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Święta Wielkanocne to czas
odradzania wszystkiego co piękne
i dobre w człowieku, a wiosna daje
nadzieję na lepszą przyszłość.
Realizacji wszystkich planów
i marzeń życzy Czytelnikom
Rada Miasta Płocka
Prezydent Miasta Płocka
Redakcja „Sygnałów Płockich”

Minęło pół miesiąca...

Prezydent zarządził
Droższa spółka
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Kapitał zakładowy spółki Wodocią−
gi Płockie podwyższony został o 263
tys. złotych dzięki wniesieniu do niej
jako aport przyłącza wodociągowego
oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Asny−
ka 17, a także sieci wodociągowej
w ul. Grabówka. Udziały w podwyż−
szonym kapitale obejmie Gmina
Płock. Natomiast kapitał zakładowy
spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowot−
nej podniesiony został o 190 tys. 500
zł – na tyle wyceniono działkę o pow.
1642 mkw. przy ul. Borowickiej, któ−
rą wniesiono do spółki.
Działka pod drogę

Prezydent postanowił nabyć działkę
o pow. 741 mkw. przy ul. Browarnej
(obręb Ciechomice) z przeznaczeniem
na budowę drogi dojazdowej do no−
wej przeprawy mostowej.
Konkurs na zdrowie

Ogłoszony został otwarty konkurs
ofert na wykonanie zadań publicznych
miasta w zakresie ochrony i promocji
zdrowia w 2005 roku. W budżecie
miasta przeznaczono na ten cel 383
tys. złotych. Powołana została 9−oso−
bowa komisja konkursowa z z−cą pre−
zydenta Piotrem Kuberą na czele.
Zmiany w Rynex−ie

Prezydent odwołał dotychczaso−
wych przedstawicieli Gminy Płock
w radzie nadzorczej spółki Rynex
i na ich miejsce powołał Dariusza
Bobko i Izabelę Śniecińską.
Dla policji

Prezydent postanowił podarować
Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Radomiu (ze wskazaniem jako
użytkownika komendę płocką) sa−
mochód Lancia Kappa z 1995 roku
i radar RP−2.

W nowych warunkach
Prawdopodobnie w połowie kwietnia
strażnicy miejscy przeprowadzą się do
nowej siedziby przy ul. Otolińskiej.
Właśnie zakończył się remont starych
warsztatów byłego Urzędu Wojewódz−
kiego. Teraz wystarczy siedzibę umeb−
lować i już można się przenosić.
Dwukondygnacyjny budynek ma 486
mkw. powierzchni użytkowej. Na parte−
rze, tuż przy wejściu po lewej stronie
znajduje się dyżurka, a tuż za nią maga−
zyn broni. Tam wstawione są okna
i drzwi kuloodporne. Za magazynem za−
planowano pokój do chwilowego prze−
trzymywania osób, do obsługi fotoradaru,
a dalej pokój socjalny oraz szatnie. Po
prawej stronie znajduje się sala odpraw,
pokoje dla zespołu ds. wykroczeń, kie−
rowników referatów i pomieszczenie dla
pracowników referatu szkolno−edukacyj−
nego, szatnie dla kobiet oraz toalety.

Na piętrze, po lewej swój pokój ma
komendant, a po prawej jest sekretariat,
pokój dla zastępcy komendanta, księ−
gowość oraz inne pokoje dla strażni−
ków. Sekretariat ma dużą przeszkloną
szybę wychodzącą na klatkę schodową.
Cały budynek przystosowany jest dla
osób niepełnosprawnych. Obiekt moni−
torowany jest przez dwie kamery zew−
nętrzne i trzy wewnętrzne.
Dzięki przeprowadzonym zmia−
nom, swobodnie obok siebie będą
mogli pracować mężczyźni i kobiety.
Teraz jest to niemożliwe ze wzglę−
dów lokalowych.
W drugim etapie remontu planowane
jest przystosowanie garaży (dla samo−
chodów i łódki) i zagospodarowanie
pozostałych pomieszczeń, salki do ćwi−
czeń, świetlicy środowiskowej dla dzie−
ci, a także boksów dla psów.
(m.d.)

* Zarejestrowane zostało stowarzyszenie
Synagoga Płocka, które chce wykupić byłą
bożnicę przy ul. Kwiatka i urządzić w niej
muzeum żydów mazowieckich.
* 24 lutego płocka Samoobrona z Andrze−
jem Lepperem (około 30 osób) przez pół
godziny blokowała przejście dla pieszych
przy zoo.
* Były szef płockiej orkiestry – Jacek Bo−
niecki stracił posadę w Teatrze Muzycznym
w Lublinie, z podobnych powodów jak
w Płocku.
* Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na
oznakowanie ulic. Całością (malowanie pa−
sów, konserwacja słupków i znaków drogo−
wych, utrzymanie sygnalizacji świetlnej) ma
się teraz zająć jedna firma zamiast trzech
dotychczasowych.
* Rozebrano zdewastowany prywatny bu−
dynek przy Pałacu Ślubów.
* Pracownicy PERN−u nie zgadzają się
z pomysłem włączenia rurociągów do Naf−
tobazy. Grożą strajkiem.
* PWSZ podpisała umowę o współpracy
z gminą Łąck. Studenci będą mogli w Łącku
odbywać praktyki, korzystać z hali sportowej.
* Budoplan oprotestował warunki konkur−
su Rynex−u na przebudowę Nowego Rynku.
Podstawowy zarzut – miesiąc to za mało na
przygotowanie poważnej oferty.
* Zwłoki około 30−letniego mężczyzny
(prawdopodobnie bezdomnego) znaleźli na
swojej klatce schodowej mieszkańcy bloku
przy ul. Dobrowolskiego.
* Elżbieta Żurek zrezygnowała z funkcji
przewodniczącej rady nadzorczej Komuni−
kacji Miejskiej Płock.
* Sześć firm ubiega się o organizację tego−
rocznego festiwalu muzyki elektronicznej
Astigmatic.
* Komunikacja Miejska zmieniła rozkład ja−
zdy linii nr 7.
* Trzyosobowa rodzina zginęła w wypadku
samochodowym w podpłockim Cekanowie.
* Szczypiorniści pokonali Piotrkowianina
36:28 i awansowali na lidera ekstraklasy.
* Policjanci z płockiego CBŚ zatrzymali ko−
lejnego płocczanina – współwłaściciela fir−
my handlującej komponentami paliwowymi,
podejrzanego o „wypranie” 2 mln złotych.
* W każą sobotę i niedzielę Wielkiego Po−
stu w klasztorze w Czerwińsku wystawiane
jest misterium Męki Pańskiej. Informacje
tel. 231 51 52.
(j)

Większe archiwum

Orlen z kartą

Płockie Archiwum Państwowe
otrzymało dodatkowe pomieszcze−
nia o łącznej powierzchni 317 mkw.
w oficynie budynków u zbiegu ulic
1 Maja i Kolegialnej. Rada Miasta
w grudniu wyraziła zgodę na wyna−
jęcie tych pomieszczeń archiwum
na 10 lat, a Prezydent ustalił obecnie
preferencyjną stawkę czynszu 1 zł
za metr kw.
(j)

Spotkanie z Prezydentem
Rada Mieszkańców Osiedla „Ko−
chanowskiego” zaprasza na otwarte
spotkanie z panem Mirosławem Mi−
lewskim – Prezydentem Miasta Płoc−
ka. Temat spotkania: „Aktualne prob−
lemy miasta i osiedla”. Spotkanie od−
będzie się 17 marca (czwartek)
o godz. 18 w siedzibie Harcerskiego
Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płoc−
ka” przy al. Jachowicza 34.
RMO „Kochanowskiego”

Radziwie w sieci
Towarzystwo Przyjaciół Radziwia ma już własną stronę internetową. Na
www.tmr.plo.pl znajdziemy m.in. krótką informację o towarzystwie wraz
z historią powstania i działalności TMR. Jest dział poświecony historii i zna−
nym postaciom oraz opis ciekawych miejsc, m.in. starego portu, dawnej
elektrowni miejskiej czy elewatora zbożowego. Ze strony można również
pobrać deklarację członkowską.
(rł)

Masz telefon komórkowy na kartę?
Martwisz się, bo nie możesz jej dołado−
wać, np. w godzinach wieczornych czy
podczas podróży? Teraz już nie musisz,
bo konto swojego telefonu możesz uzu−
pełnić na stacjach paliw Orlenu. Usługa
dostępna jest dla posiadaczy komórek
w systemie pre−paid sieci: Simplus, Era
Tak Tak oraz Heyah.
Mechanizm jest prosty i praktycz−
ny: aby doładować swój telefon, wy−
starczy kupić u sprzedawcy kupon
o określonej wartości (od 20 do 180
zł) i postąpić dokładnie z instrukcjami
zapisanymi na wydruku z terminala.
Przypomnijmy, że w ubiegłym ro−
ku Orlen na większości swoich stacji
uruchomił program „Moje rachunki”.
Dzięki niemu można w kasie płacić
rachunki (z kodem paskowym) za
prąd, gaz czy telewizję kablową.
PKN Orlen dysponuje siecią ponad
1900 stacji paliw w Polsce.
(m.d.)
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Zarząd Sejmiku Wojewódzkiego w Płocku

Teatr, muzeum, hala
W

Inwestycje

Wicemarszałek województwa Bo−
gusław Kowalski przedstawił plan
tegorocznych inwestycji w regionie
płockim, finansowanych z budżetu
wojewódzkiego. Przeznaczono na
nie 20,6 mln złotych. Za te pieniądze
wykonane będą melioracje wodne za
około 1,5 mln (remont koryta rzeki
Sony, melioracje gruntów w Kobyl−
nikach i miejscowości Pszczele),
Zespół Placówek Doskonalenia Nau−
czycieli otrzyma około 34 tys. zło−
tych na zakupy inwestycyjne, 5 mln
dostanie Wojewódzki Szpital Zespo−
lony na poprawę wyposażenia sal
operacyjnych, informatyzację i do−
posażenie pracowni oraz moderniza−
cję budynku prosektorium. 255 tysię−
cy przeznaczono dla Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku
na dofinansowanie zakupu 4 karetek
i 25 tysięcy dla SZPZOZ w Gostyni−
nie−Zalesiu.

Plany

Pierwszy etap budowy (wspólnie fi−
nansowanej przez miasto i wojewódz−
two) nowej siedziby Muzeum Mazo−
wieckiego przy ul. Tumskiej (przezna−
czonej na zbiory secesji) praktycznie
zakończył się. Kamienica zgłoszona
została do konkursu pt. Budowa roku
2004. Od stycznia trwa przeprowadzka
zbiorów do 20 nowych sal wystawo−
wych o powierzchni 1100 mkw. Nad−
szedł czas na realizację drugiego etapu
– budowę, tuż obok, drugiego budynku
w którym pomieszczą się zbiory histo−
ryczne, numizmatyczne i część zbio−
rów archeologicznych. Ta inwestycja
też ma być realizowana wspólnie.
– Jesteśmy po rozmowach z bankiem
– pozytywnie zakończonych – w spra−
wie odkupienia działki na której stanie
druga kamienica – mówił na konferen−
cji prasowej prezydent Mirosław Mi−
lewski. – Mam nadzieję, że do czerwca
uporamy się z wszelkimi formalnościa−
mi, związanymi z zakupem działki
i wówczas ogłosimy przetargi: naj−
pierw na opracowanie koncepcji a po−
tem na wykonawcę inwestycji.
Kolejnym wspólnym przedsięwzię−
ciem może być hala widowisko−spor−
towa. Jej koszt szacuje się na 20−25
mln złotych. Problemem jest finanso−
wanie tak poważnego zadania, dlatego
zarówno władze miasta jak i woje−
wództwa chcą starać się o środki na
ten cel z funduszy unijnych.

KRZYSZTOF KALIŃSKI

piątek, 4 marca, w Płocku
na wyjazdowym posie−
dzeniu obradował Zarząd
Sejmiku Województwa Mazowiec−
kiego. Jakkolwiek dyskutowano
o całym województwie i sprawach
ważnych dla poszczególnych jego re−
gionów, nas oczywiście najbardziej
interesowało to, co dotyczy Płocka
i jego okolic.

Dwa standardy jakości
Orlen ogłosił Plan Rozwoju Sprzedaży
Detalicznej w Polsce na lata 2005−2009.
– Nadrzędnym naszym celem jest
uzyskanie pozycji regionalnego lidera
sprzedaży – mówił na konferencji pra−
sowej w Warszawie Wojciech Heydel,
wiceprezes firmy ds. finansowych.
– Chcemy przede wszystkim odwrócić
negatywny trend naszego udziału
w rynku paliw i osiągnąć minimum 30
procent w 2009 roku.
Orlen posiada obecnie w Polsce 1906
stacji, co stanowi 25 proc. wszystkich
stacji. Udział koncernu w rynku sprzeda−
ży paliw w 2004 roku wyniósł 28,6 proc.,
ale w ciągu ostatnich trzech lat spadł aż
o 7 proc. – Mamy największą sieć stacji
w Polsce, ale jest ona niejednorodna
i wymaga nakładów finansowych
– stwierdził Wojciech Heydel. – Dyspo−
nujemy potencjałem, który po restruktu−
ryzacji będzie lepiej wykorzystywany.
Orlen chce większą uwagę skupić na
klientach biznesowych: największych
polskich przedsiębiorstwach, koncernach
międzynarodowych, dotychczasowych
klientach programów lojalnościowych.
– Wdrożymy również ofertę dla małych
i średnich przedsiębiorstw oraz osób
prowadzących działalność gospodarczą
– zapowiedział wiceprezes zarządu.
Dzięki tym działaniom koncern chce
w 2009 roku 20 proc. paliw sprzedawać
za pośrednictwem programu Flota.

Dla klientów indywidualnych spółka
przygotowuje podział ofert na: „pre−
mium” i standard „ekonomiczny”.
– Oferta Premium, działająca pod mar−
ką Orlen, skierowana będzie do klien−
tów zorientowanych na wysoką jakość
i standardy obsługi – relacjonował
Wojciech Heydel. – Na stacjach o tym
standardzie klienci będą mogli zatan−
kować paliwa Premium oraz skorzystać
z szerokiej oferty produktów i usług po−
zapaliwowych, dostępnych w sklepach
przy stacjach. Stacje te będą miały na−
jatrakcyjniejsze lokalizacje – duże mia−
sta i trasy tranzytowe.
Standard „ekonomiczny” skierowany
będzie natomiast do klientów zwracają−
cych uwagę na cenę. – Chcemy konku−
rować z małymi, prywatnymi stacjami
– wyjaśniał wiceprezes. – Nowa sieć
zbudowana będzie w oparciu o stacje
własne, franszyzowe i patronackie, któ−
re położone są w mniej atrakcyjnych
miejscach.
Orlen planuje co roku budować i mo−
dernizować ok. 50 stacji własnych
w standardzie premium oraz ok. 130
w standardzie ekonomicznym. Spółka
dąży, aby w 2009 roku średnia roczna
sprzedaż na każdej stacji wyniosła po−
wyżej 2,5 mln litrów. Ponadto chce
zwiększyć do ponad 720 liczbę pun−
któw tankowania LPG.
Małgorzata Domańska

Basell i Politechnika
EWA JASIŃSKA

Będą współpracować
Od lewej: wicemarszałek Bogusław Kowalski i prezydent Mirosław Milewski

Na kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego przeznaczono 13,8 mln
złotych. Z pieniędzy tych finansowa−
ny będzie remont Teatru Dramatycz−
nego (9,5 mln), rozbudowa siedziby
Muzeum Mazowieckiego przy ul.
Tumskiej (4 mln) i modernizacja
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sier−
pcu (250 tys.). W teatrze wyremon−
towana zostanie duża scena, zmoder−
nizowana widownia, założona klima−
tyzacja, wymieni się instalacje c.o.
i wodno−kanalizacyjne, powiększy
toalety, budynek będzie miał nowe
okna i elewacje, nowy wystrój otrzy−
ma dolne i górne foyer. Wkrótce og−
łoszony zostanie konkurs na projekt
architektoniczny wnętrza budynku.
Prace modernizacyjno−remontowe
potrwają do początku 2006 roku.
Sygnały Płockie

Podobnie, na pulę pieniędzy z Unii
Europejskiej, liczymy przy realizacji
projektu pn. Mazowiecka Platforma Te−
leinformatyczna. Goście zapoznali się
projektem przygotowanym przez Płock
i stwierdzili, że jest bardzo dobry i do−
skonale wpisuje się w projekt woje−
wódzki, który nazwany został Wrotami
Mazowsza. Nabór wniosków o dofinan−
sowanie do tego projektu rozpocznie się
w sierpniu.
Ze spraw płockich omawiano jesz−
cze modernizację „Przedwiośnia”, lą−
dowiska dla helikopterów przy szpi−
talu wojewódzkim (kwestia zamiany
działek) i naszego Centrum Obsługi
Inwestora, które jako działające z po−
wodzeniem od kilku lat, mogłoby
stać się placówką wiodącą na Mazo−
wszu.
E.J.

Spółka Basell Orlen Polyolefins oraz
Politechnika Warszawska – Szkoła Nauk
Technicznych i Społecznych w Płocku
podpisały ramową umowę o współpracy.
Prezes BOP – dr Hartmut Lueker oraz
prorektor Politechniki Warszawskiej ds.
Szkoły Nauk Technicznych i Społecz−
nych w Płocku – prof. dr hab. inż. Janusz
Zieliński złożyli swe podpisy pod umo−
wą, pieczętując początek wspólnych
działań spółki i uczelni w zakresie wspie−
rania płockiego intelektualnego potencja−
łu technicznego oraz promowania nowo−
czesnych rozwiązań technologicznych
w dziedzinie produkcji poliolefin.
– Partnerstwo z renomowaną uczel−
nią techniczną, jaką jest Szkoła Nauk
Technicznych i Społecznych w Płocku,
odpowiada naszym oczekiwaniom i jest
zgodne z profilem działalności spółki –
powiedział Hartmut Lueker. – Cieszy−
my się, że będziemy współpracować
właśnie z płocką szkołą, ponieważ dzię−
ki temu, w jeszcze większym stopniu

przyczynimy się do rozwoju i promocji
miasta oraz regionu, którego jesteśmy
częścią i na którym nam bardzo zależy.
BOP stanie się aktywnym uczestnikiem
życia uczelni i będzie mógł korzystać
z jej potencjału naukowego.
W ramach umowy, studenci Politech−
niki będą mogli odbywać praktyki stu−
denckie w spółce, najlepsi otrzymają sty−
pendia naukowe. Na pomoc ze strony
BOP mogą liczyć autorzy prac nauko−
wych, których zainteresowania będą
zgodne z profilem działalności spółki.
Politechnika Warszawska oferuje BOP
intelektualne wsparcie naukowo−badaw−
cze, a także przeprowadzanie analiz i ek−
spertyz technicznych oraz konsultacji
specjalistycznych.
Warto przypomnieć, że Basell budu−
je w Płocku dwie największe na świecie
bliźniacze instalacje do produkcji poli−
propylenu i polietylenu, których uru−
chomienie przewidziane jest na trzeci
kwartał 2005 roku.
A.R.
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Targi w Darmstadt
W dniach 18−20 lutego w Darmstadt
miały miejsce kolejne targi turystyczne.
W tym roku odbywały się pod hasłem
„Polska i miasta partnerskie”, stąd nie
mogło na nich zabraknąć naszego stoi−
ska. Po raz drugi mieliśmy możliwość
zaprezentowania naszej oferty tury−
stycznej. Chwaliliśmy się naszymi za−
bytkami, zapraszaliśmy na wydarzenia
kulturalne (Piknik Europejski, Astig−
matic), oferowaliśmy noclegi (dużym
zainteresowaniem wśród Niemców cie−
szy się agroturystyka) i bazę gastrono−
miczną. Odwiedzający targi – wśród
nich nadburmistrz Darmstadt Peter

Benz – chętnie brali z naszego stoiska
ulotki i inne materiały informacyjne
o Płocku, zachwalali polskie słodycze,
którymi się częstowali i kupowali wy−
roby rękodzieła ludowego oraz płyty
z muzyką folkową. Dodatkową atrakcją
– ciepło przyjmowaną przez publicz−
ność – były występy Płockiej Kapeli
Podwórkowej.
Polskę na targach promował również
Konsulat Generalny RP z Kolonii. Z in−
nych miast partnerskich Darmstadt
swoje stoiska na targach prezentowały:
Logrono w Hiszpanii, Szeged na Wę−
grzech i niemiecki Freiberg.
(j)

Rozwój Parku
łocki Park Przemysłowo−Technolo−
giczny już niedługo będzie miał sie−
dzibę z prawdziwego zdarzenia. Spółka
ogłosiła właśnie przetarg na remont,
modernizację i przebudowę obiektów
przy ul. Zglenickiego 42. Dawniej mie−
ścił się tam Zespół Szkół Ochrony Śro−
dowiska, a teraz powstaną pomieszcze−
nia administracyjno−biurowe dla PPP−T.
Inwestor będzie musiał również
zaprojektować przebudowę byłej sa−
li gimnastycznej, która jest partero−
wa, a spółka chce, aby była dwukon−
dygnacyjna i przystosowana do no−
wych potrzeb. Wykonawca wykona
także remont i przebudowę wszel−
kich instalacji zewnętrznych i wew−
nętrznych oraz wymieni dach na
wszystkich trzech budynkach.
Obiekt zyska nowe okna i drzwi. Te−
ren wokół obiektu zostanie zagospo−
darowany, powstaną m.in. parkingi.
Inwestor będzie miał maksymalnie
osiem miesięcy na wykonanie
wszystkich prac. Termin składania
ofert mija 15 kwietnia br.
Taki sam czas mają na złożenie do−
kumentów firmy, które chciałyby za−
projektować i wykonać roboty budo−
wlane, ogłoszone w dwóch kolejnych
przetargach przez PPP−T.

Pierwszy z nich obejmuje wyko−
nanie systemu sieci magistralnych
wodociągowych, kanalizacyjnych
i infrastruktury telekomunikacyj−
nej przy użyciu światłowodu. In−
westor w ciągu 18 miesięcy ma
zbudować główne sieci wody:
przeciwpożarowej, pitnej i gospo−
darczej oraz kanalizacji opadowej,
sanitarnej, przemysłowej (węglo−
wodorowej).
Drugi z przetargów obejmuje robo−
ty budowlane, związane z systemem
sieci centralnego ogrzewania wraz
z wymaganymi do tego urządzeniami.
Złożone oferty będą oceniane pod
względem ceny (80 proc.), zapropo−
nowanego terminu wykonania inwe−
stycji (10 proc.) oraz warunków gwa−
rancji (10 proc.).
Przypomnijmy, że na modernizację
budynków przy ul. Zglenickiego
przewidziano ponad 24 mln zł. Inwe−
stycja będzie współfinansowana ze
środków Unii Europejskiej.
Szczegółowe informacje na temat
wszystkich przetargów dostępne są
w siedzibie spółki przy ul. Zglenickiego
42a, tel. 364 03 50, e−mail: pppt.sekre−
tariat@vp.pl. lub na stronie interneto−
wej: pppt.bip.ump.pl.
M.D.

Zmiany w Radzie

Interes na Ukrainie

P

W dniu 24 lutego w Radzie
Mieszkańców Osiedla „Międzyto−
rze” odbyły się nowe wybory.
Z pełnienia funkcji przewodniczą−
cego Rady zrezygnował Arka−
diusz Iwaniak i na jego miejsce
wybrano Lecha Dejneckiego. Do−
tychczasowego przewodniczącego
Zarządu Rady Jacka Mackiewicza
zastąpiła Teresa Kurowska.
Siedziba RMO „Międzytorze”
mieści się przy ul. Gierzyńskiego
17, a dyżury pełnione są w pier−
wszy i ostatni czwartek każdego
miesiąca w godz. 17.30 – 18.30, tel.
364 97 00, kom.0501 727 558.
Lech Dejnecki
Przewodniczący
RMO „Międzytorze”
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Jesteś zainteresowany zbytem to−
warów i usług na Ukrainę lub założe−
niem tam przedstawicielstwa, przed−
siębiorstwa, spółki czy filii? Wyko−
rzystaj okazję i weź udział w XII pol−
sko−ukraińskiej konferencji, organi−
zowanej przez Międzynarodowe Cen−
trum Informacyjno−Konsultingowe
„ICIC”.
„ICIC” zaprasza do Lwowa do hote−
lu ”Sputnik” 16−17 kwietnia 2005 r.
Cena za uczestnictwo w konferencji
wynosi 1,9 tys. zł (bez VAT – konferen−
cja zagraniczna). Zgłaszania: 0038 (067)
506−01−10, tel./fax. 0038 (044) 455−99−
99 – Wiktoria Święcicka.
Kwestionariusz zgłoszeniowy dostęp−
ny jest w Centrum Obsługi Inwestora,
Stary Rynek 20, 09−400 Płock, tel. 268−
89−75, e−mail coi@plock.um.pl. (m.d.)

Na naszym stoisku: Bernd Schäfer – kierownik Biura ds. współpracy z miastami par−
tnerskimi i kontaktów międzynarodowych w magistracie Darmstadt i Urszula Bieniek
z Oddziału Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Płocka

Foto z kurczakiem
Już 19 marca, w sobotę grupa niefor−
malna „Pozytywna Energia”, działająca
przy Gimnazjum nr 5, zaprasza wszyst−
kich chętnych do wzięcia udziału
w „Dniu Wesołego Kurczaka”.
Od godzin przedpołudniowych przed
Młodzieżowym Domem Kultury przy ul.
Tumskiej będzie można sobie zrobić
zdjęcie z kurczakiem lub rzucić jajkiem
do celu, którym będzie papierowa głowa
zajączka. Odbędą się również konkursy
wiedzy o Świętach Wielkanocnych oraz
malowania pisanek. Organizatorzy przy−
gotowali dla najlepszych upominki.

Przypomnijmy, że przedsięwzięcie
organizowane jest w ramach projektu
„Kolorowy Płock”, który otrzymał do−
finansowanie z Funduszu Grantowego.
Na pomysł wpadły trzy 15−letnie
dziewczyny: Paulina Chała, Aleksandra
Jaroszewska, Aleksandra Komorowska
oraz ich 16−letni kolega Łukasz Stel−
mach.
To nie koniec działań „Pozytywnej
Energii”; w kwietniu zaplanowano
„Malowany Dzień”, miesiąc później
„Dzień Kolorowego Człowieka”, a na
czerwiec – „Dzień Uśmiechu”. (m.d.)

Rozrywki umysłowe
Nowo powstała Sekcja Miłośników Rozrywek Umysłowych „Relaks” zaprasza na
spotkania:
– 23 marca, godz. 16 w siedzibie Stowarzyszenia „Veni Vidi Vici” przy ul. 3−go
Maja 18, pok. 422 (IV piętro)
– 15, 29 marca, godz. 16 oraz 12, 26 kwietnia, godz. 16 w świetlicy Klubu Osie−
dla „Łukasiewicza”, ul Łukasiewicza 28
– 6, 20 kwietnia, godz. 16 w pokoju klubu „Relaks” (p. 422) – ul. 3−go Maja 18.
SMRU „Relaks”, działająca przy Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „Veni
Vidi Vici” oraz Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zaprasza również na turnieje:
– III etap turnieju „Szaradziarski Mistrz Klubów Roku 2005” (20 marca, godz. 15)
– IV etap turnieju „Szaradziarski Mistrz Klubów Roku 2005” (23 kwiecień, godz. 10)
Więcej informacji udziela koordynator sekcji „Relaks” Andrzej Jakubowski
(tel. kom. 0 607 412 713).

Sygnały Płockie
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Bezrobocie powoli w dół

Na pytania dziennikarzy na konferencji prasowej w Warszawie odpowiadali członko−
wie zarządu Orlenu (od lewej): Wojciech Heydel, Igor Chalupec i Paweł Szymański
oraz Dariusz Grębosz – dyrektor Biura Kontaktów z Inwestorami.

Tak dobrze jeszcze nie było
Ubiegły rok pod względem wyników
finansowych należał do najlepszych
w historii Orlenu – stwierdził prezes
firmy Igor Chalupec na konferencji pra−
sowej podsumowującej wyniki firmy.
Zysk netto w porównaniu z 2003 ro−
kiem wzrósł o 147 proc. i w 2004 roku
wyniósł 2 mld 44 mln złotych.
– Wpłynęły na to sprzyjające warun−
ki makroekonomiczne – relacjonował
prezes. – Najważniejszymi czynnikami
kształtującymi warunki gospodarcze
dla branży naftowej w 2004 roku były:
wzrost o 33 procent (średniorocznie)
cen ropy do poziomu 38,3 dolara za ba−
ryłkę oraz marży rafineryjnej o 84 pro−
cent do poziomu 5,6 dolara za baryłkę.
Igor Chalupec przyznał, że na wyniki
miały także wpływ działania koncernu,
m.in. redukcja kosztów operacyjnych.
– Przyniosła on 637 milionów złotych
oszczędności – mówił.
Przychody koncernu ze sprzedaży
w 2004 roku w porównaniu z 2003 r.
wzrosły o 25 proc. (z 24,4 mld zł
w 2003 r. do 30,5 mld zł w 2004 roku).
W głównej mierze jest to efekt zwię−
kszenia sprzedaży i cen paliw oraz pro−
duktów petrochemicznych.
Tempo wzrostu kosztów było niższe
od tempa wzrostu przychodów. Złożyła
się na to, m.in. redukcja zatrudnienia
o 5,5 proc., a co się z tym wiąże obni−
żenie wynagrodzeń i innych świadczeń
z 1 mld 55 mln zł w 2003 roku do 1 mld
35 mln zł w roku ubiegłym.
Głównym obszarem przychodów Or−
lenu jest segment rafinerii, hurtu oraz
logistyki. Dzięki korzystnym warun−
kom zewnętrznym, wzrostowi efektyw−
ności i wielkości sprzedaży obszar ten
osiągnął wynik w wysokości 2 mld 292
mln zł, czyli o ponad 1 mld 79 mln zł
więcej niż w 2003 roku. Wartość sprze−
danych towarów i materiałów wzrosła
o 40,6 proc. – Tak wysoki wzrost spo−
wodowany był głównie wyższymi cena−
mi paliw w spółce Orlen Deutschland
– wyjaśniał prezes.
Jednocześnie wzrosła sprzedaż zew−
nętrzna paliw o 8,6 proc. w porównaniu
z 2003 rokiem. W segmencie sprzedaży
detalicznej zysk za cztery kwartały
ubiegłego roku wyniósł 49 mln zł.
Znaczny wpływ na kształtowanie tego
segmentu miała wprowadzona w 2004
roku zmiana zasad segmentacji wyni−
Sygnały Płockie

ków Orlen Deutschland. Polega ona na
tym, iż wyniki sprzedaży spółek nie−
mieckich zostały zakwalifikowane do
segmentu produkcji i hurtu, podczas gdy
w 2003 roku cała wielkość sprzedaży
była zaliczana do detalu. – Gdyby tak się
nie stało, w detalu osiągnęlibyśmy gor−
sze wyniki – przyznał prezes. – Mimo
rosnącego rynku detalicznego, nie udało
nam się powiększyć sprzedaży.
W stosunku do 2003 roku, segment
petrochemiczny osiągnął prawie 94 proc.
wzrostu. Jest to efekt korzystnej koniun−
ktury na produkty petrochemiczne wy−
twarzane przez PKN Orlen i Anwil oraz
wzrostu wartości sprzedaży. Zysk opera−
cyjny segmentu wyniósł 810 mln zł.
Perspektywy

Założenia ekonomiczne na 2005 rok
wskazują na stabilizację warunków
rynkowych na niższym poziomie niż
w minionym roku. – Zakładamy pogor−
szenie się parametrów zewnętrznych
– mówił Igor Chalupec. – Szczególnie
bierzemy pod uwagę zmniejszenie mar−
ży rafineryjnej. Szacujemy, że średnio−
rocznie zmniejszy się ona z 5,6 w 2004
roku do 3,4 dolara za baryłkę w 2005
roku. Ale chcemy powiększyć sprzedaż
hurtową o przynajmniej 4 procent,
a detaliczną i produktów petrochemicz−
nych o 5 procent.
Przerób ropy w bieżącym roku ma
wynieść 13,1 mln ton. Zarząd spółki za−
kłada także, że koszty osobowe będą
niższe niż w 2004 roku. Orlen planuje
przestoje technologiczne i remontowe,
m.in. olefin (na 60 dni), hydrokrakingu
(27 dni), hydroodsiarczania oleju napę−
dowego (20 dni) i ekstrakcji aromatów
(70 dni). – Liczymy się, że w związku
z tym zyski w drugim kwartale roku
spadną – mówił prezes. – Ale w per−
spektywie przyniesie nam to zyski.
Wśród kluczowych działań, jakie
chce przeprowadzić w 2005 roku za−
rząd spółki wymienia m.in. wdrożenie
nowego planu rozwoju sprzedaży de−
talicznej, przygotowanie nowego pla−
nu redukcji kosztów, wprowadzenie
centralizacji zakupów, określenie dal−
szych działań na rynku niemieckim,
wdrożenie nowego systemu zarządza−
nia kadrami oraz zakończenie transak−
cji przejęcia Unipetrolu.
Małgorzata Domańska

Mimo że na Mazowszu odnotowano
najniższą stopę bezrobocia w kraju, to
w styczniu aż w 14 powiatach przekro−
czyła ona 25 procent. Najtrudniejsza sy−
tuacja jest w powiecie szydłowieckim.
Pocieszającym jest, że w lutym bezrobo−
cie powoli zaczyna znowu maleć.
W styczniu w woj. mazowieckim
przybyło niemal 9,5 tys. bezrobotnych
(w mazowieckich urzędach pracy zare−
jestrowanych było 362.365 osób). Mi−
mo to stopa bezrobocia nadal jest naj−
niższa w kraju i wynosi 15,2 proc.(śred−
nia w kraju 19,5 proc.), chociaż tuż za
Mazowszem jest Małopolska ze stopą
15,3 proc. i Podlasie – 16,4 proc.
Na Mazowszu jest jednak wiele po−
wiatów, gdzie bezrobocie ciągle jest
najpoważniejszym problemem społecz−
nym. Aż w 14 powiatach stopa bezro−
bocia przekracza 25 proc. Bezrobociem
najbardziej dotknięty jest powiat szy−
dłowiecki – 40,3 proc., pow. radomski
– 35,4 proc., pow. płocki – 30,6 proc.,
pow. gostyniński – 29 proc., mławski
i przysuski – po 28,6 proc., żuromiński
– 28 proc.

Zapisz w bazie
Centrum Obsługi Inwestora w Płoc−
ku prosi wszystkich zainteresowanych
sprzedażą lub wynajmem nieruchomo−
ści inwestycyjnych o przekazywanie

Cd. wymiany
Miasto ogłosiło przetarg na kontynua−
cję wymiany okien i drzwi zewnętrznych
w zabytkowym budynku L.O. im. Włady−
sława Jagiełły. Wykonawca wymieni sto−
larkę od strony wschodniej, południowej
i zachodniej. Wszystkie okna i drzwi mu−
szą być drewniane, a ich projekt zatwier−
dzony przez konserwatora zabytków.

EURES
to jedna z nowych usług rynku pracy
świadczonych przez Powiatowy Urząd
Pracy w Płocku.
Posiadamy aktualne oferty pracy, któ−
rymi dysponują Europejskie Służby Za−
trudnienia. Oferty te dotyczą wielu róż−
nych zawodów oraz obejmują propozycje
pracy stałej i sezonowej. W każdej ofer−
cie widnieją informacje odnośnie sposo−
bu kontaktowania się.
W Powiatowym Urzędzie Pracy
w Płocku został powołany powiatowy
asystent EURES, który udziela informa−
cji zainteresowanym usługami. Informa−
cje o ofertach pracy EURES można uzy−
skać w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Płocku, ul. Kostrogaj 1, pok. 2, tel.
267−46−62 lub w Sklepie z Ofertami
Pracy w Płocku, ul. Miodowa 8, tel.
269−27−39, i na stronie internetowej
www.skleppracy.plocman.pl.
Ponadto do dyspozycji poszukujących
pracy oraz pracodawców są strony inter−

Najmniej bezrobocie odczuwają po−
wiaty położone najbliżej Warszawy.
W samej stolicy stopa bezrobocia wy−
niosła 6,6 proc., w powiecie piaseczyń−
skim 10 proc., grójeckim 10,2 proc.,
pruszkowskim 12 proc.
Specjaliści od rynku pracy przekonu−
ją jednak, że sytuacja powinna powoli
się poprawiać. Pierwsze symptomy już
są widoczne. W styczniu w porównaniu
z grudniem przybyło ponad 1800 ofert
pracy (było ich 6173), a ze wstępnych
informacji wynika, że w lutym powia−
towe urzędy pracy z Mazowsza pozy−
skały ok. 6400 ofert pracy. Powoli za−
czyna maleć także liczba bezrobotnych.
Na koniec lutego w rejestrach bezrobot−
nych było o ok. 400 osób mniej niż
w styczniu. Optymizmem napawa także
fakt, że niemal do minimum zmalała
liczba zwolnień grupowych. W stycz−
niu tylko 2 firmy zgłosiły zamiar zwol−
nienia 34 osób, a jeszcze w grudniu
zwolnienia zapowiadało 8 pracodaw−
ców – łącznie 422 osoby.
Aleksander Kornatowski
Rzecznik prasowy WUP

ofert do Centrum Obsługi Inwestora.
Kontakt: tel. (24) 268 06 98, fax. (24)
268 89 75, e−mail: coi@ump.pl,
www.ump.pl. Wszystkie oferty zostaną
bezpłatnie zamieszczone w bazie ofert
COI, jak również na stronie interneto−
wej Urzędu Miasta Płocka.
mk

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku
wymieniono okna od strony północ−
nej. Wtedy koszt prac wyniósł ok.
150 tys. zł.
Oferty należy składać do 11 kwiet−
nia br. w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miasta Płocka, stanowisko nr
8, ul. Zduńska 3. Wykonawca będzie
miał cztery miesiące od momentu
podpisania umowy na wykonanie za−
dania.
(m.d.)

netowe EURES: www.europa.eu.int/eu−
res, www.praca.gov.pl/eures. Mają one
dać możliwie najwięcej informacji o tym,
jak znaleźć pracę w innym kraju, o wa−
runkach życia i zatrudnienia, bezpieczeń−
stwa socjalnego, systemu podatkowego,
samozatrudnienia w krajach członkow−
skich.
Sieć EURES czyli Europejskich Służb
Zatrudnienia została powołana przez Ko−
misję Europejską i jest przez nią koordy−
nowana.
Celem sieci EURES jest informowa−
nie, doradztwo i udzielanie pomocy bez−
robotnym i poszukującym pracy w uzy−
skaniu odpowiedniego zatrudnienia,
zgodnie z prawem swobodnego przepły−
wu pracowników w Unii Europejskiej
oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii,
udzielaniu pomocy pracodawcom, którzy
chcą rekrutować pracowników innych
krajów członkowskich, informowanie
o sytuacji na rynkach pracy, z uwzględ−
nieniem występujących tam zawodów
deficytowych i nadwyżkowych.
Powiatowy Urząd Pracy
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Ochrona i promocja zdrowia
ści przeznaczonej na realizację zadania
z przyczyn trudnych do przewidzenia
w dniu ogłaszania konkursu. W przypad−
ku wyboru oferty na realizację zadania
w okresie dłuższym niż do 31.12.2005r.,
wysokość środków finansowych na reali−
zację zadania w latach 2006 – 2007 zosta−
nie określona w kolejnych budżetach
miasta Płocka.
Przy wyborze ofert pod uwagę będzie
brany m.in. udział środków własnych
oferenta w pokryciu rzeczywistych kosz−
tów związanych z realizacją zadania,
wartość merytoryczna projektu, doświad−
czenie oferenta w realizacji zadania o po−
dobnym charakterze oraz doświadczenie
miasta w zakresie dotychczasowej współ−
pracy z oferentem. Wybór ofert zostanie
dokonany w ciągu 45 dni od upływu ter−
minu na składanie ofert.
W konkursie mogą brać udział pod−
mioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z póź−
niejszymi zmianami). Podmioty upraw−
nione do udziału w postępowaniu kon−
kursowym składają pisemne oferty reali−

JANUSZ KUKLEWICZ

Prezydent Miasta Płocka ogłosił otwar−
ty konkurs ofert na wykonanie zadań pu−
blicznych związanych z realizacją zadań
miasta w roku 2005 w zakresie ochrony
i promocji zdrowia. Zadania dotyczą pro−
wadzenia: (1) Ośrodka Profilaktyki i Tera−
pii Uzależnień dla dzieci oraz młodzieży,
(2) Klubu Profilaktyki Środowiskowej lub
grup socjoterapeutycznych dla dzieci i/lub
młodzieży (na osiedlach: Podolszyce Pół−
noc, Podolszyce Południe, Zielony Jar)
oraz działań na rzecz społeczności lokal−
nej w zakresie (3) profilaktyki uzależnień,
rozwiązywania problemów alkoholo−
wych, narkotykowych oraz przeciwdziała−
nia przemocy w rodzinie i (4) propagowa−
nia idei honorowego krwiodawstwa.
Realizacja pierwszego zadania (1) po−
lega na udzielaniu kompleksowej pomocy
dzieciom i młodzieży w zakresie profilak−
tyki uzależnień, problemów związanych
z używaniem alkoholu oraz narkotyków,
jak również ich rodzinom, m.in.: poprzez
poradnictwo, psychoterapię indywidualną
i grupową, programy terapeutyczne dla
absolwentów ośrodków rehabilitacyjnych
i możliwość wykonania testów na obec−
ność narkotyków w organizmie.

Realizacja drugiego zadania (2) po−
lega m.in. na prowadzeniu dożywiania
dzieci, pomocy w nauce, organizacji
czasu wolnego stanowiącego alternaty−
wę wobec używania alkoholu, narkoty−
ków i tytoniu, a także pomocy w rozwo−
ju zainteresowań.
Zadanie trzecie (3) może być wyko−
nywane m.in. poprzez prowadzenie dzia−
łalności informacyjno−edukacyjnej doty−
czącej profilaktyki uzależnień, organiza−
cję imprez profilaktycznych lub udziela−
nie pomocy osobom współuzależnionym
oraz ofiarom przemocy w rodzinie i pro−
wadzenie klubów abstynenckich.
Zadanie czwarte (4) może być wyko−
nywane m.in. poprzez prowadzenie dzia−
łalności informacyjno−edukacyjnej w za−
kresie promocji honorowego krwiodaw−
stwa – organizacja konkursów, olimpiad,
festynów, happeningów, prelekcji, wyda−
wanie publikacji, itp. Działaniami powin−
na być objęta jak największa liczba
uczestników.
Na realizacje poszczególnym zadań
w 2005 r. miasto zamierza przeznaczyć
(w kolejności): 100 tys., 73 tys., 195,8
tys. i 15 tys. zł. Kwoty mogą ulec zmianie
w przypadku stwierdzenia, że zadanie
można zrealizować mniejszym kosztem,
złożone oferty nie uzyskają akceptacji
Prezydenta Miasta Płocka lub zaistnieje
konieczność zmniejszenia budżetu w czę−
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zacji zadania (odrębnie na każde zadanie)
wg wzoru określonego w Rozporządze−
niu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 października 2003 r.
(Dz. U. z 2003r. Nr 193, poz. 1891) wraz
załącznikami.
Oferty adresowane na Wydział Zdro−
wia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Płocka ul. Stary Rynek 1, 09−400 Płock
– należy składać w Biurze Obsługi Klien−
ta UMP ul. Zduńska 3 na stanowisku „Biu−
ro Podawcze” w zamkniętych kopertach,
opatrzonych napisem „Konkurs” oraz na−
zwą zadania (należy wpisać nazwę zadania
z tekstu ogłoszenia konkursowego) –
w nieprzekraczalnym terminie do: – 29
marca, do godz. 15 (dla zadania 1, 2 oraz
4) – 29 marca, do godz. 15 – jeśli dotyczą
działalności rocznej prowadzonej przez
podmiot w ciągu całego 2005 roku oraz za−
dań, które będą realizowane w okresie do
31.08.2005r. (dla zadania 3) lub – 15
czerwca, do godz. 15 – jeśli dotyczą za−
dań, które będą realizowane w okresie
01.09.−31.12.2005 r. (dla zadania 3)
Wzór druku oferty realizacji zadania
publicznego oraz szczegółowe infor−
macje nt. konkursu można znaleźć na
stronie internetowej Urzędu Miasta
Płocka: www.ump.pl lub otrzymać
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecz−
nych Urzędu Miasta Płocka ul. Stary
Rynek 1, pok. 251.
opr. (r.ł.)

Płockie Stowarzyszenie Obrony Spółdzielców

Koszty mieszkania
a prawo własności
Źródło i historia środków finanso−
wych na budowę spółdzielczych miesz−
kań jest najmniej znana inwestorom –
spółdzielcom. Jesteśmy jedynym spoś−
ród nowych krajów w Unii Europej−
skiej, w którym spółdzielcy nie mają
swojej własności – stwierdził prof.
Adam Biela senator RP.
Konsekwencją może być narażenie
spółdzielcy na skutki finansowe, bo obec−
ne uregulowania nie chronią współwła−
ściciela przed pokrywaniem długów spół−
dzielni. Każdy bank chętnie udzieli kre−
dytu, gdy pod zastaw oferuje się zamiesz−
kały blok, natomiast konsekwencje
wspólnych długów nie obejmą tylko tych,
którzy posiadać będą własność odrębną.
Każdy właściciel odpowiada za swoje
długi. Zadbanie o oddzielenie swojej
własności z całej masy własności kolek−
tywnej i zwolnienie od odpowiedzialno−
ści za skutki ekonomiczne długów cu−
dzych wymaga złożenia wniosku
uwłaszczeniowego (N1 – dla mieszkań
lokatorskich, N4 – dla własnościowych).
Sam wniosek rodzi roszczenie o włas−
ność odrębną i sugeruję złożyć go niez−
włocznie, bo zarząd na uwłaszczenie ma
24 miesiące, a od 2007 r. będzie trzeba
zapłacić podatek VAT 22 proc. od warto−
ści rynkowej przedmiotu własności. Pra−
wo do uwłaszczenia (mieszkania wraz
z własnością gruntu) ma każdy spółdziel−
ca. Choćby jeden tylko złożony wniosek
z bloku oznacza, że spółdzielnia ma obo−
wiązek określić przedmiot odrębnej włas−
ności dla wszystkich z bloku.
Dalej spółdzielcy powinni otrzymać od
zarządu spółdzielni propozycję treści oraz
terminu sporządzenia indywidualnego aktu
notarialnego ustanawiającego własność
prywatną wyodrębnionej nieruchomości.
Każdy spółdzielca ponosi z tego tytułu
koszt 1 proc. za współwłasność gruntu oraz
koszty umowy notarialnej i założenia księ−
gi wieczystej, co powinno wynieść łącznie.
ok. 700 zł. Wszelkie inne koszty są proble−
matyczne. Od spółdzielców z prawem
własnościowym nie żąda się już innych ty−
tułów wpłat (choć zdarzają się czasem bez−
podstawne żądania spłaty kwot kredytów
tytułem remontów, choć wszyscy płacą
fundusz remontowy). Problemem jest wy−
łudzanie przez zarządy od spółdzielców
z prawem lokatorskim wpłaty tzw. „różni−
cy” w rynkowej cenie mieszkania, obejmu−
jącej zarówno wartość umorzeń (które
wcześniej spłynęły do kasy spółdzielni
z budżetu państwa), jak i wartość remon−
tów budynku (mimo wpłat na fundusz re−
montowy), a nawet tych kosztów, które
spółdzielca włożył w mieszkanie na jego
urządzenie po otrzymaniu kluczy.
Geneza kosztów mieszkania
Koszt przydzielonego mieszkania po−
niósł w całości każdy spółdzielca (z po−
mocą państwa) i nikt za niego nie płacił.
Spółdzielca wniósł wkład mieszkaniowy
gotówką, spłacił kredyt (wcześniej prze−
kazany do spółdzielni ze środków pub−
licznych) w ratach, a część kredytu pań−
stwo mu umorzyło. Każdy spółdzielca po−
niósł koszty budowy, każdy też płaci na

przyszłe remonty i nie jest właścicielem.
Spółdzielnie sprzedawały prawo włas−
nościowe za księgową wartość zobowiąza−
nia z bonifikatą. Prawo to było normą
w czasach minionych, dziś jest reliktem,
bronionym przez zarządy. Działania spół−
dzielni ze szkodą dla spółdzielców ujawni−
ło głównie prawo do uwłaszczenia wnie−
sione ustawą 24.04.2001 r. Nastąpiła total−
na obrona starego. Krajowe władze spół−
dzielczości przede wszystkim zaczęły in−
gerować w ustawę, a w spółdzielniach za−
częto mataczyć i zniekształcać informacje,
zniechęcać do prawa odrębnego, straszyć
cenami gruntów i podatkiem katastralnym.
A szczytem było żądanie od spółdzielców
z prawem lokatorskim wpłaty „różnicy
między wartością rynkową lokalu a zwalo−
ryzowaną wartością wkładu mieszkanio−
wego”, która to wpłata zawierałaby nie tyl−
ko wartość rynkową umorzeń, ale i rynko−
we wartości poniesionych już kosztów
standardowych na urządzenie mieszkania
po otrzymaniu kluczy, a także koszty re−
montów lub modernizacji bloków, wyko−
nanych kosztem funduszu remontowego.
W Płocku, poza PSM L−W, każda spół−
dzielnia odmawia wykupu gruntów od
Gminy, próbując tworzyć uchwały wa−
runkowej zgody, sprzecznie z ustawą.
Dlaczego warto mieć własność odrębną,
a nie pozostawać w dybach do prawa ko−
lektywnego, mogą wyjaśnić rodziny
z bloków zakładowych (przekazanym ak−
tem notarialnym w zarząd spółdziel−
niom), które doświadczają dziś lekcewa−
żenia umów, przepadku kaucji itp.
Własność odrębna – w rozumieniu
prywatnej – jest standardem na świecie
i obejmuje mieszkanie wraz z gruntem.
Koszt gruntu, dzięki bonifikacie, wraz
z opłatami zamyka się kwotą kilkudzie−
sięciu zł. Wykup gruntu oznacza ponadto,
że spółdzielca nie będzie już płacił opłat
za jego wieczyste użytkowanie, które ros−
ną niewspółmiernie wysoko, licząc w sto−
sunku do podatku od nieruchomości.
Spółdzielca jako prywatny właściciel no−
tarialny nie będzie się już obawiał odpo−
wiedzialności za decyzje podjęte zaocz−
nie bez jego zgody lub za długi zarządu
spółdzielni, bo właściciel odpowiada tyl−
ko za swoje decyzje i długi.
W kraju powstało wiele stowarzyszeń
spółdzielców, by zmienić status właści−
cieli. Przykładem jest Stowarzyszenie
Obrony Spółdzielców w Płocku, które
również włączyło się z prace komisji sej−
mowej zmieniającej prawo spółdzielcze
i ustawę o spółdzielniach mieszkanio−
wych. Na stronie internetowej stowarzy−
szenia jest informacja oraz artykuł przyb−
liżający ten temat.
Płockie SOS zaprasza mieszkańców na
informacyjne spotkania otwarte w temacie
spraw spółdzielczych w czwartki o godzi−
nie 17. Członków i sympatyków SOS
w sprawach indywidualnych zapraszamy
we wtorki od godz. 16 na dyżury w lokalu
(domofon nr 8) przy Jachowicza 40 (b.
PKS) Więcej informacji na: www.sos−
plock.kylos.pl.
Tadeusz Borowicki
Prezes Oddziału SOS w Płocku
Sygnały Płockie
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Ferie w Radziwiu

Róże posadzone jesienią w Alei Jachowicza powinny w tym roku pięknie kwitnąć

Ponad 62 tysiące sztuk nowych roślin pojawi się tej wiosny na
płockich ulicach i skwerach. Urząd Miasta ogłosił przetarg na
dostawę i nasadzenie kwiatów.

Miasto w kwiatach
Rośliny, jak co roku, pojawią się
w centralnych punktach miasta. Naj−
więcej kwietników ozdobi starą część
Płocka, miejsca najczęściej odwiedzane
latem przez turystów.
Około 16 tysięcy roślin zostanie po−
sadzonych na Placu Obrońców Warsza−
wy. Prawie 7 tysięcy z nich utworzy
kwiatowy herb miasta. Znajdą się
w nim między innymi begonie, żenisz−
ki i aksamitki. Plac ozdobią też kwiet−
niki dywanowe.
Czerwona szałwia i żółty Bidens zak−
witną przy pomniku papieża Jana Pa−
wła II. Rotundę przy katedrze ozdobią
żółte i pomarańczowe aksamitki oraz
czerwona szałwia. Na Placu Narutowi−
cza (przede wszystkim w okolicach
Grobu Nieznanego Żołnierza) zostanie
posadzonych prawie 3500 kwiatów.
Będą to m.in. begonie, pelargonie, szał−
wia i aksamitki. Kwiaty znajdą się rów−
nież w kwiatonierach przy ul. Grodz−
kiej i Placu Manifestacji.
Roślin ozdobnych nie zabraknie tak−
że na Starym Rynku. Ponad 800 zak−
witnie: w kwiatonierach przy Domu
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, przy
wejściu do Urzędu Miasta, w donicach

na latarniach (czerwone pelargonie) i w
misach przy drzewach.
3000 różnokolorowych dalii ozdobi
otoczenie przystanku na ulicy Miodo−
wej. Rośliny pojawią się także przy
pomniku Łukasiewicza oraz w kwiato−
nierach na Tumskiej (szałwia, Bidens).
Około 12 tysięcy kwiatów ozdobi
bulwar nad Wisłą. Rośliny zostaną
również dosadzone między innymi na
rabacie przy skrzyżowaniu ulic: Jacho−
wicza i Kilińskiego, na Nowym Rynku,
w pasażu Vuka Karadzica, przy ZOO,
w schronisku dla zwierząt, przy stadio−
nie miejskim, na Placu 13 Straconych
i w Parku Północnym.
Płock wraca do dawnej tradycji – mia−
sta róż. W tym roku zostanie zasadzo−
nych 2250 nowych krzewów różanych.
Czerwone róże okrywowe zakwitną
w parku Zduny (150 sztuk), w środko−
wym pasie al. Jachowicza (1400 szt.),
przy stadionie miejskim (300) i na ron−
dzie przy ul. Dobrzyńskiej (400 szt.).
Nasadzenia rozpoczną się w połowie
maja i potrwają do pierwszych dni czer−
wca. Otwarcie ofert przetargowych na−
stąpi 11 marca. Wartość zamówienia wy−
nosi ponad 164 tysiące złotych.
ag

Dzień pełen radości zafun−
dowała swym najmłodszym
mieszkańcom Rada Mieszkań−
ców Osiedla Radziwie. Chcąc
uprzyjemnić dzieciom czas fe−
rii zimowych, nasi radni posta−
wili na aktywny wypoczynek
i 24 lutego br. zaprosili 50
dzieci na miejskie lodowisko.
Dla wielu z nas była to nauka
nowych umiejętności, często
byliśmy świadkami niezamie−
rzonej, aczkolwiek widowi−
skowej ekwilibrystyki. Tego
dnia bardzo cenioną stała się
umiejętność chodzenia na
czworakach. Ci, którzy jej nie
posiadali, z czułością przytula−
li się do najbliższej bandy, ale
tylko na początku. Pod koniec naszej zabawy na lodzie, większość łyżwiarzy nadro−
biła zaległości w ewolucji i powróciła do pionowej pozycji ciała. Wtedy już trudno
było zachęcić dzieci do zejścia z lodowiska, nawet tych powoli i z namaszczeniem
odmierzających stopkami długość całej bandy. W nagrodę, już po powrocie do Ra−
dziwia, radni powitali nas ogniskiem i kiełbaskami z rożna. Atmosfera, biorąc pod
uwagę rozpalone emocje i płonące ognisko, była bardzo gorąca i serdeczna. Był to
jeden z fajniejszych dni w czasie naszych ferii.
W imieniu dzieci i Rady Mieszkańców Osiedla Radziwie, pragniemy serdecznie
podziękować panu Mieczysławowi Magierskiemu – prezesowi Komunikacji
Miejskiej za bezpłatne użyczenie autokaru na przewóz uczestników tej imprezy.
Maria Klaś
(świetlica środowiskowa)

Malowane dziecięcym rączkami
Twórczość księdza Jana Twardowskiego daje doskonałe pole do rozbudza−
nia wyobraźni twórczej dziecka, jego wrażliwości – i jak wszystkie tego typu
konkursy− rozwijania twórczości plastycznej.
Książnica Płocka organizuje, pod patronatem Marszałka Województwa Ma−
zowieckiego, konkurs plastyczny na zilustrowanie poezji ks. Jana.
Skierowany on jest do uczniów klas I – IV. Prace mogą być wykonane do−
wolną techniką i w dowolnym formacie (nie mniejszym niż arkusz bloku ry−
sunkowego). Powinny być inspirowane przede wszystkim wierszami z tomi−
ków: „Zeszyt w kratkę”, „Patyki i patyczaki” oraz „Dwa osiołki”. Prace opa−
trzone opisem (imię, nazwisko, wiek, szkoła i adres) należy złożyć do 15
kwietnia w Dziale Oświatowym Książnicy Płockiej przy ul. T. Kościuszki 6
od poniedziałku do piątku (w godz. 9 – 15).
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 21 kwietnia w sali ko−
lumnowej Książnicy Płockiej. Szczegółowych informacji udziela Dział Oświa−
towy pod nr tel. 268 00 32, 268 00 33.
(rł)

Hamlet po słowacku
18 marca na scenie Teatru Drama−
tycznego wystąpi gościnnie Teatr
Clipperton ze Słowacji. Zaprezentuje
on płocczanom „Hamleta” W. Shakes−
peare’a, zrealizowanego w Akademii
Sztuk w Bańskiej Bystrzycy. Przed−
stawienie przygotowane zostało
w 2003 roku na scenie studenckiej,
przez samych studentów, bez pomocy
pedagogów. Wszystkie postacie dra−
matu odtwarza troje aktorów, którzy
dwoją się i troją na scenie, często za−
mieniając się rolami.
Słowacki Hamlet to współczesny
chłopak, którego przerasta postawione
przed nim zadanie: ma pomścić
śmierć ojca zabijając stryja. Hamlet,
miłośnik gier komputerowych, zabijał
Sygnały Płockie

w komputerowych kreskówkach
i grach wiele razy. Tym razem gra
miesza mu się z rzeczywistością. Od−
krywa, że miłość, nienawiść, śmierć,
szaleństwo, zdrada także w prawdzi−
wym życiu nie są prawdziwe, są tylko
rekwizytami.
„Hamlet” z Bańskiej Bystrzycy brał
udział w wielu festiwalach. m.in. na V
Międzynarodowym Festiwalu Działań
teatralnych „Zdarzenia” w Tczewie
zdobył Grand Prix, a na II Międzyna−
rodowym Festiwalu Teatru Alterna−
tywnego w Słowacji przedstawienie
otrzymało nagrodę specjalną jury za
reżyserię.
Początek spektaklu o godz. 18, bile−
ty po 5 zł.
(j)
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Pół roku temu wróciłam z Japonii, gdzie mieszkałam i żyłam siedem lat.
Znam język, znam kulturę, obyczaje, ale w Polsce nie mogę znaleźć pracy.

(Byłam w Japonii)
o kraju kwitnącej wiśni wyje−
chałam w 1997 roku. Wtedy
wydawało mi się, że mimo róż−
nicy kultur, obyczajów, przyrody, uda mi
się zaaklimatyzować w tym kraju. Teraz
już wiem, że Japonię warto zobaczyć,
ewentualnie pomieszkać rok, może dwa,
ale to wszystko. Europejczyk w tym kra−
ju na zawsze zostanie obcym.
Przez pierwsze dwa lata w Japonii
zupełnie nie mogłam zupełnie się odna−
leźć. Nie lubiłam japońskiego jedzenia,
obyczajów, języka; drażniło mnie
wszystko. W miarę upływu czasu, za−
czynało się to zmieniać.

D

Praca
Ze znalezieniem zajęcia w Japonii nie
ma większych problemów, ale tylko dla
Japończyków. Obcokrajowcom jest
o wiele trudniej. Japończycy nie ufają
obcym – myślą, że będą się spóźniać,
mało pracować, chorować, zaniedbywać
swoje obowiązki. Ustawowo Japończyk
pracuje osiem godzin dziennie. Ale
w rzeczywistości o wiele dłużej, nawet

wynajmują mieszkanie. Wynika to
z bardzo prostego powodu: ziemia
w Japonii jest bardzo droga i tylko naj−
bogatszych stać na kupno własnego do−
mu. Jadąc do kraju kwitnącej wiśni,
wydawało mi się, że zastanę tam tylko
ogromne wieżowce. Nic bardziej myl−
nego; drapacze chmur dominują jedy−
nie w ścisłym centrum, dalej zabudowa
jest najwyżej piętrowa.

Mentalność skośnookich

Znamy Japończyków jako ludzi za−
wsze miłych, uśmiechniętych, grzecz−
nych. I tak jest w istocie. Ale jeśli się
ich pozna lepiej, uprzejmość ta zaczyna
męczyć. Japończyk nigdy nie powie
prawdy do końca. Trudno się nawet do−
wiedzieć, czy zakładając nowy ciuch
wyglądasz w nim dobrze. Japończyk
odpowie zawsze, że wyglądasz super.
Mieszkańcy kraju kwitnącej wiśni są
bardzo skryci. Nigdy nie wiesz co tak
do końca myślą.

Nie bez powodu Japonia nazywana jest krajem kwitnącej wiśni

Wynajęcie niewielkiego mieszkania
– w zależności od standardu, położenia
oraz m.in. od tego czy w domu znajdu−
je się domofon – kosztuje od 30 do 50
tysięcy jenów. Jednak w tym za 30 ty−
sięcy warunki są polowe.
Cudzoziemcowi trudno jest wynająć
mieszkanie. Musi mieć przynajmniej
jednego, a najczęściej dwóch tzw.
gwarantów, którzy w agencji nieru−
chomości potwierdzą, że Japończyk
spokojnie może podpisać z obcokra−
jowcem umowę.
Parkingi

Japonia kojarzy nam się z luksusowy−
mi samochodami. Faktem jest, że każda
rodzina posiada 2−3 auta. Nie jest to wiel−

Zamek w Hiroszimie

ki luksus, ale największe kłopoty są
z parkowaniem. Miejsce parkingowe
przy miejscu zamieszkania jest strasznie
drogie. Jego wynajęcie kosztuje nawet
20 tysięcy jenów miesięcznie. Miejsca
w samym centrum osiągają jeszcze wyż−
sze ceny. Dziwiło mnie to strasznie, tym
bardziej, że parking – żwirek i kawałek
daszku – praktycznie przez cały dzień
jest pusty. Japończyk nawet nie pomyśli,
że można byłoby przez ten czas, miejsce
to wynająć komu innemu.
Jedzenie
Kuchnia japońska jest najzdrowszą
i najbardziej elegancką na świecie.
W restauracjach i barach oprócz pałe−
czek podaje się także sztućce. Jednak
dla mnie jedzenie pałeczkami nie ma
sobie równych i wszędzie starałam się
ich używać. Japońska tradycja nakazu−
je trzymać pałeczki w określony spo−
sób, ale nawet rdzenni mieszkańcy tego
kraju nie przestrzegają tego. Trzymają
tak, aby było wygodnie.
Prawdą jest, że podstawą żywienia
jest ryż, ale znacznie różni się od spoty−
kanego w Polsce. Jest biały, nie ma spe−
cyficznego „polskiego” zapachu. Spo−
sób gotowania jest również inny; Ja−
pończycy najczęściej go rozgotowują.
Na pewno w Japonii warto spróbo−
wać surowych ryb. Dla Polaków brzmi
to nieco egzotycznie, ale jeśli już raz się
spróbuje, nie ma chyba mowy aby nie
smakowało. Może dlatego, że ryby są
świeże i mają zupełnie inny smak niż
w Polsce. Do tego podawane są różnego
rodzaju sosy; inny do każdej potrawy.

Pokaz strojów narodowych

Ożenek
Formalności związane ze ślubem
w Japonii załatwia się bardzo szybko.
Dokumenty, w odpowiedniku naszego
urzędu stanu cywilnego, może złożyć
tylko jedno z przyszłych małżonków.
Podobnie prosto jest otrzymać rozwód;
składa się papierki i następnego dnia
już jest po sprawie.
W Japonii dominuje buddyzm. Śluby
w świątyniach są bardzo uroczyste;
panna młoda ubrana jest w kimono
– najczęściej jedwabne. Kapłani odpra−
wiają rytuał, ale nawet rodowici miesz−
kańcy kraju kwitnącej wiśni niewiele
z niego rozumieją, bo prowadzony jest
w niezrozumiałym nawet dla nich dia−
lekcie.
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13−14 godzin. Nikt tu się nie dopomina
o urlop czy nadgodziny, choć wedle pra−
wa przysługuje 10 dni urlopu w roku. Ja−
pończycy nie chorują, bo ich na to po
prostu nie stać. Jeśli już muszą „wyle−
żeć” np. przeziębienie, trwa to najwyżej
jeden dzień i ani godziny dłużej. Pod−
czas pracy przysługuje godzina przerwy
na lunch. Zarobki są bardzo różne; ko−
bieta rozpoczynająca praca w informacji
wielkiego centrum handlowego w Hiro−
szimie zarabia ok. 120 tysięcy jenów (ty−
siąc jenów to około 30 złotych).
Mieszkanie

Japończycy nie przywiązują większej
uwagi do „własnego kąta”. Najczęściej

Szinkansen – najszybszy pociąg w Japonii

Sygnały Płockie

Nowe jednostki MOPS
i ich siedziby

*PŁOCCZAN ŚWIATA OGLĄDANIE*

Język

Dla Polaka język japoński wydaje
się niesamowicie trudny. I tak jest
w istocie. Przez pierwsze dwa lata
praktycznie umiałam się tylko przed−
stawić, a i to szło mi z wielkim trudem.
Kursy nauki japońskiego dla obcokra−
jowców są tak drogie, że większość cu−
dzoziemców praktycznie nie może so−
bie na nie pozwolić, chyba że opłacane
są przez wielkie koncerny.
Mówienie a pisanie po japońsku to
zupełnie inna sprawa. W Japonii wy−
różnia się trzy poziomy pisma: w naj−
łatwiejszym, tzw. katakana każdy
znak oznacza jedną literę (używany
jest bardzo rzadko, bo zajmuje wiele
miejsca i trzeba się nieźle natrudzić,
aby coś napisać); na poziomie śred−
nim (hiragana) jeden znak graficzny
oznacza jedną sylabę, natomiast na
poziomie wysokim (kanji), jeden
znak – to cały wyraz.
Dla Polaka każdy poziom jest trud−
ny, choć – aby żyć w tym kraju – niez−
będna jest znajomość japońskiego;
chociażby po to, aby móc swobodnie
poruszać się po mieście. Rozwiązania
komunikacyjne w Hiroszimie są – na−
jogólniej mówiąc – straszne. Wpraw−
dzie zdarzają się gdzieniegdzie napisy
po angielsku, ale są one bardzo małe,
a poza tym bardzo ogólne. Dlatego
warto – przynajmniej na początek
– mieć dobrego przewodnika. Nauka
poruszania się po Hiroszimie zajęła mi
kilka miesięcy.
Jeśli chce mieć się kontakt z języ−
kiem polskim, nie stanowi to wię−
kszego problemu. W większych bib−
liotekach, za darmo (!), można sobie
zamówić wybraną książkę w ojczy−
stym języku. Trzeba znać tylko auto−
ra, tytuł, najlepiej też wydawnictwo
i po kilku tygodniach zamówiona
książka trafia do biblioteki. Staje się
ona własnością placówki, ale każdy
może ją wypożyczyć.
Mam nadzieję, że moje japońskie
doświadczenia przydadzą mi się
w Polsce, bo nigdzie lepiej się nie czu−
łam, nie czuję i nie będę czuć jak w oj−
czystym kraju, choć – oczywiście – na−
mawiam do wycieczek do Japonii. To
fascynujący kraj, aby przeżyć krótką
przygodę życia. Szczególnie polecam
Hiroszimę, którą traktuję jak drugie ro−
dzinne miasto.
Opowieści Katarzyny Dragańskiej
wysłuchała Małgorzata Domańska
Sygnały Płockie

RADOSłAW ŁABARZEWSKI

Miałam swoje ulubione i podawałam
je praktycznie do wszystkiego, co
wprawiało w niemałe osłupienie
mieszkańców Hiroszimy.
Japończycy praktycznie nie jadają
chleba; ewentualnie tostowy na śnia−
danie. W Hiroszimie jest sklep, gdzie
można kupić jedzenie z Niemiec,
Francji, Stanów Zjednoczonych.
Tam kupowałam „prawdziwy” chleb,
ale półkilogramowy bochenek kosz−
tuje w przeliczeniu ok. 20 złotych.
Można też tam kupić produkty na
przygotowanie, przynajmniej po czę−
ści, polskiej Wigilii. Nie ma typowej
kiszonej kapusty, jest natomiast ki−
szona kapusta pekińska, barszcz
czerwony sprowadzany z Niemiec
można dostać w puszcze.
Od lewej: Marek Stańczak, jego córka Nina i Jacek Rokicki

Prezydent Płocka podziękował trójce mieszkańców ul. Gmury
za bohaterską akcję ratunkową na Wiśle

Więcej takich ludzi
Wszystko trwało kilka, kilkanaście
minut. Nie zastanawiali się nad tym co
robią, tylko działali. Dzięki szybkiej
akcji ratunkowej Marka Stańczaka i je−
go córki Niny, dwóch mężczyzn unik−
nęło śmierci w lodowej wodzie.
Do tragedii doszło 15 stycznia,
w okolicy ul. Gmury, miedzy godziną
13 a 14. Trójka mężczyzn popłynęła ło−
dzią na Kępę Ośnicką po drewno na
opał. Kiedy wracali łódź wywróciła się.
Zauważył ich Jacek Rokicki, kuzyn
pp. Stańczaków. Kiedy zadzwonił jego
telefon komórkowy musiał podejść do
okna, jedynego miejsca w domu, gdzie
aparat „ma zasięg”. Stamtąd zauważył
topiących się, wzywających pomocy
mężczyzn. Zaraz zadzwonił do państwa
Stańczaków. W tym czasie tylko ich
łódka była na Wiśle.
– Telefon odebrała córka – opowiada
Marek Stańczak. – Krzyknęła: ktoś się
topi! Błyskawicznie wskoczyli do łodzi
i popłynęli na ratunek. – Traktujemy to
jako coś normalnego. Każdy postąpiłby

tak samo na naszym miejscu – dodaje. –
Nie było czasu na strach i zastanowie−
nie – przyznaje jego córka.
Kiedy jej ojciec wyciągał topiących
się z wody, ona przejęła stery. – Wycią−
gałem ich chyba jedną ręka – mówi
z uśmiechem. – Nie zdawałem sobie
sprawy, że człowiek ma tyle siły.
Całe zdarzenie będą jeszcze długo pa−
miętać. Obok miejsca tragedii nadal pa−
lą się znicze. Feralnego dnia w wodzie
znalazło się bowiem trzech mężczyzn.
Zanim państwo Stańczakowie ruszyli na
ratunek jeden z nich był już pod wodą.
Najprawdopodobniej nie umiał pływać.
Nie udało się go uratować.
W poniedziałek, 7 marca, prezydent
Mirosław Milewski spotkał się z trójką
płocczan, aby im podziękować.
– Chciałby wyrazić swój szacunek i uz−
nanie. Oby więcej takich odważnych
obywateli miał Płock – powiedział Pre−
zydent i przekazał państwu Stańczakom
i Jackowi Rokickiemu pamiątkowe tab−
liczki i drobne upominki.
(rł)

WORKSHOPS 2005
Już po raz szósty Urząd Miasta Płoc−
ka we współpracy z amerykańskim
miastem partnerskim Fort Wayne (In−
diana, USA) organizuje w okresie 27
czerwca – 22 lipca 2005 wakacyjne
warsztaty języka angielskiego, prowa−
dzone przez nauczycieli amerykań−
skich.
Kursy są otwarte dla wszystkich
mieszkańców Płocka i regionu. Zapra−
szamy młodzież szkolną, studentów,
odbiorców korporacyjnych i przedsię−
biorców prywatnych, nauczycieli ję−
zyka angielskiego i pracowników sek−
tora usług. Oferta adresowana jest do
wszystkich; warunkiem jest jednakże
podstawowa znajomość języka angiel−
skiego – najlepiej na poziomie śred−
niozaawansowanym. Wyjątek stanowi
kurs dla dzieci – poziom elementarny.
Każdy z kursów (oprócz kursów: 2
i 6) trwa 10 godzin, po 2 lekcje dzien−

nie codziennie, od poniedziałku do
piątku.
Cena kursu – 100 złotych, ale można
zapłacić mniej! Ci, którzy zapłacą za
wybrany kurs do 15 maja skorzystają ze
zniżki 15%, do 15 czerwca – zniżka
10%.
Wykaz kursów prowadzonych przez
Karen Barker (kurs 1,2,3) i Nancy
Kelly (kurs 4,5,6,7)
1. Kurs konwersacyjny na poziomie
średniozaawansowanym [Conversatio−
nal English]
2. Dwutygodniowy kurs języka hisz−
pańskiego po angielsku [Survival Spa−
nish]
3. Jak debatować i uczyć się zajmo−
wania stanowiska na kontrowersyjne
tematy [Controversial Topics]
4. Globalny rynek: plusy i minusy
[Global Market Pluses and Minuses]
5. Pisanie tekstów służbowych: CV

– ul. Kolegialna 47:
ZPS nr 1 zastąpił dotychczasowo
działające rejonowe ośrodki: nr 7, 8 i 9,
a także część rejonowego ośrodka nr 1
i obejmuje zakresem swojego działania
następujące osiedla: Kochanowskiego,
Dworcowa, Wyszogrodzka, Podolszyce
Północ, Podolszyce Południe, Imielnica,
Borowiczki, Trzepowo. Zespołem Pracy
Socjalnej nr 1 kieruje Wiesława Rykow−
ska (tel. 364−02−83, pok. 221)
ZPS nr 3 zastąpi dotychczasowo
działające rejonowe ośrodki nr 2, 3
a także część rejonowego ośrodka nr 1
i obejmuje zakresem swojego działania
osiedla: Stare Miasto, Kolegialna, Ra−
dziwie, Góry, Ciechomice, Pradolina
Wisły. Zespołem Pracy Socjalnej nr 3
kieruje Małgorzata Jankowska (tel.
364−02−80, pok. 207)
– ul. Wolskiego 4:

ZPS nr 2 zastąpił dotychczasowo
działające rejonowe ośrodki nr 4, 5 i 6
i obejmuje zakresem swojego działania
osiedla: Winiary, Skarpa, Dobrzyńska,
Łukasiewicza, Tysiąclecia, część Sta−
rego Miasta. Zespołem Pracy Socjalnej
nr 2 kieruje Maria Góra (tel. 364−02−
35, pok. 128)
Sekcja Placówek Opiekuńczo−Wy−
chowawczych Wsparcia Dziennego
/świetlice środowiskowe/, tel. 364−02−39
Zespół Poradnictwa Specjalistycz−
nego, tel. 364−02−53 (kierujący: Anna
Grędecka)
– Plac Dąbrowskiego 1:

Sekcji ds. Integracji Społecznej,
tel. 364−03−72.
Sekcja ds. Domów Pomocy Spo−
łecznej, tel.364−03−84.
Szczegółowy wykaz ulic podległych
ww. zespołom pracy socjalnej zostanie
udostępniony na tablicach informacyj−
nych głównej siedziby MOPS na ul.
Wolskiego 4 i jednostkach podległych
oraz na stronach internetowych MOPS
po adresem www.mopspl.pl. Bliższe
informacje interesanci mogą uzyskać
pod numerem telefonu 364 02 10 lub
364 02 68.
oprac. (r.ł.)

i podanie o pracę, listy, raporty [Busi−
ness Writing]
6. Dwutygodniowy kurs dla prze−
wodników po Płocku [Tour Guide on
Płock]
7. Kurs dla 10−latków plus {EFL for
Young Learners]
Terminy kursów:
27.06 – 01.07 godz. 16.00−17.30
i 18.00−19.30
04.07 – 08.07 godz. 09.00−10.30
i 11.00−12.30
11.07 – 15.07 godz. 16.00−17.30
i 18.00−19.30
18.07 – 22.07 godz. 09.00−10.30
i 11.00−12.30
Zajęcia odbywać się będą w Liceum
Ogólnokształcące im. Władysława Ja−
giełły w Płocku
ul. 3 Maja 4.
Szczegółowe informacje i zapisy:
w dni powszednie w godz. od 7.30 do
15, tel. 267−57−60 i
drogą elektroniczną: Roman Gąsecki
[gasecki@pw.plock.pl]

9

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone
podczs XXXVII sesji Rady Miasta w dniu
22 lutego 2005 roku i między sesjami:
Tomasz Korga
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o umieszczenie wewnątrz au−
tobusów KM informacji z przebiegiem
trasy autobusu. 2/ Proszę o umieszcze−
nie na autobusach KM numerów linii
tak wyraźnych, by mogły je zobaczyć
osoby słabo widzące. 3/ Proszę o poda−
nie daty zakończenia prac nad koncep−
cją parkingów wokół Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego. 4/ Proszę o po−
danie terminu remontu kamienic przy
Starym Rynku 10 i 12.
Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ W sprawie podwyżek płac dla pra−
cowników administracji i obsługi pla−
cówek oświatowych.
Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Dofinansowanie w kwocie 10 tys.
złotych Zakładu Karnego na zakup
i montaż siatki ochronnej.
Jacek Szubstarski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o udostępnienie publiczne
planu wykorzystania zasobu nierucho−
mości Gminy na rok 2005. 2/ Proszę
o przedłożenie na jednej z najbliższych
sesji projektów wieloletnich progra−
mów rozwoju, zgodnych ze Strategią
Zrównoważonego Rozwoju, rocznego
sprawozdania z realizacji Strategii i in−
formacji o działaniach zmierzających
do rozwijania partnerstwa publiczno−
gospodarczo−społecznego w ramach
Forum dla Płocka.
Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Przekazanie mapek informacyjnych
służbom specjalnym (pogotowie, straż
pożarna, policja, straż miejska), które
ułatwią szybszy dojazd od punktu wez−
wania. 2/ Podcinanie drzew (topole,
klony) na ul. Kutnowskiej, ul. Góry
i Mostowej. 3/ Wywiercenie karp (49
sztuk) w pasie drogowym, co poszerzy
parkingi dla samochodów w różnych
punktach miasta. 4/ Pogłębienie rowu
przy ul. Na Stoku.
Zbigniew Nowak

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o wybudowanie wiat na przy−
stankach KM Płock przy ul. Kolejowej
(skrzyżowanie z ul. Górka i z ul. Ko−
ścielną), przy ul. Cichej (przy szkole)
i przy ul. Kościelnej. 2/ Proszę o wyeg−
zekwowanie przestrzegania prędkości
na ul. Dobrzykowskiej.
Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Na jakim etapie jest inwestycja –
rozbudowa L.O. im. Jagiełły? 2/
W jaki sposób błąd przy sporządza−
niu specyfikacji przetargowej na bu−
dowę dróg dojazdowych wpłynie na
harmonogram prac oraz jakie pocią−
gnie za sobą koszty? 3/ Proszę o in−
formację na temat budowy ścieżki ro−
werowej od ul. Gen. Kutrzeby
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wzdłuż Armii Krajowej do ul. Wy−
szogrodzkiej.
Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o geodezyjne wytyczenie,
udrożnienie oraz utwardzenie ul. No−
wociechomickiej. 2/ Proszę o moderni−
zację ul. Przyszkolnej na odcinku od
świetlicy do Szkoły Podstawowej nr 15
(około 100 m). 3/ Proszę o doprowa−
dzenie energii elektrycznej do garaży
usytuowanych przy ul. Przyszkolnej.
Zenon Sylwester Wiśniewski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o przekazanie bilansu, ra−
chunku wyników Płockiej Energetyki
Cieplnej za lata 2002, 2003 i 2004.
2/ W sprawie sposobu dochodzenia do
realizacji i finansowania aktualnie reali−
zowanego zadania inwestycyjnego
przez PEC pt. „Realizacja nitki C”.
3/ W sprawie przeprowadzonych re−
montów i modernizacji nie zakwalifi−
kowanych jako zadania inwestycyjne
przez spółkę PEC. 4/ W sprawie podpi−
sania przez ARS umowy na wywóz od−
padów komunalnych z administrowa−
nych przez siebie posesji „z wolnej rę−
ki”. 5/ W sprawie opóźniającej się rea−
lizacji zadania pn. Budowa dróg doja−
zdowych do nowej przeprawy mosto−
wej. 6/ W sprawie polityki kadrowej
prezydenta Płocka Mirosława Milew−
skiego. 7/ Planowana sprzedaż udzia−
łów Płockiej Energetyki Cieplnej.
8/ W sprawie finansowania zadania in−
westycyjnego, dotyczącego realizacji
nitki C. 9/ W sprawie wspólnego wyda−
nia przez Prezydenta Płocka i redakto−
rów Gazety Wyborczej Płock dodatku
specjalnego do Gazety Wyborczej
w dniu 19 października 2004 roku. 10/
Remont mostu im. Legionów Marszał−
ka Józefa Piłsudskiego. 11/ Rozliczenie
zjazdu drogowców we wrześniu 2003 r.
12/ Sposób przyznawania grantów
przez Komitet Sterujący Funduszu
Grantowego. 13/ Wykonanie oznako−
wania pionowego na drogach w Płocku.
14/ W sprawie oznaczeń „Sygnałów
Płockich”. 14/ Zbadanie prawidłowości
umieszczenia reklamy Spółdzielni
Mieszkaniowej Budowlani w pasie dro−
gowym ul. Wyszogrodzkiej. opr. (j)

Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projek−
towej budowy ścieżek rowerowych.

Dwa warianty
dla rowerów
Zamówienie składa się z dwóch
etapów: w pierwszym należy wyko−
nać koncepcję, a w drugim kompletną
dokumentację projektowo−kosztory−
sową.
Etap I obejmuje dwa warianty kon−
cepcji. Pierwszy dotyczy ścieżek, któ−
re mają przebiegać: od istniejącej już
ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka,
ulicą Norbertańską w górę, przez tory
kolejowe wzdłuż cmentarza prawo−
sławnego, przez Aleję Kilińskiego,
ulicą Mostową wraz z wjazdem na
ścieżkę rowerową na starym moście,
której dokumentacja znajduje się
w Miejskim Zarządzie Dróg. Następ−
nie koncepcja ma obejmować wypro−
wadzenie tras ścieżek na wał przeciw−
powodziowy w kierunku Dobrzykowa
oraz w kierunku ulicy Górka – Kra−
kówka, w ulicę Kolejową w kierunku
Łącka, a także połączenie z istniejącą
ścieżką w ul. Portowej w kierunku
Duninowa.

W drugim wariancie początek trasy
ścieżki jest identyczny, potem od ul.
Norbertańskiej ma biec koło zoo wzdłuż
torów kolejowych, poprzez wiadukt ko−
lejowy, ulicą Mostową i dalej tą samą
trasą co w wariancie pierwszym.
W obu wariantach miasto chce, aby
ścieżka w ulicy Norbertańskiej stano−
wiła jednocześnie ciąg pieszo−rowero−
wy, umożliwiający mieszkańcom do−
jazd do posesji, wjazd służbom miej−
skim oraz ratowniczym.
Etap II obejmuje opracowanie kom−
pleksowej dwuwariantowej dokumen−
tacji projektowo−kosztorysowej zgod−
nie z wymienionymi w etapie I trasami
ścieżek rowerowych.
Koncepcja ma zostać wykonana do 30
czerwca, a dokumentacja projektowo−
kosztorysowa wraz z pozwoleniem na
budowę do 30 września. Ofertę należy
złożyć do 22 marca br. w Biurze Ob−
sługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, sta−
nowisko nr 8, ul. Zduńska 3.
M.D.

Uwaga, fałszywki!
W obiegu pojawiły się fałszywe ban−
knoty o nominale 200 zł. W związku
z tym policja prosi o szczególną uwagę
osoby, które mają kontakt z takim no−
minałem. Bank Polski ujawnił bankno−
ty o numerach: AL 5660795; AN
5660799; LA 6560570. – Możliwe jest
pojawienie się w obiegu pieniędzy
o identycznych numerach – mówi
rzecznik prasowy policji Karol Dmo−
chowski. – Falsyfikaty łatwo odróżnić
od prawdziwych banknotów.
Fałszywki wykonane są z grubsze−
go papieru, który w świetle UV świe−
ci na całej powierzchni. Dotykając

banknot nie wyczuwa się charaktery−
stycznych zgrubień, a elementy gra−
ficzne są nieprecyzyjnie odwzorowa−
ne – patrząc na nie pod światło po−
winny się one uzupełniać, a w fał−
szywkach są przesunięte. Nitka za−
bezpieczająca jest słabo widoczna
pod światło, a w świetle UV jest wi−
doczna po obu stronach jako ciemna
kreska. Napis na niej „200 zł” jest
nieczytelny. Hologram jest także nie−
prawidłowy, co można łatwo stwier−
dzić. Wprawdzie znak wodny jest wi−
doczny pod światło, ale ma wyraźne
czarne kontury.
(m.d.)

Kronika policyjna
* 46−letni kierowca Skody Felicji na
prostym odcinku drogi wpadł w po−
ślizg, zjechał na lewy pas i zderzył
się z jadącym z przeciwka samocho−
dem ciężarowym Daf. Na miejscu
poniosła śmierć pasażerka Skody
– 46−letnia Teresa C. Po przewiezie−
niu do szpitala zmarli także kierow−
ca Skody oraz jego 19−letnia córka.
Do zdarzenia doszło w Cekanowie.
* Z mieszkania przy ul. Bartniczej zło−
dzieje wynieśli telewizor.
* Na ul. Bielskiej mężczyzna wyrwał
kobiecie z ręki telefon komórkowy
o wartości 1 tys. zł.
* Z biura przy ul. Tumskiej złodzieje
skradli monitor komputerowy o war−
tości ok. 1,5 tys. zł.
* Złodziej, wykorzystując nieobecność
kierowniczki sklepu przy ul. Tysiąc−
lecia, wszedł po pomieszczenia biu−
rowego, otworzył sejf i skradł kilka−
dziesiąt tysięcy złotych.

* Z VW Golfa, zaparkowanego przy ul.
Gałczyńskiego zginęło radio oraz lu−
sterko wsteczne. Straty – 400 zł.
* Dwóch złodziei po wyjęciu furtki
z zawiasów, weszło na teren posesji
i skradło owczarka niemieckiego
o wartości ok. 1 tys. zł.
* Z Hondy zaparkowanej przy ul. Sta−
romiejskiej zginęło radio o wartości
2 tys. zł.
* Dwóch mężczyzn grożąc 20−letniemu
chłopakowi, zabrało mu telefon ko−
mórkowy. Straty – 1,3 tys. zł. Do
zdarzenia doszło przy ul. Mickiewi−
cza.
* Wykorzystując nieuwagę kobiety, zło−
dzieje z kieszeni jej kurtki zabrali tele−
fon komórkowy o wartości 600 zł.
* Upadek z dziewiątego piętra był przy−
czyną śmierci 34−letniej kobiety.
Według wstępnych ustaleń było to
samobójstwo. Do zdarzenia doszło
przy ul. Dworcowej.

* Ze Skody Fabii zaparkowanej przy
Placu Dąbrowskiego zginęło radio
o wartości 500 zł.
* Ponad promil alkoholu w wydycha−
nym powietrzu miał kierowca audi
zatrzymany przez policjantów na ul.
Kolegialnej.
* Z domku jednorodzinnego w Starej
Białej złodzieje wynieśli trzy apa−
raty fotograficzne o wartości 2 tys.
zł.
* W sklepie z alkoholami, kosmetyka−
mi i wyrobami tytoniowymi przy ul.
Kolegialnej nieznani sprawcy wybi−
li cegłami szybę wystawową. Łu−
pem padły kosmetyki.
* Z pomieszczeń totalizatora sportowe−
go przy ul. Kolejowej zginęły papie−
rosy oraz 500 zł.
* Na ul. Tysiąclecia nieznany sprawca
przewrócił na chodnik kobietę i za−
brał jej torebkę z dokumentami i nie−
wielką kwotą pieniędzy.
(m.d.)
Sygnały Płockie
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Apartament za 175 złotych
Ponad 3,2 tys. pacjentów przyjęła
w 2004 roku płocka izba wytrzeźwień.
To około 200 więcej niż w poprzednim
roku. Według statystyk na ul. Medyczną
najczęściej trafiają panowie w wieku 41−
50 lat (w 2004 roku było ich 962) oraz
30−40 lat (697). Są to przede wszystkim
osoby niepracujące (2231). Drudzy w ko−
lejności to mężczyźni, którzy mają pracę
– 410, bezdomni – 353 oraz emeryci
i renciści – 276. W ubiegłym roku izba
przyjęła także 10 uczniów szkół podsta−
wowych, 7 – gimnazjum, 83 – szkół śred−
nich oraz 33 – studentów.
Najmłodszy pacjent miał 14, a naj−
starszy 78 lat. Rekordzistą pod wzglę−
dem ilości promili okazał się ok. 60−let−
ni mężczyzna, w organizmie którego
wykryto 4,2 promila alkoholu. Wię−
kszość osób, bo ponad 2 tysiące, „od−
wiedziła” izbę po raz pierwszy, po raz
drugi – 417, a więcej niż dwa – 766.
Najwięcej pacjentów trafia w weeken−
dy, ale nie jest to regułą; czasami bar−
dzo „popularny” jest wtorek.
1369 mężczyzn to nietrzeźwi sprawcy
awantur domowych, a aż 1174 wywołało
zgorszenie. Do izby trafiło 10 pijanych
kierowców, 25 – mężczyzn podejrzanych

Pacjenci izby za pobyt muszą zapłacić
175 złotych. – Maksymalnie moglibyśmy
pobierać 250 złotych – wyjaśnia dyrektor.
– Ale nie ma to sensu, bo i tak 25−28 proc.
mężczyzn w ogóle nie płaci.
Płocka placówka mieści się wśród pię−
ciu najtańszych izb wytrzeźwień w Pol−
sce, których jest 51. – W sąsiednim Wło−
cławku opłata wynosi 220 złotych,
w Szczecinie około 300, a w Warszawie
prawie 400 złotych – mówi Bogusław
Gostomski. – Przez trzy lata uzbierało się
900 tysięcy zaległości od pacjentów. Tyle
kosztuje roczne utrzymanie placówki.
Prezydent Płocka, któremu podlega iz−
ba wystąpił z pismem do gmin powiatów:
płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego,
aby partycypowały w kosztach. – Na ra−
zie czekamy na odpowiedzi – wyjaśnia
dyrektor. – Ponad 600 osób rocznie, tra−
fiających do nas mieszka poza Płockiem.
Izba Wytrzeźwień może jednorazowo
przyjąć 30 osób, którzy przebywają tam
do 24 godzin. Placówka zatrudnia 26
osób, w tym 20 osób obsługi (16 etatów),
czyli m.in. opiekunów i osoby porządko−
we. Przez cały czas w izbie musi być tak−
że przynajmniej jeden lekarz; na umowy
zlecenie pracuje ich siedmiu.

Wpadli za susz
Dwóch mężczyzn w wieku 21 i 23 la−
ta podejrzanych o handel narkotykami
zatrzymała gostynińska policja. – To
efekt żmudnej pracy policjantów z Go−
stynina i Sannik – twierdzi Jarosław
Brach, komendant policji z Gostynina.
– Do tej pory udowodniliśmy dealerom
około czterdziestu przypadków rozpro−
wadzania środków odurzających,
szczególnie osobom młodym.
Proceder kwitł od kilku miesięcy,
a narkotyki były rozprowadzane na dy−
skotekach, głównie na terenie powiatu
gostynińskiego.
Przy mężczyznach znaleziono prawie
kilogram suszu oraz osiem działek am−

fetaminy. Policjanci wystąpili o aresz−
towanie jednego z mężczyzn, ale pro−
kurator zastosował jedynie dozór.
– Zdajemy sobie sprawę, że dyskoteki
to poważny kanał dystrybucji narkotyków
– mówi Jarosław Brach. – Dlatego podję−
liśmy walkę z tego typu procederem. Na
razie w akcjach do wyszukiwania narko−
tyków wykorzystujemy psa z Płocka. Ale
już za trzy miesiące będziemy mieli włas−
nego; kupiony został przez władze mia−
sta, a obecnie przebywa na szkoleniu.
W tym roku gostynińscy policjanci
odnotowali już dziesięć przypadków
posiadania i rozprowadzania narkoty−
ków.
(m.d.)

RADOSłAW ŁABARZEWSKI

Cyberw@gary

o przestępstwo, 559 – zakłócało ład i po−
rządek, 15 – niszczyło mienie publiczne,
ośmiu tuż przed przywiezieniem na ul.
Medyczną próbowało popełnić samobój−
stwo, a dwóch było poszukiwanych do
odbycia kary w zakładzie karnym. – Je−
den z pacjentów zgłosił się na izbę sam
– opowiada dyrektor placówki Bogusław
Gostomski. – Był to pijany rowerzysta,
który prowadził swój pojazd i poprosił
o pomoc, bo jak stwierdził, dalej nie da
rady.

– W ubiegłym roku 21 razy odmówiliś−
my przyjęcia pacjenta – mówi Bogusław
Gostomski. – Przeszkodą są najczęściej
przeciwwskazania zdrowotne, np. cukrzy−
ca czy też narkotyki.
Dyrektor przyznaje, że powinni od−
mawiać również osobom, które mają
poniżej 0,5 promila alkoholu. – Ale
w przypadku sprawców awantur domo−
wych nie stosujemy takich praktyk
– wyjaśnia. – Wobec nich jesteśmy bar−
dziej rygorystyczni.
M.D.

Obok 997
Płocka policja uruchomiła dodatkowy numer alarmowy. Teraz dzwoniąc pod 500 368 353 płoc−
czanie uzyskają bezpośrednie połączenie z policjantem, który nadzoruje służby patrolowe. – Chcie−
libyśmy, aby ten numer służył mieszkańcom, którzy chcą nam przekazać informację o największym
ciężarze gatunkowym, czyli o zdarzeniach przeciwko życiu i zdrowiu – mówi Katarzyna Lorens z Sek−
cji Prewencji Komendy Miejskiej Policji. – Można tu zgłaszać rozboje, pobicia, napady, gwałty, a tak−
że włamania i kradzieże.
Policja uruchamiając nowy numer telefonu chce – przede wszystkim – skrócić czas inter−
wencji. – Policjant nadzorujący patrole ma z nimi łączność radiową, wie gdzie obecnie znajdu−
je się radiowóz i w ten sposób może szybko go wysłać w miejsce, gdzie dzieje się coś niebez−
piecznego – wyjaśnia Katarzyna Lorens.
Za połączenie z nowym numerem telefonu komórkowego trzeba zapłacić według taryfy ope−
ratora. Można również wysłać sms−a. Telefon jest czynny przez całą dobę, także w weekendy
i święta. Oczywiście, można również dzwonić pod bezpłatny numer 997.
(m.d.)

Sygnały Płockie

To tytuł projektu, który realizuje
Straż Miejska wraz ze Szkołą Wyższą
im. Pawła Włodkowica.
– Początkowo zamierzaliśmy podjąć
działania prewencyjne, czyli tylko kontro−
lować kafejki internetowe – mówi Alek−
sandra Kaczorowska ze Straży Miejskiej.
– Ale stwierdziliśmy, że warto byłoby, żeby
uczniowie otrzymywali informacje i wska−
zówki jak bezpiecznie korzystać z sieci.
Strażnicy kontrolują sześć działają−
cych kafejek internetowych w naszym
mieście. Tylko przez trzy tygodnie ak−
cji wylegitymowali 38 uczniów. 23
z nich było na wagarach. W większości
byli to gimnazjaliści – 15, pięciu
uczęszczało do szkół ponadgimnazjal−
nych, a trzech do podstawówki.
– Gdy uczeń jest nieletni, strażnik
kontaktuje się z dyżurnym w naszej sie−
dzibie – opowiada Rafał Fabiszewski
z referatu szkolno−edukacyjnego SM.
– Ten dzwoni do szkoły i sprawdza czy
dziecko powinno być na zajęciach. Jeśli
tak, uczeń natychmiast jest odwożony
radiowozem do szkoły.
Wagarowicz otrzymuje specjalnie
opracowaną ankietę oraz ulotkę, z któ−
rej może się dowiedzieć m.in. czy jest
uzależniony od internetu. Dyrekcja
szkoły powiadamia rodziców, że uczeń
był nieobecny w szkole i prosi o wypeł−
nienie ankiety oraz odesłanie jej do
Straży Miejskiej. – Projekt ruszył w po−

łowie stycznia, niestety do dziś nie
zwrócono nam żadnej ankiety – ubole−
wają strażnicy. – A współpraca z rodzi−
cami jest niezwykle ważna.
– Ankiety, które wypełniają nie tylko
wagarowicze, ale również inni ucznio−
wie płockich szkół, mają pokazać czy
osoby te są uzależnione od internetu
– mówi Daniel Korzan z Katedry Tech−
nologii i Komputeryzacji Wydziału Pe−
dagogicznego SWPW. – Chcemy zdia−
gnozować skalę i rodzaj patologicznych
zachowań związanych z korzystaniem
z sieci. Wybierzemy grupę wysokiego
ryzyka, a następnie przeprowadzimy
szeroką akcję informacyjną i edukacyj−
ną w płockich szkołach. Ponadto
wszystkie osoby zagrożone tym zjawi−
skiem mogą i powinny zwrócić się do
specjalistów. Wskazujemy im adresy in−
stytucji, które mogą pomóc.
Specjalnie na potrzeby projektu zo−
stała stworzona strona internetowa:
www.cyberwagary.republika.pl, na któ−
rej znajdują się informacje dla uczniów
i rodziców; można tam pobrać ankietę,
obejrzeć ciekawe i bezpieczne strony
internetowe, a nawet wziąć udział
w konkursie. Skierowany jest on do
młodych osób, które zachęcane są do
tworzenia własnych stron interneto−
wych. Organizatorzy obiecują atrakcyj−
ne nagrody, m.in. sprzęt komputerowy.
Małgorzata Domańska
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Święta Wielkanocne obchodzimy od 325 roku. W maju tego roku cesarz
rzymski Konstantyn zaprosił na zjazd w Nicei wszystkich biskupów w ce−
sarstwie. Sobór miał na celu zakończenie sporów ideologicznych w ko−
ściele oraz ustalenie czasu święcenia Wielkanocy. Przyjęto, że pamiątka
Zmartwychwstania obchodzona będzie odtąd w pierwszą niedzielę po
wiosennej pełni księżyca, przypadającej po wiosennym zrównaniu dnia
z nocą, czyli po 21 marca każdego roku. Pamiątka Ukrzyżowania zaś ob−
chodzona będzie w poprzedzający święto Zmartwychwstania piątek.
Święta wielkanocne obchodzono najpierw przez cały tydzień, po−
tem skrócono do 3 dni, wreszcie w 1775 roku papież Pius VI usta−
lił obowiązującą do dziś wersję dwudniową, poprzedzoną triduum
(j)
paschalnym.

Wyspa Wielkanocna
Samotna wyspa Rapa Nui została
ochrzczona mianem Wyspy Wielka−
nocnej tylko dlatego, że pierwszy Euro−
pejczyk admirał Jakub Rogeveen – do−
wódca trzech statków pod holenderską
banderą – dotarł na ten nieznany ląd
w niedzielę wielkanocną 5 kwietnia
1722 roku. Później dopiero od tubyl−
ców dowiedział się, że wyspa ma już
swoją nazwę (Rapa Nui – wielka wys−
pa), ale w powszechnym użyciu przyję−
ła się nazwa nadana przez Holendrów.
Wyspa Wielkanocna jest zamorskim
terytorium Chile, od którego dzieli ją 3
tys. km. Jej powierzchnia wynosi 170
km kw. zamieszkuje ją około 3 tys.
osób. Podstawą gospodarki jest rybo−

łówstwo i hodowla owiec. Kontakt ze
światem utrzymywany jest przez lotni−
sko Mataveri, statki pasażerskie i towa−
rowe docierają nieregularnie.
Klimat na wyspie jest podzwrotniko−
wy, średnia temperatura 20,5 st. C.
Największą atrakcją wyspy są
ogromne kamienne posągi, ustawione
twarzą do oceanu, których zachowało
się około tysiąca. Nie wiadomo kogo
ogromne pomniki przedstawiają. Moż−
na się jedynie domyślać, że to wize−
runki władców wyspy, gdyż większość
charakteryzuje się długimi uszami. Aż
do XVIII wieku na wyspie ludność po−
dzielona była na 2 kasty: długouchych
(uszy wyciągano sobie specjalnie cięż−
kimi ozdobami), którzy stanowili elitę
wyspy i krótkouchych, którzy praco−
wali na rzecz tych pierwszych.
W XVIII wieku doszło do buntu
krótkouchych, którzy wycięli
w pień warstwę panującą.(j)

Turystom mieszkańcy
prezentują się
w tradycyjnych
strojach

Staropolskie obyczaje wielkopostne i wielkanocne zadziwiały
cudzoziemców. W licznych relacjach podkreślano, że takiej gor−
liwości i różnorodności na zachodzie Europy nie znano.

Wielki Tydzień
W Wielkim Tygodniu w kościołach
odbywały się procesje kapników tzn. lu−
dzi którzy z nakazu spowiednika lub swo−
iście pojmowanej pobożności, zadawali
sobie publiczną pokutę, polegającą na sa−
mobiczowaniu. Nieszczęśnicy przyw−
dziewali płócienne, długie kapy z kaptu−
rem zasłaniającym twarz, lecz całkowicie
odkrywającym plecy. W procesji wkra−
czali do kościoła i rozpoczynali pokutę.
W trakcie mszy pasyjnej biczowali się
pięć razy, wcale nie na żarty. Używali dy−
scyplin rzemiennych przypieczonych
w ogniu dla uzyskania większej twardo−
ści lub nicianych z wplecionymi w nie
szpilkami i metalowymi gwiazdkami.
Plecy pokutników szybko spływały
krwią. Zdarzało się – jak pisze Jędrzej Ki−
towicz – jakkolwiek rzadko, że do bi−
czowników dołączały kobiety.
W Wielki Piątek kapnicy obchodzili
kościoły w mieście, biczując się w każ−
dym z nich po jednym razie. Szli parami,
a na ich czele kroczył kapnik odgrywają−
cy rolę Chrystusa, dźwigający krzyż
i cierniową koronę. Ponieważ zdarzało
się, że pierwszy kapnik urozmaicał sobie
wędrówką kufelkiem piwa i innymi „na−
dużyciami”, kapniczych praktyk dość

szybko zakazano. Był to dzień szczegól−
nej żałoby po śmierci Chrystusa, w któ−
rym powstrzymywano się od spożywa−
nia jakichkolwiek pokarmów i zasłania−
no lustra i krzyże.
Polskim obyczajem była i jest budo−
wa w kościołach grobów. J. Kitowicz
pisze, że były robione na formę rozma−
itą. Np. reprezentowały Abrahama pa−
triarchę, syna swego Izaaka na ofiarę
Bogu zabić chcącego, albo Józefa od
braci swoich do studni wpuszczonego
(...) Górę Kalwaryjską z zawieszonym
na krzyżu Chrystusem, z żołnierzami i z
tłumem Żydostwa. Po niektórych ko−
ściołach takie wyobrażenia były rucho−
me.(...) Przy każdym grobie siedziały
panie i panny, kwestujące na pożytek
kościoła i potrzebujących. Na ogół były
to niewiasty bardzo urodziwe, bo wtedy
datki były znaczniejsze. Przy grobach
odbywały się często koncerty wokalne
i panował klimat iście świąteczny,
sprzyjający flirtom i wzajemnej adora−
cji. Zwiedzanie grobów trwało cały
dzień i nieraz przeciągało się późno
w noc, a uczestniczyły w tym wszystkie
stany społeczne, od żebraków po ary−
stokratów.
Opr.(j)

Przysłowia wielkanocne

Przez wieki wierzono, że posągi postawili przybysze z kosmosu. Dziś wiadomo, że wy−
kuwali je krótkousi w kamieniołomach
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* Kto szanuje święta boże, temu Pan Bóg dopomoże
* Komu święta, to święta, a brzuch zawsze o głodzie pamięta
* Gdy na dzwony wielkanocne pada, suchość nam przez całe lato włada
* Pogodny dzień wielkanocny grochowi wielce pomocny
* Zielone Boże Narodzenie, a Wielkanoc biała, w polu uciecha mała
* Wielką Niedzielę pogoda, duża w polu uroda
* W Wielki Piątek dobry zasiewu początek
* Kto w Wielki Piątek sieje, ten się w żniwa śmieje
* Kiedy w Wielki Piątek pada, suche lato deszczyk nam ten przepowiada
* Jak w Wielki Piątek jest rosa, będzie obfity plon prosa
* Deszcz na Wielki Piątek napcha każdy kątek
wybr. (m.d.)

Sygnały Płockie

*ŚWIĄTECZNY PRZEKŁADANIEC*ŚWIĄTECZNY PRZEKŁADANIEC*ŚWIĄTECZNY PRZEKŁADANIEC*ŚWIĄTECZNY PRZEKŁADANIEC*

Dyngus−śmigus−śmigurst
Był to (i jest) obyczaj powszechny za−
równo u ludu wiejskiego, jak i u miesz−
czan i szlachty. W poniedziałek wielka−
nocny mężczyźni oblewali niewiasty, we
wtorek był rewanż.
Co ciekawe, nie był to obyczaj tylko
polski. Oblewanie się wodą w okresie
wiosennym odnotował m.in. angielski
major Symes w 1795 roku, w swojej rela−
cji z podróży z Bengalu do Birmy. Napi−
sał on, że tamtejsi wyznawcy Buddy oko−
ło 10 kwietnia maja zwyczaj obmywania
się z grzechów starego roku poprzez wza−
jemne oblewanie się wodą, z wicekrólem
włącznie, który na gości pałacowych na−
słał 30 panien dworu z sikawkami.
W Polsce wielkanocny śmigus−dyngus
często łączony był z wzajemnym wręcza−
niem sobie jajek. Dodatkowo smagano
się rózgami, a nawet okładano pięściami.
W kronikach XVIII−XIX wieku opisane
są śmigusowe obyczaje ludu wielkopol−
skiego, ze śladami pogańskiego obmywa−
nia. W niedzielę wielkanocną parobek
wchodził z miednicą na dach karczmy
i głośno pobrzękując zapowiadał, które

dziewczyny nazajutrz będą oblewane i ile
dla każdej z nich potrzeba będzie piasku
do szorowania i kubłów wody. Bywało,
że kawalerowie wiejskie dziewczyny cią−
gnęli nad rzekę i całe zanurzali.
Jędrzej Kitowicz w „Opisie obyczajów
za Augusta III” wspomina, że dystyngowa−
ni amanci oblewali amantki lekko różaną
lub inną pachnącą wodą. (...) Tylko hajdu−
cy i lokaje obnosili wodę cebrami. Do naj−
większej rozkoszy należało przydybanie ja−
kiejś damy w łóżku. Wtedy musiała niebo−
ga pływać w wodzie między podsuszkami
i pierzynami jak między bałwanami.
Według Kitowicza (konfederat barski,
od 1781 roku proboszcz w Rzeczycy)
dyngus ma dwa źródła: pierwsze sięga Je−
rozolimy, gdzie Żydzi wodą lana z okien
próbowali rozpędzić zbiegowiska ludzi,
rozmawiających o zmartwychwstaniu
Chrystusa, drugie jest polskie i sięga po−
czątków chrześcijaństwa w naszym kraju,
kiedy to chętnych do przyjęcia chrztu by−
ło tak wielu, że rezygnowano z indywidu−
alnych obrzędów i grupowo chrzczono
ludzi w wodzie.
(j)

Wierzyć, nie wierzyć... poczytać można. Wróżby kojarzą nam się najczęściej
z Andrzejkami. Ale nasi przodkowie wierzyli, że Wielkanoc niesie ze sobą
wiele symboli. Polskie zwyczaje świąteczne kształtowały się przez lata. Na
ich oryginalność złożyła się synteza obrządku chrześcijańskiego i zwycza−
jów pogańskich, pochodzących jeszcze z czasów państewek plemiennych.

Wróżby Wielkanocne
W Wielki Czwar−
tek, Piątek i Sobotę
magiczną moc miała
woda. Wiara w siłę
wody święconej była
i – nadal jest – bardzo
mocna: przywracała cho−
rym zdrowie, błogosławiła
nowożeńców i noworodki,
kropiło się nią zboża przed
siewem. W Wielką Sobotę
święciło się wodę i kropi−
ło domowników, zwie−
rzęta oraz dom.
Jeszcze nie tak dawno
wierzono, że kąpiel
w rzece lub jeziorze (na−
wet wtedy, gdy jest bar−
dzo zimno) – późnym
wieczorem w Wielki
Czwartek lub wczes−
nym rankiem w Wielki
Piątek – zapewni urodę
i ochronę przed złem.
Wierzono, że ogień
był potrzebny do
oczyszczenia ze złych
mocy. W Wielką Środę
rozpalano na granicy wsi
siedem dużych ognisk,
miały one chronić domo−
stwa przed pożarem.
Natomiast w Wielki
Czwartek do domu przyby−
wały ubożęta, czyli dobre
duszki pomagające gospoda−
rzom. W Wielki Czwartek i w
Wielki Piątek przybywały rów−
nież dusze zmarłych – w te dni nie
wolno było rozpalać ognia w piecu.
Sygnały Płockie

Jedzono wtedy przygotowane wcześniej
postne potrawy.
Tak jak dziś w Wielką Sobotę niesiono
do kościoła święconkę. Nie były to jed−
nak malutkie koszyczki, ale wielkie ko−
sze, w których mieścił się m.in. wielki
bochenek chleba. Gospodynie liczyły ile
wśród upieczonych przez nie bochenków
chleba jest przypalonych – jeśli było ich
ponad 24 oznaczało to skwarne lato.
Święcone jedzenie miało wielką siłę
i nie wolno było z niego nic wyrzucać,
nawet kości z mięsa. Dawano je psu, po−
nieważ chroniły go przed wścieklizną.
Palma wielkanocna miała magiczną
moc. Po poświęceniu uderzano nią każ−
dego domownika, wymawiając przy tym
regułkę „Nie ja biję, wierzba bije” – mia−
ła ona przynieść dziewczętom urodę,
a chłopcom siłę. Natomiast by uchronić
się przed chorobą gardła, połykano ba−
zie. Palma włożona do ula dawała
pszczołom dużo miodu, a w sieci ryba−
ków chroniła połów, by nie zabrały go
czarownice.
Jajko ma tak wielką i dobroczynną
moc, że nawet jego skorupki są waż−
ne. Jeśli kury dostaną je do zjedzenia,
zniosą dużo jajek. Jeśli zgniecione sko−
rupki rozsypie się wokół domu zapew−
nia się mu ochronę, a przyczepione do
drzwi wejściowych przyczyniają się do
spokoju domowników.
Ze święconymi jajkami wiążą się mi−
łosne wróżby. Gdy na stole znajdzie
się parzysta liczba jajek, oznacza to dla
panny szybkie zamążpójście. Obdaro−
wywanie się przez zakochanych świę−
conym jajkiem gwarantowało udany
związek.
opr. (m.d.)

Wielkanoc na świec i e

Zwyczaje, symbole i przesądy związa−
ne ze Świętami Wielkanocnymi w każ−
dym kraju się różnią.
W Stanach Zjednoczonych dawniej wie−
rzono, że jajko ugotowane w Wielki Piątek
i zjedzone w Wielką Niedzielę przyniesie do−
mownikom szczęście. Natomiast świąteczne
jajko przechowywane przez sto lat zamieni się
w diament.
Sądzono, że w Wielki Piątek można siać
różne kwiaty i warzywa, bo jest to pomyślny
dzień dla ogrodników. Tego dnia nie można
natomiast prać, bo może przynieść to nagłą
śmierć w rodzinie.
Dziś przed Świętami odbywają się zbiórki
żywności i ubrań. Wśród dzieci popularnym
zwyczajem jest szukanie skarbów – są to ugo−
towane na twardo lub czekoladowe jajka ukryte
w domu lub ogrodzie. Natomiast w poniedzia−
łek odbywają się zawody w toczeniu jajek.
W Skandynawii Święta są całkiem inne niż
u nas. Głównymi daniami są: łosoś w soli,
omlet z krewetkami i śledź marynowany. Do
tego można zjeść bułeczki z ciasta francu−
skiego.
W Austrii na świątecznym stole pojawiają
się naleśniki. Do tego jest sałatka z wędlin
i warzyw podawana z drobnymi ciasteczkami
anyżowymi. Ponadto jada się bułeczki droż−
dżowe, a także delikatną ryżową leguminę
z sosem truskawkowym. Na deser podaje się

Gęś po polsku
Składniki: tuszka gęsia, około kilogra−
ma winnych jabłek pokrojonych w ćwiar−
tki, garść rodzynek, czosnek, sól, pieprz,
gałka muszkatołowa, roztopione masło.
Sprawioną i oczyszczoną tuszkę nacie−
ramy z zewnątrz i wewnątrz czosnkiem
roztartym z solą i pieprzem. Zostawiamy
na 24 godziny, aby mięso skruszało. Na−
stępnie polewamy roztopionym masłem
i pieczemy 2 godziny (jeśli tuszka niedu−
ża), skrapiając wodą i sosem spod gęsi.
Potem wrzucamy do sosu rodzynki, ćwiar−
tki jabłek i posypujemy gęś gałką muszka−
tołową. Pieczemy jeszcze pół godziny.

wytrawny krem serowy i powidła śliwkowe
przyprawione rumem, skórką pomarańczową
i posiekanymi migdałami.
Pomlazka, czyli rózga i kraslica, czyli pi−
sanka – to najważniejsze symbole Wielkano−
cy w Czechach. Razem z oseni – zasadzonym
w doniczkach tygodniowym zbożem – mają
na świątecznym stole honorowe miejsce.
Wielkanocny Poniedziałek był tradycyjnie
dniem rózg z wierzbowych witek, ozdobio−
nych kokardkami i bibułkami. Symbolicznie
chłostało się nimi kobiety po łydkach.
Tradycja święcenia pokarmów w Wielką
Sobotę pozostaje w Czechach prawie w ogó−
le nieznana. Najczęściej dopiero w poniedzia−
łek można zobaczyć przed kościołem kobiety
z koszykami pełnymi pisanek. Dziś już tylko
na Morawach podtrzymuje się tradycję zako−
pywania pisanek w rogu stajni i pola, aby za−
pewnić sobie dobre plony.
W Nikaragui największym wielkanocnym
przysmakiem są dania z iguany. W Wielki Ty−
dzień szczególną popularnością cieszy się so−
pa de garrobo – postna zupa przyrządzana
z tego zwierzęcia. Tradycja ta jest kultywowa−
na, pomimo że iguana znajduje się pod ścisłą
ochroną, jako gatunek bliski wymarcia. Sopa
de garrobo z iguany, ugotowana z dodatkiem
warzyw i ryżu, ma wzmacniać organizam. Po−
nadto posiada wlaściwości silnego afrodyzja−
ku.
opr. (m.d.)

Gęś podajemy pokrojoną w plastry, po−
laną sosem rodzynkowo−jabłecznym,
który pięknie stężeje, jeśli dodamy do
niego odrobinę żelatyny.
Do gęsi podajemy surówkę z poma−
rańczy, cebuli i sosu, który przygoto−
wujemy z soku pomarańczowego, im−
biru, odrobiny oliwy, soli, chili i soku
z cytryny. Polewamy nim cząstki po−
marańczy, a przed spożyciem wkłada−
my na godzinę do lodówki.
Sos do mięs wielkanocnych
Sosy są ozdobą większości potraw.
Podkreślają lub uwypuklają ich smak.
Na święta można wypróbować np. taki
wiosenny.
Składniki: 3 jajka ugotowane na
twardo, sok z cytryny, szklanka kwaś−
nej gęstej śmietany, pęczek szczypior−
ku, pęczek rzodkiewek, mały świeży
ogórek, sól, pieprz, cukier.
Gotowane żółtka ucieramy na gładką
masę, stopniowo dodając sok cytryno−
wy i ubitą śmietanę. Wsypujemy drob−
niutko posiekany szczypiorek, pokrojo−
na w kostkę rzodkiewkę i ogórek (bez
pestek). Przyprawiamy solą, pieprzem
i cukrem. Na koniec dodajemy do sosu
drobniutko posiekane białka.
Sos przygotowujemy co najmniej go−
dzinę przed podaniem. Jeśli wolimy
ostrzejszy, zamiast całej szklanki śmietany
bierzemy pół i pół szklanki majonezu. (j)
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Tak będzie wyglądać w przyszłości
wybieg dla słoni. Powstanie na wznie−
sieniu, na którym obecnie znajduje się
“grzybek”. Wybieg zajmie 1,5 ha po−
wierzchni. Całość kompleksu będzie
ponad dwa razy większa. Widoczna na
komputerowym projekcie przeszklona
kopuła pawilonu stanie tuż przy alejce
i ogrodzeniu (od strony torów kolejo−
wych). Tu będą cztery wybiegi, które
będzie można dowolnie łączyć i ro−
zdzielać. Miejsce dla publiczności, za−
równo w budynku, jak i na zewnątrz
ograniczone będzie fosą. Pośrodku bu−
dynku stanie ażurowa kolumna, którą
zwieńczy świetlik.

To wstępna koncepcja, ale projekt jest
już w fazie uzgodnień. Potrzebne są jesz−
cze szczegółowe badania geologiczne te−
renu, niezbędne przy tak dużej inwesty−
cji. W przyszłym roku powinna rozpo−
cząć się budowa. Wizualizacja powstała
w firmie “Betek”, która wygrała przetarg
na opracowanie projektu i dokumentacji
technicznej kompleksu hodowlanego dla
słoni. Płocki wybieg ma łączyć w sobie
kilka pomysłów podejrzanych w podob−
nych obiektach w Hanowerze, Kopenha−
dze czy Kolonii. Będzie równie nowo−
czesny, ale znacznie tańszy. Zamieszkają
tu cztery słonie (w tym jeden samiec),
które stworzą grupę hodowlaną.
(rł)

ZBIGNIEW BĄCZYK

Słoniowy dom

Zwycięska reprezentacja Międzytorza

IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Rad Mieszkańców Osiedli i sa−
morządu miasta Płocka

W sobotę, 26 lutego w Gimnazjum
Nr 8 na Podolszycach Północnych od−
była się IV edycja Halowego Turnieju
Piłki Nożnej drużyn Rad Mieszkańców
Osiedli i samorządu miasta o Puchar
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Płocka.
W turnieju wzięło udział 11 drużyn
złożonych z radnych osiedlowych z:
Dworcowej, Imielnicy, Kochanowskie−
go, Kolegialnej, Międzytorza, Podolszyc
Południe, Podolszyc Północ, Starego
Miasta, Radziwia, Trzepowa, Winiar
oraz drużyna samorządowa złożona
z wiceprezydentów: Piotra Kubery i Da−
riusza Zawidzkiego oraz radnych Rady
Miasta: Marka Krysztofiaka, Andrzeja
Nowakowskiego, Piotra Nowickiego,
Zenona Sylwestra Wiśniewskiego.
Rozgrywki rozpoczęły się o godzinie
8 w systemie „każdy z każdym” w czte−
rech grupach, w każdej po 5 zawodni−
ków. Z fazy grupowej wyszło osiem
drużyn, a mecze półfinałowe były ro−
zgrywane pomiędzy Podolszycami Pół−
noc, Starym Miastem, Międzytorzem
i drużyną samorządu.
Pierwsze miejsce zajęła Rada Miesz−
kańców Osiedla Międzytorze wygry−
wając z Radą Mieszkańców Osiedla

„BUJAJ SIĘ” czyli daj sobie szansę
Integracyjny Klub Tenisa od 1994
roku prowadzi zajęcia aktywizujące
społecznie i zawodowo osoby z trwały−
mi uszkodzeniami narządów ruchu, po−
ruszające się na wózkach inwalidzkich
lub przy pomocy protez. W trakcie swej
działalności Klub stał się organizacją
wózkowiczów dla wózkowiczów –
a więc doskonale rozumiejącą ich po−
trzeby i możliwości. Stąd też zajęcia
prowadzą instruktorzy poruszający się
na wózkach.
W 2004 roku Klub rozpoczął realizację
projektu „Bujaj się”. Projekt współfinan−
sowany był przez 8 miesięcy przez Fun−
dusz Grantowy. Okazało się, że zajęcia
i czynności prowadzone w ramach pro−
jektu są potrzebne i cieszą się zaintereso−
waniem osób niepełnosprawnych. Dlate−
go też w 2005 roku Klub kontynuuje pro−
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jekt, na który ponownie uzyskał dofinan−
sowanie z Funduszu Grantowego.
„Bujaj się” to m.in. zajęcia sportowe,
rehabilitacyjno−szkoleniowe, szkolenia,
obozy. Bardzo ważne jest także to, że
instruktorzy niepełnosprawni prowa−
dzący zajęcia, dzielą się swoją wiedzą
i doświadczeniem w pokonywaniu ży−
ciowych trudności związanych z nie−
pełnosprawnością.
Na zajęciach szkoleniowo−rehabilita−
cyjnych przekazywane będą praktyczne
umiejętności związane z życiem na
wózku, np. przemieszczenie się z wóz−
ka do samochodu i odwrotnie, pokony−
wanie krawężników, samoasekuracja
przed upadkiem. Projekt zakłada rów−
nież organizację szkolenia dla opieku−
nów osób niepełnosprawnych oraz
szkolenia komputerowego dla osób nie−

pełnosprawnych. W dalszym etapie
projektu, dla osób biorących udział
w zajęciach, zostaną zorganizowane
obozy rehabilitacyjne i sportowe.
Zajęcia odbywają się od 5 marca co
tydzień w soboty od godziny 11 w sali
gimnastycznej Specjalnego Ośrodka
Szkolno−Wychowawczego nr 1, przy
ulicy Gradowskiego 24.
Projekt wspiera Centrum Wolonta−
riatu, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji,
Urząd Miasta Płocka oraz – mamy na−
dzieję – że realizację tego projektu we−
sprą ludzie dobrej woli.
Jeżeli więc jesteś osobą z trwałymi
uszkodzeniami dolnych, górnych na−
rządów ruchu i chcesz aktywnie żyć
i czerpać radość z tego co robisz –
skontaktuj się z nami.
Integracyjny Klub Tenisa

ZBIGNIEW BĄCZYK

Górą Międzytorze

Podolszyce Północ 2:0, która uplaso−
wała się na drugim miejscu. Trzecie
miejsce przypadło samorządowcom,
a czwarte Radzie Mieszkańców Osiedla
Stare Miasto.
Królem strzelców został zawodnik
z Międzytorza Paweł Fryska. Drużyną
fair play została ekipa Rady Mieszkań−
ców Osiedla „Dworcowa”. Tytuł naj−
lepszego bramkarza przyznano Marze−
nie Kępczyńskiej (na zdjęciu) z Rady
Mieszkańców Osiedla „Stare Miasto”,
a najlepszej zawodniczki – Bogumile
Jędrzejewskiej z „Kolegialnej”. Najlep−
szym zawodnikiem okazał się Marek
Rusek z Rady Mieszkańców Osiedla
„Dworcowa”.
Puchary za pierwsze trzy miejsca by−
ły ufundowane przez Wiceprzewodni−
czącego Rady Miasta. Fundatorem pu−
charów za czwarte miejsce, dla króla
strzelców i drużyny fair play był Wy−
dział Oświaty, Kultury i Sportu. Każda
drużyna uczestnicząca w turnieju otrzy−
mała na pamiątkę statuetkę i dyplom.
Po oficjalnych zmaganiach rozegra−
no jeszcze mecz towarzyski pomiędzy
dwiema drużynami samorządowców:
Płocka (wzmocnionej o reprezentantów
osiedli) i gminy Brudzeń Duży.
Organizatorzy dziękują dyrekcji
Gimnazjum Nr 8 i wiceprezydentowi
Piotrowi Kuberze za udostępnienie hali
sportowej, prezesowi OZPN−u Henry−
kowi Kisielewskiemu oraz sędziom:
Ludwikowi Gościniakowi, Henrykowi
Markiewiczowi, Małgorzacie Radom−
skiej, Rafałowi Szczytniewskiemu za
obsługę sędziowską, a także dyrektoro−
wi SZPZOZ Robertowi Makówce za
zapewnienie opieki medycznej w trak−
cie turnieju.
A.G.
Sygnały Płockie

*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*

Spełniając liczne prośby czytelników, którzy skarżą się na brak na przystan−
kach rozkładów jazdy, postaramy się pomóc pasażerom Komuniakcji Miejskiej,
drukując sukcesywnie rozkłady jazdy kolejnych linii.
Podajemy czas odjazdu z początkowych przystanków (pętli). Po lewej stronie
niektórych rozkładów podany jest czas jazdy do poszczególnych przystanków.
Minuty te należy dodać do godziny początkowej, umieszczonej w rozkładzie.
Przykład: autobus linii numer 20 z przystanku przy ul. Przemysłowa−

Sygnały Płockie

Kostrogaj odjeżdża o godzinie 6.15 (to podajemy). Jeżeli chcemy wsiąść na
przystanku Sienkiewicza−Kilińskiego, to do tego czasu należy doliczyć czas
przejazdu (z Przemysłowej do Sienkiewicza, podany z lewej strony), czyli 21
minut i wtedy wiemy, że autobus wyjeżdżający z Kostrogaju o 6.15 na interesu−
jącym nas przystanku będzie o godzinie 6.36.
Uwaga! Podane czasy przejazdu są minutami orientacyjnymi. Mogą się one
różnić od rzeczywistych, w zależności od natężenia ruchu na ulicach.

15

*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*

16

Sygnały Płockie

W ramach cyklu poświęconego największym skarbom Biblioteki im. Zieliń−
skich, Towarzystwo Naukowe Płockie pokazało tym razem Atlas Henricusa
Hondiusa „Nova totius terrarum orbis geographica ac hydrographica tabula”
wydany w Amsterdamie w latach 1631−1634

Krótki kurs kartografii

MACIEJ WRÓBEL

podstoli oświęcimski, poeta i tłu−
macz oraz Wacław Grodecki,
który
sporządził
wydaną
w 1562 r. w Bazylei mapę Polski.
Opracowania tych trzech stano−
wiły podstawowe źródło wyda−
wanych wówczas map obejmują−
cych obszar Polski.
Radosław Łabarzewski

Adam Łukawski w TNP z pasją opowiadał o historii kartografii

Urzeka świetnym stanem zacho−
wania i oryginalną oprawą z brązo−
wej skóry. Składa się z 55 karto−
nów. Tytułowy przedstawia dwie
półkule ziemskie: Amerykę oraz
Europę z Azją i Afryką (obydwie
z legendarną terra australis inco−
gnita) oraz portrety wybitnych po−
staci: Juliusza Cezara, Ptolemeu−
sza, mistrza kartografii Mercatora
i Jodocusa Hondiusa, a wszystko
upiększone kunsztownym orna−
mentem owocowo−kwiatowym.
Dalsze tablice to, zaopatrzone
w skalę, siatkę geograficzną i le−
gendę, ogólne mapy kontynentów:
Afryki, Ameryki, Azji, Europy
oraz szczegółowe: Włoch, Hiszpa−
nii, Austrii, Czech, prowincji ho−
lenderskich i francuskich oraz licz−
nych księstw niemieckich. Brakuje,
niestety, obrazu ówczesnej Polski
(jeśli nie liczyć mapy Prus
Wschodnich i Śląska Opolskiego).
Kolorowe wizerunki miast, her−
bów, rządzących i mieszkańców
krain oraz rysunki okrętów, płyną−
cych wśród fantastycznych zwie−
rząt morskich i władców głębin
zdobią dzieło Hondiusa, fascynują−
ce wszystkich miłośników podró−
ży, historii i kartografii.
O historii i złotym wieku karto−
grafii opowiadał Adam Łukawski,
właściciel drukarni Agpress, kolek−
cjoner stary map i druków.

runkiem tytana Atlasa, stąd nazwa
atlas geograficzny – przyp. red.) –
mówił Łukawski. – On jako pier−
wszy stworzył układ stron, który za−
chował się praktycznie do dziś; od
map ogólnych – świata, kontynen−
tów, państw, dzielnic i księstw – po
szczegółowe, mniejsze jednostki
administracyjne.
Po jego śmierci większość płyt
miedzianych z mapami nabył oj−
ciec Hondiusa. Wraz z rozwojem
kartografii i wiedzy na temat geo−
grafii ziemi, płyty były „uzupeł−
niane”. – Pozwalała na to techni−
ka miedziorytu. Płyta była mięk−
ka. Można ją było wyklepać, wyg−
ładzić i wprowadzić zmiany –
opowiadał Adam Łukawski.
– Dlatego zdarzały się również
kradzieże i zmiany autorstwa.
Konkurencja była duża.
Polskie opracowania map i te−
renów polski są wczesne i doty−
czą początku XVI w. W 1507 r.
Bernard Wapowski – ojciec pol−
skiej kartografii – zrobił mapę
Europy środkowej i wschodniej.
Był sekretarzem Zygmunta Stare−
go i w dosyć późnym wieku zajął
się kartografią.
Z wzorów Wapowskiego ko−
rzystali inni, również słynni kar−
tografowie: Andrzej Pograbka

Henricus Hondius (ur. 1587
– zm. 1638?) niderlandzki karto−
graf i sztycharz. Wywodził się ze
znamienitego rodu Hondiusów
(hol. de Hondt) zajmującego się
kupiectwem, miedziorytnictwem,
kartografią. Jego ojciec Jodocus
wydawał mapy, np. podręczny At−
las minor, powielane z płyt słynne−
go Mercatora (twórca Atlas sive
cosmographicae meditationes de
fabrica mundi et fabricati figura,
dokonał przewrotu w dziedzinie
kartografii opierając ją na podsta−
wach matematycznych), syn zaś
Wilhelm to nadworny sztycharz
królów polskich Władysława IV
i Jana II Kazimierza, twórca cieka−
wych planów Smoleńska i kopalni
wielickich oraz map Ukrainy i ba−
gien pińskich. Sam Henricus nato−
miast, wraz ze szwagrem Johanne−
sem Janssoniusem, unowocześnił
i rozszerzył atlas Mercatora, wyda−
jąc go pod zmienionym tytułem At−
las novus. Od 1633 r. publikacja
ukazywała się z tekstami: łaciń−
skim, francuskim, niemieckim, fla−
mandzkim i angielskim.
Hondius tworzył w czasach do−
minacji kartografii niderlandzkiej
(tzw. szkoła flamandzko−holender−
ska). Nowożytne, oparte na pod−
stawach naukowych mapy cecho−
wał specjalny styl, bogata orna−
mentyka i kolorystyka. Na margi−
nesach i kartonach tytułowych mi−
strzowie kartografii rytowali mie−
dziane portrety oraz sceny obycza−
jowe, wojenne i historyczne, na−
stępnie ręcznie kolorowane (tzw.
parerga). Do dziś budzą podziw
artystycznym wykonaniem.

Kartografia to dziecko dwóch
zjawisk: wielkich odkryć geogra−
ficznych i rozwoju druku (miedzio−
rytu). Na mapach zaczęły pojawiać
się wówczas coraz bardziej zbliżo−
ne do rzeczywistości kształty kon−
tynentów. Podstawowym źródłem
informacji byli wówczas podróżni−
cy, handlarze i żeglarze. Jednak na
przełomie XV i XVI wieku nie ist−
niało pojęcie kartografii. Podobnie
jak określenie atlas. – Po raz pier−
wszy użył go Holender Gerhard
Kremer, zwany Merkatorem (w la−
tach 1585−1595 wydał zbiór map
w formie księgi, ozdobiony wize−
Sygnały Płockie
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Wielki Merkator

Świat wg Hondiusa czyli jedna z kart „Nova totius terrarum orbis geo−
graphica ac hydrographica tabula”

KOBIECA RĘKA
Zawód dyrygenta kojarzony jest na ogół jako typowo
męski – o czym świadczyłyby wszystkie występy Płockiej
Orkiestry Symfonicznej w bieżącym sezonie. Jednym
z najbardziej atrakcyjnych był tu niewątpliwie koncert z 25
lutego br., kiedy to w sali PSM zaprezentował się często
goszczący w naszym mieście wirtuoz skrzypiec Konstan−
ty Andrzej Kulka (na zdjęciu), wykonując jedno z wieko−
pomnych arcydzieł romantycznej wiolinistyki, czyli Kon−
cert skrzypcowy D−dur op. 77 Johannesa Brahmsa. In−
strumentaliści pod wodzą młodego, obiecującego Jana Mi−
łosza Zarzyckiego sekundowali mu dzielnie – sprawdzając
się też w pamiętnej uwerturze do opery Nieszpory sycylij−
skie Giuseppe Verdiego i w dwóch suitach Edwarda Grie−
ga z muzyki do ibsenowskiego dramatu Peer Gynt.
W obu wypadkach były to powroty repertuarowe, Verdie−
go orkiestra grała już bowiem, w zupełnie innym składzie,
ponad ćwierć wieku wstecz (bez mała fatalnie), Griega zaś
niespełna sześć lat temu, w obsadzie zbliżonej do obecnej
(nieporównanie lepiej). Tak czy inaczej, trudno nie zadać
sobie przy okazji pytania, z iloma utworami z tak zwanej
żelaznej klasyki symfonicznej w ogóle nie zdążyła się
jeszcze zmierzyć.
Pytanie to powróciło tydzień później, 4 marca, przy oka−
zji Symfonii klasycznej D−dur op. 25 Sergiusza Prokofie−
wa, danej na zakończenie koncertu z cyklu „Wirtuozi in−
strumentu”. Ową „symfonię, jaką mógłby napisać Haydn,
gdyby żył w naszych czasach” (według samego kompozy−
tora) orkiestra wzięła już bowiem na warsztat w swym
okresie pionierskim, ze skutkiem zgoła opłakanym – do−
brze więc, mimo wszystko, że teraz wykonała ją w sposób
godny profesjonalnej estrady filharmonicznej. Duża w tym
zasługa kobiecej, acz stanowczej ręki kapelmistrzowskiej
Anny Jaroszewskiej (córki samej Agnieszki Duczmal),
świeżo upieczonej absolwentki studiów dyrygenckich
w Hanowerze, od września 2004 roku asystentki swego
mistrza, Eiji Oue, w NDR Philharmoniker, a poza tym sze−
fowej własnej Benjamin Britten Kammerorchester, w tym−
że dolnosaksońskim mieście.
Kolejny dotyk kobiecej ręki zaistniał na omawianym
koncercie za sprawą flecistki Jadwigi Sokołowskiej, zna−
nej chociażby z występów z Capella Cracoviensis i Sinfo−
nia Varsovia; w Płocku. Kompetentnie wykonała ona sto−
sunkowo mało znany Koncert na flet i orkiestrę D−dur
KV 314 Mozarta – programu dopełniły zaś słynna beetho−
venowska uwertura Coriolan i doprawdy interesująca
Mała suita na orkiestrę smyczkową z wczesnego okresu
twórczości najbardziej znanego kompozytora duńskiego,
Carla Nielsena.
Podkreślić trzeba konsekwentny, przemyślany układ
programu, od klasycyzmu właściwego (Mozart, Beetho−
ven) sięgającego po dwudziestowieczny neoklasycyzm
(Prokofiew), z woltą w stronę postbrahmsowskiego neoro−
mantyzmu (Nielsen, w późniejszej twórczości też zresztą
„neoklasycyzujący”). Na szczególną pochwałę zasługuje
zaś szersze niż kiedykolwiek – od pamiętnego koncertu
„Lutosławski in Memoriam” w lutym 2004 roku – uw−
zględnienie repertuaru współczesnego (Prokofiew, Niel−
sen – choć, dla ścisłości, jego młodzieńcza suita to jeszcze
wiek dziewiętnasty), dla orkiestry pod patronatem wielkie−
go Witolda chyba wręcz obowiązkowego. Były to dwie ja−
skółki, które najprawdopodobniej nie uczynią wiosny –
dobrze jednak, że pojawiły się na płockim horyzoncie
symfonicznym: za sprawą kobiecej ręki, która oby do−
pieszczała nas częściej.
A. Dorobek
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Rakiety
Siemienowicza

Tylko On jeden tak pisze i tak też przez swoją poezję prowadzi ludzi do Pana Boga – napisał
o księdzu Janie Twardowskim Jan Paweł II

Ten od bożej krówki
T

Z wielkiego
zdziwienia
Książnica Płocka zaprasza na wspólne
czytanie poezji ks. Jana Twardowskiego.
– Poczytajmy wspólnie te bardziej i te
mniej znane nam wiersze, porozmawiaj−
my o nich. Nadamy im własną interpre−
tacje, a potem uhonorujemy Nagrodą
Publiczności tę najbardziej nas przeko−
nującą, najpiękniejszą interpretację
wieczoru – czytamy w zaproszeniu.
Książnica zaplanowała trzy wieczo−
ry; 31 marca, 7 i 14 kwietnia. Wszyst−
kie rozpoczną się o godz. 18. Na zgło−
szenia udziału w wieczorach pod
wspólnym tytułem „Czytamy poezję
Księdza Jana Twardowskiego” czeka
Dział Oświatowy Książnicy Płockiej
pod nr tel. 268 00 32 – 33.
Spotkania, pod patronatem Marszał−
ka Województwa Mazowieckiego, or−
ganizowane są w ramach projektu
„Moje szczęśliwe dzieciństwo”. (rł)
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na Krakowskim Przedmieściu, gdzie od
1959 r. mieszka ks. Jan Twardowski.
Następne karty poświęcone są m.in.
przyjaciołom poety: Annie Kamień−
skiej, Janowi Śpiewakowi, Wojciecho−
wi Żukrowskiemu oraz Dominice
– córce Waldemara Smaszcza. Są też
jego fascynacje literackie z młodości,
m.in. ks. Franciszek Karpiński i Kazi−
mierz Wierzyński, z którym rozmawiał
jeszcze jako młody dziennikarz „Kuź−
nicy Młodych” oraz autorytet moralny
– dr Janusz Korczak.
Możemy zobaczyć wszystkie parafie,
w których ksiądz pełnił posługę kapłań−
ską, począwszy od małej parafii w Żbi−
kowie (1948 – 1952) i prefektury w Pań−
stwowej Szkole Specjalnej, gdzie uczył
religii dzieci niepełnosprawne. Praca
z dziećmi specjalnej troski zaowocowała
notatkami, z których między innymi
powstały późniejsze zbiory: „Zeszyt
w kratkę” oraz „Patyki i patyczki”.
Są też zdjęcia z ulubionych miejsc
odpoczynku (m.in. Głoskowa), mazo−
wieckich dworków, ks. Jan na waka−
cjach, odbierający „Order uśmiechu”
lub Nagrodę Literacką im. Włodzimie−
rza Pietrzaka. Książnica przygotowała
również bardzo piękny zbiór zdjęć

z mieszkania księdza, w którym pełno
jest biedronek, aniołków i rzeźb ludo−
wych, figurek świętych oraz drewnia−
nych koników. Jest też słynny piec, na
którym odwiedzające księdza dzieci zo−
stawiają swoje autografy i rysunki.
Wystawa w Książnicy Płockiej czyn−
na jest do końca kwietnia.
(rł)

MACIEJ WRÓBEL

rudno dziś policzyć, ile rozmai−
tych wydań poezji księdza Twar−
dowskiego stoi w każdym domu
na półce z książkami. Liczba tytułów
świadczy najlepiej o niesłabnącym zain−
teresowaniu autorem „Na osiołku”,
książki od której rozpoczął się jego
triumfalny marsz i ogromna popularność.
Książnica zaprasza na sentymentalną
podróż przez dzieciństwo, lata szkolne,
pierwsze literackie sukcesy, czasy „Kuź−
ni Młodych” do posługi pasterskiej poe−
ty, księdza i człowieka, którego codzien−
nie czyta papież Jan Paweł II.
Najnowsza wystawa Książnicy Płoc−
kiej, przygotowana na 90. urodziny ks.
Twardowskiego, to zapis życia w jego
osobistych komentarzach i wierszach
zebranych przez Waldemara Smaszcza
– komisarza wystawy, uzupełniona bo−
gatą dokumentacją fotograficzną. Ko−
lejne rozdziały z życia księdza rozpo−
czynają cytaty z jego wierszy, np. na
karcie „Dom pod Dobrą Nowiną” znaj−
dziemy zdjęcia z klasztoru ss. Wizytek

W cyklu Thesaurus−libri Towarzy−
stwo Naukowe Płockie pokaże 17 mar−
ca ”Artis magnae artilleriae” Kazimie−
rza Siemienowicza z 1650 r. z licznymi
ilustracjami przedstawiającymi m.in.
rozmaite przykłady rakiet wielostopnio−
wych różnego kształtu, bardzo nowo−
czesne jak na tamte czasy. Będzie moż−
na również zobaczyć inne książki zwią−
zane np. z techniką wojskową.
Kazimierz Siemienowicz (ok. 1600
– 1651?) był polskim inżynierem woj−
skowym, artylerzystą oraz wielkim te−
oretykiem sztuki wojennej. Sam kon−
struował swoje rakiety, czynił z nimi
różnorakie doświadczenia, by docho−
dzić do teoretycznych uogólnień.
”Artis Magnae Artilleriae pars pri−
ma” (”Wielka sztuka artylerii”) to
pierwsza i jedyna zachowana część
jego trzytomowego dzieła. Rękopis
części drugiej zaginął wraz z autorem
w niewyjaśnionych okolicznościach.
“Artis...” wydana została w 1650
roku w Amsterdamie i przetłumaczo−
na na wiele języków (tłum. francu−
skie 1651, niemieckie 1676, angiel−
skie i holenderskie 1729), wzbudzała
przez dziesiątki lat ogromne zaintere−
sowanie. Przez prawie 200 lat stano−
wiła podstawowy podręcznik artylerii
w Europie. Zawiera bowiem obszerny
rozdział o konstrukcji, wytwarzaniu
i własnościach rakiet (dla zastosowań
cywilnych i wojskowych), w tym ra−
kiet wielostopniowych, baterii rakiet
oraz rakiet ze statecznikami typu
”delta” (zamiast zwykle stosowanych
żerdek balastowych). W Polsce wy−
dana została dopiero w 1963 r. pod
tytułem “Wielkiej sztuki artylerii
część pierwsza”.

O historii artylerii i dziele Siemieno−
wicza opowie płk prof. dr hab Czesław
Jarecki, wykładowca Akademii Obro−
ny Narodowej w Warszawie, specjali−
sta w zakresie sztuki obronnej, znawca
historii artylerii. Spotkanie rozpocznie
się o godz. 18. ”Wielką sztukę...” moż−
na będzie jeszcze oglądać 18 marca (od
godz. 9 do 15).
(rł)
Sygnały Płockie
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W poszukiwaniu tradycji (2)
dokończenie
z poprzedniego numeru

Ministerstwo

Pomimo zmiany miejsca, budynek
miał być wzniesiony wg projektu Józe−
fa Główczewskiego z 1921 roku. Taka
koncepcja uległa jednak zmianie i no−
wy projekt wykonany przez tego same−
go architekta, 14 maja 1925 roku został
zatwierdzony przez Ministerstwo Wyz−
nań Religijnych i Oświecenia Publicz−
nego. Zatwierdzenie to zostało obwaro−
wane zastrzeżeniem wprowadzenia po−
danych zmian i zatwierdzeniem pod
względem technicznym przez Urząd
Wojewódzki w Warszawie, Okręgową
Dyrekcję Robót Publicznych. Władze
Ministerstwa oznajmiły równocześnie,
że projekt z Płocka jest kosztowny
i proponuje zastosować się do nadesła−
nego przez siebie projektu. Jednocześ−
nie oznajmiono, że ze względów budże−
towych nie udzieli się ani zasiłku, ani
pożyczki na budowę szkoły.
Magistrat zwrócił się do instytucji
bankowych o udzielenie kredytu, nie
rezygnując z zapomogi należnej od
Ministerstwa, do którego co jakiś czas
wysyłano prośby o dofinansowanie ze
Skarbu Państwa w oparciu o ustawę
z 1922 roku. W piśmie z 11 kwietnia
1927 roku Magistrat ponownie zwró−
cił się o taką pomoc: Dotychczas m.
Płock nie korzystało z pomocy Mini−
sterstwa, pomimo iż brak lokali szkol−
nych dawał się bardzo odczuć
a wszystkie szkoły powszechne
w Płocku mieszczą się w lokalach
bądź w budynkach do tego celu prawie
zupełnie nie przystosowanych. Ponie−
waż stan taki nadal trwać nie może,
gdyż szczupłe i ciemne sale szkolne
bez boisk i sal gimnastycznych są dla
młodzieży i nauczycielstwa zabójcze,
czego najlepszym dowodem jest wiel−
ka ilość dzieci gruźlicznych i anemicz−
nych, oraz stosunkowo częste zacho−
rowania nauczycieli, Magistrat m.
Płocka uważa za swój obowiązek
Sygnały Płockie

Józef Główczewski, fasada gmachu szkoły powszechnej, projekt z 1925 r.

uparcie dążyć do zmiany tego stanu.
Ze względu jednak na szczupłe własne
środki finansowe, które nie pozwalają
na opłatę wysokich procentów od sum
pożyczanych na cele budownictwa
szkolnego – władze miasta proszą
o udzielenie subwencji (Archiwum
Państwowe w Płocku).
Takiej subwencji nie udzielono, jedy−
nie Kuratorium Okręgu Szkolnego
Warszawskiego 15 czerwca 1928 roku
przyznało zasiłek w wysokości 25 000
zł i kredyt w wysokości 12.000 zł. Po−
nieważ ogólny koszt budowy szkoły
miał przekroczyć 4.000.000 zł, Magi−
strat zrezygnował z tego kredytu, jako
niewystarczającego.
Czas budowy

Magistrat pozostał na stanowisku bu−
dowy gmachu wg projektu Józefa
Główczewskiego.
W kwietniu 1925 roku rozliczono
dawny rachunek architekta, któremu
za należne 1.000 mk, teraz wypłacono
555 zł, 55 gr.
Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa,
nowy projekt został przesłany do Okrę−
gowej Dyrekcji Robót Publicznych,
przez którą został zatwierdzony 12 paź−
dziernika 1925 roku.
Prace budowlane prowadził Magi−
strat we współpracy z Komitetem Bu−
dowy Szkoły Powszechnej: przewodni−
czący Aleksander Maciesza, członko−
wie – inżynier Izydor Sarna, nauczyciel
Leon Dorobek.
Jeszcze przed zatwierdzeniem pro−
jektów, 2 września rozpisano konkurs
na wykonanie fundamentów do wyso−
kości cokołu, w którym ze względu na
trudną sytuację materialną społeczeń−
stwa płockiego, zapisano: Magistrat za−
strzega sobie, iż celem zatrudnienia
bezrobotnych wykwalifikowanych mu−
rarzy (czeladzi) niedozwolonem będzie
zatrudnienie przy murowaniu tak zwa−
nych chłopców w nadmiernej ilości, ro−
boty muszą być wykonywane przez wyk−
walifikowanych murarzy, jedynie na
każdych czterech czeladzi może być za−
trudniony jeden praktykant zapisany na
naukę murarstwa (Archiwum Państwo−
we w Płocku).

Przetarg wygrał majster Aleksander
Krysicki, a czynności budowlane zosta−
ły zakończone jeszcze w tym roku.
W maju 1926 roku rozpisano prze−
targ na dalsze prace murarskie i ciesiel−
ski, w wyniku którego budowę szkoły
powierzono Djonizemu Kowalskiemu.
Konkurs na roboty murarskie ponownie
wygrał Aleksander Krysicki.
Na wszystkie czynności był rozpisy−
wany przetarg, cegłę dostarczał M. Ko−
źlakowski z Płocka, dachówka holen−
derka pochodziła z Grudziądza, belki
żelazne dostarczała firma M. Margulie−
sa z Płocka, balustrady (zachowane do
dziś) zaprojektowała firma Jędrzej
Grzegorzewski, Kaftański, Iwanicki.
Prace malarskie powierzono J. Kaliń−
skiemu, wyposażenie projektował i wy−
konał Piotr Stiens.
W marcu 1927 roku szkoła była już
pod dachem, a w maju 1928 roku były
wykonane dębowe podłogi i pomalo−
wane ściany i lamperie.
Gospodarze

W tym czasie w Płocku było 8 szkół
7−klasowych miejskich i 2 prywatne.
Szkoły powszechne wynajmowały po−
mieszczenia w budynkach prywatnych.
Pomimo, że budynek nie był jeszcze
w pełni przystosowany na przyjęcie ucz−

Nowy projekt szkoły w stosunku do
poprzedniego był bardziej rozbudowa−
ny, ale i bardziej zwarty. Teraz szkoła
była dwupiętrowa, dziewięcioosiowa,
przykryta wysokim dachem namioto−
wym. Delikatny, pozorny ryzalit w osi
budynku, na wysokości pięter ozdobio−
ny był przyściennym portykiem zbudo−
wanym w oparciu o pilastry w porząd−
ku toskańskim, zwieńczonym trójkąt−
nym przyczółkiem wystającym ponad
gzyms wieńczący budynek.
W tym projekcie architekt również
zrealizował postulat odwoływania się
do tradycji architektury rodzimej,
w formie założenia określanego jako
tradycjonalizm monumentalno−wielko−
miejski. Teraz nawiązał do wzorów
późnobarokowej architektury pałaco−
wej, ukształtowanej w 1. poł. XVIII
stulecia, wskazując na słynny Pałac pod
Blachą w Warszawie – na jego wschod−
nią elewację i pałac kanclerza wielkie−
go koronnego Jana Małachowskiego
przy ul. Senatorskiej w stolicy. Ale
zmodernizowana, uproszczona forma
budynku, nadaje mu nieco klasycy−
styczne oblicze.
Niezrealizowany projekt Józefa
Główczewskiego jak i projekt realiza−
cyjny, na gruncie płockim znakomicie
ilustrują idee architektoniczne, jakie
wówczas kształtowały polskie budow−
nictwo, a ich walor artystyczny jest
znaczący.
Roman Rzymkowski

ROMAN RZYMKOWSKI

Sprawa budowy szkoły (obecnie
Gimnazjum nr 6 przy Alei Jachowicza 20)
na dwa lata została zawieszona i obecnie
trudno jest wskazać przyczyny takiego sta−
nu rzeczy. Można powiedzieć, że po prze−
dłużonych wakacjach odżyła na nowo
w tym samym miejscu, w jakim znajdo−
wała się w końcu 1922 roku, ale w niez−
nacznie zmienionych okolicznościach.
Nie doszła do skutku wymiana terenów ze
Szpitalem Św. Trójcy. Nowe miejsce pod
budynek szkoły został wyznaczony w Alei
Miejskiej. W tym celu na początku 1925
roku zakupiono działkę o powierzchni 2
morgi od Marianny Łucji Robakiewiczo−
wej, znajdującą się na terenie dawnego
folwarku pobenedyktyńskiego.
W marcu komisja w składzie, inspek−
tor szkolny Bolesław Serejko, architekt
miasta Antoni Wysocki i lekarz miejski
Frankowski, uznała teren za przydatny
pod budowę szkoły.

ARCHIWUM GIMNAZJUM NR 6

Dwa lata wakacji

niów, na początku maja 1928 roku został
zagospodarowany przez dyrektora Leo−
na Dorobka. Mieściła się tu również
Rzemieślnicza Szkoła Dokształcająca.
Po wojnie w budynku została urzą−
dzona Szkoła Podstawowa i Liceum
Pedagogiczne (1950−1960), Studium
Nauczycielskie (1960−1971), Wydział
Inżynierii Filii Politechniki Warszaw−
skiej w Płocku (1972−1982), Szkoła
Podstawowa nr 14 (1982−2001). Na ba−
zie tej szkoły w 1999 roku zostało urzą−
dzone Gimnazjum nr 6, będące Szkołą
– Promotorem Ekologii.
Tradycjonalizm
monumentalno−wielkomiejski

Gimnazjum nr 6, stan obecny
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W INNYM ŚWIECIE
Zainaugurowany w grudniu ubieg−
łego roku cykl koncertowy „Jazzowe
poniedziałki”, ciekawa i potrzebna ini−
cjatywa nowego kierownictwa ka−
wiarni jazzowej przy Płockim Ośrod−
ku Kultury i Sztuki, zaplanowano
wstępnie do maja roku bieżącego i, je−
śli frekwencja utrzyma się na dotych−
czasowym poziomie dwudziestu kilku
osób, nie wiadomo, czy całe przed−
sięwzięcie przetrwa. Ku pokrzepieniu
serc organizatorów i sympatyków tych
spotkań zwróćmy uwagę na podobne,
od 38 lat [sic!] odbywające się na war−
szawskim rynku staromiejskim, też
nota bene w poniedziałki, a częściej
niż raz na miesiąc.
Jak regularnie organizować wieczo−
ry artystyczne (z udziałem gości zna−
mienitych) nie sprzedając na nie bile−
tów, będzie musiało pozostać tajemni−
cą Wandy Warskiej i jej małżonka,
Andrzeja Kurylewicza – bo o ich słyn−
ną Piwnicę Artystyczną tu chodzi.
Jeden z moich przyjaciół, repre−
zentant dramatycznie zanikającego
gatunku rdzennej inteligencji war−
szawskiej i bywalec wspomnianego
przybytku, zapewnia mnie, że poczu−
ję się tam, jak w innym świecie – co,
pod jego kompetentnym przewodnictwem, postano−
wiłem sprawdzić zimą (24 stycznia) bieżącego roku.
Na ścianach w hallu – mini−afisze informujące, że
gośćmi Piwnicy bywali między innymi: prof. Leszek
Kołakowski i fenomenalna skrzypaczka Anne−Sophie
Mutter. W niewielkim pomieszczeniu obok – ekspozy−
cja obrazów Warskiej. Poniżej – piwnica właściwa: bia−
łe ściany, niezbyt wysokie sklepienia, solidne dębowe
stoły zastawione smakołykami od Bliklego na użytek
nader licznego tego wieczoru grona bywalców (gościem
specjalnym jest znany literat i scenarzysta, Jerzy Janic−
ki, który właśnie opublikował nową książkę).
Atmosferę prawdziwie rodzinnej sjesty niezawod−
nie buduje pani Wanda – „matka piwnicznego ogni−
ska”, wokalistka i konferansjerka niezrównana, bez−
błędna zarówno w kunsztownej piosence do wiersza
Mandelsztama, jak i w żartobliwej Lwowskiej polce
dla Bliklego (będącej swoistym gestem wobec funda−
torów słodkości oraz... Janickiego i Kurylewicza, ro−
dowitych lwowiaków). Na mini−estradzie – „półtora
metra kwadratowego prawdy”, według określenia
gospodyni wieczoru – najpierw trio młodych muzy−
ków (skrzypce, wiolonczela, fortepian) w dwóch inte−
resujących przykładach kameralnej twórczości „ojca
piwnicznego ogniska”, a potem znacznie bardziej re−
nomowane Andrzej Kurylewicz Trio.
Obok lidera tworzą je (o kilkadziesiąt lat młodsi):
Cezary Konrad (perkusja) i Paweł Pańta (kontra−
bas). W ich towarzystwie Kurylewicz – jeden z pio−
nierów polskiego jazzu, kompozytor wybitnie
uzdolniony i wszechstronny (by wymienić jeszcze
utwory symfoniczne, religijne i muzykę do popular−
nych seriali w rodzaju Lalki czy Polskich dróg),
a jako pianista znany z mistrzowskich interpretacji
mazurków Szymanowskiego – po dłuższej przerwie
powrócił na rynek jazzowy podwójnym albumem
Andrzej Kurylewicz Trio, nagranym wiosną 2000
roku. Wydawnictwo to słusznie uznano za przykład
postmodernistycznie uniwersalnego podejścia do
problematyki jazzowej – co słychać także i teraz:
standardy w rodzaju Blues March Golsona poja−
wiają się w kontekście... swingujących opracowań
pieśni z narodowego kanonu (O mój rozmarynie,
z wokalnym udziałem Warskiej), pobrzmiewają cy−
taty z klasyki i rodzimego folkloru, faktura ulega
chwilami free jazzowej dezintegracji. Nad wszyst−
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kim unosi się atmosfera beztroski, może nawet non−
szalancji domowego muzykowania – podkreślona
też przez przekomarzania gospodarzy, pełne mał−
żeńskiej czułości. Jest to jednak nonszalancja, na ja−
ką mogą sobie pozwolić tylko muzycy warsztatowo
nieskazitelni.
W istocie, jesteśmy tu w innym świecie: z dala od na−
pastliwego zgiełku komercyjnych mediów, agresywne−
go prostactwa postpeerelowskich elit czy też proble−
mów, z jakimi na tak zwanej prowincji muszą się bory−
kać animatorzy imprez w rodzaju „Jazzowych ponie−
działków”. Po koncercie pozwalam sobie wszakże wy−
wołać ducha muzycznej prowincji w rozmowie z mi−
strzem Andrzejem – zanim, wraz z mistrzem Jerzym,
pogrążą się bez reszty we lwowskich wspominkach.
– W wywiadzie udzielonym JAZZ FORUM wiosną
2002 roku wspomina Pan o swych pierwszych latach
powojennych, kiedy to, po przymusowym wyjeździe
ze Lwowa, znalazł się Pan w Gliwicach jako uczeń In−
stytutu Muzycznego, będącego czymś pośrednim
między średnią szkołą muzyczną a konserwatorium.
Prowadził go Marcin Kamiński, mniej więcej od po−
łowy lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia główny –
obok swojego przyjaciela, a mojego ojca, Franciszka
Dorobka – animator życia muzycznego w Płocku.
O gliwickim okresie jego działalności niewiele jednak
wiadomo w naszym mieście...

– Nie mogę podać Panu zbyt wielu
szczegółów, choć do tego Instytutu
uczęszczałem pięć lat (zdawszy tam
maturę w 1950 roku, od razu prze−
niosłem się do Krakowa). Pamiętam,
że był to człowiek niezwykle oddany
muzyce, a nade wszystko świetny or−
ganizator. To dzięki niemu w gliwic−
kim Instytucie znalazło schronienie
wielu powojennych rozbitków mu−
zycznych, a wśród nich ludzie tak wy−
bitni, jak Ludomir Różycki, jeden
z największych polskich kompozyto−
rów pierwszej połowy ubiegłego wie−
ku, czy pianista i pedagog Jerzy Żu−
rawlew, inicjator Konkursów Chopi−
nowskich. W rezultacie powstało tam
bardzo ciekawe, inspirujące środo−
wisko.
– Rozumiem, że dorastanie w po−
dobnym środowisku nie mogło pozo−
stać bez wpływu na Pańską ewolucję
artystyczną. Wracając jednak do pa−
na Marcina: w Płocku udzielał się on
czasem jako pianista, a po przejściu
na emeryturę stosunkowo dużo kom−
ponował (głównie duże formy orato−
ryjno−kantatowe). Czy było tak rów−
nież w Gliwicach?
– Prawdę mówiąc, nie pamiętam
go z tamtych lat we wcieleniu pianistycznym. Obok
prowadzenia Instytutu bardzo absorbowała go spra−
wa budowy pomnika Chopina w Gliwicach, ostatecz−
nie uwieńczona sukcesem.
– A czy wiadomo coś Panu na temat rzekomego sfi−
nansowania tego pomnika przez pana Marcina z włas−
nej kieszeni – przez co rozpadło się ponoć jego pier−
wsze małżeństwo?
– To jakaś bzdura: fundusze, jakimi osobiście dys−
ponował, nigdy by mu na to nie pozwoliły – prędzej
już Żurawlewowi. Co się zaś tyczy jego kompozycji,
pracował wtedy nad suitą orkiestrową Śladami Fry−
deryka, ale nigdy jej nie słyszałem: powstała w 1949
roku, a ja wkrótce potem opuściłem Gliwice.
Ponad ćwierć wieku później usłyszeli ją natomiast
płoccy melomani: dzięki miejscowej orkiestrze, jesz−
cze wtedy „kameralnej”, której pan Marcin był współ−
założycielem. O tym ostatnim fakcie mój rozmówca
może nawet nie wie – choć przecież zdarzało mu się
bywać w Płocku, ostatnio bodaj w marcu 1998 roku,
kiedy to z żoną i kontrabasistą Zbigniewem Wegeha−
uptem dał pamiętny koncert w Domu Darmstadt.
Słuchając pięknej noworocznej kolędy Jana Kocha−
nowskiego, zaśpiewanej przez Wandę Warską na po−
żegnanie, pomyślałem sobie, że czas byłby najwyższy
ponownie zaprosić ją wraz z mężem do Płocka, gdzie
mogliby wystąpić... na przykład jako goście honorowi
przyszłorocznej edycji Kolędowania. Chyba, że do te−
go czasu „Jazzowe poniedziałki” okrzepną na tyle, by
móc się godnie odnaleźć w roli gospodarza koncertu
z udziałem artystów tak niepospolitych...
Andrzej Dorobek
PS W ramach trzeciej edycji tego cyklu, w „walen−
tynkowy” wieczór 14 lutego br., udanie zaprezento−
wał się koniński septet Dixieland Band z sympatycz−
nym klarnecistą Krzysztofem Pydyńskim w roli lide−
ra i młodziutką, dość obiecującą Małgosią Nędzi, ja−
ko dodatkową atrakcją wokalną. Zespół występował
już w Rosji, Niemczech i na rodzimych festiwalach
jazzowych. W naszej kawiarni Jazzowej „Mucha”
przedstawił serię standardów (m.in. Royal Garden
Blues i śpiewany kiedyś przez Ellę Fitzgerald Goody
Goody) w kompetentnych opracowaniach w stylu no−
woorleańskim i swingowym. Na marzec przewidzia−
no występ big bandu z Bydgoszczy, co wskazuje że
od strony merytorycznej cała rzecz jest sensowna.
Sygnały Płockie

* KULTURA * KULTURA * KULTURA * KULTURA * KULTURA * KULTURA * KULTURA * KULTURA * KULTURA * KULTURA *
Choć najnowszy spektakl Marczewskiego powinien obronić się sam, bę−
dzie z nim niemały problem.

WALDEMAR LAWENDOWSKI

Wydawało się niemożliwe, a jednak. Schulz
Marczewskiego jest krwisty i sceniczny. To
hołd złożony nie tylko poetyce autora „Skle−
pów cynamonowych”, ale również jego filo−
zofii. Uporczywe poszukiwanie sensu w sło−
wie i poprzez słowo. Marczewski udowodnił,
że Schulza można “pokazać” i, że może on
być aktualny. „Sklepy...” Marczewskiego ek−
sponują to co uniwersalne i współcześnie waż−
ne – obraz dezintegracji osobowości, która
próbuje przeciwstawić się hegemonii postno−
woczesności. Poszukuje wspólnych ogniw,
aby znaleźć punkt zaczepienia, sens, bo prze−
cież „co nie ma sensu, nie jest dla nas rzeczy−

wiste”. Marczewski nie oszczędza jednak wi−
dza. Napycha go kakofonią słów, zmusza (tak
jak swych aktorów) do aktywnego uczestnic−
twa, nie oglądając się na maruderów i malkon−
tentów. Już rozpoczęcie spektaklu “Mityzacją
rzeczywistości” ma nas przygotować do wy−
siłku poezji.
Marczewski oparł swój spektakl na micie
ojca. To najważniejsza postać w opowiada−
niach – wyobcowany, niebieski ptak, który
w zderzeniu z okrutną rzeczywistością nie
tyle kapituluje co zanika, przybiera postać
karakona. W spektaklu wspaniale ukazana
przez Jacka Mąkę – tragiczna, czasami bu−
dząca żałość, ale i sympatię. Na uznanie za−
sługuje brawurowo poprowadzony przez
niego “Traktat o Manekinach”. Ojciec to
jednocześnie źródło chaosu, domowych wa−
riactw i sensu, a raczej jego rozpaczliwego
poszukiwania.
Krótko mówiąc „Sklepy...” Marczewskiego
to jedna z bardziej interesujących, ale i kontro−
wersyjnych propozycji płockiego teatru
w ostatnich miesiącach. Problem jednak
w tym, że są one szkolną lekturą i z myślą
o młodzieży szkolnej zostały przygotowane.
Jeśli ktoś jednak sądzi, że ich obejrzenie poz−
woli uniknąć sięgnięcia po książkę, może być
rozczarowany. Schulz wymaga podjęcia wy−
siłku, a Marczewski zerwania z konwencją
i skupienia. Dlatego największą frajdę sprawia
konfrontowanie tych dwóch artystów.
Pozostaje mieć zatem nadzieję, że „Skle−
py...” nie podzielą losu “Ślubu” Gombrowi−
cza, którego zdjęto z afisza (ze względu na
frekwencje) po kilku przedstawieniach. Na
pewno na to nie zasługują.
(rł)

Z namaszczeniem pielęgnuje każdy detal brzydoty. Zamyka czas
w ramach starych, drewnianych okien.
Jan Bem−
benista uro−
dził
się
w 1962 r.
w Płocku.
Na początku
lat 90., po
silnych oso−
bistych do−
świadcze−
niach wyje−
chał do Cho−
rzowa do ro−
dziny i zo−
stał. Śląsk
okazał się
niezwykle
inspirujący. Bembenista, ślusarz, parający
się różnymi zajęciami (m.in. kowalstwem
artystycznym), zaczął tworzyć pierwsze
obrazy. Dziś ma na swoim koncie udział
w wielu wystawach zbiorowych, szereg
wystaw indywidualnych oraz znaczące suk−
cesy w wielu konkursach malarskich i foto−
graficznych. W ubiegłym roku, pokazywa−
na obecnie w Płocku, wystawa „Górnoślą−
skie klimaty” gościła w Monachium.
Na jego obrazach pojawiają się na pozór
brzydkie fragmenty ceglanej elewacji fami−
loków, tabliczek adresowych, bramy i pod−
wórka śląskich kamienic oraz fabryczne ko−
miny i wieże ciśnień. Upodobał sobie stare,

powolnie nisz−
czejące i pu−
stoszejące ro−
botnicze
dzielnice ślą−
skich miast.
Z górniczej,
szarej rzeczy−
wistość po−
trafi wydo−
być uciekają−
ce
piękno,
używając sło−
necznych,
ciepłych bar−
w. Najważ−
niejszy jest
klimat, który Bembenista wzmacnia poprzez
nietypową oprawę swoich obrazów.
– Kiedyś zobaczyłem wyrzucone drewniane
okno – mówi malarz. – Pomyślałem, że w miej−
scach pomiędzy ramami mógłby powstać cykl
małych obrazów, np. cztery pory roku. Tak się
zaczęło. Teraz stare (wymienione na plastiko−
we), nawet stuletnie ramy z zachowanymi me−
talowymi okuciami, z których farbę zerwano
do żywego drewna, są wspaniałym dopełnie−
niem obrazów artysty. Przez „lufcik” można
spojrzeć chociażby na szyb chorzowskiej ko−
palni lub podwórko w Bogucicach.
Wystawa czynna w Towarzystwie Nauko−
wym Płockim do 25 marca.
(rł)

Obraz z okna

Sygnały Płockie

MACIEJ WRÓBEL

Krótkie spięcia sensu

Śląsk, z własnej woli, wrócił do Polski 80 lat temu. Nie
wiem, czy to nie było największe głupstwo jakie wówczas
popełnili Ślązacy – mówił w Płocku Kazimierz Kutz

Bajania
o zupie polskiej
Podczas spisu powszechnego w rubryce narodowość wpisał „śląska”. Mó−
wi o sobie feldmarszałek (z racji funkcji w Senacie). Polityką się brzydzi, ale
w Senacie nie czuje się źle, bo – jak mówi – jest tam bardzo śmiesznie.
– Parlament jest dokładnie taki jak społeczeństwo, zbiór różnych niesa−
mowitych typów – mówił senator. – A reżyser to taka paskuda, która żyje
z obserwacji. Przy niej, jako twórca filmów, chce pozostać. – Z reżyserią
jest trochę tak jak z uprawianiem seksu. To bardzo wyczerpujące, fizyczne
zajęcie. Ja mam już 76 lat i w pewnym stopniu seks mnie interesuje – mó−
wił. – Od swojego debiutu w 1959 r. zrobiłem ponad 70 wielkich tytułów
(filmów, spektakli i teatrów tv) i mnie się zwyczajnie już nie chce tak mor−
dować. Zresztą nie ma reżysera, który po 70−tce zrobiłby wielki film.
Po zastanowieniu dodał jednak, że poproszono go o pracę nad filmem
o Henryku Sławiku – Polaku, dzięki któremu uratowało się kilka tysię−
cy węgierskich i polskich Żydów. – Schindler to przy nim pętak, a my
tak niewiele o nim wiemy – mówił. Reżyser czeka na scenariusz.
Kompleks somalijski

O tym, że lubi ludzi i często ich rozśmiesza udowodnił podczas tego wie−
czoru wielokrotnie. Kazimierz Kutz przyjechał do Płocka na zaproszenie To−
warzystwa Naukowego Płockiego, aby jako „urzędowy (dyżurny) Ślązak kra−
ju” – jak sam się określa – pogawędzić trochę na temat swoich ziem rodzin−
nych. Krótka gawęda, która trwała blisko trzy godzinny, była wstępem do
przygotowanej wystawy malarstwa „Górnośląskie klimaty” Jana Bembenisty.
– Ślązacy mają świadomość swojej odmienności i mają do tego pra−
wo. Odmienność Śląska wynika z historii i współczesnego nieszczęścia.
Przez sześć wieków, będąc poza granicami Polski, zachowali tę polskość
– mówił. – 80 lat temu Śląsk, z własnej woli, wrócił do Polski. Nie wiem,
czy to nie było największe głupstwo jakie kiedykolwiek popełniliśmy.
Dlatego, zdaniem Kutza, dążenie Ślązaków do uzyskania statusu mniej−
szości etnicznej to nie objaw antypolskości, tylko rozczarowania pań−
stwem w III RP.
– Dziś poziom nędzy i opuszczenia na Śląsku jest podobny do tego
z pierwszej połowy XIX w., kiedy panował dziki kapitalizm – dodaje
Kutz. – Oni są odrzuceni od świata, ale też odrzucają świat. Mamy tam
do czynienia z enklawami, gdzie bieda już jest dziedziczna. Określiłbym
to jako kompleks somalijski.
Natura władzy

Dlatego, coraz bardziej widoczne, samoorganizowanie się Ślązaków
i wypieranie polityki z samorządów uważa za szansę wyjścia z trudnej
sytuacji. Na zakończenie Kutz dorzucił jeszcze garść, trochę gorzkich,
trochę śmiesznych opowieści na temat kultury życia politycznego
i miejsca kultury w tym życiu.
– Naturą władzy jest głupota. A polska głupota jest strasznie uciążli−
wa i kiedyś powiedziałem, że być może jest to nasz największy narodo−
wy kapitał – żartował. – Nie chciałbym jednak, aby Państwo stąd wysz−
li przybici. Dlatego na koniec powiem: żyjemy w kraju wielkich możli−
wości. Możemy być wolnymi i twórczymi ludźmi. Polska zasługuje na to,
aby być krajem szczęśliwych ludzi.
Radosław Łabarzewski
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Walczyli w judo
także wygrana w wadze 60 kg Piotra
Januszewskiego (Eliot Płock), który
jest synem znanego płockiego judoki
i współzałożyciela klubu Eliot
– Leszka Januszewskiego. Główne
trofeum imprezy – Puchar Prezesa
Centrum Edukacji Grupa Orlen wy−
walczyli judocy prężnie rozwijające−
go się klubu Eliot Płock.
Zgromadzeni w hali kibice mogli
także zapoznać się z ofertą Centrum
Edukacji, a także podziwiać pokazy
technik interwencyjnych i samoobrony.
Po raz kolejny wszyscy mogli się prze−
konać na własne oczy, jak warto inwe−
stować w propagowanie sportu wśród
dzieci i młodzieży naszego miasta. Tę−
po rozwoju judo w Płocku można po−
równać do rozkwitu pływania i miejmy
nadzieję, że tym tropem podążą działa−
cze sportowi innych dyscyplin.
Organizatorem imprezy był Ucz−
niowski Klub Sportowy „Eliot” oraz
Centrum Edukacji Grupa Orlen w Płoc−
ku.
P.N.
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sek. zwyciężyła płocczanka (30,11
sek.). Staszak zrewanżowała się Pau−
linie na 100 m, choć płocczanka
przegrała minimalnie, uzyskując do−
bry czas 1.04,47 min.
Wśród panów walka toczyła się pod
dyktando medalistów ostatnich Mi−
strzostw Europy Pawła Korzeniow−
skiego (na zdjęciu) i Sławomira Ku−
czko ze stołecznego AZS AWF. Dziel−
nie walczyli z nimi reprezentanci Płocka
Jakub Dobies i Wojciech Bziuk. Wojtek
na dystansie 200 m st. dowolnym pobił
swój rekord życiowy o cztery sekundy
(1.52,56 min), a na 50 m kraulem po raz
pierwszy w życiu popłynął poniżej 24
sek. – 23,77 sek. Dobies natomiast próbo−
wał nawiązać walkę z Kuczką, ostatecz−
nie zajmując trzecie miejsca na 50 m i 100
m st. klasycznym.
Pierwszy raz w tak poważnej impre−
zie startowała 13−letnia Agata Olejni−
czak. Była najmłodszą zawodniczką
wśród startujących na dystansie 50 m
st. klasycznym i 100 m st. dowolnym.
9. i 13. miejsce wstydu jej wcale nie
przynosi i daje poważne podstawy by
sądzić, iż w przyszłym roku będzie ry−
walizowała o miejsca na podium. P.N.

PIOTR NOWICKI

Szósta edycja w sezonie 2004/2005
Grand Prix Polski w pływaniu nie
przyniosła spektakularnych rozstrzy−
gnięć. Pod nieobecność czołowej pły−
waczki Otylii Jędrzejczak prym wio−
dły: 18−letnia Aleksandra Urbańczyk
z Trójki Łódź (mistrzyni Europy na
100 m st. zmiennym i wicemistrzyni
na 200 m) oraz o rok od niej starsza
Paulina Barzycka z Orlika Lublin
(czwarta zawodniczka Igrzysk w Ate−
nach na 200 m st. dowolnym).
Do walki włączyły się także zawodni−
czki z Płocka: Katarzyna Kowalczyk
i Paulina Kret. Warte odnotowania były
zwłaszcza pojedynki Kasi z Pauliną Ba−
rzycką. Zawodniczki spotkały się w wy−
ścigu na dystansie 200 m st. dowolnym.
Lepsza o prawie 4 sekundy była pływa−
czka z Lublina.
Bardzo zacięty był także wyścig na
100 m st. dowolnym, który jest koron−
nym dystansem naszej zawodniczki.
I tym razem Kasia musiała uznać wyż−
szość rywalki, przegrywając o niecałą
sekundę. Z lepszym efektem Paulina
Kret walczyła z mistrzynią Polski na
dystansie 50 m st. grzbietowym Kata−
rzyną Staszak (Jordan Kraków).
W wyścigu na ”pięćdziesiątkę” o 0,03
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Pływanie bez Otylii

Ponad 300 zawodników stanęło
w szranki w I Otwartym Turnieju o Mi−
strzostwo Płocka w Judo. W hali spor−
towej SSA Wisła przy ulicy Kobyliń−
skiego rywalizacja toczyła się wśród
mężczyzn i kobiet we wszystkich kate−
goriach wagowych i wiekowych.
Turniej był pierwszym z cyklu im−
prez, mających na celu wyłonienie Mi−
strza Płocka. Gościnnie oprócz zawod−
ników z Płocka (Eljot, Judo−Kano, Ju−
trzenka) wystąpili także zawodnicy
z Sochaczewa, Ostrołęki, a także judo−
cy z Ukrainy, którzy pozostawili po so−
bie w płockiej hali bardzo pozytywne
wrażenie.
Wśród kilkudziesięciu walk na ma−
cie najwięcej emocji wzbudziły walki
seniorów. Do sensacji doszło w finale
wagi 90 kg wśród mężczyzn. Kon−
frontacja trenera Leszka Jarosińskie−
go ze swoim podopiecznym Rober−
tem Bedra (Judo−Kano) zakończyła
się zwycięstwem młodego judoki
z Judo−Kano. Warta odnotowania jest

Sygnały Płockie

Po rozwiązaniu krzyżówki
litery z ponumerowanych kratek
należy wpisać w umieszczony
pod krzyżówką diagram.
Utworzą one hasło,
które wystarczy dostarczyć
do redakcji w ratuszu
(Stary Rynek 1,
pok. 220)
w terminie
do 31 marca br.

Sygnały Płockie

Wśród autorów prawidłowych haseł
rozlosujemy nagrody:
ciśnieniomierz, dwutomową
Encyklopedię Zdrowia,
Kuchnię Polską, Gotuj zgodnie
ze swoją grupą krwi,
365 obiadów Lucyny
Ćwierciakiewiczowej,
Słownik Władców Polski,
album do zdjęć, budzik.
(j)
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– Nie ma.
– To chociaż jajecznicę.
– Nie ma.
– W takim razie poproszę mój
płaszcz.
Kelner spogląda na wieszak:
– Przykro mi, ale tez już nie ma.
***
Za autobusem biegnie mężczyz−
na i krzyczy:
– Ludzie, powiedzcie kierowcy,
żeby się zatrzymał, bo spóźnię się
do pracy!
Kierowca zatrzymuje się, do au−
tobusu wchodzi zadyszany pasażer
i mówi:
– Dziękuję państwu, a teraz po−
proszę bileciki do kontroli...
***
***
zinach u Joli zja−
urod
na
– Wiesz,
Nauczyciel historii wpada zdener− dłam sto ciastek.
wowany do gabinetu dyrektora:
– I nie miałaś potem żadnych prob−
– Ja już nie wytrzymam z tą IVb. lemów?
−
Pytam, kto wziął Bastylię, a oni krzy
– Wtedy nie, ale teraz mam – nikt
oni!
czą, że nie
mnie już nie zaprasza.
– Panie kolego, niech się Pan uspo−
koi. Może to naprawdę nie oni...
***
asz żony przez biu−
szuk
– Podobno
Ile ofert dostałeś?
e?
nialn
ymo
ro matr
– Setki.
– I co piszą?
– Weź pan moją.
***
dziecko z przed−
era
odbi
ec
Ojci
szkola. Przedszkolanka przyprowa−
dza chłopca.
– Ależ, proszę pani, to nie moje
dziecko...

Śmtioezcdrhowie
Podobno jedna minuta śmiechu
znaczy tyle dla organizmu co 45
minut ćwiczeń fizycznych. Dlate−
go ludzie, którzy często śmieją
się, cieszą się lepszym zdrowiem
niż ponuracy. Śmiejmy się więc
do woli, szczególnie w święta...
Szef do sekretarki:
– Zamieściła pani ogłoszenie, że
zatrudnimy stróża nocnego?
– Tak, wczoraj.
– I jaki efekt?
– Natychmiastowy, panie dyrekto−
rze. W nocy okradziono nam maga−
zyn.
***
W gabinecie prezydenta USA
dzwoni telefon.

– Panie prezydencie, tu obserwato−
rium astronomiczne. Rosjanie malują
księżyc na czerwono. Co robić?
– Poczekajcie aż wyschnie i doma−
lujcie napis Coca−Cola.
***
Przychodzi turysta nad rzekę i pyta
siedzącego nad wodą chłopa:
– Panie, a głęboka ta rzeka?
– Nie, płytka.
Turysta wszedł do wody i utopił
się.
– Dziwne... – drapie się po głowie
.
chłop. Kaczce było tylko do skrzydeł
***
Na budowie:
– Panie majster, Kowalski spadł
z rusztowania.
– To niech już nie wchodzi na górę,
bo zaraz frajrant.
– To on chyba wie, bo przelatywał
koło zegara.

***
Szkotka do męża:
– Co tak pstrykasz tym światłem?
Spać nie dajesz.
– Książkę czytam, ale strony od−
wracam po ciemku.
***
Szkotka do syna:
Pamiętaj synku, jak na nic nie pa−
trzysz, to zdejmuj okularki...
***
Młody człowiek pyta kioskarkę:
– Są kartki z napisem „dla mojej je−
dynej”?
– Są.
– To poproszę osiem.
***
o
– Od czeg masz siniaka pod
okiem?
– Od myślenia.
– ???
– Zaprosiłem wczoraj wieczorem
koleżankę do domu, bo myślałem, że
żona wraca z sanatorium dopiero dzi−
siaj.

***
***
ąc że Kowalski tasz−
widz
ster,
Maj
żan−
kole
Matematyczka chwali się
ek cementu pyta:
wor
ach
czy na plec
ce, że umówiła się przez internet
by ci było poło−
ej
odni
wyg
nie
A
–
z fantastycznym facetem; wiek, stan
żyć cement na taczkę?
konta – wszystko idealne. Następne−
– Próbowałem, ale mnie kółko
go dnia koleżanka pyta:
w plecy uwiera.
– I jak było? Rzeczywiście taki ide−
***
ał?
gość zwraca się do
ji
urac
resta
W
Daj spokój, to były liczby urojone.
kelnera:
***
– Gulasz poproszę i dobre słowo.
na−
i
Wokół samicy pływa wieloryb
Po chwili kelner przynosi gulasz.
rzeka:
– A gdzie dobre słowo? – dopomi−
– Dziesiątki organizacji ekologicz−
się gość.
na
nych, tysiące ludzi – polityków, nau−
Niech pan tego nie je.
–
ów
kowców, nawet rządy wielu kraj
Wybrała (j)
robią wszystko, by zachować nasz ga−
Kuklewicz
jutro
usz
pan
je
Jan
.
tak
I
Rys
– A co za różnica.
tunek, a ciebie głowa boli...
.
adzi
znów przyprow
***
Kowalska skarży się mężowi:
– Dookoła naszego bloku jest tyle
błota, że umyłam siedmioro obcych
dzieci, zanim odnalazłam Jasia.
***
– Jasiu, dlaczego twoje wypraco−
wanie o mleku jest takie krótkie?
– Bo ja napisałem o mleku skon−
densowanym.
***
Dlaczego przeciętna kobieta woli
być piękna niż mądra?
– Bo przeciętny mężczyzna lepiej
widzi niż myśli.
***
W restauracji:
– Poproszę befsztyk.
– Nie ma.
– To kotlet schabowy.

