15 MAJA 2005

Nr 10 (127)

Galeria Tumska – taką nazwę będzie nosił po przebudowie
i rozbudowie budynek dawnego Hortex−u.

ZBIGNIEW BĄCZYK

Kamień, szkło
i światło

Z woli narodu

(fragmenty homilii wygłoszonej 3 maja w bazylice katedralnej przez
bpa Romana Marcinkowskiego podczas uroczystej mszy św. za Ojczyznę)

Dzisiaj w kalendarzu liturgicznym
Kościoła uroczystość Najświętszej Ma−
rii Panny Królowej Polski, złączona ze
wspomnieniem Konstytucji 3 Maja. Po
cudownej obronie Jasnej Góry przed
Szwedami, król Jan Kazimierz 1 kwiet−
nia 1656 roku w katedrze lwowskiej,
przed cudownym obrazem Matki Bożej
Łaskawej, w obecności nuncjusza pa−
pieskiego, uroczystym aktem oddał kraj
pod opiekę Matki Bożej, obierając ją za
Królową Polski. (...)
W 1924 roku papież Pius XI ustano−
wił uroczystość Najświętszej Marii
Panny Królowej Polski i zezwolił ją
obchodzić w pamiętnym dniu uchwa−
lenia Konstytucji 3 Maja. Błogosła−
wiony papież Jan XXIII ogłosił Mary−
ję Królową Polski i główną patronką
kraju, obok świętych biskupów mę−
czenników: św. Wojciecha i św. Stani−
sława. Przed 214 laty uchwalono 3−
majową Konstytucję; pierwszą w Eu−
ropie, a drugą po amerykańskiej. Był
to ważny, wybiegający w przyszłość
akt, regulujący podstawowe kwestie
społeczne, prawa i obowiązki miesz−
kańców państwa, zasady organizacji
zwierzchniej władzy. Reformy wpro−
wadzone przez Konstytucję miały na
celu m.in.: ukrócenie samowoli ma−
gnatów, zerwanie więzów zależności
od obcych mocarstw, zniesienie libe−
rum veto i wolnej elekcji, rozdzielenie
władzy ustawodawczej od wykonaw−
czej. Naczelnym organem pozostawał
Sejm. Konstytucja zwiększała władzę
wykonawczą Króla, potwierdzała pra−

wa mieszczan – otrzymali równe ze
szlachtą prawa cywilne oraz prawo do
posiadania majątku, objęła ochroną
prawną chłopów, zapowiadała powo−
łanie stutysięcznego wojska. Ministro−
wie odpowiadali przez Sejmem i Kró−
lem, a za naruszenie obowiązującego
prawa przed sądem sejmowym. W ten
oto sposób wprowadzono, po raz pier−
wszy w świecie, zasadę parlamentar−
nej odpowiedzialności ministrów.
Konstytucja 3 Maja wyrosła z kry−
tycznej analizy tego wszystkiego, co
w tamtej Polsce bolało, umierało, kła−
dło się cieniem, co było słabością
Rzeczpospolitej i przynosiło jej hańbę.
(...) Egoizm jednostek i grup spychał na
margines interesy kraju i narodu. A to
co polskie, rodzime, wywiedzione z oj−
czystej tradycji, oparte o Ewangelię, nie
było u wielu w cenie. Czy to tylko sytu−
acja właściwa dla tamtej Polski końca
XVIII wieku? (...)
Wówczas, jak dzwon na trwogę, jak
przywołanie do porządku, jak jasna de−
klaracja, zabrzmiały słowa otwierające
Konstytucję: W imię Boga, w Trójcy
Świętej jedynego... Nie były one ozdo−
bą, dekoracją, nie znalazły się tam
przypadkowo. Były wyrazem głębokie−
go przeświadczenia, że „bez Boga ani
do proga”.
Konstytucja 3 Maja nie była ustawą
dla elit, by utrwalić ich władzę i stan
posiadania. Siła tej Konstytucji polega
na tym, że pisano ją z myślą o narodzie,
a nie o stronnictwach, grupach interesu.
dokończenie na str. 8

– Przebudowa planowana była wiele
lat temu, ale dopiero teraz się uda
– opowiada Tomasz Królikowski, ar−
chitekt i twórca koncepcji architekto−
nicznej. – Układ budynku pozostanie
bez większych zmian.
Budynek dawnego Hortex−u pobudo−
wano w latach 70. ubiegłego stulecia.
W styczniu 2004 roku kupiony został
przez warszawską firmę, która nie chce
ujawniać swojej nazwy, ale – podobno
– jej właściciele mają ścisłe związki

z Płockiem. Aby rozpocząć prace re−
montowe obecni właściciele musieli
uporać się z wieloma kłopotami prawny−
mi. Budynek stoi na terenie, który nale−
żał do wielu właścicieli. Część gruntów
od strony ulicy Tumskiej była własno−
ścią kilku osób, które obecnie nie miesz−
kają w Polsce. Około 400 mkw. należa−
ło do miasta; w styczniu br. zostało za−
warte porozumienie i grunty już w cało−
ści mają jednego właściciela.
dokończenie na str. 8

Minęło pół miesiąca...

Prezydent zarządził
Prezenty dla szkół

Prezydent wyraził zgodę na nieod−
płatne przekazanie szkołom: 11 kse−
rokopiarek, 2 komputerów, plotera,
zestawu nagłośnieniowego, radioma−
gnetofonu, 2 projektorów multime−
dialnych i rzutnika walizkowego.
Sprzęt ten rozdysponowany zostanie
pomiędzy 11 jednostek oświatowych.

Działki na sprzedaż

Z zasobów gminy przeznaczono do
sprzedaży, w formie ustnego przetargu
nieograniczonego, 3 działki niezabudo−
wane, zlokalizowane u zbiegu ul. Topo−
lowej z Kobylińskiego o powierzchni
4.506 mkw.,4.197 mkw. i 4.314 mkw. Na
terenie tym dopuszczalna jest zabudowa
mieszkaniowa, usługowa, z wyłączeniem
obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2 tys. mkw.
Termin złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługuje pier−
wszeństwo w nabyciu ww. nierucho−
mości upływa 10 czerwca br.
Do wynajęcia

Nadal wolny jest lokal użytkowy
o powierzchni 43,8 mkw. przy ul.
Mostowej (pod schodami). Jest w nim
instalacja elektryczna i wodno−kanali−
zacyjna, brak ogrzewania. W lokalu
tym może być prowadzona działal−
ność w dowolnej branży.
Odłogi do zagospodarowania

Miasto jest właścicielem około 40
nieruchomości rolnych. Obecnie 21
z nich leży odłogiem. Aby zachęcić
chętnych do ich zagospodarowania
Prezydent postanowił zwolnić dzier−
żawców od płacenia czynszu w pier−
wszym roku użytkowania. Przezna−
czone do wydzierżawienia grunty zlo−
kalizowane są w rejonie ulic: Żyznej,
Długiej, Okólnej, Jędrzejewo, Popła−
cińskiej, Tartacznej, Zielonej, Kolejo−
wej, Dobrzykowskiej.
Sprzęt dla szkół

Prezydent wyraził zgodę na nieod−
płatne przekazanie szkołom 11 ksero−
kopiarek, 2 komputerów, plotera, ze−
stawy nagłośnieniowego, 2 projekto−
rów multimedialnych i rzutnika wa−
lizkowego. Obdarowane zostaną 4
gimnazja, szkoła podstawowa, 3 licea
i 3 zespoły szkół.
(j)

Zmiana 30
Od maja zmieniły się niedzielne
rozkłady jazdy linii nr 30. Aktualne
na przystankach i stronie interneto−
wej: www.km.plocman.pl

Przy „Stanisławówce” kwiaty składają (od prawej): dyrektor Wydziału Oświaty – Ewa
Adasiewicz, z−ca prezydenta Tomasz Kolczyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta –
Tomasz Korga i sekretarz miasta – Krystyna Kowalewska

Bohaterom wojen
8 maja obchodziliśmy 60. rocznicę za−
kończenia II wojny światowej. Mimo,
trwającego w tym samym czasie Pikniku
Europejskiego, część płocczan zgromadzi−
ła się przed południem przy płycie Grobu
Nieznanego Żołnierza, gdzie m.in. wice−
przewodniczący Rady Miasta Tomasz
Korga i z−ca prezydenta Dariusz Zawidzki
złożyli kwiaty, harcerze zapalili znicze.
Na mszę św. w intencji poległych, od−
prawionej o godz. 18 w „Stanisławówce”,

mimo intensywnego deszczu, dość licznie
stawili się kombatanci i ich rodziny. Przed
liturgią, w asyście pocztów sztandarowych
i młodzieży szkolnej, złożono kwiaty pod
wmurowaną w ścianę kościoła tablicą upa−
miętniającą płocczan, którzy zginęli na
różnych frontach II wojny światowej.
Po mszy św. odbył się koncert Płoc−
kiej Orkiestry Symfonicznej, która wy−
konała Symfonię pieśni żałobnej Miko−
łaja Góreckiego.
(j)

Papieski hejnał
Zawsze o godz. 21.37, drugiego dnia
miesiąca z wieży płockiego ratusza bę−
dziemy mogli usłyszeć ”Barkę” – ulu−
bioną pieśń Jana Pawła II. O wprowa−
dzeniu w życie symbolicznego wykony−
wania utworu dla uczczenia daty i godzi−
ny śmierci papieża−Polaka zadecydował
władze Płocka, przychylając się do pro−
pozycji Zbigniewa Tarki, komendanta
Straży Miejskiej. – Ze swojej strony,
wzorem miasta Krakowa, zaproponowa−
liśmy wykonywanie jednego z dwóch

utworów: pieśń żałobną – ”Łzy Matki”
lub ”Barkę”. Wybrano ten ostatni – mó−
wi Jolanta Głowacka, rzecznik prasowy
Straży Miejskiej w Płocku. Po raz pier−
wszy płocczanie mogli usłyszeć “Barkę”
2 maja (na zdj.). Utwór wygrywany bę−
dzie przez płockiego hejnalistę przez
najbliższy rok, do 2 kwietnia, czyli pier−
wszej rocznicy śmierci papieża. Do tego
czasu władze miasta mają podjąć decy−
zję, czy ”Barka” zagości w Płocku na
dłużej.
(rł)

Opasane drzewa
Ponad 70 kasztanowców, rosnących na
skarpie (za katedrą i sądami) opasanych
zostało specjalną taśmą samoprzylepną,
na której skończyć mają swą wędrówkę
z ziemi na konary szrotówki kasztanow−
cowiaczki, które w latach ubiegłych po−
czyniły nam w kasztanowym drzewosta−
nie niemałe spustoszenie. Taśmy muszą
pozostać na drzewach do czerwca.
W Lublinie podobno zdały egzamin.
To drugi sposób na tego szkodnika,
stosowany na drzewa stare, chore, nieod−
porne na zabieg wstrzykiwania w pnie
specjalnego, śmiertelnego dla szrotówka
żelu. Iniekcji poddane zostały młodsze
kasztanowce, rosnące na Placu Obroń−
ców Warszawy. Latem przekonamy się,
który zabieg jest skuteczniejszy.
(j)

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Powołana została 9−osobowa komi−
sja konkursowa, która zajmie się wy−
borem kandydata na stanowisko dy−
rektora Płockiego Ośrodka Kultury
i Sztuki. Przewodniczącym komisji
jest wiceprezydent Piotr Kubera.

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Konkursowa komisja

* Moda na imiona; w tym roku w USC
zarejestrowano 22 Karoliny i 5 Karolów
(więcej niż w całym ubiegłym roku).
Więcej dzieci otrzymuje też imiona Jan
i Paweł.
* Na Starym Rynku od maja działają
ogródki, na razie podobne do ubiegło−
rocznych. Nowe maja być w końcu lipca.
* Prezes Komunikacji Miejskiej – Mie−
czysław Magierski zrezygnował (28
kwietnia) z zajmowanego stanowiska.
* W zoo wykluły się maleńkie sówki−
płomykówki. Potomstwa oczekują też
sowy śnieżne i kondory.
* Do 28 kwietnia radni mieli obowią−
zek złożyć oświadczenia majątkowe.
* Szkoła Wyższa im. Pawła Włodko−
wica utworzy punkt informacyjny Euro−
pe Direct. W Polsce mają być 23 takie
biura.
* W Wojewódzkim Szpitalu Zespolo−
nym Petrotel zmienił numery telefonów
wewnętrznych.
* Pierwszomajowe uroczystości (prze−
marsz od Starego Rynku do pomnika
Broniewskiego ze składaniem kwiatów
na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza)
zorganizowały: SLD, Unia Pracy i PPS.
* Zespół taneczny „Impresja” ze Szko−
ły Wyższej im. Pawła Włodkowica zajął
II miejsce w ogólnopolskim turnieju che−
erleaders w Sosnowcu.
* Orlen zdobył złotą statuetkę europej−
skiego sondażu konsumenckiego, prowa−
dzonego przez wydawnictwo Reader’s Di−
gest, Trusted Brand w kategorii stacja ben−
zynowa, za markę godną zaufania.
* Płocczanie zaprotestowali przeciwko
likwidacji grzybka w zoo, zlokalizowane−
go od lat w miejscu, gdzie powstać ma no−
woczesna słoniarnia. Zostanie przeniesio−
ny w inne miejsce na terenie ogrodu.
* W zoo 25 artystów wzięło udział
w Międzynarodowym Plenerze Malar−
skim „Płock 2005 – Zwierzyniec”.
* Kilka ton kaszanki, kiełbasy i kar−
kówki zjedli płocczanie 1 maja na Sta−
rym Rynku podczas „Dnia Kaszanki”.
Przy rozstawionych stołach wypili też
hektolitry piwa, słuchając muzyki i ka−
baretowych występów.
* 57 szpitali w kraju poddano ocenie
zarządzania jakością (obieg dokumen−
tów, reagowanie na skargi, standardy
opieki). Szpital św. Trójcy uplasował się
na 6 miejscu.
* Sadownik z Bronowa Zalesia (gm.
Stara Biała) – Lech Dąbrowski otrzymał
„złote jabłko” za zintegrowana produk−
cję owoców w ogólnopolskim konkursie
bydgoskiej Akademii Techniczno−Rolni−
czej na rolnika−farmera roku.
* Paweł Śliwiński (były wiceprezes
Komunikacji Miejskiej) wygrał konkurs
na prezesa płockiego PKS.
* PKN Orlen wyremontuje ul. Długą
wraz z przebudową skrzyżowania z Łu−
kasiewicza.
* Kilka tysięcy nowych umów z loka−
torami swoich budynków chce zawrzeć
MZGM; mają być ujednolicone i dokład−
niejsze.
* Płocki Basell został sprzedany ame−
rykańskiemu konsorcjum Access Indu−
stries z siedzibą w Nowym Jorku.
* 18−letni Radosław Wojtaszek z Płoc−
kiego Towarzystwa Szachowego zdobył
tytuł mistrza Polski seniorów na zawo−
dach w Poznaniu.
(j)
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Flaga Honorowa
dla Płocka
Decyzję o przyznaniu naszemu miastu
tego prestiżowego wyróżnienia podjął
Komitet ds. Środowiska, Rolnictwa i Sto−
sunków Lokalno−Regionalnych Zgroma−
dzenia Parlamentarnego Rady Europy
podczas kwietniowej sesji w Strasburgu.
Rada Europy już od blisko 50 lat na−
gradza co roku wyróżniające się w pro−
pagowaniu idei jedności europejskiej
władze lokalne. W tym roku Flagę Ho−
norową otrzymały 24. miasta europej−
skie, wśród nich polskie: Płock, Świno−
ujście i Wągrowiec. W ubiegłym roku
nasze miasto zostało wyróżnione Dy−
plomem Europejskim. Płock doceniono
za współpracę partnerską, wymianę

kulturalno−sportową z miastami par−
tnerskimi, organizację imprez propagu−
jących ideę integracji, takich jak: Pik−
nik Europejski, Dni Hiszpańskie na
Mazowszu, Międzynarodowy Festiwal
Astigmatic i inne inicjatywy – utworze−
nie centrum CIFAL, uczestnictwo
w Międzynarodowych Igrzyskach
Szkolnych.
Ustanowiona przez Zgromadzenie
Parlamentarne nagroda europejska
składa się z czterech stopni: Dyplom
Europejski, Flaga Honorowa, Plakieta
Honorowa i najwyższe wyróżnienie
Nagroda Europy, którą w tym roku
otrzymał Kaliningrad.
lk

Będzie droga
Miasto ogłosiło przetarg na budowę
ulicy Synów Pułku na Podolszycach
Południe. To drugi etap zadania, które
obejmuje budowę dwóch ulic: Swoj−
skiej i Synów Pułku.
Wykonawca będzie musiał wyko−
nać: nawierzchnię ulicy wraz z chod−
nikami, kanalizację deszczową wraz
z wpustami ulicznymi, nawierzchnię
na skrzyżowaniu ulic: Synów Pułku
i Swojskiej oraz Synów Pułku z Pała−
cową. Zamówienie obejmuje łącznie:
ponad 956 mkw. nawierzchni, 301
mkw. – chodników i wjazdów wyko−
nanych z polbruku oraz 254 mb kana−
lizacji deszczowej.
O zamówienie mogą starać się fir−
my, które zatrudniają pracowników
posiadających uprawnienia budowla−

ne niezbędne do kierowania robotami
budowlanymi o specjalności: drogo−
wej oraz instalacyjnej w zakresie sie−
ci wodociągowych i kanalizacyjnych
oraz wpisanych na listę członków
Okręgowej Izby Inżynierów Budow−
nictwa. Przyszły wykonawca musi
również wykazać, że w ciągu ostat−
nich pięciu lat zrealizował co naj−
mniej jedno zamówienie odpowiada−
jące swoim rodzajem i wartością
(min. 200 tys. zł) robotom stanowią−
cym przedmiot zamówienia.
Wybrana firma na wykonanie prac
będzie miała czas do 31 październi−
ka br.
Oferty należy składać do 14 czerwca
w Biurze Obsługi Urzędu Miasta, ul.
Zduńska 3, stanowisko nr 8.
(m.d.)

W czwartek, 28 kwietnia w Klubie
Prawnika władze uczelni podpisały w tej
sprawie porozumienie z pięcioma preze−
sami płockich spółek. – Pomysł Pana jest
bardzo prosty, ale genialny – zwrócił się
do rektora Politechniki Edward Sosnow−
ski, prezes Petro Eltechu, tuż po podpisa−
niu porozumienia. Pomysł polega na
wzajemnej pomocy. Politechnika na po−
trzeby spółek daje potencjał materialny
w postaci laboratoriów, sprzętu badaw−
czego oraz pomoc kadry naukowej w roz−
wiązywaniu konkretnych problemów.
Spółki mają przede wszystkim umożliwić
odbywanie praktyk studentom i absol−
wentom uczelni. Jeśli zlecą wykonanie
badań pokryją również koszty z tym
związane. Korzyści będą więc obustron−
ne. Obok Petro Eltechu porozumienie
podpisali jeszcze prezesi: Petro Remontu,
Petro Mechaniki, Petro EnergoRemu
i Petro Koru.

Kogo zapytać, jakich studentów kształcić? Najlepiej tych, którzy póź−
niej ich zatrudnią. Tak zrobiły władze Politechniki Warszawskiej.

Konkretne umiejętności

Nie od dziś wiadomo, że ukończe−
nie studiów nie gwarantuje zatrudnie−
nia. Liczą się dodatkowe kursy, kwali−
fikacje, doświadczenie i umiejętności.
Zwłaszcza tych ostatnich – zdaniem
pracodawców – absolwentom uczelni
wyższych brakuje najbardziej. – Jako
pracodawcy często odczuwamy brak
Sygnały Płockie

Nazwa dla mostu
Czekamy na propozycje czytelników „Sygnałów Płockich” w sprawie nada−
nia imienia nowej przeprawie mostowej. Wystarczy wypełnić kupon i wysłać
na adres redakcji lub dostarczyć go osobiście.
Wybierać można jedną z sześciu nazw zaproponowanych przez kapitułę
konkursu, w skład której weszli: prezydent Płocka Mirosław Milewski, prof.
Ireneusz Mroczkowski – rektor Seminarium Duchownego, prof. Janusz Zieliń−
ski – prorektor Politechniki Warszawskiej, prof. Aleksander Kozłowski – rek−
tor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz redaktor naczelny „Gazety
Wyborczej Płock” Piotr Gądek. Na zgłoszenia czekamy do 20 maja br.

RADOSłAW ŁABARZEWSKI

Biznes i nauka

(Od lewej) Zygfryd Płochocki (Prezes PETRO Remont), prof.Janusz Zieliński (aktualny
prorektor PW−SNTiS w Płocku), Jacek Lichocki (v−ce Prezes PETRO EnergoRem),
Edward Sosnowski (prezes PETRO Eltech), Tomasz Mazur (prezes PETRO Mechaniki)

odpowiedniej kadry – tłumaczył pre−
zes Sosnowski. – Mimo dużego bezro−
bocia, tak naprawdę, jeżeli chcemy
znaleźć kogoś z konkretnymi kwalifi−
kacjami, szukamy długo. Często ścią−
gamy ludzi z daleka, albo zastępujemy

ich takimi, jakich nie do końca byśmy
chcieli.
W roku ub. 650 studentów Politechniki
Warszawskiej w Płocku odbyło praktyki
w różnych firmach i instytucjach. – Sądzi−
my, że dzięki podpisanemu tutaj porozu−

mieniu zagwarantujemy mniej więcej 70
nowych miejsc dla naszych studentów
– mówił prof. Janusz Zieliński, prorektor
Politechniki Warszawskiej – Szkoły Nauk
Technicznych i Społecznych w Płocku.
– Ci najlepsi, którzy spodobają się przy−
szłym pracodawcom mogą tam znaleźć te−
maty prac dyplomowych, inżynierskich
lub magisterskich. Dlatego już dziś wie−
dzą, że w związku z tym warto jest dobrze
się uczyć, mieć wysokie średnie, bo wtedy
mają większe szanse, po pierwsze, na wej−
ście w takie praktyki, po drugie, na zdoby−
cie tematu pracy i, po trzecie, na zdobycie
samej pracy. Porozumienie zakłada rów−
nież nagradzanie najlepszych prac przez
prezesów spółek, tak jak to się dzieje z Or−
lenem.
To kolejne tego typu porozumienie
podpisane przez Politechnikę War−
szawską. Wcześniej uczelnia podpisała
je m.in. z PKN Orlen. Tylko w ostatnim
półroczu Politechnika zawarła podobne
umowy z Basell Orlen Polyolefins,
Centralnym Laboratorium Naftowym
w Warszawie, Ośrodkiem Badawczo –
Rozwojowym i – trójstronną umowę
(Urząd Miasta, PKN Orlen) związaną
z tworzeniem Płockiego Parku Przemy−
słowo – Technologicznego.
Porozumienie z pięcioma spółkami
zawarte zostało na 3 lata.
(rł)
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Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone
podczas XXXIX sesji Rady Miasta
w dniu 26 kwietnia 2005 roku:
Anna Kossakowska
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o przedstawienie sprawozda−
nia z realizacji inwestycji w oświacie.
2/ Na jakim etapie realizacji znajduje
się Fundusz Grantowy w roku 2005?
3/ Na jakim etapie jest budowa Cen−
trum Rozwiązywania Problemów Spo−
łecznych, kiedy nastąpi jej oficjalny
odbiór? 4/ Proszę podać czy i w jakim
składzie pracuje komisja przetargowa
w sprawie wyboru firmy na budowę
dróg dojazdowych do mostu.
Małgorzata Rybicka

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Dostosowanie przejść dla pieszych
w ul. Kobylińskiego i al. Jachowicza do
potrzeb osób niepełnosprawnych. 2/ Po−
nawiam prośbę o zainstalowanie na
skrzyżowaniu ul. Łukasiewicza z ul. Ko−
bylińskiego strzałki, pozwalającej na
prawoskręt samochodów. 3/ Proszę
o udostępnienie umów podpisanych
przez UMP, PKN Orlen i UNDP w spra−
wie Funduszu Grantowego. 4/ Czy mia−
sto Płock jest w jakiś sposób „związane”
ze spółką Logos? 5/ Proszę o ustawienie
czasowe sygnalizacji świetlnej na ul.
Kwiatka – Kolegialna – Wyszogrodzka
oraz w stronę przeciwną. 6/ Czy jest
przygotowana dokumentacja na remont
ul. Zduńskiej? 7/ Kiedy zostanie „napra−
wiony” odpływ wody ze skrzyżowania
ul. Medycznej z ul. Dobrzyńską? 8/ Pro−
szę o przedstawienie mi listy inwestycji,
które są przygotowane do realizacji.
Bożena Musiał

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Malowanie pasów i znaków pozio−
mych na ulicach. 2/ Kto jest właścicie−
lem budynków przy al. Kilińskiego 10
lub 8? Kiedy zostaną rozebrane?
Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Przestawienie słupów telefonicz−
nych na ul. Ciechomickiej.
Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Udzielanie pomocy na terenie Radzi−
wia (realizacja bonów). 2/ Kiedy nastąpi
wchłonięcie Agencji Rewitaliazcji Sta−
rówki przez inny podmiot prawa handlo−
wego? 3/ Dotyczy sprzedaży bez przetar−
gu nieruchomości położonych na Starym
Rynku 21 i 23, które są własnością Agen−
cji Rewitalizacji Starówki.
Andrzej Rokicki

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Czy planowane jest zamontowanie
kamer na Placu 13 Straconych? 2/ Kie−
dy nastąpi remont ul. Długiej?
Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Ponownie proszę o przyspieszenie
rozpoczęcia budowy ul. Obrońców He−
lu wraz z infrastrukturą. 2/ W sprawie
budowy chodnika na ul. Grabówka.
3/ W imieniu Rady Mieszkańców Osie−
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dla „Podolszyce Północ” proszę o in−
formację, dotyczącą planów zagospo−
darowania przestrzennego terenów
przy ulicach: Obrońców Helu i Ofiar
Katynia. 4/ Proszę o zagospodarowanie
terenu wokół ul. Zubrzyckiego.
Zenon Sylwester Wiśniewski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ W sprawie wykluczenia z komisji
przetargowej osoby, będącej w zależno−
ści z potencjalnymi wykonawcami roz−
strzyganego zadania pn. budowa dróg
dojazdowych do nowej przeprawy mo−
stowej. 2/ Czy miasto, wobec złego przy−
gotowania dokumentacji, nie utraci środ−
ków z Unii Europejskiej na budowę dróg
dojazdowych? 3/ W sprawie zapisania
nowych elementów we wniosku komisji
przetargowej. 4/ W sprawie przyszłej
rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ma−
szewie. 5/ W sprawie zwolnienia z pracy
w Urzędzie Miasta Płocka przewodni−
czącej komisji przetargowej w trakcie
prac komisji. 6/ W sprawie deklaracji
Prezydenta na sesji Rady Miasta w spra−
wie przekazywania na cele charytatywne
20% swego wynagrodzenia. 7/ Co było
powodem tak długo prowadzonego po−
stępowania przetargowego na moderni−
zację ul. Tumskiej? 8/ W sprawie budo−
wy płockiego amfiteatru za 18 mln zło−
tych. 9/ W sprawie braku opracowania
programu, dotyczącego przekształceń
własnościowych w spółkach gminnych.
10/ Brak ścieżki rowerowej na ul. Do−
brzyńskiej. 11/ Wykonywanie oznako−
wania pionowego (ile kosztowało, jaka
firma ustawiała znaki). 12/ Wykonanie
umowy na oznakowanie pionowe, bieżą−
ce utrzymanie jezdni, chodników i mo−
stów. 13/ W sprawie unieważnienia prze−
targu na oznakowanie pionowe, bieżące
utrzymanie jezdni, chodników i mostów.
Arkadiusz Iwaniak

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o podanie wszystkich inwe−
stycji oraz remontów prowadzonych
w latach 2002 – 2004 z podziałem na
konkretne osiedla. 2/ Który z radnych,
bądź członkowie rodzin radnych, w la−
tach 2002 – 2004 otrzymali mieszkania
z zasobów MTBS. 3/ Kto odpowiada
za utrzymanie porządku i stanu tech−
nicznego przejścia pod trasą kolejową
na osiedlu Międzytorze?
Tomasz Korga

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Kiedy zostanie zakończona sprawa
montażu nowych witaczy na drogach
wjazdowych do Płocka? 2/ Proszę
o ponowne rozpatrzenie sprawy przy−
krych zapachów, które docierają na
osiedle Rembielińskiego od strony za−
kładów mięsnych i drobiarskich. 3/ Dla
uczczenia pamięci Ojca Świetego Jana
Pawła II proszę o rozpatrzenie możli−
wości corocznej wpłaty przez Urząd
Miasta Płocka na rzecz papieskiej fun−
dacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
4/ ponownie proszę o remont drogow−
skazów bramowych, znajdujących się
na głównych skrzyżowaniach Płocka.
5/ Ponownie proszę o demontaż płot−
ków metalowych, rozdzielających
jezdnie w al. Piłsudskiego. 6/ Proszę
o podanie daty rozpoczęcia budowy II
etapu Alei Spacerowej.
Opr. (j)

Nazwali ulice
Radni dokonali zmian
nazw dwóch ulic i jednego
placu. Na południowych Po−
dolszycach dotychczasową
ulicę Związku Młodzieży
Polskiej przemianowano na
ulicę Gen. Grzmota Skot−
nickiego a ulicę Ignacego
Jana Paderewskiego prze−
mianowano na pasaż Igna−
cego Jana Paderewskiego.
Natomiast Plac Marcelego
Nowotki (również na Podol−
szycach Południe) postano−
wiono skreślić z wykazu
ulic miasta.
Gościem honorowym se−
sji była wnuczka gen. Skot−
nickiego – Elżbieta Skotnic−
ka−Tracka (na zdjęciu). (j)

JAN GAWRYŁKIEWICZ

Interpelacje

* Stanisław Grzmot−Skotnicki urodził się 13 stycznia 1894 roku we wsi
Skotniki (stąd nazwisko). Maturę zdał w 1912 roku w Radomiu. Następnie roz−
począł studia w Akademii Handlowej w Sankt Galles w Szwajcarii, gdzie od
1913 roku dowodził oddziałem Związku Strzeleckiego. W sierpniu 1914 roku
wszedł w skład pierwszego patrolu ułanów Władysława Beliny−Prażmowskie−
go, potem służył w pułku ułanów Legionów Polskich, dowodząc plutonem
i szwadronem. Brał udział w wojnie polsko−ukraińskiej w 1918 roku, jesienią
1919 roku został skierowany do Oficerskiej Szkoły Jazdy w Warszawie, a na−
stępnie do Aplikacyjnej Szkoły Kawalerii w Saumur we Francji. Od sierpnia
1920 roku dowodził 8 Brygadą Kawalerii, a później 2 Dywizją Kawalerii. Był
głównym instruktorem w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu.
W latach 1924−1927 dowodził 15 Pułkiem Ułanów w Poznaniu. Od 1927 roku
dowodził 9 Samodzielną Brygadą Kawalerii, a od 1932 roku Brygadą Kawale−
rii KOP Baranowicze i Nowogródzką BK. W 1937 roku objął dowództwo Po−
morskiej Brygady Kawalerii. We wrześniu 1939 roku dowodził Grupą Opera−
cyjną Czersk i Pomorską Brygadą Kawalerii w składzie Armii Pomorze. W bi−
twie nad Bzurą dowodził oddziałem piechoty, na czele którego następnie prze−
bijał się do Warszawy. 18 września został ranny pod Tułowicami, zmarł na−
stępnego dnia. Pochowany został w miejscu zgonu, a w 1952 ekshumowany
i przeniesiony na warszawskie Powązki. Odznaczony Krzyżem Virtuti Milita−
ri (Vkl.), Polonia Restituta (3 kl.), Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecz−
nych (czterokrotnie), francuską Legią Honorową (III i V kl.).

61 wspólnych mieszkań
Radni podjęli decyzję o kontynuowaniu współpracy z Miejskim Towarzystwem
Budownictwa Społecznego w budowie mieszkań czynszowych. W latach 2005−2006
planuje się wspólne wybudowanie 61 lokali. W tym roku gmina przeznaczy na ten cel
1 mln 700 tys. złotych a w przyszłym 1 mln 800 tysięcy. Resztę pieniędzy MTBS
chce uzyskać z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w formie kredytu.
Zakłada się, że przyszłych najemców tych lokali, o łącznej powierzchni 2.900
mkw., będzie wskazywało miasto a czynsz w tych mieszkaniach nie będzie prze−
kraczał 3% tzw. wartości odtworzeniowej, bez dopłat ze strony gminy.
(j)

Darują na oczyszczalnię
W 2000 roku w Narodowym Fundu−
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej zaciągnęliśmy pożyczkę na
rozbudowę składowiska odpadów ko−
munalnych w Kobiernikach. Po zreali−
zowaniu tej inwestycji pojawiła się
możliwość umorzenia części pożyczki.
Ubiegając się o umorzenie 525 tys. zło−
tych musimy zagwarantować, że zaosz−
czędzone w ten sposób pieniądze wyda−
my na zadanie z zakresu ochrony śro−
dowiska. Wybór padł na oczyszczalnię
wód deszczowych w ulicy Grabówka.

Zgodnie z wymogami NFOŚiGW za−
bezpieczeniem umowy umorzeniowej
musi być wystawiony przez miasto
weksel „in blaco” wraz z deklaracją
wekslową o wartości równej kwocie
umorzenia. To na wypadek, gdybyśmy
te pieniądze wydali na co innego niż
oczyszczalnię i wówczas kwotę tę do
funduszu musielibyśmy zwrócić.
Radni wyrazili zgodę na wystawienie
weksla wraz z deklaracją wekslową, ja−
ko zabezpieczenie zwrotu 525 tys. zło−
tych.
(j)
Sygnały Płockie
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Jubileusz MOPSu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku ma już
15 lat. Został powołany 15 marca 1990 na mocy Uchwa−
ły Rady Miasta Płocka, natomiast faktyczną działalność
rozpoczął od 1 maja. Przedstawiamy ważniejsze wydarze−
nia związane z funkcjonowaniem ośrodka.
Historia

1991 – w strukturach MOPS−u działały: Dział Po−
mocy Środowiskowej, Dział Pomocy Instytucjo−
nalnej (żłobki), księgowość i kadry. Pracowały
wówczas 202 osoby. Najliczniejszą grupą byli pra−
cownicy żłobków (personel biały), które w 1992 ro−
ku odeszły ze struktur MOPS;
1993 – powstało 9 pierwszych świetlic środowisko−
wych, które działały w strukturach organizacyjnej
MOPS. W 1997 roku przybyły 3 kolejne świetlice.
Obecnie Miejskiemu Ośrodkowi podlega 8 świetlic,
w tym jedno ognisko opiekuńcze;
od stycznia 1999 – w strukturze MOPS zaczęły fun−
kcjonować: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośro−
dek Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Po−
wiatowy Zespół ds. Orzecznictwa Osób Niepełno−
sprawnych. Od 1999 roku rozpoczął swoją działalność
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburze−
niami psychicznymi przy ul. Reja;
2000 – powstaje Dział Pomocy Rodzinie i Dziecku,
który całkowicie przejął prowadzenie rodzin zastęp−
czych. W tym samym czasie nastąpiło przejęcie z syste−
mu oświaty przez MOPS placówek opiekuńczo−wycho−
wawczych (Ośrodek Adopcyjno−Opiekuńczy i Ośrodek
Opiekuńczo−Wychowawczy). MOPS sprawuje nad nimi

2004 – czas remontów; przeprowadzono m.in. remont
i adaptację pomieszczeń w budynku przy pl. Dąbrow−
skiego 1 dla potrzeb nowej komórki organizacyjnej –
Działu Świadczeń Rodzinnych. Swoją siedzibę mają tam
także: Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 oraz Zespół Porad−
nictwa Specjalistycznego. Kontynuowano rozbudowę
sieci teleinformatycznej przy pl. Dąbrowskiego oraz
Wolskiego 4. Przeprowadzono remont świetlicy środo−
wiskowej przy ul. Otolińskiej 23.
od listopada 2004 – rozpoczęło działalność mieszka−
nie chronione terapeutyczne, które jest projektem par−
tnerskim MOPS i Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym i ich Rodzinom „Silni Razem”.
W mieszkaniu tym zamieszkuje obecnie 5 osób. Od pół
roku realizowany jest program usamodzielniania życio−
wego mieszkańców, zgodnie z przygotowanym dla każ−
dego indywidualnym programem terapeutycznym.
od 01 lutego 2005 – wchodzi w życie nowy Regula−
min Organizacyjny MOPS, (patrz „SP” nr 5/122
i 8/125). Jednym z ważniejszych celów tych zmian było
zmniejszenie ilości rejonowych ośrodków pomocy spo−
łecznej na terenie miasta Płocka i zastąpienie ich trzema
zespołami pracy socjalnej.
... i przyszłość

Przed rokiem w maju weszła w życie ustawa z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej, wprowadzająca
liczne zmiany w stosunku do poprzedniego stanu praw−
nego. Chodziło, m.in. o nowy sposób kierowania osób
do domów pomocy społecznej oraz finansowania ich po−
bytu, przekształcenie domów samotnej matki w ośrodki
wsparcia i powołanie insty−
tucji kontraktu socjalnego.
Poza tym MOPS w 2004 ro−
ku zakończył remont i adap−
tację pomieszczeń w budyn−
ku przy ul. Wolskiego 4, co
pozwoliło na opuszczenie
przez MOPS dotychczas
zajmowanych pomieszczeń
przy ul. 3−go Maja 18.
W tym roku Ośrodek pod−
jął działania zmierzające do
utworzenia filii Środowisko−
wego Domu Samopomocy
dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie.
MOPS chce również zor−
ganizować Pierwszą Inte−
gracyjną Spartakiadę Środo−
wiskowych Domów Samo−
pomocy z województwa
Świetlica Środowiskowa przy ul. Otolińskiej 23 pełni w praktyce również funkcję
mazowieckiego pod hasłem
bezpłatnego przedszkola
„Sport
na
wesoło”
nadzór finansowo – administracyjny;
(28.06.2005r).W planach jest utworzenia „błękitnego
2001 – powstaje w Płocku mieszkanie chronione, pokoju” (pokoju przesłuchań dla dzieci, ofiar przemocy),
w którym do chwili obecnej przebywa 8 wychowanek, a także hostelu dla ofiar przemocy. Trwają prace nad po−
które opuściły specjalny ośrodek szkolno−wychowaw− zyskiwaniem funduszy zewnętrznych (EFS) na realiza−
czy i ośrodek opiekuńczo−wychowawczy. Z uwagi, iż cję działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Pomocy
przydział jednego mieszkania nie zabezpiecza potrzeb Społecznej, w tym szczególnie dla osób zagrożonych
w tym zakresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykluczeniem społecznym: niepełnosprawnych, długo−
sukcesywnie występuje do Urzędu Miasta Płocka z proś− trwale bezrobotnych, uchodźców i bezdomnych.
bą o przydział kolejnych lokali z przeznaczeniem na
Z kolei Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 przystąpił do
mieszkania chronione (w bieżącym roku będą urucho− udziału w programie „Centrum Aktywności Lokalnej”
mione dwa takie mieszkania);
(CAL), który realizowany jest przy współudziale Biura
czerwiec 2001 – utworzono pogotowie rodzinne, Ruchów Inicjatyw Samopomocowych „BORIS”. Celem
pierwsze w województwie mazowieckim. Drugie pow− programu jest budzenie aktywności społecznej w celu
stało w marcu 2002 roku, a kolejne w grudniu 2003 ro− samoorganizowania się do rozwiązywania konkretnych
ku. Obecnie na terenie Płocka funkcjonują dwa pogoto− problemów danej społeczności. Na bazie przeprowadzo−
wia rodzinne i kierowane są tam dzieci w przedziale wie− nej anonimowej ankiety na temat „Nasze najbliższe oto−
kowym od 0 do 7 lat;
czenie” pracownicy socjalni mają możliwość poznać
z dniem 1 maja 2004 – weszła w życie nowa ustawa opinię mieszkańców o problemach występujących
z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. w środowisku lokalnym. Umożliwi to dostosowanie pro−
Na potrzeby realizacji zadań tejże ustawy utworzono gramu do rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej,
Dział Świadczeń Rodzinnych;
w myśl idei „działanie przez ludzi dla ludzi”. (Opr. rł)
Sygnały Płockie

Ewa Zelewa, Miecio Imprezka czy Bracia
Bul Bul – to czarne charaktery komiksu,
który czytają uczniowie klas czwartych
płockich podstawówek.

Nie zalewaj
Po co? Żeby nauczyć się odmawiać, kiedy ktoś
zaproponuje, im tylko.. piwo. Z ogólnopolskiej sta−
tystyki wynika, że 70 proc. nastolatków w wieku od
12 do 14 lat próbowało już alkoholu. Z tej liczby
ponad dwie trzecie sięgnęło po alkohol w wieku 12
lat lub wcześniej. Rówieśnicy w tym okresie życia
człowieka mają duży wpływ na jego zachowanie.
Pierwsze doswiadczenia z alkoholem mają najczę−
ściej miejsce w domach rówieśników pod nieobec−
ność rodziców, na imprezach towarzyskich oraz
szkolnych dyskotekach.
Dlatego ogólnopolski program Domowych De−
tektywów kierowany jest do uczniów czwartych
klas szkół podstawowych. Rozpoczął się w kwiet−
niu i ma potrwać ok. 10 tygodni. Głównym celem
jest ochrona dzieci przed zbyt wczesnym sięganiem
po alkohol
Aby nie nużyć młodych ludzi program został
skonstruowany tak, aby bawić a przy okazji uczyć
właściwych postaw, asertywności, właściwej oceny
sytuacji i konsekwencji swoich działań. Stąd po−
mysł na komiks „Jaś i Małgosia na tropie”, zabawę
w detektywów, np. szukających ukrytych znaczeń
w reklamach alkoholi. Na początku każdy uczeń do−
staje zeszyt z ćwiczeniami, który zmieniany jest co
tydzień. Dzieci „ćwiczą” sytuacje, z którymi mogą
się spotkać w życiu, analizują, wyciągają wnioski.
W dziale „Pod naciskiem” dzieci stykają się z sytu−
acjami, w których mogą być namawiane do picia al−
koholu. Ważne są też celne wskazówki dla rodzi−
ców, tj. karta rodzinnych zasad czy też kilka prak−
tycznych rad, które pomogą dziecku kształtować
właściwy stosunek do alkoholu. Program przewidu−
je bowiem udział w nim rodziców, jako najważniej−
szych osób – wzorów do naśladowania. – Musimy
mieć świadomość, że jesteśmy wzorami dla naszych
dzieci przez cały czas, a nie tylko wtedy, kiedy chce−
my – czytamy w jednym z podręczników.

Na zakończenie programu przewidziany jest
w szkołach Wieczór Jasia i Małgosi, czyli wspólne
spotkanie dzieci, rodziców i nauczycieli. Podczas
spotkania dzieci zaprezentują swoje prace, które
przygotowują w czasie trwania akcji. Program Do−
mowych Detektywów jest adaptacją amerykańskie−
go programu „Slick Tracy Home Team”, którego
autorami są prof. Cheryl Perry i prof. Carolyn Wil−
liams z University of Minnesota. W Polsce adapta−
cją programu zajął się Instytut Psychiatrii i Neuro−
logii w Warszawie.
(rł)
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W 2005 roku miasto przeznaczyło
ponad 3 mln złotych na remonty jedno−
stek oświatowych wszystkich stopni.
Na modernizację żłobków, przedszkoli,
szkół podstawowych, gimnazjów jest
prawie 1,5 mln zł plus dodatkowo 100
tys. zł zostanie przeznaczone na remont
posadzek w Szkole Podstawowej nr 23.
Z Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej 260 tys. zł pój−
dzie na wykonanie termomodernizacji
w Szkole Podstawowej nr 20. Na re−
monty liceów, szkół zawodowych oraz
specjalnych miasto wyda 600 tys. zł.
W ubiegłym roku nie wykorzystano
wszystkich środków – prawie 585 tys.
zł – przeznaczonych na remont Jagiel−
lonki i prace konserwatorskie w Mała−
chowiance. Roboty te zostaną wykona−
ne jeszcze w 2005 r.
Resztę pieniędzy postanowiono wy−
dać na: wydzielenie izolatki w żłobku,
remonty i wymianę posadzek w po−
mieszczeniach gospodarczych, salach
lekcyjnych i korytarzach, remonty da−
chów, elewacji (naprawa gzymsów,
wymiana elementów drewnianych,
uzupełnienie tynków, wykonanie tyn−
ków strukturalnych, roboty konserwa−
torskie i odtworzeniowe zabytkowych
sztukaterii oraz malowanie elewacji),
wymianę instalacji elektrycznych, cen−
tralnego ogrzewania i węzłów ciepl−
nych. W jednym z przedszkoli wykona−
na zostanie kotłownia ekologiczna,

wentylacja grawitacyjna, a w przed−
szkolu integracyjnym zamontowany
będzie dźwig. Ponadto miasto chce
przeprowadzić remonty sal gimna−
stycznych wraz z wymianą parkietów,
które będą spełniać wymogi wielofun−
kcyjnych podłóg sportowych. Zaplano−
wano również kapitalny remont bloków
żywieniowych w niektórych szkołach,
wymianę okien oraz remont nawierz−
chni przyszkolnych ciągów pieszo−
jezdnych.
Plan remontów obejmuje prace w:
dwóch żłobkach, dziesięciu przedszko−
lach, sześciu szkołach podstawowych,
trzech gimnazjach, jednym zespole
szkół, dwóch liceach, jednym zespole
szkół zawodowych, zespole szkół spe−
cjalnych oraz poradni psychologiczno−
pedagogicznej.
Większość prac – szczególnie tych
wykonywanych wewnątrz budynków
– zaplanowano na wakacje, aby nie
utrudniać zajęć lekcyjnych. Ale, np.
prace termomodernizacyjne w SP nr 20
rozpoczęto – w uzgodnieniu z dyrekto−
rem – już w kwietniu. Wcześniej także,
bo w maju, wymienione zostaną okna
w Jagiellonce.
Niezależnie od planu remontów, roz−
pocznie się modernizacja i rozbudowa
warsztatów szkolnych w Centrum Edu−
kacji przy al. Kilińskiego 4 oraz w Zes−
pole Szkół Zawodowych nr 6 przy ul.
Padlewskiego 2.
M.D.

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Oświatowe inwestycje

Wybierz zawód

RADOSłAW ŁABARZEWSKI

Kim był Piłsudski? Wodzem i... Ho−
norowym Obywatelem Płocka. Co jest
na drzwiach płockiej katedry? Życie
i droga Jezusa. Chóralnie i głośno wie−
dzę na temat historii swojego miasta
prezentowały sześciolatki z płockich
przedszkoli podczas spotkania w ratu−
szu z zastępcą prezydenta Piotrem Ku−
berą. Zwiedzanie sali pamięci Urzędu
Miasta to ostatni etap rajdu „Szlakiem
płockich zabytków i pomników”. Sam
rajd był częścią 6. edycji turnieju
„Płock – moje miasto”, zorganizowane−
go przez Miejskie Przedszkole nr 1,
w którym uczestniczyły 22 placówki.
Na początku dzieci musiały rozpoznać
hejnał i herb Płocka oraz znaleźć swoje
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miasto na mapie Polski. Potem przed−
szkolaki ruszyły w pięciu, kolorowych
grupach zwiedzać płockie zabytki; pom−
nik Piłsudskiego, Broniewskiego, katedrę
i ratusz. Każdy z uczestników dostał je−
den element puzzli. Potem wspólnie ukła−
dali je w całość, z której wyłoniło się
zdjęcia ratusza. Na pytanie, kto pracuje
w ratuszu dzieci odpowiedziały Bur−
mistrz i... prezydent. – Wszyscy wspania−
le się spisali, dlatego wszyscy zasłużyli na
nagrody – mówiła Alicja Dziewirz, dy−
rektor Miejskiego Przedszkola nr 1, które
od kilku lat prowadzi program ”Upo−
wszechniania dziedzictwa kulturowego
naszego regionu i Mazowsza”. Turniej
jest jednym z elementów programu. (rł)

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Młodzi odkrywcy historii
Zespół Szkół Zawodowych zachęca
do nauki w swojej placówce. Aby
przekonać przyszłych uczniów zorga−
nizowano Dni Otwarte (23 kwietnia).
Podczas nich odbył się VII Festiwal
Twórczości Szkolnej „Kramowisko”,
podczas którego szkolne koła zainte−
resowań zaprezentowały swój doro−
bek, a uczniowie przedstawili swoje
umiejętności,
które
zdobywają
w szkole. Można więc było m.in.
spróbować blinów i szarlotki własne−
go wypieku, na stoisku piekarniczym
świeżutkich bułeczek, chałek i chle−
ba, a tuż obok podpatrzeć co można
wyczarować z warzyw i zjeść hot−do−
ga. Był też pokaz mody, układanie
krzyżówki matematycznej, konkurs
biologiczny, a przyszli mistrzowie
grzebienia układali fantazyjne fryzu−
ry.
Dla absolwentów gimnazjum szko−
ła oferuje naukę w: 3−letnim liceum
profilowanym na kierunku usługowo−
gospodarczym, w 4−letnim technikum
na kierunkach: technik żywienia
i gospodarstwa domowego, technik
technologii odzieży oraz żywności.
Ponadto uczniowie mogą uczyć się
w zasadniczej szkole zawodowej: 2−
letniej na kierunku kucharz małej ga−
stronomii oraz 3−letniej: fryzjer, kra−
wiec i inne zawody w klasie wieloza−

wodowej (m.in. piekarz, cukiernik,
rzeźnik−wędliniarz, stolarz, elektro−
mechanik, złotnik−jubiler, zegar−
mistrz).
Dla absolwentów zasadniczej szko−
ły zawodowej przygotowano następu−
jące kierunki: w 3−letnim technikum
uzupełniającym – technik żywienia
i gospodarstwa domowego oraz tech−
nik usług fryzjerskich oraz 2−letnie
uzupełniające liceum ogólnokształcą−
ce.
Szkoła zapewnia praktyczną naukę
zawodu dla krawców i kucharzy.
Uczniowie pozostałych zawodów za−
wierają indywidualne umowy z wy−
branymi zakładami pracy i mają sta−
tus młodocianego pracownika. Zaję−
cia praktyczne i praktykę zawodową
dla uczniów technikum organizuje
szkoła.
ZSZ nr 6, mieszczący się przy ul.
Padlewskiego 2, umożliwia zdobycie
atrakcyjnego zawodu, naukę języków
obcych (angielski, niemiecki, rosyjski
oraz udział w zajęciach pozalekcyj−
nych (Szkolny Klub Sportowy, Klub
Europejski, Zespół Ruchu i Wdzięku
„Gracja”, Koło Strzeleckie, Koło
PTTK, Szkolne Koło PCK, drużyna
harcerska, chór, grupa teatralna, koła
przedmiotowe, informatyczne, języ−
kowe).
(m.d.)
Sygnały Płockie
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Okazja dla złodzieja
W ostatnim czasie policja notuje wiele
kradzieży z samochodów. Łupem złodziei
padają najczęściej: telefony komórkowe,
torebki i inne rzeczy osobiste. Te same
przedmioty giną również z biur. – Prosi−
my, aby nie pozostawiać otwartych drzwi
bądź okien, nawet jeśli wychodzimy tylko
na chwilę – apeluje Karol Dmochowski,
rzecznik prasowy policji. – Niech telefony
komórkowe, torebki damskie czy saszetki
nie leżą na wierzchu, bo w ten sposób tyl−
ko prowokują złodzieja.
Policjanci apelują o zabezpieczanie
biur przy każdym wyjściu z pomieszcze−
nia, nie pozostawianie petentów samych
i chowanie wszystkich rzeczy do biurek.
– Przy wyjściu z samochodu nie zapomi−
najmy schować radio czy reklamówkę do
bagażnika – mówi Karol Dmochowski.

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Tylko w marcu policja zanotowała
83 przypadki takich kradzieży.
Funkcjonariusze przypominają rów−
nież o zachowaniu ostrożności przy
rozmowach prowadzonych przez tele−
fony komórkowe na ulicy, szczególnie
przez młodych ludzi.
– Rozmawiajmy, gdy jesteśmy w gru−
pie i bacznie obserwujmy co się dooko−
ła nas dzieje – mówi rzecznik. – Nie
wysyłajmy sms−ów podczas samotnego
spaceru na ulicy, nie afiszujmy się tele−
fonem, nie rozmawiajmy z nieznanymi
osobami.
Jeśli dojdzie do próby kradzieży, nie
należy obawiać się wzywać pomocy.
– Krzyczmy wtedy głośno, bo jest szan−
sa, że wypłoszymy złodzieja – apeluje
Dmochowski.
(m.d.)

Kronika policyjna
* Czterech mężczyzn grożąc pobiciem
20−letniemu mieszkańcowi Warsza−
wy zabrało mu zegarek oraz 3 złote.
Do zdarzenia doszło na ul. Tum−
skiej.
* Ze sklepu przy ul. Szarych Szeregów
zginęły wyroby tytoniowe i alkoho−
lowe.
* Złodziej wyrwał kobiecie z ręki tele−
fon komórkowy o wartości 1,8 tys.
zł. Do zdarzenia doszło na ul. Rut−
skich.
* Z ul. Lachmana złodzieje skradli Nis−
sana Primerę o wartości 60 tys. zł.
* W Dębowej Górze Ford Fiesta ude−
rzył w słup, a następnie przydrożne
drzewo. W zdarzeniu ranne zostały
cztery osoby.
* Na ul. Kwiatka złodziej zaatakował
41−letnią płocczankę, zabrał jej to−
rebkę, w której były dokumenty
i 570 zł.
* 39−letnia kobieta kierująca VW Gol−
fem potrąciła przechodzącą przez
jezdnię 12−letnią dziewczynkę, która
z obrażeniami ciała trafiła do szpita−
la. Do zdarzenia doszło na ul. Bata−
lionu Parasol.

* Ze sklepu przy ul. Otolińskiej zło−
dzieje skradli 100 par spodni o war−
tości 22 tys. zł.
* Z otwartego samochodu Lublin zgi−
nęły dwie skrzynki serów o wartości
ponad 600 zł. Do zdarzenia doszło
przy ul. Łukasiewicza.
* W sklepie przy ul. Otolińskiej zło−
dziej wykorzystał fakt, że kasa była
otwarta i zabrał z niej 500 zł.
* Na ul. Jasnej dwóch mężczyzn zaatako−
wało 28−letniego kierowcę firmy z po−
wiatu płockiego i zabrało mu saszetkę
z pieniędzmi. Do zdarzenia doszło przy
wyładowywaniu towaru z samochodu.
* Na ul. Bielskiej dwóch mężczyzn po−
deszło do 23−letniego płocczanina
i zażądało oddania telefonu komór−
kowego. Gdy chłopak odmówił,
sprawcy pobili go i grozili użyciem
noża. Pokrzywdzony w obawie
o swoje zdrowie, oddał telefon
o wartości 500 zł.
* Kobieta narodowości cygańskiej pod−
czas prezentacji oferowanych do
sprzedaży koców, ukradła z mieszka−
nia przy ul. Kredytowej telefon ko−
mórkowy o wartości 600 zł. (m.d.)

Dla płockich strażaków pierwszy
dzień maja nie był czasem odpoczynku
i majówek. Tego dnia interweniować
musieli kilkanaście razy. Cztery alarmy
były fałszywe, ale w pozostałych przy−
padkach ich pomoc była bardzo po−
trzebna m.in. przy gaszeniu pożarów.
Np. w Matyldowie przed godz. 12
w południe zapalił się domek letnisko−
wy. Dzięki skutecznej akcji 30 straża−
ków spaliło się tylko poddasze.
Znacznie tragiczniejszy w skutkach
był wypadek drogowy w Brwilnie Gór−
nym (gm. Stara Biała). Około godz. 5
rano polonez zjechał na pobocze drogi
i uderzył w drzewo. Podróżujący samo−
chodem trzej młodzi mężczyźni ponie−
śli śmierć. Sześciu strażaków−ratowni−
ków, po wydobyciu ciał z wraku polo−
neza, nie było już w stanie im pomóc.
Sygnały Płockie

RADOSłAW ŁABARZEWSKI

1 maja strażaków

Od początku bieżącego roku do róż−
nego rodzaju wypadków i zagrożeń
w Płocku strażacy wzywani byli 425 ra−
zy.
(j)

Każdy z nas ma prawo
Marsz przeciwko przemocy (30
kwietnia) to główny punkt obchodów
„Światowego Dnia Sprzeciwu wobec
bicia dzieci”, który zorganizował Ośro−
dek Opiekuńczo – Wychowawczy
w Płocku. Dzieci i młodzież przeszli
z ul. Mościckiego pod siedzibę Miej−
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Tam dyrektorowi MOPS wręczyli list
otwarty. – Nie chcemy być bici i maltre−
towani (...). Chcemy dorastać w bez−
piecznym środowisku, wolnym od agre−
sji i przemocy. Każdy z nas ma prawo
do godnego i bezpiecznego życia – na−

pisały dzieci. Podobne listy otrzymali
przedstawiciele policji, Urzędu Miasta
Płocka i władz wojewódzkich.
Akcja Ośrodka Opiekuńczo – Wy−
chowawczego trwała tydzień. W tym
czasie w placówce zorganizowane były
zajęcia, warsztaty i konkursy dla dzieci
i rodziców, prowadzone przez terapeu−
tów i psychologów. W sobotę ośrodek
przygotował trzy punkty informacyjne,
w których porad udzielali m.in. konsul−
tant z Ośrodka Interwencji Kryzysowej
i koordynator programu „Niebieska
Karta”.
(rł)

Urząd Miasta ogłosił przetarg na najem zainstalowanego syste−
mu wizyjnego Płocka. Zamówienie obejmuje 40 kamer oraz wy−
posażenie centrum zarządzania.

Bezpieczniejsze miasto
Przypomnijmy, że w tej chwili ulice
obserwują 22 kamery obrotowe i dwie
stacjonarne (na skrzyżowaniu ulic Oto−
lińska−Chopina).
Centrum Monitoringu mieści się
w ratuszu. W tej chwili są to dwa stano−
wiska robocze, przy których całodobo−
wo dyżurują pracownicy Urzędu Mia−
sta. Wspierają ich przez strażnicy miej−
scy i policjanci.
Obraz z kamer przekazywany jest
na sześć monitorów i zapisywany
w systemie cyfrowym oraz analogo−
wym. Istnieje również możliwość wy−
konywania zdjęć, które mogą być wy−
korzystywane jako materiał dowodo−
wy w sądzie.
Po rozstrzygnięciu przetargu przybę−
dzie przynajmniej kilka monitorów. 40
nowych obrotowych kamer zostanie za−
instalowanych w różnych miejscach
miasta, m.in. wzdłuż ul. Tysiąclecia,
Kobylińskiego, Jachowicza, Mickiewi−
cza i w okolicach dworca PKP/PKS.
Prawdopodobnie więcej kamer będzie

obserwować Stare Miasto i rejon
Wzgórza Tumskiego.
O zamówienie mogą ubiegać się wy−
konawcy, którzy w ostatnich trzech la−
tach przynajmniej raz zainstalowali mi−
nimum 16 kamer w sieci monitoringu.
Ponadto musi on przedstawić warunki
techniczne i organizacyjne serwisu
technicznego na czas całego okresu naj−
mu wybudowanego systemu. Warunki
muszą określać czas usuwania uszko−
dzeń systemu, prowadzenia określo−
nych przeglądów i konserwacji podzes−
połów.
Wybrana firma będzie miała 72 mie−
siące (od momentu udzielenia zamó−
wienia) na wykonanie inwestycji.
Całkowita wartość zamówienia wy−
niesie powyżej 130 tys. euro.
Chętne firmy mogą składać oferty do
8 czerwca br. w Biurze Obsługi Klien−
ta Urzędu Miasta, ul. Zduńska 3.
Wszelkie informacje dostępne są rów−
nież u Magdaleny Jabłońskiej, pod nu−
merem telefonu 367 15 98.
M.D.
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Kamień, szkło
i światło

Z woli narodu
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kujemy Ci, wszechmogący Boże, że jesteśmy Pola−
kami. Świadomi jednak swoich grzechów i wad, bła−
gamy Cię słowami naszego poety Juliana Tuwima:
Daj nam uprzątnąć dom ojczysty,
tak z naszych zgliszcz i ruin świętych,
jak z grzechów naszych, win przeklętych.
Niech będzie biedny, ale czysty.
(...)
Daj rządy mądrych, dobrych ludzi
Mocnych w mądrości i dobroci.
Kwiaty pamięci

Po mszy św. przed katedrą uformował się pochód,
z licznymi pocztami sztandarowymi na czele, który
przy dźwiękach pieśni Marsz, marsz Polonia w wyko−
naniu orkiestry dętej uczniów z Zespołu Szkół Tech−
nicznych przeszedł na Plac Narutowicza i zgromadził
się wokół płyty Grobu Nieznanego Żołnierza. Aplauz,
dość nielicznie niestety, zgromadzonych płocczan
wzbudziła trójka konnych ułanów, w których wcielili
się członkowie Fundacji Polonia Militaris.
Prezydent Mirosław Milewski w krótkim wystąpie−
niu zachęcał płocczan do refleksji i odpowiedzi na py−
tanie: co nam zostało z idei, które przed 214 laty zao−
wocowały tak brzemiennym dokumentem? Co zawarli−
byśmy dziś w naszej małej płockiej konstytucji?
Stwierdził m.in. że część XVIII−wiecznych problemów,
jak korupcja, bieda, pozostała a doszły jeszcze nowe:
bezrobocie, bandytyzm, chuligaństwo. Wspólnie, i z
podobną determinacją jak w 1791 roku, musimy im sta−
wić czoło.
Płytę Grobu pokryły wieńce i kwiaty składane przez
kombatantów, parlamentarzystów, władze samorządo−
we, organizacje, młodzież. Następnie kolumna przeszła
pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego i Władysła−
wa Broniewskiego, gdzie również złożono kwiaty i za−
palono znicze.
E.J.

ZBIGNIEW BĄCZYK

dokończenie ze str. 1
Wyraźnie, jednoznacznie stwierdzono w niej, że to
właśnie naród ma prawo stanowić i stać się przed−
miotem życia Ojczyzny. Wszelka władza – zapisano
w Konstytucji – początek swój bierze z woli narodu.
Nie z dyktatu kogokolwiek, nie z uzurpacji i nie z ja−
kiegokolwiek nadania, tylko z woli narodu. Czy
wszyscy, odpowiedzialni za dziś i jutro Ojczyzny,
pamiętają, że mają być realizatorami polityki pol−
skiej, przewodnikami narodu na tym etapie jego hi−
storii? (...) Uczestnictwo w parlamencie, strukturach
rządu i samorządu, to przecież służba, a nie trampo−
lina pomocna w budowaniu własnej kariery, czy
pomnażaniu własnego majątku (...)
„Wolność” idzie do nas z Europy z całą otwarto−
ścią granic, wciska się w dusze dzieci, młodzieży,
starszych i ich rodzin. W objęciach liberalnej wolno−
ści wzrastają niewolnicy strachu przed dzieckiem,
przed małżeństwem – jednym, nierozerwalnym,
świętym, wzrastają niewolnicy narkotyków. Taką
wolność proponuje nam liberalizm. Wyrastają na na−
szych oczach niewolnicy pieniądza i handlu za
wszelką cenę. Niewolnicy zła nie uznają Boga, nie
uznają zasad niezmiennych, tradycji. Rodzi się Tar−
gowica ducha (...), prowadząca do zaprzedania pol−
skich rodzin obcym prądom.
W Polsce potroiła się ostatnio liczba rozwodów, co
jest m.in. efektem, zniesienia przez posłów lewicy
funduszu alimentacyjnego. (...) Chce się uchwalić
ustawę o związkach homoseksualnych na prawach
małżeństw. Czy postępem i nowoczesnością jest sto−
sowanie dzisiaj w szkołach monitoringu, zatrudnia−
nie ochroniarzy i stosowanie innych zabezpieczeń do
pilnowania ładu, porządku i zachowania kultury? I w
imię tej nowoczesności pozwala się uczniom na
wszystko, bo „szkoła ma być przyjazna i bezstreso−
wa”. System wychowawczy nie może wchodzić
w konflikt z tym, czego uczy polski dom i Kościół,
wprowadzać pojęciowego zamętu. Koniec można
przewidzieć. Czy zapomnieliśmy, jaki los spotkał
Sodomę i Gomorę? (...)
Czy Konstytucja trzeciomajowa pozostała dla nas
tylko poruszającym wspomnieniem? Wydarzeniem,
które było zrywem mądrego i szlachetnego ducha i nie
ma żadnego związku z dniem dzisiejszym? O co nam
właściwie chodzi w tym corocznym świętowaniu? (...)
Trzeba, by prawo ustanowione przez człowieka
odzwierciedlało w sobie odwieczną prawdę i spra−
wiedliwość, którą jest Bóg Ojciec i Syn i Duch Świę−
ty. My, tu zgromadzeni, związani wielorakimi wię−
zami z grodem Hermana, Krzywoustego i męczenni−
kami II wojny światowej: bł. abp Julianem Nowo−
wiejskim i bł. bp Leonem Wetmańskim, przychodzi−
my do katedry, aby przenieść w nasze czasy tę samą
troskę, która była w sercach i umysłach twórców
trzeciomajowej Konstytucji tj. troskę o dobro wspól−
ne Rzeczpospolitej i odpowiedzialność za nią. Dzię−

Po południu na Starym Rynku odbył się koncert Płockiej
Orkiestry Symfonicznej. Śpiewał chór PWSZ „Vox Juven−
tutis”, tańczył Zespół Pieśni i Tańca „Wisła”

dokończenie ze str. 1
Budynek już dawno stracił swoją świetność.
Niedługo – prawdopodobnie na święta Bożego
Narodzenia – ma się to zmienić. – Chcemy, aby
wpisał się w koncepcję zmodernizowanej ulicy
Tumskiej i kina „Przedwiośnie” – mówi Tomasz
Królikowski.
Do zagospodarowania jest prawie 2 tys. mkw. po−
wierzchni. Główne wejście będzie od ulicy Tum−
skiej. Na parterze znajdą się trzy lokale handlowe
o dużej powierzchni. Już dziś wynajęciem interesują
się duże sieci, prowadzące sprzedaż odzieży i obu−
wia. Do lokali prowadzić będzie szeroki 6 metrowy
hol, gdzie staną ławeczki. W centrum będzie się on
układał w półokrąg, a na końcu znajdzie się restau−
racja. Tu też będzie można przejść do sąsiedniego
budynku – kina „Przedwiośnie”. Cały obiekt będzie
klimatyzowany i przystosowany dla niepełnospraw−
nych, a na piętra prowadzić będą schody ruchome
oraz winda.
Na I piętrze do wynajęcia będą trzy lokale handlo−
we. – Tu zrobimy też część nadwieszaną, z przezna−
czeniem na kawiarnię – opowiada architekt. – Od
strony ulicy Tumskiej będzie oszklona, a podłoga ko−
lorem i swoją kompozycją korelować będzie z zew−
nętrznym polbrukiem.
Nowością będzie to, że na dachu obecnego budyn−
ku powstanie piękny, częściowo zadaszony taras,
gdzie znajdzie się restauracja. Prowadzić będą do
niej schody wewnątrz budynku, natomiast z zew−
nątrz można się będzie dostać na dach przeszkloną
windą.
Cały budynek zostanie oświetlony, podobnie jak
„Przedwiośnie”. Wśród użytych materiałów domi−
nować będzie przezroczyste szkło oraz kamień.
Prace rozbiórkowe wewnątrz mają rozpocząć się
jeszcze w maju. Przeprowadzać będzie je pion budo−
wlany ZEP Handel. Potrwają do końca czerwca. In−
westor chce również jak najszybciej uzyskać od mia−
sta pozwolenie na budowę. – Mam nadzieję, że nie
będzie większych problemów, bo współpraca układa
się bardzo dobrze – mówi Andrzej Możejko, pełno−
mocnik właściciela budynku.
Inwestor szacuje, że przebudowa i rozbudowa
dawnego budynku Hortex−u kosztować będzie oko−
ło 1,8−2 mln zł. Czy już w grudniu będziemy mogli
się cieszyć nową Galerią uzależnione jest także od
przebiegu prac na ulicy Tumskiej. – Nie możemy so−
bie pozwolić, aby do naszego obiektu prowadziło
tymczasowe dojście, ale wierzymy, że wszystko pój−
dzie zgodnie z planem i przed świętami Bożego Na−
rodzenia zaprosimy płocczan na otwarcie – mówi
Możejko.
Małgorzata Domańska



z redakcyjnej poczty

Patrz pod nogi!
Wiem, że niebawem rozpocznie się remont
Tumskiej na odcinku od Palcu Narutowicza do ul.
Kwiatka, ale dalsza jej część przez długi jeszcze
czas pozostanie zapewne w dotychczasowym sta−
nie. A jest to stan opłakany. Nawierzchnia, a raczej
to co z niej pozostało, stwarza przechodniom po−
ważne zagrożenie wypadkowe. Kilka przykładów:
przy posesji nr 7 brak jest płyty długości ponad me−
tra, a w kilkunastocentymetrowym zagłębieniu zale−
ga pokruszony beton, przy MDK podobnie, tylko
dziura mniejsza około pół metra. O kilkunastu in−
nych mniejszych pułapkach już nie wspomnę. Po−
dobnie w fatalnym stanie jest początek ul. Tum−
skiej, koło Wieży Zegarowej. Apeluję o natychmia−
stową, choćby prowizoryczną naprawę tych dziur,
zanim stanie się nieszczęście.
A.M.
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Uwaga absolwenci gimnazjów. Czas na logowanie się w syste−
mie. Elektroniczny nabór do szkół rozpoczęty

Wejdź do systemu

RADOSłAW ŁABARZEWSKI

Od kilku dni każdy z was ma już swój
login i hasło. Teraz musi wejść na stronę
www.plock.edu.com.pl, zalogować się,
wypełnić formularz podania o przyjęcie
do szkoły, wydrukować i dostarczyć do
wybranej placówce. Trzeba to zrobić do
20 maja. Jeśli ktoś nie ma w domu kom−
putera może skorzystać ze szkolnej pra−
cowni lub kafejki internetowej. Można
też poprosić o pomoc szkołę, w której
chce się złożyć podanie.

Przypominamy, że dokonując wybo−
ru macie prawo kandydować najwyżej
do trzech szkół, ale możecie w nich wy−
brać dowolną liczbę oddziałów. Jeśli
ktoś stawia na jedną szkołę niech wy−
bierze w niej maksymalną liczbę od−
działów. Pamiętajcie również o hierar−
chii. Ustalając kolejność wybranych
przez siebie oddziałów, kandydat okre−
śla swoje preferencje; pierwszy będzie
tym wymarzonym, ostatni – tym, na
którym najmniej mu zależy. Tu jednak
należy wykazać się rozwagą. Jeśli wy−
bierzesz wyłącznie oddziały o bardzo
dużej liczbie kandydatów, to po zakoń−
czeniu rekrutacji możesz zostać poza
systemem. Dlatego dobrze jest wybrać
choć jeden, mniej popularny. Poniżej
przedstawiamy zestaw pięciu kroków,
czyli informator z terminami, który po−
może wam w rekrutacji.
Termin: od 9 maja do 20 maja
Pierwszy krok, czyli logowanie po−
winieneś już mieć za sobą. Po zalogo−
waniu na stronie internetowej naboru
warto zmienić hasło na łatwiejsze do
zapamiętania.
Drugi krok, czyli wybór szkół, do
których chcesz kandydować. Wszystkie
są na stronie rekrutacji. Przemyśl do−
brze swój wybór, zwłaszcza kolejność
klas! Po złożeniu podania nie będziesz
mógł jej zmienić. Kiedy dostaniesz się
do jednej z klas, nie będziesz już mógł
dostać się do tych, które są umieszczo−
ne niżej na Twojej liście preferencji.
Również szkoła prowadząca klasę, któ−
rą wybrałeś jako pierwszą to tzw. szko−
ła pierwszego wyboru.
Trzeci krok: Składanie podania.
Po wyborze szkół i klas, drukujesz z sy−
stemu podanie (podpisujesz je Ty oraz
Twoi prawni opiekunowie – rodzice)
i zanosisz do szkoły pierwszego wybo−
ru. Weryfikacja podania w szkole może
trwać do 7 dni. Po dostarczeniu poda−
nia do szkoły nie zmieniaj kolejności
Sygnały Płockie

preferencji (wybranych klas) na stro−
nach internetowych naboru! Jeżeli
informacja w systemie będzie różnić się
od informacji na podaniu, podanie to
zostanie odrzucone. Po zweryfikowa−
niu podania w szkole pierwszego wy−
boru opcja zmiany preferencji zostanie
zablokowana. Jeżeli po wspomnianych
7 dniach informacja o weryfikacji po−
dania nie pojawi się na Twojej stronie
głównej, skontaktuj się ze szkołą pier−
wszego wyboru w celu wyjaśnienia za−
istniałej sytuacji.
Termin: od 14 czerwca do 17 czer−
wca
UWAGA! W tych dniach może jesz−
cze zmienić swoje preferencje, ale bę−
dziesz musiał ponownie dostarczyć
zmienione podanie do szkoły pierwsze−
go wyboru. Na zweryfikowanie takich
szkoły będą miały czas do 21 czerwca
Termin: od 24 czerwca do 27 czer−
wca
Czwarty krok – składanie kopii
świadectw. Po zakończeniu roku szkol−
nego otrzymujesz oryginał i kopie
świadectwa oraz zaświadczenia o wyni−
kach egzaminu gimnazjalnego. W tym
czasie gimnazjum przesyła dane
o Twoich osiągnięciach do systemu.
Następnie, zanosisz tyle kopii swojego
świadectwa, ile szkół wybrałeś oraz ty−
le samo zaświadczeń o wynikach egza−
minu gimnazjalnego do szkoły pier−
wszego wyboru – oryginał świadec−
twa należy zostawić w domu, będzie
potrzebny później. Szkoła pierwszego
wyboru dokonuje weryfikacji danych
przesłanych przez gimnazjum z wpisa−
mi zawartymi na świadectwie.
Termin: od godz. 13 29 czerwca do
godz. 13 1 lipca
Piąty, ostatni krok – składanie ory−
ginałów świadectw. Teraz musisz tyl−
ko poczekać na informację o zaakcep−
towaniu świadectwa, która pojawi się
na stronie głównej Twojego konta. Gdy
Twoje świadectwo zostanie zweryfiko−
wane system wyliczy punkty. Sprawdź,
czy liczba przyznanych Ci punktów jest
poprawna. Jeżeli wszystkie dane się
zgadzają, oczekuj na wynik przydziału
do klas. Jeżeli dostaniesz się do wybra−
nej klasy, jesteś zobowiązany dostar−
czyć oryginał świadectwa oraz orygi−
nał zaświadczenia o wynikach egza−
minu gimnazjalnego do szkoły prowa−
dzącej klasę, do której się dostałeś. Je−
żeli nie dostarczysz wymaganych doku−
mentów przed upływem wyznaczonego
terminu, oznacza to, że rezygnujesz
z kandydowania do tej klasy i zostajesz
skreślony z listy. Wtedy pozostanie Ci
ubieganie się o przyjęcie wyłącznie
w ramach dodatkowej rekrutacji (23 –
31 sierpnia), ale tu nie będziesz miał już
dużego wyboru
1 lipca, od godz. 15 – ogłoszenie
list osób zakwalifikowanych do
przyjęcia (zarówno w internecie jak
i w szkole). Jednak dopiero 8 lipca
o godz. 10 szkoły ogłoszą ostateczne
listy przyjętych. Ten czas potrzebny
jest na dodatkowy nabór w szkołach,
które 1 lipca będą dysponowały wol−
nymi miejscami.
(opr. r. ł.)

Profilaktyka dla płocczan
Od kwietnia płocczanie mogą korzy−
stać z bezpłatnych programów profilak−
tyki nowotworów: jelita grubego, sutka
i prostaty. Realizują je, na zlecenie Urzę−
du Miasta, płockie niepubliczne zoz, któ−
re zostały wyłonione w konkursie.
Program profilaktyki nowotworów
jelita grubego prowadzi Orlen Medica.
Adresowany jest do mieszkańców Płoc−
ka w wieku 50 lat i więcej. W ramach
programu pacjenci mają wykonywane
testy na krew utajoną w kale i objęci są
konsultacją lekarską. W sytuacjach uza−
sadnionych kierowani są dalej na bada−
nie kolonoskopowe do poradni gastroen−
terologicznej przy ul. Chemików 7. Pa−
cjenci mogą zgłaszać się osobiście lub te−
lefonicznie do wszystkich placówek za−
kładu przy ulicach: ul. Chemików 7 (tel.
365 09 23), ul. Kolegialna 24 (tel. 365 09
55), ul. Otolińska 8 (tel. 366−91−11).
W Centrum Medycznym „Omega”
realizowany jest program profilaktyki
nowotworów sutka dla kobiet w wieku
35–49 lat mieszkających w Płocku, któ−

re w okresie ostatnich 24 miesięcy nie
miały wykonywanej mammografii.
Pacjentki mogą zgłaszać się osobiście
do placówki przy ul. Bielskiej 1 (wejście
od ul. Zduńskiej) lub telefonicznie (tel.
269−26−20 i 366−76−36). W ramach pro−
gramu pacjentki mają wykonywane bada−
nie mammograficzne, w uzasadnionych
przypadkach uzupełnione badaniem USG
sutków oraz biopsją cienkoigłową.
Do programu profilaktyki nowo−
tworów prostaty mogą zgłaszać się
mężczyźni, zamieszkali na terenie Płoc−
ka, w wieku 40 lat i więcej. Program pro−
wadzi NZOZ „Saba – Med” przy ul. Ko−
bylińskiego 14. Tam pacjenci mogą zgła−
szać się osobiście lub zadzwonić (tel.
263−23−79). Pacjenci wykonywane mają
badanie PSA, objęci są badaniem lekar−
skim, a w sytuacjach uzasadnionych ma−
ją wykonywane USG prostaty.
Informacji na temat programów pro−
filaktycznych udziela także Wydział
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Płocka (tel. 367−17−07).
(rł)

Integracyjne kolonie

Kolonie dla dzieci i młodzieży orga−
nizuje Wydział Zdrowia i Spraw Spo−
łecznych Urzędu Miasta Płocka. Po−
dobnie jak w latach ubiegłych, będzie
to wypoczynek letni w formie integra−
cyjnych kolonii profilaktycznych dla
dzieci ze szkół podstawowych i obozu
profilaktyczno – edukacyjnego dla
dzieci ze szkół gimnazjalnych oraz
obozu szkoleniowego dla Młodzieżo−
wych Liderów Zdrowia. W tym roku
skorzysta z nich 225 młodych płocczan.
Obok typowych zabaw rekreacyj−
nych w programie znajdą się zajęcia
z zakresu profilaktyki uzależnień mają−
ce na celu uczenie dzieci umiejętności
radzenia sobie z problemami, rozumie−
nia oraz wyrażania uczuć i emocji,
uczenie prawidłowych zachowań spo−
łecznych, a także przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i szkole.
Na kolonie i obóz mogą pojechać za−
równo dzieci z rodzin, w których wystę−
pują problemy alkoholowe lub związane
z przemocą, jak również dzieci z rodzin
prawidłowo funkcjonujących. Do szkół
zostały już wysłane pisma z prośbą o wy−
typowanie dzieci. Dla 90 osób wypoczy−
nek sfinansuje w całości Urząd Miasta
Płocka. Pozostałe mogą skorzystać z wy−
jazdu za częściową odpłatnością w wyso−

kości 450 zł. Rodzice, którzy chcą wysłać
dziecko na kolonie powinni zgłosić się
osobiście do Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Płocka.
Wydział organizuje również obóz wy−
poczynkowo – szkoleniowy dla 45 Mło−
dzieżowych Liderów Zdrowia. W trakcie
obozu młodzież będzie miała szkolenia
z zakresu profilaktyki uzależnień. Zdo−
bytą tam wiedzę liderzy po powrocie bę−
dą przekazywać swoim rówieśnikom.
Uczestnicy obozu rekrutowani są w po−
rozumieniu ze szkołami. Również oni
pokryją tylko część kosztów, czyli 450 zł
(całkowity wynosi 845 zł.)
Wypoczynek zostanie zorganizowany
w miejscowości Jarosławiec (patrz zdj.)
w terminach: (I turnus) 11 – 24 lipca dla
dzieci ze szkół gimnazjalnych i Młodzie−
żowych Liderów Zdrowia oraz (II tur−
nus) 25 lipca – 7 sierpnia dla dzieci ze
szkół podstawowych. W tym roku orga−
nizatorem wypoczynku w Jarosławcu
jest Biuro Usług Turystycznych WIGRA
s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul
Człuchoskiej 25.
Dodatkowych informacji dotyczących
wypoczynku letniego udziela Wydział
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Płocka, ul. Zduńska 3, pok. 251,
tel. 367 17 04, 367 17 20.
(rł)
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UWAGA!!!

Podajemy czas odjazdu Z POCZĄTKOWYCH przystan−
ków (pętli). Po lewej stronie rozkładu podany jest czas ja−
zdy do poszczególnych przystanków. Minuty te należy DO−
DAĆ(!) do godziny umieszczonej w rozkładzie. Podane
czasy przejazdu są minutami orientacyjnymi. Mogą się one
różnić od rzeczywistych, w zależności od natężenia ruchu
na ulicach.
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Przykład: autobus linii numer 3 z przystanku przy ul.
Przemysłowej odjeżdża o godzinie 11.15 (to podajemy). Jeżeli
chcemy wsiąść na przystanku Jachowicza−Piękna, to do tego
czasu należy doliczyć czas przejazdu (z Przemysłowej do
Jachowicza, podany z lewej strony), czyli 10 minut i wtedy
wiemy, że autobus wyjeżdżający z Przemysłowej 11.15 na in−
teresującym nas przystanku będzie o godzinie 11.25.
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Trybunał Konstytucyjny potwierdził racje spółdzielców. Orze−
czenie TK uchyla niekorzystne przepisy, dotyczące rozliczeń
praw właścicielskich spółdzielców, uzasadniając, iż spółdziel−
nie nie mogą zarabiać na swoich członkach.

Podziel się sukcesem
Na zaproszenie kanclerza Płockiej Lo−
ży BCC – Stanisława Jakubowskiego
i starosty płockiego Michała Boszko go−
ścił w Płocku 4 maja prezes Business
Centre Club – Marek Goliszewski.
W TNP i Starostwie mówił o plusach
i minusach polskiej gospodarki, zachęcał
przedsiębiorców do budowania partner−
skich relacji między biznesem a lokalną
społecznością. Przypominając, że około
10 mln Polaków ma na dzienne utrzyma−
nie 8 złotych, apelował, by ci którym się
w życiu powiodło aktywnie wspierali
tych, którzy z różnych powodów cierpią

niedostatek. Przekonywał też, że polscy
biznesmeni powinni się promować, poka−
zywać swoje osiągnięcia.
BCC prowadzi społeczną akcję „Po−
dziel się sukcesem”, wspierającą finanso−
wo działania obejmujące przeciwdziała−
nie bezrobociu (szczególnie ludzi mło−
dych) i pomoc uzdolnionej młodzieży.
Założeniem akcji jest, by przedsiębiorcy
przeznaczali na to 1% swoich dochodów.
Przed spotkaniem z biznesmenami Ma−
rek Goliszewski wręczył uczennicy Ja−
giellonki 2 tys. złotych – jedno z 40 ufun−
dowanych przez niego stypendiów. (j)

Trybunał Konstytucyjny
w obronie spółdzielców

Urząd Pracy bliżej

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Miesiąc trwała przeprowadzka płockiej
filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Z pierwszego piętra budynku przy ul.
Chopina urząd przeniósł się na drugie pię−
tro budynku przy ul. 1 Maja 7 (budynek
TP S.A.). Przeprowadzka skończyła się
pierwszego maja, drugiego – byli tu już
pierwsi klienci. Filia zajmuje dwukrotnie
większą niż wcześniej powierzchnię (600
mkw.). Do dyspozycji ma 16 pomiesz−
czeń biurowych. Przed budynkiem jest 6
miejsc parkingowych dla klientów, które
użycza płockiej filii WUP spółka Rynex.
Telefony bez zmian.
(rł)

Na ostatniej sesji Rady Miasta nie udało się udzielić akceptacji dla zmia−
ny sposobu zarządzania systemem wodno−kanalizacyjnym według mode−
lu opartego na partnerskiej współpracy z podmiotem prawnym.

N i e dla Wodociągów
– Takie rozwiązanie jest konieczne
– wyjaśniał zastępca prezydenta Dariusz
Zawidzki. – Kapitał Wodociągów, który
wynosi ponad 101 milionów złotych nie
pozwala na przeprowadzenie niezbęd−
nych inwestycji. Jeśli tego nie zrobimy
grożą nam bardzo wysokie kary.
Dariusz Zawidzki wymienił, że dzięki
takim działaniom możliwe byłoby prze−
prowadzenie następujących inwestycji:
rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków Maszewo za ok. 47 mln zł, ro−
zdział kanalizacji ogólnospławnej w śród−
mieściu – 68,5 mln zł, budowa nowoczes−
nej oczyszczalni Wschód o wartości ok.
18 mln zł, budowa kanalizacji sanitarnej
w Borowiczkach i na osiedlu Parcele – 12
mln zł, rozbudowa oczyszczalni ścieków
Radziwie – 6 mln zł oraz budowa kanali−
zacji sanitarnej na terenie zlewni oczysz−
czalni Radziwie wraz z przepompownią
ścieków dla Gór i Ciechomic.
Modernizacja oczyszczalni Maszewo
pozwoliłoby uniknąć kary, jakie nałożył
na Wodociągi Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska za przekroczenie
dopuszczalnych norm azotu i fosforu.
– Na razie, egzekucję kar zawieszono ich
do końca października 2007 roku – argu−
mentował zastępca Prezydenta.
Za 2002 rok kara ta wynosi ponad
2,7 mln zł, za 2003 rok – ponad 3,4
mln zł, a za ubiegły rok aż ponad 4
mln zł. W sumie daje to kwotę ponad
10,2 mln zł.
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Aby uniknąć kar, miasto chciało
wprowadzić system zarządzania spółką
oparty na partnerstwie publiczno−pry−
watnym. W praktyce oznaczałoby to
rozdzielenie funkcji właścicielskich,
zarządzania majątkiem oraz prowadze−
nie inwestycji od działalności operator−
skiej poprzez wyodrębnienie dla ich re−
alizacji dwóch podmiotów: spółki ma−
jątkowej (Wodociągi Płockie Spółka
z o.o.) oraz spółki operatorskiej.
Z takim rozwiązaniem nie zgodzili się
radni. Na sesji udzielono głosu Zenonowi
Witkowskiemu, reprezentantowi związ−
ków zawodowych spółki. – Załoga nic
nie wie na temat dalszego funkcjonowa−
nia spółki. Nikt z nami nie rozmawiał
– mówił.
– Rok temu były przeprowadzane roz−
mowy z załogą – odpierał Dariusz Za−
widzki. – Mówiliśmy nawet o prywatyza−
cji. Gmina musi pozyskać około 150−170
milionów złotych na potrzebne inwesty−
cje. Nie ma możliwości, aby zadania te
były realizowane z budżetu. Nie chcemy,
aby miasto zaciągało kolejne kredyty,
dlatego zaproponowaliśmy partnerstwo
publiczno−prywatne.
Bożena Musiał zaproponowała, aby
zdjąć uchwałę z porządku obrad, dopó−
ki nie zostaną przeprowadzone rozmo−
wy z załogą. Za takim rozwiązaniem
głosowało 10 radnych, czterech – było
przeciw, a jeden – wstrzymał się od
głosu.
Małgorzata Domańska

Po wejściu w życie ustawy uwłaszcze−
niowej z 15.12.2000 roku organa spół−
dzielni konsekwentnie ingerowały w jej
przepisy. Dzięki orzeczeniu TK
z 29.05.2001 r. zmieniono zapisy na nie−
korzyść spółdzielców i nowelizacjami
w 2002 i 2003 r. niemal ich zniewolono.
Kilka lat trzeba było udowadniać, jak
bezprawnie władze spółdzielni działają
na szkodę spółdzielców.
Obecne orzeczenie Trybunału otwiera
drogę do nowych unormowań.
Trybunał Konstytucyjny wykazał
w aktualnej nowelizacji z 2003 r. niekon−
stytucyjność kluczowych zapisów usta−
wy. Wyrok TK z 20.04.2005 r. ujawnia
te istotne sprawy, których sprzeczność
prawną wskazywali od dawna spółdziel−
cy. W swym orzeczeniu Trybunał m.in.:
uchylił brak możliwości podziału spół−
dzielni w art.3 ustawy na wniosek mniej−
szości (wykreślenie art. 108a w Prawie
spółdzielczym było naruszeniem konsty−
tucji wobec wolności zrzeszania się);
przywrócił rolę sądom w dochodzeniu do
prawa podziału spółdzielni lub w przy−
padku opieszałości zarządu wobec usta−
wowych 24−miesięcy uzyskania odręb−
nej własności; zakwestionował zasady
rozliczeń z tytułu przekształcania miesz−
kań lokatorskich lub własnościowych
w pełną własność odrębną (uznał za nie−
właściwe odsyłanie kwestii rozliczeń do
statutów spółdzielni, a także ustalenie ce−
ny sztywnej ustawową bonifikatą); uchy−
lił art. 12 przyzwalający pozbawianie bo−
nifikaty przez zarządy członków z pra−
wem lokatorskim przy przekształcaniu
we własność odrębną (bonifikat udziela−
no tylko wtedy, gdy spółdzielcy przeksz−
tałcali mieszkania lokatorskie we włas−
nościowe warunkowo), podkreślił przy
tym, że przy ustaleniu zasad rozliczeń,
spółdzielni nie wolno czerpać zysków
kosztem członków!
Ważne, że Trybunał Konstytucyjny
uchylił przepisy dotyczące rozliczeń
z tytułu przekształceń prawa do miesz−
kań w pełną własność odrębną. Z uza−
sadnienia, że nie wolno spółdzielniom
zarabiać na swoich członkach wynika,
że spółdzielni nie wolno pobierać kwot
zwaloryzowanych umorzeń. TK, kwe−
stionując zasady wyceny mieszkań wg
wartości rynkowej, otworzył więc drogę
do powrotu przepisów o rozliczeniu
własności mieszkania po cenie kosztów
budowy, a nie wg rynkowej wartości
mieszkania. Z satysfakcją podaję, że by−
ło to treścią poprawki zgłoszonej przez
płockie SOS. Zakwestionowanie prak−
tyk przyznawania bonifikat oznacza, że
spółdzielcy muszą sami zdecydować
o tym na zebraniach. Za radą prof. Ada−
ma Bieli każdy, kto złożył wniosek
uwłaszczeniowy przed dwoma laty, mo−
że indywidualnie wystąpić do sądu
o uwłaszczenie. Obecnie spółdzielcy po−

winni na Zebraniu Walnym sami uchwa−
łą ustalać zasady rozliczeń, wysokość
zakładowych kaucji, wpłat i bonifikat.
Podobnie mogą ustalać inne kwestie np.
rozliczenia funduszu remontowego,
podwójnych wpłat za modernizację.
Muszą tylko pofatygować się na zebra−
nie swojej grupy członkowskiej, gdzie
podejmuje się wszelkie decyzje i uchwa−
ły, a także wybiera się delegatów do
władz spółdzielni. Zebrania środowisko−
we są w większości w maju i będą ogła−
szane przez zarządy spółdzielni w blo−
kach. Jest przy tym jeden warunek: de−
mokratycznie wybiera się większością
głosów. Ważne więc, do ilu spółdziel−
ców dotrze, że nieobecni nie głosują
i swoją własność oddają losowi. Każdy,
komu nie jest obojętne kto i jak zarządza
jego własnością, powinien wziąć udział
w zebraniu swojej grupy. SOS integru−
je spółdzielców, którzy są zainteresowa−
ni swoim losem właścicielskim.
Uwłaszczenie w spółdzielniach ma
wymiar społeczny (1/3 Polaków) i chro−
ni rodziny spółdzielcze przed konsek−
wencjami ekonomicznymi za nieswoje
decyzje. Ryzyko tych, którym wystarcza
prawo własnościowe, polega na tym, że
w akcie notarialnym nie widzą braku sie−
bie – właściciela. Szczególnie posiadają−
cy księgę wieczystą, mylą to pojęcie
własności i ignorują przykłady licytacji
za długi bloków z tego typu mieszkania−
mi. Ten, kto nie złożył wniosku
o uwłaszczenie, ułatwia sprawę syndy−
kowi powołanemu właśnie do spłaty dłu−
gów wierzycielom. W takim przypadku
mieszkanie lokatorskie zmienia się jedy−
nie w najem, a własnościowe przekształ−
ca się we własność, ale po wcześniej−
szym spłaceniu długów. Spółdzielnia to
zrzeszenie właścicieli, nie posiadających
aktu swojej własności. Kto w spółdzielni
się nie uwłaszczy, może znaleźć się
w sytuacji podobnej – jako kolektywny
współwłaściciel,
współuczestniczy
w spłacie jej długów. Oto istota uwłasz−
czenia. Mamy jeszcze dwa lata zwolnie−
nia z podatku VAT od wartości uwłasz−
czanej.
Pomoc informacyjną spółdzielcom od
kilku lat dają stowarzyszenia samych
członków spółdzielni, bo nie we wszyst−
kich środowiskach i miastach korzysta−
nie ze statutowego prawa właścicielskie−
go jest jednakowo w praktyce łatwe.
Płockie SOS zaprasza na swoje infor−
macyjne spotkania otwarte w czwartki
o godzinie 17 (19 maja – w Gimnazjum
nr 8, 2 czerwca – w Zespole Szkół CE
„Orlen” w Płocku). Członków SOS
w sprawach uwłaszczenia zapraszamy
we wtorki od godz. 16 na dyżury w loka−
lu nr 8 przy Jachowicza 40 (były PKS).
Informacje na: www.sosplock.kylos.pl
Tadeusz Borowicki
Prezes Oddziału SOS w Płocku
Sygnały Płockie

Książnica Płocka zaprasza na wystawę poświęconą 15−leciu
współpracy z Fort Wayne

Zza wielkiej wody
Pasiaste obrazy
Znów w Płockiej Galerii Sztuki za−
gościły nowe technologie. Od początku
maja możemy tu oglądać efekt warszta−
tów w ramach projektu „Cyfrowa
Obróbka Obrazu”.
– Artyści powinni zmagać się z rze−
czywistością, aby ją humanizować – pi−
sze w katalogu do wystawy Marian Os−
lislo i Adam Romaniuk – profesorowie
Akademii Sztuk Pięknych w Katowi−
cach. Czy to się udaje trzeba, jak co ro−
ku, przekonać się samemu. Technolo−
gie cyfrowe są już oswajane w Akade−
miach Sztuk Pięknych, nauczane na
wydziałach grafiki, chociażby we
wspomnianej katowickiej ASP. Polubił
je również, jeden z najsłynniejszych
polskich grafików – Tomasz Beksiński,
który ubolewał, że jego wygenerowane
komputerowo prace są uważane za
„gorsze”, tylko dlatego, że nie zostały
wykonane klasycznymi technikami. Od
kilku lat podobną pasję podziela Jerzy
Mazuś, pomysłodawca cyfrowych war−
sztatów i towarzyszących im wystaw.
Co roku zaprasza do udziału w warszta−
tach artystów malarzy, fotografów

i grafików z całej Polski podsuwając im
nowe technologie. W tym roku może−
my zobaczyć prace 13 artystów: obok
obrazów wspomnianego Adama Roma−
niuka i Jerzego Mazusia odnajdziemy
„cyfrowe miasta” Krzysztofa Kiwer−
skiego, który, zgodnie z obietnicą daną
miesiąc temu, na wernisaż wystawy
przywiózł swoje animacje. Są też prace
płocczan: Joanny Piaseckiej i Wiesława
Nadrowskiego.
Szczególną uwagę na wystawie przy−
kuwają dwa duże obrazy wiszące przy
wejściu do galerii. – Każdy otrzymał
trzy fragmenty tej samej fotografii –
mówi Joanna Piasecka. – Nikt z nas nie
wiedział, co robią pozostali. Efekty
oglądam dopiero dziś.
Na pomysł „pasiastych” obrazów
wpadł współautor pracy Jerzy Mazuś,
który oprócz Joanny Piaseckiej do
przygotowania własnych wersji „pa−
sków” zaprosił Wiesława Nadrowskie−
go i Eulalię Złotnicką. Honorowy pa−
tronat nad wystawą objął prezydent Mi−
rosław Milewski. Obrazy możemy
oglądać do 28 czerwca.
(rł)

Dla sportu
Do 26 sierpnia Specjalny Ośrodek
Szkolno−Wychowawczy Nr 1 przy ul.
Gradowskiego będzie miał nowe boi−
ska i urządzenia sportowe. Urząd Mia−
sta właśnie ogłosił przetarg.
Przebudowa rozpocznie się 1 lipca.
O zamówienie mogą ubiegać się wyko−
nawcy, którzy w ciągu ostatnich pięciu
lat wykonali co najmniej jedno podob−
ne zadanie. Osoby kierujące robotami

muszą posiadać uprawnienia budowla−
ne w specjalnościach: konstrukcyjno−
budowlanej oraz drogowej, czyli muszą
być wpisane na listę Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Zainteresowane przetargiem firmy
mają czas do 23 maja br. na złożenie
dokumentów w Biurze Obsługi Klienta,
ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8. O wy−
borze firmy zadecyduje cena. (m.d.)

Zwiedzających wita gen. Anthony
Wayne, zwany „Szalonym” i Mały Żółw
– dwaj zaciekli wrogowie. To od nazwi−
ska tego pierwszego pochodzi nazwa
miasta. Mały Żółw był legendarnym wo−
dzem Indian, który próbował powstrzy−
mać białych osadników, stoczył z nimi
wiele zwycięskich bitew. Żółw w wierze−
niach Indian jest symbolem cierpliwości.
Wystawa nie tylko dokumentuje pięt−
nastoletni okres współpracy naszych
miast, ale również wprowadza nas w li−
czącą dwa wieki historię miasta. Są no−
tatki, zapiski i dokumenty z pierwszych
spotkań Stowarzyszenia Miast Siostrza−
nych. Druga część wystawy prezentuje
architekturę, sztukę i piękne miejskie
parki, m.in. Foster Park rozciągający się
na 255 akrach.
Są też ciekawostki, np. opis życia
mennonitów i amiszów – mniejszości
religijnych i kulturowych żyjących
w odizolowanych wspólnotach. Amisze
nie zawierają małżeństw z osobami
spoza wspólnoty, nie akceptują nowo−
czesnej techniki, nie korzystają z elek−
tryczności, samochodów, telewizji, fo−
tografii i innych współczesnych wyna−

Łapacz snów to magiczny indiański przed−
miot, zawieszany nad posłaniem, którego pa−
jęcza struktura pozwala wyłapywać złe sny

lazków. Zajmują się rolnictwem i rze−
miosłami z nim związanymi.
Wystawa otwarta podczas VII Pikni−
ku Europejskiego czynna będzie do 28
czerwca.
(rł)

MORF w innym terminie

Nowa forma, nowy czas
Na prezentacje teatrów poszukujących
w Płocku poczekamy do września lub
października. To pierwsza ze zmian. Wy−
nika ona z jednej strony z natłoku imprez
plenerowych w maju oraz ze zmiany obo−
wiązków młodzieży szkolnej. Chodzi
m.in. o rozszerzoną formułę nowej matu−
ry i długi proces rekrutacji do szkół po−
nadgimnazjalnych. Młodzież zajęta egza−
minami nie mogłaby uczestniczyć cho−
ciażby w warsztatach artystycznych, spot−
kania z krytykami sztuki, wykładowcami.
Druga zmiana dotyczy poszukiwania
nowej formuły dla MORF−u. Młody−o−
twarty−ruch−forma zawsze był festiwa−
lem o formule niekonkursowej i niszo−
wej strukturze. Prezentował nie związa−
ne z instytucjami formacje teatralne, tj.
Teatr Ósmego Dnia, Teatr Snów, Teatr
Performance, Teatr Cinema, aktorów

Teatru Cricot 2 czy Teatr Porywacze
Ciał. Tak będzie i teraz. Co się zmieni?
Od 11. edycji festiwal ma mieć bar−
dziej prospołeczny charakter, mocniej
dotykać rzeczywistości, pojawiać się
w nowych, miejskich przestrzeniach.
Renata Mosiołek, p.o. dyrektora POKi−
Su i twórca festiwalu, chciałaby m.in.
zaprosić grupę teatralną tworzoną przez
bezdomnych. Powrócą, zarzucone
w ubiegłym roku, warsztaty artystycz−
ne, choć w nieco zmienionej i bogatszej
formie. Zostaną uzupełnione m.in. wy−
kładami o sztuce współczesnej.
Choć decyzja o zmianie zapadła
dość późno, Renata Mosiołek uważa,
że początek roku szkolnego to lepszy
czas dla festiwalu, który potrzebował
również zmiany klimatu i jesiennego
wyciszenia.
(rł)

Prawidłowe hasło z krzyżówki zamieszczonej w nr 8/125 Sygnałów Płockich
brzmi: Mowa jest srebrem a milczenie bywa złotem. Wśród czytelników, któ−
rzy dostarczyli nam takie właśnie rozwiązania, rozlosowaliśmy upominki w po−
staci zestawów: kubek, podkładka pod mysz, długopis, płyta CD z historią
Płocka i „smycz” na klucze. Otrzymają je:
Andrzej Janiszkiewicz z ul. Nowowiejskiego, Ryszard Demianiuk z ul.
Łukasiewicza i Andrzej Malesa z ul. Jaśminowej. Dla Agnieszki Grotkow−
skiej z ul. Kutnowskiej wylosowaliśmy Słownik władców Polski. Gratulujemy
i po odbiór upominków zapraszamy do redakcji w ratuszu, pok. 220 (II piętro)
w godzinach pracy Urzędu Miasta.
Jednocześnie przypominamy, że jeszcze 3 osoby nie odebrały nagród za
krzyżówkę wielkanocną. Są to: Danuta Wasilewska z ul. Obr. Westerplat−
te, Magdalena Mioduszewska z Proboszczewic i Jerzy Andrzejczak z ul.
Kazimierza Wielkiego. Zapominalskich zapraszamy do redakcji do 30 maja.
Po tym terminie nieodebrane nagrody powiększą pulę nagród przy następnej
krzyżówce.
(j)

Sygnały Płockie

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Nagrody za krzyżówki

Teatr KTO z Krakowa na ubiegłorocznym MORF−ie pokazał spektakl inspirowany pro−
zą B. Hrabala
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Tego jeszcze nie było i być może nigdy już nie będzie. Muzeum
Mazowieckie w Płocku otwiera muru obronne Zamku Książąt
Mazowiecki dla turystów i zwiedzających.

Dwieście lat,
pani Stefanio!

Na mury!
końcu trasy każdy otrzyma, stylizowany na
średniowieczny, certyfikat z pieczęcią, po−
twierdzający historyczny fakt wejścia na
mury – mówi Agnieszka Kaniewska z Mu−
zeum Mazowieckiego.
Wycieczka byłaby niepełna, gdybyśmy
nie zwiedzili wieży szlacheckiej. Tutaj
obok samej przyjemności wejścia na szczyt,
będziemy mieli możliwość obejrzenia mini
wystawy eksponatów pochodzących z wy−
kopalisk, które prowadzone były w obrębie
zamku oraz broni białej i przedmiotów
związanych z epoką średniowiecza i histo−
rią zamku. Uwaga, ze względu na bezpie−
czeństwo zwiedzających, będą oni porusza−
li się w 15−osobowych grupach, wprowa−
dzanych co pół godziny. Pierwsza wejdzie
o godz. 10, ostatnia – o godz. 20.
(rł)

Niecodzienny jubileusz obchodziła
niedawno Stefania Karolak – płoc−
czanka od 1944 roku. Stulecie urodzin
świętowała w gronie najbliższych a de−
legacja z Urzędu Stanu Cywilnego
przekazała jej bukiet kwiatów i list gra−
tulacyjny od Prezydenta Płocka.
Pani Stefania, mimo tak sędziwego
wieku, cieszy się dobrym zdrowiem,
jest pogodna, ma apetyt, jeszcze 2 lata
temu (przed upadkiem, który skutkował
uszkodzeniem stawu biodrowego) po−
ruszała się bez problemów.
Choć nie pracowała zawodowo, zaj−
mując się domem, mężem i dwiema
córkami, którym starała się zapewnić

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Bliższa współpraca

Na Starym Rynku 1 Maja w Międzynarodowym Dniu Kaszanki
uczestniczyły tłumy

Zwierzyniec
Zoologicznym. Pomysł na uwiecznienie
fauny i flory wyszedł od dyrektora zoo
Aleksandra Niwelińskiego. Pierwszy
wernisaż poplenerowy zorganizowano
już 8 maja. Większą wystawę, wraz
z drukiem katalogu, Galeria nr 3 planuje
na przełom września i października. (rł)

KRZYSZTOF KALIŃSKI

To już czwarty plener malarski organi−
zowany przez Galerię nr 3 i Urząd Miasta
Płocka. Po architekturze i wnętrzach
przyszedł czas na zwierzęta. Przez kilka
dni około 30 malarzy, fotografików i ucz−
niów szkół plastycznych, z Polski i zza
granicy, pracowało w Miejskim Ogrodzie

Uczestnicy pleneru „Zwierzyniec” Płock 2005

14

wykształcenie i dobry start w życiu, nie
miała lekkiego życia. Przede wszyst−
kim poważne piętno odcisnęła na niej (i
całej rodzinie) wojna i okupacja.
Przed wojną rodzina Karolaków
mieszkała w Pułtusku. Gdy rozpoczęła
się wojna, przenieśli się do Wyszkowa,
a stamtąd – gdy nasiliły się aresztowa−
nia – (mąż Stefan był żołnierzem AK)
do Warszawy. Część okresu wojennego
i powstanie przeżyli w Warszawie.
Mąż, schwytany przez Niemców, wy−
skoczył z pędzącego pociągu, wiozące−
go Polaków do obozu. Stefania, wal−
cząca na Powiślu, również trafiła do
niewoli i z innymi kobietami wywiezio−
na została do dzisiejszej Zielonej Góry,
gdzie pracowała przymusowo w nie−
mieckiej fabryce broni. Córkami po
powstaniu zaopiekował się sąsiad Ka−
raś, który odwiózł je do rodziny do Pia−
stowa, gdzie przebywał już ich ojciec.
Po zakończeniu wojny, szukając ro−
zdzielonej na Woli w czasie Powstania
Warszawskiego rodziny, Stefania Ka−
rolak pieszo dotarła najpierw do Piasto−
wa, potem szukała bliskich w Warsza−
wie. W Pomiechówku, od rodziny mę−
ża, dowiedziała się, że zarówno mąż jak
i obie dziewczynki żyją i są w Płocku,
u dalszej rodziny męża. W tym mieście
rodzina Karolaków założyła nowe gnia−
zdo, lecząc wojenne rany.
(j)

Proklamację o współpracy pomiędzy Małachowianką a Bishop Dwenger
High Scool podpisali w sobotę 7 maja przedstawiciele Płocka i Fort Wayne. –
Amerykanie szczycą się tym, że mają najstarszą na świecie konstytucję. My kil−
ka dni temu obchodziliśmy święto naszej konstytucji, która jest tylko 4 lata
młodsza od amerykańskiej – rozpoczął spotkanie Tadeusz Zombirt, dyrektor
L.O. im. St. Małachowskiego.
Współpraca Płoc−
ka z Fort Wayne
trwa już od 15 lat.
Proklamacja to ko−
lejny dokument, któ−
ry ma mieszkańców
obu miast do siebie
zbliżyć. – Jestem
szczególnie szczęśli−
wy, że współpracę
nawiązują młodzi
ludzie, którzy stano−
wią przyszłość na−
szych narodów –
podkreślił Stanley
Podzieliński, prze−
wodniczący Płockiej (Od lewej) Tadeusz Zombirt, Stanley Podzieliński, prezydent
Rady przy Stowa− Płocka Mirosław Milewski, Violetta Góralska – przewodniczą−
rzyszeniu Miast Sio− ca Stowarzyszenia Miast Siostrzanych w Płocku
strzanych w Fort
Wayne. – Mam nadzieję, że dobre wzajemne relacje przeniosą się na młodsze
osoby, te ze szkół podstawowych.
Dokument zobowiązuje obie strony do opracowywania i wprowadzania nowych
działań i programów, mających na celu współpracę pomiędzy szkołami partnerskimi.
Już w czerwcu z miesięczną wizytą przyjedzie do Płocka trójka uczniów amerykań−
skiej szkoły. W sierpniu do Stanów Zjednoczonych wyjedzie troje Małachowiaków.
W sobotniej uroczystości uczestniczyli, m.in. Todd Lowder z amerykańskiej amba−
sady oraz Aleksandra Wasilewska – Tietz, podsekretarz stanu w UKIE.
(rł)
Sygnały Płockie

RADOSłAW ŁABARZEWSKI

Robi to po raz pierwszy i ostatni
w historii. Przez lata wstęp na mury był
zabroniony. Obawiano się wówczas
o eksponaty znajdujące się w muzeum.
Teraz kiedy magazyny i sale wystawo−
we są puste, nic nie stoi na przeszko−
dzie, aby pokazać płocczanom zamek
i miasto z innej perspektywy.
Niestety, mamy na to tylko 2 dni; od 4 do
5 czerwca, w czasie Dni Historii Płocka.
Pracownicy muzeum przygotowali specjal−
ną trasę, która prowadzić będzie przez sale,
w których można będzie zobaczyć ostatnie
eksponaty i zdjęcia z przeprowadzki, aż na
mury. Tu będziemy mogli wypożyczyć lor−
netkę. Chętni będą mogli włożyć jeden ze
strojów historycznych, wypożyczony spe−
cjalnie na tę okazję z płockiego teatru. – Na
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Czwartego lutego br. minęło 500 lat od urodzenia Mikołaja Re−
ja. Dziś, po upływie pięciu wieków, zadajemy sobie pytanie: co
ten szlachcic wniósł do kultury polskiej?

Mikołaj Rej – pięć
wieków później
1 maja 1972 r., Płock, ul. Kolegialna

Wykład o strukturze narodowej PRL, przerodził się w dyskusję
nad przyszłością Polski, gdzie po jednej stronie stała młodzież,
a po drugiej dojrzali mieszkańcy Płocka

Więcej polskich nacjonalistów
To był ostatni wykład IV edycji Spot−
kań z Historią Najnowszą, organizowa−
nych przez płocki Klub Inteligencji
Katolickiej, IPN i Książnicę Płocką.
Spotkania z prof. Jerzy Eislerem z war−
szawskiego oddziału IPN zawsze cieszą
się dużym zainteresowaniem. Przed ro−
kiem niezwykle ciekawie opowiadał
o życiu codziennym w PRL, teraz przyje−
chał aby postawić pytanie: „Czy PRL by−
ła państwem jednego narodu?”. I wywo−
łał dyskusję o przyszłości Polski.
Zabieg socjotechniczny

– Czy nasz peerel był państwem jed−
nego narodu? – zapytał prof. Eisler
i dodał. – Trzeba powiedzieć, że komu−
niści zrobili wszystko, aby do tego do−
prowadzić. Oczywiście polonizacja
mniejszości narodowych w powojennej
Polsce nie oznaczała represjonowania
tej ludności. Chodziło raczej o „trzyma−
nie ich w garści”. – Skąd pomysł na
państwo narodowościowe? – kontynu−
ował dalej warszawski historyk. Wy−
szedł od Józefa Stalina, dla którego np.
konflikty narodowościowe sprowadza−
ły się do pytania ile potrzeba wagonów,
aby wysiedlić ludność. Dlaczego mit
państwa narodowego tak bardzo się po−
dobał polskim komunistom?
– Władza była z obcego nadania. Bar−
dzo tego nie lubiła i nie chciała być tak po−
strzegana – tłumaczył prof. Eisler. Zrobiła
więc wszystko, żeby to zmienić. Stąd pa−
radoks – komuniści wierni ideałom inter−
nacjonalizmu dążyli do stworzenia jedno−
narodowego państwa, a raczej stworzenia
takiego wrażenia. – Była to, nie tyle misty−
fikacja, co wielki zabieg socjotechniczny.
Pokazanie, że mniejszości nie ma – mówił
Eisler. Jednolity naród miał być emanacją
hasła „Partia z narodem, naród z partią”
Nacjonalizm czy patriotyzm

Warszawski historyk zaczął swój wy−
kład od wyjaśnienia tych dwóch pojęć.
Nacjonalizm, w znaczeniu jakim używa−
ją go Francuzi lub Niemcy, to umiłowa−
nie własnego narodu, patriotyzm – pań−
stwa. – W tym sensie 20 lat temu ludzie
Solidarności byli raczej nacjonalistami,
podobnie jak Jan Paweł II, choć nikt nie
Sygnały Płockie

powie o nim wielki polski nacjonalista –
tłumaczył Eisler. W Polsce Ludowej uda−
ło się zmienić znaczenie tych słów. Po−
dobnie, jak udało się faszystom zmienić
znaczenie słów „Deutschland, de−
utschland űber alles”, nad czym ubolewał
pisarz Tomasz Mann. – Pierwotnie
„Niemcy, Niemcy ponad wszystko” ozna−
czało „ponad wszystko”, ale dla mnie sa−
mego a nie wobec wszystkich innych na−
cji – tłumaczył Eisler. Była to wartość,
powód do dumy, ale nie do nienawiści
i wywyższania się.
– Czym jest dziś naród? – pytał dalej.
Dla faszystów naród oznaczał więzy krwi.
W państwach narodowych było to miej−
sce narodzin z całym bagażem kulturo−
wym i dziedzictwem narodowym. Współ−
cześnie, zdaniem historyka, coraz bardziej
popularne staje się pojęcie narodu jako
wspólnoty obywatelskiej podobne do tego
ukształtowanego w Stanach Zjednoczo−
nych. – Jeszcze za życia najstarszych osób
na tej sali „Jeszcze Polska nie zginęła...”
będą śpiewać czarni, żółci i będą mieli do
tego pełne prawo – zapewniał profesor
i dodał, że nie obawia się upadku polskiej
kultury lub rozdrobnienia jej w europej−
skiej wspólnocie. – Wręcz przeciwnie,
uważam, że będzie większa afirmacja na−
rodowa, więcej flag na 3 maja i podczas
innych świąt narodowych.
Nikt nas nie wykupi

Nie grozi nam również wyprzedanie
polskiej ziemi. – Dziś Niemcy o wykupie
ziem w Polsce myślą tak jak my o tych na
Białorusi albo na Litwie. Oczywiście stać
ich, ale po co mieliby to robić? Zresztą
wolę mieć w Polsce Simensa, Boscha niż
SS i Gestapo – dodał i wywołał gorącą
dyskusję. Starsi płocczanie mówili, aby
nie bagatelizować zagrożeń płynących
z zachodu, wspierając się przy tym, czę−
sto traumatycznymi, przeżyciami z okre−
su II wojny światowej. Młodzi, a raczej
jedna młoda dziewczyna, powiedziała, że
choć zna i szanuje historię swojej ojczyz−
ny i czuje się patriotką, to chce również
czuć się obywatelem Unii Europejskiej.
Woli też myśleć o niej z optymizmem
i nadzieją, niż z lękiem starszego pokole−
nia.
Radosław Łabarzewski

Już w swoich czasach Mikołaj Rej
zdobył dużą popularność. Ceniony
przez środowisko, wybrany przez
okoliczną szlachtę na posła. Nagra−
dzany przez króla m.in. za przekład
piękną prozą „Psałterza” otrzymał
wieś Temerowce. Ślady lektury utwo−
rów Reja możemy znaleźć w twórczo−
ści J. Kochanowskiego, S. Orzechow−
skiego, S. Grabowieckiego.
Popularność Reja zmalała w dru−
giej połowie XVII wieku. W czasach
kontrreformacji nie mógł znaleźć ak−
ceptacji kalwinizm Reja, a wywodzą−
ca się z tradycji średniowiecznych
forma jego utworów, nie przypadła do
gustu zwolennikom tendencji baroko−
wych. Jednak uważny czytelnik utwo−
rów z tego okresu znajdzie słowne
i tematyczne zapożyczenia od Reja
w twórczości Z. Morsztyna i W. Po−
tockiego.

Wkład Mikołaja Reja do literatury
polskiej wysoko ocenił Adam Mic−
kiewicz w „Wykładach” paryskich
(1841 r.). Poświęcili mu swoje reflek−
sje naukowe: J.I. Kraszewski i D. Sie−
mieński. Bogata monografię Reja na−
pisał S. Windakiewicz.
W 1905 roku uroczyście obchodzo−
no 400−lecie jego urodzin. Trwałym
rezultatem tych obchodów była
„Księga jubileuszowa”. Mikołaj Rej
stał się bohaterem wielu utworów li−
terackich m.in. „W Babinie” K. Gliń−
skiego, „Jegomość pan Rej w Babi−
nie” A. Nowaczyńskiego, „Polacy nie
gęsi” L.H. Morstina. Z literaturoz−
nawców naszych czasów najwięcej
kart poświęcił Rejowi J. Krzyżanow−
ski. Pisali o nim też: Z. Szmydtowa,
T. Bieńkowski, K. Pisarkowa, J. Pe−
lec, T. Wittczak.

Spróbujmy odpowiedzieć na pyta−
nie: dla jakich wartości dzisiejszy
czytelnik winien pochylić się nad za−
chowanym dorobkiem Mikołaja Re−
ja? Kiedy odczytujemy teksty, tak
dawno zapisane, ogrania nas zdumie−
nie, ile myśli i zasad moralnych nie
straciło aktualności. Rej był wycho−
wankiem średniowiecza, jego system
etyczny osadzony jest mocno
w Ewangelii. Z drugiej strony, Rej
przez lekturę pism humanistów za−
chodnioeuropejskich, a także pisarzy
rzymskich, rozbudował ten system
o nowe poglądy i ideały. Jak wię−
kszość humanistów był miłośnikiem
życia, poszukiwaczem jego piękna
i radości. Nigdy jednak nie przyjmo−
wał skrajnego hedonizmu, będąc
zwolennikiem umiaru i zdrowego
rozsądku.
Źródłem radości dla Reja jest usta−
wiczny kontakt z przyrodą, pielęgno−
wanie jej i korzystanie z jej bogac−
twa. Będąc zamożnym człowiekiem
nie musiał osobiście, własnymi ręko−
ma, wykonywać prac rolniczych,
ogrodniczych, pszczelarskich. Jednak
to czynił, gdyż zajęcia te dostarczały
mu satysfakcji. Powtarzał często:
„azasz nie rozkosz” i wyliczał czyn−
ności, które mu tej rozkoszy dostar−
czały. A było ich wiele, które szcze−
gółowo opisywał, z dużą znajomo−
ścią przedmiotu. Dlatego nazwałam
go pierwszym rolnikiem w literaturze
polskiej.
Był wielkim miłośnikiem przyro−
dy, Ale nie tylko; kochał ludzi – ro−
dzinę, przyjaciół. Serdecznie zwracał
się też do nieznanych czytelników,
którym udzielał wielu dobrych rad
i napomnień. Dostrzegał także ludz−
kie wady i ganił zręcznie, wykorzy−
stując chwyty satyryczne. Potępiał
lenistwo i opilstwo. Kochał ojczyznę,
gromił więc tych, którzy jej szkodzi−
li. Przykładem może być krótki, ale
jakże mocny tekst pt. „Rzeczpospoli−
ta albo sejm pospolity”. Warto ten
utwór często przywoływać także
w naszych czasach:
Rzeczpospolitą nago
na wozie malują,
Ano ją różnie rozliczni
szacują...
Jedno ciągną na lewo,
A na prawo drudzy,
Bo wżdy niezgodni
u tej paniej słudzy.
.......................................
Przypatrz się jako ta nędzica
wrzeszczy,
Bo ją tak rozciągają,
że aż skóra trzeszczy.
Danuta Rychlewska
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W terminologii muzycznej synkopa oznacza przesunięcie akcen−
tu z tzw. mocnej części taktu na słabą, co powoduje rozchwianie
rytmiki, w jazzie określane mianem swingu. W sferze działalno−
ści organizacyjnej nieregularności rytmu też się zdarzają – tyle
że miast dostarczać miłych wrażeń, niepotrzebnie komplikują
życie wszystkim zainteresowanym.

UTE DÖRING

KAWIARNIANE SYNKOPY

Znów możemy oglądać prace artystów
z naszego partnerskiego miasta – Dar−
mstadt. Podobnie jak przed rokiem płoc−
ki Dom Darmstadt pokazuje prace trójki
współczesnych artystów niemieckich:
Verena Guther, Ute Döring i Albrechta
Haaga. Ekspozycja pt.: „Sztuka
darmsztadzka” prezentowana będzie tyl−
ko do 26 maja (wstęp wolny).
Czasu jest więc niewiele, ale napraw−
dę warto.
Verena Guther (1957) jako studen−
tka wyjeżdżała na fotoreportaże do Af−
ryki Północnej. W 1984 ukończyła na
Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Ber−
linie studia komunikacji wizualnej –
specjalizacja: grafika eksperymentalna.
Po studiach pracowała w Ameryce Ła−
cińskiej. Współpracowała z agencjami
reklamowymi oraz grafikami w Berli−
nie. Od 1991 tworzy w Darmstadt.
Druga artystka Ute Döring (1958)
studiowała w latach 1979 – 1984 na
Uniwersytecie w Lipsku na kierunku:
nauki kulturalne. Pracowała jako mene−
dżer agencji artystycznej. W 1990 r.
otrzymała stypendium kraju związko−
wego Szleswig – Holsztein – Dom Ar−
tysty w Selk. Od 1996 mieszka w Dar−
mstadt. W 2004 uczestniczyła w Mię−
dzynarodowym Plenerze Artystycznym
w Mirabel (Francja). Wydała też kilka

ALBRECHT HAAG

Sztuka darmsztadzka

książek we współpracy z Kurtem Dra−
wertem, m.in. „Dom bez ludzi” (1993),
„W tym położeniu”(1996), „Emma.
Droga” (2005).
35−letni Albrecht Haag ukończył
w 1993 r. studia komunikatywnego pro−
jektowania na Wyższej Szkole Inżynier−
skiej w Darmstadt. W 1995 roku uczest−
niczył w praktykach „Schrex – produkcje
filmowe” w Darmstadt. Był asystentem
Dietera Glogowskiego i Wernera
Umstättera. Posiada dyplom fotoprojek−
tanta Wyższej Szkoły Inżynierskiej
w Darmstadt. Od 1999 pracuje jako foto−
projektant w Darmstadt. W tym roku zor−
ganizował
pierwszą
edycję
„Darmsztadzkich Dni Fotografii”. (rł)

Wiosenne sukcesy młodych
Teatry Króla Maciusia
ruszają na festiwale. Grupa
teatralna Spod znaku Króla
Maciusia z Młodzieżowe−
go Domu Kultury w Płoc−
ku otrzymała zaproszenie
na XXVI Ogólnopolski
Przegląd Teatrów Dziecię−
cych „Dziatwa” w Łodzi.
Rada artystyczna festiwalu
zakwalifikowała do kon−
kursu ich spektakl „Dżek,
Dżek, Dżek” zrealizowany
w oparciu o opowieść Ja−
nusza Korczaka.
Teatr młodych „Biała Mandragora” zaproszono na prestiżowy festiwal – Ogól−
nopolskie Spotkania Lalkarzy w Puławach. Płocczanie pojadą tam ze spektaklem
w konwencji lalki i aktora pt. „O dwóch takich, co ukradli księżyc” według powie−
ści Makuszyńskiego z żywą muzyką Pawła Dałkiewicza.
(rł)
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Dały się one odczuć także w ostat−
nich miesiącach działalności „ka−
wiarni jazzowej” przy Płockim Oś−
rodku Kultury i Sztuki: niektóre za−
powiadane na pierwszy kwartał bie−
żącego roku koncerty nie doszły do
skutku, jeden zaś – z uwagi na trage−
dię, która na początku kwietnia okry−
ła nas wszystkich żałobą – trzeba by−
ło przenieść. W przypadku cyklu
„Jazzowe poniedziałki”, zainauguro−
wanego w grudniu ubiegłego roku,
istnieje wręcz groźba załamania ryt−
mu, wiele wskazuje bowiem, że ten
ciekawie zapowiadający się aneks do
głównego menu „kawiarni” po waka−
cyjnej przerwie nie będzie kontynuo−
wany (powiększając tym samym
wstydliwe archiwum poronionych
inicjatyw ożywienia miejscowego
życia kulturalnego, za pośrednic−
twem tak zwanych lokali artystycz−
nych – vide „Pod Kominem”, „Chi−
mera” czy zupełnie już efemeryczne
„Grotto”).
„Kawiarnia” też zapewne zamknie
podwoje na lato – osoba Waldemara
Woźniaka, najbardziej zasłużonego
propagatora jazzu na lokalnym grun−
cie, daje tu jednak jakąś gwarancję
ciągłości. O poziomie artystycznym
nie wspominam – najlepiej zaświad−
czył o nim występ bułgarskiego tria
Thodosii Spassova, zorganizowany
ostatecznie 14 kwietnia.
Jest to zespół o zgoła nietypowej
obsadzie instrumentalnej – lider gra
na tak zwanym kawal, czyli flecie pa−
sterskim, oprócz niego zaś mamy tu
tylko pianistę (Rumen Tosskov)
i perkusistę (Christo Jotzov). Niety−
powa jest również muzyka, gdzie wy−
czuwa się oczywiście związki z ne−
groamerykańskim idiomem jazzo−
wym, dzięki improwizowanym par−
tiom solowym czy okazjonalnej pul−
sacji swingowej. Lecz ważniejsze
wręcz wydają się elementy folkloru
bałkańskiego: gęsto synkopowane
rytmy aksakowe, tematy oparte na
skalach modalnych etc. (program
w większości wypełniły opracowania
bułgarskich i macedońskich melodii
ludowych). Synteza tych odrębnych
światów muzycznych wypadła prze−
konująco i spójnie, trochę w stylu
nieodżałowanego Rolanda Kirka –
mieliśmy tu przecież do czynienia
z zespołem o rosnącym prestiżu mię−
dzynarodowym, zaproszonym do
Polski przez redakcję muzyczną Pro−
gramu II PR.
Podobnym, większym może nawet
prestiżem cieszy się zamieszkała
w USA od 1988 roku Grażyna Augu−
ścik, wokalistka jazzowa ze Słupska,
absolwentka słynnego Berklee Colle−
ge of Music. Poprzednio gościła

w płockiej „kawiarni” w listopadzie
1997 roku z towarzyszeniem czterech
wytrawnych muzyków amerykań−
skich – teraz, 23 kwietnia, przyjecha−
ła z brazylijskim gitarzystą i wokali−
stą Paulinho Garcią (sądząc po
wcześniejszych nagraniach z toruń−
skim pianistą Bogdanem Hołownią
i Urszulą Dudziak, kameralna forma
muzykowania w duecie szczególnie
jej odpowiada). Jako gość specjalny
wystąpił znany jazzman spod Wawe−
lu, Janusz Muniak.
Program zdominowały akustyczne
samby, głównie autorstwa mistrza
gatunku, A. C. Jobima, śpiewane so−
lo i w duecie, po portugalsku, angiel−
sku i... polsku (Samba przed rozsta−
niem z poruszającym tekstem J. Kof−
ty, równie poruszająco zaśpiewana
przez Auguścik). Znalazło się też na−
wiązanie do szczególnie lubianego
przez artystkę rodzimego folkloru
(W olszynie) i niebanalna wersja
pop−rockowego przeboju (Fragile
Stinga). Bohaterka wieczoru zapre−
zentowała, jak zwykle, łatwość na−
wiązywania kontaktu z publiczno−
ścią, świetny warsztat wokalny (bez−
błędne operowanie barwą i scatem)
oraz niemałą swadę improwizacyjną,

zwłaszcza w drugiej części koncertu,
przy efektywnym, choć zarazem dy−
skretnym wsparciu saksofonu Mu−
niaka.
Występ znanego tenorzysty właś−
nie tego wieczoru był skutkiem kolej−
nej synkopy organizacyjnej, jako że
osobny koncert jego kwartetu plano−
wany był wstępnie na zimę bieżącego
roku. Sądząc po tym, co zespół ten
pokazał na tegorocznym jubileuszo−
wym „Jazz Od Nowa Festiwal”
w Toruniu, byłaby to produkcja uda−
na – choć zapewne nie tak oryginal−
na, jak w roli gościa specjalnego Gra−
A. Dorobek
żyny Auguścik.
Sygnały Płockie
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WIOSENNY
PRZYBÓR MUZYKI

konując program adresowany do melo−
manów „poważnych” – z młodą, lecz już
znaną w świecie (dzięki koncertom od
Wielkiej Brytanii po Australię czy
współpracy z orkiestrami rangi London
Philharmonic Orchestra albo Filharmonii
Narodowej) rosyjską pianistką Valentiną
Igoshiną w roli gwiazdy i z równie mło−
dym Pawłem Kotlą (od kilku lat osia−
dłym w Anglii, uczniem Andrew Parrot−
ta i współpracownikiem obecnego szefa
Filharmoników Berlińskich, sir Simona
Rattle) w funkcji dyrygenta. Pianistka
sprawnie wykonała wirtuozowską Rap−
sodię a−moll na temat Paganiniego op.
43 Sergiusza Rachmaninowa, od strony
formalnej będącą w istocie skrzyżowa−
niem wariacji i allegra sonatowego (z
średniowieczną sekwencją Dies Irae
w roli drugiego tematu) – dyrygent pew−
nie poprowadził Canzonę di barocco,
uroczą miniaturę na smyczki nieodżało−
wanej pamięci Henryka Czyża, przez
płocką orkiestrę wykonaną już w... lutym
ubiegłego roku, jeszcze pod batutą Jacka
Bonieckiego.
Największe pole do popisu kapel−
mistrz miał w drugiej części, którą
wypełniła VIII Symfonia G−dur op.
88 Antoniego Dworzaka. Nie aż tak
bogata dramaturgicznie, jak jej sukce−
Sygnały Płockie

sorka – zaprezentowana przez orkie−
strę, z całkiem dobrym skutkiem, je−
sienią AD 2004 – lecz obfitująca
w piękne tematy, po schubertowsku
śpiewna i płynna melodycznie. Z owej
śpiewności i płynności niewiele w su−
mie pozostało – najwięcej może w bi−
sowanej części trzeciej, Allegretto
grazioso. Narracja była generalnie
dość sztywna, miejscami (część pier−
wsza) trochę nieudolna – przynaj−
mniej dla niżej podpisanego, który
miał tu odniesienie do wzorcowego,
być może, wykonania tego dzieła
przez filharmoników praskich pod
wodzą Vaclava Neumanna wiosną
1977 roku w sali FN w Warszawie.
Tak czy inaczej, oklaski były gorące
– i dobrze, bo należały się orkiestrze
choćby za sam trud konfrontacji z praw−
dziwym repertuarem symfonicznym.

„VRATISLAVIA
CANTANS” W PŁOCKU?

PS Kameralnym aneksem do opisane−
go wyżej orkiestrowego bogactwa oka−
zał się wspomniany już koncert w sali
Domu Darmstadt w wykonaniu pianistki
Teresy Kaban (studentki prof. L. Stefań−
skiego, znanej z występów w 19 krajach
Europy, w USA i na BliskimWschodzie)
i flecisty Henryka Błażeja (podobnie ek−
sponowanego w skali międzynarodo−
wej), poświęcony „Muzyce salonowej
Polski i Niemiec XIX wieku”. Wbrew
temu, co mógłby sugerować ów tytuł –
w rozumieniu dziewiętnastowiecznym
„muzyka salonowa” to poniekąd odpo−
wiednik „muzyki lekkiej. łatwej i przy−
jemnej” – występ wypełniły znane pozy−
cje z kanonu klasyki rodzimej (utwory
Wieniawskiego i Moniuszki w opraco−
waniu na flet i fortepian oraz spory ze−
staw kompozycji Chopina). Najbardziej
oryginalnym punktem programu okazała
się Sonata G−dur na flet i fortepian
niemieckiego twórcy wczesnoroman−
tycznego Conradina Kreutzera, której
prawie połowę dokomponowali... sami
wykonawcy (autorski tekst nutowy nie
zachował się w całości), od 1994 roku
prowadzący w Tarnowie Międzynaro−
dowy Festiwal Muzyki Odnalezionej,
poświęcony prezentacji analogicznych
ciekawostek.
A.D.

Płockie Dni Muzyki Chóralnej do
tej pory miały raczej konserwatywny
profil repertuarowy, dochodząc najda−
lej do późnego romantyzmu (wykona−
ne w ubiegłym roku 4 pezzi sacri G.
Verdiego i Te Deum A. Brucknera).
W roku bieżącym też sięgnięto po
wielkie dzieła oratoryjno−kantatowe
neoromantyzmu (Stabat Mater A.
Dworzaka), kierując się wszakże ku
współczesności: 24 kwietnia zabrz−
miały w katedrze utwory kompozyto−
rów dwudziestowiecznych różnych
pokoleń, od reprezentującego rocznik
1910 Amerykanina Samuela Barbera
(Agnus Dei), przez młodszego o 25
lat Estończyka Arvo Parta (Msza ber−
lińska), po urodzonych w latach pięć−
dziesiątych i sześćdziesiątych ubieg−
łego stulecia Jurija Łaniuka (Zwiasto−
wanie) i Aleksandra Szczecińskiego
(Requiem).
Dwaj ostatni to twórcy ukraińscy.
Ponownie gościliśmy w tym roku na
festiwalu wykonawców z tego bogate−
go w muzyczne talenty kraju.
W ubiegłym roku był to Narodowy
Chór Ukrainy „Dumka” i Orkiestra
Symfoniczna Narodowej Filharmonii
Ukrainy, teraz – specjalizujące się
w swym rodzimym repertuarze – dwa
zespoły ze Lwowa: kameralny chór
„Gloria” i kameralna orkiestra symfo−
niczna „Leopolis” (co po łacinie zna−
czy... „Lwów”). Oba znane już ze
współpracy z polskimi artystami: „Le−
opolis” od 2000 roku regularnie wy−
stępuje pod batutą klarnecisty i dyry−
genta Wojciecha Mrozka, z którym
dała 100 koncertów w Polsce oraz na−
grała m. in. płytę z tańcami świata
(utwory z niej wypełniły jeden z tego−
rocznych programów Płockiej Orkie−
stry Symfonicznej pod dyrekcją tegoż
W. Mrozka).
Na rzeczonym festiwalu lwowska
orkiestra zaprezentowała się w reper−
tuarze znacznie bardziej wymagają−
cym – z efektem znakomitym (uwaga
ta dotyczy także chóru, którego
współzałożycielem i szefem jest dyry−
gent koncertu, Wołodymyr Sywo−

ZBIGNIEW BĄCZYK

Wiosną przyroda budzi się do życia,
znakiem czego przybierają wody – także
i muzyczne, o czym najlepiej świadczy
płocki kalendarz koncertowy na koniec
kwietnia br. 22 – koncert symfoniczny
(sala koncertowa PSM), 24 – koncert ora−
toryjny (katedra) i kameralny (Dom Dar−
mstadt), 30 – koncert laureatów I Mię−
dzynarodowych Spotkań Skrzypków im.
prof. M. Ławrynowicza. A zaraz potem,
w ramach tzw. długiego weekendu majo−
wego: 1 – kolejny koncert oratoryjny (ka−
tedra) i dwa dni później – koncert plene−
rowy z okazji święta 3 Maja na staromiej−
skim rynku. Główną bohaterką znakomi−
tej większości tych imprez jest Płocka
Orkiestra Symfoniczna – w bieżącym se−
zonie wiosennym, przeżywająca zapew−
ne szczytowy okres aktywności.
22 kwietnia objawiła się ona we wcie−
leniu, by tak rzec, obowiązkowym, wy−

Płocka Orkiestra Symfoniczna uświetniła koncertem na Starym Rynku święto
Konstytucji

chip). Pięknie wyeksponowano za−
równo
kontemplacyjną
powagę
Agnus Dei i Requiem, jak i świeżą,
niebanalną inwencję Mszy berliń−
skiej (w dużej mierze wolnej od mini−
malistycznej repetytywności, w in−
nych utworach Parta częstokroć rażą−
cej). Najciekawiej chyba wypadło
Zwiastowanie, podobnie jak bardziej
znana symfonia P. Hindemitha Mate−
usz Malarz, zainspirowane słynnym
tryptykiem Mathisa Grunewalda z oł−
tarza w Isenheim, ozdobione solową
partią skrzypiec (Irina Frenkel), a w
sensie faktury orkiestrowo−chóralnej
kojarzące się po trosze z... Penderec−
kim z jeszcze awangardowych czasów
Pasji wg św. Łukasza (równo dzie−
sięć lat wstecz odegranej w płockiej
katedrze).
Na koniec (1 maja br.) zabrzmiał
haendlowski Mesjasz, pierwotnie
przewidziany na inaugurację, a przez
Płocką Orkiestrę Symfoniczną, chór
bydgoskiej „Opera Nova” i kwartet
solistów (Grażyna Flicińska−Panfil –
sopran, Katarzyna Suska – mezzoso−
pran, Wojciech Maciejowski – tenor
i Piotr Nowacki – bas) pod batutą
Henryka Wierzchonia wykonany chy−
ba nie gorzej niż 11 listopada 2003 ro−
ku, w tym samym miejscu, przez inny
kwartet solistów, warszawski chór
„Sine Nomine” i orkiestrę kameralną
„Concerto Polacco” pod wodzą Marka
Toporowskiego. Mimo to jednak, naj−
mocniejszym punktem trzeciej edycji
Płockich Dni Muzyki Chóralnej był,
w odczuciu autora tych słów, właśnie
występ artystów z Ukrainy – głównie
dzięki konsekwentnie utrzymanemu
współczesnemu profilowi repertuaro−
wemu, co w kontekście lokalnego ży−
cia muzycznego jawi się jako praw−
dziwy ewenement. Widać, innymi sło−
wy, iż impreza ta – po dość niepew−
nym starcie – z roku na rok rozwija się
i dojrzewa, tak że niebawem wypad−
nie ją uznać za godne, acz z koniecz−
ności miniaturowe odwzorowanie
słynnego dolnośląskiego „Vratislavia
Cantans”.
A.D.
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Dla jednych będzie to podróż sentymentalna, dla innych fanta−
styczna. Muzeum Mazowieckie zaprasza na nową wystawę z cy−
klu „Na drodze życia”.

Aż po kres
Do czego to służy? Jak tego używa−
no? Takie pytania podczas otwarcia
wystawy padały, nie z ust młodych
osób, ale ludzi, którzy powinni jeszcze
pamiętać odrabianie lekcji przy lam−
pach naftowych.
To ostatnia wystawa z cyklu „Na dro−
dze życia”. Po „dzieciństwie”, „Do woja
marsz” i „Ślubuję Ci” przyszedł czas na
„Dorosłość”. – Dorosłość jako dojrza−
łość do założenia rodziny i utrzymania
jej, aż po kres – mówiła podczas otwar−
cia Wanda Dowlaszewicz, komisarz i au−
tor wystawy. Sala wystaw płockiego
Spichlerza podzielona została na dwie
części; po lewej mamy przedmioty co−

Trzynaście przedszkoli wzięło udział w19. Przeglądzie Teatrzyków
Przedszkolnych „Guzik z Pętelką” w MDK (22 kwietnia). Dwa otrzyma−
ły nominacje na ogólnopolski festiwal teatrów XVI Płocki Kramik Tea−
trzyków Dziecięcych i Młodzieżowych HECA 2005. Pierwszą nomina−
cję otrzymał teatrzyk „Puchatki” z Miejskiego Przedszkola nr 33 za
spektakl „Misiowe marzenia”, drugą – Miejskie Przedszkole nr 27 za
„Smocze perypetie”.
(rł)
Na zdjęciu: Teatrzyk Arlekin „Czarownice z Łysej Góry”

Ze światem na falach

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Świetlica Miejska nr 2 w Radziwiu
oraz członkowie płockiego klubu krót−
kofalarskiego zorganizowali dla dzieci
i młodzieży nietypową imprezę. Wszy−
scy chętni – głównie chłopcy – mogli
się dowiedzieć wszystkiego o krótkofa−
larstwie. – Nie ma państwa na świecie,
gdzie nie byłoby Polaków krótkofalow−
ców – opowiadał Grzegorz Bieniek,
amator krótkofalarstwa. – Z obcokra−
jowcami porozumiewamy się w języku
angielskim. Zachęcamy dzieci i mło−
dzież, aby mogli w praktyce sprawdzić
swoje szkolne umiejętności językowe.
Wszyscy krótkofalowcy mówią sobie
po imieniu, bez względu na wykształ−
cenie czy zajmowane stanowisko.
Dzieciaki z zachwytem patrzyły, jak
nawiązywano kontakt z osobami z róż−
nych stron świata, m.in. z Wielkiej Bry−
tanii, Australii i płocczaninem z Ku−
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wejtu. – Jeśli dzieciaki będą chciały, to
zorganizujemy podobne imprezy – za−
pewnił Grzegorz Bieniek.
Jak można zostać krótkofalowcem?
Nasłuchiwać może każdy. Potrzebne
jest do tego specjalne radio, które „z
drugiej ręki” kosztuje ok. 100 zł. Aby
nadawać trzeba mieć specjalny sprzęt,
który jest drogi. Dlatego w Płocku ist−
nieją dwa kluby krótkofalarskie:
w Spółdzielczym Domu Kultury przy
ul. Krzywoustego oraz w klubie harcer−
skim przy ul. Lachmana 12. Jeśli było−
by duże zainteresowanie, krótkofalow−
cy organizują specjalne kursy II katego−
rii. Zdobywa się wtedy tytuł operatora
radiostacji, który daje możliwość nada−
wania oraz – dzięki niemu – można zo−
stać operatorem w wojsku lądowym, na
jednostkach pływających i powietrz−
nych.
(m.d.)

Czytam i wygrywam
23 kwietnia przypadał
Światowy Dzień Książki
i Praw Autorskich. W tym
dniu w wielu krajach organi−
zowane są akcje promujące
czytelnictwo.
Pomysł obchodów wywo−
dzi się z Katalonii. Święto na−
wiązuje do starej katalońskiej
tradycji, zgodnie z którą
w dniu św. Jerzego wręczano
sobie upominki w postaci
książki i róży. W 1926 roku
dzień ten został w Katalonii
ogłoszony Dniem Książki,
a od 1996 roku – z inicjatywy
UNESCO, na wniosek rządu
Hiszpanii i Międzynarodowej
Unii Wydawców – obchodzo−
ny jest na całym świecie.
Biblioteka dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej dla swoich najmłodszych czy−
telników przygotowała specjalne atrakcje. Już po raz czwarty „Chotomek”
wręczył nagrody swoim sympatykom i najaktywniejszym czytelnikom do lat 6.
Wyróżnionych zostało 20 dzieci. Najwięcej książek w ciągu pół roku przeczy−
tała Aleksandra Brzyska (na zdjęciu). Na swoim koncie ma aż 177 pozycji.
Wszyscy nagrodzeni otrzymali piękne książki.
Dla dzieciaków, ich rodziców, dziadków i opiekunów wystąpiła warszawska
„Grupa Studnia O”, która na co dzień popularyzuje twórczość H.Ch. Andersena,
a w Płocku wystawiła przedstawienie o zaczarowanych przedmiotach.
(m.d.)
Sygnały Płockie

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Dwa teatry

dziennego użytku związane z zajęciami
kobiet, po prawej – z zajęciami męskimi.
Na stronie kobiecej są prasy do serów,
maselnica, maszynka do robienia kiełba−
sy, kosze do przechowywania wędlin,
żelazka „z duszą”, wanienki do kapania
niemowląt i kołowrotek. Tu znajdziemy
też listę 54 czynności potrzebnych do
uszycia koszuli; począwszy od wywozu
nawozu na pole, przeorania ziemi, po−
przez wysuszanie, tarcie, czesanie i wy−
trząsanie pakuł, do krajania i szycia suk−
na. Po męskiej stronie stoi kosa obok
cep, widły dwu – (do gnoju) i trójzębne
(do siana), wisi chomąto z wędzidłem
oraz sieci do ryb. Tak przygotowana ek−
spozycja podkreśla silny podział obo−
wiązków w tradycyjnej chłopskiej rodzi−
nie. Pośrodku stoi stragan odpustowy
i eksponaty związane z chłopskimi jar−
markami. Wystawę zaczynamy od głów−
nej izby (w stylu sannickim) – to jest ser−
ce rodziny, gdzie koncentrowało się do−
mowe życie, z kuchnią i nieodłączną ko−
łyską, którą co roku wypełniało nowe
dziecko. Kończymy stojąc przed zdję−
ciem babki otoczonej gromadą wnucząt.
Wystawa czynna będzie do 15
września
(rł)
„Dorosłość” to ostatnia wystawa
Wandy Dowlaszewicz, która zdecydo−
wała się odejść na emeryturę. Zamknię−
cie cyklu „Na drodze życia” stało się
okazją do rozstania się z placówką,
w której przepracowała ponad 30 lat.
Dziękujemy za wspaniałe wystawy i ży−
czymy wszystkiego najlepszego.

Szczypiorniści płockiej Wisły zakończyli rozgrywki ligowe. Wszystkich przyzwyczaili
już do tego, że praktycznie w każdym sezonie od kilku lat walczą o najwyższe trofeum.
Nie inaczej było w tym roku.

Wisła mistrzem
Już w półfinale przyszło im się spotkać z od−
wiecznym rywalem z Kielc. Zespół Vive to znana
firma nie tylko na krajowych parkietach, a pojedyn−
ki z Wisłą to zawsze mecze na najwyższym pozio−
mie. Tak było też 23 kwietnia w kieleckiej hali.
Pierwszy mecz półfinałowy zespół Vive zagrał pod
wodzą nowego trenera Edwarda Strząbały, który za−
stąpił na tym stanowisku nieco „wypalonego” Alek−
sandra Malinowskiego. Kielczanie udowodnili, że ta
zmiana była konieczna i wygrali zasłużenie 30:26
(16:12), przewyższając płocczan przede wszystkim
skutecznością i koncentracją. Znakomicie zagrali
kieleccy bramkarze Rafał Bernacki i Maciej Stęcz−
niewski, którzy wychodzili obronną ręką z wielu
beznadziejnych sytuacji. Dobry mecz rozegrał rów−
nież Wojciech Zydroń, który aż 8 razy trafiał do
płockiej bramki.
W zespole Wisły zawiodło to, co zawsze było atu−
tem, czyli gra zespołowa. Szczególnie widoczne by−
ło to w momentach, gdy na ławce kar przebywało 2
zawodników Vive, a nafciarze tracili bramki. Kilka
nie wykorzystanych rzutów karnych i zmienne
szczęście przy wyprowadzaniu kontrataków wystar−
czyły, by zejść do szatni w roli przegranego. Nie po−
pisała się w tym meczu także para sędziów z Pozna−
nia: panowie Brenk i Chudzicki wyraźnie nie doj−
rzeli do sędziowania piłki ręcznej na tak wysokim
poziomie, ponieważ błędnymi decyzjami zaostrzali
grę obu zespołów.
Kolejne 2 mecze rozegrane zostały w Płocku
w dniach 30 kwietnia −1 maja Tyle emocji i drama−
turgii, ile zobaczyli kibice w hali przy Łukasiewicza
nie odnotowano chyba przez całe rozgrywki ligowe.
Pierwsze sobotnie spotkanie było praktycznie „me−
czem o wszystko” dla płockich szczypiornistów.
Rozpoczęli grę rozważnie w obronie i dokładnie
konstruowali ataki, co przyniosło efekt w postaci
pięciobramkowego prowadzenia w pierwszej części
spotkania. O tym, że kielczanie nie przyjechali do
Płocka w roli „chłopców do bicia” przekonali się
wszyscy po przerwie. Vive zagrało bardziej agre−
sywnie, a efektem tego było aż 6 czerwonych kar−
tek.
Przewaga nafciarzy zgromadzona do przerwy top−
niała z minuty na minutę. Na 5 minut przed końcem
spotkania zespół z Kielc cieszył się już z remisu
19:19. To trochę zdekoncentrowało płockich za−
wodników, ponieważ seryjnie marnowali znakomite
okazje strzeleckie i nie potrafili także pokonać kie−
leckich bramkarzy z rzutów karnych. W tym czasie
Nikulin i Sieczka strzelili celnie i na 2 minuty przed
końcem Vive prowadziło 21:19. W tym momencie
kielczanie mogliby świętować już awans do finału,
lecz atut własnej hali wykorzystali gospodarze. Nie−
siony dopingiem swoich kibiców, dwa gole z rzutów
karnych zdobył Adam Wiśniewski, a kontratak po
błędzie przeciwnika w środku boiska skutecznie
wykończył Paluch. Jeszcze 4 sekundy przed końcem
Filip Kliszczyk próbował uratować remis dla swojej
drużyny, ale był to raczej strzał rozpaczy, który nie
zmienił faktu, że po dwóch rozegranych meczach
jest remis 1:1 i konieczna będzie kolejna konfronta−
cja w dniu następnym.
Niedzielne spotkanie rozpoczęło się niekorzystnie
dla gospodarzy. Lepiej skoncentrowani kielczanie
zdołali objąć na początku wysokie prowadzenie 8:3
i to oni dyktowali warunki. Gra była zacięta i ostra,
a momentami nawet brutalna. Znów posypały się
dwuminutowe kary i czerwone kartki. Do remisu
płocczanie dochodzili dość mozolnie, bo aż do 34.
minuty gościom udawało się utrzymywać prowa−
Sygnały Płockie

dzenie. Przy stanie 12:12 kibice odetchnęli z ulgą,
ponieważ od tej chwili miało już być tylko lepiej. Po
chwili ich nadzieje zostały brutalnie zachwiane, po−
nieważ z boiska został usunięty Artur Niedzielski.
Kara „krzyża”, jaką otrzymał za uderzenie przeciw−
nika kiedy piłka nie była w grze, osłabiła Wisłę do
końca spotkania. W tym momencie przewaga li−
czebna i psychiczna była po stronie szczypiornistów
z Kielc, ale to płocczanie zmobilizowani przez tre−
nera Kisiela zaczęli grać lepiej. Na 7 minut przed
końcem prowadzili 23:18 i nic nie zwiastowało
trudności w wygraniu tego meczu.
Nierealne okazało się możliwe. Wisła nie zdobyła
do końca spotkania żadnej bramki, a kielczanie rzu−
cili ich 5 co poskutkowało dogrywką, ponieważ ten
mecz musiał wyłonić zwycięzcę. Dodatkowe 10 mi−

Lato 2005
Płock zaprezentował się podczas warszawskich
Targów Turystyki i Wypoczynku „Lato 2005”. Na
odbywającą się po raz 10. imprezę przyjechało ponad
270 wystawców, w tym 41 z zagranicy z propozycja−
mi wypoczynku w każdym zakątku świata i dla każ−
dej kieszeni. Według organizatorów w ciągu trzech
dni warszawską AWF, gdzie odbywała się impreza
odwiedziło ok. 38 tysięcy osób.
Obok ofert biur podróży, hoteli, sanatoriów, uzdro−
wisk znalazły się firmy oferujące agroturystykę, kolo−
nie dla dzieci i aktywny wypoczynek (żagle, wspina−
czkę wysokogórską oraz morskie rejsy).
Nasze miasto było widoczne na stoisku „Mazo−
wsza” i „Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Gostyniń−
sko – Włocławskiego”, którego Płock jest członkiem.
Największe zainteresowanie budziły oferty wee−
kendowe, m.in. Piknik Europejski, Dni Hiszpańskie
na Mazowszu i Dni Historii Płocka. – Odwiedzający
nasze stoisko dopytywali się również o Muzeum Ma−
zowieckie – mówi Małgorzata Białecka z Oddziału
Promocji i Współpracy z Zagranicą UMP w Płocku.
– Wiele osób wiedziało, że jest w trakcie przepro−
wadzki. Pytali, kiedy będzie można oglądać ekspozy−
cję w jego nowej siedzibie.
Na stoisku „Stowarzyszenia Gmin” dużym zainte−
resowaniem cieszyła się oferta agroturystyczna. (rł)



z redakcyjnej poczty

Kto weźmie odpowiedzialność?

nut gry nic nie wyjaśniło. Zawodnicy obu drużyn
rzucili sobie po 4 bramki i wynik brzmiał 27:27.
Przepisy piłki ręcznej nakazują w takim wypadku
rozegranie kolejnej dogrywki 2 x 5 minut i taką też
decyzję podjęli sędziowie. W tej części przedłużo−
nego spotkania więcej zimnej krwi zachowali płoc−
czanie i to oni, grając w osłabieniu, zdołali rozstrzy−
gnąć losy tej konfrontacji na swoją korzyść, wygry−
wając całe spotkanie 35:33.
Tak ciężkiego półfinału nie spodziewał się nikt,
ale po takich przejściach wydawało się, że finał bę−
dzie spacerkiem. Wisła spotkała się trzy razy z Zag−
łębiem Lubin, które dość przypadkowo dotarło na
ten szczebel rozgrywek. Jednak pojedynki okazały
się wcale nie takie łatwe. W pierwszym meczu
w Płocku, Wisła pokonała lubinian 27:23. Kilka dni
później, 7 maja płocczanie wywalczyli kolejne
zwycięstwo, tym razem grając na boisku gości
(32:37). Prawdziwych emocji dostarczył jednak
niedzielny mecz, od którego zależało czy Wisła zo−
stanie już wtedy Mistrzem Polski. Na szczęście, po
dramatycznej walce udało się – płocczanie wygrali
po dwóch dogrywkach 43:42. Wisła – po raz pier−
wszy w historii polskiej piłki ręcznej – obroniła ty−
tuł.
P.N.

Przy ul. Bielskiej 45 znajduje się budynek po nie−
czynnym młynie zbożowym. Budowla ta jest objęta
ochroną prawną i widnieje w ewidencji płockich dóbr
kultury pod numerem 235. Obecny stan tej bryły budo−
wlanej budzi poważne zaniepokojenie i uzasadniona
obawę o jej przyszłość. Sypiąca się całymi płatami far−
ba z podkładem z elewacji frontowych, rozległe zacie−
kowe plamy na ścianach, okna w zniszczonych ramach
(w części pozbawione szyb), ze zwisającymi brudnymi
szmatami na zewnątrz. Przez otwory okienne od stro−
ny ul. Bielskiej można dostrzec dewastację wewnątrz
budynku. Strona zachodnia w tzw. zabudowie wew−
nętrznej młyna przedstawia porażający widok. Czarne,
okopcone tynki, czeluście okienne ze śladami dymu
i ognia, rdzewiejąca blacha dachowa, skorodowane
rynny, dopełniają obrazu. Ciekawe, w jakim stanie
znajduje się wyposażenie – urządzenia produkcyjne
młynarskie – czy w ogóle są? Przecież byłyby to cenne
eksponaty muzealne – dziedzictwo przemysłowe na−
szego miasta.
Pozostawiony bez opieki, popadający w ruinę na
naszych oczach obiekt, stał się niekontrolowanym ko−
czowiskiem dla pospolitych obwiesi. Obskurny kosz−
mar, usytuowany w centrum, nie przynosi miastu
splendoru. Co o tym sądzi architekt miasta?
Budowla o tak dużej powierzchni użytkowej (przy
odpowiedniej adaptacji) mogłaby być wykorzystana np.
na płockie centrum historyczno−kulturalne czy muze−
um. Wzorem państw unijnych, pilnie ratować trzeba ten
unikatowy obiekt przemysłowy Płocka.
Marian Wilk
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Prezydent Mirosław Milewski i
Ljubinko Djokic, szef delegacji
z Loznicy

Angielski piknik

Sober (Darmstadt) grał
na scenie przed ratuszem
i w pubie Rock 69

Na Ivana Komarenko
czekały tłumy nastolatek

W sobotę 7 maja słońce walczyło z deszczem i udało się.
Kiedy na scenie śpiewał chór Minstrel, a po nich w stylu co−
untry Marcus & Megan Mullins Bands było chłodno, ale
z nieba nad Płockiem zniknęły ciemne, deszczowe chmury.
Tak pozostało do końca dnia. Na Starym Rynku zaczęło przy−
bywać płocczan. Ożywił się ruch przy kramach z rękodzie−
łem, wyrobami domowymi i żywnością ekologiczną. Można
było również obejrzeć, przygotowane przez młodzież z płoc−
kich szkół, europejskie stoiska, przedstawiające miasta par−
tnerskie. W tym roku najciekawszą i najlepiej przygotowaną
prezentacją była „Loznica” pokazana przez Szkołę Podstawo−
wą nr 1. Największe wrażenie robiła ryba Mladica o długości
1,33 m, obwodzie 88 cm i wadze 30 kg, którą złowiono w tym
roku w styczniu w rzece Drinie w Serbii. Kiedy o 19.30 na
scenie pojawił się zespół Ivan i Delfin tłum przed sceną zgęst−
niał, głównie za sprawą nastolatek.
Prawdziwą, międzynarodową i piknikową atmosferę po−
czuć można było również w Pubie Rock 69, gdzie po godz.
22 (w sobotę i niedzie−
lę) muzycy z miast par−
tnerskich nie tylko grali
mini koncerty, ale rów−
nież świetnie się bawili,
chociażby przy grze w pił−
karzyki w międzynarodo−
wej obsadzie.
W drugi dzień pikniku
pogoda nie była już tak ła−
skawa, przypominając bar−
dziej londyńską aurę. Kon−
certy przed ratuszem odbywa−
ły się w strugach deszczu, ale
zgromadziły dość liczne grono
ostrego rocka (Farben Lehre)
i muzyki elektronicznej (dj Aka−
one, Etiop i Louie Austen). (rł)

Płocka Drużyna
Kusznicza pokazała jak
się bije monety

Stoisko z miasta partnerskiego Bielce (Mołdawia)

Na koncercie
Farben Lehre
lało jak z cebra,
ale fanom
to nie
przeszkadzało

