15 KWIETNIA 2006

Nr 8 (146)

PISMO URZĘDU MIASTA PŁOCKA

Spokojnego, świątecznego czasu,
wielkiej wiary w życie i w siebie, radości,
miłości i choćby maleńkiej chwili zamyślenia
życzą Czytelnikom
Rada Miasta Płocka
Prezydent Miasta Płocka
Redakcja „Sygnałów Płockich”
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Prezydent zarządził
Garaże do wynajęcia
Do wynajęcia w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego przez−
naczono garaż o pow. 18 mkw. zlo−
kalizowany przy ul. Bartniczej. Ga−
raż znajduje się w zabudowie szere−
gowej, jest wyposażony w instala−
cję elektryczną. Do wynajęcia jest
też garaż przy ul. Padlewskiego
i przy ul. Gałczyńskiego – oba
o pow. 16 mkw.
Badania PET

Prezydent ogłosił konkurs ofert
na wybór realizatora badań PET
w ramach Programu zdrowotnego
dla mieszkańców Płocka. Prze−
wodniczącym komisji konkurso−
wej jest z−ca prezydenta Piotr Ku−
bera. Badania będą przeprowadza−
ne od maja do końca roku. Oferty
należy składać w Wydziale Zdro−
wia i Spraw Społecznych pok. 250
do 2 maja br.

Wszystko
o kleszczach
W związku z ubiegłorocznymi
przypadkami zachorowań ludzi
i zwierząt po ukąszeniach kleszczy,
zwiększyło się zainteresowanie tymi
owadami. Wychodząc naprzeciw
społecznemu zapotrzebowaniu na
wiedzę na ten temat, Urząd Miasta
Płocka organizuje 19 kwietnia
o godz. 15.30 otwarte szkolenie na
temat zagrożeń, jakie powodować
mogą kleszcze i możliwości minima−
lizowania ich skutków. Szkolenie po−

Minęło pół miesiąca...

prowadzi dr Ewa Szlendak z katedry
entomologii stosowanej Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie.
Spotkanie będzie miało miejsce
w auli ratusza i mogą wziąć w nim
udział wszyscy zainteresowani,
a szczególnie przedstawiciele rad
mieszkańców osiedli, spółdzielni
mieszkaniowych, gospodarze terenu,
którzy będą mogli potem przekazać
nabytą wiedzę mieszkańcom.
(j)

Dywany z kwiatów

Plan remontów

KRZYSZTOF KALIŃSKI

W Urzędzie Miasta powstał 9−
osobowy zespół, którego zadaniem
jest opracowanie wieloletniego pla−
nu remontów budynków, będących
własnością gminy. Zespołowi prze−
wodniczy z−ca prezydenta Dariusz
Zawidzki, a w jego skład wchodzą
przedstawiciele Urzędu Miasta,
MZGM−TBS, ARS i MZD.
Na kulturę i sport

Podzielone zostały pieniądze z bu−
dżetu miasta na dofinansowanie or−
ganizacji pozarządowych, działają−
cych na rzecz kultury i sportu. Łącz−
nie na kulturę rozdzielono 184 tys.
złotych między 17 organizacji, które
otrzymają od 2 do 30 tys. zł. Nato−
miast na działania sportowe przezna−
czono 1 mln złotych, rozdzielony
między 29 organizacji.
Lokale na sprzedaż

Do sprzedaży przeznaczono 3 pu−
ste lokale użytkowe. Dwa mieszczą
się przy ul. Dobrzyńskiej 2a (po ap−
tece – 141,8 mkw. i sklepie wielo−
branżowym – 60,9 mkw.), a trzeci
przy ul. Kolegialnej 43a (po kawia−
rence interentowej – 45 mkw.). (j)

Blisko 57 tysięcy nowych roślin po−
jawi się tej wiosny w Płocku. Nasadze−
nia rozpoczną się w połowie maja i po−
trwają do pierwszych dni czerwca.
Podobnie jak w latach ubiegłych,
kwiaty pojawią się przede wszystkim
w centralnych punktach miasta. Naj−
więcej będzie ich w okolicach Stare−
go Miasta. Jednak roślin nie będzie
na ulicy Tumskiej i placu przy No−
wym Rynku. A wszystko przez pro−
wadzone lub planowane tam inwe−
stycje.
W tym roku w Płocku zakwitną prze−
de wszystkim aksamitki, begonie, szał−

Tradycje Wielkanocne

Święta
w muzeum

Kolorowe kolaże, wycinanki, pla−
katy, świąteczne stroiki – w sumie po−
nad 1350 prac ze 117 placówek wpły−
nęło na IV Regionalny Konkurs Pla−
styczny Tradycji Wielkanocnych. Te
nagrodzone i wyróżnione można oglą−
dać do 19 kwietnia (również w sobo−
ty i niedziele) w Domu Darmstadt.
Organizatorem konkursu był Płocki
Ośrodek Kultury i Sztuki.
(na okładce: praca Piotra Majche−
ra z kl. VI Szkoły Podstawowej
w Ostrowach, która zdobyła I nagro−
dę w kat. 10 – 12 lat)

Muzeum Mazowieckie zaprasza
płocczan na zwiedzanie wystaw sta−
łych i czasowych w okresie Świąt
Wielkanocnych. W Wielki Piątek
(14.04) muzeum czynne będzie do
godz. 13, a w wielkanocny poniedzia−
łek (17.04) od godz. 10 do 16.30.
W sobotę i niedzielę (15 i 16 kwiet−
nia) muzeum będzie zamknięte.
Muzealną wycieczkę możemy za−
planować również na pierwszy (długi)
majowy weekend, z wyjątkiem nie−
dzieli (1.05), we wtorek i środę (2 i 3
maja) muzeum będzie czynne.
(rł)

wia i czerwone pelargonie. Pojawią się
też tzw. mrozy, czyli rośliny o srebr−
nych liściach, które ozdobią kwiatonie−
ry również zimą. Jak zawsze na Placu
Obrońców Warszawy z kwiatów zosta−
nie ułożony herb Płocka. Nie zabraknie
kwietnych dywanów na nadwiślańskim
bulwarze oraz w al. Kilińskiego i Jacho−
wicza.
Tego lata w pełnej krasie zaprezen−
tuje się blisko 2,5 tysiąca róż okrywo−
wych zasadzonych w ubiegłym roku
m.in. w środkowym pasie al. Jachowi−
cza, przy stadionie miejskim i na ron−
dzie przy ul. Dobrzyńskiej.
(m.d.)

Nie płać za kota
W poprzednim numerze Sygna−
łów Płockich, który ukazał się
z datą 1 kwietnia, zamieściliśmy
m.in. informację o wprowadzeniu
podatku za posiadania kota (ana−
logicznie do podatku płaconego
przez właścicieli psów). Data, pod
którą ukazała się ta zapowiedź,
nie była przypadkowa – był to
oczywiście prima aprilisowy żart.
Jeśli niektórzy czytelnicy dali się
nabrać, to... bardzo cieszymy się
i prostujemy, że podatku od ko−
tów – na razie – nie ma.
Redakcja

* MZGM rozpocznie na Podolszycach
Płd. budowę apartamentowców (kilka−
naście mieszkań dwupoziomowych)
z podziemnym parkingiem.
* Urząd konserwatorski pozostanie
w zabytkowej baszcie u zbiegu ul.
Zduńskiej i Okrzei. Postępowanie przed
Komisją Regulacyjną między Wojewo−
dą Mazowieckim a Związkiem Gmin
Wyznaniowych Żydowskich (który wy−
stąpił o zwrot nieruchomości) zakończy−
ło się ugodą; wojewoda zapłaci 106 tys.
zł odszkodowania.
* Karty rekrutacyjne do nowego
przedszkola przy ul. Czwartaków 18
odbierać można do końca kwietnia
w przedszkolu nr 6 przy ul. Łączni−
czek.
* Ze Starego Rynku wycięty zostanie
cały szpaler 22 lip; drzewa są chore,
nie pomogło im też źle prowadzone
przycinanie. Na ich miejsce posadzone
będą młode, bardziej odporne na trud−
ne warunki drzewa dla których zosta−
nie założony specjalny drenaż nawilża−
jący.
* Pasażerowie zebrali ponad tysiąc
podpisów pod protestem w sprawie
likwidacji połączenia kolejowego
z Kutnem.
* Ostatniego dnia marca Wojewoda
Mazowiecki ogłosił pogotowie przeciw−
powodziowe w 13 powiatach, położo−
nych wzdłuż Wisły – także w Płocku
i Warszawie.
* Z zarządu Orlenu został odwołany
Dariusz Witkowski (wiceminister skar−
bu w rządzie Marka Belki). Zastąpił go
Krzysztof Szwedowski (wiceprezes
NIK w latach 2001−2005).
* Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
PERN odwołało ze stanowiska wicepre−
zesa Andrzeja Żelechowskiego, odpo−
wiedzialnego za eksploatację systemów.
* Na stanowisku prezesa Orlen Gazu
Andrzeja Rokickiego zastąpił Tomasz
Grzela (dotychczasowy z−ca dyr. w biu−
rze marketingu Orlenu).
* Sygnalizacja świetlna na skrzyżowa−
niu ul. Kwiatka i Tumskiej będzie lepiej
widoczna – zawiśnie na wysięgnikach.
* Ledwie z pól zniknął śnieg a już stra−
żacy muszą interweniować przy wypala−
niu traw.
* Amica Wronki pokonała piłkarzy Wi−
sły Płock 2:0.
* W mieszkaniu 30−letniego płocczani−
na policja znalazła 12 tys. tabletek eksta−
zy.
* 36 muzyków stanęło do przesłuchań,
które mają wyłonić 9 nowych członków
Płockiej Orkiestry Symfonicznej.
* Piotr Dyśkiewicz został nowym sze−
fem płockiej filii Wojewódzkiego Urzę−
du Pracy.
* Rada nadzorcza Zakładów Mięsnych
Płock wszczęła postępowanie kwalifika−
cyjne na stanowiska prezesa i członków
zarządu firmy.
* Do końca marca podatnicy złożyli
w płockim Urzędzie Skarbowym 35
tys. PIT−ów. Brakuje jeszcze około 50
tysięcy.
* W zoo przyszły na świat dwie mał−
pki pigmejki. Ponieważ dorosłe osob−
niki mierzą zaledwie kilkanaście cen−
tymetrów maluchy bardzo trudno do−
strzec.
(j)
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z obrad rajców
Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na LIV
sesji w dniu 28 marca 2006 roku:

1. UCHWAŁA NR 903/LIV/06 w spra−
wie zatwierdzenia Sprawozdania za
rok 2005 z działalności Miejskiego
Rzecznika Konsumentów w Płocku.
2. UCHWAŁA NR 904/LIV/06
w sprawie wezwania Komitetu Pro−
testacyjnego Przeciwko Zabudowie
Placu Nowego Rynku dotyczącego
uchwały Nr 572/XXX/04 Rady
Miasta Płocka z dnia 28 września
2004 roku w sprawie zasad wnosze−
nia, cofania i zbywania udziałów
i akcji przez Prezydenta Miasta
Płocka w spółkach.
3. UCHWAŁA NR 905/LIV/06 w spra−
wie Wieloletniego Planu Inwestycyj−
nego na lata 2007−2013.
4. UCHWAŁA NR 906/LIV/06 w spra−
wie zmian w Budżecie Miasta Płocka
na 2006 rok.
5. UCHWAŁA NR 907/LIV/06 w spra−
wie zmian w Budżecie Miasta Płocka
na 2006 rok
6. UCHWAŁA NR 908/LIV/06 w spra−
wie wyrażenia zgody na dofinanso−
wanie przedsięwzięcia pod nazwą
”Instalacja sygnalizacji świetlnej
z półrogatkami”.
7. UCHWAŁA NR 909/LIV/06 w spra−
wie zmiany Uchwały Nr 865/L/05
Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia
2005 roku w sprawie uchwalenia bu−
dżetu miasta Płocka na 2006 rok oraz
o utracie mocy Uchwały Nr
372/XVI/99 Rady Miasta Płocka
z dnia 7 września 1999 roku oraz
Uchwały Nr 913/XLIV/01 Rady Mia−
sta Płocka z dnia 25 września 2001
roku.
8/ UCHWAŁA NR 910/LIV/06 w spra−
wie przyjęcia „Strategii Rozwiązywa−
nia Problemów Społecznych Miasta
Płocka na lata 2006−2012”.
9/ UCHWAŁA NR 911/LIV/06 w spra−
wie przystąpienia Miasta Płocka do
projektu współfinansowanego z Eu−
ropejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalne−
go 2004−2006, Priorytet 2. Wzmoc−
nienie rozwoju zasobów ludzkich
w regionach, Działanie 2.1. Rozwój
umiejętności powiązany z potrzebami
regionalnego rynku pracy i możliwo−
ści kształcenia ustawicznego w regio−
nie.
10. UCHWAŁA NR 912/LIV/06 w spra−
wie przystąpienia Miasta Płocka do
projektu współfinansowanego z Eu−
ropejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalne−
go 2004−2006, Priorytet 2. Wzmoc−
nienie rozwoju zasobów ludzkich
w regionach, Działanie 2.1. Rozwój
umiejętności powiązany z potrzebami
regionalnego rynku pracy i możliwo−
ści kształcenia ustawicznego w regio−
nie.
11. UCHWAŁA NR 913/LIV/06 w spra−
wie zawarcia z Powiatem Gostyniń−
skim porozumienia w sprawie reali−
zacji zadań powiatu gostynińskiego
z zakresu działania Ośrodka Adop−

4

cyjno−Opiekuńczego w Płocku, będą−
cego jednostką organizacyjną Miasta
Płock.
12. UCHWAŁA NR 914/LIV/06 w spra−
wie podpisania umowy o współpracy
w dziedzinie kultury, nauki, oświaty,
sportu, ochrony zdrowia, gospodarki
i działalności samorządowej pomię−
dzy Miastem Płock i Regionem My−
tiszczi w Obwodzie Moskiewskim
w Federacji Rosyjskiej.
13. UCHWAŁA NR 915/LIV/06 w spra−
wie zasad współpracy Miasta Płocka
z innymi gminami w ramach projektu
pn.: ”URBAMAS”.
14. UCHWAŁA NR 916/LIV/06 w spra−
wie określenia zadań rehabilitacji za−
wodowej i społecznej oraz przezna−
czenia na nie środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł−
nosprawnych na rok 2006.
15. UCHWAŁA NR 917/LIV/06 w spra−
wie przyjęcia pomocy finansowej od
Gminy Gozdowo na poczet pokrycia
kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień
w Płocku w roku 2006 mieszkańców
Gminy Gozdowo.
16. UCHWAŁA NR 918/LIV/06 w spra−
wie wyrażenia zgody na wynajęcie
lokalu użytkowego zlokalizowanego
przy ul. Grodzkiej 10 PPUP Poczta
Polska z przeznaczeniem na Urząd
Pocztowy.
17. UCHWAŁA NR 919/LIV/06 w spra−
wie pozbawienia drogi – ulicy Dłu−
giej w Płocku na odcinku od ulicy
Zglenickiego do ulicy Łukasiewicza
dotychczasowej kategorii publicznej
drogi gminnej.
18. UCHWAŁA NR 920/LIV/06 w spra−
wie zmian w Statucie Domu Pomocy
Społecznej „Przyjaznych Serc”.
19. UCHWAŁA NR 921/LIV/06 w spra−
wie nadania imienia Specjalnemu
Ośrodkowi Szkolno−Wychowawcze−
mu Nr 1 w Płocku.
20. UCHWAŁA NR 922/LIV/06 w spra−
wie wyrażenia zgody na wykorzysta−
nie Wielkiego Reprezentacyjnego
Herbu Miasta Płocka.
21. UCHWAŁA NR 923/LIV/06 w spra−
wie zmiany Uchwały Nr 364/XIX/03
Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia
2003 roku zmienionej uchwałą nr
433/XXII/04 Rady Miasta Płocka
z dnia 16 marca 2004 roku oraz
uchwałą nr 733/XLIII/05 Rady Mia−
sta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 ro−
ku.

Porozumienie
z Gostyninem
Radni upoważnili Prezydenta Płoc−
ka do podpisania z powiatem gosty−
nińskim porozumienia w sprawie
wspólnej realizacji zadań przez płocki
Ośrodek Adopcyjno−Opiekuńczy. Po−
wiat gostyniński nie posiada takiej jed−
nostki organizacyjnej, stąd propozycja
wspólnej realizacji zadań, dotyczą−
cych pomocy dziecku i rodzinie.
Szczegóły współpracy i finansowy
udział powiatu gostynińskiego w tym
przedsięwzięciu będą ustalone w poro−
zumieniu.
(j)

JAN GAWRYŁKIEWICZ
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Patron Ośrodka
Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno−
Wychowawczemu nr 1 przy ul. A.
Gradowskiego Rada Miasta nadała
imię Księdza Jana Twardowskiego.
Z takim wnioskiem zwróciły się do
władz miasta organy statutowe, fun−
kcjonującego w Ośrodku gimnazjum,
po konsultacjach z radą pedagogiczną
i radą rodziców.
W uzasadnieniu wniosku napisali
m.in.: Nadając placówce imię Księ−
dza Jana Twardowskiego oddamy

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone
miedzy sesjami i podczas
LIV sesji Rady Miasta
w dniu 28 marca 2006 roku:
Tomasz Korga
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o opracowanie i umieszcze−
nie tablic informacyjnych na poszcze−
gólnych obiektach zabytkowych na
Starówce.
Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Zwracam się z prośbą o ponowne
przeanalizowanie potrzeby przebudo−
wy blokady na skrzyżowaniu ulic:
Łąckiej i Ciechomickiej, która zamiast
spełniać funkcję „spowalniacza” pręd−
kości pojazdów jest utrudnieniem dla
użytkowników ulicy.
Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o poprawienie nawierzchni
ul. Targowej oraz o rozważenie możli−
wości ułożenia chodnika od ul. Otoliń−
skiej do budynków byłej FMŻ. 2/ Pro−
szę o położenie płyt w gruntowej czę−
ści ul. Różanej oraz Imielnickiej.
3/ Proszę o informacje na temat wyna−
grodzenia nauczycieli szkół średnich
za egzaminowanie podczas matury
ustnej. 3/ Proszę o remont ul. Otoliń−
skiej w okolicach biurowca, w którym
mieści się Oddział Komunikacji UMP.
4/ Proszę o informację na temat zakoń−
czenia budowy amfiteatru oraz wykaz
imprez, które są w nim planowane
w tym roku.

hołd i uczcimy pamięć bliskiego ser−
com dzieci, rodziców i pracowników
Specjalnego Ośrodka Szkolno−Wy−
chowawczego wielkiego człowieka,
księdza, przyjaciela dzieci, wybitne−
go poety, który we wszystkich bla−
skach i cieniach codziennego życia
umiał znaleźć i pokazać tę iskrę „ma−
lutkiej wiary”, tak ważnej dla każde−
go z nas.
Radni podjęli uchwałę w tej sprawie
jednogłośnie.
(j)
Zygmunt Buraczyński

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Jak przebiegają prace nad planem
przestrzennym zagospodarowania mia−
sta, obejmującym ogródki działkowe?
Jacek Jasion

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ W sprawie sprawdzenia umowy po−
między Szpitalem Miejskim a firmą
ochroniarską Most−Doz. 2/ Proszę o jak
najszybsze uporządkowanie otoczenia
siedziby spółki MZGM−TBS oraz reali−
zację minimum 12 miejsc parkingo−
wych. 3/ Poprawa możliwości parkingo−
wych w obrębie ulic: Płoskiego – Rem−
bielińskiego. 4/ Proszę o wzmożenie
czujności (w godzinach nocnych) patro−
li policji i straży miejskiej wokół sklepu
całodobowego przy ul. Miodowej.
Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Na jakim etapie są prace w sprawie
prywatyzacji ZUOK w Kobiernikach?
2/ Dotyczy zezwoleń na wywóz śmie−
ci do ZUOK w Kobiernikach.
Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o załatanie wyrw i wyrówna−
nie poboczy oraz wyczyszczenie cieku
wodnego na ul. Góry, Łącka i Ciecho−
micka. 2/ Proszę o wyrównanie pobo−
czy na ul. Dobrzykowskiej i naprawę
przepustu na ul. Ciechomickiej (przy
wjeździe w ul. Na stoku). 3/ Proszę
o wycięcie spróchniałych drzew na
Placu Obrońców Warszawy 4/ Proszę
o przegląd nieutwardzonych dróg na
osiedlach Ciechomice, Pradolina Wi−
sły i Góry.
(j)
Sygnały Płockie
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Aż trzy godziny trwała dyskusja radnych na temat Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Dla rozwijającego się Płocka
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nika z tego, że co miesiąc powinny
zostać oddane do użytku inwestycje
za 12 milionów złotych.
Radni dopytywali, czy Urząd Mia−
sta przygotowany jest na pozyskiwa−
nie środków z Unii Europejskiej.
Największą dyskusję wzbudził po−
mysł budowy dwóch linii tramwajo−
wych w naszym mieście. Miałyby
prowadzić one z Podolszyc do Orle−
nu oraz na Winiary. – Nie jestem
zwolennikiem takiego rozwiązania,
tym bardziej, że ma ono kosztować
120 milionów złotych – mówił An−
drzej Nowakowski. – Czy gdzieś
w Polsce buduje się nowe linie tram−
wajowe? Jakie są koszty eksploatacji
i jak zostanie rozwiązany problem
skrzyżowania torów kolejowych
z tramwajowymi?

JAN GAWRYŁKIEWICZ

– To pierwszy taki dokument w hi−
storii naszego miasta – mówił prezy−
dent Mirosław Milewski. – Powstał
w oparciu o ankietę przeprowadzoną
wśród płocczan, a także po analizie
spotkań z mieszkańcami.
WPI pokazuje, co w miejskich in−
westycjach zmieni się w ciągu naj−
bliższych siedmiu lat. Są tu zaplano−
wane dziesiątki ulic osiedlowych, bu−
dowa lub przebudowa dużych dróg,
inwestycje oświatowe, budowlane
i sportowe.
Plan odpowiada precyzyjnie na kil−
ka pytań, m.in. co trzeba w mieście
zrobić, kiedy, za jaką kwotę i skąd
pozyskać fundusze na daną inwesty−
cję. – Płocczanie mają pewność, że
nawet po zmianie radnych czy prezy−
denta zaplanowane zadania zostaną
wykonane – wyjaśniał Mirosław Mi−
lewski. – WPI dla naszego miasta
jest bardzo ważny, między innymi
przy zawieraniu wieloletnich umów
z inwestorami.
Dzięki niemu zostały uporządko−
wane inwestycje, co znacznie ułatwi
pozyskiwanie zewnętrznych środków
finansowych. – WPI jest także dekla−
racją samorządu, na co zostaną wy−
dane pieniądze z budżetu miasta
– mówił Prezydent.
Według Planu za kilka lat powsta−
ną dwie wielkie obwodnice Płocka:
północna i północno−zachodnia, któ−
re – według szacunków – będą kosz−
tować ponad 200 mln. Pieniądze na
nie wyłoży miasto oraz – w większo−
ści – Generalna Dyrekcja Dróg Kra−
jowych i Autostrad. W najbliższych
latach Wodociągi Płockie wybudują
za ponad 200 mln zł nowoczesną
oczyszczelnię, oddzielona zostanie
kanalizacja deszczowa od sanitarnej,
a tam gdzie jeszcze nie ma – będzie
ułożony wodociąg.
– Zakładamy, że wskaźnik inwesty−
cji będzie utrzymywał się na pozio−
mie 30 procent, w stosunku do całego
budżetu – przedstawiał Mirosław Mi−
lewski. – W ciągu najbliższych lat,
Płock będzie dynamicznie rozwijają−
cym się miastem.
Prezydent mówił też o zadłużeniu
Płocka. Według prognoz, wzrośnie
ono do 47 proc., przy dopuszczalnym
60 proc. – Mam jednak nadzieję, że
będzie ono niższe – mówił Prezydent.
Miasto bardzo liczy na pozyskanie
środków na inwestycje z funduszy
unijnych. – Od 2007 do 2009 roku
chcemy zdobyć aż 200 milionów zło−
tych – relacjonował Mirosław Milew−
ski. – Będziemy też zawierać parten−
rstwa publiczno−prywatne, co stano−
wić będzie jedno ze źródeł pozyski−
wania środków finansowych.
Zygmunt Buraczyński zauważył,
że przedstawiony radnym projekt
WPI jest bardzo ambitny. Wyliczył,
że do 2013 roku miasto wyda na in−
westycje 1 mld 15 mln zł. – Czyli
rocznie wydawać będziemy na ten cel
ponad 145 milionów – mówił. – Wy−

Nowakowski zaproponował, aby
zamiast tramwaju rozważyć pomysł
wynajęcia od PKP torów kolejo−
wych, po których mogłyby jeździć
szynobusy dowożące ludzi z Radzi−
wia do Orlenu.
Prezydent próbował przekonać
radnych do tramwaju: – Chcemy, aby
znacznie poprawił się komfort jazdy
pasażerów – mówił. – Niestety, dziś
– szczególnie w godzianch szczytu
– autobusy Komunikacji Miejskiej są
przepełnione.
Mirosław Milewski argumentował,
że tabor autobusowy corocznie trzeba
odnawiać, bo jest przestarzały, a wy−
mienianie rocznie ok. 8−10 proc. po−
jazdów kosztowałoby ok. 20−40 mln
zł. Ponadto tramwaj jest dużo szyb−
szy, wygodniejszy, bardziej ekono−
miczny i ekologiczny.
– Liczymy, że 75 proc. kwoty po−
trzebnej na wybudowanie dwóch linii
tramwajowych pozyskamy ze środ−
ków unijnych – przekonywał. – Jeśli
się to nie uda, to na pewno nie bę−
dziemy wydawać na ten cel pieniędzy
z budżetu miasta.
Nowakowski dopytywał także, dla−
czego w WPI nie ma uwzględnione−
go Nadwiślańskiego Bulwaru Naro−

dów i Kultur. – Mamy szansę na uzy−
skanie sporej kwoty dofinansowania
z funduszy unijnych – mówił. – Dla−
tego proponuję, aby 100 tysięcy zło−
tych przeznaczyć na opracowanie
koncepcji tej inwestycji.
Radny jako źródło fiansowania,
wskazał pieniądze przeznaczone na
budowę linii tramwajowej. Innym
radnym spodobał się ten pomysł.
W głosowaniu, na takie rozwiązanie
zgodziło się 13 radnych, a 10 – było
przeciw.
Piotr Nowicki zarzucił, że w WPI
nie ma uwzględnionej budowy
mieszkań komunalnych i socjalnych.
– Dokument ten nie obejmuje wszyst−
kiego, co się będzie działo w mieście
w ciągu kilku następnych lat – wyjaś−
niał Mirosław Milewski. – Na pod−
stawie WPI powstanie wieloletni
plan remontów dróg i mieszkań.
A ponadto, chcemy zachować takie
tempo budowy lokali, jak do tej pory,
czyli tysiąca mieszkań w kadencji. Na
budownictwo komunalne w latach
2007−2009 chcemy przeznaczyć 5,2
mln zł.
Prezydent przekonywał, że istnieje
wiele możliwości poprawy standardu
życia płocczan. Mogą oni np. oddać
stare mieszkanie komunalne, a w za−
mian otrzymać lokal Miejskiego To−
warzystwa Budownictwa Społeczne−
go. – Oczywiście, jeśli spełnią odpo−
wiednie warunki i kryteria – dodał.
Nowicki próbował przekonać rad−
nych, aby przełożyć głosowanie nad
Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
– Materiał ten powinnien być dopra−
cowany – argumentował. – Nie ma
w nim uzasadnień dla konkretnych
inwestycji. Nie wiemy, dlaczego wy−
brano takie a nie inne rozwiązania,
jak dana inwestycja wpłynie na rynek
pracy i w jaki sposób podniesie to
atrakcyjność naszego miasta.
Radnym nie spodobała się ta pro−
pozycja, a decyzję o przyjęciu Wielo−
letniego Planu Inwestycyjnego pod−
jęli jednogłośnie.
Małgorzata Domańska

Z Gozdowa
do Izby
Po styczniowej decyzji, że płocka
Izba Wytrzeźwień nie będzie przyj−
mować osób spoza miasta, niektóre
gminy zdecydowały się dołożyć do
utrzymania placówki. Pierwszą de−
klarację złożył Szczawin Kościelny
z dofinansowaniem 1 tysiąca złotych.
Obecnie wolę udzielenia pomocy fi−
nansowej na poczet pokrycia kosz−
tów pobytu w Izbie swoich miesz−
kańców wyraziła gmina Gozdowo.
Na ostatniej sesji radni podjęli uch−
wałę w sprawie przyjęcia od Gozdo−
wa pomocy finansowej w wysokości
1.750 zł.
(j)

Sprawozdania
Komisji Polityki
Społecznej
W roku ubiegłym 13−osobowa Ko−
misja pod przewodnictwem Marka
Krysztofiaka odbyła 17 posiedzeń,
w tym 7 wspólnych z Komisją Inwe−
stycji i jedno razem z Komisją Skarbu.
Jedno wspólne spotkanie dwóch komi−
sji miało miejsce w Miejskim Centrum
Rozwiązywania Problemów Społecz−
nych przy ul. Misjonarskiej.
Główne tematy, jakimi w okresie
sprawozdawczym zajmowała się Ko−
misja to m.in. ferie dzieci i młodzieży,
finansowanie placówek opiekuńczo−
wychowawczych, kontrakty z NFZ,
działalność Miejskiego Ośrodka Po−
mocy Społecznej i Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoho−
lowych, ocena funkcjonowania szkół,
przedszkoli i placówek wychowania
pozaszkolnego. Członkowie Komisji
omawiali też tematy związane z przy−
gotowaniami do nowego roku szkolne−
go, funkcjonowaniem klas sporto−
wych, współpracą ze szkołami wyż−
szymi, bezrobociem i rozwojem ruchu
turystycznego w mieście.
Komisja zgłosiła 7 wniosków, skiero−
wanych do Prezydenta, z−cy Prezydenta
i wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Frekwencja na posiedzenia wynio−
sła 86%. Stuprocentową obecnością
pochwalić się mogą radni: Marek
Krysztofiak, Piotr Nowicki, Małgorza−
ta Rybicka, Andrzej Nowakowski
i Tomasz Korga.

Komisji Inwestycji,
Rozwoju
i Bezpieczeństwa
Miasta
11−osobowa Komisja, której prze−
wodniczy Barbara Smardzewska−
Czmiel, w okresie sprawozdawczym
odbyła 19 posiedzeń, w tym 7 wspól−
nych z Komisją Polityki Społecznej.
Radni – członkowie Komisji zajmowali
się głównie inwestycjami miejskimi jak:
planem wieloletnim, miejscowymi pla−
nami zagospodarowania przestrzenne−
go, realizacją mostu i dróg dojazdo−
wych, amfiteatru, oczyszczalnią Masze−
wo i Płockim Parkiem Przemysłowo−
technologicznym (dwa ostatnie na po−
siedzeniach wyjazdowych), budownic−
twem komunalnym i socjalnym.
Drugą grupę tematyczną stanowiły
sprawy związane z bezpieczeństwem
mieszkańców. Dyskutowano o prze−
ciwdziałaniu klęskom żywiołowym,
monitoringu, stanie bezpieczeństwa
w mieście, patologicznych zachowa−
niach młodzieży, przestrzeganiem pra−
wa budowlanego. W okresie sprawo−
zdawczym Komisja skierowała do
Prezydenta, jego zastępców i wice−
przewodniczącego Rady Miasta 13
wniosków i 6 zapytań.
Na wszystkich posiedzeniach obec−
ni byli: Barbara Smardzewska−Czmiel,
Jerzy Seweryniak, Piotr Nowicki
i Małgorzata Rybicka.
(j)
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Model zarządzania

Grodzka 9
do remontu
Agencja Rewitalizacji Starówki
ARS Sp. z o.o. 17 marca br. wyłoni−
ła w przetargu nieograniczonym wy−
konawcę remontu największej przy
ul. Grodzkiej kamienicy. Budynek
zlokalizowany pod numerem 9 odno−
wi firma “Rem –Bud” z Płocka.
W tej reprezentacyjnej kamienicy
wymieniona zostanie więźba i po−
szycie dachu, strop nad najwyższą
kondygnacją, a także odrestaurowa−
na zostanie ozdobna ścianka kolan−
kowa (2 etap). Remont potrwa do 31
sierpnia 2006 r.
Stan techniczny konstrukcji da−
chowej jest bardzo zły, w związku
z czym kamienica wymaga komplek−

sowego i bardzo kosztownego re−
montu. Spółka uzyskała na ten cel
dopłatę od Gminy Płock w wysoko−
ści 800 tys. zł.
Pierwszy etap remontu tego zabyt−
kowego budynku, polegający na
wzmocnieniu i wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowej fundamentów,
ARS wykonał jesienią 2005 r. (wy−
konawcą była płocka firma “TAW”,
koszt 150 tys. zł.).
W planowanym trzecim etapie re−
montu w kamienicy ma powstać 15
nowych lokali mieszkalnych na 2
piętrze i poddaszu oraz wykonany
będzie kompleksowy remont elewa−
cji.
(j)

Płock jest inicjatorem projektu, rea−
lizowanego w ramach europejskiego
programu „Urbact”. Nasz projekt na−
zywa się „Urbamas” i najogólniej
rzecz ujmując, sprowadza się do wy−
pracowania modelu zarządzania mia−
stem, zapewniającego mu wszech−
stronny i zrównoważony rozwój. Przy−
stąpiło do niego jeszcze 6 miast (Bia−
łystok, Bydgoszcz, Elbląg, Słupsk,
Tczew i Włocławek), których przed−
stawiciele spotkali się na początku
kwietnia w Płocku na dwudniowej
konferencji, by omówić projekt i po−
dzielić się zadaniami. Np. Włocławek
ma za zadanie zdiagnozować stan ist−
niejący (pozytywy i negatywy) z uw−
zględnieniem oddziaływania miasta na
tzw. obszar funkcjonalny, czyli oko−
liczne gminy, a Płock ma wypracować
modelową strategię rozwoju.
Uczestnicy spotkania zwracali uwa−
gę, że dotychczasowy rozwój miast
jest dość przypadkowy a kierunek czę−
sto zmienia się wraz ze zmianą ekipy
rządzącej. W projekcie chodzi o to, by

Na skróty
Miasto przygotowuje się do inwesty−
cji pn. „budowa ulicy łączącej ul. Biel−
ską z ul. Przemysłową i Rutskich”.
W drugiej połowie kwietnia roz−
strzygnie się, kto opracuje kompletną
dokumentację projektowo−kosztoryso−
wą wraz z wykonaniem podziału geo−
dezyjnego działek.
Nowa droga ma być przedłużeniem
ulicy Rutskich (koło salonu Daewoo),
dalej przetnie Przemysłową i będzie
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kompleksu znajdzie się na styku bu−
dynków: nowego i modernizowanego.
Zamówienie obejmuje również roz−
biórkę pozostałych dwóch budynków
znajdujących się na terenie szkoły.
W ich miejsce powstaną boiska szkol−
ne do: koszykówki o wymiarach
28x15 m., siatkówki (18x9 m) oraz
wielofunkcyjne o wymiarach 44x22
metry. Dodatkowo, zaprojektowano
skocznię w dal.
W planach jest także nowe ogrodze−
nie. Zmieni się wówczas otoczenie
szkoły. Na 45 proc. powierzchni będą
tereny zielone. W południowej części
działki, wzdłuż ogrodzenia wokół bo−
isk, zaplanowano posadzenie żywop−
łotów, które stanowić będą naturalną
izolację akustyczną i optyczną od są−
siednich budynków mieszkalnych.
Miejsca postojowe zostaną wyłożo−
ne kostką brukową i betonową. W czę−
ści zachodniej działki znajdzie się 36
miejsc parkingowych dla pracowni−
ków i uczniów szkoły. Pomyślano
również o osobach niepełnospraw−
nych; dla nich będą zarezerwowane
dwa miejsca.
M.D.

biec prosto aż do ul. Bielskiej. W tym
roku, zostanie opracowana dokumenta−
cja oraz rozpoczną się wykupy gruntów
m.in. od Sadrobu i Skarbu Państwa. Za
rok powinna rozpocząć się budowa no−
wej ulicy, skrzyżowań oraz chodników.
Dzięki takiemu rozwiązaniu kie−
rowcy będą mogli omijać zakorkowa−
ne – szczególnie w godzinach szczytu
– ulice Tysiąclecia i Gwardii Ludo−
wej.
(m.d.)

Maria Zalewska−Mikulska
jest nowym dyrektorem płockiej
Książnicy. Absolwentka Uniwersyte−
tu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
(kierunek polonistyka), od 1978 roku
związana z placówką, wówczas jesz−
cze Wojewódzką Biblioteką Publicz−
ną. Dotychczas kierowała działem
oświatowo−edukacyjnym. W latach
1988−2002 była radną, członkiem
komisji kultury, kultury fizycznej
i turystyki oraz komisji oświaty i wy−
chowania. Od 2003 roku działa
w Zarządzie Stowarzyszenia Pomocy
św. Brata Alberta, a od 2005 roku
jest przewodniczącą Zarządu Od−
działu Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich w Płocku.
(rł)

Nadbudowa i remont
Urząd Miasta poszukuje wykonaw−
cy, który zmodernizuje i rozbuduje Zes−
pół Szkół Zawodowych nr 6 przy ul.
Padlewskiego 2. Zamówienie obejmuje
również wymianę instalacji: elektrycz−
nych wewnętrznych i zewnętrznych,
centralnego ogrzewania, wodno−kanali−
zacyjnych oraz deszczowej.
Obecnie na terenie ZSZ nr 6 znajdu−
ją się: szkoła wraz z salą gimnastyczną
oraz kilka budynków warsztatów
szkolnych. Zamówienie obejmuje mo−
dernizację dwóch obiektów warsztato−
wych oraz – dodatkowo – w części po−
łudniowo−wschodniej obiektu zostanie
wykonana nadbudówka, dzięki czemu
obiekt będzie dwukondygnacyjny.
Znajdzie się tam szkolna aula.
W części południowej modernizo−
wanego budynku zaprojektowano no−
wą klatkę schodową, gdyż stara nie
spełnia aktualnych przepisów.
Oferty należy składać do 22 maja
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Mia−
sta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.
W przyszłości zaplanowano dalsze
prace. Pomiędzy szkołą a warsztatami
powstanie łącznik. Główne wejście do

wypracować niezmienny, perspekty−
wiczny model, który będzie realizowa−
ny, niezależnie od zmieniających się
warunków. Różnić się może w szcze−
gółach, ale kierunek rozwoju (gdzie
dzielnica przemysłowa, gdzie i ile
mieszkań, oferta rekreacyjna itp.) po−
zostanie niezmienny.
Jean−Loup Drubigny z unijnego Ko−
mitetu Monitorującego Program Ur−
bact stwierdził, że Unia Europejska od
15 lat zajmuje się, szeroko pojętą, po−
lityką miejską ze wszystkimi jej prob−
lemami: mieszkaniowymi, kulturalny−
mi, gospodarczymi, ekologicznymi
i zaczyna to przynosić efekty w posta−
ci lepszego zaspokajania potrzeb
mieszkańców miejskich aglomeracji –
bo o potrzeby ludzi w całym tym zada−
niu chodzi.
Opracowania poszczególnych tema−
tów, przygotowane przez miasta –
uczestników projektu, złożą się na
swoisty podręcznik modelowego za−
rządzania przestrzenią miejską. Ma
być gotowy do końca tego roku. (j)

Nieruchomość na sprzedaż
24 kwietnia o godz. 10 w Urzędzie
Miasta Płocka przy Starym Rynku1
(pok. 206) odbędzie się ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż nierucho−
mości zabudowanej, stanowiącej włas−
ność Gminy Płock. Działka o powierz−
chni 1440 mkw. zlokalizowana jest
przy ul. Targowej (teren po FMŻ),
znajduje się na niej jednokondygna−
cyjny budynek niepodpiwniczony,
kwalifikujący się do kapitalnego re−

montu. Do obiektu nie są podłączone
media.
Przystępujący do przetargu powinni
złożyć pisemne oświadczenie o zapoz−
naniu się z warunkami i przedmiotem
przetargu oraz do 19 kwietnia br.
wpłacić wadium do kasy Urzędu Mia−
sta lub na konto Urzędu. Bliższe infor−
macje uzyskać można w Referacie
Obrotu Nieruchomościami Gminy
pok. 123 tel. 024/367 14 78.
(j)
Sygnały Płockie
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MAŁGORZATA DOMAŃSKA

Okradał przesyłki

Ogłaszam alarm!
W poniedziałek, 3 kwietnia o godz.
12 Prezydent Płocka ogłosił alarm
przeciwpowodziowy na Wiśle. Pra−
cownicy Centrum Zarządzania Kryzy−
sowego Urzędu Miasta zobowiązani
zostali do monitorowania stanu rzeki
oraz zbierania informacji o poziomie
Wisły w Wyszogrodzie oraz Kępie
Polskiej co dwie godziny.
Najbardziej ucierpieli mieszkańcy
ulicy Gmury. Wprawdzie woda nie
dostała się do ich domów, ale dotarcie
do nich stanowiło nie lada problem.
Na betonowych płytach, prowadzą−
cych do gospodarstw stało kilkana−
ście centymetrów wody. Osoby, które

chciały się dostać do domów suchą
nogą, korzystały z pomocy strażni−
ków miejskich. Przewozili oni miesz−
kańców półciężarowym lublinem.
Służby miejskie dowoziły worki
z piaskiem, a specjalistyczne samo−
chody opróżniały szamba. W ponie−
działek wieczorem kilku mieszkań−
com trzeba było odłączyć prąd, gdyż
skrzynka elektryczna była na pozio−
mie wody. Dzieciaki nie poszły do
szkoły, dorośli do pracy, bo bali się
że fala powodziowa może być wyż−
sza. Na szczęście, skończyło się tylko
na strachu. Woda zaczęła powoli opa−
dać we wtorek po południu. (m.d.)

Kronika policyjna
* Nieznany mężczyzna zaatakował
przy ul. Miodowej 18−letniego
płocczanina i skradł mu telefon ko−
mórkowy.
* Z budynku przy ul. Kazimierza
Wielkiego złodzieje zabrali trzy pa−
rapety i żaluzje antywłamaniowe
wraz z prowadnicami.
* W al. Kilińskiego kierowca jelcza na
oznakowanym przejściu dla pie−
szych potrącił mężczyznę, który
z obrażeniami ciała został przewie−
ziony do szpitala.
* 25−letnia płocczanka, kierująca
peugeotem, nie zachowała szcze−
gólnej ostrożności i potrąciła
w pobliżu przejścia dla pieszych
kobietę. Ranna trafiła do szpitala.
Do zdarzenia doszło przy ul. Ko−
legialnej.
* Dwie kobiety, podające się za pra−
cownice spółdzielni mieszkanio−
wej, weszły do mieszkania przy ul.
Lachmana. Gdy jedna „sprawdza−
ła” liczniki, druga skradła pieniądze
i biżuterię.
* Na parkingu przy ul. Chopina poli−
cjanci znaleźli skradzionego pod
koniec marca Opla Vectrę. Samo−
chód nie miał obudowy kierowni−
cy, pękniętą stacyjkę oraz nie było
w nim radia.
* Na ul. Kutrzeby trzech mężczyzn po−
biło 16−latka i skradło mu telefon
Sygnały Płockie

komórkowy. Pokrzywdzony z ob−
rażeniami ciała trafił do szpitala.
* Kierowca poloneza, zbliżając się do
oznakowanego przejścia dla pie−
szych ominął pojazdy, które stały
przed przejściem i potrącił 12−let−
niego chłopca. Ranny trafił do szpi−
tala. Do zdarzenia doszło w al. Ko−
bylińskiego.
* Z Fiata Pandy zaparkowanej przy ul.
Gawareckiego złodzieje zabrali ra−
dioodtwarzacz.
* Z peugeota zginęła kurtka skórzana,
w której były pieniądze oraz doku−
menty. Samochód stał w al. Koby−
lińskiego.
* Z sekretariatu przy ul. Kościuszki
złodzieje, wykorzystując nieuwagę
personelu, zabrali monitor kompu−
terowy.
* Z otwartego samochodu ciężarowe−
go zginęła torba wraz z pieniędzmi
i dokumentami. Do zdarzenia do−
szło przy ul. Granicznej.
* Na ul. Kutnowskiej 22−letni miesz−
kaniec powiatu płockiego, kierują−
cy VW Golfem podczas wyprze−
dzania zderzył się czołowo z nad−
jeżdżającym seicento. Do szpitala
trafili obaj kierowcy.
* Nieznany sprawca skradł 16−letnie−
mu chłopakowi telefon komórko−
wy. Do zdarzenia doszło przy ul.
Małachowskiego.
(m.d.)

Płoccy policjanci zatrzymali pra−
cownika poczty, który w swoim sa−
mochodzie miał stertę listów. Oczy−
wiście, żadna z przesyłek nie była
adresowana do niego. – Prawdopo−
dobnie chodziło o kradzież przesyła−
nych w listach pieniędzy – mówi Ma−
riusz Gierula, rzecznik prasowy poli−
cji.
Jerzy W. był pracownikiem poczty
od 14 lat. Najpierw pracował jako li−
stonosz, a od kilku lat zajmował się
sortowaniem przesyłek. Funkcjona−
riusze przypuszczają, że proceder
trwał przynajmniej od grudnia ubieg−
łego roku. Ze wstępnych ustaleń wy−
nika, że Jerzy W. mógł otworzyć co
najmniej kilkaset przesyłek. Żadna

z nich nie dotarła potem do adresata.
Ile pieniędzy mógł z nich wyciągnąć?
To właśnie stara się ustalić policja.
45−letni płocczanin nie był dotych−
czas notowany, ani karany. Mężczyz−
na przyznał się do zarzucanych mu
czynów. – W zależności od ustaleń
prowadzonego śledztwa może grozić
mu kara nawet do pięciu lat pozba−
wienia wolności – wyjaśnia Mariusz
Gierula.
Policja sprawdza, czy podejrzany
nie wykorzystywał listów także do
innych celów i czy w proceder nie
były zamieszane jeszcze inne osoby.
Na razie sąd wobec Jerzego W. za−
stosował poręczenie majątkowe
w wysokości 1 tys. zł.
(m.d.)

Dowcipnisie trzej
Radek i Piotrek, dwaj 23−letni
mieszkańcy gminy Pacyna postano−
wili się zabawić. Wypite piwo doda−
wało odwagi. Wpadli na pomysł, by
powiadomić policję o awanturze
i pożarze u sąsiada. Radek zapropo−
nował, żeby zatelefonować z jego
komórki, bo niedawno kupił ją na
bazarze i nie jest na nikogo rejestro−
wana. Co postanowione, to zrobione.
Dyżurny KPP Gostynin otrzymał
zgłoszenie o zdarzeniu na terenie
gminy Pacyna. Zgłaszający informo−
wał o bijatyce i podpaleniu. Wysłany
na miejsce patrol nie potwierdził
zgłoszenia. Mieszkańcy, do których
policjanci przybyli byli bardzo zdzi−
wieni nocną wizytą funkcjonariuszy
– tam, gdzie miała być wielka awan−
tura, było nadzwyczaj spokojnie.
Żartownisie sądzili, że na tym ich
głupi żart się zakończy. Nie spodzie−
wali się wizyty policjantów. – Obaj
przyznali się do żartu – powiedział
Roman Szafran, kierownik rewiru
dzielnicowych. Najbardziej ciekawi−
ło ich, w jaki sposób wpadli skoro te−
lefon był na kartę i nie był na nikogo
rejestrowany. – Ale niech to pozosta−
nie naszą tajemnicą – dodał Szafran.
Teraz sprawcy odpowiedzą za swój
czyn przed Sądem Rejonowym
w Gostyninie. Czeka ich kara grzyw−
ny do 1500 zł i nawiązka do 1000 zł.
Radek jest właścicielem sklepu, Pio−

trek bezrobotny. – Być może finanso−
wa kara zmusi tych młodych ludzi do
zastanowienia i drugi raz nie będą
się tak bawić – powiedział Szafran.
To nie jedyny przypadek ustalenia
przez policjantów sprawców fałszy−
wych alarmów. Nie tak dawno wpadł
17− latek, mieszkaniec Luszyna
w gminie Pacyna. Przez kilka mie−
sięcy zabawiał się – telefonując
głównie do straży pożarnej i zgłaszał
fałszywe zdarzenia, albo też „używał
słownictwa powszechnie uważanego
za obelżywe”. Czasem dzwonił na
policję, czasem dodzwonił się na po−
gotowie – cały czas robiąc sobie żar−
ty. Uparty był jednak bardzo – jedne−
go dnia wykonywał średnio kilkana−
ście, nawet kilkadziesiąt połączeń
– dzwoniąc na bezpłatne numery
alarmowe służb ratowniczych. Z re−
guły dzwonił w godzinach popołud−
niowych – kilkanaście dni w miesią−
cu. Był chyba pewien, że nie wpad−
nie – korzystał bowiem z pożyczone−
go telefonu – i podobnie jak w przy−
padku Radka i Piotra – również na
kartę. Na szczęście przeliczył się.
Przyznał się do swoich głupich żar−
tów, nie potrafił powiedzieć – jakie
powody nim kierowały. Powiedział,
że nie zdawał sobie sprawy, że w ten
sposób blokował telefony służb ra−
towniczych, nie myślał o konsek−
wencjach.
J.B.

Nowy numer alarmowy
Jesteś świadkiem zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu,
a nie możesz połączyć się z policją? Możesz zadzwonić do nadzorującego
Komendy Miejskiej Policji. Należy tylko wykręcić numer telefonu komór−
kowego: 0504−724−183.
Przypomnijmy, że na policyjną komórkę można dzwonić już od roku, ale
teraz zmienił się numer. Poprzedni jest nieaktualny. Warto więc już teraz
wpisać sobie do komórki nowy numer.
Jeśli zadzwonimy pod 0504 724 183, telefon odbierze nie dyżurny, ale
szef służby patrolowej. Dzięki temu skróci się maksymalnie czas oczekiwa−
nia na interwencję.
Uwaga, za połączenie trzeba zapłacić.
(m.d.)
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Ośmiu Wspaniałych
nizacji pozarządowych,
przedstawiciele Centrum
Wolontariatu, Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecz−
nych, psycholog, pedagog
oraz laureat jednej z edycji
konkursu. Oceniali oni
między innymi: konsek−
wencję w realizacji podję−
tych prac, zaangażowanie
i wysiłek w osiąganiu celu,
pozytywny efekt społeczny, charakter
działań, wytrwałość w pokonywaniu
trudności oraz motywy działania. Po
obradach wybrano laureatów: Agniesz−
kę Korpal z Gimnazjum nr 4, Dawida
Rydzewskiego z Gimnazjum nr 2, Ewę
Korzeniewską (Zespół Szkół Zawodo−
wych nr 6), Mariusza Fabiszewskiego
z Małachowianki, Martynę Kalinowską
(Gimnazjum nr 5), Sylwię Przemyłską
z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Ku−
pieckich, Mariusza Siołka (Zespół
Szkół Technicznych) oraz Ewę Ciarkę
z Gimnazjum nr 6.
(m.d.)
JAN WAĆKOWSKI

16−letnia
Agnieszka
Korpal z Gimnazjum nr 4
będzie
reprezentować
Płock w finale XII Ogólno−
polskiego Samorządowego
Konkursu Nastolatków
„Ośmiu Wspaniałych”.
Na szczeblu lokalnym
konkurs zorganizowało
Centrum Wolontariatu
Urzędu Miasta Płocka.
Celem jest promowanie pozytyw−
nych, prospołecznych postaw i dzia−
łań młodzieży na rzecz najbliższego
otoczenia, grup rówieśniczych, sąsia−
dów, szkoły, osiedla.
W szranki mogła stanąć młodzież
w wieku od 14 do 19 lat. Zgodnie z re−
gulaminem, kandydatów do konkursu
mogły zgłaszać szkoły, organizacje po−
zarządowe oraz osoby indywidualne.
W tym roku do płockiej edycji konkur−
su nominowane zostały 24 osoby.
W skład komisji konkursowej weszli
m.in. pełnomocnik Prezydenta ds. orga−

Pomoc niepełnosprawnym
W Urzędzie Miasta,
29 marca, odbyła się
konferencja pt.: „Sytu−
acja osób niepełno−
sprawnych na rynku
pracy w Płocku”, zor−
ganizowana w ramach
projektu „Od bierności
do aktywności”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społeczne−
go i PFRON. Projekt realizuje działa−
nia, polegające na integracji zawodo−
wej i społecznej osób niepełnospraw−
nych oraz wsparciu osób o znacznym
i umiarkowanym stopniu niepełno−
sprawności na otwartym rynku pracy.
Został wdrożony w październiku
2005 roku. Adresowany jest do 100 nie−
pełnosprawnych w stopniu znacznym
i umiarkowanym, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy jako
bezrobotni. Składa się z dwóch etapów:
pierwszy zakłada bezpłatne doradztwo
zawodowe i psychologiczne, porady
w zakresie korzystania z komputera, ar−
kuszy kalkulacyjnych, tworzenia stron
internetowych, przeszukiwania baz da−
nych z ofertami pracy, założenia własne−
go konta mailowego. Dzięki uczestnic−
twu w projekcie osoby niepełnosprawne
zdobędą umiejętności pisania życiorysu,
autoprezentacji, podniosą poziom samo−
oceny i zaufania we własne siły.
– Zapewniam, że niepełnosprawni
są tak samo kompetentni i lojalni jak
osoby sprawne. W naszej placówce
pracuje 15 takich osób, a w najbliż−
szym czasie zamierzamy zatrudnić
jeszcze dwie – oznajmił Mariusz Krzy−
żaniak – dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Drugi etap to promowanie zatrudnienia
niepełnosprawnych, m.in. przez spotka−
nia z pracodawcami, kampanię reklamo−
wą. – Apeluję do wszystkich pracodaw−
ców: otwórzcie swoje firmy i dajcie szan−
sę osobom niepełnosprawnym – mówiła

8

Marzenna Kalaszczyńska –
Kikiewicz, rzecznik osób nie−
pełnosprawnych.
Z kolei Jarosław Troch –
pełnomocnik Prezydenta ds.
rozwoju gospodarczego i ak−
tywnych form zwalczania
bezrobocia mówił o barie−
rach, jakie mogą napotkać niepełno−
sprawni przy poszukiwaniu pracy.
– Same procedury prawne są tak
skomplikowane i ostre, że dyskryminu−
ją niepełnosprawnych. To dlatego
przez ostatnie dwa lata Polska wyko−
rzystała niecałe 3 proc. z 216 mln zł
z Unii Europejskiej na aktywizację za−
wodową niepełnosprawnych. Dla po−
równania, w Grecji było to 60 proc.
Dlatego tak ważne są wszystkie inicja−
tywy wychodzące od samorządów, or−
ganizacji pozarządowych, prywatnych
firm i wolontariuszy.
Koordynatorem przedsięwzięcia
„Od bierności do aktywności” jest
Piotr Mrozek z Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. – Chcemy łamać
stereotypy i uprzedzenia pracodawców
w zatrudnianiu osób niepełnospraw−
nych – podsumował.
Warto zaznaczyć, że pracodawcy, któ−
rzy chcą zatrudnić osoby niepełnospraw−
ne mogą ubiegać się o przystosowanie
stanowisk pracy dla osób niepełnospraw−
nych, adaptację pomieszczeń zakładu
i nabycie urządzeń ułatwiających osobie
niepełnosprawnej funkcjonowanie, mie−
sięczne dofinansowanie wynagrodzeń
pracowników niepełnosprawnych, któ−
rzy nie osiągnęli wieku emerytalnego
oraz dofinansowanie części kosztów
osobowych od pracodawcy, odpowiada−
jącej należnej składce na ubezpieczenie
emerytalne od pracodawcy.
Ponadto pracodawcy mają prawo do
zwrotu miesięcznych kosztów zatrud−
nienia pracowników, którzy pomagają
niepełnosprawnemu w pracy.
E.U.

ZUS informuje
Korekta wpłat
Ogłoszona 2 marca 2006 r. ustawa budżetowa zmniejszyła wysokość
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z 0,15
proc. na 0,10 proc. Płatnicy, którzy przekazywali do tej pory składki w za−
wyżonej wysokości zobowiązani są do dokonania korekty wpłat.
W myśl art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie rosz−
czeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, do czasu okre−
ślenia wysokości składki przez ustawę budżetową, należy stosować skład−
kę w wysokości ustalonej na rok poprzedni (w 2005 roku stopa procento−
wa składki na ten Fundusz wynosiła 0,15 proc. podstawy jej wymiaru). Na−
tomiast po ustaleniu wysokości składki przez ustawę budżetową, płatnicy
składek zobowiązani są dokonać korekty wysokości wpłat od początku ro−
ku budżetowego w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w któ−
rym została ogłoszona ustawa budżetowa.
W związku z tym, płatnicy składek, którzy opłacili składkę na ten
Fundusz w wysokości 0,15 proc. powinni skorygować przekazane de−
klaracje rozliczeniowe za okres od początku roku, poprzez wykaza−
nie w nich należnych składek ustalonych w wysokości 0,10 proc. pod−
stawy wymiaru. O ustaloną w wyniku korekty nadpłatę składek płat−
nicy mogą pomniejszyć bieżącą wpłatę składek na ten Fundusz, o ile
nie występują u nich zaległości z tytułu składek.
Płatnicy składek, którzy pomniejszyli już wysokość składki na FGŚP
w deklaracji rozliczeniowej za luty, nie korygując deklaracji za styczeń
lub dokonają odpowiedniego pomniejszenia w deklaracji składanej za
marzec br. (bez korygowania deklaracji za styczeń i luty), nie będą mu−
sieli korygować dokumentów rozliczeniowych.

Nowy program płatnik
ZUS Oddział w Płocku uprzejmie informuje, iż udostępnił nową wer−
sję programu PŁATNIK o oznaczeniu 6.04.001. Została ona dostosowa−
na do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
24.03.2006 uaktualniającego listę kodów tytułów ubezpieczeń obowią−
zujących od dnia 1.04.br. Dotyczą one osób prowadzących pozarolniczą
działalność gospodarczą, a w szczególności osób, które rozpoczęły pro−
wadzenie takiej działalności po 24.08.2005r i opłacają składki na ubez−
pieczenie społeczne od podstawy stanowiącej 30% minimalnego wyna−
grodzenia. Identyfikacja takich osób odrębnym kodem umożliwi Zakła−
dowi systemowe generowanie ich deklaracji rozliczeniowych (ZUS
DRA), co oznacza, że osoby te nie będą już musiały co miesiąc przeka−
zywać do ZUS tego typu deklaracji. Aby to było możliwe, w/w przed−
siębiorcy powinni przekazać do ZUS formularz wyrejestrowania z ubez−
pieczeń na druku ZUS ZWUA z podaniem dotychczas używanego kodu
i datą wyrejestrowania od dnia 1.04.2006r oraz nowe zgłoszenie na dru−
kach ZUA lub ZZA z podaniem nowego kodu tytułu ubezpieczenia (tak−
że z datą 1.04.2006r). Przy pomocy nowej wersji programu PŁATNIK
można tego dokonać w formie elektronicznej, bez konieczności odwie−
dzania ZUS.
Nowa wersja PŁATNIKA zawiera również odrębne kody dla osób nie−
pełnosprawnych, rozpoczynających działalność gospodarczą i starają−
cych się o dofinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne z PFRON
oraz kod dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jednocześnie
uprawnionych do renty z tytułu niezdolności do pracy, którzy od
1.06.2006r. zobowiązani są do opłacania składek na ubezpieczenie spo−
łeczne.
Nowy PŁATNIK wyposażony został również w nową opcję, umożli−
wiającą płatnikom składek sprawdzanie, czy przesyłane przez nich dane
są poprawnie zapisane w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych (dotych−
czas płatnicy otrzymywali jedynie potwierdzenie ich przyjęcia). Nowa
wersja programu umożliwi pobieranie wyciągu w CRU z listą zawierają−
cą dane wszystkich zgłoszonych przez płatnika i niewyrejestrowanych
ubezpieczonych. Dane te płatnik składek może porównać i – w razie po−
trzeby – korygować.
To pierwsze tego typu rozwiązanie zastosowane przez instytucję pub−
liczną w Polsce. Usługa wprowadzana będzie w kilku etapach – od maja
skorzysta z niej ok. 1 tys. wylosowanych przedsiębiorców zatrudniają−
cych do 100 ubezpieczonych, natomiast od września – pozostali.
Wersję 6.04.001 programu PŁATNIK można pobrać ze strony interne−
towej Zakładu www.zus.pl. Wkrótce będzie dostępna bezpłatnie na pły−
tach CD−ROM we wszystkich placówkach ZUS.
Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy O/ZUS w Płocku)

Sygnały Płockie

Na całkowitą zmianę kolorystyki pomieszczeń zdecydował się
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Krótkiej

Dziecko w czasach zagłady

Do niedawna ściany miały szare,
smutne barwy, które z pewnością nie
poprawiały samopoczucia mieszkań−
ców. Postanowiono tchnąć w mury
nieco optymizmu i stworzyć ze starego
coś nowego – dwukolorowe, słonecz−
ne pokoje. – Z bogatej palety barw wy−
brano kolory, które działają uspokaja−
jąco i wpływają korzystnie na układ
nerwowy, m.in. zielony, fioletowy,
brzoskwiniowy, niebieski i żółty – tłu−
maczy kierujący placówką Piotr
Ostrowicki. – Kolory te są wskazane
osobom przeżywającym depresje
i cierpiącym. Wybór konsultowano
z mieszkańcami. Zanim ściany zostały
pomalowane, położona została gładź.
Wszystkie prace wykonali uczniowie
Zasadniczej Szkoły Budowlanej nr 1.
W sumie zmodernizowane zostały 22
pokoje dla dorosłych i najmłodszych
mieszkańców. Dziecięce pokoje przy−
ozdobione zostały również obrazami
z bajkowymi postaciami, które wyko−
nano podczas zajęć w pracowni pla−
styczno – manualnej.
To kolejna zmiana. W ubiegłym ro−
ku ośrodek przeszedł kapitalny remont
z zewnątrz, został docieplony, zmie−
niona została kolorystyka elewacji, od
strony ogrodu został zadaszony. (rł)

RADOSŁAW ŁABARZEWSKI

Przyjazne pastele

Składam serdeczne podziękowanie
dyrekcji, pracownikom i uczniom ZSB
nr 1 w Płocku za pomoc i zaangażowa−
nie w pracę na rzecz osób niepełno−
sprawnych oraz wkład w poprawę wa−
runków bytowych mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w Płocku
Piotr Ostrowicki
DPS „Przyjaznych serc” w Płocku

„Odlot” z wyróżnieniem
Ogromnym sukcesem zakończył się
występ Zespołu Tanecznego „Odlot”,
działającego w Szkole Podstawowej nr
6. W Ogólnopolskim Konkursie Tańca
„Taneczne Miraże”, który miał miej−
sce 18 marca w Bydgoszczy, występo−
wały zespoły z całej Polski m.in. z Ol−
sztyna, Szczecina, Kołobrzegu, Rumii,
Żarów, Torunia, Bydgoszczy. Konku−
rencja była bardzo duża.
Dwudziesto osobowa grupa dziew−
cząt z Płocka, podopiecznych Katarzy−
ny Fabiszewskiej (dyrektora szkoły),
brawurowo zatańczyła w dwóch kate−
goriach: tańcu współczesnym i nowo−
czesnym.
Profesjonalne jury z Kielc, Byd−
goszczy i Torunia przyznało najlep−

szym zespołom główną nagrodę i wy−
różnienia. Właśnie wśród wyróżnio−
nych zespołów znalazły się nasze
płocczanki z „szóstki”. Dziewczęta ol−
śniły jurorów precyzją, niezwykłym
poczuciem rytmu i pięknymi strojami.
Tancerki z „Odlotu” oprócz wrażeń
przywiozły drewnianą statuetkę me−
trowego kota, który zasiadł w galerii
trofeów zdobytych do tej pory przez
zespół, a jest ich już niemało. Najważ−
niejsze to: I miejsca zdobyte w War−
szawie oraz I i II miejsca wytańczone
na festiwalach w Sierpcu.
Następne zmagania zespołu odbędą
się w kwietniu na Ogólnopolskim Tur−
nieju Tańca Nowoczesnego w Inowro−
cławiu.
(j)

W Zespole Szkół Ekonomiczno
– Kupieckich, 4 kwietnia, miało miej−
sce spotkanie kończące cykl przed−
sięwzięć dotyczących tematyki cza−
sów zagłady.
Uczniowie szkoły przygotowali mon−
taż słowno – muzyczny pt.: „Holokaust
– nie odrobiona lekcja historii.”
Pierwszy cykl polegał na prezentacji
filmów m.in. „Z kronik Auschwitz”,
„Warszawskie getto”, a także reporta−
ży o krajach trzeciego świata.
Następnie szkoła ogłosiła dwa kon−
kursy: plastyczny i literacki. Młodzież
zbierała informacje i wykonywała pla−
katy, które przedstawiały ludzkie cier−
pienie.
Podczas uroczystości wyłoniono la−
ureatów obu konkursów. W konkursie
plastycznym spośród 49 prac jury
przyznało dwa drugie miejsca:

Po niedawnej wizycie delegacji belgijskiej w Płocku, przy−
szła kolej na rewizytę. Region „Bruksela – Stolica” odwie−
dziła Marzenna Kalaszczyńska – rzecznik osób niepełno−
sprawnych w Płocku.

Wizyta w Brukseli
Podczas tygodniowej wizyty (19 – 26
marca) płocka delegacja zobaczyła jak
funkcjonują tamtejsze Zakłady Pracy
Chronionej, DPS oraz największy
w Belgii, 110−łóżkowy Oddział Trauma−
tologii. Pracuje tam 12 lekarzy, 80 pielę−
gniarek i 20 terapeutów. Koszt pobytu
(od 2 miesięcy do 1,5 roku) pokrywa po
części pacjent i ubezpieczyciel. – Cieka−
wostką było mieszkanie treningowe (po−
dobne do tego w Płocku), ale działające
przy tym oddziale – mówi Marzenna Ka−
laszczyńska. – Pacjent zanim trafi do
domu może w nim zamieszkać, nawet
wraz z rodziną i uczyć się funkcjonowa−
nia jako osoba niepełnosprawna.
Czerwony kogut
na żółtym tle
jest wspólnym
godłem
Wspólnoty
Francuskiej
Walonia−
Bruksela
oraz Regionu
Walońskiego

Nieco inaczej funkcjonują tam ośrod−
ki stałego i dziennego pobytu. Większa
jest samodzielność mieszkańców (sami
przygotowują posiłki, robią zakupy,
meblują swoje apartamenty). Obsługa
dba, aby mieszkańcy czuli się komforto−
wo i swobodnie (na drzwiach prowadzą−
cych do każdego z pokojów znajdują się
wizytówki i dzwonki). W jednym z oś−
rodków obok zajęć z dziedziny sztuki,
informatyki i ogrodnictwa mieszkańcy
zajmują się produkcją filmów animowa−
nych, prezentowanych w brukselskiej te−
lewizji i audycji radiowych nadawanych
raz w tygodniu w lokalnym radiu.
– Nowatorskie, z punktu widzenia
polskich placówek, jest tam podejście
do życia seksualnego osób chorych
psychicznie i upośledzonych umysło−
wo. Ośrodek jest koedukacyjny. Pary
mogą mieszkać wspólnie – tłumaczy
Marzenna Kalaszczyńska. – To wyma−
Sygnały Płockie

Agnieszce Bigos i Radosławowi Wiś−
niewskiemu. Trzecią nagrodę wręczo−
no Katarzynie Ziemkiewicz.
„Dziecko w czasach zagłady – kar−
tka z pamiętnika” to tytuł konkursu li−
terackiego, na który wpłynęło 13 prac.
Najlepsza okazała się Sylwia Wasi−
lewska. Drugie miejsca zajęły:
Agnieszka Rogalska i Agnieszka
Krześnicka. Dwie trzecie nagrody
przyznano Małgorzacie Szymaczak
i Martynie Gardenian.
Uczniowie mieli także okazję poroz−
mawiać z zaproszonymi gośćmi, którzy
przeżyli II wojnę światową. Wśród nich
był m.in. Wacław Milke – założyciel
Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”.
Organizatorkami wszystkich przed−
sięwzięć były nauczycielki: Monika
Niedźwiecka, Elżbieta Zawadzka
i Zdzisława Barankiewicz.
E.U.

ga
osobistego
zaangażowania
i ogromnej wiedzy tamtejszego perso−
nelu, ale widać, że służy mieszkańcom.
Generalnie tych różnic nie ma zbyt
wiele i nie musimy mieć kompleksów.
Zdaniem M. Kalaszczyńskiej przy roz−
wiązywaniu niektórych problemów to
my jesteśmy znacznie bardziej twór−
czy i pomysłowi.
(rł)

W skrócie
Belgia ma ponad 4,1 mln miesz−
kańców i jest federacją. Dzieli się
na 3 regiony (waloński, flamandzki
i Brukseli – Stolicy) oraz 3 wspól−
noty (francuska, flamandzka i nie−
mieckojęzyczna). W skrócie można
powiedzieć, że wspólnoty sprawują
władzę w dziedzinach związanych
z życiem kulturalnym i codziennym
(zdrowie, sztuka, media i oświata,
pomoc społeczna) a regiony – gos−
podarką.
Region Brukseli – Stolicy za−
mieszkuje ponad 992 tys. osób, wię−
kszość posługuje się językiem fran−
cuskim. Rocznie na pomoc osobom
niepełnosprawnym Komisja Wspól−
notowa Francuska Regionu Brukse−
la – Stolica przeznacza 100 mln eu−
ro. Lwia część tych pieniędzy trafia
do domów pomocy społecznej.
Tamtejsze Biuro ds. Osób Niepeł−
nosprawnych współpracuje ze 133
instytucjami i organizacjami poza−
rządowymi. Indywidualna pomoc
skierowana jest do 1000 osób. Przy
stosunkowo dużym bezrobociu (21
proc.) i dużej szarej strefie niepeł−
nosprawni nie mają dużych szans na
znalezienie pracy. Pomocne są Za−
kłady Pracy Chronionej (w zawo−
dach: ogrodnik, mechanik samo−
chodowy, pracownik restauracji),
gdzie pracuje 2,5 tys. niepełno−
sprawnych.
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Nagrody konsumentów

Milena Kudła z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Kupieckich

Firma PEKLIMAR zdobyła w marcu
aż trzy wyróżnienia. W VI edycji kon−
kursu o tytuł ”Najlepszy wyrób okazjo−
nalny Wielkanoc” wzięły udział 33 za−
kłady, które do oceny zgłosiły ponad
170 produktów. Jury składało się z sze−
fów kuchni, przedstawicieli Stowarzy−
szenia Rzeźników i Wędliniarzy Rze−
czypospolitej Polskiej oraz Stowarzy−
szenia Producentów „Polskie Mięso”.
Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że
najlepszym wyrobem jest Szynka z So−
plicowa. To wyrób dla bardziej wyma−
gających klientów; szynka peklowana
jest tradycyjnie (jak niegdyś) przez 14
dni w zalewie. W tym procesie sól „wy−
ciąga” wodę z mięsa, nadając mu kru−
chość i smak. W ten sposób z kilograma
mięsa otrzymuje się 0,80 kg szynki. Na−

stępnie wyrób wędzony jest dymem ze
zrąbek olszyny i buku, uzyskując cha−
rakterystyczny kolor i smak.
Cała rodzina peklimarowskich pro−
duktów z Soplicowa otrzymała Konsu−
mencki Znak Jakości – wyróżnienie
przyznawane producentom przez osoby,
dokonujące zakupów prosto ze sklepo−
wej półki. Posiadaniem takiego znaku
szczycą się m.in. tak duże firmy jak Ży−
wiec, Podravka, Hochland.
Trzecią nagrodą jest tytuł „Produkt
Roku”, który zdobyły wędliny z Soplico−
wa spośród 100 ocenianych produktów.
– Nagroda jest zasłużona. W dzisiejszych
czasach mało kto z taką doskonałością
przypomina smaki minionych lat – po−
wiedział Krzysztof Tyniec, wręczając la−
ureatom kryształowy puchar.
(j)

Walka o indeks
W Politechnice Warszawskiej Szko−
le Nauk Technicznych i Społecznych,
31 marca, odbyło się uroczyste rozda−
nie dyplomów i nagród laureatom kon−
kursów przedmiotowych.
Choć zorganizowane po raz pier−
wszy przez Politechnikę, spotkały się
z dużym zainteresowaniem ze strony
uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
ich nauczycieli z Płocka i powiatów
sąsiednich.
Do pierwszego etapu konkursów,
który odbył się 3 grudnia 2005 r. zgło−
siło się łącznie 183 uczniów. Do dru−
giego, finałowego etapu zakwalifiko−
wano 45 osób w konkursie matema−
tyczno – chemicznym, 40 osób w kon−
kursie wiedzy o gospodarce rynkowej
i 30 w matematyczno – fizycznym.
Drugi etap zmagań odbył się 11 marca.
Komisja przyznała tytuły laureatów
20 najwyżej ocenionym uczestnikom
każdego z konkursów. Zatem 60 laure−
atów, po uzyskaniu matury, ma już za−

pewniony indeks na Politechnikę.
W każdym z konkursów wyróżnio−
no po trzech uczestników z najwyższą
punktacją.
W konkursie wiedzy o gospodarce
rynkowej jury przyznało pierwsze
miejsce Milenie Kudle (Zespół Szkół
Ekonomiczno – Kupieckich), drugie –
Krzysztofowi Krzyżewskiemu (Zespół
Szkół im. L. Bergerowej), trzecie –
Szymonowi Stobnickiemu (Zespół
Szkół w Gąbinie).
Paweł Koziczyński (LO im. Wł. Ja−
giełły), Magdalena Ambroziak (LO
im. Wł. Jagiełły) i Krzysztof Latarski
(IV LO w Płocku) to z kolei trójka naj−
lepszych uczniów w zmaganiach ma−
tematyczno – chemicznych.
Kolejni zwycięzcy z matematyczno
– fizycznych rozgrywek to: Michał
Łukasik (LO im. Wł. Jagiełły), Grze−
gorz Jabłoński (LO. im. Wł. Jagiełły)
i Łukasz Krajenta (LO im. M. Dą−
browskiej).
E.U.

A Irlandia podobno...
Nie wszystkim udało się wejść na
spotkanie informacyjne „Irlandia –
kraj przyjazny polskim pracownikom”
zorganizowane 6 kwietnia przez płoc−
ką filię Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
– Zainteresowanie było naprawdę bar−
dzo duże – mówi Piotr Dyśkiewicz,
dyrektor płockiego WUP−u. Dlatego
organizatorzy zdecydowali się powtó−
rzyć je jeszcze 13 kwietnia.
– Głównym naszym celem było po−
kazanie co należy zrobić i co wiedzieć,
aby uniknąć nieprzyjemnych niespo−
dzianek i kłopotów – dodaje Dyś−
kiewcz, bo choć zielona wyspa rzeczy−
wiście przyjmuje nas z otwartymi ra−
mionami to warto zadać sobie trud
i poznać przed wyjazdem specyfikę
tamtego rynku pracy i oczekiwania ir−
landzkich pracodawców.
Poszukiwani są przede wszystkim
specjaliści – lekarze, architekci i infor−
matycy, ale również operatorzy kopa−
rek i spawacze, którzy znają język an−
gielski w stopniu komunikatywnym.
Wcześniej Irlandczycy nie przykładali
do znajomości języka dużej wagi. Na−
stawienie pracodawców zmieniło się
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w wyniku dość dużej ilości wypadków
przy pracy, wynikających właśnie
z niezrozumienia poleceń lub ostrze−
żeń w języku angielskim.
Polacy mogą liczyć na taką samą
pensję jak Irlandczycy – średnio 3
tys. euro. Poza tym tamtejsze urzędy
pracy oferują dla nas szkolenia za−
wodowe i językowe. W ciągu piętna−
stu lat zielona wyspa chce przyjąć
jeszcze 1 mln emigrantów. O poważ−
nym traktowaniu pracowników znad
Wisły świadczy fakt, że strona irlan−
dzka przysyła nam materiały promo−
cyjne i filmy szkoleniowe w języku
polskim.
Można było z nim zapoznać się
w płockim WUP−ie. Pracownicy filii
udostępniali zainteresowanym oferty
pracy w Irlandii.
Płockie spotkanie zorganizowane
zostało we współpracy z europejską
siecią służb zatrudnienia – EURES. Po
Irlandii, płocki WUP zamierza zorga−
nizować spotkanie poświęcone pracy
w Wielkiej Brytanii. Więcej o spotka−
niach można dowiedzieć się dzwoniąc
pod nr 024 264 03 75.
(rł)

Jury „Produktu Roku” (od lewej): Krzysztof Tyniec, Bożena Dykiel, Marek Borowski
oraz odbierający nagrodę Artur Wielichowski – szef działu marketingu Peklimaru

Uczniowie Janowi Pawłowi II
W wielu płockich szko−
łach, w pierwszą rocznicę
śmierci Jana Pawła Wielkie−
go, odbyły się uroczyste
apele, wystawy i wieczorni−
ce. Np. w Szkole Podstawo−
wej nr 1 godzinę skupienia
rozpoczęto „Barką”, potem
czytano wpisy z księgi pa−
miątkowej sprzed roku,
oglądano wystawę (na zdję−
ciu) i obiecano, że 2 kwiet−
nia uczniowie zapalą w swo−
ich domach świece.
Natomiast młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 uczciła pamięć
wielkiego Polaka w niecodzienny sposób, rozdając białe róże i przypomina−
jąc, że Jan Paweł II dał nam wszystkim to, co najcenniejsze – dał samego sie−
bie. Dyrektor szkoły Anna Trojanowska przypomniała, że nawet ludzie nie−
przychylni Ojcu Świętemu nie zaprzeczają, że miał wielki wkład w obalenie
systemu komunistycznego i posiadał niezwykłą umiejętność mówienia prosto
nawet o sprawach bardzo skomplikowanych.
(j)

Mniej wypadków, więcej mandatów
Policjanci z sekcji ruchu drogowego
podsumowali pierwszy kwartał. Przez
trzy miesiące 2006 roku doszło na na−
szym terenie do 64 wypadków drogo−
wych. – To o 16 mniej niż rok wcześniej
– mówi Mariusz Gierula, rzecznik pra−
sowy policji. W zdarzeniach tych zginę−
ło dziewięć osób, a 84 zostały ranne (w
2005 r. analogicznie 11 i 116 osób).
Przez pierwsze trzy miesiące roku
policjanci nałożyli na kierowców po−
nad 3730 mandatów, a 200 spraw tra−
fiło do sądu grodzkiego, zatrzymano
129 kierowców.

Najczęściej osoby prowadzące pojazd
przekraczają dozwoloną prędkość (2100
przypadków), wyprzedzają w miejscach
niedozwolonych (250) oraz nie ustępują
pierwszeństwa przejazdu (140). Zmorą
płockich policjantów są piraci drogowi.
Dlatego przez 485 godzin musieli oni
używać radaru ręcznego. Wyniki są za−
trważające: funkcjonariusze za nad−
mierną prędkość wystawili aż 1200
mandatów na łączną kwotę blisko 185
tys. zł. – W porównaniu z ubiegłym ro−
kiem to ponad 62 tysiące więcej – mówi
rzecznik.
(m.d.)
Sygnały Płockie
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Papieskie requiem
Słuchaczowi koncertowemu „requ−
iem” kojarzy się głównie z monumen−
talnymi partyturami Mozarta, Berlio−
za, Verdiego czy Brahmsa, najczęściej
wykonywanymi na estradach filhar−
monicznych. Pamiętać trzeba jednak,
że termin ten oznacza uświęconą wie−
lowiekową tradycją liturgię mszy za
zmarłych, pierwotnie przeznaczoną do
wykonania wyłącznie wokalnego i w
swej klasycznej formie ukształtowaną
w drugiej połowie XVI wieku. Tego−
roczna, dwunasta już edycja Festiwalu
Muzyki Jednogłosowej (31 marca – 2
kwietnia w płockiej bazylice katedral−
nej) dostarczyła niecodziennej okazji
do zgłębienia najwcześniejszych przy−
kładów wspomnianego nabożeństwa;
w odróżnieniu od poprzednich, na ogół
bardziej urozmaiconych repertuarowo,
miała charakter nieomal monograficz−
ny, skupiła się bowiem wyłącznie wo−
kół formy i tematyki rekwialnej. Oka−
zja po temu była zresztą szczególna:
w dniu finału imprezy przypadła pier−
wsza rocznica odejścia jednego z naj−
większych synów „tej ziemi” i najwy−
bitniejszych ojców Kościoła Jana Pa−
wła II.
Koncert inauguracyjny okazał się
swoistą antologią różnych liturgicz−
nych śpiewów żałobnych doby śred−
niowiecza – benewentyńskich, grego−
riańskich – sięgającą aż do tematów
renesansowych (Josquin des Pres)
i barokowych (Antonio Lotti). W pro−
gramie znalazły się też przykłady
wczesnej polifonii średniowiecznej
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Był taki człowiek
Bardziej jednorodny okazał się drugi
wieczór imprezy, kiedy to dwunastoo−
sobowy męsko−żeński zespół ensemble
officium z Niemiec zaprezentował Re−
quiem dla Jana Pawła II. Pod tym
okolicznościowym tytułem kryły się
śpiewy gregoriańskie powstałe około
1000 roku w klasztorze St. Gallen, z in−
tencją wykonywania podczas nabo−
żeństw żałobnych. Dominowała – zno−
wu – ścisła monodia, dramaturgia wy−
stępu była jednak nieco bogatsza: recy−
tacje psalmów, śpiewy chorałowe inte−
resująco przeplatały się ze sobą, czemu
towarzyszyły względnie częste zmiany
usytuowania wykonawców w prze−
strzeni płockiej świątyni.
Na finał przeznaczono Missa Requ−
iem Johannesa Ockeghema, reprezentu−
jącą przełom średniowiecza i renesansu
oraz uważaną za najstarszą ze znanych
polifonicznych mszy żałobnych. Wyko−
nały ją dwa rodzime zespoły kantorów,
Schola Gregoriana Silesiensis, działająca
od 2000 roku we Wrocławiu, i znany już
bywalcom płockiego zlotu jednogłoso−
wego Bornus Consort, od ponad dwóch
dekad kierowany przez Marcina Bornu−
sa−Szczycińskiego. Wszystko odbyło się
w wymiarze monumentalnej fety roczni−

„Ojciec Święty Jan Paweł II w ser−
cach płocczan” to tytuł wystawy foto−
graficznej, której otwarcie miało miej−
sce 31 marca w Muzeum Diecezjalnym.
Zobaczyć można zdjęcia amatorów
i znanych fotografów m.in. Jana Wać−
kowskiego będące rejestracją przeżyć
płocczan po śmierci Ojca Świętego.
Wystawa składa się z dwóch części.
Pierwsza przedstawia zdjęcia radosne,
upamiętniające pobyt Jana Pawła II
w 1991 r. w Płocku.

Druga część obrazuje dni, w któ−
rych żegnaliśmy Papieża podczas
mszy przed katedrą i w czasie mar−
szu na rozświetlonej zniczami alei
Jana Pawła II, pod pomnikiem i w
Watykanie.
Wystawę zorganizowała Książnica
Płocka im. Wł. Broniewskiego wraz
z Muzeum Diecezjalnym z okazji
I rocznicy śmierci Papieża.
Ekspozycja czynna do 3 maja.
E.U.

EWA URBAŃSKA

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Roberto Colavalle

cowej, z tradycyjnym koncertem festi−
walowym niewiele mającej wspólnego.
Msza została mianowicie rozczłonkowa−
na na ustępy, w ramach rozszerzonego
obrządku mszy celebrowanej przez bi−
skupa płockiego Stanisława Wielgusa,
który w dłuższej homilii przekonująco
nakreślił sylwetkę duchową Jana Pawła
II, niestrudzonego bojownika o wartości
prawdziwe w czasach zdominowanych
przez pseudowartości. Później nastąpiło
gremialne wyjście przed pomnik Papie−
ża−Polaka, gdzie Roberto Colavalle, kan−
tor specjalnie przybyły z Watykanu, od−
śpiewał w intencji Wielkiego Nieobec−
nego tekst Litanii do Wszystkich Świę−
tych (w tej samej formie, co podczas po−
grzebu 8 kwietnia ubiegłego roku); nieco
wcześniej na umieszczonym na fronto−

z manuskryptów w Grazu (Austria)
i klasztoru St. Martial w Limoges
(Francja) – dominowała jednak ścisła
monodia gregoriańska, jako że wyko−
nawca tego wieczoru, sześcioosobowy
zespół Schola Cantorum Riga z Ło−
twy, w tym właśnie repertuarze się
specjalizuje.

wej ścianie katedry telebimie pojawiły
się migawki z wizyty Jana Pawła II
w Płocku w 1991 roku.
Można się zastanawiać, czy w at−
mosferze tej masowej ceremonii – tłu−
my wiernych na Wzgórzu Tumskim,
przemarsze umundurowanych pocz−
tów sztandarowych przy akompania−
mencie orkiestry dętej, salwy honoro−
we – nie zatracił się duch muzyki Oc−
keghema i klimat samego festiwalu,
choć, z uwagi na wyjątkową okolicz−
ność rocznicową, prawdopodobnie nie
można było inaczej. Jakkolwiek by
rzecz oceniać, dla medialnej promocji
imprezy jej tegoroczny finał na pewno
będzie miał znaczenie niebagatelne.
Pozostaje więc nam tylko życzyć festi−
walowi dalszego rozwoju – oczywi−
ście w dotychczasowej kameralno−
kontemplacyjnej formule, która do tej
pory sprawdziła się tak dalece, że edy−
cja przyszłoroczna ma być rejestrowa−
na przez Program II Polskiego Radia.
A. Dorobek
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Sześć i pół wieku parafii św. Bartłomieja to historia Płocka i jego
mieszkańców. Świadek czasów rozkwitu i upadku miasta, wdzięczny
obiekt poszukiwań, stosunkowo mało poznany

Królewska
świątynia
Znamienny jest tu fakt, że nigdy
wokół kościoła, ani w nim samym
nie były prowadzone żadne prace ar−
cheologiczne. Być może jubileusz
oraz opracowywana przez ks. Grzy−
bowskiego monografia kościoła, bę−
dą impulsem, aby takie prace podjąć
i rzucić nieco więcej światła na tę
świątynię, która do 1931 roku była
jedynym kościołem parafialnym
w mieście. O tym, że warto przeko−
nuje Stanisław Płuciennik, który pra−
cował nad jubileuszowym albumem
o Farze.
– Po pierwsze, to naprawdę cud, że
to miasto, bez przerwy poddawane naj−
cięższym próbom, przetrwało przez
wieki – opowiada i wymienia: wielkie
pożary z 1511, 1545 (płoną całe ulice
Dobrzyńska, Piekarska i Nadwiślańska)
i 1616 (spłonęło 75 proc. miasta) oraz
epidemie: 1526 (umiera czwarta cześć
mieszkańców ok. 1100 osób), 1542,
1552, 1624 –1625 (zabiła 1500 płoc−
czan), 1630, 1711 oraz 1831 i 1846
(cholera). Do tego należałoby dorzucić
potop szwedzki, wojnę północną, zabo−
ry i powstania oraz wojny XX wieku.
Świadkiem, będącym często w centrum
wydarzeń, była właśnie Fara. O tym jak
ważnym była ona obiektem dla miasta,
nie tylko pod względem sakralnym,
może świadczyć fakt, że za zakrystią
mieścił się skarbiec, w którym znajdo−
wała się skrzynia wielka do przechowy−
wania akt grodzkich, aby je ustrzec od
pożaru, i inne cenne rzeczy, należących
do miasta lub do osób prywatnych”.
Przed pożarem skarbiec miały chronić
drzwi żelazne.

W 1484 r. bp Piotr z Chtkowa roz−
strzygnął spór rady miejskiej z pro−
boszczem dotyczący bezpłatnych po−
grzebów w Farze. Zgodnie z wolą bi−
skupa miały one przysługiwać rajcom
i ich rodzinom w czasie pełnienia obo−
wiązków i rok po złozeniu urzędu.
Mieszczanie płoccy od czasów króla
Zygmunta III Wazy, aż do XIX w.
mieli prawo wyboru proboszcza
i przedstawiania kandydata na to sta−
nowisko. W 1864 roku wikariusz z fa−
ry Mateusz Luciński udzielił ostatnich,
przed egzekucją, sakramentów gen.
Zygmuntowi Padlewskiemu i jego to−
warzyszom. Do Fary trafiają wyposa−
żenia z innych kościołów m.in. św.
Trojcy, św. Idziego, św. Katarzyny
i św. Marcina. W 1856 w związku
z likwidacją kościoła pw. św. Wojcie−
cha (w dawnym opactwie benedykty−
nów), został przeniesiony do kościoła
pw. św. Bartłomieja marmurowy oł−
tarz główny – wybitne dzieło wczes−
nobarokowej architektury – ufundo−
wany w XVII w. przez bp St. Star−
czewskiego.
Fara w swej historii oprócz kościoła
parafialnego pełniła również rolę kole−
giaty (od 1731 r.), a po zbombardowa−
niu katedry na początku II wojny świa−
towej również – katedry. Po interno−
waniu w 1940 r. przez hitlerowców ab−
pa Antoniego Nowowiejskiego i bpa
Leona Wetmańskiego w Słupnie, a na−
stępnie przewiezieniu ich do obozu
w Działdowie, gdzie zostali zamordo−
wani, ks. infułat proboszcz Fary Stani−
sław Figielski przejął obowiązki bi−
skupa.
(rł)

Odkryta w styczniu 2006 r. podziemna krypta
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Wnętrze kościoła w Wiślicy ok. 1350 r.

Św. Bartłomiej przez wieki
Uroczystość konsekracji kościoła
zorganizowano w Wielką Sobotę, 23
kwietnia 1356 roku. Świątynia była
okazała, w stylu gotyckim. Niestety,
nie zachował się żaden jej wizerunek
z tamtych czasów. Stanisław Płucien−
nik uważa, że król jako fundator ko−
ścioła, który trzy lata wcześniej zain−
icjował również budowę murów
obronnych (przeznaczając na nią
rocznie 400 grzywień), do wzniesie−
nia których przywiózł przecież wła−
snych rzemieślników mógł mieć rów−
nież wpływ na pierwotny kształt ko−
ścioła św. Bartłomieja. Dlatego
„pierwsza” Fara mogła przypominać
zachowane do dziś budowle sakralne
gotyku, określanego jako redukcyjny
ze Stopnicy, Wiślicy (patrz. fot) czy
Olkusza. – Wnętrza były proste, ale
o wyszukanych proporcjach. Kolum−
ny, dążące do smukłości, płynie prze−
chodziły w wachlarzowe sklepienie –
tłumaczy Płuciennik. Wtedy kościół
był znacznie wyższy niż dzisiejszy
i bezwieżowy (te powstały najpraw−
dopodobniej w XV w.) Z najstarszej
lustracji, która zachowała się do na−
szych czasów (1598 r.) wynika, że
kościół miał 82 łokcie (58,6 cm) dłu−
gości i 24 łokcie szerokości i... 22
metry wysokości! Szerokość tak na−
prawdę nie zmieniła się od tamtych
czasów. Należy jednak pamiętać, że
wymiary odnoszą się do już przebu−
dowanego w 1540 r. przez Jana Bap−
tystę Wenecjanina obiektu, który
dzięki niemu zyskał renesansowy
charakter – z arkadami wspartymi na
filarach – i nowe sklepienie. Do ko−
ścioła prowadziło wejście od strony

rynku – wieża bramna, która była
jednocześnie dzwonnicą. Na dzwon−
nicy jest zegar miasta i straż miejska,
która czuwa nad nimi – zapis ten po−
chodzi z lustracji w 1609 roku –
w czasie rozkwitu, kiedy kościół miał
5 wejść i największą liczbę ołtarzy.
W lustracji z 1678 r. pojawia się za−
pis o wyglądzie „iście królewskim”
świątyni, ale już w 1723 roku stan ko−
ścioła farnego był zły. Trzy lata
wcześniej proboszcz i kanonicy kole−
giaty boleją nad upadkiem Płocka,
gdzie niemal wszystko mieczem,
ogniem i powietrzem morowym znisz−
czone jest. Kościół parafialny św.
Bartłomieja uległ zupełnemu zniszcze−
niu, do czego i usuwanie się góry do
Wisły, która tak często podrywa jej
brzegi, i kościołowi [...] na samą górą
stojącemu zagraża wielkie przez to
niebezpieczeństwo [...]. Planowana
była przebudowała, ale zabrakło środ−
ków. Ten stan utrzymuje się aż do
1739 roku. Kościół nie ma żadnego
sufitu. Okna w nim są całe, jednak nie
obmurowane cegłami na zaprawie...
Dach [...] jest dziurawy. Podłoga
marmurowa była rozebrana, nie było
już kaplicy św. Krzyża i sześciu ołta−
rzy. W 1790 r., na polecenie bpa Hie−
ronima Szeptyckiego wyburzona zo−
staje kruchta, kaplica, zakrystia i dwie
wieże. W osiem lat później ten sam los
spotkał murowaną dzwonnicę. W cza−
sie restauracji w drugiej połowie
XVIII w. skrócono korpus kościoła,
bezwieżową fasadę przeniesiono od
strony Rynku. W takiej formie, bez
znaczących zmian przetrwał do cza−
sów obecnych.
(rł)
Sygnały Płockie
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Mieszczanie a Fara
Historia Fary to również zapis życia mieszkańców
Płocka, rajców i burmistrzów – fundatorów farnych
ołtarzy i kaplic. W 1471 roku Racibor, kanclerz
książąt mazowieckich zapisał miastu 4 łany gruntu
na utrzymanie ołtarza głównego i kaplicy rajców
pw. Nawiedzenia NMP. On też ufundował łaźnię
miejską, której dochody zasilały miejski skarbiec,
a raz w tygodniu nieodpłatnie mogli z niej korzystać
ubodzy. Kaplicą św. Marcina opiekowała się rodzi−
na Kulińskich. Wojciech Kuliński – burmistrz Płoc−
ka (XVI w.) był jednym z największych handlarzy
zbożem, jego pierwszy syn poszedł w ślady ojca,
drugi – został burmistrzem Warszawy.
To właśnie Wojciechowi Kulińskiemu miała być
poświęcona, odkryta w styczniu tego roku płyta na−
grobna, pod którą znajdują się opisywane w Sygna−
łach Płockich nr 3/141 krypty. Dziś wiadomo, że
chodziło o kogoś zupełnie innego. Widoczne na pły−
cie litery FK (patrz zdjęcie) odnoszą się do Francisz−
ka Kramarza. Płytę ufundowała jego córka Anna
wdowa po Marcinie Gajnowskim, krewkim burmi−
strzu płockim (wsławił się poranieniem czeladnika,
procesował się również z Wojciechem Kulińskim
o zwrot posagu zmarłej żony Anny z Kulińskich,
córki Wojciecha).
Szczególne miejsce zajmuje tu rodzina Alantsów,
opiekująca się kaplicą pod wezw. św. Jana Chrzci−
ciela. Jan Alantsee – mieszczanin płocki i krakowski
był aromatariuszem królowej Bony (która w 1529 r.
wykupiła starostwo płockie i samo miasto), a także
płockim burmistrzem, szlachcicem z nadania cesa−
rza Karola V i niesłychanie obrotnym człowiekiem.

Jubileuszowe
kalendarium
22 kwietnia – sobota – Stary Rynek

Na płycie odkrytej pod ołtarzem w styczniu 2006 r. wi−
dać herby i inicjały FK i MG. Udało się też odczytać na−
stępujący napis: Przenajświętszy i czcigodny Franciszek
zmarły współobywatel nasz..... rajca

Posiadał apteki w Płocku, Krakowie i Budzie (obec−
nie część Budapesztu na Węgrzech). Był też nie−
słusznie oskarżony o otrucie książąt mazowieckich.
Jego wnuk – również Jan – po pożarze na nowo wy−
posażył seminarium duchowne i przeznaczył środki
na naprawę płockiego ratusza, a w 1624 r. 1000 ko−
ron na swoich dobrach w powiecie kowalewskim
zapisał na dwa stypendia dla płocczan, którzy mieli
pobierać nauki w Akademii Krakowskiej. Około ro−
ku 1600 Anna Gajnowska – wdowa po burmistrzu
Płockim Marcinie – zapisała 15 florenów rocznie
dla ołtarza św. Jana Chrzciela i założyła instytut dla
wdów i panien ubogich, których coraz więcej, już po
zaraźliwem powietrzu z roku 1603 wiele ich z dziat−
kami zostało się, a Szwed niemało onychże przyspo−
rzył.
(rł)

Carski dar

godz. 15 – 17 – Ewangelizacja na ulicach
Płocka – młodzież z ruchu ”Pustynia miast”
godz. 16 – 18 – Przedszkolaki chwalą Pana –
biesiada; komicy, loteria, ciasto i zabawa
godz. 17.30 – rozstrzygnięcie konkursu pla−
stycznego w Domu Darmstadt
godz. 18 – występ zespołu muzycznego reggae
z Łodzi
godz. 19 – Antygona – sztuka plenerowa
w wykonaniu Nieformalnej Grupy Teatralnej
„Genezaret”
godz. 20 – duszpasterstwo młodzieżowe
”Bractwo” – Farze w hołdzie. Parafia zaprasza
wszystkich, którzy otrzymali w Farze sakramenty
święte do ich odnowienia.
23 kwietnia – Niedziela Miłosierdzia Bożego
i główna Uroczystość Jubileuszowa 650−lecia
Fary – Stary Rynek

godz. 15 – 16 – Godzina Miłosierdzia Bożego
(prowadzą Siostry M.B. Miłosierdzia i zespół
muzyczny „Cantores Iadvigenses”)
godz. 16 – 16.40 – występ chóru Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej
godz. 17 – msza św. na Starym Rynku, którą
celebrował będzie ks. bp Stanisław Wielgus.
ok. godz. 18.30 – widowisko muzyczno−histo−
ryczne w wykonaniu Harcerskiego Zespołu Pieś−
ni i Tańca ”Dzieci Płocka”
godz. 19.30 – występ teatru „Hagiograf”
z Krakowa
27 kwietnia – czwartek – Książnica Płocka

godz. 18 – otwarcie wystawy fotograficznej
zorganizowanej przez Płockie Towarzystwo Fo−
tograficzne i Farę oraz rozstrzygnięcie Konkursu
Fotograficznego: „Fara Płocka 1356 – 2006”
7 maja – niedziela – uroczystości ku czci św.
Zygmunta – patrona Płocka – Stary Rynek

godz. 12 – przeniesienie relikwii św. Zygmun−
ta z katedry do Fary. W procesji wezmą udział
m.in.: harcerze, harleyowcy, Płocka Drużyna
Kusznicza, Bractwo Kurkowe, ZPiT Masovia,
przedstawiciele uczelni, szkół oraz różnych zrze−
szeń, związków i stowarzyszeń miasta Płocka,
grupy zawodowe
ok. godz. 12.30 – msza św. w Farze i występ
Chóru „Minstrel” z Małachowianki
ok. godz. 14 – widowisko w wykonaniu Płoc−
kiej Drużyny Kuszniczej nawiązujące do najstar−
szej historii Płocka i Fary
ok. godz. 14.30 – pokaz walk judo z klubu
”Judo – Kan”, występ „Masovii” i zespołu roc−
kowego

Wotum carskie dla kościoła farnego

W nocy z 12 na 13 października 1842 roku doko−
nano kradzieży cennych sreber kościelnych z ko−
ścioła św. Bartłomieja. Łupem złodziei padła mon−
strancja, wielki krzyż relikwiarzowy i procesyjny,
cztery kielichy z patenami, puszka i inne naczynia,
wota z obrazów Matki Boskiej Bolesnej i Różańco−
wej oraz kadzielnica z XVI w.
Kiedy car Mikołaj I dowiedział się o kradzieży
przekazał w 1843 roku dar na ręce bpa Franciszka
Pawłowskiego. Na carskie polecenie wykonano
u złotnika Karola Bojanowskiego w Petersburgu;
monstrancję, kielich wielki i dwa mniejsze, puszkę
na komunikanty, krzyż ołtarzowy ze srebrną pasją,
lampę wieczną i inne drobne przedmioty oraz zło−
tem przetykane ornaty.
Co ciekawe, o darach tych dowiedzieli się nie−
dawno przedstawiciele Federacji Rosyjskiej, którzy
w marcu tego roku przyjechali do Płocka i zapropo−
nowali sfinansowanie renowacji tych przedmiotów.
Koszt ponad 4 tys. zł pokrywa koncern Łukoil,
a przywracaniem dawnego blasku zajmuje się płoc−
ka firma Argentum.
Delegacja rosyjska ma uczestniczyć w uroczystości
jubileuszowych w Farze 23 kwietnia.
(rł)
Sygnały Płockie

13 maja

sesja naukowa w ratuszu, organizatorzy: ks.
prof. Michał Grzybowski i Ewa Jaszczak – kie−
rownik płockiej delegatury urzędu konserwator−
skiego
Uroczystości jubileuszowe potrwają do 19 li−
stopada. Towarzyszyć im będą dwie publikacje:
„Historia kościoła św. Bartłomieja w Płocku
w latach 1356 – 2006” ks. prof. M. Grzybowskie−
go i album „650 lat płockiej Fary w służbie mia−
stu” w opracowaniu Haliny i Stanisława Płu−
cienników
Monstrancja
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Na umieszczonych poniżej fotografiach znajdują się
fragmenty i detale elewacji płockich budynków.
Aby wziąć udział w konkursie należy podać
numer zdjęcia i opisać, gdzie sfotografowany obiekt
znajduje się. Wśród autorów prawidłowych
odpowiedzi, którzy dostarczą je do 5 maja
do naszej redakcji w ratuszu (pok. 220)
rozlosujemy atrakcyjne nagrody.
Fot. Krzysztof Kaliński
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Czy znasz
swoje miasto?
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Manifestanci uciekają przed kulami padającymi z budynku Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Kochanowskiego

180 tys. wystrzelonych pocisków, 73
ofiary śmiertelne, około tysiąca rannych
– czyli kolejna krwawa karta w historii
i pierwszy z polskich miesięcy, który
rozpoczął powolny marsz ku niepodleg−
łej Polsce. O genezie poznańskiego
„czarnego czwartku” i atmosferze cza−
sów stalinowskich opowiadał w Książ−
nicy Płockiej prof. Jerzy Eisler – dyrek−
tor warszawskiego oddziału Instytutu
Pamięci Narodowej.
Zdaniem historyka IPN, zdawałoby
się głupia sprawa, pełni rolę „przyspie−
szacza” wydarzeń. Zwycięstwo Króla−
ka odbudowało poczucie dumy naro−
dowej, zduszone i zabronione w cza−
sach stalinowskich.
Nadzieja zmian rodziła się powoli
już od 1955 roku, który z ówczesnej
perspektywy 10−lecia PRL był najlep−
szy, szczęśliwie rokujący na przy−
szłość. – Nawet jeśli nie było swobód
obywatelskich, wolnego rynku, plura−
lizmu w sztuce i kulturze, to właśnie
w tym roku w Warszawie zorganizo−
wano Festiwal Studentów i Młodzieży,
a tygodnik „Po prostu” przekształca
się w nowoczesne i krytyczne pismo
– tłumaczył Eisler. Na delikatną kryty−
kę działań władzy pozwala sobie
wówczas nawet „Trybuna Ludu”.
Detonizatorem były jednakdecyzje
ekonomiczne, czyli nieprawidłowości

W maju Polak – Stanisław Królak – po raz pierwszy wygrał
Wyścig Pokoju. Czy jego sukces miał wpływ na to, co się zda−
rzyło miesiąc później w Poznaniu?

Rok 1956

Tłum przed Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza

w naliczaniu wynagrodzenia, niereal−
ne wskaźniki wzrostu produkcji i wy−
dajności oraz bardzo złe warunki pra−
cy w zakładach. Miejscem: dawne za−
kłady Hipolita Cegielskiego, przemia−

Czołgi wysłane na pomoc oblężonemu gmachowi WUBP przez komendanta Oficerskiej
Szkoły Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych

Sygnały Płockie

nowane po wojnie na Zakłady Prze−
mysłu Metalowego im. J. Stalina w
Poznaniu (ZISPO).
To był pierwszy w PRL−u zryw na
masową skalę, pierwsze na taką skalę,
świadome działanie robotników, i to
prawie ze wszystkich zakładów mia−
sta. Ponad 100 tys. ludzi wyszło na uli−
ce Poznania. – Z początku ludzie skan−
dowali hasła tj.: chcemy chleba, pod−
wyżki płac itd., ale już za chwilę żąda−
li: wolności i chleba. Pod koniec nikt
już nie mówił o problemach ekono−
micznych. Śpiewano pieśni patriotycz−
ne i krzyczano: precz z ruskimi, chce−
my niepodległej Polski, precz z komu−
ną – tłumaczył J. Eisler.
To był czwarty wykład, V edycji
Spotkań z Historią Najnowszą, orga−
nizowanych przez płocki Klub Inteli−
gencji Katolickiej we współpracy
z Książnicą Płocką.
Radosław Łabarzewski
Zdjęcia z archiwum IPN

Załoga Zakładów Przemysłu Me−
talowego im. J. Stalina od 1955 r.
zgłaszała niezadowolenie. Wysyła−
no petycje, listy i delegacje do Mini−
sterstwa Przemysłu Maszynowego
i KC PZPR. Ostatnia z nich – 26
czerwca – udała się do Warszawy,
aby przedstawić postulaty załogi
w Ministerstwie i Centralnej Radzie
Związków Zawodowych. W nocy
z 26 na 27 czerwca delegacja powró−
ciła do Poznania, przekonana o po−
zytywnym załatwieniu części postu−
latów. Następnego dnia rano do za−
kładów Cegielskiego przyjechał Mi−
nister Przemysłu Maszynowego
i podczas masówki wycofał się czę−
ściowo z warszawskich uzgodnień.
W tej napiętej sytuacji, 28 czerwca
rano, doszło w Poznaniu do wystą−
pień robotniczych.
0 6.30 robotnicy z fabryki W−3
w Zakładach im. Stalina (Zakłady H.
Cegielskiego) dali sygnał do rozpo−
częcia strajku. Po wyważeniu bram
robotnicy wyszli na ul. Dzierżyń−
skiego. Po drodze dołączały do nich
załogi innych zakładów pracy. Prze−
ciwko złym warunkom życia prote−
stowało około 100 tys. mieszkańców
Poznania. Po nieudanych próbach
mediacji ze strony władz wojewódz−
kich oraz na wieść o aresztowaniu
delegacji załogi Cegielskiego, tłum
wtargnął do siedziby KW PZPR.
Zdobyto również więzienie przy ul.
Młyńskiej. Inna grupa demonstran−
tów przeszła pod siedzibę Woje−
wódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa.
Tam około 11.00 padły pierwsze
strzały. Najmłodsza ofiara czerwco−
wych wydarzeń, Romek Strzałkow−
ski, miała 13 lat. Przeciwko robotni−
kom skierowano ponad 10 tys. żoł−
nierzy, 400 czołgów, 30 transporte−
rów opancerzonych. Premier Józef
Cyrankiewicz w przemówieniu ra−
diowym wygłoszonym 29 czerwca
powiedział: Każdy prowokator czy
szaleniec, który odważy się podnieść
rękę przeciwko władzy ludowej,
niech będzie pewien, że mu tę rękę
władza odrąbie w interesie klasy ro−
botniczej.
(na podst. strony http://www.ci−
ty.poznan.pl/mim/strony/czer−
wiec56/presentation.html)

„Milicja z nami!” – pierwsza faza protestów na Placu Stalina (dziś Plac A. Mickiewicza)
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Z okazji Dnia Myśli Braterskiej

Zlot harcerski ZHR
Harcerki i harcerze Związku Harcer−
stwa Rzeczypospolitej (ZHR) zjechali
się do Płocka, by wspólnie świętować,
obchodzoną na całym świecie, roczni−
cę urodzin Roberta Baden−Powella,
założyciela skautingu. Dzień ten, zwa−
ny Dniem Myśli Braterskiej, co roku
– w wyjątkowy sposób – łączy wszyst−
kich skautów świata.
Zlot rozpoczął się wspólnym ko−
minkiem harcerzy ZHR z harcerzami
ZHP z zespołu „Dzieci Płocka”. Ko−
minek poprowadził druh Wacław Mil−
ke. W świeczkowisku tym, które od−
było się w gościnnym Gimnazjum nr
4, wzięło udział blisko 300 osób: dy−
rekcja Gimnazjum, harcerze, rodzice
działający w Kołach Przyjaciół Har−
cerstwa, zaproszeni goście. Honoro−
wym gościem był Mirosław Milewski
– Prezydent Miasta Płocka. Pan Prezy−
dent skierował do wszystkich harcerzy
ciepłe słowa, po czym wręczył kwiaty
92−letniemu druhowi Wacławowi,
dziękując mu za trud i zaangażowanie
w wychowywaniu młodzieży. Gawęda
hm. Andrzeja Milke oraz barwna,
efektowna inscenizacja druhen i dru−
hów z „Dzieci Płocka” przypomniała
obecnym o bohaterstwie polskich har−
cerzy, broniących Polski w czasie I i II
wojny światowej, jak i w czasie naja−
zdu bolszewików.

Kolejny dzień zlotu rozpoczął się
w auli ratusza, gdzie został uroczyście
odczytany rozkaz, otwierający kampa−
nię zdobywania sztandaru i imienia
„Obrońców Płocka 1920” przez Płocki
Hufiec Harcerzy ZHR. Po wysłucha−
niu prelekcji na temat obrony miasta
w 1920 r. skauci wyruszyli zastępami
na całodzienną grę. Swoje pierwsze
zadania mieli do wykonania w lesie,
koło Maszewa. Po powrocie do miasta
i posileniu się „wojskową” grochów−
ką, starali się dotrzeć do jak najwię−
kszej liczby miejsc związanych z hi−
storyczną obroną. Dla utrudnienia,
młodzież mogła korzystać tylko
z map, jakimi posługiwano się w la−
tach dwudziestych. Ten bardzo aktyw−
ny dzień, zakończył się kominkiem,
w czasie którego gawędę głosił Ko−
mendant Mazowieckiej Chorągwi
Harcerzy.
W niedzielę rano, podczas uroczy−
stego apelu, komendant zlotu, phm.
Andrzej Felczyński HR, wręczył na−
grody zwycięskim zastępom. Wszyscy
uczestnicy zlotu otrzymali pamiątko−
we plakietki. Zlot zakończył się udzia−
łem we mszy świętej, którą odprawił
proboszcz parafii p.w. Ducha Święte−
go, ks. kan. Zbigniew Zbrzezny. Kaza−
nie wygłosił ks. prof. Michał Grzy−
bowski.
pwd Jacek Patora HR

Praca Małgorzaty Różyckiej z I klasy Liceum Plastycznego w Płocku
zostanie w tym roku zaprezentowana na jubileuszowym 50. konkursie dla
Młodych Artystów „Globalne obywatelstwa” organizowanym przez amery−
kańskie Sister Cities International. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku
płocczanka Marika Michalska – jako jedyna Europejka – znalazła się
w gronie 12 laureatów z całego świata.

Producent żywności
Województwo Mazowieckie przy−
stąpiło do kolejnej edycji konkursu
„Polski Producent Żywności 2006”,
adresowanego do producentów, któ−
rzy zgłoszą jeden konkretny wyrób,
przeznaczony do bezpośredniego spo−
życia.
Warunkiem przystąpienia do kon−
kursu jest wypełnienie i złożenie
w Urzędzie Marszałkowskim karty
zgłoszenia w terminie do 21 kwietnia
br. Kapituła wojewódzka dokona wy−
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boru finalistów etapu wojewódzkiego
po przeanalizowaniu zgłoszeń i wizy−
tacjach producentów. Zwycięzcy re−
gionalni otrzymają nagrody rzeczowe
i darmową powierzchnię wystawienni−
czą na dożynkach wojewódzkich.
Szczegółowe informacje i druk
zgłoszenia można otrzymać w Delega−
turze Urzędu Marszałkowskiego
w Płocku przy ul. 1 Maja 7b (tel. 0−
24/262 32 54, 262 93 41) i na stronie
(j)
internetowej www.mazovia.pl

W imieniu Rady Mieszkańców Osiedla
„Wyszogrodzka”
wszystkim płocczanom, a szczególnie tym zamieszkałym
na naszym osiedlu,
radosnych Świąt Wielkanocnych,
spędzonych w wiosennym nastroju i rodzinnym gronie,
pełnych ciepła i nadziei
życzy
Przewodniczący Rady
Roman Rzymkowski

Samo życie

10 % ceny
W poniedziałkowe popołudnie wybrałam się do jednego ze sklepów meblo−
wych. Chciałam kupić wybraną wcześniej ławę. Myślałam, że załatwię to szybko
i bez kłopotów. Niestety, kosztowało mnie to trochę nerwów.
Gdy już wybrałam interesujący mnie mebel poprosiłam sprzedawcę, aby odpo−
wiedział mi na kilka pytań, m.in. czy dowożą zakupiony towar do klienta.
– Tak, ale taka usługa kosztuje 22 złote – odpowiedział.
Trochę mnie to zdziwiło, bo zazwyczaj sklepy dowożą towar za darmo. No, ale
cóż – pomyślałam, zapłacę, bo naprawdę zależało mi na tym zakupie.
– Ale wnosicie do mieszkania i skręcacie? – dopytuję.
– Nie – ze spokojem, a wręcz ze zdziwieniem odpowiada sprzedawca.
– Jak to możliwe, że w dzisiejszych czasach nie świadczycie takiej usługi?
– Bo jesteśmy sklepem sieciowym i takie mamy zasady.
Nie dając za wygraną, pytam się, czy jeśli będę chciała kupić ławę, która stoi
skręcona na sklepie jako ekspozycja, to pracownicy sklepu mi ją rozkręcą i dopie−
ro wtedy dowiozą do domu?
– Ale ja nie mogę sprzedać tej! – odpowiada sprzedawca.
Ręce mi opadły, bo nie znajdowałam rozsądnego wytłumaczenia takiej sytua−
cji. Okazało się, że nie mogę kupić właśnie tego egzemplarza, jeśli w magazynie
są inne.
– Ale załóżmy, że nie ma w magazynie, to co wtedy? – dopytuję coraz bardziej
zdenerwowana.
Wtedy sprzedawca stwierdził, że się upewni. Po chwili wrócił spacerowym
krokiem i ze znudzoną miną oznajmił, że wprawdzie jest taka sama ława na ma−
gazynie, ale może mi sprzedać tę z ekspozycji. Muszę jednak dokładnie ją obej−
rzeć, bo jeśli już jest skręcona to nie będę mogła reklamować. Ponieważ wymia−
na zdań pomiędzy mną a sprzedawcą nie przynosiła rezultatu, poprosiłam o ko−
goś z kierownictwa.
– Ale kierownictwa nie ma w Płocku, bo my jesteśmy sklepem sieciowym – usły−
szałam.
– To niech mnie Pan połączy telefonicznie – mówię.
– Nie, bo o tej porze to pewnie nikt tam już nie pracuje, a poza tym to niech sa−
ma sobie Pani dzwoni.
– A kierownik waszego sklepu jest?! – nie wytrzymałam.
Pan – znów krokiem spacerowym – odszedł ode mnie i wrócił z Panią kierownik.
Wytłumaczyłam wszystko od początku, ale ponownie usłyszałam, że za dowóz
muszę zapłacić 22 złote, ale pracownicy nie wniosą mi ławy na I piętro i mi jej
nie skręcą, bo sklep sieciowy nie świadczy takich usług.
– Ale wie Pani co? – odezwała się Pani kierownik. – Jak już tak Pani bardzo
chce, to nasi pracownicy mogą to zrobić.
Ucieszyłam się, bo myślałam, że w końcu załatwiłam sprawę. Niestety, pomy−
liłam się, gdyż Pani kierownik dodała: – Zrobią to za 10 procent ceny ławy.
– Za ile? – nie mogłam uwierzyć.
– Za 10 procent ceny ławy – ze spokojem powtórzyła Pani kierownik.
– Czyli mam zapłacić 22 złote za dowóz, a dodatkowo 55 za wniesienie
i skręcenie? – dopytywałam
– No, tak – odpowiedziała z pełnym spokojem.
– I zrobią mi to pracownicy z Pani sklepu?
– No tak.
Poprosiłam o połączenie z szefem z Krakowa. Wyjaśniłam mu całą sprawę.
Wprawdzie potwierdził, że sieć sklepów Abra nie wnosi mebli do mieszkania
i ich nie skręca, ale mocno się zdziwił, że Pani kierownik zaproponowała mi
tę usługę za 10 proc. ceny ławy. Otrzymałam przeprosiny i zapewnienie, że
ława zostanie dostarczona mi bezpłatnie, dodatkowo pracownicy wniosą mi
ją do mieszkania, a nawet skręcą.
W tej całej sytuacji dziwią mnie dwie rzeczy. Po pierwsze, jak to jest moż−
liwe, aby w czasach ogromnej konkurencji i walki o klienta sklepy meblowe
nie dostarczały bezpłatnie zakupionego towaru. A po drugie, jak to możliwe,
że nadal wszystko można załatwić „nieoficjalnie” za zgodą szefa.
Małgorzata Domańska

Sygnały Płockie

*STRAŻ MIEJSKA*STRAŻ MIEJSKA*STRAŻ MIEJSKA*STRAŻ MIEJSKA*STRAŻ MIEJSKA*STRAŻ MIEJSKA*STRAŻ MIEJSKA*
Dziennie przejeżdżają około 50−60 kilometrów. Obserwują, notują, interweniują. Zwracają uwagę na bezdomnych, psy bez ka−
gańców, śmieci i zakłócanie spokoju. Tak w skrócie można opisać codzienny ośmiogodzinny patrol Straży Miejskiej. Postano−
wiłam przyjrzeć się pracy strażników z bliska.

Wyjątkowo spokojnie
Środa godz. 9. Rozpoczynam wspólne patrolowa−
nie miasta. Na początek Trzepowo. – To bardzo spo−
kojna dzielnica – opowiadają strażnicy. – Problem
mamy jedynie z piratami drogowymi. Przy szkole
ustawiony jest znak ograniczenia prędkości do 40
km/godz, ale zdarza się, że kierowcy jeżdżą tu 80−90
km/godzinę. Rekordzista miał na liczniku 106 km.
Ale w środowy poranek ul. Sierpecka jest prawie
pusta; ludzi niewiele, czasami tylko przemknie jakiś
TIR. W pewnym momencie jeden z kierowców cię−
żarówki sygnalizuje, abyśmy się zatrzymali.
– Jak dojechać do składu celnego? – pyta.
Strażnicy wskazują mu właściwy kierunek. Je−
dziemy dalej. – Trzeba zgłosić, aby dro−
gowcy uprzątnęli piasek na drodze – mó−
wią strażnicy do siebie, po czym wpisu−
ją to do specjalnego zeszytu. Notes słu−
ży do zapisywania praktycznie każdej
minuty, gdzie przebywają funkcjonariu−
sze. Znajdują się tam uwagi na temat
bezpieczeństwa i czystości naszego mia−
sta.
Następnie udaję się wspólnie ze straż−
nikami do skupu złomu przy ul. Sierpec−
kiej. Sprawdzamy, czy właściciel zgod−
nie z ustawą prowadzi rejestr sprzedają−
cych złom. Dokumentacja jest w po−
rządku. – Panie – zwraca się do straż−
ników właściciel punktu – ja prowa−
dzę ten interes od siedemnastu lat,
więc wiem co trzeba robić. Poza
tym, niech Pan zobaczy, wczoraj
pracownicy sprzątnęli cały teren.
Żegnamy się i jedziemy dalej.
Przejeżdżamy wokół Cmentarza
Komunalnego. Na parkingu niewie−
le samochodów. Tylko sprzedający
znicze i kwiaty rozkładają swój to−
war. Dostajemy sygnał od dyżurnego,
że przy ul. Bartniczej 1 stoi źle zapar−
kowany samochód. Natychmiast tam je−
dziemy.
Jest około godz. 10. Na pierwszy rzut oka
nic nie widać. Skręcamy w niewielką boczną uli−
czkę, prowadzącą do garaży i dopiero wtedy widzi−
my, że z tyłu bloku na trawniku stoi zaparkowane
srebrne Daewoo Espero. Kierowcy nie ma w samo−
chodzie. Zatrzymujemy się, a strażnicy wystawiają
pouczenie, które wkładają za wycieraczkę daewoo.
Mamy też drugiego „pechowca”: kierowca skody
zostawił samochód w bocznej uliczce, nie patrząc na
to, że tarasuje cały chodnik. Strażnicy wypełniają
kolejne pouczenie, które także trafia za wycieraczkę.
– Mamy spisane ich numery i jeśli jeszcze raz zauwa−
żymy, że zachowują się podobnie, wlepimy mandat
– ostrzega jeden ze strażników.
Gdy odjeżdżamy, znów dostajemy zawiadomienie
od dyżurnego, że ktoś zadzwonił, że na Wyszo−
grodzkiej 18 jest mnóstwo śmieci. Jedziemy. Gdy
docieramy na miejsce jest godz. 10.25. Działka,
o której informowała nas baza jest niezabudowana
i znajduje się tuż koło przystanku Komunikacji
Miejskiej. Na ogrodzeniu działki wystawionej na
sprzedaż jest numer telefonu właściciela. Funkcjona−
riusze przekazują numer do dyżurnego, który ma się
skontaktować z właścicielem posesji i nakazać mu
natychmiastowe uprzątnięcie terenu.
Teraz jedziemy do bloku przy ul. Mickiewicza 19.
To teren doskonale znany strażnikom. – Mamy tu
problem z bezdomnymi – opowiadają. – W piwnicy
mają swoją kryjówkę.
Sygnały Płockie

Światła przy wejściu do piwnicy nie ma, ale na−
stępny kontakt działa. Otwieramy drzwi do jednej
z opuszczonych piwnic. Nikogo nie ma. – Jest tro−
chę cieplej, więc pewnie wyszli – mówią. Strażnicy
opowiadają, że mają duży kłopot z bezdomnymi.
Skarżą się na nich lokatorzy, gdyż zaśmiecają i de−
molują nie tylko piwnice, ale też klatki schodowe.
– Nawet jak ich wyganiamy, to i tak wracają w to
samo miejsce – narzekają funkcjonariusze. – Be−
zdomni doskonale wiedzą, gdzie mogą uzyskać po−
moc, zresztą nie raz im o tym przypominamy, ale
nie przynosi to efektu. Piją alkohol, a noclegownie
nie chcą takich przyjmować.

Jest po godz. 11. Za zgodą dyżurnego, zjeżdżamy
do bazy na półgodzinną przerwę, która należy się
strażnikom raz w ciągu ośmiogodzinnego patrolu.
O godz. 11.40 wyjeżdżamy ponownie na patrol. Na
polecenie dyżurnego jedziemy nad Wisłę. Osoba
anonimowa zawiadomiła, że z zajazdu Rybaki wy−
biegły dwa groźne psy. Po przyjeździe na miejsce,
strażnicy obchodzą teren. Rozmawiają również
z właścicielem posesji. – Mam dwa psy, ale żaden
z nich nie opuszczał tego terenu – mówi. – A poza
tym to nie są żadne groźne psy.
– A jakiej rasy? – dopytują strażnicy.
– Mieszańce, ale niegroźne.
Godzina 12.15. Podjeżdżamy na ul. 3 Maja 9. Dy−
żurny przekazał nam przez radio, że leżą tam nieuprząt−
nięte gałęzie po wycięciu brzozy. Dopytujemy, czy
osoba która zadzwoniła ze zgłoszeniem dokładnie
określiła miejsce, bo nie widzimy niczego niepokojące−
go. W końcu zauważamy: na trawniku pomiędzy ulicą
a chodnikiem leżą niewielkie gałązki. Dziwi mnie, że
płocczanie zgłaszają takie błahostki. – To normalne
– odpowiadają strażnicy. – Przedwczoraj późnym wie−
czorem dyżurny otrzymał zgłoszenie, że w centrum mia−
sta jest duży nieuprzątnięty plac. Pojechaliśmy tam
z samego rana. Okazało się, że teren jest posprzątany
wręcz idealnie, nawet liście były zgrabione.
Jedziemy dalej. Przejeżdżamy koło byłej mleczar−
ni przy ul. 11 Listopada. Pełno tam śmieci, butelek

itp. Natychmiast dajemy znać do dyżurnego, aby
skontaktował się z prywatną firmą Arbor, która
sprząta ten teren. Po około dwóch minutach, z bazy
dostajemy informację, że Arbor zobowiązał się do
usunięcia śmieci do jutra.
Teraz jedziemy na ul. Traugutta. To duży, nieza−
budowany teren tuż za cmentarzem żydowskim. Sto−
imy kilka minut i obserwujemy, czy nie są wyprowa−
dzane psy bez kagańców i bez smyczy. – Miejsce to
jest pod baczną naszą kontrolą, gdyż często spotyka−
ją się tu właściciele z psami, należącymi do ras nie−
bezpiecznych – opowiadają strażnicy. Tym razem
jednak jest tu cisza i spokój. Zobaczymy, co dzieje
się na dworcu PKP/PKS. Wchodzimy do po−
czekalni. Tu też jest spokojnie. – A jeszcze
wczoraj musieliśmy wyprowadzić stąd
sześciu bezdomnych – mówią fun−
kcjonariusze. – Siedzieli sobie
w kącie i pili biały denaturat.
Próbowali nas przekonać, że
w butelkach jest woda.
O godz. 13 podjeżdżamy do
bloku przy ul. Bielskiej 40a. Ra−
no strażnicy odebrali pismo
z Płockiej Spółdzielni Mieszka−
niowej; lokatorzy skarżą się, że
na klatce schodowej oraz piwni−
cy zbierają się „podejrzane” oso−
by, które hałasują i piją alkohol.
Idziemy sprawdzić. Domofon jest zep−
suty, czyli każdy może wejść do blo−
ku. Na klatce jest spokój, a do piwnicy
nie możemy się dostać, gdyż drzwi są
zamknięte na klucz. Wracając spoty−
kamy jedną z lokatorek – starszą panią
z zakupami. Widząc strażników, za−
czepia ich i teatralnym szeptem infor−
muje, że w jednym z mieszkań urzą−
dzane są głośne zabawy. Funkcjona−
riusze obiecują, że będą częściej zaglą−
dać do tego bloku. – Zanim odpowie−
my na pismo PSM, codziennie o róż−
nych porach będziemy tu zaglądać
przez miesiąc – tłumaczą strażnicy. – Oczywiście,
później też sprawdzimy czy nie spotykają się tu osoby,
zakłócające spokój lokatorom.
Po godz. 13 jedziemy na ul. Jędrzejewo, tuż za lot−
niskiem. Niedawno strażnicy odkryli tu sterty śmieci.
Teraz sprawdzamy, czy teren został uprzątnięty. Do
bazy transportowej jest czysto. Niestety, odkrywamy,
że ktoś wyrzucił kolejną porcję: kartony, worki, butel−
ki. Wysiadamy z samochodu i sprawdzamy co to jest.
– Musimy zobaczyć, czy nie ma tam żadnych rachun−
ków, faktur itp. – tłumaczą strażnicy. Do notesu fun−
kcjonariuszy trafia zapis, aby powiadomić Wydział
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. Musi on
uprzątnąć teren.
Tuż przed godz. 14 trafiamy na ul. Otolińską 23 do
sławetnego „pałacu cudów”. Spotykamy tam dzielni−
cowego, z którym wspólnie obchodzimy budynek. Na
klatkach schodowych brud, pełno śmieci, ale panuje
spokój. – Wszystko się zmieniło, odkąd budynek chro−
ni firma z Sierpca – opowiadają strażnicy. – Mniej jest
zgłoszeń o awanturach czy bijatykach.
Wychodząc zauważamy na daszku nad klatką
schodową stertę śmieci. O fakcie tym zostanie po−
wiadomiony ROM V.
Na tym kończy się mój wspólny patrol ze strażni−
kami miejskimi. – Dziś było wyjątkowo spokojnie
– mówią funkcjonariusze.
Małgorzata Domańska
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Nie udało się zdobyć płockim piłkarzom ręcznym w obecnym
sezonie podwójnej korony. Po pasjonującym dwumeczu Vive
i Wisły Puchar Polski powędrował do Kielc.

Logo dla przyjaznych

Bez dubletu

Firma, która zdecyduje się zatrud−
nić osoby niepełnosprawne otrzyma
specjalne logo. Urząd Miasta i Biuro
Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
chce w ten sposób promować i wy−
różniać płockich przedsiębiorców,
którzy mimo nie sprzyjający warun−
ków (zmieniających się na nieko−
rzyść przepisów) nie zniechęcają się
i dają szansę potrzebującym. A jest
to poważny problem. Liczba osób
niepełnosprawnych cały czas wzra−
sta, a bezrobocie w tej grupie stano−
wi ponad 70 proc. Jeszcze trzy lata
temu pracodawca mógł ubiegać się
o refundacje kosztów utworzenia
stanowiska pracy dla takiej osoby.
Teraz koszty ponosi sam, a PFRON
zwraca jedynie bezpośrednie koszty
przystosowania.
Jako pierwszy, logo otrzyma Zakład
Utylizacji Odpadów Komunalnych

Pierwsze spotkanie nafciarze rozgry−
wali jako gość w kielckiej hali i to miał
być atut, a zarazem klucz do obrony
ubiegłorocznego trofeum. Niestety, sła−
ba postawa całego zespołu nafciarzy
oraz nieco niezrozumiałe roszady ka−
drowe sztabu szkoleniowego Wisły
spowodowały dotkliwą porażkę 35:25
(15:13). Stawiała ona Vive w meczu re−
wanżowym w roli faworyta pucharowej
konfrontacji. Wiślacy w kieleckiej hali
zagrali nierówno, dopuszczali zawodni−
ków z Kielc do zbyt łatwych pozycji
strzeleckich, a w bramce zabrakło An−
drzeja Marszałka, który potrafi ostro
krzyknąć i zmobilizować zespół w trud−
nych chwilach. Odrabianie strat po
szkolnych błędach udawało się jeszcze
w pierwszej części spotkania, natomiast
druga połowa meczu to absolutna do−
minacja kielczan, którzy umiejętnie
wyłączyli z gry Damiana Wleklaka i na
rewanż w Płocku jechali z dziesięcio−
bramkową zaliczką.
Mało kto z płockich kibiców liczył
na to, że ich pupile są w stanie odrobić
tak ogromną stratę z pierwszego spot−
kania, tym bardziej, że ostatni mecz li−
gowy był niezwykle wyrównany i za−
kończył się tylko jednobramkowym
zwycięstwem nafciarzy. Mistrzowie
Polski pokazali jednak klasę i udo−
wodnili, że w meczach przed własną
publicznością nie mają sobie równych.
Zwycięstwo 37:27 (15:13) zmazało
plamę na honorze po dotkliwej „kie−
leckiej wpadce”, ale Puchar Polski
podniosły do góry ręce zawodników
Vive. Stało się tak, gdyż to właśnie oni
zdobyli większą liczbę bramek w me−
czu wyjazdowym.
Pierwsza połowa tego spotkania
była wyrównana, ale u zawodników
płockich widać było wiarę w pucha−
rowy triumf, tym bardziej że udawało

im się „odskakiwać” na kilka bramek,
co z tak utytułowanym rywalem jest
szalenie trudne. Przewaga nafciarzy
rosła mozolnie, ale skutecznie. Na 45
sekund przed końcem spotkania strata
z Kielc została odrobiona i udana in−
terwencja Marcina Wicharego po ak−
cji Vive dała wiślakom szansę na ko−
lejną bramkę (dającą Puchar). Nieste−
ty, Tomasz Paluch nie zauważył nad−
biegającego Adama Twardo i zdecy−
dował się na 2 sekundy przed końcem
na rzut....niestety, w boczną siatkę.
Puchar Polski pojechał do Kielc, ale
słowa uznania należą się płockim za−
wodnikom za zaangażowanie i wolę
walki. To powinno optymistycznie
nastrajać przed nadchodzącymi me−
czami play−off w walce o mistrzostwo
Polski.
P.N.
Vive Kielce – Wisła Płock 35:25
(15:13)
Vive: Stęczniewski, Bernacki
– Kuchczyński 9 (3 z karnych), Zy−
droń 7, Podsiadło 7, Nikulenko 6,
Wasiak 3, Hiliuk 2, Grabarczyk 1,
Jeżewski, Sieczka, Nikiforov, Salami
Wisła: Góral, Wichary – Wiśniewski
7, Wuszter 5 (3), Paluch 4, Twardo 3,
Titov 2, Niedzielski 1, Wleklak 1,
Kuptel 1, Zołoteńko 1, Szyczkow
Wisła Płock – Vive Kielce 37:27
(15:13)
Wisła: Marszałek, Wichary – Nie−
dzielski 3 (2), Ilin 7 (2), Titov 3, Szy−
czkow 6, Witkowski 4, Paluch, Wiś−
niewski 2, Wleklak 6, Kuptel 2,
Wuszter 2, Zołoteńko 1, Twardo 1;
Vive: Stęczniewski, Bernacki – Gra−
barczyk, Zydroń 2 (1), Wasiak 3, Je−
żewski 4, Podsiadło 6, Kuchczyński
8, Sieczka 1, Nikiforov 1, Hiliuk 1,
Salami 1.

w Kobiernikach – miejska spółka, któ−
ra od połowy lutego realizuje nowator−
ski, opracowany przez Regionalne
Centrum Edukacji Ekologicznej, pro−
gram zatrudniania osób niepełno−
sprawnych. Logo mają otrzymać rów−
nież Remondis i SITA PGK.
(rł)

Dwie lekcje ćpania
To tytuł akcji profilaktycznej prze−
prowadzonej w Zespole Szkół Tech−
nicznych „Siedemdziesiątka” przez
Artura Amenda – prezesa stowarzy−
szenia „Arka Noego”.
W sposób dość nietypowy, żartobli−
wy, slangiem młodzieżowym, autor
spotkania opowiadał uczniom o narko−
tykach, zaznaczając, że miękkie nar−
kotyki nie istnieją i tzw. „skun” nie
jest marihuaną.
Następnie ironicznie i prześmiew−
czo krytykował przemysł narkotyko−
wy. Ostrzegał przed dilerami i pozo−
stałymi gangami oszustów.
Ponadto mówił o zaburzeniach psy−
chicznych i psychofizycznych, które
spowodowane są zażywaniem narko−
tyków, przytaczał drastyczne przykła−
dy osób uzależnionych.
– Nałóg doprowadza do tego, że
młodzi ludzie stają się złodziejami,

przestępcami, dziewczyny uciekają się
do prostytucji.
Być może, „show” Artura Amenda
pomógł młodzieży zrozumieć, jakie
zagrożenia niosą narkotyki.
Stowarzyszenie Pomocy „Arka
Noego” prowadzi działalność społecz−
ną na rzecz dzieci i młodzieży uzależ−
nionej od narkotyków. Pomaga oso−
bom uzależnionym i ich rodzinom.
Prowadzi zajęcia profilaktyczne dla
młodzieży i edukacyjne dla rodziców,
organizuje terapię, prowadzi ośrodki
ambulatoryjne oraz punkty konsulta−
cyjne. Zajmuje się bezpłatnym porad−
nictwem dla rodzin dotkniętych prob−
lemem narkomanii. Pracuje z młodzie−
żą zagrożoną destrukcją.
Swoją siedzibę ma w Ostrowie
Wielkopolskim, w Płocku planuje za−
łożyć jeden z ośrodków ambulatoryj−
nych.
E.U.

Orliki już wyfrunęły
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le Podstawowej nr 16 w Płocku, ul.
Piasta Kołodzieja 7, w sali nr 3. Tak
w piątki jak i w soboty obowiązkową
jest zmiana obuwia przed zajęciami,
na które zapraszają
Komandor Młodzieżowego Klubu
Wodniaków i „ORLIKI ROKU SZÓ−
STEGO”.
(jol)

RADOSŁAW ŁABARZEWSKI

Ledwie stopniał lód na Wiśle a już
płockie „ORLIKI”, nie zważając na
„ptasią grypę”, rozpoczynają kolejny
sezon nawigacyjny.
Młodzieżowy Klub Wodniaków
„ORLIKI 2000”, Sekcja Turystyki i Ra−
townictwa Wodnego oraz „Orliki Roku
Szóstego” ze Szkół Podstawowych nr 5,
11 i 16 w Płocku – zapraszają Koleżan−
ki i Kolegów z klas V−tych i VI−tych
Szkół Podstawowych do udziału
w „Wielkiej Wakacyjnej Wyprawie
Bzurą i Wisłą” w 2006 r. na trasie od
Orłowa przez Łowicz, Wyszogród
i Kępę Polską do Płocka a może nawet
dalej do samego Bałtyku.
Zajęcia przygotowujące najmłod−
szych uczestników (minimum wieko−
we 11 lat) odbywają się na basenie JA−
GIELLONKA w piątki od godz. 19
do 20. Zbiórka o godz. 18.45 w szatni.
Opłata w/g taryfikatora korzystania
z pływalni.
Wykłady i nauka piosenek żeglar−
skich w soboty od g. 10 – 12 w Szko−

Ostatni seans filmowy
Mija epoka kina „Przedwiośnie”. W poniedziałek 10 kwietnia zostało
zamknięte na długie miesiące. Za rok będzie to zupełnie inne kino i być mo−
że zupełnie inna nazwa. Na ostatni seans filmowy w starym kinie (9 kwiet−
nia, g. 20.15) wybrano „Epokę Lodowcową 2”.
(rł)

Sygnały Płockie

W Klubie Podróży Domu Darmstadt

W Galerii Arboretum działającej przy Muzeum Narodowym w War−
szawie można zobaczyć wystawę malarstwa Mirosława Lumy.

Pejzaż zaklęty
Mieszkający na stałe w Płocku arty−
sta jest członkiem warszawskiego
okręgu ZPAP i niemieckiego Haus
Der Bildenden Kunstler. Jego prace
(po raz pierwszy w Płocku) mogliśmy
oglądać w ubiegłym roku w Płockiej
Galerii Sztuki. Częściej jednak artysta
prezentuje swój dorobek właśnie
w Warszawie, Bonn czy w Pracowni
Malarskiej „Młyn” w Działdowie (tam
się urodził).
W grudniu ubiegłego roku Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
przyznał mu półroczne stypendium.
To duży sukces, ponieważ na liście
stypendystów 2006 roku wśród blisko
60 nazwisk jest tylko jeden płoccza−
nin. Wystawa w Galerii Arboretum to
pokłosie tego sukcesu. – Galeria fun−
kcjonuje na zasadzie porozumienia
Muzeum Narodowego i Akademii
Sztuk Pięknych i jest przeznaczona dla
młodszych pracowników akademii, ale
zdarzają się wyjątki – mówił podczas
otwarcia Błażej Ostaja – Lniski, kura−
tor wystawy. – Takim wyjątkiem jest
właśnie Mirek. Na warszawskiej wy−
stawie, która będzie czynna do końca
kwietnia można zobaczyć charaktery−
styczne w jego twórczości portrety –
głowy oraz pejzaże. W maju prace po−
kazane zostaną w jednej z galerii Bonn
(Niemcy).
Sygnały Płockie

Za męstwo
i waleczność
9 kwietnia 2006 roku marszałek Jó−
zef Piłsudski (Jerzy Bielecki) ponow−
nie przyjechał do Płocka; tym razem
nie samochodem, lecz powozem. Ale
podobnie jak 85 lat temu witali go: bp
A.J. Nowowiejski (ks. Janusz Cegłow−
ski) i prezydent Antoni Michalski (Mi−
rosław Milewski). Naczelnik Państwa
ponownie odznaczył miasto Krzyżem
Walecznych za męstwo i odwagę
w wojnie bolszewickiej 1920 roku.
Krzyże zawisły też na piersiach: M.
Rościszewskiej, T. Świeckiego, T. Je−
ziorkowskiego i J. Kaczmarskiego.
Na Starym Rynku inscenizację tam−
tego pamiętnego wydarzenia przygo−
tował zespół Teatru Dramatycznego
i harcerze przy współudziale POKiS−
u, Kompanii Reprezentacyjnej WP,
Fundacji Polonia Militaris, Dzieci
Płocka, Muzeum Mazowieckiego i Ar−
chiwum Państwowego. Potem na Pla−
cu Floriańskim (obecnie Plac Obroń−
ców Warszawy) pod pomnikiem Mar−
szałka, odbył się apel poległych.
Niepewna pogoda, odstraszyła za−
pewne część płocczan, którzy z tej ży−
wej lekcji historii nie skorzystali.
A szkoda, bo gdyby obejrzeli – być

może – w przyszłości nie powtórzyłby
się podsłuchany w czasie inscenizacji
dialog pary w średnim wieku.
Ona: – A kto to taki ważny przyje−
chał, że mu dyplom dają?
On milczy dłuższą chwilę (w tym
czasie ze sceny padają słowa o wojnie
bolszewickiej, Piłsudskim i obronie
Płocka) a potem oznajmia tryumfalnie:
– To nie teraz, to było w trzydziestym
dziewiątym!
(j)

KRZYSZTOF KALIŃSKI

właśnie niewielkie wioski zagubione
gdzieś w górach Atlas w Afryce pół−
nocno−wschodniej to kraj Berberów.
Berberowie są wspaniałymi handla−
rzami. Wraz z nadejściem Arabów
w VII wieku przyjęli islam, a z nim
smykałkę do interesów. W każdej mie−
ścinie co najmniej raz w tygodniu od−
bywa się targ. Jest to wielkie wydarze−
nie, na które ściągają kupcy z najdal−
szych wiosek. Jest harmider, gwar
i mnóstwo towarów. Każda okazja jest
dobra, żeby coś zarobić. Nie ma usta−
lonych cen, a najważniejsze jest targo−
wanie się.
Największy tłok panuje w Marake−
szu. To miasto wybudowane na środku
pustyni kryje w sobie niezliczone ta−
jemnice. Czerwone mury i bogate pa−
łace przyciągają wielu turystów z całe−
go świata. Największą atrakcją miasta
jest główny plac Dżema−el−Fna, który
po zmroku zamienia się w wielką re−
staurację na świeżym powietrzu. Wy−
starczy jednak zboczyć z głównych
szlaków, aby poznać prawdziwy smak
miasta. Wąskie i kręte uliczki, bogato
zastawione stoły oraz wszędobylski
zapach grillowanej baraniny.
Maroka nie zobaczymy z okien auto−
karu, ani z klimatyzowanego samocho−
du. Nie poznamy kraju, zwiedzając
sławne medersy i muzea. Chociaż raz
dziennie trzeba usiąść, zamówić tażine,
herbatę, porozmawiać z mężczyzną
z sąsiedniego stolika i poczuć się, jakby
czas stanął w miejscu.
K.C. P.P.

Wojciech Cieśniewski (z lewej) i Miro−
sław Luma w Galerii Arboretum

Sam Luma o swojej pracy mówi:
Każdą formę i kolor, które przechodzą
przez mój organizm, chcę pogłębić
i dopełnić. Nie odwzorowywać, ale od−
dać ich esencję i świeżość. – Ciągle
poszukuję. Jestem otwarty. Dlatego
obrazy powstają tygodniami. Luma
każe im czekać na dobry moment.
Tworząc spokojnie i prowadząc swą
– jak sam ją określa – „poszukującą”
kreskę celebruje każde pociągnięcie
pędzla.
(rł)

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Uczestnicy klubowych spotkań 10
kwietnia „pojechali” do Maroka.
O urokach tego egzotycznego kraju
opowiadali: Karolina Czekaj i Piotr
Pukszta.
Palące słońce, wyschnięta ziemia
i bezleśne góry. Wysoko na stokach
przyklejone domki z gliny, do któ−
rych prowadzą strome, wąskie ścież−
ki. Po nich zwinnie biegają dzieci,
kobiety wnoszą opasłe tobołki,
a mężczyźni ciągną za sobą muły.
W dolinie króluje jaskrawa zieleń.
Palmy daktylowe, bananowce, fi−
gowce i cytrusy zapraszają mieszkań−
ców do odpoczynku w cieniu. Można
usiąść, porozmawiać i koniecznie na−
pić się tradycyjnej herbaty. Nie spie−
szyć się, nie narzekać, bo i tak
wszystko jest w rękach Allaha. Takie

RADOSŁAW ŁABARZEWSKI

W kraju Berberów
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*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*
Spotkanie z Liberą odbyło się w nowej siedzibie galerii a.r.t., która 25 kwietnia w Domu Darmstadt
w ten sposób zainaugurowała działalność w Rogatce Dobrzyńskiej

Seria „zabawek” Zbigniewa Libery
jest właśnie taką „irytującą” próbą
wytrącenia nas z dobrego samopoczu−
cia. – Pokazuje jak rzeczy, które pro−
dukujemy produkują nas – tłumaczy
Libera. Klasyczny mechanizm znie−
wolenia przez socjalizację. Jeśli nie
szokuje Cię kupowanie plastikowych
żołnierzyków, czołgów i karabinów,
nie powinien Cię również szokować
zestaw „ofiar – trofeów wojennych”
(projekt „Eroica”) czyli plastikowych
figurek nagich kobiet. – Zawsze mi
czegoś brakowało w zestawach Toy
Soldiers Set. Zapominano, że prawo
gwałtu kobiet jest powszechnym pra−
wem wojny – mówi artysta. Podobnie
Libera rozprawia się z polityczną po−
prawnością i dogmatycznym języ−
kiem polityki pokazując mechanizm
wykorzystywania symboli religijnych
w życiu politycznym. Przestrogą
przed tym jest jego instalacja „Chri−
stus ist mein leben” nawiązująca do
korony oświęcimskiej bramy ze słyn−
ną sentencją.
Kolejna III odsłona, już 28 i 29
kwietnia. Tym razem tematem będzie:
fotografia i film.
(rł)

Podsumowanie konkursu
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6 – 8 lat), praca
Katarzyny Jędrze−
jewskiej z Mło−
dzieżowego Domu
Kultury,
dzieło
Doroty Nowakow−
skiej z Gimnazjum
nr 4 oraz szklana
diaroma
Ilony
Woźniak ze Spe−
cjalnego Ośrodka
Szkolno – Wycho−
wawczego nr 2.
Dwie prace ko−
misja uhonorowała wyróżnieniami:
Krzysztofa Kaźmierczaka ze Szkoły
Podstawowej nr 20 i Marcina Kwiat−
kowskiego ze Specjalistycznego Oś−
rodka Szkolno – Wychowawczego nr
2.
Nagrody laureatom wręczał Piotr
Kubera – wiceprezydent oraz Jan Sio−
dłak – kierownik Oddziału Zarządza−
nia Kryzysowego, Ochrony Ludności
i Spraw Obronnych.
E.U.
EWA URBAŃSKA

W Urzędzie Mia−
sta, 7 kwietnia,
miało miejsce wrę−
czenie nagród lau−
reatom Ogólnopol−
skiego Konkursu
Plastycznego pt.:
„Zapobiegam poża−
rom i ostrzegam
przed nimi”. Orga−
nizatorem konkur−
su był jak co roku
Oddział Zarządza−
nia Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obron−
nych.
Spośród 194 prac, wykonanych bar−
dzo różnymi technikami, komisja pod
przewodnictwem plastyka Jerzego
Mazusia oceniła owoce konkursu w 3
kategoriach wiekowych oraz w grupie
autorów z placówek specjalnych.
Jury nagrodziło cztery najlepsze pra−
ce. Były to: rysunek Bartosza Skalskie−
go ze Szkoły Podstawowej nr 20 (grupa

Dom Darmstadt zapra−
sza we wtorek, 25 kwiet−
nia na koncert w wyko−
naniu dwóch znanych ar−
tystów: Teresy Kaban
(fortepian) i Henryka
Błażeja (flet). Obaj są ab−
solwentami Akademii
Muzycznej w Krakowie.
Teresa Kaban swe
umiejętności pianistyczne
doskonaliła m.in. pod kie−
runkiem prof. Ludwika
Stefańskiego, St. Askena−
se’go i R. Baksta. Jako solistka koncertowała na wielu liczących się estradach
w Polsce i 19 krajach Europy, USA i na Dalekim Wschodzie. Często występuje
w Londynie, bierze udział (solo i w duecie z flecistą) w festiwalach muzycznych.
Dokonała wielu nagrań dla rozgłośni radiowych w Warszawie, Czechach i Wło−
szech. Podobnie jak Henryk Błażej jest współautorem i dyrektorem artystycznym
Międzynarodowych Festiwali Muzyki Odnalezionej w Tarnowie.
H. Błażej pierwszą płytę z muzyką dawną nagrał z Capellą Cracoviensis, bę−
dąc jeszcze na studiach. Często koncertuje razem z Teresą Kaban. Ostatnio na−
grał płyty CD z 6 Sonatą Mozarta i Miniatury polskie.
Początek koncertu pt. „Muzyczne dedykacje Mozarta dla Królowej Brytyj−
skiej” o godz. 18, wstęp 10 zł.
(j)

Zmarł Krzysztof Paradowski
Malarz nieprofesjonal−
ny, uczestnik plenerów
i laureat konkursów „Oto
ja” (2000−2004). Miał 34
lata. To koleiny samo−
rodny artysta z grupy
tzw. płockiego zagłębia
sztuki naiwnej i art brut,
którzy odeszli w ostat−
nim czasie. Przed trzema
laty zmarła Halina Dy−
lewska, a w 2001 roku
Barbara Chęcka.
Krzysztof Paradowski
od 1996 roku mieszkał Podczas ostatniego pleneru „Oto ja” w Zakrzewie, sier−
i tworzył w Domu Po− pień 2005
mocy Społecznej w Zakrzewie. Tematem jego wielkoformatowych prac były
najczęściej kobiety, postaci z marzeń i snów. Jego obrazy prezentowane były
dotychczas wyłącznie na wystawach zbiorowych: w Państwowej Galerii Sztu−
ki w Płocku (1999), w galerii a.r.t (2000−2004) oraz podczas III Ogólnopol−
skiego Biennale Malarskiego im. Teofila Ociepki w Wieży Ciśnień w Byd−
goszczy (2000).
Przyjaciele z pracowni Farbiarnia i galeria a.r.t. Jacka Markiewicza przygoto−
wują indywidualną wystawę jego prac.
(rł)

Piramidy Egipskie
To tytuł wystawy fotograficznej
Eleonory i Zbigniewa Krydów, którą
30 marca, zorganizowało Towarzy−
stwo Naukowe Płockie.

W pierwszej części spotkania Eleono−
ra Kryda pokazała swoje slajdy z podró−
ży do Egiptu. Zobaczyć można było
m.in.: piramidy na obrzeżach Kairu,
słynnego Sfinksa, amfiteatr, panoramę
Kairu, meczety, klasztor św. Katarzyny,
wioskę beduińską, muzeum w Kairze
oraz kościół św. Jerzego.
Zachwyt budziły także zdjęcia nie−
żyjącego płockiego fotografa Zbignie−
wa Krydy. Przedstawiały piramidy
nocą. Gra świateł i różnorodna kolo−
rystyka oddawały urok niezwykłych
budowli.
Wystawę oglądać można do 21
kwietnia w Towarzystwie Naukowym
Płockim (pl. Narutowicza 8).
E.U.
Sygnały Płockie

ANDRZEJ KWASIBORSKI

Przedstawiani zwykle w atmosferze
skandalu, wbrew obiegowej opinii mają
nam coś do powiedzenia. Choć nie za−
wsze czynią to w sposób dla nas przy−
jemny. Każdy, kto pamięta słynny
„Obóz koncentracyjny” z klocków Le−
go, „Piramidę zwierząt” czy akty osób
pozbawionych niektórych kończyn mu−
siał zadać sobie to pytanie. O co w tym
wszystkim chodzi? To fundamentalne
pytanie dotyczące twórców sztuki kry−
tycznej jest zawsze pytaniem o granice
artystycznej prowokacji, choć właśnie
przekraczanie granic stanowi jej istotę
od czasów awangardy. Prace takich ar−
tystów jak Żebrowska, Kozyra, Żmi−
jewski, Libera, Altchamer – kształtowa−
ły oblicze sztuki polskiej lat 90. XX w.
i początku obecnego stulecia. Cenione
za granicą, w kraju w najlepszym wy−
padku mogły liczyć na łatkę skandalizu−
jących, a zazwyczaj obscenicznych,
pornograficznych i obrzydliwych.
Dlatego cenną wydaje się inicjatywa
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, któ−
ry wespół z galerią a.r.t. Jacka Markiewi−
cza próbę przybliżenia tej sztuki młodym
odbiorcom podjął. W ramach projektu
„Sztuka Teraz” w drugiej odsłonie, doty−
czącej wizualizacji zaproszono Zbignie−
wa Liberę – artystę, którego twórczość
okazała się jedną z najbardziej dyskuto−
wanych w latach 90. XX w., a który czę−
sto posługiwał się technikami wizualiza−
cyjnym i wideo w swoich pracach.
Należy pamiętać, że obszarem zain−
teresowań artystów krytycznych nie
jest poszukiwanie „metafizycznych
wstrząsów”, ale współczesne społe−
czeństwo, problem władzy i wolności,
relacje państwo−jednostka. Artysta
krytyczny za cel obrał sobie odkrywa−
nie naszych przyzwyczajeń widzenia
świata, wytrącaniu nas z automatyzmu
patrzenia i myślenia.

RADOSŁAW ŁABARZEWSKI

Od koncepcji do kontekstu Solo i w duecie

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

Płocka polifonia
(z nowojorską dynamiką w tle)
Trzydziestego marca w sali Płockiego Ośrodka
Kultury i Sztuki odbył się drugi z kolei koncert no−
wojorskiego avant−jazzowego duetu Iconoclast. Pre−
tekstem do ich ponownej wizyty w Płocku była pro−
mocja tomiku wierszy Polifonie płockiego poety,
tłumacza, eseisty i publicysty, Andrzeja Dorobka,
który współpracuje z muzykami od pięciu lat.
Koncert został podzielony na dwie części. Pierwsza
z nich stanowiła powrót poety do tradycji beatnikow−
skiej, której twórcy łączyli słowo poetyckie z muzyką
improwizowaną na żywo podczas wieczorów autor−
skich. Taki też charakter miała owa część, w której
poeta zaprezentował wybrane wiersze w formie recy−
tacji na podkładzie muzycznym zespołu Iconoclast.
Tomik wierszy (piąty z kolei po tomikach Odpryski
(1996), Po tamtej stronie światła (1998), Święto Zmar−
łych (1999) oraz Translacje i transfiguracje (2002),
zdradza, już przez sam tytuł fascynacje autora muzyką
właśnie, o czym świadczą tytuły zaprezentowanych
utworów, m.in. Monofonia (wiersz zainspirowany ma−
larską twórczością Edmunda Monsiela), Polifonia,
Plocefonia (wiersz o Płocku) czy Gadafonia (poświe−
cony pamięci Johna Lennona). Jak zauważył Krzysz−
tof Bieńkowski, „(...) w utworach tego tomiku są
wszelkie możliwe wariacje odmuzyczne. (...) podzi−
wiałem, ile dźwięków (i na ile sposobów) można wy−
dobyć ze słowa.” Występ poety – zakończony jego
przekładami znanych utworów Broniewskiego do
przygotowywanej właśnie polsko−angielskiej antologii
wierszy o Płocku – dowodził nie tylko doskonałego
porozumienia między całą trójką artystów, ale przede
wszystkim wyjątkowości wzajemnego dopełniania się
sztuki słowa ze sztuką muzyczną.

Druga część wieczoru dostarczyła już stricte
muzycznych doznań, był to bowiem koncert zes−
połu Iconoclast, promujący ich dwie nowe płyty
The Dreadfull Dance (Koszmarny taniec) pocho−
dzącej z 2005 roku oraz The Body Never Lies
(Ciało nigdy nie kłamie), która zostanie wydana
w drugiej połowie 2006 roku. Zespół tworzy dwo−

je artystów: pochodząca z Nowego Yorku, Julie
Joslyn, malarka i psychoanalityczka (saksofon al−
towy, skrzypce, instrumenty perkusyjne i śpiew)
oraz Szwed z urodzenia, Leo Ciesa (perkusja, in−
strumenty perkusyjne, fortepian, śpiew). Istnieją−
cy od 1987 roku Iconoclast tworzy muzykę balan−
sującą pomiędzy improwizacją i eksperymental−
nym „chaosem” a zamierzoną kompozycją oraz
chwilami dość prostą formą, wskutek czego arty−
ści zyskali miano avant−jazzowych. Zaprezento−
wane utwory, w znacznej części będące krótkimi
dynamicznymi formami, przywołującymi na myśl
analogie punkowe, pozwoliły na przybliżenie słu−
chaczom istoty muzyki zespołu, która zdaje się
tkwić gdzieś na granicy dwóch, wzajemnie przeni−
kających się, płaszczyzn. Pierwszą z nich jest
płaszczyzna ostrej, energetycznej i niezwykle dy−
namicznej ekspresyjności cechującej rock, punk
rock czy nawet heavy metal (eksperymenty wo−
kalne obojga). Druga natomiast, uzupełniająca ten
organiczny rytm, to sfera impresyjna reprezento−
wana przez liryczną barwę saksofonu, jego linie
melodyczne i improwizacyjne plamy dźwiękowe,
rozszerzane elektronicznymi zniekształceniami
oryginalnego brzmienia saksofonu i skrzypiec.
Całość to kolaż mocnej, szorstkiej, hipnotycznej
dynamiki i lirycznej melodyjności; mieszanka tym
bardziej warta doświadczenia, że po prostu niez−
wykła.
Czwartkowy występ w POKiS−ie był drugim,
po środowym w toruńskiej Od Nowie, koncertem
promującym dokonania trójki artystów (finał ich
krótkiej trasy odbył się w polsko−amerykańskim
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce 31
Justyna Nowacka
marca br.).
PS Tomik „Polifonie” Andrzeja Dorobka, wydany
nakładem krakowskiego Wydawnictwa Miniatura,
jest do nabycia w antykwariacie Jerzego Załęskiego
(przy „stodole” przy ul. Tysiąclecia).

KONKURS MUZEUM MAZOWIECKIEGO

Co wiesz o Art deco?
Nagrodami w konkursie są wydawnictwa Muzeum Mazowieckiego.
Spośród czytelników, którzy prawidłowo odpowiedzą na wszystkie py−
tania i dostarczą odpowiedzi do redakcji (pok. 220) wylosujemy dwóch
zwycięzców. Rozwiązania przyjmujemy do 5 maja.

1. Kiedy miała miejsce Międzynarodowa
Wystawa Sztuki Dekoracyjnej i Nowoczesnego
Przemysłu w Paryżu?
a)1930
b)1925
c)1928
2. Podaj nazwisko znanej malarki polskiego
pochodzenia tworzącej obrazy w stylu Art
déco, w Paryżu w okresie międzywojennym,
autorki m.in. obrazu Autoportret w zielonym
Bugatti?
a) Tamara Łempicka
b) Olga Boznańska
c) Anna Bilińska−Bohdanowicz
3. Podaj inną nazwę odnoszącą się do stylu
Art déco
a) kubizm
b) styl około 1925
c) futuryzm

Sygnały Płockie

Najnowsza wystawa
czasowa w kamienicy
przy Tumskiej 8
„Art deco ze zbiorów
Muzeum
Mazowieckiego
w Płocku” czynna jest
do 4 czerwca.
W maju odbędzie się
w naszym mieście
sesja naukowa
poświęcona temu
nurtowi sztuki.
Zapraszamy do
zwiedzania wystawy.
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***
Obok kobiety w autobusie
chwieje się pijany mężczyzna.
– Aleś się pan uchlał, jak świ−
nia.
– A pani jest strasznie brzydka
– odcina się pijak i po chwili do−
daje z triumfem: a ja jutro będę
trzeźwy!
***
Przyszedł Jasio ze szkoły i mó−
wi do taty:
– Dostałem piątkę i w mordę.
– Za co dostałeś piątkę?
– Pani zapytała mnie ile jest 7 x
6. Powiedziałem, że 42.
– No i dobrze, a za co w mordę?
– Bo jeszcze pani zapytała, ile
jest 6 x 7?
– Przecież to jeden ch....
– No właśnie. Też tak powie−
działem.
***
Dwie blondynki oglądają tran−
smisję skoków narciarskich. Po
niezbyt udanym skoku Adama Ma−
łysza, pokazują powtórkę. Jedna
blondynka woła drugą:
– Chodź prędko. Skacze jeszcze
raz. Może teraz wyląduje dalej.
– E, no co ty. Przecież od razu
widać, że wolniej leci!
***
Chwali się jeden biznesmen dru−
giemu:
– Wiesz, jaką super sekretarkę
zatrudniłem? Zrobiła mi porządek
w biurze, o wszystkim pamięta, a w
łóżku lepsza jest od mojej żony!
Po pewnym czasie drugi biznes−
men proponuje:
– Wybierasz się na urlop, to pożycz
mi na ten czas swoją sekretarkę.
– Nie ma sprawy. Bierz ją na mie−
siąc.
Po miesiącu biznesmeni spotyka−
ją się i wymieniają uwagi:
– Miałeś rację. Twoja sekretarka
jest naprawdę bardzo dobra. Ale
w jednym nie mogę się z tobą zgo−
dzić – w łóżku nie jest lepsza od
twojej żony.
***
Po latach spotyka Jasio starą nau−
czycielkę z liceum.
– No i co u ciebie słychać, Jasiu?
Co porabiasz?
– Chemię wykładam.
– Niemożliwe – dziwi się nauczy−
cielka. A gdzie?
– W Biedronce.
***
Przychodzi ksiądz po kolędzie
i zadaje Jasiowi standardowe pyta−
nia:
– Ile masz lat?
– Siedem.
– A do kościółka chodzisz?
– Chodzę.
– Co niedziela?
– Co niedziela.
– A do którego?
– Do Auchan.
***
Trzech turystów: Polak, Szkot
i Niemiec wybrało się na wycie−
czkę w Alpy. Z powodu lawiny
wszyscy zginęli. W gazetach poja−

Sygnały Płockie

***
Teściowa chciała sprawdzić, czy
zięciowie ją lubią. Wymyśliła więc,
że jak ją odwiedzą to wskoczy do
studni i będzie udawała, że się topi.
Przyjechał pierwszy zięć i teściowa
hop do studni. Zięć podbiega, wy−
ciąga teściową ze studni i odnosi do
domu. Następnego dnia rano widzi
przed swoim domem „malucha”
z napisem od teściowej dla zięcia.
Podczas wizyty drugiego zięcia te−
ściowa wykonuje ten sam numer.
Zięć ją ratuje i następnego dnia widzi
przed swoim domem „poloneza”
z napisem od teściowej dla zięcia.
Trzeci zięć na widok topiącej się
w studni teściowej odcina sznur,
którego się trzymała i kobieta rze−
czywiście topi się. Następnego dnia
trzeci zięć znajduje przed swoim
domem „mercedesa” z napisem dla
kochanego zięcia – teść.
***
Turysta pyta bacę:
– Baco, dlaczego powiesiliście
tabliczkę „Uwaga, pies”, skoro ma−
cie takiego małego niegroźnego
pieska?
Podobno jedna minuta śmiechu znaczy tyle dla organizmu
– Bo mi dwa poprzednie zadeptali.
którzy
ludzie,
o
Dlateg
ych.
fizyczn
ń
ćwicze
minut
45
***
co
niż
em
zdrowi
dwie koleżanki,
się
ją
lepszym
się
Spotyka
cieszą
często śmieją się,
miesiącem
przed
jedna
..
których
święta.
z
w
lnie
szczegó
woli,
ponuracy. Śmiejmy się więc do
wyszła za mąż:
– No powiedz, jak tam u ciebie po
ślubie?
– Wiesz, nie za bardzo. Cokolwiek
nie zrobię to mąż zawsze komentuje,
że mamusia lepiej by to zrobiła.
– Weź go na sex – radzi koleżan−
ka. Tego już tak nie skomentuje.
Młoda mężatka posłuchała kole−
żanki, zakupiła seksowną czarną
bieliznę i wieczorem czeka na mę−
ża. Ten wchodzi, patrzy i łapie się
za głowę.
– O Boże! Co ty tak na czarno?
Mamusi coś się stało?!
***
Jaka jest prawdziwa kobieta?
Nigdy nie ma: czasu, pieniędzy,
w co się ubrać. Zawsze ma: rację,
genialne dzieci, męża idiotę. Z ni−
czego potrafi zrobić: sałatkę, kape−
lusz, awanturę.
***
Rozmawiają dwie przyjaciółki:
– Właśnie rozwiodłam się z mę−
żem.
– Dlaczego?
– Mieliśmy nieporozumienia na
tle religijnym.
−???
– Uważał, że jest Bogiem.
***
Dwóch panów wpada na siebie
w centrum handlowym.
– Och, przepraszam pana, zaga−
koszty
pokryje
czenie
ubezpie
jeżeli
kilku
Po
wiły się nekrolo gi.
się, szukam swojej żony.
piłem
ziemię
dniach w jednej z redakcji dzwoni wysłania nas z powrotem na
wie pan, ja też szukam swo−
A
–
ode−
nas
to
euro
500
ści
telefon z Hawajów i zaginiony w wysoko
jej. A pańska jak wygląda?
Niemiec prosi o anulowanie ne− śle. Zadzwoniłem do mojego agen−
– Wysoka, kasztanowe włosy do
ta, zapłacił a ja poprosiłem o ode−
krologu.
z podwiniętymi końcówkami,
ramion
mam
i
No
Hawaje.
– To pan żyje!? Jakim cudem!? – słanie mnie na
łe nogi, spory biust, spódni−
doskona
.
wakacje
dziwi się redaktor.
A pańska jak wygląda?
mini.
czka
– A co ze Szkotem i Polakiem?
– Wszyscy zamarzliśmy i powę−
Szukajmy pańskiej.
ważne.
Nie
–
to
m
widziałe
– Jak ich ostatnio
drowaliśmy do św. Piotra – relacjo−
Wybrała (j)
Polak
a
cenę,
o
się
ł
targowa
nuje Niemiec. Ale św. Piotr powie− Szkot
Kuklewicz
Janusz
Rys.
dział, że jesteśmy za młodzi, więc wysyłał papiery do ZUS.

Śtomiech
zdrowie
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