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Zaproszeni do płockiego ratusza go−
ście mieli okazję zapoznania się z trze−
ma projektami, które dostały dofinan−
sowanie w poprzedniej edycji Fundu−
szu Grantowego dla Płocka. 

– Fundusz stworzony jest przez Płock
dla płocczan – mówił Mirosław Milew−
ski. – Realizowane projekty są wysoko
cenione przez mieszkańców, ale rów−
nież przez instytucje i organizacje mię−
dzynarodowe. Ocena ta pomogła nam
w otwarciu w Płocku Regionalnego
Centrum Szkoleniowego dla Władz Lo−
kalnych – Centrum CIFAL Płock.

Anna Darska – zastępca stałego
przedstawiciela Programu Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce
(UNDP), prezydent Mirosław Milewski
oraz wiceprezes Orlenu Andrzej Mace−
nowicz odsłonili tablicę CIFAL−u
umieszczoną przy wejściu do ratusza.

Anna Darska przypomniała, że Płock
swoimi działaniami wpisuje się w reali−
zację Strategii Zrównoważonego Roz−
woju, która dla UNDP jest priorytetem.
– Płock stał się idealnym przykładem
współpracy sektora publicznego z orga−
nizacjami pozarządowymi – mówiła.
– Z doświadczeń korzysta już osiem in−

nych polskich miast.
Noemi Gryczko, specjalista ds. Fun−

duszy Grantowych przedstawiła kryte−
ria ubiegania się o dofinansowanie
w trzeciej edycji. Będzie się ona różni−
ła od poprzednich nieznacznie. Wpro−
wadzono jednak dwie nowości: organi−

zacje będą składały tylko jeden wnio−
sek (poprzednio dwa), a o granty mogą
się ubiegać także szkoły. – Mogą one
otrzymać tzw. mikrogranty: do 3 tysięcy
złotych – obiaśnia Noemi Gryczko.

Pozostałe organizacje mogą ubiegać
o się dofinansowanie 50 proc. kosztów
projektu; jednak nie więcej niż 40 tys.
zł. Pieniądze mogą przeznaczyć na: or−
ganizację warsztatów, szkoleń, wykła−
dów, seminariów, wystaw, przeglądów,
koncertów, spotkań, konkursów, two−
rzenie i działalność świetlic, klubów,
miejsc spotkań grup lokalnych, koszty
publikacji materiałów informacyjnych
oraz inne innowacyjne działania mające
na celu integrację i rozwój społeczności
lokalnej. – Nie będziemy dofinansowy−
wać programów badawczych, formal−
nych programów nauczania akademic−
kiego, stypendiów i dotacji, programów
studyjnych, a także podstawowego
i stałego wsparcia instytucji, czyli zaku−
pu sprzętu, remontów, opłat wynajmu
i eksploatacji pomieszczeń – mówiła
Gryczko.

Organizacje pozarządowe mają czas
na składanie wniosków do 29 listopa−
da. Do 15 grudnia zostaną ocenione
przez ekspertów, a do końca grudnia
nastąpi podpisanie umów i przesłanie
pierwszych środków.

Wnioski oraz wszelkie informacje na
temat trzeciej edycji Funduszu Granto−
wego dostępne są na stronie interneto−
wej: www.undp.org.pl./liga oraz w biu−
rze Funduszu: Urząd Miasta Płocka, III
piętro, pokój 305 c.

Małgorzata Domańska

8 listopada ogłoszono trzecią edycję Funduszu Grantowego dla
Płocka. Uroczystość miała niezwykły przebieg. Najpierw
zabrzmiał hejnał Płocka, a następnie na maszt przed ratuszem
wciągnięto flagę i odegrano hymn ONZ. 

Trzecie rozdanie
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Prezydent Płocka, prezes PKN Orlen
oraz rektor Politechniki Warszawskiej za−
warli trójstronne porozumienie o współ−
pracy w zakresie działalności naukowo−ba−
dawczej w ramach tworzonego Płockiego
Parku Przemysłowo−Technologicznego. 

Uroczystość miała miejsce 2 listopada
w Srebrnej.

– To ukoronowanie kilkunastu lat
współpracy pomiędzy płocką politechni−
ką a miastem i koncernem – cieszył się
rektor PW prof. dr hab. Stanisław Mań−
kowski. – Jesteśmy nowym partnerem,
choć z wieloletnią tradycją. 

Rektor podkreślił, że około 30 procent
kadry inżynierskiej Orlenu wywodzi się
z płockiej Szkoły Nauk Technicznych
i Społecznych Politechniki Warszawskiej. 

– Podpisane porozumienie to nowy,
ważny krok w rozwoju parku – dodał pre−

zydent Mirosław Milewski. – Teraz myśl
naukowa wpisuje się w najważniejsze dla
Płocka przedsięwzięcie. Liczymy na kilka
tysięcy nowych miejsc pracy i na rozwój
gospodarczy. 

Władze miasta liczą na ściągnięcie do
Płocka przynajmniej kilkudziesięciu no−
wych inwestorów, którzy już w przyszłym
roku zaczną zatrudniać pracowników.

– Mam nadzieję, że to porozumienie
przyspieszy realizację inwestycji. Wierzę,
że za miesiąc będzie znany szczegółowy
harmonogram prac – mówił Igor Chalu−
pec, prezes Orlenu. 

Prorektor PW Janusz Zieliński podkre−
ślał, że projekt przyniesie obustronne ko−
rzyści. 

– Zapewne w Płocku pojawią się nowe
technologie, co zmusi nas do jeszcze wię−
kszej pracy i być może przekształcenia

niektórych kierunków – dodał. – Na
świecie tylko te parki technologiczne
mają rację bytu, w których odnajdują się
duże, znaczące uczelnie. 

Uroczystość w Srebrnej zbiegła się z in−

formacją, że projekt Płockiego Parku Prze−
mysłowo−Technologicznego o wartości 45
mln zł dostał dofinansowanie z funduszy
Unii Europejskiej – 39 mln 375 tys. zł.
Różnicę pokryje miasto i Orlen. M.D.

Park z wiedzą i pieniędzmi

Od lewej: prezydent Mirosław Milewski, rektor PW Stanisław Mańkowski i prezes
Orlenu Igor Chalupec

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I

Uwaga, 
czytelnicy

W grudniu ukaże się tylko jeden
numer „Sygnałów Płockich”, za to
w zwiększonej objętości, z dużą
krzyżówką i z kalendarzem na 2005
rok. Szukajcie naszej gazety w pun−
ktach kolportażu około 10 grudnia.

Tumska
tuż, tuż

Płock otrzymał pozwolenie na budo−
wę I odcinka ulicy Tumskiej wraz z in−
frastrukturą techniczną. Pozwolenie
obejmuje: zagospodarowanie terenu,
wymianę nawierzchni, przebudowę
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłą−
czami, sieci wodociągowej i ciepłow−
niczej wraz z przyłączami, wymianę
oświetlenia ulicy, instalacji telekomu−
nikacyjnych oraz budowę fontanny.
Pozwolenie nie obejmuje arkad i ilu−
minacji budynków znajdujących się
przy ul. Tumskiej.

– Jeszcze w tym miesiącu ogłosimy
przetarg – zapewnia dyrektor Wydzia−
łu Inwestycji Miejskich Ryszard Sie−
dlecki. (m.d.)
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Prezydent zarządził

Zasiedlanie czynszówki

Prezydent zatwierdził już kilkadzie−
siąt przydziałów mieszkań czynszo−
wych w ostatnich dwóch blokach, reali−
zowanych na Podolszycach w ramach
„programu 300”. Przy ul. Armii Krajo−
wej 56 zamieszka 60 rodzin, a w są−
siednim bloku – Armii Krajowej 54
– zamieszkają 84 rodziny.

Działki na drogi

Wykupione zostały kolejne działki,
przez które przebiegać będzie droga
dojazdowa do nowej przeprawy mosto−
wej. Przy al. Piłsudskiego własnością
gminy stało się 5 działek o powierz−
chni: 344 mkw, 369 mkw, 780 mkw,
418 mkw i 111 mkw. oraz przy ul. Wy−
szogrodzkiej 3 działki o powierzchni:
486 mkw, 116 mkw. i 30 mkw.

Budowa Łamanej

W najbliższych planach inwestycyj−
nych jest budowa ulic: Łamanej i Kasz−
tanowej w osiedlu Imielnica. W tym ce−
lu miasto musi wykupić od prywatnych
właścicieli grunty, przez które prowa−
dzić będą nowe ulice. Ostatnio Prezy−
dent wyraził zgodę na nabycie 8 nie−
wielkich działek (od 3 do 101 mkw.)
w tym rejonie.

Działki na sprzedaż

Niebawem ogłoszony zostanie prze−
targ na sprzedaż (w formie ustnego prze−
targu nieograniczonego) z zasobów
gminnych 75 działek przy ul. Mazo−
wieckiej (Imielnica/Borowiczki), przez−
naczonych pod zabudowę mieszkanio−
wą jednorodzinną i funkcje handlowo−
usługowe, nieuciążliwe dla otoczenia.
Działki są różnej wielkości – od 697 do
1816 mkw. a ceny wywoławcze kształ−
tują się od 22 do ponad 57 tys. złotych.
Na nowopowstającym osiedlu są na ra−
zie drogi gruntowe i brak jest infrastruk−
tury technicznej. (j)

Minęło pół miesiąca...

Komunikacja Miejska zaciągnie po−
życzkę na zakup sześciu nowych auto−
busów. Pieniądze – 4 mln zł. – pocho−
dzić będą z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie. Nowe pojazdy
zastąpią najstarsze autobusy, które nie
są przystosowane do najnowszych
norm ochrony środowiska.

Pożyczka spłacana będzie w latach
2005−2009 z budżetu miasta. (m.d.)

Nowe autobusy

Już po raz piąty ponad 50 wolonatariuszy
zbierało 1 i 2 listopada pieniądze w ramach
akcji „Ratujmy Płockie Powązki”, organizo−
wanej przez Stowarzyszenie „Starówka
Płocka” wraz z „Gazetą Wyborczą – Płock”.
Znane i mniej znane osoby życia publiczne−
go przez dwa dni trwania kwesty uzbierały
w tym roku ponad 23 tys. zł. – To rekordo−
wy wynik – cieszyli się organizatorzy. 

Pieniądze przeznaczone są na ratowa−
nie zabytkowych nagrobków na płockich
cmentarzach. Do tej pory udało się odno−
wić nagrobki: rodzeństwa Grabskich, ro−
dziny Pestugia, Teresy Radzickiej, dok−
tora Stanisława Sienickiego, radcy Hen−
ryka Grendyszyńskiego, rodziny Koz−
łowskich oraz Władysława Sztromajera.
Ponadto dzięki datkom płocczan odno−
wiono tablice epitafijne: adwokata Stani−
sława Sonnenberga, pułkownika Jana
Gugenmusa i płocczanki Pauliny Wilew−
skiej. 

Pieniądze można wpłacać jeszcze na kon−
to akcji: „Stowarzyszenie Starówka Płocka”
PKO BP I/O Płock 80 1020 3974 0000 5402
0002 5825. (m.d.)

w Radziwiu
Dwa lata temu Stowarzyszenie „Starów−

ka Płocka” zaproponowało nam – Towarzy−
stwu Miłośników Radziwia – współudział
w kwestowaniu na ratowanie cennych na−
grobków na płockich cmentarzach. W tym
roku kwestowaliśmy na ten szczytny cel po
raz trzeci, tym razem samodzielnie. 

Radziwska nekropolia była kiedyś wiej−
skim cmentarzem. Początki jego sięgają
końca XIX wieku – z tego okresu są naj−
starsze pochówki. Do czasu wybudowania
kościoła w Soczewce chowano tu też
zmarłych mieszkańców tej dużej wówczas
wsi. W czasie okupacji niemieckiej (1939−
1945) w Płocku obowiązywał zakaz po−
chówku na płockich cmentarzach, za wy−
jątkiem Radziwia. Po zakończeniu okupa−
cji płocczanie ekshumowali większość po−
chowanych tu swoich bliskich. Na cmen−
tarzu radziwskim toczyły się też ciężkie
walki we wrześniu 1939 roku, związane
z bitwą o przeprawę przez Wisłę.

Pieniądze zebrane do tej pory, nieco po−
nad 5.500 złotych, przeznaczyliśmy na
uporządkowanie starych, mających zna−
czenie historyczne i oddających charakter
dawnego cmentarza, zaniedbanych gro−
bów. Wśród prawie 30 tego rodzaju mogił
znalazły się groby ziemne, z metalowymi,
ręcznie kutymi krzyżami, groby ze
skromnym metalowym ogrodzeniem
z resztkami drewnianych ozdób, kilka
grobów z płytami z piaskowca i kilka
pomników, z bogatą ornamentyką. Upo−
rządkowanie polegało na usunięciu krza−
ków, wypieleniu, wysypaniu warstwy
grubego żwiru, oczyszczeniu i pomalowa−
niu elementów metalowych, oczyszcze−
niu części kamiennych, czasami wypro−
stowaniu nagrobka czy też naprawie fun−
damentu. Prace te wykonywaliśmy włas−
nymi siłami.

W tym roku zebraliśmy 2.355 złotych
i 63 grosze. Ostatni datek, „wdowi grosz”,
w kwocie 100 złotych, uczynił zebraną su−
mę większą niż w ubiegłym roku. Kwesto−
wało 18 osób, znanych w Radziwiu m.in.
lekarz, nauczyciele, dziennikarz, poetka,
przedsiębiorca, emeryci, członkowie To−
warzystwa. Za zebrane pieniądze chcieli−
byśmy uporządkować pozostałe, warte
ocalenia groby i oznakować je, umieszcza−
jąc informacje przy ważniejszych.

Bogusław Osiecki

Rekordowa kwesta
Na radziwskim cmentarzu kwestowali m.in. (od lewej): Elżbieta Chmura, Zdzisław Osięgłow−
ski i Jolanta Paszkiewicz−Sobocińska 
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* W płockich supermarketach
wolontariusze zebrali około 600 kg
artykułów spożywczych dla płoc−
kiego Banku Żywności, uczestni−
czącego w akcji „Podziel się posił−
kiem”.

* 150 jeźdźców goniło w Łącku „li−
sa” podczas tradycyjnego biegu patro−
na myśliwych św. Huberta.

* Celnicy z Warszawy sprawdzali
płockie bary, szukając nielegalnych
automatów do gry – znaleźli 6 niezare−
jestrowanych „jednorękich bandy−
tów”.

* Zmiany w Orlenie: ze składu za−
rządu odwołano Krzysztofa Kluzka,
wiceprezesów Sławomira Golonkę
i Jacka Strzeleckiego. Zastąpili ich:
Wojciech Heydel, Jan Maciejewicz,
Cezary Smorszczewski i Paweł Szy−
mański.

* Starosta płocki Michał Boszko
zdobył tytuł „samorządowca roku”
przyznany przez Towarzystwo Ini−
cjatyw Gospodarczych i Edukacyj−
nych.

* W budynku teatru likwidowane są
bariery architektoniczne.

* Płocki oddział CBŚ zatrzymał ko−
lejną osobę zamieszaną w aferę pali−
wową – syna byłego dyrektora ds. han−
dlowych Petrochemii.

* Rada nadzorcza Mazowieckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej nie wyrazi−
ła zgody na budowę Polomarketu na
Międzytorzu.

* Rozpoczął się proces trzech osób,
oskarżonych o udział w fałszowaniu
wyników wyborów na prezydenta
Płocka.

* Dotychczasowy wicedyrektor Ze−
społu Szkół Technicznych został sze−
fem tej placówki.

* 143 osoby otrzymały odznaczenia
i medale na uroczystości w płockim te−
atrze z okazji Dnia Łącznościowca.

* Pijany kierowca malucha rajd po
Radziwiu zakończył na płocie przy ul.
Ogrodowej. Wcześniej potracił rowe−
rzystę i próbował przejechać policjan−
ta. 

* Parafia ewangelicka w Płocku ob−
chodziła jubileusz 200−lecia.

* Komunikacja Miejska ma zamiar
zainstalować w autobusach kamery.
Nie ma innej metody na wandali –
przekonuje prezes Mieczysław Ma−
gierski.

* Powstało Stowarzyszenie Jagiel−
lończyków, które m.in. ma przygoto−
wać obchody 100−lecia szkoły. (j)

Tadeusz Zaremba został odwołany
ze stanowiska. Od początku listopada
pełniącym obowiązki dyrektora Muze−
um Mazowieckiego w Płocku jest 47−
letni Leonard Sobieraj, przez ostatni
rok – kierownik Wydziału Kultury De−
partamentu Kultury, Promocji i Tury−
styki Urzędu Marszałkowskiego.
Wcześniej pełnił funkcję dyrektora
Wojewódzkiego Domu Kultury w Cie−
chanowie. Był założycielem, choreo−
grafem i szefem Ludowego Zespołu
Artystycznego „Ciechanów”. Wykła−
dał na Studium Kulturalno−Oświato−
wym i Bibliotekarskim. Przez trzy lata
pracował w Mazowieckim Centrum
Kultury i Sztuki w Warszawie jako za−
stępca dyrektora. Ukończył podyplo−
mowe studia menadżerów kultury
w SGH. Mieszka w Warszawie. Przez
ostatnie pół roku pełnił funkcję pełno−
mocnika zarządu województwa mazo−
wieckiego ds. przeprowadzenia Muze−
um Mazowieckiego z Tumskiej 2 na

Tumską 8.
To będzie
r ó w n i e ż
główne za−
danie no−
wego p.o.
dyrektora
na najbliż−
sze miesią−
ce. O samym terminie przeprowadzki
muzeum L. Sobieraj mówi: Jest to kon−
kretna data. Od dwóch lat wiadomo, że
muzeum będzie się wyprowadzało
i trzeba wszystko zrobić, żeby ten ter−
min został dotrzymany i zrobię wszyst−
ko, żeby tak się stało. Rozmawiałem
z pracownikami, którzy również uwa−
żają, że jest to możliwe. Przygotowania
do przeprowadzki mają się rozpocząć
za kilka tygodni. 

Były dyrektor muzeum nadal będzie
pracował w placówce, którą kierował
przez ostatnich 27 lat, teraz jako kie−
rownik działu konserwacji. (rł) 

P.o. dyrektora muzeum
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Władze Płocka spotkały się z Prze−
wodniczącą Parlamentu Republiki
Mołdowy. Eugenia Ostapiuc przyjecha−
ła do Polski na zaproszenie Marszałka
Sejmu Józefa Oleksego. 

– Chcę zdobyć praktyczne informacje
na temat waszego wstąpienia do Unii
Europejskiej – mówiła Ostapiuc. – Mo−
łodowa pragnie dobrze się przygoto−
wać, a dzięki wam mamy jasny obraz
sytuacji i pewne rozwiązania zastosuje−
my u siebie.

Oprócz pobytu i spotkania z władza−
mi państwa, oficjalna delegacja Repu−
bliki Mołdowy przyjechała do Płocka
(27 października), który współpracuje
z Bielcami – drugim pod względem
wielkości mołdawskim miastem. 

Strona mołdawska zainteresowana
była funkcjonowaniem i organizacją sa−
morządu lokalnego, w szczególności
zaś formami kontroli administracji rzą−
dowej nad lokalną. – Czy wiele jest
miast w Polsce, które są niezależne fi−
nansowo, samowystarczalne? – dopy−
tywała prezydenta Mirosława Milew−
skiego Eugenia Ostapiuc. – Kto w Płoc−
ku ustala ceny wody, ciepła, opłaty za
przejazdy środkami komunikacji miej−
skiej?

Przewodnicząca Parlamentu przybli−
żyła też ustrój Republiki Mołdawii.
– Głównym ogniwem administracji lo−
kalnej są tzw. urzędy, które działają
w miejscowościach powyżej 1,5 tys.
mieszkańców – mówiła. – Nie ma to nic
wspólnego z waszymi urzędami. Tu nie
chodzi o budynek. 

Na czele urzędu stoi naczelnik, który
wraz z radnymi wybierany jest w wy−
borach. Wyższy poziom administracji
tworzą tzw. rejony, których w całej
Mołdowie jest 32. Rejon „skupia” oko−
ło 50 urzędów. Na czele rejonu stoi
przewodniczący, wybierany przez rad−
nych. – Każdy rejon ma swój budżet
– wyjaśniała Przewodnicząca. 

Oprócz rejonów w Mołdowie funkcj−
onują jeszcze dwa tzw. municipia. Są to
największe miasta – Kisziniow i Bielce,
które są w pełni samowystarczalne fi−

nansowo. – Z nich pieniądze przekazy−
wane są do innych mniejszych miast
– mówiła Eugenia Ostapiuc.

Delegacja mołdawska rozmawiała
z władzami Płocka również o współpra−
cy gospodarczej. 

– W przyszłym roku minie pięć lat od
kiedy współpracujemy z Bielcami
i mam nadzieję, że nasze kontakty będą
się zacieśniać we wszystkich dziedzi−
nach: gospodarce, kulturze, służbie
zdrowia, oświacie, rekreacji i turystyce
– mówił prezydent Mirosław Milewski. 

Z obu stron padły zaproszenia do od−
wiedzenia miast partnerskich. – Bielce
słyną z produkcji koniaków, które bar−
dzo chętnie pijał Borys Jelcyn – zachę−
cała Eugenia Ostapiuc. – Cieszyliśmy
się z tego bardzo, bo – nic nie ukrywa−
jąc – wpływy do budżetu Bielc znacznie
się poprawiły.

Przewodnicząca wzięła udział
w otwarciu wystawy fotograficznej Ol−
gi Bugaj – 17−letniej uczennicy płoc−
kiego Liceum Plastycznego, która po−
chodzi z Republiki Mołdowy. Olga na
24 czarno−białych zdjęciach z cyklu
„Nieznany świat” przedstawiła swój oj−
czysty kraj: źrebaka z matką (praca za−
tytułowana „Każdy na świecie potrze−
buje mamy”), kozę na sznurku („Dajcie
mi wolność”), wielki głaz („Co ty ro−
bisz pośrodku tego lasu”), spękaną od
suszy ziemię („Czy to kara boska?”). 

– Olga we wrześniu wygrała konkurs
Płockiego Towarzystwa Fotograficzne−
go – mówił na wernisażu w holu płoc−
kiego ratusza fotografik Jan Drzewiec−
ki. – Mam nadzieję, że dzięki tej wysta−
wie dowiem się więcej o Oldze. Bo kie−
dy patrzę w jej czarne oczy, widzę tylko
tajemnicę.

– Bo takie są właśnie mołdawskie
dziewczyny – skomentowała przewod−
nicząca parlamentu. – Każde spojrzenie
jest inne, bo coś innego oznacza.

Pobyt w Płocku i naukę Olgi w Li−
ceum Plastycznym wspiera płocki ra−
tusz, teraz specjalne roczne stypendium
ufundował dla niej OrlenGaz.

Małgorzata Domańska, m.c.

O Unii, Jelcynie 
i fotografiach

Eugenii Ostapiuc towarzyszył Eugen Carpov − ambasador nadzwyczajny i pełnomocny
Republiki Mołdowy w Polsce
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Sukces partnerów współpracujących
w ramach Forum dla Płocka stał się
wzorcowym modelem, który wiele
miast doceniło i postanowiło powielić,
korzystając z naszych doświadczeń.
Miastami, które zainicjowały już pro−
ces tworzenia podobnych partnerstw są:
Ostrów Wielkopolski, Wałbrzych oraz
Włocławek. Tworzą one „Ligę Miast”
– nieformalną grupę partnerów samo−
rządowych, w których prowadzone są
projekty budowy współpracy między−
sektorowej w oparciu o ”model płocki”.
W niektórych z nich zaawansowane są
już projekty budowy strategii. W Ostro−
wie Wielkopolskim powstał nawet
wzorowany na modelu płockim fun−
dusz grantowy. W Olsztynie powstaje
strategia innowacyjności, a w Tarnowie
strategia edukacji. Nad przygotowa−
niem takich projektów pracuje się także
w Olsztynie, Nowym Sączu oraz Tar−

nowie. Zainteresowanie utworzeniem
międzysektorowych partnerstw lokal−
nych wykazało jeszcze kilka innych
miast. Inicjatorami Ligi byli przedsta−
wiciele Płocka.

Współpraca miast będzie skupiać się
na wymianie doświadczeń, wiedzy
i umiejętności, związanych z budowa−
niem międzysektorowych partnerstw
lokalnych. Dobre praktyki tworzone
w ramach Ligi mają stanowić wzór do
wykorzystania przez inne miasta.
O wszystkich projektach dowiedzieć się
można z nowej strony internetowej
www.undp.org.pl/liga.

Warto dodać, że partnerstwo lokalne
utworzone w Płocku jest pierwszym
w Polsce realizowanym na tak dużą
skalę porozumieniem, obejmującym
współpracę trzech sektorów; samorzą−
du, biznesu i organizacji pozarządo−
wych. (opr. rł)

Liga niezwykłych miast

Już po raz drugi ogłoszono przetarg
na remont starego mostu przez Wisłę.
Do pierwszego stanęły dwie firmy:
z Warszawy i Kielc. – Komisja przetar−
gowa odrzuciła oferty z powodu błędów
formalnych w złożonych dokumentach
– wyjaśnia zastępca prezydenta Dariusz
Zawidzki. 

Remont przeprawy mostowej zosta−
nie przeprowadzony wspólnie z PKP
i dlatego też, komisja składa się
z przedstawicieli Miejskiego Zarządu
Dróg, reprezentującego Urząd Miasta
oraz z przedstawicieli PKP. 

Oferenci mają czas do 10 grudnia
br. na złożenie odpowiednich doku−
mentów.

Najpierw powstaną elementy, któ−
rych do tej pory na moście nie było,
czyli ścieżka rowerowa, kolektor
i przełożony zostanie wodociąg. Ścież−
ka rowerowa będzie przebiegała pod
chodnikiem, łączyć będzie ulicę Mosto−
wą i Radziwie. Jej szerokość – 2,4 me−
tra – pozwoli na awaryjny przejazd np.
karetki pogotowia. 

Następnie zostaną wyremontowane
przęsła mostu. Oczyszczanie konstruk−
cji z rdzy rozpocznie się od strony Płoc−
ka, czyli odwrotnie niż w poprzednich
latach. Zawsze malowano i czyszczono
sześć przęseł od strony Radziwia, a trzy
pozostałe od 1950 roku nie były odna−
wiane. Na koniec most zostanie kilka−

krotnie pomalowany. Podczas wszyst−
kich prac ruch samochodowy będzie
odbywał się bez zakłóceń. Po stronie
kolejowej musi nastąpić wzmocnienie
części jezdnej dla pociągów. Spowodu−
je to, że na okres 1−2 miesięcy na most
nie będą wjeżdżały pociągi.

Remont, jak na razie jedynej przepra−
wy mostowej przez Wisłę w Płocku jest
konieczny. Natężenie ruchu na moście
z roku na rok wzmaga się — średnio na
dobę przejeżdża nim 23 tys. pojazdów.
Most został wybudowany w 1938 roku.
Rok później saperzy z twierdzy Modlin,
wycofując się przed Niemcami, zburzy−
li dwa przęsła. Kolejne zniszczenia mia−
ły miejsce w 1945 roku i dokonały ich
oddziały niemieckie. Wtedy 5,5 tys. ton
konstrukcji stalowej legło w wodzie; 3,3
tys. ton zostało, czyli w 65 proc. most
został zburzony. Po wojnie zaczęto go
odbudowywać, do eksploatacji został
oddany w 1950 roku. 

Od tamtej pory, poza zabezpieczeniami
antykorozyjnymi w latach 70., konstruk−
cja mostu nie był remontowana. W 1994
roku położono tylko nową nawierzchnię,
którą po czterech latach trzeba było po−
nownie wymieniać. Wtedy most posze−
rzono z 6 do 7,5 metra oraz wymieniono
płytę z betonowej na stalową. 

Koszty remontu poniosą: w części
drogowej – miasto, w części kolejowej
– PKP. M.D.

Stary most po raz drugi
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1. UCHWAŁA NR 589/XXXII/04
w sprawie wygaśnięcia mandatu
radnego Rady Miasta Płocka.

2. UCHWAŁA NR 590/XXXII/04
w sprawie wyrażenia woli zawar−
cia porozumienia pomiędzy Pre−
zydentem Miasta Płocka a Woje−
wodą Mazowieckim dotyczącego
powierzenia Miastu Płock prowa−
dzenia niektórych spraw z zakresu
właściwości Mazowieckiego Wo−
jewódzkiego Konserwatora Za−
bytków.

3. UCHWAŁA NR 591/XXXII/04
w sprawie uchylenia uchwały Nr
1168/LVI/02 Rady Miasta Płocka
z dnia 24 września 2002 roku
w sprawie sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieogranicz−
onego nieruchomości zabudowa−
nej położonej w Płocku przy ul.
Jesiennej.

4. UCHWAŁA NR 592/XXXII/04
w sprawie przyjęcia przez Gminę
Płock w formie darowizny nieru−
chomości zabudowanej stanowią−
cej własność Gminy Łąck.

5. UCHWAŁA NR 593/XXXII/04
w sprawie ustalenia zasad naby−
wania nieruchomości przez gminę
oraz zbywania, zamiany, obciąża−
nia i wydzierżawiania nierucho−
mości będących własnością Gmi−
ny Płock na okres powyżej trzech
lat.

6. UCHWAŁA NR 594/XXXII/04
w sprawie Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzen−
nego obszaru położonego w re−
jonie ulic: Strzeleckiej, Sienkie−
wicza i Al. Kilińskiego w Płoc−
ku.

7. UCHWAŁA NR 595/XXXII/04
w sprawie wydzierżawienia nieru−
chomości zabudowanej stanowią−
cej własność Gminy Płock przy
ulicy Parowa w Płocku

8. UCHWAŁA NR 596/XXXII/04
w sprawie wydzierżawienia grun−
tu stanowiącego własność Gminy
Płock przy ul. Miodowej w Płoc−
ku.

9. UCHWAŁA NR 597/XXXII/04
w sprawie wydzierżawienia grun−
tu stanowiącego własność Gminy
Płock przy ulicy Medycznej
w Płocku.

10.UCHWAŁA NR 598/XXXII/04
w sprawie zmian w Budżecie Mia−
sta Płocka na 2004 rok.

11.UCHWAŁA NR 599/XXXII/04
w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospod−
arki Wodnej w Warszawie na do−
finansowanie przedsięwzięcia pn.
“Zakup autobusów dla Komunika−
cji Miejskiej Płock III etap” – za−
kup 6 sztuk.

12.UCHWAŁA NR 600/XXXII/04
w sprawie wyrażenia zgody na
umieszczenie herbu miasta Płoc−
ka na posrebrzanych łyżeczkach
produkowanych przez Warszaw−
ską Fabrykę Platerów HEFRA
S.A.

z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta 
Płocka podjęte na XXXII 
sesji w dniu 26 października 2004 roku:

Barbara Smardzewska−Czmiel
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Proszę o wymianę uszkodzonych,
zniszczonych siedzeń na przystanku
Komunikacji Miejskiej, usytuowa−
nym przy ul. Góry 3. 2/ Proszę
o wprowadzenie korekty do kursu
autobusu nocnego linii 102 i ustale−
nie jego trasy w sposób umożliwiają−
cy korzystanie przez pasażerów
z przystanków przy ul. Bielskiej,
Sienkiewicza, Kolegialnej. 3/ Proszę
o rozpatrzenie możliwości zainstalo−
wania sygnalizacji świetlnej na ul.
Chopina (pomiędzy ul. Dworcową
a Bielską).

Jacek Szubstarski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Czy w najbliższym czasie będzie
rozliczona modernizacja drogi nr 62
z Płocka w kierunku Zakroczymia –
na odcinku od granic miasta do po−
czątku ul. Wyszogrodzkiej? 2/ Kie−
dy zostaną wypłacone pracownikom
SZPZOZ należności z tytułu tzw.
ustawy „203” za rok 2004? 3/ Proszę
o wyjaśnienie wg jakich cen wyko−
nywane są usługi branży elektrycz−

nej przez spółki grupy kapitałowej
Zakładu Energetycznego Płock. 4/
Proszę o konkretne, dokładne okre−
ślenie: co zawierał, kiedy został og−
łoszony i w jakiej prasie był ogło−
szony anons z wykazem nierucho−
mości przeznaczonych do sprzedaży,
oddania w użytkowanie wieczyste
lub dzierżawę w roku 2004 (z art. 35
ustawy o gospodarce nieruchomo−
ściami). 5/ Proszę o szczegółowe
określenie (wydział, stanowisko, te−
mat, koszt) szkoleń w których wzię−
li udział pracownicy UM w roku
2004.

Józef Czurko, Zygmunt Buraczyński

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Zwracam się do Pana Prezydenta
Kubery z prośbą o stworzenie płockie−
go planu zabezpieczenia profilaktyki
stomatologicznej u dzieci w wieku
szkolnym (np. w ramach programów
profilaktycznych na 2005 rok) i zabez−
pieczenie środków na ten cel.

Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W sprawie ujednolicenia tablic
z nazwami ulic miasta.

Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Usunięcie 2 karp z ul. Ciechomic−
kiej. 2/ Przestawanie słupów telefo−
nicznych na ul. Ciechomickiej. 3/ Pod−
wyższenie pobocza na ul. Ciechomic−

Interpelacje
Interpelacje i zapytania 
radnych zgłoszone między 
sesjami i podczas XXXII sesji Rady Miasta 
w dniu 26 października 2004 roku:

Na sesji Rady Miasta wręczono me−
dal „Zasłużony dla Płocka” nadany
pośmiertnie Stanisławowi Nawrockie−
mu. Medal ode−
brała wdowa Jani−
na Nawrocka.
– Tylko życie po−
święcone dla in−
nych warte jest
przeżycia. I właś−
nie życie Stasia
toczyło się dla in−
nych – powiedział
Tomasz Korga. 

– Mąż zżył się
z miastem, dla
niego było to naj−
ważniejsze miej−
sce – dziękowała
w imieniu swoim
i rodziny Janina

Nawrocka. – Tu miał wielu przyjaciół
i tu czuł się najlepiej. Poza Płockiem
nie wyobrażał sobie życia. (m.d.)

Żył dla innych

kiej, Łąckiej i Góry (po drugiej stronie
ulicy budującego się chodnika). 

Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Dotyczy wywozu odpadów przez
SITA PGK Płock do ZUOK.

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 1/
Proszę o rozważenie możliwości pry−
watyzacji spółek miejskich – zwłasz−
cza Muniserwisu – oraz prywatyzacji
działalności gospodarczej prowadzo−
nej przez Książnicę. 2/ Proszę o infor−
macje na temat kosztów funkcjonowa−
nia oraz zobowiązań finansowych 
ZUOK Kobierniki. 3/ Proszę o infor−
mację na temat zasad finansowania
uczęszczania dzieci do oddziałów „0”
w SP i przedszkolach.

Grażyna Opatrzyk

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o przedstawienie szczegó−
łowej informacji, na jakim etapie jest
przygotowanie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego 2/ Wnoszę o zapis
zadania – nasadzenie drzew przy al.
Piłsudskiego – w projekcie budżetu
na 2005 rok. 3/ Proszę o przedstawie−
nie danych, jakie wpływy ma MZOS
z sauny na basenie Podolanka za
2003 i 2004 rok oraz spowodowanie,
aby sauna w soboty i niedziele była
czynna także w godzinach przedpo−
łudniowych. 4/ Wnoszę o przeprowa−

dzenie remontu deptaka przy basenie
przy ul. Kobylińskiego. 5/ Wnoszę
o wybudowanie oświetlenia na roz−
widleniu dróg, prowadzących do Gór
i Ciechomic (granice miasta). 6/
Wnoszę o remont chodników w oko−
licach ul. Bielskiej 26 oraz zapew−
nienie w tym obszarze miejsc parkin−
gowych. 7/ Wnoszę o zamontowanie
małego lustra w szatniach na basenie
Podolanka, zapewnienie większej
liczby miejsc siedzących dla osób
zmieniających obuwie i zaopatrzenie
sprzątaczek w ubrania ochronne. 8/
Proszę o wyjaśnienie, jak Urząd Mia−
sta chce rozwiązać problem zapłaty
za wjazdy wybudowane przez wyko−
nawców inwestycji pn. „Druga prze−
prawa mostowa przez rzekę Wisłę”?
9/ Jakie efekty osiągnął dotychczas
Płocki Fundusz Poręczeń Kredyto−
wych? 10/ Jakie działania podjęto
w Urzędzie Miasta, aby rozpocząć
inwestycję – tereny piknikowe dla
mieszkańców w okolicach lotniska?
11/ Wnoszę o umieszczenie w pro−
jekcie budżetu na 2005 rok inwesty−
cji: budowa ul. Jesiennej, sięgacze do
ul. Wyszogrodzkiej i Piłsudskiego,
remont ul. Dobrowolskiego wraz
z chodnikami, remont ul. Gintera
wraz z chodnikami. 12/ Proszę o po−
danie przyczyn i osób odpowiedzial−
nych za unieważnienie przetargu na
kredyt, opiewający na kwotę 41 mln
z przeznaczeniem na budowę mostu
i dróg dojazdowych. Opr. (j) 
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Prezydent Mirosław Milewski otrzy−
mał medal od Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej. 

– W tym roku nasza uczelnia obcho−
dzi pięciolecie – mówił na sesji Rady
Miasta rektor Aleksander Kozłowski.
– Z tej okazji, po raz pierwszy w tym ro−
ku wręczamy medale dla osób, które za−
służyły się dla naszej placówki.

Mirosław Milewski znalazł się
w gronie sześciu wyróżnionych. – Pre−

zydent pomaga szkole – uzasadniał rek−
tor. – Jest życzliwie nastawiony i zdaje
sobie sprawę z ważności publicznej
uczelni w mieście. 

– O jakości nauczania w placówce
świadczy liczba studentów, która z roku
na rok rośnie. To, że szkoła się rozwija
dynamicznie nie jest tylko moją zasługą
– mówił Prezydent. – To zasługa całe−
go samorządu obecnej i poprzedniej ka−
dencji, także władz uczelni. (m.d.)

Medal od PWSZ
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Radni zapoznali się z informacją, do−
tyczącą zaawansowania prac przy budo−
wie nowego mostu i dróg dojazdowych.

– Inwestycja przekracza możliwości
finansowe płockiego samorządu – roz−
począł prezydent Mirosław Milewski.
– Ale prace przebiegają terminowo.
W listopadzie ogłosimy przetarg na bu−
dowę dróg dojazdowych.

Zadanie składa się z budowy: mostu
o długości 1200 metrów, dróg dojazdo−
wych o długości 7891 metrów oraz dru−
giej nitki ulicy Wyszogrodzkiej, pół−
nocnej obwodnicy Płocka oraz robót re−
gulacyjnych Wisły. 

Budowa mostu
Do tej pory wykonano już 100 proc.

prac na moście dojazdowym. Na moście
głównym wykonano montaż przęseł
i pylonów i część konstrukcji, a zakoń−
czenie prac na tym odcinku planowane
jest na grudzień. Zgodnie z zawartymi
kontraktami koszt budowy mostu wyno−
si 180 mln 856 tys. zł. – Do końca ubieg−
łego roku wykonano prace za 54 mln
731 tys. zł – mówił Prezydent. – Plan
opracowany przez wykonawcę przewi−
duje, że w 2004 roku zostaną wykonane
prace za 101 mln 504 tys. zł. 

Budowa mostu finansowana jest z bu−
dżetu miasta, ze środków Generalnej Dy−
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad (13
proc. złożonych faktur – dotychczas
otrzymano ponad 15,6 mln zł) oraz z bu−
dżetu państwa poprzez kontrakt woje−
wódzki (w 2002 i 2003 roku otrzymano
w sumie 30 mln zł). – Budżet miasta na
2004 rok przewiduje na tę inwestycję 67
mln 150 tys. zł, w tym 9 mln 150 tys. zł to
środki z GDDKiA i 10 mln z kontraktu
wojewódzkiego – wyjaśniał Mirosław
Milewski. – Niestety, z obiecanych przez
Ministerstwo Infrastruktury 100 mln zł,
otrzymaliśmy jedynie 3,5 mln.

Do końca września br. uregulowano
faktury – również zaległe za 2003 rok
– na kwotę ponad 65,8 mln zł. – Do
końca roku planujemy wydać jeszcze
ponad 35 mln zł – mówił.

Wykonanie finansowe budowy mostu
na koniec września wyniosło ponad
122,5 mln zł co stanowi 75 proc. całej
inwestycji. – W 2005 rok roboty pochło−
ną około 34 mln zł – uważa Prezydent.

Drogi dojazdowe
Drogi do mostu będą miały ponad

dziewięć kilometrów długości. Ich budo−
wa podzielona jest na cztery odcinki:
I – od ul. Wyszogrodzkiej do mostu, II
– od mostu do ul. Dobrzykowskiej, III
– od ul. Dobrzykowskiej do węzła Góry
i IV – druga jezdnia ul. Wyszogrodzkiej
(od Granicznej do Armii Krajowej). Po−
zyskano już prawie wszystkie grunty pod
budowę dróg dojazdowych (99,56 proc.).
– W maju złożyliśmy wnioski o przyzna−
nie dofinansowania tego zadania ze
środków Europejskiego Funduszu Roz−
woju Regionalnego w ramach Sektoro−
wego Programu Operacyjnego – Tran−
sport – wyjaśniał Prezydent. – Przyjęte
do realizacji dwa projekty obejmują bu−
dowę dróg dojazdowych o łącznej warto−
ści ponad 217 mln zł. Teraz trwa proce−

dura oceny wniosków. Jest duża szansa,
abyśmy te pieniądze dostali. Otrzymałem
również obietnicę, że dostaniemy fundu−
sze z Ministerstwa Finansów. Pierwszy
etap budowy dróg dojazdowych powi−
nien zakończyć się w 2005 roku.

Budowa obwodnicy 
15 marca 2004 roku miasto podpisa−

ło porozumienie z Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie
opracowania zasad i wspólnego finan−
sowania koncepcji programowej budo−
wy odcinka drogi krajowej nr 60 od
węzła z ul. Wyszogrodzką do Goślic.
– Płock poniesie 22 proc. kosztów całej
inwestycji – mówił Mirosław Milewski.
– Koncepcja przebiegu obwodnicy ma
zostać opracowana do końca roku.

Wykona ją wybrana w przetargu fir−
ma Jacobs GIBB. Obecnie trwają wy−
kupy gruntów, na które miasto wydało
już prawie 600 tys. zł. 

Roboty regulacyjne
Na ten cel wydano już prawie siedem

mln zł, co stanowi 97 proc. wartości całe−
go kontraktu. Obecnie prowadzone są
działania administracyjne związane
z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej na
roboty regulacyjne Kępy Ośnickiej, na
które nie zgadza się Ogólnopolskie Towa−
rzystwo Ochrony Ptaków. Jego członko−
wie składają liczne odwołania od decyzji
i postanowień administracyjnych, co pro−
wadzi do przedłużania procedur potrzeb−
nych do uzyskania decyzji lokalizacyjnej
oraz pozwolenia na regulację Kępy. 

Podsumowanie z problemami
– Budowa mostu – mimo wielu prob−

lemów – nie została i nie zostanie
przerwana – zapewniał Prezydent. – W
tej chwili są trzy tygodnie opóźnienia,
ale termin oddania inwestycji nie jest
zagrożony.

Prezydent przyznał, że miasto nie zap−
łaciło wykonawcy za dwie faktury na
łączną kwotę 18 mln zł za roboty budo−
wlane wykonane w sierpniu i wrześniu.
– To nieprawda, że miasto nie chce zap−
łacić – uzasadniał Mirosław Milewski.
– Gdyby wystawiono je zgodnie z kon−
traktem, nie byłoby problemu. Trwały
długie negocjacje w sprawie podpisania
aneksu, ale konsorcjum Mosty Łódź−Mo−
sty Płock nie zgodziło się. Rozumiemy, że
wzrósł podatek VAT z 7 do 22 proc.
i miasto chce to uwzględnić. Ponieważ
kontrakt wzrósł o 10 mln zł, to aneks mu−
si zawierać także podwyższenie zabezpie−
czenia wykonania tego kontraktu. A kon−
sorcjum nie chce się na to zgodzić.

Sławomir Goszkowski dopytywał,
czy płockie firmy partycypują w kosz−
tach budowy mostu. – Porozumienie za−
warte z Orlenem, PERN−em i Zakładem
Energetycznym przewiduje, że firmy te
przekażą odpowiednio: 2,5 mln, 1,5 mln
i 1 mln zł – wyjaśnił Prezydent. – Do tej
pory od Orlenu otrzymaliśmy 500 tysię−
cy złotych. Rozpocząłem rozmowy z no−
wym prezesem koncernu i mam nadzie−
ję, że firma bardziej zaangażuje się w fi−
nansowanie przedsięwzięcia.

Małgorzata Domańska

Rośnie most bez aneksu
P ł o c k i e

uczelnie wyż−
sze muszą
mówić jed−
nym głosem.
Podczas dy−
skusji na te−
mat przyszło−
ści szkolnic−
twa wyższego
w naszym
mieście pod−
kreślali to:

zarówno prof. Janusz Zieliński, prorek−
tor Politechniki Warszawskiej Szkoły
Nauk Technicznych i Społecznych w
Płocku, jak i radny Zygmunt Buraczyń−
ski. 

– Cele zawarte w uchwale z 1999 ro−
ku sprawdziły się i konieczne jest kon−
tynuowanie wsparcia dla płockich
uczelni wyższych oraz większa współ−
praca. Rola samorządu jest tu nie do
przecenienia – mówił radny Buraczyń−
ski. – Płock ma szansę stać się szano−
wanym ośrodkiem akademickim. Dlate−
go, jego zdaniem, potrzebne jest nowe
spojrzenie na problem i uporządkowa−
nie zapisów uchwały sprzed pięciu lat,
zwłaszcza jeśli chodzi o wydatkowanie
środków z budżetu miasta na uczelnianą
działalność. Podstawową kwestią, obok
wsparcia finansowego, jest jakość i od−
powiednie warunki kształcenia, a co za
tym idzie samodzielna kadra naukowa,
czyli doktorzy habilitowani i profesoro−
wie. – Powinniśmy zrobić wszystko,
aby, ci którzy dzisiaj przyjeżdżają tu na
jeden, dwa dni chcieli się osiedlić na

stałe – dodał prorektor Politechniki. – O
nich musimy walczyć i zabiegać, bo bez
nich same uczelnie nie dadzą sobie ra−
dy. 

Napływ wysoko wykwalifikowanej
kadry akademickiej wiąże się również
z odpowiednim zapleczem naukowym.
– Nie da się ich przyciągnąć bez jego
rozwoju – mówił senator Zbigniew
Kruszewski, prezes Towarzystwa Nau−
kowego Płockiego. – Biblioteka TNP
ma 33 tys. woluminów, z których w cią−
gu roku korzysta ponad 30 tys. osób.
O ile, dzięki licznym dotacjom, Towa−
rzystwo nie ma problemu z ich zaku−
pem, to brakuje środków na utrzymanie
budynku – opłaty za wodę, elektrycz−
ność i ogrzewanie.

Zygmunt Buraczyński chciałby rów−
nież, aby Prezydent powołał pełnomoc−
nika ds. oświaty i szkolnictwa wyższe−
go, który zająłby się koordynacją
współpracy między miastem a płockimi
uczelniami. 

– Dyskusja na temat przyszłości
szkolnictwa wyższego dziś się rozpoczę−
ła – posumował prezydent Mirosław
Milewski. – Opracowany materiał sta−
nowi pewne podsumowanie i diagnozę
potrzeb uczelni na najbliższe lata. Na
listopadowej, bądź grudniowej sesji,
przedstawimy stosowne propozycje
podtrzymujące dobre doświadczenia,
wzbogacając je o nowe elementy.

Informacja nt. „Wspierania szkol−
nictwa wyższego przez samorząd mia−
sta w latach 2004 – 2010” dostępna
jest na stronie Urzędu Miasta
(www.ump.pl). (rł)

Miasto akademickie

Radni wyrazili wolę zawarcia porozu−
mienia pomiędzy Prezydentem Miasta
a Wojewodą Mazowieckim, dotyczącego
powierzenia „Miastu Płock prowadzenia
spraw z zakresu właściwości Mazowiec−
kiego Wojewódzkiego Konserwatora Za−
bytków”. 

– W mojej ocenie nie ma merytoryczne−
go uzasadnienia, aby takie porozumienie
zawierać – sprzeciwiała się Anna Kossa−
kowska. – Wnoszę o odrzucenie tej uchwa−
ły. Najpierw powinno się uregulować spra−
wę Jagiellonki, bo Ministerstwo Kultury
podtrzymało negatywną opinię konserwa−
tora zabytków o nowym projekcie rozbudo−
wy szkoły. Dopiero wtedy można pomyśleć
o powołaniu miejskiego konserwatora. 

– Sprawa Jagiellonki będzie prowadzo−
na starym trybem – ripostował Mirosław
Milewski. – Nie zgadzam się, że nie ma
merytorycznego uzasadnienia. Zawarcie
porozumienia uporządkuje i usprawni
proces wydawania decyzji administracyj−
nych, a tym samym poprawi sprawność
realizacji inwestycji miejskich. 

Iwona Wierzbicka, dyrektor Wydziału
Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Ka−
tastru wyjaśniała, że na terenie strefy och−
ronnej, w której znajduje się całe Stare
Miasto, jest aż trzech gospodarzy. – Re−
jestr zabytków należy do wojewody, a ewi−
dencją zajmuje się starosta i z prezydent

miasta – mówiła. – Stare Miasto uznane
jest za obiekt zabytkowy i dlatego znajdu−
je się w rejestrze zabytków. 

Wierzbicka przekonywała, że pojawia−
ją się trudności, gdy jakiś obiekt znajduje
się w strefie ochronnej, a nie jest zabytko−
wy. – Nie tylko my mamy taki problem
– wyjaśniała. – Według opinii Naczelnego
Sądu Administracyjnego, kompetencje
w takich przypadkach należą do starosty.
Powołanie miejskiego konserwatora za−
bytków znacznie usprawni pracę.

Dyrektor przyznała, że Starówkę, która
zajmuje 7 proc. powierzchni miasta, trze−
ba chronić kompleksowo. – Nie tylko na
poziomie nadzoru, ale również na pozio−
mie inwestycyjnym – mówiła.

Prezydent uzasadniał, że w wielu pol−
skich miastach działa miejski konserwa−
tor, np. w Radomiu czy w Toruniu. 

Anna Kossakowska chciała się także
dowiedzieć, kto będzie wybierał kandyda−
ta na to stanowisko i ile będzie to koszto−
wać. – Wyborem i akceptacją osoby zaj−
mie się Wojewódzki Konserwator Zabyt−
ków, któremu merytorycznie będzie po−
dległy – wyjaśnił Mirosław Milewski.
– Kandydat będzie musiał spełnić wymogi
określone w odpowiednim rozporządze−
niu. Koszty poniesione z tego tytułu będą
niewielkie, bo przybędzie nam tylko jeden
etat. M.D.

Konserwator w mieście
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W piątek, 28 października, wszystkie
filie WUP−u jednocześnie ogłosiły kon−
kurs otwarty na składanie projektów
w ramach drugiego priorytetu Zintegro−
wanego Programu Operacyjnego Roz−
woju Regionalnego – ”Wzmocnienie
rozwoju zasobów ludzkich w regio−
nach”. Dotyczy on trzech obszarów
działania: (działanie 2.1) rozwój umie−
jętności powiązany z potrzebami regio−
nalnego rynku pracy i możliwości
kształcenia ustawicznego w regionie,
(2.3) reorientacja zawodowa osób od−
chodzących z rolnictwa (z wyłączeniem
typów projektów dotyczących subsy−
diowanego zatrudnienia) i (2.4) reo−
rientacja zawodowa osób zagrożonych
procesami restrukturyzacyjnymi (z wy−
łączeniem typów projektów dotyczą−
cych subsydiowanego zatrudnienia).
Chodzi przede wszystkim o projekty,
wspierające osoby bezrobotne i pra−
cowników zagrożonych bezrobociem. 

Pracodawcy i uczelnie

W pierwszym działaniu beneficjanta−
mi będą osoby z wykształceniem co
najmniej gimnazjalnym, mieszkające
na obszarach marginalizowanych
(wiejskich i obszarach restrukturyzacji
przemysłów), w drugim – rolnicy oraz
osoby zatrudnione w rolnictwie chcące
się przekwalifikować, w trzecim – pra−
cownicy sektorów objętych rządowymi
programami restrukturyzacji, firm
w stanie likwidacji lub zagrożonych
upadłością. Przy tworzeniu projektu li−
czy się dobry pomysł. Mogą to być
szkolenia i kursy lub usługi doradcze
i subsydiowane zatrudnienie (2.3, 2.4)
albo praktyczna nauka zawodu czy kra−
jowe praktyki zawodowe (2.1).
W koszty projektu można wliczyć wy−
nagrodzenie personelu, opłaty za po−
dróże, zakwaterowanie oraz zakup
sprzętu (np. komputer) i materiałów po−
trzebnych do realizacji projektu. Ważne
jest, aby projekt był czytelny i przejrzy−
sty, również dla osób, które w danej
dziedzinie nie są specjalistami.

Dotacje mogą otrzymać, m.in. jed−
nostki samorządu terytorialnego, szko−

ły wyższe, placówki kształcenia usta−
wicznego, organizacje pozarządowe,
samorządy gospodarcze i zawodowe,
jednostki naukowe, poradnie psycholo−
giczno−pedagogiczne, instytucje rynku
pracy (np. OHP) oraz pracodawcy. 

Urząd pomoże

Górna wartość projektu nie została
określona, wiadomo natomiast, że nie
może to być mniej niż 5 tys. euro. Za−
nim zostanie zaakceptowany jest
sprawdzany pod względem formal−
nym. Potem trafia do Komisji Oceny
Projektów, która sprawdza go pod
względem merytorycznym. Stąd trafia
na listę rankingową wniosków (min.
ilość punktów 60, max – 100). Jeśli
przebrnie przez konkurencję WUP
podpisuje umowę. – To nowa inicjaty−
wa. Dla nas bardzo istotna, dlatego bę−
dziemy wspierać projektodawców, aby
jak najlepiej wykorzystać tę szansę –
mówi dyrektor płockiej filii WUP, Ta−
deusz Borowicki. Płock utworzył już
specjalny zespół koordynujący i punkt
informacyjny Europejskiego Funduszu
Społecznego, które mają wspierać pro−
jektodawców z naszego regionu. Płoc−
ki WUP wysłał również zaproszenie do
współpracy do potencjalnych twórców
projektów, wśród których znaleźli się
m.in. pracodawcy korzystający wcześ−
niej z funduszy przedakcesyjnych
i uczelnie wyższe. Raz w tygodniu pla−
nowane są dla nich szkolenia w siedzi−
bie urzędu pracy. Program jest współfi−
nansowany ze środków EFS (75 proc.)
i budżetu państwa (25 proc.). Wnioski
przyjmowane będą do wyczerpania
środków. Należy je składać w siedzibie
instytucji wdrażającej, w punkcie przy−
jęć wniosków – WUP w Warszawie ul.
Młynarska 16, II piętro, od poniedział−
ku do piątku w godz. 8:30−15:30. Za−
nim się to zrobi warto skontaktować
się z punktem informacyjnym EFS
w Płocku (tel. 264 03 75) lub w War−
szawie (tel. 0−22 631 76 79). Formula−
rze i wnioski oraz szczegółowe infor−
macje dostępne są na stronie
www.wup.mazowsze.pl. (rł)

Blisko 37,4 mln ma do rozdysponowania do końca roku Woje−
wódzki Urząd Pracy w Warszawie na projekty związane z wal−
ką z bezrobociem w regionie. 

Kasa za dobry projekt
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Możemy i chcemy pomagać bezdom−
nym, ale oni muszą tego chcieć
– wspólnie twierdzili przedstawiciele
Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Polskiego Komite−
tu Pomocy Społecznej oraz Caritasu.

Wszystkie organizacje działają i po−
magają przez cały rok. Ale ponieważ
zbliża się zima, postanowili spotkać się
i ustalić wspólne kierunki działania.
– Od końca października strażnicy
miejscy oprócz informacji ustnej, prze−
kazują osobom bezdomnym specjalnie
dla nich przygotowane ulotki – mówił
kierownik referatu strażników rejono−
wych Wojciech Wasilewski. – Zawarte
są w nich informacje, gdzie udzielana
jest pomoc. 

W tym roku MOPS rozpoznał 117
bezdomnych. – Tylko części możemy
zapewnić pomoc, bo tego chcą – mówi−
ła Izabela Żuchowska, zastępca dyrek−
tora MOPS. 

Jak bezdomni mogą sobie pomóc?
Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się
do Noclegowni dla Kobiet i Matek
z Dziećmi, działającej przy PKPS−ie
lub do Domu dla Bezdomnych Męż−
czyzn Caritasu. – Osoba zgłaszająca
się musi być trzeźwa – mówił ks. Wie−
sław Szymański. – Wtedy zapewniamy
kompleksową pomoc: miejsce do spa−
nia, odzież, posiłki, opiekę medyczną. 

W tej chwili w Domu dla Bezdom−
nych przebywa 49 mężczyzn, a w noc−
legowni 15 osób (8 kobiet z 7 dziećmi).
– Miejsc mamy znacznie więcej i nigdy
jeszcze nie zdarzyło się, abyśmy odmó−
wili pomocy – zapewniała prezes PKPS
Grażyna Cieślik.

Dom Caritasu może przyjąć 70 osób,
a noclegownia dla kobiet – 25. – Tyle
mamy miejsc, ale zimą dwa lata temu

mieszkały u nas 33 osoby – mówiła pre−
zes. – Dla wszystkich znajdzie się noc−
leg.

MOPS od ubiegłego roku prowadzi
Program Wyjścia z Bezdomności. Pla−
cówka podpisuje z osobą bezdomną
swoistą umowę. – Uzgadniamy, co
wspólnie chcemy zrobić – wyjaśniała
Izabela Kowalska, kierownik działu po−
mocy środowiskowej MOPS. – My naj−
częściej zapewniamy pomoc materialną
i finansową, a osoba bezdomna zobo−
wiązuje się, że podejmie leczenie odwy−
kowe, poszuka pracy.

Pracownicy MOPS−u mają już na
swoim koncie sukces: jeden z podo−
piecznych znalazł pracę, mieszka na
stancji, wyszedł z nałogu i powrócił do
normalnego życia. 

Wszyscy, którzy chcieliby oddać
używaną, ale dobrą odzież i w ten spo−
sób pomóc bezdomnym, powinni zgło−
sić się do Polskiego Czerwonego Krzy−
ża, ul. Kolegialna 20.

Małgorzata Domańska

Osoby, które potrzebują pomocy mogą
zgłaszać się do następujących placó−
wek:
MOPS – ul. Wolskiego 4
Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej
– ul. Kolegialna 47, Zielona 40, Boro−
wicka 3, Łączniczek 4
Noclegownia dla Kobiet i Matek
z Dziećmi – ul. Kościuszki 3A
Caritas Diecezji Płockiej, Dom dla Be−
zdomnych Mężczyzn – ul. Sienkiewicza 54
PCK – pomoc w zakresie odzieży i obu−
wia – ul. Kolegialna 20
Katolickie Stowarzyszenie Św. Brata
Alberta – ul. Kościuszki 5 (bezpłatne
śniadania i kolacje)

Wyjść z bezdomności

Na zlecenie Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych przeprowadzane
są pilotażowe badania przesiewowe
– Test Rozpoznawania Zaburzeń Zwią−
zanych z Piciem Alkoholu AUDIT.

Metoda badań została opracowana
przez Światową Organizację Zdrowia,
a jej celem jest wczesne rozpoznawanie
osób pijących w sposób ryzykowny lub
szkodliwy dla zdrowia. 

Do grupy wysokiego ryzyka należą
najczęściej: ofiary wypadków, osoby
próbujące popełnić samobójstwo, kie−
rowcy prowadzący samochód po spo−
życiu alkoholu oraz żołnierze. Z pa−
cjentami zostanie przeprowadzony wy−
wiad, zostaną poddani krótkiemu bada−
niu klinicznemu oraz testowi laborato−
ryjnemu.

Korzyści płynące ze stosowania me−
tody przesiewowej to przede wszyst−
kim: edukacja osób pijących na temat
ryzyka związanego z nadmiernym pi−
ciem, rozpoznawanie problemów po−
przedzających rozwój uzależnienia,
dostarczanie pacjentom motywacji do
zmiany ich zachowań, poddanie osób
pijących w sposób ryzykowny szyb−

kim lecz efektywnym działaniom in−
terwencyjnym, podejmowanym przez
pracowników podstawowej opieki
zdrowotnej.

Testy przeprowadzane są przez
przeszkolone w tej dziedzinie osoby,
które posiadają specjalny certyfikat. Na
terenie Płocka bezpłatnie może się
przebadać 750 osób w następujących
placówkach:

* NZOZ „Saba−Med.”, ul. Kobyliń−
skiego 14 – 120 badań

* NZOZ „Terapia”, ul. Źródlana 9
(miejsce badań – Łączniczek 2) – 170
badań

* NZOZ „Eskulap”, ul. 1 Maja 7 – 50
badań

* MOPS, ul. Wolskiego 4 – 180 ba−
dań

* SZPZOZ Ośrodek Zdrowia Góry 7
– 30 badań

* Indywidualna Praktyka Lekarska
Halina Kisielewska, ul. Kolegialna
38/39 – 100 badań i ul. Wiosenna 4
– 50 badań

* Indywidualna Praktyka Pielęgniar−
ska Teresa Przeradzka, ul. Wiosenna 4
– 50 badań. (m.d.)

Test na spożywanie
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Płockie Zakłady Drobiarskie 
SADROB przyzwyczaiły już nas do te−
go, że produkowane tu drobiowe przys−
maki są wysokiej jakości i zdobyły już
niejeden medal i wyróżnienie na róż−
nych targach żywności. Ale tylu nagród
jednocześnie jeszcze w historii zakładu
nie było. 

– Wiceminister rolnictwa wręczył nam
złoty medal Polagra Food za kurczaka
faszerowanego, którego zresztą produ−
kujemy już od kilku lat, ale teraz dopiero
został doceniony – opowiada kierownik
działu marketingu Witold Tomiński.
Następne cztery nasze wyroby otrzymały
świadectwa znaku „Poznaj do−
brą żywność”, które wrę−
czał premier Marek
Belka i Minister Rol−
nictwa. Z kolei poz−
nańska Akademia
Rolnicza wspól−
nie ze Stowarzy−
szeniem Rzeźni−
ków i Wędlinia−
rzy RP przyznały
nam wyróżnienie
i statuetkę „Za wy−
soką jakość produk−
tów”. Podobne wyróż−
nienie otrzymaliśmy także
od redakcji czasopisma „Mięso
i wędliny”. Na tym nie koniec; I miejsce
i złoty medal zdobyliśmy także w konkur−
sie rzeźnicko−wędliniarskim „za uroz−
maicony zestaw gotowych potraw z róż−
nych gatunków mięs” oraz za „mięso
delikatesowe z indyka”. Najsłabiej
w tym towarzystwie wypadł indyk w ga−
larecie, choć też uhonorowany został III
miejscem i brązowym medalem.

Chcieliśmy poczęstować ministra
Olejniczaka medalowym kurczakiem
faszerowanym, a minister mówi, że bar−
dzo dobrze ten wyrób zna, bo jego żona
często kupuje. To dowodzi, że i bez me−

dali nasze produkty mają wielu zwolen−
ników, ceniących tradycyjny, domowy
smak.

Polagra Food to największe i najbar−
dziej prestiżowe targi sektora żywno−
ściowego, w których bierze udział oko−
ło tysiąca wystawców. Płocki SA−
DROB wystawia się w Poznaniu pra−
wie co roku i co roku wraca z nich z la−
urem. Jest firmą znaną wśród produ−
centów żywności i wśród, coraz szer−
szych rzesz, konsumentów. Zdobyte
medale i wyróżnienia oraz prawo uży−
wania znaku „Poznaj dobrą żywność”,
pozwolą zaistnieć zakładowi na no−

wych rynkach, gdzie w ogóle
płockich wyrobów nie by−

ło lub były w ślado−
wych ilościach np.

w Wielkopolsce,
na Pomorzu za−
chodnim, lubel−
skiem.

W ostatnim ro−
ku zakład prze−
szedł moderniza−

cję, by spełnić nor−
my ISO i wymaga−

nia unijne. Obu certy−
fikatów SADROB spo−

dziewa się w najbliższych
miesiącach. Wszystko wskazuje

na to, że w przyszłym roku także konsu−
menci z krajów Unii będą mogli poznać
smak filetu łososiowego z indyka, kieł−
basek farmerskich, szynki senatorskiej,
czy ostatniej nowości – kaziuka z indyka
(drobiowa odmiana kindziuka, o połowę
tańsza). O płocki drób dopytują się m.in.
importerzy z Hiszpanii, Czech, Estonii,
a nawet z Libii. Ostatnio SADROB
otworzył we Włocławku swój dziesiąty
sklep firmowy, a we Wrocławiu trwają
przygotowania do otwarcia – również
dziesiątej – sadrobowskiej hurtowni.

E. Jasińska

Kurczak faszerowany, sękacz z indyka, pieczeń pyszna drobio−
wa, kiełbasa krakowska z indyka, mięso delikatesowe z indyka,
indyk w galarecie — to płoccy laureaci tegorocznych poznań−
skich targów Polagra Food 2004.

Mniam, mniam

Dyrektor Rajmund Paczkowski (z lewej) zachwala płockie specjały ministrowi 
Wojciechowi Olejniczakowi

Zintegrowany system zarządzania
wprowadzony przez Basell Orlen Poly−
olefins uzyskał pozytywną rekomenda−
cję audytorów Bureau Veritas, którzy
stwierdzili, że dokumenty i zapisy
wewnętrzne są zgodne z normami 
PN−EN ISO 9001:2001, ISO 14001:1998
i OHSAS 18001:2004. Proces wdrażania
nowego systemu trwał w spółce od czer−
wca ubiegłego roku.

Ponadto 13 października br. w czasie
Forum Ekologicznego w Toruniu spółka
Basell Orlen Polyolefins otrzymała certy−
fikat programu „Odpowiedzialność i tro−
ska”. W programie tym Basell uczestni−
czy od września 2003 roku, starając się za−
pewnić ochronę środowiska we wszyst−
kich procesach produkcyjnych oraz bez−

pieczeństwo techniczne. Na co dzień
w spółce przestrzegane są międzynarodo−
we standardy jakościowe i środowiskowe.

– Przyznanie certyfikatu programu
potwierdza proekologiczność naszej
działalności i czystość produkcji BOP
— skomentował wydarzenie wicepre−
zes spółki Karol Sęp.

Warto przypomnieć, że Basell Orlen
Polyolefins jest spółką joint venture,
utworzona przez Basell Europe Hol−
dings B.V. i PKN Orlen, w której każ−
dy z partnerów ma 50% udziałów.
Spółka buduje w Płocku dwie najwię−
ksze na świecie, bliźniacze instalacje
do produkcji polipropylenu i polietyle−
nu, których uruchomienie przewidziane
jest na III kwartał 2005 roku. (j)

Spółka odpowiedzialna

Od kilku lat w statystykach Woje−
wódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
obserwujemy bardzo niepokojące zjawi−
sko – rośnie liczba niepełnosprawnych
bezrobotnych. Na koniec grudnia 1999 r.
na Mazowszu zarejestrowane były 2963
osoby bezrobotne niepełnosprawne. Na
koniec 2002 roku liczba ta wzrosła już do
5056 osób, a na koniec maja tego roku
niepełnosprawnych bezrobotnych było
aż 6232 osób.

Spośród zarejestrowanych niepełno−
sprawnych 82 procent stanowią osoby
o lekkim stopniu niepełnosprawności,
16,6 proc. o umiarkowanym stopniu,
a 1,4 proc. o stopniu znacznym. Wię−
kszość niepełnosprawnych bezrobotnych
(43,1 proc.) nie posiada wykształcenia
podstawowego. Z wykształceniem zasad−
niczym zawodowym zarejestrowano 35,2
proc. osób niepełnosprawnych, średnie
zawodowe posiada 19,8 proc., a wyższe
zaledwie 1,8 proc. niepełnosprawnych.

Najwięcej osób niepełnosprawnych po−
zostających na długotrwałym bezrobociu
(powyżej 12 miesięcy) odnotowano w re−
gionie radomskim (64.7 proc.), płockim
(63,7 proc.), ostrołęckim (61,6 proc.), cie−
chanowskim (58,2 proc.), warszawskim

(56,7 proc.) i siedleckim (54 proc.).
Według Marka Kowalczyka, kierow−

nika Oddziału ds. Aktywizacji Zawodo−
wej Osób Niepełnosprawnych WUP
w Warszawie, powodem pogarszania się
sytuacji na rynku pracy osób niepełno−
sprawnych jest fakt, że właścicielom za−
kładów pracy chronionej przestaje się
opłacać zatrudniać inwalidów. Koszty
zatrudnienia takiej osoby zaczynają być
większe niż przy zatrudnieniu pracowni−
ka pełnosprawnego.

Wynika to z faktu, że w ciągu dwóch
lat nasze przepisy muszą zostać dostoso−
wane do przepisów unijnych. Wówczas
zniknie pojęcie zakładów pracy chronio−
nej. W Unii Europejskiej funkcjonuje sy−
stem rynku pracy chronionej. Polega to
na tym, że państwo pokrywa koszty za−
trudnienia niepełnosprawnego, a właści−
ciel firmy jest jedynie administratorem
stanowiska pracy.

Wprowadzanie niekorzystnych przepi−
sów dla właścicieli firm sprawia, że za−
kłady zatrudniające niepełnosprawnych
znikają z rynku. Na koniec ubiegłego ro−
ku na Mazowszu zarejestrowanych było
325 zakładów pracy chronionej, a obec−
nie jest ich 301. A.K.

Coraz więcej osób niepełnosprawnych poszukuje pracy, a to
dlatego, że zakładom pracy chronionej przestaje się opłacać za−
trudniać inwalidów. Na Mazowszu najwięcej długotrwale bez−
robotnych niepełnosprawnych zarejestrowanych jest w regionie
radomskim, płockim i ciechanowskim.

Niepełnosprawni bezrobotni

Pracodawcy mogą ubiegać się o zwrot
kosztów przystosowania stanowisk pracy,
adaptacji pomieszczeń i urządzeń do po−
trzeb osób niepełnosprawnych oraz kosz−
tów zatrudnienia pracownika pomagają−
cego pracownikowi niepełnosprawnemu
(rozporządzenie Ministra Polityki Spo−
łecznej z dn. 15.09.04 r.). Zwrot kosztów
może dotyczyć osób niepełnosprawnych: 

– bezrobotnych lub poszukujących pracy 
– zatrudnionych u pracodawcy wy−

stępującego o zwrot kosztów, jeżeli
niepełnosprawność tych osób powstała
w okresie zatrudnienia u tego praco−

dawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy
przyczyną powstania niepełnosprawno−
ści było zawinione przez pracodawcę
lub przez pracownika naruszenie prze−
pisów, w tym przepisów prawa pracy.

Zwrot kosztów wymaga złożenia przez
zainteresowanego pracodawcę stosowne−
go wniosku do Miejskiego Ośrodka Po−
mocy Społecznej — Ośrodka Rehabilita−
cji Zawodowej i Społecznej w Płocku, ul.
Wolskiego 4 pok. nr 3. Druki wniosków
oraz szczegółowe informacje udzielane
są w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie
(0−24) 364−02−62. oprac. (r.ł.)

Zwrot kosztów zatrudnienia
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* BEZPIECZEŃSTWO * BEZPIECZEŃSTWO * BEZPIECZEŃSTWO * BEZPIECZEŃSTWO * BEZPIECZEŃSTWO * BEZPIECZEŃSTWO *

Policja poszukuje 18−latki, która wy−
szła z domu w połowie stycznia br. i od
tej pory słuch o niej zaginął. Katarzyna
Iwańska ma 164 cm wzrostu, blond
włosy i zielone oczy. Od urodzenia
mieszkała z rodzicami w Gąbinie, po−
tem przeniosła się do Płocka.

Policja przypuszcza, że zniknięcie
nastolatki może mieć związek z 50−let−
nim płocczaninem Andrzejem S., które−
go funkcjonariusze podejrzewają o do−
konywanie napadów na sklepiki w nie−
wielkich miejscowościach. 

Policja zwraca się do osób, które
mogłyby wyjaśnić zagadkę zniknięcia
Katarzyny Iwańskiej. Anonimowość
zapewniona: tel. 997 lub Crime 
Stoppers 262 42 22 (m.d.)

Ktokolwiek widział

* 12−latek wraz z ośmioma kolegami
ukradł swojemu rówieśnikowi buty
o wartości 130 zł. 

* Dwóch mężczyzn (24 i 25 lat) napa−
dło na 24−letniego płocczanina i pró−
bowali mu zabrać telefon komórko−
wy. Sprawcy zostali zatrzymani
przez policję i trafili do aresztu. Do
zdarzenia doszło na ul. Miodowej.

* Z ul. Bielskiej zginął Seat Inca, nale−
żący do obywatela Niemiec. Straty
– 12 tys. euro.

* W autobusie pięciu nastolatków za−
częło dusić 15−latka. Zabrali mu ze−
garek o wartości 40 zł.

* Ze sklepu przy ul. Przemysłowej zło−
dziej zabrał kasetkę z pieniędzmi,
którą pracownik pozostawił na la−
dzie. Straty – 1,8 tys. zł. 

* Na ul. Armii Krajowej sprawca wyr−
wał z ręki młodej kobiety telefon ko−
mórkowy o wartości 260 zł. 

* Wykorzystując nieuwagę sprzedawcy
złodzieje zabrali spod lady karty tele−
foniczne o wartości ponad 1 tys. zł.
Do zdarzenia doszło w sklepie przy
ul. Walecznych. 

* Na ul. Armii Krajowej 46−letnia ko−
bieta skręcając fordem w prawo zde−
rzyła się z bmw kierowanym przez
28−letnią kobietę. Następnie bmw

uderzyło w kolejnego forda, którego
prowadził 24−letni mężczyzna. Do
szpitala trafiły kobiety z forda i bmw.

* Z parkingu przy ul. Hubalczyków
zginął chevrolet o wartości 42 tys. zł. 

* Z domku jednorodzinnego przy ul.
Żytniej złodzieje zabrali złotą i srebr−
ną biżuterię oraz aparat fotograficz−
ny. Sprawcy dostali się przez wywa−
żenie drzwi balkonowych. Straty
– 10 tys. zł. 

* Po zdemontowaniu blokady kierow−
nicy złodziej skradł motocykl Yama−
ha o wartości 47 tys. zł. Do zdarzenia
doszło na ul. Łukasiewicza.

* Z VW Golfa zaparkowanego przy ul.
Pszczelej zginęło radio oraz telefon
komórkowy. Straty – 700 zł. 

* Ze szklanej szafy sklepu przy ul. Gał−
czyńskiego złodziej zabrał monitor
LCD o wartości 1,6 tys. zł.

* Z Seata Ibiza złodzieje skradli panel
od radia. Straty – 1,2 tys. zł.

* Na ul. Łączniczek nieznany sprawca
zaatakował nożem 14−latka i zabrał
mu telefon komórkowy o wartości
1,5 tys. zł.

* Kierujący Fiatem Seicento potrącił na
przejściu dla pieszych przy ul. Armii
Krajowej 56−letniego mężczyznę.
Ofiara zmarła w szpitalu. (m.d.)

Kronika policyjna

Straż Miejska walczy z osobami, które
handlują w niedozwolonych miejscach.
Nieuczciwi sprzedawcy mogą się spo−
dziewać nawet 500 zł opłaty. Dlaczego aż
tyle? – Bo w czerwcu Rada Miasta przy−
jęła uchwałę, gdzie wyraźnie jest określo−
na kwota za sprzedaż w miejscach do te−
go celu nieprzystosowanych – wyjaśnia
rzecznik prasowy SM Jolanta Głowacka. 

Każdy kto sprzedaje musi „wykupić”
stoisko i za nie zapłacić. Dotyczy to
również osób, które niewiele mają do
sprzedania, czyli np. handlujących jaj−
kami czy niewielką ilością warzyw czy
owoców. – Chcemy w ten sposób wye−
liminować dokuczliwy dla pieszych
i niezgodny z żadnymi normami handel
uliczny – mówi Jolanta Głowacka.

Płocczanie już przywykli, że ciężko
jest przejść ul. Królewiecką, gdzie star−
sze panie sprzedają „z ręki” jajka czy
mleko. Teraz sprzedawcy muszą prze−
nieść się na targowisko, bo w innym
przypadku zapłacą 500 zł. – Przez dwa
miesiące, po wejściu w życie uchwały,
nasi pracownicy informowali, co grozi
za handel w niedozwolonym miejscu
– tłumaczy rzecznik Straży. – Teraz
wystawiamy opłatę. I choć jest ona wy−
soka, musimy stosować się do obowią−
zujących przepisów.

Do tej pory strażnicy wystawili 10
„mandatów”. Jolanta Głowacka przyz−
naje, że handlarze odmawiają zapłaty
500 zł. – Jeśli, po wezwaniu do naszej
siedziby, nadal nie chcą uiścić opłaty,
ściągnięciem należności zajmuje się od−
dział podatków i opłat Urzędu Miasta
– mówi Jolanta Głowacka. 

W oddziale znajduje się odpowiedni
referat, który wszczyna egzekucję ad−
ministracyjną; wydawany jest tytuł wy−
konawczy i poborca z urzędu stara się
ściągnąć opłatę. Jeśli się to nie udaje
„po dobroci”, ukarany musi liczyć się
z zajęciem konta, poborów, a nawet
nieruchomości. 

Opłaty dzienne za handel na targowi−
skach przy ulicach: Królewieckiej 19,
Bielskiej 29−31 i 37, Ostatniej 2 i 2A
oraz Rembielińskiego 6B nie są wyso−
kie. Wynoszą one przy sprzedaży: 

a. ze stoiska (stolika, stelaża, ławki,
skrzynki) za zajęcie powierzchni do 2
mkw. – 3 zł; 

b. ze stołu będącego na wyposażeniu
targowiska – 4 zł; 

c. naręcznej i obnośnej (z ręki, torby,
pudełka, kosza, wiadra, łubianki) – 1 zł; 

d. gdy powierzchnia stoiska wynosi
więcej niż 2 mkw., za każdy rozpoczę−
ty następny mkw. – 2 zł. M.D.

Zapłać za miejsce
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Pierwszy tydzień listopada upłynął
płockim strażakom stosunkowo spo−
kojnie – wzywani byli 20 razy: do 10
pożarów, 9 innych zagrożeń i jedne−
go fałszywego alarmu. Najpoważ−
niejsze zadanie mieli 6 listopada

w Mańkowie (gm. Stara Biała), gdzie
od ich sprawności zależało życie. Na
drodze zderzyły się 3 samochody
osobowe: dwa ople i fiat. Pasażer te−
go ostatniego uwięziony został we
wraku samochodu. Strażacy musieli
użyć sprzętu hydraulicznego, by
uwolnić rannego, odłączyć akumula−
tory w rozbitych pojazdach i uprząt−
nąć jezdnię, by przywrócić na niej
normalny ruch. (j)

Pali się

Trochę mniej

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z mar−
ca br. zarówno ustawienie ogródków let−
nich, stoisk handlowych czy prowadzenie
robót wymaga, pozwolenia właściciela
obiektu, zgody drogowców i wniesienia
opłat. Dla przykładu: za ustawianie re−
klam na chodnikach lub umieszczanie ich
nad pasem drogowym, opłaty pobierane
są za każdy dzień. Wysokość stawki uza−
leżniona jest od rodzaju dróg, a opłata po−
bierana za każdy metr kwadratowy. Jeśli
reklama jest dwustronna opłata jest pod−
wójna. Kosztów nie ponoszą tylko ci, któ−
rych reklama lub szyld, przylegają do bu−
dynku. – Każdy klient sam deklaruje za ja−
ki okres chce wnieść opłatę. Zwykle jest to
miesiąc lub dwa. Po czym ponownie sta−
ra się o pozwolenie – mówi Małgorzata
Witczewska, dyrektor MZD. – Jeśli poja−
wiają się nowe obiekty nasi pracownicy
na bieżąco je sprawdzają. Kontrole prze−

prowadzane są dwa razy w tygodniu. Jeśli
reklama lub szyld zostały umieszczone
bez zezwoleń naliczane są kary; dziesię−
ciokrotność stawki za każdy dzień. 

Do 25 września MZD wydało 171
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
pod reklamę.

Marcowa uchwała została podjęta
w związku z art. 40 ustawy z 14 listopa−
da 2003 r. o zmianie ustawy o drogach
publicznych, zgodnie z którą rada miasta
ustala dla dróg, których zarządcą jest jed−
nostka samorządu terytorialnego, wyso−
kość stawek opłat za zajęcie 1 mkw. pasa
drogowego. Obowiązujące stawki
umieszczone zostały w załączniku do
uchwały. W maju radni wprowadzili
zmianę dotyczącą opłat „za sprzedaż
przysklepową, ogródki i inne.” Polegała
ona na obniżeniu stawki za zajęcie pasa
drogowego z 3 zł na złotówkę. (rł) 

Do września Miejski Zarząd Dróg naliczył kary za samowolne
zajęcie pasa drogowego na łączną kwotę ponad 142,5 tys. zło−
tych. Kontrole prowadzone są na bieżąco.

Opłaty za reklamy
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Choć działają nieformalnie od ośmiu
lat, w tym roku zdecydowali się wystą−
pić o rejestracje organizacji. Polskie
Stowarzyszenie Międzynarodowych
Letnich Wiosek dla Dzieci CISV Pol−
ska na siedzibę wybrało Płock, choć
początkowo, również nieformalnie,
działało w Tychach. 

CISV jest organizacją apolityczną,
non−profit zajmującą się organizacją
warsztatów, seminariów i treningów
dla dzieci i młodzieży w ramach mię−
dzynarodowych programów. Działa od
ponad 50 lat, skupiając 56 krajów (w
tym 48 pełnoprawnych członków).
Płock na mapie CISV znalazł się dzięki
miastu partnerskiemu Darmstadt. To
tam Paweł Kaczyński, dziś prezes
CISV Polska, nawiązał pierwsze kon−
takty. Od 1996 roku na zgrupowania
letnich wiosek zaczęła jeździć młodzież
i dzieci, która uczęszczała na kursy ję−
zykowe do Płockiego Uniwersytetu Lu−
dowego. W organizację wyjazdów za−
częli angażować się rodzice. Tak było
z Krzysztofem Jankowskim, wicepre−
zesem, którego syn był uczestnikiem
programów CISV. – Pierwszy wyjazd
to przypadek. Po prostu zwolniło się
miejsce i musieliśmy szybko podjąć de−
cyzje – dodaje. Teraz jest z niej zado−
wolony. – Zasadniczym celem organi−
zacji jest szerzenie idei pokoju – konty−
nuuje Jankowski. – Założyciele organi−
zacji stwierdzili, że najlepiej propago−
wać ją na początku edukacji młodego
człowieka. Spotkanie rówieśników z ca−
łego świata pozwala na wymianę kultu−
rową, pokazanie odmienności, zwycza−
jów i tradycji każdego z narodów. Dzie−
ci i młodzież organizują wieczorki na−
rodowe. Prezentują rodzimą kuchnie,
stroje narodowe, typowe zabawy
i obrzędy swojego kraju. W starszych
grupach wiekowych program spotkań
młodzież układa już samodzielnie. Bo
właśnie młodzież „wychowana” w let−
nich wioskach staje się z wiekiem
głównym motorem napędowym stowa−
rzyszenia, aktywnie włączając się w or−
ganizację spotkań. Tak będzie w Płoc−
ku, choć na razie większą rolę pełnią
rodzice. Do tej pory przede wszystkim
organizowali wyjazdy swoich dzieci,
nie licząc wymiany Polska – Włochy
w latach 1998 1999. Teraz jako pełno−
prawny członek CISV chcą zorganizo−

wać większą grupę i rozpocząć organi−
zacje letnich wiosek w Polsce. 

W tym miesiącu do szkoły w Misze−
wie przyjedzie młodzież z Litwy i Esto−
nii. W planach są już następne spotka−
nia. Na początku listopada do Płocka
przyjechał Frank Steffen z CISV Niem−
cy, który od sześciu lat opiekuje się pol−
skim oddziałem organizacji. Przedsta−
wiciel niemieckiego CISV był jedną
z pierwszych osób, która zmotywowała
Płock do stania się pełnoprawnym
członkiem.

Więcej o CISV Polska można prze−
czytać na stronie www.csiv.pl.

Kontakt ze stowarzyszeniem: ul. 3−
go Maja 18, 09−402 Płock, tel. 264 72
35 (rł)

Podstawowe programy CISV:
Villige (wioska) – 4−tygodniowy wieloję−
zykowy obóz dla dzieci (w wieku 11 lat)
z 12 krajów organizowany przez doro−
słych opiekunów (liderów) z pomocą 6
międzynarodowych juniorów (15−16 lat).
Cel: wymiana międzykulturowa, zabawa.
Interchange (wymiana) – miedzy dwo−
ma partnerskimi krajami, w jednym kraju
pobyt od 2 do 4 tygodni dla kilkunastoo−
sobowej grupy nastolatków (12−25 lat).
Każdy delegat mieszka w domu swojego
zagranicznego partnera. Dwukrotnie
uczestniczy w 3−dniowym obozie Mini
Camp. Cel: obserwacja odmienności
kulturowych, poznawanie rytmu życia
zagranicznej rodziny.
Summer camp (obóz letni) – 3−tygod−
niowy obóz dla 6−9 delegacji narodo−
wych (13−15−latków) i dorosłego lidera.
Funkcjonuje podobnie jak wioska. Cel:
zachęcania młodzieży do przejmowania
inicjatywy w tworzeniu programu i reali−
zowania własnych pomysłów.
Seminar camp (obóz seminaryjny) – 
3−tygodniowe spotkania dwóch delegatów
z kilkunastu krajów (17−18 lat) opierają się
całkowicie na kreatywności samych
uczestników; szukają wspólnych rozwią−
zań trudnych, międzynarodowych kwestii.
Youth meeting (spotkania młodzieży)
– zwykle 6−10 dniowe regionalne i tema−
tyczne obozy, organizowane podczas
roku szkolnego. Cel: wymiana poglądów
na temat istotnych problemów między−
narodowych młodzieży z pobliskich kra−
jów.

Najważniejszy jest kontakt z rówieśnikami z innych krajów
i możliwość spędzenia wspólnie kilku, kilkunastu dni. 

Letnie wioski dla dzieci

W Towarzystwie Naukowym Płoc−
kim odbyły się warsztaty, na których
uczestnicy dyskutowali o czystości wo−
dy w kranach, roli jaką odgrywa przy−
roda w naszym życiu i technologiach
wykorzystywanych w Płocku do
oczyszczania ścieków. Spotkanie pn.
„Czysta woda i zieleń – szansą dla
Płocka” zorganizowała Liga Ochrony
Przyrody.

Marek Naworski, prezes Wodocią−
gów Płockich przyznał, iż generalnie
spełniamy unijne wymagania w zakresie
uzdatniania wody pitnej i w tej chwili
można bezpiecznie pić wodę prosto
z kranu, co jeszcze 10 lat temu nie było−
by wskazane. Jest jednak jeszcze wiele
do zrobienia w zakresie oczyszczania
ścieków – dodaje prezes. – Na moderni−
zację czekają: oczyszczalnia w Masze−
wie i Radziwiu, przewidziana jest budo−
wa oczyszczalni „Wschód” w Borowi−
czkach i modernizacja przepompowni
„Jasna”.

O ile jednak nikt nas nie musi prze−
konywać jak ważna jest woda, o tyle
nie doceniamy funkcji zieleni. – A jest
ich bardzo wiele – stwierdziła Wincen−

tyna Lepakiewicz z referatu ds. komu−
nalnych w Urzędzie Miasta Płocka.
Zieleń pomaga nam lepiej odpoczywać,
chroni nas przed szkodliwym wpływem
hałasu i spalin, spełnia rolę dydaktycz−
ną, na przykład Park Jordanowski,
a także estetyczną podkreślając piękno
naszych domów, osiedli i zabytków.

Na terenie Płocka rośnie około 18 ty−
sięcy drzew, w tym 1200 w grupach. Po−
siadamy ponad 30 ha lasów, największy
obszar znajduje się przy ul. Długiej i zaj−
muje 6 ha. Zieleni osiedlowej mamy 120
ha, co w przeliczeniu na jednego miesz−
kańca wynosi 9,18 mkw. Niestety, wciąż
nie dbamy należycie o stan naszej przy−
rody. Jest to szczególnie widoczne w la−
sach, które są bardzo zanieczyszczone
i pełne dzikich wysypisk śmieci.

Obecnie Urząd Miasta realizuje pro−
gram zazielenienia Płocka, który ma się
zakończyć w 2012 roku. W tym roku
prace skoncentrowano przede wszyst−
kim na modernizacji Parku na Zdunach,
zaś plany przyszłoroczne obejmują
Skarpę – od Katedry do Wieży Szla−
checkiej – a także tereny przy amfitea−
trze. mc

Z kranu do szklanki

Płock przystąpił do projektu pod naz−
wą „Efektywne wdrożenie Europej−
skiego Systemu Zarządzania Środowi−
skowego EMAS poprzez Sieć na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju” (w skró−
cie NEST). 

EMAS (Eco Management and Audit
Scheme) to system ekozarządzania
i audytu (kontroli). Jest to zbiór zasad,
według których powinna działać orga−
nizacja (urząd czy przedsiębiorstwo),
jeśli chce chronić środowisko. Zasady
są jednakowe dla wszystkich krajów
Unii Europejskiej, a więc w przyszło−
ści umożliwią porównywanie organi−
zacji z różnych państw. System EMAS
w krajach UE istnieje od kilku lat.
W Polsce wprowadzono go w dniu
przystąpienia do Unii. 

W projekcie biorą udział miasta
greckie, węgierskie, angielskie oraz
trzy polskie – Płock, Trzebinia Ol−
kusz. Wspólnie będą wdrażać i te−
stować system EMAS. Gdy zostanie
już wypracowana metodologia, mia−
sta te będą dzielić się swoimi do−
świadczeniami z innymi (współpra−
ca partnerska, wspólne szkolenia).
Rezultatem programu będzie rów−
nież określenie i wybór najlepszych
praktyk w dziedzinie zarządzania
środowiskiem. 

Projekt, realizowany we współpracy
ze Stowarzyszeniem Konsultantów
Umbrella (*) potrwa trzy lata. Kieruje
nim brytyjska organizacja „Global to
Local”, która poprowadzi spotkania
z koordynatorami poszczególnych kra−
jów oraz przedstawicielami miast zaan−
gażowanych w projekt. Koordynator

jest również odpowiedzialny za przygo−
towanie raportów dla Unii Europej−
skiej. 

Gdy uczestnik projektu stosuje się do
zasad EMAS zostaje wpisany do rządo−
wego rejestru. Wpis poprzedza wstępny
przegląd środowiskowy i ocena oddzia−
ływania na środowisko, wprowadzenie
systemu zarządzania środowiskowego,
regularne przeprowadzanie audytów
(kontroli) oraz przygotowanie deklara−
cji programu środowiskowego (plan na
przyszłość), która zostanie opublikowa−
na. 

We wszystkich działaniach Płock bę−
dzie wspierać firma weryfikująca, która
posiada akredytację, tzw. weryfikator
środowiskowy i to ona potwierdzi, że
nasze miasto jest dobrze przygotowane
do wprowadzenia EMAS. Istotną ko−
rzyścią, wynikającą z wdrożenia pro−
jektu, jest ułatwiony dostęp do środków
unijnych.

Projekt NEST jest w znacznym stop−
niu finansowany ze środków unijnych,
a zamknięcie wdrożenia przewidziano na
15 października 2007 roku. opr. (m.d.)

* Stowarzyszenie Konsultan−
tów Umbrella należy do wio−
dących firm konsultingo−
wych. Oferuje pełen zakres
usług doradczych i szkole−
niowych w zakresie wdraża−
nia i doskonalenia systemów
zarządzania jakością (szcze−
gółowe informacje www.um−
brella.org.pl)

Parasol 
dla środowiska



10 Sygnały Płockie

Polonia 
restituta

W płockiej katedrze ks. bp prof. dr hab. Stanisław
Wielgus odprawił uroczystą mszę św. w intencji Oj−
czyzny. Modlono się o zgodę między Polakami i za
tych wszystkich, którzy w walce o niepodległość zło−
żyli ofiarę największą. Biskup przypomniał, że na po−
czątku lat 90. wymarzoną wolność odzyskaliśmy po
raz drugi – ale czy umiemy z niej korzystać?

– Kiedy staniemy przez sądem ostatecznym, nie bę−
dziemy pytani o stanowiska, dorobek naukowy i mate−
rialny, lecz o to, czy byliśmy uczciwi i miłosierni wo−
bec bliźnich, czy byliśmy zatroskani o swój kraj. Chry−
stus nie będzie pytał co otrzymaliśmy, lecz co daliśmy
naszym bliźnim.

Patriotyzmu nie można uchwalić, ani nakazać –
kontynuował biskup – w patriotyzmie trzeba wycho−
wywać. Patriotyzm nie jest nacjonalizmem – co pró−
bują nam wmawiać kosmopolici. Patriotyzm jest prze−
ciwieństwem ideologii egoizmu narodowego. Patrio−
tyzm to także poszanowanie języka ojczystego. Święty
Augustyn powiedział: jaki język, taka dusza. Dziś
w naszym języku rzadko pojawiają się piękne słowa:
patriotyzm, ojczyzna, za to wiele w nim słów pluga−
wych, szczególnie w pismach i audycjach adresowa−
nych do młodzieży. Jak ten język świadczy o naszej du−
szy?

Do umiejętności korzystania z wolności nawiązał
też w swoim wystąpieniu prezydent Mirosław
Milewski, podkreślając że nasi przodkowie czekali na
niepodległość wiele dziesiątków lat, tak i my musimy
uzbroić się w cierpliwość, czekając  na efekty
wprowadzanych zmian.

Po mszy św. złożono wieńce i kwiaty na płycie
Grobu Nieznanego Żołnierza, pod pomnikiem mar−
szałka Józefa Piłsudskiego i legionisty Władysława
Broniewskiego, a wieczorem w Państwowej Szkole
Muzycznej odbył się okolicznościowy koncert Płoc−
kiej Orkiestry Symfonicznej.

Mogliśmy usłyszeć utwory z najbardziej znanych
oper Moniuszki, Bizeta i Verdiego. Zanim jednak
zabrzmiała muzyka, odbyły się dwie ceremonie. Naj−
pierw przyznane przez Ministerstwo Kultury odzna−
czenia „Zasłużony Działacz Kultury” otrzymali: Anna
Bramska, Wiktor Bramski, Krzysztof Buczkowski,
Sławomir Gałczyński, Michał Grzelak, Urszula Jani−
na Jackiewicz, Marek Konarski, Zbigniew Kowalski,
Adam Mieczykowski, Czesław Wojciech Lisocki,
Halina Płuciennik, Janusz Pysiak, Paweł Waśniewski,
Krystyna Wudarska i Wanda Zalewska. Chwilę póź−
niej, odznaczeniami Ministerstwa Gospodarki i Pracy
„Za Zasługi dla Turystyki” zostali uhonorowani: Jan
Marian Kochanowski, Wiesław Łagiewski, Krzysztof
Łukasiak, Marian Plewako, Piotr Sabat i Wincenty
Wiesław Wieczorek.

Odznaczenia wręczyli Adam Mroczkowski – wice−
wojewoda mazowiecki i Mirosław Milewski, prezy−
dent miasta Płocka.

Koncert pod batutą Jerzego Koska i z udziałem
solistów: Beaty Wardak i Leszka Świdzińskiego,
został zorganizowany w Państwowej Szkole Mu−
zycznej im. Karola Szymanowskiego w Płocku
przez: Wydział Kultury UMP, Płocką Orkiestrę
Symfoniczną i Polsko – Hiszpańską Fundację
Współpracy i Rozwoju. (j), mc

11 listopada 1918 roku w Compiegne we
Francji podpisany został akt kapitulacji
Niemiec, kończący I wojnę światową. Dla
Polski dzień ten miał jeszcze większe zna−
czenie – po 123 latach niewoli odzyskaliś−
my swoje państwo. Dlatego pod tą datą
ustanowione zostało narodowe Święto
Niepodległości.
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Dzieje teatru w Płocku stanowią ilu−
strację takiego rozwoju budynku teatral−
nego, przebudowanego z kościoła domi−
nikanów p.w. Św. Trójcy. Ale taka adap−
tacja gmachu sakralnego na teatr w tym
okresie nie była sprawą odosobnioną.
Poddawany różnym przebudowom, do−
budowom, modernizacjom, jego wygląd
zewnętrzny i wewnętrzny ulegał prze−
mianom. W końcowym efekcie – przed
rozbiórką w 1940 roku – dawne mury
świątyni, już przekształcone, zostały cał−
kowicie ukryte przez liczne przybudówki
i teatralne aneksy.

Groffe i Mahn

Kościół Św. Trójcy został adoptowany
na teatr w latach 1811−1812, a prace ar−
chitektoniczne wykonano wg projektu
budowniczego departamentu płockiego
Aleksandra Groffe. Sama świątynia zo−
stała przekształcona na widownię, do
której od strony zachodniej została dobu−
dowana scena. Ikonografia tej pierwszej
wersji teatru nie jest znana.

Teatr w Płocku jest kojarzony przede
wszystkim z monumentalnym, kolumno−
wo−filarowym portykiem, utrzymanym
w porządku toskańskim i zwieńczonym
trójkątnym przyczółkiem, dobudowa−
nym w 1825 roku od strony dawnego
prezbiterium, a wówczas już teatralnego
wejścia. Wg późniejszych przekazów,
portyk ten zaprojektował zmarły rok
wcześniej architekt, następca Groffa na
stanowisku budowniczego departamentu
płockiego, Ludwik Mahn.

Tak ukształtowana fasada znana jest
z rysunku Józefa Górskiego z 1871 roku
i drzeworytu A. Choromańskiego, wyko−
nanego wg rysunku Adolfa Kozarskiego
w 1874 roku. Dekoracja tympanonu od−
nosi się do Apolla i przedstawia jego atry−
but — lirę na tle promieni słonecznych,
ujętych w eliptyczną formę. Późniejsza
ikonografia przedstawia lirę nieco zmie−
nioną na tle ośmiu, swobodnie rozłożo−
nych promieni. Usunięte zostały też łezki
okalające trójkąt tympanonu. Okoliczno−
ści zmiany tej dekoracji nie są znane.

Nowym elementem portyku były do−
budowane w 1934 roku schody naśladu−
jące antyczną krepidomę.

Górski

Wiadomo, że co jakiś czas teatr był od−
nawiany i remontowany. Takie prace by−
ły przeprowadzone w 1822 roku i po
upadku Powstania Styczniowego, w la−
tach sześćdziesiątych XIX wieku.

15 lipca 1871 roku pomiędzy Rzą−
dem Gubernialnym, ówczesnym wła−
ścicielem teatru, a płockimi przemy−
słowcami: Juliuszem Wernerem i Al−
bertem Wagnerem, został zawarty kon−
trakt na jego dzierżawę. Umowa ta na−
kładała na najemców obowiązek wyko−

nania licznych prac renowacyjnych, re−
montowych, adaptacyjnych teatralnego
budynku: [...] wystawić od prawej stro−
ny teatru pawilon piętrowy ze schodami
dla galerii i bufetu, a tym sposobem bę−
dą dla publiczności dwa wyjścia [...] lo−
że parterowe i korytarze z obu stron
skasować, a tym sposobem miejsca na
krzesła się rozszerzą. W miejscu zaś
ścian podpierających dziś loże piętrowe
wstawić 12 filarów żelaznych [...] sce−
nę, która jest za blisko pierwszych lóż
skrócić o trzy stopy, orkiestrę umieścić
między filarami [...] (Barbara Konar−
ska−Pabiniak „Materiały źródłowe do
dziejów teatru płockiego”, w „Rocznik
TNP IV”, 1983 r.).

Rysunki inwentaryzacyjne i adapta−
cyjne do tego kontraktu, z uwzględnie−
niem projektowanych zmian, zostały
wykonane przez architekta Guberni
Płockiej Józefa Górskiego i są sygno−
wane 1 czerwca 1871 roku. Zachowany
zespół tych rysunków (patrz „Sygnały
Płockie” nr 19 b.r.) pozwala zapoznać
się z projektowanymi zmianami i daje
duże wyobrażenie o tym, jak ten teatr
wyglądał. Wspomniany w kontrakcie
dobudowany aneks od strony północnej
zajmował bufet teatralny, a w miejscu
ścian podtrzymujących galerie, osta−
tecznie ustawiono 14 filarów.

Zakres wykonanych czynności był
bardzo duży. O odnowionym teatrze na
łamach „Tygodnika Ilustrowanego”
w 1874 roku, wypowiedziała się żona
dyrektora Banku Polskiego w Płocku,
Paulina Fechner: Obecnie teatr wzięty
w 20−letnią dzierżawę przez p.p. Wer−
nera i Wagnera, wyrestaurowany ich
kosztem, wynoszącym 9000 rubli,
przekształcony został z wielką korzyścią
dla sceny i publiczności. Rozprzestrze−
niony i w zupełności odnowiony, dobrze
jest także ogrzewany [...] Jednym sło−

wem, urządzenie teatru w Płocku bar−
dzo jest staranne, a nawet estetyczne.

Gosławski

Prace architektoniczne dokonywane
przy budynku teatru przez spółkę Werne−
ra i Wagnera nie zakończyły się na projek−
tach Józefa Górskiego. Datę 15 grudnia
1874 roku noszą projekty zmian wykona−
ne przez budowniczego powiatu płockie−
go Ludwika Gosławskiego. W stosunku
do rysunków Górskiego, nie wnoszą one
w strukturę budynku istotnych zmian.
Przewidywały wprowadzenie nowości
technicznych i nowe ukształtowanie gale−
rii. Wyeksponowany na rysunku Gosław−

skiego amiteatr, to tzw. loża królewska.
Znajdowały się one na każdej kondygna−
cji i były przeznaczone dla władz miasta.
W opisie z 1918 roku występuje loża gu−
bernatorska, a jej wyposażenie stanowiły:
dywan linoleum, firanki, lustro, sześć
krzeseł, cztery fotele, dwa stoliki polituro−
wane, wieszadło i haczyk.

Pętkowski

Pożary wielu teatrów europejskich
w 1880 roku wpłynęły na podniesienie
problemu bezpieczeństwa publiczności
i zabezpieczenia budynków teatralnych
przed żywiołem ognia. Również władze
Płocka przystąpiły do opracowywania
koncepcji i projektów zmian związanych
z teatrem. Zostały one przedstawione przez
architekta miasta Józefa Pętkowskiego na
rysunkach z 1894 i 1896 roku. Istotnym
elementem tych projektów jest przede
wszystkim dobudowa schodów przeciw−
pożarowych. Prace budowlane były wyko−
nane w 1896 roku i zapewne wówczas zo−
stała ukształtowana wschodnia elewacja
teatru z charakterystycznymi, wysuniętymi
przed lico budynku klatkami schodowymi.

W latach następnych nie wprowadzono
już przy budynku poważniejszych zmian
architektonicznych. W 1934 roku uporząd−
kowano cały teren wokół teatru, tworząc
taras widokowy na unikalną panoramę pra−
doliny Wisły, roztaczającą się z płockiej
skarpy. Warto zauważyć, że to właśnie
z tego miejsca w 1852 roku, Wojciech Ger−
son namalował swój znany widok Płocka,
przedstawiający Wzgórze Tumskie od za−
chodu. Roman Rzymkowski

Przez cały wiek XIX budowano teatry. W wielu z nich nie wprowadzono zreformowanych scen i widowni. Do dziś są jednak po−
dziwiane za piękno swojej architektury. [...] Fasada teatru na początku stulecia była niemal taka sama, jak w końcu wieku XVIII.
Wielokrotnie powtarzano w różnych wariantach klasycystyczny fronton. Zmieniały się tylko proporcje. W miarę upływu lat pod−
wyższały się kolumny, rozrastały tympanony, mnożyła ilość okien i drzwi wejściowych, rosła bryła gmachu. Tak więc, mniej wię−
cej do lat czterdziestych XIX stulecia, budynek teatralny to właściwie powiększony gmach teatru XVIII wieku. Później dopiero zaz−
naczą się dalsze, dość istotne przemiany jego kształtu.

(Barbara Krół−Kaczorowska, „Budynek Teatru”, Wrocław 1975)

Od Św. Trójcy do Apolla

Technik Mocarski, elewacja Teatru od strony wschodniej, projekt wykonania balustra−
dy dla cukierni „Zacisze” mieszczącej się w budynku Teatru, 1926 rok, Archiwum
Państwowe w Płocku

Józef Górski, Teatr w Płocku, rzut na po−
ziomie parteru, 1871 rok, Archiwum
Państwowe w Płocku

Józef Pętkowski, Teatr w Płocku, rzut na
poziomie parteru, 1894 rok, Archiwum
Państwowe w Płocku
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Z okazji przypadającej 11 listopada
2004 roku 15 rocznicy powstania w Łąc−
ku pierwszej środowiskowej Drużyny
Wodnej „ORLIKI Łąckie” oraz jubileu−
szu pięciolecia działalności w Płocku
Sekcji Turystyki i Ratownictwa Wodne−
go – Młodzieżowego Klubu Wodnia−
ków „ORLIKI 2000”

my, dzieci i młodzież z rodzin nie naj−
lepiej sytuowanych, z płockich podwó−
rek i osiedli przy ul. Wyszogrodzkiej,
Sienkiewicza, Kwiatka, Dobrzyńskiej,
Pszczelej, Hermana, Jachowicza,
Obrońców, Piasta Kołodzieja, Tysiącle−
cia, Mickiewicza, Lotników i Północnej
pragniemy złożyć serdeczne podzięko−
wania ludziom bezinteresownie opieku−
jącym się nami podczas ubiegłych lat.

Szczególne gorące podziękowania
pragniemy złożyć: Pani Ewie Adasie−
wicz i Panu Piotrowi Kuberze z Urzędu
Miasta oraz pani Joli Siudalskiej
i Krzysztofowi Gancowi wraz z zespo−
łem współpracowników i kolegów ra−
towników WOPR, zatrudnionych
w Miejskim Zespole Obiektów Sporto−
wych w Płocku – za umożliwienie nam
półrocznego korzystania z pływalni „JA−
GIELLONKA” i za tzw. „symboliczną
złotówkę”, zimowe magazynowanie łó−
dek, bezpłatne wiosenne zajęcia sporto−
wo – rekreacyjne na hali oraz wakacyjne
pływania i treningi „OPTYMISTÓW’”
po zbiorniku wodnym „SOBÓTKA”.

Panu Mieczysławowi Magierskiemu

– prezesowi Komunikacji Miejskiej
Płock dziękujemy za bezpłatne użyczenie
środka transportu uczestnikom wakacyj−
nej wycieczki do Warszawy, Serocka nad
Narwią i Popowa nad Bugiem, a Pani
Agnieszce Trzasce i Panu Arkadiuszo−
wi Sosnowskiemu za opiekę medyczną
nad zawodnikami – uczestnikami X jubi−
leuszowych Mistrzostw Młodzieży
Szkolnej w Żeglarstwie w klasie „OPTY−
MIST”, a także sponsoring utrzymania
w ruchu i sprawności motorówki, aseku−
rującej uczestników wakacyjnych pływań
po Wiśle. Rodzicom Pani Agnieszki je−
steśmy wdzięczni za pyszne posiłki pod−
czas wakacyjnych rejsów rekreacyjnych
i biwaków nad jeziorem Soczewka.

Mogliśmy atrakcyjnie spędzać wolny
czas także dzięki Państwu Ciarkowskim,
Pawlatom, kolegom z Zarządu, trenerom,
zawodnikom i działaczom Płockiego To−
warzystwa Wioślarskiego i „Szkółce Że−
glarskiej” imienia Leonida Teligi, za
umożliwienie treningów na Wiśle. Dzię−
kujemy wszystkim życzliwym osobom,
dzięki którym – mimo różnych przejścio−
wych trudności – przetrwaliśmy tyle lat.

I Środowiskowa Drużyna Wodna
Orliki Łąckie

Sekcja Turystyki i Ratownictwa
Wodnego – Młodzieżowy Klub Wod−
niaków „ORLIKI 2000” 

Załoga Piątej Środowiskowej Druży−
ny Wodnej – „Garażowe Wilki Mor−
skie 2003/2004” z Płocka

Jubileuszowe podziękowania

29 października Miejskie Przedszkole
nr 1 im. Marii Macieszyny obchodziło
53. urodziny. Atmosfera była niezwykle
uroczysta, a w programie przyjęcia zna−
lazły się interesujące inscenizacje, recy−
towanie wierszy i wspólne rozwiązywa−
nie przyrodniczych zagadek. Oprócz

występów maluchy dużo tańczyły i bar−
dzo chętnie śpiewały. Aby tradycji stało
się zadość, nie mogło zabraknąć pyszne−
go tortu i prezentów, które dzieci musia−
ły samodzielnie odszukać. Po uroczysto−
ści dzieci były zmęczone, ale wyraźnie
zadowolone. mc

Urodziny w Zielonej Krainie

Przed laty ze zbiórek Narodowego
Funduszu Ochrony Zdrowia budowano
wiejskie ośrodki zdrowia, kupowano
karetki i wyposażano szpitale w nowo−
czesny sprzęt. Już wtedy z finansowa−
niem ochrony zdrowia było krucho i te
społeczne pieniądze stanowiły bardzo
istotną pomoc. 

Po transformacji znaczenie NFOZ
zmalało (m.in. przez upadek wielu
dużych zakładów pracy,
które na fundusz płaci−
ły najwięcej), jed−
nakże jego komite−
ty działają nadal,
z a s p o k a j a j ą c
częściowo naj−
pilniejsze potrze−
by szpitali i przy−
chodni.

W ubiegłym roku
płocki oddział Narodo−
wego Funduszu Ochrony
Zdrowia (obejmujący teren
dawnego woj. płockiego) zebrał
w sumie 139 tys. 491 złotych. Pie−
niądze te rozdysponowano następują−
co: Wojewódzki Szpital Zespolony
otrzymał ultrasonograf z dwiema gło−
wicami, 2 pompy infuzyjne strzykaw−
kowe i 1500 sztuk plastrów przeciwkr−
wawiennych – w sumie za ponad 87

tys. złotych. Dla SZPZOZ w Sierpcu
zakupiono kardiomonitor za 18.900
złotych a dla SZPZOZ w Kutnie stół
do pielęgnacji noworodków (z naja−
zdem na łóżko matki) i 2 rejestratory
Holtertowskie (ponad 16 tys. zł.). Szpi−
tal w Kruku otrzymał 6 wózków reha−
bilitacyjnych (3.900 zł.) a płocki
SZPZOZ koagulometr, chłodziarkę,
sonikator z dwoma aplikatorami i urzą−

dzenie do trakcji odcinka
szyjnego (18 tys. zł.).

Do września br.
płocki NFOZ

zgromadził po−
nad 86 tys. zło−
tych za które
z a k u p i o n o
m.in. linię do

monitorowania
pacjenta w sta−

nach zagrożenia ży−
cia dla ZOZ w Łęczy−

cy, videoprinter dla WSzZ
w Płocku, cieplarkę do susze−

nia preparatów rozdziału białek
dla płockiego SZPZOZ.
Komitet Oddziału NFOZ w Płocku

dziękuje wszystkim ofiarodawcom,
którzy przyczyniają się w ten sposób do
złagodzenia trudnych problemów służ−
by zdrowia w naszym regionie. (j)

NFOZ wciąż działa

Rada Mieszkańców Osiedla „Tysiąc−
lecia” informuje, że dyżury członków tej
Rady oraz Rady Spółdzielców odbywają
się w budynku administracji osiedla
PSML−W przy ul. Tysiąclecia 1 w każdą
środę w godz. 15 – 17. W każdą pier−

wszą środę miesiąca na dyżurach obecni
są: dzielnicowy i strażnik miejski. 

Natomiast członkowie zarządu Rady
Osiedla „Tysiąclecia” wraz z radnym
Rady Miasta czekają na interesantów
w SDK przy ul. Krzywoustego 3 w każ−
dy pierwszy wtorek miesiąca w godz.
16 – 18. (j)

Osiedlowe dyżury

W imieniu mieszkańców i pracowników
Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych
Serc” składam serdeczne podziękowania
dla pracowników i dyrekcji firmy Levi Stra−
uss Poland Płock za przekazanie darowizny
finansowej dla naszego domu. Słowa po−
dziękowania kieruję również do przedstawi−
cieli Samorządu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej w Płocku w uznaniu ich oso−
bistego zaangażowania w akcję pomocy na−

szej placówce podczas tegorocznych „Jun−
wenaliów”. Przekazane darowizny pozwolą
na pełniejszą realizację nałożonych zadań,
a także na rozszerzenie bazy programowej
naszej działalności rehabilitacyjnej i terape−
utycznej.

Serdecznie dziękujemy za wrażliwość na
potrzeby innych i gotowość niesienia bezin−
teresownej pomocy osobom niepełno−
sprawnym Piotr Ostrowicki

Dyrektor DPS „Przyjaznych Serc” 

z redakcyjnej poczty
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W piątą rocznicę powstania Środowi−
skowy Dom Samopomocy przy ul. Reja
zorganizował dni otwarte. – Chcieliśmy
pokazać mieszkańcom Płocka na czym
polegają zajęcia w naszej placówce, ja−
kie są rodzaje terapii, co robią osoby tu
przebywające – powiedziała Dorota Ję−
dra, kierownik placówki. – Chodziło nam
również o większą integracje ze społe−
czeństwem. 

Podczas Dni Otwartych można było
uczestniczyć w zajęciach placówki i balu
rocznicowym. Praktycznych porad
mieszkańcom Płocka udzielali, zatrud−
nieni w Domu, specjaliści: pielęgniarka,
psycholog, specjalista pracy socjalnej
i terapeuci. 

ŚDS jest placówką dziennego pobytu.
Działają w niej trzy pracownie: gospo−
darstwa domowego, ruchowo−gimna−
styczna i plastyczna. Codziennie korzy−
sta z nich 30 osób, w różnym w wieku,
po przebytych kryzysach psychicznych.
– Niektórzy są z nami od początku. Wi−
dać jak się rozwijają, stają się bardziej
otwarci i sprawni – mówi Dorota Jędra.
– Myślę, że przez te pięć lat udowodniliś−
my, że to co robimy ma sens.

W ramach terapii uczestnicy zajęć
uczą się podstaw przygotowywania
posiłków, korzystania ze sprzętu
AGD. Można poprawić bądź utrzy−
mać dobrą kondycję lub odkryć ży−
ciową pasję, np. haftowanie, rzeźbie−

nie i malowanie.
Każdy uczestnik ma
opracowany indywi−
dualny tok postępo−
wania wspierająco –
rehabil i tacyjnego,
m.in. trening umie−
jętności samoobsłu−
gowych, zajęcia pla−
styczno – manualne.
Dni otwarte trwały
od 22 do 27 paź−
dziernika. (rł) 

Dom otwarty

21 tys. 700 zł zebrano podczas aukcji
dzieł sztuki, która odbyła się 6 listopada
w teatrze z okazji pięciu lat działalności Sto−
warzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełno−
sprawnym i ich Rodzinom „Silni razem”.

– Przez te lata 500 rodzin otrzymało
od nas wsparcie – przypominała prezes
Stowarzyszenia Marzenna Kalaszczyń−
ska−Kikiewicz. – Pieniądze pozyskiwa−
liśmy podczas koncertów charytatyw−
nych, aukcji i loterii.

„Silni razem” za ponad 300 tys. zł
dofinansowywali operacje, turnusy re−
habilitacyjne, zakup leków, odzieży,
opału, kupili m.in. wannę z mikromasa−
żem, sprzęty muzyczne dla niepełno−
sprawnych. – Wszyscy członkowie Sto−
warzyszenia są wolontariuszami, ale
ich praca nie byłaby możliwa bez spon−
sorów – mówiła prezes.

Ci ostatni zostali uhonorowani przez
„Silnych razem” aniołkami i bukietem
suchych kwiatów. Ale najważniejsza
była aukcja. Można było wylicytować,
m.in. kostium Doroty Idzi – mistrzyni
świata w pięcioboju nowoczesnym i ka−
pelusz Hanki Bielickiej. Największe
zainteresowanie wzbu−
dziły jednak dwa obra−
zy: Marii Weigl−Woj−
narowskiej „Kościół na
Górkach”, który wysta−
wiony był za 950 zł,
a prezydent Mirosław
Milewski kupił go aż za
3 tys. zł oraz obraz nie−
pełnosprawnej artystki
Agnieszki Sapińskiej
„Zapach bzu”, który
uzyskał cenę 2 tys. zł
(cena wywoławcza:
600 zł). Najwyżej wyli−
cytowana została praca
Janusza Lewandow−
skiego „Szepty”, która
za 4,9 tys. zł trafiła do
rąk prezesa Towarzy−
stwa Naukowego Płoc−
kiego Zbigniewa Kru−
szewskiego.

Wszystkim, którzy
wylicytowali przedmio−
ty „przysługiwały” spe−
cjalne premie: jedna
z 35 widokówek z limi−
towanej serii, które zo−

stały wydane specjalnie z okazji 5−lecia
Stowarzyszenia oraz unikatowe zdjęcie
Edyty Geppert z autografem, którego
negatyw został zniszczony na oczach
widzów przybyłych do Teatru Drama−
tycznego. 

W sumie podczas aukcji zebrano pra−
wie 22 tys. zł, do puszek wrzucono 400
zł, a wpływy z biletów przyniosły 12 tys.
zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone
m.in. na dofinansowanie operacji
wszczepienia sztucznych soczewek nie−
dowidzącej Marcie – studentce z Płocka
i rehabilitację dzieci. Stowarzyszenie
chce się też włączyć do akcji zakupu
przybalkonowej windy dla starszego
małżeństwa niepełnosprawnych płoc−
czan. Jednocześnie marzy o dofinanso−
waniu wyposażenia mieszkania trenin−
gowego dla osób niepełnosprawnych.

– Pięć lat temu zaczynaliśmy z drże−
niem serca, też w Teatrze Dramatycznym
– przypominała Marzenna Kalaszczyń−
ska. – I wtedy, tak jak dziś, towarzyszyła
nam Edyta Geppert.

Artystka śpiewała dwie godziny i dwa
razy bisowała. Małgorzata Domańska

Pięć lat z drżeniem serca

chleb
Ponad 180 bochenków rozdają co ty−

dzień wolontariusze z Centrum Wolon−
tariatu w Płocku. W każdy piątek, od
godziny 13 przed kinem „Przedwioś−
nie” ustawia się kolejka potrzebują−
cych. – Ostatnio wszystko rozdaliśmy
w 15 minut – mówi Beata Olszewska,
koordynator CW. Akcja rozpoczęła się
15 października i będzie prowadzona
przez całą zimę. Bochenki chleba, nie−
odpłatnie dostarcza sześć płockich pie−
karni i jedna z Gąbina. (rł)

Rozdajemy 
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Światowa Fundacja na Rzecz Walki
z Cukrzycą zorganizowała 14 listopada
Pierwszy Światowy Marsz. Odbywająca
się w 49 krajach jednocześnie akcja trwa−
ła 30 minut. Celem Marszu było zwię−
kszenie świadomości zagrożenia choro−
bą oraz zachęcenie ludzi do wysiłku fi−
zycznego, jako jednego z ważnych czyn−
ników profilaktyki cukrzycy. Organiza−
torzy uważają, że skala problemu jest po−
wszechnie niedoceniana. To jedna z naj−
poważniejszych i najbardziej kosztow−
nych chorób na świecie.

W Polsce choruje na nią 1,5 miliona
osób, drugie tyle ma cukrzycę nierozpoz−
naną. 400 tys. chorych leczonych jest in−
suliną. Do płockiego koła należy 560
osób.

– My nie zamierzamy protestować.
14 listopada (Dzień Walki z Cukrzycą)
organizujemy ognisko w Rokiciu – mó−
wi Jasińska. – Dlaczego nie protestuje−
my? Ponieważ nie mamy powodów do
niezadowolenia. Na dwustu kilkudzie−
sięciu diabetologów w Polsce, w Płoc−
ku jest trzech. Następna osoba się spe−
cjalizuje. Płockie PSD dobrze ocenia
również współpracę z Urzędem Miasta.

Diabetycy nie narzekają również na
współpracę z płockimi aptekami. Sześć
z nich zaproponowało sprzedaż testów po
1 gr za opakowanie (50 szt.). Jeśli poja−
wiają się problemy, choćby z dostępem
do specjalisty, stowarzyszenie szybko
i skutecznie interweniuje. Stąd decyzja,
żeby protest zamienić w rekreację. (rł)

Opiekę medyczną mamy jedną z najlepszych w kraju – uważa
Maria Jasińska z płockiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków. Dlatego, zamiast protestować, zrobili ognisko.

Nie protestujemy
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Pięciopiętrowy tort, spektakl teatral−
ny i prawdziwy zjazd absolwentów,
złożyły się na pyszną zabawę urodzino−
wą w Bibliotece dla Dzieci im. Wandy
Chotomskiej, której Klub Małego
Dziecka, wkroczył w piąty rok
działalności. Uroczystość mogła się od−
być dzięki pieniądzom z Funduszu
Grantowego dla Płocka.

Klub Małego Dziecka narodził się ra−
zem z wyremontowaną biblioteką przy
ul. Sienkiewicza, która jest nie tylko
przysłowiowym oczkiem w głowie, ale
rzeczywistym powodem do dumy Książ−
nicy Płockiej. Do jej nowatorskich, nie−
konwencjonalnych metod działania
z pewnością zalicza się praca z najmłod−
szym czytelnikiem (od 2 do 6 lat). Nie
znają wprawdzie liter, sami nie potrafią
jeszcze czytać, ale bibliotekę odwiedzają
systematycznie i wyjątkowo często. Są
też rekordzistami w ilości wypożycza−
nych i przeczytanych – na razie przez ro−
dziców i dziadków – książek. To oczywi−
ście zasługa i sukces pań bibliotekarek,
które słusznie uznały, że czytelnika trze−
ba zachęcić, trzeba o niego zadbać. 

Pomysł bibliotekarek: Moniki
Ostrowskiej i Agnieszki Rojewskiej
chwycił i wciąż się rozwija, a efekty są
widoczne i nagradzane, nie tylko na lo−
kalnym podwórku. Bo, choć Klub Małe−
go Dziecka to nie przedszkole, ani forma
zajęć z wychowania przedszkolnego, to

oferta także bardzo spodobała się rodzi−
com, którzy regularnie uczestniczą w za−
jęciach razem ze swoimi dziećmi. Do
najmłodszych „czytelniczych wetera−
nów” wciąż dołączają nowi i trzeba było
dla nich zorganizować dodatkowe zaję−
cia po południu, a inicjatywę z powo−
dzeniem podjęła też kolejna filia Książ−
nicy Płockiej.

Urodzinowa impreza musiała się zatem
udać. Stawili się na niej bez mała wszyscy
aktualni i byli uczestnicy zajęć w Klubie
Małego Dziecka wraz z opiekunami –
dumni z przynależności, potwierdzonej
specjalnym znaczkiem klubowym. Ich ży−
we uczestnictwo w spektaklu pt. „Wesoła
podróż w stronę teatru”, jaki przedstawili
milusińskim i gościom aktorzy warszaw−
scy potwierdziła, że z zajęć wynieśli zna−
jomość literatury dziecięcej i umiejętność
wspólnej zabawy. Potem był wielgachny
tort oraz zbiorowe łasuchowanie i, równie
pyszna jak tort, zabawa. el mat 

Urodziny w bibliotece
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5 listopada przedstawiciele Max Film
zaprezentowali nowy projekt „Przed−
wiośnia”. – Być może, kino nie będzie
miało takiej nazwy, jak dotychczas
– zapowiada Krzysztof Andracki, dy−
rektor Max Filmu. – Chcemy, aby naz−
wę wybrali płocczanie.

Przed kinem powstanie kolumnada
ze stali kwasoodpornej. – Istniała ona
jeszcze przed wojną, gdy w budynku
znajdowała się sala widowiskowa
– opowiadał dyrektor. – Teraz ją od−
tworzymy, choć w nieco innym stylu.

Kolumnada zostanie zwieńczona
ażurową taśmą filmową, na której poja−
wi się neon z – być może nową – naz−
wą kina. Bezpośrednio do kina prowa−
dzić będą szklane, rozsuwane drzwi. Na
deptak wychodzić będą także okna ka−
wiarni z I piętra. 

– Kubatura budynku pozostanie pra−
wie niezmieniona, choć chcemy go tro−
chę powiększyć z tyłu, aby dotykał do
tylnej ściany po byłym Hortexie – mó−
wił Krzysztof Andracki.

Na parterze, tuż za drzwiami widzo−
wie zastaną wolną przestrzeń, zwień−
czoną u góry szklanym świetlikiem.
Po prawej stronie znajdą się kasy, bar
i wejścia do trzech sal kinowych, a po
lewej – restauracja ze szklaną ścianą
łączącą, kino z galerią handlową, któ−
ra ma powstać w miejscu byłego Hor−
texu. – Dzięki takiemu rozwiązaniu po
zakupach można będzie odpocząć
w naszym kompleksie – cieszył się dy−
rektor.

Według planów na piętro prowadzić
będą schody oraz winda. Znajdą się tam
trzy sale kinowe: na 339, 230 i 127
miejsc oraz bar kinowy (z popcornem
i coca−colą), szatnia i toalety. 

W kolorystyce przeważać będzie ko−
lor czarny i szary. Fotele dla widzów
również będą czarne, ale aby nie było
zbyt smutno, kilka będzie w ciepłym
żółtym kolorze. W takim samym odcie−
niu będą również obramowania scho−
dów i listwy na ścianach.

W największej sali Max Film chce
umieścić półkolisty ekran, dzięki któ−
remu widz będzie miał wrażenie, jak−
by uczestniczył w filmie. Projektornia
będzie mogła obsługiwać trzy sale ki−
nowe jednocześnie. – Pozwoli to na
wyświetlanie w tym samym czasie jed−
nego filmu w trzech pomieszczeniach,
jeśli zajdzie taka potrzeba – mówił
Andracki.

Na piętrze znajdzie się również naj−
mniejsza sala na 114 osób, zaprojekto−
wana nie tylko na seanse filmowe, ale
również jako sala widowiskowo−kino−
wa. – Można będzie tam urządzać ka−
meralne koncerty, wystawiać małe for−
my teatralne, organizować pokazy mul−
timedialne – zapowiadają przedstawi−
ciele Max Filmu. – Tu znajdzie się rów−
nież niewielkie zaplecze, które może
być wykorzystywane przez zaproszo−
nych artystów.

Nie wiadomo jeszcze, co będzie
w piwnicach. – Na pewno będzie tam
kafejka internetowa – opowiadał
Krzysztof Andracki. – Chcielibyśmy
także, aby znalazły się tam urządzenia,
na przykład do obróbki zdjęć.

Cały obiekt będzie klimatyzowany
i przystosowany dla potrzeb osób nie−
pełnosprawnych.

Max Film ma już komplet doku−
mentów i czeka na decyzję o warun−
kach zabudowy. Następnie wystąpi
o pozwolenie na budowę. – Jeśli
wszystko pójdzie dobrze, przebudowę
rozpoczniemy wczesną wiosną, a za−
kończymy pod koniec przyszłego roku
– zapowiada dyrektor. – Aby nie
utrudniać życia mieszkańcom i obni−
żyć koszty, inwestycja realizowana bę−
dzie równolegle z remontem budynku
po byłym Hortexie.

Max Film nie podpisał wprawdzie
jeszcze oficjalnego porozumienia,
ale architekci obydwu stron uzgod−
nili już wizję obiektów oraz nakłady
inwestycyjne.

Małgorzata Domańska

Trzy sale kinowe na 700 miejsc, restauracja, kawiarnia i kawia−
renka internetowa – to tylko kilka atrakcji, jakie znajdą się
w nowym kinie. 

Nowe oblicze kina

Tak o autorze „Antygony w Nowym
Jorku” i twórcy scenariusza do kultowego
„Rejsu” mówił w Płocku redaktor Tade−
usz Żółciński. W środę, 3 listopada, sala
kolumnowa Książnicy Płockiej wypełnio−
na była do ostatniego miejsca. Janusz Gło−
wacki przyjechał do Płocka po raz drugi;
tym razem mocno niewyspany i nieco
przybity. Jako zwolennik demokratów
bardzo przeżył wygraną prezydenta Bus−
ha. Amerykańskie wybory prezydenckie
i konsekwencje kolejnych czterech lat
prezydentury Busha co chwila powracały
podczas rozmowy z pisarzem. 

– Jestem w żałobie – podsumował
Głowacki. Ten lęk o losy świata prze−
wija się też w jego najnowszej książce
– „Z głowy”, na promocję której zapro−
szono płocką publiczność. – Ta książka
jest do niczego nie podobna – tak miał
ją skomentować A. Michnik. – To spo−
wiedź dziecięcia wieku. To jest powieść,
ale również esej, felieton i pamflet –
mówił T. Żółciński. Głowacki opisuje
życie w peerelowskiej Warszawie, wy−
jazd do Anglii i pobyt w Stanach Zjed−
noczonych oraz spotkanie z Rosją.
Książka opowiada często o okrutnych
i bolesnych doświadczeniach autora
w sposób niezwykle śmieszny i ironicz−
ny. Wszystko ze wszystkim łączy się
np. reklama dzinsów z historią powo−
jenną rodziny autora, przechodzi w roz−
ważania na temat polskich komplek−

sów, amerykańskich oskarów, holokau−
stu i Jedwabnego. 

Sam autor o swojej najnowszej książ−
ce mówi: Wydawało mi się, że moje ży−
cie jest wystarczająco atrakcyjnym ma−
teriałem do powieści. Książka wydaje
się być uniwersalna. Młodzież to kupu−
je masowo. Książka jest zabawna, a ja
jestem przerażony. 

Kiedy powieść miała ukazać się
w Warszawie na przystankach autobu−
sowych zawisły duże plakaty – „Pro−
wokacja czy spowiedź Janusza Gło−
wackiego?”. Warto się o tym przekonać
samemu. (rł)

Janusz Głowacki ma rzadki dar mistyfikowania rzeczywistości,
ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Wszystko co napisał
jest prawdą i wszystko co napisał jest kłamstwem.

Co ma w głowie Głowacki?
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Dla wszystkich ludzi kultury polskiej
Zaduszki AD 2004 miały wymiar
szczególny – z uwagi na świeżą pamięć
odejścia dwóch Czesławów: Miłosza
i Niemena. Postaci tyleż wybitnych, co
– z najzupełniej różnych względów –
kontrowersyjnych.

Dzieliło ich bodaj wszystko (z wyjąt−
kiem „kraju lat dziecinnych”) – głów−
nie chyba stosunek do polskiego patrio−
tyzmu i rodzimej tradycji kulturowej:
u Czesława Muzycznego na romantycz−
ną modłę nabożny, u Literackiego –
wyraźnie ambiwalentny. Co – w sytua−
cji gdy, jak śpiewał pierwszy z nich, „w
końcu groby nas zrównają” – nie ma
chyba zasadniczego znaczenia...

Tak czy inaczej, 3 listopada, w „ka−
wiarni jazzowej” POKiS−u – na dobre
chyba reaktywowanej pod opieką jej
„ojca założyciela”, Waldemara Woźnia−
ka – nie doskwierał nam ból rozdrapy−
wania narodowych ran. Znaleźliśmy się
raczej w nastroju zadumy nad „czasem,
który ucieka, i wiecznością, która pozo−
staje” – za sprawą tria pod wodzą piani−
sty Artura Dutkiewicza.

Wyborny ten jazzman, znany ze
współpracy z saksofonistą Tomaszem
Szukalskim czy perkusistą Czesławem
„Małym” Bartkowskim, zdążył się już
poniekąd wyspecjalizować w temacie
„Zaduszek Jazzowych”. Kilka lat wcześ−
niej wystąpił w tejże sali POKiS z towa−
rzyszeniem wziętego młodego bębniarza
Sebastiana Frankiewicza i cenionego
kontrabasisty Andrzeja Cudzicha w pro−
gramie „Hendrix Piano”, składającym
się z jazzowych transkrypcji tematów in−
nego Wielkiego Nieobecnego muzyki
współczesnej. Teraz genialny gitarzysta
znowu powrócił, dzięki danemu na bis
utworowi Angel (z błyskotliwym dodat−
kiem głównego tematu Manic Depres−
sion), za perkusją ponownie zasiadł
Frankiewicz, a nieżyjący już Cudzich,
na estradzie skutecznie zastąpiony przez
Daniela Biela, uobecnił się w nastrojo−
wej Pieśni Andrzeja autorstwa Dutkie−
wicza. Główną postacią wieczoru był
wszakże Czesław Niemen.

Jak wielu innych artystów pokolenia
Beatlesów, w ciągu zaledwie kilku lat
pokonał on nader pokrętną drogę od

bigbitowego piosenkarstwa do free
jazz−rockowej awangardy, o tak zwany
mainstream współczesnego jazzu aku−
stycznego zatrącając... może tylko na
zrealizowanej w grudniu 1971 roku
z Wandą Warską i zespołem Andrzeja
Kurylewicza płycie Muzyka telewizyj−
na i teatralna. Okazało się jednak, że
jego najsłynniejsze tematy są na tyle
ponadczasowe i uniwersalne, by godnie
aspirować do miana standardów współ−
czesnej muzyki popularnej, dość często
przecież opracowywanych przez wyko−
nawców jazzowych.

Na początku Dutkiewicz uprzedził,
że niemenowska klasyka w jego inter−
pretacji może być trudno rozpoznawal−
na – czego najlepszym przykładem
okazała się, otwierająca koncert wersja
piosenki Stoję w oknie. Otrzymaliśmy
tu w sumie solidną porcję akustycznego
modern jazzu o wyraźnych rysach mon−
kowskich (pełen wyrafinowanych
współbrzmień wstęp fortepianu solo do
Pod papugami, jednego z niewielu
w repertuarze mistrza utworów o pulsa−
cji jazzowej), dość szerokim geście im−
prowizacyjnym oraz niemałym bogac−
twie kolorystyki i artykulacji (Nim
przyjdzie wiosna, ujęty jako impresjo−
nistycznie subtelny niby−walc, trochę
w stylu Modern Jazz Quartet). Nieme−
nowskiej intensywności wyrazowej nie
było tu zbyt wiele – pyszne kulminacje
Jednego serca, przez Dutkiewicza
i kolegów ujętego jako posuwisty wol−
ny blues, bezwzględnie dorównywały
jednak oryginałowi.

Czy słuchając tego utworu, w wersji
oryginalnej zainspirowanego znanym
wierszem Adama Asnyka, ktokolwiek
na sali koncertowej POKiS−u pomyślał
o wspomnianym na początku Czesła−
wie Miłoszu? Jeśli tak, prawdopodob−
nie nie miał mu za złe, że swojego cza−
su wybrzydzał na norwidowy Bema
pamięci rapsod żałobny – w czym na−
turalnie kolejna zasługa sympatyczne−
go pianisty i towarzyszącej mu sekcji.

PS Premiera niemenowskich „Zadu−
szek Jazzowych” odbyła się dzień
wcześniej w klubie „Tygmont”, naj−
słynniejszym przybytku jazzowym stoli−
cy. A. Dorobek

NIEMENA PAMIĘCI 
RAPSOD IMPROWIZOWANY

Przed miesiącem na Starym Rynku
grupa młodzieży z pasją przenosiła
płockie kamienice i ratusz na płótno.
Byli to uczestnicy I Konkursu Plastycz−
nego „Mój Płock – Moje Miasto”, zor−
ganizowanego przez Młodzieżowy
Dom Kultury i Urząd Miasta. 25 paź−
dziernika konkurs został rozstrzygnię−
ty. Z powstałych 25 prac jury postano−
wiło nagrodzić siedem. W grupie gim−
nazjalnej docenione zostały: Edyta
Szpejnowska (14 lat, Łąck), Dominika

Pranczk (15 lat, Gimnazjum nr 2
Płock), Edyta Gąsiorowska (15 lat,
Gimnazjum nr 2 Płock). W kategorii
szkół średnich nagrodzone zostały
Ewelina Pieńkos (18 lat, I Prywatne Li−
ceum Plastyczne Płock), Marta Pro−
niewska (18 lat, I Prywatne Liceum
Plastyczne Płock), Marta Paruszewska
(17 lat, LO im. Wł. Jagiełły) i Justyna
Bieńkowska (17 lat, LO im. Wł. Jagieł−
ły). Wszystkie prace można było obej−
rzeć w galerii MDK. (rł)

Miasto w kolorach
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W hali Miejskiego Zespołu Obiektów
Sportowych odbył się pierwszy Festiwal
Zespołów Alternatywnych „Rock Fest
2004”, zorganizowany przez POKiS (6
października). W przeglądzie wzięły
udział płockie zespoły, które oprócz
ciężkich, nowoczesnych brzmień grają
również standardy rocka i jazz. Impreza
rozpoczęła się od występu Jazz Bond’a,
zwycięzcy Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Studenckiej „Katorga” w Płoc−
ku w 2001 r. Po nim wystąpiły grupy
Slow Hard i Centurion, natomiast prze−
gląd zakończył zespół Cross Side, który
mogliśmy usłyszeć trzy miesiące temu
podczas ich debiutanckiego występu
w Pubie Grodzkim. 

W drugiej części koncertu zagrały for−
macja: Nothing of body – zdobywca pier−
wszej nagrody na festiwalu „Grawitacja”
w Płocku i gwiazda wieczoru, warszaw−
ski zespól Vedonist, którego już pierwszy
album – „The First scream”, będący mie−
szanką deathu i thrashu, spotkał się
z ogromnym zainteresowaniem, zarówno
krytyki, jak i publiczności.

Słowa uznania należą się organizato−
rom, którzy zadbali o prawidłowy prze−
bieg imprezy. Występy poszczególnych
zespołów odbywały się zgodnie z pro−
gramem, a bezpieczeństwa pilnowała
firma ochroniarska. Nie dopisała nato−
miast publiczność; sala koncertowa
świeciła pustkami a ci, którzy postano−
wili przyjść, zamiast się bawić podpiera−
li ściany. Być może zawiodła reklama,
która nie dotarła do wszystkich zaintere−
sowanych. Również ceny biletów – 10 zł
(12 zł w dniu koncertu) i sala gimna−
styczna jako miejsce festiwalu mogły
zniechęcać. A może muzyka alternatyw−
na nie jest aż tak popularna w naszym
mieście, aby organizować przegląd zes−
połów metalowych. Z drugiej strony,
imprezy masowe potrzebują czasu, żeby
dorobić się tradycji i stworzyć klimat,
który na stałe przyciągnie publiczność.
Rock Fest to ciekawy projekt i szkoda
by było, żeby upadł już na starcie. War−
to więc dać mu jeszcze jedną szansę
w przyszłym roku i dopiero wtedy oce−
nić sens takiej imprezy.

Sponsorami festiwalu byli: Dominet
i Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowi−
ca. mc

Rock Fest

Niezwykle krótko mogliśmy obcować
z kamiennymi aniołami Berniniego i mewa−
mi złapanymi w obiektywie Gincarla Cri−
stiani. Wystawa „Anioły i mewy – skrzydła
ciszy” została otwarta 4 listopada i można ją
było oglądać w Domu Darmstadt zaledwie
półtora tygodnia. Przyjechała do nas z Cen−
tro Italiano z Bielska – Białej. 

G. Cristiani urodził się w Mediolanie,

od 1978 r. zajmuje się fotografią. Jest
również twórcą filmów krótkometrażo−
wych i wykładowcą w Instytucie Dzien−
nikarstwa przy Uniwersytecie w Urbino
oraz International Art Academy w Rzy−
mie. Wystawa to opowieść o potrzebie
spokoju i powrotu do duchowości, wo−
bec zgiełku i zobojętnienia współczesne−
go świata. Przy każdym ze zdjęć umiesz−
czone były wydarte kartki z krótkim ko−
mentarzem, adnotacją do tego co widzi−
my przed sobą. (rł)

Bliżej nieba



W języku Wergiliusza i Katullusa zna−
czy to „połączonymi siłami”. Płockie
Spotkania Muzykologiczne, po raz pier−
wszy zorganizowane zostały 17 paździer−
nika ubiegłego roku „połączonymi siła−
mi” Płockiego Towarzy−
stwa Muzycznego i Towa−
rzystwa Naukowego Płoc−
kiego, a 17 października ro−
ku br. powtórzone w tym
samym miejscu i w tej sa−
mej formule merytorycznej. 

Miejsce, to zabytkowa
siedziba TNP, przez formułę merytorycz−
ną zaś należy rozumieć cykl zintegrowa−
nych tematycznie prelekcji, dopełniony
wykonywaną na żywo muzyką. W roku
ubiegłym tematem seminarium były
„Tradycje muzyczne Mazowsza Płockie−
go”, a artystycznym zwieńczeniem –
koncert w kościele farnym p. w. św. Bar−
tłomieja, poświęcony głównie twórczości
kompozytorów płockich. Bohaterami te−
gorocznych „Spotkań” byli „Animatorzy
kultury muzycznej Mazowsza” występu−
jący w towarzystwie... mistrzów baroku
(Koncert na czworo skrzypiec A. Vival−
diego w wykonaniu kwartetu smyczko−
wego lokalnej szkoły muzycznej oraz po−
jedyncze utwory J. S. Bacha, G. F. Haen−
dla, H. Purcella czy M. A. Charpentiera,
odegrane w katedrze przez Kwintet Bla−
szany „Canzona” z towarzyszeniem orga−
nisty Wiktora Bramskiego).

Zbieżność tematyczna obu dotychczaso−
wych edycji „Spotkań” była więc ewiden−
tna – co nieuchronnie rzutowało na treść
tegorocznych prelekcji (vide referat dr hab.
Anny Stogowskiej Propagowanie kultury
muzycznej przez TNP w okresie między−
wojennym, będący w sumie echem ubieg−
łorocznego wystąpienia ks. prof. Tadeusza
Żebrowskiego na temat działalności słyn−
nego zbieracza folkloru kurpiowskiego, ks.
Władysława Skierkowskiego). Wśród ich
autorów wyróżnić trzeba, reprezentującego
stołeczne środowisko muzykologiczne,

prof. dr hab. Tadeusza Maciejewskiego
(Prolegomena do dziejów kapel na Mazo−
wszu. Czerwińsk i Pułtusk), znanego na
niwie lokalnej ks. prof. Michała Grzybow−

skiego (Rola zakonów w krze−
wieniu kultury muzycznej),
a także... waltornistę ww.
kwintetu „Canzona”, mgr An−
drzeja Sumlińskiego (nie do
końca czytelny w sensie prze−
kazu, lecz nader bogaty fakto−
graficznie odczyt o płockiej
kapeli katedralnej, której

„Canzona” jest w pewnym sensie sukceso−
rem). Ciekawą i, sądząc po liczbie zainte−
resowanych, fortunną innowacją progra−
mową edycji obecnej okazało się spotkanie
ze znaną dziennikarką radiowo−telewizyj−
ną, Marią Szabłowską, prezentującą przy−
kłady wykorzystania folkloru mazowiec−
kiego w rodzimej muzyce zwanej rozryw−
kową (znacznie ciekawiej niż Marek
Niedźwiecki z PR III, który przedstawiając
swoje ulubione brytyjskie zespoły rocko−
we cztery miesiące wcześniej w tymże
miejscu, w ramach spotkań z cyklu „Euro−
pa, jaką lubimy”, nie potrafił wyjść poza
radiowe komunały).

Podczas kolejnych prelekcji liczba za−
interesowanych malała dość dramatycznie
– podobnie zresztą jak w roku ubiegłym –
co powinno skłonić animatorów tego war−
tościowego i na pewno potrzebnego
przedsięwzięcia do jego bardziej skutecz−
nej promocji. Pomocna w tej mierze oka−
że się zapewne publikacja tegorocznych
prelekcji w formie poseminaryjnego
skryptu (planowana już – bezskutecznie
– rok wcześniej). W dalszej przyszłości
może należałoby pomyśleć o muzycznej
monografii Płocka, który, jak twierdzi
prof. Maciejewski, był jednym z ważniej−
szych miejsc na mapie muzyki polskiej
czasów średniowiecza, renesansu czy na−
wet baroku – tym bardziej, że podobnych
monografii nie doczekały się jeszcze ani
Warszawa, ani Kraków... A.D.

II Płockie Spotkania Muzykologiczne
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To bardzo zacofany gospodarczo
kraj. Nepalczycy żyją właściwie w wa−
runkach gospodarki naturalnej. – Mimo
to są szczęśliwą i dumną nacją – twier−
dzi Zbigniew Burżacki, który w Domu
Darmstadt opowiadał o swojej egzo−
tycznej podróży. Himalaje, izolujące
Nepal od Tybetu i Chin, góry Mahab−
harat oddzielające kraj od Indii sprawi−
ły, że Nepal rozwijał się z dala od wiel−
kich cywilizacji. Naturalne bariery
uniemożliwiły zapewne podbicie kraju
przez sąsiadów i Europejczyków.

Pokaz slajdów z podróży Zbigniew
Burżacki rozpoczął od stolicy kraju –
Katmandu – mieście, w którym nie
obowiązują żadne zasady ruchu drogo−
wego, a przez zabytkowa starówkę
przetacza się cały ruch kołowy. Na
szczęście samochodów nie jest zbyt
wiele. Podstawowym środkiem loko−
mocji jest motor. – Smród spalin bywa
jednak nie do wytrzymania – mówił
Burżacki. Możemy być również pewni,
że w kilkanaście minut po przyjeździe
do stolicy zatrzyma nas hinduski mnich
i postawi nam kropkę na czole.

Życie Nepalczyków toczy się na pla−
cach i ulicach. Mieszkańcy Katmandu ką−
pią się i piorą przed swoimi domami – na
publicznych placach – w zbiornikach
wodnych. Również handel rozwija się na
ulicy. Przydrożne jadłodajnie to prowizo−
ryczne bary zbudowane z tektury i kilku
żarzących się węgielków, na których
w głębokim oleju przyrządzane są potra−
wy. Oczywiście nie znajdziemy tu mięsa.
Wszystko, co nawet kształtem i smakiem
przypomina kurczaka to potrawa wegeta−
riańska, ponieważ Nepalczycy nie jadają
mięsa. – Nigdy nie miałem problemów
z żołądkiem – zapewnia Zbigniewa Bur−
żacki – ale dla bezpieczeństwa należy pa−
miętać, aby za każdym razem osoba po−
dająca potrawę przyrządziła ją na na−
szych oczach.

Prowizoryczne są też „uliczne ziele−
niaki”, na przykład zaimprowizowane na
bagażniku roweru. Bogatsze sklepy czy
bankomaty można znaleźć w turystycz−
nej dzielnicy Tamel, zawsze pilnowane
przez ochroniarza, lub policjanta. Nie
mamy co szukać supermarketów, ale są
za to sklepy ABC, przypominające te,

które można spotkać w Polsce w małych
miejscowościach i wioskach. 

Z Katmadu przenosimy się do średnio−
wiecznego Bhaktapur – dużo spokojniej−
szego miejsca. Tu miejskie uliczki nie są
zapchane pojazdami, praktycznie brak ru−
chu ulicznego sprawia, że spacer to praw−
dziwa przyjemność. Można obejrzeć wie−
le interesujących świątyń i sanktuariów
oraz obserwować codzienne rytuały
mieszkańców, niezmienne od wieków.
Ludzie suszą ziarno na słońcu, dzieci ba−
wią się na ulicach, sklepikarze zachwalają
egzotyczne towary, garncarze robią na−
czynia, kobiety mielą ziarno. 

Choć Nepal jest krajem, gdzie domi−
nuje religia hinduska (wpływ Indii), to
można tu spotkać również świątynie
buddyjskie. W ciasnych uliczkach miasta
płockich podróżnik znalazł także zakład
produkujący buddyjskie mandale
(obrazy w kształcie koła), które wykonu−
ją mnisi z Tybetu, którym udało się uciec
przed prześladowaniami. 

Niezwykła jest także podróż autobu−
sem. Musimy zapomnieć o wygodzie;
kilkanaście godzin w autobusie bez
okien, w upale i pyle. Rzadko bowiem
drogi mają twardą nawierzchnie, nawet
te uznawane za krajowe autostrady.
Warto jednak pocierpieć, aby zobaczyć
piękne szczyty Annapurny i życie ludzi
w wioskach, wciśniętych między oś−
miotysięczniki. 

Następne spotkanie w płockim Klu−
bie Podróże zaplanowano na 15 listopa−
da. Tym razem o „Peru” opowiadał bę−
dzie Michał Borecki. W grudniu Klub
proponuje zmianę klimatu. 1 grudnia
w Domu Darmstadt zostanie otwarta
wystawa fotograficzna o Islandii, połą−
czona z degustacją potraw islandzkich.
Pięć dni później na pokaz slajdów
i opowieść o podróży do zimnego kraju
północy zaprasza Roland Bury. (rł)

Zbigniew Burżacki, ma 34 lata,
jest płocczaninem, pracownikiem Or−
lenu. Podróżuje od zawsze. Konsek−
wentnie trzyma się zasady samodziel−
nego planowania i organizacji wszyst−
kich podróży. Bardziej od zabytków
interesują go ludzie i przyroda.

W poniedziałek, 25 października, po kilkumiesięcznej przerwie
Klub Podróże zorganizował kolejne spotkanie. Tym razem klu−
bowicze zostali zaproszeni na wycieczkę po Nepalu.

Kraj ludzi szczęśliwych

Bagaże ważą ok 50 − 60 kg. Tragarze potrafią je nieść kilka  dni, od świtu do
zmierzchu. Za jeden dzień pracy otrzymują dolara.
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Poezja Barbary
Zeizinger jest jak
delikatny szept,
który nam przypo−
mina, że życie
składa się z krót−
kich, wydawałoby
się banalnych, epi−
zodów, ale to jest
w nim najpiękniejsze. 

Powolne opadanie liści, noc w pocią−
gu gdzieś na Śląsku, kawiarnia „Ma−
ria”, okruchy rozmów – wszystko jest
poezją. Trzeba tylko uważnie słuchać,
znaleźć minutę ciszy. Wieczór z nie−
miecką poetką, zatytułowany „Na
grzbietach słów”, zorganizował
w czwartek (21 października) płocki
Dom Darmstadt. Wiersze na język pol−
ski przełożyła Małgorzata Płoszewska,
która wspólnie z autorką czytała je pod−
czas spotkania w Płocku. (rł)

Na grzbietach słów
Barbara Zeizinger (1949), stu−

diowała germanistykę i język wło−
ski, jest nauczycielem, członkiem
Otwartego Koła Poetyckiego –
Frankfurt oraz Towarzystwa Lite−
rackiego w Hessen. Mieszka w Al−
sbach−Hahnlein, niedaleko Dar−
mstadt. Autorka tomiku wierszy
„Znaki nocy” i libretta dla oper
dziecięcych („Lustro – kotek”
i „Mała syrenka”)

Małgorzata Płoszewska urodziła
się w Płocku w 1956 r. Jest pedago−
giem teatralnym, animatorem kul−
tury, ekonomistką i tłumaczką (ję−
zyka migowego i niemieckiego).
Od 19 lat mieszka w Niemczech.
Autorka tomików wierszy („Kokar−
da na wietrze”, „W pobliżu milcze−
nia”). 
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Remont pomieszczeń po pracowni
naczyniowej (obok pracowni RTG)
wykonują nieodpłatnie dwie płockie
firmy: Vektra i Wereszczyński. Zakoń−
czenie prac planowane jest na koniec li−
stopada. Potem zamontowany zostanie
angiograf. Pierwszy zabieg ma być
przeprowadzony w grudniu lub na po−
czątku przyszłego roku.

Angiograf pozwala na wczesne wy−
krycie chorób serca. Przy pomocy no−
wego sprzętu natychmiast będzie moż−
na ocenić stan naczyń krwionośnych
pacjentów i zlikwidować zawał przez
rozszerzenie naczyń zatkanych miaż−
dżycą. Zawałowcy szybciej niż po kla−
sycznej operacji wrócą do zdrowia. Do
tej pory pacjenci wysyłani byli do kli−
nik warszawskich. Teraz będą leczeni
na miejscu.

W pracowni zamontowany zostanie
również system monitorowania życia

pacjenta, ultrasonograf i zestaw kontra−
pulsacji. Planowane jest również zwię−
kszenie liczby łóżek z 6 do 10.

Na zakup niezbędnego sprzętu dla
oddziału kardiologii i pracowni hemo−
dynamicznej płocki szpital może otrzy−
mać z funduszy europejskich ponad 4
mln zł. Milion złotych obiecał również
PKN Orlen. Umowy w tej sprawie ma−
ją być wkrótce podpisane.

– W pierwszym kwartale planujemy
pełny rozruch, a w drugim wykonywa−
nie usług — mówi ordynator oddziału
kardiologii Andrzej Maliński. Na ra−
zie planowanych jest 50 koronografii
miesięcznie i 15 procedur terapeu−
tycznych, polegających na tzw. balo−
nikowaniu, czyli rozszerzaniu naczyń
wieńcowych. Patronat i opiekę nad
nową pracownią sprawował będzie
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
w Warszawie. (rł)

Trwa adaptacja pomieszczeń na pracownię hemodynamiczną
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. 

Kardiologia inwazyjna w Płocku

PERN włączył do eksploatacji dwa
nowe zbiorniki w Adamowie (5 listopa−
da). Są to największe, a zarazem najno−
wocześniejsze tego typu naziemne ma−
gazyny na ropę naftową w Polsce. Każ−
dy mieści 100 tys. metrów sześcien−
nych surowca. 

Koszt budowy wyniósł w sumie 100
mln zł. Po włączeniu do eksploatacji
nowych zbiorników łączna pojemność
magazynowa bazy w Adamowie wzro−
sła do 570 tys. m. sześc. 

Budowa w Adamowie trwała nies−
pełna dwa lata. Głównymi wykonawca−
mi magazynów były firmy: Naftore−
mont i Mostostal Płock S.A. 

Nowe pojemności magazynowe
PERN „Przyjaźń” S.A. zamierza wyko−
rzystać do magazynowania obowiązko−
wych zapasów paliw i powiększenie

przepustowości odcinka wschodniego
rurociągu „Przyjaźń” (trasa Adamowo
– Płock). 

Podczas budowy zbiorników
w Adamowie konieczne było wykona−
nie kilku inwestycji towarzyszących.
Pobudowany został ośmiokilometro−
wy wodociąg, łączący bazę ropy z Bu−
giem, powstał budynek nowej pom−
powni przeciwpożarowej, wyposażo−
ny w pięć nowych pomp wodno−pia−
nowych oraz nowoczesne urządzenia
automatyki. Zbudowano również no−
we magazyny na środek pianotwórczy
i dwa podziemne zbiorniki na wodę,
każdy o pojemności 3 tys. m. sześc.
oraz zaadoptowano do celów przeciw−
pożarowych zbiornik, w którym
wcześniej magazynowana była ropa
naftowa. (m.d.)

Zbiorniki za stówę

90 osób wzięło udział w X Mityngu
Pływackim dla Amatorów. Zawodni−
cy rywalizowali w sześciu katego−
riach wiekowych. Najmłodsi, dziew−
częta i chłopcy do lat 7, ścigali się na
dystansie 25 m stylem dowolnym.
Najlepszymi okazali się: Anna Wier−
cińska i Marcin Sekrecki. W kategorii
8−12 lat wśród dziewcząt triumfowała
Maria Wiercińska, a wśród chłopców
– Marcin Wronowski. Zawodnicy
mieli do pokonania dystans 25 me−
trów stylem dowolnym. Drugie tyle
mieli do przebycia uczestnicy zawo−

dów startujący w grupie wiekowej
13−16 lat. Najlepsze czasy osiągnęli:
Dorota Jankowska i Andrzej Jasz−
czak. 

I miejsce wśród pań w wieku 17−25
lat (100 metrów stylem dowolnym) za−
jęła Joanna Rączkiewicz, a wśród pa−
nów – Patryk Rachowicz. 

Dystans 50 metrów stylem dowol−
nym wśród pań w wieku 26−35 lat naj−
szybciej pokonała Małgorzata Mikuła,
a wśród panów – Robert Mikuła. W ka−
tegorii mężczyzn powyżej 35 lat trium−
fował Wiesław Walasik. (m.d.)

Pływanie amatorów

Jeszcze przez blisko miesiąc potrwa
renowacja 50−letniego budynku Na−
dleśnictwa Płock przy ulicy Bielskiej
24. Po remoncie będą nowe tynki i ok−
na. W planach na następny rok jest bu−
dowa parkingu i podjazdu dla osób
niepełnosprawnych, a także zmiana
otoczenia wokół siedziby leśników.
Prace są wykonywane na koszt płoc−
kiego nadleśnictwa. mc

Remont w nadleśnictwie

Jak Pan ocenia kończącą się powo−
li rundę jesienną?

– Nasza sytuacja w tabeli jest nieco
lepsza niż na początku rozgrywek.
W czasie letniej przerwy próbowałem
wkomponować w zespół wielu nowych
zawodników. Zgranie się całego zespo−
łu w takiej sytuacji wymaga czasu. Po−
za tym, nie omijały nas kontuzje,
a niektórzy zawodnicy zasilając nasz
zespół nie byli w pełni przygotowani do
gry, ponieważ w poprzednich klubach
grali mało lub leczyli kontuzje. 

Czym może Pan wytłumaczyć słab−
szą dyspozycję Irka Jelenia w ostat−
nich spotkaniach? 

– Trochę na postawę Irka miało
wpływ zawirowanie z jego przejściem
do innego klubu, o którym dość głośno
mówiły media. Nie bez konsekwencji
pozostały dolegliwości fizyczne, które
uniemożliwiały jego normalny trening.
Ale ogólnie jesteśmy zadowoleni, że
Irek w ogóle dochodzi do tak klarow−
nych sytuacji. Świadczy to o jego du−
żym potencjale. 

W podstawowym składzie widzimy
ostatnio Marcina Wasilewskiego.
Czy może Pan potwierdzić że dziś
jest to gracz na którego Pan stawia
w ustalaniu wyjściowej jedenastki?

– Marcin od początku sezonu jest
przypisany do pierwszego składu i tyl−
ko kontuzja uniemożliwiła mu walkę
o miejsce w wyjściowej jedenastce.
Przerwa była dość długa, ale zawodnik
dostał szansę, wchodzi powoli w rytm
meczowy i musi systematycznie grać,
aby odzyskać pełną dyspozycję.

W meczach widać też zdecydowa−
ną poprawę gry Arkadiusza Klimka.
To chyba zawodnik najdłużej klima−
tyzujący się w Płocku? 

– Swoistym urokiem Arka jest to, że
przydarzają mu się kiksy. Sądzę, że ki−
bice nie powinni reagować na to nega−
tywnie. Jeżeli chodzi o całokształt jego
gry to należy podkreślić, że zawodnik
przyszedł do nas zupełnie nieprzygoto−
wany fizycznie. Zmagał się z kontuzja−
mi, co uniemożliwiło mu występy

w Grecji. Myślę, że powoli dochodzi do
pełnej dyspozycji. 

Który z bramkarzy jest u Pana nu−
merem 1? 

– Od początku podstawowym bram−
karzem był Jakub Wierzchowski. Kon−
tuzje uniemożliwiły mu występy pod
koniec ubiegłego sezonu i na początku
obecnego. Postawa Roberta Gubca,
który zastępował Jakuba została przez
nasz sztab szkoleniowy oceniona bar−
dzo pozytywnie. Można powiedzieć, że
gra tego zawodnika przeszła nasze
oczekiwania. W przyszłości bardzo li−
czę na niego, a układ meczy ligowych
i Pucharu Polski pozwoli na występy
obu graczom. 

Na jakich pozycjach widziałby Pan
wzmocnienia zespołu nowymi zawod−
nikami?

– Przede wszystkim musimy popra−
wić grę w defensywie i w tej formacji
oczekiwałbym wzmocnień w najbliż−
szym okienku transferowym. Muszą to
jednak być wzmocnienia, a nie tylko
uzupełnienia składu. Nowi zawodnicy
muszą wpłynąć znacząco na szczelność
w szykach obronnych.

Czy widzi pan przynajmniej pod−
stawy do budowania drużyny na
miarę europejską?

– Myślimy w klubie perspektywicz−
nie. Dla młodzieży wybudowane zosta−
ło boisko o sztucznej nawierzchni, żeby
praca w młodszych grupach była bar−
dziej owocna. Efekty będą na pewno
niebawem widoczne. W planach jest
także wykonanie podgrzewania płyty
głównej stadionu.

Którego z młodych zawodników
wchodzących do pierwszego zespołu
chciałby Pan szczególnie wyróżnić? 

– Do składu już przebił się Sławek
Peszko. Nie możemy jednak oczeki−
wać, że w trakcie sezonu będzie takich
zawodników kilku, bo jest to niemożli−
we. Pierwszym wchodzącym z ławki
jest w tej chwili Klaudiusz Ząbecki i na
tego zawodnika będziemy teraz sta−
wiać. 

Dziękuję za rozmowę.

Piłkarze nożni płockiej Wisły spisują się w rozgrywkach ligowych
raczej poniżej oczekiwań swoich fanów. Na trybunach stadionu
przy ul. Łukasiewicza można niejednokrotnie usłyszeć głosy nieza−
dowolenia, wyrażane czasem w mało cenzuralny sposób. 

Wariant ofensywny
(Z Mirosławem Jabłońskim – trenerem nafciarzy rozmawia Piotr Nowicki)
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Ponad 800 porcji grochówki wydano
podczas, zorganizowanego przez płocki
MTBS, festynu „Zagrosada 2004”. To
jedna z wielu atrakcji, które czekały (23
października) na mieszkańców Płocka
przy ul. Jana Pawła II. Organizator fe−
stynu przygotował dość nietypowe
konkurencje, m.in. rzut wałkiem albo
beretem, bieg w workach lub na nartach
Bolka (pięć osób przyczepionych do
dwóch desek). Wzmocnieni grochów−
ką, podawaną z kuchni polowej, która
przyjechała ze Słupna, swoich sił mogli
spróbować w przeciąganiu liny i na er−
gometrze lub wysilić szare komórki
w quizie wiedzy o MTBS i Płocku.

Największym zainteresowaniem cie−
szył się jednak pokaz strzelania z kuszy
i walki rycerskie. Kolejki ustawiały się
również do ogromnej dmuchanej zjeż−
dżalni. Najmłodszym wielką frajdę
sprawił przyjazd wozu strażackiego
z armatką, z której strażacy strzelali
pianą, a dzieciaki ochoczo w niej tań−
czyły. 

Obsługę medyczną imprezy zapewnił
NZOZ Centrum Medyczne, który nie−

odpłatnie badał płocczanom ciśnienie
i poziom cukru. W czasie festynu został
otwarty również kolejny sklep PSS –
AS nr 3 przy ul. Jana Pawła 35a. 

MTBS zapowiedział, że podobny fe−
styn zorganizuje wiosną przyszłego ro−
ku. (rł)

Zabawa na Podolszycach 

Cytat
numeru

Zostawiajmy 
po sobie dobre

imię i trwałą 
pamięć wśród

śmiertelnych,
aby życie nasze
nie przeszło 
nadaremnie.

Leonardo da Vinci
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Koncertem inauguracyjnym w auli
Politechniki zespół Masovia rozpoczął
sezon 2004/2005. Z tej okazji grupa
wykonała pieśni i przyśpiewki ludowe
w układach 2− i 3−głosowych. Ponadto
zespół zaprezentował układy taneczne,
m.in. krakowiaka. 

Masovia istnieje od 25 lat. Tworzy ją
50 tańczących i śpiewających uczniów
starszych klas szkół średnich, studen−
tów i absolwentów Politechniki oraz in−
nych – nie tylko płockich – uczelni.
Przygrywa im ośmioosobowa kapela,
w skład której wchodzą osoby grające
na: akordeonie, kontrabasie, instrumen−
tach perkusyjnych, skrzypcach, klarne−
cie i trąbce.

Od roku szefem grupy jest Tomasz
Panek. Swoją karierę zaczynał w Dzie−
ciach Płocka, potem przez cztery lata
była Masovia, a przez następne dziesięć
lat występował wspólnie z Zespołem
Pieśni i Tańca Mazowsze. Egzaminy
zdawał u Miry Zimińskiej−Sygietyń−
skiej. Niedawno wrócił do Masovii.
Wspólnie z zespołem był już w hisz−
pańskiej Saragossie, a ostatnio wystąpił
na inauguracji roku akademickiego Po−
litechniki w Warszawie. Masovia zo−
stała tam bardzo ciepło i entuzjastycz−
nie przyjęta.

Grupa swoją siedzibę ma w uczelni
w Al. Jachowicza, ale aby móc ćwiczyć
skomplikowane układy taneczne spoty−
kają się razy w tygodniu po dwie godzi−
ny w hali sportowej przy ul. Gwardii
Ludowej.

Na koncercie inauguracyjnym obok
Masovii wystąpił również Kameralny
Chór Akademicki Szkoły Nauk Tech−
nicznych i Społecznych PW, wykonu−
jąc mszę gospel. (m.d.)

Masovia zaczęła
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... już od 1 maja 1996 roku w al−
zackim mieście Schlettstadt na
zasadzie eksperymentu wszystkie
miejscowe transakcje pieniężne
dokonywane były w euro?

Natomiast 1 stycznia 1999 roku
europejska waluta zadebiutowała
na światowych giełdach. W trzecim
etapie, od 1 stycznia 2002 roku,
wprowadzono ją do obrotu gotów−
kowego. Początkowo euro znajdo−
wało się w obiegu równolegle
z walutami narodowymi, które
w ciągu dwóch kolejnych miesięcy
były systematycznie wycofywane.
Od 1 marca 2002 r. jedynym środ−
kiem płatniczym w 12 państwach
Unii Europejskiej pozostało euro,
dzielące się na 100 eurocentów.
Waluty narodowe obowiązują na−
dal w Danii, Wielkiej Brytanii
i Szwecji. Na projekt banknotów
i monet nowej europejskiej waluty
rozpisano w UE konkurs. I tak au−
torem monet jest belgijski projek−
tant i grafik Luc Luycx, banknotów
– Austriak Robert Kalina. Monety
mają wspólny europejski awers
i charakterystyczny narodowy re−
wers. Banknoty są jednakowe we
wszystkich krajach strefy euro.
Odznaczają się kilkoma charakte−
rystycznymi motywami architekto−
nicznymi z siedmiu okresów euro−
pejskiej kultury, takimi jak bramy,
mosty i okna. Każdy z siedmiu ban−
knotów ma inny kolor i wymiar, co
wyraźnie różni poszczególne nomi−
nały. opr. (m.d.)

wiecie, że...Czy

Rozwiązanie krzyżówki 
z nr 18/114

Kto pożycza, ten traci przyjaciela – to
prawidłowe hasło, jakie ułożyli czytelni−
cy po rozwiązaniu krzyżówki z paździer−
nikowego numeru Sygnałów Płockich.
Zestawy upominków (podkładka pod
mysz komputerową, długopis i płyta CD
z historią Płocka) otrzymują: Stefania
Morawska z ul. Rutskich, Mieczysław
Świetlik z ul. Dobrzykowskiej i Tadeusz
Kozłowski z al. Jachowicza. Po odbiór
nagród zapraszamy do redakcji w ratuszu
(Stary Rynek 1, pok. 220). (j) 


