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PISMO URZĘDU MIASTA PŁOCKA

Ulica Tumska ma przekształcić się z popularnego deptaka w wizytówkę naszego miasta, kulturalno−handlowo−kawiarniany salon,
gdzie do kina i galerii będzie można wstąpić, poplotkować w zacisznej kawiarence, a po drodze do domu może jeszcze zrobić zakupy

Salonowe przymiarki
lipca w Trnawie na Słowacji. Sygnata−
riusze umowy zgodzili się, że uatrakcyj−
nienie życia w historycznych centrach
miast, o zróżnicowanej zabudowie, wy−
maga podjęcia szczególnego wysiłku
w zakresie usuwania barier, ogranicza−
jących kreowanie przestrzeni w celu na−
dania jej nowych funkcji – wytyczenia
ścieżek rowerowych, parkingów, zorga−
nizowania płynnych skrzyżowań, roz−
wiązania kwestii zaopatrzeniowych
w towary, zlokalizowanych tam lokali
handlowych i gastronomicznych. Dzia−
łania te, w dodatku, muszą być zgodne
z wytycznymi organów ochrony zabyt−
ków. Na realizację całego unijnego pro−
gramu przeznaczono 1,49 mln euro.
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Pierwszy etap ulicy w nowej jej fun−
kcji mamy już za sobą. Nowa nawierz−
chnia (i wodociągowo−kanalizacyjny
porządek pod nią), współgrające ele−
menty małej architektury, dają przed−
smak tego, co może tu być.
Niektórzy narzekają, że matowo,
szaro, buro i nieciekawie, zapomina−
jąc, że to dopiero pierwszy etap, rzec
można podłoga salonu, którego ściany
trzeba jeszcze też odnowić, coś pewnie
przebudować i na koniec wstawić pa−
sujące meble. Dopiero wówczas bę−
dzie można ocenić całość. Kiedy to bę−
dzie? Pewnie nieprędko. Kasa na takie
ekstra wydatki, podobnie jak w wielu
rodzinnych budżetach, ograniczona
(zawsze są pilniejsze potrzeby), a w
dodatku niektóre ściany tego salonu
nie są nasze i na wspólny remont trze−
ba umówić się z właścicielami. A jak
wiadomo, z sąsiadami różnie bywa.

go rozwiązanie zaangażowała się Unia
Europejska. Jeden z finansowanych
przez nią projektów – ADHOC (z ang.
Adaptowany Rozwój Historycznych
Starówek w Środkowej i Wschodniej
Europie) dotyczy właśnie opracowania
modelowych rozwiązań, służących
przywróceniu do świetności zabytko−

ADHOC, ale nie od razu

Problem z rewitalizacją ma nie tylko
Płock, ani nawet Polska. Musi to być
problem znacznie szerszy, skoro w je−

Pomysłów dostatek

Zadania przeprojektowania całego
kwartału Tumskiej, wraz z jej zaple−
czem, podjęli się studenci Wydziału
Urbanistyki i Architektury Politechni−
ki Warszawskiej. Opracowania tego
tematu podjęło się aż 40 osób, z 50 pi−
szących prace dyplomowe.
dokończenie na str. 4

wych (często zaniedbanych) części
miast i nadaniu im współczesnej fun−
kcjonalności.
Do programu tego akces zgłosiło 13
miast z 6 krajów; z Polski Płock i Jele−
nia Góra. Formalne podpisanie umowy
o współpracy między tymi miastami
miało miejsce w ubiegłym roku, 13−14

Płock wyróżniony został dwuzłotową monetą z wizerunkiem katedry. Uhonorowany został w ten sposób razem z 31 innymi historycznymi polskimi miastami, które – zdaniem
Komisji Historycznej pod przewodnictwem prof. Henryka Samsonowicza – wniosły wyjątkowy wkład w rozwój poszczególnych regionów i państwowości Polski.
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Na awersie płockiej monety, zapro−
jektowanym przez Ewę Tyc−Karpińską,
w centralnej części jest wizerunek orła,
z prawej napis 2 zł, u góry półkolem na−
pis: RZECZPOSPOLITA POLSKA
oraz rok emisji 2007. Pod orłem stylizo−
wany fragment muru miejskiego z blan−
kami oraz bramą o rozwartych wrotach.
Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.
Na rewersie, autorstwa Roberta Kotowi−
cza, widnieje wizerunek bazyliki kate−
dralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Płocku, w tle jej cień.
Z lewej strony półkolem biegnie napis:
PŁOCK.
Emisję tej serii monet ze stopu Nordic
Gold Narodowy Bank Polski rozpoczął
2 września 2005 roku. Zainaugurowała
ją dwuzłotówka z Gnieznem. W obiegu
są już także monety upamiętniające: Ko−
łobrzeg, Włocławek, Cieszyn, Jarosław,
Bochnię, Elbląg, Legnicę, Chełm, Ża−

gań, Nysę, Pszczynę, Sandomierz, Cheł−
mno, Nowy Sącz i Kalisz.
Uroczyste odsłonięcie płockiej dwuz−
łotówki miało miejsce 21 lutego w auli
ratusza. W obecności pocztów sztanda−
rowych Małachowianki i Jagiellonki,
wstęgę z powiększonego modelu mone−
ty zdjęli: I zastępca prezesa NBP Jerzy
Pruski i prezydent Mirosław Milewski.
Prezes TNP Zbigniew Kruszewski
przypomniał zasługi naszego miasta
w kształtowaniu polskiej państwowości
na przestrzeni wieków, a Jan Milner –
prezes płockiego oddziału Polskiego To−
warzystwa Numizmatycznego otworzył
w holu wystawę, na której zaprezento−
wano bogatą kolekcję polskich i płoc−
kich pieniędzy: monet i banknotów pa−
pierowych oraz płockich pocztówek ze
zbiorów Jerzego Koziczyńskiego, Mar−
ka Ambroziaka i Zygmunta Różalskie−
go. Uroczystości towarzyszyła druga
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Katedra na dwuzłotówce

wystawa – dziecięce prace plastyczne
nagrodzone w konkursie MDK „Impre−
sje katedry płockiej”. Część artystyczną
przygotował zespół „Dzieci Płocka”.
Moneta o średnicy 27 mm i wadze
8,15 g wyemitowana została w 1 mln eg−
zemplarzy.
E.J.

Prezydent zarządził
Na kulturę i sport
Podzielone zostały pieniądze przez−
naczone w budżecie miasta na dofinan−
sowanie organizacji pozarządowych,
zajmujących się kulturą i sportem. 310
tys. złotych rozdzielono między 17 or−
ganizacji, wspierających działania kul−
turalne – otrzymają one od 4 do 50 tys.
złotych. Organizacji, zajmujących się
sportem obdzielono więcej, bo aż 37.
Kluby sportowe i stowarzyszenia otrzy−
mają w sumie 1 mln 200 tys. złotych,
a dofinansowanie wyniesie od 3 do 290
tys. złotych.

Złote gody

Minął miesiąc...

Płock będzie reprezentowany na mię−
dzynarodowych targach w Cannes, któ−
re odbędą się 12 – 16 marca. Na prze−
strzeni 15 tys. mkw. zaprezentuje się
około 2 tysięcy wystawców z 65 kra−
jów. Polska będzie na nich miała swoją
uliczkę, którą wspólnie stworzą: War−
szawa, Gdańsk, Opole, Wrocław, Poz−
nań, Szczecin, Katowice i Płock.
Pomoc rodzinie

W wyniku otwartego konkursu ofert
dla organizacji pozarządowych w zakre−
sie pomocy rodzinom i osobom, znajdu−
jącym się w trudnej sytuacji życiowej
ustalono listę 13 organizacji, które
otrzymają dotacje z budżetu miasta.
Wysokość dotacji kształtuje się od 2 do
50 tys. złotych.
Dyrektorskie konkursy

Prezydent zarządził przeprowadzenie
konkursu na stanowisko dyrektora Płoc−
kiej Galerii Sztuki. Powołał również ko−
misję konkursową pod przewodnic−
twem z−cy prezydenta Piotra Kubery.
Ogłoszono także konkursy na dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 13 (przy ul.
Sierpeckiej) i Młodzieżowego Domu
Kultury.
Więcej strażników

Od 1 kwietnia szeregi strażników
miejskich powiększy 8 osób. O tyle
zwiększony został limit zatrudnienia
w Straży Miejskiej.
Większy Park

Do spółki Płocki Park Przemysłowo−
Technologiczny gmina Płock wniosła
prawo własności nieruchomości nieza−
budowanej w postaci 26,9 ha gruntu.
O wartość tej działki podniesiony został
kapitał zakładowy spółki.
(j)

Spacer po Płocku
Na stronie internetowej urzędu miasta
www.plock.eu można obejrzeć krótki
film promocyjny o Płocku. Jest widocz−
ny po prawej stronie wśród banerów in−
formacyjnych. Prezentuje najciekawsze
zabytki i atrakcje naszego miasta, naj−
ważniejsze wydarzenia w historii. Opi−
suje rozwój miasta w ostatnich latach,
inwestycje mieszkaniowe, gospodarkę
i kulturę. Film z angielskim przekładem
umieszczony został na angielskiej i nie−
mieckiej wersji płockiej strony.
(rł)
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Francuskie targi

Gdy się pobierali, w Polsce nikt nie
obchodził jeszcze Walentynek. Za to
50 lat później mogli świętować jubile−
usz wspólnego życia małżeńskiego
oraz dzień św. Walentego. Dotyczy to
siedmiu płockich par, które pół wieku
temu stanęły na ślubnym kobiercu. 14
lutego br. z rąk prezydenta Mirosława
Milewskiego otrzymali medale Prezy−
denta RP „Za długoletnie pożycie mał−
żeńskie”. Odznaczeni zostali: Julia

i Zygmunt Adamczykowie, Jadwiga
i Antoni Bednarscy, Barbara i Stani−
sław Dąbrowscy, Krystyna i Stanisław
Filantowie, Zofia i Szczepan Filanto−
wie, Jadwiga i Leszek Lewandowscy
oraz Honorata i Stanisław Sepiołowie.
Specjalnie dla nich oraz rodzin i przy−
jaciół zaśpiewał chór pod dyrekcją Ma−
cieja Bieńka z III Liceum Ogólnokształ−
cącego. Nie zabrakło również tradycyj−
nej lampki szampana.
(m.d.)

Wymień dowód!
57 tysięcy osób, mieszkańców Płocka, wymieniło już stare dowody na
nowe. W tym roku musi to zrobić blisko 44 tysiące płocczan, których
dowody wydane zostały przed 1 stycznia 2001 roku. Termin wymiany
upływa 31 grudnia 2007 roku.
Przypominamy, że
wnioski przyjmuje
Oddział Spraw Oby−
watelskich (wejście
od Stary Rynek 1, po−
kój nr 13). Do wnio−
sku należy dołączyć
dwie aktualne foto−
grafie (kolorowe lub
czarno−białe o wy−
miarach 35x45 mm
z widocznym lewym
uchem), stary dowód
osobisty i dowód wpłaty 30 zł. Wpłaty
należy dokonać w kasie Urzędu Miasta
(I piętro pok. 132) lub na konto urzędu
(PKO SA I Oddział w Płocku 0512 4031
7411 1100 0028 9071 83).
Osoby, które w międzyczasie zmieni−
ły stan cywilny i nazwisko powinny do−
łączyć do wniosku odpis skrócony aktu
małżeństwa wraz z adnotacją o aktual−
nie używanym nazwisku. Ale nie wszy−
scy! Zwolnione z tego obowiązku są
osoby, których akt został sporządzony
w płockim USC. Podobnie jest z odpi−
sem skróconym aktu urodzenia, gdy wy−
rabiamy dowód po raz pierwszy. Gdy
znajduje się on w miejscowym Urzędzie
Stanu Cywilnego, nie jest wymagany do
wyrobienia dokumentu. Problem poja−
wia się, gdy akt urodzenia czy małżeń−

stwa został sporządzony w innym mie−
ście, np. w Mławie lub w Bydgoszczy.
Wtedy jego odpis musimy dołączyć do
wniosku. Jeśli go nie mamy w domu,
powinniśmy zgłosić się do właściwego
urzędu miasta lub gminy z wnioskiem
o wydanie potrzebnego dokumentu,
z adnotacją do czego jest potrzebny. Jak
zapewniają pracownicy Oddziału Spraw
Obywatelskich w Płocku można to zro−
bić listownie. Przesyłka takich doku−
mentów zwolniona jest z opłat.
Więcej informacji można uzyskać
pod nr tel. 024 367 15 61 lub na stronie
internetowej www.bip.pl (temat: Lista
spraw – wg struktury organizacyjnej/
Lista spraw – Oddział Spraw Obywatel−
skich/ link pn.: „Wydawanie dowodów
osobistych”).
(opr. rł)

* Kandydaci na kierowców ciężaró−
wek egzamin na prawo jazdy będą zda−
wać na manach. Stare stary WORD
wycofuje z eksploatacji.
* 27 lutego rozpoczęła pracę komisja
poborowa; stawić się muszą przed nią
urodzeni w 1988 roku (i starsi, jeśli
wcześniej nie dopełnili tego obowiązku).
* Prezes Orlenu Piotr Kownacki za−
stąpił Igora Chalupca na stanowisku
prezesa rafinerii w Możejkach.
* W organizowanym od 5 lat konkur−
sie samorządu województwa mazo−
wieckiego na Stolicę Kulturalną Ma−
zowsza tytuł ten na rok 2007 zdobył
Sierpc. Jego oferta była najbogatsza
spośród 5 miast ubiegających się o to
miano.
* Zmarł Ludwik Śmigielski, ceniony
lekarz, prezes PCK, twórca kabaretów.
* Czesław Mączyński z Płocka zajął
II miejsce w biegu narciarskim na 10
km podczas Amatorskich Mistrzostw
Polski w Tomaszowie Lubelskim.
* Rozpoczęła się wymiana skrzynek
pocztowych, na odpowiadające wymo−
gom UE (włożenie przesyłki nie będzie
już wymagało użycia klucza). Pierwsze
pojawiły się w niektórych blokach Płoc−
kiej i Mazowieckiej spółdzielni mieszka−
niowych.
* Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy przy ul. Kolegialnej
będzie rozbudowywany na działce
między obecną siedzibą a delegaturą
Urzędu Wojewódzkiego.
* PSS Zgoda przystąpiła do konsoli−
dacji sieci społemowskiej w kraju. Za−
opatrywać ma ją Krajowa Agencja
Handlowa. Na początek 9 sklepów
zmieniło szyldy z Asa na „Znajomy”.
* Prawie wszystkie z kilkuset miesz−
kań, które w ciągu najbliższych 2 lat
zostaną oddane w Płocku do użytku,
zostały już sprzedane.
* Były prezes Orlenu Igor Chalupec
otrzymał 1,5 mln zł odprawy.
* Na pylon podtrzymujący dach amfi−
teatru nałożona zostanie wzmacniająca
nakładka. Termin otwarcia obiektu –
28 kwietnia – jest aktualny.
* Na przejazd kolejowy przy ul. Sło−
necznej wróciły szlabany (zlikwido−
wane w 2000 roku).
* Przy Otolińskiej 25 spalił się (17 lute−
go) skład odpadów chemii gospodarczej.
* Rozpoczęły się prace przy moderniza−
cji ul. Wyszogrodzkiej (odcinek doja−
zdowy do nowego mostu); na początek
usuwane są drzewa i słupy energetyczne.
* Podczas IV Płockiego Balu Sportu
ogłoszono wyniki plebiscytu: najlep−
szym sportowcem został tenisista na
wózku Jerzy Kulik, trenerem roku
2006 Łukasz Olczak (wioślarstwo). Za
wydarzenie sportowe roku uznano
trzecie z rzędu mistrzostwo Polski
szczypiornistów.
* Nowym wojewodą mazowieckim
(po odwołaniu Wojciecha Dąbrow−
skiego) został Jacek Sasin, dotychcza−
sowy wicewojewoda.
* Do 3 kwietnia panny w wieku 18−
25 lat mogą zgłaszać przez internet
(www.missmazowsza.idg.pl) swój
udział w konkursie na Miss Mazo−
wsza.
(j)

„Sygnały Płockie” − Pismo Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09−400 Płock, tel. (024) 367 15 78, fax. 367 15 79. Redaktor naczelny − Ewa Jasińska. Redaguje
zespół. Skład komputerowy: Urząd Miasta Płocka. Druk: „Iwanowski” Wydawnictwo i Poligrafia, ul. Dziewiarska 7, 09−407 Płock, tel. (024) 263 65 93.. Redakcja nie
zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmian tytułów. Nakład 9 400 egz.
e−mail: sygnaly@ump.pl
www.ump.pl

2

Sygnały Płockie

Wraz z nową strukturą organizacyjną Urzędu Miasta (pisaliśmy o niej w poprzednim numerze) został powołany Pełnomocnik
ds. Bezpieczeństwa

Monitoring, alkohol i dzikie zwierzęta

Na czym polega nowa organizacja
pracy w komórce Urzędu zajmują−
cej się bezpieczeństwem w naszym
mieście?
Tematyką tą zajmowałem się już
w poprzedniej kadencji. Czteroletnie
doświadczenie było świetnym przygo−
towaniem do bardziej sformalizowa−
nych działań. Nowa organizacja pracy
Urzędu spowodowała, że Oddział Za−
rządzania Kryzysowego, Ochrony
Ludności i Spraw Obronnych oraz je−
go komórki, czyli Miejskie Centrum
Zarządzania Kryzysowego, Referat
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
oraz Zespół Monitoringu podlegają mi
bezpośrednio.
Głównym zadaniem jest zapewnie−
nie płocczanom jak najwyższego po−
ziomu bezpieczeństwa. Działania, któ−
re do tej pory były prowadzone, będą

W naszym mieście powstało dru−
gie mieszkanie chronione terapeu−
tyczne dla osób niepełnosprawnych.
Mieści się przy ul. Na Skarpie.
Przeznaczone jest ono dla osób
niepełnosprawnych fizycznie, inte−
lektualnie oraz z zaburzeniami psy−
chicznymi, które pomyślnie przeszły
proces usamodzielniania prowadzo−
ny podczas pobytu w mieszkaniu
chronionym terapeutycznym przy ul.
Norwida.
To kolejny etap w procesie życio−
wego usamodzielniania osób niepeł−
nosprawnych i zarazem przygotowa−
nia ich osób do pełnej samodzielno−
ści.
Mieszkanie o pow. 42,5 mkw. ma
trzy pokoje: dwie jednoosobowe sy−
pialnie oraz pokój dzienny z anek−
sem kuchennym. W czasie remontu,
który przeprowadził Oddział Re−
montów Zasobów Urzędu Miasta,
zlikwidowano wszystkie bariery ar−
chitektoniczne. Lokal jest skromnie,
ale w pełni wyposażony; są łóżka,
szafy, lodówka, kuchenka, a nawet
telewizor.
Sygnały Płockie

kontynuowane, ale chcę je jeszcze
ulepszyć, tak, aby mieszkańcom żyło
się coraz lepiej. Będę dążył do dosko−
nalenia współpracy ze wszystkimi
służbami odpowiedzialnymi za bez−
pieczeństwo w Płocku, czyli m.in.
z policją, strażą pożarną i miejską oraz
pogotowiem ratunkowym. Stawiam na
częste spotkania robocze, na których
problemy miasta załatwiać będziemy
„od ręki” a nie w formie papierkowej.
Koniecznością dla miasta staje się
rozbudowa monitoringu.
Coraz więcej kamer będzie pojawia−
ło się na płockich ulicach. Zamierza−
my zainstalować kamery na drogach
wylotowych z miasta, choćby po to,
aby stwierdzić, czy skradziony samo−
chód opuścił granice administracyjne
miasta i w którą stronę odjechał.
A co z kamerami na osiedlach?
Na pewno będą one instalowane
w miarę zapotrzebowania mieszkań−
ców. Już teraz mamy postulaty
ustawienia urządzeń monitorujących
w kolejnych miejscach. Myślimy rów−
nież o wprowadzeniu w miarę możli−
wości kamer na targowiska miejskie,
gdzie dochodzi do kradzieży oraz nie−
legalnego handlu.
Nowością ma być wprowadzenie
monitoringu do szkół.
Chcemy zadbać o bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży w szkołach i wokół
nich. Akcję zaczęliśmy od wysłania
ankiet do dyrektorów gimnazjów, któ−
rzy do 19 marca muszą odpowiedzieć
na kilkanaście pytań, związanych
z bezpieczeństwem. W dziesięciostop−
niowej skali mają ocenić zagrożenia
w kilku kategoriach, np. kradzieży,
narkotyków, alkoholu, chuligaństwa.
Chcemy wiedzieć, na jakie zagrożenia
trzeba zwrócić szczególną uwagę. Pod
tym kątem będą tworzone projekty
monitoringu, który – w zależności od

potrzeb – obejmie odpowiednie miej−
sca w gimnazjum, np. hol czy obszar
wokół placówki.
A co z narkotykami, bo problem
ten nie dotyczy tylko szkół?
Jest to plaga w skali całego kraju
i musimy z nią walczyć. Chcemy móc
wprowadzać do szkół psy, które wysz−
kolone są w wykrywaniu narkotyków.
Dyrektorzy i wychowawcy zbiorą in−
formacje, czy rodzice zgadzają się na
takie akcje. Wierzę, że każdy rodzic,
który dba o zdrowie i bezpieczeństwo
swojego dziecka, nie będzie miał nic
przeciwko temu.
Ponadto chcemy do podobnych
wspólnych działań namówić właści−
cieli lokali rozrywkowych w mieście,
szczególnie na Starówce, gdzie często
bawi się młodzież.
Nieletni mają też dostęp do alko−
holu, zarówno w pubach, jak i w
sklepach.
Dlatego będziemy prowadzili
wzmożone działania w sprawie sprze−
daży alkoholu nieletnim. Nie będzie
taryfy ulgowej, sankcje dla takich
sprzedawców będą bardzo surowe,
łącznie z pozbawieniem zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.
Dla przeciętnego płocczanina bez−
pieczeństwo kojarzy się z tym, że nie
ma kradzieży, rozbojów, narkoty−
ków itp. Ale nie tylko tym Pan się
zajmuje.
Chcę również, aby zostały uaktual−
nione procedury, które określają zasa−
dy postępowania w przypadkach doty−
czących – szeroko rozumianego – bez−
pieczeństwa w mieście. Dotyczy to np.
postępowania, gdy na terenie miasta
pojawią się niebezpieczne zwierzęta.
Wbrew pozorom, takich przypadków
jest w Płocku sporo. Rocznie odnoto−
wywanych jest ok. 10 takich zdarzeń.
Chodzi tu m.in. o to, co zrobić z lisem

Na własnym garnuszku
– Pierwsze mieszkanie chronione
powstało w 2004 roku z inicjatywy
Urzędu Miasta i Rzecznika Osób
Niepełnosprawnych – mówił Ma−
riusz Krzyżaniak, dyrektor Miejskie−
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(z zastępcą prezydenta
Dariuszem Zawidzkim, któremu
Prezydent dodatkowo powierzył
to stanowisko rozmawia
Małgorzata Domańska)

go Ośrodka Pomocy Społecznej pod−
czas uroczystego oddania do użytku
– 21 lutego – drugiego lokalu. – To
bardzo dobra formuła, która spraw−
dza się w praktyce.
Potwierdziła to Katarzyna Michal−
ska z ratuszowego Wydziału Zdro−
wia i Spraw Społecznych. – Nic nie
zastąpi takich małych form wsparcia
– mówiła.
Osoby, które będą mieszkać w lo−
kalu przy ul. Na Skarpie mimo swo−
jej niepełnosprawności będą musiały
zmierzyć się z codziennym życiem.
Sami będą więc m.in. robić zakupy,
przygotowywać posiłki, sprzątać,
prać, prasować. Nauczą się także
gospodarować budżetem domo−
wym.– Jedynie od czasu do czasu,
np. raz w tygodniu będzie przycho−
dziła tu osoba, która będzie służyła
pomocą – zapewnia Michalska.
Kto zamieszka w lokalu na Skar−
pie okaże się już niedługo. MOPS
– na podstawie wniesionego wcześ−

czy sarną, gdy pojawią się one w oko−
licach gospodarstw domowych. Zdro−
we dzikie zwierzęta przychodzą do
miasta głównie wtedy, gdy są głodne
albo chore. Wtedy też stają się niebez−
pieczne.
Co będą regulować takie proce−
dury?
Powstanie przede wszystkim kata−
log zwierząt, które mogą być niebez−
pieczne dla człowieka. Ponadto do−
kładnie będą opisane warunki, kiedy
dane zwierzę może zostać, np. uśpio−
ne, a kiedy odłowione i przewiezione
do lasu. Wszystkie regulacje powstają
w konsultacji z zainteresowanymi, jak
np. z weterynarią i nadleśnictwem. Zo−
staną zawarte specjalne porozumienia
z instytucjami, które mogą nam pomóc
w odławianiu dzikich zwierząt.
Kolejnym tematem, którym zaj−
muje się Pełnomocnik ds. Bezpie−
czeństwa jest...
... usuwanie odpadów niebezpiecz−
nych, szczególnie związanych z pro−
duktami ropopochodnymi. Zdarza się,
że z cysterny następuje wyciek niebez−
piecznej substancji. Przy usuwaniu po−
maga nam straż pożarna, która ma do
tego odpowiedni sprzęt, ale jeśli do
zdarzenia doszło na drodze, którą ad−
ministruje Miejski Zarząd Dróg, to po−
jawia się problem, kto zapłaci za usu−
nięcie wycieku. Opracowujemy proce−
dury, które dokładnie określą kto,
w którym momencie za co odpowiada.
Do wielu zanieczyszczeń środowi−
ska dochodzi w obrębie prywatnych
posesji. Tu będą reagowali strażnicy
miejscy, którzy z uwagą przyglądać
się będą, czy np. przy dostarczaniu
oleju opałowego do domku jednoro−
dzinnego nie dochodzi do wycieków.
Zależy nam przecież, aby żyć w bez−
piecznym środowisku.
Dziękuję za rozmowę.

niej pisemnego podania osoby zain−
teresowanej lub opiekuna prawnego
– przeprowadza wywiad środowi−
skowy, który wraz z opinią specjal−
nie do tego powołanego zespołu,
kwalifikuje osobę do pobytu
w mieszkaniu chronionym.
Pobyt w lokalu jest odpłatny,
a wysokość odpłatności zostanie
uzgodniona z osobami, którym
przyznano mieszkanie. Jeśli dochód
na osobę wynosi poniżej 351 zł, nie−
pełnosprawny zostanie zwolniony
z opłat.
Mieszkanie chronione terapeu−
tyczne nie ma charakteru mieszkania
docelowego, a pobyt w nim możliwy
jest na wyznaczony czas.
Urząd Miasta wraz z MOPS−em
przygotowuje kolejne mieszkanie te−
rapeutyczne dla niepełnosprawnych.
– Myślę, że za dwa miesiące powin−
ni wprowadzić się lokatorzy do ko−
lejnego lokalu przy ul. Sienkiewicza
– cieszy się Krzyżaniak. – W Ośrod−
ku staramy się stworzyć zamknięty
system opieki i powoli nam się to
udaje.
M.D.
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Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone
między sesjami
w lutym 2007 roku:
Tomasz Korga

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Kiedy rozpocznie się remont przed−
szkoli nr 10, 14 i 15? 2/ Proszę o lik−
widację przejścia dla pieszych na ul.
Kazimierza Wielkiego, między Rogat−
kami Dobrzyńskimi a „Ekonomi−
kiem”. 3/ Proszę o remont szatni
w Szkole Podstawowej nr 3 (wymiana
boksów). 4/ Kiedy rozpocznie się bu−
dowa boisk przy Szkole Podstawowej
nr 17 oraz przy Gimnazjum nr 4?
Arkadiusz Iwaniak

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o kontrolę stanu czystości
drogi, stanowiącej wyjazd i wjazd na
plac budowy przy szpitalu woje−
wódzkim (ul. Szpitalna). 2/ Proszę
o załatanie dziur w nawierzchni ul.
Szpitalnej. 3/ Proszę o usunięcie po−
zostałych po ostatniej wichurze gałę−
zi w okolicach skrzyżowania ul. Łu−

kasiewicza z ul. Długą. 4/ Proszę
o przedstawienie, przewidzianych
w kosztorysach inwestorskich, wy−
datków na ul. Tumską. Ponadto pro−
szę o podanie rzeczywistych kosztów
modernizacji tej ulicy.
Krzysztof Buczkowski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Kiedy jest planowane, zapowiadane
przez pana Prezydenta, rozszerzenie
programu dotacji UM do remontów
zabytkowych budynków i jaki będzie
jego zakres.
Bożena Musiał

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o zajęcie się, nigdy nie remon−
towanym, budynkiem przy ul. Mickie−
wicza 6 (remont elewacji, chodnika,
przestawienie śmietnika itp.). 2/ Proszę
o przeanalizowanie możliwości wydłu−
żenia godzin pracy przedszkoli. 3/ Kie−
dy zostanie zrealizowana uchwała Rady
Miasta, dotycząca zamiany działki przy
ul. Jesiennej z Młodzieżową Spółdziel−
nią Mieszkaniową? Rozbiórka budynku
miała być wykonana w 2006 roku. 4/
Kiedy zostanie uprzątnięty gruz z pose−
sji przy al. Kilińskiego 10?
Opr. (j)

Wybory dokonane
Na V sesji wybrano przedstawicie−
li, którzy będą reprezentować Radę
Miasta i Płock w: Związku Miast
Nadwiślańskich, Zespole Konsulta−
cyjnym ds. Współpracy z Organiza−
cjami Pozarządowymi oraz w Radzie
Społecznej Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdro−
wotnej w likwidacji.
W Związku Miast Nadwiślańskich
z siedzibą w Toruniu pracować będą:

zastępca prezydenta Dariusz Zawidzki
oraz radny Eryk Smulewicz. Z organi−
zacjami pozarządowymi w imieniu
Rady Miasta kontaktować się będą:
Barbara Smardzewska−Czmiel oraz
Elżbieta Podwójci−Wiechecka. Aż pię−
ciu członków zasiądzie w Radzie Spo−
łecznej SZPZOZ. Są to: Marek Krysz−
tofiak, Andrzej Burnat, Piotr Szpako−
wicz, Tomasz Maliszewski i Andrzej
Nowakowski.
(m.d.)

Śladem naszych publikacji

Przedszkole w Ciechomicach
O ostatniej sesji (budżetowej) Ra−
dy Miasta pisaliśmy w dwóch po−
przednich numerach: najpierw za−
mieściliśmy relację z konferencji
prasowej, poprzedzającej sesję, a na−
stępnie relację z sesji, przypominają−
cą założenia tegorocznego budżetu
i dyskusję radnych nad nimi. Te dwa
materiały nie zadowoliły jednak
niektórych mieszkańców Ciechomic,
którzy nie znaleźli w nich informacji
o planowanej inwestycji w tej dziel−
nicy. Na nic zdały się tłumaczenia, że
w tegorocznym budżecie ujętych jest
ponad sto inwestycji (co zaznaczyliś−
my w tekście) i wymieniliśmy tylko
kilka przykładowych. Cały budżet li−
czy kilkaset stron i publikowanie go
w całości na łamach jakiejkolwiek
gazety jest niemożliwe, tak ze wzglę−
dów objętościowych jak w i braku
sensu w powielaniu dokumentów
urzędowych, które są dostępne
w urzędzie i w internecie. Cieszy nas
tak wielkie zaufanie czytelników do
naszej gazety, ale prasa może tylko
relacjonować i pewne rzeczy sygna−
lizować.
Możemy uspokoić mieszkańców
Ciechomic, że budowa przedszkola
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Salonowe przymiarki

z zapleczem kulturalno−oświato−
wym na tym osiedlu jest ujęta w te−
gorocznym planie inwestycyjnym.
Na sesji prezydent Mirosław Mi−
lewski w swoim wystąpieniu po−
wiedział m.in. zostaną przygotowa−
ne projekty kompleksu oświatowe−
go w Imielnicy oraz przedszkola
w Ciechomicach.
W tym roku na projektowanie tej
inwestycji przeznaczono 100 tys.
złotych. Na realizację w roku przy−
szłym planowane są 2 mln a na do−
kończenie w roku 2009 1 mln zło−
tych. Ponadto w tegorocznym bu−
dżecie jest też pozycja budowa ka−
nalizacji deszczowej wraz o oczysz−
czalnią dla osiedli Góry i Ciecho−
mice z kwotą 100 tysięcy w tym ro−
ku, półtora mln w roku przyszłym
i 1.950 tys. w roku 2009. Za 200
tys. złotych przygotowany ma być
w tym roku projekt techniczny
oświetlenia i rozpoczęte procedury
podziału i wykupu działek pod bu−
dowę ulic: Rumiankowej, Zioło−
wej, Miętowej, Herbacianej, La−
wendowej i Tymiankowej. Zakoń−
czenie tej inwestycji przewidziane
jest na rok 2010.
(j)
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Interpelacje

dokończenie ze str. 1
Kandydaci na urbanistów bardzo
poważnie podeszli do tematu, wielo−
krotnie przyjeżdżali do Płocka, cho−
dzili, oglądali, mierzyli, naradzali się
i stworzyli kilkanaście projektów, któ−
re zaprezentowane zostały 14 lutego
w ratuszowej auli zaproszonym wła−
ścicielom i użytkownikom kamienic
przy ul. Tumskiej, którzy mają być
współtwórcami salonu.
Przedstawione projekty bazowały
na szczegółowej inwentaryzacji całego
terenu i obejmowały: główny ciąg pie−
szy o długości 326 m, dwu− i trzypię−
trową zabudowę z przyległościami –
podwórkami, stajenkami itp. Jakkol−
wiek poszczególne projekty różnią się
w szczegółach, główne założenia są
podobne. Przede wszystkim projektan−
tom chodziło o poszerzenie strefy sa−
lonu o niewykorzystane place za głów−
ną linią zabudowy i zaniedbane, naj−

częściej, oficyny. Pomysł polega na
połączeniu, przynajmniej części pod−
wórek, by stworzyły dodatkowy ciąg
komunikacyjny, przy którym wśród
zieleni usytuowane byłyby kawiaren−
ki, kwiaciarnie, lodziarnie, punkty
usługowe itp.
Na zapleczu parzystej strony Tum−
skiej studenci znaleźli dużo wolnego
miejsca, w sam raz na ścieżkę rowero−
wą, którą można by od ul. Królewiec−
kiej dojechać aż do Placu Narutowicza
i dalej Mostową nad Wisłę. I wszędzie
dużo zieleni, nawet na elewacjach. Ca−
ła ulica, wraz z pierzejami, powinna
być utrzymana w dobrze dobranej ko−
lorystyce np. w zabudowie mieszkal−
nej dominowałyby ciepłe kolory, a w
budynkach handlowych i usługowych
– zimne.
Pomysłów jest wiele, z ujednolice−
niem geometrii dachów i budową gale−
rii sztuki nowoczesnej w Nowym Ryn−
ku włącznie. Które z nich będą zreali−
zowane? Zależy to nie tylko od miasta,
ale przede wszystkim od właścicieli
kamienic, którzy muszą najpierw wy−
razić wolę zmian i potem, w uzgodnie−
niu między sobą, architektem i miej−
skim konserwatorem zabytków, je rea−
lizować. Miasto, w miarę możliwości,
będzie te działania wspierać. Jak przy−
pomniał podczas spotkania z−ca prezy−
denta Tomasz Kolczyński, od ubiegłe−
go roku w budżecie Płocka są wydzie−
lone środki na dofinansowanie reno−
wacji prywatnych, zabytkowych ka−
mienic. W 2006 roku było to 300 ty−
sięcy, w tym jest już milion złotych.
Kolejny krok na drodze urządzania
miejskiego salonu został uczyniony.
Jest wstępny projekt, na którym można
bazować przy rewitalizacji poszcze−
gólnych kamienic i pierzei. Kiedy bę−
dą następne? Ratusz otwarty jest na
propozycje.
Ewa Jasińska

Dyrektor Wydziału Inwestycji
Marzena Sawicka
wygrała konkurs na
dyrektora Wydziału
Inwestycji Miejskich
Urzędu Miasta Płoc−
ka. Obowiązki objęła
w środę, 14 lutego.
Marzena Sawicka jest absolwen−
tką Wydziału Budownictwa, Archi−
tektury i Inżynierii Środowiska Po−
litechniki Łódzkiej. W 1997 r.
otrzymała tytuł inżyniera budownic−
twa. Jej specjalnością są konstruk−

cje budowlane i inżynierskie. Ukoń−
czyła kursy dot. audytu energetycz−
nego i Ustawy o zamówieniach pub−
licznych.
Pracę
zawodową
rozpoczęła
w 1985 r. w Urzędzie Gminy Szczu−
towo. Później pracowała w Urzędzie
Miasta Sierpca w Wydziale Inwesty−
cji i Remontów. Ostatnio pełniła
funkcję kierownika w Oddziale Pla−
nowania, Projektowania i Realizacji
Inwestycji Miejskich w Urzędzie
Miasta Płocka.
mk

Zawód czy powołanie?
Państwowa Wyższa Szkoła Zawo−
dowa była organizatorem II Ogólno−
polskiej Konferencji Naukowej na te−
mat „Kształcenie pedagogów – strate−
gie, koncepcje, idee. Nauczyciel – za−
wód czy powołanie?” W czasie
dwudniowych obrad (19−20 lutego)
w Ośrodku Szkoleniowo−Wypoczyn−
kowym w Soczewce dyskutowano
m.in. o różnych płaszczyznach dy−
daktyki i wychowania, dokształcaniu

nauczycieli, tradycji i przemianach
w szkolnictwie. W konferencji
uczestniczyli przedstawiciele kilku−
nastu uczelni m.in. Kielc, Krakowa,
Warszawy, Torunia, Łodzi oraz
z Akademii Nauk Pedagogicznych
w Kijowie i Państwowego Uniwersy−
tetu Pedagogicznego w Humaniu.
Współorganizatorem konferencji
był wydział pedagogiczny Szkoły
Wyższej im. Pawła Włodkowica. (j)
Sygnały Płockie
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Dla małych
i średnich

Piąty etap rozpoczęty
Ruszyły prace przy budowie piątego
odcinka dróg dojazdowych do nowego
mostu. Chodzi o przebudowę ulicy Wy−
szogrodzkiej na odcinku od Zakładu
Energetycznego do skrzyżowania z al.
Jana Pawła. Roboty wykonuje konsor−
cjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów z Mińska Mazowiec−
kiego, Przedsiębiorstwo Robót Drogo−
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wo−Budowlanych z Gostynina, Przed−
siębiorstwo Robót Drogowych z Płocka
oraz płockie Przedsiębiorstwo Instala−
cyjno−Usługowe „Wereszczyński”.
Krajobraz na placu budowy zmienia się
z dnia na dzień: wycinane są drzewa,
energetycy usuwają słupy energetycz−
ne. Codziennie na budowie widać kil−
kanaście osób, specjalistyczne maszyny
i rury o dużych rozmiarach. Prace posu−
wają się szybko, bo wykonawcy mają
czas do końca września na oddanie no−
wej, poszerzonej ul. Wyszogrodzkiej
do użytku.
(m.d.)

Projekt p.n. ”Budowa dróg dojazdo−
wych (krajowych) do II przeprawy
mostowej w Płocku Etap I. Budowa
odcinka I i II”, obejmujący również
budowę V odcinka dróg, jest współfi−
nansowany w wysokości 91 322
002,50 zł ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Transport.

Pełnomocnictwa skarbowe
Zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
(tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8
poz. 60 ze zmianami) od dnia
01.01.2007r. deklaracje podatkowe
mogą być podpisywane przez pełno−
mocnika podatnika, płatnika lub inka−
senta. Pełnomocnikiem strony może
być osoba fizyczna, mająca pełną
zdolność do czynności prawnych (art.
137 Ordynacji podatkowej).
Pełnomocnictwo do podpisywania
deklaracji oraz zawiadomienie o od−
wołaniu tego pełnomocnictwa składa
się organowi podatkowemu właściwe−
mu w sprawach podatku, którego dana
deklaracja dotyczy.
Złożenie dokumentu, stwierdzają−
cego udzielenie pełnomocnictwa lub
prokury oraz jego odpisu, wypisu lub
kopii podlega opłacie skarbowej
w wysokości 17 zł (podstawa prawna:
Sygnały Płockie

ustawa z dnia 16 listopada 2006r. Dz.
U. nr 225, poz. 1635).
Podatnicy opodatkowani podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na
zasadach ogólnych, zobowiązani są do
zgłoszenia we właściwym urzędzie
skarbowym aktualnego numeru ra−
chunku bankowego (art. 61 i 77b Or−
dynacji podatkowej). Zgłoszenia nale−
ży dokonywać na formularzu rejestra−
cyjnym NIP−1 lub NIP−3 (NIP−3 – do−
tyczy wspólników spółek osobo−
wych).
Podatnicy, będący czynnymi podatni−
kami podatku od towarów i usług, mają
obowiązek posiadać i zgłosić w Urzę−
dzie Skarbowym (formularz NIP−1,
NIP−2) numer aktualnego rachunku
związanego z działalnością gospodar−
czą, na który będzie dokonywany zwrot
podatku od towarów i usług.
Urząd Skarbowy w Płocku

Dwa programy: „Zwiększenie inno−
wacyjności sektora MŚP” oraz „Twój
klucz do eksportu” dla małych i śred−
nich przedsiębiorstw (finansowane
z Europejskiego Funduszu Społeczne−
go) będę realizowane w Płocku. Będą
mogły skorzystać z nich firmy zainte−
resowane podnoszeniem kwalifikacji
swoich pracowników. Szacuje się, że
ogólnopolskie programy obejmą łącz−
nie 7,5 tys. osób.
Uczestnicy szkoleń w ramach pro−
gramu „Zwiększenie innowacyjności
sektora MŚP” będą zdobywali prak−
tyczną wiedzę na temat skutecznego
pozyskiwania środków Unii Euro−
pejskiej na rozwój swojej działalno−
ści. Program został zaprojektowany
tak, by podnieść kwalifikacje kadry
menedżerskiej oraz pracowników
w zakresie identyfikacji, pozyskiwa−
nia, wdrażania oraz zarządzania in−
nowacjami na rynku unijnym. Dane
z raportów dotyczących wykorzysta−
nia środków z UE dowodzą, że pol−
scy przedsiębiorcy wciąż nie potrafią
czerpać ze wsparcia finansowego
oferowanego w ramach funduszy
unijnych.
Drugi z przygotowanych projektów
„Przygotowanie do eksportu” adreso−
wany jest zarówno do kadry zarzą−
dzającej jak i osób odpowiedzial−
nych w firmie za eksport. Podstawo−
wym celem tego projektu jest
zdobycie umiejętności opracowania
strategii eksportowej, poszukiwania
perspektywicznych zagranicznych
rynków zbytu, a także negocjacji
i realizacji kontraktów zagranicz−

nych. Przedsiębiorcy będą mieli
również możliwość skorzystania
z indywidualnych konsultacji oraz
wyjazdów zagranicznych. Na szko−
lenie mogą zgłaszać się zarówno fir−
my, które już eksportują swoje usłu−
gi bądź produkty, jak i dopiero pla−
nujące zagraniczną ekspansję.
– W czasach, gdy firmy oferują
produkty coraz bardziej zbliżone pod
względem jakości oraz ceny, jedyną
szansą na wyprzedzenie konkurencji
staje się unikalna wiedza na temat
mechanizmów rządzących rynkiem,
szczególnie gdy dotyczy to nowych
dla polskich przedsiębiorców ryn−
ków unijnych – mówi Anna Kossa−
kowska, prezes Centrum Edukacji,
organizatora projektu szkoleniowego
nadzorowanego przez Polską Agen−
cję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Oba projekty w znacznej części fi−
nansowane są z Europejskiego Fun−
duszu Społecznego. Przedsiębiorcy
pokrywają tylko dwadzieścia procent
kosztów szkolenia. Pracodawca mo−
że też odpowiednio rozliczyć koszty,
składając oświadczenie o wydatkach
na wynagrodzenie pracowników
uczestniczących w szkoleniu i w ta−
kim wypadku nic nie zapłaci. Projek−
ty przeznaczone są dla mikro−, ma−
łych i średnich przedsiębiorstw.
Szczegółowe informacje uzyskać
można w CENTRUM EDUKACJI
Grupa ORLEN przy al. Kobylińskie−
go 25, tel. 024/365 86 16, 024/365
86 26. Koordynatorami projektu są:
Joanna Olejnik i Katarzyna Mań−
kowska−Olczak.
J.O.

Zmiany w kursach
Na prośbę pasażerów oraz na wnio−
sek zainteresowanych gmin Komuni−
kacja Miejska wydłużyła trasy autobu−
sów linii nr 1 i 8. Linia nr 1 warianto−
wo kursuje do Lelic, a „ósemka” je−
dzie aż do Nowego Duninowa.
„Jedynka” z przystanku przy daw−
nym dworcu PKS przy al. Jachowicza
odchodzi w dni robocze o godz. 6.00
i 15.35. Natomiast z Lelic odjeżdża
o 6.48 i 16.23.
Autobusy linii 8 z pętli przy ul. Me−
dycznej do Nowego Duninowa w dni
nauki szkolnej odjeżdżają o godz.
5.53, 13.20 i 14.31. W drogę powrotną
udają się o godz. 6.53, 14.25, 15.36
i 16.29.

Od 26 lutego przybyły też kursy au−
tobusów linii 17. W dni robocze doda−
no kurs o godz. 9.04 z przystanku przy
ul. Wyszogrodzkiej/Czwartaków oraz
o godz. 10.00 z Brudzenia.
Ponadto przesunięto godziny odja−
zdów „siedemnastki”. Z Płocka auto−
bus z godziny 14.14 odjeżdża teraz
o godz. 14.24, a z godziny 15.23 – o
15.32. Natomiast z Brudzenia „17”
wyrusza w kurs o 15.20 (zamiast
o 15.10) i o 16.31 (zamiast o 16.21).
Na jeszcze jedną zmianę muszą
uważać pasażerowie autobusu linii 31.
Spod Bramy I wyjeżdża on teraz
o godz. 15.20 a nie jak poprzednio
o 15.10.
(m.d.)

Bez miesięcznych deklaracji
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku uprzejmie informuje, że w związku
z nowelizacją ustaw w zakresie podatków dochodowych na rok 2007 zostaje
zlikwidowany z dniem 1 stycznia 2007 roku obowiązek składania miesięcznych
deklaracji i informacji przez podatników i płatników.
Obowiązek ten zostaje zachowany jedynie w przypadku podatników podatku
dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy rozpoczął się przed 1
stycznia 2007 roku i zakończy się po tym dniu.
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Piłeś – osądzą cię wcześniej

Straż pożarna podsumowała swoją działalność w 2006 roku

Mniej alarmów
W ubiegłym roku na terenie działania
Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Płocku (miasto i powiat płoc−
ki) miało miejsce 2195 zdarzeń, z czego
w samym mieście strażacy interwenio−
wali 1162 razy.
W Płocku ugaszono 520 pożarów (o
425 mniej niż w 2005 roku), interwenio−
wano przy 582 miejscowych zagroże−
niach, np. wypadkach drogowych, usu−
waniu drzew, udrożnianiu ulic (wzrost
o 8,2 proc.) oraz odnotowano 60 fałszy−
wych alarmów – mniej o 24 niż rok temu.
Reasumując: ogólna liczba zdarzeń na te−
renie miasta Płocka zmniejszyła się
z 1338 w 2005 r. do 1162 w 2006 r., tj.
o 13,1 proc.
Gwałtowny spadek pożarów w porów−
naniu do 2005 roku nastąpił w trzech gru−
pach: lasy, uprawy rolne oraz inne obiek−
ty. Na liczbę pożarów w tych grupach
wpływają dwa czynniki: wypalanie traw
i pozostałości roślinnych. W obiektach
mieszkalnych, przemysłowych i użytecz−
ności publicznej liczba pożarów pozosta−
ła na dotychczasowym poziomie.
W 2006 roku było pięć pożarów zak−
walifikowanych jako duże. To dwa wię−
cej niż w poprzednim roku.
Najczęstszymi przyczynami pożarów
były: nieostrożność osób dorosłych
przy posługiwaniu się ogniem otwar−
tym (papierosy, zapałki), wady urzą−
dzeń i instalacji elektrycznych oraz wa−
dy środków transportu. – Coraz czę−
ściej na ogólną liczbę zdarzeń wpływa−
ją podpalenia, np. traw, ściernisk czy
śmieci – mówi Anna Czemerys, rzecz−
nik prasowy płockiej straży
Straty popożarowe wyniosły 6757
tys. zł, tj. o 430 tys. zł mniej niż w 2005
roku. Płoccy strażacy pracowali nad
poprawą stanu zabezpieczenia przeciw−
pożarowego obiektów użyteczności
publicznej i zamieszkania zbiorowego.
W tym celu przeprowadzili 333 kontro−
le w 559 obiektach. Celem usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości wy−
dano 93 decyzje administracyjne i nało−
żono 16 mandatów karnych. W wyniku
kontroli obiektów, związanych z odbio−
rami technicznymi, w siedmiu przypad−
kach na 106 wydano opinie o niezgod−
ności wykonania z projektem.
W celu doposażenia Jednostek Ratow−
niczo−Gaśniczych płocka komenda kupi−
ła sprzęt, m.in. dla Centrum Powiadamia−
nia Ratunkowego zakupiono trzy radiote−
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lefony samochodowe, stacje bazowe,
szafę z podtrzymywaczem napięcia oraz
nowe wersje programów wspomagania
operacyjnego. Kosztowało to 60 tys. zł.
Ponadto płocka komenda wzbogaciła się
o sprzęt nurkowy, tj. echosondę, trzy
komplety ubrań nurkowych z ocieplacza−
mi oraz trzy konsole nurkowe za 25 tys.
zł. Poza tym kupiono trzy komplety po−
duszek powietrznych za 63,5 tys. zł, pne−
umatyczny trap ratowniczy za 28 tys. zł
oraz kabinę dekontaminacyjną za 18 tys.
zł. Najdroższym zakupem był samochód
ratownictwa drogowego z wyposaże−
niem, który kosztował ponad 352,5 tys.
zł. Jednostka Ratowniczo−Gaśnicza nr 3
na Podolszycach wzbogaciła się o sprzęt
za 250 tys. zł, m.in. o hydrauliczny sprzęt
ratunkowy, odciągi spalin, a także wypo−
sażono warsztat. Płocka straż pożarna od
darczyńców otrzymała sprzęt za prawie
40 tys. zł. Były to m.in. dwa samochody
Daewoo Nubira oraz prądownice i węże.
Praca strażaków to nie tylko gaszenie
pożarów. Na terenie działania płockiej ko−
mendy straży znajduje się 115 jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2006
roku przeprowadzono 52 kontrole goto−
wości operacyjno−technicznej w jednost−
kach OSP. – Pomimo ciągłych braków
i niedociągnięć, najczęściej spowodowa−
nych brakiem środków finansowych,
wyszkolenie, wyposażenie oraz zaplecze
lokalowe w 2006 roku poprawiło się
– relacjonowała Anna Czemerys.
Płoccy strażacy stawiają również na
edukację społeczeństwa, popularyzując
bezpieczne zachowania oraz zdrowy styl
życia. W zajęciach wzięło udział ok.
1400 dzieci, które zostały zapoznane
z podstawowymi zasadami bezpieczeń−
stwa pożarowego, poznały zawód straża−
ka oraz obejrzały sprzęt pożarniczy. Po−
nadto płoccy strażacy zorganizowali
w 2006 roku osiem pokazów nowoczes−
nego sprzętu ratowniczego oraz specjali−
stycznego. Odbywały się one podczas
różnych imprez zorganizowanych w na−
szym mieście.
Od wielu lat szkoły biorą udział
w turnieju wiedzy pożarniczej, odby−
wającym się pod hasłem „Młodzież za−
pobiega pożarom”. W 2006 roku elimi−
nacje przeprowadzono w 15 gminach
powiatu oraz w Płocku. Wzięło w nich
udział ponad 700 uczniów w różnych
kategoriach wiekowych.
Małgorzata Domańska

Tylko do połowy lutego płoccy poli−
cjanci złapali ponad 50 pijanych kie−
rowców.
– Z naszych analiz wynika, że na
tzw. podwójnym gazie jeżdżą głównie
mężczyźni w wieku 26−57 lat – mówi
Mariusz Gierula, rzecznik prasowy po−
licji. – Często są to obcokrajowcy. Tyl−
ko w lutym zatrzymaliśmy trzech ta−
kich nietrzeźwych, którzy prowadzili
samochody ciężarowe.
Na płockich ulicach prawie codzien−
nie dochodzi do zatrzymania pijanych
kierowców, ale najwięcej podczas wee−
kendów oraz tuż po nich. Oto jeden
z przypadków: w niedzielę, 11 lutego,
około godziny 8, w al. Piłsudskiego po−
licjanci zauważyli jadącego z dużą
szybkością Opla Astrę. Pomimo sygna−
łów, aby się zatrzymał, kierowca dalej

jechał w kierunku Warszawy. Po pości−
gu i zatrzymaniu okazało się, że 33−let−
ni kierowca opla ma w wydychanym
powietrzu blisko dwa promile alkoholu.
Od kilku lat prawo przewiduje karę
do dwóch lat pozbawienia wolności za
prowadzenie pojazdu w stanie nie−
trzeźwym. Mimo to, liczba pijanych
kierowców wciąż rośnie. Większość
z nich kieruje pojazdami mając prawie
dwa promile alkoholu w wydychanym
powietrzu.
12 marca br. wchodzi w życie usta−
wa o przyspieszonym trybie karania
sprawców niektórych przestępstw.
Obejmie ona również pijanych kie−
rowców. Zgodnie z założeniami,
sprawcę będzie można ukarać już
w ciągu 48 godzin od popełnienia
przestępstwa.
(m.d.)

Nie licz na sąsiadów
Dwóch braci w wieku 26 i 20 lat
ukradło Fiata Seicento, który należał
do ich sąsiadki. Samochód zniknął
w nocy z niestrzeżonego parkingu na
jednym z płockich osiedli. Bracia po−
jechali nim do podpłockich Karwo−
siek, gdzie ukryli auto w garażu na
jednej z posesji.
– Skontaktowali się z paserem, który
zaoferował im pomoc w sprzedaży
skradzionego pojazdu – mówi Mariusz
Gierula, rzecznik prasowy policji.
Następnego dnia, policjanci ustalili,
gdzie sprawcy ukryli samochód i za−

trzymali właścicieli posesji. Kilka go−
dzin później w ręce funkcjonariuszy
wpadali też złodzieje. – W trakcie
przesłuchań bracia przyznali się do
winy – mówi Gierula. – Grozi im do 10
lat pozbawienia wolności.
Policjanci wystąpili z wnioskiem
o zastosowanie wobec sprawców
tymczasowego aresztowania. Proku−
rator nie przychylił się do wniosku,
zastosował jedynie poręczenie ma−
jątkowe i dozór policyjny. Odzyska−
ny Fiat Seicento przekazano właści−
cielce.
(m.d.)

Kronika policyjna
* Na ul. Miodowej 27−letni kierowca
Volkswagena Passata potrącił na
przejściu dla pieszych 19−letniego
płocczanina, który z obrażeniami ciała
trafił do szpitala.
* Około północy, 19 lutego, policjanci za−
trzymali 41−letniego mężczyznę, który
biegał nago w okolicach katedry. Fun−
kcjonariusze ustalili, że powodem tej
niecodziennej sytuacji był zakład. Męż−
czyzna założył się z kolegami, że prze−
biegnie tylko w butach i skarpetkach
wokół kościoła. Płocczanin miał 1,5
promila alkoholu w wydychanym po−
wietrzu i kiedy został zatrzymany po−
winien pełnić dyżur na terenie przed−
szkola przy ul. Kazimierza Wielkiego.
* Z biura przy ul. Mościckiego złodzieje
zabrali sprzęt elektroniczny.
* Z Forda Transita zaparkowanego przy
ul. Miodowej zginęły ubrania o warto−
ści ponad 30 tys. zł.
* 27−letni kierowca Opla Astry nie zatrzy−
mał się do kontroli drogowej. Po prze−
jechaniu kilkuset metrów porzucił po−
jazd i wspólnie z pasażerem zaczęli
uciekać pieszo. Policjanci zatrzymali
obu mężczyzn i osadzili ich w aresz−
cie. Pobrana została od nich krew do
badań na zawartość alkoholu i środ−
ków odurzających. Porzucony pojazd
zabezpieczono na policyjnym parkin−
gu. Do zdarzenia doszło przy ul. Mio−
dowej.

* 30−letni płocczanin z jednego ze stoisk
namiotu handlowego, znajdującego
przy al. Kobylińskiego zabrał ubrania.
Złodziej wpadł w ręce policji, a skra−
dziony towar odzyskano.
* Z otwartego Citroena Berlingo, zapar−
kowanego przy ul. Dobrzyńskiej zło−
dzieje zabrali saszetkę z dokumentami
i pieniędzmi.
* 30−letni płocczanin wybił szybę i uszko−
dził karoserię Skody Felicii. Do zda−
rzenia doszło przy ul. Warmińskiej.
Sprawca został zatrzymany.
* Z mieszkania przy ul. Kwiatka dwaj
złodzieje w wieku 17 i 19 lat wynieśli
sprzęt elektroniczny. Skradzione
przedmioty odzyskano.
* Na ul. Zglenickiego policjanci zatrzy−
mali 35−letniego kierowcę Daewoo
Lublin. Mężczyzna miał ponad 1,5
promila alkoholu i próbował wrę−
czyć funkcjonariuszom łapówkę
w zamian za odstąpienie od czynno−
ści. Mężczyzna trafił do więzienia,
grozi mu do ośmiu lat pozbawienia
wolności.
* Nieznany sprawca wybił szybę w kwia−
ciarni przy ul. Bielskiej i ukradł 45 róż.
* Kierowca BMW odjechał ze stacji pa−
liw przy ul. Przemysłowej, nie wyjmu−
jąc pistoletu do nalewania po zakoń−
czonym tankowaniu.
* Z ul. Kobiałka złodzieje skradli 25 me−
trów kabla elektrycznego.
(m.d.)
Sygnały Płockie

Zebranie oświatowej
Solidarności

Ten samochód, 15 lutego, przejechał przez przejście dla pieszych przy ul. Kazimierza
Wielkiego z prędkością 73 km/godz.

Uważaj na pieszych
Policjanci z sekcji ruchu drogowego
przyglądają się bacznie zachowaniu
kierowców i pieszych w rejonach
przejść przez jezdnię. – Jednocześnie
sprawdzamy, czy zebry zlokalizowane
są w odpowiednich miejscach i czy ko−
rzystanie z nich jest bezpieczne – opo−
wiada Mariusz Gierula, rzecznik pra−
sowy policji. – Jeśli występują niepra−
widłowości, powiadamiamy Miejski
Zarząd Dróg.
Policjanci zwrócą się z prośbą o do−
świetlenie przejścia przy ul. Kazimie−
rza Wielkiego oraz o przesunięcie pa−
sów na ul. Dobrzyńskiej (w rejonie
skrzyżowania z al. Kobylińskiego).
– Niestety, nagminne jest przekra−
czanie prędkości przez kierowców
w okolicach przejść dla pieszych
– ubolewa Gierula. Funkcjonariusze

codziennie wykonują fotoradarem kil−
kanaście zdjęć pojazdów prowadzo−
nych przez takich kierowców (zdjęcie
powyżej). – Zbyt szybka jazda unie−
możliwia prawidłową reakcję kierow−
cy i zatrzymanie się pojazdu, kiedy na
zebrze znajduje się pieszy – mówi
rzecznik. – To jedna z przyczyn wy−
padków drogowych.
Od początku roku doszło do pięciu
wypadków na przejściach dla pie−
szych. Ale nie zawsze winni są kie−
rowcy; zdarza się, że piesi wbiegają na
jezdnię, nie dając szans kierowcy na
zatrzymanie pojazdu. – Należy pamię−
tać, że w rejonie przejść dla pieszych,
zarówno kierujący samochodem, jak
i pieszy ma obowiązek zachować
szczególną ostrożność – przypomina
Gierula.
(m.d.)

PIT−y z ZUS

– PIT 11A – informację o docho−
dach otrzymają osoby, które nie pobie−
rały świadczenia do końca ubiegłego
roku lub nie są świadczeniobiorcami
w momencie rozliczenia. Formularz
ten otrzymają również te osoby, które
złożyły w ZUS oświadczenie o zamia−
rze wspólnego opodatkowania swoich
dochodów z małżonkiem, dziećmi itp.
a przed końcem roku podatkowego nie
złożyły oświadczenia o rezygnacji
z tego zamiaru.
– PIT 8B – trafi do uprawnionych
osób, które otrzymały świadczenie na−
leżne po osobie zmarłej,
– PIT 8C – informację o alimentach,
potrąconych na podstawie ugody lub
wyroku sądu ze świadczenia emerytal−
no−rentowego, wypłaconego osobie
alimentowanej. PIT ten otrzymają ali−
mentobiorcy z wyłączeniem dzieci.
Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy O/ZUS w Płocku)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
wysyła roczne rozliczenia podatkowe
do emerytów, rencistów i innych
świadczeniobiorców. Do końca lutego
PIT−y za 2006 r. powinny trafić do bli−
sko 7,5 miliona osób.
ZUS zobowiązany jest sporządzić
i przekazać roczne obliczenie podatku
dochodowego za 2006 r. osobom, które
choć przez jeden miesiąc ubiegłego roku
otrzymywały z ZUS świadczenie. Doty−
czy to przede wszystkim emerytów, ren−
cistów, osób otrzymujących świadczenia
i zasiłki przedemerytalne oraz renty so−
cjalne. ZUS wysyła następujące for−
mularze PIT:
– PIT 40A – roczne obliczenie podat−
ku otrzymają osoby, które przynajmniej
w grudniu ubiegłego roku pobierały
z ZUS świadczenie i nadal je otrzymują,

Dobra administracja
Państwowa Komisja Akredytacyjna sprawdzała 8 lutego br. jakość kształcenia na
kierunku administracja w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica i wystawiła po−
zytywną ocenę. Oznacza to, że uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe
i organizacyjne dla tego kierunku, a także że posiada odpowiednią bazę materialną.
Dobra ocena dotyczy również filii szkoły w Iławie i Wyszkowie.
(j)
Sygnały Płockie

W ratuszowej auli, 16 lutego, spot−
kali się delegaci Międzyzakładowej
Organizacji Związkowej Pracowni−
ków Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” na walnym zebraniu.
Miało ono charakter sprawozdawczy.
Gośćmi zgromadzenia byli m.in. dy−
rektor płockiej delegatury Kuratorium
Oświaty – Wojciech Rygalski i dusz−
pasterz nauczycieli ks. Rafał Bednar−
czyk. Przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Korga życzył nauczycielom,
by mogli być dumni ze swoich ucz−
niów i w procesie wychowawczym
kierowali się rozsądkiem, sercem
i umysłem, a prezydent Mirosław Mi−
lewski, nawiązując do propozycji
wprowadzenia w szkołach mundur−
ków, podkreślił, że mundurki powinny
podnosić prestiż szkoły, a nie być no−
szone za karę.
Główne sprawozdanie z działalności
Międzyzakładowej Komisji Oświaty
i Wychowania od stycznia 2007 do lu−
tego 2007 przedstawił jej przewodni−
czący Marek Krysztofiak. Mówił m.in.
o tym, że w tym okresie negocjowane

były regulaminy dodatków nauczyciel−
skich oraz podwyżki płac pracowników
administracji i obsługi, zorganizowano
szkolenia na temat: „Podstawy prawa
pracy – Karta nauczyciela”, „Rozwój
związku”, warsztaty: Jesteśmy akcepto−
wani” (terapia sprawców i ofiar prze−
mocy w szkole), „Negocjowanie regu−
laminów wynagradzania”. Na przeło−
mie maja i kwietnia Komisja zorgani−
zowała tygodniową wycieczkę do
Włoch. Kontynuowana jest akcja prote−
stacyjna, polegająca na zbieraniu pod−
pisów pod pytaniem referendalnym:
czy weźmiesz udział w manifestacji lub
ostrzejszych formach protestu? Płocka
MOZPOiW NSZZ „Solidarność” ze−
brała dotąd ponad 500 podpisów.
Przewodniczący zaznaczył, że mi−
niony rok był owocny w działalności
związkowej; uniknięto zwolnień, sku−
tecznie reagowano na próby łamania
praw pracowniczych, wzrosła liczba
kół związku.
Sprawozdanie przedstawiła również
Komisja Rewizyjna. Delegaci przyjęli
oba sprawozdania bez uwag.
(j)

Niecodzienna plantacja
Płoccy policjanci wraz z funkcjona−
riuszami z toruńskiego Centralnego
Biura Śledczego zlikwidowali planta−
cję marihuany. – Udaremniliśmy
wprowadzenie na rynek narkotyków
wartych nawet milion złotych – rela−
cjonuje Mariusz Gierula, rzecznik pra−
sowy policji.
W Rębowie pod Wyszogrodem po−
licjanci znaleźli 500 donic z ziemią
i roślinami, trzy kilogramy marihuany
przygotowanej do pakowania i pół ki−
lograma amfetaminy. Narkotyki były
wytwarzane w specjalnie przygotowa−
nym pomieszczeniu, gdzie utworzono
plantację. Sprawcy wyposażyli ją
w systemy nawadniania, wentylacji

i ogrzewania. Rośliny hodowane były
w donicach, nad którymi umieszczono
specjalne lampy.
Policja przypuszcza, że wyhodowa−
ne narkotyki miały trafiać do dilerów
z Mazowsza i województwa kujaw−
sko−pomorskiego.
– W związku ze sprawą zatrzymaliś−
my dwóch mężczyzn – mówi rzecznik.
– To 57−letni właściciel gospodarstwa
oraz jego 29−letni syn. Najprawdopo−
dobniej działali w większej, zorganizo−
wanej grupie i dlatego nie wykluczamy
kolejnych zatrzymań.
Mężczyźni z Rębowa trafili do
aresztu. Grozi im do pięciu lat wię−
zienia.
(m.d.)

Zarząd Okręgowy Polskiego Zawiązku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Płocku informuje, iż legitymacja Związku Emerytów nie upoważnia do
zniżkowych przejazdów środkami komunikacji publicznej. By uniknąć nie−
porozumień w czasie kontroli biletów, należy posiadać inne dokumenty upo−
ważniające do ulgowych przejazdów jak np. orzeczenie Komisji Lekarskiej
oraz legitymację ZUS.
Tadeusz Fabisiak
(przewodniczący ZO PZERiI)

z redakcyjnego dyżuru
Skrócić Wyszogrodzką
Nasz czytelnik, p. Józef Gutowski
zwrócił uwagę, że poszerzając wą−
skie gardło ulicy Wyszogrodzkiej na
odcinku od Zakładu Energetycznego
do McDonalds’a, warto zrobić porzą−
dek i z nazewnictwem ulic w tym re−
jonie. Odcinek ten, w naturalny spo−
sób, jest przedłużeniem alei Piłsud−
skiego i tak powinien być nazwany.

– Gdy ulica będzie poszerzona, nijak
nie będzie pasować do wąskiej Wyszo−
grodzkiej – uzasadnia czytelnik. Sen−
sowniej byłoby, gdyby Wyszogrodzka
kończyła się przy Zakładzie Energetycz−
nym. Obecne nazewnictwo jest mylące,
zwłaszcza dla przyjezdnych.
Propozycję dajemy pod rozwagę
ratuszowemu Zespołowi ds. Nazew−
nictwa Ulic.
(j)
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Jak to jest, że po kilkunastu latach demokracji, połowa społeczeństwa byłaby w stanie zaakceptować rządy dyktatora? – zasta−
nawiał się w Płocku, cytując oficjalne wyniki badań opinii publicznej, dr Antoni Dudek

Dziennikarze na pogorzelisku dokumentów SB, Kraków−Przegorzały 1989

Historyk IPN wybrał Płock na miej−
sce ogólnopolskiej premiery swojej
najnowszej książki – „Historia Poli−
tyczna Polski. 1989 – 2005”. W dniu
promocji, 12 lutego o godz. 17, sala
kolumnowa Książnicy Płockiej była
szczelnie wypełniona. Pracownicy
biblioteki cały czas donosili krzesła,
które z braku miejsca na sali wysta−
wiane były przy drzwiach.

brym – rozpoczął płockie spotkanie
Jerzy Eisler, dyr. warszawskiego od−
działu IPN. Zresztą sam Dudek nie
kryje swych sympatii politycznych.
– Każdy historyk jest też obywate−
lem, posiadającym mniej czy bar−
dziej wykrystalizowane poglądy – pi−
sze we wstępie swojej książki. –
Niech mi będzie zatem wolno stwier−
dzić, że bliski jest mi światopogląd
konserwatywny, wiara w przewagę
gospodarki wolnorynkowej nad inny−
mi modelami ekonomicznymi, a prze−
de wszystkim demokratyczny system
polityczny i związany z nim system
wartości.
Nie ukrywając swoich sympatii Du−
dek zapewnia, że w swojej pracy starał
się uczciwie szukać prawdy, widzieć
całe spektrum sceny politycznej po
1989 roku. Dlatego, obok dość jednoz−
nacznej oceny rządów lewicy, potrafi
docenić dokonania gabinetu Leszka
Millera, zwłaszcza jeśli chodzi o polity−
kę gospodarczego wzrostu (choć przyz−
naje, że nie do końca była to zasługa sa−
mego rządu), czy wejście do UE.

Historyk z temperamentem

Nic dziwnego, bo częsty gość Płoc−
kich Spotkań z Historią Najnowszą to
postać publiczna; pracownik naukowy
Instytutu Nauk Politycznych i Stosun−
ków Międzynarodowych UJ i (od
2006 r.) doradca prezesa IPN. Ceniony
nie tylko jako historyk i autor wielu
książek, ale również jako publicysta
i komentator życia publicznego w Pol−
sce. Tyleż ciekawy, co kontrowersyjny.
– Bardzo wiele osób uważa go za
prawicowego publicystę. Dla mnie
jest on po prostu historykiem, „bez−
przymiotnikowym”. Historykiem jest
się dobrym albo złym. Antoni Dudek
– moim skromnym zdaniem – jest do−

PAP

Księga przejścia

Manifestacja bezdomnych pod Pałacem
Prezydenckim pod hasłem "Wiosna 98:
Panie Kwaśniewski, gdzie mieszkania?".
Protestujący przygotowali petycję, w której
oskarżyli Prezydenta o niedotrzymanie
obietnic wyborczych i domagali się jego
dymisji, Warszawa 1998
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„Historia Polityczna Polski, 1989
– 2005” jest w pewnym sensie rozbu−
dowaną wersją jego książki pt. „Pier−
wsze lata III Rzeczypospolitej 1989 –
1995” (Kraków 1997). To syntetycz−
ne spojrzenie na dzieje polityczne
Polski w latach 1989−2005, obejmu−
jące m.in.: genezę i przebieg obrad
okrągłego stołu, wybory czerwcowe
1989 r., bilans prezydentur Lecha
Wałęsy i Aleksandra Kwaśniewskie−
go oraz działalność kolejnych rządów
(od Tadeusza Mazowieckiego do
Marka Belki).
– Ta książka rozrosła się przez kil−
kanaście lat. Dziś wiemy dużo więcej
niż na początku lat 90. Dlatego począ−
tek należało dość gruntownie przebu−
dować – tłumaczył w Płocku autor. –
„Historia...” została napisana na
dwóch płaszczyznach; klasycznego po−
dręcznika, swego rodzaju kalendarium
wydarzeń i próby – oczywiście subiek−

Mimo wszystko, jest dobrze
tywnej – analizy tego, co się stało. Sta−
Antoni Dudek zwraca uwagę na tę
rałem się jednak wyraźnie oddzielić
warstwę informacyjną od własnego specyficznie polską dynamikę roz−
woju demokracji od sukcesu do po−
komentarza.
To, co fascynuje autora w najno− rażki, od zwycięstwa do polityczne−
wszej historii Polski to – jak sam okre− go niebytu i ostrzega: – Jak to jest,
śla – tzw. punkty węzłowe – gdy at− że po kilkunastu latach demokracji,
mosfera się zagęszcza i następują społeczeństwa otwartego, połowa
zwroty akcji. – To są takie momenty, obywateli – co wynika z badań opi−
kiedy historia mogła pójść inaczej – nii społecznej – byłaby w stanie za−
dodaje i wymienia – pomijając 1989 akceptować dyktatora. Uważa, że
rok, który sam w sobie był wyjątkowy polska demokracja przeżyje jeszcze
(i któremu poświęcił całą książkę „Re− wiele perturbacji i zawirowań. Wie−
glamentowana rewolucja”), przełom le zagadnień doczeka rozwiązania
1990/1991 r., gdy Wałęsa zostaje Pre− m.in.: kwestia długu publicznego
zydentem (co mógł zrobić, a czego nie czy bezpieczeństwa energetyczne−
zrobił), 1993 r. i splot wydarzeń, które go. Powrócą też wielkie spory ideo−
doprowadziły do rozwiązania parla− logiczne o Kościół, o model ustroju
mentu (zwłaszcza role jakie w nich (czy parlamentarno – gabinetowy
odegrali G. Janowski, M. Krzaklewski czy prezydencki) i system gospo−
i Z. Dyka) po zwycięstwo lewicy, darczy.
przypieczętowane dwa
lata później wygraną A.
Kwaśniewskiego.
– Jak to się stało, że
wygrywa ugrupowanie
z 20 proc. poparciem
w
społeczeństwie,
a zgarnia 40 proc. man−
datów w Sejmie? – py−
tał retorycznie Dudek
konstatując, że skłóce−
nie i rozdrobnienie pra−
wicy doprowadziło do
tego, że 4,5 mln głosów
ich wyborców trafiło do
kosza.
– Już sama okładka
mojej książki ma znacze−
nie symboliczne. Znaj−
dujące się na niej zdjęcie
formułuje jedno z głów−
nych pytań tej książki:
Jak to się stało, że ten
triumfujący w 1989 r.
obóz tak szybko przegrał
i sprawił, że przez 10 lat
krajem rządzili postko−
muniści.
Kolejnym punktem
zwrotnym jest rok
2001 – apogeum wpły− Okładka ze zdjęciem z obchodów 25−lecia podpisania
porozumień sierpniowych i powstania Solidarności,
wów lewicy, która my− 31 sierpnia 2005 r.
śli już o rządach przez
– Ale – moim zdaniem – bilans
dwie kadencje, kiedy wybucha afera
Rywina. – Wcale nie taka straszliwa tych 16 lat jest pozytywny, a perspek−
w historii Polski – dodaje Dudek tywy dobre. Polska staje się krajem
– ale uruchamia proces destrukcji zamożnym, coraz lepiej rządzonym.
całego dotychczasowego porządku. I nie chodzi mi o rządy, ale „rząd−
Paradoksalnie to „Gazeta Wybor− ność” na różnych szczeblach admini−
cza” staje się jej główną ofiarą. Jed− stracji publicznej – podsumował dr
ność lewicy, monolitu który trwał Antoni Dudek. – Jest to jedno z naj−
przez lata, zostaje mocno zachwiana bardziej udanych 15−leci w całej hi−
i doprowadza w 2004 r. do rozłamu. storii Polski.
Po wykładzie, toczyła się bardzo
Próg korupcji został wówczas wy−
czerpany i ten, który o tym zaczął długa i burzliwa dyskusja. Zaintere−
mówić pierwszy, wygrał. Czy sobie sowanie książką przerosło najśmiel−
poradzi, zobaczymy? – Niezależnie sze oczekiwania organizatorów:
czy eksperyment braci Kaczyńskich IPN−u, Klubu Inteligencji Katolic−
się uda czy nie, niezależnie czy ich kiej i Książnicy Płockiej. Wszystkie
cenimy czy nie, będziemy mieli za kil− 30 egzemplarzy (po 35 zł) sprzedano
ka lat o czym rozmawiać – dodał Je− jeszcze przed spotkaniem z autorem.
(rł)
rzy Eisler.
RADEK PIETRUSZKA, PAP

GRZEGORZ KOZAKIEWICZ

Kabaret polityczny wg Dudka

Sygnały Płockie
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Nasz stary Płock, wraz z nieodłączną społecznością żydowską, był pięknym i światłym miastem. Zawsze wspominam go ze łzą
w oku. Nie ma dziś w nim Żydów i nigdy nie będzie.

Nie byłem mądrzejszy do innych

Tak pisze płocczanin Adama Neu−
man – Nowicki, od 1969 r. mieszkają−
cy w Stanach Zjednoczonych, który
swoje wspomnienia zgłosił na konkurs
zatytułowany „Płock i region płocki
we wspomnieniach” (wyniki konkursu
podaliśmy w SP nr.), zorganizowany
przez Towarzystwo Naukowe Płockie.
Przytłaczająca rozmiarem (blisko 240
stron wraz z aneksami, fotografiami
i indeksem osobowym), ale także spo−
sobem narracji, treścią i wagą ładunku
emocjonalnego jaki za sobą niesie,
„Walka o życie. Wspomnienia płoccza−
nina” autorstwa Neumana−Nowickiego
zdobyła w konkursie pierwszą nagrodę.
Zdecydowanie zasłużoną.
TNP wydało „Walkę o życie” wraz
z tekstami laureatów I, II i III nagro−
dy (oprócz ww. również M. Górzyń−
skiego, J. Chojnackiego i M. Wilka)
pod wspólnym tytułem „Płock we
wspomnieniach”. Od kilku tygodni
książkę można kupić w siedzibie To−
warzystwa i w Bibliotece im. Zieliń−
skich (cena: 25 zł).
Nie podobny do Żyda

Nowicki swoje przeżycia okupacyj−
ne spisał zaraz po wojnie i złożył je
w Żydowskim Instytucie Historycz−
nym Yad Vashem w Izraelu. Do dziś
zastanawia się, czemu zawdzięcza to,
że został przy życiu? Nie byłem mą−
drzejszych od innych, nie byłem wyjąt−
kowo silny, nie miałem pieniędzy, żeby
się za każdym razem wykupić? Obok
szczęścia nie bez znaczenia pozostaje
fakt, że był on wysportowany, wroś−
nięty w społeczeństwo polskie (dzięki
opiekunce katoliczce znał religię
chrześcijańską wraz z jej liturgią) i co
istotne – w tych okropnych czasach –
nie byłem podobny do Żyda i nie mia−
łem żydowskiego akcentu – pisze.
Choć, jak sam dodaje, wielu o podob−
nych cechach nie przeżyło wojny. Fak−
ty z życia Nowickiego−Neumana są
najlepszym przykładem, że tak jak ży−
cie ludzkie może być niezwykle kru−
che, tak ludzkie okrucieństwo i po−
dłość – nieskończone. To porażająca
historia życia w ciągłym strachu, poni−
żeniu, na bezdechu. Na bezdechu też
się ją czyta. Zwłaszcza w chwili, gdy
Sygnały Płockie

autor rozpoczyna wspomnienia o holo−
cauście, a czytelnik ma jeszcze w pa−
mięci jego magiczno−sentymentalną
opowieść o przedwojennym Płocku,
gdzie krzyżowało się wiele kultur
i wszyscy żyli ze sobą w zgodzie.
Smutne, choć nie tak dramatyczne
jak okupacyjne, są też losy płockich
i polskich Żydów po wojnie. Stosunek
społeczeństwa do sąsiadów, później−
sze czystki na uczelniach, itp., które
doprowadziły do tego, że większość
z nich opuściła Polskę.
Wśród pozostałych trzech, równie
ciekawych historii opublikowanych
w książce przykuwa uwagę krótkie
opowiadanie Mariana Wilka z Płocka
(III nagroda). Wilk wraca pamięcią do
1944 roku, kiedy to na radziwskich łą−
kach „rozsiadły się” rodziny włascow−
ców*, które uciekały wraz z niemiec−
kimi wojskami na zachód przed zem−
stą nacierającej Armii Czerwonej. In−
teresujący jest tu zwłaszcza epizod
z Franciszkiem Dorobkiem.
W sumie na konkurs nadesłano 23
prace o łącznej objętości ponad 600
stron. Po książce, w której znalazły
się tylko prace nagrodzone, TNP za−
mierza opublikować w „Notatkach
Płockich” wspomnienia wyróżnione
w konkursie.
(rł)

my dosyć unormowane życie. Mieliś−
my wówczas nianię – garbuskę Sta−
się. Traktowaliśmy ją jak członka ro−
dziny, pomagającego rodzicom
w naszym wychowaniu, a że była dla
nas bardzo dobra, obdarzaliśmy ją
szacunkiem i miłością. [...] Stasia
była gorącą katoliczką i często cho−
dziła do kościoła, szczególnie gdy
szła z nami na spacer „za Tumy”.
[...] Przy tej okazji poznaliśmy
obrządek kościelny, nauczyliśmy się
modlitwy i katolickich pieśni religij−

* własowcy, czyli Rosyjska Armia
Wyzwoleńcza – formacja utworzona
przez Niemców jesienią 1944 roku.
Służyli w niej głównie ochotnicy
spośród wziętych do niewoli żołnie−
rzy radzieckich – od nazwiska do−
wódcy ROA gen. Andrieja Własowa
– potocznie zwani własowcami. Ich
celem było wyzwolenie Rosji spod
władzy komunistów.

A. Nauman−Nowicki pod pomnikiem pamięci pomordowanych Żydów Płockich przy
Sportowej, Płock, ok. 1949

Oto fragmenty obszernych wspomnień
Adama Neumana−Nowickiego.
Wielokulturowść

Kiedy mój ojciec pracował jeszcze
jako buchalter w fabryce Marguliesa
nie byliśmy bogaci, ale prowadziliś−

Kurs kroju i szycia, Płock 1946

nych. W okresie świąt Bożego Naro−
dzenia chodziliśmy z nią do klasztoru
Mariawitów, gdzie wystawiano ja−
sełka. W tym okresie mego dzieciń−
stwa nie odczuwałem antysemityzmu.
Miałem wielu przyjaciół Polaków.
Płockie getto

Na jesieni 1940 r., kiedy getto
w Płocku było przepełnione do osta−
teczności, Niemcy postanowili urzą−
dzić dom publiczny dla wojskowych
w jednej z kamienic przy ul. Szerokiej
(obecnie Kwiatka). [...] Najgorszym
skutkiem umieszczenia tego burdelu
w gettcie stał się przypadek, który wy−
darzył się pewnej zimowej nocy.
W drodze do „wesołych dziewczynek”

pijany do nieprzytomności gestapo−
wiec upadł na śniegu, potłukł się i le−
żał tam, dopóki nie został znaleziony
przez przechodzący patrol. [...] Miesz−
kańcy domu, przy którym znaleziono
pijanego gestapowca, zostali wycią−
gnięci z mieszkań i natychmiast wysła−
ni do obozu koncentracyjnego, skąd
nie wrócili.
Wspólne losy?

Ludność polska także doświadcza−
ła wielu cierpień i upokorzeń ze stro−

ny okupanta. Zdawałoby się, że cier−
pienia te powinny zjednoczyć Pola−
ków z Żydami [...]. Jeżeli ktoś bał się
przechowywać Żydów, bo groziła mu
za to kara śmierci, można to było zro−
zumieć. Nie potrafiłem jednak zrozu−
mieć tej strasznej nienawiści do nas –
dlaczego niektórzy Polacy pomagali
w jednoznacznym z zabójstwem wyła−
wianiu Żydów [...]. Skazywali nas na
śmierć tylko dlatego, że byliśmy Ży−
dami.
Przedwojenne miasto

Mój pierwszy przyjazd do Płocka za−
raz po wojnie w 1945 r. wzbudził we
mnie wiele emocji. [...] Idąc ulicą
Tumską mijałem fabrykę maszyn rolni−
czych Marguliesa [..]. Nieco dalej na
rogu Nowego Rynku i Królewieckiej,
znajdował się kiedyś skład desek ro−
dziny Lichtensztejn.
[...] Syn Lichtensztejnów, Salek, był
moim najlepszym przyjacielem. Nie
mogłem się oprzeć wspomnieniom, że
z nim popełniłem pierwsze wykrocze−
nie: tam na składzie desek pewnej
niedzieli, gdy nikogo nie było, tylko
my, dzieci, bawiliśmy się, udając do−
rosłych zapaliliśmy pierwszego pa−
pierosa. [...] Spacerując po Tumskiej
dostrzegłem następnie dawną hurtow−
nię produktów kolonialnych Lajbisia
Kona, gdzie chodziłem z mamusią po
zakupy. [...] Mijałem potem sklepy
galanteryjne Chanachowicza, Cy−
trynbluma i Tyńskiego oraz sklep
z ubraniami Kuczyńskiego. [...]
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Dziecięce grafiki

Uroczysty apel zakończył obchody Dnia Patrona Szkoły Pod−
stawowej nr 23 im. Armii Krajowej

Patriotyzm
wszechobecny
Szkoła obchodzi Dni Patrona od
1995 roku, zawsze w lutym. Tym ra−
zem wszystko zaczęło się dużo wcześ−
niej, bo już w listopadzie. Powód był
jeden: społeczność z SP nr 23 postano−
wiła wziąć udział w Ogólnopolskim
Konkursie dla Dzieci i Młodzieży
Szkolnej pn. „W Polsce bije serce
świata – a czy twoje serce bije dla Pol−
ski?”. – Uczniowie postanowili odpo−
wiedzieć na to pytanie, podejmując
szereg różnorodnych działań – mówiła
na uroczystym apelu dyrektor szkoły
Ewa Woźniak.
W klasach integracyjnych przepro−
wadzono lekcje otwarte pt. Kto ty je−
steś? Celem ich było kształtowanie już
u najmłodszych dzieci postaw patrio−
tycznych. Na lekcjach historii skupio−
no się głównie na symbolach narodo−
wych i ich genezie. Uczniowie pozna−
wali postaci wybitnych Polaków: nau−
kowców, filozofów, humanistów, arty−
stów, których zna i ceni świat. Dzie−
ciaki zajęły się także opracowaniem
i wykonaniem kalendarza patriotycz−
nego.
Nauczyciele języka polskiego i pla−
styki ogłosili konkurs literacko−pla−
styczny. – Dzięki temu uczniowie mo−
gli wyrazić miłość do ojczyzny słowem
i rysunkiem – opowiada dyrektor.
W ramach zajęć z języka angielskie−
go, dzieciaki – wykorzystując swoje

umiejętności w posługiwaniu się tym
językiem – wykonali reklamy Polski.
Mieli w ten niecodzienny sposób za−
chęcić ludzi z całego świata do wizyt
w naszym kraju.
Na lekcji matematyki pokazano syl−
wetki trzech wybitnych matematyków,
autorów sukcesu złamania kodu Enig−
my. – Przy tej okazji uczniowie pozna−
li różne metody szyfrowania wiadomo−
ści i spojrzeli na matematykę, jako na−
ukę służącą dobru ojczyzny – relacjo−
nuje Ewa Woźniak.
Długo by jeszcze wymieniać
wszystkie projekty i działania, jakimi
zajęła się społeczność szkoły. Kulmi−
nacją obchodów Dni Patrona były wy−
stępy uczniów klas III, które dla swo−
ich młodszych kolegów przygotowały
prezentacje folkloru i sztuki ludowej
różnych regionów Polski. Maluchy
mogły posłuchać, np. góralskiej muzy−
ki, dowiedzieć się co to jest oscypek
czy też kwaśnica. Wieczorem ucznio−
wie starszych klas zaprosili rodziców
i kombatantów na wieczornicę, która
na dobre zakończyła tegoroczne ob−
chody Dni Patrona Szkoły.
Nad koordynacją międzyprzedmio−
towego projektu czuwały: Iwona Gra−
barska – wicedyrektor szkoły, Renata
Wojtycka – nauczycielka historii oraz
Aldona Fijałkowska – nauczycielka
matematyki.
M.D.

Dowód w sprawie
Nie ma zbrodni doskonałych, prze−
stępcy zawsze pozostawią po sobie jakiś
ślad – uważają policjanci i się nie mylą.
We wtorek wieczorem, 20 lutego
przy ul. Otolińskiej dwóch mężczyzn
napadło na małżeństwo. – Bandyci po−
bili mężczyznę i zabrali mu klika war−
tościowych przedmiotów, w tym kurtkę
– opowiada Mariusz Gierula, rzecznik
prasowy płockiej policji. – Sprawcy
uciekli z miejsca zdarzenia.
Gdy funkcjonariusze przybyli na
Otolińską, niedaleko miejsca napadu
znaleźli kurtkę. Okazało się, że nie na−
leży ona do pokrzywdzonego. – Była
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to kurtka sprawcy – mówi Gierula.
I może nie byłoby w tym nic dziwne−
go, że złodziej porzucił własną kurtkę,
gdyby nie fakt, że w jej kieszeni był...
jego dowód osobisty. – Dokument zo−
stał okazany napadniętemu małżeń−
stwu, które na zdjęciu rozpoznało
sprawcę – opowiada rzecznik.
Nie było więc problemu ze znalezie−
niem sprawców. Okazali się nimi dwaj
bracia w wieku 21 i 24 lata. Są doskona−
le znani płockim policjantom; niedawno
opuścili zakład karny. Teraz zapewne
wrócą tam ponownie; grozi im do 12 lat
pozbawienia wolności.
(m.d.)

Rozstrzygnięty został czwarty już
konkurs na najlepsze grafiki wykona−
ne przez dzieci i młodzież, organizo−
wany przez Płocki Ośrodek Kultury
i Sztuki. Ta najtrudniejsza ze sztuk
plastycznych zyskuje coraz więcej
zwolenników, czego dowodem jest, że
na tę edycję wpłynęło aż 271 prac z 28
placówek – nie tylko z Płocka i powia−
tu, ale również z Gostynina, Sierpca,
Kutna, Ciechanowa, a nawet z Mazur.
Jury w składzie: Joanna Piasecka
z Państwowej Wyższej Szkoły Za−
wodowej, Dorota Nadrowska z Gim−
nazjum nr 8 i Iwona Korgul−Wysza−
tycka z Muzeum Mazowieckiego,
miało poważny problem z wybra−
niem najlepszych, stąd nagrodzo−
nych i wyróżnionych było bardzo
dużo. Najciekawsze prace zostały
zaprezentowane 23 lutego na wysta−
wie w Domu Darmstadt.

Oceniano je w 4 kategoriach wieko−
wych. W najmłodszej, przedszkolnej
grupie, I miejsca przyznano dwóm auto−
rom: Aleksadrze Paluszkiewicz z płoc−
kiego MP nr 4 oraz Sandrze Leśkiewicz
z MP nr 29. Wśród uczniów klas I – III
wręczono aż trzy pierwsze nagrody:
Ewelinie Krawczyk i Alicji Wójcik
z POKiS−u oraz Agacie Drohomireckiej
ze Szkoły Podstawowej w Łącku.
W grupie uczniów klas IV – VI za naj−
ciekawszą uznano pracę Aleksandry Ły−
zińskiej z Łącka, a wśród gimnazjalistów
I miejsce zajęła praca Pauliny Zarzyckiej
z łąckiego gimnazjum. I miejsce wśród
startujących w konkursie uczniów szkół
ponadgimnazjalnych zajęła Karolina
Falkowska z L.O. w Gostyninie.
Wystawie prac początkujących gra−
fików towarzyszyły grafiki wykonane
przez studentów Instytutu Pedagogiki
płockiej PWSZ.
(j)

Kot Karoliny Baruchy z Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku (przygotowany pod
kierunkiem Sylwii Serwach) zajął III miejsce

Lasy na Mazowszu pokrywają ok. 22 proc. powierzchni województwa. Pod
tym względem, woj. mazowieckie plasuje się na przedostatniej 15 pozycji.
Aby poprawić tę sytuację, Samorząd Województwa Mazowieckiego postano−
wił opracować program mający na celu podniesienie wskaźnika zalesienia
regionu do 25 proc. Realizacja programu przewidziana jest do 2020 roku.
Koszt zalesienia 70 tys. ha to aż 665 mln zł.

Więcej lasów
Opracowany, na zlecenie Zarządu
Województwa Mazowieckiego, pro−
gram zwiększenia lesistości Mazo−
wsza, jest jednym z pierwszych w kra−
ju. Jego celem jest nie tylko osiągnię−
cie w 2020 roku, poziomu 25 proc. za−
lesienia regionu, ale przede wszystkim
wskazanie terenów pod zalesienie, jak
i tych, które nie powinny zostać objęte
programem. Przygotowana w ramach
projektu mapa, w skali 1:50 000, jak
i część tekstu mająca charakter in−
strukcji, będzie wskazówką dla samo−
rządów gminnych, przy podejmowa−
niu decyzji o przeznaczeniu gruntów
rolnych na leśne.
Z zalesienia wyłączone zostały: gleby
o wysokiej jakości produkcyjnej, cenne
nieleśne siedliska przyrodnicze, między−
wala i obszary zalewowe, a także obsza−
ry cennych krajobrazów kulturowych.
Odrębną grupę stanowią istniejące lub
planowane obszary chronione (parki na−
rodowe i krajobrazowe, rezerwaty przy−
rody oraz obszary Natura 2000), w obrę−
bie których planowanie zalesień powin−
no być regulowane poprzez znacznie
bardziej szczegółowe plany ochrony.

Obszary wytypowane do najpil−
niejszego zalesienia znajdują się
głównie w północnej części Mazo−
wsza, wzdłuż wyznaczonych koryta−
rzy ekologicznych, w tym zwłaszcza
w dolinach rzek.
Szacuje się, że łączny koszt zalesie−
nia ok.70 tys. ha na Mazowszu może
wynosić 665 mln zł. Środki na ten cel
pochodzić będą głównie z funduszy
celowych Unii Europejskiej (w ra−
mach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich) oraz z krajowych funduszy
celowych tj. Narodowy Fundusz oraz
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Śro−
dowiska i Gospodarki Wodnej a także
Fundusz Leśny.
W 2005 roku, w woj. mazowiec−
kim zalesiono ponad 909 hektarów
nieużytków. Najwyższą lesistością
charakteryzują się powiaty: ostrołęc−
ki, wyszkowski, legionowski, otwoc−
ki, przysuski i szydłowiecki. Naj−
mniej lasów – ok. 15 proc. powierz−
chni – znajduje się w powiatach:
płońskim, grójeckim, sochaczew−
skim, grodziskim, pruszkowskim
i zwoleńskim.
M. M.
Sygnały Płockie

*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Płocczanie
w Grand Prix Polski

Co dalej z Wisłą?
Piłkarze ręczni płockiego klubu
wznowili ligowe rozgrywki po blisko
dwumiesięcznej przerwie, która z po−
wodu sukcesów kadry Bogdana Wen−
ty była niezwykle pomocna w promo−
cji szczypiorniaka nie tylko w naszym
mieście, ale i w całym kraju. Płoccza−
nie mają szczególne powody do rado−
ści, gdyż w szeregach swojej ulubionej
drużyny mogą podziwiać aż trzech wi−
cemistrzów świata.
Jednak jak na ironię, po wielkim
sukcesie międzynarodowego formatu
i po „tłustych” latach tej dyscypliny
w naszym mieście przyszła obawa
i niepewność o losy sportowej spółki
Wisła Płock. Przyszła wraz z nowym
prezesem PKN Orlen S.A. Piotrem
Kownackim, który przed meczem
z Chrobrym Głogów włączył się w or−
szak gratulujących medalistom MŚ,
a po meczu wraz z obecnym także
w płockiej hali Chemika ministrem
skarbu Wojciechem Jasińskim udzielił
odpowiedzi na kilka pytań zgromadzo−
nym licznie dziennikarzom. Jednoz−
nacznej odpowiedzi na główne pytanie
o finansowanie dwusekcyjnej spółki
sportowej nie udało się oczywiście ni−
komu uzyskać, ale padła za to konkret−
na data: 15 marca br. Do tego czasu,
po debacie z władzami miasta, ma za−
paść decyzja, czy w ogóle i w jakiej
formie płocki gigant paliwowy sfinan−
suje Wisłę. Z tonu wypowiedzi obu
panów nie wynikało wprawdzie nic
optymistycznego, ale należy chyba
być dobrej myśli, gdyż piłka ręczna to
jak na razie sport wymagający małych
nakładów finansowych, a kosztowna
hala widowiskowo−sportowa będzie
służyła całej płockiej społeczności.
Podobnie rzecz ma się ze stadionem
przy ul. Łukasiewicza, którego pod−
grzewaną płytę i sztuczne oświetlenie
grzechem będzie zaadaptować na ba−
zar lub wybieg dla psów.
Oczywiście kibice domyślają się, że
podstawą zapowiadanych zmian są
mierne wyniki piłkarzy nożnych, ale pa−
trząc realnie na polską piłkę kopaną doj−
dziemy do wniosku, że kluby z dwu
a nawet trzykrotnie większym budżetem
miewają problemy z czołowym miej−
scem w ligowej tabeli. Jak na razie,
płoccy zawodnicy chyba bardzo sobie
wzięli do serca napiętą atmosferę i spi−
sują się znakomicie. Wyniki piłkarzy
Sygnały Płockie

nożnych zweryfikuje z pewnością kilka
meczów o stawkę, ponieważ obecnie
rozgrywane sparingi nie są bardzo mia−
rodajne, ale widać że coś drgnęło i jest
zdecydowana poprawa w grze zespołu.
Szczypiorniści za to kroczą od zwy−
cięstwa do zwycięstwa. Pokonali we
własnej hali Chrobrego Głogów 32:25
(17:13) i w Piotrkowie Trybunalskim
tamtejszego Piotrkowianina 33:20
(19:9). Dzięki tym zwycięstwom zaj−
mują trzecie miejsce w ligowej tabeli
ze stratą trzech punktów do Vive Kiel−
ce i Zagłębia Lubin. Udało im się rów−
nież awansować do 1/4 finału Pucharu
Polski po łatwym zwycięstwie ze Sta−
lą Mielec 32:20 (14:10). Na tym
szczeblu rozgrywek dojdzie do dość
niecodziennej sytuacji, gdyż awans
wywalczył także drugi zespół Wisły,
w którego składzie występują sami 18−
i 19−latkowie. Trenowani przez Bo−
gdana Janiszewskiego zawodnicy
w 1/8 finału pokonali pierwszoligowy
Travelland Społem Olsztyn 28:26
(14:14). W ćwierćfinale zespół Wisły
II zmierzy się z Zagłębiem Lubin, zaś
Wisła I zagra o awans z MMTS Kwi−
dzyń. Obydwa spotkania będzie moż−
na obejrzeć w płockiej hali Chemika
w środę 7 marca.
P.N.

Po udanych występach w mistrzo−
stwach Polski, młodzików i juniorów
czekają nas jeszcze w połowie kwiet−
nia emocje ze startem seniorów w Dę−
bicy, które wszyscy wiążą również
z szansami medalowymi. Na razie
płoccy zawodnicy przygotowują się do
tej największej imprezy w kraju na
pływalni Podolanka i startują w presti−
żowych zawodach z cyklu Grand Prix
Polski, na których rywalizacja odbywa
się z zawodnikami kadry narodowej
trenera Pawła Słonimskiego.
...w Warszawie

W zawodach kadra płocczan po−
twierdziła swoją przynależność do
krajowej czołówki. Podopieczny tre−
nera Wojciecha Ostrzyckiego Piotr
Gałka był w czołówce najlepszych
polskich żabkarzy. Na dystansie 50
metrów pokonał Sławomira Wolniaka
z Unii Oświęcim oraz Mariusza Wino−
grodzkiego ze stołecznej Polonii i z
czasem 28,91 s zajął pierwsze miejsce.
Na 100 metrów poszło mu nieco go−
rzej i z czasem 1.03,09 s uplasował się
na czwartym miejscu. Natomiast na
dystansie 200 m ponownie stanął na
podium z trzecim czasem 2.16,94.
Znakomicie spisała się także nasza
świeżo upieczona medalistka MP ju−
niorów 17 i 18−letnich Katarzyna Żoł−
nowska. Swoim ulubionym stylem
zmiennym dystans 100 m przepłynęła
w 1.08,23 s i zajęła drugą lokatę. Na
200 i 400 m była odpowiednio trzecia
(2.22,92s) i czwarta (4.55,20 s). Warto
również dodać, że na 400 m wyścig
wygrała Otylia Jędrzejczak (4.48,08)
ze stołecznego AZS AWF Warszawa,
a na drugim miejscu uplasowała się
kolejna płocczanka Katarzyna Kowal−
czyk (4.52,66 s). Nie zawiodły rów−
nież płockie grzbiecistki. Tegoroczna
maturzystka Paulina Kret była piąta

Rusza ligowa wiosna
Remisem z trzecioligowcem zakoń−
czyli okres przygotowawczy do ro−
zgrywek ligowych piłkarze nożni
płockiej Wisły. Wynik 1:1 z Ruchem
Wysokie Mazowieckie nie jest może
jakimś szczególnym rezultatem, gdyż
to tylko gra kontrolna, ale styl
– szczególnie w pierwszej połowie te−
go spotkania – był fatalny. Podobne−
go zdania na pomeczowej konferencji
prasowej był także trener wiślaków
Josef Csaplar. Według szkoleniowca
nafciarzy, był to najsłabszy sparing
w czasie przerwy zimowej, ale
wszystko mają zweryfikować mecze
o punkty ligowe. Trener chwalił jed−
nak nowych zawodników w płockim
zespole i jednocześnie podkreślał, że
trzon drużyny stanowią ci sami za−
wodnicy, którzy występowali na boi−
sku jesienią. Uzupełnienia, jakich do−
konano zimą mają przede wszystkim

uszczelnić formację obronną, która
straciła swój główny element w oso−
bie Pawła Magdonia. Trwają także
gorączkowe poszukiwania prawego
obrońcy, na pozycji którego musi
z konieczności grać Patryk Rachwał.
W rolę defensywnych pomocników
z dużą dozą kreatywności ofensywnej
mają wcielić się Patric Gedeon i Ire−
neusz Kowalski. W ataku objawie−
niem ma być Krzysztof Kretkowski,
który z meczu ma mecz coraz pewniej
poczyna sobie z obrońcami rywali.
Sztab szkoleniowy martwi jednak
niepoważna postawa Pawła Sobcza−
ka, który wprawdzie lecząc kontuzję
ma prawo nie być w pełni dyspozy−
cji, ale relacje na linii trener – za−
wodnik wyglądają nieciekawie.
Csaplar zdobył się nawet na pub−
liczną diagnozę, w myśl której za−
wodnik powinien wszystko poukła−

(31,64 s). Dwa miejsca za nią uplaso−
wała się 16−letnia Kaja Osiecka (32,74
s), zaś dziewiątą lokatę zajęła rok
młodsza Angelika Nowicka (34,34 s).
...w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zawody rozgrywane w weekend 17−
18 lutego przyniosły kolejne bardzo
dobre wyniki płocczan. Piotr Gałka,
którym jest potencjalnym kandydatem
do kadry olimpijskiej na Igrzyska
Olimpijskie w Pekinie, uplasował się
na drugim miejscu na dystansie 50 me−
trów stylem klasycznym. Był też trze−
ci na dystansie 100 i 200 metrów.
Dwukrotnie druga na 50 i 100 metrów
była kraulistka Katarzyna Kowalczyk,
która także ma dużą szansę dołączyć
do kadry narodowej. Na dystansie 200
metrów dowolnym Kowalczyk zajęła
piątą lokatę. Na tych samych dystan−
sach bardzo dobrze popłynęła 15−let−
nia uczennica Gimnazjum Nr 8 Agata
Olejniczak. Podopieczna trenera Jurija
Szyczkowa była szósta na 50 metrów,
ósma na 100 m i 16. na 200 metrów
kraulem. Zdecydowanie słabiej niż
przed tygodniem zaprezentowała się
Katarzyna Żołnowska, która chyba jest
już nieco zmęczona intensywnymi
startami oraz zgrupowaniem kadry. Na
400 m zmiennym była wprawdzie
trzecia, ale resztę swoich wyścigów
popłynęła poniżej oczekiwań.
Trenerzy jednak patrzą optymi−
stycznie w przyszłość i zapewniają, że
do kwietniowych MP wszystko będzie
zapięte na „ostatni guzik”. Wszystkie
drobne niedociągnięcia i poprawki
techniczne zawodnicy mają czas jesz−
cze doszlifować przez cały marzec
w Płocku oraz tuż przed mistrzostwa−
mi na zgrupowaniu w Oświęcimiu. Po−
tem już tylko pozostaje trzymać kciuki
i czekać na wieści o medalistach
z Płocka.
P.N.

dać sobie w głowie, gdyż od tego
zaczyna się gra zespołowa, jaką jest
piłka nożna.
Na konferencji nie zabrakło także
pytania o atmosferę w zespole, która
jak powszechnie wiadomo nie była
najlepsza i czasem nie tylko słowa, ale
i czyny były argumentami w klubowej
szatni. Według obecnego na konferen−
cji Wahana Geworgiana, po dawnych
zatargach nie ma już śladu (prawdopo−
dobnie odeszły wraz z bałkańskimi
graczami), a sensacje związane z wy−
cofaniem się głównego sponsora z klu−
bu, jeszcze bardziej motywują zawod−
ników do walki na boisku, gdyż być
może jest to dla nich szansa na pokaza−
nie się z dobrej strony i podpisanie
w czerwcu lukratywnego kontraktu
z innym pracodawcą. Walkę o ligowe
punkty nafciarze rozpoczną spotka−
niem z Lechem Poznań 3 marca,
a cztery dni wcześniej podejmować
będą warszawską Legię w ramach ro−
zgrywek o Puchar Ligi.
P.N.
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Koncert Affabre Concinui i Płockiej Orkiestry Symfonicznej

Po słonecznej
stronie muzyki
Popularność koncertów Płockiej Orkiestry Symfonicznej rośnie w oczach.
Stało się już niemal tradycją, że zamiast jednego koncertu, w tym samym tygod−
niu muzycy dają dwa. Podobnie było 22. i 23. lutego 2007 r., kiedy to w Płocku
gościł znakomity zespół wokalny Affabre Concinui.
Skład grupy to sześciu wokalistów, wychowanków dwóch znanych poznań−
skich chórów chłopięco−męskich Stefana Stuligrosza i Jerzego Kurczewskiego.
Ich repertuar obejmuje ponad 300 utworów, począwszy od muzyki renesansowej
po muzykę współczesną, a także kolędy oraz żarty muzyczne i utwory orkiestro−
we. W Płocku zaprezentowali program „Złote lata swingu” obejmujący amery−
kańskie przeboje muzyki rozrywkowej powstałe w latach 30−tych i 40−tych XX
w. Orkiestracji standardów dokonał Jan Walczyński, który poprowadził płockich
symfoników od pulpitu dyrygenckiego.
Zawsze jest miło posłuchać artystów, jeżeli mają coś ciekawego do zapropo−
nowania, a Affabre Concinui tworzą kapitalne harmonie wokalne, kipią swin−
giem i muzycznym humorem. To, co zademonstrowali w „Four Brothers”,
„Chattanooga Choo Choo”, czy “Take the „A” Train” nie pozostawiło obojęt−
nym chyba nikogo z widzów. Śpiewacy potrafią bawić się dźwiękiem, głosem
naśladować instrumenty, wymieniać się partiami wokalnymi i jednocześnie two−
rzyć sceniczny show.
W takim towarzy−
stwie płocka orkiestra
zagrała jak uskrzydlo−
na.
Uśmiechnięci,
wyluzowani muzycy
pokazali, że niemal
stuletnie
piosenki
można wykonać z bi−
glem i właściwym
swingowym timin−
giem – w czym prze−
cież orkiestry symfo−
niczne nie specjalizu−
ją się na co dzień.
Aranżacje Walczyń−
skiego również mogły
się podobać, choć – jak na
mój gust – były trochę zbyt staroświeckie, a czasem wręcz dancingowe. Myślę,
że aranżer przygotowując kolejne opracowania, powinien odrobić lekcje z ostat−
niego ćwierćwiecza w dziedzinie aranżacji big−bandowej.
Robert Majewski

Dla młodych skrzypków
Jubileuszowy X Kurs Interpretacji
Muzyki Solowej i Kameralnej Wandy
Wiłkomirskiej w Jadwisinie poświęco−
ny jest pamięci Karola Szymanow−
skiego. Letni Kurs Interpretacji Muzy−
ki skierowany jest do skrzypków –
utalentowanych uczniów szkół śred−
nich, studentów i absolwentów uczelni
muzycznych oraz ich pedagogów. Po−
czątkowo pierwszy w kraju kurs mi−
strzowski profesor Wandy Wiłkomir−
skiej odbywał się w Zakopanem, na−
stępnie w zespole pałacowo−parko−
wym Ministerstwa Kultury w Radzie−
jowicach, a od kilku lat w ośrodku
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w Jadwisinie.
Organizatorzy zapraszają młodych
artystów na X kurs, który odbędzie się
od 17 sierpnia do 3 września. W cza−
sie 17−dniowego pobytu uczestnicy
będą mieli okazję pracować w klasie
skrzypiec wybitnej polskiej artystki
Wandy Wiłkomirskiej – profesora
Konserwatorium Muzycznego w Syd−
ney, której partnerować będzie przy
fortepianie prof. Tadeusz Chmielew−
Sygnały Płockie

ski – pianista kameralista z Akademii
Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta
Bacewiczów w Łodzi. Program kursu
w Jadwisinie obejmuje interpretację
dzieł europejskiej kameralistyki oraz
utworów na skrzypce, ze szczególnym
uwzględnieniem twórczości Karola
Szymanowskiego. Każdy z aktywnych
uczestników będzie miał 6 indywidu−
alnych lekcji. Pierwsze zajęcia plano−
wane są na 18 sierpnia. Uroczysty ju−
bileuszowy Koncert Inauguracyjny
Kursu odbędzie się w Nieporęcie
w zabytkowym, barokowym kościele
parafialnym z XVII wieku. Na zakoń−
czenie pobytu, 2 września o godz.18
w Pałacu Radziwiłłów w Jadwisinie,
uczestnicy kursu tradycyjnie wezmą
udział w otwartym dla publiczności
koncercie finałowym kursu, którego
gospodarzem będzie Wanda Wiłko−
mirska.
Organizator – Mazowieckie Cen−
trum Kultury i Sztuki – zbiera zgłosze−
nia uczestnictwa w kursie do 20
kwietnia. Kontakt i szczegóły:
mckis.waw.pl.
opr. (j)

Polska w Niemczech

6 marca br. o godz. 18 Dom Dar−
mstadt zaprasza na wykład Andrzeja
Wollnego na temat ”Polska w oczach
mediów niemieckich”.

Gość jest dziennikarzem gazety
Darmstaedter Echo. Z urodzenia gli−
wiczanin (1977), od dwudziestu lat
mieszka i pracuje w Niemczech Jest
absolwentem Wydziału Germanisty−
ki, Anglistyki i Historii Technische
Uniwersitat Darmstadt (2006), sty−
pendystą Eckerd College w Tampa
na Florydzie (2001 – 2002). Współ−
pracuje także z telewizją ”n−tv” Ber−
lin i gazetą ”B.Z.” Piłkarz amator−
skiej drużyny FSV Gross−Zimmern,
miłośnik dobrej ksiażki i dobrego ki−
na, utrzymuje ścisłe kontakty z ro−
dzina w Polsce.
Podczas wykładu będzie mówił
m.in. o Polakach w oczach mediów
niemieckich, Powiernictwie Pruskim
i Związku Wypędzonych Eriki Stein−
bach, polsko−niemieckiej współpra−
cy młodzieży.
(j)

Zielono i niebiesko
Do 22 marca w Mło−
dzieżowym Domu Kultu−
ry im. Króla Maciusia
Pierwszego
możemy
oglądać pokonkursową
wystawę prac nagrodzo−
nych i wyróżnionych
w XIII Międzynarodo−
wym Konkursie Twór−
czości Plastycznej Dzieci
i Młodzieży. Tegoroczny
temat to „Zawsze zielo−
no, zawsze niebiesko” –
dwa stałe elementy na−
szego świata: niebieskie
niebo i zielona ziemia.
Organizatorem konkursu
była toruńska Galeria
i Ośrodek Plastycznej
Twórczości
Dziecka,
a do udziału zgłoszono
rekordową liczbę prac,
bo aż 29.260 z 56 krajów.
Międzynarodowe jury Navoda Thathsari Ediriweera lat 10, Sri Lanka
oceniało nadesłane dzieła
młodych plastyków w 4 kategoriach wiekowych: 5−8 lat, 9−12 lat, 13–15 i 16–18 lat.
Najwięcej nagród, bo aż 14 przyznano w drugiej grupie wiekowej (9−12 lat).
Autorzy prac, z których 101 eksponowanych jest w MDK podjęli wiele tematów
ekologicznych, ale nie tylko. Dziecięca wyobraźnia poszerzyła ramy konkursu, po−
kazując nam świat takim, jakim widzą go młodzi autorzy.
(j)

Małgorzata Nowak lat 13, Polska

13

*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*

Kobieta i Sztuka
Najmocniejszym akcentem tegorocz−
nej odsłony projektu „Sztuka Teraz” (pod
hasłem Femina) był zapewne występ ka−
towickiej formacji artystycznej SUKA
OFF uchodzącej za najostrzejszą i najbar−
dziej kontrowersyjną grupę performerską
w Polsce. Ich prezentacja pt. „Clone Fac−
tory” w warszawskim klubie M25 wywo−
łała burzę medialną i próby – udane lub
nie – ocenzurowania działań grupy. Kie−
dy gazeta „Fakt” wylewała na nią pomy−
ję (artyści wytoczyli dziennikowi proces
o zniesławienie) „POLITYKA” uznała
„Clone Factory” za jedno z 10 najważ−
niejszych wydarzeń teatralnych w Polsce
w 2005 roku.
Istnieją od ponad 10 lat, występując
w kraju i za granicą (ostatnio koncentrują
się na występach zagranicznych). Tworzą
w nurcie tzw. body artu, za główny temat
obierając tożsamość płci we współczes−
nej kulturze.
Sztuka feministyczna

Trzecia premiera sezonu 2006/2007

Edyp i Antygona
– połączeni

14

się grupa młodych ludzi, która posta−
nawia zająć się antykiem. – Należą
oni do współczesnego, off−owego te−
atru i pragną zająć się sztuką antycz−
ną u jej źródeł – tłumaczy Andrucki.
– Oglądają zabytki i zaczynają grać.
Rozpoczynają od zabawy i z dystan−
sem podchodzą do pewnych spraw.
Potem zaczynają być bardzo serio
i wcielają się w postaci stworzone
przez Sofoklesa.
Jak mówi sam reżyser, jedyną in−
nowacją jaką wprowadził do sztuk
antycznych jest postać kloszarda,
włóczęgi.
Czy Andruckiemu udało się połą−
czyć w jedno dwie antyczne trage−
die? To już powinni ocenić sami wi−
dzowie. Na premierze – 17 lutego
– w sali koncertowej Państwowej
Szkoły Muzycznej, widzów było nie−
wielu. Część wyszła po pierwszej
części spektaklu, część została, na−
gradzając na koniec młodą grupę
płockich aktorów gromkimi brawa−
mi. Czy wam się spodoba zamysł
i realizacja Andruckiego?
Małgorzata Domańska

Chory cyrk

Czwarta odsłona połączona była z zi−
mową edycją akcji Podwórko, podczas
której mogliśmy zobaczyć m.in. war−
szawski projekt teatralny Agaty Adamek
– przez wiele lat związanej z pracownią
Farbiarnia i akcją „Oto ja”. Kolejna ko−
bieta i jej artystyczna droga, która jest
w pewnym sensie konsekwencją tego, co
Adamek robiła w Płocku; jej pracy przy
akcjach „Podwórko” oraz z artystami
„Oto ja”. Projekt „Cyrk Mortalis”
i „Cyrk Zgoda” powstał przed kilkoma
miesiącami (po przeprowadzce A. Ada−
mek do Warszawy). Aktorami pierwsze−
go cyrku są lalki z różnymi przypadło−
ściami; tancerka porusza się na wózku
inwalidzkim, klown jest transwestytą
i egzystencjalistą, lwy mają anoreksję,
a treser depresję. To cyrk „chory” z zało−
żenia. „Zgodę” zaś tworzą głównie nie−
pełnosprawni intelektualnie aktorzy
z Bemowskiego Ośrodka Samopomocy.
Adamek sprawnie łączy te dwa światy
czystą, niczym nieskrępowaną formą ek−
spresji, autentycznej, scenicznej zabawy.
Pozwala na wolną wypowiedź artystycz−
ną zarówno swym lalkom, jak i żywym
aktorom. W czym bliższa jest „teatrowi
dla życia” niż „teatrowi scenicznej krea−
cji”. O silnie płockich korzeniach Ada−
mek świadczy wykorzystanie w spekta−
klu tekstów Barbary Chęckiej – nieżyją−
cej artystki Płockiego Zagłębia Sztuki
Naiwnej i Art Brut.
W zimowym „Podwórku” zobaczyć
mogliśmy raz jeszcze „Życie snem”
w reż. M. Pogonowskiego z udziałem ak−
torów – amatorów m.in. z płockiego DPS
oraz koncert Sambora Dudzińskiego. Po
raz pierwszy na płockie podwórka zawi−
tało Towarzystwo Inicjatyw Twórczych
„ę”, które poprowadziło z dzieciakami
warsztaty fotograficzne.
(rł)

Obsada: Magda Bogdan, Dorota
Cempura, Katarzyna Małolepsza,
Magdalena Tomaszewska−Karbow−
ska, Katarzyna Wieczorek, Piotr Ba−
ła, Szymon Cempura, Paweł Gładyś,
Henryk Jóźwiak, Bogumił Karbow−
ski, Mariusz Pogonowski i Jerzy
Wieczorek.
Reżyseria i opracowanie muzycz−
ne: Jacek Andrucki
Scenografia: Bogusław Cichocki
Choreografia: Przemysław Śliwa

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Co mają wspólnego: telefon ko−
mórkowy, krzyżówki, współczesne
ubrania oraz antyczne zbrodnie,
grecki król i boskie prawo? Oto jest
pytanie. Jeśli chcesz na nie znaleźć
odpowiedź, to wybierz się na sztukę
„Król Edyp – Antygona”, którą przy−
gotował płocki teatr.
Reżyserem jest Jacek Andrucki.
To jego dziewiąty spektakl wysta−
wiany w naszym mieście.
– Obie sztuki Sofoklesa zajmują
się rodem Labdakidów – opowiada
Andrucki. – Jedna jest początkiem
sagi, a druga – jej końcem. To po−
czątek i koniec opowieści o ludziach,
których dotknął zły los. Na ich przy−
kładzie można prześledzić rozterki,
które są aktualne do dziś.
Sofokles w „Królu Edypie” zadaje
dwa pytania, które według Andruc−
kiego są ciągle aktualne: czy nasz los
jest przez KOGOŚ zaprogramowany
czy jednak w życiu jesteśmy w stanie
go zmienić, zrobić wszystko na co
mamy ochotę? Podobnie w „Antygo−
nie” zadane są dwa pytania: czy to
prawda, że każda władza pochodzi
od Boga i nie można się jej sprzeci−
wiać czy – być może – jednostka
ludzka może żądać od władzy, aby
spełniała jej wymogi i potrzeby.
– To dla nas wszystkich bardzo
ważne pytania, szczególnie dla mło−
dzieży – mówi reżyser. – I na nie, po
obejrzeniu tego spektaklu, powinni
sobie odpowiedzieć.
Andrucki tak też właśnie tłuma−
czy, dlaczego podjął się połączenia
tych dwóch tragedii w jeden spek−
takl. Na początku na scenie pojawia

W jednej z Rogatek Dobrzyńskich –
siedzibie galerii a.r.t. (notabene doskona−
łym miejscu na taką akcję) – pokazali
„Flesz Forms 022” psychodeliczną akcję
o manipulacji płcią właśnie, o dwuznacz−
ności ról w czasach postmodernizmu
i seksualności sprowadzonej do sady−
stycznej zabawy. „Flesz...” to porażające
laboratorium uczuć, póz i masek, wstrzą−
sające przede wszystkim formą przekazu,
dla wielu z pewnością nie do zaakcepto−
wania (kilka osób nie wytrzymało do
końca pokazu). Mimo dość trudnej w od−
biorze konwencji, głos Suki Off wydaje
się ważny w sztuce współczesnej, w nur−
cie nie tyle body, co właśnie femina artu.
Katowicka per−formacja konsekwen−
tnie walczy ze stereotypami zbiorowej
świadomości tj. obrazu łagodnej matki−
Polki czy samca−macho. Dlatego nie
mogło jej zabraknąć na IV odsłonie
„Sztuki Teraz”, poświęconej sztuce femi−
nistycznej.
Trzy dni wcześniej – w drugiej Rogat−
ce – można było zobaczyć jedną z ostat−
nich prac Katarzyny Kozyry „Lou Salo−
me”, w której odwołuje się do początków
europejskich ruchów emancypacyjnych,
które odgrywały dużą rolę w życiu
Nietzschego (w 1875 r. głosował po stro−
nie tych, którzy chcieli zezwolić kobie−
tom zdawać egzaminy na uniwersytecie
w Bazylei – najbardziej konserwatywnej
szwajcarskiej uczelni). Nietzsche osobi−

ście znał kobiety, będące pionierkami
w przełamywaniu barier edukacyjnych.
Najbardziej znaną z nich była Lou Salo−
me, która przybyła do Zurychu pod ko−
niec 1880 roku. Uczestniczyła jako wol−
ny słuchacz w kursie teologii i filozofii,
jednak nie została ona nigdy oficjalnie
immatrykulowana. Katarzyna Kozyra
wciela się w jej postać, w wiedeńskim pa−
łacu Schwarzenberg i pałacowych ogro−
dach tresuje dwóch aktorów przebranych
za psy, których maski do złudzenia przy−
pominają twarze Nietzschego i Rilkego.
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Festiwal Muzyki
Jednogłosowej

W Klubie „Podróże” im. Tony’ego Halika

Uzbekistan i Kirgistan
Dom Darmstadt zaprasza 13 marca
na kolejne spotkanie do Klubu „Podró−
że”. Tym razem wspólnie z Jakubem
Rokiem zwiedzać będziemy Uzbeki−
stan i Kirgistan. Początek wycieczki
na slajdach o godz. 18. Wstęp wolny.
W sierpniu 2006 roku wyruszyliśmy,
wraz z trzema znajomymi z Uniwersy−
tetu Warszawskiego, na przygotowaną
nieco w pośpiechu wyprawę do Uzbe−
kistanu i Kirgistanu. W przeciągu
dwóch poprzedzających miesięcy uda−
ło nam się – nie bez kłopotów – zdobyć
bilety na pociąg Warszawa – Moskwa,
Moskwa – Taszkient, dwustronną wizę
tranzytową rosyjską i kazachską oraz
turystyczną wizę uzbecką, do której ko−
nieczne jest zaproszenie. Ostatnie for−
malności dopełniliśmy mniej niż 24
godziny przed wyjazdem.
To, co zobaczyliśmy w obu krajach,
zrekompensowało nam wszelkie niedo−
godności, związane z podróżą. Dla mnie
specyfika i urok tego miejsca polega na
połączeniu dwóch, wydawałoby się,
skrajnych wrażeń – czyli poczucia egzoty−
ki z jednej strony i poczucia swojskości
z drugiej – opowiada Jakub Rok. Są to
kraje muzułmańskie, odwołujące się do
tradycji Jedwabnego Szlaku, z wyjątkową
dla tego regionu architekturą medres
(szkół muzułmańskich) czy meczetów. Na−
tomiast ta bliskość, która wciąż jest wi−
doczna i odczuwalna, wywodzi się z cza−
sów ZSRR – niedaleko od XV−wiecznych
medres stoją znajome blokowiska, na uli−
cy można porozumieć się po rosyjsku,
a jednym z głównych bohaterów telewi−
zyjnych jest Kapitan Kloss (dzięki niemu
nawet przekraczanie granicy Uzbekistanu
z Kirgistanem stało się proste!).
Z Moskwy przyjechaliśmy pocią−
giem do stolicy Uzbekistanu – Tasz−
kientu. Jest to miasto większe niż War−

szawa, z trzema liniami metra i prze−
szło 2 milionami mieszkańców – nie−
stety prawie całe zostało zniszczone
w wyniku trzęsieniu ziemi w 1966 roku
i odbudowane w bardzo radzieckim
stylu. Zdecydowanie ciekawsze pod
względem turystycznym są Samarkan−
da i Buchara – miasta należące do
najstarszych na świecie, założone 2,5
tysiąca lat temu, z całymi kompleksami
budynków zachowanych z czasów naj−
większej świetności, czyli XIV−XVI
wieku. Tędy właśnie przebiegał histo−
ryczny Jedwabny Szlak, do którego
tradycji odwołuje się dzisiejszy Uzbe−
kistan, podkreślając swoją odrębność
kulturową i długą historię.
Następne 3 tygodnie spędziliśmy
w Kirgistanie, który zachwycił nas
przede wszystkim swoją przyrodą.
Około 80% powierzchni kraju zajmuje
pasmo gór Tien−Szan, z najwyższym
szczytem przekraczającym 7400 m
n.p.m. Dodatkowo znajduje się tam
wiele urokliwych jezior, w tym drugie
największe jezioro górskie na świecie
– Issyk−kul.
Kirgistan jest zdecydowanie mniej
zurbanizowanym krajem, niż Uzbeki−
stan – są tu tylko dwa miasta przekra−
czające 200 tysięcy mieszkańców –
stołeczny Biszkek i Osz, gdzie około
50% stanowią Uzbecy. Nie ma tu zbyt
wielu zabytków, za to zdecydowanie
bardziej widać wpływy radzieckie.
Świadczą o tym również reliktowe naz−
wy miejscowości: Pierwomajsk, Le−
ninsk, Oktjabrsk.
Sześciotygodniowa wyprawa utrwa−
lona została na zdjęciach, obrazują−
cych nieoczekiwane połączenie egzo−
tyki i swojskości. Będzie się można
o tym, przekonać we wtorek w Domu
Darmstadt.
(j)

W piątek wystąpi w katedrze polski
dziecięcy zespół Voci Unite, współ−
pracujący ze znanymi śpiewakami
i kantorami m.in. Marcinem Bornu−
sem, Robertem Pożarskim, Adamem
Strugiem. Dziewczęta mają w swym
repertuarze polskie pieśni wielkopost−
ne, pasyjne, maryjne i pogrzebowe.
Spotykają się ze śpiewakami na Kur−
piach, uczestniczą w warsztatach cho−
rału gregoriańskiego.
W Płocku, w ich wykonaniu, usły−
szymy po łacinie i po polsku 6 pieśni:
Popule meus, Ego propter te flagelavi
Egiptum, Crucem tuam, Crux Fidelis
(hymn), Jezu zraniony na me duszne
rany i Już Cię żegnam najmilszy synu
Chrystusie.
Francuski zespół Discantus, złożo−
ny wyłącznie z żeńskich głosów, wy−
konuje głównie sakralną muzykę śred−
niowieczną – od IX−wiecznych manu−
skryptów po wiek XV. Wokalistki po−
siadają wielostronne doświadczenie,
łączą po mistrzowsku zasady wyko−
nawstwa muzyki średniowiecznej z in−
dywidualnym brzmieniem zespoło−
wym. W prezentowanych utworach

pojawiają się często kobiety: Matka
Boska, Hildegard von Bingen, temat
macierzyństwa. Oprócz koncertów
a cappella zespół realizuje programy
z towarzyszeniem grup instrumental−
nych, dziecięcego chóru, inscenizacje
teatralne. Kierownik zespołu – Brigitte
Lesne jest najbardziej znaną „śpiewa−
jącą kobietą średniowiecza”.
Festiwal zakończy niedzielny kon−
cert niemiecko−hiszpańsko−marokań−
skiego zespołu Estampie. Nie tylko
śpiewają, ale też grają na unikalnych
instrumentach takich jak: lira korbo−
wa, fidel, tar, harfa. Projekt muzyczny
zatytułowany „Al Andaluz” (Kraj
światła), który nam zaprezentują, jest
spotkaniem trzech dominujących kul−
tur średniowiecza: chrześcijańskiej,
żydowskiej i muzułmańskiej. Jego pre−
miera miała miejsce w ubiegłym roku
na festiwalu Landshuter Hofmusiktage
i spotkała się z bardzo dobrym przyję−
ciem. Jesienią zespół wyda płytę i ma
zaplanowane touree po Niemczech,
Hiszpanii i krajach sąsiednich. Kie−
rownikiem zespołu jest Michael Popp.
Opr. (j)

Dziecięco−młodzieżowy zespół Voci Unite

Wyjazd na koncert
Oddział Zakładowy PTTK przy PKN Orlen zaprasza chętnych na wyjazd do
Łodzi, na koncert galowy pt. „Pomarzyć dobra rzecz”. Impreza będzie miała
miejsce w Teatrze Muzycznym 18 marca. W programie koncertu największe
dzieła musicalowe i operetkowe m. in. ze „Skrzypka na dachu”, „Księżniczki
czardasza”, „Wesołej wdówki”, „Zemsty nietoperza”.
Wyjazd na spektakl o godz. 14.30 z placu przed Teatrem Dramatycznym,
przewidywany powrót ok. godz. 23. Łączna cena przejazdu i biletu 65 złotych
od osoby, dla członków PTTK 55 zł.
Zgłoszenia udziału w imprezie przyjmowane są do 9 marca w Dziale Imprez
Masowych Wisła Płock, ul. Łukasiewicza 34, tel. 024/366 30 13.
(j)
Sygnały Płockie

Niemiecko−hiszpańsko−marokański zespół Estampie
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Wszystkim naszym Czytelniczkom
(uznającym i nie uznającym Dnia Kobiet)
wielu powodów do radości
życzy zespół redakcyjny SP

Czerwony Kapturek na ostatki
Teatralna przygoda uczniów Zespołu
Szkół Budowlanych nr 1 z „Czerwonym
Kapturkiem” rozpoczęła w 2004 roku.
Wówczas na festyn „Serce sercu”, zorga−
nizowany przez Urząd Miasta Płocka
i Straż Miejską na rzecz akcji Fundacji
Kardiochirurgii „Polskie sztuczne serce”,
pierwszy raz przygotowali inscenizację
znanej bajki braci Grimm. Przedstawienie
bardzo podobało się dziecięcej publiczno−
ści, więc kiedy w szkole powstało koło
wolontariatu (prowadzone przez Donatę
Sitarczyk) postanowiono wrócić do
sprawdzonego pomysłu.
Kolejną premierą „Czerwonego Kap−
turka” – już w wykonaniu nowej aktor−
skiej ekipy – postanowiono urozmaicić
ostatkową zabawę podopiecznych Spe−
cjalnego Ośrodka Szkolno−Wychowaw−
czego nr 1 przy ul. Gradowskiego. Do
udziału w przedstawieniu zgłosiło się
wielu chętnych, nawet uczniowie dojeż−
dżający i jeden maturzysta. Próby rozpo−
częły się pod koniec grudnia, po lekcjach

i w czasie ferii. Mając ograniczone środki
finansowe, teatralny zespół pod kierun−
kiem nauczycielek: Elżbiety Domagały
i Iwony Agnieszki Kuchty, sam zaprojek−
tował i przygotował kostiumy oraz sceno−
grafię, angażując do tego członków ro−
dzin i znajomych. Problem był z nagra−
niem piosenek, ale tu w sukurs aktorom−
amatorom przyszedł dyrektor Państwo−
wej Szkoły Muzycznej – Mikołaj Bura−
kowski, który pomógł w nagraniu podkła−
du muzycznego i aranżacji utworów.
Premiera, która miała miejsce 15 lute−
go, zakończyła się sukcesem i gromkimi
brawami dla wszystkich bohaterów bajki:
Katarzyny Myssery (Czerwony Kaptu−
rek), Dawida Grzelaka (wilk), Pauliny
Ostrowskiej (babcia), Katarzyny Lewan−
dowskiej (mama), Michała Kępczyńskie−
go (gajowy) oraz narratorów: Marty Kem−
pczyńskiej i Norberta Lewandowskiego.
Widzowie starali się włączyć do zabawy
i razem z wykonawcami śpiewać i aktyw−
(j)
nie uczestniczyć w przedstawieniu.

Ferie za nami

a my wspominamy zimowe atrakcje.
Rada Mieszkańców Osiedla Radziwie
postawiła na aktywny wypoczynek
młodych mieszkańców.
6 lutego odbył się Turniej Halowy
Piłki Nożnej dla dziewcząt i chłopców.
W sportowe szranki o Puchar Rady
Osiedla Radziwie stanęło 8 zespołów.
Rywalizacja była zacięta i wyrównana;
w meczu o III miejsce Master Team po−
konał Klasę Sportową (3:1), a w finale
No Name pokonał Popłacin (4:2). Naj−
lepszym strzelcem został Kamil Masera
z Master Team, bramkarzem Dawid Lis
z No Name, a najlepszym zawodnikiem
turnieju Piotr Żółtowski z Klasy Sporto−
wej. Mistrzowie dostali puchary i me−
dale, a wszyscy otrzymali paczki ze sło−
dyczami, które wręczyła, wraz z gratu−
lacjami, przewodnicząca Rady Osiedla
– Urszula Malesa.
9 lutego mieli swój dzień amatorzy
sportów ekstremalnych. Dzięki inicja−

tywie Rady wszystkie chętne dzieci
mogły pojechać na miejskie lodowisko
i sprawdzić stopień twardości lodu.
Niektórzy zrobili to od razu przy
bramce wejściowej, inni okazali się
bardziej dociekliwi i badania przepro−
wadzali parę metrów dalej. Cóż, są−
dząc po siniakach, ciężkie jest życie
badacza, a lód twardy! Ale to nikogo
nie zraziło i pokrzepieni słodkim po−
siłkiem, uczestnicy zaprezentowali
prawdziwą rewię na lodzie z figurami
nie ujętych jeszcze w regulaminie tań−
ca oraz nieoczekiwanymi (nawet dla
wykonawcy) piruetami i wyskokami.
Uczestnicy sportowych ferii w Ra−
dziwiu dziękują Radzie Mieszkańców
Osiedla za sympatycznie spędzony
czas, za nagrody i słodkie upominki
oraz firmie pp. Owsików za bezpłatne
przewozy dzieci na te imprezy.
Maria Klaś
(Świetlica Miejska nr 2)

Ludowa prognoza pogody
* Jaskółka i pszczółka lata, znakiem
to wiosny dla świata.

Cytat
numeru

* Gdy dzika gęś w marcu przybywa,
ciepła wiosna bywa.

* Kiedy żurawie wysoko latają,
prędkiej się wiosny ludzie
spodziewają.
* Wczesne kaczki z żurawiami znaki
wiosny i z ciepłami.

JANUSZ KUKLEWICZ

* Jak drozdy śpiewają na
wierzchołkach drzew wiosna
wnet; a jak między gałęziami,
to jeszcze het.

Bierz kobietę
o sprawnych rękach
i zręcznych stopach,
ale unikaj kobiety
o prędkich ustach.
(przysłowie maoryskie)

