Jan Lechoń

Chrystus się pochylił
nad klęczącym ciałem.
I rzeknie: Powiedz ludziom,
niech więcej nie płaczą.
Dwa dni leżałem w grobie
i dziś zmartwychwstałem.

W czas Wielkiej Nocy, wiosenne życzenia,
by w W a s z y c h s e r c a c h , r o d z i n a c h i d o m a c h z a g o ś c i ł a r a d o ś ć ,
spokój i n a d z i e j a o d r a d z a j ą c e g o s i ę ż y c i a
składa

Rada Miasta Płocka
Prezydent Miasta Płocka
zespół „Sygnałów Płockich”

Pojadą do San Francisco

Ustalony został skład delegacji,
która reprezentować będzie nasze
miasto na Międzynarodowych
Igrzyskach Szkolnych w San
Francisco. Zawody odbędą się
10 – 16 lipca i weźmie w nich
udział 4 naszych młodych pływa−
ków, 3 lekkoatletów i 8−osobowa
drużyna piłki nożnej (wszystkie
ekipy z trenerami).
Płoccy sportowcy uczestniczą
w tych międzynarodowych zawo−
dach od 13 lat, odnosząc znaczne
sukcesy. Organizator pokrywa
koszty zakwaterowania, wyżywie−
nia i transportu lokalnego. Z bu−
dżetu miasta sfinansowany zosta−
nie przelot, wizy i ubezpieczenie.
Edukacja uzdolnionych

Na konkurs, dotyczący realiza−
cji w 2008 roku zadań w zakresie
edukacji i oświaty – tworzenie sy−
stemu wspomagania dzieci i mło−
dzieży szczególnie uzdolnionych
– wpłynęła tylko jedna oferta –
Towarzystwa Wspierania Szkol−
nictwa Wyższego i Oświaty.
W związku z tym organizacja ta
kontynuować będzie dotychczaso−
we działania: Deltaklub oraz „Na−
sza szkoła – szkołą wspierającą
uzdolnienia”. Dofinansowanie
wyniesie 120 tys. zł.
Sportowe stypendia

Prezydent przyznał stypendia
szczególnie uzdolnionym młodym
zawodnikom, które pomogą roz−
wijać ich talent. Finansowe
wsparcie otrzyma co miesiąc 29
sportowców w wysokości od 400
do 2.200 złotych. Są wśród nich
wioślarze, pływacy, judocy tenisi−
ści i zawodnicy aeroklubu.
Na turystykę, sport i kulturę

Podzielone zostały budżetowe
pieniądze przeznaczone dla orga−
nizacji pozarządowych, działają−
cych na rzecz rozwoju turystki
i sportu. Na organizację imprez
turystycznych, w sumie 38 tys.
złotych, trafi do: Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich, Chorągwi
Mazowieckiej ZHP i Oddziału
Miejskiego PTTK.
Natomiast 1 mln 300 tys. zło−
tych na rozwój sportu podzieli się
39 płockich organizacji, które
otrzymają dofinansowanie od 2 do
320 tys. złotych.
Pięć organizacji: Fundacja Oś−
rodka KARTA, Oratorium im. św.
Dominika Savio, Płocki Klub Mi−
łośników Rozrywek Umysłowych
„Relaks”, Stowarzyszenie Teatr
Per Se i Komenda Hufca ZHP
otrzyma wsparcie w wysokości (w
sumie) 49.200 złotych na przed−
sięwzięcia kulturalne.
(j)

Jak dawniej
Trwa remont zabytkowej kaplicy
prawosławnej na cmentarzu przy ul.
Norbertańskiej. Prace zaczęły się
jeszcze w ubiegłym roku. Wtedy
wzmocnione zostały fundamenty
i osuszono mury. Teraz, do końca
października, przeprowadzony zosta−
nie kapitalny remont elewacji i zosta−
ną wymienione okna. Kolor elewacji
zatwierdził konserwator zabytków.
Będzie on taki jak kiedyś, czyli błę−
kitny. Odtworzone zostaną także
wszystkie detale.
Wszystkie prace pochłoną blisko 90
tys. zł. Parafia prawosławna otrzyma−
ła pieniądze z Urzędu Miasta oraz
Urzędu Marszałkowskiego.
To już kolejny remont w tym obiek−
cie w ciągu kilku ostatnich lat. Pod

Minęło pół miesiąca

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Prezydent zarządził

koniec lat 90. zostały wymienione
dach i kopuła oraz zmodernizowano
wnętrze z ikonostasem.
(m.d.)

Przeprowadzki w ratuszu
Kolejne komórki organizacyjne
Urzędu Miasta Płocka przeprowadza−
ją się do budynku przy ul. Kazimie−
rza Wielkiego.
Jako pierwszy, w październiku
ubiegłego roku, na parter byłej sie−
dziby PERN przeniósł się Oddział
Komunikacji. Po remoncie kolejnych
kondygnacji obecnie do budynku ”E”
wprowadziły się już następne komór−
ki: Audytor Wewnętrzny – parter,
pokój 6, Oddział Ekspoatacji Infra−
struktury Miasta – piętro I, pok. 30,
31, 34, 37, 38, 43, Oddział Komuni−
kacji Społecznej – piętro I, pokoje 45
i 46, Odział Ochrony Środowiska –
piętro I, pok. 32, 33, 39, 40, 41, 43,
Odział Nadzoru Właścicielskiego
– piętro II, 54, 63, 64, Wydział Roz−

woju Miasta – piętro II, pok. 47, 48,
50, 53, Wydział Zamówień Publicz−
nych – piętro II, pok. 51, 52, 52/1,
Odział Teleinformatyki – piętro II,
pok. 55, 56, 57, 59, 62.
Jednocześnie do głównej części ratu−
sza (wejście od Starego Rynku) prze−
niósł się Oddział Radców Prawnych
(piętro III, pok. 302 i 303) oraz Od−
dział Kontroli (piętro I, pok. 115
i 117). Na parter budynku ”D” (wejście
od ul. Zduńskiej) wprowadził się nato−
miast Oddział Ewidencji Działalności
Gospodarczej (pok. 2 i 3). W najbliż−
szym czasie do tej samej części ratusza
przeniosą się również pracownicy Od−
działu Remontów Zasobów.
Wszystkie numery telefonów po−
seb
zostają bez zmian.

Oczy Płocka
W naszym mieście przybędzie ka−
mer, które całą dobę monitorują
płockie ulice. Ich montażem zajmie
się Petrotel. Ma osiem miesięcy na
realizację inwestycji. Po tym czasie
kamery zostaną wydzierżawione
miastu. W podobnej formule działają
już 64 kamery.
Nowe urządzenia zamontowane
zostaną na skrzyżowaniach ul.:
Okrzei i Zduńskiej, Otolińskiej

i Targowej, Wyszogrodzkiej i Armii
Krajowej przy stacji paliw Bliska,
Armii Krajowej i Żyznej, Gwardii
Ludowej i Przemysłowej, Wyszo−
grodzkiej i drogi dojazdowej do no−
wego mostu oraz na ul. Rybaki przy
amfiteatrze i ul. Medycznej przy
skrzyżowaniu z nowo projektowaną
drogą dojazdową do lądowiska dla
helikopterów.
(m.d.)

Zaprezentuj się
Szkoła Wyższa im. „Pawła Włod−
kowica w Płocku zaprasza na bez−
płatne szkolenie „Autoprezentacja
na rynku pracy”. Jego celem jest
nabycie umiejętności w zaprezento−
waniu się na rynku pracy. Wiedza
zdobyta podczas szkolenia pozwoli
na poznanie swoich mocnych stron

podczas rekrutacji na wybrane sta−
nowiska.
Szkolenie odbędzie się 18 marca
2008 r. o godzinie 10 (SWPW, budynek
E, sala 6). Bliższych informacji udziela
Elżbieta Olesińska, Biuro Karier Zawo−
dowych SWPW (tel. 0 24 366 41 14, e−
kb
mail: praca@wlodkowic.pl)

* XVI turniej brydża sportowego o pu−
char Przewodniczącego Rady Miasta
Płocka zakończył się zwycięstwem
warszawiaków (Edmund Czubak – Ja−
cek Ciechomski). Płocka para (Tomasz
Wiśniewski – Maciej Wiącek) uplaso−
wała się na II miejscu.
* Muzeum Mazowieckie ma bogatą
ofertę (płatną) lekcji muzealnych. Za−
mówienia w Dziale Edukacji tel.
024/364 70 72.
* 25 lutego prokuratorzy z Prokuratury
Rejonowej w Płocku wzięli dzień urlo−
pu na żądanie, dołączając do protestu tej
grupy zawodowej przeciw zróżnicowa−
niu zarobków prokuratorów i sędziów.
* W Gąbinie rozpoczęła się budowa
nowego komisariatu policji.
* Podsumowano koszty ptasiej grypy
na Mazowszu – 19,5 mln złotych.
* Rada nadzorcza PKN Orlen zawiesi−
ła w obowiązkach prezesa Piotra Kow−
nackiego.
* Do Sądu Rejonowego trafił (29 lute−
go) wniosek o ogłoszenie upadłości Za−
kładów Mięsnych.
* IPN chce zbadać zamurowane piw−
nice przy ul. 1 Maja, gdzie mieściło się
gestapo i UB.
* W połowie maja rozpoczną się wio−
senne nasadzenia kwiatów na płockich
ulicach i skwerach – ma ich być prawie
62 tysiące.
* Karol Semik (absolwent wydziału me−
talurgicznego krakowskiej AGH, dyrektor
ZSO nr 6 w Radomiu) został 3 marca no−
wym Mazowieckim Kuratorem Oświaty.
* 200 policjantów sprawdzało 5 marca,
jak radzić sobie z pseudokibicami na sta−
dionie i zapewnić bezpieczeństwo praw−
dziwym kibicom. Z markowanego poje−
dynku zwycięsko wyszła policja.
* Galeria Auchan przygotowała na
Dzień Kobiet swoi klientkom niespo−
dzianki; 8−9 marca czynne było spe−
cjalne stoisko Avon, na którym można
było również uzyskać porady kosme−
tyczne, a w ramach Wielkiej Kampanii
Życia poznać metody samobadania
piersi.
* W zoo urodziły się 20−centymetrowe
rybki czworooki. Pochodzą z Ameryki
Południowej, pływają na powierzchni,
połową oczu widzą to co jest nad wodą,
a druga połową to co pod.
* Młodzież z Zespołu Szkół Budowla−
nych uporządkowała teren wokół bożni−
cy przy ul. Kwiatka przed rozpoczęciem
prac remontowych.
* Do Orlenu trafiła pierwsza partia ropy
azerskiej, z której produkowane będą
frakcje olejowe.
* Kilkunastu płockich policjantów wzię−
ło 6 marca urlopy na żądanie, przyłączając
się do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej
przeciw zbyt niskim podwyżkom.
* Kończy się remont opactwa do które−
go przeniesie się Muzeum Diecezjalne.
Pierwsza wystawa planowana jest na
czerwiec.
* W Zespole Szkół nr1 odbył się etap
diecezjalny olimpiady teologii katolic−
kiej „Człowiek drogą Kościoła”. Trzej
laureaci pojada w kwietniu na finał do
Gniezna.
* Rozpoczęła się modernizacja drogi
wojewódzkiej nr 567; na odcinku od Ślep−
kowa do Góry będą utrudnienia w ruchu.
* Do PERN−u wrócił Krzysztof Span−
dowski, który był już prezesem tej firmy
w latach 2000 – 2001.
(j)

„Sygnały Płockie” − Pismo Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09−400 Płock, tel. (024) 367 15 78, fax. 367 15 79. Redaktor naczelny − Ewa Jasińska. Redaguje zespół.
Skład komputerowy: Urząd Miasta Płocka. Druk: Studio Jeden, 09−400 Płock, ul. Bielska 61/1, tel./fax (024) 268 24 41. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych
oraz zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmian tytułów. Nakład 10 500 egz.
e−mail: sygnaly@ump.pl
www.ump.pl

2

Sygnały Płockie

Długą dyskusję wywołał na sesji projekt uchwały w sprawie
ustalenia ordynacji wyborczej do jednostek pomocniczych mia−
sta, czyli Rad Mieszkańców Osiedli

Nie ma rady na Rady
Radni najwięcej zastrzeżeń mieli do
paragrafu, w którym zapisano, że wybo−
ry do rad będą ważne pod warunkiem,
że w głosowaniu na każdym osiedlu
weźmie co najmniej 20 proc. osób
uprawnionych do głosowania.
– Otrzymanie tylu głosów jest wręcz
niemożliwe – denerwował się Piotr No−
wicki. – Gdyby utrzymać taki próg wy−
borczy, to rady przestałyby istnieć, czyli
zniknęły po osiemnastu latach pracy.
Nowicki przekonywał, że uzyskanie
w tego typu wyborach progu 20 proc.
jest nieosiągalne, gdyż w ostatnich wy−
borach Prezydenta Miasta w drugiej tu−
rze wyborów zagłosowało 30 proc.
płocczan, a cztery lata wcześniej jedynie
25 proc. – A weźmy pod uwagę, że kan−
dydaci prowadzili kampanię i wszyscy
wiedzieli, że odbywają się wybory – do−
dawał Nowicki. – W przypadku wybo−
rów do rad osiedli kandydaci nie robią
sobie reklamy i nie ma nagłośnienia
tych wyborów.
Radny zwrócił też uwagę, że liczba
lokali wyborczych, w których płoccza−
nie oddają głosy znacznie się różni. – W
wyborach prezydenckich można głoso−
wać w ponad 70 miejscach – mówił. – A
w przypadku rad tylko w 21 lokalach.
Trudno więc się spodziewać, że frek−
wencja będzie duża.
Nowicki zarzucał również, że termin
czerwcowy na wybory do Rad Miesz−
kańców Osiedli jest nietrafiony, gdyż
jest to okres wakacyjny.
Z argumentami Nowickiego zgadzała
się Elżbieta Podwójci−Wiechecka. – Ra−
dy osiedli są ciałem opiniodawczym
radnych oraz Prezydenta – mówiła.
– To od nich dowiadujemy się, co trzeba
zrobić na konkretnym osiedlu. Rady or−
ganizują wiele przedsięwzięć dla dzieci
i współorganizują imprezy oświatowo−
kulturalne. Jeśli zdecydujemy, że próg
wyborczy ma być na poziomie 20 pro−
cent, to doprowadzimy do likwidacji rad
osiedli.
Podwójci−Wiechecka dopytywała się
ile kosztuje utrzymanie rad. Chciała tak−
że, aby zmienić termin wyborów na
wrzesień lub październik.
Przeciw zaproponowanej ordynacji
wyborczej byli również radni z Platfor−
my Obywatelskiej. – Podczas głosowa−
nia na radnych osiedlowych w 2003 ro−
ku tylko Winiary zbliżyły się do 20−pro−
centowego progu – mówiła Elżbieta Ga−
pińska. – Zagłosowało tam 18,9 proc.
uprawnionych. Na osiedlu Pradolina
Wisły frekwencja wyniosła 13,8 proc.,
a na Radziwiu ok. 13 proc. Dlatego
uważamy, jak klub radnych, że próg wy−
borczy powinien być zniesiony.
W imieniu radnych Prawa i Sprawie−
dliwości głos zabrała Wioletta Kulpa.
– Nie chcemy zlikwidować rad osiedli,
bo jest to łącznik pomiędzy nami
a mieszkańcami – mówiła. – Ale rady
w takiej formule się nie sprawdzają.
Wielu przewodniczących skarży się, że
mimo, że do Rady wybrano 15 człon−
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ków, to faktycznie pracują 3−4 osoby.
Kulpa próbowała przekonać radnych,
że płocczanie bardzo często nawet nie
wiedzą, gdzie znajduje się siedziba ich
rady osiedla. Zaproponowała także, aby
próg wyborczy zmniejszyć do 10 proc.
uprawnionych. Poparła wniosek Piotra
Nowickiego, aby liczba lokali wybor−
czych była taka sama jak przy wyborach
samorządowych czy parlamentarnych.
– Nie zgadzamy się jednak, aby wybory
odbyły się we wrześniu, bo prowadzenie
kampanii w miesiącach wakacyjnych
mija się z celem – mówiła.
Z czerwcowym terminem wyborów
zgodził się także Lech Latarski.
Wszystkie wątpliwości próbował wy−
jaśnić prezydent Mirosław Milewski.
– Naszym zamiarem nie jest likwidacja
rad osiedli – zapewniał. – Ale różne są
oceny pracy tych organów. Badania
przeprowadzone przez PBS pokazały, że
tylko co czwarty ankietowany uważa, że
rady pomagają. 32 proc. było przeciw−
nego zdania. 27 proc. przyznało, że
w Płocku widać działalność radnych
osiedlowych, a aż 45 proc., że nie. 31
proc. badanych stwierdziło, że nie umie
odpowiedzieć, bo nigdy nie interesowa−
ło się działalności rad mieszkańców
osiedli. Wprowadzenie progu wyborcze−
go ma na celu poprawienie tych wyni−
ków.
Prezydent podał też przykłady innych
miast. – Z 20 miejscowości, które
sprawdziliśmy, rady osiedli działały je−
dynie w 10 – mówił. – W Siedlcach dzia−
ła tylko jedna rada, w Kaliszu – pięć,
a Toruniu – dziewięć.
Z analizy wyniknęło też, że Płock jest
liderem w dwóch kategoriach, jeśli cho−
dzi o działalność radnych osiedlowych.
– Wydajemy na ten cel najwięcej pienię−
dzy i mamy największą liczbę rad osie−
dlowych w przeliczeniu na mieszkańców
– przekonywał.
W ciągu czterech lat kadencji rady
osiedli kosztują budżet miasta ok. 1,5
mln zł. Na lokale i telefony idzie ok. 11
proc. tych wydatków, a diety przewodni−
czących rad i zarządów pochłaniają aż 45
proc., czyli ok. 664 tys. zł. – Na działal−
ność statutową radni osiedlowi wydają
ok. 648 tysięcy złotych, z czego aż 413 ty−
sięcy idzie na gastronomię i konsumpcję
– mówił Mirosław Milewski. – Trzeba
zastanowić się nad tymi wydatkami.
Według Prezydenta powinno wzmoc−
nić się te rady osiedli, które świetnie so−
bie radzą i z których działalności mają
pożytek mieszkańcy. Zgodził się, że
w wyborach płocczanie powinni mieć
lepszy dostęp do lokali wyborczych,
więc trzeba będzie zwiększyć ich liczbę.
Po długiej dyskusji, na sesji 26 lutego
nie udało się uchwalić ordynacji wybor−
czej do rad osiedli. Przewodniczący Ra−
dy Miasta wycofał projekt z porządku
obrad. Tłumaczył, że powinny być prze−
prowadzone dodatkowe konsultacje
z radami osiedli i Prezydentem Płocka.
M.D.

z redakcyjnego dyżuru

Bezpańskie śmieci

W odstępie kilku dni otrzymaliśmy
kilka telefonów w sprawie nieporząd−
ków na osiedlu Kolegialna. Zdaniem
naszych czytelników nikt tam od paru
miesięcy nie sprząta, nie opróżnia
śmietniczek, a ostatnie wichury dopeł−
niły obrazu totalnego bałaganu.
– Kiedyś teren ten sprzątał admini−
strator tzn. Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej – mówi zbulwersowa−
ny płocczanin. I było jako tako, może
nie idealnie, ale widać było że przynaj−
mniej czasem śmieci są zabierane. Te−
raz wiele bloków na osiedlu należy do
wspólnot mieszkaniowych i podobno to
do nich należy utrzymanie porządku
nie tylko w bloku, ale i na przyległym
terenie. Nie bardzo wyobrażam sobie
jak mieszkańcy mieliby sprzątać – dy−
żury wyznaczyć, czy zatrudnić dozor−
cę? Ktoś powinien wreszcie ten prob−
lem rozwiązać. To nie tylko sprawa lo−
katorów tego osiedla. To centrum mia−
sta, przez które przewijają się codzien−

nie tysiące ludzi i jest mi po prostu
wstyd.
Dla zilustrowania problemu otrzy−
maliśmy od czytelnika kilka zdjęć.
Problem znany jest w ratuszu.
W ubiegłym tygodniu u z−cy prezy−
denta Dariusza Zawidzkiego odbyło
się kolejne spotkanie w tej sprawie.
Zostało na nim jasno powiedziane, że
obowiązek ten spoczywa na MZGM
TBS, który ma podpisaną umowę na
administrowanie całym terenem, a nie
tylko budynkami. Spółka tłumaczy, że
nie ma pieniędzy, ale nie to jest chyba
największym problemem; rzetelne
przedstawienie kosztów umożliwiłoby
zwiększenie dotacji na ten cel. Admi−
nistrator zobowiązany został do lep−
szego utrzymania porządku i czystości
na osiedlu Kolegialna w ciągu trzech
miesięcy. Jeśli w tym czasie nie nastą−
pi znacząca poprawa, trzeba będzie po−
myśleć o innym, radykalniejszym roz−
wiązaniu.
(j)

Urząd Statystyczny policzył, że...
* Przeciętne zatrudnienie w sektorze
przedsiębiorstw w styczniu 2008 r. było
wyższe zarówno w odniesieniu do po−
przedniego miesiąca, jak i stycznia
2007 r.
* W końcu stycznia 2008 r. liczba za−
rejestrowanych bezrobotnych była wię−
ksza niż przed miesiącem, ale mniejsza
niż przed rokiem. Stopa bezrobocia
ukształtowała się na poziomie wyższym
niż w grudniu ub.r., ale była niższa niż
w styczniu 2007 r.
* Przeciętne miesięczne wynagrodze−
nie brutto w sektorze przedsiębiorstw
w styczniu br. było niższe od notowane−
go przed miesiącem, ale większe niż
przed rokiem.
* Liczba oddanych do użytku miesz−
kań w styczniu 2008 r. była wyższa niż
przed rokiem. Najwięcej mieszkań prze−
kazali inwestorzy budujący na sprzedaż
lub wynajem oraz indywidualni.
* W styczniu 2008 r. skup większości
produktów roślinnych i zwierzęcych był
większy od notowanego w poprzednim
miesiącu; mniej skupiono ziarna żyta
i żywca rzeźnego wieprzowego. W po−
równaniu ze styczniem ub.r. mniej sku−

piono ziarna zbóż, żywca rzeźnego wo−
łowego i wieprzowego, więcej nato−
miast – żywca drobiowego i mleka.
* W styczniu 2008 r., w porównaniu
z poprzednim miesiącem, wzrosły ceny
skupu większości produktów roślinnych
oraz żywca rzeźnego wieprzowego; ob−
niżyły się ceny skupu żywca rzeźnego
wołowego i drobiowego oraz mleka.
W odniesieniu do stycznia 2007 r. wzro−
sły ceny skupu pszenicy, żyta, żywca
rzeźnego wieprzowego i drobiowego
oraz mleka; obniżyły się ceny skupu
żywca rzeźnego wołowego.
* Produkcja sprzedana przemysłu
w styczniu br. była niższa (licząc w ce−
nach stałych) niż w poprzednim miesią−
cu, ale wyższa od osiągniętej w styczniu
ub. r.
* W styczniu br. produkcja budowla−
no−montażowa zmniejszyła się w sto−
sunku do grudnia ub. r., ale była wię−
ksza niż w styczniu 2007 r.
* W styczniu br. odnotowano spadek
sprzedaży detalicznej i hurtowej w sto−
sunku do poprzedniego miesiąca, nato−
miast wzrost w odniesieniu do stycznia
ub.r.
opr (j)
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Radni zapoznali się z informacją na temat realizacji uchwały
w sprawie rozwiązywania problemu bezrobocia w Płocku

Dwujęzyczne gimnazjum

Mniej bezrobotnych

Uchwałą Rady Miasta z 26 lutego 2008
roku powstały w Płocku dwie nowe bu−
dżetowe jednostki oświatowe: Gimna−
zjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzyczny−
mi i Zespół Szkół nr 3, w którego skład
wchodzi wymienione nowe gimnazjum
i III L.O. Obie placówki rozpoczną samo−
dzielne funkcjonowanie 1 września br.
Pomysł utworzenia gimnazjum z ob−
cym językiem wykładowym pojawił się
już w 1999 roku i zgłaszali go dyrektorzy
trzech płockich liceów: Jagiellonki, Mała−
chowianki i liceum im. M. Dąbrowskiej.
Sprawę doprowadziło do końca tylko III
L.O. i tam od nowego roku szkolnego
w jednej klasie gimnazjalnej uczniowie
będą uczyć się niektórych przedmiotów
po angielsku (matematyka, chemia, infor−
matyka). Nabór do nowego gimnazjum
nie podlega rejonizacji, będą mogły do
niego uczęszczać także dzieci spoza Płoc−
ka. Podstawowe kryteria rekrutacji to:
oceny na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, ocena z zachowania, wynik
sprawdzianu po klasie VI i wynik spraw−
dzianu z języka angielskiego. Liczbę ucz−
niów ustalono na 24−26 osób.

Tomasz Maliszewski dopytywał czy
będzie kontynuacja programu „Płock
dla przedsiębiorczych” i w jaki sposób
miasto rozwiąże problem osób, które
zostaną bez pracy po ewentualnej lik−
widacji Zakładów Mięsnych.
– Z programu dla przedsiębiorczych
skorzystało 225 firm – mówił Grzegorz
Orzeł, dyrektor Wydziału Rozwoju
Miasta. – Po jego zakończeniu funkcjo−
nuje ok. 200 przedsiębiorstw. Miejski
Urząd Pracy ma zarezerwowane pie−
niądze na ten cel, gdyż program się
sprawdza.
O ewentualnych problemach z bez−
robotnymi z ZM mówił prezydent Mi−
rosław Milewski.
– Przypuszczam, że nastąpi redukcja
zatrudnienia, załoga pewnie zmniejszy
się o około 150 osób – wyjaśniał. – Bę−
dą one musiały przejść przeszkolenia,
aby znaleźć nową pracę. Dyrektor
Miejskiego Urzędu Pracy jest w kon−
takcie z Zakładami, aby przeanalizo−
wać np. wykształcenie czy kwalifikacje
pracowników i wtedy przygotować dla
nich ewentualne szkolenia.
Programy i promocja

W grudniu 2007 roku bezrobocie
w Płocku wyniosło 13,1 proc., co oz−
nacza, że w tym czasie w naszym mie−
ście było 8 401 osób zarejestrowa−
nych, nie mających pracy. Rok wcześ−
niej w tym samym okresie stopa bezro−
bocia wynosiła 15,6 proc.
W ubiegłym roku Urząd Miasta po−
dejmował szereg działań mających na
celu ogranicznie liczby bezrobotnych,
np. wspólnie z Powiatowym Urzędem
Pracy zaproponował płocczanom sko−
rzystanie z trzech programów: „Płock
dla przedsiębiorczych – II edycja”,
„Prace społecznie użyteczne” oraz
bezpłatne przejazdy autobusami Ko−
munikacji Miejskiej. Były to programy
wspierające samozatrudnienie osób
bezrobotnych oraz powstawanie no−
wych, małych firm.
Na pierwszy z nich przeznaczono
800 tys. zł. Skorzystały z niego 53
osoby. W programie „Prace społecznie
użyteczne” wzięło udział 507 bezro−
botnych. Z bezpłatnych przejazdów
skorzystały 174 osoby, z których 16
znalazło zatrudnienie.
W 2007 roku Oddział Rozwoju Gos−
podarczego przeprowadził wiele dzia−
łań promocyjnych, które miały na celu
zainteresowanie potencjalnych inwe−
storów Płockiem. Nasze miasto zapre−
zentowało się na targach o zasięgu
międzynarodowym, wzięło udział
w konkursach i programach certyfiku−
jących (Gmina Przyjazna Inwestorowi,
Grunt na Medal) oraz współpracowało
z Izbą Gospodarczą Regionu Płockie−
go przy organizacji misji gospodarczej
w Możejkach. Pasażerowie linii lotni−
czych mieli okazję zobaczyć ofertę
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Płocka w magazynach biznesowych,
dystrybuowanych na pokładach samo−
lotów. Wynikiem działań promocyj−
nych było przeprowadzenie ok. 30 roz−
mów z potencjalnymi inwestorami.
Zainicjowano także prace nad projek−
tem utworzenia Specjalnej Strefy Eko−
nomicznej na terenie Płockiego Parku
Przemysłowo−Technologicznego.
W sumie na promocję Płocka w 2007
roku wydano ponad 520 tys. zł.
Miasto powołało również Miejski
Urząd Pracy, aby w bardziej efektyw−
ny i odpowiadający potrzebom rynku
pracy świadczyć usługi na rzecz osób
bezrobotnych i pracodawców.
Realizacja zadań związanych z roz−
wiązywaniem bezrobocia odbywała się
w siedmiu wydziałach Urzędu Miasta.
W ubiegłym roku Oddział Ewidencji
Działalności Gospodarczej zarejestro−
wał 1227 nowych przedsiębiorców
i dokonał zmian w zaświadczeniach
1832 firm. Wszystkie te podmioty
zwolnione były z opłat, co było zgodne
z uchwałą Rady Miasta z 2006 roku.
Wyliczono, że do kasy miasta z tego
tytułu nie wpłynęło ponad 214 tys. zł.
W 2007 roku w ramach prac inter−
wencyjnych zatrudniono cztery osoby.
Kolejnych 139 bezrobotnych znalazło
pracę w UM jako stażyści. Ponadto
spółki miejskie również zatrudniały
osoby zarówno na czas określony, jak
i na umowy−zlecenia.
Od września ubiegłego roku nastą−
piły zmiany organizacyjne w płockich
placówkach oświatowych. Ze wzglę−
du na wydłużenie czasu pracy przed−
szkoli zatrudniono trzech pedagogów
więcej. Przybyły też dwa etaty dla
pracowników administracji oraz ob−
sługi. W szkołach podstawowych
i specjalnych przybyło 14 etatów pe−
dagogicznych (np. logopedzi, nauczy−
ciele wspomagający w klasach inte−
gracyjnych) oraz dwa w administracji
i obsłudze. W szkołach na emeryturę
przeszły 24 osoby, ale zatrudniono 15
nowych (ośmiu absolwentów podej−
mujących pierwszą pracę i siedmiu
bezrobotnych nauczycieli).
Wydział Urbanistyki i Architektury
wydał 51 pozwoleń na budowę dla in−
westycji gospodarczych o charakterze
usługowym, produkcyjnym, składo−
wo−magazynowym i usługowo−prze−
mysłowym.
Płocki Fundusz Poręczeń Kredyto−
wych udzielił poręczeń na kwotę po−
nad 540 tys. zł.
Według nowego regulaminu Rady
Miasta (przyjętego na sesji 26 lutego)
każda informacja przedstawiana na
sesji będzie głosowana. Na pierwszy
ogień poszedł materiał o bezrobociu.
Za jego przyjęciem głosowało 14 rad−
nych, nikt nie był „przeciw”, a sied−
miu wstrzymało się od głosu.
M.D.

Utworzenie nowej placówki wywołało
zaniepokojenie nauczycieli z istniejących
gimnazjów, przede wszystkim najbliższe−
go Gimnazjum nr 5. W ich imieniu radna
Elżbieta Gapińska pytała: dlaczego nowa
jednostka nie powstaje przy którymś
z gimnazjów, tylko przy liceum? Jeżeli
prowadzącymi zajęcia będą nauczyciele
akademiccy, to czy nie zagrozi to utratą
pracy nauczycielom w gimnazjach?
Wiceprezydent Piotr Kubera uspokajał,
że nawet jeżeli z każdego gimnazjum
ubędzie po dwóch uczniów to żaden nau−
czyciel z tego powodu pracy nie straci.
Natomiast odpowiedź na pytanie: dlacze−
go dwujęzyczna klasa nie powstaje przy
którymś z gimnazjów, jest bardzo prosta
– żadne gimnazjum nie wyszło z takim
pomysłem. A nic nie stoi na przeszko−
dzie, by poszerzając swoją ofertę eduka−
cyjną dla absolwentów „podstawówek”,
pomyśleć o takiej propozycji, poszukać
kadry itp. Gdyby taka klasa powstała
w którymś z istniejących gimnazjów nie
potrzebna byłaby na to nawet zgoda Rady
Miasta, wymagana tylko przy tworzeniu
nowych jednostek.
(j)

Drożej w stołówkach
Zmienione zostały nieco zasady korzy−
stania ze stołówek w przedszkolach i szko−
łach prowadzonych przez miasto. Dotych−
czas wszyscy korzystający ze szkolnych
obiadów: uczniowie, pracownicy szkoły,
emeryci, płacili po równo tj. 4.50 zł za
„wsad do kotła”.
Teraz ceny zostały zróżnicowane.
Przedszkolaki i uczniowie „podstawó−
wek” płacić będą za obiad 5 zł, a ucznio−
wie gimnazjów i szkół ponadgimnazjal−
nych 5,50 zł, czyli też tylko pokrywać bę−
dą koszty surowca, natomiast pozostali bę−
dą dopłacać za przygotowanie posiłku
i partycypować w kosztach utrzymania
stołówki. Obliczono, że będzie to dodatko−
wo około 4 złotych, jakkolwiek stawki te
mogą być zróżnicowane, bo oszacowanie
kosztów prowadzenia stołówki pozosta−
wiono w gestii dyrektorów placówek.
Nie wszystkim taka zmiana spodobała
się. Zrozumiałym jest, że nikt nie chce do−
browolnie rezygnować z przywilejów i za
to samo płacić więcej. Radna Magdalena

Lewandowska dopytywała, czym się różni
nauczyciel od ucznia i czy nauczyciel za
wyższą cenę dostanie dwa kotlety.
Zastępca prezydenta Piotr Kubera tłu−
maczył, że różnica właśnie polega na tym,
że jedni są uczniami, a drudzy nauczycie−
lami, dla których szkoła jest miejscem pra−
cy i otrzymują w niej wynagrodzenie.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, op−
łata za posiłki pobierana od rodziców ucz−
niów nie może wynosić więcej niż koszty
surowca przeznaczonego na jego przygo−
towanie. Natomiast dla personelu szkolne
stołówki wydają posiłki po kosztach włas−
nych, czyli do surowca doliczyć muszą
koszty osobowe (partycypacja w wyna−
grodzeniach pracowników kuchni) i rze−
czowe (energia elektryczna, środki czysto−
ści, gaz itp.). Wyliczono, że razem z tymi
dodatkowymi kosztami cena jednego
obiadu nie powinna przekroczyć 9 zł.
Dzienna opłata za posiłki w specjalnych
ośrodkach szkolno−wychowaczych wynie−
sie 11 zł, a w internatach 14 złotych. (j)

„Przyjazne serca” dla dorosłych
Dotychczas w Domu Pomocy Społecz−
nej „Przyjaznych serc” przy ul. Krótkiej
funkcjonują obok siebie dorośli i młodzież
– niepełnosprawni intelektualnie. Znowe−
lizowana ustawa o pomocy społecznej nie
przewiduje łączenia w jednej placówce
dzieci i młodzieży z dorosłymi.
Stąd radni na ostatniej sesji wprowadzili
do statutu DPS „Przyjaznych serc” zmianę,
polegającą na stopniowym „wygaszaniu”
oddziału dla dzieci i młodzieży niepełno−
sprawnych intelektualnie. Oznacza to, że
do tej placówki nie będą przyjmowane no−
we osoby niepełnoletnie, którym miejsca

zapewnić można w placówkach w Gośli−
cach i Wyszogrodzie. Dom przy ul. Krót−
kiej skupi się na pomocy osobom doro−
słym, przewlekle chorym psychicznie.
W latach 2004 – 2007 do domów po−
mocy społecznej dla osób chorych psy−
chicznie skierowano łącznie 24 dorosłych
mieszkańców Płocka i 4 osoby niepełno−
letnie. Analiza potrzeb środowiskowych
na lata 2008 – 2010 przewiduje potrzebę
zapewnienia całodobowych usług opie−
kuńczych dla około 25 osób przewlekle
chorych psychicznie i 7 dzieci niepełno−
sprawnych intelektualnie.
(j)
Sygnały Płockie
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Karate
na Podolszycach

Uchwała o uchyleniu przepisu z 2003
roku w sprawie górnej stawki opłat za
składowanie i unieszkodliwianie odpa−
dów komunalnych w Kobiernikach wy−
dawała się formalnością, gdyż w prakty−
ce nie jest stosowana od kilku lat tj. od
czasu gdy grunty pod ZUOK−iem prze−
szły aportem na własność spółki.
A spółka, poprzez którą miasto realizuje
gospodarkę komunalną, prowadzi dzia−
łalność we własnym imieniu i ma prawo
decydować o wysokości cen za świad−
czone usługi. I z prawa tego od dłuższe−
go czasu korzysta.
Tymczasem u niektórych radnych
wzbudziło to wątpliwości, dotyczące
ewentualnych podwyżek cen jak i przy−
szłości Kobiernik w ogóle. Mówił o tym
m.in. Artur Jaroszewski, martwiąc się, że
miasto utraci resztę kontroli nad spółką.
Niepokój w tej sprawie, związany z pry−
watyzacją ZUOK podzielał Arkadiusz
Iwaniak. Piotr Nowicki chciał wiedzieć,
dlaczego do negocjacji w sprawie prywa−
tyzacji wybrano nikomu nieznaną portu−
galską firmę Suma, zamiast firm mają−

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone
podczas XXI sesji
Rady Miasta Płocka
w dniu 28 lutego 2008 roku:
Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji: 1/
W sprawie budowy drugiego przed−
szkola na osiedlu Podolszyce Połud−
nie. 2/ W sprawie dużych potrzeb re−
montowych w Szkole Podstawowej nr
11 (sanitariaty, instalacje, stolarka,
malowanie, modernizacja sali gimna−
stycznej).
Tomasz Maliszewski

Przedmiot, temat interpelacji: 1/
Proszę o podanie możliwości przys−
pieszenia prac związanych z dopro−
wadzeniem podstawowej infrastruk−
tury technicznej do działek przy ul.
Mazowieckiej. 2/ Na jakim etapie re−
alizacji znajduje się inwestycja, doty−
cząca budowy drogi wraz z infra−
strukturą na osiedlu Góry (ul. Nau−
czycielska, Nowoosiedlowa, Eduka−
cyjna, Wakacyjna, Semestralna, Pe−
dagogiczna). 3/ Pracownicy PKN Or−
len proszą o wykonanie zatoczki au−
tobusowej i postawienie przeszklone−
go przystanku autobusowego przy
Placu Celebry. 4/ Mieszkańcy ul. Zu−
brzyckiego proszą o jak najszybsze
podjęcie budowy ulicy wraz z infra−
strukturą. 5/ Proszę o udzielenie in−
formacji na temat nierównej nawierz−
chni mostu Solidarności. 6/ Czy
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
zostały ujęte: budowa lub przebudo−
wa sali gimnastycznej w ZSB przy ul.
Mościckiego i budowa lub przebudo−
wa sali gimnastycznej w SP nr 11
Sygnały Płockie

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Śmieci bez ceny

cych ugruntowaną pozycję na polskim
rynku w gospodarowaniu odpadami.
Dariusz Zawidzki – zastępca prezy−
denta wyjaśniał, że po pierwsze – to do−
piero pierwszy etap negocjacji, a po dru−
gie – Suma złożyła najkorzystniejszą
ofertę. Pozostałe dwie, które praktycz−
nie zmonopolizowały polski rynek, ma−
ją gorsze propozycje. A Suma nie jest
nowicjuszem w gospodarce odpadami –
to prężna firma działająca w Europie za−
chodniej i Ameryce Łacińskiej.
(j)

przy ul. Kochanowskiego? 7/ Na ja−
kim etapie jest poszukiwanie rozwią−
zań, mających na celu zwiększenie
bezpieczeństwa na rondzie przy ul.
Wyszogrodzkiej?
Tomasz Korga

Przedmiot, temat interpelacji: 1/
Dlaczego władze miasta zgodziły się,
aby w miejsce likwidowanego hotelu
Petropol powstał hotel o dwie klasy
niższym standardzie?
Elżbieta Podwójci−Wiechecka

Przedmiot, temat interpelacji: 1/
Kiedy i w jakiej kwocie są przewi−
dziane podwyżki płac dla pracowni−
ków kultury? 2/ Co jest powodem, że
wjazd w ul. Zbożową od ul. Wyszo−
grodzkiej został zamknięty dla miesz−
kańców tej ulicy? 3/ Proszę o pilną
naprawę nawierzchni ul. Armii Krajo−
wej obok ronda i przy skręcie w ul.
Żyzną. 4/ Proszę o doprowadzenie do
spotkania zarządów spółdzielni
mieszkaniowych ze Strażą Miejską
w celu podjęcia wspólnej inicjatywy,
aby na osiedlach były torebki i pojem−
niki na psie odchody. 5/ Proszę w try−
bie pilnym o oznaczenie kopertami
miejsc do parkowania dla osób nie−
pełnosprawnych przy cmentarzu w al.
Kobylińskiego.
Bożena Musiał

Przedmiot, temat interpelacji: 1/
Proszę o nasadzenie drzew wzdłuż ul.
Armii Krajowej oraz ustawienie
śmietniczek (nasadzenia miały być
dokonane jesienią 2007 roku). 2/
Wnoszę o ograniczenie przejazdu
przez most w ul. Dobrzyńskiej poja−
zdów o masie powyżej 15 ton z wyłą−
czeniem autobusów. 3/ Brak pojemni−
ków na odpady segregowane na osie−
dlu Wyszogrodzka.

Radni zgodzili się na sprzedaż
i udzielenie bonifikaty od ceny
sprzedaży nieruchomości położo−
nych przy ul. Kutrzeby.
Na powierzchni ponad 0,6 ha łódz−
ka Fundacja Rozwoju Karate Trady−
cyjnego wybuduje Akademię Karate
Tradycyjnego. Teren ten fundacja
kupi z 99 proc. bonifikatą.
Na sesji radny Artur Jaroszewski
dopytywał się, w jaki sposób mia−
sto zabezpieczy interesy gminy, je−
śli Fundacja nie wywiąże się ze
swoich zobowiązań, czyli np. nic
nie wybuduje lub budynek przezna−
czy na inne cele. – Wszystko będzie
zapisane w akcie notarialnym – za−
pewniał zastępca prezydenta To−
masz Kolczyński. – Fundacja
w ciągu pięciu lat będzie musiała
wykonać inwestycję, a w ciągu 10

lat nie będzie mogła zmienić jej
przeznaczenia.
Płocka Akademia będzie służyć
początkującym adeptom karate tra−
dycyjnego z Płocka oraz członkom
kadry narodowej. Obiekt będzie
spełniał wymogi i normy zgodne
z międzynarodowymi standardami.
Rekomendując Fundację Rozwo−
ju Karate Tradycyjnego jako inwe−
stora, Polski Związek Karate Tra−
dycyjnego wyjaśnił, że Fundacja
jest właścicielem gruntów, na któ−
rych realizowane są dwie inwesty−
cje: w Łodzi i Starej Wsi w gminie
Przedbórz. Ta ostatnia powstaje
przy wsparciu finansowym Mini−
sterstwa Sportu oraz rządu japoń−
skiego, który na rzecz Fundacji
przekazał ponad 1,2 mln zł.
(m.d.)

Jerzy Seweryniak

o utworzenie przy każdym płockim
gimnazjum jednej klasy z dwoma ję−
zykami wykładowymi w roku szkol−
nym 2008/2009.

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o zebranie śmieci i piasku
przy krawężnikach z ulic: Góry,
Łącka, Ciechomicka i Na Stoku. 2/
Proszę o naprawienie zadoleń na ul.
Na Stoku oraz naprawienie pobo−
czy w ul. Góry, Łąckiej i Ciecho−
mickiej. 3/ Proszę o naprawę chod−
nika na ul. Jakubowskiego i wy−
równanie zadoleń na ul. Zielonej.
4/ Proszę o podniesienie studzienek
kanalizacyjnych na ul. Zielonej
i wymianę dekli studziennych na
ul. Popłacińskiej.
Arkadiusz Iwaniak

Przedmiot, temat interpelacji: 1/
Proszę o podanie danych porównują−
cych wykorzystanie sztucznego lodo−
wiska w MCS i przy Podolance. Pro−
szę podać koszt zakupu obu lodowisk.
2/ Do kogo należy teren pomiędzy
blokami między ul. Bielską a Obroń−
ców Westerplatte? 3/ Oświetlenie
przejścia dla pieszych w ul. Dobrzyń−
skiej (przed rondem w kierunku na
Lipno).
Stanisław Kwiatkowski

Przedmiot, temat interpelacji: 1/
Dlaczego Prezydent Miasta odmówił
przedłużenia prawa użytkowania wie−
czystego Nadwiślańskiemu Żeglarsko−
Motorowodnemu Oddziałowi PTTK
„Morka”?
Elżbieta Gapińska

Przedmiot, temat interpelacji: 1/
Proszę o wyjaśnienie pomysłów
z dokwaterowywaniem mieszkań−
com bloków komunalnych, którzy
nieterminowo regulują swoje zobo−
wiązania wobec miasta, nowych
współlokatorów (proszę o wskaza−
nie podstawy prawnej). 2/ Proszę

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 1/
Proszę o spowodowanie przez właści−
ciela tj. PKN Orlen uporządkowania
zaniedbanych i zaśmieconych grun−
tów w okolicy Domu Technika oraz
ułożenia dalszej części chodnika (uło−
żonego częściowo w ubr. przez służ−
by miejskie) na gruncie należącym do
koncernu. 2/ Na prośbę mieszkańców
sąsiadujących z klubem Enklawa
przy ul. Okrzei proszę o wzmożenie
patrolowania tej okolicy, szczególnie
w weekendy.
Artur Jaroszewski

Przedmiot, temat interpelacji: 1/
Proszę o aktualizację strony interneto−
wej Urzędu Miasta m.in. składu władz
spółki Wisła Płock.
Piotr Nowicki

Przedmiot, temat interpelacji: 1/
W sprawie możliwości finansowania
(lub współfinansowania) profilaktycz−
nych szczepień przeciwko meningoko−
kom.
Jacek Jasion

Przedmiot, temat interpelacji: 1/
Bardzo proszę o zobowiązanie Miej−
skiego Zarządu Dróg (zakładu energe−
tycznego?) do założenia sygnalizacji
świetlnej na przejściu dla pieszych
przy al. Kobylińskiego na wysokości
SDK. 2/ Proszę o wzmocnienie patro−
li policyjnych i straży miejskiej w go−
dzinach wieczornych i nocnych przy
sklepie całodobowym AS u zbiegu ul.
Bielskiej i al. Kobylińskiego.
Opr. (j)
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Upamiętnić księcia
W przyszłości w naszym mieście na
Placu Narutowicza stanie pomnik
księcia Bolesława Krzywoustego.
Z inicjatywą jego budowy wyszło
cztery lata temu Społeczne Stowarzy−
szenie Budowy Pomnika Bolesława
Krzywoustego. Teraz Urząd Miasta
poszukuje osób, które wykonają pro−
jekt monumentu i przedstawią koncep−
cję zagospodarowania terenu wokół.
Jest to konkurs otwarty i podzielono
go na dwa etapy.
W pierwszym ma powstać koncep−
cja zagospodarowania i aranżacji tere−
nu, a także projekt pomnika. Wszystko
musi zostać przedstawione w postaci
rysunków bądź symulacji komputero−
wych. Jury konkursowe wybierze
trzech autorów lub zespoły, które zo−
staną dopuszczone do drugiego etapu.
Wtedy będą oni musieli wykonać jed−
nometrowy model pomnika.
Autor wybranej pracy konkursowej
zostanie zaproszony do negocjacji
w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Zwycięzca otrzyma także 25 tys. zł
brutto, za zajęcie drugiego miejsca
można dostać 15 tys. zł, a za trzecie
– 5 tys. zł.
Osoby, które są zainteresowane
stworzeniem projektu pomnika do 4
kwietnia muszą złożyć wnioski o do−
puszczenie do udziału w konkursie. 22
sierpnia rozstrzygnie się pierwszy

etap. Autorzy prac, którzy zostaną
zakwalifikowani do drugiego etapu
będą mieli czas do 7 listopada na skła−
danie swoich prac, czyli m.in. modelu
pomnika. Rozstrzygnięcie drugiego
etapu nastąpi 28 listopada.
Prace będą oceniane przez sąd kon−
kursowy w składzie: dr hab. Roman
Pietrzak z Wydziału Rzeźby Akade−
mii Sztuk Pięknych (przewodniczą−
cy), architekt Leszek Narkowicz,
prof. Stanisław Słonina, Jerzy Mazuś
– dyrektor Płockiej Galerii Sztuki,
Margerita Szulińska – dyrektor Re−
gionalnego Ośrodka Badań i Doku−
mentacji Zabytków w Warszawie, To−
masz Kolczyński – zastępca prezy−
denta Płocka oraz Krzysztof Kwiat−
kowski – architekt, pracownik Urzędu
Miasta.
W pierwszym etapie można będzie
uzyskać maksymalnie 100 punktów:
po połowie za ideę pomnika i kreację
postaci lub jej symboliki oraz za kon−
cepcję zagospodarowania terenu i od−
działywanie rozwiązań przestrzen−
nych pomnika na otoczenie.
W drugim etapie do zdobycia jest
także 100 punktów: 35 za walory arty−
styczne, 30 za walory kompozycji
przestrzennej i urbanistycznej oraz 35
za łączne koszty wykonania projektu
budowlanego oraz faktycznej realiza−
(m.d.)
cji pomnika.

Kronika policyjna
* W domu przy ul. Włościany na
osiedlu Ciechomice wybuchła
butla z gazem. Do szpitala z obra−
żeniami ciała trafił mężczyzna.
Właścicielka domu doznała nie−
wielkich poparzeń. Eksplozja usz−
kodziła budynek.
* Z parkingu przy ul. Gwardii Ludo−
wej zginął Volkswagen Touran.
* Na al. Piłsudskiego do płocczanki
podszedł młody chłopak i zerwał
jej z ramienia torebkę, w której
były pieniądze, klucze oraz tele−
fon komórkowy.
* Ze sklepu mięsnego przy ul. Króle−
wieckiej złodzieje w nocy wynie−
śli agregat chłodniczy wart kilka
tysięcy złotych.
* Na ul. Chopina policjanci zatrzy−
mali 33−letniego kierowcę bmw.
Okazało się, że mężczyzna ma są−
dowy zakaz prowadzenia poja−
zdów przez dwa lata.
* Z placu budowy przy ul. Lachmana
złodzieje zabrali w nocy przenoś−
ną toaletę toy−toy.
* Z szafki ubraniowej na basenie
przy ul. 3 Maja zginął telefon ko−
mórkowy i pieniądze.
* Złodzieje ukradli Opla Vectrę za−
parkowanego przy ul. Sikorskiego.
* W ręce policji wpadła 38−letnia ko−
bieta, która kilka razy okradała je−
den ze sklepów w Bielsku. Właści−
ciel wycenił, że z półek zniknął to−
war o wartości około 500 zł. Ko−
biecie grozi od trzech miesięcy do
pięciu lat pozbawienia wolności.
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* Na ul. Dobrzyńskiej kierowca nis−
sana uderzył w drzewo. Okazało
się, że 73−letni płocczanin miał
ponad 1,5 promila alkoholu we
krwi.
* Z Fiata Uno zaparkowanego przy
ul. Synagogalnej złodzieje zabrali
radiootwarzacz.
* Z pomieszczeń gospodarczych na
terenie budowy przy ul. Grodzkiej
zginęły przewody elektryczne
i telefoniczne.
* 27−letnia płocczanka zaparkowała
swojego forda na parkingu przy
ul. Medycznej. Gdy wróciła do
niego, okazało się, że karoseria
z prawej strony jest porysowana.
* Strażnicy miejscy podczas patrolu
nad zalewem Sobótka znaleźli po−
wieszonego na drzewie psa.
* 52−letni kierowca Volkswagena
Golfa, przy skręcaniu z ul. Łuka−
siewicza w Miodową, potrącił na
przejściu dla pieszych 16−letnią
płocczankę. Dziewczyna trafiła
do szpitala. Kierowca był trzeź−
wy.
* Z ul. Traugutta złodzieje zabrali
elektronarzędzia.
* Z jednego z punktów Totalizatora
Sportowego zginęło kilkaset lo−
sów zdrapek.
* Z warsztatu na terenie oczyszczal−
ni ścieków złodzieje wynieśli na−
rzędzia, silniki elektryczne, zawo−
ry i tuleje. Straty oszacowano na
kilka tysięcy złotych.
(m.d.)

W pierwszym kwartale komisje stałe Rady Miasta Płocka mają
obowiązek złożyć sprawozdania z działalności w minionym roku.
Na XIX sesji relację ze swych poczynań zdały: Komisja Rewizyj−
na i Komisja Skarbu, a na XXI sesji trzy pozostałe.

Sprawozdania
Komisji Rewizyjnej
Od stycznia do grudnia 2008 roku
9−osobowa komisja pod przewodnic−
twem Marka Krysztofiaka zbierała
się 18 razy. Sześć posiedzeń odbyło
się wspólnie z innymi komisjami sta−
łymi. W trakcie roku dwie osoby
ubyły z komisji, w związku z uzyska−
niem przez nie mandatów parlamen−
tarnych.
Główne tematy, którymi zajmowa−
no się w ubiegłym roku to: wpływy
na basenie Podolanka, remonty pla−
cówek oświatowych i służby zdro−
wia, opiniowanie realizacji budżetu
miasta za 2006 rok, realizacja uch−
wał Rady Miasta, kontrola przetargu
na budowę dróg w południowej czę−
ści osiedla Wyszogrodzka, realizacja
inwestycji w 2006 roku, działalność
spółek gminnych, budowa dróg doja−
zdowych do nowej przeprawy mo−
stowej.
Komisja rozpatrzyła też 8 skiero−
wanych do niej skarg od mieszkań−
ców Płocka.
Poza jednym przypadkiem frek−
wencja na posiedzeniach komisji wy−
nosiła 100%.
Komisji Skarbu, Budżetu
i Gospodarki Finansowej

Komisja działała również w 9−oso−
bowym składzie pod przewodnic−
twem Wioletty Kulpy, przy czym
w listopadzie jedna osoba ubyła
w związku z uzyskaniem mandatu po−
sła. W okresie sprawozdawczym ko−
misja odbyła 22 posiedzenia.
Oprócz podstawowych zadań (opi−
niowanie i realizacja budżetu miasta)
członkowie komisji zajmowali się
m.in.: zadłużeniem miasta, funkcjo−
nowaniem spółki Płocki ZOZ, reali−
zacją dróg dojazdowych, rozlicze−
niem finansowym Funduszu Granto−
wego i Płockiej Galerii Sztuki, pla−
nem gospodarki odpadami, budow−
nictwem mieszkaniowym, rozlicze−
niem środków na imprezy kulturalne,
oceną bezpieczeństwa. Komisja wy−
pracowała 12 wniosków, z czego 10
zostało zrealizowanych.
Średnia frekwencja na posiedze−
niach komisji wynosiła 95%.
Komisji Gospodarki Komunalnej

Pracowano w 12−osobowym skła−
dzie pod przewodnictwem Wiesława
Kossakowskiego. W okresie sprawo−
zdawczym komisja odbyła 23 posie−
dzenia, w tym kilka wspólnych z in−
nymi komisjami. Dwa posiedzenia
były wyjazdowe – do ZUOK w Ko−
biernikach i do Płockiego Parku
Przemysłowo−Technologicznego.
Wizytowano również schronisko dla
zwierząt.
Zgodnie z przyjętym planem pracy
Komisja zajmowała się m.in. porząd−
kiem w mieście, remontami placó−

wek kulturalnych i służby zdrowia,
miejscami do parkowania, progra−
mem rewitalizacji Starówki, infra−
strukturą wodociągową, bezpieczeń−
stwem mieszkańców.
Z inicjatywy Komisji Gospodarki
Komunalnej w grudniu ubr. na obra−
dy Rady Miasta wprowadzono temat
budownictwa komunalnego. Frek−
wencja na posiedzeniach komisji wy−
nosiła 95%.
Komisja Polityki Społecznej

12−osobowa komisja pod przewod−
nictwem Elżbiety Gapińskiej w mi−
nionym roku zebrała się 17 razy.
Cztery posiedzenia były wspólne
z pozostałymi komisjami stałymi.
W sierpniu członkowie komisji wizy−
towali Ośrodek Opiekuńczo−Wycho−
wawczy przy ul. Mościckiego.
Realizowano tematy z przyjętego
planu pracy i rozpatrywano sprawy
bieżące. Głównymi tematami obrad
komisji były: propozycje dla dzieci
i młodzieży na ferie, pomoc udziela−
na przez MOPS, dyskusja nad formu−
łą Dni Historii Płocka, ocena funkcjo−
nowania placówek kultury – w tym
Płockiej Orkiestry Symfonicznej
i POKiS−u, pomoc osobom niepełno−
sprawnym, aktywne formy rozwiązy−
wania problemu bezrobocia, wpływ
szkół wyższych na życie miasta, oce−
na pracy bibliotek.
Średnia frekwencja na posiedze−
niach Komisji Polityki Społecznej
wynosiła 91%.
Komisji Inwestycji, Rozwoju
i Bezpieczeństwa Miasta

W minionym roku komisja praco−
wała w 8−osobowym składzie pod
przewodnictwem Barbary Smardzew−
skiej−Czmiel. Pod koniec ubr. z ko−
misji ubyła jedna osoba (wybór do
parlamentu) i zastąpiło ją 2 nowych
radnych.
W okresie sprawozdawczym komi−
sja odbyła 21 posiedzeń (jedno wyja−
zdowe do Płockiego Parku Przemy−
słowo−Technologicznego), w tym 6
wspólnych z innymi komisjami, zło−
żyła 11 wniosków. Wśród tematów,
którymi zajmowali się członkowie
komisji znalazły się m.in. tereny pod
budownictwo mieszkaniowe, łago−
dzenie skutków bezrobocia, inwesty−
cje i remonty w obiektach kultural−
nych, oświatowych i placówkach
służby zdrowia, perspektywy rewita−
lizacji Starówki, przygotowania do
budowy obwodnic i dróg dojazdo−
wych, udrożnienie systemu komuni−
kacyjnego, budowa centrów handlo−
wych, możliwości pozyskania środ−
ków zewnętrznych na inwestycje,
stan bezpieczeństwa, problemy z bu−
dową amfiteatru.
Frekwencja na posiedzeniach wy−
Opr. (j)
nosiła ponad 90%.
Sygnały Płockie
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oniżej przedstawiamy listę bezpłat−
nych programów zdrowotnych dla
mieszkańców naszego miasta realizo−
wanych w 2008 roku (finansowanych
z budżetu miasta).
1. Program profilaktyki i wczesnego
wykrywania nowotworów sutka adreso−
wany jest do kobiet w wieku 35 – 49 lat
mieszkających w Płocku, które dotychczas
nie leczyły się na schorzenia gruczołu pier−
siowego.
Program realizuje NZOZ Centrum Me−
dyczne OMEGA. Zgłoszenia przyjmowa−
ne są osobiście (ul. Królewiecka 24a) lub
telefonicznie (024 269 26 20, 084 367 63
41 lub 024 367 63 42).
W ramach programu przewidziane są
m.in. badanie mammograficzne, badanie
USG sutków – w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości w badaniu mammogra−
ficznym i/lub palpacyjnym, biopsja cien−
koigłowa – w przypadku stwierdzenia nie−
prawidłowości w badaniu mammograficz−
nym i/lub USG piersi. Ilość osób ograni−
czona do 2000.
2. Program edukacji przedporodo−
wej skierowany jest do kobiet w II i III
trymestrze ciąży mieszkających w Płoc−
ku, wraz z osobami towarzyszącymi.
Wykłady i ćwiczenia realizowane są
w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej
przy ul. Kościuszki 28. Zgłosić się moż−
na osobiście lub zadzwonić pod nr 024
364 51 79. Wykwalifikowane pielęgniar−
ki położone przygotowują kobiety do po−
rodu, uczą pielęgnacji noworodka, infor−
mują o najczęstszych problemach okresu
noworodkowego. Prowadzona jest też
profilaktyka próchnicy u dzieci (postępo−
wanie w ciąży i po urodzeniu dziecka)
oraz profilaktyka FAS (płodowego zes−
połu alkoholowego).

Profilaktyka zdrowotna Płocka
3. Program profilak−
tycznych badań przesie−
wowych „Biała Sobota
2008” to oferta dla wszyst−
kich mieszkańców Płocka
realizowana przez trzy pod−
mioty:
A. Płocki Zakład Opie−
ki Zdrowotnej zaprasza
do Przychodni Specjali−
stycznej przy ul. Miodo−
wej 2 w następujących
terminach: 12 kwietnia,
7 czerwca i 29 listopada.
Zarejestrować się można
osobiście lub telefonicz−
nie pod nr 024 364 53 02,
024 364 53 41. Program
obejmuje następujące po−
rady specjalistyczne: neurologiczną,
okulistyczna, dermatologiczną, la−
ryngologiczną,
reumatologiczną
i psychiatryczną.
B. Prywatny Gabinet Alergologiczno –
Pulmonologiczny lek. Marii Woźniak za−
prasza na „Białe soboty” na ul. A. Krajo−
wej 2a w następujących terminach: 8 i 29
marca, 12 i 19 kwietnia, 20 września, 11
i 25 października oraz 22 i 29 listopada br.
Zakres świadczeń w ramach programu
obejmuje specjalistyczne porady alergo−
logiczne. Rejestracji można dokonać oso−
biście lub pod nr tel. 024 263 53 33;
C. Indywidualna Praktyka Lekarska lek.
Edyta Kozińska przy ul. A. Krajowej 2a
zaprasza na specjalistyczne porady pul−
monologiczne w następujących terminach:
5 kwietnia, 10 maja, 7 czerwca, 6 września,

4 października, 15 listopada. Rejestracji
można dokonać osobiście lub pod nr tel.
024 263 53 33 w poniedziałki, środy,
czwartki, piątki w godz. 8 – 15, w czwartki
w godz. 11 – 18.
4. Program profilaktycznych szcze−
pień przeciwko grypie adresowany jest do
mieszkańców miasta Płocka w wieku 65
lat i więcej. Szczepienia będą wykonywane
od września do listopada 2008 r. (lub do
wyczerpania puli szczepionek) w następu−
jących przychodniach:
a) NZOZ Centrum Medyczne OME−
GA, ul. Jasna 13, tel. 024 262 87 59,
024 268 71 98;
b) NZOZ GRYF – MED., ul. Gierzyń−
skiego 17, tel. 024 366 98 88;
c) NZOZ ESKULAP, ul. 1 Maja 7a, tel.
024 268 91 71;

d) Płocki ZOZ – Przychodnia,
ul. Reja 15 tel. 024 364 53 78;
e) Płocki ZOZ – Przychodnia,
ul. Wolskiego 4, tel. 024 364 53
50;
f) Płocki ZOZ – Przychodnia,
ul. Zielona 40 tel. 024 364 54 01;
g) Płocki ZOZ – Przychodnia,
ul. Góry 7 tel. 024 364 54 00.
5. Program promocji zdro−
wia w szkołach dla uczniów
uczęszczających do publicz−
nych szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimna−
zjalnych, znajdujących się na
terenie miasta, realizuje Płocki
Zakład Opieki Zdrowotnej. Za−
kres świadczeń w ramach pro−
gramu promocji zdrowia
w szkołach obejmuje przeprowadzenie
wykładów na następujące tematy: pro−
mocja zdrowia, czynniki sprzyjające za−
chowaniu zdrowia, uwarunkowania
zdrowia, czynniki ryzyka, choroba, nie−
pełnosprawność.
6. Program z użyciem Metody PET
w 2008 roku skierowany do mieszkańców
Płocka, u których m.in. zdiagnozowano lub
mają podejrzenie choroby nowotworowej
a także do tych, u których występują scho−
rzenia neurologiczne lub kardiologiczne,
których nie można zdiagnozować innymi
metodami. Szczegółowe informacje na te−
mat grupy docelowej, wskazań oraz sposo−
bu realizacji programu można znaleźć na
stronie www.ump.pl w zakładce z prawej
strony „Na skróty – przydatne linki”, hasło
(opr. rł)
„Program PET”.

Ankieta
Szanowni Państwo. „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w ankiecie mającej na celu poznanie Państwa prefe−
rencji komunikacyjnych oraz opinii na temat obecnego rozkładu jazdy pociągów. Udzielenie rzetelnych odpowiedzi, pozwoli nam na opracowanie oferty przejazdo−
wej maksymalnie optymalnej do Państwa potrzeb. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie wskazane przez Państwa postulaty będą mogły być zrealizowane z powo−
dów technicznych bądź też niezależnych od nas, lecz pozwolą na wykazanie rzeczywistych potrzeb komunikacyjnych, mieszkańców danego terenu i będą stanowić
ważny argument w negocjacjach z innymi operatorami kolejowymi w sprawie rozkładu jazdy. W celu wypełnienia poprawnie ankiety prosimy o przeczytanie jej w ca−
łości a następnie wypełnienie poprzez podkreślenie odpowiedniej odpowiedzi lub wpisanie w kropkowane miejsca właściwych danych.

1/ Płeć: Kobieta Mężczyzna
2/ Wiek: do 15 lat; 16−20; 21−25; 26−30; 31−35; 36−40; 41−45; 46−50; 51−55; 56−
60; pow. 61

10/ Ze względu na czas dotarcia do stacji wskazanym jest by pociąg, z które−
go obecnie korzystam w czasie powrotu do domu, odjeżdżał ze sta−
cji........................................................... o godzinie................

6/ Posiadam ulgę: 33%; 37%; 49%; 50%, 78%; 80%; 99%; nie posiadam ulg.

11/ Ponadto z przejazdów pociągami „Koleje Mazowieckie – KM” korzystam
na trasach:
TAM) od stacji......................................... godz. odj...........do sta−
cji........................................ godz. przyj........
codziennie; Pn−So; Pn−Pt.; So−Nd; 2−4 razy w tyg; raz w tyg; kilka razy w m−cu;
rzadziej.
do: szkoła/uczelnia; praca; rodzina; turystyka; Inne .........................
.............................
i sugeruję zmianę godziny odjazdu na.......................
POWRÓT) od stacji........................................ godz. odj........... do sta−
cji...................................... godz. przyj.........
i sugeruję zmianę godziny odjazdu na.......................

7/ Do: szkoła/uczelnia; praca; Inne..............................................

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety.

3/ Podróż tam (wyjazd): z pociągów „Kolei Mazowieckich – KM” korzystam
na trasie od stacji............................... godz. odj...... do sta−
cji................................................ godz. przyj............
4/ Podróżuję: codziennie; Pn.−So; Pn−Pt; So− Nd; 2−4 razy w tyg; raz w tyg.
kilka razy w m−cu; rzadziej.
5/ Przejazd odbywam na podstawie biletu: jednorazowego, tygodniowego; dwuty−
godniowego, abonamentowego, miesięcznego, kwartalnego, półrocznego, rocznego

8/ Ze względu na czas dotarcia do celu podróży wskazanym jest by pociąg,
z którego obecnie korzystam, przybywał na stację docelo−
wą.............................................................. o godzinie......................
9/ Podróż powrotna (przyjazd): z pociągów „Kolei Mazowieckich – KM” ko−
rzystam na trasie od stacji.......................................... godz. odj...............do sta−
cji............................................. godz. przyj............

Sygnały Płockie

Jeżeli posiadają Państwo dodatkowe uwagi odnośnie rozkładu jazdy po−
ciągów prosimy zamieścić je poniżej. Zapewniamy, iż dane przekazane
przez Państwa w ramach tej ankiety wykorzystane będą przy konstrukcji
rozkładu jazdy pociągów. Wypełnioną ankietę prosimy przekazać kie−
rownikowi pociągu.
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Płocka prokuratura podsumowała ubiegły rok

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Mniej spraw, lepsze wyniki

Wozy i list
Prezydent Mirosław Milewski oraz
mazowiecki komendant wojewódzki
PSP generał Ryszard Psujek podpisa−
li list intencyjny w sprawie budowy
strażnicy w Radziwiu. Uroczystość
odbyła się 28 lutego.
Okazją do spotkania było również
przekazanie sprzętu o wartości ponad
1,1 mln złotych dla płockich straża−
ków. Zakupy były możliwe dzięki
wsparciu: Urzędu Marszałkowskiego,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Urzędu Miasta, fundacji PKN Orlen
„Dar serca” oraz Orlen Oil.

Od marca strażacy z naszego mia−
sta dysponują ciężkim samochodem
ratowniczo−gaśniczym na podwoziu
Man z napędem 6x6. Wyposażony
jest on w zbiornik wodny o pojemno−
ści 9500 litrów oraz autopompę o wy−
dajności 6800 litrów/minutę. Samo−
chód kosztował prawie 750 tys. zł.
Do Płocka trafiły również: kamera
termowizyjna o wartości ok. 60 tys.
zł, 18 kompletów aparatów powietrz−
nych (80 tys. zł), sorbenty i neutrali−
zatory (50 tys. zł), 115 kompletów
specjalistycznych ubrań (135 tys. zł)
oraz 87 par butów olejoodpornych
(55 tys. zł).
Ponadto sprzęt ratowniczy (średni
samochód ratowniczo−gaśniczy, agre−
gat pompowy oraz zestaw ratowni−
czych narzędzi hydraulicznych)
o wartości ponad 1 mln zł otrzymała
straż pożarna w Mławie. Instytucjami
współfinansującymi zakupy były:
Urząd Marszałkowski, WFOŚiGW,
Urząd Miasta w Mławie, Urzędy
Gmin w Szydłowie i Lipowcu, Staro−
stwo Powiatowe w Mławie, PZU, Ko−
menda Wojewódzka PSP oraz KP
PSP w Mławie.
Natomiast Ochotnicza Straż Po−
żarna w Bodzanowie otrzymała sa−
mochód gaśniczy Jelcz.
(m.d.)

Ochroniarze na gazie
Niecodzienny pościg rozegrał się na
płockich ulicach na początku marca.
– Przed policyjnymi radiowozami ucie−
kały dwa samochody agencji ochroniar−
skiej – opowiada Anna Lewandowska
z policji. – Kiedy w końcu je zatrzymano
okazało się, że ochroniarze są pijani.
Wszystko zaczęło się w jednym
z barów. Pracownicy agencji w służ−
bowych strojach weszli do lokalu
i spokojnie pili piwo. Z niepokojem
obserwował to jeden z klientów.
Kiedy ochroniarze wsiedli do swoich
samochodów, obserwator piwnej
uczty zatelefonował na policję.
– Uciekinierów na ul. Padlewskie−
go zatrzymali funkcjonariusze z sa−
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modzielnego pododdziału prewencji
– mówi Anna Lewandowska. – Oka−
zało się, że obaj tego dnia mieli służ−
bę do godziny 19. A badania alkote−
stem, wykonane tuż przed godziną
16, wykazały u 40−letniego mężczyz−
ny ponad 1,5 promila alkoholu, a u
jego 30−letniego kolegi ponad 1,1
promila.
Każdy z pracowników agencji
ochrony miał przy sobie pistolet oraz
16 sztuk ostrej amunicji. Natych−
miast trafili do policyjnego aresztu.
Grozi im do dwóch lat pozbawienia
wolności. Mężczyźni zostali zwol−
nieni z pracy.
(m.d.)

– W 2007 roku do Prokuratury Okrę−
gowej w Płocku [działa ona na terenie by−
łego woj. płockiego, ciechanowskiego
oraz Sochaczewa i Żyrardowa – red.]
wpłynęło 22 tysiące 137 spraw – relacjo−
nował Waldemar Osowiecki, prokurator
okręgowy. – To około cztery tysiące mniej
niż rok wcześniej. Wynik taki wskazuje, że
nastąpił wyraźny spadek przestępczości.
Poza tym w 2007 roku sprawami mniej−
szej rangi mogli zajmować się tylko poli−
cjanci, bez prokuratorskiego nadzoru,
w ramach tzw. postępowań rejestrowych.
Z ogólnej liczby spraw (nie tylko
z 2007 roku) prokuratorzy załatwili 22
tys. 419. Waldemar Osowiecki podkre−
ślał, że w okręgu płockim sprawa, która
trafi do prokuratury szybko znajduje fi−
nał. Na koniec ubiegłego roku w proku−
raturach podległych pod Płock było za−
ledwie jedno śledztwo, które trwało dłu−
żej niż dwa lata i tylko cztery sprawy
trwające dłużej niż rok. – 21 postępo−
wań trwało powyżej sześciu miesięcy,
a 100 spraw powyżej trzech miesięcy
– mówił prokurator okręgowy. – To na−
prawdę niezły wynik, jak na osiem rejo−
nów działania.
W 2007 roku spadła, w porównaniu
z poprzednim rokiem, liczba zanotowa−
nych kradzieży z włamaniem. Zanotowa−
no ich 1625, czyli o prawie 900 mniej.
Sporo mniej było także rozbojów. Ich
liczba spadła z 489 w 2006 roku do 306.
292 – nieco więcej niż w 2006 roku
– było za to spraw narkotykowych.

– Policja coraz bardziej angażuje się
w takie sprawy – wyjaśniał Osowiecki.
W ubiegłym roku na terenie działania
płockiej prokuratury doszło do 11 za−
bójstw, czyli o jedno więcej niż w 2006
roku.
Mniej natomiast było aktów oskarże−
nia (ponad 7,3 tys., a rok wcześniej po−
nad 9,5 tys.) i mniej oskarżonych (odpo−
wiednio: prawie 8,5 tys. i 11,1 tys.).
W 2007 roku nie wykryto 3,8 tys.
sprawców, a w 2006 roku aż ponad 6,7
tys. Spadła też liczba postanowień o za−
bezpieczeniach majątkowych (było ich
1960, a rok wcześniej 2001. – Wzrosła
jednak wartość zabezpieczeń – mówił
prokurator. – W 2007 roku zabezpieczy−
liśmy majątek o wartości ponad 2,5 mi−
liona złotych. To ponad 400 tysięcy wię−
cej niż rok wcześniej.
W ubiegłym roku tymczasowo aresz−
towano 331 osób, o 10 więcej nic
w 2006 roku.
Waldemar Osowiecki mówił także
o zmianach, jakie zaszły w 2007 roku
w naszej prokuraturze. Powstały nowe
wydziały (organizacyjny i do walki
z przestępczością gospodarczą wydzie−
lony z wydziału śledczego), prokuratu−
ra została w pełni zinformatyzowana
(istnieje możliwość urządzania tele−
konferencji i przesłuchań na odleg−
łość), wyremontowano budynki proku−
ratur w Płońsku i Sierpcu, a w Mławie
prokuratorzy przeprowadzili się do no−
wego budynku.
M.D.

Gala bezpieczeństwa
Inicjatywa referatu szkolono−eduka−
cyjnego płockiej Straży Miejskiej pn.
„Lew Honorek pomaga dzieciom bez−
piecznie dotrzeć do szkoły” została zau−
ważona i doceniona w ogólnopolskim
konkursie „Orlen. Bezpieczne drogi”.
Do drugiej edycji konkursu, której or−
ganizatorem byli: PKN Orlen oraz funda−
cja „Kierowca bezpieczny”, wpłynęło
prawie 300 zgłoszeń. Nagrodzono 16 or−
ganizatorów najlepszych akcji na rzecz
bezpieczeństwa ruchu drogowego, którzy
w sumie zainkasowali 525 tys. zł. Nagro−
dy finansowe mają być przeznaczone na
rozwijanie społecznie ważnych działań
w zakresie bezpieczeństwa. Oprócz pie−
niędzy wyróżnieni otrzymali statuetki
Złote Tarcze. Uroczystość wręczenia na−
gród odbyła się 27 lutego na Zamku Kró−
lewskim w Warszawie. Gościem specjal−
nym był Ari Vatanen, europoseł i kierow−
ca rajdowy.
Płocka Straż Miejska zajęła trzecie
miejsce w kategorii inicjatywa lokalna
i wygrała 20 tys. zł. Przypomnijmy, że
akcja „Lew Honorek pomaga dzieciom
bezpiecznie dotrzeć do szkoły” ma na ce−
lu przygotowanie najmłodszych płocczan
do uczestnictwa w ruchu drogowym.
– Lew Honorek to duża maskotka
– opowiada Jolanta Głowacka, rzecznik
SM. – Poprzez zabawę uczy jak bez−

Czek na 20 tys. zł płoccy strażnicy oraz
Lew Honorek odebrali z rąk Krzysztofa
Hołowczyca

piecznie poruszać się po drogach i jak
prawidłowo reagować w sytuacjach za−
grożenia. Honorek pojawia się przed
szkołą przed godziną ósmą i pomaga
dzieciom przejść przez ulicę.
Strażnicy prowadzą także cykl za−
jęć edukacyjnych, a pierwszaki otrzy−
mują odblaskowe misie, które mogą
przyczepić do kurtki, tornistra czy ro−
(m.d.)
weru.
Sygnały Płockie

Przyjaciel rodziny

www.cwiczZmaluszkiem.pl

Ruszyła III edycja ogólnopolskiego
konkursu o tytuł „Przyjaciela Rodziny”.
Celem konkursu jest docenienie pracy
i osobistego zaangażowania pracowników
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
oraz Ośrodków Pomocy Społecznej, któ−
rzy z pasją i oddaniem wspierają rodziny
zastępcze i rodzinne domy dziecka. Jest
on również doskonałą okazją do promocji
idei rodzinnej opieki zastępczej. Tytuł
przyznawany jest za wsparcie udzielone
w minionym roku kalendarzowym. Orga−
nizatorem konkursu jest Fundacja Ernst &
Young, partnerem w jego realizacji – Fun−
dacja Przyjaciółka. Patronat honorowy
nad nim objęła m.in. minister pracy i poli−
tyki społecznej – Jolanta Fedak.
Zgodnie z regulaminem konkursu do
tytułu „Przyjaciela Rodziny” mogą być

28 kilometrów – tyle w ciągu pierwszych
dwóch lat swojego życia może pokonać ra−
czkujący, mały człowiek. Gdy zacznie cho−
dzić, ta liczba może wzrosnąć nawet 32−
krotnie do 900 km! To odległość większa
niż z Warszawy do Berlina (700 km), czy
z Paryża do Pragi (887 km). Ruch – to nie
tylko możliwość poruszania się i przemiesz−
czania – to jeden z najważniejszych sposo−
bów odkrywania świata przez dziecko.
„Ruch to rozwój. www.cwiczZma−
luszkiem.pl” – to akcja edukacyjna, któ−
ra właśnie rusza w całej Polsce. Celem
akcji jest uświadomienie rodzicom nie−
mowląt i maluchów, jak ważny w pra−
widłowym rozwoju dzieci jest ruch,
a także zachęcenie ich do wspólnych za−
baw ruchowych ze swoimi pociechami.
Porady i pomysły na inspirujące zabawy
z dziećmi, przygotowane przez polskich
i światowych ekspertów, można znaleźć
m.in. na stronie www.cwiczZmalusz−
kiem.pl. Są tam też piosenki i wierszyki
do ćwiczeń. Organizatorzy podkreślają
jeszcze jeden aspekt – emocjonalny;

nominowani pracownicy PCPR, MOPS
i MOPR, którzy pracują bezpośrednio
z rodzinami zastępczymi oraz prowadzą−
cymi rodzinne domy dziecka. Nominacji
pracowników mogą dokonywać rodziny
zastępcze i prowadzący rodzinne domy
dziecka.
Formularze wniosków są dostępne
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Płocku, ul. Wolskiego 4
oraz na stronie internetowej www.przyja−
cielrodziny.pl. Na tej stronie można też
znaleźć szczegółowe informacje związane
z konkursem. Kandydaturę można zgłosić
do 10 kwietnia. Podanie do publicznej
wiadomości wyników konkursu oraz wrę−
czenie nagród laureatom nastąpi podczas
Gali Finałowej, która odbędzie się na
(opr. rł)
przełomie maja i czerwca.

wspólna aktywność pozwala rodzicom
nawiązać z dzieckiem głębszą więź.
Przy okazji warto zarejestrować
wspólną zabawę i wysłać na stronę ak−
cji. Ci, którzy wezmą udział w konkur−
sie na najciekawsze zdjęcie lub film,
przedstawiające magiczne momenty
w rozwoju ruchowym swojego dziecka,
mają szansę na spotkanie z ekspertami
Instytutu Pampers, a także na nagrody
rzeczowe lub udział w warsztatach Aka−
demii Zdrowego Rozwoju.
(opr. rł)

Fundacja „Wspólna Droga” poszukuje osób głuchoniewido−
mych, które do tej pory nie otrzymywały specjalistycznej pomocy
i nie figurują w bazie danych TPG

Dla głuchoniewidomych

Sześć par otrzymało w Urzędzie Stanu
Cywilnego medale „Za długoletnie poży−
cie małżeńskie”. Uroczystość „złotych
godów” odbyła się w Pałacu Ślubów już
po raz drugi w tym roku.
Tym razem na ślubnym kobiercu
stanęło ponownie sześć par: Selwina
i Marian Czerniakowie, Zdzisława
i Jerzy Cichoccy, Zofia i Bolesław
Guzankowie, Alicja i Tadeusz Pro−
sowscy oraz Helena i Jerzy Wolscy.

Uroczystość uświetnił chór kameralny
z III Liceum Ogólnokształcącego
z solistami: Małgorzatą Kamińską
i Damianem Kacnerem.
Medal „Za długoletnie pożycie mał−
żeńskie” nadaje Prezydent Rzeczpos−
politej Polskiej. Mogą go otrzymać pa−
ry, które przeżyły ze sobą co najmniej
50 lat. Wystarczy zgłosić się do płoc−
kiego Urzędu Stanu Cywilnego z do−
wodami osobistymi jubilatów i odpi−
sem aktu małżeństwa, jeśli ślub nie był
(s.d.)
zawarty w Płocku.

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Razem od 50 lat

W województwie mazowieckim
rusza właśnie pilotażowy program
„Partnerstwo na rzecz osób niewido−
mych”. Za najważniejszy cel Funda−
cja stawia sobie dotarcie do osób
głuchoniewidomych, pozbawionych
specjalistycznej opieki, zdiagnozo−
wanie ich potrzeb, a następnie uła−
twienie im dostępu do konsultacji le−
karskich, sprzętu i rehabilitacji. Za−
leży jej też na zwróceniu uwagi opi−
nii społecznej na problemy tej grupy
ludzi. „Wspólna droga” chce rów−
nież wypracować systemowe formy
pomocy osobom głuchoniewido−
mym. Organizatorzy kampanii uwa−
żają, że obecny system jest niewy−
dolny.
– Planujemy dotrzeć w ciągu naj−
bliższego roku do 200 osób, które ży−
ją w mroku i w ciszy, zaś pięćdziesię−
ciu z nich przekazać niezbędny
sprzęt oraz zapewnić rehabilitację.
Podjęliśmy działania na rzecz opra−
cowania analizy sytuacji osób głu−
choniewidomych, stworzenia specja−
listycznego punktu diagnostycznego
oraz opracowania pomocy do upo−
wszechniania alfabetu Lorma, który
umożliwia komunikację z osobami
głuchoniewidomymi – zapowiada
Małgorzata Mularczyk, prezes za−
rządu fundacji. – Formuła partner−
stwa jest otwarta. Zapraszamy do
niego firmy i instytucje, uczelnie
i organizacje, które chcą się zaanga−
żować w ruch społeczny Wspólnej
Drogi.
Koordynatorem merytorycznym
kampanii jest Towarzystwo Pomocy
Głuchoniewidomym. Patronat hono−
rowy nad kampanią objął Adam

Struzik – marszałek województwa
mazowieckiego. W partnerstwie
uczestniczą: pełnomocnik zarządu
Województwa Mazowieckiego ds.
osób niepełnosprawnych, PFRON,
Akademia Pedagogiki Specjalnej im.
Marii Grzegorzewskiej, Towarzy−
stwo Pomocy Głuchoniewidomym,
Polski Związek Głuchych, Polski
Związek Niewidomych, Polska Fun−
dacja Pomocy Dzieciom Niedosły−
szącym „Echo”. Firmą, która przeka−
zała dotację na pomoc głuchoniewi−
domym jest koncern LG Philips. Ca−
łość koordynuje Fundacja „Wspólna
Droga”, która zwraca się z prośbą
o przesyłanie na adres Fundacji zgło−
szeń osób głuchoniewidomych. For−
mularze oraz dodatkowe informacje
dostępne są na stronie www.wspol−
nadroga.pl (kliknąć na baner PAR−
TNERSTWO DLA GŁUCHONIE−
WIDOMYCH w prawym dolnym ro−
gu. Formularze zgłoszenia są na dole
strony). Na ich podstawie specjaliści
Towarzystwa Pomocy Głuchoniewi−
domym ocenią, jakie formy pomocy
będą wskazane dla poszczególnych
osób. Komisja dystrybucyjna po−
dzieli środki finansowe, przekazane
przez koncern LG Philips, pomiędzy
osoby w najtrudniejszej sytuacji.
(opr. rł)
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JACEK FRĄŚ

jego dwóch komiksów; „Janosika”
– którym debiutował w tej gałęzi
sztuki w1972 r. oraz „P.E.” (Pitekan−
tropus erektus). Pierwszy zupełnie
niedoceniony w Polsce (to nie były
dobre czasy dla polskiego komiksu),
zyskał uznanie na Zachodzie, gdzie
zdobył wiele nagród i wyróźnień.
– Narysowany bardzo ekspresyjną,
dynamiczną linią, przypominającą nie−
co drzeworyty Władysława Skoczylasa
– mówi Bartosz Śliwiński, kurator wy−
stawy. – Drugi projekt Skarżyńskiego
zaprezentowany na wystawie to komiks
beztekstowy, opowiadający o przygo−
dzie rysownika i stworzonej przez nie−
go lalki. Co ciekawe, nigdy nie docze−
kał się druku, a prezentowany na licz−
nych wystawach uległ stopniowemu
rozproszeniu.
baczyć m.in. plansze do takich kulto−
wych dzieł jak: Skąd się bierze woda
sodowa i nie tylko, Podróż smokiem
Diplodokiem czy Porady Praktyczne−
go Pana. Jest szansa na spotkanie
z mistrzem. Galeria czyni starania,
aby Baranowski pojawił się na
otwarciu wystawy.
Drugą i liczniejszą grupę na wysta−
wie reprezentuje młodsze pokolenie
twórców, z których wielu należy do
czołowych przedstawicieli współczes−
nej sceny komiksowej. – Są to takie
nazwiska jak: Jacek Frąś i Krzysztof
Ostrowski (pierwszy – perkusista,
a drugi – wokalista zespołu COOL
KIDS OF DEATH) – mówi Śliwiński.
Frąś zasłynął komiksem „Stan” (o sta−
nie wojennym – wkładce do „Przekro−
ju”) i „Glinno” (wiejsko−miejskim tril−
lerze z elementami horroru). Ostrow−
ski z kolei – jako komiksiarz – stale
współpracuje z „Lampą” Dunina –
Wąsowicza oraz scenarzystą Denisem
Woydą. Jest też twórcą pamiętnej
okładki ”Wojny polsko−ruskiej pod
flagą biało−czerwoną” Doroty Ma−
słowskiej. Mnie osobiście cieszy obec−
ność Krzysztofa Gawronkiewicza
twórcy – porównywanego do „Mausa”
– „Achtung Zelig!” oraz tryskającego

Baranowski, Frąś i inni

Trzydziesto−, czterdziestolatkowie
ucieszą się zapewne z plansz autor−
stwa wybitnego klasyka polskiego
komiksu Tadeusza Baranowskiego.
Będzie to sentymentalna podróż do
czasów, gdy z zapartym tchem czy−
tali przygody profesorka Nerwosol−
ka, Kudłaczka czy Sherlocka Bom−
bla. Na wystawie będzie można zo−

JERZY SKARŻYŃSKI

Komiks to dzieło z pogranicza lite−
ratury i sztuki graficznej, gdzie tekst
i rysunek/obraz mają wartość równo−
rzędną, przenikają się i dopełniają.
Ta forma dla jednych fascynująca,
dla innych bywa pretekstem do oce−
ny negatywnej a priori.
Ciekawe czy podobnie oceniają
obrazy amerykańskiego artysty – Roya
Lichtensteina utrzymane w stylistyce
komiksu z grubym rastrem, kadrami
i dymkami? A co z Nagrodą Pulitzera
– jedną z najważniejszych nagród lite−
rackich na świecie – która w 1992 ro−
ku trafiła do Arta Spiegelmana za po−
wieść graficzną (czyt. komiks) „Ma−
us”? Co ma myśleć miłośnik twórczo−
ści Umberta Eco, który bewstydnie za−
chęca do sięgnięcia po serię komiksów
„Corto Malthese” Huga Pratta? No
i jak rozumieć słowa Jerzego Skarżyń−
skiego – wybitnego profesor krakow−
skiej ASP, znakomitego malarza, ilu−
stratora, scenografa (pamiętacie „Sa−
natarium Pod Klepsydrą” w reż. W. J.
Hassa – to również jego dzieło) – któ−
ry mawiał: Komiks jest dla mnie tak
samo ważny jak cokolwiek innego.
Skarżyński otwiera płocką wysta−
wę, na której zobaczymy plansze do

Świat komiksu

JACEK FRĄŚ

Wartość komiksu

Choć w Polsce przeżywa prawdziwy renesans, to nadal jest niedoceniany, akceptowany jedynie ja−
ko element popkultury, a nie sztuki współczesnej

TADEUSZ BARANOWSKI

zy słusznie? Po raz pierwszy
w Płocku wartość tej gałęzi sztu−
ki przyjdzie nam oceniać w Płockiej
Galerii Sztuki. I zapewniam, że warto.
Bo PGS sięgnęła po nazwiska z naj−
wyższej, krajowej półki.

TADEUSZ BARANOWSKI

C

absurdalnym humorem „Minipolis”
(„Przewodnik turystyczny”, „Mohero−
we sny”) i – cenionej na zachodzie –
„Esencji”. Są też najmłodsi – już doce−
niani i nagradzani, np. Jakub Woyna−
rowski, którego „Hikikomori” zdobyło
Grand Prix 19. Międzynarodowego
Festiwalu Komiksów w Łodzi (paź−
dziernik 2007).
W sumie na wystawie „Świat ko−
miksu” zaprezentowano prace jede−
nastu artystów i ich komiksy z lat
1972 – 2007. – Wystawa jest o tyle
ciekawa, iż przedstawia warsztat
twórczy artysty. Mamy możliwość
obejrzenia nie tylko gotowych pro−
jektów, ale również ich wersję robo−
czą w postaci szkiców i „blaudru−
ków”. Prezentowane w galerii dzieła
są również próbą rozmowy z widzem
o tym gatunku twórczości, który
wciąż budzi dyskusję – dodaje Śli−
wiński.
W galerii będzie również urucho−
mione stoisko księgarni „MATRAS”
z komiksami. PGS planuje też
w kwietniu serię warsztatów z auto−
rami prac prezentowanych na wysta−
wie. Wernisaż zaplanowano na 19
marca o godz. 17. Wystawa czynna
będzie do 20 kwietnia.
Radosław Łabarzewski
Sygnały Płockie
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ani płockiej sceny rockowej nie mają
ostatnio powodów do narzekania.
Z początkiem roku nową płytę wydał po
reaktywacji Strajk, a w lutym nowe krążki
zaprezentowały Farben Lehre i LAO CHE.
Skupmy się na tych dwóch ostatnich.

Spiętego kłótnia z Bogiem
fanów Farben Lehre i szeroko pojmowa−
nego rocka harcerskiego.

Farben Lehre

LAO CHE

„Snukraina” to chyba najbardziej pro−
fesjonalnie wydana, naszpikowana ga−
dżetami, płyta w dorobku zespołu Far−
ben Lehre. Nad oprawą pracowała tym
razem firma zajmująca się designem.
Zdjęcia do albumu zrobione zostały we
wspaniałych przestrzeniach Galerii Szyb
Wilson (Katowice). Opakowanie płyty
jest kartonowe. Okładka została utrzy−
mana w brązach i wyposażona w pun−
ktowe uszlachetnienie lakierem. A w
środku, obok płyty mamy: plakat B4,
kostkę do gry na gitarze z logo FL i... ka−
lendarzyk listkowy (!). A co z płytą?
Brzmi dobrze, mocno i znajomo. Poza
kilkoma wyjątkami, nic tu nas nie zasko−
czy. Podobnie jest z warstwą tekstową.
Najlepiej komentują ją słowa z Pasaże−
rów (6. utwór na płycie): Głowy są peł−
ne pustych frazesów [...] szukając drogi
wiecznie się gubię [...] codziennie ucie−
kam tam, gdzie nie ma nic. Mamy tu za−
tem zestaw stałych farbenowych tema−
tów: fałszywych przyjaciół, zysku i wy−
zysku oraz niezłomności w niezależno−
ści. W tym stałym – jak leniwe w barze
mlecznym – zestawie wybija się – „izra−
elowy” Regemental (tu za słowa odpo−
wiedzialny był Mariusz Zalewski), Woj−
na oraz Chwasty. Szokuje Erato (utwór
miłosny!). Wielu ucieszy zapewne za−
proszenie do pracy nad płytą Marka Ma−
klesa z Habakuka (klawisze, zwłaszcza
w Farbenii) i Szymona Cirbusa z Końca
Świata, którego trąbkę słychać w Corri−
dzie. I to ten utwór jest – pod względem
muzycznym – jedynym zaskoczeniem.
Do tej pory nie wiem jak mam go trakto−
wać (chodzi o wersję zapisaną pod nr 13
z gitarą akustyczną Krzysztofa Misiaka).
Jako żart czy zapowiedź – ogłaszanych
przez muzyków – nowych projektów
muzycznych? Podsumowując, płyta dla

Po dwóch – mocno różnych, ale jednak
– ciężkich płytach i trzech latach grania
„Godziny W”, „Hitlerowców” i „Starego
Miasta” LAO CHE proponuje zabawę
w rytmach rumby, cha−cha i jive’a. Zespół
nagrał płytę lekką, wręcz taneczną i – jak
można było się spodziewać – wbrew ocze−
kiwaniom większości fanów. I bardzo do−
brze. Przecież „Powstanie” nie może trwać
w nieskończoność. Tym samy muzycy „ro−
bią oko” do sympatyków KOLI (jakby ktoś
w to powątpiewał to proszę wysłuchać
ostatnich taktów „mpaKOmpaBIEmpa−
TA”) – wcześniejszej formacji muzyków
LAO CHE. Liczy się rytm i melodia oraz
prosta radość, płynąca z tych dwóch splo−
tów. Ale pozorna prostota nowej płyty jest
podstępna, a muzycy nie byliby sobą, gdy−
by słuchaczy nieco nie pognębili. Ta płyta
to żart. Śmiech z zadęcia wokół „Powstania
Warszawskiego” i gęby jaką przez ostatnie
lata dorabiano zespołowi. Słychać to
w ostatnim utworze na płycie, kiedy Spięty
wykrzykuje „Panowie wy macie taki sło−
wiański sznyt! Gratuluję! Sukces!”, a utwór
kończy zespołowe wykrzyczenie słów
„siedmiu nie zawsze wspaniałych” (LAO
CHE to septet – przyp. autora). Słychać to
też w końcówce „Chłopaków”, gdzie Denat
rzuca: Eee, no p.... łem „tam tam tam”, bo
mi się po.... ło z „Powstaniem”.
Tytuł płyty „Gospel” sugeruje, że bę−
dzie ona w jakiś sposób krążyć wokół te−
matyki religijnej. Jednak tych, którzy
chcieliby zaszufladkować zespół jako rock
chrześcijański, ostrzegam, że to się nie
uda. Wystarczy posłuchać takich utworów
jak „Zbawiciel Diesel”, czy „Bóg zapłać”.
Bo w nowych tekstach Spięty jest, co
prawda, jak Tewie Mleczarz, ale w cza−
sach postmodernizmu. Nie rozmawia
z Bogiem jak biedny Żyd z Anatewki, on
się z nim kłóci, odgraża się i żąda zapłaty

Farben Lehre

Lao Che

(Jeśli masz w tym frajdę, aby rzeczy gma−
twać. To mi teraz za tę moją krzywdę zap−
łać! w „Bóg zapłać”). Ale też tylko pozor−
nie, w rzeczywistości ostrze złośliwości
i satyry wymierzone jest tu nie w Boga, ale
w nasze wypłukane z duchowości społe−
czeństwo. I tu wychodzi cały komizm, któ−
rym przewrotnie operuje zespół. Niegdyś
z łatką przedstawiciela nurtu tzw. rocka
pogańskiego (za sprawą pierwszej płyty
„Gusła”), dziś płocki septet „żongluje”
symboliką chrześcijańską, z neopogań−
stwem w pewien sposób walcząc. A żeby
było konsekwentnie do końca, te dwuz−

naczności widać również w oprawie gra−
ficznej płyty, utrzymanej w kremowej to−
nacji z dominującymi elementami cukier−
kowej posypki. Z niej ułożony jest tytuł
i nazwa zespołu oraz dwa symbole wew−
nątrz: ryba i myszka miki. Uważny obser−
wator zauważy, że w te dwa znaki – jeden
symbol chrześcijaństwa, drugi – konsum−
pcjonizmu wpisane zostały inne, czyniąc
je dwuznacznymi. Słowem: „Gospel”
choć najlżejszą w dorobku, będzie chyba
najbardziej kontrowersyjną płytą w histo−
rii zespołu. Cokolwiek to znaczy.
Radosław Łabarzewski

Kolejna wystała tematyczna w szkole muzycznej spółki Trzciński & Statkiewicz
zasilonej tym razem przez Jakuba Kolbicza i Arkadiusza Miaśkiewicza

Muzyczne zdjęcia

MAREK TRZCIŃSKI

Poprzednio dwaj członkowie Płockiego
Towarzystwa Fotograficznego – zaprasza−
li na wspólną wystawę „Okna”, odkrywa−
jąc przed nami nie tylko kształt, formę, ale
również różne ich funkcje.
Teraz czwórka z PTF za temat obrała
sobie muzykę. – W fotografiach można
znaleźć emocje i nastroje, pochodzące
od melancholii i powagi kompozycji kla−

Sygnały Płockie

syków do hałaśliwej współczesnej muzy−
ki młodzieżowej – tłumaczy Marek
Trzciński. To swoista dokumentacja bo−
gatego w muzyczne wydarzenia roku
2007. Znajdziemy tu fotografie z kon−
certów: Johna Portera, Grzegorza Mar−
kowskiego, zespołu T.Love czy Zakop−
wer, Chucka Magnione, Erica Trouffaz,
Ewy Bem, Jana Ptaszyna Wróblewskie−
go czy Płockiej Orkiestry Symfonicznej.
Wystawę można oglądać w Państwo−
wej Szkole Muzycznej przy ul. Kole−
gialnej 23 do 31 marca. Więcej o auto−
rach zdjęć można znaleźć na stronie
www.ptf.plocman.pl lub na witrynach
indywidualnych: P. Statkiewicza
(www.pstat.plocman.pl), J. Kolbicza
(www.kubeuszk.republika.pl) czy A.
Miaśkiewicza (diabel.ovh.gov)
(rł)

FOSA 2008
Jak co roku dzieci z płockiego MDK uczestniczyły w Feryjnych Otwartych
Spotkaniach Artystycznych „FOSA 2008”, które zorganizowało Stołeczne
Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie. Do stolicy pojechał teatr Biała
Mandragora oraz Grupa spod znaku Króla Maciusia. Przygotowano dla nich
m.in. warsztaty z zakresu dramy, teatru, tańca i choreografii, śpiewu i emisji
głosu. Dwutygodniową pracę zakończył spektakl muzyczny pt. „Świat naszej
wyobraźni” (scenariusz i reżyseria: Cezary Domagała, muzyka: Tomasz Ba−
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Listy z podróży – sierpień 2007

K

ia Orana, (kochana rodzinko (w
języku Maori)
Wakacje na szmaragdowych wys−
pach Polinezji zawsze były moim ma−
rzeniem. Pamiętam, z jakimi wypie−
kami na twarzy oglądałem w telewizji
przecudowne widoki błękitnych la−
gun i kokosowych palm. Toteż jak się
trafiła okazja polecieć tam za ułamek
normalnej ceny, nie wahałem się ani
minuty.
Lot trwał długo, nie przypuszcza−
łem, że to aż tak daleko. Taaak, to
jednak kawał drogi z Melbourne, po−
nad 6 tys. km. Z samolotu wysiadłem
w samym środku nocy; w nozdrza
wdarło się ciepłe, wilgotne, pachnące
oceanem i tropikalną puszczą powie−
trze......
Błękitne laguny...

Bez wątpienia jest to największa
atrakcja wysp Pacyfiku, w tym i Co−
ok Islands. Niestety, największa wys−
pa, Rarotonga, ma niezbyt pokaźną
lagunę, ale mnie udało się także zwie−
dzić wyspę Aitutaki, gdzie laguna jest
wprost fenomenalna, jedna z najpięk−
niejszych w archipelagu. Pływanie
w niej razem z kolorowymi rybkami
to prawdziwa rozkosz. Palmy na pla−
żach motu (malutkich wysepek) strze−
liste, piasek miałki, drobniutki i bar−
dzo biały, chociaż nie wszędzie, bo
często plaże są pokryte koralowym
rumowiskiem. Woda ciepła, chociaż
na mój gust ze 2 stopnie więcej by się
przydało, no ale przecież jestem tu
w środku zimy.
i bajkowe widoki...

... na wyspie Aitutaki, oddalonej
od Rarotonga o 280 km, z oszałamia−

jąco piękną, błękitną laguną. Dech
zapiera w piersi, takie to wszystko
bajeczne! Miałem masę uciechy pły−
wając wypożyczonym kajakiem po
całej lagunie przez 3 dni, a dwie no−
ce spędziłem jak Robinson Cruzoe,
żyjąc tylko na orzechach kokoso−
wych i innych owocach.
18 stopni w nocy, 23 w dzień, wil−
gotność 95%. Niestety, często jest
pochmurnie i lubi padać, taki drobny
przelotny deszczyk co pół godziny;
niby nic, ale dość denerwujący, bo
zmoczone ubranie bardzo wolno wy−
sycha. Mimo tej wilgotności nie czu−
ło się duchoty, aczkolwiek miałem
wrażenie za moja skóra i całe ciało
jest takie jakby namaszczone, lekko
wilgotne.
Ceny

Generalnie dość wysokie, wszystko
jest droższe niż w Australii, pewnie
dlatego, że większość towarów spro−
wadza się statkami i samolotami z No−
wej Zelandii. Archipelag nie eksportu−
je żadnych znaczących ilości czego−
kolwiek. Dźwignią gospodarki jest,
oczywiście, turystyka. Świeże mięso
jest trudno dostępne. Fish and chips,
całkiem smaczne. Bardzo mały wybór
żywności i w każdym sklepie prawie
to samo – to, co przypłynęło ostatnim

statkiem. Ku mojemu zasmuceniu, ni−
gdzie na całej wyspie nie znalazłem
gorzkiej czekolady!

rykiem, ale to beznadziejna robota. Po−
tem rozbijałem kokosy o kamień, ale
wtedy spora część orzeźwiającego soku
uciekała, więc to też nie była dobra me−
toda. W końcu nauczyłem się oddzierać
zewnętrzną, włóknistą pokrywę metodą
przodków−tubylców, czyli nabijaniem
kokosa na zaostrzony patyk wbity
w ziemię. Potem, jak wyłuskało się
wewnętrzny orzech w twardej skorupie,
przewiercałem tę skorupę w miękkim
miejscu scyzorykiem i orzeźwiający na−
pój był mój! Po wypiciu zawartości roz−
bijałem skorupę kamieniem i mogłem
wyjadać biały miąższ.
Co mnie zaskoczyło – miąższ
w niezupełnie dojrzałym orzechu jest
bardzo mięciutki, prawie jak serek
homogenizowany i znacznie lepiej
smakuje. Orzech mocno przejrzały
nie ma w środku żadnego płynu ani
miąższu, tylko....delikatną, słodko−
kwaskowatą piankę, przypominającą
ptasie mleczko. Absolutna pychota!

Na szmaragdowych
Język

Island time (czas płynie powoli)

Na Cook Islands są dwa języki urzę−
dowe: angielski oraz cook islands ma−
ori, także zwany Rarotongan. Tubylcy
nie wynaleźli pisma, więc aż do przy−
bycia misjonarzy był to język wyłącz−
nie mówiony. Po nawróceniu miesz−
kańców na chrześcijaństwo pojawiła
się gwałtowna potrzeba używania pis−
ma, między innymi w celu udostęp−
nienia nowym owieczkom mądrości
Świętych Ksiąg, wobec tego ok.
1830 r. misjonarze stworzyli reguły
pisanego języka maori i wkrótce
przetłumaczyli całą Biblię! Jest to ję−
zyk specyficzny, bo zawiera tylko 13
liter: a, e, i, k, m, n, g, o, p, r, t, u, v.
Przykładowo – „kia hoahai” znaczy
kocham cię.

Na wyspach czas płynie powoli,
nikt tu się nie spieszy, „take it easy,
mate” – to credo tubylców. Wydawa−
łoby się – idealne wakacyjne warun−
ki, do odpoczynku, oderwania się od
wielkomiejskiego zgiełku i pośpie−
chu, zwolnienie obrotów, naładowa−
nie akumulatorów... Tak, to wszystko
prawda; początkowo mnie też się to
bardzo podobało, ale po 2 tygodniach
zaczęło się robić jakoś nudno.
Zwłaszcza podczas deszczowej pogo−
dy zupełnie nie było co robić, więc
przeważnie spędzałem czas w kafej−
kach, barach itd. albo w bibliotece,
czytając co ciekawsze rzeczy o tubyl−
czych zwyczajach.

Kokosy

walają się wszędzie, ale ciężko się do
nich dobrać, trzeba mieć specjalną ma−
czetę. Próbowałem je rozdłubać scyzo−

Łączność ze światem

Wszystkie usługi telefoniczne są
zmonopolizowane przez nowozelen−
dzki Telecom i pewnie dlatego drogie,
albo bardzo drogie. Telefony lokalne
kosztują jeszcze jako−tako (kilka cen−
tów za minutę), ale za połączenia za−
graniczne buli się odpowiednio... In−
ternet jest także drogi, na wyspie Ai−
tutaki z błękitną laguną spotkałem
najdroższy internet w całym swoim
życiu – godzina za TRZYDZIEŚCI
baksów! tj. około 30 dolarów nowoze−
landzkich czyli ok. 56 złotych. I w do−
datku był wolny jak żółw.
Ludzie

Autor zapisków z zaprzyjaźnionym Polinezyjczykiem
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Ludy zamieszkujące wyspy Południo−
wego Pacyfiku dzielą się generalnie na
ludność polinezyjską, mikronezyjską
oraz Maorysów. Na głównej wyspie Co−
ok Islands zdecydowaną większość
mieszkańców stanowią Maorysi, którzy
wcale nie są tacy przyjemni i serdeczni,
jak to opisują przewodniki turystyczne.
Są raczej znudzeni, rzadko się uśmie−
chają, nie są otwarci i weseli, sami nie
zaproponują pomocy, raczej z rezerwą
Sygnały Płockie
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podchodzą do turystów i nie są skłonni
do sympatycznych krótkich pogawędek,
traktując przybyszów raczej jako źródło
dochodu, czyli zło konieczne...Obsługa
maoryska w sklepach jest burkliwa i ma−
ło pomocna, często nie chce im się nawet
ruszyć, żeby coś podać.
Znacznie bardziej sympatyczni są
Polinezyjczycy, którzy zamieszkują
na innych wyspach, między innymi
na Aitutaki. Ci ludzie byli faktycznie
mili, serdeczni i pomocni, generalnie
także weseli i tacy fajni, chętnie wda−
jący się z sympatyczne pogawędki.
Fakt jest, że wszyscy ludzie, któ−
rych bliżej poznałem i się z nimi za−
przyjaźniłem, byli Polinezyjczykami,
albo mieszańcami. Wśród Maorysów
znajomych nie mam...
No i jeszcze sprawa wyglądu zew−
nętrznego – Maorysi są grubi i gene−
ralnie brzydcy, nieco podobni do
Aborygenów, ale rozmiar ich tuszy
przekracza moje granice pojmowa−

generalnie dość brudno. Widać tu−
bylcy nie mają wrodzonego poczucia
porządku i zupełnie im nie przeszka−

wyspach Cook Islands
nia... Dziewczyny tak gdzieś do 15 lat
wyglądają jeszcze jako−tako, ale
potem tyją jak tuczniki, tak że na oko
80% kobiet po 20−stce ma sporą nad−
wagę, a niemal wszystkie po 30−stce
to tłuściochy. Wśród mężczyzn jest
nieco lepiej, ale też bardzo wielu jest
masywnych i nosi spore brzuchy.
Mała dygresja:...miejscową dziewczy−
nę trudno poderwać. Są nieufne i takie
trochę spłoszone, w dodatku są przyz−
wyczajone do turystów i bardziej nimi
zmęczone niż zainteresowane. Inna
sprawa, ze zbyt mocno nie próbowałem,
bo one są po prostu brzydkie... Niestety,
te pacyficzne piękności z telewizyjnych
reklam i seriali to mieszkają na Tahiti
i Samoa, nie tutaj, nie tutaj...
Chrześcijaństwo

Tubylcy są bardzo wierzący i bar−
dzo na serio traktują Objawienie. Od−
nośniki do Boga są na porządku
dziennym. Są bardzo wdzięczni Bia−
łemu Człowiekowi za nawrócenie ich
na jedynie słuszną wiarę w prawdzi−
wego Boga. Mimo tego wszystkiego,
nie są przesadnie religijni.
Inna sprawa, że prace misyjne pro−
wadziły tu chyba wszystkie odłamy
chrześcijańskie, toteż na wyspie jest
więcej kościołów niż kokosów (prze−
sadzam, oczywiscie); a to zielono−
świątkowcy, a to luteranie, kalwini,
adwentyści i masę, masę innych. Jest
to imponujące, jeśli weźmie się pod
uwagę, że wyspa Rarotonga liczy rap−
tem 16 tys. mieszkańców.
Byłem na mszy niedzielnej w ko−
ściele rzymsko−katolickim; ksiądz
i ministranci byli boso, a msza była
celebrowana na pół po angielsku, a na
pół w języku maori, co stanowiło in−
trygującą mieszankę.
Rarotonga

Poza super−ekskluzywnymi hotela−
mi i centrum miasta, na wyspie jest
Sygnały Płockie

dza sterta śmieci na podwórzu, czy
jakiś złom przy drodze, opuszczone
i niszczejące zabudowania. Domy,
zagrody są zaniedbane, zagracone,
zardzewiałe i brudne. Kontrasty ty−
pu: „cud−bialutka” plaża, piękne
kwiatki, egzotyczna roślinność, a tuż
obok sterta śmieci, budziły mój
szczery smutek.
Denerwowało mnie też ciągłe pia−
nie kogutów, o każdej porze dnia
i nocy. Przez pierwsze dni budziłem
się w nocy przez tych pienia−
czy...Także dymy ognisk, z upodoba−
niem rozniecanych przez tubylców
(magia ognia...?), śmierdzące i dra−
piące w nos... no i te skurczybyki ko−
mary, które potrafią popsuć najwię−
kszą przyjemność! Na szczęście spo−
radycznie bzykały na wybrzeżu, ale
już wnętrze wyspy, wśród buszu było
ich królestwem.

bów. Nigdzie na świecie nie spotka−
łem tylu opuszczonych domów, za−
niedbanych, niszczejących, często
kompletnych ruin, w których nikt nie
mieszka i nikt się nimi nie opiekuje.
Wg moich szacunków, co najmniej
20% budynków było opuszczonych.
Dlaczego? Ano, bo najemca wyje−
chał za granice, mimo to najem po−
zostaje cały czas w mocy, bo teore−
tycznie on zawsze może wrócić, cho−
ciaż często kompletnie nie ma takie−
go zamiaru. A co tam, płacić nie mu−

szę (podatek od nieruchomości nie
istnieje), wiec niech sobie czeka,
może się kiedyś przyda? W rezulta−
cie dom niszczeje, bo nie można go
sprzedać... ani nic z nim zrobić dopó−
ki najemca albo jego spadkobiercy
żyją. Ziemia wokoło także leży odło−
giem... ot, taka nowoczesna wspól−
nota plemienna...
Antoni Pożerski
PS Autor jest płocczaninem od kilku
lat mieszkającym w Australii.

Własność ziemi

Na Cook Islands panują dość ar−
chaiczne stosunki własności ziemi,
wywodzące się jeszcze ze wspólnoty
plemiennej. Otóż cała ziemia na
wyspie jest rozdzielona w użytkowa−
nie na poszczególne klany (rodziny).
Z kolei, Rada Klanu może kawałek
ziemi oddać w użytkowanie (doży−
wotnio albo 60−letni leasing) osobie
należącej do klanu. Nikt nie posiada
ziemi na własność, nie można też jej
sprzedać komukolwiek. Zaciągnięcie
kredytu hipotecznego jest mocno
utrudnione, jednak bank ANZ jakoś
daje kredyty, pod warunkiem
względnie długiego okresu najmu
ziemi (min. 40 lat). Po wygaśnięciu
najmu ziemi (jeśli najemca umiera
i nie ma potomków), wraca ona do
klanowej puli. Tubylcy są dumni
z tego systemu (nie rzucim ziemi,
skąd nasz ród...), ale w praktyce
przyczynia się on do nieefektywnego
wykorzystania ich skromnych zaso−
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Fryzura modna,
czy wygodna

Maria Teresa Luisa di Savoia−Carignano,
przyjaciółka królowej Francji Marii Antoniny

Choć, okazuje się jednak, że i to nie
musi być przeszkodą. Za czasów Marii
Antoniny (XVIII wiek), która nadawała
ton światowej modzie, wysokie fryzury
dam wymusiły w Wersalu podwyższe−
nie wszystkich drzwi, by swobodnie
mogły wchodzić do komnat, a w kare−
tach modnisie jeździły klęcząc na po−
dłodze, bo fryzura sięgała sufitu.
Przy skomplikowanych dekoracjach
głowy często posługiwano się peruka−
mi. W starożytnym Egipcie modne czar−
ne peruki wykonywane były z wełny,
często plecione w drobne warkoczyki.
Na uroczystości upinano na nich kwiaty
lotosu. W dawnej Grecji włosy na ogół
przylegały do głowy, dłuższe zbierano
w węzeł nad karkiem.
Wymyślne fryzury zapoczątkowały
rzymianki. One pierwsze zaczęły zdobić
głowy diademami i perłami. Modne sta−
ły się włosy złote, więc albo farbowano
własne albo strojono się w złote peruki.
W średniowieczu włosy uznano za sym−
bol szatańskiej pokusy, więc szanujące
się kobiety chowały je dokładnie pod
czepkami, chustkami i turbanami. Nie−
bezpiecznie było mieć włosy czarne –
uważano, że takie mają czarownice.
Włosy wróciły do łask w dobie rene−
sansu. Specjalnie je trefiono, układano
w loczki, zdobiono sznurami pereł i dro−
gimi kamieniami. Dwie francuskie da−
my użyczyły nawet swoich nazwisk do
nazwania fryzur, które wylansowały. Pi−
sarka de Sevigne zbierała włosy z tyłu,
odsłaniając czoło, a po bokach dekoro−
wała głowę mnóstwem drobnych lo−
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czków. Panna Fontanges (faworyta kró−
la Ludwika XVI) odkryła fryzurę, która
zrobiła później furorę, przypadkiem. Na
polowaniu wiatr zerwał jej z głowy ka−
pelusz i popsuł ułożoną wcześniej fry−
zurę. By włosy nie przeszkadzały w dal−
szej konnej jeździe związała je wstążką,
która miała pod ręką. Królowi nowa,
prosta fryzura tak się spodobała, że za−
życzył sobie by panna Fontanges za−
wsze się tak czesała. W ślad za królew−
ską kochanką podążyły damy francu−
skiego dworu i dalej wszystkich szanu−
jących się monarchii. A producenci
wstążek (których we włosach przyby−
wało) zbijali majątek.
Prawdziwe szaleństwo na głowach
zagościło w latach 70. XVIII wieku.
Wspomniana Maria Antonina, ze swym
fryzjerem Leonardem, wymyśliła wiel−
kie pudrowane fryzury, do których uło−
żenia potrzebne było specjalne 30 – cen−
tymetrowe, druciane rusztowanie, na
których układało się sploty sztucznych
włosów. Na nich jeszcze przypinano
mnóstwo ozdób: kwiatów, strusich piór,
wstążek, klejnotów. Na głowach elegan−
tek wyrastały całe ogrody i okręty na
wzburzonym morzu. Całość obficie pu−
drowano.
W XIX wieku peruki wyszły z mody
i po raz pierwszy (od czasów egipskich)
doceniono brunetki. Może dlatego, że
brunetką była cesarzowa Eugenia? Mod−
ne stały się fryzury gładkie z przedział−
kiem pośrodku i lokami opadającymi na
szyję. Wzorem elegancji stała się au−
striacka cesarzowa Sisi, której natura nie
poskąpiła gęstych włosów (podobno do
ziemi), a pokojówki z ich myciem i roz−
czesywaniem miały zajęcie na cały dzień.
Przełomem w historii damskich fry−
zur był rok 1920. Coco Chanel stała
się prekursorką fryzur z krótkich wło−
sów, które w różnych wariantach,
modne są do dziś.
Na podstawie Salonu VIPa (2002)
opr. (j)

Coco Chanel zrewolucjonizowała damskie
fryzury, podobno przypadkowo, stojąc zbyt
blisko kuchenki

Procesja z palmami w Lipnicy Murowanej

Palmy do nieba
W kilku zakątkach Polski zachował się
zwyczaj plecenia ogromnych, kilkunasto−
metrowych palm – im wyższa tym lepsza.
Najbardziej znane są palmowe konkursy
organizowane na Kurpiach – w Puszczy
Zielonej i na Podbeskidziu (Nowy Sącz,
Rabka, Lipnica). Trzcinę na solidną pal−
mę zbiera się już w sierpniu, wtedy też
(by dobrze wyschła) ścina się młodą sos−
nę, lub wysoki jałowiec, będący podstawą
całej konstrukcji. Jesienią suszy się kolo−
rowe trawy i kwiaty, na wiele tygodni
przez Niedzielę Palmową kobiety wyci−
nają papierowe bukiety i przygotowują
wstążki i inne ozdoby z bibułki, by dzieło
było nie tylko sięgające nieba, ale i ba−
jecznie kolorowe. Każda palma musi być
zakończona okazałym czubem – pióropu−

szem, ułożonym z sitowia i kwiatów,
z którego spływają barwne wstęgi.
Kawałki poświęconej palmy dodaje się
zwierzętom do paszy, gdzieniegdzie jeszcze
po Wielkanocy można zobaczyć na polach
małe krzyżyki zrobione z witek palmy, któ−
re zapewnić mają dobry urodzaj. Mniejsze
palmy zatknięte za świętym obrazem strze−
gą domu od złego, a umieszczone na dachu
zabezpieczają przed piorunami. Palm nie
wolno wyrzucać – można je tylko spalić.
Palma ma znaczenie symboliczne w wie−
lu krajach; w Afryce i Polinezji to „drzewo
życia”, dla Rzymian była godłem igrzysk,
Żydzi używali palmowych różdżek
w Święto Szałasów, dla chrześcijan palma
jest symbolem radości i tryumfu Jezusa,
Opr. (j)
wjeżdżającego do Jerozolimy.

Co to jest?

8. Stetoskop: a/ maszyna do borowa−
nia zębów b/ słuchawka lekarska c/ ste−
laż podtrzymujący złamaną kończynę d/
lekarz przeprowadzający sekcję zwłok.
9. Trombocyty: a/ kostki słuchowe b/
przeciwciała wytwarzane przez chory
organizm c/ płytki krwi d/ niskie dźwię−
ki stosowane w muzykoterapii.
10. Katatonia: a/ chroniczny katar b/
zespół objawów psychicznych i fizycz−
nych tonącego c/ chorobliwy nawyk do−
konywania d/ stan osłupienia.
11. Apopleksja: a/ udar mózgu b/ pła−
skostopie c/ lęk wysokości d/ tworzywo
do wyrobu strzykawek jednorazowych.
12. Dializa: a/ rozpoznanie choroby
b/ bicze wodne c/ zabieg z użyciem
sztucznej nerki d/ dieta cukrzyka.
13. Hipoterapia: a/ składnik tabletek
nasennych b/ leczenie poprzez jazdę
konną c/ próby leczenia nieznanej cho−
roby d/ seans psychoanalityczny z uży−
ciem hipnozy.
14. Valium: a/ stężenie pośmiertne b/ lek
uspokajający c/ majaki po przedawkowaniu
narkotyków d/ alergia na witaminę A.
15. Osteoporoza: a/ choroba gruczo−
łów potowych b/ swędząca wysypka c/
zrzeszotnienie kości d/ zanik pamięci.
Opr. (j)

Na medycynie ponoć zna się każdy.
Wiele osób posługuje się też medyczny−
mi terminami, nie zawsze zgodnie z ich
znaczeniem. Czy wiecie co oznaczają
poniższe medyczne terminy?
1. Panaceum: a/ impotencja o podło−
żu psychicznym b/ recepta na lek przy−
gotowany w aptece c/ składnik plomby
d/ lek na wszystko.
2. Gastroskopia: a/ badanie żołądka
b/ dział medycyny zajmujący się choro−
bami przewodu pokarmowego c/
przeszczep wątroby d/ nieżyt żołądka.
3. Hipochondria: a/ nerwowe obżar−
stwo b/ długotrwała depresja c/ chorob−
liwa obawa o zdrowie d/ przysięga skła−
dana przez lekarzy.
4. Tumor: a/ pacjent szpitala dla
obłąkanych b/ guz c/ amputowana koń−
czyna d/ specjalista od znieczuleń.
5. Geriatria: a/ dział medycyny, zaj−
mujący się chorobami wieku starczego
b/ starsza przełożona pielęgniarek c/ na−
lewka z geranium d/ zgaga.
6. Antidotum: a/ zastrzyk dożylny b/
sposób dawkowania leku c/ łacińska
nazwa wymiotów d/ odtrutka.
7. Mammografia: a/ wydzielona
część oddziału położniczego b/ wykres
gorączki c/ prześwietlenie płodu d/ ba−
danie piersi.

Właściwe odpowiedzi: 1d, 2a, 3c, 4b, 5a,
6d, 7d, 8b, 9c, 10d, 11a, 12c, 13b, 14b, 15c.

Dyktatorzy mody dbają nie tylko
o nasze stroje i kształt obuwia, ale też
o to, co mamy na głowie. Tak było od
najdawniejszych czasów i praktycznie
nic się nie zmieniło, no może poza tym,
że nie lansuje się już półmetrowych
konstrukcji na głowie, z tej prostej przy−
czyny, że trudno byłoby w nich wejść
do samochodu czy autobusu.

Sygnały Płockie
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Ta kryminalna intryga nie oszczędziła nikogo, nawet marszałka Średniowiecze kojarzone jest na ogół z epoką dominacji Kościoła i światopoglą−
Adama Struzika i prezydenta Mirosława Milewskiego. Wszyscy du religijnego w dość rygorystycznej postaci. Pogląd ten nie jest jednak słusz−
ny: w XII i XIII wieku nastąpiła ekspansja twórczości świeckiej, głównie dzięki
są „umoczeni”. Szczegóły poznamy już 29 marca.

Kto wysadził nasz teatr?
Najpierw był wielki wybuch. Na
gruzach tego, co zostało, pojawia się
nieprzejednany inspektor Czile, który
ochoczo zabiera się do pracy. Czy od−
najdzie terrorystów odpowiedzialnych
za zburzenie płockiego teatru? Kogo
po drodze zabije, a kogo oszczędzi?
Kto okaże się przyjacielem, a kto wro−
giem? – wszystkiego dowiemy się
w dniu premiery filmu pod – na razie
roboczym – tytułem „Wydział teatral−
ny”, którego twórcą jest płocki aktor
i miłośnik kina Piotr Bała. – Początko−
wo chciałem tylko udokumentować to,
jak teatr się zmienia. Potem pomyśla−
łem, że warto przy tej okazji trochę się
pobawić i wpadłem na pomysł ze zbu−
rzeniem teatru przez terrorystów – tłu−
maczy i dodaje. – A skoro film o tea−
trze, to warto byłoby pokazać też mia−
sto i ludzi, którzy w nim mieszkają, któ−
rzy je tworzą.
I tak od słowa do słowa Piotr Bała
zaczął zarażać swoim pomysłem ko−

lejne osoby: prezydenta, marszałka,
komendanta policji, dziennikarzy ze
wszystkich redakcji, no i oczywiście
cały zespół teatru. Długo nie musiał
też prosić: Krzysztofa Misiaka, Ry−
szarda Wolbacha, Bożeny Śliwińskiej,
Marii Mikulskiej czy Romy Ludwic−
kiej. Nie odmówili reżyserzy: Jacek
Andrucki, Robert Walkowski, Karol
Suszka, czy Stefan Friedman. Film
może nie ma skomplikowanej fabuły
i mocno zwartej dramaturgii, ale nie
taki był zamysł.
– Chodziło po prostu o dobrą zaba−
wę. Na spojrzenie na siebie z nieco
innej strony – mówi Bała, który swo−
ich „aktorów” obsadzał w dość zaska−
kujących rolach, ale – jak dodaje
– nikt nie protestował. Jak na film ak−
cji przystało będą też sceny walki
i nieco strzelaniny. Prapremierę filmu
zaplanowano na Międzynarodowy
Dzień Teatru, 29 marca na godz. 17.
(rł)

Pięknie recytowali – pojadą do Darmstadt
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
przy wsparciu Magistratu Miasta
Darmstadt zorganizował w br. VII
edycję konkursu recytatorskiego poe−
zji i prozy niemieckiej oraz konkursu
plastycznego pt. „Niemcy – nasz za−
chodni sąsiad”.
W konkursach wzięli udział ucz−
niowie płockich szkół podstawo−
wych, gimnazjalnych i ponadgimna−
zjalnych; w recytatorskim 22 osoby,
natomiast na konkurs plastyczny
zgłoszonych zostało 68 prac. Celem
konkursów jest zainteresowanie dzie−
ci i młodzieży naszym zachodnim są−
siadem oraz zachęcenie młodego po−
kolenia do zdobywania wiedzy
o Niemczech.
Wzorem ubiegłych lat główną na−
grodą w konkursach jest kilkudniowy
pobyt w Darmstadt. Koszty pobytu
w Darmstadt pokrywa w całości stro−
Sygnały Płockie

na niemiecka, a laureaci konkursów
(Lidia Grodzicka – uczennica LO
im. Wł. Jagiełły, Magdalena Bry−
kowska – uczennica Gimnazjum nr 5,
Karolina Stachurska – uczennica II
Prywatnej Szkoły Podstawowej ZOK
„Profesor”, Magdalena Migun –
Gimnazjum nr 5) będą mogli zwie−
dzić m.in. Wzgórze Matyldy, Plac
Luizy, czy Niemiecki Instytut Kultu−
ry Polskiej w Darmstadt. Nagrodą za
zajęcie II miejsca były odtwarzacze
MP3 ufundowane przez Płocki Ośro−
dek Kultury i Sztuki, natomiast za za−
jęcie III miejsca wręczone zostały
plecaki sportowe, ufundowane przez
firmę Deichmann. Osoby wyróżnione
otrzymały materiały plastyczne i na−
grody książkowe.
Nagrodzone prace plastyczne moż−
na było zobaczyć (do 9 marca) na wy−
(j)
stawie w Domu Darmstadt.

francuskim trubadurom i truwerom, specjalizującym się w zróżnicowanych for−
malnie i treściowo pieśniach: miłosnych, żałobnych, moralizatorskich, a nawet
politycznych.

Od średniowiecza...

7−9 marca w bazylice katedralnej odbył
się 14. Festiwal Muzyki Jednogłosowej. Na
koncercie inauguracyjnym wystąpił war−
szawski septet Sabionetta – dwie sopranist−
ki oraz grupa muzyków, grających na repli−
kach instrumentów średniowiecznych i re−
nesansowych (fidela, harfa, lutnia, mandora,
flety, szałamaje, dawne perkusjonalia) –
w programie „Muzyczne podróże po śred−
niowiecznej Francji”. W przestrzeni geogra−
ficznej wiodły one z południa tego kraju, oj−
czyzny XII−wiecznych trubadurów, na jego
północ, gdzie trochę później pojawili się
truwerzy (istotną część programu stanowiły
pieśni bodaj najwybitniejszego z nich Ada−
ma de la Halle). W perspektywie chronolo−
gicznej przemieszczaliśmy się od XII do
XIV stulecia. W obszarze stylów muzycz−
nych kompetentni przewodnicy – absol−
wenci stołecznej Akademii Muzycznej
i Wydziału Muzykologii Uniwersytetu
Warszawskiego, prowadzili nas od surowej
monodii religijnego chorału (Bernardus
Clarvallensis Jesu dulcis memoria) po liry−
kę miłosną wspomnianego Adama de la
Halle (Je muir d’amourete).
Podobny obszar penetracji artystycznej
wyznaczył sobie belgijski oktet Graindela−
voix (lutnia, fidel, gitara i przynajmniej
sześć głosów wokalnych) w podobnie po−
myślanym programie „Poissance d’amo−
urs. To tytuł anonimowego traktatu miłos−
nego dla księcia Brabancji i jego małżon−
ki, będącego źródłem inspiracji zarówno
dla uduchowionych mnichów z tamtejsze−
go opactwa Villers, jak i minstreli w rodza−
ju... brabanckiego władcy Henryka III.
Między tymi biegunami (po stronie mi−
stycznej odnotujmy jeszcze pieśni słynnej
Hildegardy z Bingen) rozciągał się obszer−
ny, niemal półtoragodzinny program, któ−
ry, w Płocku miał światową premierę. Bo−
gactwo form i treści okazało się wręcz
większe niż poprzedniego wieczoru (obok
pieśni trubadurów i śpiewów chorałowych
liczne interludia instrumentalne, czy nawet
improwizowane scenki dramatyczne),
a sposób interpretacji dawnych tekstów
muzycznych – chyba nie aż tak kontrower−
syjny, jak można by oczekiwać na podsta−
wie reakcji na najgłośniejszą do tej pory

propozycję Graindelavoix, czyli nagranie
Missa caput Johannesa Ockeghema
sprzed dwóch lat.
Z punktu widzenia sławy, a także
wszechstronności repertuarowej trudno
w dotychczasowej historii festiwalu o realną
konkurencję dla bohatera ostatniego wie−
czoru, czyli brytyjskiego kwartetu The Hil−
liard Ensemble. W ciągu ponad trzydziestu
lat działalności zdobył on renomę jednego
z najlepszych na świecie kameralnych zes−
połów wokalnych, obok dzieł muzyki daw−
nej z powodzeniem wykonując utwory
kompozytorów współczesnych w rodzaju
Aarvo Parta, a nawet nie stroniąc od ekspe−
rymentów w duchu postmodernistycznej fu−
zji zgoła nieprzystawalnych stylów – jak
można by określić płyty Officium (1994)
i Mnemosine (1997), nagrane z norweskim
saksofonistą jazzowym, Janem Garbarkiem.
W Płocku zespół sięgnął niejako do korze−
ni, przedstawiając program „In paradisum.
Music of Victoria and Palestrina”, to znaczy
cykl kompozycji mistrza tak zwanej szkoły
rzymskiej, Giovanniego Pierluigiego da Pa−
lestriny i jego ucznia, Hiszpana z pochodze−
nia, Tomasa Luisa Victorii, przeplecionych
gregoriańskimi zaśpiewami z siedemnasto−
wiecznego manuskryptu. W sumie była to
próba odtworzenia renesansowej mszy ża−
łobnej w jej naturalnym porządku – zgodnie
z ideą całego tegorocznego festiwalu, który
miał przybliżyć słuchaczom minione epoki
w możliwie szerokim, nie tylko muzycz−
nym sensie.
Płynęły więc frazy o nieporównanej
czystości i wspaniale nasyconym, praw−
dziwie eufonicznym brzmieniu, jakie
mogłyby osiągnąć... może tylko chóry se−
rafinów albo cherubinów. Wbrew szyldo−
wi festiwalu była to muzyka w przeważa−
jącej części polifoniczna – ale też, jako się
rzekło, dla jego animatorów jednogłoso−
wość jest od dłuższego czasu raczej pun−
ktem wyjścia niż dojścia. I chwała im za to
– inaczej bowiem koncert The Hilliard En−
semble, niewątpliwy ewenement w histo−
rii lokalnego życia kulturalnego, awansu−
jący całe przedsięwzięcie do światowej
elity imprez tego rodzaju, nie miałby for−
Andrzej Dorobek
malnej racji bytu.
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Przeniesienie serialu telewizyjnego, który składa się głównie z szybko zmieniających się skeczy,
na deski teatru to pomysł dość absurdalny. I o to chodzi.

Zabierzcie wieszaki i popielniczki
„Ça c’est palace” czy po prostu „Pala−
ce” to kultowy serial humorystyczny,
który przez wiele lat odczytywał i zara−
zem kształtował typ humoru francuskie−
go. Stworzył go pod koniec lat 80. XX
w. Jean − Michel Ribes – francuski aktor
i reżyser z ekipą świetnych satyryków,
na czele których stanął Roland Topor –
pisarz, grafik, założyciel legendarnej
Grupy Panicznej i członek grupy Fluxus
– mistrz absurdu i satyry, bezkompromi−
sowy w łamaniu wszelkich tabu.
Do udziału w serialu zaproszone zo−
stały gwiazdy francuskiej komedii jak
Jean Carmet (znany chociażby z roli
Garbusa w „Kapuśniaczku” z Louisem
de Funés’em), Miou−Miou („Goście,
goście”), Pierre Arditi („Jeden odcho−
dzi, drugi zostaje”), Alain Chabat (ostat−
nio w wersjach aktorskich „Asterix
i Obelix”), czy współczesna megagwia−
zda Cristian Clavier (wspaniały Jacquo−
uille Paskuda w „Goście, goście”).
Wszystko to tworzyło mieszankę
wybuchową, która do dziś bawi do łez
kolejne pokolenia Francuzów (choć se−
rial już nie istnieje). Za kultowe nad
Sekwaną uchodzą serialowe powiedze−
nia tj.: „Kiedyś go dorwę, dorwę go”,
„Witajcie biedacy”, „Profesor Rollin
ma zawsze coś do powiedzenia”, czy
użyte w płockim przedstawieniu „Za−
bierzcie ze sobą wieszaki i popielni−
czki, bo... być może uznacie mnie za
maniaka, ale strasznie nie lubię, gdy
jest burdel w moim pokoju” (słowa te
wypowiada dyrektor do gości hotelo−

wych, tuż po tym jak zaprosił ich do
siebie na orgię).
Porównywanie z oryginałem byłoby nie
na miejscu, ale trzeba przyznać, że adapta−
cja Mariusza Pogonowskiego generalnie
nie rozczarowuje. Płocki aktor i reżyser,
z całego wachlarza tematów, których do−
tykał „Palace” Ribes’a, wybrał w większo−
ści te związane z seksualnością i erotyką.
Całość została skomponowana ciekawie,

mostach, włażą na drabinki i balkon nad
sceną. Wraz z rozwojem akcji, widz coraz
bardziej zanurza się w opary absurdu, któ−
re spowijają Hotel Palace.
„Palace” w pierwotnej wersji miał być
i był satyrą na drobnomieszczański, kon−
sumpcyjny styl życia Francuzów, pogoń
za pieniądzem i pseudo luksusem. Okazu−
je się, że w Polsce A. D. 2008 pasuje jak
ulał. Któż nie ubawi się sceną walki na

a aktorzy naprawdę się starają, aby częste
zmiany tempa, kostiumów i scenicznego
entourage’u przebiegały sprawnie. Choć
to właśnie tempo początkowo zawodzi.
Poza tym płockim artystom udało się wy−
korzystać wszelkie możliwości, jakie daje
im scena kameralna, gdzie grane jest
przedstawienie. Skaczą po elektrycznych

sztućce skłóconego małżeństwa (dobra
Katarzyna Małolepsza i trochę mniej – Ja−
nusz Brodacki), albo kiedy George (Bro−
dacki) wyznaje miłość swojemu przyja−
cielowi Robertowi (Piotr Bała) mówiąc:
Kocham cię fizycznie [...] Kiedy, dla przy−
kładu, pieszczę i całuję Solange cały czas
wypowiadam twoje imię. Prawda Solan−

J

Wbrew wszelkim zasadom

eśli jedynym kryterium w doborze
tekstów – jak pisze we wstępie do
tomiku „Wbrew” Krzysztof Bień−
kowski, „redaktor zamieszania” –
było brak kryterium i brak wszelkich
zasad to należy się cieszyć. Bo tek−
sty w nim zebrane są zaskakująco
dobre i dojrzałe, choć w większości
wyszły spod pióra 13, 17 czy dwu−
dziestoparolatków (najstarszy poeta
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ma 37 lat). Pozwala to mieć nadzie−
ję, że „seniorskie” grono członków
SAP otworzy w końcu szerzej drzwi
na młodzież i nie spacyfikuje mło−
dych talentów swoją ignorancją. Bo
to, że talent mają – moim zdaniem
– nie ulega wątpliwości. Talent, któ−
ry warto pielęgnować, wspierać nie
tylko dla higieny środowiska poetyc−
kiego w naszym mieście, ale również
w nadziei na jego pełniejszy rozwój
i otwarcie słoika z napisem „nasze
wielce szanowne grono” na to, co we
współczesnej poetyce piszczy.
„Wbrew” to skromne, aczkolwiek
zręcznie opracowane, wydawnictwo
płockiego oddziału, prezentujące
dziewięciu młodych poetów z Ma−
zowsza. I choć książeczka to niepo−
zorna (format A6, żółto−czarna
okładka), to treści wcale niepozorne
nie są. Uderza już pierwszy tekst
„Eldorado”, w który 17−letnia Basia
Białaszek przejmująco opisuje zja−
wisko emigracji zarobkowej (patrz
tekst obok). Z prostych słów Biała−
szek tka świat rzeczy wielkich (ser−
ce matki jest jak świeża kromka
chleba [...] aż trudno uwierzyć że

mieści się w jednej osobie). Kilka
stron dalej urzekają soczyste liryki
Joanny Kaniewskiej; wspaniały
wiersz o dojrzewaniu – „*** [odarte
do nagości jabłonie]” czy przejmu−
jący „***[nie musisz słyszeć]”
o braku wrażliwości. Piękna jest też
„Wartość”, mającej zaledwie 13−lat
Weroniki Rakowskiej. O Magdale−
nie Smolińskiej – której tomik „Kot
i
Kloszardzi”
prezentowałem
w styczniu na łamach SP nie muszę
wspominać. Obcowanie z jej wrażli−
wością i warsztatem zawsze sprawia
mi ogromną przyjemność. Podobnie
jest z Maćkiem Włodarczykiem –
diametralnie różnym od Smoliń−
skiej, ale piekielnie mocnym w sło−
wie, o czym świadczy wybrany do
tomiku jego „matus sum” i „emi−
grant z ponurego kraju”. Włodar−
czyk jest też autorem zgrabnej opra−
wy graficznej do tomiku.
Co ciekawe, „Wbrew” jest dziełem
dwujęzycznym, zapisanym po polsku
i po czesku. Tłumaczeniem zajął się
sam Libor Martinek – tłumacz dzieł
Miłosza, Szymborskiej czy ks. Twar−
dowskiego, który też był niejako

ge? Punktem kulminacyjnym jest scena
łóżkowa, w której mąż, w tej roli Mariusz
Pogonowski, opowiada swojej żonie –
Magdalenie Karbowskiej – erotyczny sen.
Oboje wypadają dobrze, ale Karbowska
błyszczy niemal w każdej scenie. Pogo−
nowski brawurowo odgrywa za to scenę
pożądania między Ginger (Małolepsza)
i Pierre−Andre, którego ugaszenie, ze
względów higieniczno−wenerologicz−
nych, zostaje przełożone na następny rok.
Świetna jest scena ataku terrorystycznego
na hotel, zmienionego przez prymitywne−
go terrorystę (Piotr Bała) w Bistro nad
Marną z grillem i przyśpiewkami w stylu
„Szła dzieweczka...”.
Całość doskonale spina nieco ekscen−
tryczny dyrektor hotelu – Jacek Mąka,
którego gra najbardziej dorównuje orygi−
nałowi, czyli Philippe’owi Khorsandowi.
Słowem: Hotel Palace to miejsce,
gdzie może zdarzyć się wszystko; polo−
wanie na jelenia, w którego musi się
wcielić gość hotelowy, łowienie ryb
w wannie, gdzie kąpie się żona – w roli
przynęty, czy orgia. A boy hotelowy
(ciekawie zagrany przez Daniela Chry−
ca) spełni niemal każdą naszą zachcian−
kę. Całość utrzymana w stylu Kabaretu
Starszych Panów, którzy jednak lubią
sobie trochę poświntuszyć. A mówiąc
o świństwach, zawsze robią to w sposób
godny i dystyngowany. Na koniec bra−
wa należą się również Dorocie Cempu−
rze za surową, ale ciekawą scenografię
i Krzysztofowi Misiakowi za muzykę,
która tym razem idealnie komponuje się
z treściami podawanymi na scenie.
Wszystko to powoduje, że mamy do
czynienia z rozrywką na dobrym pozio−
mie, a wydanie 25 zł na bilet nie powo−
duje poczucia dręczącej pustki w kie−
szeni.
Radosław Łabarzewski

pierwszym recenzentem. Dlaczego
czeski? – To nic niezwykłego, bo to
tylko znak nowych czasów – dodaje
Bieńkowski. Zresztą będzie go moż−
na o to zapytać już 19 marca. Na ten
dzień zaplanowano promocję tomiku
w Książnicy Płockiej, połączoną
z promocją „Erotyku dla następcy”
B. Urbankowskiego. Początek o go−
dzinie 17.
(rł)
Basia Białaszek
Eldorado
bezrobotni bez nadziei
kłamstwa chcą zamieniać w kolorowe sny
mkną w dal za bajkową granicę
zostają dzieci
które nie lubią wprost nienawidzą
angielskiej waluty

Weronika Rakowska
Wartość
Czułem się źle
ponieważ nie miałem nowych butów
Ale
spotkałem człowieka
który nie miał stóp
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Na kulturę i sztukę
Urząd Miasta ogłasza otwarty kon−
kurs ofert na realizację zadań pub−
licznych z zakresu kultury i sztuki.
Celem jest wspieranie inicjatyw lo−
kalnych.
Dotacje będą przeznaczone dla or−
ganizacji, które działają na terenie
Płocka. Mogą one składać swoje
oferty na realizację jednego z ośmiu
zadań: 1 – organizacja imprez arty−
stycznych i rozrywkowych, mają−
cych na celu upowszechnianie kultu−
ry i sztuki, 2 – organizacja konkur−
sów, warsztatów: literackich, pla−
stycznych, muzycznych, teatralnych
i fotograficznych, spotkań autor−
skich, prezentacji, konferencji, od−
czytów, wykładów i prelekcji, mają−
cych na celu edukację kulturalną, 3
– wydawanie niskonakładowych (do
1 tys. egzemplarzy) niekomercyjnych

publikacji, nagrań fotograficznych
i audiowizualnych upowszechniają−
cych działalność lokalnych twórców,
4 – organizacja uroczystości i imprez
upamiętniających płockie wydarze−
nia historyczne i patriotyczne, 5 – di−
gitalizacja zbiorów bibliotecznych
i archiwalnych, 6 – „Jest takie miasto
Płock” – projekty literackie, teatral−
ne, plastyczne, fotograficzne, mu−
zyczne, 7 – „Międzyczas” – ludzie,
tradycje, podwórka Starego Miasta, 8
– „Laboratorium EDeK” – Ekspery−
mentalne Działania Kulturalne.
Wszystkie zadania mogą być reali−
zowane nie wcześniej niż od 22
kwietnia i trwać nie dłużej niż do 15
grudnia.
Organizacje zainteresowane kon−
kursem muszą złożyć oferty do 3
(m.d.)
kwietnia.

Kronika osiedli

Radziwie dla sikorek
W czasie ferii zimowych członko−
wie klubu „Amicus” przy parafii św.
Benedykta w Radziwiu zbudowali 10
budek lęgowych dla sikorek. Mło−
dzież, uczęszczająca na zajęcia do
klubu już wcześniej zauważyła, że
otaczające kościół parafialny kaszta−
nowce i lipy są chore. Zastanawiali
się jak temu zaradzić i do pomocy za−
prosili ptaki, urządzając im wygodne
mieszkania.
Kierownik klubu wraz członkami
Rady Osiedla Radziwie: Urszulą Ma−
lesą i Grzegorzem Bieńkiem postarali
się o niezbędny materiał do budowy
ptasich M−1. Z pomocą przyszli wła−
ściciele tartaku w Zaździerzu: Henryk
Roter i Leszek Stanisz, którzy podaro−
wali młodzieży kilkanaście desek
i gwoździe, potrzebne do ich zbicia.
W akcję włączył się także ks. pro−
boszcz Krzysztof Jaroszewski, pilnie
nadzorujący postępy prac.
Młodzież bardzo szybko uporała się
z montażem 10 budek i umieściła je na
drzewach, wykorzystując do ich za−
mocowania stare węże strażackie. Ca−
ła akcja nic nie kosztowała, a ucznio−
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wie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II
mieli w czasie ferii ciekawe i poży−
teczne zajęcie.
Teraz nowe ptasie mieszkania cze−
kają na lokatorów i ich potomstwo.
Zarząd RMO „Radziwie”

Nasze stoisko odwiedził Nadburmistrz Darmstadt Walter Hoffmann (na zdjęciu z prawej)

Płock w Darmstadt
Od 22 do 24 lutego w Darmstadt
trwały targi turystyczne Touristica. Na−
sze miasto otrzymało z Biura ds. Miast
Partnerskich Darmstadt zaproszenie do
urządzenia własnego stoiska na wspól−
nej przestrzeni wystawowej przeznaczo−
nej dla miast partnerskich Darmstadt.
Płock prezentował się tam pośród takich
miast jak Alkmaar (Holandia), Brescia
(Włochy), Troyes (Francja), Freiberg
(Niemcy), Saanen−Gstadt (Szwajcaria)
oraz Szeged i Gyönk (Węgry).
Wspólne stoisko miast partnerskich
Darmstadt cieszyło się dużym zaintere−
sowaniem. Całe targi w ciągu trzech dni
odwiedziło około 9000 osób. Dodatko−
wą atrakcją były równocześnie odbywa−
jące się międzynarodowe targi wina
jabłkowego interCidre. W jednym miej−
scu goście mogli wybrać cel ciekawej
podróży oraz zapoznać się z ofertą lo−
kalnych oraz zagranicznych producen−
tów wina jabłkowego. Przy okazji warto
dodać, że jest to tradycyjny trunek He−
sji, regionu gdzie leży nasze partnerskie
Darmstadt. Płocczanie będą mogli

skosztować popularnego „Äppelwoia”,
być może już podczas jubileuszowego,
majowego X Pikniku Europejskiego.
Na targach Touristica promowaliśmy
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego,
który przebiega przez Płock. Ponadto
podkreślaliśmy niezwykłe położenie mia−
sta na wysokiej skarpie nad Wisłą. Za−
chęcaliśmy do podziwiania naszych za−
bytków, namawialiśmy do korzystania
z takich atrakcji jak rejs po Wiśle czy
zwiedzanie kolekcji secesyjnej Muzeum
Mazowieckiego – mówi Tomasz
Malowaniec z Wydziału Promocji i
Współpracy z Zagranicą UM.
Wśród gości odwiedzających nasze
stoisko można było wyróżnić następu−
jące grupy: darmsztadczycy, którzy
podczas prywatnych wojaży odwie−
dzają miasta partnerskie, osoby które
planują urlop w Polsce, turyści wybie−
rający się dalej do krajów nadbałtyc−
kich, dla których Polska jest krajem
tranzytowym.
W sumie w targach uczestniczyło 68
wystawców.
T.M.

Mali artyści na scenie
W Szkole Podstawowej nr 1 im.
Braci Jeziorowskich w Płocku działa
klasa artystyczna. Dzieciaki z klasy Ia
uczą się śpiewać, tańczyć, grać na in−
strumentach perkusyjnych. Bardzo
chętnie prezentują swoje umiejętności
na scenie.
Jednym z takich występów był „Po−
ranek muzyczny−Zima”. Występ od−
był się dwuetapowo: dla rówieśników
z klas I−III oraz dla sześciolatków
z pobliskich przedszkoli. Tematem
przedstawienia była – zima. Piosenki,
przyśpiewki, taniec, gra na dzwon−
kach, trójkątach i tamburynach, oraz
układy rytmiczne – ilustrowały tę po−
rę roku. Nie zabrakło również: zaga−
dek, zabaw dydaktycznych, cieka−
wych informacji związanych z porą,
która w tym roku wcale nie wygląda−
ła na mroźną i śnieżną.
W drugiej części szkolny logopeda
– A. Kokoszczyńska poprowadziła za−
bawy logopedyczne.

Program artystyczny przygotowały:
wychowawczyni klasy Ia – E. Łada
oraz nauczycielka muzyki – A. Cza−
E.Ł.
chorowska.
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Prezydent Miasta Płocka
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej w Płocku przy ul. Ułańskiej nr ewid. działki 1561/9
o pow. 6.379 mkw.

Opis nieruchomości: działka poło−
żona jest w śródmiejskiej części mia−
sta, posiada kształt prostokąta. Od
strony wschodniej graniczy z projek−
towaną ulicą lokalną, od strony po−
łudniowej z ul. Sienkiewicza, od pół−
nocnej – z terenami przeznaczonymi
pod zieleń, które oddzielają ją od ul.
Ułańskiej. Najbliższe otoczenie nie−
ruchomości stanowi budownictwo
mieszkaniowe wielo – i jednorodzin−
ne, garaże oraz zabudowania Cen−
trum Doskonalenia Zawodowego.
Tereny te były uprzednio użytko−
wane przez jednostkę wojskową. Na
działce znajdują się fundamenty wraz
z podłożem betonowym po rozebra−
nych 3 budynkach magazynowych.
Działka nie jest uzbrojona.
Dojazd do nieruchomości od pro−
jektowanych ulic lokalnych; aktual−
nie od ul. Ułańskiej i Sienkiewicza
drogą asfaltową. Od ul. Sienkiewi−
cza znajduje się żywopłot do zacho−
wania oraz szpaler drzew, przewi−
dzianych do wymiany.
Nieruchomość nie jest obciążona
ograniczonymi prawami rzeczowymi
i nie ma przeszkód prawnych w roz−
porządzaniu nią.
Przeznaczenie: zgodnie z Miejsco−
wym planem zagospodarowania prze−
strzennego teren ten przeznaczony
jest na usługi o charakterze lokalnym
i ponadlokalnym o reprezentacyjnym
charakterze (urzędy, szkoły, banki,
hotele, centra handlowe itp.). Przez−

naczenie dopuszczalne – garaż wielo−
poziomowy, parkingi podziemne,
urządzenia i sieci infrastruktury tech−
nicznej.
Cena wywoławcza nieruchomości
do przetargu (netto) wynosi 2 mln 100
tysięcy złotych. Do ceny ustalonej
w przetargu doliczony zostanie VAT
wysokości 22%. Minimalne postąpie−
nie przy licytacji wynosi 21 tys. zł.
Przetarg na sprzedaż ww. nierucho−
mości odbędzie się 6 maja 2008 r.
o godz. 10 w Urzędzie Miasta Płocka,
Stary Rynek 1 pok. 206.
Przystępujący do przetargu powi−
nien: złożyć pisemne oświadczenie
o zapoznaniu się z warunkami, regu−
laminem i przedmiotem przetargu
oraz wpłacić wadium w wysokości
210 tysięcy złotych do 28 kwietnia
2008 r. na konto Urzędu Miasta Płoc−
ka – Oddział Finansowo−Księgowy
PEKAO S.A. I Oddział Płock
08124031741111000028907226.
Wadium wpłacone przez uczestnika,
który wygra przetarg zalicza się na po−
czet ceny nabycia nieruchomości.
Bliższe informacje na temat przetar−
gu uzyskać można w Referacie Obrotu
Nieruchomościami Urzędu Miasta
Płocka, ul. Zduńska 3 pok. 227, tel.
024/367 14 78 oraz na stronie interne−
towej www.bip.ump.pl (komunikaty
i ogłoszenia).
Prezydent Miasta Płocka może od−
wołać przetarg z uzasadnionej przy−
czyny.

Bliżej do szkoły
Przy ul. Harcerskiej w Imielnicy powsta−
nie kompleks oświatowy. Na lutowej sesji
radni zgodzili się na zakup działki o pow.
17.300 mkw. od Parafii Rzymskokatolic−
kiej św. Jakuba Apostoła.
– Dlaczego po wybudowaniu kompleks
ma być przekazany salezjanom? – dopyty−
wał się Piotr Nowicki.
– Rozważamy taką możliwość, bo sale−
zjanie dobrze prowadzą np. szkołę w Si−

korzu – mówił zastępca prezydenta Piotr
Kubera. – Ale żadna decyzja jeszcze nie
zapadła.
W Imielnicy najpierw ma powstać gimna−
zjum dla ok. 300 uczniów. Będzie miało ono
pełne wyposażenie: aulę, salę gimnastyczną,
świetlicę, stołówkę i kompleks boisk. – Być
może, że w przyszłości stworzymy tam rów−
nież liceum, bo w tej części Płocka nie ma ta−
(m.d.)
kiej szkoły – dodał Piotr Kubera.

Nowe władze OLPP

Zbigniew Bednarski jest absolwentem
Politechniki Warszawskiej, Wydziału In−
żynieria Produkcji, specjalizacji: Zarzą−
dzanie Systemami Informatycznymi
w Przedsiębiorstwach oraz Wyższej
Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania
im. Leona Koźmińskiego w Warszawie,
studia podyplomowe z zakresu zarządza−
nia finansami. Jest stypendystą Universi−
ty College Galway (Irlandia, 1995−1996)
oraz ENSAM (Bordeaux, Francja 1997).
Pracował m.in. w firmie Elektrownie
Szczytowo−Pompowe SA w latach 1999−
2005, gdzie pełnił funkcję wicedyrektora
handlowego odpowiedzialnego za pion in−
formatyczny i handel. Od listopada 2006 r.
członek zarządu Operatora Logistycznego
Paliw Płynnych Sp. z o.o. odpowiedzialny
za nadzór operacyjny nad bazami paliw
oraz informatykę i telekomunikację. (j)

Rada Nadzorcza Operatora Logistyczne−
go Paliw Płynnych Sp. z o.o. podjęła (25 lu−
tego 2008 roku) uchwały o zmianie w skła−
dzie zarządu OLPP. Z dotychczasowego
składu odwołano: Arkadiusza Siwko – pre−
zesa zarządu, Dariusza Fajkowskiego peł−
niącego funkcję wiceprezesa zarządu oraz
Piotra Durę – członka zarządu spółki. Rada
powierzyła pełnienie funkcji prezesa za−
rządu Zbigniewowi Bednarskiemu, do tej
pory członkowi zarządu Operatora Logi−
stycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o. Po−
nadto rada delegowała do czasowego wy−
konywania czynności zarządu Danutę
Plich i Pawła Mosaka – członków Rady
Nadzorczej. Zadecydowała również, że na
członków zarządu zostanie ogłoszony
w najbliższych dniach konkurs.
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Mieszkanie dla bezdomnych
Od blisko roku działa w Płocku
mieszkanie chronione dla osób zagro−
żonych wykluczeniem społecznym.
Lokal, który MOPS otrzymał od Urzę−
du Miasta, zlokalizowany jest w
centrum. Składa się z trzech pokoi,
kuchni, łazienki. Ma również central−
ne ogrzewanie. Miasto wyłożyło środ−
ki na jego wyposażenie, tj. meble,
sprzęt TV, AGD oraz gospodarstwa
domowego.
Aktualnie mieszkają w nim 3 be−
zdomne kobiety, które objęte są Indy−
widualnym Programem Wychodzenia
z Bezdomności. Wcześniej przebywa−
ły w placówce noclegowej, dwie
z nich pracują zawodowo, a jedna
uczy się. Posiadają własne dochody,
z których ponoszą opłatę za pobyt
w mieszkaniu chronionym.
Kwalifikacji osób do zamieszkania
w mieszkaniu chronionym dokonuje
pracownik socjalny, który również
prowadzi nadzór nad mieszkaniem.

O tym, kto zostanie skierowany do
mieszkania chronionego, decyduje dy−
rektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Płocku na podstawie
analizy rodzinnego wywiadu środowi−
skowego.
Decyzja określa czas pobytu
w mieszkaniu oraz wysokość odpłat−
ności ponoszonej przez osobę, której
pobyt przyznano. Za pobyt w miesz−
kaniu nie płacą tylko ci, których do−
chód nie przekracza kryterium docho−
dowego na osobę w rodzinie, tj. 477 zł
dla osoby samotnej oraz 351 zł na oso−
bę w rodzinie.
Mieszkanie funkcjonuje w systemie
całotygodniowym łącznie z sobotami,
niedzielami i dniami wolnymi od pra−
cy. Pobyt w mieszkaniu jest czasowy
i nie może wynosić dłużej niż 2 lata.
Osoby zamieszkujące w mieszkaniu
chronionym mają złożone wnioski
o przydział lokali z zasobów gminy
(opr. rł)
Płock.

Emerytury i renty po waloryzacji
Od 1 marca 2008 r. świadczenia mają
następującą wysokość:
minimalne emerytury i renty:
– emerytura, renta z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy i renta rodzinna –
636,29 zł
– renta z tytułu częściowej niezdolno−
ści do pracy – 489,44 zł
– renta z tytułu całkowitej niezdolno−
ści do pracy w związku z wypadkiem
lub chorobą zawodową i renta rodzinna
wypadkowa – 763,55 zł
– renta z tytułu częściowej niezdolno−
ści do pracy w związku z wypadkiem
lub chorobą zawodową – 587,33 zł
dodatki do emerytur i rent:
– dodatek pielęgnacyjny, za tajne na−
uczanie – 163,15 zł
– dodatek dla sieroty zupełnej –
306,65 zł

– dodatek kombatancki – 163,15 zł
– świadczenie pieniężne dla żołnierzy
zastępczej służby wojskowej przymuso−
wo zatrudnianych w kopalniach węgla,
kamieniołomach, zakładach wydobywa−
nia rud uranu i batalionach budowla−
nych – w zależności od liczby pełnych
miesięcy trwania pracy – od 8,18 zł do
163,15 zł
– świadczenie pieniężne przysługują−
ce osobom deportowanym do pracy
przymusowej oraz osadzonym w obo−
zach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w
zależności od liczby pełnych miesięcy
trwania pracy – od 8,18 zł do 163,15 zł
Renta socjalna – 534,48 zł, świadcze−
nie przedemerytalne – 757,79 zł.
Kwota bazowa – 2275,37 zł
Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy O/ZUS w Płocku)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
Główny Urząd Statystyczny informuje, iż:
1. Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2007 r. wyniosło 2899,83 zł.
2. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2007 r. wyniosło
2691,03 zł.
3. Realne przeciętne wynagrodzenie w 2007 r. w stosunku do 2006 r. wzrosło
o 6,3 %.
4. Realne przeciętne wynagrodzenie w 2007 r. w stosunku do 2005 r. wzrosło
o 10,5 %.
5. Kwota bazowa w 2007 r. wyniosła 2275,37 zł.
Podane wielkości służą do celów określonych w ustawie o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
6. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku w czwartym
kwartale 2007 r. wyniosło 2897,35 zł.
Podana wysokość wynagrodzenia służy do ustalenia górnej granicy pomocy
finansowej udzielanej ze środków publicznych grupom producentów rolnych
wpisanym do rejestru grup do dnia 30 kwietnia 2004 r.
Komunikaty w tych sprawach zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Sygnały Płockie

Przypadek – to słowo powtarzali Seweryn Blumsztajn i Wojciech
Celiński opowiadając o swoim udziale w wydarzeniach Mar−
ca’68. Obaj spotkali się w Płocku 11 marca 2008 roku.

Wierzyliśmy w zmiany

Jestem zakochana w górach od pierwszego
z nimi spotkania. To dla mnie miejsce wyjąt−
kowe i fascynujące. Kilka tygodni temu mog−
łam przeżyć kolejne spotkanie z „moimi gó−
rami”, tym razem w innej niż zazwyczaj sce−
nerii, bo zimowej.
Moja klasa II c wybrała się na zaplanowa−
ną już w ubiegłym roku wycieczkę szkolną.
Tak się składa, że moja wychowawczyni –
Pani Ewa Hlebowicz postanowiła pojechać
z nami w góry właśnie zimą. Przygotowania
rozpoczęły się już dużo wcześniej, bo na ta−
ką „wyprawę” trzeba było zgromadzić niez−
będny ekwipunek, ponieważ w planach mie−
liśmy jazdę na nartach, a dla mnie i dla wie−
lu moich koleżanek i kolegów było to rów−
nież pierwsze spotkanie z tym, jak się okaza−
ło, niezwykle urzekającym sportem.
Nasza wycieczka miała być nie tylko roz−
rywką – chcieliśmy poznać ważne miejsca
pamięci narodowej. Dlatego na naszej trasie
pojawił się drogowskaz: Auschwitz i Birke−
nau. Przed wejściem na teren obozu kupuję
dwa znicze, które zapalamy potem pod ścia−
ną śmierci i odmawiamy modlitwę za zmar−
łych. W pamięci pozostanie na zawsze wi−
dok tego, co „ludzie ludziom zgotowali”,
baraki, które przed laty były ostatnim miej−
scem na ziemi dla blisko 1,5 miliona ludzi.
Wieczorem docieramy do naszego celu,
czyli pensjonatu „U Aniołka” w miejscowo−
ści Murzasichle na Podhalu. Tatry powitały
nas ośnieżonymi szczytami, pięknie oświet−
lonymi promieniami zachodzącego słońca
i zdającymi się sięgać wieczornego nieba.
Rankiem, po śniadaniu, wypożyczamy
sprzęt u gospodarza domu i dzielimy się na
dwie grupy. Z grupą zaawansowaną pozo−
stał nasz opiekun ks. Paweł Sprusiński, na−
tomiast początkujący udali się na stok z na−
szą wychowawczynią i p. dyrektorem Iwań−
skim. Każda z grup miała swojego instruk−
tora narciarskiego. W poniedziałek, wtorek

i środę spędzaliśmy na stokach czas od go−
dziny 9 do 16.
W tym miejscu muszę podzielić się z czy−
telnikami swoimi przeżyciami; jazda na nar−
tach to sport wyjątkowy. Już teraz tęsknię
do kolejnego pobytu w górach, do trzesz−
czącego pod nartami śniegu i do pysznej go−
rącej czekolady, na którą chodziliśmy do
karczmy w przerwach pomiędzy zjazdami.
We wtorek były Ostatki. W świetlicy
mieliśmy dyskotekę i osiemnaste urodziny
naszej koleżanki Asi, której wręczyliśmy
stosowny certyfikat dorosłości. Po Ostat−
kach przyszedł Popielec i wieczorna msza
święta w pięknym i urokliwym góralskim
kościółku.
Czas mijał szybko więc nieubłaganie
nadszedł czwartek – dzień powrotu. Z wiel−
kim żalem żegnaliśmy piękne ośnieżone
stoki, na których przez kilka dni dane nam
było doświadczyć tego, co wytrawni znaw−
cy przedmiotu nazywają „białym szaleń−
stwem”. Jedno mogę powiedzieć: na pewno
tam powrócę.
W czwartkowy poranek sprawnie się pa−
kujemy, bo przed nami nie tylko daleka dro−
ga powrotna, ale jeszcze jeden atrakcyjny
punkt wycieczki – Wieliczka, ze znaną od
wieków kopalnią soli. Wędrując solnymi
komnatami, w których unosi się duch patron−
ki tego miejsca – świętej Kingi, słyszę echo
pozdrowienia: „Szczęść Boże”, jakim witają
się zarówno zwiedzający, jak i pracownicy
muzeum. To stary górniczy zwyczaj; wzy−
wano imienia Boga, bo każdy kto pracował
pod ziemią potrzebował i Boga i szczęścia,
aby powrócić do swoich bliskich.
Wracamy do Płocka, który podobnie jak
Wieliczka może czuć się dumny ze swej
wielowiekowej historii. Dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili się do zorga−
nizowania tego wyjazdu, a więc: pani wy−
chowawczyni Ewie Hlebowicz, pani Ewie
Adasiewicz, dyrektor Wydziału Edukacji
Urzędu Miasta, który dofinansował masz
Monika Korycka kl. II c
wyjazd.

Bank Żywności – Związek Stowarzyszeń
Do Krajowego Rejestru Sądowego
wpisany został Bank Żywności w Płocku
– Związek Stowarzyszeń. Organizację tę
tworzą: płocki Bank Żywności, Macierz
Płocka, Płockie Stowarzyszenie „Klub
Abstynentów” i Stowarzyszenie Rodzin
Abstynenckich „Veni, vidi, Vici”.
Celem jest pozyskiwanie nadwyżek
żywności i przekazywanie ich organiza−
cjom walczącym z niedożywieniem. Ban−
ki Żywności, działające od 2001 roku,
wyszukują rezerwy żywności, przeciw−
działają jej marnotrawieniu, gromadzą
Sygnały Płockie

nadprodukcje, korzystają z pomocy lokal−
nych producentów i sponsorów oraz ro−
zdziela następnie między potrzebujących.
Płocka placówka na ponad 400−metrowej
powierzchni magazynowej miesięcznie
gromadzi kilkanaście tysięcy ton mąki,
ryżu, makaronów, mleka, cukru, serów
itp. Z zapasów tych, które pomagają ro−
zdzielać wolontariusze korzysta obecnie
12 lokalnych stowarzyszeń i szkolnych
rad rodziców.
Siedziba organizacji mieści się w alei Ja−
(j)
chowicza 38, tel. 024/264 42 98.

powiedział: „Mam nadzieję, że teraz zro−
zumiałeś.”
Prof. Friszke wspominał, że studentów
przetrzymywano w więzieniu na Mokoto−
wie, tym samym, w którym więziono i pro−
wadzono najważniejsze śledztwa przeciw
żołnierzom AK.
– Tym młodym ludziom do głowy nie
przyszło że mogą do niego trafić. Zamyka−
no ich w celach, gdzie działali agenci cel−
ni, którzy udając przyjaciół wyciągali od
nich wszystko; co lubią, czego się boją, ja−
kich mają kolegów, co myślą? Te informa−
cje zaraz przekazywali śledczym, którzy
bezlitośnie je wykorzystywali. Do czego?
Przede wszystkim, żeby ich złamać, żeby
zaczęli obciążać swoich kolegów. Po dru−
gie, chcieli ich złamać również w sensie
moralnym. Mieli nie tylko oskarżać, ale
również się poniżyć, złożyć samokrytykę.
I to się śledczym nie udało. Ci ubecy – w
swoich raportach – oceniali realizację te−
go zadania wręcz katastrofalnie.
Echa Marca ’68 pobrzmiewały również
w Płocku. – Pierwsza relacja pochodzi już
z 13 marca, czyli stosunkowo szybko – mó−
wił Jacek Pawłowicz, który badał doku−
menty bezpieki z tamtego okresu. – Jeden
z junaków hufca OHP, 19−letni Kazik Za−
krzewski, pracujący na kombinacie, przy−
gotował dwie ulotki popierające studen−
tów. Powiesił je w zakładowej stołówce.
Dwie godziny później został aresztowany.
Dostał sankcje prokuratorskie. Później
również wyrok 10 miesięcy pozbawienia
wolności w zawieszeniu i karę grzywny.
Z kolei na płockiej poczcie, od 1 marca,
wprowadzono totalną kontrolę korespon−
dencji. Wszystko było analizowane, a po−
dejrzane treści spisywane, opisywane i wy−
syłane do Warszawy. Tak wpadła założy−
cielka „Klubu Sprawiedliwych” – 17−letnia
Joanna Kacprzak, uczennica z Małacho−
wianki, która wraz 5 koleżankami przygo−
towała i rozwiesiła w mieście sześć ulotek.
W liście do kolegi, studiującego w Poz−
naniu, napisała o swojej inicjatywie i choć
podpisała się tylko imieniem, nieopatrznie
wysłała mu też swoje zdjęcie. Dziewczynę
i jej koleżanki zatrzymano. – Bardzo
chciałbym dotrzeć do tych osób, wysłuchać
ich relacji. Dowiedzieć się co było dalej,
ale jeszcze mi się nie udało – powiedział na
koniec Pawłowicz.
Organizatorem seminarium było Mazo−
wieckie Samorządowe Centrum Doskona−
lenia Nauczycieli, IPN, III LO, Politechni−
ka i Stowarzyszenie „Synagoga Płocka”.rł

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Moje Tatry

Byli gośćmi seminarium popularnonau−
kowego „Pamiętamy Marzec ’68”, zorga−
nizowanego w auli Politechniki Warszaw−
skiej. Organizatorzy zaprosili jeszcze Jac−
ka Pawłowicza z IPN i prof. Andrzeja
Friszke z Collegium Civitas.
– Weźmy dla przykładu Maj’68 w Pary−
żu. Tam impulsem do późniejszej studen−
ckiej rewolty, był fakt, że Daniel Cohn−
Bendit nie został wpuszczony do akademi−
ka żeńskiego w Paryżu – mówił w Płocku
Blumsztajn – dziennikarz i działacz opozy−
cji antykomunistycznej, członek tzw. „ko−
mandosów” – grupy studentów Uniwersy−
tetu Warszawskiego, która była głównym
motorem ówczesnych wydarzeń. – Zresztą
tak się jakoś stało, że te powojenne pokole−
nia postanowiły zmienić świat, bez względu
na kraj czy ustrój, czy to był Paryż, Lon−
dyn, Meksyk czy Praga. My wychowani
w PRL, nie pamiętaliśmy już stalinowskie−
go terroru. W październiku 1956 roku mie−
liśmy po 10 lat, a w 1968 r. na tyle akcep−
towaliśmy tę rzeczywistość, że wierzyliśmy
w jej zmianę.
Wojciech Celiński w 1968 roku miał
20 lat. Był młodym, naiwnym studentem
Akademii Medycznej w Warszawie. – Co
robiłem 8 marca? Generalnie niewiele.
Biegałem po Warszawie. Pamiętam to
okropne pałowanie. Myśmy nie wiedzieli,
że tak można bić ludzi. Potem zobaczy−
łem, że można, ale wtedy to było niepraw−
dopodobne – wspominał uczestnik wyda−
rzeń marcowych. – 11 marca wspólnie
z Karolem Żytą (obecnie w Szwecji) i Mi−
chałem Bielickim, którego dalszych losów
nie znam, postanowiliśmy przerwać zaję−
cia na Akademii Medycznej i dołączyć do
protestu studentów innych uczelni. Mie−
liśmy pomysł na wiec, ale co dalej? Nie
bardzo wiedzieliśmy. Udział w proteście
był dla niego sprawą oczywistą. Wycho−
wany w domu, gdzie nie akceptowano sy−
stemu komunistycznego, słuchano Wol−
nej Europy, a każdą porażkę Sowietów
przyjmowano z entuzjazmem, nie mógł
postąpić inaczej.
Ale pobyt w więzieniu był dla niego
przeżyciem trudnym: – Byłem przerażony.
Nie wiedziałem jak mam rozmawiać z bez−
pieką, bo nie miałem takich doświadczeń
jak koledzy z UW. I wcale nie zachowywa−
łem się jak bohater. Gadałem o wiele za
dużo. Potem się usztywniłem, ale oni wtedy
już niewiele ode mnie chcieli. No i wysze−
dłem. Było mi smutno. Pamiętam, że poje−
chałem do ojca, który jak mnie zobaczył

Od lewej: J. Pawłowicz, A. Fiszke, S. Blumsztajn, W. Celiński

19

Dwa tygodnie na dowody
aktualne, wyraźne fotografie o wymia−
rach 35 x 45 mm, przedstawiające oso−
bę bez nakrycia głowy i okularów
z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby
ukazywały głowę z widocznym lewym
uchem (biało−czarne lub kolorowe).
Należy też wpłacić 30 zł w kasie Urzę−
du Miasta (wejście od ul. Zduńskiej 3,
I piętro, pokój nr 132) lub na rachunek:
Bank PEKAO S.A. I/O Płock
05124031741111000028907183 z dopi−
skiem „opłata za dowód osobisty”. Do−
kumenty składa się w Biurze Obsługi
Klienta (ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3)
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30−
15, zaś w środy od godz. 9.30 do
17. Trzeba także okazać stary doku−
ment.
Więcej informacji na temat wymiany
dowodów osobistych można uzyskać
pod numerami telefonów: 024 36715
61, 024 367 15 93.
s.d.

PIOTR NOWICKI

Około 2 tysięcy mieszkańców Płoc−
ka wciąż posługuje się starym doku−
mentem.
Przypominamy, że 31 marca 2008 r.
książeczkowe dowody osobiste tracą
ważność. Wciąż można składać wnioski
o wymianę dowodu, jednak czas oczeki−
wania na odbiór dokumentu wynosi
obecnie około 1 miesiąca. Osoby, które
jeszcze nie złożyły wniosków nie mają
szans na odbiór dokumentów tożsamo−
ści w ustawowym terminie. Nie można
także wykluczyć, że wobec osób, które
nie będą posiadały nowego dowodu
osobistego po 1 kwietnia, Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji
zastosuje sankcje karne.
Aby wymienić stary dowód na nowy,
należy osobiście złożyć wypełniony
wniosek. Druk jest do pobrania na
miejscu w Urzędzie oraz na stronie
www.ump.pl. Trzeba dołączyć dwie

Marcin Różalski – mistrzem świata federacji WKA

Trzecia gala kickboxingu przejdzie do historii płockiego sportu
jako wyjątkowo udana. Zarówno Piotr Woźnicki, jak i Marcin
Różalski triumfowali w ringu zdobywając pasy mistrzowskie.

Angels of Fire III

470 m nowych ulic
Zakończyła się przebudowa nawierzchni i infrastruktury ulic: Miłej i Poprzecznej.
Znajdują się one na osiedlu domków jednorodzinnych (tzw. Cholerka). Miła ma
długość ponad 400 m, Poprzeczna – blisko 70 m. Dotychczas ulice miały nawierz−
chnie brukowane i betonowe, a miejscami gruntowe ulepszone jedynie tłuczniem
bądź żużlem. Po przebudowie otrzymały polbrukowe jezdnie i chodniki. Powstała
także kanalizacja deszczowa. Wykonano również oświetlenie uliczne w Miłej, Po−
przecznej, Bocznej, Uroczej i Wesołej.
Prace prowadziła firma ZIS TECH−INSTAL. Koszt inwestycji to 724 tys. zł.
mk

RADOSłAW łABARZEWSKI

Barwy miasta

Przed ratuszem już wiosna. W kwiatonierach zakwitły bratki

Prawie 62 tysięcy kwiatów zakwitnie
w tym roku na płockich ulicach. Najbar−
dziej kolorowo będzie na Placu Obroń−
ców Warszawy. Tam zostanie ułożony
– jak co roku – kwiatowy herb miasta.
Będzie się składał z prawie 6,5 tys. ro−
ślin, głównie begonii o czerwonych li−
ściach i różowych kwiatach. W herbie
nie zabraknie niebieskiego żeniszka, ak−
samitek żółtych i irezyny czerwonej.
Wokół herbu zostanie posadzonych po−
nad 12,5 tys. kwiatów.
Nie mniej kolorowo będzie na Placu
Narutowicza. Pojawi się tam m.in. szał−
wia czerwona i różne odmiany begonii
z czerwonymi liśćmi, ale o kwiatach
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w różnych kolorach: różowym, czerwo−
nym i białym. Nie zabraknie również
czerwonych pelargonii.
Rośliny na bulwarze nad Wisłą już od
kilku lat cieszą oko spacerowiczów.
W tym roku posadzonych ich będzie po−
nad 12 tysięcy sztuk. Kwiaty pojawią
się też m.in. na skrzyżowaniu al. Jacho−
wicza i Kilińskiego, przy pomnikach
Broniewskiego i Łukasiewicza, przy
Bibliotece im. Zielińskich, przy Pałacu
Ślubów na ul. Kolegialnej, przy kate−
drze, w pasażach: Vuka Karadzica i Ro−
guckiego oraz przy zoo.
Wszystkie kwiaty będą posadzone
najpóźniej do końca maja.
(m.d.)

8 marca hala płockiego Chemika znów
wypełniła się pasjonatami sportów walki.
Organizator gali – Tadeusz Kopciński
tradycyjnie zadbał o dobór zawodników
tak, aby pojedynki były emocjonujące
i dostarczyły widzom niezapomnianych
wrażeń. Udało mu się nawet namówić do
debiutu na zasadach K−1 w ringu Piotra
Paśnika, który jest założycielem klubu
Sanda Płock i specjalizuje się w zupełnie
innym stylu walki. Rywalem płocczanina
był Bartosz Pietruszewski z Kick−Boxera
Nowy Sącz. Trzyrundowy pojedynek
Paśnik musiał, niestety, zakończyć przed
czasem, gdyż krwawienie z nosa unie−
możliwiało mu dalszą walkę. Na punkty
lepszy był Pietruszewski i to on zszedł
z ringu jako zwycięzca.
Bardzo widowiskowy i – co najważ−
niejsze – wygrany pojedynek stoczył
Piotr Woźnicki, który w pięciorundowej
walce o tytuł Mistrza Europy federacji
WKA do 75 kg pokonał reprezentanta
Czech Adama Chajkina. Przewaga Woź−
nickiego podczas walki była na tyle wy−
raźna, że publiczność domagała się za−
kończenia walki przed czasem poprzez
nokaut.
Główną atrakcją wieczoru było oczy−
wiście starcie Marcina Różalskiego ze

Szwajcarem Mitatem Tahirsylajem. Poje−
dynek na zasadach K−1 zakontraktowano
na pięć rund, a stawką był pas i tytuł Mi−
strza Świata federacji WKA w wadze
ciężkiej. Płocczanin, po poprzedniej
wpadce z Tonym Gregorym, tym razem
wykazał dużą konsekwencję i determina−
cję. Wygrał decyzją sędziów jednogłoś−
nie na punkty i udowodnił, że w świato−
wej rywalizacji nie powiedział jeszcze
ostatniego słowa. W poczynaniach Różal−
skiego widać było wiele pozytywnych
zmian, które z pewnością wniósł w jego
styl walki trener Artur Budzyński.
Pasem mistrzowskim dekorował Mar−
cina Różalskiego zastępca prezydenta
Dariusz Zawidzki.
Podczas Angels of Fire III rozegrany
został także pojedynek o tytuł Mistrza
Polski WKA. W ringu starli się Rafał
Dudek ze zgorzeleckiego klubu Muay−
Thai i Krzysztof Romaniuk z Kokoro
Warszawa. Po wyrównanej walce zwy−
ciężył na punkty Romaniuk, którego tre−
nerem jest znany płockiej publiczności
Andrei Mołchanov.
Impreza tradycyjnie odbyła się pod
patronatem honorowym Prezydenta
Miasta Płocka Mirosława Milewskiego.
P.N.

Wpadka za wpadką
Na ul. Bielskiej policjanci zatrzymali
28−letniego kierowca Forda Transita, któ−
ry w wydychanym powietrzu miał 1,1
promila alkoholu. Ponadto okazało się, że
mężczyzna ma zakaz prowadzenia poja−
zdów do 2010 roku, gdyż już kilkakrotnie
siadał za kierownicą na podwójnym ga−
zie. Po raz pierwszy półtoraroczny zakaz
prowadzenia pojazdów mieszkaniec gmi−
ny Radzanowo otrzymał w 1998 roku.
Trzy lata później za pobicie i jazdę po pi−
janemu dostał zakaz kierowania przez 2
lata i sześć miesięcy pozbawienia wolno−
ści na trzy lata. W 2002 roku mężczyzna
miał na swoim koncie już dwa kolejne
wyroki: za jazdę w stanie nietrzeźwości
i złamanie poprzedniego zakazu. Sąd

orzekł, że trafi do więzienia na rok i nie
może wsiadać za kierownicę przez rok.
Zanim jednak poszedł odsiedzieć karę,
zdążył znów wsiąść pijany do samochodu
i znów wpadł w ręce policji. Sąd postano−
wił ukarać go łącznym zakazem prowa−
dzenia pojazdów na osiem lat. Od kiedy
wyszedł z więzienia w lipcu 2006 roku,
po odsiedzeniu trzech lat, było o nim ci−
cho, aż do marca br. Teraz sąd w postępo−
waniu przyspieszonym skazał go na rok
więzienia i na kolejny zakaz prowadzenia
pojazdów – na osiem lat. Zacznie on obo−
wiązywać, kiedy wygaśnie poprzedni,
czyli od 2010 roku. Do czasu uprawo−
mocnienia się wyroku mężczyzna objęty
jest dozorem policyjnym.
(m.d.)
Sygnały Płockie
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Przebojem po tytuł

Szkolne wycieczki z PTTK
Na 2008 rok Oddział Miejski PTTK
przygotował bogatą ofertę wycieczkową dla
grup zorganizowanych. Zróżnicowane są
zarówno cenowo (najtaniej wychodzi przy
grupie minimum 38 osób), czasowo jak
i kierunkowo.
Na jeden dzień organizatorzy proponu−
ją wypady do: skansenu wsi mazowieckiej
w Sierpcu (45 zł od osoby), Puszczy Kam−
pinoskiej (50 zł), do Torunia – Ciechocin−
ka (50 zł), Żelazowej Woli – Nieborowa –
Arkadii – Łowicza (67 zł), Kruszwicy –
Biskupina – Parku Dinozaurów (75 zł),
Rogowa i Parku Dinozaurów (70 zł), do
Warszawy (2 trasy zwiedzania po 48 zł +
bilety wstępu).
Planowane wycieczki 2−dniowe wiodą
do: Puław – Kazimierza Dolnego – Nałę−
czowa (zespół pałacowo−parkowy, uzdro−
wisko, ruiny zamku), Poznania – Kórnika –
Rogalina (Stare Miasto, zamek, park naro−
dowy), Kruszwicy – Gniezna – Biskupina –
Poznania (Mysia Wieża, katedra, muzeum,
osada prasłowiańska), Kielc – Oblęgorka –
Słupii (muzeum Henryka Sienkiewicza,
muzeum dymarek świętokrzyskich, zespół
klasztorny), Grunwaldu – Olsztyna – Kę−
trzyna – Gierłozy – Świętej Lipki (fortyfika−
cje, kwatera Hitlera, świątynia barokowa),
Wrocławia (Stare Miasto, zoo, Panorama
Racławicka), Torunia – Malborka (ruiny
zamku, spektakl „światło i dźwięk”, warow−
nia krzyżacka), Białowieża – Hajnówka –
Grabarka (rezerwat żubrów, muzeum przy−
rodnicze, sanktuarium). Ceny wycieczek
dwudniowych kształtują się od 200 do 240
złotych od osoby. W cenie przejazd autoka−
rem, nocleg, śniadanie i obiadokolacja, bile−
ty wstępu.
Na 3 dni PTTK proponuje 7 tras: Puławy
– Kazimierz – Nałęczów – Kozłówka –
Czarnolas (zespół pałacowo−parkowy,
uzdrowisko, ruiny zamku, dworek J. Ko−
chanowskiego), Trójmiasto – Malbork (Sta−
re Miasto, Gdynia, Sopot, katedra, zamek),
Białowieża – Hajnówka – Ciechanowiec
(rezerwat przyrody, muzeum przyrodnicze,
cerkiew, skansen), Grunwald – Olsztyn –
Kętrzyn – Gierłoż – Święta Lipka – Rucia−
ne (planetarium, fortyfikacje, barokowa
świątynia, rezerwat zwierząt w Kadzidło−
wie), Kielce – Oblęgorek, Słupia Nowa –
św. Katarzyna (muzeum H. Sienkiewicza,
jaskinia Raj, muzeum dymarek, muzeum
przyrodnicze, zespół klasztorny), Kraków –
Ojców – Wieliczka (Zamek Wawelski, Oj−
cowski Park Narodowy kopalnia soli), Jura
Krakowsko−Częstochowska (klasztor jasno−
górski, ruiny zamku w Ogrodzieńcu, Pusty−
nia Błędowska, jaskinia nietoperzowa).
Trzydniowa wycieczka kosztuje od 320 do
380 złotych od osoby, w cenie: przejazd au−
Sygnały Płockie

tokarem, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadoko−
lacje, bilety wstępu).
Również siedem jest wycieczek 4−dnio−
wych. Wybrać można trasę Wisła – Cieszyn
– Chorzów – Tarnowskie Góry (spływ ło−
dziami, przejazd wyciągiem krzesełkowym,
Cieszyn – po obu stronach granicy, Park
Kultury i Wypoczynku) lub Kozłówka –
Lublin – Zamość – Krasnobród – Zwierzy−
niec (pałac, Stare Miasto, Roztoczański
Park Narodowy). Również na południe wie−
dzie trasa: Wrocław – Kudowa – Kłodzko
(Panorama Racławicka, uzdrowisko, Kapli−
ca Czaszek, Błędne Skały, twierdza) z moż−
liwością jednodniowego wypadu do Pragi
za 55 złotych. Kolejna trasa to Szczawnica
– Krościenko z takimi atrakcjami jak: rezer−
wat Biała Woda, Wąwóz Homole, Trzy Ko−
rony, wjazd na Palenicę i dodatkowo (za 38
zł) spływ Dunajcem. Zakopane może być
miejscowością docelową z dokładniejszym
zwiedzaniem (wjazd na Gubałówkę, Mor−
skie Oko, Dolina Kościeliska, szałasy pa−
sterskie, spływ łodziami) lub jednym z eta−
pów wycieczki Zakopane – Kraków – Wie−
liczka (Gubałówka, Morskie Oko, Kościół
Mariacki, kopalnia soli). Ostatnia propozy−
cja to Wrocław – Karpacz – Jelenia Góra –
Książ (Panorama Racławicka, wejście na
Śnieżkę, wjazd na Kopę, zamek). Koszt od
400 do 480 złotych za przejazd, przewodni−
ków, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje
i bilety wstępu.
W ofercie Polskiego Towarzystwa Tury−
styczno−Krajoznawczego jest też 5 wycie−
czek zagranicznych dla młodzieży szkol−
nej. Za 670 złotych i 30 dolarów wybrać się
można na 6 dni na Ukrainę „Szlakiem Try−
logii”. Trasa wiedzie przez Lwów – Olesko
– Poczajów – Krzemieniec – Zbaraż, Cho−
cim – Kołomyję – Worochtę – Stanisławów
do Żółkwi. Krótsza i tańsza, bo 4−dniowa
jest wycieczka do Pragi za 540 złotych i 200
koron. Zobaczyć będzie można podczas niej
wszystkie najważniejsze zabytki stolicy
Czech. Trochę dalej jest na Węgry, więc na
zwiedzanie Estergomu, Wyszehradu, Buda−
pesztu i Egeru przeznaczono (łącznie z do−
jazdem) 5 dni. Koszt to 560 złotych i 30 eu−
ro. 4−dniowy wyjazd na Litwę kosztuje 490
zł i 30 litów; w programie zwiedzanie Wil−
na, Trok i Druskiennik. Ostatnia propozycja
to wycieczka do Lwowa, Żółkwi i Oleska
za 450 zł i 20 dolarów. Ceny obejmują prze−
jazd autokarem, zakwaterowanie, śniadania,
obiadokolacje, opiekę pilota, ubezpieczenie,
przewodników i bilety wstępu. Na wycie−
czki zagraniczne trzeba zabrać paszport.
Szczegółowe informacje uzyskać można
w Oddziale Miejskim PTTK przy ul. Tum−
skiej 4 (odwach), tel. 024/262 26 00.
Opr. (j)

W ubiegłym miesiącu informowaliśmy
o skutecznym wspinaniu się juniorek
MMKS Jutrzenka po mistrzowskiej drabi−
nie. Po pokonaniu Trójki Ostrołęka w pięk−
nym stylu awansowały do półfinałowych
rozgrywek.
W hali „Chemika” (15 – 17 lutego) do ry−
walizacji o prawo startu w finałach stanęły 4
drużyny piłkarek ręcznych: Sparta Gubin,
Beskid Nowy Sącz, Pogoń Szczecin i ekipa
gospodarzy, czyli dziewczyny z Jutrzenki.
I znów okazało się, że płocka drużyna jest
najlepsza, wygrywając wszystkie mecze; ze
Spartą 27:24, z Beskidem 29:18 i z Pogonią
19:18. Ponadto Marta Pietrzak (bramkarka)
– uczennica Zespołu Szkół Technicznych
zdobyła tytuł najlepszej zawodniczki, a kró−
lem, a właściwie królowa strzelców została

również zawodniczka Jutrzenki Martyna
Rupp, ucząca się obecnie w Szkole Mistrzo−
stwa Sportowego w Gliwicach. Warto do−
dać, że płocczanki były najmłodszą ekipa
w której grają dziewczyny z roczników
1989 – 1992, podczas gdy w pozostałych
zespołach dominował rocznik 1989.
Po ostatnim meczu piłkarki mogły już
planować wyjazd na rozgrywki finałowe,
które miały miejsce od 27 lutego do 2 mar−
ca w Rewalu k/Szczecina. Apetyty były
duże, bo płocczanki już od 11 lat grają w fi−
nałach Mistrzostw Polski Juniorek.
Płockie szczypiornistki, uczące się
w Gimnazjach nr 5 i 8, w IV i V L.O oraz
ZST „70”, trenuje Jarosław Stawicki,
a kierownikiem drużyny jest Edward Piąt−
(j)
kiewicz.

Ze szczeciniankami pojedynek był najbardziej zacięty

Idzie wiosna radosna
to proste i aktualne hasło było rozwiązaniem krzyżówki zamieszczonej w 4 numerze
Sygnałów Płockich. Wśród dostarczonych prawidłowych odpowiedzi rozlosowaliśmy
pięć upominków. Otrzymają je: Janusz Zgierski z ul. Czwartaków (Cuda Polski – To−
masza Zubilewicza), Paula Sobiecka z ul. Wyszogrodzkiej (album Płock), Robert Ro−
galski z ul. Skrajnej (kalendarz ścienny, długopis, podkładka pod mysz), Daniela Or−
gońska z al. Jana Pawła (kalendarz ścienny, długopis, podkładka pod mysz), Stanisław
Borucki z al. Jachowicza (kalendarz ścienny, długopis, podkładka pod mysz).
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji w ratuszu (Stary Rynek 1, pok. 220)
w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka.
(j)

Mistrz weteranów
1 marca w Grudziądzu odbyły się XVII
Halowe Mistrzostwa Polski Weteranów
w Lekkiej Atletyce. Reprezentant Płocka
– Dariusz Bednarski po raz kolejny zdo−
był tytuł Halowego Mistrza Polski w sko−
ku wzwyż z wynikiem 175 cm. Skoczył

tylko o jeden centymetr mniej od rekordu
Polski. Od prezesa PZLA – Ireny Szewiń−
skiej otrzymał puchar ufundowany dla
najlepszego skoczka podczas mistrzostw.
Obecnie D. Bednarski przygotowuje
się do najważniejszego tegorocznego
startu – Halowych Mistrzostw Świata we
(j)
Francji.
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Zmiany
w klubie
Dwóch nowych wiceprezesów powo−
łała rada nadzorcza Wisły Płock. Funkcję
wiceprezesa do spraw sportowych będzie
pełnił Grzegorz Kępiński, a wicepreze−
sa do spraw finansowych Krzysztof Ja−
gucki, dotychczasowy dyrektor finanso−
wy klubu. Rada odwołała z zarządu wi−
ceprezesa Szczepana Targowskiego.
Grzegorz Kępiński jest płocczaninem.
Urodził się w 1955 roku. Od ponad
dwudziestu lat prowadzi prywatne
przedsiębiorstwo. Wcześniej pracował
m.in. w Naftoremoncie. Od lat związany
z futbolem. Pełnił obowiązki prezesa
Stoczniowca Płock, był również zarząd−
cą komisarycznym Okręgowego Związ−
ku Piłki Nożnej. Współzałożyciel i pre−
zes Miejskiej Ligi Biznesu. Wykształce−
nie średnie budowlane.
Krzysztof Jagucki pracował w Wiśle
jako dyrektor do spraw finansowych od
3 września 2007 roku. Jest absolwentem
Szkoły Głównej Handlowej i podyplo−
mowych studiów dla dyrektorów finan−
sowych. Nowy wiceprezes klubu uro−
dził się w 1966 roku.
K. K.
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W tym roku bezkonkurencyjni okazali
się uczniowie z Brudzenia Dużego.
Wśród dziewcząt triumfowała Karolina
Bąbalicka, a w kategorii chłopców Kon−
rad Ruszkowski. Przełożyło to się także
na zwycięstwo w klasyfikacji drużyno−
wej, gdzie zarówno dziewczęta jak
i chłopcy z Brudzenia Dużego stanęli na
najwyższym podium.
W kategorii kobiet ze szkół średnich
zwyciężyła Monika Pelka z Centrum Edu−
kacji, a wśród mężczyzn bezkonkurencyj−
ny okazał się Łukasz Szymański z ZSZ 2.
Wiele emocji wbudziła także walka za−
wodników w kategorii vip. Wojciech Pu−
dlik stoczył pasjonującą walkę z Pawłem
Glińskim, pokonując ostatecznie rywala
różnicą 0,9 sekundy. Na trzeciej pozycji
uplasował się Marek Rusek.
O ile we wszystkich kategoriach
zmagania zawodników opatrzone były
lekkimi błędami technicznymi, to
w walce wyczynowców z PTW−SMS
Płock mogliśmy podziwiać pełen pro−
fesjonalizm. Wśród kobiet na najwyż−
szym stopniu podium stanęła Andżeli−
ka Pietras, która pokonała koleżanki
klubowe: Grażynę Pietrzak i Annę Ba−
dełko. W rywalizacji panów nie dał
szans rywalom Dominik Kubiak, który
wyraźnie pokonał Huberta Różańskie−
go i Michała Grzelaka. Swoją obecność
zaakcentowała także młodzież z za−
przyjaźnionej szkoły w Dobrusce (Cze−
chy), która rywalizowała między sobą
w jednym z wyścigów. Młodzi Czesi
w programie swojego pobytu mieli tak−
że zwiedzanie Płocka i ich wizyta mia−
ła generalnie charakter turystyczny,
a nie sportowy.
P.N.

R

ywalizacja piłkarzy ręcznych
płockiej Wisły wkracza w decy−
dującą fazę. Po zajęciu w rundzie
zasadniczej drugiej lokaty, w rywa−
lizacji pierwszej rundy play−off
płocczanie zmierzą się z Miedzią
Legnica.
Ostatnie dwa mecze rundy zasad−
niczej nie napawają jednak opty−
mizmem. Wiślacy w dwóch spotka−
niach zdobyli zaledwie jeden punkt.
Najpierw niespodziewanie ulegli
we własnej hali zespołowi, który
będzie walczył o utrzymanie w ek−
straklasie – Travelandowi−Społem
Olsztyn, a następnie zremisowali
w Puławach z tamtejszymi Azota−
mi. Trener Bogdan Zajączkowski
ma zatem o czym rozmyślać, gdyż
już 16 marca jego zespół spotka się
w finale Pucharu Polski z odwiecz−
nym rywalem z Kielc – zespołem
Vive. Kielczanie w lidze zajęli
w rundzie zasadniczej wprawdzie
dopiero czwartą lokatę, ale ostatnio
z meczu na mecz spisują się coraz
lepiej. Na zakończenie zasadni−
czych potyczek ligowych pokonali
nawet rewelację rozgrywek z Piotr−
kowa Trybunalskiego – zespół Fo−
cus Park Kiper, który prowadzi zna−
ny płocczanin Krzysztof Kisiel.

Masovia na podium
Nie wszyscy płocczanie wiedzą, że
badmintoniści prężnie działają w naszym
mieście. Ostatnio sportowcy z Masovii
Płock zakończyli rozgrywki II ligi w se−
zonie 2007/2008. Nasz klub uplasował
się na trzeciej pozycji. W sobotę, 1 marca
w hali w Borowiczkach badmintoniści ro−
zegrali ostatni mecz sezonu, który wygra−
li z drużyną MKS Orlicz Suchedniów 4:1.
Jednak wysokie miejsce w II lidze nie
zadowala sportowców i trenerów. – Nad−
chodzące lato chcemy poświęcić na budo−
wanie zespołu, a w sezonie 2008/2009 na−
szym celem będzie awans do I ligi – mó−
wi Wawrzyniec Szczepanek, prezes Ma−
sovii.
Celem klubu jest także popularyzacja
badmintona wśród dzieci i młodzieży.
Na co dzień dobrze układa się współ−
praca ze szkołą mistrzostwa sportowe−
go oraz uczniowskimi klubami sporto−
wymi. Marzeniem działaczy jest wpro−

wadzenie badmintona do szkolnych za−
jęć w−f. Nauczyciele, którzy chcieliby
podjąć się takiego wyzwania mogą li−
czyć na pomoc wykwalifikowanych in−
struktorów.
Jeśli ktoś z najmłodszych nie może się
doczekać zajęć z badmintona w swojej
szkole, może uczęszczać na zajęcia, od−
bywające się w kilku placówkach.
W Gimnazjum nr 5 zajęcia w poniedział−
ki, środy i czwartki w godz. 18−19.30 pro−
wadzą Lech Franczak i Grzegorz Rut−
kowski, w Szkole Podstawowej nr 21
w czwartki od godz. 19.30 do 21 i w so−
boty od godz. 14 do 15.30 treningami zaj−
muje się Lech Franczak, w SP nr 15 we
wtorki od godz. 13.45 do 16 i w czwartki
od godz. 12.45 do 15 zajęcia prowadzi
Małgorzata Sroka, a w SP nr 1 we wtorki
i czwartki w godz. 16−17.30 oraz w piątki
od godz. 15 do 16.30 można poćwiczyć
pod okiem Andrzeja Rosiaka.
(m.d.)

Wieści z Wisły

PIOTR NOWICKI

PIOTR NOWICKI

Ponad 750 osób wzięło udział w elimi−
nacjach (14 stycznia – 26 lutego) do płoc−
kich zawodów na ergowiosłach. Organi−
zowane co rok zmagania na tzw. suchych
wiosłach, których głównym sponsorem
w tym roku był Urząd Miasta Płocka,
zgromadziły 29 lutego w „Siedemdzie−
siątce” 83 gimnazjalistów, 60 uczniów
szkół średnich oraz 20 studentów, repre−
zentujących pięć uczelni. Poza konkuren−
cjami uczniowskimi rozegrano także wy−
ścigi w kategoriach: vip−ów, służb mun−
durowych, dziennikarzy, weteranów wio−
ślarstwa, nauczycieli i zawodników wy−
czynowych. Łącznie w XVI Płockich Er−
gowiosłach 2008, rozgrywanych po raz
14. jako Memoriał Kazimierza Młynar−
kiewicza, udział wzięła rekordowa liczba
269 zawodników.
Jak zwykle największe emocje wy−
woływały wyścigi gimnazjalistów.

KRZYSZTOF KALIŃSKI

XVI Płockie Ergowiosła

Od lewej: kapitan Jacek Wiśniewski i tre−
ner Leszek Ojrzyński

Emocji i dramaturgii z pewnością
nie zabraknie, ale kibice nie wyo−
brażają sobie innego rozstrzygnię−
cia jak zwycięstwo Wisły.
Udanie, po zimowej przerwie, roz−
poczęli rozgrywki ligowe także pił−
karze nożni. Na stadionie im. Kazi−

mierza Górskiego przy Łukasiewicza
pokonali Motor Lublin 3:1 (2:1).
Choć w grze płocczan widać jeszcze
pewne niedociągnięcia, to i tak jest to
lepsze oblicze zespołu niż to, które
obserwowaliśmy jesienią. Widać
w grze płocczan wiele dyscypliny
i charyzmy, którą wprowadził trener
Leszek Ojrzyński.
Na konferencji prasowej poprze−
dzającej mecz z Motorem, obok dy−
rektora sportowego Adama Majew−
skiego i trenera Ojrzyńskiego poja−
wił się także pozyskany w przerwie
zimowej obrońca Jacek Wiśniewski,
który został kapitanem zespołu.
Wiśniewski zapewnił, że jego obec−
ność w zespole Wisły jest niemal
gwarantem dyscypliny i sportowego
trybu życia wszystkich zawodni−
ków. Nowy kapitan ma tego dopil−
nować nie tylko na boisku i w szat−
ni, ale także poza stadionem. Z uwa−
gi na fakt, że jest abstynentem i ma
mnóstwo wolnego czasu (rodzina
mieszka na Śląsku) będzie pomagał
trenerowi w utrzymaniu dyscypliny
w zespole.
P.N.
Sygnały Płockie

Przychodzi policjant na dworzec PKP
i chce kupić bilet do Krakowa.
– Normalny? – pyta kasjerka.
– A co? Wyglądam na idiotę?
***
Studentka, z płaczem, po oblanym eg−
zaminie:
– Panie profesorze, ja naprawdę nie
zasłużyłam na pałę.
– Oczywiście, że nie, ale jest to najniż−
szy stopień, jaki przewiduje regulamin.
***
Syn pyta ojca policjanta:
– Tato, gdzie leży Afryka?
Ojciec długo myśli, wreszcie mówi:
– Chyba gdzieś niedaleko, bo u nas na
komendzie pracuje murzyn i dojeżdża
do pracy rowerem.
***
Kumulacja w totku. Dziennikarz stoi
pod budką Lotto i robi wywiady. Pod−
jeżdża facet trabantem, dziennikarz
podchodzi i pyta:
– Co zrobiłby pan z wygraną?
– Kupiłbym większe mieszkanie, poloneza..
– A co z resztą?
– Resztę wpłaciłbym na konto.
Po chwili pod totolotka podjeżdża polo−
nez. Dziennikarz podchodzi i pyta:
– A co zrobiłby pan z wygraną?
– Kupiłbym jakiś dom, zamienił poloneza
na mercedesa.
– A reszta?
– Reszta do banku.
Podjeżdża kolejny klient mercedesem.
Dziennikarz ponawia pytanie.
– Spłaciłbym skarbówkę, potem ZUS...
– A co z resztą?
– Reszta będzie musiała poczekać.
***
Spotykają się dwaj przyjaciele po waka−
cjach i jeden pyta drugiego, gdzie był.
– A w górach, ale nie było nic szcze−
gólnego. A ty gdzie byłeś?
– W Norwegii.
– O, to super! Co tam widziałeś?
– No, pingwiny, niedźwiedzie polarne...
– A fiordy widziałeś?
– Jasne, fiordy to z ręki jadły.
***
Zawiany facet wsiada do taksówki.
– Do domu!
– A gdzie pan mieszka? – pyta taksów−
karz.
– Jakbym wiedział, to poszedłbym na
piechotę.
***
W pewnym banku zmodernizowano
zabezpieczenia i postanowiono spraw−
dzić jak działają. W tym celu zapro−
szono trzyosobowe zespoły włamywa−
czy: z Polski, Anglii i Niemiec. Gaszo−
no światło na minutę i tym czasie każ−
dy z zespołów miał włamać się do sej−
fu. Jeśli się nie uda, zespół odpada,
w razie powodzenia zawartość sejfu
może sobie zabrać.
Zaczęli Niemcy. Po minucie obsługa za−
pala światło – sejf nietknięty. Anglicy, to
samo. Za zadanie biorą się Polacy. Po mi−
nucie obsługa włącz światło – nie działa.
Słychać głos:
– Stefan, mamy 100 tysięcy, po cholerę
ci jeszcze ta żarówka?
***
Lenin na łożu śmierci, przy nim Stalin.
– Myślisz, że ci wszyscy ludzie pójdą za
tobą?
– Jak nie pójdą za mną, to pójdą za to−
bą – odpowiada Stalin.
Sygnały Płockie

***
Spotyka się dwóch Szkotów.
– Gdzie idziesz?
– Utopić się.
– Zwariowałeś? W nowym ubraniu!
***
Szkot zgłasza nowonarodzone dziecko
w USC. Po rejestracji pyta urzędnika:
– Ile płacę?
– Nic – odpowiada urzędnik. Ta czyn−
ność jest bezpłatna.
– Ach tak, to proszę zarejestrować jesz−
cze troje moich starszych dzieci.
Pewien Szkot odwiedził przyjaciela
w Londynie. Gospodarz cały dzień
oprowadzał go po mieście, pokazał mu−
zea, woził taksówkami, karmił. Wie−
czorem przed odjazdem wstąpili jesz−
cze do baru na kieliszek whisky. Gdy
kelner przyniósł rachunek, londyńczyk,
jak zwykle sięgnął po portfel.
– O nie, przyjacielu – odezwał się
Szkot. Przez cały dzień za wszystko pła−
ciłeś. Pozwól, że teraz zapłacę za siebie.

dzenie. Będziesz miał czas bezpłatnie je
przeczytać.
***
Żebrak, widząc nadchodzącą bogatą da−
mę, aby wzbudzić litość rzuca się na

Śmiech to zdrowie
***
Szkot płynie z żoną statkiem. Podczas bu−
rzy na morzu kobieta woła przestraszona:
– O Boże, ten statek zaraz utonie!
– Nie wrzeszcz tak – mityguje ja mąż.
Przecież to nie twój statek.
***
Mówi kolega do kolegi:
– Słuchaj, stary. Strasznie boli mnie ząb,
a nie znam dobrego dentysty. Możesz
kogoś polecić?
– Mogę, ale jest jeden problem; on jest
Anglikiem i nie zna polskiego.
– Nie szkodzi, poradzę sobie.
Znalazł dentystę, usiadł na fotelu, otwo−
rzył usta i wskazuje ząb, który go boli.
– O, tu.
Dentysta wyrwał mu dwa zęby, na do−
datek nie tego, bolącego. Dzwoni z pre−
tensjami do kolegi:
– Ten twój dentysta to jakiś debil. Mó−
wię mu, że tu, a ten wyrwał mi 2 zęby
i to zdrowe.
– Wyrwał ci dwa, bo po angielsku
„tu”(two) znaczy dwa.
– Aha, to pójdę jeszcze raz i wytłuma−
czę dokładniej.
W gabinecie siada na fotelu i pokazując
palcem mówi:
– Ten...
***
Wywieszka w witrynie księgarni
w Glasgow:
Kup teraz książki, które masz zamiar
ofiarować przyjacielowi na Boże Naro−

trawnik i zaczyna gryźć trawę.
– Człowieku, co czynisz? – zaintereso−
wała się przechodząca.
– Już trzy dni nic nie jadłem, muszę ży−
wić się trawą.
– Ach biedaku, jak mi cię żal. Chodź,
pokażę ci gdzie trawa jest gęściejsza
i wyższa.
***
W Edynburgu uległ wypadkowi francuski
kierowca. Konieczna była transfuzja
krwi. Po operacji Francuz hojnie wyna−
grodził lekarzy. Nazajutrz okazało się, że
konieczna jest druga transfuzja. Tym ra−
zem, po zabiegu, pacjent zapłacił leka−
rzom połowę mniej. Po trzeciej transfuzji
lekarze nie otrzymali ani pensa. W żyłach
Francuza płynęła już tylko szkocka krew.
***
Przychodzi baba do dentysty:
– Panie doktorze, ja tak boję się boro−
wania, że chyba wolałabym już zajść
w ciążę.
– To niech się pani zdecyduje, bo nie
wiem jak fotel mam ustawić.
***
Lekarz do pacjenta:
– Mam dla pana dwie wiadomości: do−
brą i złą.
– To może najpierw powie mi pan tę
złą – decyduje pacjent.
– Ma pan Alzheimera.
– A ta dobra?
– Zapomni pan o tym, zanim wróci do
domu.

***
Pewien Szkot kupił pułapkę na myszy.
Z wrodzonego skąpstwa zamiast ka−
wałka sera umieścił w niej zdjęcie se−
ra wycięte z gazety. Następnego dnia
znalazł w pułapce fotografię Myszki
Miki.
***
Szkot, właściciel restauracji wyrzucił
z pracy jedną z kelnerek.
– Dlaczego cię wyrzucił? – pytają
w domu.
– Bo nie umiałam wyprać papierowych
serwetek.
***
Żona robi wyrzuty mężowi:
– Dlaczego ty ciągle mówisz mój telewi−
zor, moje mieszkanie, mój samochód.
Przecież jesteśmy małżeństwem i wszyst−
ko jest wspólne. Czego ty tam grzebiesz
w szafie?
– Szukam naszych kalesonów.
***
Przychodzi baba do lekarza. Ten zbadał
ją, wypisał receptę, a jak przyszło do
płacenia, baba nic nie mówiąc zaczyna
się rozbierać.
– Co pani robi?
– Nie mam pieniędzy, więc zapłacę pa−
nu w naturze – mówi pacjentka.
Lekarz pomyślał i doszedł do wniosku,
że dobre i to. Przed zainkasowaniem na−
leżności lekarz pyta:
– Zaraz, zaraz, a dlaczego ma pani taki
czarny brzuch?
– Przed chwilą zapłaciłam za węgiel –
odpowiada baba.
***
Szkot spotyka kolegę, trzymającego się
za policzek.
– Co ci się stało?
– Byłem u dentysty, wyrwał mi dwa zęby.
– Mówiłeś, że jeden cię boli...
– Tak, ale dentysta nie miał wydać reszty.
(j)
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