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Pojednania i radości przy wigilijnym stole,
pogodnych świąt Bożego Narodzenia,
rozważnej i mądrej pracy
na rzecz naszej małej Ojczyzny
w nowym 2004 roku
życzy Płocczanom
Prezydent Miasta Płocka
Rada Miasta Płocka
redakcja Sygnałów Płockich

Komercyjny Mikołaj
Legendarny biskup Mikołaj z Myry (obecnie Turcja), patron
podróżników i żeglarzy, który żył na początku IV wieku i zapo−
czątkował roznoszenie prezentów w noc wigilijną, niewiele ma
już wspólnego ze współczesnym wydaniem Santa Clausa. Do
Rzymu tradycję świętego Mikołaja przenieśli Grecy i stamtąd
kult świętego rozprzestrzenił się na Zachodnią Europę.
W dobie reformacji, gdy protestantyzm nie kultywował tra−
dycji św. Mikołaja, swego patrona przywieźli do Ameryki holen−
derscy żeglarze. Ale na nowym kontynencie Świętemu ukształto−
wano zupełnie inny wizerunek; zamiast biskupa z pastorałem
prezenty zaczął roznosić gruby Santa Claus w czerwonym kubra−
ku. Do Europy Mikołaj powrócił na dobre dopiero po II wojnie
światowej, jakkolwiek już w okresie międzywojennym Finowie
doszli do wniosku, że na tej postaci można zrobić niezły interes
i w 1927 roku ogłosili, że Christmas Man mieszka w Laponii.
Od tamtej pory w Rovaniemi na północy Finlandii rozwinął
się cały potężny przemysł związany ze świętami Bożego Naro−
dzenia, które w tych okolicach trwają praktycznie cały rok. Sie−
dzibę św. Mikołaja można wynająć na konferencje, bale, wesela
itp. Na dzieci przez cały rok czeka wielkie wesołe miasteczko
Santa Park, zawsze można tam kupić miniaturową żywą choinkę
z plantacji, przejechać się za około 100 euro saniami ciągniętymi
przez renifery lub psim zaprzęgiem, za około 20 euro zrobić so−
bie zdjęcie z Mikołajem, a w miejscowej restauracji zjeść stek
z renifera. Co roku Rovaniemi odwiedza około pół miliona tury−
stów. Dzięki znakomitej reklamie i dobrej organizacji Finom
udało się przekonać wielu, że św. Mikołaj mieszka w Laponii, a o
prawdziwym miejscu życia i działalności Świętego powoli zapo−
minamy...
opr. (j)

Miejsce
tymczasowego pochówku
biskupa Mikołaja
w Myrze

Jedna z atrakcji Rovaniemi

Dawniej wieczerze wigilijna zaczynała się od zupy, dzisiaj często najpierw ser−
wuje się przystawki. Najbardziej widoczną zmianą ostatnich lat jest pojawienie
się dwóch zupełnie różnych stołów - u tych najzamożniejszej i u osób mniej za−
możnych. Ci pierwsi serwują swoim bliskim wigilijne potrawy z całego świata
i często poczciwego karpia zamieniają na ekskluzywne ”frutti di mare”. Dla po−
zostałych - wigilia ma smak potraw z supermarketu.

Wigilia z supermarketu
(rozmowa z restauratorem Krzysztofem Weinzieherem)
- Skąd wziął się zwyczaj wieczerzy wigilijnej?
- Nasza wieczerza wigilijna była w pogańskich
czasach stypą zaduszną. Natomiast chrześcijańskie
święta obchodzono już w IV wieku. W przeszłości zwa−
ne były w Polsce Godami - od starosłowiańskiego
”god”, czyli rok. Nazwa ta pochodzi od zaślubin (go−
dów) starego i nowego roku. Jadłospis wigilijnych po−
traw był tak pomyślany, że uwzględniał wszystkie pło−
dy rolne i leśne z całego roku. Z lasów pochodziły grzy−
by, orzechy i miód; z pola - kasze, zboża, jarzyny i owo−
ce, z rzek ryby. Poza nabiałem, który przed wiekami
nie był uznawany przez Kościół za danie postne. Wła−
ściwie tylko lud podtrzymywał wielowiekową tradycję
postnej wieczerzy wigilijnej, szlachta, a tym bardziej
arystokracja, nie przestrzegała jej zbyt dokładnie.
- A skąd pochodzą poszczególne dania na wigi−
lijnym stole?
- Wigilijny stół wyglądał różnie i nadal różni się
w zależności od regionu Polski. Nigdzie jednak nie
powinno zabraknąć podczas wieczerzy określonych
dań: zupy, ryb, potraw mącznych, ciast i napojów.
Na przykład na Podlasiu jeszcze dziś podawany jest
”borszcz”, ryba smażona, kompot z suszonych gru−
szek i czernic oraz kutia. W poznańskim podczas wi−
gilii nie powinno zabraknąć sinobiałej zupy z kapu−
sty, grochówki lub polewki z maku, klusek z ”kwaś−
nym” (sokiem z kapusty) i klusek z cukrem. Na Ma−
zowszu dominują grzyby, czasami podaje się też kar−
tofle z makiem. Na Podhalu wieczerza składa się
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Tradycyjnego karpia coraz częściej
zastępują frutti di mare

z tłuczeńców - klusek z makiem, klusek z kapustą
i bobu. Natomiast na Warmii i Mazurach - jak wyni−
ka z badań etnografów - do II wojny światowej nie
przestrzegano postu, a potrawy wigilijne nie różniły
się od potraw dnia świątecznego. Na Wigilię poda−
wano najczęściej pieczoną gęś, kiełbasę, ciasto i sło−
dycze. Wraz z przemieszczaniem się kultur na stół
polski zaczęły trafiać łakocie z krajów ościennych.
Przywozili je z południa Ormianie, Grecy i Żydzi. Do
przypraw od wieków w Polsce używanych: maku,

miodu, doszły rodzynki, gałka muszkatołowa, szaf−
ran, kapary, oliwa, oliwki, a później różne rodzaje
cukru np. kanar, faryna oraz korzenie - imbir, pieprz,
ziele angielskie, kardamon czy cynamon. Wszystkie
te nowości zajęły należne im miejsce w staropolskie
kuchni, niezwykle wzbogacały smak wielu potraw
w tym - wigilijnych.
– Czy można dzisiaj mówić o europeizacji stołu
wigilijnego?
- Rzeczywiście powoli to następuje. Dawniej wie−
czerze wigilijna zaczynała się od zupy, dzisiaj często
najpierw serwuje się przystawki. Najbardziej widoczną
zmianą ostatnich lat jest pojawienie się dwóch zupełnie
różnych stołów - u tych najzamożniejszych i u osób
mniej zamożnych. Ci pierwsi serwują swoim bliskim
wigilijne potrawy z całego świata i często poczciwego
karpia zamieniają na ekskluzywne ”frutti di mare”.
Dla pozostałych - wigilia ma smak potraw z supermar−
ketu. Wydaje mi się, że po naszym wejściu do Unii, gdy
już się nasycimy tym wszystkim, co dla nas nowe, za−
pragniemy wreszcie spędzić Święta przy tradycyjnym
polskim stole.
- A wigilijne obyczaje? Czy one też się zmieniają?
- Niewiele zachowało się z tradycyjnych dawnych
zwyczajów. Nie wypatrujemy już pierwszej gwiazdki,
nie uznajmy wróżb, nie idziemy porozmawiać ze zwie−
rzętami. Zamiast tradycyjnego ”Lulajże Jezuniu”, słu−
chamy z kompaktów ”Jingo Bells”. Prezentów zamiast
”pod drzewkiem” szukamy w mikołajowych pończo−
chach czy butach. Ostatnio wydajemy na prezenty
znacznie więcej pieniędzy niż kiedyś, rzadko wykonuje−
my je osobiście. Nie musimy się nawet martwić o ich
opakowanie, zrobią to za nas handlowcy w supermar−
ketach. Prezenty możemy też kupować, nie ruszając się
z domu - za pośrednictwem internetu. W ten sam spo−
sób możemy najbliższym złożyć życzenia, świąteczne
i noworoczne. Paradoksalnie, o ile w kraju często da−
jemy sobie ”dyspensę od tradycji”, to wszędzie za gra−
nicą tę tradycję skrzętnie kultywujemy. Nie ma chyba
takiego miejsca na ziemi, gdzie zagnani przez los Po−
lacy nie zbieraliby się w ten wigilijny wieczór i nie
dzielili opłatkiem.
Małgorzata Jungst (PAI)
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Kontynuacja ze zmianami
(z prezydentem Mirosławem Milewskim rozmawia Ewa Jasińska)
siałaby się odbić na ograniczeniu inwesty−
cji w innych placówkach oświatowych.
W nowym konkursie postawiliśmy waru−
nek, by całość inwestycji nie przekroczyła
10 mln złotych, przy spełnieniu takich sa−
mych warunków architektonicznych i in−
nych kryteriów, jak poprzednio. Kilka no−
wych projektów już mamy.

dzinach także poczyniliśmy. Na przykład
przyspieszamy realizację I etapu monito−
ringu – 22 kamery będą funkcjonować do
końca tego roku, a nie jak było w planach
– do wiosny roku przyszłego. 2004 rok po−
winniśmy zamknąć 64 kamerami. Zwię−
kszyliśmy liczbę strażników miejskich o 9
osób, w przyszłym roku przybędzie jeszcze
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Minął rok od czasu objęcia przez
Pana stanowiska Prezydenta Miasta
Płocka. Czy dla Pana był to dobry rok?
− Na pewno trudny. W porównaniu
z moją poprzednią funkcją w delegaturze
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
przybyło mi wiele obowiązków i to bardzo
odpowiedzialnych. Na to jeszcze w pier−
wszych miesiącach mojego urzędowania
nałożył się brak współpracy z Radą Miasta
i ograniczone możliwości działania ze
względu na brak budżetu. Przypomnijmy,
że budżet na ten rok został przyjęty przez
Radę Miasta dopiero 25 marca i jeszcze
został oprotestowany przez klub radnych
SLD. Spokojnie można było pracować do−
piero od IX sesji, która obradowała 21 ma−
ja.
Czyli od czasu, gdy zmieniło się Pre−
zydium Rady. Przełamanie impasu
w Radzie i zdobycie, niewielkiej co
prawda, ale jednak większości przez
tzw. koalicję prezydencką to w dużej
mierze Pańska zasługa...
– Nie rozpatrywałbym tego w katego−
riach zasług. Zawsze podkreślałem, że
chcę współpracować ze wszystkimi, którym
leży na sercu dobro tego miasta, niezależ−
nie od tego w jakim są klubie. Natomiast
cieszę się, oczywiście, że niektórzy z części
opozycyjnej Rady potraktowali te deklara−
cje poważnie i pracują bez ideologicznych
podtekstów.
A jaki to był rok dla miasta?
– Najlepiej ocenią to płocczanie; sądzę
jednak, że nie był najgorszy. Był to rok kon−
tynuacji ważnych dla miasta inwestycji
i rok zmian w dziedzinie jawności życia
publicznego. Najważniejsza budowa
– most – przebiega bez zakłóceń, zgodnie
z harmonogramem, na ukończeniu jest
projekt techniczny dróg dojazdowych, ma−
my wykupionych ponad 70% potrzebnych
do realizacji tego zadania gruntów, pod−
czas gdy rok temu do miasta należało tylko
12%.
Bez zakłóceń postępuje remont kamie−
nicy przy ul. Tumskiej 8, przeznaczonej na
zbiory secesji Muzeum Mazowieckiego,
niebawem kontynuować będziemy rozmo−
wy z marszałkiem Adamem Struzikiem na
temat losów pozostałej części zbiorów mu−
zealnych.
Jeszcze w tym roku powinien być goto−
wy projekt techniczny remontu części kon−
strukcyjnej starego mostu, rozpoczynamy
budowę bloku czynszowego, przybyły nam
dwa ronda.
Jedno z półrocznym poślizgiem...
– Ale nie była to nasza wina. Nie wni−
kając już w szczegóły, kto zawinił w spra−
wie Dromostu – rozstrzygnie to sąd – mu−
szę powiedzieć, że na tym opóźnieniu ”za−
robiliśmy” 600 tys. złotych. Podobnie, na
wymianie okien w placówkach oświato−
wych – okna tej samej jakości były w tym
roku o 40 procent tańsze od ubiegłorocz−
nych. I, uprzedzając zapewne następne py−
tanie, powiem, że tak samo taniej, ale nie
gorzej, chcemy rozbudować ”Jagiellon−
kę”. Realizacja poprzedniego projektu
kosztowałaby około 18 mln złotych i mu−

Dwukrotnie gościł w tym roku w Płocku były premier Jan Krzysztof Bielecki – przed−
stawiciel Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Efektem tych
wizyt jest m.in. nawiązanie rozmów z tym bankiem w sprawie modułu kredytowania
drugiej przeprawy mostowej.

Powiedział Pan, że był to również
rok zmian – jakich?
– O zmianach media mówią głównie
w sensie zmian kadrowych, a nie takie
mam na myśli. Zmiany nastąpiły przede
wszystkim w sferze jawności życia publicz−
nego. Żadne ważne dla miasta decyzje nie
są podejmowane w zaciszu gabinetów,
płocczanie mają dostęp do wszelkich infor−
macji na temat pracy Urzędu Miasta, mię−
dzy innymi za pośrednictwem naszej strony
internetowej jak i zamieszczonego w inter−
necie Biuletynu Informacji Publicznej.
Chciałbym również zaznaczyć, że w tym
roku nie wpłynęło żadne odwołanie od roz−
strzygnięć przetargowych, a uzyskiwane
ceny są niższe od tych z lat poprzednich.
Ale zmiany kadrowe też były...
– Nie przeczę, ale nie na taką skalę,
w jakiej usiłuje się to przedstawić. Były
konkursy na stanowiska kierownicze, zmie−
nili się prezesi sześciu z 9 spółek gminnych,
w Urzędzie Miasta pracę straciło 25 osób
na ponad 400 zatrudnionych. Zmieniliśmy
też składy rad nadzorczych spółek, kierując
się wyłącznie ich wynikami finansowymi.
Nowe, trzyosobowe składy rad powołaliś−
my kierując się jednym, podstawowym kry−
terium: w składzie powinien być prawnik,
ekonomista i specjalista z danej branży. Na
pewno nie było żadnych kryteriów politycz−
nych, jakkolwiek uważam, że przynależ−
ność partyjna nie powinna być ani przywi−
lejem, ani dyskryminacją.
W programie wyborczym obiecywał
Pan poprawę bezpieczeństwa i zmniej−
szenie bezrobocia...
– To zadania bardziej długofalowe i w
tym roku efekty rzeczywiście nie są jeszcze
widoczne, ale przygotowania w tych dzie−

12 osób, w tym sekcja żeńska. Zmienimy
także funkcjonowanie centrum monitorin−
gu, by było skuteczniejsze.
Natomiast jeśli chodzi o bezrobocie, to
– przyznaję – miałem nadzieję, że uda się
uczynić bardziej znaczący krok. To naj−
trudniejszy temat, w którym niewiele zależy
od miasta. Ale sprawy pilnujemy o czym
świadczy na przykład fakt przyjęcia planu
zagospodarowania przestrzennego tere−
nów, na których powstanie Płocki Park
Technologiczny. Liczę, że powstanie tam
kilka tysięcy nowych miejsc pracy. Pier−
wsze rozmowy z potencjalnymi inwestora−
mi są prowadzone.
Po mieście krążą pogłoski, że do par−
ku technologicznego przeniosą się po
prostu spółki Orlenu, który w ten spo−

sób zrealizuje swój program oszczędno−
ściowy, a miastu żadnych miejsc pracy
nie przybędzie. Czy taki wariant jest
możliwy?
– Trudno mi wypowiadać się o pla−
nach Orlenu, ale mogę zapewnić, że miasto
prowadzi zaawansowane rozmowy z inwe−
storami z zewnątrz – także zagranicznymi
– w sprawie ich udziału w budowie Płoc−
kiego Parku Technologicznego. Pierwsze
efekty tych rozmów powinny być widoczne
już w przyszłym roku. Moim marzeniem
jest, aby w ciągu trzech lat w Parku pow−
stało 3 tysiące nowych miejsc pracy i będę
starał się je zrealizować.
Jakie ma Pan plany na przyszły
rok?
– Z zadań, które będą dla płocczan naj−
bardziej widoczne wymieniłbym remont
amfiteatru, który wkrótce rozpocznie się.
Zaczniemy realizować modernizację ”Ja−
giellonki” i ulicy Tumskiej, która ma stać
się ”salonem” Płocka. Mam nadzieję za−
kończyć budowę drogi przy Sobótce; prace
zostały w tym roku przerwane z powodu ni−
skiego poziomu wody w Wiśle, z której wy−
bierany jest piasek na tę budowę. Rok szkol−
ny w nowej hali sportowej rozpoczną ucz−
niowie Zespołu Szkół nr 1na Międzytorzu.
Mam nadzieję, że w równie dobrym tempie
jak w tym roku kontynuowana będzie budo−
wa mostu i rozpoczniemy prace budowlane
na drogach dojazdowych do niego.
Z innych ważnych rzeczy, które roz−
poczniemy w przyszłym roku – choć naj−
pierw w sferze planistycznej i na deskach
projektantów – jest cały pakiet zadań zwią−
zanych z turystyką. Najpierw trzeba przy−
gotować całą infrastrukturę m.in. pod
przyszły port jachtowy, pod przystań dla
statków pasażerskich, które mają kurso−
wać między Gdańskiem i Warszawą, z po−
stojem w Płocku. Będziemy zabiegać o do−
finansowanie wielu z tych zadań ze środ−
ków Unii Europejskiej, bo miasto samo tak
ogromnych wydatków nie udźwignie.
W tym roku złożyliśmy siedem wniosków,
będziemy składać następne. Jeżeli połowa
z nich zostanie zaopiniowana pozytywnie,
to będzie to można uznać za sukces.
Ze spraw organizacyjnych, w przy−
szłym roku czeka nas również bardzo po−
ważne zadanie przekształcenia SZPZOZ
w spółkę prawa handlowego, ale to już od−
dzielny, duży temat.
Dziękuję za rozmowę.

Płock, dnia 20 listopada 2003 roku
Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W związku z odrzuceniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zaproponowanej przez Pana
Jerzego Polaczka – posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – poprawki do ustawy o autostradach
płatnych, co spowoduje wyłączenie miast na prawach powiatu z możliwości finansowania z krajo−
wego funduszu budowy dróg krajowych, przebiegających w granicach tychże miast, zwracam się
z prośba do Pana Marszałka o spowodowanie ponownego przeanalizowania proponowanej po−
prawki przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
Miasto Płock w sposób szczególny odczuwa brak możliwości dofinansowania z funduszu krajo−
wego budowy dróg krajowych, przebiegających przez miasto. Aktualnie w mieście realizowana jest in−
westycja pn. ”przeprawa mostowa przez Wisłę w Płocku wraz z dojazdami”, której koszt oceniamy na
ok. 500 mln zł. Dotychczas obowiązujące przepisy nie zezwalają na możliwość dofinansowania tej in−
westycji ze środków centralnych. Chociaż znaczenie tej inwestycji ma zasięg międzyregionalny, we−
dług obowiązujących przepisów inwestycja ta traktowana jest jako zadanie własne gminy.
Mając nadzieję, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej rozważy ponownie poprawkę, którą zgłosił
w Sejmie poseł Jerzy Polaczek, proszę Pana Marszałka jak na wstępie
Z wyrazami szacunku
Mirosław Milewski
Prezydent Miasta Płocka
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Prezydent zarządził

Minął miesiąc...

Rada ds. Niepełnosprawnych
Prezydent powołał 5−osobową Miej−
ską Społeczną Radę ds. Osób Niepełno−
sprawnych, złożoną z przedstawicieli
organizacji pozarządowych i fundacji
działających na terenie miasta. Kandy−
datów można zgłaszać do 15 grudnia br.
Rada będzie organem opiniodawczo−do−
radczym Prezydenta.
Działki pod drogi

JAN WAĆKOWSKI

Gmina zakupiła kolejne działki, po
których przebiegać będą drogi dojazdo−
we do nowej przeprawy mostowej.
W obrębie Ciechomice nabyto 8 działek
o pow. 3.617 mkw., 1.510 mkw.,
144mkw., 219 mkw., 559 mkw., 8
mkw., 1.093 mkw. i 1.093 mkw.
Skoordynują plan
Prezydent powołał 13−osobową ko−
misję koordynacyjną wieloletniego pla−
nu inwestycyjnego miasta. Komisja zło−
żona z dyrektorów wydziałów Urzędu
Miasta z zastępcą Prezydenta ds. rozwo−
ju na czele, będzie m.in. co roku opraco−
wywać harmonogramy inwestycyjne na
przyszły rok, wybierać przedsięwzięcia
i ustalać ich priorytety.
Klub na Dobrzyńskiej
Na ul. Dobrzyńską 2a przeniesie się
świetlica TPD, funkcjonująca dotychczas
przy ul. Słodowej, która ze względu na
ciasnotę (26,6 mkw.) nie jest w stanie po−
mieścić wszystkich chętnych. W nowym,
większym lokalu (65,1 mkw. z możliwo−
ścią adaptacji piwnicy) TPD chce urządzić
także Klub Profilaktyki Środowiskowej.
Lokal został wynajęty na 3 lata za symbo−
liczny czynsz − 1 zł/mkw.
Większa świetlica
Prezydent wyraził zgodę na wynaję−
cie MOPS dodatkowego pomieszczenia
dla świetlicy miejskiej przy ul. Otoliń−
skiej 23. Czwarte pomieszczenie poz−
woli na objęcie opieką większej liczby
dzieci (obecnie uczęszcza tam ok. 60)
i zróżnicowanie zajęć w zależności od
wieku. Adaptacji lokalu na potrzeby
świetlicy MOPS dokona we własnym
zakresie z darowizny Levi’sa.
Hiszpańskie forum
Prezydent Płocka i dyrektor Wydziału
Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Ka−
tastru Urzędu Miasta weszli w skład dele−
gacji woj. mazowieckiego uczestniczącej
w XI Polsko−Hiszpańskim Forum Ekono−
micznym w Saragossie (27.XI−2.XII).
Z przedstawicielami rządu Aragonii roz−
mawiano na temat wykorzystania środ−
ków Unii Europejskiej na rozwój infra−
struktury oraz hiszpańskich doświadczeń
w realizacji programów wsparcia małych
i średnich przedsiębiorstw. Wyjazd został
zorganizowany przez Instytut Międzyna−
rodowych Finansów i Bankowości
w Warszawie.
(j)

Mikołaj z okładki
Rysunek na świąteczną okładkę „Sy−
gnałów” wykonała 8−letnia Monika
Marczewska ze Świetlicy Miejskiej nr
11 działającej przy Katolickim Stowa−
rzyszeniu Pomocy im. Św. Brata Alber−
ta, które w grudniu obchodzi jubileusz
10−lecia istnienia, czyt. str. 15.
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Terapia jak nowa
Szpital Wojewódzki na Winiarach
ma odnowiony oddział anestezjologii
i intensywnej terapii. Inwestycja koszto−
wała milion złotych; 600 tys. zł pocho−
dziło z kontraktu wojewódzkiego, resztę
dołożył szpital. Remont był konieczny,
ponieważ od 30 lat intensywna terapia
nie była unowocześniana. Wymieniono
m.in. podłogi oraz wszystkie instalacje,
m.in. gazów medycznych. Założono tak−
że klimatyzację oraz zwiększono liczbę
łóżek z sześciu do dziesięciu. Niestety,

pozostał stary system monitorujący.
– Wyposażenie jednego stanowiska kosz−
tuje ok. 100 tys. zł – mówi dyrektor szpi−
tala Stanisław Kwiatkowski.
Orlen przekazał niedawno 200 tys.
zł. Szpitalowi pomoże także Andreas
Schumacher z niemieckiej firmy Dien−
stleitstung und Logistik, który przeka−
że 60 łóżek, z których dziesięć, stero−
wanych elektronicznie, będzie wyko−
rzystanych właśnie na intensywnej te−
rapii.
(m.d.)

Kiermasze i zabawa
Wielkimi krokami zbliżają się Święta
Bożego Narodzenia i Sylwester. To czas
uroczystych spotkań w gronie rodziny
i przyjaciół oraz zabawy. Hotel Petropol
przygotował z tej okazji wiele atrakcji.
Już 14 grudnia, w niedzielę między
godz. 13 i 16 odbędzie się Festiwal Ciast
Świątecznych. Tego dnia za 10 zł każdy
będzie mógł dowoli skosztować ciast, ja−
kie znajdą się w świątecznej ofercie ho−
telu. Wśród gości będzie wylosowany
piękny tort na świąteczny stół. Będzie
można również złożyć zamówienie
i umówić się po odbiór wypieków w do−
godnym czasie.
Kolejną propozycją Petropolu są
„Wieczory z polskimi kolędami”. Odby−
wać się będą codziennie od 17 do 21
grudnia od godz. 18. Miejsca można re−
zerwować pod numerem tel. 262 44 51
wew. 192 lub 194.
Hotel przygotował także specjalną
ofertę dla pań, które tuż przed świętami
nie lubią spędzać wielu godzin w kuchni.
23 grudnia od godz. 12 odbywać się bę−
dzie kiermasz potraw i ciast świątecznych.
Wyroby można zamawiać wcześniej.

A po świętach Petropol zaprasza
tych, którzy lubią dobrą zabawę i choć
przez jedną noc chcą wrócić w nieza−
pomniane lata 70. Podczas Balu Sylwe−
strowego organizatorzy zapewniają bufet
z zimnymi gorącymi daniami, desery
zimne i gorące oraz alkohol. Cena od
osoby – 350 zł.
(m.d.)

”22” inaczej
Komunikacja Miejska informuje, że
od 1 grudnia zmieniła się trasa autobu−
sów linii nr 22. Obecnie prowadzi ona
od szpitala przy ul. Medycznej przez
Dobrzyńską, Gałczyńskiego, Batalio−
nów Chłopskich, Gwardii Ludowej,
Przemysłową, Tysiąclecia, Bielską,
Kwiatka, Kolegialną (powrót ul. Sien−
kiewicza), Wyszogrodzką do Jana Pa−
wła II (skrzyżowanie z ul. Mazura).
W związku ze zmianą trasy skory−
gowany został również rozkład jazdy
– aktualnie obowiązujący powinien być
na wszystkich przystankach.
(j)

Dla szkół na Białorusi
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica zbiera książki dla polskich szkół na Bia−
łorusi. W samym okręgu brzeskim jest ich około 50 i wszystkie dysponują bardzo
skromnym księgozbiorem. Dlatego uczelnia – w porozumieniu z konsulem general−
nym RP na Białorusi Romualdem Kunatą – zorganizowała w swojej bibliotece zbiór−
kę używanych podręczników i innych książek, z których już nie korzystamy a które
bardzo przydadzą się Polakom za naszą wschodnią granicą. Książki można przyno−
sić do uczelnianej biblioteki i złożyć w miejscu oznaczonym hasłem ”Podziel się wie−
dzą”.
(j)

* Protestujący przeciwko kasom fiskal−
nym taksówkarze zablokowali 13 listopa−
da centrum miasta.
* Wojciech Hetkowski został prezesem
najmłodszej orlenowskiej spółki Orlen As−
faltu.
* Delegatura Kuratorium Oświaty uru−
chomiła telefon zaufania – zarówno dla
uczniów jak i nauczycieli i rodziców.
Dzwonić można w poniedziałki, środy
i piątki od godz. 12 do 15 pod nr 262 64
50.
* W nocy z 14 na 15 listopada w PKN
Orlen zapaliły się 3 zbiorniki z substancją
ropopochodną – dwie osoby zostały ranne.
* 10 tys. kibiców obejrzało zwycięstwo
Wisły nad Serbią i Czarnogórą 4:3.
* Ptaszarnia w zoo wzbogaciła się o parę
ar zielonych – gatunku wpisanego do
Czerwonej Księgi zwierząt zagrożonych
wyginięciem.
* Dyrektor Instalu złożył wniosek o upa−
dłość spółki, która ma około 10 mln zło−
tych długów.
* W I Memoriale Cezarego Piórkowskie−
go na Podolance wzięło udział ponad stu
pływaków. Joanna Budzis z Warszawy
ustanowiła rekord Polski 13−latków na 50
m stylem motylkowym.
* Piotr Jaroszewski wygrał w Lesznie tur−
niej masters w tenisie na wózkach. W grud−
niu pojedzie na turniej do Szwajcarii.
* 22 listopada w Płocku obradował
I Kongres Akcji Katolickiej Diecezji Płoc−
kiej.
* Na modernizację płockie Zakłady
Mięsne otrzymały ze skarbu państwa 5,9
mln zł.
* Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
podpisała porozumienie o współpracy
z Płockim Uniwersytetem Ludowym; do−
tyczyć będzie głównie wzajemnego udo−
stępniania zbiorów bibliotecznych i labo−
ratoriów językowych.
* 23 listopada bp St. Wielgus dokonał
konsekracji nowego kościoła na Skarpie.
* 300 ton soli i 2 tys. ton piasku zgroma−
dził Muniserwis na zwalczanie gołoledzi
na płockich ulicach.
* Byłemu wiceprezydentowi Płocka
Krzysztofowi K. prokuratura przedstawiła
zarzut działania na szkodę gminy przy pry−
watyzacji Płockiej Gospodarki Remonto−
wo−Budowlanej.
* PERN ma zamiar utworzyć spółkę TE−
LE−PERN, która wynajmować będzie łą−
cza światłowodowe, biegnące wzdłuż ru−
rociągów.
* W Legardzie pod Gostyninem 4 łosie,
które wybiegły na szosę, spowodowały
wypadek drogowy.
* Walne zebranie Płockiego Towarzy−
stwa Wioślarskiego wybrało nowe władze:
prezesem został olimpijczyk Stanisław
Wierzbicki, a wiceprezesem ds. sporto−
wych również olimpijczyk Grzegorz Stel−
lak.
*PKN Orlen podpisał list intencyjny
o współpracy z węgierskim koncernem
MOL.
(j)

Zmiana siedziby
Rada Mieszkańców Osiedla ”Podol−
szyce Południe” zmieniła swoją siedzi−
bę. Obecnie radni osiedlowi spotykają
się i dyżurują w lokalu przy ul. Mazura 4
(wejście ze szczytu budynku).
Nowe locum ma także Miejska Komi−
sja Rozwiązywania Problemów Alkoho−
lowych – mieści się teraz w Przychodni
Rejonowej nr 5 przy ul. Wolskiego 4 pok.
111, tel. 367 17 04, 367 17 20.
(j)
Sygnały Płockie

* XVII SESJA RADY MIASTA * XVII SESJA RADY MIASTA * XVII SESJA RADY MIASTA * XVII SESJA RADY MIASTA *
z obrad rajców
Uchwały
Rady Miasta Płocka
podjęte na XVII sesji
w dniu 25 listopada 2003 roku:
1. UCHWAŁA NR 317/XVII/03 roku
w sprawie wyrażenia zgody na obni−
żenie kapitału zakładowego spółki
Agencja Rewitalizacji Starówki ARS
Spółka z o.o.
2. UCHWAŁA NR 318/XVII/03 w spra−
wie zmiany Uchwały Nr 89/VII/03
Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego
2003 r. w sprawie przyjęcia Miej−
skiego Programu Profilaktyki i Roz−
wiązywania Problemów Alkoholo−
wych na terenie miasta Płocka na rok
2003.
3. UCHWAŁA NR 319/XVII/03 w spra−
wie nabycia na rzecz Gminy Płock
działki położonej w Płocku przy ulicy
3−go Maja oznaczonej nr ewidencyj−
nym 353/4 o powierzchni 0,1873 ha
oraz akceptacji ceny zakupu.
4. UCHWAŁA NR 320/XVII/03 Rady
Miasta Płocka z dnia 25 listopada
2003 roku w sprawie zmieniająca
uchwałę zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów al−
koholowych na terenie miasta Płoc−
ka.
5. UCHWAŁA NR 321/XVII/03 w spra−
wie
zmiany
Uchwały
Nr
1082/LIII/02 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie
ustalenia zasad sprzedaży lokali
mieszkalnych będących własnością
gminy.

Interpelacje

6. UCHWAŁA NR 322/XVII/03 w spra−
wie upoważnienia Pana Mirosława
Chyba pełniącego obowiązki dyrek−
tora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Płocku do wydawania
decyzji administracyjnych w zakresie
pomocy społecznej.
7. UCHWAŁA NR 323/XVII/03 w spra−
wie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodaro−
wania przestrzennego obszaru poło−
żonego pomiędzy ulicami: Armii
Krajowej, Sikorskiego, Armii Krajo−
wej i Wyszogrodzką na osiedlu Po−
dolszyce Północ w Płocku.
8. UCHWAŁA NR 324XVII/03 Rady
Miasta Płocka z dnia 25 listopada
2003 roku w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
położonego pomiędzy ulicami: Jana
Pawła II, Wyszogrodzką, Jana Pawła
II i Czwartaków na osiedlu Podolszy−
ce Południe w Płocku.
9. UCHWAŁA NR 325/XVII/03 w spra−
wie zmian w budżecie miasta Płocka
na 2003 rok.
10. UCHWAŁA NR 326/XVII/03 Rady
Miasta Płocka z dnia 25 listopada
2003 roku w sprawie zmiany Załącz−
nika Nr 1 do Uchwały Nr
306/XVI/03 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 października 2003 r.
w sprawie określenia zadań rehabili−
tacji zawodowej i społecznej oraz
przeznaczenia na nie środków Pań−
stwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na rok
2003.

Interpelacje i zapytania
radnych złożone między
sesjami i podczas XVII sesji Rady
Miasta w dniu 25 listopada 2003 roku:
Marek Krysztofiak
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Jak są uregulowane w przepisach
sprawy zdejmowania plakatów, ulotek,
ogłoszeń, wieszanych poza wyznaczo−
nymi miejscami?
Piotr Nowicki
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Wnoszę o ustawienie znaku zakazu
parkowania na chodniku przy szkole
muzycznej przy ul. Kolegialnej. 2/ Wno−
szę o naprawienie nawierzchni i chodni−
ków ulicy osiedlowej łączącej ulicę Mi−
sjonarską z Gradowskiego, znajdującej
się na osiedlu Kolegialna pomiędzy ul.
Kolegialną i Sienkiewicza.
Jerzy Seweryniak
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Przesunięcie przebicia gospodarczego
łączącego ul. Nizinną z Tokarską, co uła−
twi rolnikom korzystanie z pól po obu
stronach drogi dojazdowej do nowego
mostu. 2/ Remont budynku po byłej szko−
le przy ul. Nizinnej (osiedle Pradolina Wi−
sły) i adaptacja na świetlicę osiedlową.
Barbara Smardzewska−Czmiel
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o odpowiedzi na moje interpe−
lacje z dnia 2 września 2003 w sprawie
artykułu w GW ”Mazowsze”, dotyczą−
cego przejścia płockiego Urzędu Skar−
bowego do Warszawy. 2/ Wnoszę
o podjęcie działań, zmierzających do
przedłużenia trasy autobusu linii nr 7 do
nowo wybudowanego Gimnazjum nr 3
– Radziwie, szczególnie kursów rannych
i popołudniowych z których korzystają
uczniowie z Gór i Ciechomic. 3/ Proszę
o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej
przy przejściu dla pieszych, usytuowa−
nym w ul. Piłsudskiego vis a vis McDo−
nalds’a i biurowca ZUS.

Zero tolerancji
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Zbigniew Nowak
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Czy w projekcie drogi dojazdowej do
nowego mostu została uwzględniona ob−

Anna Kossakowska
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Wnoszę o przedstawienie informacji
nt. wykorzystania obiektów MZOS, ce−
lem zwiększenia przychodów ww. jed−
nostki. Po raz drugi zwracam się o poda−
nie informacji, za ile MZOS dzierżawi
wszystkie sale przy ul. Czwartaków i na
stadionie przy ul. Kochanowskiego.
Tomasz Korga
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o natychmiastowe wprowa−
dzenie zakazu ruchu rowerów na ul.
Wyszogrodzkiej, na odcinku pomiędzy
Zakładem Energetycznym a Podolszy−
cami. 2/ Proszę o naprawienie nawierz−
chni ul. Zbożowej.
Andrzej Nowakowski
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o cykliczne informacje doty−
czące rozbudowy L.O. im. Wł. Jagiełły
i rozwiązania problemu I Prywatnego
L.O i Liceum Plastycznego. 2/ Proszę
o wyjaśnienie przyczyn dla których lo−
kal przy ul. Obrońców Westerplatte 5/17
pozostaje niezamieszkały od blisko pół
roku. 2/ Ile jest mieszkań komunalnych
w Płocku i jakie środki są przeznaczane
na ich utrzymanie? Jak przedstawia się
kwestia sprzedaży tych lokali?
Violetta Kulpa
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o sprawdzenie, czyją własno−
ścią jest budynek przy ul. Obejście
(osiedle Wyszogrodzka) i jakie ma
przeznaczenie.
Zenon Sylwester Wiśniewski
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ W sprawie rachunku szczegółowego
połączeń telefonicznych Urzędu Miasta
Płocka (porównanie kosztów usług tele−
komunikacyjnych Petrotelu z innymi
operatorami).
Opr. (j)

Czynszowe jak komunalne
JAN WAĆKOWSKI

Taki postulat zgłosili radni podczas
omawiania tematu bezpieczeństwa,
o który został poszerzony porządek
obrad sesji Rady Miasta.
– To oznaczałoby, że za każde, nawet
najmniejsze wykroczenie musielibyśmy
karać - mówił komendant płockiej poli−
cji Ryszard Kijanowski. – Wprowadziliś−
my więcej patroli na osiedlach, powstaje
nowa komórka do spraw nieletnich,
chcemy „zatrudnić” drugiego psa wysz−
kolonego w rozpoznawaniu narkotyków.
O tym, że w Płocku nie jest bezpiecz−
nie przekonywał na własnym przykładzie
napadnięty niedawno radny Zenon Sylwe−
ster Wiśniewski, który zgłosił wniosek
o powołanie pełnomocnika Prezydenta ds.
bezpieczeństwa. Radna Grażyna Opatrzyk
wnioskowała o zabezpieczenie w przyszło−
rocznym budżecie środków na dodatkowe
10 etatów dla policji.
– Jestem przeciwny finansowaniu
przez miasto etatów dla policji - mówił
prezydent Milewski - dlatego, że powin−
niśmy mieć pełną kontrolę nad tym, na
co przeznaczamy pieniądze.
Prezydent zgodził się natomiast z po−
trzebą „zatrudnienia” drugiego psiego
specjalisty od narkotyków.
Radny Józef Czurko wystąpił z wnio−
skiem o zabezpieczenie środków w przy−
szłorocznym budżecie na rzecz dodatko−
wych etatów w Straży Miejskiej. – Jeśli za−
braknie pieniędzy, należy ograniczyć mo−
nitoring wizyjny miasta – mówił.

wodnica Radziwia i przepust ul. Nizinnej?
2/ W latach 1990−2000 wybudowany zo−
stał wodociąg w ul. Gąbińskiej i Sannic−
kiej. Położony jest na terenach prywat−
nych, co uniemożliwia wykonywanie prac
konserwacyjnych oraz usuwanie awarii
przez Wodociągi Płockie. Co miasto za−
mierza zrobić z tym problemem?

Gościem sesji był komendant policji
Ryszard Kijanowski

Prezydent odparł, że dobrze funkcjo−
nujący system monitorigu w połączeniu
z działalnością policji i straży miejskiej
przyniesie najlepsze efekty.
Natomiast Sławomir Goszkowski
złożył wniosek, aby dzieciom w szko−
łach zapewnić bezpieczeństwo poprzez
„wyspecjalizowane służby”. – Pieniądze
powinny pochodzić z budżetu – mówił.
W głosowaniu radni przyjęli wszyst−
kie wnioski oprócz dotyczącego finanso−
wania etatów policji z budżetu miasta.
(e.z., m.d.)

22 rodziny otrzymały przydziały na
mieszkania w bloku przy ul. Armii Krajo−
wej 60. Są to mieszkania czynszowe w pier−
wszym z budynków pobudowanych w ra−
mach „Programu 300”. Inwestorem jest
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Spo−
łecznego, ale lokatorów będą obowiązywa−
ły takie zasady jak w mieszkaniach komu−
nalnych, tzn. będą płacić niższy czynsz.
Różnicę – 2,5 zł za mkw. – pokryje miasto.
Do ratusza wpłynęło 538 podań.
Część z nich została odrzucona z powo−
dów formalnych; pozostałe 354 wnioski
opiniowała społeczna komisja, a o osta−
tecznym przydziale zadecydował Prezy−
dent. Brane były pod uwagę m.in. zarob−
ki przyszłych lokatorów, gdyż czynsz
wynosić będzie 5,2 zł za mkw. O nowy
lokal mogli starać się płocczanie, którzy

dotychczas mieszkali w blokach komu−
nalnych. W przypadku otrzymania no−
wego mieszkania lokatorzy muszą zwró−
cić gminie dotychczas zajmowany lokal.
Mieszkania w nowych blokach są przez−
naczone również dla tych osób, które
mieszkają w starych, wyłączonych z ek−
sploatacji domów oraz dla lokatorów ze
szczególnego trybu najmu, których kie−
dyś gmina zameldowała w prywatnych
kamienicach bez zgody właścicieli.
Mieszkania w nowym bloku mają od
44 do 63 mkw. Lokale na parterze przez−
naczone są dla osób niepełnosprawnych.
W ciągu trzech lat oddanych zostanie
prawie 280 mieszkań. Do końca grudnia
przyznane zostaną 132 lokale w dwóch
blokach, w przyszłym roku – 84, a resz−
ta w 2005 r.
(m.d.)
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– Program rozwoju turystyki w mieście jest podobny do ubiegłorocznego, bo od
kilku lat nie ma w budżecie funduszy, dopiero w tym roku 10 tysięcy przeznaczono na
oznakowanie miasta - uprzedził ewentualne zarzuty wiceprezydent Piotr Kubera, któ−
ry podczas sesji Rady Miasta przedstawił „Ocenę stanu zaawansowania i realizacji
Programu Rozwoju Turystyki w Płocku”.

Turystyka w miejscu
Program Rozwoju Turystyki dla Płoc−
ka został opracowany przez ekspertów
z Instytutu Turystyki w Toruniu i zaakcep−
towany przez Radę Miasta w 2000 roku.
Jesteśmy obecnie na I etapie jego realiza−
cji. Choć nie udało się dotąd stworzyć za−
lecanego przez autorów Płockiego Cen−
trum Turystyki, jego funkcje pełni miesz−
czące się w odwachu Centrum Informacji
Turystycznej. W CIT można otrzymać
kompleksowe informacje na temat bazy
wypoczynkowej, atrakcji turystycznych
Płocka i okolic, organizowanych imprez;
za jego pośrednictwem zorganizować wy−
cieczki lub wczasy, dowiedzieć się
wszystkiego o ruchu turystycznym w Eu−
ropie, a także kupić lub przejrzeć prze−
wodniki, informatory, mapy.
W planach jest stworzenie dla CIT−u
lepszej siedziby, prawdopodobnie Cen−
trum przeniesione zostanie na Stary Ry−
nek do Domu Darmstadt.
– W ramach promocji miasta przebu−
dowano stronę internetową (www.ump.pl)
tak, by obrazowała życie codzienne miasta,
jego atrakcje i kształtowała wizerunek
miasta jako miejsca przyjaznego dla tury−
stów - relacjonował Kubera.

Płock może się pochwalić kilkoma
prestiżowymi imprezami kulturalnymi
i sportowymi o zasięgu międzynarodo−
wym; bierze udział w targach i giełdach
turystycznych. O naszym mieście pisało
kilka periodyków turystycznych (m.in.
„Podróże”, „National Geographic”), TV
Polonia wyemitowała film promocyjny
o Płocku.
Walory turystyczne Płocka i okolic
promuje PTTK organizując rajdy, space−
ry szlakami turystycznymi, konkursy.
– W najbliższym czasie - poinformo−
wał wiceprezydent - zostanie umieszczo−
nych 5 tablic z planem miasta w miej−
scach gromadzących najwięcej turystów.
Przed organizowanym rok temu
Międzymarodowymi Igrzyskami Szkol−
nymi wyremontowane zostały internaty
oraz zmodernizowany stadion miejski.
Jest projekt i pozwolenie na budowę am−
fiteatru, są plany modernizacji siedziby
Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego.
– Stało się wyjątkowo niedobrze, że
przez tyle lat nie ma pieniędzy na wspiera−
nie turystyki, tym bardziej, że mamy opra−
cowany dobry program - mówił po prezen−
tacji radny Zygmunt Buraczyński. (e.z.)

Na wrześniowej sesji Rady Miasta radni powołali doraźną komisję, składającą się
z przedstawicieli wszystkich klubów, mającą na celu zbadanie zasadności wstrzymania
prac modernizacyjnych Liceum im. Wł. Jagiełły. Przewodniczącym został Jacek Szub−
starski, zastępcą Sławomir Goszkowski, a członkami Józef Czurko i Andrzej Nowakowski.

Prezydent o Jagiellonce
Komisja podczas swoich obrad chciała
„przepytać” m.in. Prezydenta oraz pracow−
ników Urzędu, na co Prezydent nie wyraził
zgody. Na ostatniej sesji odczytano stano−
wisko Mirosława Milewskiego w tej spra−
wie, które wpłynęło do przewodniczącego
Rady Miasta Stanisława Nawrockiego.
„W myśl art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
Rada Miasta powołuje komisję doraźną do
zbadania określonej sprawy, ustalając
przedmiot działania komisji. Obliguje to do
precyzyjnego określenia sprawy, która ma
być przedmiotem badania.
Z przykrością oświadczam, iż nie mogę
podzielić stanowiska Pana Przewodniczą−
cego, iż dla określenia zakresu działania
komisji doraźnej wystarczającym jest przy−
wołanie w nazwie komisji wyrazów „mają−
cej na celu zbadanie zasadności wstrzyma−
nia prac modernizacyjnych Liceum Ogól−
nokształcącego im. Wł. Jagiełły”. Nazwa ta
nie jest adekwatna do rzeczywistego stanu,
albowiem prace modernizacyjne nie zosta−
ły rozpoczęte, a więc nie mogły być też
wstrzymane. Zgodnie z prawem budowla−
nym pojęcie „modernizacja” już nie istnie−
je, a przez roboty budowlane rozumie się
„budowę, rozbudowę, nadbudowę”. Organ
wykonawczy nie może więc przedłożyć ko−
misji dokumentów dotyczących prac mo−
dernizacyjnych ani nie jest możliwe złoże−
nie na te okoliczności wyjaśnień przez pra−
cowników Urzędu Miasta Płocka.
Wyjaśniam uprzejmie, że zaakceptowa−
na przez były Zarząd Miasta Płocka kon−

6

cepcja rozbudowy Liceum Ogólnokształcą−
cego im. Wł. Jagiełły w Płocku stanowi tzw.
prace przedprojektowe, mogące być pod−
stawą do udzielenia zamówienia publiczne−
go na wykonanie projektu budowlanego
i wykonawczego, a dopiero później robót
budowlanych.
Tymczasem przedmiotowa uchwała
Rady Miasta stanowi, iż „zadaniem komisji
będzie przeprowadzenie kontroli w zakresie
zbadania zasadności wstrzymania prac
modernizacyjnych Liceum Ogólnokształcą−
cego im. Wł. Jagiełły w Płocku...”. Przed−
miot kontroli dotyczy więc zamierzeń inwe−
stycyjnych. Wobec powyższego kontrola
wydaje się być bezprzedmiotowa (...)
Wszystkie dokumenty dotyczące przed−
miotowej sprawy zostały przekazane Komi−
sji, co umożliwia jej zapoznanie się ze sta−
nem faktycznym sprawy i dokonanie włas−
nej oceny.
(...)
Ponadto informuję Pana Przewodni−
czącego, że z uwagi na brak środków praw−
nych ze strony organów Gminy do ustale−
nia istotnych okoliczności w sprawie przy−
gotowania do realizacji inwestycji rozbu−
dowy LO im. Wł. Jagiełły, a mających
wpływ na uprawnienie do podjęcia w tym
zakresie decyzji, sprawa została skierowa−
na w dniu 28 października 2003 r. do Pro−
kuratury Rejonowej w Płocku celem ustale−
nia czy nie zostało popełnione przestępstwo
na etapie przygotowania inwestycji do rea−
lizacji. (....)”
Prezydent Miasta Płocka
Mirosław Milewski

Z myślą o niepełnosprawnych
– Najwięcej osób, które zgłaszają się
do Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
nie ma środków materialnych na zaspo−
kojenie podstawowch potrzeb oraz na
zakup leków i rehabilitację - mówił wi−
ceprezydent Piotr Kubera, prezentując
podczas sesji Rady Miasta samorządowy
program „Osoba niepełnosprawna
w społeczności lokalnej”.
– Od początku roku włączyliśmy się
w obchody Europejskiego Roku Osób
Niepełnosprawnych organizując koncer−
ty oraz spotkania, których celem jest in−
tegracja i informacja o środowisku - mó−
wił wiceprezydent.
Rzecznik prowadzi działania, które ma−
ją pomóc w znalezieniu zatrudnienia, miesz−
kania bez barier, w uzyskaniu środków na
rehabilitację i na turnusy rehabilitacyjne.
Ważne jest także zapewnienie równych
praw w dostępie do edukacji, a także w ży−
ciu społecznym, kultualnym i sportowym.
– Dla dzieci niepełnosprawnych
otwarto świetlicę w Specjalnym Ośrodku

Szkolno−Wychowawczym nr 1; prowa−
dzony jest program dożywiania ludzi
chorych, niepełnosprawnych i starszych;
niepełnosprawni korzystają z bezpłat−
nych przejazdów autobusami Komunika−
cji Miejskiej oraz z basenów miejskich relacjonował Piotr Kubera.
Ponadto Rzecznik uczestniczy
w pracach nad kształtowaniem infra−
struktury przyjaznej osobom niepełno−
sprawnym. Współpracuje ze Stowarzy−
szeniem „Silni Razem”, które prowa−
dzi akcję „Płock bez barier” - spraw−
dzając, w jakim stopniu miejsca uży−
teczności publicznej są dostępne dla
niepełnosprawnych.
Jesteśmy w trakcie opracowywania
programu usamodzielniania życiowego
osób niepełnosprawnych, który realizo−
wany będzie w lokalu z „Programu
300”. Stworzymy tam tzw. mieszkanie
treningowe - rotacyjne - dla osób upośle−
dzonych umysłowo, by miały szanse poz−
nać samodzielne życie.
(e.z.)

Logos zamiast uniwersytetu
Wiadomo już, że filia Uniwersytetu
Warszawskiego na pewno nie będzie się
mieściła w zabytkowym budynku po
„Igiełkach” przy ul. Sienkiewicza. Na taką
propozycję nie zgodziły się władze uczel−
ni. – Wizja lokalna zaproponowanego
obiektu potwierdziła wysokie nakłady fi−
nansowe związane z jego remontem – czy−
tamy w piśmie od rektora UW Piotra Wę−
gleńskiego do Prezydenta Miasta. – Wyda−
je się niecelowym inwestowanie 2 mln zł
w budynek usytuowany na działce nie
gwarantującej dalszego rozwoju filii.
Rektor UW uważa, że powierzchnia
budynku nie zapewniłaby odpowiednich
standardów nauczania 200 studentom
I roku, a potem wielokrotności tej liczby,
jaką stanowiliby studenci lat wyższych.
Władze chciałyby mieć do swojej dyspo−
zycji 2000 mkw. powierzchni, a lokale
powinny znajdować się na działce, która

dałaby szansę rozbudowy stojącego już
budynku.
– Kolejnym warunkiem podstawo−
wym jest zapewnienie przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Sportu trwałej do−
tacji na poziomie 2mln 300 tys. zł zwią−
zanej z uruchomieniem i prowadzeniem
studiów dziennych – czytamy dalej
w piśmie Piotra Węgleńskiego.
Takiego zapewnienia ze strony
MENiS−u władze nie mają. Uczelnia
czeka na kolejne propozycje lokalizacji
od miasta.
Co dalej z budynkiem przy ul. Sien−
kiewicza? – Budynek przekażemy praw−
dopodobnie spółce Logos, która prowa−
dzi liceum plastyczne – mówi zastępca
prezydenta Dariusz Zawidzki. – Teraz
zajmuje lokale należące do Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej, która doma−
ga się eksmisji Logosu.
(m.d.)

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku
A. Kandydat powinien spełniać następujące wymogi:
1. wykształcenie wyższe – preferowane prawnicze, ekonomiczne, w zakresie nauk społecznych,
2. ukończona specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
3. staż pracy minimum 3 lata w pomocy społecznej,
4. zdolności kierownicze i organizacyjne,
5. dobry stan zdrowia.
B. Oferta powinna zawierać:
1. koncepcję funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i systemu pomocy spo−
łecznej w mieście,
2. curriculum vitae,
3. odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pra−
cy zawodowej,
4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kie−
rowniczego,
5. zaświadczenie o niekaralności.
C. O otwarciu ofert i dopuszczeniu do udziału w konkursie kandydaci zostaną powiadomie−
ni odrębnym pismem lub telefonicznie.
D. Zastrzega się możliwość nie dokonania wyboru bądź unieważnienia konkursu na dowol−
nym etapie przebiegu.
Dokumenty w zaklejonej kopercie z napisem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku” należy składać w Wydziale Organizacji i Spraw Admi−
nistracyjnych – Oddział Organizacyjny Urzędu Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, pok. nr 114,
do dnia 25 stycznia 2004 roku.

Sygnały Płockie

Płock w Poznaniu
Za bardzo udaną uznać trzeba wizytę
płockich samorządowców w Poznaniu,
19 listopada br. Zastępca prezydenta To−
masz Kolczyński i architekt miasta Iwo−
na Wierzbicka uczestniczyli w posiedze−
niu Związku Miast
Polskich, na którym
zaprezentowali pro−
gram ”Forum dla Płoc−
ka”,
realizowany
wspólnie z UNDP i Or−
lenem.
– Nasz program
wzbudził ogromne za−
interesowanie, po pre−
zentacji zasypano nas
mnóstwem pytań – re−
lacjonuje Tomasz Kol−
czyński. Wynika to za−
pewne z tego, że jesteś−
my jedyną jednostką
samorządu terytorial−
nego, która wdraża taki kompleksowy
program partnerstwa publiczno−prywat−
nego. To pionierskie działanie i – muszę
przyznać – że słuchano nas z pewną za−
zdrością i ”przymierzano” nasz program
do własnych warunków.
Druga poznańska impreza była
równie satysfakcjonująca; odebraliśmy
nagrodę w wysokości 200 tys. zł.
w ogólnopolskim konkursie Narodo−
wego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej pt. ”Nasza Gmi−

na w Europie” w dziedzinie gospodar−
ki odpadami.
– Konkurs był dwuetapowy – mówi
Alina Węgrzyn, kierownik Oddziału
Ochrony Środowiska w UM. W pier−
wszym etapie musieliśmy
wypełnić sążnistą ankietę,
dotyczącą wszelkich aspek−
tów związanych z ochroną
środowiska w naszym mie−
ście. W lipcu zostaliśmy po−
informowani, że Płock zak−
walifikowany został do II
etapu konkursu i poproszo−
no jeszcze o bardziej szcze−
gółowe dane z kilku dzie−
dzin. A w październiku mie−
liśmy wizytę przedstawicie−
li komisji konkursowej, któ−
ra naocznie sprawdzała te
dane które zawarliśmy
w ankiecie, interesując się
głównie ZUOK−iem. Mogliśmy więc już
wtedy przypuszczać, że w dalszej części
konkursu oceniana będzie nasza gospo−
darka odpadami.
Pieniądze z nagrody wydane zostaną
na jeden z celów, które też trzeba było
wskazać w ankiecie: dofinansowanie
oczyszczalni wód opadowych ”Wia−
dukt” odprowadzanych do Brzeźnicy,
zagospodarowanie zespołów przyrodni−
czo−krajobrazowych jaru Rosicy i Brzeź−
nicy lub na edukację ekologiczną.
(j)

Centralny Okręg Wiedzy
– Po przystąpieniu do Unii Europej−
skiej, Polska z 2 mln studentów i ponad 20
tysiącami doktorantów, stanowić będzie li−
czącą się część potencjału intelektualnego
450−milionowej Unii Europejskiej. Jego
optymalne zagospodarowanie może nadać
istotny impuls ”Inicjatywie dla Wzrostu”
Unii Europejskiej, opartej na gospodarce
wiedzy, rozwoju badań naukowych, nowo−
czesnej infrastrukturze oraz przemyśle wy−
sokich technik i technologii.
Świadomi tego wyzwania stojącego
przed Polską, przedstawiciele sfer: rządo−
wej, samorządowej, gospodarczej, eduka−
cyjnej i naukowej, po uwzględnieniu propo−
zycji Polskiej Akademii Nauk, projektu bu−
dowy przy Orlenie w Płocku największego
w Polsce parku technologicznego oraz dzia−
łań Uniwersytetu Łódzkiego, w którym roz−
począł działalność akcelerator łódzki, uwa−
żają za celowe utworzenie w Polsce Cen−
tralnego Okręgu Wiedzy, Edukacji, Nauki,
Wysokich Technik Technologii. To daleko−
siężna koncepcja, mająca spożytkować inte−
lektualny potencjał Warszawy, Łodzi i Płoc−
ka dla promocji i poszukiwań polskich roz−
wiązań innowacyjnych.

Blok komunalny
Gostyniński Budogost rozpoczął bu−
dowę bloku komunalnego przy ul. Norwi−
da/Asnyka. − Zaproponował najniższą ce−
nę za metr kwadratowy – 1350 zł brutto −
mówi dyrektor Wydziału Gospodarki
Mieszkaniowej Stanisław Stańczak. Oferty
sześciu innych firm też nie przekraczały
1,6 tys. zł/mkw. W bloku znajdą się 24
mieszkania komunalne (na parterze cztery
Sygnały Płockie

To fragment deklaracji przyjętej przez
aklamację przez uczestników spotkania, ja−
kie miało miejsce 15 listopada w Muzeum
Mazowieckim. Wzięli w nim udział m.in.
ministrowie, parlamentarzyści, rektorzy
wyższych uczelni. Podkreślano, że okręg
łódzko−mazowiecki skupia prawie 50% po−
tencjału naukowego kraju i dysponuje rów−
nie silnym potencjałem przemysłowym.
Współpracując ze sobą te dwa regiony mogą
wspólnie przełamać wizerunek Polski
w Unii Europejskiej, byśmy w rankingu kon−
kurencyjności państw awansowali na lepsze
miejsce (w ostatnim zajęliśmy 51 lokatę).
Stąd pomysł Centralnego Okręgu Wiedzy,
który musi być zaakceptowany przez Radę
Ministrów i uwzględniony w zwiększeniu
nakładów na badania i rozwój.
– To dobry pomysł −mówi zastępca
prezydenta Tomasz Kolczyński, który re−
prezentował miasto na tym spotkaniu inau−
guracyjnym. Będziemy popierać każdą
inicjatywę, która może przyczynić się do
jego rozwoju i taką deklaracje na tym
spotkaniu złożyłem. Grono ludzi, które
za utworzeniem centrum optuje, daje na−
dzieję na realizację tego pomysłu.
(j)

przeznaczone dla osób niepełnospraw−
nych), nie będzie w nim piwnic, a ogólna
powierzchnia budynku wyniesie 1,2 tys.
mkw. Lokale – 1 i 2−pokojowe z kuchnią
i łazienką – będą wykończone pod klucz,
ale standard będzie niższy niż w MTBS−ie;
nie będzie np. płytek w łazience, drzwi an−
tywłamaniowych.
Zainteresowanie mieszkaniami komu−
nalnymi jest bardzo duże; czeka na nie po−
nad 1500 rodzin. Blok ma być oddany do
użytku 1 listopada przyszłego roku. (m.d.)

Technologiczny Park
Urząd Miasta i PKN Orlen podpisali
wstępne porozumienie o współpracy
przy tworzeniu płockiego Parku Techno−
logiczno−Przemysłowego. Sygnatariu−
szami dokumentu byli: Mirosław Milew−
ski – prezydent miasta, Krzysztof Le−
wandowski – pełnomocnik prezydenta
ds. rozwoju gospodarczego i aktywnych
form zwalczania bezrobocia, Janusz
Wiśniewski – wiceprezes zarządu PKN
Orlen ds. rozwoju i produkcji oraz An−
drzej Macenowicz – wiceprezes zarządu
PKN Orlen ds. zasobów kadrowych i sy−
stemów zarządzania.
Podpisanie porozumienia zakoń−
czyło etap negocjacji pomiędzy par−
tnerami projektu oraz określiło zasady
współpracy przy realizacji Parku
Technologicznego.
Przedsięwzięcie ma na celu
zmniejszenie bezrobocia i łagodzenie

jego skutków, rozwój przedsiębiorczo−
ści w naszym mieście i regionie, dyna−
miczny rozwój technologii oraz two−
rzenie przyjaznego klimatu dla inwe−
storów. Projekt wpisuje się zarówno
w Strategię Zrównoważonego Rozwo−
ju Miasta, jak i – realizowaną przez
Orlen – ideę społecznej odpowiedzial−
ności Koncernu.
Inwestycja powstanie na obszarze
dawnej strefy ochronnej, w sąsiedz−
twie Orlenu. Środki potrzebne na or−
ganizację Parku będą pochodzić od
partnerów projektu oraz z funduszy
unijnych. Na początku 2004 roku po−
winno być już gotowe studium wyko−
nalności oraz programowo−przestrzen−
ne Parku. Pierwsze pozwolenie na bu−
dowę Urząd Miasta wyda prawdopo−
dobnie w marcu przyszłego roku.
(m.d.)

Medal Europejski dla Orlenu
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Business Centre Club wyróżniły
Medalem Europejskim olej napędowy miejski ”Standard 25” produkowany przez
PKN Orlen. Medale i dyplomy VII edycji konkursu, mającego na celu wspieranie ro−
dzimej przedsiębiorczości i promowanie wysokiej jakości polskich wyrobów, odby−
ło się w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.
Przypomnijmy, że Orlen rozpoczął produkcję nagrodzonego produktu w lipcu br.
Nowoczesne paliwo do silników z zapłonem samoczynnym zastąpiło produkowany
wcześniej olej ”Standard 50”, również charakteryzujący się dobrymi właściwościami
użytkowymi i ekologicznymi, ale o większej zawartości siarki. Olej ten nazywany
jest paliwem miejskim, jako że przeznaczony jest przede wszystkim do autobusów
komunikacji miejskiej, poruszających się na stosunkowo krótkich odcinkach, co po−
garsza warunki spalania paliwa i zwiększa emisję spalin. Używając ONM ”Standard
25” emisję tę można znacząco ograniczyć.
(ac)

Uczniowie się bronią
Około 30 osób z Małachowianki
rozpoczęło kurs samoobrony. Na po−
mysł wpadli uczniowie, którzy prowa−
dzą w szkole miniprzedsiębiorstwo
VGE. – Dużo się teraz mówi o niebez−
pieczeństwie na płockich ulicach – mó−
wi prezes Anna Kuźnicka – Uczniowie
boją się rozbojów, kradzieży. Chcemy
umieć się obronić.
Członkowie VGE skontaktowali
się z policją, aby na terenie ich szkoły
odbywały się zajęcia z samoobrony.
– Jesteście pierwszą szkołą w Płocku
i powiecie, która wyszła z taką inicja−
tywą – mówił komendant płockiej poli−
cji Ryszard Kijanowski. – Możecie być
z siebie dumni. Na pewno będziecie

przygotowani jak się zachować w nie−
bezpiecznych sytuacjach; zarówno fi−
zycznie, jak i psychicznie.
Policjanci – dwóch instruktorów
oraz psycholog – przeprowadzą 15 za−
jęć po 1,5 godziny każde. Oprócz zajęć
praktycznych, niektóre spotkania będą
poprzedzone krótką prelekcją. Poli−
cjanci za swoją pracę nie pobierają op−
łat, ale ponieważ jest to przedsiębior−
stwo to każdy uczeń musiał zapłacić po
19 zł. Z tej kwoty większość przezna−
czona jest na ubezpieczenie, reszta to
zysk VGE. Osoby, które biorą udział
w kursie musiały dostarczyć pozwole−
nie od rodziców oraz przejść badania
lekarskie.
(m.d.)

Nowy geodeta miasta
Z dniem 17 listopada Prezydent po−
wierzył funkcję Geodety Miasta Płoc−
ka Dariuszowi Doboszowi, będącemu
jednocześnie kierownikiem Oddziału
Geodezji, Katastru i Gospodarowania
Mieniem Skarbu Państwa w Urzędzie
Miasta.
D. Dobosz jest płocczaninem, ma
35 lat. Studiował w Akademii Rolni−
czej we Wrocławiu, którą ukończył
z tytułem mgr inż. geodezji i kartogra−
fii. Zaliczył także studia podyplomowe
w zakresie administracji i wyceny nie−

ruchomości. Posiada uprawnienia
w dziedzinie geodezji i kartografii na−
dane w 1996 roku przez Ministra Gos−
podarki Przestrzennej i Budownictwa.
W latach 1992−1996 pracował
w Wydziale Geodezji i Gospodarki
Gruntami Urzędu Wojewódzkiego
w Płocku, a następne 4 lata był kierow−
nikiem oddziału rejonowego Woje−
wódzkiego Biura Geodezji i Terenów
Rolnych w Płocku. Ostatnio prowadził
własną firmę, świadczącą usługi geo−
dezyjne.
(j)
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Dobry dyżurny

W ostatecznej rundzie, która odbyła
się w Radomiu, walczyło już tylko 12
osób. Policjanci musieli wykazać się
skutecznością strzelecką, prezentowali
jak radzą sobie z policyjnymi bazami da−
nych. Oceniana była również symulowa−
na obsługa interesanta – kultura zacho−
wania, dążenie do ustalenia wszystkich
okoliczności zdarzenia, szybkość i mery−
toryczność działania, chęć udzielenia po−
mocy oraz dokumentowanie wykona−
nych czynności. Podczas trwania kon−
kursu dyżurni musieli się także liczyć
z anonimowymi telefonami sprawdzają−
cymi od członków komisji.
W zmaganiach najlepszy okazał się
przedstawiciel komendy w Węgrowie,
a płocczanin był trzeci. Konkurs na naj−
lepszego oficera dyżurnego przeprowa−
dzony był po raz pierwszy.
(m.d.)

Kronika policyjna
* Kierujący toyotą 52−letni mężczyzna na
skrzyżowaniu przy ul. Wyszogrodzkiej
zaczął nagle hamować i uderzył w słup
sygnalizacji świetlnej. Do szpitala tra−
fili pasażer i kierowca.
* Na ul. Sienkiewicza płocczance skra−
dziono plecak, telefon komórkowy
i pieniądze. Straty – 815 zł.
* Na ul. Kazimierza Wielkiego policjanci
podczas kontroli Opla Ascony znaleźli
43 kg leszcza. Mężczyźni przyznali się,
że nielegalnie łowili ryby i trafili do
aresztu.
* Z forda zaparkowanego przy ul. Koby−
lińskiego złodzieje po wybiciu szyby
skradli radio z CD. Straty – 4,9 tys. zł.
* Na ul. Otolińskiej czterech sprawców
pobiło 35−letniego płocczanina. Skradli
mu 100 zł i reklamówkę z piwami.
W pościgu policjanci zatrzymali
sprawców w wieku 15−18 lat. Zostali
zatrzymani w areszcie i policyjnej izbie
dziecka. Wobec dwóch pełnoletnich
sprawców sąd zastosował trzy miesią−
ce aresztu.
* W peugocie, stojącym na czerwonym
świetle przy ul. Chopina, złodziej wy−
bił szybę i skradł torebkę z portfelem,
telefonem komórkowym, kartami kre−
dytowymi oraz dokumentami pojazdu.
Straty – 2,5 tys. zł. Policjanci przeszu−
kali teren i znaleźli torebkę oraz doku−
menty.
* Na ul. Kilińskiego do Opla Vectry cze−
kającego na zmianę świateł, podbiegł
mężczyzna i po wybiciu szyby skradł
torebkę, 500 zł, dziesięć kaset magne−
tofonowych oraz dokumenty. Straty
wyniosły ponad 1 tys. zł.
* 22−letni płocczanin ze sklepu przy ul.
Przemysłowej skradł towar o wartości
392 zł.
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* Złodzieje przecięli kraty i włamali się do
magazynu sklepu przy ul. Tumskiej,
skąd skradli 18 telefonów komórko−
wych. Straty ponad 25 tys. zł.
* Złodzieje wybili szybę w VW Passa−
cie zaparkowanym przy ul. Ko−
ściuszki i skradli panel od radia.
Straty – 200 zł.
* Na ul. Jachowicza kierowca Opla
Astry wyjeżdżając z posesji potrącił
pieszego. Po udzieleniu pomocy
w szpitalu mężczyzna został zwol−
niony do domu.
* Z szatni dla pracowników hurtowni zgi−
nęła kurtka z dokumentami i telefonem
komórkowym. Straty – 1 tys. zł.
* Policjanci zatrzymali 60−letniego płoc−
czanina, który w swoim mieszkaniu
przechowywał duże ilości broni.
– Znaleźliśmy m.in. szable, noże, kin−
dżały, broń gazową i hukową, ręczne
miotacze gazowe, paralizatory elek−
tryczne – wylicza rzecznik policji Ka−
rol Dmochowski. Płocczanin znany już
policji, nie miał pozwolenia na żaden
typ broni. Mężczyzna po konsultacji
lekarskiej trafił na obserwację do szpi−
tala psychiatrycznego.
(m.d.)

Godzina 10. Hotel Petropol. Pracow−
nicy na piątym piętrze zauważają pożar.
Nie pomagają działania podręcznym
sprzętem. Ogień się rozprzestrzenia.
Wezwano straż pożarną. Trzeba ewakuo−
wać ludzi. Dwie osoby są ranne, dwie in−
ne zostały uwięzione w pokoju hotelo−
wym.
Na szczęście nie był to prawdziwy
pożar. – To tylko ćwiczenia – uspokajał
komendant Państwowej Straży Pożarnej
Hilary Januszczyk.
Strażacy walczyli z ogniem na wyż−
szych piętrach, lekarze stanowisko ra−
townictwa rozłożyli w hotelowym holu.
Ci, którzy utknęli na piątym piętrze, mu−
sieli wyjść przez okno do kosza strażac−
kiego podnośnika. Najwięcej emocji
wśród przypadkowych przechodniów
wzbudziła jednak ewakuacja „rannego”
z dachu hotelu. Strażacy z grup ratow−
nictwa wysokościowego położyli go na
specjalnych, lekkich noszach, przypięli
pasami i spuścili na linach.
Podczas ćwiczeń swoje umiejętności
sprawdzało prawie 50 ratowników.
– Działania takie podejmujemy regular−
nie – wyjaśnia Hilary Januszczyk.
– Sprawdzamy, czy sprawnie udaje się
nam dysponować siłami, jak układa się

DARIUSZ OSSOWSKI

MARIAN PRZEPIÓRKOWSKI

Płocki policjant, starszy aspirant Sła−
womir Szczypecki zajął trzecie miejsce
w konkursie na najlepszego oficera dy−
żurnego „Komendanci po godzinach”.
Celem konkursu było sprawdzenie
przygotowania zawodowego policjantów
i doskonalenie umiejętności niezbędnych
do właściwego wykonywania służby.
Rozgrywki zorganizowała Komenda
Wojewódzka Policji w Radomiu.
We wstępnym etapie wzięło udział
prawie 200 dyżurnych z Mazowsza. Aby
przejść do następnych etapów policjanci
pisali najpierw test z wiedzy zawodowej.
Wśród konkurencji drugiego etapu była
m.in. obsługa sprzętu łączności i informa−
tycznego (obsługa osób dzwoniących na
policję, przekazywanie informacji radio−
wo−telefonicznej, opracowanie i przesyła−
nie do Komendy Wojewódzkiej telegra−
mów ze zdarzenia). Sprawdzano również
prawidłowość reakcji na zdarzenie, czyli
m.in. sposób przyjęcia informacji, doku−
mentowanie czynności, dowodzenie oraz
współpracę z patrolami i np. dziennikarza−
mi. Komisja oceniała również czy dyżur−
ny poprawnie (pod względem prawnym
i językowym) prowadzi dokumentację
służbową. Zwracano uwagę na umunduro−
wanie i schludność policjanta.

Pożar w hotelu

współpraca z pogotowiem, policją, czy
ratownictwo wysokościowe działa bez
zarzutu i czy nasi strażacy są dobrze
przeszkoleni medycznie. To także spraw−
dzian dla naszych systemów łącznościo−
wych.
(m.d.)

Grupa specjalna
Komendant płockiej policji Ryszard Kijanowski powołał grupę specjalną ds. wła−
mań do mieszkań. – Ostatnio zauważyliśmy, że w Płocku nasilają się kradzieże; śred−
nio raz, dwa razy w tygodniu notujemy takie zdarzenia – mówi.
Celem jest rozpracowanie grupy przestępczej, która kradnie najczęściej sprzęt
RTV, komputery, biżuterię, pieniądze i inne wartościowe rzeczy. Najczęściej włamu−
ją się oni do mieszkań na parterze.
(m.d.)

z redakcyjnej poczty
Bez sygnalizacji
– Kiedy władze Płocka pomyślą o sy−
gnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Pił−
sudskiego i Wyszogrodzkiej – pyta czy−
telnik Tadeusz Ś.
Płocczanin skarży się, że w godzi−
nach szczytu, aby wyjechać z podpo−
rządkowanej ul. Wyszogrodzkiej trzeba
długo czekać i liczyć tylko na uprzej−
mość kierowców. – Skrzyżowanie to

będzie przebudowywane przy budowie
dróg dojazdowych do nowego mostu
– wyjaśnia dyrektor Miejskiego Zarzą−
du Dróg Andrzej Niewczas. – Powsta−
nie wtedy druga nitka ul. Wyszogrodz−
kiej, a zaprojektowane rozwiązania ko−
munikacyjne przewidują sygnalizację
świetlną w tym rejonie. Nie miałoby
sensu inwestowanie w rozwiązania
tymczasowe. Jeszcze jakiś czas kie−
rowcy będą musieli znosić te utrudnie−
nie.
(m.d.)

Zamieszki na stadionie
25 pięciu pseudokibiców zatrzymała
płocka policja po bójce, do jakiej doszło
podczas meczu reprezentacji Polski
z Serbią i Czarnogórą (16 listopada).
Setka chuliganów wtargnęła na płoc−
ki stadion tuż przed zakończeniem pier−
wszej połowy. Nie mieli biletów, po−
przewracali ochroniarzy i zaatakowali
kibiców, którzy byli już na trybunach. Po
kilku minutach interweniowała policja.
Do szpitala trafiła jedna osoba ze złama−
nym żebrem i ciętą raną.
Funkcjonariusze zatrzymali w wię−
kszości płocczan, a także mieszkańców
Kielc i Zabrza. Policja spisała ich dane

i niebawem skieruje wnioski do sądów
grodzkich. Pseudokibicom grozi kara
grzywny do 5 tys. zł i zakaz wstępu na
stadiony.
Przypomnijmy, że po meczu Wisły
Płock z Widzewem Łódź również doszło
do zamieszek. Wtedy policja zatrzymała
24 osoby. Na dwóch kibiców nałożono
grzywny po 2,4 tys. zł oraz zakazano im
wstępu na stadiony przez dwa lata. Ko−
lejnych pięciu kibiców musiało zapłacić
po 2 tys. zł grzywny i również mają
przez dwa lata zakaz wstępu na mecze.
Wobec 13 pseudokibiców sporządzono
wnioski do sądów grodzkich.
(m.d.)
Sygnały Płockie

Płock był miastem bezpiecznej jazdy; Sto−
warzyszenie Rodzin Katolickich zamierza
powołać świetlicę komputerową dla dzieci
z rodzin patologicznych; fundacja „Ich
dom” chce zorganizować bal dobroczynny.
– Część przyjętych wniosków wyróż−
nia się innowacyjnością – mówi Anna
Andrałojć. – Inne starają się o dofinan−
sowanie działalności statutowej. Są też
takie, które łączą działalność dwóch,
a nawet trzech różnych organizacji.
Wszystkie projekty ocenił Komitet
Sterujący. W jego skład wchodzą Płoc−
czanie Roku: Anna Bramska, Marzenna
Kalaszczyńska−Kikiewicz i Bogusław
Osiecki oraz Lekarz 30−lecia Andrzej
Grabowski. Do składania wniosków peł−
nych zostały zakwalifikowane 64 projek−
ty. W połowie grudnia zostaną wybrane
te (ok.25−30), które będą dofinansowane
z Funduszu Grantowego dla Płocka. Naj−
ciekawsze mają szansę na tzw. duży
grant, czyli 80 tys. zł, a pozostałe na ma−
ły – 40 tys. zł. Pieniądze trafiać będą do
organizacji w trzech ratach przez dzie−
więć miesięcy.
(m.d.)

Dobroczynność - dewizą firmy
Płocki Oddział Banku Handlowego
w Warszawie wraz z Fundacją Bankową
im. Leopolda Kronenberga oraz prezes
Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce
zorganizowali 19 listopada w płockim
ratuszu spotkanie pod patronatem prezy−
denta Mirosława Milewskiego zatytuło−
wane „Problematyka społeczna a strate−
gie promocyjne firm”.
Spotkanie adresowane było głównie
do przedsiębiorców, których prelegenci
zachęcali do prowadzenia prospołecznej
działalności. - Dobrze zaplanowana
i przemyślana działalność wpływa na do−
bry wizerunek firmy, wzmocnienie więzi
z lokalną społecznością, dobre kontakty
z mediami, podnosi prestiż, wzmacnia
marketing sprzedaży, pozwala korzystać
z ulg podatkowych - przekonywał Paweł
Łukasiak – prezes zarządu Akademii Fi−
lantropii.
Profesjonalnie przygotowana przez
przedstawicieli Fundacji Bankowej
i Akademii Filantropii prezentacja multi−
medialna nie trafiła jednak do dużej rze−
szy przedsiębiorców, bo na prezentację
przyszło ich zaledwie kilku. Dlaczego
sektor prywatny nie był zainteresowany
informacjami, jak poprzez działania do−
broczynne kreować dobry wizerunek fir−
my? Możliwe, że firmy zasypywane na
co dzień prośbami o wsparcie finansowe

(to jeden z problemów wskazanych
przez prelegentów napotykanych w pro−
wadzeniu dobroczynnej działalności) ce−
lowo unikają okazji do postrzegania ich
jako filantropów.
Spotkanie było także okazją do za−
prezentowania swojej działaności przez
dwie działające w naszym mieście fun−
dacje: Fundację Płocką (w części arty−
stycznej reprezentowała ją młoda, uta−
lentowana skrzypaczka Anna Kaczma−
rek) i Płocką Fundację Zdrowia Dzieci.
Tym bardziej szkoda, że zainteresowanie
prezentacją było tak małe.
Dla Krzysztofa Michalskiego - dy−
rektora firmy Rethmann, który jako je−
den z nielicznych reprezentował środo−
wisko biznesu, zależność między filan−
tropią a promocją firmy jest sprawą
oczywistą, więc firma chętnie inicjuje
działalnia prospołeczne. - Teraz jesteśmy
w trakcie przekształceń [Lobbe została
wykupiona przez Rethmann Recycling
sp. z o.o.- red.], ale wcześniej prowadzi−
liśmy działania dobroczynne i na pewno
będziemy je kontynuować. Pomagaliśmy
dzieciom niepełnosprawnym, świadczyli−
śmy nieodpłatne lub tańsze usługi wywo−
zu odpadów dla domu pomocy społecz−
nej przy okazji imprez. Angażowalismy
się również w wiele imprez charytatyw−
nych.
E.Z.

Prezydent Miasta Płocka
Zaprasza organizacje pozarządowe i fundacje, działające na rzecz osób nie−
pełnosprawnych z terenu miasta Płocka do zgłaszania kandydatów do Miej−
skiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Zgłoszenia przyjmuje Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w Urzę−
dzie Miasta Płocka, Stary Rynek 1 (wejście od ul. Zduńskiej, pok. C13). Propo−
zycje kandydatów należy składać w zaklejonej kopercie do 15 grudnia br. do
godz. 15.30.

Sygnały Płockie

Serce dla Bartka
Grupa uczniów Liceum Ekonomicz−
nego zorganizowała 20 listopada w swo−
jej szkole koncert „Serce dla Bartka”.
Był on częścią większej akcji, w którą
zaangażowało się m.in. stowarzyszenie
„Silni Razem” Marzeny Kalaszczyńskiej
(pieniądze zbierali również koledzy Bar−
tka z drużyny juniorów Wisły podczas
meczu z Legią). Dochód przeznaczono
na pomoc dla Bartka Pietruszewskiego,

cierpiącego na bardzo poważną wadę
serca. Jedyną szansą dla szesnastolatka
był przeszczep, a następnie długa i bar−
dzo kosztowna rehabilitacja.
Uczniowie Ekonomika liczą na to, że
będą mieli okazję zaprezentować swój
program muzyczno – taneczny także
w innych szkołach. Zwiększy się tym sa−
mym grono osób, które pomogą ratować
chłopca.
(ps)

Opiekuńczy i życzliwi
21 listopada 22 pracowników socjal−
nych wyróżnionych zostało nagrodami pie−
niężnymi przez Prezydenta Płocka i dyrek−
tora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz−
nej. Wśród nagrodzonych znaleźli się pra−
cownicy MOPS, DPS „Przyjaznych Serc”
i placówek opiekuńczo−wychowawczych.
– Praca pracownika socjalnego mówił prezydent Milewski - jest niezwy−
kle trudna, zindywidualizowana - nie ma
w niej miejsca na rutynę. Konieczna jest
otwartość na drugiego człowieka, opie−
kuńczość, życzliwość.
Za zaangażowanie w pracę dziękował
również pracownikom MOPS−u pełniący
obowiązki dyrektora Mirosław Chyba.

– To pierwsze tak znaczące wyróż−
nienie w mojej dotychczasowej pracy
– mówiła Dagmara Bartosiak z Domu
Pomocy Społecznej. Czuję się doce−
niona i w imieniu osób nagrodzonych
z naszej placówki dziękuję dyrektoro−
wi DPS Piotrowi Ostrowickiemu za to
wyróżnienie. Myślę, że sprostamy
wszelkim wymaganiom, jakie nakłada
na nas praca i będziemy pełnić nasze
funkcje jeszcze lepiej.
Sceniczne
podziękowanie
dla
wszystkich nagrodzonych - bajkę „Kop−
ciuszek” przygotowały dzieci ze świetli−
cy miejskiej „Słoneczny Krąg” prowa−
dzonej przez MOPS.
(e.z.)

Odzież w darze
17 instytucji i organizacji społecznych
otrzymało dary zebrane przez ratuszowy
Oddział Zarządzania Kryzysowego, Och−
rony Ludności i Spraw Obronnych.
3 grudnia ponad 2 tysiące nowych wyro−
bów dziewiarskich przedstawicielom pla−
cówek przekazał prezydent Mirosław Mi−
lewski i kierownik Oddziału Jan Siodłak.
– Dziękuję wszystkim sponsorom, któ−
rzy zechcieli przekazać nowe wyroby. Je−
stem pewien, że za Państwa pośrednic−
twem trafią do właściwych rąk – powie−
dział Prezydent.
– Pierwszy raz mogliśmy obdarować
rekordową liczbę instytucji – dodał Jan
Siodłak.
Obdarowani zrewanżowali się
Każda z nich średnio otrzymała po− Prezydentowi choinką
nad 100 sztuk ciepłej odzieży.
Mikołajkowe prezenty dostali: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Katolickie
Stowarzyszenie Pomocy im. św. Brata Alberta, Parafia św. Stanisława Kostki, Polski
Czerwony Krzyż, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Krajo−
we Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Silni Razem”, Specjalne Ośrodki
Szkolno−Wychowawcze Nr 1 i Nr 2, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, Zarząd
Miejski TPD, Zespół Szkół Rolniczych im. Leokadii Bergerowej, Miejskie Przed−
szkole Nr 2, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie, Dom Samotnej Mat−
ki w Białej, Domy Pomocy Społecznej z Miszewa Murowanego i Goślic.
(e.z.)

MARIAN PRZEPIÓRKOWSKI

Zakończyło się przyjmowanie
wstępnych wniosków o dotację z Fundu−
szu Grantowego dla Płocka. – Zareje−
strowaliśmy 73 wnioski – mówi koordy−
nator projektu Anna Andrałojć.
Przypomnijmy, że o pieniądze mog−
ły starać się płockie organizacje działają−
ce na rzecz lokalnego społeczeństwa. Do
podziału jest 1,3 mln zł pochodzących od
miasta, Orlenu i Levis’a.
– Wstępne wnioski obejmują wszyst−
kie zaproponowane obszary tematyczne
– wyjaśnia koordynator. – Najwięcej or−
ganizacji chce podjąć działania zmierza−
jące do podwyższenia poziomu bezpie−
czeństwa publicznego poprzez wdrożenie
programów pomocy społecznej. Dużo
zgłoszeń dotyczy także podwyższenia po−
ziomu wykształcenia mieszkańców.
Wiele projektów łączy w sobie różne
obszary działalności, np. poziom wyksz−
tałcenia i bezpieczeństwo publiczne oraz
dziedzictwo kulturowe z poziomem
wykształcenia.
Projekty są bardzo różne. Np. Automo−
bilklub Ziemi Płockiej chce zadbać, aby

MARIAN PRZEPIÓRKOWSKI

Organizacje
z dofinansowaniem
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Konferencja poświęcona przeciw−
działaniu przemocy w szkołach zorgani−
zowana 21 listopada w Gimnazjum nr 8
przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecz−
nych zgromadziła pedagogów szkol−
nych, kuratorów sądowych, pracowni−
ków MOPS−u, policji, świetlic środowi−
skowych i klubów profilaktyki, którzy
stworzyli współpracujący na co dzień,
interdyscyplinarny zespół.
Zajęcia warsztatowe prowadzili
przedstawiciele Fundacji „Dzieci Niczy−
je”, z Państwowej Agencji Rozwiązywa−
nia Problemów Alkoholowych, z gdań−
skiego Towarzystwa Profilaktyki Środo−
wiskowej „Mrowisko” oraz Urzędu
Gminy Warszawa Ursynów.
O tym, z jakimi problemami boryka−
ją się płockie szkoły mówiła na wstępie
konferencji Ewa Adasiewicz – dyrektor
ratuszowego Wydziału Kultury, Oświaty
i Sportu.
– Najmniej problemów wychowaw−
czych po reformie jest w szkołach podsta−
wowych, gdzie najczęstszą formą agresji
jest agresja słowna. W gimnazjach po−
wszechne są już wagary, zastraszenia, wy−
muszenie pieniędzy, groźby, przemoc fi−

zyczna, wandalizm, papierosy, alkohol,
narkotyki. W szkołach ponadgimnazjalnych
mamy do czynienia z przemocą fizyczną
i psychiczną, nakłanianiem do niewłaści−
wych zachowań, kradzieżami, wymusza−
niem pieniędzy i wartościowych przedmio−
tów, zwłaszcza telefonów komórkowych.
Wśród przyczyn takich zachowań
Ewa Adasiewicz wymieniła zbyt dużą
liczbę uczniów w szkole - dotyczy to
zwłaszcza gimnazjum, co pozwala za−
chować uczniom anonimowość; niepo−
radność rodziców, lub brak ich zaintere−
sowania dzieckiem oraz brak informacji
w szkołach o wejściu ucznia w konflikt
z prawem.
Uczestnicy uznali warsztaty jako
bardzo przydatną formę zdobywania
wiedzy i kontaktów.
– Konferencja służyła integracji śro−
dowiska, które w konkretnych przypad−
kach będzie wspólnie spieszyć z pomocą
dzieciom i młodzieży - mówi Beata Czer−
wińska z Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych. Bardzo duże zainteresowa−
nie tym spotkaniem spowodowało, że za−
mierzamy organizować konferencje o ta−
kiej tematyce cyklicznie.
E.Z.

Wychowywać mądrze

Młodzieżowy Dom Kultury zorganizo−
wał ogólnopolską konferencję dla przedsta−
wicieli placówek wychowania pozaszkol−
nego, podczas której ponad setka osób de−
batowała m.in. na temat pomiaru jakości
pracy w domach kultury oraz edukacji kul−
turalnej w kontaktach europejskich.
Trzydniowa konferencja, której głów−
ne obrady toczyły się w Dębie Polskim roz−
poczęła się 13 listopada w płockim ratuszu,
gdzie uroczyście otworzyli ją: gospodarz
miasta - prezydent Mirosław Milewski i or−
ganizator konferencji - Roma Ludwicka.
Dyrektor MDK przyjęła od władz mia−
sta, powiatu i Kuratorium Oświaty wiele
pochwał dotyczących wzorowej pracy na−
szej płockiej placówki, sama również po−
dziękowała wszystkim, którzy przyczynili
się do tego sukcesu. W szczególny sposób
wyróżniła Ewę Adasiewicz - dyrektora ra−
tuszowego Wydziału Kultury, Oświaty
i Sportu oraz Marka Bębenistę - pracowni−
ka delegatury Kuratorium Oświaty, wre−
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czając im witraże−statuetki przedstawiające
Króla Maciusia I.
Podczas zajęć warsztatowych uczestni−
cy konferencji poszukiwali narzędzi, które
będą pomocne w mierzeniu jakości swojej
pracy oraz stworzyli podstawy do budowa−
nia programów naprawczych.
MDK zaprezentował działania teatral−
ne i dramę, które zostały wysoko ocenione
przez gości. Wśród prelegentów obecny
był m.in. Antoni Weyssenhoff - prezydent
Europejskiego Stowarzyszenia Czasu Wol−
nego Dzieci i Młodzieży i dyrektor Cen−
trum Młodzieży w Krakowie, a także
przedstawiciele MENiS.
Uczestnicy konferencji mieli także
okazję poznać Płock - zwiedzili ratusz, Mu−
zeum Mazowieckie, wysłuchali krótkiego
koncertu HZPiT „Dzieci Płocka”. - To była
najlepsza promocja miasta - podsumowała
Roma Ludwicka. Nasi goście wystawili
Młodzieżowemu Domowi Kultury „szóst−
kę” za organizację konferencji.
(e.z.)

Patron bez zmian
Społeczność szkolna Gimnazjum nr 5
nadała swojej szkole imię generała Zyg−
munta Padlewskiego - to samo, jakie nosiła
wcześniej Szkoła Podstawowa nr 10, na ba−
zie której powstało gimnazjum.
Uroczystość nadania imienia i poświę−
cenia sztandaru odbyła się 15 listopada.
Uchwałę, w której Rada Miasta wyraża
zgodę na nadanie imienia odczytał prze−
wodniczący Rady Stanisław Nawrocki.
Prezydent Mirosław Milewski gratulował
szkole wyboru patrona. – Cieszę się - mó−
wił, że społeczność szkolna pozostała wier−
na Zygmuntowi Padlewskiemu i że podej−
muje trud kształtowania właściwych po−
staw uczniów. Życzenia dla społeczności
szkolnej przekazali też m.in. Teresa Dobro−
sielska - dyrektor płockiej delegatury Kura−
torium Oświaty, Zenon Dylewski - opiekun
miejsc pamięci narodowej, przedstawiciel
Międzyzakładowej Komisji Oświaty
NSZZ “Solidarność”. List gratulacyjny

przysłał marszałek województwa mazo−
wieckiego Adam Struzik, który przekazał
uczniom program komputerowy do nauki
języka angielskiego.
O tym, że uczniom nie jest obca postać
generała Padlewskiego oraz wydarzenia hi−
storyczne, których był inspiratorem świadczy
dojrzałe przedstawienie prezentujace losy na−
szego miasta i generała z 1863 roku. W jego
przygotowanie zaangażowała się prawie setka
osób: kilkudziesiecioosobowy chór dziew−
częcy, zespół aktorski oraz soliści (śpiew,
trąbka, skrzypce, instrumenty klawiszowe).
Uczniowie złożyli ślubowanie na
sztandar, który dyrektorowi Gimnazjum Barbarze Szczawińskiej przekazała po−
przednia Rada Pedagogiczna SP nr 10, któ−
rą reprezentował długoletni dyrektor “pod−
stawówki” - Kazimierz Pilewski. Na awer−
sie sztandaru widnieje numer szkoły: “5”
otoczony barwami miasta z gotyckim napi−
sem informującym o szkole.
(e.z.)

Lekcja historii najnowszej
Kilkunastu płocczan otrzymało 13 li−
stopada medale Ministerstwa Obrony Na−
rodowej za zasługi dla obronności kraju.
Uroczystość miała miejsce w Szkole Pod−
stawowej nr 23 im. Armii Krajowej.
Srebrne (5) i brązowe (10) medale
otrzymali głównie nauczyciele historii oraz
osoby zaangażowane w organizację ogól−
nopolskiego konkursu „Losy żołnierza
i oręża polskiego”, którego pomysłodawcą
jest Marek Gajewski – przewodniczący Po−
rozumienia Organizacji Kombatanckich.
Odznaczenia, wspólnie z Markiem Gajew−
skim, wręczał pułkownik Jarosław Dębski przedstawiciel MON.
– Jesteśmy świadkami lekcji historii
najnowszej - mówił pułkownik. W dzisiej−
szych czasach patriotyzmu nie trzeba udo−
wadniać walcząc, wystarczy dobrze praco−
wać na rzecz Ojczyzny.
– Zapewniam - mówił wicestarosta
Jan Ciastek, dziekując w imieniu wszyst−
kich odznaczonych, że będziemy speł−

DARIUSZ OSSOWSKI

Zintegrowany
system pomocy

Już dziś rozpoczynamy starania, żeby w ciagu dwóch lat postawić godny pomnik ge−
nerałowi Zygmuntowi Padlewskiemu - mówił podczas uroczystości w Gimnazjum nr
5 prezydent Mirosław Milewski.

Pułkownik Jarosław Dębski odznacza
brązowym medalem Bogdana Taube

niać wszystkie nasze obywatelskie zada−
nia.
Historyk Bogdan Taube przygotowuje
młodzież do konkursu od początku jego ist−
nienia. Otrzymał już trzecie tak wysokie
odznaczenie państwowe: na swoim koncie
ma Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi. - Od−
czuwam satysfakcję, że nasza praca jest tak
dobrze oceniana - mówił.
(e.z.)

Warsztaty Themersonowskie

Spojrzeć na świat inaczej
To już czwarte z cyklu spotkanie ucz−
niów Jagiellonki z artystami z Centrum
Sztuki STUDIO im. S.I. Witkiewicza w ra−
mach Warsztatów Themersonowskich,
których inicjatorką jest Ewa Szatkowska nauczyciel wiedzy o kulturze.
Na początku uczniowie poznali
wszechstronną twórczość Franciszki i Ste−
fana Themersonów, by podczas warszta−
tów swobodnie poruszać się w różnych
dziedzinach sztuki.
Temat listopadowych warsztatów zo−
stał zawężony do filmu, a zajęcia praktycz−
ne polegały na zapoznaniu się z technikami
filmowania, których efektem było nakręce−
nie etiudy o Płocku. Uczniowie klas: II i IV
obejrzeli filmy o teatrze Grotowskiego,
Szajny i Kantora; później sami opracowy−

wali scenariusz do własnego - jednominu−
towego - filmu o Płocku i wyruszyli w ple−
ner. - Powstało 10 ciekawych pomysłów mówił reżyser Robert Jasiński. Akcje
etiud filmowych dzieją się m.in. w aptece,
na torach kolejowych, tematem jest też
szkoła i tolerancja. W przełożeniu pomy−
słów na obraz pomagali młodym adeptom
sztuki filmowej artyści ze STUDIA: Da−
riusz Pick, Józef Żuk Piwkowski, Tadeusz
Sudnik i Robert Jasiński.
Drugiego dnia warsztatów, po zmonto−
waniu materiałów, uczniowie oglądali
efekty swojej pracy - projekcję wszystkich
nakręconych fragmentów, które pokazują
Płock w sposób niestandardowy, zgodnie
z mottem warsztatów: „spojrzeć na świat
inaczej”.
(e.z.)
Sygnały Płockie

Informacja "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o. i Powiatowej Stacji
Sanitarno−Epidemiologicznej o jakości wody wodociągowej w październiku 2003 r.
L.p.

Parametry i wskaŸniki

1

2
0

Powiatowa Stacja
SanitarnoEpidemiologiczna
Zawartoœæ w wodzie wodoci¹gowej
œrednia
max
œrednia
max
3
4
5
6
"Wodoci¹gi P³ockie"

Dopuszczalne zakresy
wartoœcix)
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1. Temperatura, C

11,9

15,0

-

-

-

2. Barwa, mg Pt/l
3. Mêtnoœæ, NTU

0

15

1

5

15

0,52

10,70

0,31

0,96

1

4. Odczyn, pH

7,4

7,6

7,4

7,5

6,5-9,5

5. Przewodnoœæ, µS/cm
6. Smak

979
1017
akceptowalny

939
968
akceptowalny

2500
akceptowalny

akceptowalny

akceptowalny

akceptowalny

7. Zapach
8. Amoniak, mg/l
9. Azotany, mg/l

0,13
3,4

0,28
5,5

0,24
4,23

0,35
6,19

0,5
50

10. Azotyny, mg/l

<dgo

0,007

0,004

0,009

0,5

11. Chlor wolny, mg/l

<dgo

0,05

0,07

0,22

0,1 - 0,3

12. Chlorki, mg/l

139

140

-

-

250

13. Fluorki, mg/l

0,5

0,6

-

-

1,5

14. Fosfor, mg P2O5/l

0,74

1,06

-

-

-

48

53

-

-

250

<dgo

<dgo

nw

0,01

0,2

17. Magnez, mg/l

18

19

-

-

125

18. Wapñ, mg/l

71

71

-

-

-

19. Mangan, mg/l

0,01

0,04

0,02

0,05

0,05

20. ¯elazo ogólne, mg/l
21. Twardoœæ, mg CaCO3/l

0,07
251

1,07
254

0,05
-

0,20
-

0,2
60 - 500

22. Ogólny wêgiel org., ppm
23. Utlenialnoœæ, mgO2/l

4,0
1,7

6,3
2,1

-

-

-

-

5

<dgo

<dgo

-

-

0,2

<dgo

-

-

15

2,6

-

-

-

<dgo

-

-

30

<dgo

<dgo

-

-

-

<dgo

2,6

-

-

150

15. Siarczany, mg/l
16. Glin, mg/l

24. Detergenty anionowe, mg/l
25. Bromodichlorometan, µg/l
26. Bromoform, µg/l
27. Chloroform, µg/l
28. Dibromochlorometan, µg/l
Trójhalometany, µg/l
29.
(suma 25-28)

<dgo
<dgo
<dgo

Próbki wody pobrane przez "Wodoci¹gi P³ockie" w 57 punktach poboru w ró¿nych rejonach miasta
Próbki wody pobrane przez PSSE w P³ocku w 20 punktach poboru próbek wody w ró¿nych rejonach
miasta P³ocka (SUW P³ock, ul.Górna 56)

OPINIA
Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Płocku dotycząca jakości
wody w sieci wodociągowej w mieście
Płocku produkowanej przez Stację
Uzdatniania Wody w Płocku,
ul. Górna 56b oraz Płocku − Góry
w miesiącu październiku 2003 roku.
"Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Płocku na podstawie przedstawionych wyni−
ków badań fizyko − chemicznych i bakterio−
logicznych wody wykonanych przez Laborato−
rium ,,Wodociągów Płockich" Sp. z o.o. w
Płocku oraz raportów badań próbek wody wy−
konanych przez Laboratorium Powiatowej Sta−
cji Sanitarno −Epidemiologicznej w Płocku w
punktach sieci różnych rejonów miasta Płocka
stwierdza, że:
Jakość wody (produkowana przez SUW
Płock, ul. Górna 56) w badanym zakresie fi−
zykochemicznym odpowiadała wymaganiom
określonym w rozporządzeniu Ministra Zdro−
wia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wy−
magań dotyczących jakości wody przeznaczo−
nej do spożycia przez ludzi (załącznik nr 2),
poza przekroczeniami maksymalnymi wartości
następujących wskaźników i parametrów :
− mętność − 4,41 % w odniesieniu do 136
oznaczeń,
− żelazo ogólne − 5,15 % w odniesieniu do
136 oznaczeń.
W zakresie przeprowadzonych badań mikro−
biologicznych na ogólną liczbę 136 badań nie
notowano przekroczeń w stosunku do norma−
tywów zawartych w załączniku nr 1 do wyżej
cytowanego rozporządzenia, tj. liczby bakterii
grupy coli typu kałowego, paciorkowców kało−
wych (enterokoki), clostridiów redukujących
siarczyny.
Odnotowano 1 przypadek przekroczenia licz−
by bakterii grupy coli (w odniesieniu do 136
pobranych próbek), 14 przypadków przekro−
czenia ogólnej liczby kolonii hodowanych w
temperaturze 220C przez 72 h (w odniesieniu
do 134 pobranych próbek) oraz 2 przypadki
przekroczenia ogólnej liczby kolonii hodowa−
nych w temperaturze 370C przez 24h (w od−
niesieniu do 136 pobranych próbek).
Jakość wody (produkowana przez SUW
Płock − Góry) w badanym zakresie fizykoche−
micznym i bakteriologicznym odpowiadały
wymaganiom określonym w wyżej cytowanym
rozporządzeniu z wyjątkiem przekroczenia (w
jednym przypadku) maksymalnej wartości
mętności i manganu."

Wodociąg publiczny "Góry"
L.p.

Parametry i wskaŸniki

1

2
0

Powiatowa Stacja
SanitarnoEpidemiologiczna
Zawartoœæ w wodzie wodoci¹gowej
œrednia
max
œrednia
max
3
4
5
6
"Wodoci¹gi P³ockie"

1. Temperatura, C

10,0

2. Barwa, mg Pt/l
3. Mêtnoœæ, NTU

Dopuszczalne zakresy
wartoœcix)

7

10,0

-

-

-

5

5

-

-

15

0,45

1,18

-

-

1

4. Odczyn, pH
5. Przewodnoœæ, µS/cm
6. Zapach

7,2

7,3

-

-

6,5-9,5

521

526

-

-

2500

-

-

akceptowalny

7. Amoniak, mg/l
8. Chlor wolny, mg/l

0,12
0,03

-

-

-

-

0,5
0,1 - 0,3

Sygnały Płockie

akceptowalny
0,16
0,08

x) W przypadku podania jednej
wartości dolna wartość zakresu
wynosi zero
,, − " w kolumnie 3,4,5,6 nie
oznaczano
,, − " w kolumnie 7 brak
unormowania
Wynik <dgo oznacza zawartość
poniżej dolnej granicy
oznaczalności, która wynosi:
Azotyny − 0,003 mg/l
Chlor wolny − 0,03 mg/l
Glin − 0,04 mg/l
Detergenty anionowe − 0,1 mg/l
Bromodichlorometan − 2 µg/l
Bromoform − 2 µg/l
Chloroform − 2 µg/l
Dibromochlorometan − 2 µg/l
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Dzieje, a przede wszystkim znaczenie Kościoła Katolickiego określają dwa wydarzenia: Narodzenie i Zmartwychwsta−
nie Pana Jezusa. Rocznice z nimi związane wyznaczają dwa najważniejsze święta w kalendarzu kościelnym. Wyznacza−
ją też rytm religijnego życia wiernych i nie ma bardziej rodzinnej uroczystości, jak Święto Bożego Narodzenia.
Jest to związane też z oczekiwaniem na św. Mikołaja, na prezenty, ale przede wszystkim na przyjście Pana Jezusa,
na największy prezent, jakim jest Jego Miłosierdzie.

Pokłon Jezusowi

Pokłon Trzech Króli, drzwi płockie, poł. XII w., fot. wg. Ryszard Knapiński, Credo Apostolorum w romańskich Drzwiach Płockich, Płock 1992

Wydarzenia związane z narodzeniem Pana Jezusa
przekazuje Ewangelia. Ważnym uzupełnieniem tych treści
jest bogata literatura apokryficzna, pisma, które nie weszły
do kanonu Pisma Świętego. W szczegółach różnią się czę−
sto od treści ewangelicznych, ale pomimo tych różnic,
świadczą o rozprzestrzenianiu się Dobrej Nowiny daleko
poza granice Palestyny. Przede wszystkim poświadczają,
że Pan Jezus jest synem Boga wszystkich ludzi, a symbo−
lem tego jest hołd Mędrców ze Wschodu, nazywanych
również magami, wróżbitami, królami.
Cudowne Poczęcie
Anna, córka kapłana Matana i żona Joachima, zamoż−
nego pasterza, była kobietą bezpłodną. Stało się to przy−
czyną jej poniżenia i wygnania ze świątyni. Z tego też po−
wodu – według kapłanów – Joachim nie był godny, aby ja−
ko pierwszy składał Bogu ofiary. Odtrącenie spowodowa−
ło, że bez wiedzy żony udał się na pustynię, gdzie pościł
przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Anna, nie wie−
dząc co się stało z jej mężem, przywdziała szaty żałobne
i pogrążyła się w modlitwie: I oto Anioł Pański stanął
i rzekł: „Anno, Anno. Wysłuchał Pan Bóg modlitwę twoją.
Poczniesz i porodzisz, a potomstwo twoje będzie przepo−
wiadane po całej ziemi”...
I oto przyszli dwaj zwiastuni i rzekli: „Oto Joachim,
mąż twój, przybywa ze swymi stadami”. Anioł bowiem
Pański zstąpił do Joachima i powiedział: „Joachimie, Jo−
achimie, wysłuchał Pan Bóg twoją modlitwę. Zstąp stąd!
Oto bowiem żona twoja Anna poczęła w swym łonie. [apo−
kryficzna Protoewangelia Jakuba, IV 1, 2].
Siedem miesięcy później urodziła się Maria, matka
Pana Jezusa, której Anioł Pański zwiastował: W szóstym
miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei,
zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi, imie−
niem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Mary−
ja. Anioł wszedł do niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna
łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewia−
stami>”.
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Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miało−
by znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: „Nie
bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto pocz−
niesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie
On wielki i będzie nazywany Synem Najwyższego, a Pan
Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował
nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie
końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to sta−
nie, skoro nie znam męża?” Anioł jej odpowiedział:
„Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc najwyższego osłoni
Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane
Synem Bożym [Łk 1, 26−35].
Pasterz
Joachim był pasterzem, za okazaną łaskę ofiarował
Bogu najlepsze owce ze swojego stada. Pan Jezus narodził
się w cudowny sposób z Maryi Dziewicy w szopie, wśród
zwierząt, a pierwsi, którzy oddali mu pokłon, byli paste−
rzami. Sam też jest nazwany Barankiem Bożym, ale i Do−
brym Pasterzem.
Tradycja przekazuje rozbieżne wiadomości na temat
miejsca narodzenia: czy Pan Jezus urodził się w stajence,
czy w grocie (niekiedy oba te miejsca są łączone): Trzecie−
go dnia po narodzeniu Panna Maryja wyszła z groty i uda−
ła się do stajni. Tam złożyła dzieciątko w żłobie, a wół
i osioł oddali mu pokłon. I wypełniło się to, co zostało po−
wiedziane przez proroka Izajasza: „Poznał wół Pana swe−
go i osioł żłób [stajnię] Pana swego”. Zwierzęta otoczyły
dzieciątko i wielbiły je nieustannie. Wtedy wypełniły się sło−
wa proroka Habakuka” „Objawisz się w pośrodku zwie−
rząt” [apokryficzna Ewangelia Pseudo−Mateusza XIV].
Rola pasterza w tradycji starożytnej jest bardzo duża
i obdarzona wielkim szacunkiem; odnosi się do tego, któ−
ry wyprowadza swoje stado na pastwisko i broni je przed
dzikimi zwierzętami. Władza królewska również jest koja−
rzona z pasterzami. Do dziś w wielu społecznościach na−
czelną rolę pełnią osoby, które posiadają bogate i dorodne
stada bydła.

Pan Jezus pochodził z rodu Dawida i narodził się
w Betlejem (nazwa oznacza miasto chleba). W Betlejem
urodził się Dawid, który był pasterzem i był tu namaszczo−
ny na króla. Mówi o tym Pan Bóg poprzez proroka Nata−
na: A teraz przemówisz do sługi mojego, Dawida: To mó−
wi Pan Zastępów: Zabrałem cię z pastwiska spośród
owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem
[2Sm 7, 8].
Dawid jest też uważany za autora Psalmów, które
w większości zapowiadają nadejście Pana Jezusa i Króle−
stwo Mesjańskie:
Królestwo Mesjasza
I panować będzie od morza do morza,
od rzeki aż po krańce ziemi.
Nieprzyjaciele będą mu się kłaniać,
A jego przeciwnicy pył będą lizali
Królowie Tarszisz i wysp
przyniosą dary,
królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie,
Wszystkie narody będą mu służyły. [Ps 72, 8−11]
Nadejście Odkupiciela i Jego panowanie zapowiedział
również Prorok Izajasz:
Albowiem Dziecię się nam narodziło,
Syn został nam dany,
Na jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju,
Wielkie będzie Jego panowanie
W pokoju bez grani
Na tronie Dawida
I nad Jego królestwem [Iz 9, 5−6]
Od Zachodu ujrzą imię Pana
I od Wschodu słońca - chwałę Jego,
Bo przyjdzie On jak gwałtowny potok,
Pędzony tchnieniem Pańskim.
Sygnały Płockie

Lecz do Syjonu przyjdzie jako Odkupiciel... [Iz 59, 19−20]
I pójdą narody do twojego światła,
królowie do blasku twojego wschodu...
Zaleje cię mnogość wielbłądów Dromadery z Madianu i z Efy.
Wszyscy oni przybędą ze Saby,
Zaofiarują złoto i kadzidło...
A okręty Tarszisz w pierwszym szeregu,
Ażeby przywieść twych synów z daleka,
Ich srebro i złoto wraz z nimi [Iz 60, 3, 6, 9].
Mędrcy ze Wschodu
Zapowiedzi psalmu i proroka Izajasza znalazły swoje
urzeczywistnienie, a wydarzenie zostało opisane w Ewan−
gelii św. Mateusza:
Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za pa−
nowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli
do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król
żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro to usłyszał król
Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc
wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich,
gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W
Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok:
A ty, Betlejem, ziemio Judy,
Nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Ju−
dy,
Albowiem z ciebie wyjdzie władca,
Który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”.
Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypy−
tał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując
ich do Betlejem, rzekł: „udajcie się tam i wypytajcie sta−
rannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym
i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy
króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na
Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się
nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę,
bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię
z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu po−
kłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: zło−
to, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie
wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyz−
ny [Mt 2, 1−12, w tekście św. Mateusz przytacza słowa
Proroka Micheasza, R.R.]
Tradycja
Opis pokłonu Mędrców ze Wschodu w literaturze
apokryficznej jest bardzo bogaty. Różnią się one między
sobą w szczegółach, przekazują nieznane z Ewangelii fak−
ty. Apokryf Ujgurski opowiada historię pokłonu Magów,
ich wątpliwości kim jest Pan Jezus, Królem, Mesjaszem
czy Bogiem i ich ostateczne ukorzenie się.
W Arabskiej Ewangelii Dzieciństwa znajdują się ele−
menty Zaratusztrianizmu. W tej religii, dzień Duży Now
Ruz, przypadający szóstego dnia miesiąca farwadina,
dzień narodzin Zaratusztry, (który odpowiada dwudzieste−
mu piątemu grudniowi) jest dniem bardzo uro−
czystym, w którym rozdaje się hojne jał−
mużny. Wg tego apokryfu, Zaratusz−
tra też nauczał o narodzinach Pana
Jezusa z Maryi Dziewicy, Jego
Ukrzyżowaniu i Zmartwych−
wstaniu. Interesująca jest w tej
Ewangelii historia cudownej
pieluchy Pana Jezusa: I było,
[że] kiedy narodził się Pan
Jasű w Bajt Lahm w [kraju]
Jahűdâ w czasach Îrűdîsa
króla, szli oto Magowie z kra−
jów Wschodu do Űrašalim, jak
przepowiedział Zarâdušt, i mieli
ze sobą ofiary [ze] złota, kadzidlane−
go drzewa i mirry. Oddali więc Mu po−
kłon i przekazali Mu swe dary. Wówczas
wzięła Święta Mirjam jedną z pieluch {Jezusa] i wręczyła
im ją dla błogosławieństwa, a oni przyjęli ją, jak najlepiej.
I w tej chwili ukazał się anioł na podobieństwo gwia−
zdy, która najpierw była ich przewodnikiem. Poszli więc
kierowani jej światłem, aż doszli do swych krajów.
A kiedy zgromadzili się [wszyscy razem], ich królowie
i władcy zapytali: „Co widzieliście? Co robiliście? Jak
poszliście i jak wróciliście? Co przynieśliście ze sobą?”
Wtedy pokazali im ową pieluchę, którą wręczyła im
Święta Mirjam, i urządzili z tego powodu święto. Roz−
palili ogień zgodnie z ich zwyczajem i oddali mu cześć
Sygnały Płockie

i wrzucili doń ową pieluchę. Objął ją ogień zgodnie
i przeniknął. Kiedy zaś zgasł ogień, wyciągnięto pielu−
chę, a ta była taka, jaka była na początku - jak gdyby
ogień jej nie musnął.
Zaczęli ją więc całować [EwDzArab VII 1−2, VIII 1−2].
Niezwykle bogata jest opowieść zamieszczona w Or−
miańskiej Ewangelii Dzieciństwa. Występują tu, zbliżone
do tradycji europejskiej, imiona królów; Melkon - Mel−
chior, Gaspar - Kacper i Baltazar: Trzej królowie Mędrcy
byli braćmi. Pierwszym był Melkon, król Persów, drugim
Gaspar, król Hindusów, trzecim Baltazar, król Arabów.
[...] A gdy każdy złożył swoje dary ku czci królewskiego
dziecięcia izraelskiego, królowie powstawszy [wyszli] z ja−
skini; następnie wszyscy trzej zebrali się, usiedli i naradza−
li się razem. I mówili: „Co za dziwne rzeczy zobaczyliśmy
naszymi oczyma! [...] Król Gaspar rzekł: „Gdy przynio−
słem w ofierze kadzidło, ujrzałem w nim wcielonego Syna
Bożego, siedzącego na tronie chwały, a zastępy [aniołów]
bezcielesnych stanowiły jego dwór”. Baltazar rzekł:
„Podczas gdy ja zbliżyłem się do niego, widziałem jak sie−
dział na wysokim tronie, a niezliczone zastępy padłszy na
twarz przed nim oddawały mu chwałę”. Melkon rzekł: „A
ja zobaczyłem, że gdy w ciele umarł na mękach, powstał
z powrotem przywrócony do życia”.
Królowie udali się do jaskini i w następne dni, aby się
przekonać o prawdzie swoich widzeń. Tym razem mieli
już inne widzenia. Kiedy za trzecim razem przybyli do ja−
skini: Weszli jeden po drugim, rozglądali się i rozpoznali
dziecię. Poczuli w sercu przypływ radości, ucieszyli się,
a przepełnieni radością i miłością udali się, aby oznajmić
całemu swemu wojsku tymi słowami: „On jest naprawdę
Bogiem i Synem Bożym, który okazał się każdemu z nas
w zewnętrznej postaci zależnie od naszego daru i z dobro−
cią i słodyczą przyjął nasze pozdrowienie i nasze pokłony”
[EwDzOrm Rozdział XI]
Zbawca Świata
Pomimo różnic w treści poszczególnych pism apokry−
ficznych, nie różnią się one w znaczeniu samych narodzin
i symbolicznej roli hołdu złożonego Panu Jezusowi. Moż−
na w nich odnaleźć wpływ innych religii, jak to jest w przy−
padku Zaratusztranizmu. Wskazuje to właśnie na po−
wszechność Pana Jezusa, jako Zbawcę i Odkupiciela
wszystkich ludzi. Takie treści są zawarte w dodatku do
Ewangelii Pseudo−Mateusza. Kiedy Magowie złożyli już
dary i opuścili grotę, zwrócili się do Józefa: „Szczęśliwy
człowieku, teraz będziesz wiedział, kim jest chłopiec, które−
go pielęgnujesz”. Odrzekł im Józef: „Przypuszczam, że jest
to mój syn”. Mówią mu: „Imię Jego jest większe od twego.
Ale być może, godny jesteś nazywać się jego ojcem, ponie−
waż służysz mu nie jak swemu synowi, lecz jak Bogu i Pa−
nu swemu, a dotykając go swoimi rękami czcisz Go z wiel−
ką bojaźnią i troską. Nie uważaj więc nas za nieuczonych.
Usłysz to od nas, że ten, który został ci wyznaczony na opie−
kę, jest Bogiem bogów i Panem panujących, Bogiem i Kró−
lem wszystkich władców i możnych, Bogiem anio−
łów i sprawiedliwych. On jest tym, któ−
ry uwolni wszystkie narody
w swoim imieniu, ponie−
Pokłon
Trzech Króli,
kielich
Konrada
Mazowiec−
kiego, 2 ćw.
XIII w.,
fot wg A.
Przeździecki i E.
Rastawiecki, Wzo−
ry sztuki średnio−
wiecznej..., Warszawa,
Paryż 1853−1855

waż jego jest potęga i władza: <<On zniszczy oścień
śmierci i rozproszy władzę piekła. Będą mu służyć królowie
i wszystkie pokolenia ziemskie oddadzą mu pokłon, i wyzna
go wszelki język mówiąc: „Ty jesteś Chrystusem Jezusem,
wybawicielem naszym i zbawcą. Ty bowiem jesteś Bogiem,
mocą i chwałą wiecznego Ojca>>
Józef zapytał ich: „Skąd wiecie, co mi mówicie?”
Odpowiedzieli mu Magowie: „Znajdują się u nas stare
księgi proroków Bożych, w których zostało opisane, jak
Chrystus przyjdzie na ten świat [...] Znakiem była nam
gwiazda. Ona bowiem przy blasku słońca ukazała się

nam. O jej wyglądzie nikt nigdy nie potrafił nic mówić.
Albowiem pojawienie się tej gwiazdy oznacza, że poto−
mek Boga będzie rządził w światłości dnia [...] Gwiazda
ta bowiem jest Słowem Bożym [PsMt 93, 94]
Epifania
Uroczystość hołdu Trzech Króli, w języku liturgicz−
nym Epiphania Domini, co oznacza objawienie się Pana
Boga ludziom, tu niewierzącym, przypada na dzień szósty
stycznia. Jest ta uroczystość połączona z Teophanią, rocz−
nicą chrztu Pana Jezusa w Jordanie, czyli objawienia się
Pana Jezusa przy chrzcie i z Bethaphanią, tajemnicą prze−
mienienia wody w wino w Kanie Galilejskiej.
Ważne znaczenie symboliczne jakie przekazuje po−
kłon Trzech Króli, zostało wyrażone również w bogatej
ikonografii tego tematu. Ilustracje przedstawiające hołd
Mędrców ze Wschodu pojawiają się już w pierwszych
wiekach naszej ery. Ewangelia mówi o Mędrcach, Tertu−
lian na przełomie II i III wieku, na podstawie przytoczone−
go Psalmu, nazywa ich Królami.
Pierwotnie wygląd Magów był jednakowy, dopiero
w późniejszych wiekach pojawia się zróżnicowanie posta−
ci i określona ich symbolika; Melchior – starzec, niesie
Dzieciątku - Królowi złoto; Baltazar – w sile wieku, niesie
Dzieciątku - człowiekowi mirrę; Kacper − młodzieniec,
ofiarowuje Dziecięciu - Bogu kadzidło. Tradycja średnio−
wieczna łączy ich z trzema znanymi wówczas rejonami
świata, gdzie Kacper, czarnoskóry władca, reprezentuje
Afrykę.
Znaczenie tego tematu dla treści religijnych prześle−
dzić można również w sztuce związanej z katedrą w Płoc−
ku. Przedstawienie hołdu Trzech Króli znajduje się na brą−
zowych drzwiach świątyni, na kielichu Konrada Mazo−
wieckiego i na fresku Drapiewskiego w prezbiterium
(patrz str. 24 ”Sygnałów”).
Stanisławówka
Tradycja Bożego Narodzenia i pokłonu Trzech Króli
ma również swój specyficzny walor, jaki w ciągu XX wie−
ku wykreowany został w Płocku, w mieście, w którym ob−
jawił się Pan Jezus siostrze Faustynie. Walor ten związany
jest z ks. Ignacym Lasockim i Stanisławówką.
Szóstego stycznia 1923 roku w Płocku został opubli−
kowany wiersz „Trzech Króli”, podpisany LAS., który
uważany jest za wiersz ks. Lasockiego, o specyficznym,
wieszczym zakończeniu:
„Boży Cud” - już po raz wtóry - wolność znów ci stwo−
rzy!...
Hej orle słońcowzlotny! Strzeż się żłobu, zwierza.
Gdzie egoizm, lenistwo, kłótnia - kły wyszczerza.
A „Królewski ty Ptaku” nieś wzorem Trzech Króli:
Kadzidło wiary, miry trud, a niech utuli
Wszelką bratnią niezgodę, krzywdę - miłość złota,
Co chwałę Bogu - Polsce jedność, siłę mota.
Wtedy wszelka moc wraża już Jej nie zaszkodzi,
Gdy w Polsce, jak w Trzech Królach
– „Bóg się w czynach zrodzi. [„Trzech
Króli”, druk ulotny]
Słowa tego wiersza nabierają zu−
pełnie innej mocy, gdy weźmie
się pod uwagę, że ks. Lasocki
jest założycielem ochronki dla
najuboższych dzieci w Płoc−
ku i przyczynił się do budo−
wy kościoła, popularnej Sta−
nisławówki. Świątynia ta
została adaptowana, z nie−
wielkimi zmianami, z daw−
nej stajni dla koni. Można po−
wiedzieć, że żłób został zastą−
piony ołtarzem. Obecnie w tym
miejscu wybudowano nową świą−
tynię. Jest dwupoziomowa, a jej wzór
stanowi królewska korona. Opracowana
w projekcie dzwonnica - berło jeszcze nie została zrealizo−
wana. Można więc też powiedzieć, że architektura kościo−
ła na Stanisławówce – Pan Jezus też jest nazywany Archi−
tektem - jest ilustracją przytoczonego powyżej Psalmu
i zapowiedzi Proroka Izajasza.
Roman Rzymkowski
*Źródło cytatów biblijnych:
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiącle−
cia, wydanie IV, Poznań 1980.
Ewangelie Apokryficzne, Apokryfy Nowego Testamentu, pod
red. Ks. Marka Starowieyskiego, T. 1, 2, wyd. II, Lublin 1986.
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Już po raz czwarty stowarzyszenie
„Silni razem” zorganizowało aukcję,
z której dochód przeznaczony będzie na
pomoc dla podopiecznych. Do licytacji
wystawiono 17 różnych prac: obrazy
mniej i bardziej znanych artystów, kape−
lusz Hanki Bielickiej, album znanego
projektanta Arkadiusa, szopkę betlejem−
ską, kopię ikony oraz sportowe gadżety
reprezentacji polskich i płockich piłka−
rzy. – Stowarzyszenie działa od 1999 ro−
ku, wszyscy którzy nam pomagają są wo−
lontariuszami – przedstawiali się „Silni
razem”. – Naszym marzeniem jest usu−
nięcie z serc barier dzielących ludzi na
zdrowych i chorych.

Najwięcej, bo aż 3 tys. zł (cena wy−
woławcza – 450 zł) licytujący zapłacili
za przekazaną przez Argentum kopię
ikony ręcznie malowaną na litym drew−
nie, w srebrnej koszulce. Walka toczyła
się także o obraz niepełnosprawnej Mał−
gorzaty Waszkiewicz, stypendystki Sto−
warzyszenia Amun, która swoje prace
wykonuje stopami. Cena, z wywoław−
czej 200 zł, urosła do 1600 zł.
Aukcji towarzyszył koncert Maryli
Rodowicz. Płocczanie bawili się wspa−
niale wspólnie z artystką, śpiewając jej
największe przeboje m.in. „Małgośkę”
czy „Kolorowe jarmarki”. Po koncercie
Maryla Rodowicz sprzedawała swoje
płyty, na każdej składając autograf. Ty−
siąc złotych ze sprzedaży przeznaczyła
na „Silnych razem”.
W sumie konto Stowarzyszenia po
aukcji wzbogaciło się o 13 tys. zł. Pienią−
dze zostaną przekazane dla 20−letniego
Huberta z czterokończynowym niedo−
władem i dla 16−letniego Bartka, który
przeszedł na przeszczep serca. 1,5 tys. zł
otrzyma także Arek, tenisista, który zbie−
ra pieniądze na zakup tzw. aktywnego
wózka inwalidzkiego.
(m.d.)

Rejs w 80 lat dookoła szkoły - w taką podróż zaprosili gości przybyłych do Szkoły
Podstawowej nr 6 gospodarze uroczystości z okazji 80−lecia istnienia placówki.

Szkoła na szóstkę
26 listopada Szkoła Podstawowa Nr
6 obchodziła jubileusz 80−lecia istnienia.
Historia jest niewątpliwym atutem szko−
ły, żadna inna płocka placówka oświato−
wa nie może poszczycić się kroniką, któ−
rej zapiski sięgają do 1 września 1923 ro−
ku.
– Zachowane dokumenty - mówił
prezydent Mirosław Milewski - wskazu−
ją na udział uczniów w wielu historycz−
nych wydarzeniach. Wspieranie Fundu−
szu Obrony Narodowej w 1938 roku,
zbieranie pieniędzy i włączenie się ucz−
niów w odbudowę Warszawy po zakoń−
czeniu wojny, sukcesy szkolnego chóru
utworzonego w latach 50., sukcesy ucz−
niów w wielu konkursach plastycznych,
czytelniczych i historycznych.
Dzisiejsza „szóstka” szczyci się ser−
deczną, kameralną atmosferą (dziś
w szkole uczy się 410 uczniów) oraz
osiągnięciami tanecznego zespołu
„Odlot”, pływaków (powołanie do kadry

narodowej trzynastolatków), badminto−
nistów i lekkoatletów.
Ma także wiernych jej absolwentów,
rodziców, których dzieci dawno skoń−
czyły szkołę oraz pedagogów - wiele
emerytowanych nauczycielek przyszło
na uroczystość, by z rozrzewnieniem
wspominać lata pracy.
Prezydent wręczył nagrody pienięż−
ne siedmiu pracownikom szkoły - uho−
norował zwłaszcza nauczycieli z dużym
stażem pracy. Dyrektor szkoły, Katarzy−
na Fabiszewska, wielu osobom zaanga−
żowanym w sprawy szkoły wręczyła
okolicznościowe medale.
O tym, że szkolne grono nie ma kon−
dycji 80−latki, świadczył niezwykle ory−
ginalny i dynamiczny program artystycz−
ny przygotowany na uroczystość, z au−
torskimi tekstami piosenek pedagoga
Piotra Byttnera, świetnymi układami
choreograficznymi i strojami – prawdzi−
wie „Odlot−owy” zespół.
(e.z.)

Pierwsza Rada Pedagogiczna w składzie: (siedzą od lewej): Maria Górecka, Janina
Wilkowa, Maria Łapińska, kierownik szkoły Czesława Zybert, Michalina Szmelczyńska,
Maria Idźkiewiczowa, Wanda Strzeszewska
(stoją od lewej): Janina Osmólska, Maria Jasińska, Maria Łebkowska, Janina Bro−
chocka, Eugenia Łazicka.
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DARIUSZ OSSOWSKI

Usunąć bariery

Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył od początku 2004 roku na wszystkie
placówki podstawowej opieki zdrowotnej obowiązek pełnienia całodobowej
opieki lekarskiej. Oznacza to, że lekarz pierwszego kontaktu, po zakończeniu
pracy w poradni powinien zapewnić nocną pomoc lekarską: ambulatoryjną
i wyjazdową dla swoich pacjentów.

Nocna pomoc w pogotowiu
Decyzja NFZ została oprotestowana
przez środowisko lekarzy rodzinnych, mi−
mo to Fundusz nie zmienił zdania i utrzy−
mał obowiązek opieki całodobowej.
Lekarze zwrócili się do Wojewódz−
kiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku z pro−
pozycją świadczenia w ich imieniu usług
nocnej pomocy lekarskiej.
O tym, dokąd pacjenci mają zgłaszać
się po zamknięciu poradni i na jaką po−
moc mogą liczyć rozmawiam z dyrekto−
rem pogotowia Kajetanem Górzyń−
skim i zastępcą do spraw medycznych
Markiem Mieszkowiczem.
– Doszliśmy do wniosku, że możemy
się podjąć świadczenia nocnej ponmocy
lekarskiej pod warunkiem, że powierzy
nam je większość lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej z terenu naszego dzia−
łania, czyli z czterech powiatów: płockie−
go grodzkiego i ziemskiego oraz sierpec−
kiego i gostynińskiego. Odpowiedź była
pozytywna, wszyscy zadeklarowali chęć
przekazania nam tych usług. Przed złoże−
niem ofert do NFZ otrzymali od nas za−
pewnienie, że jeśli podpiszą kontrakty,
my dotrzymamy zobowiązania.
– Jak zostanie zorganizowana po−
moc?
– Będzie to usługa kompleksowa, za−
pewnimy 5 ambulatoriów: w Płocku (przy
ul. Strzeleckiej), w Gostyninie i Sierpcu (w
siedzibiach pogotowia) oraz w Gąbinie
i Wyszogrodzie (w miejscu stacjonowania
karetki). Jeśli chodzi o zabezpieczenie czę−
ści wyjazdowej, do dyspozycji będą cztery
zespoły: 2 stacjonujące w Płocku i po jed−
nym w Gostyninie i w Sierpcu.
Naczelną zasadą będzie to, aby pacjent
uzyskał pomoc lekarską w ambulatorium.
Jeśli pacjent nie będzie miał możliwości
dotarcia do nas, pora będzie późna, podej−
miemy decyzję, aby zbadał go lekarz wyja−
zdowej pomocy lekarskiej. Pacjenci muszą
jednak odróżnić ten rodzaj opieki od dzia−
łania pogotowia, które pojawia się natych−
miast po zgłoszeniu ciężkiego przypadku.
W ramach nocnej wyjazdowej pomocy le−
karskiej oraz w dni wolne od pracy i świę−
ta, pacjent powinien otrzymać taką pomoc
w ciągu czterech godzin, a nocą - do
dwóch godzin.

– Najlepiej byłoby więc, aby pa−
cjent nie zwlekał z pójściem do lekarza
w ciągu dnia?
– Tak, zasada pozostaje ta sama; ze
wszystkimi sprawami, które nie są nagłe
i nie zagrażają życiu zgłaszamy się do
swojego lekarza poz w godzinach urzę−
dowania jego poradni. W soboty, święta
i po zamknięciu poradni, pomocy lekar−
skiej szukamy właśnie w ambulatoriach
prowadzonych przez nas w imieniu poz.
– Pod jaki numer telefonu mają
dzwonić pacjenci, aby otrzymać nocną
pomoc lekarską?
– Pod numer pogotowia: 999. Po zgło−
szeniu, dyspozytor będzie prowadził wy−
wiad i kwalifikował dany przypadek. Pod−
kreślam i pacjent musi to zapamiętać, że
w przypadku nie zagrażającym życiu otrzy−
ma tylko najpotrzebniejszą pomoc - nie do−
stanie na przykład zwolnienia lekarskiego,
przedłużenia leków, skierowania na bada−
nia laboratoryjne - zostanie skierowany na−
stępnego dnia do lekarza prowadzącego.
Dlatego przede wszystkim obowiąz−
kiem placówek podstawowej opieki
zdrowotnej jest poinformowanie i wyjaś−
nienie pacjentom nowych zasad, jakie
będą obowiązywały w przyszłym roku
w zakresie nocnej pomocy lekarskiej.
– W jaki sposób pogotowie przygo−
towało się do pełnienia nowych zadań?
– Musieliśmy odnowić i przygoto−
wać pomieszczenia dla ambulatoriów,
wydzierżawić lokale w miejscach, gdzie
nie było dotąd ambulatorium. Ogłosiliś−
my przetarg na cztery pojazdy do świad−
czenia nocnej wyjazdowej pomocy i za−
bezpieczyliśmy środki na ich wyposaże−
nie: sprzęt medyczny, środki łączności.
Ambulans będzie wyposażony w aparat
EKG, aparat do mierzenia poziomu cu−
kru, leki i sprzęt ratujący życie.
Musimy też zwiększyć etaty; potrzebu−
jemy dodatkowo 25 etatów lekarskich, 8
etatów dla pielęgniarek oraz 12 etatów dla
kierowców na całym terenie naszego działa−
nia. W pierwszej kolejności zaproponowa−
liśmy pracę lekarzom poz, bo wydaje nam
się, że najkorzystniej byłoby, gdyby to oni
mieli do czynienia ze swoimi pacjentami.
– Dziękuję za rozmowę.
Ewa Zalewska
Sygnały Płockie

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta od dekady służy pomocą dzieciom, osobom samotnym pozbawionym
opieki, bezdomnym, bezrobotnym i niepełnosprawnym. 21 grudnia przypada jubileusz 10−lecia działalności.

Nie prosić, to nic nie mieć

Stowarzyszenie tworzy zespół placó−
wek o różnorodnym charakterze: świetli−
cę dla dzieci, klub dla młodzieży, punkt
żywienia, biuro pośrednictwa pracy, po−
radnię rodzinną, warsztaty. Prezes i jed−
nocześnie twórca Stowarzyszenia - Anna
Kozera zamierza rozwijać działalność
– chce utworzyć jeszcze Dom Dziennego
Pobytu dla osób samotnych oraz Klub
i Centrum Integracji Społecznej.
– 10 lat temu biuro Stowarzyszenia
mieściło się w moim domu - wspomina
Anna Kozera. Dziś maleńkie biuro znaj−
duje się przy ul. Kościuszki 5, za to mia−
sto przekazało do dyspozycji Stowarzy−
szenia (w użytkowanie na 50 lat) niemal
500 metrów powierzchni w budynku pod
tym samym adresem.
– Na początku przeprowadziliśmy
generalny remont; wcześniej były tu
ogromne hale, w których firma produko−
wała odzież ochronną. Obniżyliśmy wy−
sokość hali o 2 metry, jednak pomiesz−
czenia i tak pozostały bardzo wysokie,
trudne do ogrzania.
Świetlica miejska nr 11
– Najpierw trzeba było pomóc dzie−
ciom. Przychodziły do nas głodne, z „go−
łymi brzuszkami”. Kiedy tworzyliśmy
świetlicę dla dzieci, nie było tu nawet
bieżącej wody. Od sponsorów otrzyma−
liśmy pomoc rzeczową i finansową, łącz−
nie około 82 tysiące złotych, za które
miedzy innymi wyremontowaliśmy po−
mieszczenie; pierwszą pomoc otrzyma−
liśmy od ówczesnego prezydenta Andrze−
ja Drętkiewicza. Od Urzędu Miasta dzie−
ci dostały pierwsze paczki pod choinkę.
Do świetlicy codziennie od godz. 12
do 19, (w soboty od 9−14), – oprócz nie−
dziel i świąt – przychodzi do 40 dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Zajęcia z nimi
prowadzą dwie wykwalifikowane wy−
chowawczynie oraz wolontariusze, któ−
rych prawie setka współpracuje ze Sto−
warzyszeniem. Dzieci odrabiają tu lek−
cje, bawią się, malują, mają też własną
czytelnię, salę plastyczną, telewizor i sta−
ry komputer przeznaczony do gier.
„Nasz krąg”
– Regulamin świetlicy określa górną
granicę wieku dzieci na 13 lat, a do nas
zaczęła przychodzić młodzież. Wtedy
otworzyliśmy dla nich klub profilaktyki
środowiskowej „Nasz krąg”. W prze−
stronnym pomieszczeniu wiele miejsca
Sygnały Płockie

zajmuje długi stół, przy którym wszyscy
się spotykają, są też stoły do gry w bi−
lard, rowery treningowe oraz stół do te−
nisa, do gry w piłkarzyki i nowoczesny
telewizor. Młodzież nie przychodzi tu
tylko dla rozrywki; chętni uczą się języ−
ków obcych, szyją, haftują, tworzą pięk−
ne prace plastyczne, które zdobią salę.
Mają również swój mały barek, w któ−
rym sprzedają drobiazgi, a zarobione
pieniążki wrzucają do skarbonki. - Aktu−
alnie zbierają na spływ kajakowy - mówi
prezes Anna Kozera. Chcemy również
stworzyć sklepik dla dzieci, żeby mogły
sprzedawać swoje prace plastyczne, ale
po to trzeba wyremontować i wyposażyć
małe pomieszczenie. Rozpoczęły się tak−
że zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzie−
ży pod kierunkiem doświadczonego pe−
dagoga.
Zarówno dzieci jak i młodzież spę−
dzają czas w grupach również poza sie−
dzibą Stowarzyszenia. Korzystają z sali
gimnastycznej MZOS, z pływalni „Ja−
giellonka” i sali sportowej Seminarium
Duchownego, biorą udział w zawodach
pływackich i rajdach. Chodzą do teatru
i do kina, czasami - jeśli uda się zdobyć
na ten cel pieniądze - wyjeżdżają na wy−
cieczki. Spotykają się również z uczest−
nikami innych klubów, np. ze „Stanisła−
wówki” i z Radziwia.
Punkt Żywienia „Kromka Chle−
ba”
Rano przybiegają tu dzieci idące bez
śniadania do szkoły, później przychodzą
dorośli. Posiłki wydawane są dwa razy
dziennie. Korzysta z nich około 130 po−
dopiecznych Stowarzyszenia.
– Chcemy stworzyć osobną kuchnię
dla osób dorosłych; z tej, która jest ko−
rzystałyby tylko dzieci - mówi prezes.
W stołówce na tablicach wypisane są za−
sady korzystania i zachowania podczas
posiłków. – Nasi podopieczni nie powin−
ni zapominać o zwrotach grzecznościo−
wych; wiedzą też, że nie można tutaj ani
spożywać alkoholu, ani przyjść będąc
nietrzeźwym. Muszą też utrzymywać po−
rządek. W soboty często dzeciaki przy−
chodzą, żeby coś upiec; potem nie zapo−
minają posprzątać po sobie.
Pośrednictwo pracy i Poradnia ro−
dzinna
– Krajowe Pośrednictwo Pracy
działa u nas od 9 lat - mówi Anna Ko−

zera. Legitymujemy się certyfikatem
nadanym Stowarzyszeniu przez Mini−
stra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo−
łecznej, dzięki któremu jesteśmy zare−
jestrowani jako agencja pośrednictwa
pracy. Czasem udaje się znaleźć za na−
szym pośrednictwem od kilku do kilku−
nastu ofert pracy kwartalnie. Jest po−
mysł, aby rozszerzyć naszą działalność
poza granice kraju.
W tym samym pomieszczeniu,
gdzie od rana czynne jest biuro pośred−
nictwa pracy, po południu działa po−
radnia rodzinna. Bezpłatnych porad
udzielają: psycholog, pedagog, teolog
i logopeda.
– Lustro wisi tak nisko - wyjaśnia
Anna Kozera, bo dzieci – siedząc przy
stoliku – ćwiczą przed nim z logopedą
prawidłową wymowę.
Dom Dziennego Pobytu
– Przymierzamy się do stworzenia jeszcze w okresie zimowym - domu dzien−
nego pobytu dla osób samotnych, nie tyl−
ko bezdomnych, ale też emerytów, którzy
nie mają rodziny. Znalazłoby tu miejsce
90 osób, które mogłyby codziennie spę−
dzać 12 godzin pod opieką naszych wo−
lontariuszy. Wykorzystamy na ten cel po−
mieszczenia [220 metrów - red.], które
otrzymaliśmy od miasta: na parterze
chcemy urządzić dom dziennego pobytu,
a na piętrze salę widowiskową, gdzie
moglibyśmy organizować dla wszystkich
naszych podopiecznych spotkania z cie−
kawymi ludźmi, a młodzież rozwijałaby
swoje talenty artystyczne.
W przyszłości myślę też o stworzeniu
całodobowego schroniska dla osób star−
szych, niekoniecznie chorych, ale pozba−
wionych opieki. Jest też koncepcja powo−

łania centrum integracji społecznej wraz
z klubem. Służyłoby temu, aby nasi podo−
pieczni mogli wykonywać tu jakieś drob−
ne prace i dostawać choć minimalne wy−
nagrodzenie. Ludzie muszą dostawać
pieniądze za wykonaną pracę - a nie tyl−
ko zasiłek z pomocy społecznej. W ten
sposób bowiem tworzy się patologię.
Przyjaciele Stowarzyszenia
Stowarzyszenie od kilku lat współ−
pracuje z warszawską Fundacją
„Wspólna Droga” - pieniądze, które od
niej otrzymuje, pochodzą od przedsię−
biorców krajowych i zagranicznych,
którzy jeden procent swoich dochodów
przeznaczają na rzecz organizacji po−
zarządowych. Ostatnio Fundacja
przeznaczyła 5 tysięcy złotych na
„Kromkę Chleba”.
– Z przyznaniem dotacji wiąże się za−
wsze uroczysty koncert w Warszawie,
a pieniądze wręcza Wojewoda, albo - tak
jak było tym razem - zastępca Prezyden−
ta Warszawy - opowiada Anna Kozera.
Nasze Stowarzyszenie ma w tej chwili
status organizacji partnerskiej, ale jeśli za kilka lat - zostaniemy członkiem Fun−
dacji, możemy spodziewać się większych
dotacji.
Działalność Stowarzyszenia wspiera
Urząd Miasta oraz szereg firm i osób
prywatnych.
– Od lat współpracuje z nami niemal
stu wolontariuszy; są to seminarzyści,
uczniowie szkół średnich (jest bardzo du−
żo młodzieży z „Ekonomika”), a także
nauczyciele z liceów, a nawet nauczycie−
le akademiccy. Mamy też praktykantów
z Powiatowego Urzędu Pracy. Pomoc
wolontariuszy jest w naszej pracy na−
prawdę bezcenna.
Czego potrzebujemy?
– Przyzwyczaiłam się już, że zawsze
występuję z pozycji osoby proszącej
o coś dla Stowarzyszenia, ale też dotąd
nie spotkałam się z odmową.
Przydałyby się nam szkolenia typu
administracyjno−księgowego po to, by
być na bieżąco. Reszta - to potrzeby ma−
terialne: potrzebne nam są środki na re−
mont i adaptację domu dziennego poby−
tu, a także na urządzenie sklepiku. Nie
mamy także podstawowych urzadzeń
biurowych, nie możemy odebrać, ani wy−
słać faksu, nie mówiąc już o poczcie in−
ternetowej.
Na biurku prezesa Stowarzyszenia
nie ma też telefonu, ani komputera.
Ewa Zalewska
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z redakcyjnej poczty
Dajmy szansę Krzywoustemu
Wspólnie z Marianem Wilkiem, wiel−
kim społecznikiem i popularyzatorem
płockich stron historii, koordynatorem bu−
dowy pomnika księcia Bolesława III Krzy−
woustego na koniu, zwracam się z proś−
bą do wszystkich Złotoustych i Książę−
cych Mości – dość paplaniny! Dajmy
szansę Krzywoustemu!
W czerwcu tego roku, podczas ob−
chodów Dni Historii Płocka, Społeczny
Komitet Budowy Pomnika (z Wilkiem
w herbie), publicznie zaprezentował me−
trowej wielkości projekt pomnika wybitne−
go płocczanina, autorstwa polskiego arty−
sty prof. Juliana Boss−Gosławskiego. ”
Narutowicza to najwłaściwsze miejsce
przy Wzgórzu Tumskim – powiadają zło−
touści. Inicjatywę poparli również: prezy−
dent Mirosław Milewski, starosta Michał
Boszko, Jerzy Hoffman, profesorowie
– Wiktor Zin, Janusz Zieliński, Aleksan−
der Kozłowski, Bogdan Grzeloński, me−
cenas Stanisław Nawrocki oraz wielu in−
nych przedstawicieli środowisk kultural−
nych, oświatowych i politycznych. W dzi−
siejszych czasach, gdzie ”co krok, to pro−
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rok” nigdy za dużo szczerych deklaracji.
Zwłaszcza wybitnych osobistości. To po−
cieszające, że wokół inicjatywy postawie−
nia na Placu Narutowicza pomnika Wiel−
kiego Wodza, zebrało się tyle szanowa−
nych i wpływowych osób. Ale niedobrze,
że czas nieubłaganie upływa a sprawy
utknęły w martwym punkcie. Spodzie−
wam się, że poza Społecznym Komite−
tem komuś jeszcze zależy na tym, by
oprócz lwów zarżał także w Płocku koń...
nie byle jaki, bo królewski. W przeciw−
nym razie zmuszony będę powtórzyć,
w ślad za niekwestionowanym mistrzem
pióra Antonim Słonimskim, że ”kapitał
bezczynny jest szkodliwy i trujący”. Krót−
ko mówiąc – nie tyle pomysłowości, co
wrażliwości nam trzeba, nie kiwania gło−
wą, co szczerych ukłonów.
Niech płocka inteligencja, w którą jesz−
cze wierzę, po raz kolejny udowodni, że
jest klasą ludzi potrzebnych. Tym bardziej,
że czasu pozostało niewiele. Niech 20
sierpnia 2005 roku, kiedy to obchodzić bę−
dziemy 920. rocznicę urodzin Władcy Pol−
ski, jego pomnik na Placu Narutowicza był
wspólnym dziełem ofiarności każdego
płocczanina.
Leszek Skierski

45−lecie Honorowego Krwiodawstwa PCK

Serce za serce

DARIUSZ OSSOWSKI

24 listopada gościliśmy w Płocku prof. Juliana Boss−Gosławskiego, znanego
rzeźbiarza, wykładowcę w poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Przyjechał na
zaproszenie Mariana Wilka, pomysłodawcy i wielkiego orędownika uczczenia 920
rocznicy urodzin Bolesława Krzywoustego (20 sierpnia 2005r.) wystawieniem je−
go pomnika.
Prof. Gosławski przygotował już jeden projekt władcy na koniu, który prezento−
wany był podczas tegorocznych Dni Historii Płocka. Nie spotkał on się jednakże ze
zbyt przychylnym przyjęciem. Wobec tego artysta wykonał drugi, zupełnie inny mo−
del pomnika w wersji trzykonnej, dynamicznej, z żelaza. Zaprezentował go w ratu−
szu zaproszonym gościom m.in. wiceprezydentowi Piotrowi Kuberze i dziennika−
rzom. Generalnie projekt spodobał się większości zebranych, a dyskusja skoncentro−
wała się wokół kosztów i lokalizacji pomnika.
Trzech rycerzy na koniach z 10−milimetrowej blachy to koszt około 350 tys. zło−
tych. Profesor zapewniał, że materiał, pokryty specjalną emulsją, odporny jest na wa−
runki atmosferyczne i wybryki wandali. A nawet gdyby udało się uszkodzić jakiś ele−
ment, bez większych problemów można go wymienić na nowy. Pomnik ustawiony
byłby na ramie, która umożliwia jego przenoszenie.
Na pewno powinien stanąć w historycznej części miasta. Jako najlepszą lokaliza−
cję wskazywano Plac Narutowicza. Padł nawet wniosek, by przy tej okazji przywró−
cić placowi dawną nazwę – Rynek Kanoniczny. By pomnik był należycie wyekspo−
nowany, należałoby także zmienić nieco jego otoczenie m.in. przenieść postój taksó−
wek i szalet. Pomysł na upiększenie tego najważniejszego placu w mieście całkiem
niezły, tylko nowa aranża−
cja to także nowe koszty.
Budżet miasta ich nie udź−
wignie – jest wiele pilniej−
szych potrzeb. Marian
Wilk jest zdania, że utwo−
rzony przez niego społecz−
ny komitet budowy pomni−
ka pomoże w zebraniu
znacznej części potrzeb−
nych pieniędzy, o ile włą−
czą się w to masowo płoc−
czanie.
– Jeśli każdy dorosły
obywatel naszego miasta da
na Krzywoustego 3−4 złote to
pomnik stanie. Krzywousty
powinien być dumą naszego
grodu – argumentował. Po−
winien przyciągać turystów
a płocczan uczyć lokalnego
patriotyzmu. Uważam, że te−
mu znakomitemu płocczani−
nowi jesteśmy winni przynaj−
mniej pomnik.
(j)

JAN WAĆKOWSKI

Nowy Krzywousty

Podczas uroczystości z okazji 45−le−
cia honorowego krwiodawstwa, która
odbyła się 26 listopada w Spółdzielczym
Domu Kultury, niemal stu dawców krwi
otrzymało podziękowania: medale i odz−
naczenia za niesioną od wielu lat, bezin−
teresowną pomoc.
Historię honorowego krwiodawstwa
w Polsce przypomniał Andrzej Burnat wiceprezes Zarządu Rejonowego PCK.
- W samym rejonie Płocka mamy 14 klu−
bów i 1500 krwiodawców. Szczególnie
dziękuję uczniom szkół ponadgimnazjal−
nych, którzy od 9 lat w swoich szkołach
oddają krew podczas organizowanych
akcji.
Andrzej Burnat dziękował również
samorządowcom, dzięki którym od 2000
roku PCK korzysta z ambulansu przeka−
zanego przez Komunikację Miejską.
- Zorganizowaliśmy już 200 akcji pobie−
rania krwi w terenie. Dzięki przychylno−
ści samorządu, honorowi krwiodawcy
korzystają również z ulg w przejazdach
autobusami Komunikacji Miejskiej.
Wicewojewoda mazowiecki Maciej
Sieczkowski wręczył honorowym daw−
com krwi odznaczenia przyznane przez
Prezydenta RP: Krzyże Kawalerskie Or−
deru Odrodzenia Polski oraz Złote,
Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi - łącz−
nie wyróżnionych zostało 21 osób.
– Państwa pomoc jest bezcenna dziękował wicewojewoda. Niesiecie ją

wielu anonimowym potrzebującym.
Ostatnio, po zamachu w Stambule, zwró−
ciliśmy się do rządu tureckiego z propo−
zycją przekazania naszej krwi.
Kapituła PCK przyznała odznaki ho−
norowe I, II, III i IV stopnia tym, którzy
angażują się w działania podejmowane
przez PCK. Odznaczenia wręczali Jerzy
Czubak - prezes Mazowieckiego Zarzą−
du Okręgowego PCK w Warszawie
i Stanisław Ignaczak – wiceprzewodni−
czący Mazowieckiej Rady Okregowej
Honorowego Krwiodawstwa PCK.
Z okazji 45−lecia krwiodawstwa
ufundowano też i wręczano pamiątkowy
medal, z nazwiskiem prof. Ludwika Hir−
szfelda, który wprowadził oznakowanie
grup krwi.
Trzech honorowych dawców krwi
otrzymało Kryształowe Serca, kilkana−
ście osób zostało wyróżnionych statuet−
kami Złote Serce, sześciu dawców otrzy−
mało odznaki Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi (I, II, III i IV stopnia).
O tym, że idea honorowego krwio−
dawstwa jest rozposzechniona i ceniona
świadczyła liczba gości, którzy tłumnie
przybyli na uroczystość. Honorowym
dawcom towarzyszyły rodziny, przybyli
też przedstawiciele władz miasta, organi−
zacji społecznych, służby zdrowia oraz
wiele osób wspierających PCK - zarów−
no finansowo, rzeczowo, jak i organiza−
cyjnie.
E.Z.

Jesienna chryzantema dla poetów
Płocczanie są wśród nagrodzonych i wyróżnionych w ogólnopolskim konkursie
poetyckim o nagrodę „Jesiennej Chryzantemy” organizowanym przez Katolickie
Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Płocku.
Jury pod przewodnictwem krytyka literackiego Zbigniewa Irzyka oceniło 183
zestawy wierszy. Nagrodę Prezydenta Miasta Płocka otrzymał Miłosz Kamil Ma−
nasterski z Warszawy (na zdjęciu), nagrodę specjalną Przewodniczącego Zarzą−
du „Civitas Christiana”
przyznano Arturowi Macia−
kowi za zestaw wierszy po−
święconych Janowi Pawło−
wi II. Drugą nagrodę otrzy−
mała Dorota Ryst z Warsza−
wy, a trzecią - Maciej Woź−
niak z Płocka.
Wśród
wyróżnionych
znalazł się Łukasz Pięta
z Płocka, a wyróżnienia
książkowe otrzymali: Ewa
Drzewiecka, Anna Fiło−
niuk, Lech Franczak, Wan−
da Gołębiewska, Anna Ci−
chocka i Wiesława Ludwi−
kowska.
(e.z.)
Sygnały Płockie

Miejscowe zawilgocenia tynku na ścianie
południowej; widoczna dewastacja po−
lichromii

– W latach 1998−2002 Zakład Insta−
lacji Budowlanych i Fizyki Budowli Po−
litechniki Warszawskiej prowadził ba−
dania mikroklimatu w kilku wybranych
obiektach sakralnych na terenie miasta
Płocka – również w Bazylice Katedral−
nej. Jak temperatura wpływa na wilgot−
ność powietrza w katedrze?
– Pomiary wykonane w marcu 2000
roku wykazały wilgotność powietrza wew−
nętrznego przekraczającą 60%, przy tem−
peraturze około 8−10°C. W okresie od lute−
go do kwietnia 2003 roku ponowne zmie−
rzono temperaturę i wilgotność powietrza.
Badania wykazały, że przed uruchomie−
niem ogrzewania – przy niskich temperatu−
rach utrzymywała się wysoka wilgotność
powietrza wewnętrznego. Po uruchomie−
niu instalacji co. temperatura wzrosła
o około 5 st. C. Spowodowało to początko−
wo spadek wilgotności do 48%, a następ−
nie stopniowy wzrost do wartości 64 %.
– Jakie są w takim razie, Pana zda−
niem, przyczyny zawilgocenia?
– Szczegółowe oględziny pokrycia da−
chowego, więźby i górnych części ścian
wykluczyły całkowicie, że źródłem zawilgo−
cenia tynków mogą być opady atmosfe−
ryczne z nieszczelności dachu. Na podsta−
wie zachowanych opisów historycznych
ustalono, że ściany naw bocznych o grubo−
ści 124 cm zostały wykonane w części dol−
nej, cokołowej oraz od zewnątrz z kamienia
granitowego, zaś od środka z cegły cera−
micznej pełnej, na której położono warstwę
tynku wapienno−cementowego o grubości
około 2 cm.
Przyjmując założenie, że wewnętrzna
warstwa murów jest ceglana, znalezienie
przyczyny miejscowych, przypadkowo roz−
Sygnały Płockie

7 listopada, w Wyższym Seminarium Duchownym, odbyła się
konferencja naukowa, z okazji 100−lecia rekonsekracji katedry
płockiej i 100−lecia Muzeum Diecezjalnego.
Dwa referaty poświęcone były katedrze: w pierwszym dr Małgo−
rzata Omilanowska mówiła o roli inwestora i artysty w procesie
restauracji Katedry Płockiej w latach 1901−1903, drugi - wygło−
szony przez dra Krzysztofa Kamińskiego – skierowany był na
sprawy aktualne, dotyczące stanu zawilgocenia ścian bazyliki.

CHRONIĆ
POLICHROMIĘ
CZY ŚCIANY
mieszczonych na powierzchni ścian zawil−
goceń okazało się niemożliwe. W uzgod−
nieniu ze służbami konserwatorskimi wy−
konano kilkanaście odwiertów w tynku
wewnętrznym. Stwierdzono, że w miej−
scach występowania silnych zawilgoceń
występuje pod tynkiem cegła ceramiczna,
zaś w miejscach suchych oraz części coko−
łowej – granit.
Na podstawie wykonanych obliczeń
cieplno−wilgotnościowych ściany zew−
nętrznej stwierdzono, że przy obniżeniu
temperatury oraz wzroście wilgotności po−
wietrza wewnątrz katedry do 65−70% na−
stępuje bardzo silne wykraplanie pary
wodnej wewnątrz przegrody.
Para wodna, wnikając w ścianę od
wewnątrz zatrzymuje się w warstwie obli−
cówki granitowej i skrapla się, powodując
tym osłabienie zaprawy i cegieł. Jest to
proces długotrwały i zachodzi w okresie zi−
mowym, kiedy temperatura spada poniżej
minus 10 stopni. Zwłaszcza ostatnia, mroź−
na i długa zima była bardzo niekorzystna.
Trzeba dodać, że w miejscach, gdzie
od strony wewnętrznej wykonano obliców−
kę granitową, wykraplanie nie występuje.
– Czyli zaniechanie ogrzewania ba−
zyliki w okresie zimowym nie jest jedy−
ną przyczyną zawilgocenia ścian.
– Nie, przyczyną jest także brak, roze−
branej latem 2000 roku w trakcie prac
związanych z budową utwardzonej drogi
procesyjnej wokół katedry, opaski betono−
wej o szerokości około 2,3 m. Badania fun−
damentów wykonane przez R. Kunkela
uzupełnione o pomiary wykonane w ra−
mach badań własnych wykazały, że są one
zbudowane z kamienia polnego na zapra−
wie wapienno−piaskowej. Około 20 cm pod
powierzchnią terenu znajduje się wystają−
ca na około 75 cm górna płaszczyzna ka−
miennej ławy fundamentowej.
Trzyletni okres użytkowania obiektu
bez opaski odprowadzającej wody opado−
we spowodował zawilgocenie zaprawy
w górnej części ławy do około 15−17%,
czyli do poziomu prawie pełnego nasyce−
nia. Wilgoć ta jest podciągana w ścianie
pionowo z gruntu przez zaprawę wapien−
no−cementową pomiędzy blokami granito−
wymi oraz warstwy cegły ceramicznej.
– Jakie wnioski wynikają z przepro−
wadzonych badań i jakie działania trze−
ba podjąć, by proces się nie pogłębiał?

– Faktem jest, że zawilgocenia tynków
na ścianach zewnętrznych Bazyliki Kate−
dralnej w Płocku powstały głównie na
skutek długotrwałego wyłączenia ogrze−
wania wewnętrznego i błędów w użytko−
waniu obiektu. Oszczędności poczynione
na ogrzewaniu w okresie zimowym spo−
wodowały znaczne podwyższenie wilgot−
ności powietrza wewnętrznego, nawet do
70% i obniżenie temperatury obiektu do
3−4 st. C. Grube mury ścian zewnętrznych
o konstrukcji ceglanej z zewnętrzną obli−
cówką granitową o bardzo dużym oporze
dyfuzyjnym dla pary wodnej wymagają
szczególnych warunków kształtowania
mikroklimatu wewnątrz obiektu. Zimą,
temperatura wewnętrzna nie powinna być

Przekrój fundamentu ściany nawy bocz−
nej. Strzałki pokazują kierunki nawilga−
cania fundamentu przez wody opadowe

niższa niż 5−6 st.C, zaś wilgotność powie−
trza powinna być utrzymywana na pozio−
mie nie wyższym niż 30%. Można to osią−
gnąć przez właściwy sposób przewietrza−
nia obiektu lub, co bardziej zalecane,
przez osuszanie powietrza w okresie zimo−
wym zestawem urządzeń kondensacyj−
nych. Przy braku izolacji pionowej i po−
ziomej oraz szerokich, wystajacych poza
obrys ściany na 75 centymetrów odsadz−
kach fundamentów konieczne jest pilne
wykonanie opaski zabezpieczającej z kost−
ki granitowej wokół obiektu.
– To są jednak tylko działania za−
chowawcze, a potrzebne są chyba dzia−
łania radykalne; sam Pan powiedział, że
trzeba zdecydować: czy chronić ściany
czy polichromię? Jakiego wyboru Pan
by dokonał?
– Dziś jest jeszcze za wcześnie na sta−
wianie wniosków ostatecznych. Konieczne
jest kontynuowanie badań w najbliższym
sezonie zimowym. Konserwator zabytków
zamierza w najbliższym czasie zwołać ko−
misję konserwatorską poświęconą wyłącz−
nie sprawom katedry. Powinna ona wyty−
czyć kierunki dalszych działań.
– Dziękuję za rozmowę.
Ewa Zalewska

MARIAN PRZEPIÓRKOWSKI

– W lutym miała miejsce dewasta−
cja polichromii katedralnych. Na ścia−
nach naw bocznych wymalowano
czarne odwrócone krzyże. Wówczas
zwrócono szczególną uwagę na stan
tynków wewnętrznych pokrytych po−
lichromiamii i zlecono przeprowadze−
nie badań. Jakie są ich wyniki? - py−
tam autora referatu, dra Krzysztofa
Kamińskiego.
– Badania wykazały rozległe zawilgo−
cenie tynków w połowie powierzchni ścia−
ny zewnętrznej oraz utratę przyczepności,
czyli odspojenie tynku od podłoża na około
30% powierzchni ściany północnej. Na
ścianie zewnętrznej nawy bocznej, od stro−
ny południowej stwierdzono podwyższone
zawilgocenie na około 15−20% powierz−
chni oraz utratę przyczepności tynku od
podłoża na około 45−50% powierzchni
ściany.
Badania stanu zawilgocenia zaprawy
wapienno−cementowej pomiędzy blokami
granitowymi wykazały podwyższone war−
tości rzędu 6−8% na całej wysokości ściany
i miejscami, szczególnie na ścianie północ−
nej, wysokie wartości wilgotności docho−
dzące do 9−13% w dolnych, przygrunto−
wych partiach ściany.

W setn¹ rocznicê powstania Muzeum Diecezjalnego, 7 listopada,
ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ z nazwiskami fundatorów Muzeum
w latach 1993-2003.
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* WYBITNI PŁOCCZANIE * WYBITNI PŁOCCZANIE * WYBITNI PŁOCCZANIE * WYBITNI PŁOCCZANIE * WYBITNI PŁOCCZANIE*
spółczesna rodzina Marka La−
jourdie wspomina, że był suro−
wy. I niewiele więcej są w stanie do−
dać. Spróbujmy, na podstawie pisem−
nego dzieła jakie nam zostawił, zasta−
nowić się kim był, jaki był. Dzieło
jest zwarte, przemyślane i krótkie.
To, chyba jedyne swoje dzieło,
pisał z potrzeby serca i rozumu. Ser−
ca – bo polubił Wisłę, rozumu – bo
opis Wisły traktował jako wstęp do
jej regulacji, a regulację ze względu
na wiele racjonalnych powodów uwa−
żał za obywatelski obowiązek. „Re−
gulacja Wisły” – dzieło o logicznej
konstrukcji, powstało, jak można się
domyślać, dzięki licznym notatkom
spisywanym skrupulatnie przez wiele
lat. Lajourdie w czasie wykonywania
swojej pracy zawodowej opisywał,
rysował i prawdopodobnie malował
rzekę Wisłę. Postrzegał wszelkie
niszczycielskie działania rzeki i – ja−
ko inżynier – doszukiwał się ich
przyczyn, aby zaproponować rozwią−
zania okiełznania tego żywiołu.
Oprócz własnych spostrzeżeń korzy−
stał z doświadczeń zachodnich, z któ−
rymi zapoznał się na studiach i o któ−
rych wyczytał w literaturze. Wiemy,
że sprowadzał z Francji książki i pra−
sę.
„Regulację Wisły” napisał po
francusku. Należy przypuszczać, że
na co dzień posługiwał się językiem
polskim i rosyjskim. Myślał jednak
po francusku. Jedna strona rękopisu,
wyjątkowo jest napisana po polsku.
Jest to opis powodzi w głębi kraju.
Całość, przetłumaczona na polski,
ukazała się w 1884 roku.
Dzieło nie było wydane za życia
autora. Trudno podać rzeczywisty po−
wód takiego stanu rzeczy. Decyzję
podjęły prawdopodobnie jego dzieci
i żona po śmierci inżyniera, docenia−
jąc znaczenie tej pracy dla kraju.
Badanie, szukanie przyczyn klę−
ski powodzi, to główny motyw tej
pracy – pamiętnika. Siebie nazwał
przy tym „badaczem filantropem”.
Badacz, który pracuje nie dla sławy,
tytułu naukowego, pieniędzy, ale jak−
by to dzisiaj nazwał, z pasją i spo−
łecznie dla dobra ogółu. Robił to me−
todycznie, naukowo, po inżyniersku,
nie dla siebie, ale dla naszych rolni−
ków, „którzy obecnie spokojnie do−
starczają dostatku i dobrobytu całe−
mu narodowi ucywilizowanemu”, lub
w innym miejscu „My budujemy kole−
je żelazne a zaniedbujemy otoczyć
opieką nadbrzeżnych rolników, ho−
dowców pożytecznych zwierząt, ludzi
właśnie, którzy zaopatrują nasze tar−
gi artykułami spożywczymi bez nad−
miernego wyzyskiwania mas.” On
pragnął pomóc im, wskazując sposo−
by okiełznania Wisły.
Bardzo szanował rolników za−
mieszkujących dorzecze Wisły.
W swoich ciągłych wędrówkach po
kraju, napatrzył się na ich życie. Wi−
dział ich zmartwienie po utracie
gruntu zabranego przez rzekę. Wi−
dział tragedie ludzkie w czasie powo−
dzi. Pisał po klęsce powodzi „Jednak
rolnik pracowity, częścią z koniecz−
ności, częścią ze skłonności do powi−
śla, po każdej powodzi o ile może na−
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prawia szkody jakim uległa jego
własność, otacza je nowemi płotami,
odnawia swe plantacje, domaga się,
w nadziei zabezpieczenia siebie od
powtórnej klęski, naprawienia grobli
i podwaja wysiłki koło naprawy swej
ziemi, nadzwyczaj urodzajnej.”
Marek Lajourdie był typowym
oświeceniowym racjonalistą. W ostat−
nim rozdziale pisze: „(...) człowiek
jest skazany do pracy, a niewidzialna
siła, pod karą zrównania go z bydlę−
ciem, zmusza do wykazywania swej

W jego pracy często pojawiają się
uwagi natury ogólnej, by nie rzec fi−
lozoficznej. „Dzieła pożytku publicz−
nego nie mniej przyczyniają się do
sławy potężnych mocarzy, jak świetne
zwycięstwa” pisze Lajourdie i w kilku
miejscach wskazuje przykłady.
W liście (rozdziale) czwartym La−
jourdie w pełni ukazał swoją arty−
styczną duszę. Są tu tak piękne opisy
przyrody nadwiślańskiej, że można
śmiało powiedzieć, wręcz poetyckie.
Szczególnie akapit zaczynający się

W „Regulacji…” możemy odnaleźć
wiele ciekawych, krytycznych uwag
co do każdego z tych etapów przed−
sięwzięcia.
Do planowanych przedsięwzięć
podchodził, jakbyśmy to dzisiaj naz−
wali, systemowo. Regulację Wisły
widział jako kompleksowe wykorzy−
stanie wody; przede wszystkim do
użyźnienia i nawodnienia doliny, nie
zapominając o usprawnieniu żeglugi.
Krytykował koncepcje, uwzględnia−
jące tylko względy żeglugi. Przed po−

O Marku Lajourdie
(po lekturze jego dzieła pt.„Regulacja Wisły”)
potęgi, przeto w jego własnym intere−
sie leży wykonanie tego mandatu, gdyż
podtrzymanie naszego rodzaju i jego
udoskonalenie moralne tego wymaga−
ją. Nic zatem nie powinno nas odstra−
szać od przedsięwzięć olbrzymich,
które mają na celu stawianie pomni−
ków, oraz ich zachowanie w celu prze−
kazania potomności”.
Patriota
Relacje ze spotkań z mieszkańca−
mi doliny Wisły, szacunek do ich
pracowitości, gościnności i uporu
w walce z rzeką, chęć niesienia im
pomocy, świadczą o poczuciu więzi
z nimi. Dzieło „Regulacja Wisły” jest
dowodem poświęcenia wielu lat cze−
muś, co może poprawić los narodu.
Odróżniał mieszkańców doliny Wisły
i kolonistów. O kolonistach wypo−
wiadał się życzliwie i z szacunkiem.
Szczególną troską darzył jednak
„mieszkańców tych ziem”. Być może
cenzor tego co ukazało się w druku,
a książeczka widać, że była ocenzu−
rowana, nie pozwolił pisać słowa
„Polaków”.
Przepiękne
opisy
przyrody,
szczególnie Wisły, świadczą wręcz
o umiłowaniu tego kraju.
Francuzi nigdy nie przepadali za
Prusakami. Nie jest to z pewnością
jedyny powód tego, że z niesmakiem
autor przelicza, ile to milionów me−
trów sześciennych żyznego mułu
wzbogaciło Żuławy pruskie zamiast
dolinę Wisły, wskutek zaniedbania
regulacji rzeki.
Lajourdie po przyjeździe do Polski
nigdy nie odwiedził rodzinnej Francji.
Całkowicie oddał swoje talenty i wie−
dzę nowej ojczyźnie. Prenumerował
czasopisma francuskie, sprowadzał
książki i kwiaty (informacja od rodzi−
ny). Ożenił się z Polką.
Historyk i artysta
Regularnie opływając swój odci−
nek Wisły, tudzież przechodząc kil−
kakrotnie wzdłuż niego pieszo, Lajo−
urdie okazał się być też dociekliwym
historykiem. Odnajdujemy tu opisy
miejscowości, ich rolę w systemie
gospodarczym doliny Wisły i kraju
w czasach współczesnych autorowi
i wcześniej. Lajourdie dociekał
przyczyn zmian koryta Wisły, poda−
wał hipotezy i je udowadniał.

od słów „Trudno oznaczyć godzinę
dnia, której należy się pierwszeństwo
przy rozkoszowaniu się widokiem
pięknych
krajobrazów
doliny
Wisł”(...) „Wszystkie te widoki uroz−
maicają się i przedstawiają obrazy
powabne, a przez ruch ludzi przy pra−
cach rolniczych zatrudnionych, przez
pieśni orylów tratwy spławiających,
oraz przez nieustające wołania ster−
ników owe tratwy przez rafy przepro−
wadzających, ożywione”. Należy
wiedzieć, że Wisłą spływało wtedy
kilka tysięcy łodzi, barek, tratew
rocznie.
I pomyśleć, że pisze to Francuz,
inżynier. Takie fragmenty, w których
ujawnił się jako człowiek o dużej
wrażliwości artystycznej, niczym ro−
dzynki w cieście można znaleźć nie−
malże we wszystkich rozdziałach.
Potrafił malować nie tylko
pędzlem ale i słowami. Opis powo−
dzi, jaki w „Regulacji..” znajduje−
my, nie tylko sieje grozę, nie tylko
po inżyniersku śledzi działanie ży−
wiołu, ale ukazuje tragedię ludzi
i na dodatekczyni to w sposób ma−
lowniczy.
Na przyrodę patrzył z jednej stro−
ny jako obserwator−przyrodnik, ma−
my więc opisy nadwiślańskiej roślin−
ności.m.in. sochory, pięknego drze−
wa, którego prawdopodobnie już nie
ma. W innym miejscu drzewa ukaza−
ne są jako fragmenty obrazu. Gdzie
indziej zaś znajdujemy opis przydat−
ności tych drzew do robót inżynieryj−
nych.
Inżynier
Lajourdie niewątpliwie był do−
brym studentem i później inżynierem.
Stale uzupełniał swoją wiedzę.
W wielu miejscach odwołuje się do
technicznych osiągnięć w historii
ludzkości. Często też powołuje się na
współczesne mu dokonania inżynier−
skie na zachodzie Europy.
Z głębi duszy przekonany był
– jako inżynier – że człowiek wszyst−
ko może z przyrodą zrobić. Okiełznać
każdy żywioł. „Nic zatem nie powin−
no odstraszać nas od przedsięwzięć
olbrzymich…”
Każde przedsięwzięcie należy
jednak dobrze przygotować, zaplano−
wać, skalkulować, zorganizować,
uczciwie zrealizować i skontrolować.

wodziami miały zabezpieczać regula−
cje górskich potoków, zalesianie tam−
że stoków, na nizinach poldery, gdzie
mógłby osadzać się żyzny muł. Sy−
stemowo i ekologicznie. Aktualne do
dzisiaj.
Człowiek
Marek Lajourdie miał sprecyzo−
wany stosunek do swej – i nie tylko
swej – roli w społeczeństwie. „Czło−
wiek musi tworzyć dla człowieka i za−
chowywać dla człowieka…My należy−
my do wszystkich i zależymy od
wszystkich; my też powinniśmy
uwieczniać dzieła, które mają przy−
czyniać się do dobrobytu wszystkich”.
Lajourdie z pewnością robił to, co
mówił i nie na pokaz, taki po prostu
był.
Oprócz niewątpliwego daru ob−
serwacji miał też poczucie humo−
ru. Pisze „Tak rozmyślając przyby−
łem do Ciechocinka, celu mej po−
dróży, postępując jak leniwe dzie−
ci, które idąc do szkoły wybierają
najdłuższą drogę”. Na jedynej za−
chowanej fotografii odnosi się
wrażenie, jakby chciał kpiarsko
powiedzieć „nie zależy mi na tym,
ale skoro tak bardzo chcecie zro−
bić mi zdjęcie to proszę bardzo,
nie będę się bronił, byle szybko,
mam mało czasu”.
Jan Marek Róża Lajourdie zmarł
11 października 1881 roku w Radzi−
wiu i tam został pochowany. Miał 84
Bogusław Osiecki
lata.
PS. Pracę patrona radziwskiego ron−
da na płycie CD wydało Towarzystwo
Naukowe Płockie. Można ją tam zamó−
wić w cenie 20 zł za sztukę.
Sygnały Płockie

Wszystkim dorosłym płocczanom
(mniej więcej od lat trzydziestu wzwyż),
którzy mieli jakikolwiek związek z ży−
ciem muzycznym miasta, nazwisko
Marcin Kamiński kojarzy się jednoz−
nacznie: miły, zażywny starszy pan, roz−
kochany w muzyce i historii ojczystej,
w ramach konferansjerki koncertowej,
uprawiający gawędziarstwo o rozmachu
bez mała paskowskim, wymagający
i skuteczny jako pedagog, sprawny jako
dyrektor szkoły muzycznej, kompeten−
tny (choć raczej średnio uzdolniony) ja−
ko kompozytor... W sumie - człowiek
ogromnych zasług dla rozwoju życia
kulturalnego Płocka od połowy lat sześ−
ćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to
zjechał tu z dalekich Gliwic. Aktywny
także jako koncertujący pianista - inna
rzecz, że głównie w pierwszym, śląskim
okresie działalności. Od ponad trzynastu
lat spoczywający w Alei Zasłużonych
cmentarza komunalnego w Płocku.
Stąd też, przeczytawszy na afiszu za−
powiadającym kolejny koncert w ramach
kameralnego cyklu „Wieczory czwartko−
we”, że 27 listopada 2003 roku w sali ba−
rokowej Muzeum Mazowieckiego z to−
warzyszeniem sekcji smyczkowej Płoc−
kiej Orkiestry Symfonicznej wystąpi fle−
cista Marcin Kamiński, można było zra−
zu doznać szoku niemal metafizycznego.
Oczywiście to tylko przypadkowa
zbieżność nazwisk - w lokalnym kontek−
ście muzycznym wręcz niezwykła.
Solista wspomnianego koncertu
mógłby de facto być wnukiem „naszego”
Marcina Kamińskiego. Wykształcenie
specjalistyczne odebrał dość wszech−
stronne - najpierw w Stuttgarcie, potem
na krakowskiej Akademii Muzycznej i choć większość czasu zajmuje mu gra−
nie w orkiestrach (Sinfonia Varsovia,
Sinfonietta Cracovia), bezsprzecznie do−
brze rokuje jako wirtuoz fletu. W Płocku
wykonał Koncert na flet i orkiestrę D−
dur op. 10 Il cardellino Antonio Vival−
diego, prawdziwie uroczy przykład baro−
kowej muzyki programowej: „il cardelli−
no” to po polsku „szczygieł”, którego
trele rezonują w partii fletowej w postaci
ilustracyjnych biegników, błyskotliwie
odegranych przez solistę. Drugim utwo−
rem, w jakim z dobrym skutkiem zapre−
zentował się płockiej publiczności, było
skoczne, efektowne Rondo Russo z na−
der rzadko grywanego Koncertu e−moll
na flet i orkiestrę Saverio Mercadante−
go, znanego głównie jako niezwykle
płodny przedstawiciel wczesnoroman−
tycznej opery włoskiej (dlaczego tylko
umieszczono w programie ledwie frag−
ment utworu, który nie tak dawno temu,
bo w marcu 2002 roku, orkiestra wyko−
nała w całości, z Włochem Mario Car−
bottą w roli solisty).
Finałową pozycją programu była Se−
renada D−dur op. 2 na orkiestrę smy−
czkową, młodzieńcza kompozycja Mie−
czysława Karłowicza: trochę jeszcze
wtórna (silne wpływy Czajkowskiego),
lecz nader wdzięczna melodycznie, na−
pisana z dużym wyczuciem specyfiki
brzmienia orkiestry kameralnej. Tym
Sygnały Płockie

bardziej więc szkoda, że płoccy smy−
czkowcy pod batutą Jacka Bonieckiego
nie potrafili należycie uwypuklić
wszystkich walorów tego utworuo
– zwłaszcza w Walcu i w Finale, gdzie
nieczystości intonacyjne skrzypiec były
doprawdy niegodne orkiestry reklamo−
wanej na gruncie lokalnym jako jedna
z lepszych w skali kraju.
Mimo to jednak „nasz” Pan Marcin
- który, jeśli mnie pamięć nie zwodzi,
pod koniec lat siedemdziesiątych oso−
biście zapowiadał nieskazitelne tech−
nicznie wykonanie tejże Serenady
w tejże sali barokowej przez poznań−
skich kameralistów pod wodzą
Agnieszki Duczmal - słuchając oma−
wianego koncertu z zaświatów i tak był
pewnie zadowolony. Choćby ze znako−
mitej frekwencji - bo przecież za Jego
czasów pod tym akurat względem na
ogół było zgoła inaczej...
PS. Z zapowiedzi Bonieckiego pod−
czas inauguracyjnego „Wieczoru czwar−
tkowego” we wrześniu br. wynikało, że
ideą tego cyklu będzie prezentacja mu−
zyki w kontekście innych sztuk. 27 listo−
pada kontekst stanowiła tutaj... ceremo−
nia odznaczenia lokalnych działaczy
kultury i sportu Złotymi, Srebrnymi
i Brązowymi Krzyżami Zasługi. Cere−
monii dopełnił, w otoczeniu kilku miej−
scowych notabli, wojewoda mazowiecki
Leszek Mizieliński, który zaraz potem
oświadczył, że z uwagi na nawał obo−
wiązków służbowych na koncercie po−
zostać nie może - i w samej rzeczy nie
pozostał.
A. Dorobek

WALDEMAR LAWENDOWSKI

MARCIN KAMIŃSKI
REDIVIVUS?

Kopciuszek na balu
Teatr Dramatyczny rozpieszcza mło−
dą widownię. Niedługo po premierze
„Tajemniczego ogrodu” oglądamy
„Kopciuszka” w reżyserii Andrzeja Wal−
dena. Spektakl jest barwny, ma ciekawą
scenografię (Marian Fiszer), muzykę
(Tadeusz Kocyba) i dowcipnie opowiada
znaną wszystkim bajkę.
Tradycyjny jest tylko melodrama−
tyczny królewicz i Kopciuszek (Paweł
Gładyś i Barbara Misiun − na zdjęciu),
poza tym mamy rewelacyjnego, rubasz−
nego ochmistrza przekręcającego wyra−
zy (Szymon Cempura), dosadnego króla
(Jerzy Wieczorek) oraz karykaturalną ro−
dzinę: matkę z kłótliwymi siostrami w tych rolach świetne aktorsko: Grażyna

Darmstadzki rok
Jubileuszowy - 15 rok współpracy
Płocka z Darmstadt obfitował w wiele
imprez promujących w naszym mieście
niemiecką literaturę, fotografię, muzy−
kę i film. W samym Domu Darmstadt,
który od września 1996 roku jest cen−
trum współpracy międzynarodowej od−
było się w 2003 roku aż 14 wydarzeń
zbliżających do siebie obie kultury.
Poznaliśmy poezję Fritza Depperta
(długoletniego dyrektora darmstadz−
kiego liceum im. B. Brechta) oraz Re−
nate Axt, która prezentowała swoje
utwory z wydanej w 2001 roku antolo−
gii polsko−niemieckiej „Most poezji”.
Gabriela Deppert - przewodnicząca
Stowarzyszenia Chrześciajńsko−Ży−
dowskiego w Darmstadt czytała frag−
menty interesującej książki autorstwa
Helgi Keller przedstawiającej losy ży−
dowskiej rodziny.
Także uczniowie płockich szkół
mieli okazję popisać się znajomością
niemieckich utworów w konkursie re−
cytatorskim, w którym główną nagrodą
był kilkudniowy wyjazd do Darmstadt.
Nasze miasto partnerskie odwie−
dzili również płoccy poeci: Wanda Go−
łębiewska i Krzysztof Bieńkowski
– mieli swój wieczór poetycki w dar−

mstadzkim Domu Literatury. Tłuma−
czem polsko−niemieckich spotkań poe−
tyckich była płocczanka Małgorzata
Płoszewska, która od wielu lat mieszka
w Niemczech.
Obydwa miasta wymieniły się fo−
tografiami: w Płocku gościła wystawa
„Darmstadt zimą” Bernda Schaefera kierownika biura ds. współpracy z mia−
stami partnerskimi, do Darmstadt poje−
chała z rewizytą wystawa „Mój Płock”
- członków Płockiego Towarzystwa
Fotograficznego.
Uczniowie ze szkół podstawowych
i gimnazjów prezentowali swoje wyo−
brażenie o Darmstadt w konkursie pla−
stycznym, pokonkursowe prace zdobi−
ły w marcu Dom Darmstadt, a dwoje
zwycięzców pojechało w nagrodę do
tego miasta.
Podczas V Pikniku Europejskiego
młodzież wykonała wiele prac pla−
stycznych pod wspólnym tytułem „Eu−
ropa”, część z nich dotyczyła naszego
miasta partnerskiego, które reprezento−
wały również czarno−białe fotografie
Wzgórza Matyldy - secesyjnej dzielni−
cy Darmstadt.
Muzyków niemieckich reprezento−
wali artyści jazzowi: Anne Heâ i Thomas

Zielińska oraz Hanna Zientara i Dorota
Cempura.
Jeszcze w tym roku bajkę można zo−
baczyć 10, 11,15, 17 i 18 grudnia (przed
południem).
„Kopciuszek” nie był ostatnią tego−
roczną premierą. 17 grudnia o godzinie
18 w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki
aktorzy wystawią spektakl „Poeta”
w rocznicę śmierci Władysława Bro−
niewskiego, a o 19.30 zaprezentują hap−
pening przed pomnikiem poety.
21 grudnia na Małej Scenie zoba−
czymy „Kwiatki św. Franciszka” w re−
żyserii Marka Mokrowieckiego adaptację tekstu w przekładzie Leo−
polda Staffa.
(e.z.)

Heldmann, wspólnie z Krzysztofem
Kralką koncertowali w Klubie „Kino”.
W Płocku gościliśmy też wywo−
dzącą się z Darmstadt Europejską Or−
kiestrę Młodzieżową; oprócz licznej
grupy niemieckiej, grało w niej rów−
nież pięcioro płocczan.
Niedawno - w listopadzie – mieliśmy
okazję wysłuchać dwóch koncertów: for−
tepianowego z udziałem utytułowanego
pianisty Wernera Hoppstocka (byłego
dyrektora Akademii Sztuki Dźwięku
w Darmstadt), a ostatnio - 29 listopada
w „Koncercie Darmstadzkim” – wirtuo−
zów z „Wieniawski Kwartet”. Utwory
niemieckich kompozytorów zaprezento−
wali również uczniowie płockiej szkoły
muzycznej, którzy cyklicznie koncertują
w Domu Darmstadt.
Do interesujących wydarzeń arty−
stycznych trzeba też zaliczyć majowy,
związany z Piknikiem Europejskim,
przegląd filmu niemieckiego w kinie
Diana oraz występ kabaretowy Steffe−
na Möllera w Domu Darmstadt. Na
scenie muzycznej Pikniku zagrał pop−
rockowy zespół Shaqua Spirit.
Rocznie Dom Darmstadt odwiedza
średnio 6 tysięcy osób, ponad 300 sta−
le korzysta z biblioteki i czytelni. Od
początku istnienia Domu prowadzone
są kursy języka niemieckiego i francu−
skiego, a od dwóch lat są także lekcje
języka włoskiego.
(e.z.)
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Rewelacyjna runda

Stoją od lewej: Leszek Robakiewicz - kierownik zespołu, Marcin Szczygliński, Dariusz
Szczepański, Daniel Bloch, Bartek Sielewski, Łukasz Matlęga, Damian Jóźwiak, To−
masz Kłys, Piotr Urbański, Jarosław Brokos.
Kleczą: Piotr Rogoziński, Krzysztof Świątek, Maciej Piórkowski, Hubert Małowiejski trener, Daniel Krajewski, Bartek Dębicki, Piotr Chojnacki.

Udany sezon
12 wygranych spotkań i jeden remis
- to bilans jesiennej rundy rozgrywek
klasy A klubu piłkarskiego Masovia.
Klub powołano we wrześniu ubieg−
łego roku - został reaktywowany po 20
latach. 18−osobową kadrę tworzy 11
studentów i 7 tegorocznych maturzy−
stów. - Są to głównie piłkarze ze Stocz−
niowca, Wisły Płock i „70” - mówi
Krzysztof Błaszczyk, wiceprezes za−
rządu klubu. Od początku rundy jesien−
nej - dzięki uprzejmości władz miasta
– rozgrywają mecze na stadionie miej−
skim; raz w tygodniu nieodpłatnie ko−

rzystają z sali sportowej w Borowi−
czkach i z pływalni „Podolanka”.
Celem Masovii jest wygrana w klasie
A i awans do klasy okręgowej. Marze−
niem zarządu klubu jest powołanie szko−
ły piłkarskiej i szkolenie sportowców na
najwyższym poziomie. Na razie klub or−
ganizuje 31 grudnia bal sylwestrowy,
z którego dochód (250 zł od pary) przez−
naczony zostanie na działalność statuto−
wą klubu. Szczegółowe informacje moż−
na otrzymać w sekretariacie Szkoły Pod−
stawowej nr 17, w której odbędzie się
„Bal na sto par”, tel. 262−54−84. (e.z.)

Za sumienność
Prezydent RP Aleksander Kwaś−
niewski wyróżnił przedstawicieli płoc−
kiego środowiska kultury i sportu odzna−
czeniami państwowymi za wyjątkowo
sumienne wykonywanie obowiązków
wynikających z pracy zawodowej, a tak−
że za działalność społeczną.
27 listopada w Muzeum Mazowiec−
kim, przed koncertem Płockiej Orkiestry
Symfonicznej, odznaczenia Prezydenta
RP wręczał wojewoda Leszek Mizieliń−
ski oraz wiceprezydent Płocka Piotr Ku−
bera.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro−
dzenia Polski odznaczony został Roman
Dyttus - działacz sportowy zaprzyjaźniony
z Płockim Towarzystwem Wioślarskim.
Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Wiesław
Bogdan Nadrowski - artysta plastyk,
a Srebrny - Szczepan Franciszek Targow−
ski - wiceprezes zarządu Wisły Płock S.A.
Brązowym Krzyżem odznaczeni zo−
stali: Elżbieta Rakowska, Wiesław Ka−
zimierz Kałużny, Andrzej Grzegorz
Narkiewicz, Zdzisław Wiktor Rosiak
i Wojciech Więckowski.
(e.z.)

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
o terminie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zawiadamia się, że projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych przy ul. Dobrzyńskiej i ul. Zglenickiego w Płocku i prognoza, o której mowa
w przepisach ochrony środowiska, będą ponownie wyłożone do publicznego wglądu
w dniach od 10.12.2003 r. do 12.01.2004 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płoc−
ka – parter, wejście od ul. Zduńskiej 3 (stanowisko nr 5), w godz. 8−15, w środy 10−17.
Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, mo−
że wnieść protest.
Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, kogo interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone
przez ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść zarzut.
Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Prezydenta Miasta Płocka
z podaniem oznaczenia nieruchomości, w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okre−
su wyłożenia.
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Szóste miejsce po rundzie jesiennej
zajmują piłkarze Wisły Płock. Nigdy
w historii nafciarze nie plasowali się
tak wysoko w tabeli po pierwszej czę−
ści sezonu. Jeszcze lepiej wystartowali
piłkarze ręczni. W jedenastu meczach
bieżącego sezonu odnieśli komplet
zwycięstw i pewnie prowadzą w ek−
straklasie.
Początek rozgrywek nie był udany
dla Wisły. Po trzech meczach płoccza−
nie mieli na koncie zaledwie jeden
punkt i kibice zastanawiali się, czy po−
ważnie wzmocniony w lecie zespół po−
nownie nie będzie walczył o utrzyma−
nie się w gronie pierwszoligowców.
Nafciarze obudzili się w czwartej ko−
lejce. Pewnie pokonali na własnym bo−
isku Górnika Polkowice 3:0 i rozpo−
częli marsz w górę tabeli, zakończony
szóstą lokatą na półmetku rozgrywek.
Płocczanie zdobyli w 11 meczach 20
punktów, odnieśli pięć zwycięstw,
dwukrotnie zremisowali, a pięciokrot−
nie zeszli z boiska pokonani. Zdecydo−
wanie lepiej Wisła radzi sobie na włas−
nym stadionie. Bilans meczów u siebie
to pięć wygranych i jeden remis. Poza
swoim stadionem nasza ekipa wygrała
jedno spotkanie, jedno zremisowała,
a pięć razy uznała wyższość rywali.
Na miano najlepszego zawodnika
w zespole zasłużył z pewnością Irene−
usz Jeleń, najskuteczniejszy gracz Wi−
sły. Na słowa uznania zasłużyli rów−
nież bramkarz Jakub Wierzchowski
i Dariusz Gęsior. Odkryciem rundy był
z pewnością Sławomir Peszko, który
z zespołu juniorów przebojem wdarł się
na pierwszoligowe boiska. Swoją dobrą
grę osiemnastolatek udokumentował
wspaniałym golem w meczu z Widze−
wem Łódź. Formę Jelenia docenił rów−
nież trener reprezentacji Polski Paweł
Janas, który powołał młodego napastni−
ka Wisły na towarzyskie spotkania
z Maltą i Litwą. W kadrze zagra także
inny zawodnik nafciarzy Marcin Wasi−
lewski.
Pewnie od wygranej do wygranej
zmierzają w ekstraklasie piłkarze ręcz−
ni Wisły. Po odejściu z zespołu Sławo−

mira Szmala, Damiana Drobika i Ma−
riusza Jurasika sympatycy piłki ręcznej
nisko oceniali szansę płocczan na wal−
kę o Mistrzostwo Polski. Okazało się,
że obawy były niepotrzebne, bowiem
płocczanie radzą sobie w lidze wspa−
niale i razem z kielecką VIVE kandy−
dują do mistrzowskiego tytułu. Podob−
nie jak przed rokiem, obydwa zespoły
rozegrają między sobą walkę o triumf
w lidze. Inne ekipy zdecydowanie
ustępują umiejętnościami wspomnia−
nej dwójce.
W trakcie sezonu klub zawarł umo−
wę reklamową z Kompanią Piwowar−
ską, producentem piwa Lech Premium.
Nowy sponsor przyczyni się do rozwo−
ju bazy treningowej płockiego klubu.
Kompania przekaże Wiśle część do−
chodów ze sprzedaży piwa w regionie
płockim, a pieniądze zostaną przezna−
czone na budowę na stadionie Wisły

Ireneusz Jeleń podczas wygranego meczu
z Legią Warszawa (18.X.2003)

boiska ze sztuczną trawą. Na takiej
murawie będzie można trenować przez
okrągły rok. Prawdopodobnie z nowej
płyty piłkarze będą korzystać już od
wiosny przyszłego roku.
Maciej Wiącek

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości Gminy Płock
położonej przy ul. Wierzbowej (Borowiczki) o pow. 969 mkw. – nr dz. 2306/2, KW 66322,
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza – 25.000 zł
Wadium – 1.250 zł.
Postąpienie – 500 zł.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Płocka, Stary Rynek 1, pok. 206 (II piętro) w dniu
17.12.2003 r. o godz. 10.30
Przystępujący do przetargu powinien:
– złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem, warunkami i przedmiotem
przetargu,
– wpłacić wadium na nieruchomość do dnia 12.12.2003 r. do kasy Urzędu Miasta Płocka,
ul. Zduńska 3 do godz. 14 lub na konto Urzędu Miasta Płocka – Oddział Finansowo−Księgo−
wy PEKAO S.A. I Oddział Płock 10801314−48464−360−80300
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny naby−
cia nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od
zawarcia aktu umowy notarialnej.
Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Referacie Obrotu Nieruchomościa−
mi Gminy Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3, pok. 123, tel. 367−14−78.
Prezydent Miasta Płocka może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny

Sygnały Płockie

Wśród czytelników, którzy prawidłowo
rozwiążą choinkową krzyżówkę i z ponumero−
wanych liter ułożą świąteczne hasło rozlosuje−
my: przenośny zestaw stereofoniczny z odtwa−
rzaczem płyt kompaktowych Panasonic, ency−
klopedię, słownik wyrazów obcych i kilka na−
gród pocieszenia.
Na hasła czekamy w redakcji ”Sygnałów
Płockich”(Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek
1, pok. 220) do 5 stycznia 2004 roku.
(j)

Sygnały Płockie

Rozwiązanie krzyżówki
Kto nie wierzy w sukces ten za−
wsze przegrywa to prawidłowe roz−
wiązanie krzyżówki z poprzedniego
numeru Sygnałów Płockich. Wśród
czytelników, którzy dostarczyli pra−
widłowe hasło rozlosowaliśmy 3
komplety reprodukcji obrazów – plo−
nu pleneru malarskiego, jaki miał
miejsce w naszym mieście. Po odbiór
nagród zapraszamy do redakcji (ra−
tusz, pok. 220): p. Hannę Golęba
z ul. Wolskiego, p. Teresę Świtalską
z ul. Południowej i p. Bogusława Ru−
cińskiego z ul. Północnej.
(j)
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Kalendarz
imprez kulturalnych

W 50−lecie śmierci K.I.Gał−
czyńskiego Książnica Płocka
zorganizowała sesję nauko−
wą o życiu i twórczości
poety i satyryka.
Nieznane dotąd obli−
cze Gałczyńskiego, jakie
wyłania się z III tomu
dzieł wydanych w tym
roku przez Czytelnika za−
prezentowała słuchaczom
córka poety - Kira Gał−
czyńska.
– Trzeci tom zawiera niepub−
likowany dotąd notatnik mojego ojca
z 1941 roku, z obozu jenieckiego pod
Magdeburgiem. Ten dziennik cechuje
niespotykana u mojego ojca systematycz−
ność. Miał do dyspozycji tylko mały no−
tes, w którym zmieścił notatki od lata do
jesieni 1941 roku. Ojciec bardzo źle zno−
sił niewolę. Zabrano mu cały świat, poz−
bawiono domu, książek, muzyki, przyja−
ciół. Wszystko zastąpiono ciężką, 18−go−
dzinną pracą. Nie potrafił poradzić sobie
także z głodem, trudnymi warunkami, źle
kursującą pocztą, niepokojem o najbliż−
szych.
Notatnik wrócił razem z Gałczyń−
skim z niewoli, ale został ciśnięty do
szuflady, w której przeleżał aż do śmier−
ci poety. Odnalazła go matka Kiry.
– Zajrzałam do niego, ale nie potra−
fiłam odcyfrować żadnego słowa. Ojciec

pisał pośpiesznie i niewyraźnie, osz−
czędzał papier. Dopiero kilka
lat temu, złożona chorobą
wróciłam do notatnika. Pra−
cowałam z lupą, chodziłam
do apteki, bo tam potrafią
odcyfrować najbardziej
nieczytelny charakter pis−
ma, ale dopiero redaktor−
ka w wydawnictwie „Czy−
telnik” pomogła mi.
Kira Gałczyńska prze−
czytała kilka fragmentów no−
tatnika, z którego wyłania się zu−
pełnie inne, niż znane powszechnie obli−
cze Gałczyńskiego - bez cienia liryzmu
i groteski. Lata wojny to czas, kiedy Gał−
czyński zamilkł jako poeta. Dopiero
w 1942 roku napisał kilka wierszy do żo−
ny na blankietach obozowych, ale w cza−
sie niewoli powstało ich zaledwie sześć.
Pozostali prelegenci skupili się na in−
nych, równie ważnych okresach w życiu
i twórczości Gałczyńskiego. Waldemar
Smaszcz przedstawił „czas wileński”
[Gałczyński wyjechał do Wilna w 1934
roku - red.], a Bohdan Urbankowski sku−
pił się na jego „przygodach poetyckich
i politycznych”.
Zainteresowanie sesją było ogromne.
Sala kolumnowa Książnicy ledwo po−
mieściła uczniów szkół średnich, którzy
przyszli dowiedzieć się czegoś więcej
o poecie ze szkolnych lektur.
(e.z.)

Świątecznie
przed ratuszem
Po raz drugi prezydent Mirosław Mi−
lewski zaprasza wszystkich płocczan (21
grudnia o godz. 17) na wspólną wigilię
przed ratuszem. Czas spędzony na rynku
uprzyjemniać będzie kolędami kapela gó−
ralska. – Będzie można obejrzeć również
bożonarodzeniowe obrzędy góralskie
– mówi zastępca prezydenta Piotr Kubera.
Przed ratuszem będą wystawione
szopki wykonane przez dzieci i młodzież
ze świetlic środowiskowych. Najładniej−
sze zostaną nagrodzone. Na rynku stanie
kilka choinek, a ozdobieniem ich zajmą się
uczniowie płockich szkół. Przewidziane są
również występy płockich chórów. Przed
ratuszem stanie też drewniana stajenka
z żywymi zwierzętami. Nie zabraknie
przekazania światełka od harcerzy i wspól−
nego opłatka, a życzenia świąteczne
wszystkim płocczanom złoży Prezydent.
Dzielenie się opłatkiem odbędzie się
wśród barwnie przystrojonych kamieni−
czek Starego Rynku. Miasto zdecydowa−
ło, że w tym roku nie będzie specjalnych
dekoracji na ul. Tumskiej, ale za to można
już teraz podziwiać pięknie rozświetlone
drzewa w al. Jachowicza.
Sylwester na Starym Rynku zapowiada
się także bardzo ciekawie. Do wspólnej za−
bawy zapraszać będą płockie zespoły,
a gwiazdą wieczoru będzie Marcin Rozynek.
Nie obędzie się bez życzeń od władz miasta
oraz pokazu sztucznych ogni.
(m.d.)

K ukie³ka i pacynka

EWA ZALEWSKA

10 grudnia
Płocka Galeria Sztuki
Spotkanie z artystą grafikiem
Radosławem Nowakowskim, godz. 18
11 grudnia
Książnica Płocka
Płocka premiera miesiąca: promocja
tomiku wierszy ks. Jana Twardowskiego
pt. ”Wiersze największej nadziei”,
godz. 17
12 grudnia
SDK
Premiera sztuki pt. ”Dziewczynka
z zapałkami” w wykonaniu młodzieży
ze Stowarzyszenia ”Jestem”,
godz. 17
14 grudnia
Dom Darmstadt
Koncert płockich muzyków: Ewa
Kruszewska i Bogusław Tomczak
– skrzypce, Piotr Kelm – altówka, Iwona
Basiewicz – wiolonczela, godz. 18
16 grudnia
Dom Darmstadt
Otwarcie wystawy Stanisława Wyrtla
”Malarstwo na szkle”, godz. 18
17 grudnia
POKiS
Happening z okazji rocznicy urodzin
W. Broniewskiego, godz.18
18 grudnia
Spichlerz
Otwarcie wystawy pt. ”Choinki czar”
(dekoracje świąteczne), godz. 12
Książnica Płocka
”Świąteczna niespodzianka ” – program
artystyczny w wykonaniu Piotra Kelma,
Stanisława Psarskiego, Anny Brząkalskiej
i Zespołu Pieśni i Tańca ”Wisła”, godz.
15 (wypożyczalnia muzyczna)
MDK
Koncert zespołów artystycznych MDK
pt. ”Zagrajcie Panu naszemu”, godz.17
Dom Darmstadt
Koncert wigilijny uczniów PSM,
godz. 18
19 grudnia
Płocka Galeria Sztuki
Otwarcie wystawy pt. ”Ogród zaklęty”,
godz. 18
21 grudnia
Teatr Dramatyczny
”Kwiatki św. Franciszka” – premiera,
godz.18. Bilety 20 zł.
21 grudnia
Stary Rynek
Wigilia przed ratuszem,
godz. 17
Do 31 stycznia
TNP
Wystawa 80 grafik Francisco Goya y
Lucientes ”Los Caprichos”
31 grudnia
Stary Rynek
Sylwester przed ratuszem
– w programie m.in,. dyskoteka
pod gwiazdami, koncert
Marcina Rozynka, pokaz sztucznych ogni,
godz. 21 – 2.

Bez cienia liryzmu

Drugi Ogólnopolski Konkurs Zabaw−
karski „Kukiełka i Pacynka” zorganizowa−
ny przez POKiS cieszył się ogromną popu−
larnością. Jury nagrodziło 36 spośród po−
nad 200 nadesłanych na konkurs prac.
Od 19 listopada do końca miesiąca
w Domu Darmstadt można było podziwiać
nie tylko oryginalne pokonkursowe prace
dzieci i młodzieży, ale również ekspozycję
lalek zatytułowaną „Lalkowi aktorzy” ze
zbiorów Działu Widowisk Lalkowych
Muzeum Archeologicznego i Etnograficz−
nego w Łodzi.
Lalkowych aktorów zastaliśmy nie−
jako w „garderobie”, jakby dopiero
skończyli przedstawienie. Mimo że po−

staci stoją nieruchomo, można sobie wy−
obrazić przedstawienie z ich udziałem.
W bogato zdobionych strojach (koralika−
mi i szlachetnymi kamieniami fot.) wy−
stępowali w „Historii Parysa”, skromne
szaty zdobiły „Kopciuszka”, z drewna
wykonano postaci z „Lajkonika”, w go−
towości do wyjścia na scenę stała cała
rodzina Rumcajsa.
Wśród prac konkursowych nie bra−
kowało sztandarowych postaci z bajek,
np. Szewczyka Dratewki, Pinokia i Ba−
by Jagi, ale dzieci wykreowały też lalki
według własnych pomysłów: były
wśród nich między innymi współczesne
kukiełki−roboty.
(e.z.)

i sportowych
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Cytat
miesiąca

JANUSZ KUKLEWICZ

10 grudnia
Hala Chemika
Ekstraklasa piłki ręcznej:
Wisła Płock – Śląsk Wrocław,
godz.17
13 grudnia
Hala Borowiczki
Grand Prix tenisa stołowego amatorów,
godz.10
SP nr 23
IV Płocki Międzynarodowy Festiwal
Judo, godz. 12
14 grudnia
Miejskie Centrum Sportu
Turniej tenisa ziemnego na wózkach,
godz. 9−13
21 grudnia
SP nr 21
Turniej gwiazdkowy badmintona,
godz. 10
(j)
(za zmiany w programie redakcja nie
odpowiada)

Kochaj ojczyznę,
nawet gdy jest
niesprawiedliwa
Platon
Sygnały Płockie

w samochodowych sporządzonych
Autentyczne wyjątki z opisów wypadkó
iowych PZU S.A.:
szen
przez kierowców w protokołach zgło
którego
złego domu i zderzyłem się z drzewem,
* Wracając do domu podjechałem do
nie mam
ą nadjeżdżającą z drugiej strony
* Zderzyłem się ze stojącą ciężarówk
pijany
wypadku, ponieważ byłem kompletnie
* Nie pamiętam dokładnie okoliczności
i proszę zwracać się do policji
* W celu uzyskania dalszych informacj
prosto w twarz mojej żony
* Ciężarówka cofnęła się przez szybę
i, spojrzałem na teściową i uderzyłem
* Odholowałem swój samochód z jezdn
w nasyp
zedł pod moim samochodem
* Przechodzień uderzył we mnie i przes
yłem
próbowałem go wyminąć zanim uderz
* Facet był na całej drodze i wiele razy
w niego
yła
próbowałem zjechać jej z drogi uderz
* Budka telefoniczna zbliżała się, kiedy
w mój przód
w budkę telefoniczną
* Nie chcąc zabić muchy wjechałem
m
ci lat, kiedy zasnąłem za kółkiem i miałe
dzieś
* Prowadziłem samochód już czter
wypadek

Śmiech to zdrowie

ny, kiedy wjechałem w inny pojazd
* Mój samochód był legalnie zaparkowa
, po
ny samochód, uderzył w mój samochód
* Nagle znikąd pojawił się niewidocz
czym zniknął
go
nie dotrze na drugą stronę ulicy, kiedy
* Byłem pewien, że ten stary człowiek
stuknąłem
łem
słu którędy uciekać, więc go przejecha
* Przechodzień nie miał żadnego pomy
e
yślni
ło się, że on umyślnie albo nieum
* Kiedy wróciłam do samochodu to okaza
zniknął
obowiązuje ograniczenie prędkości
* Nie wiedziałem, że po północy też
ł¸ ponieważ został skradziony
* Dałem sygnał klaksonem, ale nie działa
zie z dużą
mały człowieczek w małym samochod
* Pośrednią przyczyną wypadku był
buzią
* Zdałem sobie sprawę, że może być
nieciekawie
na
* Golf jedzie nam w maskę. Spojrzałem
7:05
była
–
ek
zegar
wałem
* Cały dzień byłem na zakupach – kupo
płot
rośliny. Gdy wracałem do domu, żywo
jąc
wyrósł jak grzyb po deszczu, przysłania
nie
że
ób,
spos
taki
w
nia
mi pole widze
u
zobaczyłem nadjeżdżającego samochod
rkę
* Mój samochód przeleciał przez barie
i wylądował w kamieniołomie. Mam
nadzieję, że spotka się to z państwa
aprobatą.
nagle
* Kiedy dojeżdżałem do skrzyżowania,
pojawił się znak drogowy na miejscu,
i nie
gdzie nigdy przedtem się nie pojawił
ować
zdążyłem zaham

Sygnały Płockie

w ogromną, plastikową mysz
* Wjeżdżając na parking, uderzyłem
piła się
szmatki, aby wytrzeć okno, która zacze
* Jechałem powoli, usiłując dosięgnąć
kontrolę nad
iłem
strac
,
twarz
w
yłem
uderz
m,
o fotel. Kiedy ją pociągnąłe
przyjechałem z powrotem z pomocą
kierownicą i wjechałem do rowu. Gdy
.
znikło
radio
drogową, moje
kobieta upadła jak najdelikatniej.
* Ostrożnie przyhamowałem, aby ta
się na mnie gapił, więc go przejechałem
* Zatrąbiłam na pieszego, ale on tylko
na niego
musiałem kilka razy wykręcać, zanim
* Ten pieszy strasznie latał po szosie,
wpadłem
„Podszedłem do leżącego pieszego
* Kierowca, który przejechał człowieka:
ode mnie”
y
pijan
iej
i stwierdziłem, że jest bardz
teraz w szpitalu i nie chowa urazy.
jest
atel
* Poszkodowany przeze mnie obyw
,
samochodu i wziąć jego żonę aż do czasu
Powiedział, że mogę korzystać z jego
kiedy wyjdzie ze szpitala
odbił
starszego pana o smutnej twarzy, jak
* Zobaczyłem wolno poruszającego się
się od dachu mojego samochodu
i 2 do 3
aczyłem, że w powietrzu na wysokośc
* Świadek potrącenia pieszego: „Zob
”
howa
Orzec
ec
zkani
mies
iście,
osob
metrów leci, znany mi
* Świadek potrącenia pieszego:
„Usłyszałem jak Przemek krzyknął do
głuchoniemego Tokarczuka: STÓJ”
* Samochód przede mną potrącił
przechodnia, który jednak wstał, więc
też na niego wjechałem
e?
* – Czy próbował dać pan ostrzeżeni
– Tak, klaksonem
– Czy druga strona próbowała dać
ostrzeżenie?
– Tak. Zrobiła muuuuuuu
* W moim samochodzie zaczęły się bić
co
dwie osy i zostałem ukąszony, przez
wjechałem w auto przede mną
z „Policyjnego Głosu Mazowsza”
Rys. Janusz Kuklewicz
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