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W 2005 roku zakończy się budowa Jednostki
Ratowniczo−Gaśniczej Nr 3 Państwowej

Straży Pożarnej, komisariatu policji i filii pogoto−
wia ratunkowego na północnych Podolszycach. Fi−
nansowania podjął się Urząd Miasta na podstawie
porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem
Miasta, Komendantem Wojewódzkim PSP, Ko−
mendantem Wojewódzkim Policji oraz dyrektorem
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego. 

W budżecie miasta na 2005 rok zarezerwowano 
1 mln 700 tys. zł na dokończenie inwestycji.

Przypomnijmy, że budowa rozpoczęła się w czer−
wcu ubiegłego roku. Zabrakło jednak pieniędzy na jej
dokończenie. Do tej pory za prace płacił Komendant
Wojewódzki PSP i wydał 1 mln 600 tys. zł. Budynek
jest w stanie surowym. 

Strażnica przy ul. Urodzajnej zapewni bezpieczeń−
stwo ponad 40 tys. ludzi, którzy mieszkają na Podol−
szycach, w Borowiczkach oraz Imielnicy. Teraz
mieszkańcy tych osiedli muszą czekać nawet 20 mi−
nut na przyjazd straży pożarnej czy pogotowia.

Strażnicę zaprojektował płocki Zakład Usługowo−
Projektowy Anes. Budynek o powierzchni ponad 1,6

tys. mkw. w kształcie litery L będzie miał dwie kon−
dygnacje przykryte dwuspadowym, a częściowo trój−
spadowym dachem. Elewacja pokryta zostanie zielo−
nymi, szarymi i żółtymi tynkami. Dla ozdoby jej frag−
menty obłożone będą cegłą klinkierową w kolorze ce−
glastoczerwonym. Dach ma być wiśniowy, a rury
i rynny – brązowe.

Jednostka pogotowia ratunkowego zajmie pomiesz−
czenia na parterze. Będzie tam pokój lekarza, pielę−
gniarki, sanitariusza i kierowcy. W planach przewi−
dziano także pomieszczenia sanitarno−socjalne (szat−
nia, łazienki, toalety), magazyn i garaż. Pozostałą
część parteru oraz piętro zajmie straż pożarna. Wię−
kszość strażackiej części parteru przeznaczono na po−
mieszczenia garażowe z zapleczem oraz magazyny.
Na pozostałej powierzchni zlokalizowane są pomiesz−
czenia alarmowe, sanitarne, pomieszczenia rekreacyj−
no−sportowe (siłownia) oraz kotłownia z oddzielnym
wejściem. Na piętrze znajdą się pomieszczenia admi−
nistracyjno−biurowe, dydaktyczne, sypialnie, szatnie,
zaplecze kuchenne, pralnia, suszarnia oraz magazyny.

Policja będzie miała osobny budynek, przylegający
do strażnicy. Funkcjonariusze będą mieli do swojej
dyspozycji ok. 400 mkw. 

W zamian za pomoc w dokończeniu inwestycji,
straż pożarna zobowiązała się sfinansować moderni−
zację strażnicy na Radziwiu, która – według komen−
danta miejskiego PSP Hilarego Januszczyka – nie
powinna już właściwie funkcjonować. Powstała ona
jako prowizorka w czasie remontu mostu w 1994 ro−
ku, by zapewnić bezpieczeństwo lewobrzeżnej czę−
ści Płocka. Zajęła nieruchomość przy ul. Popłaciń−
skiej. – Nowy obiekt nie będzie ani drogi, ani wielki
– mówi Hilary Januszczyk. – Myślę, że koszt całej
inwestycji w Radziwiu nie przekroczy 2 milionów
złotych. M.D.

Podolszyce za Radziwie

– To niezwykły dzień dla Płocka – mówił Mirosław
Milewski. – Po raz pierwszy nawiązujemy współpracę
z angielską gminą. Za działalność Płocka na arenie mię−
dzynarodowej, miasto otrzymało dyplom Rady Europy.

Prezydent przypomniał też, że Organizacja Naro−
dów Zjednoczonych wyróżniła Płock i zgodziła się,
aby w naszym mieście powstała jej agenda ds. szko−
leń i badań – UNITAR – która będzie obsługiwała ca−
łą Europę środkową i wschodnią.

– Nawiązanie współpracy to otwieranie granic dla
biznesu, ekonomii, rynku pracy, kultury i sportu, wy−
miany młodzieży – mówił Prezydent. – Ale przede
wszystkim to nawiązywanie nowych przyjaźni, na
czym nam najbardziej zależy. Już teraz zapraszam na
majowy Piknik Europejski, poświęcony gminie Thur−
rock.

– Polska, a tym samym Płock zasługują na udział
w zjednoczonej Europie – podkreślał Ian Harrison.
– Mam nadzieję, że nasze partnerstwo będzie korzyst−
ne dla obu gmin. Dostrzegamy wiele płaszczyzn, na
których możemy współpracować: muzyka, kultura,
szkolenia, edukacja, wymiana nauczycieli i uczniów,
turystyka, biznes czy transport.

Podczas podpisania umowy partnerskiej obecni by−
li także: Suzanne MacPherson – radna reprezentująca

Przewodniczącego Rady Gminy oraz David White
– dyrektor Urzędu Gminy Thurrock.

Nowa partnerska gmina Płocka o pow. 165,7 mkw.
położona jest na północnym brzegu ujścia Tamizy,

w hrabstwie Essex. Oddalona jest o 35 km od centrum
Londynu. Gmina liczy 143 tys. mieszkańców i składa
się z 17 miast, z których największe – 40−tysięczne
Grays – to siedziba władz lokalnych. 

W Thurrock znajduje się jedno z największych cen−
trów handlowych w Europie – Lakeside. Zostało
otwarte w 1990 roku. Na powierzchni 80 hektarów
znajduje się tam ponad 300 sklepów, dwa kompleksy
kinowe, ponad 30 restauracji i miejsca parkingowe
dla ponad 19 tys. samochodów.

Gmina słynie z przemysłu stoczniowego, chemicz−
nego, materiałów budowlanych, drzewnych i spożyw−
czych. Zlokalizowana jest tam także rafineria BP oraz
fabryka koncernu Procter & Gamble. Pomimo tego,
60 proc. powierzchni leży w tzw. pasie zieleni. Na te−
renach nadrzecznych utworzono parki krajobrazowe
objęte ochroną. 

Gmina ma doskonałe połączenia komunikacyjne;
przez jej teren przebiega obwodnica Londynu M25 oraz
droga krajowa A13 z Londynu do Southend. W okolicy
znajdują się dwa porty morskie – Tilbury i Purfleet oraz
dalekomorski port dla kontenerowców w Shell Haven.
Thurrock połączone jest z hrabstwem Kent najdłuższym
w Europie mostem podwieszanym – Mostem Królowej
Elżbiety II. Małgorzata Domańska

Płock ma dziewiątego partnera. Umowę o współpracy z angielską gminą Thurrock w płockim ratuszu
podpisali (5 października) prezydenci: Mirosław Milewski i Ian Harrison.

Bliżej Anglii
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Umowę partnerską o współpracy podpisują prezydenci:
Ian Harrison (Thurrock) i Mirosław Milewski (Płock)
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Minęło pół miesiąca

* Wisła SSA podpisała umowę spon−
sorską z Orlenem na 3 sezony.

* Nowym pełnomocnikiem powiato−
wym PiS został Marek Martynowski.

* Płocki oddział OHP zorganizował
11.X. w Centrum Kształcenia Ustawicz−
nego targi edukacyjno−informacyjne.

* Ogródki na Starym Rynku zakończy−
ły sezon.

* Szczypiorniści Wisły zremisowali
z Zagłębiem Lubin 23:23.

* Kurczak faszerowany z płockiego
Sadrobu otrzymał złoty medal, a zestaw
gotowych potraw I miejsce na poznań−
skiej Polagrze.

* Z okna VI piętra w szpitalu woje−
wódzkim wyskoczył 48−letni pacjent –
zginął na miejscu.

* W pomieszczeniach sądów przy Pla−
cu Narutowicza, zwolnionych przez pro−
kuraturę (przeprowadziła się na Plac
Obrońców Warszawy) powstanie od
przyszłego roku Okręgowy Sąd Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych.

* Sanepid skontrolował Auchan; skoń−
czyło się na długiej liście uchybień
(szczególnie w dziale rybnym i ciastkar−
ni) i dwóch mandatach po 500 zł.

* Na klatce schodowej kamienicy przy
ul. Grodzkiej znaleziono zwłoki męż−
czyzny w średnim wieku.

* Na części pętli autobusowej na Wi−
niarach Komunikacja Miejska zrobiła
płatny parking – 1 zł. za godzinę.

* W ramach współpracy III L.O. z ka−
tolickim gimnazjum Edith Stein w Płoc−
ku gościła 17−osobowa grupa uczniów
z Darmstadt.

* 8 października obradował nadzwy−
czajny harcerski zjazd hufca Płock. Re−
zygnację złożyła długoletnia komendan−
tka hm. Jolanta Wojtulanis.

* Wojciech Tabiś – dotychczasowy
dyrektor departamentu bezpieczeństwa
energetycznego w Ministerstwie Gos−
podarki – został nowym prezesem
PERN−u.

* Nowym kierownikiem ratuszowego
Oddziału Komunikacji została Renata
Stańczak, która pracuje w tym oddziale
już 14 lat.

* Woltyżerki z klubu jeździeckiego
Łąck zdobyły prawie wszystkie nagrody
w finale Pucharu Polski w Łącku (indy−
widualnie i drużynowo).

* Już w czwartek, 7 października przed
bankiem PKO BP zaczęły ustawiać się
kolejki chętnych po lokaty prywatyza−
cyjne tego banku. (j)

Prezydent zarządził
Kupią samochód

Prezydent wyraził zgodę na zakup
przez Muniserwis samochodu ciężaro−
wego i posypywarki. Sprzęt ten bardzo
przyda się przy zwalczaniu skutków zi−
my na płockich ulicach, które to zada−
nie od lat realizuje właśnie Zakład
Usług Miejskich „Muniserwis”.

Magazyn dla muzeum

Na kolejne 3 lata przedłużona została
Muzeum Mazowieckiemu umowa naj−
mu 160−metrowego lokalu przy ul. Pie−
karskiej 7. Muzeum od 2002 roku ma
tam magazyn sprzętu, służącego do or−
ganizacji wystaw.

Telefon zaufania

Niebawem płocczanie będą mieli do
dyspozycji własny telefon zaufania. Or−
ganizuje go Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta. Mieścić się
będzie przy ul. 3 Maja, a dyżury przy te−
lefonie pełnione będą do północy.

Działki pod most

Zakupionych zostało pięć kolejnych
działek pod drogi dojazdowe do nowe−
go mostu przy ul. Wyszogrodzkiej:
o powierzchni 74 mkw, 2.844 mkw,
522 mkw, 199 mkw i 77 mkw.

Kamienica do konkursu

Rozbudowę i remont kamienicy przy ul.
Tumskiej 8 dla Muzeum Mazowieckiego
zgłoszono do konkursu pt. „Budowa roku
2004”. Konkurs jest organizowany przez
Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa przy współudziale Mini−
sterstwa Infrastruktury i Głównego Urzę−
du Nadzoru Budowlanego.

Dyżury aptek

Ustalono rozkład godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie miasta.
Placówki jednozmianowe będą czynne
w dni powszednie w godz. 8 – 15 lub 9
– 16, dwuzmianowe od godz. 8 do 19.
W soboty i dni przedświąteczne apteki
pracują od godz. 8 do 13 lub od 9 do 14.
W porze nocnej oraz w niedziele i świę−
ta apteki pełnią dyżury rotacyjne.

Komisja urbanistyczna

Prezydent powołał Miejską Komisję
Urbanistyczno−Architektoniczną, jako
organ opiniodawczo−doradczy w spra−
wach planowania i zagospodarowania
przestrzennego. W skład komisji wcho−
dzą przedstawiciele Urzędu Miasta, To−
warzystwa Urbanistów Polskich i Ma−
zowieckiej Okręgowej Izby Architek−
tów. (j)
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Zakończyła się trwająca od dwóch lat modernizacja sześciu miejskich kamienic,
w których mieszczą się mieszkania komunalne. Wyremontowane zostały budynki
przy ul. Sienkiewicza 12, 16, 18 i 20 oraz w alei Kilińskiego pod nr 1 i 3.

Przedwojenne budynki docieplono, wymienione zostały okna, naprawiono da−
chy. Kamienice zyskały nowe elewacje, których kolorystykę uzgodniono z konser−
watorem zabytków. Na remonty wydano około 600 tysięcy złotych. ag

Kamienice jak nowe

Tak się skończyło wymuszenie pierwszeństwa na ul. Wyszogrodzkiej (tuż
przed przejściem dla pieszych) 7 października o godz. 14
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Amazonki płocczankom
Bezpłatne badania mammograficz−

ne organizują płockie „Amazonki.”
Badania są prowadzone dla mieszka−
nek Płocka powyżej 40 roku życia
w Zakładzie Radiologii Wojewódz−
kiego Szpitala Zespolonego. Zapisy,
pod numerem tel. 269 72 42 przyj−
mowane są od piątku do poniedziałku
w godz. od 8 do 14. Ilość badań jest
ograniczona. (rł)

Porady prawne
W Wydziale Spraw Społecznych

UM udzielane są bezpłatne porady
prawne dla organizacji pozarządo−
wych. Stowarzyszenia działające
w opiece zdrowotnej i pomocy spo−
łecznej mogą m.in. dowiedzieć się
jak zostać organizacją pożytku pub−
licznego. Porady udzielane są w każ−
dą środę, od godz. 15.30 do 17.30,
w pok. 250 (II piętro). (r.ł.)

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że zmarł

Pan Stanisław Nawrocki
Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego
składają

Radni Rady Miasta Płocka

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Stanisława Nawrockiego
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
wyrazy szczerego współczucia składa

w imieniu samorządu płockiego oraz własnym
Mirosław Milewski

Prezydent Miasta Płocka
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Pod koniec maja został zatwierdzony projekt
i udzielone pozwolenie na budowę. Płocka Energety−
ka Cieplna podpisała również stosowne porozumienia
związane z wykupem i dzierżawą gruntów. Jeszcze
w tym roku ma się zakończyć pierwszy etap budowy. 

Ciepłe Podolszyce
Koncepcja budowy magistrali „C” powstała w la−

tach osiemdziesiątych. Będzie łączyła częściowo
już wykonaną w tamtych latach magistralę „C”
z magistralą „B”; od lotniska na Podolszyce. – Ca−
łość pracować będzie w zamkniętym systemie. Pow−
stanie pierścień zasilający całe miasto łącznie
z Podolszycami, które w tej chwili mają jeszcze za−
silanie jednostronne – mówi Piotr Przepałkowski
prezes PEC. Inwestycja pozwoli na odciążenie ma−
gistrali „B”, czyli skierowanie większej ilości ciep−
ła do starej części miasta (od osiedla Winiary do os.
Wyszogrodzka i Międzytorze). Dzięki magistrali
zyskają przede wszystkim same Podolszyce. – In−
westycja umożliwia nam rozbudowę sieci na Podol−
szycach Północ i Południe – dodaje Przepałkowski.
– Tam przepustowość była już na granicy możliwo−
ści istniejącego systemu, a jest to dzielnica, która
się rozwija. Powstaje potężny budynek PERN−u, ma
być multikino i kręgielnia.

Magistrala „C” o długości 3,3 km umożliwi także
rozwój budownictwa miejskiego na osiedlach Bory−
szewo i Jędrzejewo. 

Liczy się również efekt ekologiczny. Prezes PEC wie−
rzy, że rozbudowa sieci ciepłowniczej pozwoli na sukce−
sywną likwidację pieców węglowych i lokalnych kot−
łowni, czyli ograniczenie emisji pyłów, dwutlenku siar−
ki, azotu i tlenku węgla. A na tym skorzystają już wszy−
scy mieszkańcy. PEC zwrócił się z propozycją ewentu−
alnych podłączeń obiektów do miejskiej sieci. 

– Mamy już wykonaną dokumentację i zaplanowa−
ne prace przy ulicy Kościuszki, gdzie budynki są
ogrzewane piecami – dodaje prezes PEC.

Koszty w dół
Dziś z usług miejskiej spółki korzysta trzy czwarte

mieszkańców Płocka. Energia cieplna dostarczana jest
do 1,9 tys. węzłów cieplnych, a całkowita powierz−
chnia ogrzewanych pomieszczeń wynosi 2324 tys. m
kw. Sieć liczy sobie ponad 128 km. Każdego roku re−
alizuje też inwestycje (głównie ze środków własnych)
– modernizacyjne i nowe, związane z przyłączaniem
kolejnych odbiorców.

W tym roku, po raz pierwszy od kilku lat, PEC, nie
podniósł opłat za ciepło. Spółka skróciła również o 5
dni coroczny letni przegląd sieci. Jak zapewnia prezes
Przepałkowski to wynik zmian w organizacji pracy
oraz struktury organizacyjnej zakładu.

Na realizację inwestycji płocki PEC zaciągnął na
okres 15 lat niskooprocentowaną pożyczkę w Woje−
wódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warsza−
wie. Koszt budowy magistrali to 9 mln zł. (r. ł.)

Przed miesiącem na Podolszycach rozpoczęła się budowa magistrali „C”. To pier−
wszy z dwóch etapów inwestycji, którą PEC chce zakończyć w drugiej połowie 2005 r. 

Magistrala „C”

Płockich Zakładów
Mięsnych nie było w Poz−
naniu przez kilka lat. Stare−
mu zakładowi trudno było
sprostać konkurencji pow−
stających firm prywat−
nych, bardziej prężnych,
dynamicznie wchodzących
na rynek, mogących znacz−
nie łatwiej redukować koszty.
Na to nałożyły się nowe, znacznie
wyższe wymagania unijne; kontrolerzy
dali zakładom czas do 30 czerwca 2006 roku na
dostosowanie się do standardów, obowiązujących
przy produkcji mięsa i wędlin w krajach Unii Eu−
ropejskiej.

– Od roku intensywnie modernizujemy się i to w ru−
chu ciągłym. Nie stać nas na krótkie choćby wyłącze−
nie zakładu – mówi prezes Krzysztof Łukaszewicz.
Mamy kwartalne harmonogramy prac, które – jak do−
tychczas – realizujemy z wyprzedzeniem. Chcemy
spełnić unijne wymogi już w przyszłym roku. Na
szczęście nie są to skomplikowane i drogie roboty –
głównie higieniczne jak: zmywalne ściany i sufity, od−
dzielenie ciągów technologicznych, modernizacja
szatni. Cały program dostosowawczy realizujemy za
własne pieniądze. Mamy już certyfikat HAACAP,
wdrażamy ISO.

Nic dziwnego, że zakładom zależy na jak najszyb−
szym spełnieniu unijnych wymogów, bo od tego zale−
ży nie tylko ewentualny eksport na zachodnie rynki
ale i uzyskanie dopłat, bez których wysyłanie półtusz
czy wyrobów zagranicę w ogóle nie opłaca się. Dlate−
go obecnie Płock nie eksportuje – całość produkcji
kierowana jest na rynek krajowy. Płockie wyroby tra−
fiają m.in. do kilku dużych sieci handlowych m.in.
Carrefour, Auchan, Leclerc.

Pod koniec ubiegłego
roku nastąpiła duża za−
paść cenowa i hodow−
cy wyzbyli się żywca.
W maju na rynku pra−
wie nie było surowca,
stąd ceny poszły gwał−

townie w górę, o czym
mógł się przekonać każdy

konsument. I niewiele miało
to wspólnego z wejściem Polski do
Unii. Tzw. świńskie górki i dołki
funkcjonują na polskim rynku

mięsnym od wielu lat. Odbudowa pogłowia trwa przy−
najmniej pół roku (w przypadku trzody chlewnej) i jest
nadzieja, że niebawem ceny trochę spadną.

Dotychczas zakłady były raczej firmą regionalną.
Obecnie rynek mazowiecki jest przesycony branżą
mięsną. Trzeba nie tylko poszerzać ofertę, ale i szu−
kać krajowych rynków zbytu coraz dalej. Trzeba
też większą uwagę poświęcić promocji (temu słu−
żyła obecność na targach w Poznaniu) i kontaktom
z klientem (realizowany jest cykl szkoleń z technik
handlu i obsługi klienta). W sklepach firmowych
poszerzana jest handlowa oferta – o drób, pieczy−
wo, przyprawy, surówki. Działania te przynoszą re−
zultaty – w tym roku po raz pierwszy od dłuższego
czasu Zakłady Mięsne Płock uzyskują dodatni wy−
nik finansowy.

– Niektórzy już spisali nas na straty – komentuje
prezes. – Także w Poznaniu starzy bywalcy targów
ze zdziwieniem przyjęli naszą ponowną obecność.
Nie mamy zamiaru oddawać pola – mamy tradycję,
potencjał, grono stałych odbiorców w kraju i zagra−
nicą – przede wszystkim w krajach bałkańskich.
Wracamy do gry, mając wszakże świadomość, że nie
będzie łatwo. E. Jasińska

Jeżowiec (karkówka w okrywie boczkowej, wiązana ręcznie) produkowany przez Zakłady Mięsne Płock S.A. zdobył brązowy me−
dal na Międzynarodowych Targach Poznańskich POLAGRA−FOOD 2004, a za całość prezentacji Płock otrzymał wyróżnienie.
Wcześniej wysoką jakość płockich wędlin dostrzegł Instytut Przemysłu Mięsnego, również przyznając wyróżnienie.

Dla maluchów
na Miedzy

Najpóźniej we wrześniu 2006 roku na Podolszy−
cach Południe zacznie działać przedszkole. Inwesty−
cję będzie realizować Miejskie Towarzystwo Budow−
nictwa Społecznego, które buduje osiedle Zagroda
– Miedza. 

W tej chwili na Podolszycach Południe nie ma pla−
cówki dla najmłodszych dzieci (3−6 lat). Najbliższe
przedszkola znajdują się na sąsiednim osiedlu, ale są
przepełnione. W ubiegłym roku szkolnym do trzech
przedszkoli na Podolszycach Północ uczęszczało po−
nad 200 dzieci z Podolszyc Południe, a w tym roku
prawie 120.

Przedszkole ma powstać na parterze jednego z blo−
ków mieszkalnych. Placówka będzie miała ok. 750
mkw. i pomieści ok. 100 dzieci w czterech oddzia−
łach. Przedszkole będzie nowoczesne; z salą do ćwi−
czeń rekreacyjnych i placem zabaw. 

– Zdecydowaliśmy się, aby przedszkole powstało
w budynku mieszkalnym, przede wszystkim ze wzglę−
du na koszty – mówił na sesji Rady Miasta zastępca
prezydenta Dariusz Zawidzki. – Gdyby taką inwesty−
cję zaplanowano jako budynek wolnostojący koszty
wyniosłyby około 3−3,5 mln złotych. Nasze przedszko−
le będzie kosztować ok. 2 milionów złotych.

W budżetach na kolejne lata zabezpieczono środki fi−
nansowe na realizację inwestycji: w 2005 r. – ponad 975
tys. zł., a w 2006 r. – 1 mln zł. Po zakończeniu budowy
MTBS będzie administrował budynkiem. (m.d.)

Wracają do gry

Degustowane wyroby z płockiego stoiska zebrały wiele pochwał

Nagrodzony jeżowiec
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Anna Kossakowska
Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Proszę

o przedstawienie informacji z podejmowanych
działań przez zarząd spółki Płocki Fundusz Porę−
czeń Kredytowych. 2/ Dotyczy terenów rekreacji
na osiedlu Podolszyce Północ (park nad Rosicą,
aleja spacerowa, plac zabaw). 3/ Wnoszę o przed−
stawienie informacji na piśmie nt. decyzji formal−
nych i prawnych w sprawie rozbudowy Jagiel−
lonki w zakresie kompetencji Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. 4/ Wnoszę o przedsta−
wienie informacji nt. stanu zaawansowania inwe−
stycji oświatowych: Zespołu Szkół Zawodowych
nr 6, Zespołu Szkół Technicznych i L.O. im. Wł.
Jagiełły.

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Proszę
o rozważenie możliwości ponownego zlokalizo−
wania przystanku KM Płock przy ul. Mickiewi−
cza. 2/ Proszę o informację nt. kosztów wyjazdu
Prezydenta i osób towarzyszących do Włoch
w dniach 27.09 – 01. 10. 3/ Proszę o wycięcie
drzew, stojących w pasie drogowym ulicy Otoliń−
skiej i rozważenie możliwości remontu chodnika
w tej ulicy. 4/ Proszę o dokładne przedstawienie
finansowania festiwalu Astigmatic oraz imprezy
Strong Man. 5/ Proszę o uporządkowanie terenów
w pobliżu dworca PKP i składu opału. 6/ Proszę
o rozważenie możliwości prywatyzacji lub wy−
dzierżawienia basenu przy ul. Kobylińskiego.

Stanisław Nawrocki

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Festiwal
kultury narodów słowiańskich (istnieje potrzeba
bliższej współpracy). 2/ Budowa ul. Kasztanowej
– była przewidziana w budżecie 2004. 3/ Rozpo−
częcie budowy ul. Łamanej w Imielnicy. 4/ Przy−
stąpić do budowy ul. Orzechowej i lokalnej
w 2005 roku. 5/ Instalacja świateł na skrzyżowa−
niu ul. Morelowej i Wyszogrodzkiej. 6/ Wielolet−
nie plany inwestycyjne (należy przyspieszyć
opracowanie). 7/ Wycinka starych topoli przy ul.
Otolińskiej i nowe nasadzenia. 8/ Przygotowanie
sprzętu do akcji „zima”. 9/ Naprawa asfaltu przy
skrzyżowaniu ul. Wyszogrodzkiej z przedłuże−
niem ul. Harcerskiej (droga do Rogozina) po
przekątnej z Polną. 10/ Jakie są efekty wielu za−
wiadomień do Prokuratury, o jakich mówił Pre−
zydent na kilku sesjach? 

Józef Czurko

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Doprowa−
dzenie wody do domów przy ul. Żyznej.

Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Na osiedlu
Podolszyce Południe kilka przystanków nie ma
zadaszenia.

Małgorzata Rybicka

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Proszę
o przedstawienie wieloletniego planu inwestycyj−
nego bez źródeł finansowania w układzie od naj−
ważniejszych do mniej ważnych inwestycji. 2/
Jak zostały uregulowane należności za kwalifika−
cję do klas sportowych młodzieży dowiezionej
autokarami z Radziwia? 3/ Kto odpowiada za
przepływ informacji między szkołami z klasami
sportowymi, klubami sportowymi a Urzędem
Miasta? 4/ Czy istnieje w Płocku poradnia sporto−
wa? 5/ Jakie są plany miasta w zakresie zabezpie−
czenia rehabilitacji leczniczej mieszkańcom? Czy
zostanie zlikwidowana poradnia rehabilitacyjna

przy ul. Tysiąclecia? 6/ Jakie są plany w stosunku
do budynku po poradni rehabilitacyjnej przy ul.
Tysiąclecia? 7/ Komu zlecono prowadzenie pro−
gramu profilaktycznego chorób układu krążenia?
Ile badań przeprowadzono i ile wykryto nieprawi−
dłowości? 8/ Czy Komisja Polityki Społecznej
będzie informowana o wnioskach składanych
przez organizacje pozarządowe (o dotacje)?

Bożena Musiał

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Remont
chodników oraz nawierzchni na ulicach: Sienkie−
wicza, Kolegialna, Kwiatka. 2/ Zwiększenie bez−
pieczeństwa na skrzyżowaniach: Misjonar−
ska/Kolegialna i Sienkiewicza/Gradowskiego. 3/
Jak wygląda realizacja uchwały Rady Miasta, do−
tycząca handlu na chodnikach i placach?

Jacek Szubstarski

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Proszę
o określenie celów przekształceń SZPZOZ
w spółkę prawa handlowego, szczególnie w świet−
le orzeczenia Sądu Najwyższego, że nowo utwo−
rzony zakład opieki zdrowotnej ze 100−procento−
wym udziałem gminy będzie publicznym zakła−
dem opieki zdrowotnej. 2/ Proszę o konkretne
określenie terminu budowy obiektu przeznaczone−
go na magazyn zbiorów muzeum na tyłach Tum−
skiej 8 – gdzie będą zabezpieczone zbiory do tego
czasu? 3/ W związku z ustaleniem przez dyrekcję
SZPZOZ bardzo wysokich czynszów za lokale
przeznaczone na działalność medyczną, proszę
o wyjaśnienie przesłanek je uzasadniających
i przedstawienie zasad wyceny i sprzedaży budyn−
ków SZPZOZ. 4/ Kiedy sporządzono, co zawiera
i czy był przedmiotem dyskusji w Komisji Inwe−
stycji plan wykorzystania gminnego zasobu nieru−
chomości. Czy był podany do wiadomości pub−
licznej? 5/ Proszę o wyjaśnienie np. w PKN Orlen
lub Statoil, dlaczego cena paliw w Płocku jest
wyższa niż w innych regionach Polski.

Tomasz Korga

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Proszę
o przedstawienie koncepcji zagospodarowania
terenów wokół szpitala wojewódzkiego na par−
kingi dla osób korzystających z usług poradni
i szpitala. 2/ Proszę o remont chodników wokół
pawilonów handlowych przy ul. Rembielińskie−
go 3. 3/ Proszę o montaż sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ulic: Wyszogrodzka−Morelowa.

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Proszę
o wymianę lub renowację nieestetycznych, zar−
dzewiałych konstrukcji stalowych, usytuowa−
nych nad ul. Kilińskiego, al. Jachowicza, al. Ko−
bylińskiego, na których umieszczone są znaki in−
formujące o kierunkach jazdy. 2/ Na prośbę pasa−
żerów oczekujących na autobusy Komunikacji
Miejskiej proszę o zamontowanie na przystanku
przy ul. Kolejowej (obok Popłacińskiej) ławe−
czek. 3/ Proszę o spowodowanie usunięcia znisz−
czonej pożarem, niebezpiecznej konstrukcji bu−
dynku gospodarczego po byłym PGR Góry, sta−
nowiącego własność PSO w Łącku.

Zenon Sylwester Wiśniewski

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ W sprawie
naprawy części ul. Kwiatowej. 2/ W sprawie
zmiany wynagrodzenia zarządom spółek gminy
Płock. 3/ W sprawie jakości wykonania chodnika
przy ul. Mickiewicza. 4/ W sprawie propozycji dla
osiedla „Dobrzyńska” przedstawionych przez Ra−
dę Mieszkańców Osiedla. 5/ W sprawie uspraw−
nienia pracy Urzędu Miasta Płocka. 6/ Wykonanie
oznakowania drogi krajowej nr 60. 7/ Zatrudnianie
pracowników płockich mediów w jednostkach or−
ganizacyjnych ratusza. 8/ Kontrola wydawania
„Sygnałów Płockich”. Opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania 
radnych zgłoszone między 
sesjami i podczas XXX sesji Rady Miasta 
w dniu 28 września 2004 roku:

1. UCHWAŁA NR 568/XXX/04
w sprawie uchylenia uchwały
Nr 1014/XLIX/02 Rady Miasta
Płocka w sprawie wprowadze−
nia w punktach skupu złomu
metali kolorowych na terenie
miasta Płocka obowiązku usta−
lania tożsamości osób dostarcza−
jących złom oraz rejestracji jego
rodzaju, ilości i asortymentu.

2. UCHWAŁA NR 569/XXX/04
sprawie powołania Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego
w Płocku.

3. UCHWAŁA NR 570/XXX/04
w sprawie zmian do Statutu
Miasta Płocka.

4. UCHWAŁA NR 571/XXX/04
Rady Miasta Płocka w sprawie
ustalenia zasad sprzedaży lokali
mieszkalnych będących własno−
ścią gminy.

5. UCHWAŁA NR 572/XXX/04
w sprawie zasad wnoszenia, co−
fania i zbywania udziałów i ak−
cji przez Prezydenta Miasta
Płocka w spółkach.

6. UCHWAŁA NR 573/XXX/04
w sprawie podpisania umowy
o współpracy w dziedzinie kul−
tury, nauki, oświaty, sportu,
ochrony zdrowia, gospodarki
i działalności samorządowej po−
między Miastem Płock i Gminą
Thurrock w Wielkiej Brytanii.

7. UCHWAŁA NR 574/XXX/04
w sprawie zmiany Załącznika
Nr 1 do Uchwały Nr
540/XXVIII/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 2 sierpnia 2004 r.
w sprawie określenia zadań re−
habilitacji zawodowej i społecz−
nej oraz przeznaczenia na nie
środków Państwowego Fundu−
szu Rehabilitacji Osób Niepeł−
nosprawnych na rok 2004.

8. UCHWAŁA NR 575/XXX/04
w sprawie realizacji budowy
przedszkola na osiedlu Podol−
szyce Południe „Zagroda Mie−
dza”.

9. UCHWAŁA NR 576/XXX/04
w sprawie założeń i harmonogra−
mu do opracowania projektu bu−
dżetu miasta Płocka na 2005 rok.

10. UCHWAŁA NR 577/XXX/04
w sprawie zmian w Budżecie
Miasta Płocka na 2004 r.

11. UCHWAŁA NR 578/XXX/04
w sprawie przystąpienia do spo−
rządzenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzen−
nego obszaru położonego
w Płocku pomiędzy: południo−
wą linią rozgraniczającą drogi
dojazdowej do II przeprawy mo−
stowej przez rzekę Wisłę, ul.
Ciechomicką, wschodnią grani−
cą działki nr ew. 252, istniejącą
drogą, południowo – wschodnią
linią rozgraniczającą drogi doja−
zdowej do II przeprawy mosto−
wej przez rzekę Wisłę, północną
granicą obrębu geodezyjnego

„Ciechomice”, wschodnią i po−
łudniową granicą miasta. 

12. UCHWAŁA NR 579/XXX/04
w sprawie przystąpienia do spo−
rządzenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzen−
nego obszaru położonego
w Płocku pomiędzy: południo−
wą i zachodnią granicą miasta,
północną granicą działek nr ew.
128 i 129, południową linią ro−
zgraniczającą drogi dojazdowej
do II przeprawy mostowej przez
rzekę Wisłę.

13. UCHWAŁA NR 580/XXX/04
w sprawie przystąpienia do spo−
rządzenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzenne−
go teren zawartego pomiędzy: ul.
Mostową, Norbertańską i brze−
giem rzeki Wisły w Płocku.

14. UCHWAŁA NR 581/XXX/04
w sprawie przystąpienia do spo−
rządzenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzenne−
go terenu zawartego pomiędzy:
ul. Norbertańską, ul. Klonową,
ul. Słoneczną, ul. Grabówka
i brzegiem Wisły w Płocku.

15. UCHWAŁA NR 582/XXX/04
w sprawie rozbudowy systemu
monitoringu wizyjnego miasta
Płocka.

16. UCHWAŁA NR 583/XXX/04
w sprawie utworzenia stowarzy−
szenia jednostek samorządu te−
rytorialnego pod nazwą Mazo−
wieckie Stowarzyszenie Kultury
i Sportu.

17. UCHWAŁA NR 584/XXX/04
w sprawie zgłoszenia do kon−
kursu na pozaetatowego członka
Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie.

18. UCHWAŁA NR 585/XXX/04
w sprawie zabezpieczenia środ−
ków finansowych niezbędnych
dla realizacji projektów pn. „Bu−
dowa dróg dojazdowych (krajo−
wych) do II przeprawy mosto−
wej w Płocku – Etap I. Budowa
odcinka I i II”, „Budowa dróg
dojazdowych (krajowych) do II
przeprawy mostowej w Płocku –
Etap II. Budowa odcinka IV
i V” zgłoszonych do dofinanso−
wania ze środków Europejskie−
go Funduszu Rozwoju Regio−
nalnego w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego – Tran−
sport w latach 2005 – 2006”.

19. UCHWAŁA NR 586/XXX/04
w sprawie budowy Jednostki
Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3
Państwowej Straży Pożarnej,
komisariatu Policji i podstacji
Pogotowia Ratunkowego na
Osiedlu Podolszyce Północ. 

20. UCHWAŁA NR 587/XXX/04
w sprawie zmiany uchwały Nr
554/XXIX/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 31 sierpnia 2004 r.
w sprawie przystąpienia miasta
Płocka do programów stypen−
dialnych uczniów szkół ponad−
gimnazjalnych oraz studentów,
współfinansowanych z Europej−
skiego Funduszu Społecznego
oraz ustalenia regulaminów
przyznawania stypendiów.

z obrad rajców

Uchwały 
Rady Miasta Płocka 
podjęte na XXX sesji 
w dniu 28 września 2004 roku:
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Radni ustalili zasady sprzedaży lokali
mieszkalnych będących własnością gmi−
ny. Lokatorzy mieszkań 121 budynków
(wykaz poniżej) wybudowanych przed
2000 rokiem będą mieli okazję wykupić je
indywidualnie na bardzo korzystnych wa−
runkach. Inni lokatorzy budynków sprzed
2000 roku będących własnością gminy
również mogą stać się ich właścicielami,
ale pod warunkiem, że wszyscy lokatorzy
będą chcieli je wykupić jednocześnie.

Cena obejmuje lokal wraz z pomieszcze−
niami przynależnymi w rozumieniu ustawy
o własności lokali oraz udział w nierucho−
mości wspólnej. Sprzedaż lokali mieszkal−
nych będzie prowadzona tylko na rzecz na−
jemców, którzy posiadają tytuł prawny do
lokalu i nie zalegają z czynszem.

Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego
zostanie każdorazowo ustalona przez Pre−
zydenta na podstawie wyceny lokalu do−
konanej przez rzeczoznawcę majątkowe−
go, działającego na zlecenie gminy. Wy−
cena będzie ważna przez rok od daty spo−
rządzenia. Koszty wyceny pokrywa na−
jemca ubiegający się o sprzedaż lokalu.
Wycena będzie wykonana dopiero po do−
konaniu wpłaty przez najemcę równowar−
tość wynagrodzenia rzeczoznawcy mająt−
kowego. Opłata ta nie podlega zwrotowi,
jeśli lokator wycofa się z wykupu.

Radni ustalili dwie formy sprzedaży
mieszkań: indywidualną oraz zbiorową na
podstawie wspólnego wniosku co naj−
mniej dwóch najemców, posiadających
tytuł prawny do lokalu w tym samym bu−
dynku, przy jednoczesnym zachowaniu
warunków, że łączny udział w części
wspólnej nieruchomości lokali wniosko−
dawców wraz z lokalami wykupionymi
wcześniej wynosić będzie minimum 65
proc. Ze sprzedaży zbiorowej wyłączone
zostały budynki przy Dobrzyńskiej 4, 6, 8,
10 i 12, w których część mieszkań została
wykupiona przed 2002 rokiem.

Przy wykupie lokali będą obowiązywać
następujące bonifikaty:

* przy sprzedaży indywidualnej: jeśli
opłata będzie jednorazowa zniżka wynie−
sie 80 proc.(było 60 proc.), a w przypadku
rozłożenia na raty – 50 proc. 

* przy sprzedaży zbiorowej: opłata jed−
norazowa – bonifikata – 90 proc., raty
– 60 proc. 

Przy wykupie lokali, które nie są podane
w poniższym wykazie, a które są własno−
ścią gminy i wybudowano je przed 2000
rokiem zastosowano bonifikaty. Pod wa−
runkiem, że wszyscy lokatorzy zdecydują
się wykupić mieszkania jednocześnie: 95
proc. – przy zapłacie jednorazowej oraz 60
proc. przy rozłożeniu opłaty na raty. 

Wszystkie bonifikaty ulegają zmniejsze−
niu o 30 proc., jeśli nabywca nie zrzeknie
się przysługującego mu roszczenia o zwrot
zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej
wpłaconej przed 12 listopada 1994 roku. 

Lokator może spłacać określoną kwotę
nawet przez pięć lat (w rocznych ratach
płatnych do 31 marca każdego roku), ale
pierwsza rata nie może być niższa niż 25
proc. całej kwoty. Rozłożona na raty nie
spłacona część ceny podlega oprocento−
waniu.

Radni ustalili, że pierwsza opłata za
użytkowanie wieczyste gruntu wyniesie
15 proc. ceny gruntu.

Lokale będzie można wykupywać
prawdopodobnie już w listopadzie (zależy
to od daty ogłoszenia przyjętej uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego). M.D.

Mieszkania w budynkach przy uli−
cach: Bielska 24/1, Błonie 4, Dobrzyń−
ska 19, Gradowskiego 6 i 8, Kolegialna
29, Kredytowa 2, Krótka 4 i 7, Na Skar−
pie 2, Obr. Westerplatte 7 i 9, Otolińska
7a, Polna 18, Sienkiewicza 7, Słodowa
2 i 3 będą sprzedawane po ujednoli−
ceniu praw do gruntów.

Komunalne na własność

Krzysztof Lewandowski o bezrobociu w Płocku mówił prawie godzinę
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Radni zapoznali się z informacją na te−
mat realizacji postanowień uchwały
w sprawie rozwiązywania problemu bez−
robocia w Płocku z listopada 2001 roku. 

Informacja została podzielona na trzy
części: I – sprawozdanie Powiatowego
Urzędu Pracy z realizacji zadań w 2004
roku, II – realizacja postanowień uch−
wały o rozwiązywaniu bezrobocia
w Płocku oraz III – realizacja projek−
tów prowadzonych przez pełnomocni−
ka Prezydenta. Obejmowała ona osiem
pierwszych miesięcy 2004 roku. 

– W okresie tym w Płocku zarejestro−
wanych było 14642 osób bezrobotnych
– mówił pełnomocnik ds. rozwoju gos−
podarczego i aktywnych form zwalcza−
nia bezrobocia Krzysztof Lewandow−
ski. – Stanowiło to 21 proc. W połowie
września procent bezrobotnych zmniej−
szył się do 19,1 proc.

Bożena Musiał dopytywała czy w Płoc−
ku będzie Sąd Administracyjny. – Obec−
nie określana jest liczba spraw – wyjaś−
niał Lewandowski. – Nie jest ich zbyt du−
żo i Warszawa – przynajmniej teraz – nie
jest zainteresowana tworzeniem siedziby
zamiejscowej Sądu Administracyjnego.

Anna Kossakowska interesowała się
Płockim Funduszem Poręczeń Kredy−
towych: – Czy to prawda, że Fundusz
podpisał umowę tylko z jednym ban−
kiem? Ile wniosków zostało złożonych?

Zastępca prezydenta Piotr Kubera
wyjaśnił, że dwa inne banki, z którymi
trwały rozmowy odmówiły podpisania
umowy. – Zainteresowanie Funduszem
jest duże – mówił. – Ale wnioskodawcy
najlepiej chcieliby otrzymywać gotów−
kę. Poza tym banki odmawiają kredy−
tów tym, którzy rozpoczynają działal−
ność gospodarczą. (m.d.)

Bezrobocie

Elżbieta Wasilewska została nowym
kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Wasilewska ukończyła Wydział Pra−
wa i Administracji na Uniwersytecie
Warszawskim. Jest także absolwentką
Podyplomowego Studium Menedżer−
skiego na Wydziale Zarządzania UW.
Elżbieta Wasilewska posiada 26−letni
staż pracy w administracji. Od 1 lutego
2003 roku była kierownikiem Oddziału
Komunikacji Urzędu Miasta. (m.d.)

Kierownik USC

Kasa na drogi
Uchwałą Rady Miasta zabezpie−

czono środki finansowe niezbędne do
budowy dróg dojazdowych (krajo−
wych) do drugiej przeprawy mosto−
wej. 

Miasto podjęło starania o uzyskanie
dofinansowania na ten cel z Europejskie−
go Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Sektorowego Programu Ope−
racyjnego. Z pieniędzy tych mają być
wykonane dwa etapy budowy dróg doja−
zdowych do mostu. Aby uzyskać dofi−
nansowanie, wnioskodawca musi zabez−
pieczyć 25 proc. kwoty potrzebnej do re−
alizacji przedsięwzięcia. W związku
z tym w budżecie na 2005 rok zabezpie−
czono prawie 40 mln zł, a w 2006 roku
– ponad 12 mln zł. (m.d.)

Radni podjęli uchwałę o utworzeniu
stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego pod nazwą Mazowieckie
Stowarzyszenie Kultury i Sportu.
W skład stowarzyszenia wchodzą
przedstawiciele miasta, województwa
mazowieckiego i powiatu płockiego.
Gminę reprezentuje zastępca prezyden−
ta Piotr Kubera. 

Stowarzyszenie będzie działać na tere−
nie województwa. Jego celem jest upo−

wszechnianie kultury i sztuki, sportu, na−
uki i edukacji publicznej oraz promocja
zdrowia. Według statutu stowarzyszenie
realizuje swoje cele poprzez: budowę ha−
li widowiskowo−sportowej w Płocku
oraz innych obiektów o podobnym
przeznaczeniu na terenie województwa,
prowadzenie działalności kulturalnej, or−
ganizowanie imprez sportowych oraz
udostępnianie bazy np. szkołom czy klu−
bom sportowym. (m.d.)

Stowarzyszenie dla hali

Wykaz budynków, w których 
prowadzona jest sprzedaż lokali
komunalnych:
* 1 Maja 4 i 7b
* Bartnicza 1, 2, 4, 6 i 7
* Bielska 22, 26, 28, 38, 51a i 51c
* Błonie 2 i 6
* Dobrowolskiego 8
* Dobrzyńska 2a, 4, 6, 8, 10 i 12
* Gałczyńskiego 3, 8, 18/1 i 20/1
* Górna 56
* Gradowskiego 13
* Grodzka 10
* Jachowicza 42 i 44
* Jakubowskiego 3, 5, 6, 7, 8 i 9
* Jasna 14
* Jaśminowa 1, 3 i 4
* Kochanowskiego 7 i 25
* Kolegialna 26b, 26c, 27b, 

27/1, 29/1, 29/2, 31a, 33, 43 i 43a
* Kościuszki 8
* Kredytowa 1 i 3
* Królewiecka 18a
* Krótka 2, 4a, 5, 6, 8 i 10
* Lenartowicza 23
* Na Skarpie 4, 6, 7 i 8
* Norwida 2
* Nowy Rynek 2, 14 i 20
* Obr. Westerplatte 3/1, 3/2, 4, 5/1, 

6, 7/1, 8, 10, 12 i 14
* Padlewskiego 9 i 17c
* Piekarska 16/Stary Rynek 2
* Pl. Dąbrowskiego 5
* Pszczela 2, 3 i 7
* Sienkiewicza 9, 39 i 45
* Skłodowskiej 1, 2, 3 i 4
* Słodowa 1 i 4
* Słoneczna 7
* Słowackiego 23
* Traugutta 6
* Tumska 5 i 9
* Wschodnia 14
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studenci rozpoczęli nowy rok akademicki najwcześniej (23 września). To 410.
inauguracja. W tym roku 27 studentów rozpoczęło naukę po raz pierwszy. – Tra−
filiście do miejsca magicznego, gdzie doradza cisza. Tu można usłyszeć jej podpo−
wiedź i głos sumienia – mówił rektor ks. prof. Ireneusz Mroczkowski.

Wykład inauguracyjny „Forma intelektualna i moralna alumnów Seminarium
Płockiego w XIX wieku” wygłosił ks. prof. Michał Grzybowski.

... w Szkole Nauk Technicznych i Społecznych 
Politechniki Warszawskiej

studenci rozpoczęli
naukę po raz 38. Na ina−
ugurację przybyły wła−
dze uczelni, posłowie,
przedstawiciele woje−
wództwa, miasta, staro−
stwa, płockich firm i in−
stytucji, dyrektorzy
szkół wyższych.

Janusz Zieliński, pro−
rektor uczelni przypom−
niał ostatnie pięć lat
uczelni. – Od 1999 roku
wiele się zmieniło – mó−
wił. – Wprowadziliśmy
elastyczny system studiów
dwustopniowych, prze−
prowadziliśmy reorganizację pięciu kierunków, rozbudowaliśmy aulę i laboratoria.

Uczelnia dba o rozwój kadry. Pięć lat temu na Politechnice w Płocku pracowa−
ło 30 profesorów, dziś – 47 (w ubiegłym roku akademickim przybyło dwóch). 

Szkoła zawarła 11 porozumień z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, zor−
ganizowała 12 międzynarodowych sympozjów i konferencji. – Na inwestycje na−
ukowe wydaliśmy 2,5 mln zł – mówił prof. Janusz Zieliński. – Niestety i tak jest to
niewystarczające.

Szkoła utrzymuje dobrą współpracę z Urzędem Miasta, Starostwem Powiato−
wym oraz największymi płockimi przedsiębiorstwami. – Przez pięć lat z dotacji
i darowizn otrzymaliśmy ponad sześć milionów złotych – opowiadał prorektor. – A
łącznie z aparaturą, którą udało nam się zdobyć było to 11 milionów.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. Stanisław Mańkowski przypom−
niał natomiast historię całej uczelni, która – ze względu na zawirowania politycz−
ne i wojny – zawieszała działalność aż trzy razy. – Studenci pierwszego roku po
raz pierwszy w historii rozpoczynają naukę w zjednoczonej Europie – mówił.
– Wyjeżdżajcie do innych państw, zdobywajcie tam doświadczenie, ale wracajcie
do Polski i Płocka.

Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody rektora dla pracowników uczel−
ni za działalność naukową i dydaktyczną oraz nagrody prezesa PKN Orlen za naj−
lepsze prace wykonane na rzecz koncernu oraz za prace dyplomowe związane
z przedsiębiorstwem. 

Wykład inauguracyjny „Przestrzeń i materia we wszechświecie” wygłosił prof.
dr hab. Janusz Kempa.

W tym roku w Szkole Nauk Technicznych i Społecznych Politechniki Warszaw−
skiej rozpoczęło naukę 3700 studentów. M.D.

Inauguracje...
... w Wyższym Seminarium Duchownym
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Przedstwiciele studentów pierwszego roku odbierają indeksy 
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12,5 tys. osób, łącznie ze studiami
podyplomowymi, studiuje w Szkole
Wyższej im. Pawła Włodkowica
w Płocku. Uroczysta inauguracja no−
wego roku, liczącej 13 lat uczelni od−
była się w niedzielę 3 października.
– Ten rok akademicki zaczynamy
w nowej sytuacji naszego kraju. Dziś
Polska jest członkiem międzynarodo−
wych organizacji. Od nas samych, od
naszej woli, umiejętności i wiedzy za−
leży, kto zostanie liderem a kto outsi−
derem – mówił otwierający uroczy−
stość prof. dr hab. Bogdan Grzeloński,
rektor SWPW. – Najważniejszym atu−
tem Polski są młodzi Polacy. Takich
ludzi poszukują ci, którzy chcą u nas

inwestować. Tacy ludzie to twórcy no−
wych miejsc pracy. 

Podczas inauguracji roku 2004/2005
11 absolwentów otrzymało listy gratu−
lacyjne za bardzo dobre wyniki i napi−
sanie wyróżniającej się pracy dyplomo−
wej; wśród nich najlepsza absolwentka
– Joanna Kreska z Wydziału Pedago−
gicznego. Wręczono również „Medale
Pawła Włodkowica”, które od 2000 r.
uczelnia przyznaje za wkład, rozwój,
promocje i wybitne osiągnięcia na
rzecz uczelni. Otrzymali je prof. dr hab.
Danuta Walczak−Duraj, dziekan Wy−
działu Politologii, Augustyn Wajda
prorektor ds. filii w Wyszkowie i doc.
dr Jerzy Żabowski. (rł)

... w SW im. P. Włodkowica

W sobotę, 9 października, nowy rok
akademicki w Centrum Edukacji rozpo−
częli płoccy studenci dwóch wydziałów
Uniwersytetu Warszawskiego: zarzą−
dzania oraz dziennikarstwa i nauk poli−
tycznych.

– To 33. inauguracja w historii na−
szego wydziału – mówił dziekan prof.
dr hab. Kazimierz Ryć. – Wykształciliś−
my ponad 60 tys. studentów, do których
dziś dołączacie. Zawsze staramy się
wyprzedzać zapotrzebowanie rynku
i dziś także tak konstruujemy program
nauczania, by znaleźć swoje miejsce

w europejskiej przestrzeni edukacyjnej.
Dyplom naszej uczelni będzie dla was
dobrym biletem wstępu do kariery za−
wodowej.

– Nasz wydział, ze swej istoty, jest in−
terdyscyplinarny – kontynuowała dzie−
kan wydziału dziennikarstwa prof. dr
hab. Grażyna Ulicka. Daje szerokie
możliwości kształcenia – także na in−
nych uczelniach w Europie.

Dobrego wyboru uczelni studentom
gratulowali, m.in. senator Zbigniew
Kruszewski, starosta Michał Boszko
i wiceprezydent Dariusz Zawidzki. (j)

... w Punkcie Konsultacyjnym UW

Podczas
uroczystej mszy św.
w katedrze (3 bm.),
inaugurującej nowy

rok akademicki
2004/2005 na

wszystkich płockich
uczelniach,

poświęcono sztandar
Państwowej

Wyższej Szkoły
Zawodowej

(j)
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Ponad 300 słuchaczy i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych kształci Płocki
Uniwersytet Ludowy. W niedzielę, 10
października, uroczystą mszą świętą
w kościele pw. św. Józefa w Płocku
szkoła zainaugurowała nowy rok
oświatowy.

Obok policealnego studium informa−
tyki i administracji, PUL prowadzi
szkolenia dla lektorów języka angiel−
skiego, kończące się międzynarodo−
wym certyfikatem. Pomaga również
w zdobywaniu nauczycielskich specja−
lizacji. W tym roku PUL uzyskał środ−
ki z płockiego Funduszu Grantowego
na realizację projektu „Dzieci dzie−
ciom”, w ramach którego zdolni ucz−
niowie pomagają swoim słabszym ró−

wieśnikom w nauce informatyki i języ−
ków obcych.

Od tego roku Płocki Uniwersytet Lu−
dowy uruchomił liceum ogólnokształ−
cące o profilu wojskowo−sportowym.
12 chłopców i 8 dziewcząt obok zwy−
kłych przedmiotów i zajęć na basenie
uczy się m.in. sztuk walki i samoobro−
ny, a latem wyjadą na miesięczny obóz
szkoleniowy na poligon wojskowy.
PUL podpisał już porozumienie z Aka−
demią Wojskową w Warszawie.
W przyszłości planuje otwarcie dwóch
szkół o podobnym profilu w mniej−
szych miejscowościach powiatu płoc−
kiego. Podczas inauguracji licealiści
wystąpili już w pełnym umundurowa−
niu. (r. ł.)

... w PUL−u
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* Do policyjnego aresztu trafił 17−latek,
który zaatakował nożem 14−latka
i skradł mu telefon komórkowy. Do
zdarzenia doszło w Al. Jachowicza.
Straty – 300 zł. 

* Z biura przy ul. Obrońców Płocka
zginął aparat cyfrowy o wartości 2
tys. zł. 

* 19−letni kierowca ciężarowego mer−
cedesa nie zachował bezpiecznego
odstępu i najechał na tył citroena.
W wyniku wypadku ucierpiała 64−
letnia kobieta. Do zdarzenia doszło
na ul. Chopina.

* Na ul. Królowej Jadwigi złodziej zaa−
takował 15−latka. Sprawca pobił
chłopaka i zabrał mu telefon komór−
kowy o wartości 500 zł. 

* Złodziej, wykorzystując nieuwagę
sprzedawczyni, zabrał komputer. Do
zdarzenia doszło w sklepie na ul.
Chopina.

* Na ul. Kochanowskiego 26−letni kie−
rowca VW Golfa najechał na tył Re−
nault Megane, który następnie ude−
rzył w Renault Scenic. W wyniku
zdarzenia obrażeń doznała jedna
osoba. 

* Dwóch złodziei weszło do biura ra−
chunkowego przy ul. Jerozolim−
skiej, pobili 62−letniego mężczyznę
i skradli komputer o wartości 7 tys.
zł. 

* Na ul. Sportowej złodziej zaatakował
14−latka i zabrał mu telefon komór−
kowy o wartości 750 zł. Do podob−
nego zdarzenia doszło przy ul. Pa−
dlewskiego, gdzie ofiarą padł 17−la−
tek. Natomiast w Al. Kobylińskiego
dwaj mężczyźni zmusili 16−latka do
oddania komórki.

* Z mieszkania przy ul. Dworcowej
zginął telefon komórkowy o warto−
ści 600 zł.

* Z garażu przy ul. Zalewskiego znik−
nął rower górski o wartości 500 zł.

* Na ul. Królewieckiej złodziej pod−
biegł do kobiety i zerwał jej z szyi
dwa złote łańcuszki wraz z wisior−
kiem. Straty – 6 tys. zł. 

* Czterech mężczyzn w wieku 18−21 lat
zaatakowało młodego chłopaka na
ul. Sikorskiego. Sprawcy skradli te−
lefon komórkowy o wartości 300 zł.
W wyniku interwencji policji, zło−
dzieje trafili do aresztu. (m.d.)

Kronika policyjna

Pomóż pogorzelcom
W nocy z 21 na 22 września br. w wyniku pożaru budynku komunalnego przy

ul. Fabrycznej w Sannikach 22 rodziny zostały pozbawione całego dorobku.
W imieniu poszkodowanych wójt gminy Sanniki – Maria Fudała zwraca się
z prośbą o udzielenie finansowej pomocy pogorzelcom. Wpłaty można dokonać
na konto: sumy depozytowe Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku O/San−
niki nr 80 9042 1026 0710 0101 2000 0040 lub w kasie Urzędu Gminy w San−
nikach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 12.00 (j)

Już niedługo na płockich ulicach
będą działały 64 kamery. Oznacza to,
że przybędzie 40 urządzeń do moni−
torowania miasta. Taką uchwałę
podjęli na ostatniej sesji radni. Ka−
mery będą obserwować to, co dzieje
się na Skarpie, osiedlach Dobrzyń−
ska, Łukasiewicza i Tysiąclecia, przy
dworcu PKS/PKP oraz w śródmie−
ściu. 

– Dotychczasowe doświadczenia
pokazują, że zbudowany system speł−
nia wymagania i okazał się pomoc−
nym narzędziem w zwalczaniu prze−
stępczości, wybryków chuligańskich,
w przeciwdziałaniu zjawiskom wan−
dalizmu, reagowaniu w zakłóceniach
komunikacyjnych, niesieniu pomocy
poszkodowanym w wypadkach i koli−
zjach drogowych, zasłabnięciach
i omdleniach mieszkańców – czytamy
w uchwale.

Centrum Monitoringu mieści się
w ratuszu. Przez całą dobę ekrany ob−
serwowane są przez pracowników
Urzędu Miasta, Straż Miejską, a w
godzinach wieczornych i nocnych
także przez policjantów. – Na podsta−
wie nagrań udało nam się złapać kil−
kunastu przestępców – mówi komen−
dant płockiej policji Ryszard Kija−
nowski. 

Pod koniec września policjanci za−
trzymali dwóch 20−latków, którzy
dwa tygodnie wcześniej w Al. Jacho−
wicza zaatakowali mężczyznę. – Bru−
talnie pobili go, a następnie skradli
zegarek, telefon komórkowy oraz sa−

szetkę z pieniędzmi – opowiada Ry−
szard Kijanowski. – Na podstawie na−
szych ustaleń oraz nagrań udało się
także ustalić, że jeden z napastników
tego samego dnia brał udział w bójce
na ul. Tumskiej.

U zatrzymanych w domu policjanci
znaleźli łupy pochodzące z rozbojów,
a także kajdanki. Młodzi sprawcy tra−
fili do aresztu.

Dzięki monitoringowi udało się tak−
że zidentyfikować i zatrzymać czte−
rech chłopaków w wieku 15−19 lat,
którym udowodniono 20 przestępstw:
kradzieży, rozbojów i włamań. – Na
kasetach dokładnie widać, jak próbo−
wali się włamać do lodówki z napojami
stojącej na ulicy – mówi komendant.
– Podczas przesłuchań sprawcy przyz−
nali się też do innych przestępstw.

Przypomnijmy, że system monito−
ringu działa od 2002 roku i jest cały
czas udoskonalany. Początkowo
obraz zapisywany był w systemie
analogowym, co sprawiało kłopoty
z rozpoznaniem sprawców. Po prze−
niesieniu siedziby centrum ze straży
pożarnej do ratusza pojawił się nowy
sprzęt i teraz obraz zapisywany jest
cyfrowo. Kamery na płockich uli−
cach postawił i wydzierżawił miastu
Petrotel. Nowe kamery powinny po−
jawić się już w 2005 roku i mają być
dzierżawione przez sześć lat od wy−
konawcy systemu, na takich samych
zasadach jak dotychczas, czyli tysiąc
złotych za jedną kamerę miesięcz−
nie. M.D.

Kamery patrzą

Już w listopadzie na Mazowszu ru−
sza akcja pn. „Akademia Misia Ra−
townika”. Jej organizatorem jest kra−
kowskie stowarzyszenie „Misie ratują
dzieci” oraz policjanci z Radomia
i Płocka oraz straż pożarna. – Mazo−
wsze jest drugim po Małopolsce woje−
wództwem, w którym będzie realizo−
wany ten program – mówi Magdalena
Siczek−Zalewska z Komendy Woje−
wódzkiej Policji w Radomiu. 

Przypomnijmy, że Płock włączył
się do działań stowarzyszenia już kil−
ka lat temu, kiedy to Petrochemia,

a potem Orlen ufundowały 1800 mi−
siów−maskotek dla dzieci – ofiar wy−
padków.

Akademia Misia Ratownika to pro−
jekt profilaktyczno−edukacyjny, w któ−
rym biorą udział uczniowie klas I−III
szkół podstawowych. Jego celem jest
zmniejszenie liczby wypadków z dzieć−
mi poprzez kształtowanie prawidło−
wych postaw i zachowań w zakresie
bezpieczeństwa. Z Płocka w akcji we−
zmą udział uczniowie ze Szkoły Pod−
stawowej Nr 23. Podczas dziewięciu
comiesięcznych lekcji−warsztatów

dzieciom w atrakcyjnej formie uświa−
domione zostaną zagrożenia, jakie
mogą je spotkać w ruchu drogowym,
w drodze do szkoły, miejscu zabawy
oraz w kontaktach z nieznajomymi.
Uczniowie dowiedzą się m.in. jak
wzywać służby ratunkowe oraz pozn−
ają podstawowe zasady udzielania
pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzić
będą nauczyciele, policjanci i straża−
cy. W program włączeni zostaną tak−
że nauczyciele. 

– Ponadto maluchom zostanie prze−
badany wzrok i słuch – opowiada rzecz−
nik prasowy KWP w Radomiu Tadeusz
Kaczmarek. – Na zakończenie każde
dziecko dostanie certyfikat oraz upo−
minki. Każda klasa, która brała udział
w Akademii otrzyma misia.

Prawdopodobnie w przyszłym roku
misia−ratownika dostawać będzie
każde dziecko, które uczestniczyło
w wypadku na Mazowszu. 

Stowarzyszenie „Misie ratują dzie−
ci” powstało w grudniu 1999 roku,
wkrótce po zakończeniu międzynaro−
dowego sympozjum „Ratownictwo
drogowe i medyczne”, podczas które−
go zwrócono uwagę na długotermino−
we psychologiczne skutki wypadków
występujące u ofiar. Działalność sto−
warzyszenia popierana jest przez Mi−
nisterstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Komendę Główną
Policji oraz Komendę Główną Pań−
stwowej Straży Pożarnej. M.D.

Misie ratują dzieciDwie akcje
policji

Od września policjanci sekcji pre−
wencji Komendy Miejskiej prowadzą
akcję „Wagarowicz”. 

– Sprawdzamy uczniów, którzy w go−
dzinach przedpołudniowych powinni
przebywać w szkole – mówi komen−
dant Ryszard Kijanowski. 

Policjanci legitymują uczniów na
ulicach, w pubach, kafejkach interne−
towych. – Od początku akcji do szkół
odwieźliśmy ponad 60 osób – informu−
je komendant. – Przeważają uczniowie
szkół średnich, ale zdarzają się rów−
nież 13−latkowie.

O wagarowiczach dowiadują się nie
tylko nauczyciele, ale także rodzice. 

Do 4 listopada policjanci sekcji pre−
wencji organizują akcję „Bezpieczna
rodzina”. Przeznaczona jest dla dzieci
w wieku 11−12 lat wraz z rodzicami.
Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół
Nr 2 przy ul. Chopina 62. – Podczas
dziesięciu spotkań można nauczyć się
podstawowych technik obrony i wziąć
udział w pogadankach z dziedziny pra−
wa, psychologii oraz pedagogiki – za−
chęca Ryszard Kijanowski. 

Wszyscy, którzy chcieliby wziąć
udział w akcji powinni zgłosić się te−
lefonicznie pod numer: 266 16 30. 

(m.d.)
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W pieniądzach zapisana jest historia,
wszystkie jej meandry, zakręty i zawijasy.
Jakość papieru, nominał, a także ilustracja
mówią wiele o czasach, w których były
drukowane. W zbiorach płockiego oddzia−
łu Polskiego Towarzystwa Numizmatycz−
nego są m.in. te zdobione przez Mehoffe−
ra czy drukowane na połówce 10−miliono−
wej marki 5 groszy z 1924 roku. Od przy−
pomnienia historii polskich środków płat−
niczych rozpoczął spotkanie z młodzieżą
Jan Milner, prezes PTN w Płocku. 

Od Lecha do złotówki

Wystawa podzielona została na dwie
części. W pierwszej prezentowane są środ−
ki płatnicze używane w Polsce od lat mię−
dzywojennych do lat 90. ubiegłego stule−
cia. Tuż po I wojnie światowej obowiązy−
wała marka polska, pamiątka po czasach
zaborów. Dopiero kłopoty gospodarcze
i widmo zapaści finansowej państwa do−
prowadziły w 1924 r. do wprowadzenia
złotego, choć z początku miał nosić inną
nazwę. Jedną z propozycji był „Lech”.
W okresie okupacji niemieckiej wrócono
do marki, używając starych matryc.
– Wolność do Polski przyszła ze wschodu
i pieniądze były wschodnie, wykonane
w Moskwie – mówił prezes PTN. Druko−
wane na papierze niskiej jakości szybko
się zużywały. Dobry pieniądz może krążyć
10 lat, te nie przeżywały dwóch, trzech. 

Następna emisja pieniądza to już lata
50. i słynne wizerunki Rybaka, Hutnika
i Górnika, które zdobiły banknoty ery go−
mułkowskiej. Lata 70. to już pieniądze
z Waryńskim i Sikorskim. W latach 90. hi−
storia zatoczyła koło. Zmiany systemowe,
odzyskanie suwerenności i uwolnienie
gospodarki to wzrost cen, hiperinflacja
i wzrost nominałów. Choć było to zaled−
wie kilkanaście lat temu mało kto pamięta,
że największym powojennym nominałem
był dwumilionowy „Paderewski”.

Magia pieniądza

W drugiej części wystawy prezentowa−
na jest bogata kolekcja pieniędzy zastęp−
czych, które najczęściej drukowały miasta
polskie. Wśród nich te wyróżniające się
pięknymi ilustracjami, np. pieniądze za−
stępcze z Zielonej Góry, upamiętniające
wydarzenia historyczne lub seria z legen−
dami z Inska (na jednym z nich jest
ogromny rak, który miał podobno pory−
wać dziewice). 

Wystawa jest częścią projektu eduka−
cyjnego realizowanego przez Książnicę
Płocką, w ramach ogólnopolskiego kon−
kursu NBP i Biblioteki Narodowej zatytu−
łowanego ”Z ekonomią na ty”. W ramach
projektu ogłoszono konkurs plastyczny pt.
„Magia pieniądza”, na który wpłynęło 35
prac płockich gimnazjalistów. Przy okazji
wystawy w bibliotece „Chotomek” ryce−

rze i członkowie Płockiej Drużyny Kusz−
niczej, pokazali jak przed wiekami bito
monety. 

Ekspozycji towarzyszy ciekawy katalog
opracowany przez Ewę Matusiak. Okład−
kę zaprojektował Jerzy Mazuś. Za tło po−
służył 10−złotowy banknot, który z jednej
strony prezentuje Wzgórze Tumskie z ka−
tedrą, a z drugiej kobietę w stroju płockim.
Drukowany tuż przed wybuchem wojny,
nigdy nie wszedł do obiegu. Niestety,
płoccy numizmatycy nie mają go w zbio−
rach, ale jest w kolekcji Muzeum Mazo−
wieckiego. (r.ł.)
Wystawa czynna była do 15 października.

Płoccy numizmatycy przygotowali w Bibliotece „Chotomek”
wystawę zatytułowaną „Bite, drukowane... obiegowe i zastęp−
cze” prezentującą kolekcję monet i banknotów z lat 1919−1990.

Pieniądze i płacidła

Michał Kobylański z Gimnazjum nr 6
w Płocku odbiera z rąk Anny Gąsior
z NBP nagrodę za zdobycie III miejsca
w konkursie plastycznym ”Magia pienią−
dza”. W tle Ewelina Górecka z Gimna−
zjum nr 2 zdobywczyni I miejsca
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Stołecznym melomanom jesień ko−
jarzy się głównie ze znanym w świe−
cie festiwalem muzyki współczesnej
(awangardowej), słuchaczom płockim
– ze szczególnie ożywioną, przynaj−
mniej w ostatnich latach, działalno−
ścią miejscowej orkiestry symfonicz−
nej, z Witoldem Lutosławskim w her−
bie. I choć nie jest bynajmniej pewne,
czy utwory z kanonu dwudziesto−
wiecznej klasyki (awangardy) kiedy−
kolwiek zagoszczą w jej repertuarze
w stopniu godnym znakomitego pa−
trona, trzeba z uznaniem odnotować,
iż sezon koncertowy 2004/2005 roz−
począł się pod znakiem muzyki przez
duże „M”. 

Podczas wieczoru z okazji inaugu−
racji nowej sali koncertowej w bu−
dynku szkoły muzycznej Moniuszko,
Czajkowski, Bruch i Ravel, ledwie ty−
dzień później w tymże miejscu –
uwertura do mozartowskiego Upro−
wadzenia z seraju, Koncert skrzypco−
wy e−moll op. 64 Felixa Mendelssoh−
na−Bartholdy’ego i V Symfonia c−
moll op. 67 Ludwiga van Beethovena.
Utwory dla wytrawnego melomana
wręcz oczywiste, i w jego płytotece
absolutnie konieczne – dobrze więc,
iż zabrzmiały w Płocku 1 październi−
ka, na okoliczność Międzynarodowe−
go Dnia Muzyki, w wykonaniu orkie−
stry chyba trochę za często sięgającej
po repertuar kalibru bez mała rozryw−
kowego.

Radosna uwertura do jednej z naj−
słynniejszych oper komicznych Wol−
fganga Amadeusza była ledwie przy−
stawką do tej muzycznej biesiady.
Pierwsze z dań głównych – może naj−
wdzięczniejszy i najbardziej popular−
ny utwór (vide ścieżka dźwiękowa
znanego filmu W. Borowczyka Dzie−
je grzechu), jaki napisano na skrzyp−
ce i orkiestrę w XIX wieku – zostało
przyrządzone z niewątpliwą znajomo−
ścią romantycznej kuchni dźwięków,
wahałbym się jednak określić inter−
pretację młodego, zdolnego skądinąd,
wiolinisty Łukasza Błaszczyka jako
więcej niż poprawną. Prawdziwa ucz−

ta czekała nas przy okazji dania na−
stępnego. 

Piąta Beethovena, jedna z najwię−
kszych symfonii wszechczasów, to za
każdym razem prawdziwa próba
ognia dla orkiestry i kapelmistrza.
Michał Dworzyński (rocznik 1978,
debiut dyrygencki w wieku lat... pięt−
nastu, występy między innymi z or−
kiestrą Filharmonii Narodowej, Sin−
fonia Varsovia i NOSPR), podobnie
jak Błaszczyk znany już płockiej pub−
liczności, potrafił należycie uwypu−
klić zarówno wybuchowy dramatyzm
wstępnego Allegro con brio, jak
i szlachetną podniosłość wolnej czę−
ści drugiej (Andante con moto), ta−
jemniczą wieloznaczność scherza
(Allegro) oraz promienny, zwycięski
optymizm finału (Allegro). Orkiestra
sekundowała mu doprawdy dzielnie –
zwłaszcza w trudnym, imitacyjnym
ustępie scherza, gdzie unisonowe par−
tie wiolonczel i kontrabasów wyraź−
nie zapowiadają już początek finało−
wej kantaty z IX Symfonii – toteż
mieliśmy tu do czynienia z produkcją
o niewątpliwych cechach kreacji arty−
stycznej. 

10 października odbył się okoliczno−
ściowy koncert w katedrze z okazji ob−
chodów Dni Papieskich, z udziałem so−
pranistki Marty Boberskiej, basa Miro−
sława Borczyńskiego, chóru Politechni−
ki Warszawskiej oraz dyrygenta i kla−
wesynisty Marka Toporowskiego, od

listopada ubiegłego roku już po raz
trzeci goszczącego w świątyni na Tum−
skim Wzgórzu (tym razem z progra−
mem wypełnionym fragmentami orato−
riów i kantat J. S. Bacha oraz G. F. Ha−
endla). 29 tegoż miesiąca orkiestra zno−
wu wystąpi w sali koncertowej PSM
– tym razem w ramach cyklu „Wirtuozi
instrumentu” – towarzysząc grającemu
na fletni Dimie Chaabackowi. W pro−
gramie opracowania melodii słowiań−
skich oraz utwory A. Borodina i A.
Dworzaka. 

I wcale nie będzie to koniec prze−
widzianych na tę jesień muzycznych
atrakcji. A.D.

PŁOCKA JESIEŃ MUZYCZNA

Symfonie, oratoria, kantaty

Inauguracyjny koncert w nowej sali
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Banknoty−anegdoty 
Pojawienie się w obiegu w końcu lat 70.

i na początku 80. nowych banknotów zaowo−
cowało serią anegdot związanych z niektóry−
mi z nich.

100 zł 
* Na rewersie banknotu znajdowała się

standardowa formuła prawna: „Bilety Naro−
dowego Banku Polskiego są prawnym środ−
kiem płatniczym w Polsce”.

Gdy banknot został złożony w odpowiedni
sposób treść tej formuły zmieniała się na:
„Bilety Narodowego Banku Polskiego są ni−
czym w Polsce”.

* Na awersie banknotu znajdowała się po−
dobizna Ludwika Waryńskiego.

Po odpowiednim złożeniu banknotu, część
głowy wyglądała jak szczur, co według ane−
gdoty miało dowodzić, że „szczury już nas
niedługo zjedzą.”

* Dlaczego Waryński jest taki smutny? Bo
zabrakło mu 3 zł. do pół litra wódki. (pół litra
kosztowało 103 zł.).

10 zł
* Na banknocie 10 zł. na rysunku przedsta−

wiającym gen. Bema należało położyć ziaren−
ko kawy na lewym oku i przyłożyć lusterko
wzdłuż osi pionowej twarzy, tak aby odbija
się w nim część z ziarenkiem. Patrząc ukoś−
nie na banknot i obraz w lusterku widać było
twarz gen. Wojciecha Jaruzelskiego. 

(za Internetowym Muzeum PRL; 
www.polskaludowa.com) 
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Na całym świecie znany jest jako
twórca zestawu klocków Lego, przed−
stawiających miniaturę obozu koncen−
tracyjnego, od którego rozpoczyna się
jego żywot medialny jako artysty. Za−
czyna się również gra Zbigniewa Libe−
ry ze zbiorową świadomością obrazko−
wą, z kliszami popkultury, ze światem,
w którym prawdziwe nie jest to co „wi−
dziane”, ale to co „obejrzane” w prasie,
„oglądane” w telewizji. Odrzucane jest
to co „brzydkie”, a pożądane – „dobre
i ładne”. – Zrozumiałem, że ludzie od
prawdy wolą rzeczywistość podkoloro−
waną, więc postanowiłem dać im to,
czego pragną – mówił w rozmowie
z „Przekrojem” (nr 35/2984) na temat
projektu „Pozytywy”, który od piątku
wraz z projektem „Mistrzowie” można
oglądać w Bibliotece im. Zielińskich
w Płocku.

Pozytywy 

Punktem wyjścia stały się tu zdjęcia
reporterskie, które najbardziej utrwaliły
się w pamięci milionów ludzi. Ikony
współczesnej fotografii, symbol barba−
rzyństwa i okrucieństwa minionego stu−
lecia, Libera wykorzystał jako „negaty−
wy” do produkcji własnych obrazów.
Najbardziej wstrząsający jest „Nepal”
(fot.) przedstawiający grupę paralotnia−
rzy i towarzyszących im osób. Wśród
nich biegnie całkiem naga, roześmiana
dziewczyna. Oglądając zdjęcie uświada−
miamy sobie, że doskonale je znamy,
a raczej jego „negatyw” – poparzoną na−
palmem małą Wietnamkę. Podobnie jest
ze zdjęciem „Kolarze” czy „Mieszkań−
cy”. Pierwsze przywołuje w pamięci fo−
tografię z 1 września 1939 roku, na któ−
rej żołnierze niemieccy usuwają szlaban
graniczny w okolicach Gdańska, drugie
– więźniów obozu koncentracyjnego
w Oświęcimiu, zrobione w 1945 roku.
Kiedy połączy się uśmiechnięte twarze
bohaterów „pozytywów” z oryginałem
wrażenie jest porażające. 

Mistrzowie

Kolejny cykl prac artysty odkrywają−
cy selektywną świadomość społeczeń−
stwa, dla którego istnieją tylko fakty
publikowane. Projekt „Mistrzowie” to
powiększone artykuły prasowe najważ−
niejszych polskich gazet poświęcone ar−

tystom, których Libera uważa za swoich
mistrzów. Nazwiska Zofii Kulik, An−
drzeja Partuma czy Jana Świdzińskiego
krzyczą z pierwszych stron i rozkładó−
wek Polityki, Wyborczej i pism kobie−
cych. Okazuje się jednak, że to wielka
„ściema.” Kolejna prowokacja. Wszyst−
ko zostało pieczołowicie wykonane a ra−
czej sfabrykowane. Libera „tworzy”
własną wersję historii sztuki współczes−
nej. Wyprowadza swoich mistrzów ze
zbiorowej nieświadomości do rzeczywi−
stości popkultury. Preparuje artykuły,
tworzy własne „medialne fakty”, odra−
biając pracę domową za innych. 

Parodia rzeczywistości? Okrutna kpi−
na z tragedii? Nie ulega wątpliwości, że
każdy z artystów prezentowanych
w galerii a.r.t. wprawia widza, jeśli nie
w konsternacje, to z pewnością w za−
kłopotanie. Pytanie tylko, po co? Lan−
sująca „etos uproszczeń” kultura maso−
wa daje nam często obraz spłycony
i schematyczny. I choć intuicyjnie każ−
dy z nas wyczuwał fałsz w tej ofercie,
nie wszyscy potrafią się przed nim bro−
nić. Artyści tacy jak, Kozyra, Żmijew−
ski, a przede wszystkim Libera, wyko−
rzystując narzędzia „popkultury”, ob−
nażają ten fałsz bezlitośnie.

Bezdomne a.r.t.

Warto jeszcze powiedzieć kilka słów
o galerii a.r.t., która – jako budynek
– nie istnieje. Spłonął dach kamienicy
przy ul. Rybaki, w którym się mieściła.
Większość mieszkańców została wy−
siedlona. Trzymanie tam zbiorów, by−
łoby niebezpieczne i głupie. To jest ne−
gatyw. Do planowanej od kilku miesię−
cy wystawy prac Zbigniewa Libery jed−
nak doszło. To pozytyw. Okazało się,
że mimo wszystko galeria a.r.t. istnieje,
nie tylko w świadomości jej twórcy 
– Jacka Markiewicza i ludzi, którzy lu−
bili do niej przychodzić, ale również
dlatego, że jest. Jako galeria bezdomna
została przygarnięta przez życzliwe To−
warzystwo Naukowe Płockie. Zapewne
to etap przejściowy – negatyw, który
otwiera nowy rozdział w działalności
Markiewicza. Nieważne co będzie da−
lej, ale być musi.

Wystawa czynna do 24 październi−
ka (dostępna na kontakt tel. 600 465
322). (rł)

Tej wystawy miało nie być. Tak jak nie ma galerii a.r.t.?

Tasowanie pamięci

W niedzielę, 10 października, w hali
sportowej w Borowiczkach zorganizo−
wany został piknik integracyjny „Ra−
zem możemy więcej”. Od pięciu lat im−
preza gromadzi całe środowisku osób
niepełnosprawnych, opiekunów i przy−
jaciół. Podczas uroczystej mszy św.
w kościele pw. św. Jakuba Apostoła
wręczone zostały statuetki „Jesteś Przy−
jacielem”. W tym roku za pracę i zaan−
gażowanie w pomoc niepełnospraw−
nym wyróżnione zostały cztery osoby.
Katarzynę Michalską, dyr. Wydziału
Spraw Społecznych UM (od pięciu lat
członka stowarzyszenia „Silni Razem”)
doceniono za pracę społeczną, wrażli−
wość na biedę, krzywdę i chorobę. Za
zaangażowanie, inspiracje i pomysły
doceniono Jarosława Malarskiego.

Opiekun w DPS w Miszewie Murowa−
nym, założyciel Stowarzyszenia Na
Rzecz Rozwoju Wsi, które w Miszewie
zorganizowało dom kultury, zawsze
chętnie i bezinteresownie prowadzi im−
prezy integracyjne. Wyróżniono rów−
nież Jana i Krystynę Szałkowskich,
właścicieli piekarni oraz Zespół Szkół
Ogólnokształcących Specjalnych nr 7
za organizację festiwali twórczości nie−
pełnosprawnych dzieci i młodzieży. 

Honorowy patronat nad piknikiem
objął Prezydent Miasta Płocka Miro−
sław Milewski. 

Organizatorami byli: Stowarzyszenia
„Pomoc Dzieciom”, „Kolory Życia” i „Sil−
ni razem” oraz Centrum Wolontariatu,
WTZ przy Zakładzie Karnym, SOSW nr 1
i nr 2, DPS w Płocku, SP nr 20. (r. ł.)

Jesteś przyjacielem

W środę, 6 października, na skąpa−
nym w słońcu Rynku Starego Miasta
rozstawili się ze sztalugami uczniowie
płockich szkół. Tematem prac, pow−
stających w ramach I konkursu pla−
stycznego „Mój Płock”, była architek−
tura płocka. – To pierwszy taki kon−
kurs – mówi Jacek Znyk, koordynator
imprezy. – Co roku będziemy chcieli
organizować go w innej części miasta.
W jednodniowym plenerze brało
udział 26 osób z płockich gimnazjów
i szkół ponadgimazjalnych. Konkurs
zorganizował Młodzieżowy Dom
Kultury w Płocku we współpracy
z Urzędem Miasta. Wystawę pokon−
kursową i wręczenie nagród zaplano−
wano na 25 października, o godz. 12
w siedzibie MDK. (r. ł.)

Mój Płock
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Wystawę prac Danuty Orskiej połą−
czoną z aukcją na rzecz Hospicjum
Płockiego zorganizował Klub Osiedlo−
wy Młodzieżowej Spółdzielni Miesz−
kaniowej „Chemik”. To pierwsza tego
typu impreza w klubie przy ul. 3 Maja,
ale jak zapowiada wiceprezes spół−
dzielni Krzysztof Marcinkiewicz bę−
dzie ich więcej.

Danuta Orska mieszka w Wałbrzy−
chu. Z Płockiem łączą ją więzy rodzin−

ne. Planuje jednak przeprowadzić się tu
na stałe. Jest emerytką. Wcześniej zaj−
mowała się projektowaniem wnętrz
i modą. Dużo podróżowała. Widać to
w jej obrazach. Egzotyczne miejsca
obok kobiecych postaci to najczęściej
pojawiające się motywy w jej pracach.
Choć twórczość malarki jest bardziej
zbliżona do realizmu, dużo w niej świa−
tła i ciepłych pastelowych kolorów,
charakterystycznych dla malarstwa im−
presjonistów, których prace Orska niez−
wykle ceni. Pisze również wiersze.
Podkreśla, że jej poezja często wynika
z malarstwa, a malarstwo z poezji. Ma−
luje od 7 lat. Wystawiała w kraju i za
granicą. W Płocku pokazała swoje pra−
ce po raz pierwszy.

– Chciałabym tu coś po sobie pozo−
stawić, cząstkę mojej duszy — mówiła
na spotkaniu. Na rzecz Płockiego Hos−
picjum przekazała portret Matki Teresy
z Kalkuty. W wyniku licytacji, podczas
której sprzedano dwa obrazy, Płockie
Hospicjum otrzyma 220 zł

Wystawa czynna będzie do 30 paź−
dziernika, między godz. 12 a 19. (rł)

Poezja malowana
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Marcin Jaroszewski, anglista z L.O. im. Wł. Jagiełły poprowadził polsko – francuską
lekcję języka angielskiego 
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Przez tydzień 25 uczniów z Liceum

Rolniczego gościło w domach swoich
polskich kolegów – uczniów płockiej Ja−
giellonki. Plan wizyty był bardzo bogaty;
obok spaceru po Płocku, wizyty w CNH
New Holland, zwiedzili również gospo−
darstwa ekologiczne, skansen w Sierpcu
i Muzeum Kopernika w Toruniu. W pią−
tek, 1 października – w ostatnim dniu po−
bytu w Płocku licealiści z La Brosse
uczestniczyli w zajęciach szkolnych swo−
ich polskich kolegów. 

Cristine Simsen, nauczycielka wycho−
wania społeczno – kulturalnego z francu−
skiego liceum w Płocku jest już po raz
czwarty. Jest pod wrażeniem przeobrażeń
jakie w tym czasie zaszły w naszym mie−
ście. – Widać to przez rozwój działalności
handlowej. Chodzi mi nie tylko o duże
sklepy na obrzeżach miasta, ale również
o ilość sklepików na ulicy Tumskiej, która
dzięki nim nabrała charakteru handlowe−
go – mówi Simsen. – W tym roku na pew−
no zaskoczył mnie wzrost cen, co jest
oczywiście konsekwencją wstąpienia Pol−
ski do UE. 

Dla Francisa Marqueta to pierwsza wi−
zyta. Jako nauczyciela zootechniki w La
Brosse interesowały go przede wszyst−
kim różnice między polskim a francu−
skim rolnictwem.

– Wizyta w Polsce to lekcja naszej hi−
storii w pigułce. Tylko tu można zoba−
czyć, że do uprawy roli wykorzystuje się
jeszcze konie, gdy obok sąsiad ma traktor
a następny kombajn – mówi. – Przeobra−
żenia, które teraz zachodzą w waszym
rolnictwie, przypominają to co działo się
we Francji pół wieku temu. Francja poz−
bawiona jest już takiej różnorodności.
Gospodarstwa nastawione są na jeden typ
produkcji; albo hodowla trzody chlewnej
lub bydła, albo uprawa zbóż. Różnice do−
tyczą również rozmiaru upraw i hodowli.
– Średnie gospodarstwo we Francji to 60
ha, podczas gdy w Polsce 7 – 8. Wśród
naszych uczniów jest chłopak, którego ro−
dzice gospodarują na 700 ha – dodaje. 

Francuskim licealistom podobała się
wizyta w gospodarstwie ekologicznym
w Grzybowie oraz wyjazd do gospodar−
stwa w Bendorzynie. Byli też pod wraże−
niem różnorodności polskiej kultury
i mentalności, pełnej sprzeczności, ale
przez to niezwykle interesującej. – Niesa−

mowity jest wasz szacunek do osób star−
szych. Widać to zwłaszcza w miejskich
autobusach, kiedy młodzi ludzie ustępują
miejsca starszym – mówi Florian. – Rów−
nież szacunek do zmarłych... acha i reli−
gia w szkołach. No i krzyże, wiszą w każ−
dym pomieszczeniu. To co szokuje, to
kompletnie pijani ludzie, których można
spotkać na ulicy Tumskiej. Dobrą opinię
wydali polskiej kuchni. – U mojego kole−
gi jadłem mięso wołowe w sosie z ziem−
niakami purrée – dodaje Florian. – To by−
ło naprawdę pyszne. Poza tym wszyscy
zgodnie uważają, że Polacy są bardzo go−
ścinni i solidarni. 

Młodzież ucząca się języka francuskie−
go w LO im. Wł. Jagiełly w Płocku nie−
jednokrotnie miała okazję uczestniczyć
w międzynarodowej wymianie ze szkoła−
mi francuskimi. Przygotowaniem i prze−
prowadzeniem wymian zajmują się nau−
czycielki języka francuskiego w szkole:
Wioletta Jeżowska i Anna Ciecierska. Już
w 1989 r. uczniowie Jagiellonki podej−
mowali 12−osobową grupę z francuskie−
go Lycee des Hairies z Bretanii, a następ−
nie we wrześniu 1990 r pojechali z rewi−
zytą. 

Wizyta francuskich gości nie byłaby
możliwa bez pomocy firm (Auchan,
CNH Polska, Browaru Sierpc) oraz Wy−
działu Promocji i Współpracy z Zagrani−
cą Urzędu Miasta Płocka. (rł) 

Licealiści z La Brosse koło Auxerre byli przez tydzień gośćmi ucz−
niów Jagiellonki. Dla Francuzów była to żywa lekcja historii. 

Koń, traktor i kombajn

Przygotowania do nowej matury ru−
szyły pełna parą. Dobrze wiedzą o tym
dyrektorzy szkół, którzy, podobnie jak
przyszli maturzyści, obawiają się jej
najbardziej. Dla Okręgowych Komisji
Egzaminacyjnych, Ministerstwa Edu−
kacji Narodowej i Kuratoriów Oświaty
przygotowanie do nowej matury jest
priorytetem, dla dyrektorów i szkol−
nych komisji egzaminacyjnych to
ogrom pracy. Harmonogram prac jest
obszerny i niezwykle napięty, pełen
skomplikowanych procedur i wprowa−
dzania szczegółowych danych do kom−
putera, np. PESEL maturzysty. Szkoły
muszą również ponieść pewne koszty.
Każda z nich powinna zaopatrzyć się
w odpowiednia ilość sprawnych pomo−
cy dydaktycznych, m.in. kalkulatorów,
słowników, sprzętu audio. 

Niejasne zasady

Najwięcej pracy będą miały zespoły
szkół zawodowych, które obok ostatnich
roczników zdających według starej formu−
ły, równorzędnie wprowadzać będą nową.
– U nas 200 uczniów zdawać będzie starą
maturę, a 46 – nową – mówi dyrektor
ZSB nr 1 w Płocku. – Stąd wiele niejasno−
ści, bo uczelnie niewiele mówią, jak będą

traktować absolwentów zdających według
starych zasad. Okazuje się, że brakuje
również informacji dla uczniów przystę−
pujących do nowej matury. Wiadomo, że
z przedmiotów, które kandydat zdał na
maturze uczelnie nie mogą robić ponow−
nego egzaminu, ale niektóre już zapowia−
dają rozmowy kwalifikacyjne, które mają
zastąpić dotychczasową weryfikacje. Za−
sady ich przeprowadzania nie są znane. –
Boimy się tego – mówi Mirosława Gar−
stka, wicedyrektor III L.O. w Płocku

Cieszyć się mogą ci, którzy wybrali Po−
litechnikę Warszawską i Uniwersytet
Warszawski. Uczelnie te przygotowały
czytelne komunikaty dla kandydatów. Nie
tylko wcześnie podały informacje o przed−
miotach egzaminacyjnych, ale określiły
zasady rekrutacji zgodne z założeniami re−
formy. Senat PW podjął uchwałę w mar−
cu. Kandydaci, którzy będą zdawali jeden
lub dwa wymagane przedmioty na egza−

minie maturalnym, nie zdają sprawdzianu
z odpowiedniego przedmiotu na uczelni,
a w postępowaniu klasyfikacyjnym uw−
zględnia się im oceny z egzaminu matural−
nego. Muszą jedynie dołączyć do podania
o przyjęcie na studia oryginał lub odpis
świadectwa dojrzałości, wydany przez
Komisję Egzaminacyjną. Nie ma mowy
o rozmowach kwalifikacyjnych, jest za to
informacja dla kandydatów ze „starym”
świadectwem dojrzałości. Na Uniwersyte−
cie Warszawskim jest podobnie. Zaś na
uczelnianej stronie www można znaleźć
dokładny przewodnik „krok po krok” dla
przyszłych kandydatów.

Trafna decyzja

Maturzyści o wyborze przedmiotów
egzaminacyjnych musieli zdecydować
do końca września. – Życzę im, aby teraz
udało się im precyzyjnie wybrać i okre−
ślić kierunek dalszej edukacji– mówiła
przed miesiącem Teresa Dobrosielska,
dyrektor Kuratorium Oświaty w Płocku.
– Jeśli wiedzą co będą dalej studiować,
to powinni wybrać takie przedmioty, któ−
re będą ważne w procesie rekrutacji. To
przedsionek nowej matury, bo od trafnej
decyzji zależeć będzie, czy na wymarzo−
ny kierunek dostaną się bez egzaminów

wstępnych. W III L.O. większość osób
wybrała przedmioty zgodne z nachyle−
niami klas, np. w klasie biologiczno –
chemicznej najczęściej była to biologia,
a następnie chemia. Jako język obcy naj−
popularniejszy jest angielski. – Rzadko
też uczniowie wybierają więcej niż dwa
przedmioty dodatkowe, mając świado−
mość, że nadmiar może osłabić ich osta−
teczny wynik – mówi Mirosława Gar−
stka. Gorsze oceny to mniejsza liczba
punktów na uczelni, a więc i szanse na
miejsce. Pierwszy sprawdzian, nie tyle
umiejętności, co procedur rządzących
nową formułą, to przełom października
i listopada, kiedy uczniowie będą zda−
wali egzamin próbny. – Będziemy uważ−
nie się przyglądać i nadzorować realiza−
cję zadań, ale przede wszystkim będzie−
my wspierać dyrektorów, uczniów i ro−
dziców – zapowiada Teresa Dobrosiel−
ska. (r. ł.)

W roku, kiedy minister Łybacka ogłosiła falstart nowej matury,
zdecydowało się na nią kilku uczniów z Małachowianki i SOP−u.
Teraz nie ma już odwrotu.

Lęk maturalny 

Właściwy wybór przedmiotów maturalnych to pierwszy krok do uzyskania indeksu na
wymarzoną uczelnię
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Liceum Rolnicze w La Brosse
kształci przede wszystkim przyszłych
rolników (80 proc. absolwentów, pozo−
stali w przetwórstwie). Szkoła kończy
się maturą techniczną, która jest wyma−
gana m.in. przy składaniu wniosków
o środki unijne. Uczniowie z La Brosse
uczą się m.in. jak zarządzać gospodar−
stwem, jak starać się o dotacje z UE i jak
przygotować pełną dokumentacje. Na−
stępnie mają staże w administracji regio−
nalnej, która tymi środkami zarządza. Po
liceum absolwent może spokojnie pod−
jąć pracę w gospodarstwie, albo rozpo−
cząć naukę w szkole pomaturalnej, która
daje mu wykształcenie technika. Do wy−
boru są trzy specjalizacje; ochrona ro−
ślin, zarządzanie gospodarstwami rolny−
mi, analiza biotechnologiczna przemy−
słu rolno – spożywczego.
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Kamienica pod numerem 14 o piono−
wych, plastycznych podziałach elewa−
cji, pod względem architektonicznym
stanowi kontrast dla budynku pod nu−
merem 16, którego płaska elewacja
wzbogacona jest rytmicznymi podziała−
mi horyzontalnymi. Obydwa budynki
mają swoje własne dzieje, ale pod
względem myśli estetycznej i własności
w czasie ich wznoszenia, stanowią
względem siebie jednorodny organizm.

Numer 44

Jest to numer księgi wieczystej, jaki
obok numeru policyjnego domu (w tym
przypadku nr 16) i nazwiska właścicie−
la, dawniej na wypalonych tabliczkach
umieszczano na każdym budynku.

Na początku XIX stulecia właścicie−
lem tej posesji był Fryderyk Grünnagel,
który w 1822 roku przekazał własność
swoim synom: Grzegorzowi Teodory−
kowi i Karolowi Henrykowi. W 1842
nieruchomość przejął Gustaw Kluge,
a rok później Rozalia z Cylichów Je−
zierska. Pani Rozalia utrzymała ją do
roku 1852, kiedy to na mocy kontraktu
kupna i sprzedaży kamienica przeszła
na własność małżonków Stanisława
i Teodory Gerber. Od nich w roku 1870
nieruchomość odkupiła Estera Fajga
Mojsiejewna−Gierszowna Kempner
z domu Ehrlich (żona Chaima), tworząc
podwaliny pod rodową własność Kem−
pnerów. Na prawach spadku, w 1881
roku nieruchomość odziedziczyli jej sy−
nowie: Ludwik (Lejbuś) i Mosiek
Giersz. W 1883 roku Ludwik wyzbył
się swojej części, a w 1905 do niepo−
dzielnej współwłasności zostali dopisa−
ni: Salomea Kempner, Felicja Kem−
pner, Cypra Gołda Rozen, Chana Libka
Horowic i Etka vel Justyna Maide (cór−
ka Mośka Giersza), która w roku na−
stępnym spłaciła pozostałych współ−
właścicieli.

Etka vel Justyna Maide pozostawała
właścicielką do czasu wybuchu wojny,
a dalsze koleje jej życia są nieznane. Jej
prawo własności było uznawane do
1959 roku, kiedy to na mocy wyroku

sądu z 1958 roku, nieruchomość zosta−
ła przepisana na rzecz Skarbu Państwa
(po 1945 roku, po piętnastoletnim okre−
sie oczekiwania na zgłoszenie się wła−
ściciela, nieruchomości porzucone i po−
niemieckie były przejmowane przez
państwo).

Obecnym właścicielem jest Towa−
rzystwo Naukowe Płockie.

Dom Estery Fajgi

Pod nr 16 w 1805 roku znajdował się
drewniany dom o czterech izbach i ty−
luż oknach od ulicy Grodzkiej. Jedno
z pomieszczeń w 1826 roku zajmowali
żandarmi.

Nowy murowany budynek został
wzniesiony przez Esterę Fajgę Kem−
pner w latach 1870−1871. Projekt pię−
cioosiowej, jednopiętrowej kamienicy
o neorenesansowych cechach, został
sporządzony przez budowniczego Gu−
berni Płockiej Józefa Górskiego.

Jeszcze w 1871 roku Górski zapro−
jektował przebudowę starego budynku,
znajdującego się za tą kamienicą, na
magazyn z książkami dla kupca Kem−
pnera. Elewacja tej przybudówki, która
znajdowała się od strony pustego placu,
otrzymała skromną formę architekto−
niczną, ale nie pozbawioną inwencji ar−
tystycznej. Jej walory plastyczne jak:
proste okna, asymetryczność i takież
rozwiązanie balkonu pierwszego piętra,
pozwalają odnaleźć w tym rysunku ce−
chy prekursorskie, współczesne.

W budynku Estery Fajgi znajdowała
się księgarnia, a w latach trzydziestych
apteka. Te tradycje są dziś kontynuo−
wane. Na piętrze znajduje się czytelnia
Biblioteki im. Zielińskich, a na parterze
apteka „Pod Opatrznością”.

Po sąsiedzku

Dzieje poszczególnych parceli
miejskich są do siebie bardzo podob−
ne. Zakres czynności związanych
z nieruchomością wszędzie jest taki
sam, zmieniają się tylko nazwiska.
Także na parceli pod nr 45 dzieje
własności przebiegały podobnie jak
na działce poprzedniej. W końcu
XVIII stulecia jej właścicielem był
Wawrzyniec Lisiecki. W dalszej ko−
lejności prawo własności posiadali
m.in. Brygida z Puternickich Falkow−
ska, Gustaw Kluge i jego rodzina, Ju−
lian Niemiatowski, Chaim Kursztejn,
rodzina Szejny Małki i Wolfa Strzy−
gów, oraz Estera Fajga Kempner.

W wyniku podziałów wewnętrznych
własności, sporów i różnych konsek−
wencji, wynikających z zadłużenia czy
dziedziczenia, prawo do własności mia−
ły różne osoby. Na podstawie decyzji

Płockiego Trybunału Miejskiego w ro−
ku 1881 właścicielem nieruchomości
został Ludwik Kempner, syn Estery
Fajgi. Żoną Ludwika była Tauba (Fe−
liksa) Kon. W latach następnych, do
czasu wybuchu wojny, nieruchomość
w różnych częściach dziedziczyły ich
dzieci: Rafał Chaim, Libka Brauna vel
Ludwika Fajnbergowa, Cecylia Kem−
pner i dalsze potomstwo.

Dom Ludwika

Pod numerem 45 drewniany dom
w 1786 roku wybudował Wawrzyniec
Lisiecki. Wg opisu z 1859 roku był to
budynek parterowy z poddaszem
mieszkalnym i pokryty dachówką. Ele−
wacja frontowa i komin były z cegły

palonej i murowane na wapno, pozosta−
ła część drewniana „z szachulcu w wę−
gieł”. Budynek pełnił funkcję domu
czynszowego, w którym mieszkał ze−
garmistrz Franciszek Millo i rękawicz−
nik Teofil Majewski. W 1871 roku bu−
downiczy gubernialny Józef Górski za−
projektował rozbudowę tego budynku.
Projekt elewacji od strony ulicy Grodz−
kiej jest bardzo oszczędny i nie ma wa−
lorów artystycznych. Pomieszczenia od
ulicy były przeznaczone na sklep ze
szklanymi i innymi naczyniami i sklep
dla złotnika.

Kamienica wzniesiona przez Ludwi−
ka Kempnera w latach 1882−1883, tak
jak i budynek jego matki, stanął na wol−
nym placu przed domem z 1786 roku,
który w tym przypadku został wchło−
nięty przez nowy dom. Taka sytuacja
wynikała stąd, że w pierwszej ćwierci
XIX stulecia ulica Grodzka od numeru
45 była poszerzona i skosem biegła
w kierunku Placu Kanonicznego. Przy
regulacji ulicy (najprawdopodobniej

już w latach 30−tych XIX stulecia) wol−
ne place zostały przyłączone do odpo−
wiednich nieruchomości.

Architekt tego budynku, przypusz−
czalnie był nim Józef Górski, ale nie
można też wykluczyć osoby budowni−
czego miasta z tego czasu, Konrada Ba−
łazińskiego, stworzył bardzo ciekawe
rozwiązanie plastyczne. Pięcioosiowa,
jednopiętrowa kamienica na tle pozo−
stałych budynków wyróżnia się pla−
stycznością elementów dekoracyjnych.
Mansardowy dach tworzy nietypową,
drugą kondygnację. Pomimo, że parter
jest zmieniony współczesnymi ingeren−
cjami, można wyodrębnić trzy źródła
inspiracji: klasyczne przyczółki, rene−
sansowe ornamenty i barokową, zwartą
kompozycję z bocznymi pseudo ryzali−
tami, przechodzącymi w lukarny i ła−
manymi gzymsami oddzielającymi
poszczególne piętra. Całość można od−
czytać jako nawiązanie do siedemna−
stowiecznego klasycyzmu barokowego.

Nie tylko księgarze

Żydowska rodzina Kempnerów była
aktywna w życiu publicznym miasta.
Chaim Rafał Kempner razem z żoną
Esterą Fajgą od 1857 roku prowadził
drukarnię, przy której czynna była płat−
na czytelnia publiczna. Po śmierci mę−
ża Estera Fajga sama zajmowała się
sprawami wydawniczymi i czytelnic−
twem. Te tradycje kontynuował ich syn
Ludwik z żoną Taubą. Kiedy w 1879
roku przypadał jubileusz 20−lecia pracy
twórczej Józefa I. Kraszewskiego, Lud−
wik Kempner wydrukował na atłasie
i przesłał pisarzowi ozdobne bilety wi−
zytowe. Odpowiedź nadeszła z Drezna,
gdzie wówczas pisarz mieszkał: Sza−
nowny Panie. Dziś odebrałem łaskawie
mi nadesłane bilety wizytowe, które za−
chowam jako pamiątkę jubileuszową
i miłe świadectwo współczucia rodaka.
Przyjm nawzajem choć fotografię którą
dołączam, prosząc byś wierzył wdzięcz−
ności mej i szacunkowi z jakim zostaje
jego obowiązującym sługą („Korespon−
dent Płocki” 1879).

Drukarnia w rodzinie Kempnerów
funkcjonowała do 1913 roku.

Nieobce w tej rodzinie były proble−
my społeczne. Dzieci Ludwika: Rafał
Chaim i Cecylia aktywnie uczestniczy−
li w ruchu socjalistycznym. Rafał, stu−
dent Uniwersytetu Warszawskiego, po
1897 roku działał w Kole Młodzieży
Studenckiej, w którym czynny był rów−
nież inny działacz z Płocka, mieńsze−
wik i przeciwnik Piłsudskiego, Paweł
Lewinson−Łapiński, uznawany za jed−
nego z czołowych przywódców Rewo−
lucji Październikowej, a po utworzeniu
państwa radzieckiego przyjął jego oby−
watelstwo.

Aktywną działaczką w ruchu socjali−
stycznym była Celina Kempner. Ze śro−
dowiskiem PPS związała nie tylko po−
glądy polityczne, ale i życie osobiste.
W 1935 roku wzięła ślub katolicki ze
znacznie starszym od siebie działaczem
PPS−u, posłem, premierem, marszał−
kiem Sejmu Ignacym Daszyńskim.

Roman Rzymkowski

Czas historyczny spowodował, że różnorodność budowlana i architektoniczne kontrasty dziewiętnastowiecznych kamienic stanowią
dziś jednorodne, harmonijne, obdarzone swoistym urokiem oblicze dawnych ulic. Wśród zabudowy ulicy Grodzkiej, szczególną uwa−
gę zwraca budynek pod numerem 14. Jest to nietypowa kamienica, a jej odmienność jest podkreślona zabudową sąsiednich parceli.

Siedziba 
Kempnerów

Dom Estery Fajgi Kempner, przy ul.
Grodzkiej 16, projekt Józef Górski 
1870 rok
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Dom Ludwika Kempnera przy ul. Grodz−
kiej 14, 1882−1883
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Pojazd można wyrejestrować w przy−
padku:

1. przekazania go (w celu utylizacji)
do przedsiębiorstwa utylizacji poja−
zdów lub składnicy złomu (wyznaczo−
nej przez wojewodę)

2. kradzieży 
3. wywozu pojazdu z kraju (jeżeli po−

jazd został zarejestrowany za granicą
lub zbyty za granicę)

4. zniszczenia (kasacji) pojazdu za
granicą

5. udokumentowanej (trwałej i zupeł−
nej) utraty bez zmiany właściciela

Pojazd podlega wyrejestrowaniu na
wniosek właściciela i po okazaniu
przez niego w organie rejestrującym
odpowiedniej dokumentacji.

W przypadku auta przekazanego do

utylizacji lub składnicy złomu doku−
mentację stanowi: zaświadczenie
o przekazaniu pojazdu (lub zespołów
posiadających cechy identyfikacyjne –
numer VIN, numer nadwozia, podwo−
zia lub ramy, numer silnika), dowód re−
jestracyjny, karta pojazdu (o ile była
wydana), tablice rejestracyjne, a także
OC i dokument tożsamości właściciela.

Do wyrejestrowania pojazdu, który
został skradziony niezbędne są: do−
wód rejestracyjny i karta pojazdu (jeże−
li była wydana), OC, oświadczenie wła−
ściciela złożone pod odpowiedzialno−
ścią karną oaz zaświadczenie z policji,
potwierdzające zgłoszenie kradzieży al−
bo postanowienie z prokuratury o umo−
rzeniu dochodzenia w tej sprawie, do−
kument tożsamości.

Chcąc wyrejestrować samochód wy−
wieziony za granicę właściciel powi−
nien dostarczyć do Oddziału Komuni−
kacji UM dokument potwierdzający
zbycie pojazdu za granicą i złożyć
oświadczenie (pod odpowiedzialnością
karną) lub kopię dokumentu, który po−
twierdza rejestrację pojazdu za granicą,
OC i dokument tożsamości.

Samochód zniszczony lub skasowa−
ny za granicą wyrejestrujemy przedsta−
wiając dokument (wraz z tłumacze−
niem) potwierdzający jego zniszczenie
(kasację) za granicą, dowód rejestracyj−
ny, kartę pojazdu (jeżeli była wydana),
tablice rejestracyjne, OC, dokument
tożsamości właściciela.

W przypadku pojazdu trwale i zupeł−
nie utraconego należy przedstawić do−
kument, stwierdzający trwałą i zupełną
utratę pojazdu, dowód rejestracyjny,
kartę pojazdu (jeżeli była wydana), tab−
lice rejestracyjne, dokument potwier−

dzający wniesienie opłaty na rzecz gmi−
ny (na realizację zadań związanych
z utrzymaniem czystości i porządku
w gminie), OC, dokument tożsamości.

We wszystkich przypadkach do wy−
mienionych dokumentów należy dołą−
czyć wypełniony wniosek (taki jak do
rejestracji). Formularze pobrać można
w Oddziale Komunikacji przy ul. Oto−
lińskiej 21. Wyrejestrowanie pojazdu
pociąga za sobą wniesienie opłat skar−
bowych: 5 zł za wniosek i po 50 groszy
od każdego załącznika.

Warto wiedzieć, że pojazd wyrejestro−
wany nie może być powtórnie zarejestro−
wany, za wyjątkiem pojazdów odzyska−
nych po kradzieży, zabytkowych i mają−
cych co najmniej 25 lat (model nie jest
produkowany od co najmniej 15 lat), uz−
nanych przez rzeczoznawcę za unikato−
we, mających szczególne znaczenie dla
historii motoryzacji.

Oddział Komunikacji UMP

To warto wiedzieć

Wyrejestrowanie pojazdu

Spółdzielcy z ulic Lachmana i Gie−
rzyńskiego w Płocku na swej działce,
zaopatrzonej w zieleń, posiadają par−
king i zorganizowany od niedawna plac
zabaw. W czerwcu 2004 r. do spół−
dzielców MSM w Płocku dotarła wia−
domość, że podjęto (bez ich udziału)
decyzję o budowie w tym miejscu du−
żego sklepu – inwestycji Polo−Marketu
sp. z o.o., konkurencyjnego wobec ist−
niejącego obok lokalnego zespołu han−
dlowego. 

Zdecydowany sprzeciw. W lokalnej
prasie wyrażano różne opinie na temat
wyglądu przyszłej inwestycji z punktu
widzenia architektury osiedla. Ale nie
jest to problem tylko urbanistyczny,
lecz – w znacznej mierze – społeczny.
Czy możliwe jest decydowanie o inwe−
stycji na działce bez zgody jej właści−
cieli? Normalnie – nie, ale w spółdziel−
ni mieszkaniowej, jak widać, jeszcze
tak.

Mieszkańcy bloków najbliższych za−
powiadanej inwestycji podjęli zdecydo−
wane działania w sprawie cofnięcia tej
decyzji. Powołany do reprezentacji
członków spółdzielni Komitet Miesz−
kańców wystosował (po bezskutecz−
nych wystąpieniach do władz swojej
MSM) szereg pism i apeli do włodarzy
miasta i nie tylko, załączając wszędzie
listy z dziesiątkami podpisów, protestu−
jących w tej sprawie. Były protesty in−
dywidualne, były odwołania. Powstał
punkt konsultacyjny przy Radzie
Mieszkańców Osiedla „Międzytorze”.
Mieszkańcy spotkali się ze zrozumie−
niem problemu i poparciem starań
o stan i wygląd swojego podwórka bez
marketu. Dlaczego więc problem ist−
nieje nadal? 

W czym tkwi problem. Kilkumie−
sięczne działania odkrywają kulisy
sprawy. Wiadomo, że 20.02.2004 r. na
wniosek Mazowieckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, reprezentowanej
przez „POLO−Market−Detal” sp. z o.o.
w Płocku, została w Urzędzie Miasta
wydana decyzja o ustaleniu warunków
zabudowy dla tejże inwestycji,
a 14.07.2004 r. do Oddziału Architek−
tury i Urbanistyki UM wpłynął wnio−
sek MSM, znowu reprezentowanej
przez p. Jacka Hoppe o pozwolenie na

budowę budynku. Postępowanie Od−
działu, zgodne z nowelizowaną usta−
wą Prawo budowlane, nie wymaga, by
organ administracji architektoniczno−
budowlanej uwzględniał (w celu usta−
lenia interesu osób trzecich) konsulta−
cje społeczne, a jedynie by w swej de−
cyzji oparł się na sprawdzeniu zgod−
ności zamierzenia z warunkami zabu−
dowy, określającymi odległości par−
kingów, placów zabaw i innych ele−
mentów stałych zagospodarowania.
Z tego punktu widzenia prawo do za−
budowy nieruchomości gruntowej ma
każdy, kto wykaże prawo do dyspono−
wania nieruchomością, pod warun−
kiem zgodności budowy z przepisami.
Problem w tym, że spółdzielcom przy−
pisano rolę „osób trzecich”, nato−
miast to oni właśnie są dysponentami
swojej nieruchomości.

Istota sprawy. Uznano, że z wnio−
skiem o wydanie decyzji wystąpiła
Mazowiecka Spółdzielnia Mieszka−

niowa. Ale spółdzielnia mieszkaniowa
to stowarzyszenie osób. Władze MSM
nie są „spółdzielnią”, lecz jej statuto−
wym organem, działającym w imieniu
i interesie spółdzielców, którzy są pry−
watnymi właścicielami majątku spół−
dzielczego. Jest to mylone nader czę−
sto i świadomie. W tym przypadku
spółdzielcy są dysponentami nierucho−
mości. Ich wola, jako właścicieli, jest
wyrażana na zebraniach, do Walnego
Zebrania Przedstawicieli włącznie. Za−
rządowi przypada realizacja uchwał
podjętych tą właśnie drogą. Uchwały
dotyczące majątku muszą zapadać na
Walnym. Sprawa dysponowania
przedmiotową nieruchomością na cele
budowy super−marketu w tym roku na
Zebraniu Przedstawicieli MSM nie
„stawała”, bowiem uczestniczyłem
w tym zebraniu jako delegat. Zatem
nie zostało (bo nie mogło być) wyka−
zane we wniosku prawo do dyspono−
wania nieruchomością.

Jest przyczyna i skutek. Zarząd
siebie uznał za spółdzielnię we wnio−
sku, nie będąc wystarczająco upraw−
nionym (bez choćby konsultacji
z mieszkańcami, których problem do−
tyczy) dysponentem tej nieruchomo−
ści i dał sobie prawo udzielenia pełno−
mocnictwa spółce POLO−Market−De−
tal do reprezentowania spółdzielni
w realizacji kontrowersyjnej inwesty−
cji. Ta uruchomiła procedury, a dalej
już sprawę znamy. Co prawda w lipcu
br. zarząd MSM informował spółkę,
że wobec protestów należy liczyć się
z koniecznością zaniechania budowy,
ale była to raczej próba odwołania się
tylko do sumienia inwestora. I rzeczy−
wiście niewiele to dało, bo POLO−
Market nie odstąpił od swych planów.
Należy więc naprawić błąd i cofnąć
dane mu wcześniej uprawnienia repre−
zentacji MSM, czego wyrazem jest
obraz zbieżnych z żądaniem spół−
dzielców opinii tak szerokiego gre−
mium społecznego Płocka: Rady Mia−
sta, Posła RP i wielu organizacji. Ad−
ministrację Urzędu Miasta na tym eta−
pie wiąże prawo budowlane na nieko−
rzyść pominiętych w tej procedurze
mieszkańców. Swoją drogą, nie wyda−
je się być zakazane w prawie budo−
wlanym uwzględnienie uchybienia
(uzurpowanej sobie przez władze
MSM podstawy do dysponowania nie−
ruchomością i scedowania pełnomoc−
nictw na spółkę) we wniosku do UMP
o ustalenie warunków zabudowy i na
tej podstawie wniosek podważyć. Jest
to też kwestia priorytetu sporu spo−
łecznego wobec słabości przepisów.

Jak to jest, że przestrzeganie proce−
dur prawnych, może być ze szkodą dla
interesów właścicieli majątku, których
to prawo dotyczy? Prawo budowlane
pozostaje w sprzeczności z prawem
spółdzielczym; albo jedno z nich nie
jest prawem albo ktoś prawa nadużył.
Stowarzyszenie Obrony Spółdzielców
jest dobrej myśli, że w Płocku da się
znaleźć odpowiedni organ uprawniony
do wyjaśnienia tej, może niewielkiej
nieprawości, ale wiele znaczącej dla ro−
dzin Międzytorza. 

Tadeusz Borowicki
Prezes SOS w Płocku

Do Stowarzyszenia Obrony Spółdzielców wpłynęła prośba od części miesz−
kańców osiedla o pomoc wobec naruszenia praw spółdzielców; członkowie
Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej są częstowani inwestycją sklepu
na ich działce wbrew ich woli i mimo protestu.

Nie chcą POLO−Marketu

Między tymi blokami ma stanąć kontrowersyjny POLO−Market
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Radni zapoznali się z oceną realiza−
cji miejscowych planów zagospoda−
rowania przestrzennego (mpzp). 

Sporządzanie planów reguluje usta−
wa z lipca 2003 roku. Według niej
mpzp, które zostały uchwalone po 1
stycznia 1995 roku zachowały moc.
Natomiast uchwalone przed tą datą,
były ważne do 31 grudnia 2003 roku.
Na skutek tych regulacji 1 stycznia
2004 roku na terenie Płocka obowią−
zywało 30 miejscowych planów za−
gospodarowania przestrzennego.
Obejmowały one ponad 2600 hekta−
rów, co stanowiło prawie 30 proc. po−
wierzchni miasta.

W 1995 roku sporządzono jeden
plan, w 1996, 1997 i 1998 r. – po trzy
plany, w 1999 r. – dwa plany, w 2000
i 2001 r. – po cztery, w 2002 r. – dwa,
a w 2003 roku – osiem. W pierwszym
półroczu br. uchwalonych zostało
sześć planów. W chwili obecnej plany
obejmują ponad 2900 hektarów, co
stanowi 33 proc. ogólnej powierzchni
miasta. Dla porównania wskaźnik ten
dla Warszawy wynosi 13,5 proc., dla
Bydgoszczy – 9,7 proc., Poznania – 5
proc., Łodzi – 3 proc.

Teraz pracownicy Urzędu Miasta
pracują nad sporządzeniem 12 ko−
lejnych mpzp. Po ich uchwaleniu

Płock będzie miał plany dla ponad
3400 hektarów, co stanowić będzie
38,65 procent ogólnej powierzchni
miasta. 

Procedura sporządzania mpzp jest
bardzo złożona i czasochłonna. Wy−
maga: uzyskania niezbędnych uzgod−
nień i opinii (np. zgody ministra i wo−
jewody), wyłożenia projektu planu do
publicznego wglądu, rozpatrzenia
protestów i zarzutów, a potem wnie−
sienia poprawek oraz rozpatrzenia
przez Wojewódzki Sąd Administra−
cyjny skarg na uchwały Rady Miasta
w sprawie nieuwzględnionych zarzu−
tów. 

Nowa ustawa o planowaniu i zagos−
podarowaniu przestrzennym dodatko−
wo wprowadziła: przeprowadzenie dy−
skusji publicznej podczas wyłożenia
projektu planu do publicznego wglądu,
zaopiniowania projektu przez komisję
urbanistyczno−architektoniczną, spo−
rządzenie prognozy skutków finanso−
wych oraz określenie sposobu realiza−
cji zapisanych w planie inwestycji i za−
sad ich finansowania.

Na XXX sesji Rady Miasta podjęto
uchwały o przystąpieniu do realizacji
czterech nowych planów zagospoda−
rowania przestrzennego terenów leżą−
cych nad Wisłą. (m.d.)

Jakie mamy plany

Zarząd Województwa Mazowieckie−
go ogłasza otwarty konkurs ofert na re−
alizację zadań w zakresie:
1. programów profilaktyczno−terapeu−

tycznych dla młodzieży z rodzin nie−
wydolnych wychowawczo, dotknię−
tych skutkami alkoholizmu, realizo−
wanych w trakcie roku szkolnego

2. zorganizowanie spotkania wigilijne−
go i przygotowanie paczek świątecz−
nych dla podopiecznych świetlic te−
rapeutycznych

3. programów na rzecz osób dotknię−
tych niepełnosprawnością, a w
szczególności dzieci i młodzieży
oraz pomoc osobom niepełnospraw−
nym

4. działania na rzecz niepełnospraw−
nych – wigilia, spotkanie z Mikoła−
jem, paczki świąteczne.

W konkursie mogą wziąć udział:
organizacje pozarządowe, nie będące
jednostkami sektora finansów pub−

licznych i nie działające w celu osią−
gnięcia zysku, osoby prawne i jed−
nostki organizacyjne, działające na
podstawie przepisów o stosunku Pań−
stwa do Kościoła, stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego
oraz jednostki organizacyjnie podleg−
łe organom administracji publicznej
lub przez nie nadzorowane, działające
na terenie wszystkich powiatów woj.
mazowieckiego.

Na realizację ww. zadań przeznaczo−
no 175 tys. 448 zł. Dofinansowanie
obejmuje okres – od podpisania umowy
do 31 grudnia 2004 roku. Wzór formu−
larza oferty dostępny jest na stronie in−
ternetowej Urzędu Marszałkowskiego
www.mazovia.pl

Termin składania ofert upływa 
29 października o godz. 12. Dodat−
kowe informacje na temat konkursu
uzyskać można pod tel. 0−22/518 99 51
i 0−22/518 99 48. (j)

Konkurs dla pozarządowych

Uroczystość wręczenia stypendiów
Prezesa Rady Ministrów zorganizo−
wano w płockiej Małachowiance.
Otrzymała je pięćdziesiątka najlep−
szych uczniów szkół średnich z terenu
działania płockiego Kuratorium
Oświaty, w tym siedmiu uczniów
z Płocka. To najlepsi z najlepszych,
których średnia na świadectwach
szkolnych jest równa lub wyższa 
4,75. Dzięki systematyczności i pracy

od września co miesiąc, przez cały rok
szkolny, otrzymywać będą po 258 zł.
Stypendia wręczali wicewojewoda
mazowiecki Maciej Sieczkowski
i mazowiecki kurator oświaty Ryszard
Raczyński.

Już po raz siódmy Premier nagro−
dził młodych ludzi wyróżniających się
najwyższą średnią. W sumie stypendia
otrzymało ponad 5,5 tys. uczniów.

(r.ł.)

Stypendia Prezesa

Monika jest studentką II roku peda−
gogiki w PWSZ w Płocku. Mieszka
w niewielkiej miejscowości pod Sanni−
kami. Przed rokiem płaciła za akade−
mik przy ul. Nowowiejskiego 190 zł.
Uczelnia dofinansowywała jej do aka−
demika 47 zł, co razem ze stypendium
socjalnym (150 zł, w drugim semestr
obniżonym do 100 zł) i wsparciem ze
strony rodziców pozwalało na przeży−
cie. Teraz musiałaby zapłacić 225 zł.

Na razie nie wie, ile w tym roku dosta−
nie stypendium. – Jest więcej chętnych,
doszli przecież zaoczni i wieczorowi.
Na pewno będzie mniejsze – uważa. –
Na drugim semestrze dostałam o 50 zł
mniej, bo było więcej chętnych. Zdecy−
dowała się więc iść na stancję. – Za 220
zł mam tu własny pokój, internet, włas−
ne klucze do mieszkania. Mogę korzy−
stać bez przeszkód z kuchni i lodówki –
dodaje. – Warunki są nieporównywal−
nie lepsze. No i zawsze to taniej. 

Zmian w czesnym nie wprowadził
DS Wcześniak. Studenci od czterech lat
płacą tę samą kwotę – 205 zł. Nie na−
rzekają też na warunki, ale obawiają
się, że w tym roku sytuacja się zmieni
i ze względu na koszty cena może
wzrosnąć o 50 proc. – Wszystko zależy
od tego, czy z tych naszych pieniędzy da
się utrzymać akademik – mówią studen−
ci V roku Inżynierii Środowiska. 

Wysoki poziom

Te wątpliwości rozwiewa kierownik
obiektu Wiesław Lisiak. – Nie wiem
skąd mieli takie informacje. W ponie−
działek zorganizowaliśmy wspólnie
z prorektorem ds. nauczania spotkanie
dla naszych mieszkańców, gdzie mówi−
liśmy o opłatach – tłumaczy Lisiak. –
Tak naprawdę cenę mieliśmy ustaloną
już w maju i nic się od tamtej pory nie
zmieniło. 

Opłaty mogą jednak minimalnie
wzrosnąć, ale związane jest to z instala−
cją łączy internetowych w każdym po−
koju. Kierownictwo akademika poli−
techniki stara się, aby był on atrakcyjny
dla mieszkających tam studentów; jest
siłownia, sala ćwiczeń dla dziewcząt
i parking dla 40 aut. W tym roku wy−
mieniono 80 sanitariatów, sieć c.o.

z automatycznym węzłem ciepłowni−
czym, okna. Dostęp do internetu to ko−
lejna inwestycja, ale Wiesław Lisiak
mówi już o następnych; remont wind,
wymiana wykładzin PCV i betonowych
nawierzchni na klatkach schodowych. 

Takich problemów nie ma nowy,
a jednocześnie pierwszy dom studencki
Szkoły Wyższej P. Włodkowica. – To
najnowocześniejszy budynek tego typu
w Płocku. Nie ustępujący kampusom na
uczelniach zagranicznych – mówi rektor
SWPW prof. dr hab. Bogdan Grzeloń−
ski. Tu internet jest już w każdym poko−
ju, a podłączenie do sieci bezpłatne. 145
miejsc, z pomieszczeniami jedno−
i dwuosobowymi zostało doskonale wy−
posażone; nowe meble, drewniane pię−
trowe łóżka, szwedzkie podłogi i wykła−
dziny na korytarzach. Na dwa pokoje
przypada jeden aneks kuchenny i łazien−
ka. Również cena wydaje się umiarko−
wana; 200 zł dla studentów „Włodkowi−
ca” i 250 zł – z innych uczelni. Budynek
ma również dużą salę w piwnicy, która
pomieści ok. 100 osób. 

Na stancję

Wielu studentów szuka jednak wol−
nych miejsc na rynku nieruchomości
i przez prywatne kontakty. Najbardziej
opłaca się wynająć mieszkanie. – My za
dwupokojowe mieszkanie płacimy 600 zł
plus opłaty za media – mówi Rafał z Po−
litechniki. – Mieszkamy w trójkę. Nieste−
ty dostać coś w centrum jest trudno, naj−
łatwiej i niedrogo jest na Podolszycach. 

Najtaniej byłoby oczywiście znaleźć
miejsce w internatach szkół ponadgim−
nazjalnych (około 100 zł za miesiąc).
Wymaga to jednak przystosowania się
do zasad tam panujących, np. ciszy
nocnej – co w praktyce oznacza zakaz
wyjść z budynku po godzinie 22. Same
placówki też nie są zainteresowane.
W tym roku tylko jeden płocki internat
rozważał możliwość przyjęcia studen−
tów, ale i tam już nie ma miejsc.

Muszą być gospodarzami

Choć w Domu Studenckim Państwo−
wej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Płocku większość z 230 miejsc jest
już zajęta, Tomasz Korga – kierujący
placówką, obawia się nowej sytuacji. 
– Trudno z samych opłat studentów
utrzymać cały budynek – mówi. Co
prawda akademik wynajmuje pokoje
hotelowe i sale dla osób i instytucji
z zewnątrz, ale budynek wymaga re−
montu. O przyszłość raczej nie boi się
kierownik „Wcześniaka”. Większość
z 550 miejsc w akademiku politechniki
jest już zajęta. Jeśli będzie tak dalej,
z utrzymaniem nie powinno być proble−
mu. – Dużo zależy od samych studen−
tów, na ile poczują się współgospoda−
rzami domu – dodaje. Większość kosz−
tów utrzymania budynku pochłaniają
media. Zdaniem Wiesława Lisiaka, je−
śli nie będzie dewastacji, a mieszkańcy
będą rozsądnie korzystać z prądu, wody
i ogrzewania (w każdy pokoju są ter−
mostaty) powinno się udać. (r. ł.)

Przejście na własny rozrachunek wiąże się z cięciem kosztów, ale czy kondycja
domów studenckich w Płocku jest tak dramatyczna jak powszechnie się uważa? 

Student szuka domu 

Nowoczesny akademik SWPW przy ul.
Misjonarskiej 9
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Gościem honorowym imprezy pt.
„Viva Italia!”, organizowanej w ra−
mach cyklu wieczorów „Europa jaką
lubimy” był Vitold Casetti – znany
z programu telewizyjnej „Dwójki” pt.
„Europa da się lubić”. 

Szóste spotkanie w Towarzystwie
Naukowym Płockim odbyło się 28
września. Na stołach pojawiło się wło−
skie wino, ciasto orzechowe, winogro−
na i mandarynki. Sala pękała w szwach,
choć wstęp był tylko dla zaproszonych
gości. 

– Jestem pół Włochem, pół Polakiem
– opowiadał Vitold Casetti. – Matka
jest Polką. Urodziłem się 35 lat temu
we Florencji i przez 30 lat tam mieszka−
łem. Potem przeprowadziłem się do
Polski, gdyż szwajcarska firma, zakła−
dała tu swoją filię. Od kwietnia miesz−
kam w Płocku i – nie wazelinując – du−
żo bardziej mi się tu podoba niż w War−
szawie. Ludzie są bardziej przyjaźni,
trochę mniej zabiegani, a przede
wszystkim wszędzie jest blisko.

Vitold Casetti (na zdjęciu) ma żonę
i dwójkę dzieci: 5−letniego synka i 4−
letnią córkę, którzy chodzą do płockie−
go przedszkola. – Mają to szczęście, że
są dwujęzyczni – mówił. – Gorzej było
z żoną, która gdy przyjechaliśmy do
Polski w ogóle nie znała polskiego. Dla
niej język polski był jak dla Polaków
chiński.

Vitoldowi muzyka towarzyszyła od
dzieciństwa i może dlatego w TNP
zachwycał się śpiewem Joanny Nycz,
która wraz z zespołem: (Dariusz Cie−
sielski – obój i Stanisław Psarski
– akompaniament) zaśpiewała najpięk−
niejsze utwory muzyki włoskiej. Ojciec
Vitolda, choć pracował jako urzędnik,
ukończył konserwatorium muzyczne
w klasie fortepianu. 

Vitoldo Casetti opowiadał również
o swojej przygodzie z programem TVP2
„Europa da się lubić”. – Moja asystentka
oglądała pierwszy odcinek – mówił.
– Gdy pewnego dnia przyszedłem do fir−
my, stwierdziła że świetnie bym się tam
sprawdził. Napisała kilka słów o mnie do
producenta, który zaprosił mnie na roz−

mowę. Postawili mnie przed kamerą i ka−
zali gadać 15 minut. Myśleli pewnie, że
sobie nie poradzę, ale nie znali mnie.
W końcu musieli mnie zatrzymać, bo ina−
czej bym nie przestał. Po tym spotkaniu
znaleźli trochę miejsca w swoim progra−
mie dla łysego. 

Casetti pochwalił się, że dzięki TVP2
zyskał taką popularność, że w maju
zadzwonili do niego producenci progra−
mu TVN „Wyprawa Robinson”.
– Przeszedłem casting, musiałem bie−
gać w 50−stopniowym upale, ale udało
mi się wyjechać do Malezji – opowia−
dał. – Było sympatycznie. Lubię takie
wyzwania.

Zaproszeni na wieczór goście dopy−
tywali się, jaka jest różnica pomiędzy
Polską a Włochami. Vitold Casetti nie
ukrywał, że te dwa kraje bardzo się róż−
nią od siebie. – Włosi piją wino, a Po−
lacy raczej wódkę – opowiadał. – Przy
upale, jaki panuje we Włoszech nikt by
nie pił wysokoprocentowych napojów. 

Vitold chwalił natomiast polskie
mięso, choć zarzucał, że Polacy nie po−
trafią go przyrządzać na wiele sposo−
bów. – We Włoszech mięso jest jak po−
deszwa – mówił. – Ponadto Włosi nie
znają zup i to jest przykre. Ja najbar−
dziej uwielbiam szczawiową. 

Casetti nie wyobraża sobie życia bez
pizzy i spaghetti. – Ale uważajcie, gdy
będziecie we Włoszech nigdy nie dopo−
minajcie się sosu do pizzy, bo możecie
zostać aresztowani – żartował.

Casetti podał też najprostszy przepis
na spaghetti. – Trzeba ugotować maka−
ron, ale koniecznie aldente – mówił.
– Następnie na patelnię należy nalać
niewielką ilość oliwy z oliwek i pod−
smażyć na niej 2−3 ząbki czosnku, do−
dać świeżą paprykę czuszkę i trochę so−
li. Potem dołożyć makaron i spaghetti
gotowe.

Imprezie towarzyszyła wystawa foto−
graficzna Zbigniewa Krydy „Weneckie
pstrykałki”.

Sponsorem „Viva Italia” był Bank
Pekao S.A. Szkoda, że spotkania z cy−
klu „Europa jaką lubimy” nie są dostęp−
ne dla zwykłego „śmiertelnika”. Sądzę,
że nawet jeśli byłyby biletowane zna−
lazłoby się wielu chętnych, którzy za
taką strawę duchową chętnie by zapła−
cili. M.D.

Aresztowani 
za sos do pizzy

Gratulacje jubilatowi składał przewodniczący Rady Miasta Stanisław Nawrocki
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Morze kwiatów, gratulacji i tort to−
warzyszyły obchodom 60−lecia pracy
artystycznej Jerzego Bieleckiego. 3
października władze województwa,
miasta, powiatu, przedstawiciele wielu
firm i instytucji oraz widzowie poże−
gnali Bieleckiego, który po raz ostatni
wystąpił jako etatowy aktor. Obchody
zbiegły się z zakończeniem wystawia−
nia „Ani z Zielonego Wzgórza”.

– Ania gościła na deskach teatru od
1994 roku – mówił dyrektor Marek
Mokrowiecki. – Na początku strasznie
nie chciałem tej sztuki, ale panie z na−
szego teatru „suszyły mi głowę”. Uwa−
żałem, że taka literatura jest poniżej
mojej godności i ambicji, ale ponieważ
powstała tzw. luka programowa – zgo−
dziłem się. Ale nie chodziłem na próby.
Poszedłem dopiero na generalną. Gdy
usłyszałem jak Ania mówi do Mateusza:
„Wie Pan jeszcze nigdy nie miałam
prawdziwego domu”, rozpłakałem się.
Dopiero wtedy przekonałem się do tej
sztuki.

Z okazji wystawienia „Ani” po raz
ostatni, teatr wydał jednodniówkę
„Wiadomości z Zielonego Wzgórza”,
w której Marek Mokrowiecki zdradził
widzom zakulisowe oblicze spektaklu.
– Peruka Ani w scenie, kiedy ufarbowa−
ła sobie włosy na zielono wydała mi się
za mało zielona – czytamy. – Jeszcze
przed premierą poprosiłem, aby ją po−
prawić. Efekt był taki, że na premiero−
wym spektaklu świeżo nałożona farba
puściła i odtwórczyni głównej roli
– Hanna Zientara – wyglądała jak ufo−
ludek. 

Reżyserem spektaklu był Karol Susz−
ka, scenografię zaprojektował Jerzy
Gorazdowski, a muzykę skomponował
Leszek Wronka.

Przez dziesięć lat wystawiania „Ani
z Zielonego Wzgórza” zmieniali się ak−
torzy. Pierwszą Dianą była Beata Łu−
czak−Mastyna (obecna na widowni pod−
czas ostatniego spektaklu), po niej prze−
jęła rolę Małgorzata Fijałkowska, a ostat−
nio – Dorota Cempura. Gilbertów było
sześciu – w kolejności: Bogdan Kokotek,
Mariusz Zabrzyński, Artur Nełkowski,
Krzysztof Bartłomiejczyk, Szymon
Cempura i Bogumił Karbowski.

– Ale nie byłoby spektaklu, gdyby nie
uwielbiany przez dzieciarnię Jerzy Bie−
lecki w roli Mateusza – uważa Marek
Mokrowiecki.

Przypomnijmy, że Jerzy Bielecki
młodość spędził we Lwowie, gdzie za−
debiutował w tamtejszym teatrze rolą
Jaśka w „Weselu” Stanisława Wyspiań−
skiego. Po wojnie przeniósł się z całym
zespołem Polskiego Teatru do Katowic,
gdzie pracował 20 lat. W 1981 roku
przyjechał do Płocka. 

– Jerzy był zawsze przygotowany do
każdej próby, służył pomocą – wspomi−
na dyrektor. – Był po prostu profesjo−
nalistą. Prawdziwy wzór dla młodych.
Nie ma w naszym teatrze osoby, która
nie darzyłaby go szacunkiem i miłością.
Jerzy odchodzi z naszego teatru, ale
mogę zdradzić, że już umówiliśmy się,
że jeszcze w tym sezonie wystąpi w no−
wej sztuce, chociaż z Wrocławia – gdzie
mieszka – do Płocka nie jest tak blisko.

Małgorzata Domańska

Pożegnanie Mateusza i Ani

To ogólnopolski konkurs wiedzy
o teatrze, którego już piątą edycję ogło−
sił Młodzieżowy Dom Kultury im. Kró−
la Maciusia Pierwszego. Celem konkur−
su jest ożywienie wśród młodzieży za−
interesowania problematyką teatralną,
uświadomienie znaczenia wiedzy o tea−
trze w wychowaniu oraz uwrażliwienie
młodego pokolenia na teatr.

Konkurs adresowany jest do ucz−
niów szkół ponadgimnazjalnych

i składa się z dwóch etapów. W pier−
wszym uczestnicy piszą esej (w 2 eg−
zemplarzach) na jeden z 15 propono−
wanych przez organizatorów tema−
tów np. Klasyczna zasada trzech jed−
ności: miejsca, czasu i akcji z per−
spektywy teatru współczesnego czy
Moja wizja teatru w kontekście sub−
kultury seriali telewizyjnych. Należy
go przesłać do 12 listopada br. na
adres MDK, ul. Tumska 9, 09−400

Płock. Autorzy prac, które otrzymają
najlepsze oceny, przejdą do drugiego
etapu. Ta część konkursu, która odbę−
dzie się 3−4 grudnia br. będzie miała
formę ustnego popisu−sprawdzianu
wiedzy o teatrze.

Na finalistów czekają atrakcyjne
nagrody.

Warto dodać, że patronat nad kon−
kursem sprawuje Ministerstwo Edu−
kacji Narodowej i Sportu, a jego or−
ganizacja jest możliwa dzięki wspar−
ciu płockiego Funduszu Grantowego.

(j)

Świat jest teatrem
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Ponad 100 osób wzięło udział w minimaratonie, który odbył się 9 października na
trasie Soczewka – Płock. Bieg zorganizowało Towarzystwo Krzewienia Kultury Fi−
zycznej, a głównym sponsorem był Basell Orlen Polyolefins. To już czternasta tego
typu impreza. Zawodnicy w zależności od wieku pokonywali różne odległości. Tra−
sa głównego biegu mierzyła 7,8 km, uczniowie szkół średnich przebiegli 4,5 km,
a gimnazjów i podstawówek – 1,5 km. Na zwycięzców poszczególnych biegów cze−
kały nagrody pieniężne, rzeczowe oraz puchary.             (m.d.)

Pobiegli w maratonie
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Oddział Miejski PTTK zorganizował
kurs dla kandydatów na przewodników
turystycznych po Mazowszu Północ−
nym. Zajęcia odbywają się w ponie−
działki i czwartki w godz. 16.30 –
19.40 w siedzibie PTTK przy ul. Tum−
skiej 4 (odwach) i niektóre soboty i nie−
dziele. 

Oferta skierowana jest szczególnie do
młodzieży (minimum wykształcenie
średnie) z podstawową przynajmniej
znajomością języka obcego. Mogą

w nim jednak uczestniczyć wszyscy,
którzy chcą pogłębić wiedzę o swoim
mieście i regionie i podzielić się tą wie−
dzą z rodziną czy przyjezdnymi gośćmi.

Warto dodać, że kursy dla przewod−
ników turystycznych organizowane są
rzadko – ostatni miał miejsce w 1990
roku.

Kurs jest płatny, jednakże część
kosztów pokrywana jest z Funduszu
Grantowego. Szczegółowe informacje
pod tel. 262 84 00. (j)

Zostań przewodnikiem

W stanicy Marina odbyło się zakoń−
czenie sezonu żeglarskiego na płockiej
części Wisły. W sobotę (25 września)
rozegrane zostały regaty, kończące
Grand Prix Zalewu Włocławskiego.
Zawodnicy rywalizowali przez cały se−
zon w pięciu imprezach. Aby być bra−
nym pod uwagę w klasyfikacji końco−
wej trzeba było wystartować przynaj−
mniej w trzech wyścigach z tego cyklu.
Cała impreza odbyła się pod patrona−
tem wojewody mazowieckiego, które−
go reprezentował Dariusz Reczek. 

Rywalizacja odbyła się w pięciu kla−
sach indywidualnych oraz w klasyfika−
cji drużynowej. W klasie Omega zwy−
ciężył jacht Junga ze sternikiem Dariu−

szem Ciecierskim z KŻ Kontra, w kla−
sie Omega−Sport pierwsze miejsce zajął
PK44 – sternik Marek Wronowski (KŻ
Petochemia), w klasie T1 triumfowała
Czarna Perła ze sternikem Dariuszem
Stryjewskim (Naftoremont), w klasie
T2 zwyciężył jacht Orlen – sternik Piotr
Kułaga (KŻ Petrochemia), a w klasie
T3 bezkonkurencyjny okazał się jacht
Queen ze sternikiem Andrzejem Łuka−
siakiem (KŻ Morka). 

W klasyfikacji drużynowej miejsce na
najwyższym podium przypadło Klubowi
Żeglarskiemu Petrochemia, który tylko
o pięć punktów wyprzedził Klub Żeglar−
ski Morka. Na trzecim miejscu znalazła
się Szkółka Płock. P.N. 

Zwinęli żagle

Miejski Zespół Obiektów Sporto−
wych chce stworzyć Miejską Ligę Piłki
Nożnej. Zawodnicy mogą się zgłaszać
do 20 października.

Drużyny składać się muszą przynaj−
mniej z pięciu osób, które są zatrudnio−
ne w jednym zakładzie pracy. Zawody
– o puchar Prezydenta Miasta Płocka
– odbywać się będą w hali sportowej
w Borowiczkach (okres jesienno−zimo−

wy) oraz na stadionie przy ul. Sporto−
wej (okres wiosenno−letni). MZOS
udostępnia swoje obiekty za darmo.

Zainteresowanych Miejską Ligą Piłki
Nożnej prosimy o kontakt z Działem
Marketingu i Promocji Sportu MZOS,
tel. 267 50 43, 267 84 30 lub mailem:
sport@mzos.internetdsl.pl. 

Po akceptacji drużyny, uczestnicy
turnieju otrzymają regulamin. (m.d.) 

Amatorzy do piłki

Po zdobyciu mistrzostwa Polski
w ubiegłym sezonie przez piłkarzy
ręcznych płockiej Wisły, wszyscy ki−
bice liczyli na kontynuację dobrej
passy w obecnej edycji rozgrywek li−
gowych i pucharowych. Początek se−
zonu był bardzo obiecujący. Łatwe
zwycięstwa z notowanymi niżej ry−
walami (MMTS Kwidzyn, Olimpia
Piekary Śląskie, Chrobry Głogów)
pozwalały wierzyć, że wszystko idzie
w dobrym kierunku. 

Pierwsze niepokojące oznaki zoba−
czyliśmy, niestety, w czwartej ligo−
wej kolejce, gdy do Płocka przyje−
chali szczypiorniści Zagłębia Lubin.
Choć na pokonanie lubinian tego
dnia wystarczyłaby średnia skutecz−
ność, to płocczanie nie potrafili tego
wykorzystać. Chaotyczne rozegrania
pod bramką rywala, rażąca niesku−
teczność i słaba postawa w bramce
Marcina Wicharego, doprowadziły
do horroru w końcówce spotkania.
Na 13 minut przed końcem meczu
Wisła przegrywała różnicą trzech
bramek, ale nadludzkim wysiłkiem
zdołała doprowadzić do remisu 22:22
w 55. minucie tego pojedynku. Rzu−
cone pod koniec spotkania bramki
nie zmieniły już niczego. Zdziwiona
płocka publiczność zobaczyła na tab−
licy wyników bardzo rzadki rezultat
w piłce ręcznej. Remis 23:23 nie
krzywdził żadnej z drużyn ale nasu−
wał pytanie, dlaczego we własnej ha−
li mistrz Polski nie radzi sobie z zes−
połem, który nie posiada w swoim
składzie zbyt wielu asów krajowego
szczypiorniaka. 

Można potraktować to było jako
wypadek przy pracy, ale następna
kolejka ligowa potwierdziła przy−
puszczenia sceptyków. Podopieczni
Krzysztofa Kisiela doznali dotkli−
wej porażki we Wrocławiu z tamtej−
szym Śląskiem. Różnica dziewięciu
bramek na korzyść rywala po koń−
cowej syrenie, to wynik od jakiego
odwykli fani nafciarzy. Brak najlep−
szego rozgrywającego Wisły − Da−
miana Wleklaka, nie może być żad−
nym wytłumaczeniem takiego bla−
mażu. 

Sympatycy płockiej piłki ręcznej
byli mocno zaniepokojeni formą wi−
ślaków tym bardziej, że nieuchronnie
zbliżała się potyczka z mistrzem

Hiszpanii w Europejskiej Lidze Mi−
strzów. Obaw nie rozwiało nawet
zwycięstwo z ligowym beniamin−
kiem Miedź Legnica.

W konfrontacji z Portland San
Antonio Pampeluna nikt nie dawał
Wiśle większych szans. I słusznie,
ponieważ hiszpańska drużyna
oprócz znakomitych krajowych gra−
czy posiada w swojej kadrze wielu
reprezentantów innych krajów, jak
choćby Danii, Francji czy Chorwa−
cji. Spotkanie zaczęło się znakomi−
cie dla wiślaków, którzy po golu
Marka Witkowskiego objęli prowa−
dzenie 1:0. Niestety był to jedyny
korzystny rezultat w tym meczu.
Dalej było już tylko gorzej. Wyniki
1:6 czy 2:8, to najlepszy komentarz
do tego, co działo się na boisku
w pierwszej połowie. Brak Wlekla−
ka, Kuptela czy też Wiśniewskiego
i, niestety, nie najlepszy występ
Witkowskiego w roli reżysera gry,
spowodował całkowite załamanie
taktyczne naszej drużyny. Szarpane
akcje, niedokładne kontry i kom−
pletny brak pomysłu na oddanie cel−
nego rzutu spowodowały, że scho−
dząc na przerwę z wynikiem 9:16,
sami zawodnicy chyba nie wierzyli
w korzystny końcowy rezultat. Po
przerwie obraz gry nie uległ zmia−
nie. Płocczanie próbowali walczyć,
ale z takim rywalem jak Portland
braku umiejętności i zgrania w ak−
cjach ofensywnych nie można na−
drobić tylko ambicją. Ostatecznie
Wisła przegrała to spotkanie 19:30
i jest to najniższy wymiar kary, jaki
mógł spotkać zawodników trenowa−
nych przez młodego szkoleniowca
Krzysztofa Kisiela, który na ławce
trenerskiej przeżywa ciężkie chwile.
Tak słabo grających nafciarzy daw−
no już nie oglądali płoccy kibice.
Słowa pochwały w naszej ekipie na−
leżą się jedynie weteranowi Andrze−
jowi Marszałkowi, który obronił
w sobie tylko wiadomy sposób kilka
strzałów, z których powinny paść
bramki dla gości z Pampeluny.
Twardy orzech do zgryzienia ma te−
raz sztab szkoleniowy wiślaków,
ponieważ oprócz plagi kontuzji wie−
lu podstawowych graczy, reszta zes−
połu sprawia wrażenie zawodników
rozbitych psychicznie. P.N. 

Huśtawka formy

Zwycięzcy w nagrodę otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy oraz nagrody pieniężne
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Cytat
numeru
Człowiek mógłby wejść
do nieba za cenę połowy
tych trudów, jakie 
kosztuje go zasłużenie 
sobie na piekło.
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Czytelnicy, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę i z zaznaczonych liter ułożą ha−
sło wezmą udział w losowaniu 3 zestawów upominków, na które składa się: podkładka
pod mysz komputerową, długopis i płyta CD „Multimedialna historia Płocka”. Na roz−
wiązania czekamy w redakcji (Stary Rynek 1 pok. 220) do 2 listopada.

... Empire State Building, jeden z najbardziej okazałych drapaczy
chmur, powstał już w 1931 roku?

Wyróżniają go rekordowe parametry: mierzy 450 m wysokości, w szybach
o łącznej długości 12 km kursują 72 windy, rozprowadzone po gmachu kable
telefoniczne mierzą w sumie 5600 km, a powietrze w budynku wymieniane jest
przez potężne urządzenia klimatyzacyjne sześć razy na godzinę. Widok ze 102.
piętra rozpościera się na odległość do 130 km.

Obecnie najwyższą budowlą świata jest 101−piętrowy wieżowiec w stolicy Taj−
wanu – Tajpej. Wraz z umieszczoną na jego wierzchołku 60−metrową iglicą ma 508
m wysokości. Palmę pierwszeństwa odebrał w tym względzie bliźniaczym wieżom
Petronas Towers w Kuala Lumpur (452 m). Wkrótce jednak i on zostanie zdetroni−
zowany: w 2007 roku w Hongkongu powstanie centrum finansowe Union Square,
którego ostatnie piętro sięgać będzie do wysokości 480 metrów. opr. (m.d.)

wiecie, że...Czy

268 firm zajmujących się browarnic−
twem i 43 browary wzięły udział w XII
Jesiennych Spotkaniach Browarników,
które odbyły się w Płocku 6−8 paździer−
nika (Dom Technika).

Browarnicy mieli okazję wysłuchać
ponad 30 referatów, zgrupowanych
w pięciu sesjach tematycznych: I – no−
we technologie produkcji, II – higiena
w produkcji i rozlewie piwa, III – tech−
nologie i urządzenia, IV – ekologia, au−
tomatyka, energetyka i V− kierunki roz−
woju przemysłu piwowarskiego.

Imprezie towarzyszył konkurs na
najlepsze polskie piwo.Wystawiono
34 piwa z 13 browarów. Oceniane by−
ły w kategoriach: lekkie jasne, jasne
pełne, jasne mocne, porter i napoje
piwne. 

Najlepsze piwo to takie, na którym
piana utrzymuje się jak najdłużej, co
najmniej przez trzy minuty. Musi być
przejrzyste. Barwa zależy od rodzaju
piwa; w jasnym pełnym powinna być
jasnosłomkowa, w porterach wiśnio−
wa, a nawet w kolorze przypalonego
karmelu. Piwo powinno być tak nasy−
cone dwutlenkiem węgla, żeby przez
cały czas po nalaniu do kufla ucieka−
ły z niego drobne bąbelki, a po skosz−
towaniu powinno lekko szczypać
w język. 

Wśród lauretów, którzy otrzymali
złote, srebrne i brązowe medale, zna−
lazły się piwa z Głubczyc, Ciechanowa,
Jabłonowa, Namysłowa i Lwówka Ślą−
skiego.

Ostatniego dnia odbyła się Gala Bro−
warnicza (hotel Starzyński), gdzie za−
prezentowano piwa z całego świata,
m.in. Wielkiej Brytanii, Belgii, Danii,
Niemiec, Szkocji, a nawet Indii. Można
było skosztować złocistego trunku
w różnych smakach, m.in. o smaku
whisky, cherry, miodowym, banano−
wym, malinowym, wiśniowym, jabłko−
wym, z tequillą. Kolory piw też były
niecodzienne – od prawie białych do
niemal czarnych. (m.d.)

Gala BrowarniczaGala Browarnicza

Przedstawicielka browaru z Lwówka
Śląskiego odbiera złoty medal za piwo
Książęce 

Wielkie sprzątanie
Ponad 15 ton śmieci zebrano podczas

akcji „Sprzątania Świata” w Płocku.
Przygotowano 15 tys. worków i drugie
tyle rękawic. W sobotę, 18 września, do
akcji ruszyły płockie przedszkola, podsta−
wówki, szkoły ponadgimnazjalne i gim−
nazja; w sumie 60 placówek. – Z jednej
szkoły było 20, z innej tysiąc osób. W su−
mie ponad 15,8 tys. zbierających – mówi
Aneta Pietras z Regionalnego Centrum
Edukacji Ekologicznej w Płocku, koordy−
nator akcji w naszym mieście. Najmłod−
sze dzieci zbierały śmieci wokół swoich
przedszkoli i szkół. Młodzież zaangażo−
wała się w oczyszczanie ulic i osiedli, np.
uczniowie Gimnazjum nr 3 oczyścili ul.
Zieloną i tereny leśne przy Krakówce.
Swój udział w akcji mieli również doro−
śli; na Podolszycach Północ sprzątali pra−
cownicy Basell Orlen. (rł)


