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„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie” (J 11, 25−26)

Plan zbawienia
kontekście filmu Mela Gibsona „Pasja”,
który odsłania nam wydarzenia jakie ro−
zegrały się w Jerozolimie przed dwoma
tysiącami lat, stawiamy sobie pytanie – czym dla nas
dzisiaj jest krzyż Chrystusa? Ukrzyżowanie, które
szczególnie rozpamiętujemy w każdy Wielki Piątek
dla wierzących nie jest jednostkowym faktem, który
zakończył ziemską misję Jezusa. Śmierć Chrystusa
na Krzyżu była jednocześnie pokonaniem szatana
i śmierci, a zarazem otwarciem nieba i początkiem
nowego życia. Wszyscy wierzący patrzą na krzyż
w perspektywie Zmartwychwstania, które jest ją−
drem wiary chrześcijanina.

W

„Chrystus upadający pod krzyżem”
(autor nieznany, XIX w.)

Przyglądając się apostołom i ich spotkaniom ze
Zmartwychwstałym, widzimy że w tym fakcie upatry−
wali dowód zwycięstwa Mesjasza nad śmiercią. On
jest tym, którego „Bóg wskrzesił, zerwawszy więzy
śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad
Nim” (Dz Ap 2,24). To, co wydarzyło się w wielka−
nocny poranek uczyniło z nich nową, silną wspólnotę
zdolną do głoszenia orędzia zbawczego w całym ów−
czesnym świecie. Tragedia Krzyża zeszła na drugi
plan. Golgota stała się jedynie częścią zbawczego pla−
nu Mesjasza. Niezwykle jasno wyraził te prawdę apo−
stoł Paweł: „Jeżeli Chrystus nie Zmartwychwstał, da−
remna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swo−
ich grzechach” (1 Kor 15, 17−18).
Głoszenie prawdy o Zmartwychwstaniu stało się
istotą chrześcijańskiego życia. Wszystkie słowa wy−
powiedziane wcześniej przez Chrystusa nabrały no−
wego blasku, a szczególnie te zapisane w Ewangelii
według św. Jana „Przykazanie nowe daję wam, aby−
ście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowa−
łem” (J 13, 34). Te słowa scementowały pierwotną
wspólnotę wyznawców Chrystusa. Mając za wzór te−
go, który pokonał śmierć, przez miłość otwierali się na
wspólnotę w jakiej żyli, jej radości i troski. Uczniowie
doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że miłować to
znaczy obdarowywać innych, tym co posiadam
w swoim sercu. Prawdziwa i głęboka wiara w Zmar−
twychwstałego rodziła mądrość, otwartość na wszyst−
kich, życzliwą dobroć, stanowczość, bezinteresow−
ność, cierpliwość, szacunek dla codziennego trudu
oraz ufność w ukryte działanie łaski. Pięknie to wy−
raził św. Łukasz: „Wszyscy, którzy uwierzyli,
przebywali razem i wszystko mieli wspólne (…),
wielbili Boga i byli życzliwi wszystkim ludziom”
(Dz Ap 2, 46−47).
Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią miało
i ma nadal również swoją głęboką wymowę esc−
hatologiczną. Wyraża doniosłą prawdę, że
śmierć nie jest końcem dotychczasowego sposo−
bu istnienia człowieka, ale początkiem nowej formy
życia. Człowiek przez śmierć przechodzi do istnienia
w Chrystusie Zmartwychwstałym. Tak rozumieli te
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prawdę pierwsi chrześcijanie. Wiara w tę praw−
miał wątpliwości, że to właśnie Duch św. kieruje
dę pokazuje Boga jako stwórcę człowieka,
jego losami, ten który jest „Panem i Ożywicie−
troszczącego się o swoje stworzenie i po−
lem, który od Ojca i Syna pochodzi, który wspól−
wołującego go do wiecznego życia.
nie odbiera chwałę i uwielbienie, który mówił
Człowiek po śmierci, która jest skutkiem
przez proroków” (Sobór w Konstantynopolu
grzechu, odzyskuje życie. W Jezusie
381, kanon 3). Jako twórca życia nadprzyro−
Chrystusie, ukrzyżowanym i zmartwych−
dzonego Duch św. uświęca wszelkie stworze−
wstałym, Bóg odnajduje człowieka
nie, prowadzi je po zagmatwanych – niekie−
i przeprowadza go a wraz z nim całe
dy – drogach do spotkania ze Zmartwych−
stworzenie do nowego porządku istnie−
wstałym.
nia. Tę nową rzeczywistość znakomicie
Zatem na ludzkie życie i śmierć należy
ilustruje wizja z Apokalipsy „I ujrzałem
patrzeć w świetle wiary w Chrystusa ukrzy−
niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze
żowanego i zmartwychwstałego. O tej fun−
niebo i pierwsza ziemia przeminęły (…)
damentalnej Prawdzie chcemy pamiętać
I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już
szczególnie w tych dniach, kiedy wracamy
odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni
myślą do tych wydarzeń, jakie miały miejsce
trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rze−
przed dwoma tysiącami lat, a które były jedy−
czy przeminęły (…). I rzekł zasiadający na
nie realizacją w czasie odwiecznego planu
tronie: ”Oto czynię wszystko nowe” (Ap
zbawienia Boga. Człowiek wierzący w tych
21, 1.4−5). Ten aspekt zwycięstwa Chrystu−
dniach jeszcze pełniej uświadamia sobie, że
sa nad śmiercią przez fakt Zmartwychwsta−
w tajemnicy Śmierci i Zmartwychwstania
nia, a tym samym zbawienie wieczne czło−
Chrystusa została objawiona prawda o nim
wieka i otwarcie dla niego „bram raju”,
samym, o jego życiu ziemskim i życiu
podkreślali praktycznie wszyscy ojcowie
wiecznym tylko dla Boga. Warto o tym pa−
Kościoła i pisarze wczesnochrześcijań−
miętać nawiedzając w Wielki Piątek i w
scy. Powszechną była wiara, że do umie−
Wielką Sobotę grób Chrystusa. Śmierć nie
rającego człowieka przychodzi Zmar−
jest końcem „wszystkiego” – lecz począt−
twychwstały Chrystus, aby go przepro−
kiem „Chrystus Zmartwychwstał jako
„Chrystus
wadzić przez śmierć. Pan życia i śmier−
pierwszy spośród tych co pomarli (…).
Zmartwychwstały”
ci przybywa ze słowami nadziei i życia (autor nieznany, XVII w.) W Chrystusie wszyscy będą ożywieni,
„Ja jestem zmartwychwstaniem i ży−
lecz każdy według własnej kolejności.
ciem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł żyć bę− Chrystus jako pierwszy, potem ci co należą do Chry−
dzie” (J 11, 25−26). Co więcej Chrystus zapewnia nas stusa, w czasie Jego przyjścia (1 Kor 15,20−24).
o swojej ustawicznej obecności „Ja jestem z wami
Ks. Waldemar Graczyk
przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt
28,20). Kontynuacją ziemskiej misji Mesjasza jest
obecność i działanie Ducha św. I to jest trzeci wy−
miar Zmartwychwstania. Pierwotny Kościół nie

„Chrystus przed Piłatem” Romana Śledzia (1985)
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Drodzy Płocczanie,
W trakcie ostatniej sesji Rady Miasta, po raz kolejny byliśmy świadkami
żenującego widowiska, które skutecznie zniechęciło poważną firmę do za−
inwestowania 5 milionów dolarów właśnie w Płocku. Radni klubu SLD,
„wsparci” przez kilku radnych z innych ugrupowań, wykazali się komplet−
nym brakiem wyobraźni i krótkowzrocznością. Działania władz miasta
zmierzające do rozwoju Płocka, poprawy jakości życia nas wszystkich – je−
go mieszkańców, zostały, nie po raz pierwszy, sparaliżowane przez rad−
nych SLD w imię ich własnych interesów.
Miasto otrzymało prezent w postaci inwestora gotowego do wybudowania
centrum kultury i rozrywki na od lat zapuszczonym placu, którego największą
atrakcją jest... parking. Centrum Płocka, obecnie zabudowane smutną archi−
tekturą rodem z czasów PRL−u, miało szansę stać się tętniącą życiem, roz−
świetloną barwnymi neonami i o każdej porze odwiedzaną przez Płocczan
i gości naszego miasta reprezentacyjną dzielnicą. Dla mnie osobiście, szcze−
gólnie cenne, było pozyskanie czterdziestu nowych miejsc pracy. Przy ponad
dwudziestoprocentowym bezrobociu w mieście, każde miejsce pracy jest na
wagę złota. Trudno zapewne zrozumieć to osobom, które regularnie odbiera−
ją pensje w swoich zakładach pracy i wypełniają misję społeczną radnego za
dodatkowe od 1240 do 2470 złotych diety miesięcznie.
Wkrótce miasto zasłynie z „płockiego modelu” przepędzania inwesto−
rów. Także tych oferujących tysiąc miejsc pracy.
Ponownie, nad perspektywą rozwoju naszego miasta i poprawą życia
jego mieszkańców, wzięły górę zaściankowość, kompletny brak odpowie−
dzialności za przyszłość Płocka i chęć zrobienia na złość. Tylko komu?
Z poważaniem

Warszawskie Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Consul−
tingowych Budownictwa BUD−INVENT wykona dokumentację
projektowo−kosztorysową rozbudowy płockiej Jagiellonki.

Jaka Jagiellonka?
Podstawę opracowania będzie stano−
wić projekt architektoniczny szkoły,
którego BUD−INVENT jest głównym
autorem i za który otrzymał pierwszą
nagrodę w konkursie. Dokumentacja
zawierać będzie projekty budowlane
i wykonawcze, obejmujące rozbudowę
i przebudowę głównego budynku szko−
ły oraz budowę łącznika do basenu.
– Uwzględnione zostanie zagospodaro−
wanie terenu szkoły oraz zasady funkcjonal−
ności zespołu obiektów – mówi kierownik
Oddziału Inwestycji Miejskich Marzena Sa−
wicka. – Firma zaprojektuje ciągi piesze,

czyła ona 10 mln zł. – Dotyczy to
w szczególności rozwiązań konstrukcyj−
no−materiałowych – wyjaśnia Marzena
Sawicka. – Firma zobowiązała się do
rozwiązań instalacyjnych, które będą
uwzględniać technologie oszczędzające
energię elektryczną, ciepło i wodę.
Projekt budowlany niezbędny do
uzyskania decyzji w sprawie pozwole−
nia na budowę firma musi przedstawić
do 1 czerwca. – Projekty wykonawcze,
przedmiot robót, kosztorysy inwestor−
skie oraz specyfikacje BUD−INVENT
wykona do 12 lipca – mówi kierownik

drogi dojazdowe, parkingi, zieleń, drobne
formy architektoniczne, urządzenia po−
dziemne i ogrodzenie terenu.
Ponadto BUD−INVENT wykona projek−
ty wykonawcze architektury wraz z określe−
niem kolorystyki poszczególnych pomiesz−
czeń. Firma zajmie się także projektem bu−
dowlanym modernizacji internatu szkoły.
BUD−INVENT będzie musiał tak za−
planować rozbudowę, aby nie przekro−

Oddziału Inwestycji Miejskich. – Pro−
jekt budowlany modernizacji internatu
szkoły zakończony będzie do 17 wrześ−
nia, a przedmiar robót i kosztorys inwe−
storski do 27 września.
Miasto za opracowanie dokumentacji
projektowo−kosztorysowej zapłaci 305 tys.
zł netto. Gdy tylko wpłynie ona do ratusza,
czyli po 12 lipca, zostanie ogłoszony prze−
targ na wykonanie wszelkich prac. M.D.
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Gdyby radni na sesji zagłosowali inaczej, to jeszcze w tym roku
płocczanie mogliby oglądać filmy w jednym z sześciu kin na No−
wym Rynku albo pograć w kręgle.

Cinema City jak meteor

Pierwsze Centrum Rozrywki z trze−
ma salami kinowymi miało być na Po−
dolszycach, między stacją paliw a Obi.
Według obietnic, inwestycja miała być
zakończona do 30 maja br. ale na tym
terenie do tej pory nic się nie dzieje.
Dużą działkę dzierżawi od MTBS−u
spółka Erabud, płacąc co miesiąc To−
warzystwu czynsz dzierżawny w wyso−
kości pół dolara za metr kwadratowy.
– Z tego powodu, że na tej działce nic
się nie dzieje, spółka nie ponosi żadnych
strat – informuje prezes MTBS Miro−
sław Kłobukowski. Umowa dzierżawy
obowiązuje do 2005 roku i z tego tytułu
mamy dochody. Choć, oczywiście, w in−
teresie mieszkańców Podolszyc leży, by
teren ten był lepiej wykorzystany.
Na sesji, 16 marca, radni mieli podjąć
uchwałę o wydzierżawieniu części pla−
cu przy Nowym Rynku o powierzchni
do 4600 mkw. spółce I.T. Poland Deve−
lopment 2003. Jeszcze w tym roku za−
mierzała ona wybudować na tym tere−
nie centrum rozrywki z sześcioma sala−
mi kinowymi, kręgielnią z trzema pod−
wójnymi torami, kawiarnią i barami.
Główne wejście do 3−kondygnacyjnego
budynku miało być od strony ul. Nowy
Rynek, a cały obiekt przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
– Tego typu obiekty buduje się w mia−
stach powyżej 180 tysięcy mieszkań−
ców. Trudno nie skorzystać z tej oferty,
skoro w zamian tylko za wydzierżawie−
nie działki miasto otrzyma w centrum
ładny, potrzebny płocczanom obiekt
– przekonywał prezydent Mirosław Mi−
lewski. Na Podolszycach nadal nic się
nie dzieje i nie wiadomo jak długo jesz−
cze na realizację planowanego tam
obiektu przyjdzie nam czekać.
Cinema City zajęłoby około 40% placu,
wykorzystywanego dotychczas tylko jako
parking. Według uzgodnień z inwestorem,
miejsc parkingowych (około 155) nie po−
winno jednak ubyć, gdyż będą sensowniej
rozplanowane. I.T. Poland Development
zobowiązał się również do uporządkowa−
nia całego placu, łącznie z zielenią.
Jednakże już na początku sesji uchwała
wzbudziła kontrowersje; po burzliwej dy−

skusji przegłosowano zdjęcie jej z porząd−
ku obrad. Argumenty przeciwników kon−
centrowały się głównie wokół sprawy lo−
kalizacji. Zarzucano jej, że spowoduje za−
korkowanie centrum miasta i zabierze
parking. Wskazywano inne miejsca pod
multikino jak teren po byłej mleczarni,
obok Banku Handlowego, czy ten naprze−
ciwko pływalni miejskiej. Prezydent cier−
pliwie tłumaczył, że działka po mleczarni
jest własnością prywatną, teren obok ban−
ku jest tylko częściowo miejski (jest jesz−
cze współwłaściciel prywatny i Zakład
Energetyczny), a teren przy basenie
– zgodnie z miejscowym planem zagos−
podarowania przestrzennego – przezna−
czony jest pod budownictwo mieszkanio−
we z częścią handlowo−usługową. Wyjaś−
niał, że miejsc parkingowych nie ubędzie,
tylko będą lepiej rozplanowane (jednym
z warunków zgody na realizację Cinema
City przy Nowym Rynku było przepro−
jektowanie i zagospodarowanie przez in−
westora całego placu). Podnoszono rów−
nież, że pomysł nie był konsultowany
z Radą Mieszkańców Osiedla.
Drugi zarzut dotyczył zbyt niskiej
– zdaniem radnych – proponowanej
stawki za dzierżawę. Podpierano się
stawkami czynszu za najem lokali przy
ul. Tumskiej. Mirosław Milewski od−
powiadał, że te stawki są nieporówny−
walne, bo najemca sklepu przy Tum−
skiej nie inwestuje w niego 5 mln dola−
rów, jak chce to zrobić I.T. Poland De−
velopment. Ponadto, lepiej mieć jakie−
kolwiek dochody z placu niż żadne, jak
jest to dotychczas. Podkreślał, że Cine−
ma City to 40 nowych miejsc pracy, to
uporządkowanie centralnego miejskie−
go placu, który mógłby się stać wizy−
tówką miasta.
Żadne z przytoczonych argumentów
nie trafiły do przekonania większości
radnych, mimo powtórnej dyskusji na
ten temat (bo jednak okazało się, że te−
mat jest w porządku obrad). Przy 7 gło−
sach ”za”, 14 ”przeciw” i 2 wstrzymu−
jących się uchwała o przeznaczeniu
działki przy Nowym Rynku pod cen−
trum rozrywki została odrzucona.
Ewa Jasińska
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Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone między
sesjami i podczas XXII sesji Rady Miasta:
Violetta Kulpa
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o przekazanie umowy, którą
podpisał Prezydent Miasta Płocka Woj−
ciech Hetkowski z Generalną Dyrekcją
Dróg, dotyczącej zobowiązania do
przekazania w czterech pięćdziesięcio−
milionowych transzach środków finan−
sowych na budowę mostu. 2/ Proszę
o przedstawienie informacji, czy były
przeprowadzane konsultacje z Radami
Osiedli przed podjęciem decyzji, wyra−
żających zgodę na budowę: Auchan,
Obi, Kaufland, Champion, NOMI. 3/
Proszę o przedstawienie szczegóło−
wych informacji, związanych z inwe−
stycją na osiedlu Podolszyce – budowa
Centrum Rekreacyjnego – w zakresie
budowy multikina, kręgielni.
Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o informacje na temat moż−
liwości rozebrania baraków przy ul.
Dworcowej. Co przewiduje w tym
miejscu plan zagospodarowania prze−
strzennego? 2/ Jak przebiegają prace
nad realizacją koncepcji zagospodaro−
wania terenu wokół dworca PKP−
PKS? Którędy ma przebiegać łącznik
między ul. Chopina a projektowaną
ulicą wzdłuż torów? 3/ Proszę o ozna−

z obrad rajców
Uchwały
Rady Miasta Płocka
podjęte na XXII sesji
w dniu 16 marca 2004 roku:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

UCHWAŁA Nr 429/XXII/04
w sprawie nadania medalu „Zasłu−
żony dla Płocka” prof. dr hab. inż.
Januszowi Zielińskiemu.
UCHWAŁA Nr 430/XXII/04
w sprawie nadania godności „Hono−
rowego Obywatela Miasta Płocka”
Panu Kazimierzowi Górskiemu.
UCHWAŁA Nr 431/XXII/04
w sprawie zmian w budżecie miasta
Płocka na 2004 rok.
UCHWAŁA Nr 432/XXII/04
w sprawie przyjęcia ramowego pla−
nu pracy Rady Miasta Płocka na
okres od kwietnia do grudnia 2004
roku.
UCHWAŁA Nr 433/XXII/04
w sprawie zmiany Uchwały Nr
364/XIX/03 Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2003 roku w spra−
wie określenia stref przewozowych
dla działalności przewozowej lokal−
nego transportu zbiorowego realizo−
wanego na terenie miasta Płocka
i sąsiednich gmin środkami komuni−
kacji miejskiej przez Spółkę Komu−
nikacja Miejska – Płock Spółka
z o.o.
UCHWAŁA Nr 434/XXII/04
w sprawie ustalania zasad i upoważ−
nienia Prezydenta Miasta Płocka do
nabywania przez Gminę Płock nie−
ruchomości z przeznaczeniem na re−
alizację inwestycji pod nazwą „Bu−
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kowanie przejścia dla pieszych na
skrzyżowaniu ulic: Dworcowej i La−
sockiego. 4/ Proszę o zainstalowanie
kamery, umożliwiającej monitoring na
terenie dworca PKP−PKS. Proszę rów−
nież o częstsze patrole Straży Miej−
skiej w tej okolicy. 5/ Proszę o infor−
mację na temat przyczyn, które bloku−
ją (pomimo uzyskania wszelkich poz−
woleń) powstanie nowej stacji benzy−
nowej u zbiegu ulic: Piłsudskiego
i Granicznej. 6/ Łączna, Oaza – czy
możliwe jest włączenie budowy na−
wierzchni tych ulic do wieloletniego
planu inwestycyjnego? Proszę o re−
mont nawierzchni ul. Dworcowej
i próbę rozwiązania braku miejsc par−
kingowych w tym rejonie. 7/ Proszę
o zainstalowanie oświetlenia obszaru
między blokami przy ul. Bielskiej 36
i 34. Proszę o częstsze patrole Straży
Miejskiej w ww. rejonie oraz w rejo−
nie ul. Obrońców Westerplatte. 8/ Czy
istnieje zespół opracowujący koncep−
cję ścieżek rowerowych na terenie
Płocka? 9/ W budżecie miasta na 2004
rok są pieniądze na budowę ekranu.
Czy badania – pomiar hałasu będą
prowadzone przy ulicach: Chopina
i Otolińskiej? 10/ Proszę o informację
na temat ewentualnych inwestycji,
mogących niewielkim kosztem udroż−
nić osiedle Dworcowa np. przebicie
ul. Lasockiego do Mickiewicza. 11/
Proszę o informacje na temat zgodno−
ści z prawem wybudowania płotu−par−
kanu wokół budynku przy ul. Otoliń−
skiej 7a.

dowa obwodnicy północnej miasta
Płocka”.
7. UCHWAŁA Nr 435/XXII/04
w sprawie wyrażenia zgody na wy−
najęcie „Logos” spółka z o.o.
w Płocku nieruchomości zabudowa−
nej położonej w Płocku przy ul.
Sienkiewicza 26, stanowiącej włas−
ność Gminy Płock.
8. UCHWAŁA Nr 436/XXII/04
w sprawie Miejscowego planu za−
gospodarowania przestrzennego te−
renów przyległych do rzeki Rosicy
od skrzyżowania z ul. Grabówka do
ujścia rzeki Wisły w Płocku.
9. UCHWAŁA Nr 437/XXII/04
w sprawie Miejscowego planu za−
gospodarowania przestrzennego ob−
szaru położonego w kwartale ulic:
Topolowa, Kobylińskiego, Do−
brzyńska oraz Kazimierza Wielkie−
go w Płocku.
10. UCHWAŁY OD Nr 438/XXII/04
DO NR 456/XXII/04 w sprawie
rozpatrzenia protestów i zarzutów
do projektu Miejscowego planu za−
gospodarowania przestrzennego
osiedla
Podolszyce
Południe
w Płocku.
11. UCHWAŁA Nr 457/XXII/04 i NR
458/XXII/04 w sprawie rozpatrze−
nia zarzutów do projektu Miejsco−
wego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu „Parcele”
w Płocku.
12. UCHWAŁA Nr 459/XXII/04
w sprawie rozpatrzenia protestu do
projektu Miejscowego planu zagos−
podarowania przestrzennego osiedla
Podolszyce Południe w Płocku.

Wojciech Hetkowski
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ RMO ”Podolszyce Południe” wnosi
o doprowadzenie do stanu użyteczności
brudne wiaty przystanków autobuso−
wych. Zaśmiecone do granic możliwości
puste place przy ul. Jana Pawła II przy
ul. Wiśniewskiego i przy szkole nr 22.
W dalszym ciągu ”straszy” potłuczone
oznakowanie skrzyżowania przy banku.
2/ RMO ”Podolszyce Południe” zgłasza
swój sprzeciw przeciwko kolejnej pod−
wyżce opłat za bilety autobusowe. Do−
tychczas nie postawiono wiat autobuso−
wych przy aptece oraz przy Obi.
Andrzej Rokicki

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ W sprawie dokonania zlecenia na re−
mont dróg w mieście zakładowi budże−
towemu ”Muniserwis”.
Zenon Sylwester Wiśniewski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ W sprawie budowy dwóch stacji pa−
liw na terenie Płocka przez gminę.
2/ W sprawie wybudowania przy
współudziale gminy Płock i jej zależ−
nej spółki Rynex Płockiej Galerii
Handlowej. 3/ W sprawie niepełnej
odpowiedzi Prezydenta Płocka, doty−
czącej kontroli przez podległe mu jed−
nostki Urzędu Miasta – straży pożar−
nej w Płocku. 4/ Proszę o udostępnie−
nie wszystkich protokołów z kontroli
straży pożarnej w ciągu ostatnich
trzech lat, przeprowadzonych przez
służby Urzędu Miasta Płocka. 5/
W sprawie budowy nowej strażnicy na
Podolszycach na terenach rolnych, co
jest niezgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. 6/
W sprawie bezpieczeństwa mieszkań−

nie odpowiedniego działu Forum Rad
Mieszkańców Osiedli w ”Sygnałach
Płockich”. 2/ W imieniu mieszkańców
ul. Zbożowej proszę o utwardzenie jej
nawierzchni oraz wykonanie połącze−
nia ul. Zbożowej z ul. Armii Krajowej.
3/ W sprawie zakupu dwóch trybun na
stelażu na kółkach do sal gimnastycz−
nych w Gimnazjum nr 8.
Zygmunt Buraczyński

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Dotyczy dalszego funkcjonowania
Muzeum Mazowieckiego: a/ w jakim
terminie planowane jest przekazanie na
rzecz Muzeum nieruchomości przy ul.
K. Wielkiego ”Spichlerz” b/ czy jest
opracowany wspólnie z Marszałkiem
Województwa plan bezpiecznego prze−
niesienia muzeum do siedziby przy ul.
Tumskiej c/ czy wspólnie z Marszałkiem
Województwa zostały przeprowadzone
negocjacje z Kurią na temat ewentualne−
go przedłużenia dzierżawy w 2005 r. d/
czy jest opracowany plan zabezpieczenia
zbiorów, które nie znajdą się w ekspozy−
cji lub magazynach nowej siedziby?
Stanisław Nawrocki

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Zniwelować nierówności w ulicach
nieutwardzonych na terenie miasta.
2/ W komisjach konkursowych na sta−
nowiska kierownicze w większym
stopniu preferować mieszkańców Płoc−
ka. 3/ Przy realizacji zadań gminnych
pozyskiwać życzliwość i pomoc miesz−
kańców miasta.
Tomasz Korga

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o informacje czy władze mia−
sta będą wspierać płockie szkoły wyż−

JAN WAĆKOWSKI

Interpelacje

ców osiedla Międzytorze w aspekcie
transportu ładunków niebezpiecznych
transportowanych cysternami kolejo−
wymi w ogromnych ilościach przez
osiedla: Międzytorze, Wyszogrodzka
i Radziwie. 7/ W sprawie firmy, która
na majątku spółki ZUOK Kobierniki
prowadzi działalność gospodarczą. 8/
W sprawie działalności płockich Mię−
dzyszkolnych Uczniowskich Klubów
Sportowych.
Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ W imieniu RMO ”Podolszyce Pół−
noc” zwracam się z prośbą o stworze−

sze, przekazując na ich rzecz mieszka−
nia dla kadry profesorskiej. 2/ Proszę
o rozpatrzenie możliwości pobudowa−
nia parkingu samochodowego przy ul.
Rembielińskiego. 3/ Proszę o rozpa−
trzenie możliwości powstania w Płocku
trasy lub tras do uprawiania narciar−
stwa. 4/ Proszę o podanie kiedy i przez
kogo zostanie zagospodarowana wieża
ciśnień. 5/ Proszę o oświetlenie przy−
stanku autobusów ”Polski Express”,
znajdującego się na terenie dawnego
dworca PKS. 6/ Proszę o wyremonto−
wanie lub likwidację gabloty, znajdują−
cej się przed wejściem do kina ”Przed−
wiośnie”.
Opr. (j)
Sygnały Płockie
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Radni zaplanowali swoją pracę do
końca roku. Oto czym będą zajmować
się na kolejnych sesjach:
20 kwietnia – sprawozdania z reali−
zacji uchwał Rady Miasta za 2003 rok
i sprawozdanie z realizacji ubiegłorocz−
nego budżetu, udzielenie absolutorium
Prezydentowi, sprawozdanie z działal−
ności Komisji Polityki Społecznej
25 maja – informacja z realizacji
uchwały w sprawie utworzenia spółki
z o.o., będącej organem założycielskim
dla niepublicznych zakładów opieki
zdrowotnej, informacja na temat prac
związanych z ochroną skarpy i jej zago−
spodarowaniem, sprawozdanie z dzia−
łalności Komisji Inwestycji, Rozwoju
i Bezpieczeństwa Miasta
29 czerwca – analiza wykupu gruntów
pod drogi dojazdowe do drugiej przepra−
wy mostowej, przygotowanie wypo−
czynku letniego oraz imprez kultural−
nych i sportowych w okresie wakacji
24 sierpnia – informacja o progra−
mie ”W domu, w szkole, na ulicy”

28 września – informacja z wykona−
nia budżetu miasta za I półrocze, infor−
macja z realizacji uchwały w sprawie
łagodzenia skutków bezrobocia, ocena
realizacji miejscowych planów zagos−
podarowania przestrzennego, informa−
cja o przygotowaniu szkół do rozpoczę−
cia roku szkolnego
26 października – wspieranie
szkolnictwa wyższego przez samo−
rząd w latach 2004 – 2010, informa−
cja na temat funkcjonowania placó−
wek kultury w mieście, informacja
z realizacji budowy drugiej przepra−
wy mostowej
23 listopada – informacja na temat
polityki mieszkaniowej miasta, analiza
sprawozdań finansowych Funduszu
Grantowego
7 grudnia – informacja na temat in−
westycji ”Płocki Park Technologiczny”
28 grudnia – przyjęcie budżetu
miasta na 2005 rok, przyjęcie planu
pracy Rady Miasta i jej Komisji na
2005 rok.
(j)

Obwodnica północna
Od kilku miesięcy trwały ne−
gocjacje miasta z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad w sprawie wspólnej
budowy obwodnicy północnej
Płocka, jako nowego odcinka
drogi krajowej nr 60. W poło−
wie marca prezydent Mirosław
Milewski podpisał porozumie−
nie z GDDKiA, dotyczące za−
sad opracowania i wspólnego
finansowania koncepcji progra−
mowej tego zadania. Opraco−
wanie dokumentacji zleci
GDDKiA. Inwestycja realizo−
wana będzie w 22 procentach
przez miasto (około 2,2 km),
a w 78 proc. (około 7,8 km)
przez Generalną Dyrekcję
(łącznie z wykupem działek).
Przygotowania do budowy
trasy północnej już trwają, na−
tomiast roboty w terenie roz−
poczną się w 2006 roku. Ob−
wodnica, omijając miasto prowadzić będzie od nowego mostu do Goślic, gdzie po−
łączy się z drogą na Bielsk.
Po wybudowaniu obwodnicy z miasta powinien zniknąć cały ciężki transport
tranzytowy i produktów z Orlenu.
(j)

Zasłużony dla Płocka
Medalem ”Zasłużony dla Płocka”
radni postanowili uhonorować prof. dr
hab. Janusza Zielińskiego – prorekto−
ra Politechniki Warszawskiej, od wielu
lat kierującego płocką uczelnią.
J. Zieliński jest płocczaninem od
1972 roku, kiedy to rozpoczął studia
w Instytucie Chemii PW. Przeszedł
wszystkie szczeble kariery akademic−
kiej na Wydziale Budownictwa, Me−
chaniki i Petrochemii. W 1995 roku zo−
stał wybrany przewodniczącym Rady
Naukowej Ośrodka Badawczo−Rozwo−
Sygnały Płockie

jowego Przemysłu Rafineryjnego
w Płocku. Od 1999 roku pełni funkcje
dziekana i prorektora Politechniki War−
szawskiej ds. Szkoły Nauk Technicz−
nych i Społecznych.
Jest specjalistą w zakresie modyfika−
cji właściwości i stosowania ciężkich
frakcji pochodzących z przerobu ropy
naftowej i węgla kamiennego, kompo−
zycji bitumiczno−polimerowych oraz
płynów chłodzących. Na jego dorobek
naukowy składa się ponad 300 publika−
cji, a także patentów.
(j)

Honorowy Obywatel
łock ma 11 honorowych obywateli,
którzy w różnym czasie i w różny
sposób zapisali się w historii naszego
miasta. To najwyższe lokalne wyróż−
nienie otrzymały osoby, których zna−
czenie nie zatarło się z biegiem lat,
a także takie, o których mało kto już
dziś pamięta. Wszyscy są jednak zna−
kiem czasu w jakim żyli i w jakim god−
nością tą ich uhonorowano.
Przypomnijmy; honorowymi obywa−
telami Płocka są:
Józef Klemens Piłsudski – (1867−
1935) polityk, założyciel Legionów
Polskich, marszałek Polski, Naczelnik
Państwa (1919−1922), premier (1926−
1928 i 1930).
Ignacy Mościcki – (1867−1946) pre−
zydent RP, profesor Politechniki
Lwowskiej, współtwórca polskiego
przemysłu chemicznego, we wrześniu
1939 roku internowany w Rumunii.
Antoni
Julian
Nowowiejski
– (1858−1941) arcybiskup, restaurator
katedry płockiej, autor wielu dzieł m.in.
”Płock – monografia historyczna”, za−
mordowany w obozie w Działdowie.
Wacław Lachman – (1880−1963)
muzyk i kompozytor, założyciel Towa−
rzystwa Śpiewaczego ”Harfa”, zasłużo−
ny dla rozwoju kultury muzycznej
w Polsce.
Edward Rydz−Śmigły – (1886−
1941) marszałek Polski, polityk, bliski
współpracownik J. Piłsudskiego, ko−
mendant POW (1917−1918), we wrześ−
niu 1939 internowany w Rumunii.
Władysław Broniewski – (1897−
1962) poeta, autor wielu wierszy i poe−
matów o naszym mieście, honorowy
członek Towarzystwa Naukowego
Płockiego.
Marcin Kacprzak – (1888−1968)
wybitny lekarz i uczony, długoletni
rektor Akademii Medycznej w Warsza−
wie, współtwórca Światowej Organiza−
cji Zdrowia (WHO).
Michał Żymierski – (1890−1989) ps.
Rola, dowódca Armii Ludowej, Mini−
ster Obrony Narodowej(1945−1949),
członek Rady Państwa (1949−1952), od
1981 roku członek KC PZPR.
Franciszek Tekliński – działacz po−
lityczny i społeczny, sekretarz Komite−
tu Wojewódzkiego PZPR, przewodni−
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Plan pracy Rady

czący Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Płocku.
Mira
Zimińska−Sygietyńska
– (1901−1997) aktorka, reżyser, współ−
założyciel i długoletni dyrektor Zespo−
łu Pieśni i Tańca ”Mazowsze”, propa−
gator ludowych pieśni i tańców regionu
mazowieckiego.
Karl Dedecius – ur. 1921 w Łodzi,
pisarz, tłumacz literatury polskiej, orę−
downik polsko−niemieckiego pojedna−
nia, twórca Deutsches−Polen Institut
w Darmstadt, ambasador kultury pol−
skiej w Niemczech.
Do tego grona dołączył Kazimierz
Górski. Na XXII sesji radni podjęli
uchwałę o nadaniu godności Honoro−
wego Obywatela Miasta Płocka temu
wybitnemu trenerowi, autorowi najwię−
kszych sukcesów polskiej piłki nożnej.
Prowadzona przez niego drużyna zdo−
była w 1972 roku złoty medal Igrzysk
Olimpijskich w Monachium i srebrny
medal w Montrealu (1976), a na Mi−
strzostwach Świata w Niemczech
w 1974 narodowa reprezentacja zajęła
III miejsce.
Kazimierz Górski wielokrotnie go−
ścił w Płocku. W latach 1986−1994
prowadził społecznie reprezentację
”Orłów Górskiego” i w tym czasie 3
maja każdego roku na stadionie w na−
szym mieście rozgrywane były mecze
piłkarskie pomiędzy kadrą Kazimie−
rza Górskiego i reprezentacją old boy−
ów Wisły Płock.
E.J.

Plastycy na nowym
Decyzja radnych o wynajęciu budyn−
ku przy Sienkiewicza 24 na potrzeby
szkół prowadzonych przez spółkę „Lo−
gos” kończy konflikt pomiędzy szkołą
a nowym właścicielem obiektu – Pań−
stwową Wyższą Szkołą Zawodową
w Płocku. – Jestem zadowolona i chcę
jak najszybciej zacząć remont – mówi
dyrektor spółki Małgorzata Mroczkow−
ska. – Planuję zakończyć go pod koniec
czerwca.
Poszukiwania nowego obiektu trwały
ponad trzy lata. – Od 2000 r. staram się
o nową siedzibę. Pomysłów było wiele.
Padały różne propozycje, łącznie z pla−
cem na Podolszycach i budową nowego

obiektu – dodaje. – Myśleliśmy również
o „Igiełkach”, ale przez długi czas za−
rezerwowane były dla Uniwersytetu
Warszawskiego. Kiedy uczelnia zdekla−
rowała się, że nie jest obiektem zainte−
resowana zaczęliśmy czynić starania
o pozyskanie budynku.
Radni podjęli decyzję jednogłośnie.
Budynek został wynajęty na 20 lat. No−
wy najemca zobowiązał się wyremon−
tować go na własny koszt, bez prawa
do zwrotu nakładów. Koszt inwestycji
to około 1,5 mln zł. Dyrektor Mro−
czkowska zapewnia, że jest przygoto−
wana, a ekipy remontowe czekają tyl−
ko, aby rozpocząć pracę.
(r. ł.)
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Prezydent zarządził

Minęło pół miesiąca

Zaopiniują koncepcję

Prezydent powołał komisję, która za−
opiniowała ostateczną koncepcję roz−
budowy i modernizacji L.O. im. Wł. Ja−
giełły. W skład 5−osobowego zespołu
weszli przedstawiciele ratuszowych
wydziałów architektury, inwestycji
i oświaty oraz dyrektor szkoły.

Obrona cywilna do inwentaryzacji

Do 2 kwietnia trwa inwentaryzacja
sprzętu obrony cywilnej w jednostkach
organizacyjnych, zaopatrywanych przez
Oddział Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
Urzędu Miasta. Inwentaryzacją objęty
jest sprzęt techniczny, specjalistyczny
– przeznaczony do modernizacji syst−
emów alarmowych i budowli ochro−
nnych i inne wyposażenie, stanowiące
majątek obrony cywilnej.
Pojadą do Cleveland

Nasi młodzi sportowcy pojadą na 38.
Międzynarodowe Igrzyska Szkolne,
które w tym roku odbędą się w dniach
26 lipca – 4 sierpnia w Cleveland
(USA). Reprezentować będą Płock
w trzech dyscyplinach sportu: lekkiej
atletyce, pływaniu i tenisie stołowym.
Koszty zakwaterowania i wyżywienia
sportowców pokrywają organizatorzy,
natomiast koszty związane z transpor−
tem uregulowane zostaną z budżetu
miasta. Przy okazji delegacja odwiedzi
również nasze partnerskie miasto Fort
Wayne.

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Trzeźwienie za darmo

Wiele osób trafiających do Izby
Wytrzeźwień to osoby nie pracujące,
teoretycznie pozbawione jakichkol−
wiek dochodów. Izba ma poważne
problemy ze ściągnięciem należności
za pobyt w wysokości 175 zł za dobę.
Wobec 48 osób zalegających z płat−
nością bezskuteczne okazało się rów−
nież postępowanie egzekucyjne Urzę−
du Skarbowego. W tej sytuacji Prezy−
dent zdecydował o umorzeniu tych
należności.

XIV Bieg Wagarowicza

Wagary na sportowo
Wiosenne biegi przełajowe obok Zes−
połu Szkół nr 1 na Międzytorzu stały się
już tradycją. Z roku na rok, niezależnie
od pogody, impreza gromadzi coraz wię−
cej amatorów biegania nie tylko z płoc−
kich, ale także odległych od miasta szkół.
W tym roku organizatorzy zaprosili do
udziału w 14. biegu aż 160 szkół; z za−
proszenia skorzystali niemal wszyscy.
W wiosennym bieganiu wzięło udział
ponad 1,5 tys. uczniów.
W tym roku dopisała także pogoda.
Uczniowie ścigali się na trzech trasach:
najmłodsi na żółtej, roczniki 1991
i 1992 na czerwonej i najstarsi na zielo−

nej. Emocji było co niemiara, szczegól−
nie w rywalizacji między dwiema pod−
stawówkami: 6 i 12. Ostatecznie w kla−
syfikacji generalnej pierwsze miejsce
bezapelacyjnie zajęła ekipa gospodarzy
czyli Gimnazjum Nr 1, drugie miejsce
na podium zajęli biegacze z ”dwunast−
ki”, a trzecie zawodnicy z ”szóstki”. IV
miejsce przypadło drużynie z SP Nr 21.
Po biegach nauczyciele wychowania
fizycznego spotkali się w Gimnazjum Nr
1 na konferencji metodyczno−szkolenio−
wej (co też stało się już tradycją), pod−
czas której rozmawiali m.in. o populary−
zacji lekkiej atletyki w szkołach.
(j)

Jeden Osiem L feat. M.M.

Pożyczka dla SZPZOZ

Prezydent wyraził zgodę na udzie−
lenie SZPZOZ pożyczki w wysokości
1 mln złotych z budżetu miasta na po−
krycie bieżących zobowiązań. Kwota
pożyczki
zostanie
przekazana
w dwóch ratach – po 500 tys. zł każ−
da. Oprocentowanie ustalono na 11%
w skali roku. Spłata pożyczki wraz
z odsetkami zostanie dokonana do 15
grudnia br.
(j)
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Veni, Vidi, Vici

Płockie Stowarzyszenie Rodzin
Abstynenckich ”Veni, vidi, vici”
otrzymało od miasta pomieszczenie
na swoją działalność statutową. Sie−
dziba Stowarzyszenia o pow. 119
mkw. mieści się przy ul. 3 Maja 18.
Mają tam być m.in. organizowane za−
jęcia terapeutyczne, grupy samopo−
mocowe, działania edukacyjne, po−
magające w rozwiązywaniu proble−
mów alkoholowych.

Zawsze podkreślają, że są z Płocka.
Na ich wideoklipie pojawiają się nie
ujęcia z blokowisk, ale płocki most, ry−
nek i ratusz. Muzycy, najpopularniej−
szego w ostatnich miesiącach, płockie−
go zespołu Jeden Osiem L spotkali się
z prezydentem Mirosławem Milew−
skim. Spotkanie miało charakter kame−
ralny. Prezydent podziękował grupie za
promocję miasta. Członkowie zespołu
poprosili zaś o wsparcie ich inicjatywy
– zespół jest bowiem w trakcie budowy
studia nagrań. Miałoby on służyć nie
tylko grupie 18L, ale również innym

płockim zespołom, nie tylko hip−hopo−
wym. Pracę są już zaawansowane. Pre−
zydent obiecał pomóc. Drugą inicjaty−
wą ma być klub, gdzie muzyka byłaby
grana na żywo. Hubert Chmielewski,
menadżer zespołu, chce również zorga−
nizować w Płocku festiwal hip−hopo−
wy.
Obecnie zespół jest w trakcie dużej
trasy koncertowej, której zakończenie
planuje w Płocku. Zanim to nastąpi, fa−
ni grupy usłyszą ją na żywo na począt−
ku maja, podczas Pikniku Europejskie−
go.
(r. ł.)

* W tym roku dowody osobiste powin−
ny wymienić osoby posiadające ów do−
kument wydany w latach 1973 – 1980.
* Nie wszyscy pracownicy pogotowia
ratunkowego zgodzili się na nowe umo−
wy o pracę; jeden z czterech działających
w pogotowiu związków zawodowych
grozi strajkiem.
* Starostwo Powiatowe ogranicza wy−
datki na administrację – na początek licz−
ba etatów zmniejszy się o 15.
* 158 nauczycieli (z terenu działa−
nia płockiej delegatury Kuratorium
Oświaty) zdobyło tytuły nauczyciela
dyplomowanego; wiąże się to z ok.
300 zł podwyżki.
* Nie sprawdziły się prognozy odwoła−
nia prezesa Orlenu; tylko 3 członków
9−osobowej rady nadzorczej było ”za”.
* Szkoła Wyższa im. Pawła Włodko−
wica była gospodarzem konferencji wy−
kładowców akademickich Uniwersytetu
Bałtyckiego w Uppsali, skupiającego 12
krajów.
* W autobusach miejskich pojawili się
konduktorzy. Na początek jest ich sze−
ściu. Jeśli taki sposób na gapowiczów zda
egzamin, spółka zatrudni ich więcej.
* W Luszynie (pod Gostyninem) poli−
cjanci zarekwirowali 10 tys. l nielegalne−
go alkoholu.
* W liceach rozpoczęły się próbne ma−
tury.
* I znów zaczęło się wypalanie traw;
strażacy kilka razy dziennie gaszą płoną−
ce łąki, a także skarpę.
* Aresztowani zostali właściciele
dwóch płockich agencji towarzyskich,
którzy groźbami i biciem zmuszali kobie−
ty do prostytucji.
* Od 1 kwietnia zlikwidowana została
linia autobusowa nr 9.
* Rozpoczęło się betonowanie chodni−
ków na części dojazdowej nowego mo−
stu.
* 20 marca przez Mazowsze prze−
szła potężna wichura; strażacy przez
kilka dni mieli pełne ręce roboty
z usuwaniem powalonych drzew, ale
obyło się bez ofiar.
* W naszym zoo 24−25 marca odbyło
się I Spotkanie Akwarystów polskich
ogrodów zoologicznych.
* Nowi właściciele Hortexu, po mo−
dernizacji, chcą w nim zrobić centrum
handlowo−kulturalne.
* Po zimowej przerwie do centrum
miasta wracają riksze. Kurs kosztuje 3 zł.
* ARS ogłosiła przetarg na projekt i re−
mont zabytkowej kamienicy przy Starym
Rynku 7,w której mieszkał Hipolit Win−
centy Gawarecki − prawnik, historyk,
współzałożyciel TNP.
(j)

Porady policjanta
W Klubie Osiedlowym przy ul. Łu−
kasiewicza 28 działa „Policyjny punkt
konsultacyjny”. Przedsięwzięcie płoc−
kiej policji adresowane jest do miesz−
kańców, którzy chcą zasięgnąć porad
z zakresu prawa, przemocy domowej,
prewencji kryminalnej i nieletnich.
Punkt otwarty jest co drugi czwartek
miesiąca w godz. 16−18.
(m.d.)

„Sygnały Płockie” − Pismo Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09−400 Płock, tel. (024) 367 15 78, fax. 367 15 79. Redaktor naczelny − Ewa Jasińska. Redaguje zespół.
Skład komputerowy: Urząd Miasta Płocka. Druk: „Iwanowski” Wydawnictwo i Poligrafia, ul. Dziewiarska 7, 09−407 Płock, tel. (024) 263 65 93. Redakcja nie zwraca
materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmian tytułów. Nakład 5 000 egz.
e−mail sygnaly@plock.um.pl
www.plock.um.pl
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Za radyjko do aresztu
dwójkę – opowiada Karol Domochow−
ski.
Cała trójka jest znana policji, gdyż
w przeszłości byli już zatrzymywani za
włamania do samochodów. Dwóch 18−
latków teraz trafiło do aresztu. 15−latek,
wychowanek domu poprawczego,
w którym ma przebywać do 21. roku
życia, wrócił do ośrodka. Sprawcom
grozi kara do 10 lat pozbawienia wol−
ności. – Niestety nie udało się nam
odzyskać skradzionych przedmiotów
– mówi rzecznik.
(m.d.)

Kronika policyjna
* Dwóch sprawców zaatakowało na ul. 3
Maja 18−letnią dziewczynę i skradli jej
telefon komórkowy. Straty – 1,4 tys. zł.
* Po wyważeniu drzwi gabinetu rehabili−
tacyjnego przy ul. Jachowicza zło−
dzieje skradli 200 zł i radiomagneto−
fon.
* Z Fiata 126p zaparkowanego przy ul.
Kredytowej zginęły dwa koła o warto−
ści 500 zł.
* Z seicento parkującego przy ul. Kościusz−
ki złodzieje skradli radio za 200 zł.
* Na ogródkach działkowych przy ul. Biel−
skiej podpalono budkę z narzędziami.
Straty – 1,5 tys. zł.
* Wykorzystując nieuwagę sprzedawczyni
złodzieje zabrali z szuflady kasowej
sklepu ponad 2 tys. zł.
* Z ul. Szopena zginął Fiat CC o wartości
6,8 tys. zł.
* Złodziej wykorzystując nieuwagę męż−
czyzny podczas rozładunku towarów,
skradł z samochodu KIA saszetkę
z pieniędzmi oraz telefon komórkowy.
Straty – 1,4 tys. zł.
* Z Opla Vectry zaparkowanego przy ul.
Zacisze zginęło radio. Straty – 1,5 tys.
zł.
* Złodzieje wybili szybę w sklepie przy ul.
Nowy Rynek i skradli telefony komór−
kowe o wartości 10 tys. zł.
* Z ul. Targowej zginął Fiat 126p o warto−
ści 2 tys. zł.
* Policjanci na gorącym uczynku złapali
20−letniego płocczanina, który włamał

ne zarzuty. Sprawcom grozi wysoka
kara grzywny lub pozbawienie wolno−
ści do 2 lat.
* 69−letni kierowca Reanault Megane stra−
cił panowanie na łuku drogi, zjechał na
lewy pas ruchu i zderzył się czołowo
z nadjeżdżającym z przeciwka Nissa−
nem Almera. Do szpitala trafiła pasa−
żerka nissana. Do zdarzenia doszło na
ul. Mostowej.
* 33− i 48−letni mężczyźni napadli na ul.
Kolejowej na 21−letniego włocławiani−
na. Żądali oddania 6 zł.
* Na ul. Tumskiej złodziej wykorzystał
nieuwagę kobiety i skradł jej portfel
z 800 zł.
* Nieznani sprawcy uszkodzili Citroena
Berlingo, rzucając w niego kamienia−
mi. Do zdarzenia doszło na ul. Filtro−
wej.
* Policjanci we współpracy z niemieckimi
funkcjonariuszami zatrzymali 46−let−
niego płocczanina, który w 1999 roku
w Niemczech napadł – wraz z dwoma
innymi mężczyznami – na Powiatową
Kasę Oszczędności. Zabrali wtedy po−
nad 200 tys. marek. Płocczanin, który
będzie odpowiadał również za dwu−
krotne nielegalne przekroczenie grani−
cy RP, trafił do aresztu.
* W mieszkaniu przy ul. Miodowej, gdzie
przebywali dwaj nietrzeźwi mężczyźni
wybuchł pożar. Spaleniu uległy meble
i sprzęt RTV. Poszkodowani trafili do
szpitala.

się do sklepu przy ul. Miodowej. Męż−
czyzna trafił do aresztu.
* Gostynińscy i radomscy policjanci,
wspólnie z celnikami zabezpieczyli na
terenie gospodarstwa w Luszynie pra−
wie 9 tys. litrów nielegalnego alkoholu
(fot.). Trzem osobom zostały postawio−

* Na ul. Kolejowej na przejściu dla pie−
szych nietrzeźwy 20−letni kierowca po−
trącił pieszego, który trafił do szpitala.
Do potrącenia doszło też na ul. Tysiąc−
lecia. Do szpitala trafiła kobieta. 52−let−
ni kierowca nie miał uprawnień do pro−
wadzenia pojazdu.
(m.d.)
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Policjanci zatrzymali trzech płoc−
czan, którzy zajmowali się kradzieżami
z samochodów.
– Działali od lipca 2003 roku do
stycznia 2004 roku – mówi Karol Dmo−
chowski, rzecznik prasowy policji.
– Udowodniono im 33 włamania do sa−
mochodów.
Sposób zawsze był taki sam: wybija−
li szybę w zaparkowanym pojeździe
i zabierali radia, panele radiowe oraz
inne wartościowe rzeczy pozostawione
w aucie. – Działali pojedynczo lub we

Zdrowa wiosna
Płoccy policjanci i młodzieżowi liderzy zdrowia z okazji pierwszego dnia wios−
ny przygotowali akcję promującą życie bez alkoholu, papierosów i narkotyków.
Na ul. Tumskiej liderzy roznosili ulotki, a funkcjonariusze przez megafony i w
osobistych rozmowach zachęcali do zdrowego spędzania wolnego czasu. W pun−
ktach informacyjnych można było dowiedzieć się o adresy placówek profilaktycz−
nych.
(m.d.)

Kierowco, zwolnij
W naszym mieście przybywa masz−
tów, na których zainstalowane zostaną fo−
toradary. Przypomnijmy, że pierwszy
płocka policja ustawiła latem ub.r. przy
ul. Wyszogrodzkiej, tuż przy salonie Sea−
ta. Do tej pory wykonał on ponad 2,2 tys.
zdjęć kierowcom, którzy przekraczali
prędkość. – Od momentu zamontowania
wideoradaru znacznie spadła tam liczba
kolizji i wypadków – informuje rzecznik
prasowy policji Karol Dmochowski.

Teraz w Płocku pojawiają się kolej−
ne słupki do wideoradarów. Jeden
stoi już w Górach przy salonie Toyo−
ty. Kolejny niedługo pojawi się przy
kościele w Maszewie Dużym. Ostatni
w ciągu dwóch miesięcy stanie w al.
Piłsudskiego, w okolicy McDo−
nald’sa. Kierowcy nie mogą być już
pewni, gdzie znajduje się fotoradar,
gdyż będzie on przenoszony z jedne−
go miejsca na drugie.
(m.d.)

Wszystko o pożarach
45 uczniów ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
wzięło udział w powiatowych elimina−
cjach XXVII edycji Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Zawody
pod hasłem „Młodzież zapobiega poża−
rom” odbyły się – jak co roku – w
Szkole Podstawowej Nr 1 (24 marca).
Turniej ma na celu popularyzowanie
przepisów i kształtowanie umiejętności
w zakresie ochrony ludności, ekologii,
ratownictwa i ochrony przeciwpożaro−
wej. Uczestnicy muszą wykazać się
znajomością przepisów przeciwpożaro−
wych, zasad postępowania na wypadek
pożaru, umiejętnością posługiwania się
podręcznym sprzętem gaśniczym
i technikami pożarniczymi. Zawody
służą także poznawaniu tradycji, histo−
rii i organizacji ochrony przeciwpoża−
rowej.
W turnieju uczestniczyły dzieci
i młodzież, którzy zwyciężyli w szkol−
nych eliminacjach, a następnie w elimi−
nacjach gminnych. Podczas eliminacji
powiatowych zawodnicy musieli naj−
pierw przejść etap pisemny. Następnie
pięciu najlepszych uczniów losowało
zestaw pięciu pytań. Musieli wykazać
się wiedzą na temat m.in. sprzętu och−

ronnego strażaka, ratownictwa medycz−
nego lub czego nie wolno gasić wodą
lub proszkiem.
Wśród uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych najlepsza okazała się
Joanna Jarzyńska z Gimnazjum w Ma−
szewie. W nagrodę otrzymała rower od
Starosty Płockiego. Radiomagnetofon
za drugie miejsce odebrała Ewa Klej−
nowska z Gimnazjum w Wyszogrodzie.
III miejsce i radio przypadło Sylwii
Kejna z Gimnazjum w Brudzeniu.
W starszej grupie wiekowej triumfo−
wał Marcin Ozdowski z Zespołu Szkół
w Wyszogrodzie. Jako nagrodę odebrał
telewizor ufundowany przez Prezyden−
ta Miasta Płocka. Drugie miejsce i ra−
diomagnetofon przypadł Włodzimie−
rzowi Wasilew z ZSZ Nr 2 w Płocku.
Trzecie miejsce i wiertarkę zdobył An−
drzej Grzelak z LO w Wyszogrodzie.
Wszyscy uczniowie dostali pamiąt−
kowe dyplomy oraz upominki od PKN
Orlen. Specjalny dyplom otrzymał naj−
młodszy zawodnik turnieju – Adrian
Falecki z SP Nr 23 w Płocku, który ma
11,5 roku.
Osoby, które zajęły pierwsze miejsca
będą reprezentować powiat płocki
w eliminacjach wojewódzkich. (m.d)
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Zagroda z pierzeją
Dwie potężne inwestycje jeszcze
w tym roku rozpocznie prawdopodob−
nie Miejskie Towarzystwo Budownic−
two Społecznego. Pieniądze na realiza−
cję zasobów, MTBS pozyskuje w wię−
kszości (60−70 proc.) z kredytu z Banku
Gospodarstwa Krajowego. Pozostała
część to środki własne.
W 2003 roku spółka wystąpiła do
Ministra Infrastruktury z sześcioma
wnioskami wstępnymi na realizację in−
westycji budowlanych. Ich wysoka
ocena ma znaczenie przy ubieganiu się
o kredyt. – Pokazuje ona jaka jest szan−
sa na uzyskanie promesy kredytowej
– mówi prezes Mirosław Kłobukowski.
– Ponieważ nasze wnioski uzyskały bar−
dzo wysoką ocenę, mamy dużą pewność
na dostanie kredytu.
Pięć wniosków dotyczy budowy no−
wego osiedla Zagroda II−Miedza, a je−

adni przyjęli dwa plany miej−
scowego zagospodarowania
przestrzennego. Dotyczą one
dwóch terenów; pierwszy – kwartału
ulic: Topolowa, Kobylińskiego, Do−
brzyńska oraz Kazimierza Wielkiego,
drugi – terenów przyległych do rzeki
Rosicy od skrzyżowania z ul. Grabów−
ka do ujścia rzeki Wisły.

R

W centrum

Pierwszy plan obejmuje 6,5 ha
w centrum Płocka. Dawniej miało tam
powstać arboretum, ale zrezygnowano
z tego pomysłu. Niedługo zamiast pu−
stego trawnika znajdą się tam budynki
przeznaczone na usługi oraz bloki
mieszkalne. – Nowy plan przewiduje, że
pod budownictwo wielorodzinne przez−
naczone zostaną tereny między ulicami:
Kazimierza Wielkiego i Topolową
– wyjaśnia Iwona Wierzbicka, dyrektor
Wydziału Urbanistyki, Architektury,
Geodezji i Katastru.
Bloki nie mogą być wyższe niż
cztery kondygnacje. Pozostałą cześć
terenu, czyli od strony al. Kobyliń−
skiego miasto przeznaczyło pod usłu−
gi. Tu również budynki nie mogą być
wyższe niż cztery kondygnacje. Jedy−
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den – renowacji i modernizacji pierzei
przy ul. Kwiatka 15−25. – Jeśli wszyst−
ko pójdzie dobrze, obie inwestycje roz−
poczniemy jeszcze w tym roku – wyjaś−
nia prezes. – W tej chwili trwają proce−
dury związane z gromadzeniem doku−
mentów, tak aby jak najszybciej ogłosić
przetarg.
W przypadku osiedla Zagroda II
będzie to przetarg na poziomie ok. 20
mln zł. MTBS liczy, że większość
pieniędzy, bo ok. 16 mln zł. pozyska
z Banku Gospodarstwa Krajowego.
W ciągu dwóch lat zostanie wybudo−
wanych 280 mieszkań. – Dążymy do
tego, aby w 2006 roku Płock miał
1500 lokali czynszowych – mówi Mi−
rosław Kłobukowski. – Jest na to ol−
brzymia szansa.
Zagroda II powstanie na Podolszy−
cach Południe w rejonie ul. Paderew−

skiego i osiedla Zagroda I. Budynki bę−
dą budowane w pięciu etapach, a pier−
wsze roboty zaczną się w połowie tego
roku.
Trwają również prace przygotowaw−
cze do modernizacji pierzei ul. Kwiat−
ka. – Najpierw musimy dostać pozwole−
nie na budowę i ogłosić przetarg na do−
kumentację – tłumaczy Mirosław Kło−
bukowski.
– Robimy wszystko, aby prace budo−
wlane rozpoczęły się jesienią – mówi
zastępca prezydenta Tomasz Kolczyń−
ski. – Nie jest to nienajlepszy okres dla
budownictwa, ale zaczniemy od moder−
nizacji. Będzie to największa od kilku
lat inwestycja związana z rewiataliza−
cją starówki.
Zakończenie przewidziane jest na
2006 rok. Wstępne koszty wynosić bę−
dą ok. 3−3,5 mln zł.

***
Płockie Miejskie Towarzystwo Bu−
downictwa Społecznego kończy bu−
dowę mieszkań z Programu 300. Rea−
lizacja przebiega zgodnie z harmono−
gramem. Przewidywał on budowę
276 mieszkań. W 132 lokalach miesz−
kają już lokatorzy. Do oddania pozo−
stały 144 mieszkania. – W tym roku
zasiedlimy ponad 70 lokali – wyjaśnia
prezes.
– Całość programu zakończy się naj−
później w marcu 2005 roku, choć jest
możliwość, aby zakończyć go wcześniej
– mówi zastępca prezydenta Dariusz
Zawidzki.
Mieszkania z Programu 300 cieszą
się dużym powodzeniem wśród
płocczan. Dlatego miasto myśli
o rozpoczęciu budowy kolejnych lo−
kali. – Nie zapadły jeszcze żadne de−
cyzje, ale być może uda się wybudo−
wać kolejnych 500, a może nawet
1000 mieszkań – wyjaśnia Dariusz
Zawidzki.
Małgorzata Domańska

Nowy Płock z ograniczeniami
nym wyjątkiem jest zbieg ulic Koby−
lińskiego i Topolowej, gdzie przewi−
dziano zabudowę nawet 12−kondy−
gnacyjną. – Chcemy, aby to miejsce
w przyszłości otrzymało jakiś ciekawy
architektoniczny akcent – mówi Iwo−
na Wierzbicka.
Architekci przyszłych budynków
przy al. Kobylińskiego muszą uw−
zględnić, że elewacje znajdą się
w reprezentacyjnym ciągu miasta (al.
Kobylińskiego i Jachowicza na od−
cinku od ul. Dobrzyńskiej do al. Ki−
lińskiego). Mają być wykonane
z materiałów wysokiej klasy: trady−
cyjnych (kamień, klinkier, szkło itp.)
lub współczesnych o porównywal−
nym standardzie z wykluczeniem
okładzin typu siding. Zaplecza bu−
dynków nie mogą znajdować się od
strony Kobylińskiego. Inwestor zo−
bowiązany zostanie także do sporzą−
dzenia projektu zagospodarowania
terenu zielenią i uzgodnienie go
z właściwymi miejskimi służbami
ochrony środowiska. Musi również

zapewnić odpowiednią liczbę miejsc
parkingowych: 25 stanowisk na 1000
mkw. powierzchni użytkowej lub
jedno stanowisko na trzech zatrud−
nionych i jedno stanowisko na dzie−
sięciu klientów. Ogrodzenia posesji
muszą być ażurowe i nie przekraczać
1,5 metra wysokości.
Kiedy plan zagospodarowanie wejdzie
w życie, tereny należące do miasta zosta−
ną wystawione na sprzedaż. Najpierw
jednak uchwałę przyjętą przez radnych
musi sprawdzić wojewoda, a następnie
musi ukazać się ona w Dzienniku Urzę−
dowym Województwa Mazowieckiego
i dopiero po dwóch tygodniach zacznie
obowiązywać. – Myślę, że nie będzie to
wcześniej niż za dwa miesiące – tłuma−
czy dyrektor.
Na zaplanowanych terenach nie mo−
gą powstać: obiekty handlowe o po−
wierzchni sprzedaży powyżej 2 tys.
mkw., przedsięwzięcia mogące zna−
cząco oddziaływać na środowisko,
wolnostojące budynki gospodarskie
i garażowe oraz budynki tymczasowe.

Dla Rosicy

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów przyległych do
Rosicy obejmuje 13 ha. Jest położony
w południowo−wschodniej części mia−
sta, przy skrzyżowaniu ulic Korczaka
i Zgodnej. – Plan uporządkowuje ujście
Rosicy do Wisły – wyjaśnia Iwona
Wierzbicka. – Według poprzedniego by−
ło ono prostym kanałem. Teraz zdecydo−
wano, że Rosica będzie miała swobodne
ujście z meandrami.
Wiosną, kiedy Wisła będzie niosła
dużą ilość wody, tereny będą zalewa−
ne. Powstaną jednak wały przeciwpo−
wodziowe, dzięki którym budynki
okolicznych mieszkańców nie będą
podtapiane czy zalewane. Plan prze−
widuje także rozwiązania kanalizacji
deszczowej osiedli Borowiczki
i Imielnica. – Musi tam powstać pod−
czyszczalnia wód opadowych – mówi
Iwona Wierzbicka. – Dlatego jeszcze
w tym roku będziemy musieli wykupić
niewielki teren.
Małgorzata Domańska
Sygnały Płockie

*POLSKA*EUROPA*POLSKA*EUROPA*POLSKA*EUROPA*POLSKA*EUROPA*POLSKA*EUROPA*POLSKA*EUROPA*POLSKA*EUROPA*

Płocki Oddział Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Mecha−
ników Polskich (SIMP) realizu−
je dwa projekty, na które pie−
niądze otrzymał z Funduszu
Grantowego dla Płocka. Pod
koniec ubiegłego roku SIMP
dostał po 20 tys. zł na każdy
z nich.
Inżynierowie w świat

Pierwszy pn. „Inżynier europejski
– istotny element wzrostu konkuren−
cyjności firm płockich na rynku eu−
ropejskim” prowadzony jest wspól−
nie z Federacją Stowarzyszeń Nau−
kowo−Technicznych w Płocku.
– Jednym z priorytetów zrównowa−
żonego rozwoju miasta jest stymulo−
wanie rozwoju przedsiębiorczości
poprzez tworzenie warunków dla
wzrostu aktywności gospodar−
czej – mówi prezes zarządu
SIMP Jolanta Serafin. – Wyk−
walifikowany pracownik wpły−
wa na konkurencyjność firmy.
Dzięki naszej inicjatywie płocki
inżynier podniesie swój prestiż
na polskim rynku i będzie uzna−
wany przez firmy międzynarodo−
we.
Kiedy projekt zostanie zakoń−
czony, osoby będą miały pełną
informację jak uzyskać tytuł za−
wodowy „inżynier europejski”
(EUR ING). Wprowadziła go
w 1987 roku Federacja FEANI,
zrzeszająca stowarzyszenia inży−
nierskie z 27 krajów. FEANI po−
siada status konsultatywny UNE−
SCO, UNIDO i Rady Europy
oraz współpracuje z Komisją Euro−
pejską w sprawach dotyczących za−
wodu inżyniera oraz uznawania dy−
plomów dla celów akademickich
i zawodowych. Tytułem EUR ING
legitymuje się ponad 27 tys. osób,
głównie z Wielkiej Brytanii, Fran−
cji, Niemiec i Szwajcarii. – Tylko
nieliczni Polacy posiadają ten tytuł.
Na koniec 2002 roku było ich ok.
170 – wyjaśnia Jolanta Serafin. – W
Płocku jest ich ok. 15−20. Wynika to
m.in. z braku informacji, w jaki spo−
sób można uzyskać ten tytuł. Chce−
my, aby liczba ta zwiększyła się; da
to korzyści zarówno pracownikom,
jak i pracodawcom, którzy do tej po−
ry nie wykorzystują faktu, że mają
w swojej firmie wysoko wykwalifiko−
wanych pracowników.
SIMP przez swój projekt chce uła−
twić płockim firmom wejście na ry−
nek europejski. Na co zostanie przez−
naczone 20 tys. zł? – Przede wszyst−
kim chcemy stworzyć stronę interne−
tową, na której znajdą się wszystkie
informacje związane z tytułem „inży−
niera europejskiego” – mówi prezes
zarządu.
Na stronie znajdzie się baza danych
o firmach zatrudniających pracowni−
ków z tytułami EUR ING oraz inży−
nierach posiadających ten tytuł. Bę−
Sygnały Płockie

dzie można znaleźć na niej informa−
cje, ułatwiające znalezienie kontak−
tów zawodowych. – Jednak najważ−
niejsze jest to, że każdy inżynier bę−
dzie mógł dowiedzieć się w jaki spo−
sób, przy niewielkim nakładzie kosz−
tów, zdobyć tytuł EUR ING – mówi
Jolanta Serafin.
SIMP w ramach projektu przepro−
wadzi także kampanię informacyjną
w mediach lokalnych, zostanie wyda−
ny poradnik pt. „Jak zostać inżynie−
rem europejskim?” oraz zorganizuje
konferencję z udziałem przedstawi−
cieli Europejskiej Federacji Narodo−
wych Stowarzyszeń Inżynierskich
FEANI oraz Biura Współpracy z Za−
granicą FSNT−NOT. – Chcemy rów−
nież wydać foldery informacyjne oraz
płyty ze zbiorem przepisów unijnych

potrzebnych inżynierom – wyjaśnia
prezes. – Ponadto w płockich siedzi−
bach SIMP oraz Federacji Stowarzy−
szeń Naukowo−Technicznych powsta−
ną punkty informacyjne, których
głównym celem będzie pomoc stara−
jącym się o tytuł inżyniera europej−
skiego w wypełnianiu wniosków.
Za darmo w szkole

Drugi projekt, który realizuje
SIMP nosi tytuł „Budowa szkolnej
pracowni komputerowej w oparciu
o Linux−EduCD”.
Pracownia komputerowa kojarzy
się z biurkami i odpowiednim sprzę−
tem. – W tym przypadku jest to zupeł−
nie coś innego – wyjaśnia kierownik
projektu Wiesław Raczyński. – Chce−
my umożliwić nauczycielom i ucz−
niom korzystanie z bezpłatnych pro−
gramów znajdujących się na platfor−
mie Linux.
Wolne, czyli darmowe oprogramo−
wanie coraz częściej wdrażane jest
w oświacie i administracji wielu
państw na całym świecie, a szczegól−
nie w krajach Unii Europejskiej. Ist−
nieje wiele dużych organizacji, mają−
cych na celu propagowanie i tworze−
nie wyłącznie oprogramowania na tę
platformę. – I my się tym zajmiemy
– mówi Wiesław Raczyński. – A po−

nieważ są to programy nieodpłatne
mogą z nich korzystać wszyscy. Li−
nux−EduCD to pełny system opera−
cyjny z określonym zestawem aplika−
cji, nastawiony na najprostszy sposób
użytkowania i instalacji.
Pozwala on na pracę bez instalacji
na twardym dysku, a ponieważ uru−
chamia się bezpośrednio z płyty CD,
nie wymaga wysokich wymagań
sprzętowych. Jego cechą charaktery−
styczną jest to, że na swoim nośniku
potrafi zmieścić ponad 1,8 GB opro−
gramowania. Pozwala na to skompre−
sowany system plików. Ponadto wy−
posażony jest w mechanizm tzw. au−
towykrywania sprzętu. Podczas uru−
chamiania sam rozpoznaje takie urzą−
dzenia jak: karta grafiki, karta dźwię−
kowa, urządzenia USB, modem i jed−
nocześnie aktywuje odpowiednie, po−
trzebne do ich działania sterow−
niki.
W Płocku system powstał po−
czątkowo na potrzeby Techni−
kum dla Dorosłych SIMP. Oka−
zał się bardzo dobrą alternatywą
dla oprogramowania komercyjnego
i pozwolił na stworzenie komplekso−
wego środowiska pracy dla uczniów
i nauczycieli.
Teraz SIMP rozwija trzecią wer−
sję. Do nauczycieli płockich szkół
została rozesłana ankieta na temat
doboru oprogramowania dla
szkół. – Mogą wypowiedzieć się,
czy chcą na przykład więcej pro−
gramów matematycznych czy ge−
ograficznych – mówi Wiesław
Raczyński. – Muszą zdecydować
również o doborze odpowiednie−
go środowiska graficznego. W Li−
nuxie dostępnych jest kilka typów.
Jedne są bardziej rozbudowane, a co
za tym idzie bardziej wymagające je−
śli chodzi o parametry komputera.
Do innych nie potrzeba „mocnego”
sprzętu.
Pieniądze z Funduszu Grantowego
zostaną przeznaczone na wydanie
płyty dla nauczycieli ze specjalnym
oprogramowaniem. Otrzymają ją
uczestnicy majowej konferencji
w Małachowiance.
We wrześniu i październiku zosta−
ną zorganizowane cztery kilkugo−
dzinne zajęcia warsztatowe dla nau−
czycieli. Jedne z nich przeznaczone
będą dla osób, które w swojej szkole
chcą stworzyć pracownie komputero−
we na bazie Linuxa. Z kolejnych,
skorzystają nauczyciele różnych
przedmiotów, którzy chcą korzystać
z darmowego oprogramowania.
Realizacja obu projektów zakończy
się w październiku.
Wszyscy chętni, którzy już teraz
chcą dowiedzieć się jak zdobyć tytuł
EUR ING lub chcieliby uczestniczyć
w szkoleniach dla nauczycieli mogą
kontaktować się ze Stowarzyszeniem
Inżynierów i Techników Mechani−
ków w Płocku, ul. Synagogalna 2/2,
tel. 366 55 31, w poniedziałki
i czwartki w godz. 15.30−18.00.
Małgorzata Domańska

JAN WAĆKOWSKI

Dwa projekty dla wszystkich

Nagrodę odbiera Martyna Chmielecka

Moja mała
Ojczyzna
Pod takim hasłem Zespół Szkół Społecz−
nych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich
zorganizował dla młodzieży szkół średnich
konkurs historyczny. Wzięło w nim udział 7
szkół: Małachowianka, Jagiellonka, III LO,
ZST ”70”, ZSZ nr 2, liceum Zakładu Dosko−
nalenia Zawodowego i gospodarze.
Konkurs łączył wiedzę teoretyczną z prak−
tyką, obejmował Płock i region – tak w wy−
miarze historycznym jak i współczesnym.
Pytania dotyczyły m.in. wybitnych postaci
związanych z naszym miastem, zabytków,
architektury, barw i herbu Płocka, władz
miasta. Uczestnicy musieli również przygo−
tować plan wycieczki po naszym mieście.
I miejsce w konkursie zajęła reprezentan−
tka Zespołu Szkół Społecznych Martyna
Chmielecka, na drugim miejscu uplasowali
się ex aequo: Andrzej Taube z Małacho−
wianki i Mariusz Chęciński z Jagiellonki,
trzecie miejsce przypadło Michałowi Taube
z Małachowianki. Laureatom konkursu dy−
rektor ZSS SOP Alicja Kaliszuk wręczyła
dyplomy i albumy.
(j)

Włodkowic
bez tajemnic
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
wspólnie z Wydziałem Katechetycznym Ku−
rii Diecezjalnej zorganizowały konkurs wie−
dzy o patronie uczelni dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych. W dwuetapowej rywa−
lizacji wzięło udział blisko tysiąc uczniów.
35 finalistów spotkało się w sobotę, 13 mar−
ca w Płocku. Test obejmował 22 tematy z ży−
cia i działalności ks. Pawła Włodkowica.
Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wie−
dzą dotyczącą m.in. koligacji patrona uczelni,
kariery zawodowej, naukowej i politycznej,
a także jego poglądów filozoficzno−teologicz−
nych zawartych w traktatach ”Saevientibus”.
Zwycięzcą finału został Michał Pawłow−
ski – tegoroczny maturzysta z Ciechanowa.
W nagrodę kanclerz SW im. Pawła Włodko−
wica Zbigniew Kruszewski wręczył mu in−
deks tej uczelni z możliwością studiowania
na dowolnym kierunku i dwuletnim zwolnie−
niem z opłat czesnego. Tylko jeden punkt
mniej zdobył Tomasz Pachulec, który otrzy−
mał w nagrodę discmena i dyktafon wraz
z obietnicą, że jeżeli zdecyduje się studiować
we ”Włodkowicu” również może liczyć na
pewne ulgi w opłatach.
Wszyscy uczestnicy finałowych zmagań
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. (j)
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*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*
Oddział dziecięcy w szpitalu miejskim pozostanie, a SZPZOZ nie straci płynności finansowej.
Nie będzie też zwolnień pracowników, a „203” ma być wypłacone do końca maja br.

SZPZOZ
przed przekształceniem
Pieniądze za 2003 r. mają być wypłacone do końca maja
br., a za 2004 r. (do momentu przekształcenia w spółkę) do
końca tego roku.
Sytuacja unormowana

W piątek, 12 marca prezydent Mirosław Milewski za−
pewnił na spotkaniu z dziennikarzami, że oddział pedia−
tryczny pozostanie. Nie ma również mowy o zwolnie−
niach pracowników. Dodał, że w budżecie miasta zare−

Miasto jest już po rozmowach z komornikiem. Prezy−
dent uzyskał zapewnienie, że miesięcznie z konta ściągane
będzie nie więcej niż 300 tys. zł. Uspokojeni zostali rów−
nież dwaj dostawcy środków medycznych, którzy obiecali
wznowić dostawy. Prezydent Mirosław Mielewski zapo−
wiedział, że biznesplan nowej spółki jest już opracowany
i analizowany w ratuszu. Wkrótce zostaną przedstawione
jego główne założenia. – Plan zakłada, że środki na wyna−
grodzenia z roku na rok będą wzrastały i to wcale nie o po−
ziom inflacji – dodał prezydent.
Choć sytuacja wydaje się być ustabilizowana, prezydent
Kubera podkreśla, że będzie tak dopóki pozostali pracow−
nicy nie zechcą wystąpić o egzekucje komornicze, a jest to
ponad 300 osób.
Sprawa była poruszona na sesji Rady Miasta. – Zarzuty kie−
rowane pod adresem związków zawodowych są bezpodstawne,
nie poparte argumentami – mówiła na sesji Katarzyna Turek,
przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położ−
nych SZPZOZ w Płocku. – Prowadzi się negocjacje z firmami,
z komornikiem, ale nie bezpośrednio ze związkami czy samymi
pracownikami. Od ponad pół roku prosimy dyrektora, żeby pod−
pisał ze związkami porozumienie w sprawie wypłat należnych
środków w ratach. Wyliczyliśmy, że byłoby to ok. 220 tys. zł mie−
sięcznie dla wszystkich pracowników, czyli mniej niż zobowiąza−
no się zapłacić komornikowi. Nie chcemy kosztów komorni−
czych. Tłumaczymy, że po podpisaniu takich zobowiązań pra−
cownicy się wyciszą. Zobaczą, że jest wola porozumienia.
Prezydent Milewski powiedział, że podpisanie porozumienia
ze związkami nie ma sensu, ponieważ są to roszczenia indywi−
dualne. – Porozumienia nie mają mocy, mogą jedynie dzia−
łać na wyobraźnie – dodał.
Po informacjach przewodniczącej ZZPiPoł. SZPZOZ
w Płocku, dotyczących nierównego traktowaniu personelu

zerwowano 1,6 mln zł na pokrycie zobowiązań placów−
ki. Z rezerwy budżetowej ma być przekazane kolejne
2,5 mln zł. Prezydent zapewniał, że wielokrotnie infor−
mował pracowników, że miasto ureguluje wszystkie na−
leżności z tytułu ustawy ”203”.
– Mam jednak ogromny żal, że pracownicy nie
uwierzyli w moje zobowiązania, które przedstawiłem
publicznie i gotów byłem złożyć je na piśmie – mówił
prezydent Milewski. – Takie masowe składanie
wniosków komorniczych to działanie na szkodę fir−
my. Ja rozumiem, że te środki należą się pracowni−
kom. To nie podlega żadnej dyskusji. Prosiliśmy tyl−
ko o dwa miesiące zwłoki.

pielęgniarskiego i lekarskiego oraz wywieraniu na pracow−
nikach presji przez dyrekcję szpitala, radni poprosili
o przeprowadzenie w nim kontroli. Po sesji Rady Miasta
Prezydent raz jeszcze spotkał się ze związkami zawodowy−
mi, na którym zapowiedział szybkie przekształcenie zakła−
du w spółkę prawa handlowego i jeszcze raz zapewnił, że
w związku z tym nie są planowane żadne zwolnienia.
− Po tym spotkaniu wpłynęło 48 kolejnych tytułów komor−
niczych − powiedział Prezydent Mirosław Milewski podczas
rozmów z załogą 23 marca. Władze miasta postanowił zor−
ganizować to spotkanie ponieważ uważają, że związki za−
wodowe działające w zakładzie źle informują pracowników
o działaniach prezydenta.
Radosław Łabarzewski

Czarny scenariusz

Lawina wniosków do komornika ruszyła w lutym (94
wnioski na kwotę blisko 437 tys. zł). Po kilku tygod−
niach wpłynęły następne (158 wniosków na kwotę bli−
sko 1 135 tys. zł.). Koszt na jedną osobę to ok. 5 tys. zł.
W czwartek, 11 marca dyr. Edward Szczawiński przy−
party do muru przedstawił związkom zawodowym dzia−
łającym w SZPZOZie propozycje działań oszczędno−
ściowych. W sprawozdaniu ze spotkania pisze: „w
związku z „wejściem” przez komornika sądowego na
konto SZPZOZ w Płocku, z tytułu wypłacenia dla pra−
cowników należności ustawy „203” aktualny debet wy−
nosi około 760 tys. zł, zostały zablokowane zakupy le−
ków, środków opatrunkowych oraz innych materiałów
medycznych przez poszczególne firmy dostarczające
asortyment szpitala.” W tej sytuacji dyrektor zapowie−
dział, że zwróci się do Rady Społecznej SZPZOZ o wy−
danie pozytywnej opinii, dotyczącej zamknięcia w pier−
wszej kolejności oddziału dziecięcego Szpitala św.
Trójcy. Dodał, że personel lekarski oddziału zostałby
przesunięty do poszczególnych POZ−tów. Przesunięcia
objęłyby jedynie działaczy związków, pozostały perso−
nel dostałby wymówienia z pracy.

Szpital z sercem

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Mimo rozczarowania

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Stało się to, czego władze miasta obawiały się naj−
bardziej. W styczniu zastępca prezydenta Piotr Kubera
ostrzegał, że jeżeli dojdzie do natychmiastowej egze−
kucji należności i komornik wejdzie na konta płocki
szpital stanie przed poważnym dylematem. – Albo pra−
cownicy nie będą otrzymywali pensji, albo my nie bę−
dziemy leczyli ludzi, zamkniemy oddział, a może i cały
szpital – tłumaczył.
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Oddział dziecięcy Szpitala Św. Trójcy znalazł
się wśród setki tego typu placówek, które otrzy−
mały środki finansowe w ramach akcji „Szpital
z Sercem”. – Musieliśmy zadeklarować wolę
przestrzegania Dekalogu Szpitala z Sercem
– mówi Wiesława Rybicka, kierownik Marketin−
gu, Promocji Zdrowia i Skarg SZPZOZ w Płoc−
ku. – Po przesłaniu wszystkich niezbędnych do−
kumentów we wrześniu 2003 r. zostaliśmy poin−
formowani, że spośród 538 wniosków nasz został
wysoko oceniony i znalazł się w grupie 100 od−
działów, którym przyznano darowizny. Kwota
darowizny wyniosła 15 000 zł.
Istotą akcji, prócz jej wartości edukacyjnej,
jest wspieranie oddziałów szpitalnych, które
chcą być przyjazne dla małych pacjentów i ich
rodziców. Środki musiały być przeznaczone na
polepszenie warunków socjalnych szpitalnych
oddziałów dziecięcych i poprawę jakości dostę−
pu do hospitalizowanego dziecka.
– Z otrzymanych środków udało się wyremon−
tować łazienkę dla dzieci starszych i niepełno−
sprawnych oraz łazienkę z kabiną prysznicową
dla rodziców, przebywających w oddziale
z dziećmi. Tak aby rodzice mogli się odświeżyć
i przebrać – mówi ordynator oddziału dr Jaro−
sław Steckiewicz. Pieniędzy starczyło również
na zakup kolorowych koców, pościeli, poduszek
i firan do sal chorych oraz łóżek polowych dla
rodziców.
– Darowizna została wykorzystana w całości
i zgodnie z przeznaczeniem. Raport i rozliczenie
przesłaliśmy w lutym 2004 r. do organizatorów
akcji – dodaje Wiesława Rybicka.
Dekalog Szpitala z Sercem wisi w widocznym
dla pacjentów miejscu. Aby zasłużyć na miano
placówki „z sercem” personel szpitala powinien
zapewnić małym pacjentom przede wszystkim
możliwość jak najczęstszych kontaktów z bliski−
mi, szanować ich godność i intymność. Dodat−
kowo, w ramach akcji, w głównym holu oddzia−
łu umieszczony został automat telefoniczny,
tzw.,,Telefon do Mamy”. Zawieszony na odpo−
wiedniej wysokości dla małego pacjenta, rów−
nież niepełnosprawnego. Dodatkowo umiesz−
czono zrozumiałą dla najmłodszych instrukcję
dotyczącą połączeń przy użyciu bezpłatnych kart
telefonicznych. Inicjatorem akcji jest miesięcz−
nik „Dziecko”, „Gazeta Wyborcza” i „Teleko−
munikacja Polska.”
(r. ł.)
Sygnały Płockie

*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*
Zarówno gimnazja, jak i szkoły ponadgimnazjalne przygotowu−
ją się już do nowego sposobu rekrutacji uczniów.

Nabór do szkół
ponadgimnazjalnych
Ciekawą oprawę artystyczną etapu rejonowego przygotowali gospodarze, czyli ucznio−
wie Szkoły Podstawowej nr 23

Ogólnopolski konkurs historyczny

Losy żołnierza
Już po raz dziewiąty uczniowie z całej
Polski biorą udział w konkursie historycz−
nym pn. ”Losy żołnierza i dzieje oręża pol−
skiego”, któremu patronują: Minister
Obrony Narodowej, Minister Edukacji Na−
rodowej i Sportu oraz Kierownik Urzędu
ds. Kombatantów i Osób Represjonowa−
nych. Celem konkursu jest kształtowanie
świadomości i postaw patriotycznych mło−
dego pokolenia poprzez upowszechnienie
wiedzy o historii oręża polskiego w róż−
nych okresach historycznych.
Konkurs rozgrywany jest na 4 etapach:
szkolnym, rejonowym, regionalnym
i ogólnopolskim. Uczestnicy rozwiązują
testy, identyfikują źródła historyczne, in−
terpretują mapy, rozpoznają uzbrojenie, ar−
chitekturę militarną, umundurowania. Te−
goroczna tematyka konkursu obejmowała
okres od Traktatu Ryskiego do Układu
Poczdamskiego.
Etap rejonowy miał miejsce 12 marca
w Szkole Podstawowej Nr 23 im. Armii

Krajowej na Podolszycach. Uczestniczyli
w nim uczniowie z kilkudziesięciu szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół śred−
nich. Odpowiedzi młodzieży z uwaga słu−
chali organizatorzy płockiego etapu z prze−
wodniczącym Porozumienia Organizacji
Kombatanckich – Markiem Gajewskim
i prezydentem Mirosławem Milewskim.
Wśród uczestników konkursu z 9 szkół
podstawowych najlepszą wiedzą wykazał
się Marcin Olechowski z SP Nr 23, z re−
prezentantów 17 gimnazjów najlepszy był
Piotr Mikołajewski z ”ósemki”, a wśród
uczniów szkół ponadpodstawowych pier−
wsze miejsce zajął Marek Robak z L.O. Nr
4. Wszyscy zwycięzcy otrzymali cenne na−
grody książkowe, a najmłodszemu – Mar−
cinowi Olechowskiemu prezydent Milew−
ski wręczył stylizowaną mapę Europy.
Wymienieni laureaci etapu rejonowego
będą reprezentować nasze miasto na
kwietniowych eliminacjach wojewódz−
(j)
kich.

Informacje o ofercie edukacyjnej
szkół powinny być już dostępne
w internecie. To tu przyszły absol−
went dokona pierwszego poważnego
wyboru w swoim życiu. Nie musi
wprowadzać skomplikowanych da−
nych, daty urodzenia, nazwiska, PE−
SEL−u. Zrobi to za niego gimnazjum,
którego jest jeszcze uczniem. Powi−
nien jedynie zgłosić do swojej szko−
ły po własny kod identyfikacyjny. To
będzie jego internetowy paszport.
Kandydaci spoza Płocka rejestrować
się będą w punkcie naboru, czyli
szkole ponadgimnazjalnej, do której
startują.
O pomyśle zmian rekrutacji pisaliś−
my już w lutym. Przez najbliższe dwa
tygodnie prowadzone będą szkolenia
w szkołach. Wielki sprawdzian dla
szkół i uczniów rozpocznie się 17 ma−
ja, kiedy ruszy nabór. Każdy uczeń
będzie miał czas do 28 maja na złoże−
nie podania.
Przypomnijmy, że uczeń po wej−
ściu na strony systemu wskazuje
szkołę i klasę, w której chciałby się
znaleźć. Wprowadza również swoją

twa ukończenia gimnazjum. Każdy
uczeń zanosi je do szkoły, na liście
której system go umieścił. Czasu bę−
dzie niewiele, bo tylko trzy dni.
Szkoły świadectwa przyjmować bę−
dą, od godz. 15.00 25 czerwca do
godz. 15.00 28 czerwca. W tym roku
punktacja będzie jednolita. Maksy−
malnie kandydat może uzyskać 200
punktów.

W Szkole Nauk Technicznych i Społecznych PW

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych PW w Płocku informuje, że na−
dal będzie prowadziło kształcenie na kierunku Ekonomia – studia licenjackie – w
systemie dziennym i zaocznym. Zgłoszenia kandydatów na studia licencjackie
dzienne będą przyjmowane w terminie od 31 maja do 18 czerwca br.
Natomiast magisterskie studia uzupełniające na tym kierunku realizowane będą
wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w trybie zaocznym, w pomiesz−
czeniach Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych PW w Płocku.
(j)

Fox i zwierzęta
Telewizja dla dzieci Fox Kids wspól−
nie z Urzędem Miasta zainicjowały ak−
cję edukacyjną skierowaną do dzieci
i ich nauczycieli w całej Polsce pn.
„Kochajmy zwierzaki... nie tylko plu−
szaki”. Celem akcji jest zwiększenie
świadomości ekologicznej dzieci w za−
kresie ochrony zwierząt, szczególnie
tych, które zagrożone są wyginięciem.
To konkurs plastyczny o tematyce eko−
logicznej. Mogą wziąć w nim udział
uczniowie wszystkich płockich szkół
podstawowych. Konkurs będzie składał
się z dwóch etapów: w pierwszym (do
30 kwietnia) mogą wziąć udział wszy−
Sygnały Płockie

scy chętni, w drugim – osoby, których
prace zostały wybrane w I etapie. Na−
stępnie komisja konkursowa wyłoni
najlepszą, za którą autor otrzyma na−
grodę główną – wycieczkę do Disney−
landu.
Aby wziąć udział w konkursie należy
wykonać pracę plastyczną przedstawia−
jącą swoje ulubione dzikie zwierzę,
które chciałoby się uratować od wygi−
nięcia. Należy również dołączyć uza−
sadnienie wyboru portretowanego
zwierzęcia (na pół strony A4). Całość
należy przekazać osobie, organizującej
pierwszy etap konkursu w szkole.
Rozstrzygnięcie nastąpi 30 maja
2004 roku podczas festynu w płockim
zoo.
(m.d.)

RADOSŁAW ŁABARZEWSKI

Ekonomia w Płocku
listę preferencji, czyli dwie kolejne
szkoły, w których chciałby się zna−
leźć, jeśli w procesie rekrutacji nie
zdobędzie wymaganej liczby pun−
któw, aby dostać się do pierwszej
szkoły. Przygotowane przez system
podanie musi jednak wydrukować
i dostarczyć do szkoły o najwyższych
preferencjach, wskazanych przez
kandydata. Potem już śledzi cały pro−
ces na ekranie komputera. Przez in−
ternet będzie mógł w każdej chwili
sprawdzić liczbę uzyskanych przez
siebie punktów, ilość miejsc oraz
liczbę chętnych. Na koniec system
samodzielnie uruchomi procedurę
przydziału do klas i przekaże listy
przyjętych i rezerwowych. Przedsta−
wi również informacje o wolnych
miejscach oraz kandydatach, którzy
nigdzie nie zostali przyjęci. W mię−
dzyczasie szkoły wydadzą świadec−

Punktacja w postępowaniu re−
krutacyjno – kwalifikacyjnym
(Zgodnie z zarządzeniem Mazowiec−
kiego Kuratora Oświaty z dn.
25.02.2004 r.):
1. Za co 200 punktów:
100 pkt. – maksymalna liczba pun−
któw za egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w gimnazjum;
100 pkt. – maksymalna liczba pun−
któw za oceny na świadectwie ukoń−
czenia gimnazjum z języka polskiego
i trzech obowiązkowych zajęć eduka−
cyjnych wskazanych w statucie szko−
ły oraz inne osiągnięcia ucznia wy−
mienione w świadectwie ukończenia
gimnazjum;
2. Sposób przeliczania na punkty
ocen z języka polskiego i trzech wy−
branych przedmiotów obowiązko−
wych zajęć edukacyjnych:
18 pkt. za ocenę celującą
14 pkt. za ocenę b. dobrą
10 pkt. za ocenę dobrą
6 pkt. za ocenę dostateczną
2 pkt. za ocenę dopuszczającą
3. Sposób przeliczania na punkty
osiągnięć ucznia wymienionych na
świadectwie ukończenia gimnazjum:
14 pkt. – liczba punktów za udział
w co najmniej jednym konkursie or−
ganizowanym przez kuratora oświaty
(co najmniej szczebel wojewódzki)
lub za udział w II etapie olimpiady
organizowanej według zasad określo−
nych w rozporządzeniu MENiS z dn.
29.01.2002 r. (Dz. U. Nr 19, poz.
125);
po 4 pkt. – za świadectwo ukończe−
nia gimnazjum z wyróżnieniem i za
osiągnięcia sportowe lub artystyczne
(co najmniej na szczeblu wojewódz−
kim);
2 pkt. – za osiągnięcia sportowe
lub artystyczne (na szczeblu powiato−
wym); przy czym maksymalna liczba
punktów za osiągnięcia sportowe
i artystyczne na szczeblu powiato−
wym i co najmniej wojewódzkim wy−
nosi 4;
do 6 pkt. za średnią arytmetyczną
uzyskaną z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych; Przy wyliczaniu śred−
niej przyjmuje się następujące warto−
ści punktowe ocen: 6 pkt. (celujący),
5 pkt. (b.dobry), 4 pkt. (dobry), 3
pkt. (dostateczny), 2 pkt. (dopusz−
czający).
(r. ł.)
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Informacja "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o.
i Powiatowej Stacji Sanitarno−Epidemiologicznej
o jakości wody wodociągowej w lutym 2004 r.
L.p.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Parametry i wskaŸniki

2
Temperatura, 0C
Barwa, mg Pt/l
Mêtnoœæ, NTU
Odczyn, pH
Przewodnoœæ, µS/cm
Smak
Zapach
Amoniak, mg/l
Azotany, mg/l
Azotyny, mg/l
Chlor wolny, mg/l
Chlorki, mg/l
Fluorki, mg/l
Fosfor, mg P2O 5/l
Siarczany, mg/l
Glin, mg/l
Magnez, mg/l
Wapñ, mg/l
Mangan, mg/l
¯elazo ogólne, mg/l
Twardoœæ, mg CaCO 3/l
Ogólny wêgiel org., ppm
Utlenialnoœæ, mgO 2/l

"Wodoci¹gi P³ockie"

Powiatowa S S-E
Zawartoœæ w wodzie wodoci¹gowej
œrednia
max
œrednia
max
3
4
5
6
6
9
0
5
5
10
0,43
1,35
0,44
1,0
7,4
7,6
7,3
7,5
787
884
731
808
akceptowalny
akceptowalny
akceptowalny
akceptowalny
0,16
0,25
0,25
0,38
9,2
11,6
10,25
11,80
<dgo
0,007
0,006
0,018
<dgo
0,05
0,03
0,09
80
81
0,4
0,5
0,65
0,85
41
45
<dgo
<dgo
nw
nw
11
12
72
72
0,01
0,03
0,01
0,03
0,06
0,38
0,07
0,27
227
232
4,5
5,0
1,9
2,3
-

Dopuszczalne zakresy
wartoœcix)
7
15
1
6,5-9,5
2500
akceptowalny
akceptowalny
0,5
50
0,5
0,1 - 0,3
250
1,5
250
0,2
125
0,05
0,2
60 - 500
5

Próbki wody pobrane przez "Wodoci¹gi P³ockie" w 39 punktach poboru w ró¿nych rejonach miasta
Próbki wody pobrane przez PSSE w P³ocku w 13 punktach poboru próbek wody w ró¿nych rejonach
miasta P³ocka (SUW P³ock, ul.Górna 56)
Wodociąg publiczny "Góry"

L.p.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Parametry i wskaŸniki

2
0

Temperatura, C
Barwa, mg Pt/l
Mêtnoœæ, NTU
Odczyn, pH
Przewodnoœæ, µS/cm
Zapach
Smak
Amoniak, mg/l
Azotany, mg/l
Azotyny, mg/l
Chlor wolny, mg/l
Fluorki, mg/l
Mangan, mg/l
¯elazo ogólne, mg/l
Bromodichlorometan, µg/l
Bromoform, µg/l
Chloroform, µg/l
Dibromochlorometan, µg/l
Trójhalometany, µg/l
(suma 15-18)
Chrom
Kadm
O³ów

"Wodoci¹gi P³ockie"

Powiatowa S S-E
Zawartoœæ w wodzie wodoci¹gowej
œrednia
max
œrednia
max
3
4
5
6
8
11
5
5
2
3
0,23
0,25
0,17
0,21
7,4
7,5
7,5
7,6
491
494
akceptowalny
akceptowalny
akceptowalny
0,12
0,14
1,07
1,08
0,010
0,026
0,07
0,27
nw
0,01
0,14
0,14
0,02
0,04
0,04
0,05
0,03
0,04
0,01
0,02
0,32
0,32
nw
nw
1,78
1,78
nw
nw

Dopuszczalne zakresy
wartoœcix)
7
15
1
6,5-9,5
2500
akceptowalny
akceptowalny
0,5
50
0,5
0,1 - 0,3
1,5
0,05
0,2
15
30
-

-

-

2,10

2,10

150

-

-

nw
nw
0,0052

nw
nw
0,0052

0,05
0,003
0,05

Woda pobrana przez "Wodociągi Płockie" w 5 punktach poboru sieci wodociągowej.
Woda pobrana przez Powiatową Stację Sanitarno−Epidemiologiczną w Płocku w 3 punktach poboru sieci wodociągowej.
,, − " w kolumnie 3,4,5,6 nie oznaczano
,, − " w kolumnie 7 brak unormowania
nw − nie wykryto
Wynik <dgo oznacza zawartość poniżej dolnej granicy oznaczalności, która wynosi:
Azotyny − 0,003 mg/l, Chlor wolny − 0,03 mg/l, Glin − 0,04 mg/l
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OPINIA
Państwowego Powiatowe−
go Inspektora Sanitarnego w
Płocku dotycząca jakości wo−
dy w sieci wodociągowej w
mieście Płocku produkowa−
nej przez Stację Uzdatniania
Wody w: Płocku, ul. Górna
56b oraz Płocku − Góry w
miesiącu lutym 2004 roku.
"Państwowy Powiatowy In−
spektor Sanitarny w Płocku na
podstawie przedstawionych
wyników badań fizyko − che−
micznych i bakteriologicznych
wody wykonanych przez La−
boratorium
,,Wodociągów
Płockich" Sp. z o.o. w Płocku
oraz raportów badań próbek
wody wykonanych przez La−
boratorium Powiatowej Stacji
Sanitarno − Epidemiologicznej
w Płocku w punktach sieci
różnych rejonów miasta Płoc−
ka stwierdza, że:
* jakość wody (produkowa−
na przez SUW Płock, ul. Gór−
na 56) w badanym zakresie fi−
zykochemicznym odpowiadała
wymaganiom określonym w
rozporządzeniu Ministra Zdro−
wia z dnia 19 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań dotyczą−
cych jakości wody przezna−
czonej do spożycia przez ludzi
(załącznik nr 2), poza przekro−
czeniami maksymalnymi war−
tości następujących wskaźni−
ków i parametrów:
− mętność − 4,40 % w odnie−
sieniu do 91 oznaczeń,
− żelazo ogólne − 7,69 % w
odniesieniu do 91 oznaczeń.
W zakresie przeprowadzo−
nych badań mikrobiologicz−
nych na ogólną liczbę 100 ba−
dań nie notowano przekro−
czeń w stosunku do normaty−
wów zawartych w załączniku
nr 1 do wyżej cytowanego
rozporządzenia, tj. liczby
bakterii grupy coli typu kało−
wego, liczby bakterii grupy
coli, paciorkowców kało−
wych (enterokoki), clostri−
diów redukujących siarczyny.
Odnotowano 14 przypadków
przekroczenia ogólnej liczby
kolonii hodowanych w tempe−
raturze 220C przez 72 h (w od−
niesieniu do 78 pobranych
próbek) oraz 2 przypadki
przekroczenia ogólnej liczby
kolonii hodowanych w 370 C
przez 24h (w odniesieniu do
91 pobranych próbek).
* Jakość wody (produkowa−
na przez SUW Płock − Góry)
w badanym zakresie fizyko−
chemicznym i bakteriologicz−
nym odpowiadała wymaga−
niom określonym w wyżej cy−
towanym rozporządzeniu.
Sygnały Płockie

* W KRĘGU MUZYKI * W KRĘGU MUZYKI * W KRĘGU MUZYKI * W KRĘGU MUZYKI * W KRĘGU MUZYKI * W KRĘGU MUZYKI *
Rok Witolda Lutosławskiego

WITOLD Z KRWI WINCENTEGO
Istnieją rodziny, gdzie można zaob−
serwować zjawisko międzypokolenio−
wej transmisji geniuszu. Jeśli występu−
je ono w obrębie tej samej dyscypliny
artystycznej czy naukowej, często wy−
kazuje tendencję malejącą (vide Johann
Sebastian Bach i jego synowie−kompo−
zytorzy albo John Lennon i jego pier−
worodny Julian) – zdarza się też jednak
zjawisko rozwoju talentu, który, prze−
mieszczając się w przestrzeni między−
generacyjnej, zachowuje swój ciężar
właściwy. Thomas Henry Huxley był
na przykład jednym z największych au−
torytetów w dziedzinie nauk przyrodni−
czych w dziewiętnastowiecznej Wiel−
kiej Brytanii, porównywanym z Charle−
sem Darwinem – jeden z jego wnuków
zaś, Aldous, zasłynął jako utalentowa−
ny prozaik, błyskotliwy eseista oraz je−
den z najbardziej oryginalnych i kon−
trowersyjnych umysłów pierwszej po−
łowy następnego stulecia.
Co do Witolda Lutosławskiego, ist−
nieje consensus, że był on, po Karolu
Szymanowskim, najwybitniejszym pol−
skim kompozytorem XX wieku. Sto−
sunkowo niewiele osób pamięta jednak,
że jednym z jego trzech stryjów był
Wincenty, jeden z największych pol−
skich filozofów pierwszej połowy tego
stulecia, wykładowca uniwersytetów
w Krakowie, Genewie, Lozannie i Lon−
dynie (między innymi), światowy auto−
rytet w kwestii Platona i twórca orygi−
nalnej odmiany mesjanizmu (cała
zresztą rodzina Lutosławskich była
znakomitym przykładem światłego, pa−
triotycznego ziemiaństwa polskiego,
nader zasłużonego dla kultywowania
rodzimej tradycji kulturowej: ojciec
kompozytora Józef, absolwent wyższej
szkoły rolniczej w Zurychu, w 1918 ro−
ku zginął z rąk bolszewików). Witoldo−
wi te naukowe fluidy też się udzieliły;
przez długi czas studiował równolegle
matematykę i kompozycję i choć posta−
nowił ostatecznie poświęcić się muzy−
ce, ta druga dyscyplina pozostał mu bli−
ska – słuchając jego utworów nieza−
wodnie wyczuwa się przecież matema−
tyczną precyzję organizacji materiału
dźwiękowego, niezależnie od niezwy−
kłego bogactwa treści emocjonalnych.
Utwory Lutosławskiego... Pojęcie bar−
dzo szerokie – jeśli mierzyć je długością
ponad pięćdziesięcioletniej, wypełnionej
intensywną pracą kariery kompozytor−
skiej. Od pięknej choć dosyć jeszcze tra−
dycyjnej Lacrimosy, przez pierwszy real−
ny sukces twórczy (Wariacje symfonicz−
ne, zaprezentowane po raz pierwszy na
niespełna trzy miesiące przed wybuchem
II wojny światowej), fascynacje neokla−
syczne (I Symfonia, w czasach stalinow−
skich objęta zakazem wykonywania),
dzieła mogące sprawiać wrażenie konce−
sji na rzecz socrealistycznego folkloryz−
mu (udana skądinąd i do dziś grana Mała
suita, przez samego kompozytora później
wyraźnie lekceważona), opublikowane
w 1948 roku Pieśni walki podziemnej
(między innymi Żelazny marsz do tekstu
S. R. Dobrowolskiego, w latach sześć−
Sygnały Płockie

dziesiątych zamieszczony na dwupłyto−
wym wydawnictwie Pieśni Polski Wal−
czącej obok tak niezniszczalnych „prze−
bojów” czasów okupacji, jak Deszcz je−
sienny czy Dziś do ciebie przyjść nie
mogę), utwory kalibru rozrywkowego
(piosenki w rodzaju znanej z wykonania
Reny Rolskiej Nie oczekuję dziś nikogo,
wydawane pod pseudonimem Derwid)...
Było to jednak tylko preludium do twór−
czości dojrzałej, której pierwszą manife−

Paderewskiego nad Filharmonią Po−
morską w Bydgoszczy – bo i cóż autor
Trzech poematów Henri Michaux
mógł mieć wspólnego ze średniej wiel−
kości nadwiślańskim miastem, gdzie
życie muzyczne nigdy nie biło zbyt ży−
wym rytmem. Przed II wojną światową,
nie znany jeszcze jako kompozytor, raz
wystąpił w Płocku w charakterze piani−
sty koncertującego i może nigdy by nie
pomyślał, by zawitać tu znowu, gdyby

Witold Lutosławski odbiera z rąk Franciszka Dorobka dyplom członka honorowego PTM

stacją okazała się – w 45. roku życia
kompozytora! – Muzyka żałobna (1958),
poświęcona pamięci ówczesnego mistrza
Lutosławskiego, Beli Bartoka, lecz bez−
pośrednio zainspirowana węgierską tra−
gedią 1956 roku. Później pojawił się „ale−
atoryzm kontrolowany” nowatorskich
i oryginalnych dzieł w rodzaju Livre po−
ur orchestre (1968) czy Gier weneckich
(1961) aż po dojrzałe mistrzostwo pow−
stałych w ostatnich kilkunastu latach ży−
cia III i IV Symfonii, dzięki wyrafinowa−
nemu bogactwu materii dźwiękowej
i niepospolitej finezji roboty kompozytor−
skiej, niemożliwych do jednoznacznego
zaszufladkowania. Przyszła też prawdzi−
wa sława międzynarodowa, udokumen−
towana już to kilkunastoma doktoratami
honoris causa (między innymi uniwer−
sytety w Cambridge, Glasgow i Chica−
go), już to zaszczytami ze strony moż−
nych tego świata (nagroda hiszpańskiej
królowej Zofii w 1985 roku, prestiżowa
Nagroda UNESCO w tymże roku czy
„muzyczny Nobel”, to znaczy szwedzka
Polar Music Prize otrzymana osiem lat
później), już to setkami wielbicieli
oczekujących po koncertach na autogra−
fy mistrza, już to wreszcie cenami
owych autografów, sięgającymi 300
franków szwajcarskich...
Sława ta – choć Lutosławskiego nie
sposób nazwać kompozytorem przy−
stępnym czy tym bardziej popularnym
– znalazła też oddźwięk na polskiej
prowincji: w drugiej połowie lat dzie−
więćdziesiątych został on patronem or−
kiestry symfonicznej działającej od
dłuższego czasu w Płocku (pierwotnie
jako „Płocka Orkiestra Kameralna”).
Patronat równie, zdawałoby się, dy−
skusyjny jak patronat Ignacego Jana

nie Franciszek Dorobek, wybitny miej−
scowy działacz społeczno−kulturalny.
W latach sześćdziesiątych, jeszcze
jako członek władz miejskich, zapewnił
Płockowi prestiżowy patronat Filhar−
monii Narodowej, w dekadzie następ−
nej doprowadził do powstania tu stacjo−
narnej orkiestry. W programie jej pier−
wszego koncertu (jesień 1975) znalazła
się wspomniana wyżej Mała suita – bo
też F. Dorobek, zakochany w muzyce
Lutosławskiego, chciał, aby repertuar
nowo kreowanego zespołu rozwijał się,
w miarę możliwości, w tym właśnie
kierunku. Jego marzeniem było dopro−
wadzić do uroczystej wizyty kompozy−
tora w Płocku – co stało się faktem
cztery lata później, kiedy to (z inicjaty−
wy F. Dorobka jako prezesa Płockiego
Towarzystwa Muzycznego) Witold Lu−
tosławski otrzymał godność członka
honorowego tego Towarzystwa.
Ceremonia wręczenia odpowiednie−
go dyplomu odbyła się 13 października
1979 roku w Sali Barokowej Muzeum
Mazowieckiego w Płocku (gwoli ści−
słości dodajmy, że pospołu z Lutosław−
skim dyplomy członków honorowych
PTM otrzymali wtedy: dyrygent Witold
Rowicki, odpowiedzialny za realizację
wspomnianego wyżej patronatu FN nad
miastem oraz wybitny miejscowy dzia−
łacz naukowy i kulturalny Kazimierz
Askanas). Godnym akcentem finało−
wym uroczystości okazał się koncert
kompozytorski Dostojnego Jubilata
(wystąpiła między innymi znana mez−
zosopranistka Anna Malewicz−Madey,
żona dyrygenta Bogusława Madeya,
u którego kształcił się... były szef Płoc−
kiej Orkiestry Symfonicznej, Jacek Bo−
niecki). Następnie w nieistniejącym już

lokalu PTM przy Misjonarskiej (w
owym czasie Bieruta) odbył się uroczy−
sty bankiet z obowiązkową serią toa−
stów na cześć znakomitych gości. Pod−
czas jednego z toastów Marcin Kamiń−
ski – wybitny animator lokalnego życia
muzycznego, pedagog, pianista i kom−
pozytor – oświadczył, że owa wizyta
Lutosławskiego w Płocku to wydarze−
nie na miarę wcześniejszej o sto kilka−
dziesiąt lat wizyty Chopina.
Było to stwierdzenie o tyle uzasad−
nione, że genialny Fryderyk istotnie go−
ścił kiedyś w tym mieście – inna rzecz,
że tylko przejazdem, nie zakosztowa−
wszy jeszcze owoców międzynarodo−
wej sławy – a Lutosławskiego jego pro−
fesor kompozycji w stołecznym konser−
watorium, Witold Maliszewski, nazwał
najzdolniejszym studentem tej uczelni
od czasów Chopina. Wszelako Dostoj−
ny Jubilat, zazwyczaj promiennie uś−
miechnięty, zafrasował się z lekka,
spojrzał badawczo na autora toastu
i rzekł: „Niechże Pan nie bluźni”.
Słowa zaiste godne kogoś, kto, mimo
najwyższego uznania na skalę świato−
wą, do końca potrafił pozostać człowie−
kiem skromnym (choć, jak mawiał, „na
skromność może pozwolić sobie ten
tylko, kto jest przeświadczony o swoich
bogactwach”) i życzliwym ludziom.
Znane są przykłady jego bezinteresow−
nych świadczeń na rzecz uzdolnionych
artystów i chorych dzieci, które starał
się utrzymać w absolutnej tajemnicy.
Jakże inaczej niż znani obecnie anima−
torzy rozmaitych koncertów charyta−
tywnych, zbijający na nich własny ka−
pitał medialny...
Andrzej Dorobek
PS Kolejnym marzeniem Franciszka
Dorobka było zaproszenie do Płocka
innego wielkiego twórcy polskiej muzy−
ki współczesnej, Tadeusza Bairda. Obaj
panowie zetknęli się po raz pierwszy
w grudniu 1979 roku podczas koncertu
kameralnego zorganizowanego w war−
szawskim Zamku Ostrogskich z okazji
Kongresu Upowszechniania Kultury
Muzycznej, kiedy to F. Dorobek, uczest−
niczący w owym kongresie jako prezes
PTM, anonimowo poprosił kompozyto−
ra o autograf po wykonaniu znakomi−
tych Wariacji w formie ronda na kwar−
tet smyczkowy (ciekawym zbiegiem
okoliczności w składzie występującego
wówczas kwartetu „Varsovia” znalazł
się altowiolista Artur Paciorkiewicz,
syn zasłużonego dla organizacji szkol−
nictwa muzycznego w powojennym
Płocku Tadeusza, później oczywiście
znanego jako rektor stołecznej PWSM).
Koncertu kompozytorskiego Bairda
w Płocku F. Dorobek już nie dożył – im−
preza odbyła się staraniem Marcina
Kamińskiego w maju 1981 roku, w tym
samym miejscu, w którym niespełna
dwa lata wcześniej Witold Lutosławski
odbierał dyplom członka honorowego
PTM. Cztery miesiące później Tadeusz
Baird w tragicznie przedwczesnym wie−
ku 53 lat również znalazł się „po dru−
giej stronie dźwięku”.
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MOPS ma dyrektora
Został nim 36−letni Mariusz Krzyża−
niak, pedagog, terapeuta, absolwent
Wydziału Historyczno−Filozoficznego
Uniwersytetu Łódzkiego.
Ukończył również studia podyplo−
mowe z zakresu oligofrenopedagogiki
i organizacji instytucjonalnej pomocy
społecznej oraz Profesjonalną Szkołę
Profilaktyki Szkolnej i Rodzinnej przy
Wyższej Szkole Przedsiębiorczości
i Zarządzania w Warszawie. Od 2003 r.
jest słuchaczem studium zarządzania
zasobami ludzkimi Agencji Rozwoju
Gospodarczego.

Był wychowawcą w Państwowym
Domu Dziecka w Nowym Świecie oraz
dyrektorem Domów Pomocy Społecz−
nej m.in. w Grotnikach, w Górze Kal−
warii i w Biskupcach.
Stworzył w Sieradzu punkt konsultacyj−
ny ”Pomarańczowa linia”, działający przy
Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, w którym pra−
cował jako specjalista. Przez trzy lata, do
2002 roku był prezesem Polskiego Komi−
tetu Pomocy Społecznej w Sieradzu.
Obecnie jest radnym w Górze Kalwarii,
gdzie mieszka z żoną i trójką dzieci. (r. ł.)

Zmiany w KIK−u
Skończyła się 3−letnia kadencja władz
płockiego Klubu Inteligencji Katolickiej.
Należy do niego prawie sto osób, działa−
jących w trzech sekcjach (kultury, biblij−
no−teologicznej, charytatywnej) i dwóch
grupach modlitewnych.
Płocczanom Klub znany jest przede
wszystkim z organizowanych, tema−
tycznych spotkań otwartych. Szczegól−
nym zainteresowaniem cieszyły się
Płockie Spotkania z Historią, które KIK
przygotowywał wspólnie z Instytutem
Pamięci Narodowej. Pierwsza edycja
miała miejsce wiosną 2002 roku, a dru−
ga w roku ubiegłym – w sumie 13 nie−
tuzinkowych lekcji historii najnowszej.
W lutym br. rozpoczął się trzeci cykl
spotkań, których gośćmi byli m.in. J.
Eisler, J. Krupski, J. Żaryn, L. Żebrow−
ski. Bardzo interesujące są również
spotkania z cyklu ”szkoły duchowości”
(karmelitańska, sióstr Matki Teresy,
Opus Dei, salezjańska) oraz ”Chrystus
w literaturze”. Z tego ostatniego cyklu

najbliższe spotkanie odbędzie się
w pierwszą środę maja w siedzibie Klu−
bu przy ul. Mostowej 1 i poświęcone
będzie wątkom religijnym w twórczo−
ści Tolkiena.
Klub obecny jest na wielu imprezach
ogólnomiejskich, a także ogólnopol−
skich jak: Tydzień Ekumeniczny, Dni
Historii Płocka, Tydzień Kultury
Chrześcijańskiej. Ks. Dariusz Majew−
ski – opiekun Klubu – mówi, że KIK
jest stowarzyszeniem katolików świec−
kich, szukających pogłębienia życia du−
chowego. Stąd najważniejszą część
działalności stanowią spotkania modli−
tewne i formacyjne, nabożeństwa,
wspólne pielgrzymki i tradycyjna już
KIK−owska niedzielna Eucharystia
w kościele św. Jana o godz. 12.
Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo−
Wyborczym (21 marca) dotychczasowy
prezes Klubu Agnieszka Wielgus przeka−
zała funkcję nowo wybranemu prezesowi
Kazimierzowi Wierciochowi.
(j)

z redakcyjnego dyżuru

Brutalne cięcia
Na terenie naszego miasta co roku
wiosną przycinane są gałęzie drzew.
Czy niezbyt mocno? – pytają zanie−
pokojeni czytelnicy. Aktor płockiego
teatru Witold Mierzyński napisał na−
wet na ten temat wiersz.
Pielęgnacją zajmują się spółdziel−
nie mieszkaniowe na terenie osiedli,
a w pasach drogowych i na zieleń−
cach – ratusz. – Dla nas wykonuje to
specjalistyczna firma Arbor, z którą
mamy zawartą trzyletnią umowę
– mówią pracownicy Oddziału Ek−
sploatacji Infrastruktury Miasta. – Są
to osoby do tego uprawnione. Na
Starym Rynku drzewa przycinane są
według zatwierdzonego projektu
utrzymania zieleni.
Arbor usuwa suche gałęzie oraz te,
które np. zasłaniają jezdnię czy ulicz−
ne oświetlenie. Prace są wykonywane
tak, aby nie zaszkodziły drzewom.
W tym roku ratusz zadbał już o wy−
gląd drzew m.in. na ul. Wiejskiej
i Odległej. W spółdzielniach mieszka−
niowych przycięć dokonują przeszko−
leni pracownicy.
(m.d.)
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Drzewa niepełnosprawne
Drzewa niepełnosprawne, kalekie
krzywym ściegiem przyszyte
do przestrzeni nieba.
Człowieka ręką krwawą odarte
z konarów ozdoby.
Wyciągnięte kikuty
Amputowanych gałęzi.
Czemu człowiek
tak szpeci swój świat?
Czy kalekie drzewa mają wyznaczać
nieuchronny kres.
Świat bezpański. Skazany pies
sznurem przywiązany
do kalekiego drzewa.
Czy człowiek nie widzi przepaści,
za rozerwaną płachtą świata?
Czy bielmo wielkiego żarcia
i pychy
oślepiło czas wiecznej nocy,
w nędzy przedsionku,
który wiedzie – do nikąd?
Witold Mierzyński

Dla przedsiębiorców
Zamierzasz rozpocząć własną dzia−
łalność gospodarczą? Chcesz skorzy−
stać ze środków funduszy struktural−
nych dla małych i średnich przedsię−
biorstw? Nie wiesz jak to zrobić? Cen−
trum Rozwoju Gospodarczego, działa−
jące przy Urzędzie Miasta, ma dla cie−
bie propozycję: 6 kwietnia weź udział
w bezpłatnej konferencji, która odbę−
dzie się w auli UM w godz. 10−12. Pro−
gram obejmuje prezentacje: produktu
„Harmonium Start” – limit debetowy
w ramach Pakietu – Dariusz Choinkow−
ski, dyrektor Banku BPH PBK S.A.;
„Jak założyć własną firmę” doradzi

Krzysztof Lewandowski − Pełnomocnik
Prezydenta ds. Rozwoju Gospodarcze−
go i Aktywnych Form Zwalczania Bez−
robocia; o możliwościach wykorzysta−
nia funduszy strukturalnych przez małe
i średnie przedsiębiorstwa opowie Iwo−
na Lewandowska − Pełnomocnik Prezy−
denta ds. Integracji Europejskiej, a na
temat korzystania ze środków funduszu
pracy będzie mówić Katarzyna Kęsicka
− dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
Więcej informacji można uzyskać
w Centrum Rozwoju Gospodarczego,
tel. 268 06 98 lub 268 89 75.
(m.d.)

Sami sobie
”Partnerstwo na Rzecz Ziemi Płoc−
kiej” organizuje konkurs pn. ”Sami
sobie”, adresowany do organizacji
pozarządowych, które podejmują się
realizacji ciekawych inicjatyw lokal−
nych. Głównym celem konkursu jest
nawiązanie kontaktu ze wszystkimi
grupami społecznymi, które są zain−
teresowane działaniami na rzecz po−
prawy własnych warunków życia
i rozwoju środowiska lokalnego.
Uczestnikami konkursu mogą być
stowarzyszenia lokalne, grupy mło−
dzieżowe, grupy parafialne, szkolne
rady rodziców, a także niesformali−
zowane dotąd grupy społeczne, które

wspólnie chcą rozwiązać jakiś środo−
wiskowy problem czy zrealizować
pomysł.
Wnioski na formularzu, który po−
brać można w płockim oddziale Ma−
zowieckiej Izby Rolniczej przy Al.
Jachowicza 2 pok. 409 (tel. 262 28 79
i 262 80 81) lub ze strony interneto−
wej www.powiat.plock.pl należy
składać na ten sam adres do 30 lipca
br. Do konkursu mogą być zgłaszane
projekty o łącznym budżecie do 20
tys. złotych. Na zwycięzców czekają
nagrody (maksimum 50% kosztów
projektu). Ogłoszenie wyników na−
stąpi do 30 września br.
(j)

Moje przemyślenia (3)

Wybory w Radzie
Pierwsze posiedzenie Rady już na
własnych śmieciach. Przewodniczący
do mnie i do sąsiada przysłał zapro−
szenia. Siedziba naszej Rady to mały
pokoik w bloku opłacany przez
Urząd Miasta. Jest możliwość sko−
rzystania z większej sali w pobliskim
Klubie Osiedlowym.
Wybieramy Zarząd: przewodniczą−
cego, zastępcę, sekretarza i człon−
ków. W sumie pięć osób, a podobno
może być i więcej. Policzyłem; prze−
wodniczący Rady, jego zastępca, se−
kretarz Rady to trzy osoby, zarząd to
następne pięć, jeszcze Komisja Re−
wizyjna – trzy osoby, razem „wła−
dze” Rady to 11 osób. Reszta, czyli
czwórka pozostałych to zwykli
członkowie. Jakby tak powołać jesz−
cze cztery komisje to każdy z tej
czwórki mógłby być ich przewodni−
czącym. Zamiast hasła „cała władza
w ręce rad” proponuję „cała rada to
władza”.
Ciekawe, kto to wymyślił i po co?!
Jak tu podzielić kompetencje? Jeśli
posiedzenia Rady, Zarządu i komisji
muszą być protokołowane, to kto
i kiedy ma to robić? Kto to ma potem
czytać i gdzie przechowywać? Ponie−
waż wszyscy w Radzie pracują spo−
łecznie, a więc wtedy gdy mają czas,
to obawiam się, że cały ten czas po−

święcą na te właśnie protokoły. Mój
sąsiad był jeszcze bardziej zdziwio−
ny, bo w Australii widział w takiej
Radzie tylko gruby zeszyt! Ponieważ
kiedyś studiowałem organizację pra−
cy to widząc taki schemat organiza−
cyjny Rady mogę tylko powiedzieć,
że to nie może działać. Chyba, że bę−
dziemy działać niezgodnie ze statu−
tem. A statut można łamać, jeśli chce
się robić tzw. „przekręty” a do po−
działu jest 7.000 złotych lub gdy się
chce naprawdę coś dobrego dla
mieszkańców zrobić. W tym drugim
przypadku muszą to być uczciwi
członkowie Rady.
Podobno w poprzedniej kadencji
w jednej z rad, dwie konkurujące
między sobą grupy, „podzieliły się”
władzą; jedna była Radą, a druga Za−
rządem, w wyniku czego cała Rada
nie−rządem stała.
Wybory władz znowu przebiegły
bardzo sprawnie. Odniosłem wraże−
nie, że niektórzy członkowie spotkali
się wcześniej i rozdali karty. Zgła−
szałem sąsiada, a on mnie do wszyst−
kich funkcji. Ostatecznie on został
członkiem Komisji Rewizyjnej. Ja je−
stem zwykłym członkiem Rady. Na−
stępne spotkanie Rady ma być po−
święcone budżetowi.
Radny osiedlowy
Sygnały Płockie

*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*
X Festiwal Muzyki Jednogłosowej

Po raz dziesiąty płocczanie byli
świadkami wielkiego odkrycia najstar−
szych zabytków europejskiej muzyki
religijnej. Przez trzy wieczory (26−28
marca) mogli obcować z muzyką daw−
ną, tworzoną przez
tysiąc lat, która, jak
mówi Marcel Peres,
stawia nas w głębo−
kiej relacji z pamię−
cią, ze spuścizną
wieków, czego tak
bardzo potrzebuje
nasza
epoka.
W pierwszy wieczór
festiwalu publicz−
ność
wysłuchała
staroruskich chora−
łów w wykonaniu
męskiego chóru pa−
triarchalnego
„Drevnerussky Ras−
pev” Anatolija Grindienko. „Liturgia
wg Św. Jana Chryzostoma” w ich wy−
konaniu wzbudziła zachwyt publicz−
ności. W sobotę, w drugi dzień festiwa−
lu, znany z wcześniejszych edycji festi−
walu, Bornus Consort przedstawił pro−

gram wielkopostny, przeznaczony na
Niedziele Męki Pańskiej. W ostatnim
dniu francuski Ensemble Organum
przypomniał „Nabożeństwo Adoracji
Krzyża w tradycji benewentu.”
Tegoroczny festiwal
był spotkaniem z mu−
zyką najwyższej pró−
by, a dobór wykonaw−
ców pozwolił zapoznać
się z tradycją muzycz−
ną Kościoła w całym
jej bogactwie. Duża
liczba młodzieży, która
zawitała na czas festi−
walu do płockiej Bazy−
liki Katedralnej świad−
czy nie tylko o tym, że
muzyka średniowiecza
nadal powala swoją
dynamiką i fascynuje
egzotycznością. To do−
wód, że jest ona również na swój spo−
sób współczesna i potrzebna. Organi−
zatorami festiwalu byli: Płocki Ośro−
dek Kultury i Sztuki, Urząd Miasta
Płocka oraz Kuria Diecezjalna
w Płocku.
(r. ł.)

Klasowy koncercik
Klasa IIe ze Szkoły Podstawowej nr
1 zorganizowała swój pierwszy klaso−
wy koncercik. Salę kameralną Pań−
stwowej Szkoły Muzycznej tłumnie
wypełniła wyjątkowa publiczność. Po
półtora roku intensywnej nauki gry na
instrumencie przyszedł bowiem czas na
zaprezentowanie swoich umiejętności
przed rodzicami i nauczycielami. Na
zmianę na scenie pojawiali się nie
mniej przejęci od trzymającej kciuki
widowni mali wirtuozi fortepianu,
skrzypiec, fletu, gitary i wiolonczeli.
Były walce, etiudy i koncerty, a każde−
mu występowi towarzyszyły niezwykłe
emocje. Dwunastu dziewięciolatków
pod „czujnym uchem” swoich nauczy−

cieli, a często i przy ich akompania−
mencie, starało się pokazać z jak naj−
lepszej strony. Choć dla większości
z nich nie był to pierwszy występ przed
publicznością, bo prezentowali się już
podczas audycji i koncertów, to dla
każdego ten wieczór miał szczególne
znaczenie. Po raz pierwszy dzieci
z utworzonej w Państwowej Szkole
Muzycznej klasy szkoły podstawowej
mogły potwierdzić, jak cenne dla roz−
woju ich uzdolnień jest połączenie
w jednym miejscu nauki szkolnej
z edukacją muzyczną. W tej chwili
w PSM funkcjonują dwie tego typu kla−
sy muzyczne powstałe przy współu−
dziale Urzędu Miasta.
mk

JAN WAĆKOWSKI

Mimo wszystko
współczesna
Wiesław Zalewski z Płockiej Drużyny Kuszniczej

Turniej kuszniczy
W sali barokowej Zamku Książąt
Mazowieckich rozegrany został II Ha−
lowy Zimowy Turniej Kuszniczy. Do
Płocka przyjechało 25 najlepszych
kuszników z całej Polski. Zawodnicy
strzelali do tarczy z 20 m. Zwycięzcą
turnieju został Mirosław Wudarski
z Płockiej Drużyny Kuszniczej. Drugie
miejsce zajęła Bernadetta Lewicka
z Toruńskiej Braci Rycerskiej a trzecie

Aleksander Kikcio z Braci Herbu Gryf
z Bytowa.
Organizatorami turnieju była Płocka
Drużyna Kusznica, POKiS i Muzeum
Mazowieckie. Wkrótce w Płocku bę−
dzie strzelać się nie tylko do tarczy, ale
również do kura. Spotkanie założyciel−
skie Płockiego Bractwa Kurkowego za−
planowano na 16 kwietnia w Muzeum
Mazowieckim w Płocku.
(r. ł.)

Płocka premiera miesiąca

Harnaś z Biblioteki Narodowej
Michał Jagiełło kocha góry, choć za−
brały mu ponad 40 bliskich osób. Do
Płocka przyjechał mówić o swojej fa−
scynacji Tatrami, o bezsilności wobec
śmierci przyjaciół i o tym, jak to ze
zbójowaniem bywało. Jagiełło to po−
stać niezwykła; pisarz, publicysta i al−
pinista oraz dyrektor Biblioteki Naro−
dowej. Wspinał się w Tatrach, Alpach,
Kaukazie, Pamirze i górach Turcji.
W latach 70. był naczelnikiem Grupy
Tatrzańskiej GOPR. Brał udział w 300
akcjach ratunkowych. Do dziś jest ra−
townikiem TOPR. – Trzy dni temu zwo−
ziłem z gór młodego snowboardzistę –
mówił podczas spotkania w Książnicy
Płockiej. Jest autorem opowiadań i po−
wieści o współczesnej tematyce psy−
chologiczno−obyczajowej. W większo−
ści z nich pojawia się tematyka tatrzań−
ska. Najbardziej znana i sześciokrotnie
wznawiana jest książka „Wołanie w gó−
rach.” Z kolei jego „Hotel klasy lux”
doczekał się filmowej adaptacji

z Krzysztofem Kolbergerem i Ignacym
Gogolewskim w rolach głównych.
W Płocku promował swoją najnowszą
książkę zatytułowaną „Zbójnicka sona−
ta”, w której opisuje zarówno samo zja−
wisko zbójnictwa tatrzańskiego, jak i po−
stacie poszczególnych zbójników. – To
próba refleksji nad ikonami kultury, któ−
rzy dzięki takim twórcom jak Kasprowicz,
Wyspiański, Tetmajer czy Witkiewicz
weszli do zbiorowej wyobraźni – mówił
autor. – To kanon polskiej literatury. Ja−
giełło próbuje dociec, na czym polega nie
słabnąca fascynacja podhalańskim zbójo−
waniem. – Przecież to byli przede wszyst−
kim bandyci, którzy owszem zabierali bo−
gatym, ale nie zamierzali z nikim się dzie−
lić – dodaje. – Mnie nie interesuje jednak
jak było, bo zapewne było okrutnie. Tylko
co takiego jest w tych zbójach, że do dziś
się o nich mówi. Z książki Jagiełły dowie−
my się jak powstała legenda o Janosiku,
kto to był i jak skończył Mateja, ostatni
zbój na Podhalu.
(r. ł.)

O nagrodę Prezydenta

Gościnnie w roli akompaniatorki wiolonczelistki Weroniki wystąpiła jedenastoletnia Marta

Sygnały Płockie

Już po raz trzeci podczas Dni Historii
Płocka zostaną przyznane nagrody Pre−
zydenta Płocka za osiągnięcia w dzie−
dzinie twórczości, edukacji artystycz−
nej, upowszechniania i ochrony kultu−
ry. Do konkursu mogą być zgłaszani
działacze, animatorzy kultury, twórcy
sztuki, autorzy nowatorskich progra−
mów rozwoju kultury, a także instytu−
cje, stowarzyszenia propagujące kultu−
rę w mieście.

Wnioski zaadresowane do Prezydenta
Miasta Płocka należy składać do 30 kwiet−
nia w Biurze Obsługi Klienta (stanowisko
nr 8). Powinny one zawierać: dane osobo−
we kandydata (kandydatów) lub nazwę
podmiotu i jego adres, informacje dotyczą−
ce całokształtu dotychczasowej działalno−
ści lub informacje o osiągnięciu, za które
ma być przyznana nagroda, uzasadnienie
wniosku i pisemną zgodę kandydata na
przetwarzanie danych osobowych. (m.d.)
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Czytelnicy, którzy prawidłowo
rozwiążą krzyżówkę, z liter
w oznaczonych polach otrzymają
hasło, które wystarczy dostarczyć
do redakcji (Urząd Miasta, Stary
Rynek 1, pok. 220) do 20 kwiet−
nia br. Autorzy właściwych haseł
wezmą udział w losowaniu na−
gród: Encyklopedii Popularnej,
Słownika Wyrazów Obcych i
Słownika Władców Polski.
(j)
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Sygnały Płockie

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

Cztery razy podium
wrotnej zwiedzić Rzym – mówił trener
Wojciech Pudlik. – Ale chyba najważ−
niejszym i najpiękniejszym przeżyciem
była audiencja u papieża.
Płocka ekipa miała możliwość zwie−
dzić Koloseum, Bazylikę św. Piotra,
Schody Hiszpańskie i Plac Wenecki.
– Bardzo podobała nam się Fontanna
di Trevi – opowiadali judocy.
Zawodnicy już od kilku lat uczest−
niczą w turnieju. Przypomnijmy, że
w roku ubiegłym z Forli przywieźli
trzy złote, jeden srebrny i trzy brązo−
we medale. W sumie przez trzy lata
udało się płocczanom zdobyć aż 16
krążków.
(m.d.)

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Płoccy judocy już po raz kolejny
uczestniczyli w Międzynarodowym
Turnieju „Citta di Forli”. Zawody od−
były się we włoskim mieście partner−
skim Płocka – Forli (13−14 marca).
Płocczanie, reprezentujący MMKS „Ju−
trzenka”, zdobyli cztery medale. Złoty
krążek wywalczył Krzysztof Jakubow−
ski. Srebrne medale przywieźli: Da−
mian Stasiak i Marcin Gontarek, a brą−
zowy – Adrian Jóźwiak.
Po powrocie, na spotkaniu z zastępcą
prezydenta Tomaszem Kolczyńskim
opowiadali o swoich wrażeniach.
– Dzięki Urzędowi Miasta i jednemu ze
sponsorów udało nam się w drodze po−

Prawie 500
zawodników
i zawodniczek
wzięło udział w
X Ogólnopolskiej
Olimpiadzie
Młodzieży
w Biegach
Przełajowych
(28 marca).
Odbyły się cztery
biegi: dziewczęta
startowały na
dystansie 2 i 3
km, a chłopcy na
3 i 5 km.
Szerszą relację
przedstawimy
w następnym
numerze
„Sygnałów”. (m.d.)

Sukces wózkarzy
Już po raz dziewiąty odbyły się Halo−
we Mistrzostwa Polski w Tenisie na
Wózkach. Zawody odbywały się
w Drzonkowie k/Zielonej Góry. Płoc−
czanie z Integracyjnego Klubu Tenisa
zaprezentowali wysoką formę i wrócili
z kilkoma medalami.
Złoty krążek zdobył Piotr Jaroszewski
w grze deblowej (wraz z Albinem Batyc−
kim ze Spartakusa Koźmin Wlkp.). Zło−
ty medal do Płocka trafił także dzięki
Agnieszce Gidzińskiej−Kubiak. W grze
deblowej z Agnieszką Bartczak z LOB
Wrocław pokonała parę: Wanda Cey−

Zastępcy prezydenta: Piotr Kubera i To−
masz Kolczyński (za siatką) przyczynili
się do zwycięstwa gospodarzy

Piłka siatkowa w naszym mieście
znajduje coraz większe uznanie zarów−
no wśród młodzieży, jak i dorosłych.
Kto nie wierzył, mógł się o tym przeko−
nać 22 marca. W Gimnazjum Nr 4 od−
był się II Międzyszkolny Turniej Dru−
żyn Gimnazjalnych Mieszanych w Pił−
ce Siatkowej. Pomysłodawcami takiego
przedsięwzięcia byli nauczyciele oraz
dyrektor szkoły Arnold Denst.
Organizatorzy imprezy zaprosili do
swojej hali drużyny mieszane z Gimna−
zjów Nr 2, 3 i 6. Dziewczęta i chłopcy
wraz ze swoimi opiekunami na parkiecie
to obrazek rzadki, a jeśli dodamy do tego
Sygnały Płockie

władze miasta to powoli zmagania nabie−
rają wysokiej rangi. Drużyna gospoda−
rzy, aby wzmocnić swoje szeregi zapro−
siła do gry Urząd Miasta, który desygno−
wał swoich najlepszych zawodników (w
piłce siatkowej!) w osobach zastępców
prezydenta: Piotra Kubery i Tomasza
Kolczyńskiego. Wybór okazał się niez−
wykle trafny i chyba nie przypadkowy,
bo prezydenci okazali się poważnym
wzmocnieniem uczniów z „4” i walnie
przyczynili się do zwycięstwa w całym
turnieju drużyny gospodarzy. Drugie
miejsce zajęli zawodnicy z Gimnazjum
Nr 2, którzy zaczęli rozgrywki od poraż−
ki, ale w miarę upływu czasu grali coraz
lepiej.
– Cała impreza ma charakter inte−
gracyjny – powtarzały niejednokrot−
nie organizatorki turnieju Elżbieta
Kagankiewicz i Ewa Bednarska, które
pracowały tego dnia również w roli
sędziów głównych, a w przerwach
dbały o oprawę muzyczną całej zaba−
wy. Niewątpliwie cieszy fakt, że za
sprawą kilku osób, którym jeszcze się
chciało coś zrobić w codziennej rze−
czywistości czynny udział wzięły wła−
dze naszego miasta dokumentując, że
sport w Płocku to nie tylko klub Wi−
sła, ale i zdolna młodzież, w którą
warto inwestować. Bo to właśnie od
niej zależy poziom sportowy naszego
regionu w przyszłości.
(p.n.)

Biegi pod wiatr
Ponad 500 zawodników reprezentu−
jących prawie 50 klubów m.in. z War−
szawy, Olsztyna, Ełku, Radomia wzię−
ło udział w Międzywojewódzkich Mi−
strzostwach w Biegach na przełaj (13
marca).
U podnóża Wzgórza Tumskiego, tuż
nad zalewem Sobótka, młodzi zawod−
nicy zmagali się z trudną trasą i wieją−
cym silnym wiatrem. Trasy były bardzo
trudne; różnica poziomów pomiędzy
najniższym a najwyższym punktem
wynosiła 10 metrów.
Cztery złote medale zdobyli zawodni−
cy Miejskiego Uczniowskiego Klubu
Sportowego: Agnieszka Sołdyńska

(1500 m młodziczek), Dawid Kosiński
(2000 m młodzików), Piotr Puszcz (3000
m młodzików) i Paulina Paradowska
(2000 m juniorek młodszych). Indywidu−
alnie brązowy medal zdobył Kamil Ba−
naśkiewicz w biegu na 5 km juniorów
młodszych. Młodzicy MUKS−u wygrali
także klasyfikację drużynową, a młodzi−
czki zajęły drugie miejsce.
Organizatorami Mistrzostw byli:
Urząd Miasta Płocka, Warszawsko−Ma−
zowieckie Stowarzyszenie Związków
Sportowych, Miejski Zespół Obiektów
Sportowych, Miejski Uczniowski Klub
Sportowy Płock oraz płocka Rada
Związków Sportowych.
(m.d.)

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Władze na parkiecie

nowa (SKT Wózkarzy Sopot) – Judyta
Olszewska (IKT Płock), które zdobyły
srebrny medal. Krążki takiego samego
koloru zdobyli: Agnieszka Gidzińska−
−Kubiak oraz Jerzy Kulik w grze debl−
owej w parze z Tadeuszem Kruszelnic−
kim z SKS Konstancin. Jerzy Kulik wy−
walczył również medal brązowy w grze
singlowej. Także trzecie miejsce zajęła
para Arkadiusz Stasiak – Mariusz Śmie−
tanka z Płocka.
Płocczan do zawodów przygotowy−
wali: Jacek Wilczyński i Artur Adam−
czuk.
(m.d.)
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Kalendarz
imprez kulturalnych

Śmiech

1 kwietnia
TNP
Otwarcie wystawy fotografii
Tomasza Gałązki ”Płock – inne
spojrzenie”, godz. 17
3 kwietnia
Teatr Dramatyczny
”O co biega”, godz. 18
6 kwietnia
Klub Osiedla Kochanowskiego
Międzyszkolny Przegląd Twórczości
Dziecięcej ”Zwyczaje i obrzędy
wielkanocne”, godz. 10
7 kwietnia
MDK
Spotkanie Towarzystwa Miłośników
Lwowa, godz. 18
SDK
XIV Festiwal Piosenki o Zdrowiu
Wyśpiewać zdrowie”, godz. 10
13 kwietnia
SDK
Koncert pieśni wielkanocnej, godz. 17
Książnica Płocka
III Płockie spotkania z historią
najnowszą: Janusz Krupski
– ”Opozycja katolicka w Polsce
posierpniowej”, godz. 17
14 kwietnia
Teatr Dramatyczny
”Kopciuszek”, godz. 10
Płocka Galeria Sztuki
Spotkanie z laureatami ”Srebrnych
masek”, godz. 18
15 kwietnia
Dom Darmstadt
Otwarcie wystawy fotograficznej
Zbigniewa Krydy ”Weneckie
pstrykałki”, godz. 18
Do 17 kwietnia
Płocka Galeria Sztuki
Wystawa Barbary Pierzgalskiej
”Tkanina unikatowa”
Do 2 maja
Muzeum Mazowieckie
Józef Mehoffer, godz. 9−15.
Do 29 maja
Książnica Płocka
Wystawa poświęcona życiu
i twórczości Agnieszki Osieckiej pt.
” Wszystko kończy się piosenką”

– Ojcze, muszę ci zakomunikować, że chcę oże−
nić się z panną Ninon, baletnicą z operetki – oz−
najmił pewnego razu Aleksander Dumas syn.
– Przejdzie ci chłopcze – pokiwał głową pi−
sarz. Kiedy byłem w twoim wieku i poznałem
Ninon, też chciałem się z nią żenić.
***
Rozmawiają dwaj kawalerowie:
– Kupiłem książkę kucharską, ale nie nadaje
się do użytku.
– Dlaczego?
– Bo każdy przepis zaczyna się od słów ”weź
czyste naczynie”.
***
Lord do swego kucharza:
– Wiliams! Jutro przyjeżdża moja teściowa.
Oto spis jej ulubionych dań. Jeśli ugotujesz coś
z tej listy, natychmiast cię zwolnię!
***
Ojciec do młodzieńca, proszącego o rękę
córki:
– Ożeniłby się pan z moją córką, gdyby nie
miała ani grosza?
– Oczywiście!
– A więc nic z tego nie będzie. Nie oddam
córki szaleńcowi.
***
Einsteinowi lekarze zakazali palić, ale nie
przestrzegał zakazu.
– Która to dziś fajka? – pyta z troską żona.
– Pierwsza.
– Wydaje mi się, że co najmniej czwarta.
– Ależ, moja droga − odparł uczony – przecież
w matematyce nie jesteś mocniejsza ode mnie.
***
Turystka wiezie z Francji skrzynkę butelek.
– Co jest w tych butelkach? – pyta celnik.
– Woda z Lourdes.
Celnik sprawdza jedną butelkę.
– Przecież to jest wino!
– Wino? – dziwi się turystka. – No, widzi
pan, znowu cud.
***
Po kilku deszczowych dniach urlopowiczka,
wynajmująca pokój u rybaka nad morzem, za−
czyna pakować manatki.
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– Już pani nas opuszcza?
– Tak, to przez ten deszcz...
– Ale w Warszawie też pada!
– Możliwe, ale znacznie taniej.
***
Starsi panowie siedzą w parku na ławeczce.
Nawiązuje się rozmowa.
– Ależ ta dzisiejsza młodzież jest zepsuta...
– Bardzo...Aż człowiekowi przykro, że nie
może już być młodym...

***
Jeden z braci Beethovena dorobił się znacz−
nego majątku i kupił wiejską posiadłość. Po−
wodzenie uderzyło mu chyba do głowy, bo
wysyłając do brata życzenia noworoczne pod−
pisał się: Johann van Beethoven, właściciel
dóbr.
Kompozytor niezwłocznie odpisał: Ludwig
van Beethoven, właściciel mózgu.
***
Wielbicielka Marka Twaina spytała go, czy
ma szczęście w miłości.
– Zdecydowanego pecha, łaskawa pani – od−
parł pisarz. – Jedyna kobieta, którą kochałem,
wyszła za mąż.
– Za kogo?
– Powiem pani, za mnie.
Zebrała (j)

Rok 2004 jest rokiem
przestępnym – luty miał 29
dni, a cały rok 366. Po co
wprowadzono lata prze−
stępne i jak są liczone?
Podstawą kalendarzo−
wej rachuby czasu jest rok
zwrotnikowy, w ciągu
którego dokonuje się peł−
na zmiana pór roku. Rok
zwrotnikowy liczy 365
dni 5 godzin 48 minut i 46
sekund. W kalendarzu
musi być całkowita liczba
dni, przyjęto więc że nor−
malny rok ma 365 dni, a z
dodatkowych 6 godzin
przez 4 lata składa się do−
datkowy dzień. Dlatego co
czwarty rok ma 366 dni.
Końcówka roku zwrot−
nikowego jest jednak tro−
chę mniejsza niż pełne 6
godzin, więc pewne lata,
które powinny być prze−
stępnymi muszą być zwy−
kłymi, by rachunek zga−
dzał się co do sekundy.
Wprowadzając w 1582 ro−
ku kalendarz gregoriański
przyjęto, że zwykłymi la−
tami (zamiast przestęp−
nych) będą te lata, których
numer ma na końcu dwa
zera. Jednak wtedy średni
rok kalendarzowy byłby
nieco dłuższy niż zwrotni−
kowy. Dodatkowo więc
ustalono, że lata których
numer dzieli się bez reszty
przez 400 będą przestęp−
nymi. Przestępnym zatem
był dodatkowo rok 1600,
2000 i będzie 2400,
a zwykłymi latami są rów−
nież zakończone dwoma
zerami lata: 1700, 1800,
1900, 2100, 2200, 2300.
Przy takim systemie licze−
nia jeden dzień różnicy
między rokiem kalenda−
rzowym a zwrotnikowym
pojawi się dopiero w roku
4317.
(j)

Cytat
numeru

JANUSZ KUKLEWICZ

(za zmiany w programie redakcja
nie odpowiada)

Dlaczego
przestępny?
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i sportowych
3 kwietnia
MDK
VIII turniej szachowy ”Liga szkół”,
godz. 9
Ekonomik
Mecz I ligi tenisa stołowego:
Magistrat Płock – Morliny Ostróda,
godz. 16
7 kwietnia
Ekonomik
Mecz I ligi tenisa stołowego:
Magistrat Płock – Spójnia Warszawa,
godz. 16
10 kwietnia
Stadion Wisły
I liga piłki nożnej: Wisła Płock
– Wisła Kraków, godz. 19
14 kwietnia
Hala Chemika
Ekstraklasa piłki ręcznej:
Wisła Płock – Zagłębie Lubin,
godz. 18
(j)

Czy wiesz, że...

Prawa są jak
pajęczyny, poprzez
które przedostają się
wielkie muchy, a w
których więzną małe.
Ch.L.Montesquieu
Sygnały Płockie

Zmartwychwstanie Pana Jezusa (łac. Resurrectio, gr. Anastasis), powrót do ziemskiego życia po śmierci na Krzyżu, jest najwyższym
przejawem objawienia Bożego. Tajemnica Wielkanocna jest też zapowiedzią wskrzeszenia do życia wszystkich ludzi i Jego ostatecz−
nego Zwycięstwa. Tradycja związana ze Zmartwychwstaniem Pana Jezusa ma również swój szczególny akcent związany z Płockiem.

S

am moment Zmartwychwstania
Pana Jezusa nie jest opisany.
Ewangelie kanoniczne i apokry−
ficzne przekazują wydarzenia jakie na−
stąpiły już po Zmartwychwstaniu: Po
upływie szabatu, o świcie pierwszego
dnia tygodnia przyszła Maria Magdale−
na i druga Maria obejrzeć grób. A oto
powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albo−
wiem Anioł Pański zstąpił z nieba, pod−
szedł, odsunął kamień i usiadł na nim.
Postać jego jaśniała jak błyskawica,
a szaty jego były białe jak śnieg. [Ewan−
gelia św. Mateusza, Mt 28, 1−7, 16−17]

innej pieśni rezurekcyjnej: Przez twe
święte zmartwychwstanie, – Boży Synu,
odpuść nam zgrzeszenia, – Ty jeś ten
dzień nam wsławił, – Śmierci wiecznej
nas zbawił. –Swoją świętą moc zjawił.
W oryginale pierwszy wers miał
brzmieć: Prestwe swete weschrznene,
i przyjmuje się, że jest to pieśń polska,
dla której nie odnaleziono obcych wzo−
rów. Była śpiewana podczas uroczy−
stości w 1373 roku.
Strusie jajo

Józef z Arymatei jest postacią znaną
z Pisma Świętego, mówi o nim m.in.
św. Mateusz. Był członkiem Wysokiej
Rady – Sanhedrynu, ale także uczniem
Chrystusa, który za zezwoleniem Piłata
zdjął Jego ciało z Krzyża i złożył we
własnym grobie. W tradycji pism apo−
kryficznych, Ewangelii Nikodema
i Zemście Zbawiciela, jest pierwszą
osobą, której ukazał się Pan Jezus.
Ponieważ Józef zatroszczył się o cia−
ło Pana Jezusa, Żydzi uwięzili go w do−
mu bez okien, a wejście do niego za−
pieczętowali. Następnie odbyli nad nim
sąd i radzili jaką śmiercią mają go stra−
cić: Gdy zasiadł Synedrion, nakazano,
aby przyprowadzono go bez żadnego
szacunku. A gdy otwarto drzwi, nie
znaleziono go. I cały lud wychodził
z siebie ze zdumienia, bo stwierdzono,
że pieczęcie są nienaruszone, a klucze
miał Kajfasz [Ewangelia Nikodema,
EwNik XII 2].
Kiedy rozeszła się wieść o zniknięciu
ciała Pana Jezusa i ukazaniu się anioła,
który rozmawiał z kobietami, kapłani
przekupili żołnierzy, świadków cudow−
nego wydarzenia i pouczyli ich, aby mó−
wili, że ciało zostało wykradzione. Jed−
nocześnie nakazali poszukiwania Pana
Jezusa, ale Go nie odnaleźli. Odnaleźli
Józefa z Arymatei, który opowiedział im,
co mu się przydarzyło: I rzekł Józef: „W
dzień przygotowania [do szabatu] zam−
knęliście mnie koło godziny dziewiątej,
i tak pozostałem cały dzień szabatu. A o
północy, gdy modliłem się stojąc, oto
dom, w którym zamknęliście mnie, pod−
niósł się w czterech kątach, i ujrzałem
przed oczyma światło jakoby błyskawicy.
I przeląkłszy się wielce padłem na twarz.
Ale ktoś ujął mnie za rękę i podniósł mnie
z miejsca, na które padłem, a wilgoć wo−
dy spłynęła po mnie od głowy aż do stóp,
a zapach mirry doszedł do moich nozdr−
zy. I ktoś otarł mi twarz, i rzekł do mnie:
<<Nie lękaj się, Józefie, otwórz twe oczy
i zobacz, kim jest ten, który z tobą rozma−
wia!>> A spojrzawszy ujrzałem Jezusa,
i zadrżałem, bo zdawało mi się, że to zja−
wa [...] I wziął mnie za rękę, a choć drzwi
były zamknięte, znalazłem się pośrodku
mojego domu, i złożył mnie na moim łóż−
ku, i rzekł do mnie <<Pokój z tobą!>>
[EwNik XV 6].
Czas radości

Uroczystości na pamiątkę Zmartwych−
wstania Pana Jezusa obchodzi się od bar−
dzo dawna i mają niezwykle bogaty rytu−
ał. Dotyczy to zarówno liturgii kościelnej
jak i obrzędowości ludowej. Już w X
Sygnały Płockie

WIESŁAW KOWALSKI

Józef z Arymatei

Polichromia w nawie głównej płockiej katedry

CHRYSTUS
Z MARTWYCH WSTAŁ JEST
wieku wprowadzono w Europie zachod−
niej procesje rezurekcyjne z wykorzysta−
niem pieśni wielkanocnych. Najstarszy
zachowany opis uroczystości wielkanoc−
nej obchodzonej w Płocku związany jest
z niedzielą 17 kwietnia 1373 roku.
W czasie tej Rezurekcji korzystano
z Graduału płockiego (księga zawierają−
ca melodie chorałowe), który w 1365 ro−
ku ufundował kanonik Markward Juno−
szyc, syn Ziemka z Kliczewa, a przepisa−
ny został przez skryptora Świętosława
z Wilkowa. Księga ta (do 1940 roku
przechowywana w bibliotece Semina−
rium Duchownego w Płocku, wywiezio−
na przez Niemców do Królewca, do dziś
nie odnaleziona) zawiera odpis najstar−
szej polskiej pieśni wielkanocnej:
Chrystus z martwych wstał je,
Ludu przykład dał je,
Eż nam z martwych wstaci
Z Bogiem krolewaci. Kyrie.
Jest to tłumaczenie trzeciej zwrotki
z łacińskiej pieśni wielkanocnej, która
uformowała się z niemieckiej pieśni
Christ der ist erstanden. W czasie pro−
cesji była śpiewana przez lud w języku
ludowym, pospolitym, na przemian
z pieśniami w języku literackim, łaciń−
skim, wykonywanymi przez chór.
Piękno i prostota tej pieśni, jej deli−
katna melodia zadecydowały o wyjąt−
kowej żywotności i popularności do
dnia dzisiejszego. Można by rzec, że aż
nazbyt wielkiej popularności. Pro−
boszcz Lubiński, który miał jakieś pre−
tensje do dziedzica z Bielewa – Miko−
łaja Strzeleckiego, w czasie Wielkano−
cy 1483 roku miał zaśpiewać: Chrystus
zmartwychwstał jest, Strzelecki zdrajca
jest. Kyrie elejson, co poniekąd odpo−
wiada średniowiecznemu tekstowi nie−
mieckiemu: Chrystus zmartwychwstał
jest, kasztelan złapany jest.

Do połowy XV stulecia pieśń zacho−
wała formę jednozwrotkową. Od tego
czasu na bazie treści ewangelicznych
i apokryficznych powstawały nowe
strofy. Zestaw ten był zmienny. We
współczesnych śpiewnikach jest
w wersji dziewięciozwrotkowej:
1. Chrystus zmartwychwstał jest,
– Nam przykład dan jest, – Iż mamy
z martwych powstać, –
Z Panem Bogiem Królować. – Alleluja.
2. Leżał trzy dni w grobie, – Dał bok
przebić sobie, – Bok, ręce, nogi obie,
– Na zbawienie tobie. –Alleluja.
5. Powiedz nam Maryja, – gdzieś Pa−
na widziała? –Widziałam Go po męce,
Trzymał chorągiew w ręce. –Alleluja.
9. Bądźmy więc weseli –jak w niebie
anieli –czegośmy pożądali, – tegośmy
doczekali. – Alleluja.
Nie była to jedyna polska pieśń wiel−
kanocna z tego czasu związana z Płoc−
kiem. W rękopisie Stella chori Plocen−
sis z 1360−1370 roku zapisana jest treść

W tradycji Płocka związki ze zmar−
twychwstaniem Pana Jezusa można
odnaleźć w jednym z dwóch cudów,
jakie się wydarzyły w Płocku i zostały
opisane w 1148 roku.
Symbolem zmartwychwstania jest
jajko, w którego wnętrzu ukryte jest
życie. Kiedy skorupki pękają jak
groby, życie zostaje z niego wskrze−
szone. Według legendy, w katedrze
płockiej w czasach biskupa Aleksan−
dra odnaleziono relikwie Pana Jezu−
sa, koronę cierniową i Jego nieszytą
tunikę. Biskup święte relikwie umie−
ścił w oprawie ze strusiego jaja i ka−
zał powiesić na żelaznym łańcuchu
przed ołtarzem Maryi Panny. Jednak
ogniwo środkowe pękło i jajo zaczę−
ło powoli spadać. Spadało tak wol−
no, że znajdujący się w dalszej
odległości kanonik zdążył podbiec
i złapać je do biretu bez żadnej szko−
dy dla jaja i swojej ze strony ciężkie−
go łańcucha, który lekko opadł na je−
go ramiona.
W średniowieczu strusia uznawano
za symbol Chrystusa. Struś zanim zło−
ży jaja, patrzy w niebo wyczekując
właściwej pory, a jest nią okres najwię−
kszych upałów. Człowiek też powinien
kierować się wartościami pochodzący−
mi z nieba, od Chrystusa.
Najważniejszym znakiem zmar−
twychwstania, związanym z Płockiem
jest świadectwo Jezusa dane siostrze
Faustynie, do której przyszedł jak do
Józefa z Arymatei – w celi i w czasie
modlitwy. Dla Józefa był Miłosierny
i uwolnił go, siostrze Faustynie zapo−
wiedział swoje Miłosierdzie dla tych,
którzy się do Niego zwrócą. Cela i łań−
cuch to atrybuty zniewolenia: fizyczne−
go i duchowego, Miłosierdzie Boże to
znak wyzwolenia i odrodzenia czło−
wieka.
Roman Rzymkowski

”Pasja Chrystusa” z kościoła św. Jakuba w Toruniu (1480 r.)
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GRZEGORZ RYCHLIK

...Kościół dekorowany przeze mnie będzie symfonią kolorową, obejmującą gmach cały. (...) To jedna dekoracja jednolita, która biegnie ścianami, zmienia kolory za−
sadnicze stosownie do części organizmu architektonicznego, które pokrywa tak, jakby te części z naturalnego, kolorowego materiału były wykonane.
(fragment listu artysty do ówczesnego kanonika i późniejszego abpa A.J. Nowowiejskiego)

Symfonia kolorów
Projekt Mehoffera w płockiej katedrze
nie został ostatecznie zrealizowany, choć
artyście (rywalizującemu a młodszym ko−
legą Stanisławem Wyspiańskim) bardzo
na tym zależało. Jak to często bywa – nie−
doceniony w kraju – zebrał laury zagrani−
cą; w 1895 roku wygrał
międzynarodowy kon−
kurs na zespół projek−
tów witraży w katedrze
św. Mikołaja we Fry−
burgu, który został zre−
alizowany.
Ale część projektów
przygotowanych dla
naszej katedry pozo−
stała i możemy je po−
dziwiać na wystawie
w Muzeum Mazo−
wieckim. Efekt nie jest
doskonały, bo – jak
powiedział na werni−
sażu dyrektor Tadeusz
Zaremba – takie prace
wymagają przestrzeni
i oglądane z bliska tracą konieczną per−
spektywę. Ale i tak zachwycają feerią
barw, bogactwem detali, technikami wy−
konania. Bo oprócz projektów witraży
i polichromii Józef Mehoffer projekto−
wał też sztukę użytkową: abażury, tkani−
ny, banknoty, meble, ogrody, ilustracje
do książek, scenografie. Był artystą
wszechstronnym – posługiwał się wę−
glem, tuszem, pastelą, akwarelą, gwa−
szem i złoceniami.

Prace Mehoffera, ze względu na
brak miejsca, w większości przecho−
wywane są w magazynach muzeum.
Podobnie jak wiele innych cennych
zbiorów, które rzadko oglądają światło
dzienne. Jeszcze w tym roku muzeum
chce zaprezentować
dawno nie ekspono−
wane: widoki miast
polskich, sztukę Da−
lekiego Wschodu,
monety,
kolekcję
kartograficzną, w al−
kierzyku i kuferku
babuni.
Wystawa przygo−
towana została ze
zbiorów własnych
Muzeum Mazowiec−
kiego i jest swego ro−
dzaju aneksem do
przygotowywanej
przez Muzeum Naro−
dowe w Krakowie
wystawy monogra−
ficznej Mehoffera, która eksponowana
będzie w Musee d’Orsay w Paryżu
w czerwcu br., w ramach prezentacji
kultury polskiej we Francji. Jej otwar−
cie poprzedził koncert uczniów płockiej
PSM i fragmenty dzienników artysty,
odczytane przez warszawskiego aktora
Michała Breitenwalda. Ekspozycja
czynna będzie do 2 maja. Warto ją zo−
baczyć, bo druga okazja pewnie szybko
się nie nadarzy.
E.J.

