GRUDZIEŃ 2006

Nr 21 (159)

NARODZENIE PANA JEZUSA, FRAGMENT POLICHROMII W PREZBITERIUM KATEDRY NAMALOWANEJ PRZEZ WŁADYSŁAWA DRAPIEWSKIEGO W 1906 R.

Dlaczego
Dlaczego jest
jest święto
święto Bożego
Bożego Narodzenia?
Narodzenia?
Dlaczego
Dlaczego wpatrujemy
wpatrujemy się
się w
w gwiazdę
gwiazdę na
na niebie?
niebie?
Dlaczego
Dlaczego śpiewamy
śpiewamy kolędy?
kolędy?
Dlatego,
Dlatego, żeby
żeby się
się uczyć
uczyć miłości
miłości do
do Pana
Pana Jezusa.
Jezusa.
Dlatego,
Dlatego, żeby
żeby podawać
podawać sobie
sobie ręce.
ręce.
Dlatego,
Dlatego, żeby
żeby się
się uśmiechać
uśmiechać do
do siebie.
siebie.
Dlatego,
Dlatego, żeby
żeby sobie
sobie przebaczać.
przebaczać.
(ks.
(ks. Jan
Jan Twardowski)
Twardowski)

Na Boże Narodzenie życzymy Czytelnikom spokojnej radości świętowania tego najcieplejszego
z chrześcijańskich świąt. Życzymy Wam i sobie miłości dla tych, którzy nie są kochani lub kochać
nie umieją. A także pojednania skłóconych, prawdomówności kłamców, zawstydzenia bezwstydnych,
dobroci cyników, sprawiedliwości dla skrzywdzonych oraz nadziei dla tych, którzy ją stracili.
Prezydent Miasta Płocka
Rada Miasta Płocka
Redakcja „Sygnałów Płockich”

Wigilia w Boliwii

Kolendy
(pisownia oryginalna)

Wśród nocnej ciszy rozbrzmiewa pienie,
anieli ludziom głoszą zbawienie,
że się Chrystus na świat rodzi,
dla odkupienia przychodzi
ludzkość wybawić.
Zstępuje Stwórca, Pan wielkiej chwały,
wielbi Go niebo, wielbi świat cały
i wszystkie ziemskie stworzenia
składają hołd uwielbienia,
Boga poznają.
Wszystkie narody śpieszą do Niego,
powitać w stajni narodzonego.
Wielkie mocarstwa i małe
oddajcie dziś Bogu chwałę,
boć wszystko Jego.

Procesja Indian Keczua w Boliwii

Boliwijscy Indianie (chrześcijanie) nie znają
choinki ani opłatka, ale rozpoczynają święta
Bożego Narodzenia od mszy świętej, zwanej
pasterką i śpiewają kolędy (pieśni hiszpańskie,
przerobione na miejscowy język). Dzieci przy−
gotowują jasełka, odgrywając sceny narodzin
Jezusa i często przyprowadzają tego dnia do
kościółków żywe zwierzęta. Wśród Indian Aj−
mara jest zwyczaj przynoszenia Dzieciątku do
żłóbka drobnych prezentów np. cukierków. In−
dianie przygotowują w domu swoje żłóbki.
Jest to najczęściej mała figurka (gipsowa lub
plastikowa) włożona do koszyka lub pudełka.
Z tymi swoimi żłóbkami przychodzą na paster−
kę, gdzie zostają obficie poświęcone. Potem
żłobek trafia na uprzywilejowane miejsce
w chacie i jest adorowany. W wigilię w Boli−
wii odbywa się też procesja, bez której nie mo−
że obejść się żadne święto.
Świąteczne menu jest skromne, bo Indianie to
najuboższa warstwa społeczeństwa. Rarytasem
jest kawałek barana lub lamy. W wioskach nie
ma specjalnych bożonarodzeniowych dekoracji,
ale bogatsza warstwa boliwijskiego społeczeń−
stwa zaczyna przejmować – rozpowszechniony
przez telewizję – wizerunek kolorowych, ko−
mercyjnych świąt.

I my też bracia, śpieszmy z innemi
w zgodzie, jedności na naszej ziemi.
Pójdźmy, Jezusa witajmy,
cześć i chwałę Jemu dajmy
spólnie złączeni.(...)
Leopold Jezierski
(wiersz z „Gazety Świątecznej”
ze stycznia 1928 roku,
ze zbiorów Mariana Wilka)

Orzech włoski
Świąteczne ciasta nie mogą obyć się bez ba−
kalii. A wśród nich najważniejsze są orzechy.
Rzymianie dostrzegali w orzechu wło−
skim replikę ludzkiego mózgu, chronioną
twardą skorupą niby czaszką. Nazywali go
żołędziem Jowisza i uważali, że poza zale−
tami smakowymi jest skutecznym lekiem
na ból głowy.
Pliniusz nazywał ten owoc orzechem per−
skim, gdyż do Italii dotarł z Persji, u nas
przyjęła się nazwa włoski, ponieważ do Pol−
ski trafił z Włoch. Amerykanie z kolei nazy−
wają go orzechem angielskim, bo z Anglii
go przywożono.
Orzech najprawdopodobniej pochodzi
z dalekiej Azji, Najstarsze znalezisko sko−
rup orzecha włoskiego znaleziono w jaski−
niach Shanidar w północnym Iraku. Póź−
niejsze wykopaliska w Szwajcarii świad−
czą o tym, że orzechy w Europie znano już
w epoce kamiennej. Co najmniej od IV
wieku orzechy hodowano we Francji
(j)
w okręgu Grenoble.

Zaprzęg św. Mikołaja
Powszechnie wiadomo, że Święty Mikołaj przyjeżdża sania−
mi zaprzężonymi w renifery. Te nieznane u nas zwierzęta spot−
kać można na północy Szwecji, Norwegii i Finlandii. Wcale
nie są tak duże, jak nam się wydaje. Ważą do 150 kg, wzrost
w kłębie to maksimum 120 cm, długość ciała do 2 m. Dorod−
ne za to mają poroże, które może osiągnąć wysokość 130 cm.
Ciekawostką jest, że w przeciwieństwie do innych jeleniowa−
tych, rogi mają i samce, i samice. Gęsta sierść latem jest szaro−
brązowa, a zimą bieleje. Są bardzo wytrzymałe – w czasie wędró−
wek przemierzają nawet 150 km dziennie. Renifery mają szerokie kopy−
ta, dzięki czemu nie grzęzną zimą w śniegu, a latem w bagnach tundry.
Samica, po około 230−dniowej ciąży, rodzi zwykle jedno młode, ważące po
narodzinach od 4 do 8 kg. Maluchy zaczynają chodzić już 2 godziny po urodzeniu. Matki opiekują się swym potom−
stwem do dwóch lat. Mleko reniferów jest bardzo pożywne – zawiera aż 20% tłuszczu.
Renifery trzymają się w stadach – latem w mniejszych, zimą w wielkich. Nie są wybredne – żywią się wszystkim,
co znajdą lub wygrzebią spod śniegu, także mchem i porostami. Renifery są jedynymi udomowionymi jeleniowaty−
mi. Bez ich mleka, skór i mięsa ludy północy nie przetrwałyby w mroźnych warunkach. Większość reniferów w Eu−
(j)
ropie stanowi własność Lapończyków.

i w Ghanie
Cytat
numeru

RADOSŁAW ŁABARZEWSKI

Dwa świąteczne dni są wolne od pracy.
O choince czy innym zielonym drzewku nie ma
w Ghanie w grudniu mowy. Na tamtych tere−
nach jest to pora sucha, temperatura w dzień się−
ga 40 stopni, a nocą spada do kilkunastu. Zielo−
ne są tylko bananowce i palmy olejowe; ich liś−
ćmi zdobi się w święta kościoły.
Uroczystości Bożego Narodzenia rozpoczy−
nają się pasterką o godz. 22 (zmrok zapada
około godz. 18). Dzieci, świątecznie ubrane,
chodzą od domu do domu i wszystkim składa−
ją życzenia – niezależnie od tego, czy sąsiedzi
są katolikami czy muzułmanami. Święta są
bardzo rodzinne. Każda grupa etniczna w krę−
gu rodziny i znajomych śpiewa swoje pieśni
i prezentuje tańce, bez których obejść się nie
może żadne zgromadzenie. Po mszy św.
(oczywiście z tańcami) w domach rozpoczyna
się biesiada, na której świątecznym smakoły−
kiem jest koza, przed świętami bardzo pilno−
wana, by jej nikt nie ukradł.
Opr. (j)

Bije zegar godziny,
My wtedy mawiamy:
Jak ten czas szybko mija!
A to my mijamy!
St. Jachowicz
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Pierwsze głosowanie w V kadencji (od lewej): Piotr Ku−
bera i Paweł Kolczyński

Następnie ustalono, że w tej kadencji będzie
trzech wiceprzewodniczących RM. Elżbieta Ga−
pińska z Platformy Obywatelskiej zgłosiła na to
stanowisko Artura Jaroszewskiego. Krzysztof Bu−
czkowski (PO) zaproponował, aby jednym z wice−
przewodniczących został Andrzej Nowakowski,
a Józef Czurko zgłosił Lecha Latarskiego z Na−
szego Miasta Płock. Z kolei, Wioletta Kulpa za−
proponowała Stanisława Kwiatkowskiego z PSL,
a Piotr Nowicki – Arkadiusza Iwaniaka reprezen−
tującego Lewicę i Demokratów.
W tajnym głosowaniu najwięcej głosów otrzy−
mali: Artur Jaroszewski (19 – za, 3 – przeciw, 1
– wstrzymujący się) oraz Stanisław Kwiatkowski
(tyle samo głosów). Trzecim wiceprzewodniczą−
cym został Arkadiusz Iwaniak, za którym głoso−
wało 18 radnych, a czterech było przeciw. Na An−
drzeja Nowakowskiego i Lecha Latarskiego zag−
łosowało po pięciu radnych.
Ostatnim punktem I sesji Rady Miasta był wy−
bór sekretarza. Został nim najmłodszy radny – Pa−
weł Kolczyński, który otrzymał 23 głosy, przy
jednym wstrzymującym się.
Potem już były tylko gratulacje od radnych
i Prezydenta.
(m.d.)

Komisja skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania
(od lewej): Wioletta Kulpa, Eryk Smulewicz i Tomasz
Maliszewski
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Pierwsza, inauguracyjna sesja Rady Miasta, odby−
ła się 27 listopada bardzo sprawnie; nie było żad−
nych polemik ani nikt nie dyskutował.
Obrady rozpoczęła najstarsza wiekiem radna
Magdalena Lewandowska. To do niej należało
przeprowadzenie ślubowania nowych radnych. Na
I sesji zaprzysiężonych zostało 24 radnych. Miro−
sław Milewski, który został wybrany – 26 listopa−
da – Prezydentem Miasta, złożył rezygnację
z mandatu radnego.
– Gratuluję tym, którzy po raz kolejny zostali wy−
brani przez mieszkańców na radnych – mówił poseł
Wojciech Jasiński. – To dowód na to, że zostali pod−
dani weryfikacji i przeszli ją pozytywnie. Dotyczy to
również Prezydenta. Płock podczas czterech kaden−
cji istnienia samorządu, zmienił się na korzyść; wi−
dać jak bardzo się rozwinął i wierzę, że nadal będzie
zmierzał w dobrym kierunku.
Po ślubowaniu radni mogli już wybrać przewodni−
czącego Rady Miasta. Wioletta Kulpa zgłosiła kandy−
daturę Tomasza Korgi – wiceprzewodniczącego po−
przedniej kadencji. W tajnym głosowaniu Korga uzy−
skał 21 głosów poparcia, przeciwko jego kandydaturze
była jedna osoba, a dwie wstrzymały się od głosu.

Z wybranym na II kadencję Prezydentem Płocka
Mirosławem Milewskim
rozmawia Radosław Łabarzewski
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Piąta kadencja
rozpoczęta

Szansa na 600 mln

Prezydium Rady Miasta (od lewej): Artur Jaroszewski, Tomasz Korga (przewodniczący), Stanisław Kwiatkowski
i Arkadiusz Iwaniak
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Płocczanie zdecydowali, że Prezydentem Płocka bę−
dzie ponownie Mirosław Milewski. Jak pan ocenia
wyniki wyborów?
Chciałbym przede wszystkim serdecznie podziękować
mieszkańcom Płocka, że mi zaufali, oddali na mnie głos
i „zatrudnili” na kolejne 4 lata. Wynik zarówno w pier−
wszej jak i w drugiej turze przerósł moje oczekiwania.
Dwudziestoprocentowa przewaga w II turze to miłe za−
skoczenie, podobnie jak frekwencja, która w porównaniu
do 2002 roku była wyższa. To, że coraz więcej płocczan
chce brać aktywny udział w naszym życiu publicznym,
również napawa optymizmem. Można więc powiedzieć,
że tego czasu nie straciliśmy. Udało nam się w wielu
dziedzinach zmienić Płock na lepsze, ale tak naprawdę
dużo większe wyzwania jeszcze przed nami.
Najbliższe plany? Pierwsze decyzje?
Najpierw chciałbym odpocząć kilka dni. Po krótkim
urlopie najważniejsze będzie dla mnie nawiązanie dobrej
współpracy z Radą Miasta. Mam nadzieję, że o wiele lep−
szej niż w ubiegłej kadencji. Przykład takiego zgodnego
startu mieliśmy podczas I sesji nowej Rady. Drugim, bar−
dzo ważnym krokiem będzie przyjęcie – po uprzednim
omówieniu – budżetu miasta na przyszły rok.
Jakie będą najbliższe 4 lata dla Płocka?
Kluczowym zadaniem, w zasadzie na całą kadencję,
jest walka o środki europejskie na lata 2007 – 2011. Wię−
kszość z nich będzie dzielona już w 2007 roku. Najważ−
niejsze jest przygotowanie dobrych projektów. Te gminy
i miasta, którym się to powiedzie, będą mogły w przy−
szłości mówić o wielkim sukcesie inwestycyjnym. My
zamierzamy walczyć o co najmniej 600 mln zł na co naj−
mniej kilkanaście inwestycji.
Te najważniejsze to...?
Inwestycja w zakresie gospodarki wodno – ścieko−
wej dotyczące modernizacji oczyszczalni Maszewo,
rozdzielenia kanalizacji deszczowej od sanitarnej od
ul. Polnej do centrum miasta oraz uzupełnienia kanali−
zacji na kilku osiedlach w Płocku. Projekt wart jest ok.
180 mln zł. Ponadto uruchomienie dwóch linii tram−
wajowych o wartości ok. 200 mln zł, budowa czwarte−
go odcinka dróg dojazdowych do mostu. Od półtora
roku trwają prace nad obwodnicą północno−zachodnią
miasta. Między innymi trwają wykupy gruntów. Chce−
my tę obwodnicę wybudować, korzystając ze środków
unijnych. To są nasze największe projekty o łącznej
wartości 500 mln zł. Pozostałych 100 mln to kilkana−
ście mniejszych przedsięwzięć, związanych z telein−
formatyką czy rewitalizacją Starówki.
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Prezydent zarządził
Działka pod stok
W związku z planowaną budową
stoku narciarskiego rozpoczęły się pro−
cedury wykupu gruntów w rejonie tej
inwestycji. Prezydent zaakceptował
nabycie od prywatnych właścicieli
pierwszej działki o pow. 2,786 ha przy
ul. Grabówka.

Kwiatka po remoncie

Minął miesiąc...

Mieszkanie chronione
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Do dyspozycji Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej przekazano lokal
mieszkalny w budynku przy ul. Na
Skarpie 4. Lokal, o łącznej powierz−
chni użytkowej 42,5 mkw., składa się
z 3 pokoi i kuchni. MOPS zamierza
przeznaczyć go na mieszkanie chro−
nione dla 3−4 osób niepełnosprawnych.
Konkurs na ochronę zdrowia

Ogłoszony został otwarty konkurs
ofert na wykonanie zadań w zakresie
ochrony i promocji zdrowia w 2007 ro−
ku. W projekcie budżetu na ten cel
przewidziano 252.645 złotych. Oferty
mogą dotyczyć: profilaktyki uzależ−
nień, rozwiązywanie problemów alko−
holowych, przeciwdziałanie narkoma−
nii i przemocy w rodzinie, propagowa−
nia idei honorowego krwiodawstwa
udzielania pierwszej pomocy przed−
medycznej, profilaktyki antynikotyno−
wej. Szczegółowe informacje na stro−
nie www.ump.pl oraz u Pełnomocnika
ds. Organizacji Pozarządowych (ul.
Misjonarska 22) i w Wydziale Zdro−
wia i Spraw Społecznych UM (Stary
Rynek 1 pok. 251).
Biblioteka na Dobrzyńskiej

Filia nr 13 Książnicy Płockiej z ul.
Norwida przeprowadzi się na ul. Do−
brzyńską 2a. W dotychczasowej sie−
dzibie filia ma trudne warunki pracy
(wilgoć, ciasnota), dlatego Książnica
zwróciła się do Prezydenta o wynaję−
cie lepszego lokalu. Zgodę taką, na za−
jęcie pomieszczenia o pow. 141,8
mkw. przy ul. Dobrzyńskiej na 12 mie−
sięcy, otrzymała.
Nowi dyrektorzy

Agencja Rewitalizacji Starówki
ARS Sp. z o.o. zakończyła remont ele−
wacji zabytkowej kamienicy przy ulicy
Kwiatka 9. W zakres wykonanych prac
wchodziły: izolacja pionowa fundamen−
tów, skucie istniejących tynków, oczysz−
czenie powierzchni muru, wykonanie
tynków renowacyjnych (Capatect), nało−
żenie na całą elewację szpachli wygła−
dzającej (Glaettspachtel), malowanie
elewacji farbami krzemianowymi, wy−
miana i częściowa naprawa uszkodzo−
nych detali architektonicznych, wymia−
na obróbek blacharskich i stolarki okien−
nej i drzwiowej, remont balkonów wraz
z wymianą balustrad.
W przyszłych etapach planowany jest
remont więźby dachowej i pokrycia da−
chowego oraz prace dotyczące oficyn.
Wykonawcami remontu byli: PPU
”TAW” s.c. (elewacja), ”Usługi Sto−
larskie” Adam Cybulski (stolarka),
”Kowalstwo” Włodzimierz Żaglew−
ski (balkony).
Remontowany budynek jest trzypię−
trowy z nieużytkowym poddaszem (po−
siada także 2 oficyny). Sądząc z infor−
macji znajdującej się na frontowej ścia−
nie, obiekt został wzniesiony w 1910 ro−

ku, sposobem tradycyjnym, jako miesz−
kalny. Bryła budynku ma kształt prosto−
kąta o wymiarach 16,5x12,5m. Zwień−
czona jest dwuspadowym dachem. Wy−
sokość budynku w kalenicy wynosi oko−
ło 11,3m. Posesja jest w całości podpiw−
niczona, przy czym część piwnic w trak−
cie północnym budynku jest niedostęp−
na. Wejścia do mieszkań w budynku
frontowym prowadzą z centralnie usytu−
owanej klatki schodowej, z dostępem
przez bramę. Na parterze znajdują się 4
lokale użytkowe.
Układ ścian nośnych dzieli budynek
główny na dwa trakty. Elewacja fronto−
wa ma bogatą dekorację i wyraźnie zaz−
naczone podziały. Elewacja to pięć trak−
tów, z czego dwie ściany frontowe po−
kryte są płytkami ceramicznymi. Wspól−
na jest część cokołowa i parteru. Podzia−
ły elewacji zostały podkreślone kolora−
mi. Zaprojektowana kolorystyka wpisu−
je się w pierzeję ulicy Kwiatka i utrzy−
mana jest w tonacji żółcieni pastelowej.
Gzymsy, boniowania i opaski okienne
podkreślone są kolorem białym.
(j)
* system Capatect stosuje się do reno−
wacji zabytków z zasolonymi i zawilgo−
conymi murami

Obsadzone zostały dwa wakujące
stanowiska dyrektorskie w placów−
kach oświatowych. Dyrektorem Szko−
ły Podstawowej nr 1 im. Braci Jezior−
kowskich został Krzysztof Cecelski,
a dyrektorskie obowiązki Poradni Psy−
chologiczno−Pedagogicznej nr 2 prze−
jęła Beata Jaworska.
(j)

Zawsze skora do zwady, bo trzymają
ją układy – taki brzmi prawidłowe hasło
z krzyżówki zamieszczonej w nr 20/158
„Sygnałów”. Upominki wylosowaliśmy
dla: Teresy Budzyńskiej z ul. Moryko−
niego (album „Fascynujące budowle
w Polsce”), zestawy (płyta CD z kolęda−
mi, podkładka pod mysz, długopis,
smycz do kluczy) otrzymają – Ewelina
Kosman z ul. Piłsudskiego, Beata
Grzelak z ul. Słowackiego i Jerzy
Pyszcz z ul. Gawareckiego.
Po odbiór upominków zapraszamy
do redakcji w ratuszu (Stary Rynek 1
pok. 220) w godzinach pracy Urzędu
Miasta.
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Upominki za krzyżówkę

W Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica 22 listopada miały miejsce
kolejne Akademickie Targi Pracy, zorganizowane wspólnie z filią WUP
i Powiatowym Urzędem Pracy. Oprócz stoisk z ofertami pracy kilkunastu
firm, zwiedzający targi mieli do dyspozycji zestawy dokumentów, umożli−
wiających prezentację swoich kwalifikacji na obszarze całej Europy, mogli
dowiedzieć się, jak najłatwiej zdobyć pracę w branży teleinformatycznej,
a także jak zaplanować swoją przyszłość zawodową w Unii.
(j)

* Orlen Laboratorium będzie
badać jakość paliw na stacjach.
* 13 listopada na ul. Otolińskiej
zderzyło się 6 samochodów, 3
osoby zostały ranne.
* Największe poparcie w wy−
borach samorządowych (74 tys.
głosów) uzyskał Adam Struzik,
jako kandydat do sejmiku woje−
wódzkiego.
* Wojewoda Mazowiecki apelu−
je, by przejrzeć apteczki i zwrócić
do aptek niewykorzystany Corhy−
dron 250.
* Zapadła decyzja o budowie
w Modlinie lotniska dla tanich li−
nii. Porozumiały się w tej sprawie:
samorząd województwa mazo−
wieckiego, Agencja Mienia Woj−
skowego i PP Porty Lotnicze.
* Przy Podolance ustawiona zo−
stała sygnalizacja świetlna.
* Na Skarpie (al. Kobylińskie−
go) otwarto nowy dyskont sieci
Netto.
* Charytatywny koncert stowa−
rzyszenia Silni Razem, na którym
wystąpiła Edyta Geppert, przy−
niósł ok. 30 tys. złotych, które
przeznaczone zostały dla trójki
niepełnosprawnych dzieci.
* Kończy się budowa biurowca
PERN−u przy ul. Wyszogrodzkiej.
Przeprowadzka do końca marca.
* PKN Orlen został uhonorowa−
ny tytułem najlepszej firmy w ka−
tegorii „fuzje i przejęcia” w pol−
skiej edycji konkursu Best od Eu−
ropean Business.
* Marek Kubasik (były dyrektor
MOPS) został dyrektorem DPS
w Goślicach.
* Na przejazd kolejowy przy ul.
Słonecznej wrócą szlabany –
opuszczane będą automatycznie.
* Do fary sprowadzono szczątki
s. Józefy Hałacińskiej – założy−
cielki Zgromadzenia Sióstr Pasjo−
nistek. Zostały umieszczone
w
marmurowym
sarkofagu
w bocznej prawej nawie kościoła.
* 21 listopada mieli swoje świę−
to pracownicy socjalni. 16 osób
z MOPS−u otrzymało nagrody pie−
niężne.
* 24 listopada, na pierwszym
posiedzeniu Sejmiku Wojewódz−
twa Mazowieckiego marszał−
kiem wybrano ponownie Adama
Struzika (PSL), a przewodniczą−
cym Sejmiku został Robert So−
szyński (PO).
* Od nowego roku o ok. 10%
drożeje płocka kablówka.
* PKN Orlen wyróżniony został
tytułem Mecenas Kultury w dru−
giej edycji konkursu Arts&Busi−
ness Awards.
* Wisła Płock przegrała z Vive
Kielce 29:32.
* 80 płockich listonoszy dołą−
czyło do akcji protestacyjnej; po−
dobnie jak strajkujący, żądają 40−
procentowej podwyżki i udziału
w dochodach z roznoszenia dru−
ków bezadresowych.
(j)
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KRZYSZTOF KALIŃSKI

Internet
dla wszystkich
Ostatni etap prac na odcinku od ul. Kolegialnej do ul. Królewieckiej

Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej dobiega końca

Deptak dla płocczan
Przypomnijmy, że w czerwcu zakoń−
czył się remont pierwszego odcinka uli−
cy: od skrzyżowania z Placem Naruto−
wicza do skrzyżowania z ulicą Kwiatka.
Na początku listopada gotowy był drugi
odcinek; do ul. Sienkiewicza (II etap).
Miesiąc później robotnicy kończyli bu−
dowę trzeciego etapu od ul. Sienkiewi−
cza do ul. Królewieckiej.
Zakres prac inwestycyjnych był po−
dobny we wszystkich etapach. Zgodnie
z projektem łódzkiego architekta Wło−
dzimierza Nowakowskiego, roboty ob−
jęły wymianę i uzupełnienie infrastruk−
tury technicznej m.in. sieci: wodociągo−
wej, kanalizacyjnej, cieplnej, elektrycz−
nej, oświetleniowej i telekomunikacyj−
nej. Wykonane zostały przyłącza sieci
do granic poszczególnych posesji.
Nowa nawierzchnia ul. Tumskiej wy−
konana została z granitu, który – ze
względów bezpieczeństwa – jest antypo−
ślizgowy. Dominują kolory piasku i sza−
rości, a kostka jest tak ułożona, aby two−
rzyć ozdobne kręgi rozchodzące się fala−
mi. Pas środkowy to deptak o szerokości
czterech metrów. W dzień służy pie−
szym, natomiast w nocy korzystają
z niego samochody dostarczające skle−
pom towar czy wywożące śmieci. To

również ciąg komunikacyjny dla straży
pożarnej, policji i karetek pogotowia. Po
obu stronach deptaka znajdują się chod−
niki po 5,5 metra każdy.
Od ul. Kolegialnej i Kwiatka do ul.
Sienkiewicza charakter ul. Tumskiej
nadaje „Hotel Angielski”. Tuż przed
nim ulica otrzymała formę placu
o kształcie elipsy. Projektant osiągnął
to poprzez odpowiednie ułożenie
kostki brukowej. Stanęła tu też fon−
tanna, podobna jak na I odcinku, ale
wykonana w innym granicie, o innej
kolorystyce i strumieniu wody.
Od ul. Sienkiewicza do ul. Królewiec−
kiej wyodrębnione zostały dwa place
o kształcie elipsy, które łączą pasaże pie−
sze zlokalizowane naprzeciw siebie.
Każdy z nich ma po dwa zdroje uliczne
(hydranty).
Jeśli chodzi o zieleń, na odcinku I i
III ma dominować klon kulisty, a na II
– robinia biała odmiana kulista. Nawet
zimą na Tumskiej nie będzie smutno,
gdyż w donicach będą rosły żywotniki
uformowane w drzewka. Jako niską
zieleń Nowakowski zaproponował
berberis julianae (berberys Juliany).
Prace na wszystkich odcinkach pro−
wadziła płocka Vectra.
M.D.

Urząd Miasta poszukuje firmy, która przebuduje boiska i urządzenia sportowe
w Specjalnym Ośrodku Szkolno−Wychowawczym przy ul. Gradowskiego

Boiska jak nowe
Wybrany w przetargu wykonawca bę−
dzie miał trzy miesiące od podpisania
umowy na realizację zadania. Boiska
i urządzenia sportowe służą do prowa−
dzenia zajęć lekcyjnych, rekreacyjnych
i rehabilitacyjnych z uczniami – również
niepełnosprawnymi – Ośrodka.
Obecnie SOS−W ma dwa boiska do
gry w piłkę ręczną; jedno o nawierzchni
trawiastej, a drugie o tartanowej. Część
południowa działki, na której maja być
prowadzone prace okryta jest starymi
nawierzchniami boisk, które przezna−
czone są do rozbiórki.
Program użytkowy nowych boisk
opracowano wspólnie z dyrekcją Oś−
rodka. W wyniku uzgodnień zapro−
jektowano dwa boiska, skocznię do
skoku w dal oraz bieżnię do biegu na
Sygnały Płockie

dystansie 60 metrów. Po przebudo−
wie do dyspozycji będą boiska do:
siatkówki o pow. 330 mkw. oraz ko−
szykówki – 390 mkw.
Projekt zakłada również budowę dro−
gi wewnętrznej, która umożliwi dojazd
do wszystkich boisk i urządzeń niepeł−
nosprawnym dzieciom na wózkach.
Przypomnijmy, że w pierwszym eta−
pie inwestycji, w 2005 roku na terenie
Ośrodka powstały już boiska do: piłki
ręcznej o pow. 450 mkw. oraz treningo−
we o nawierzchni trawiastej – 450 mkw.
Firmy, które chciałyby wykonać
prace na terenie placówki, muszą zło−
żyć swoją ofertę do 11 grudnia
2006 r. w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3,
stanowisko nr 8.
(m.d.)

Płocczanie mogą już korzystać
z bezpłatnego dostępu do internetu.
A wszystko za sprawą uruchomienia
Płockiej Bezprzewodowej Sieci Infor−
matycznej PloNET.
– Zbudowana w oparciu o technolo−
gię radiową WIMAX rozpoczyna nowy
rozdział informatyzacji Płocka – mówi
Andrzej Latuszek, pełnomocnik ds. in−
formatyzacji. – Sieć obejmuje swoim
zasięgiem 50 lokalizacji, około 20 hot−
spotów i tyle samo tzw. infomatów.
Hot−spoty to miejsca, gdzie można
połączyć się z siecią.
Dzięki nowej technologii można
oglądać strony www zupełnie za darmo.
Jedynym kosztem, jaki muszą ponieść
płocczanie to zakup do swojego kompu−
tera karty sieciowej, zgodnej ze standar−
dem 802.11 b/g. To wydatek kilkudzie−
sięciu złotych. Potem wystarczy tylko
znaleźć się w zasięgu hot−spota i połą−
czyć się z internetem. Konieczne jest
także wypełnienie formularza rejestra−
cyjnego, który pojawi się na stronie po−
witalnej po zidentyfikowaniu sygnału
sieci oraz akceptacja regulaminu.
Zasięg wynosi około 300 metrów. Ko−
rzystanie z infokiosków jest bezpłatne.

Poprzez sieć miejską nie można
ściągać nielegalnego oprogramowania
oraz filmów z wykorzystaniem progra−
mów typu p2p (emule, torrent). Zablo−
kowane są również strony o tematyce
erotycznej.
Punkty dostępowe rozmieszczone
są w następujących miejscach: Stary
Rynek, Miejskie Centrum Sportu
(Sportowa 1), Miejski Ogród Zoolo−
giczny, pływalnia Podolanka (Czwar−
taków 6), Szkoła Podstawowa nr 5
(Radziwie, Cicha 12), blok MZGM−
TBS (Kochanowskiego 13a), Książni−
ca Płocka (Kościuszki 6), blok Płoc−
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej Loka−
torsko−Własnościowej przy ul. Wol−
skiego 4/1, Wojewódzki Szpital Zes−
polony (Medyczna 19), Muzeum Ma−
zowieckie (Tumska 8), delegatura
Mazowieckiego Urzędu Wojewódz−
kiego (Kolegialna 15), Szpital Świętej
Trójcy (Kościuszki 28), pływalnia Ja−
giellonka (3 Maja 4), stadion Wisły
Płock, Płocki Ośrodek Kultury i Sztu−
ki (Tumska 11a), Nowy Rynek, Spół−
dzielczy Dom Kultury (Krzywoustego
3) oraz Spichlerz (Kazimierza Wiel−
kiego 11B).
M.D.

Ratusz poszukuje firmy, która zajmie się opracowaniem doku−
mentacji projektowej oraz na jej podstawie wyremontuje
obiekty Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego przy ul. Ka−
wieckiego. To już drugi przetarg na wykonanie tej inwestycji.

Siedziba dla Towarzystwa
Zadanie podzielono na trzy etapy.
W pierwszej kolejności, czyli do 15
czerwca 2007 roku powinien zostać wy−
konany remont budynku basenu wio−
ślarskiego. Został on wybudowany
w 1974 roku, a w 1997−1999 roku po−
stawiono dobudówkę. Obiekt ma pra−
wie 900 metrów kwadratowych po−
wierzchni, jest jednopiętrowy, a jego
dach pokryty papą. Zakres robót obej−
muje wykonanie m.in.: docieplenia,
niezbędnych przebić i zamurowań, no−
wych ścianek działowych, nowych po−
sadzek i okładzin ścian niecki basenu,
nowych posadzek w siłowni i pomiesz−
czeniu ergometrów, indywidualnych
węzłów sanitarnych w pięciu pokojach,
nowej instalacji wodno−kanalizacyj−
nych, elektrycznych, telefonicznej
i alarmowej.
Po remoncie na parterze będzie
m.in. odnowiony basen wioślarski
o powierzchni ponad 222 mkw., trzy
siłownie, natryski, szatnie dla dziew−
cząt i chłopców oraz pomieszczenie
dla ergonometrów. Na piętrze znajdzie
się pięć pokoi z węzłem sanitarnym,
pokój trenerów, pomieszczenia dla za−
rządu i sekretariatu PTW, magazynek
oraz kuchnia.
W drugim etapie, który zakończy się
31 sierpnia 2007 roku pracom remonto−
wym zostanie poddany hangar na łodzie

wioślarskie. Obiekt o pow. 840 mkw.
wybudowano w 1963 roku. Po remon−
cie hangar zyska nadbudowę o lekkiej
konstrukcji, gdzie magazynowane będą
łodzie i sprzęt sportowy. Ponadto wyko−
nawca ociepli ściany i stropodach, wy−
mieni stolarkę okienną oraz wrota do
hangarów i warsztatu szkutniczego. Bę−
dą zrobione także nowe instalacje wod−
no−kanalizacyjne, elektryczne, oświetle−
niowe i odgromowe.
Końcowym etapem inwestycji bę−
dzie remont budynku starego basenu,
który wybudowano w 1963 roku.
W części podpiwniczonej znajdują się
pomieszczenia kotłowni, magazynu na
olej i techniczne basenu. Po remoncie,
pomieszczenie po niecce basenu zosta−
nie zaadaptowane na salę ćwiczeń. Po−
nadto pomieszczenia przyległe od
strony zachodniej (oprócz kotłowni
i magazynu na olej) wykonawca
przekształci na zaplecze techniczne:
sanitariaty, sauny, gabinet odnowy
biologicznej. Na parterze znajdzie się
m.in. świetlica, magazyn sprzętu spor−
towego, szatnie oraz sala ćwiczeń. Po−
mieszczenia na pierwszym piętrze
przeznaczone będą dla komisji sę−
dziowskiej, jako punkt obserwacyjny
dla trenerów i sędziów.
Prace powinny zakończyć się do 15
grudnia przyszłego roku.
M.D.
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Rada Miasta Płocka 2006−2010

Krzysztof Buczkowski
(PO 473 głosy)
30 lat, wykształcenie wyższe (płocka
filia Politechniki Warszawskiej), wy−
kładowca systemów informatyki gos−
podarczej na tej uczelni, członek
TNP, dowódca Płockiej Drużyny
Kuszniczej.

Grażyna Cieślik
(PiS 343 głosy)
51 lat, wykształcenie wyższe (Poli−
technika Warszawska, Instytut Wyż−
szej Kultury Religijnej, Akademia
Pracy Socjalnej). Prezes PKPS
w Płocku, założycielka noclegowni
dla matek z dziećmi.

Józef Czurko
(Nasze Miasto Płock 245 głosów)
54 lata, wykształcenie wyższe (le−
karz), były kierownik przychodni przy
ul. Miodowej, obecnie współwłaści−
ciel przychodni prywatnej, radny
w kadencji 2002−2006.

Elżbieta Gapińska
(PO 357 głosów)
46 lat, wykształcenie wyższe (Akade−
mia Pedagogiki Specjalnej w Warsza−
wie), współzałożycielka płockiej PO,
pracuje w Gimnazjum nr 5.

Arkadiusz Iwaniak
(Lewica i Demokraci 361 głosów)
32 lata, wykształcenie wyższe (Wyż−
sza Szkoła Biznesu i Administracji
w Warszawie), kierownik logistyki
w Orlen Ochronie, szef miejskiego
SLD.

Artur Jaroszewski
(PO 650 głosów)
42 lata, wykształcenie wyższe (inży−
nier elektryk po politechnice w Kijo−
wie, studia podyplomowe na UW, PW
i SGH), pracuje w Orlenie, współzało−
życiel płockiej PO.

Jacek Jasion
(Nasze Miasto Płock 620 głosów)
36 lat, absolwent Studium Społeczno−
Prawnego w Toruniu, instruktor kick
boxingu w SDK, specjalista ds. ochro−
ny w MTBS, radny w kadencji 2002−
2006.

Paweł Kolczyński
(PiS 706 głosów)
27 lat, wykształcenie wyższe (prawo
na Uniwersytecie Mikołaja Koperni−
ka, obecnie doktorant). Nauczyciel
w Szkole Wyższej im. Pawła Włodko−
wica, radca prawny.

Tomasz Kolczyński
(PiS 1027 głosów)
50 lat, wykształcenie wyższe (zarzą−
dzanie i marketing SW im. P. Włodko−
wica), długoletni pracownik Mostosta−
lu, wiceprezydent ds. inwestycji w mi−
nionej kadencji, radny od 1990 roku,
współzałożyciel płockiego PiS.

Tomasz Korga
(PiS 1155 głosów)
55 lat, wykształcenie średnie (Stu−
dium Medyczne w Krakowie), kie−
rownik akademika PWSZ, prezes
Hospicjum Płockiego, wiceprzewod−
niczący Rady Miasta w kadencji
2002−2006.

Wiesław Kossakowski
(Nasz Miasto Płock 249 głosów)
49 lat, wykształcenie średnie, pracow−
nik Rynexu, były poseł Polskiej Partii
Zielonych, radny dwóch minionych
kadencji.

Piotr Kubera
(PiS 575 głosów)
31 lat, wykształcenie wyższe (prawo
UMK), wiceprezydent Płocka ds.
polityki społecznej w kadencji 2002−
2006.
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Violetta Kulpa
(PiS 1154 głosy)
32 lata, wykształcenie średnie, głów−
na księgowa zarządu regionu NSZZ
Solidarność, radna w kadencji 2002−
2006.

Stanisław Kwiatkowski
(PSL 244 głosy)
54 lata, wykształcenie wyższe (prawo
i administracja na UW), sekretarz
gminy w Pacynie, obecnie dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespolone−
go w Płocku.

Lech Latarski
(Nasze Miasto Płock 394 głosy)
51 lat, wykształcenie wyższe (zarzą−
dzanie i marketing), pracuje w CNH
Polska, związkowiec (OPZZ) wybra−
ny na czwartą kadencję w Radzie,
w poprzedniej wiceprzewodniczący.

Magdalena Lewandowska
(Lewica i Demokraci 258 głosów)
55 lat, wykształcenie wyższe (Akade−
mia Techniczno−Rolnicza w Bydgosz−
czy), nauczycielka w SP nr 3. Radna
w kadencji 1998−2002.

Tomasz Maliszewski
(Lewica i Demokraci 399 głosów)
29 lat, wykształcenie wyższe (zarzą−
dzanie i marketing na UW), były pił−
karz ręczny, pracuje w Orlen Kol−
Trans.

Mirosław Milewski
(PiS 1403 głosy)
41 lat, wykształcenie wyższe. W
związku z ponownym wyborem na
Prezydenta Miasta na I sesji złożył
mandat.

Bożena Musiał
(Lewica i Demokraci 489 głosów)
51 lat, wykształcenie wyższe (mate−
matyka na UŁ), dyrektor płockiego
oddziału Towarzystwa Wiedzy Po−
wszechnej, radna w kadencji 2002−
2006.

Andrzej Nowakowski
(PO 1415 głosów)
35 lat, wykształcenie wyższe (filolo−
gia polska na UMK), nauczyciel w Ja−
giellonce, radny kadencji 2002−2006.

Piotr Nowicki
(Lewica i Demokraci 623 głosy)
50 lat, wykształcenie wyższe (inż. bu−
downictwa), były dyrektor SP nr 17,
prowadzi własną działalność gospo−
darczą, radny od 1994 roku.

Elżbieta Podwójci−Wiechecka
(Lewica i Demokraci 318 głosów)
45 lat, wykształcenie wyższe, biblio−
tekarka po toruńskim UMK, kierow−
nik biblioteki na Podolszycach Pół−
noc, radna w kadencji 1998−2002.

Barbara Smardzewska−Czmiel
(PiS 535 głosów)
51 lat, wykształcenie wyższe (Wy−
dział Dziennikarstwa i Polityki Spo−
łecznej UW), pracownik płockiego
ZUS, radna w kadencji 2002−2006

Eryk Smulewicz
(PO 425 głosów)
33 lata, wykształcenie wyższe (inży−
nieria środowiska na PW i zarządza−
nie na SGH), prowadzi płockie Cen−
trum Wspierania Biznesu.

Piotr Szpakowicz
(PSL 223 głosy)
32 lata, wykształcenie
wyższe (mechanika, pe−
trochemia i budownictwo
na PW), kierownik działu
technicznego w Miej−
skim Ogrodzie Zoolo−
gicznym.

Nasi radni w Sejmiku
Do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z naszego – płocko−ciechanow−
skiego – okręgu wyborczego wybieraliśmy 9 radnych. Mandaty na reprezento−
wanie nas w samorządzie wojewódzkim w kadencji 2006−2010 otrzymali:
1. Adam Struzik (73.398 głosów) Płock – PSL
2. Henryk Antczak (7.748) Mława – PSL
3. Witold Chrzanowski (7.278) Lipniki Stare – PSL
4. Jerzy Krupa (5.511) Sochaczew – PSL
5. Wiesława Krawczyk (5.068) Przasnysz – PSL
6. Marek Martynowski (12.661) Płock – PiS
7. Benedykt Pszczółkowski (5.843) Pszczółki Górne – PiS
8. Stefan Kotlewski (8.514) Płock – PO
9. Marian Brudzyński (3.313) Pieńki Rzewińskie k. Płońska – LPR
opr. (j)
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W ciągu 14 miesięcy po podpisaniu umowy z firmą, która wy− Płock otrzyma 655 tysięcy euro na realizację projektu ge−
gra przetarg powinna zakończyć się budowa segmentu dydak− odezyjnego
tycznego w ramach rozbudowy Jagiellonki. Projekt budowla−
ny wykonało przedsiębiorstwo BUD−INVENT.

Rozbudowa liceum
Nowy segment ma powstać w miej−
scu, gdzie dotychczas znajdowała się
stołówka szkolna, która została roze−
brana.
Wejście główne do budynku dydak−
tycznego będzie od ulicy 3 Maja. Do−
datkowe wejścia przewidziano od stro−
ny internatu oraz od południa i zacho−
du, czyli od strony terenów sporto−
wych. Nowy segment będzie miał po−
nad 3 tysiące metrów kwadratowych.
Będzie to budynek wolnostojący, trzy−
kondygnacyjny, niepodpiwniczony
z kopertowym dachem.
Na parterze znajdą się: wejście
główne, hol z kioskiem, pomieszcze−
nia techniczne, szatnie (również spe−
cjalne dla ćwiczących na otwartych te−
renach sportowych) oraz biblioteka
z czytelnią, gdzie ustawionych zosta−
nie także pięć stanowisk komputero−
wych.
Na piętrze poza salami lekcyjnymi
zaprojektowane zostały dwa pokoje
dla nauczycieli z aneksem kuchennym.

Całe drugie piętro przewidziano na sa−
le lekcyjne.
W sumie, w całym segmencie znaj−
dzie się 14 sal lekcyjnych dla około
400 uczniów. W budynku będą po
dwie pracownie chemiczne i biolo−
giczne z zapleczami. Gabinety che−
miczne na piętrze posiadać będą
wspólne zaplecze. Jedna z klas przez−
naczona zostanie do prowadzenia ćwi−
czeń przez uczniów w grupach przy
stole ustawionym wzdłuż sali, a druga
do prowadzenia ćwiczeń przez nau−
czyciela.
Cały obiekt przystosowany zostanie
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dojazdy, chodniki oraz parkingi wy−
konane będą z kostki brukowej. Po−
między nowym segmentem a istnieją−
cym budynkiem liceum oraz basenem
powstanie plac rekreacyjny z „wyspa−
mi” zieleni niskiej i wysokiej. W po−
łudniowej części działki zarezerwowa−
no miejsce dla przyszłej sali gimna−
stycznej.
M.D.

Jest pozwolenie
Wojewoda Mazowiecki zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na
budowę IV odcinka dróg dojazdowych do nowego mostu. Chodzi tu o drogę kra−
jową od węzła „Dobrzykowska” do węzła „Góry”.
W ramach inwestycji powstanie siedmiometrowa jezdnia z dwoma pasami ru−
chu, każdy po 3,5 metra szerokości. Pobocza będą miały po 1,25 m szerokości.
Nowa droga będzie krzyżowała się z ulica Browarną, gdzie powstanie skanalizo−
wane skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. W projekcie przewidziano również
budowę wiaduktu w ul. Ciechomickiej, a na skrzyżowaniu ul. Kutnowskiej
– ronda o średnicy 50 metrów. Roboty obejmować będą także budowę: dróg lo−
kalnych, elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu, odwodnienia (syste−
mów rowów, przepustów i separatorów), oświetlenia oraz zagospodarowanie te−
renu zielenią.
(m.d.)

Po emeryturę – na pocztę?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
uprzejmie informuje, iż pieniądze na
należne świadczenia emerytalno−ren−
towe przekazuje zawsze w terminie
i bez opóźnień. Osoby zainteresowane
(świadczeniobiorcy) same deklarują
sposób przekazania im świadczeń tzn.
na rachunek bankowy lub w formie
przekazu pocztowego.
W związku ze strajkiem listonoszy
Poczty Polskiej, osoby otrzymujące
swoje świadczenia do domu, mogą
spotkać się w niektórych regionach kra−
ju z pewnymi utrudnieniami. Może zda−

rzyć się, że listonosze nie przyniosą na−
leżnej emerytury lub renty bezpośrednio
do domu adresata. W takiej sytuacji –
zgodnie z informacją przekazaną ZUS
przez Pocztę – świadczeniobiorcy będą
musieli odebrać przekaz osobiście
w najbliższej placówce pocztowej.
Wszystkich zainteresowanych prze−
praszamy za niedogodności, mimo że
nie wynikają one z winy Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy Oddziału ZUS
w Płocku)

Dla cyklistów

kończeniu inwestycji cykliści będą
mieli do swojej dyspozycji 1500 me−
trów ścieżki, biegnącej od zoo (obok
wiaduktu kolejowego) przy ul. Mosto−
wej do skrzyżowania z ul. Grabówka.
O wyborze przez ratusz wykonawcy
zadecyduje zaproponowana cena.
Oferty należy składać do 11 grudnia,
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Mia−
sta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.
(m.d.)

Najpóźniej od końca maja 2007 ro−
ku rowerzyści będą mogli już korzy−
stać ze ścieżki w ulicy Norbertańskiej
na odcinku od ul. Grabówka do zoo.
Urząd Miasta poszukuje wykonawcy.
Będzie on musiał przebudować ciąg
komunikacyjny i odwodnić go tak, aby
można było jeździć rowerami. Po za−
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Dostaliśmy grant

Komitet Mechanizmu Finansowego
rozpatrzył pozytywnie wniosek o grant
dla projektu „Wypracowanie i wdroże−
nie innowacyjnych metod integracji da−
nych katastralnych, mapy zasadniczej
i Bazy Danych Topograficznych oraz
modernizacja usług publicznych świad−
czonych przez służbę geodezyjną i kar−
tograficzną”, przygotowanego przez
województwo mazowieckie we współ−
pracy z Głównym Geodetą Kraju oraz
samorządami Płocka i powiatu piase−
czyńskiego. Na realizację przyznano
grant w wysokości 4.626.448 euro, tj. 85
procent kosztów kwalifikowanych. (po−
zostałą kwotę pokryją wspólnie partne−
rzy przedsięwzięcia). Płock, jako uczest−
nik projektu, otrzyma 655 tysięcy euro.
Projekt będzie finansowany z Me−
chanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Norwe−
skiego Mechanizmu Finansowego. Do
głównych celów przedsięwzięcia, któ−
rego realizacja potrwa ponad trzy lata,

należy utworzenie nowoczesnej cyfro−
wej bazy danych geodezyjnych dla
Płocka i powiatu piaseczyńskiego, in−
tegracja tych danych z zasobem geo−
dezyjnym i kartograficznym woje−
wództwa, wypracowanie metod
i stworzenie oprogramowania do łą−
czenia obiektów baz danych katastral−
nych, mapy zasadniczej i Bazy Da−
nych Topograficznych oraz przyjmo−
wanie i udostępnianie danych przez
Internet. Zaletami takiego rozwiązania
będzie między innymi obniżenie kosz−
tów zbierania danych, możliwość ciąg−
łego dostępu do jednolitych i wiary−
godnych danych pochodzących z jed−
nego źródła, tworzenie opracowań to−
pograficznych, znaczne skrócenie cza−
su i poprawa jakości dostępu do infor−
macji oraz przyspieszenie procesów
inwestycyjnych w Płocku i powiecie
piaseczyńskim (a w przyszłości rów−
nież w pozostałych powiatach woje−
wództwa).
ag

Pomóż bezdomnym
Zima to ciężki okres dla osób, które
nie mają mieszkania. Jeśli zauważysz
bezdomnego na klatce schodowej lub
w innym miejscu, to możesz udzielić mu
informacji, gdzie może uzyskać bezpłat−
ną pomoc. Podajemy wykaz instytucji,
które zajmują się bezdomnymi:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecz−
nej, ul. Wolskiego 4, tel. 024 364 02 10
(sekretariat), 024 364 70 94 (dział pracy
socjalnej) lub 024 364 70 91, 92, 93
(sekcja ds. integracji społecznej)

2. Noclegownia dla kobiet i matek
z dziećmi, ul. Misjonarska 22, tel. 024
364 76 05
3. Dom dla bezdomnych mężczyzn
oraz hostel dla bezdomnych męż−
czyzn wymagających opieki me−
dycznej, ul. Sienkiewicza 54, tel.
024 266 89 67
4. Punkt higieny sanitarnej – bez−
płatna łaźnia dla osób bezdomnych
z terenu Płocka, ul. Medyczna 1, tel.
024 367 19 09.
(m.d.)

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku,
spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary,
szczęścia i powodzenia.
mieszkańcom Płocka
życzy
Rada Mieszkańców Osiedla
”KOCHANOWSKIEGO”

W imieniu Rady Mieszkańców Osiedla „Wyszogrodzka”
zdrowych, radosnych, pełnych ciepła i nadziei
Świąt Bożego Narodzenia
oraz optymizmu i pomyślności
w Nowym 2007 Roku
mieszkańcom Płocka życzy
przewodniczący Rady
Ryszard Rzymkowski
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– Coraz bardziej zżywam się z moimi bohaterami, to już są dla mnie żywi ludzie – opowiadał
ks. prof. Michał Marian Grzybowski podczas promocji swojej najnowszej książki

ANDRZEJ DĘBSKI

Farna monografia

Jedynym znanym dotychczas
opracowaniem był opis płockiej Fa−
ry zawarty w monografii historycz−
nej abp Antoniego Nowowiejskiego
oraz krótki opis w „Dawnych ko−
ściołach płockich” Dominika Sta−
szewskiego.
Kto wie, gdyby nie jubileusz 650−
lecia parafii i kościoła, którego hi−
storia tak mocno zrośnięta jest z hi−
storią miasta, na książkę pt. „Parafia
św. Bartłomieja Apostoła w Płocku
1936 – 2006” musielibyśmy jeszcze
poczekać. Jej promocja, którą zorga−
nizowano 23 listopada w Książnicy
Płockiej była praktycznie ostatnim

punktem, trwających od kwietnia,
obchodów jubileuszu.
– Byłem na 600−leciu Fary. Wtedy
jeszcze jako młodego „kleryczka” na
II roku seminarium wzięto mnie do
asysty biskupiej. Mszę odprawiali bi−
skup pomocniczy Dudziec i biskup
Zakrzewski – wspominał ks. Michał
Grzybowski. – Nigdy nie sądziłem,
że będę uczestniczył 650−leciu i pisał
na ten temat książkę.
Historia Kościoła Katolickiego
na Mazowszu od lat leży w kręgu
jego zainteresowań. Jak sam mówi
„popełnił” wiele monografii, np.
„Goleszyn: szkice z dziejów para−

fii” (1992), „Zakrzewo, Kępa Pol−
ska: szkic z dziejów parafii”
(2002), „Ksiądz prałat Seweryn
Wyczałkowski” (1996), „Kanonie
płockie:
materiały
źródłowe
z XVIII wieku” (1993), „Pałac Bi−
skupów Płockich: materiały źródło−
we XVI−XIX wieku” (1996), „Z
dziejów Seminarium Duchownego
diecezji płockiej 1594 – 1994”
(1994). Przyznaje, jednak, że
w pewnym sensie boi się tych te−
matów, gdyż coraz bardziej zżywa
się ze swoimi bohaterami i nie do
końca potrafi spojrzeć na nich
chłodnym okiem historyka. Jego
najnowsza książka powstała przede
wszystkim z opracowań materiałów
kościelnych, z zachowanych akt
wizytacyjnych przechowywanych
w Archiwum Diecezjalnym oraz
Archiwum Państwowym w Płocku
(zwłaszcza jeśli chodzi o XIX w.).
Książka składa się z ośmiu ro−
zdziałów; począwszy od wprowa−
dzenia opisującego początki Kościo−
ła na Mazowszu i pierwsze budowle
sakralne w Płocku, poprzez czasy
kazimierzowskie i dwa kluczowe ro−
zdziały opisujące XVII i XVIII−
wieczne wizytacje, aż do najno−
wszych dziejów Fary i odkryć po−
dziemnych krypt w 2006 roku.
Książka dostępna jest w Książnicy
Płockiej i parafii św. Bartłomieja
w cenie 25 zł.
(rł)

Ślad ogromnego spustoszenia
(...) Z kolei widzimy Szwedów gosz−
czących w Płocku, a po ich ustąpieniu,
niemal wszystkie kościoły razem
w przykrej dla oka i serca przedstawia−
ły się ruinie i upadku. Wszystko to jed−
nak jakoś dźwignęło się, płocczanie
przychodząc do dawnej zamożności nie
przepomnieli i o duchowym skarbie
swej świątyni parafialnej, przyprowa−
dzając ją do dawnej okazałości. Lecz
toż samo prawie pokolenie doczekało
się drugiej wojny szwedzkiej za pano−
wania Augusta II elektora saskiego wy−
nikłej. Tym razem Szwedzi gnani przez
wojska sprzymierzone, przechodząc
przez ziemię nurską, różańską, ciecha−
nowską, zakroczymską i wyszogrodzką
zostawili za sobą ślad ogromnego spu−
stoszenia, nareszcie przybywszy do
Płocka w dniu 5 grudnia 1704 roku
zamknęli się w zamku wówczas obron−
nym, skąd wyparci, uchodząc za Wisłę
pozostawili tylko popiół i gruzy. Świą−
tynie zrabowane, krwią zbroczone, sta−
ły otworem, domy zostały spalone, jed−
nym słowem ostatni ich pobyt w tym
grodzie przedstawiał obraz zupełnego
spustoszenia i ruiny Czego miecz
i ogień nieprzyjacielski nie strawił, tego
następna w ślad idąca klęska dokonała.
W roku 1709, pod koniec 1711 morowe
powietrze grasujące w tym mieście,
resztki prawie ludności zabrało (...) Za−
ledwie jakaś garstka chroniąca się po
lasach i borach, po tak strasznej klęsce
gromadząc się wróciła do Płocka, gdzie
uspokoiwszy się z utrapienia zaczęła
krzątać się dokoła podźwignięcia swe−
go miasta. W takim położeniu rzeczy,
trudno im było zaradzić jednocześnie
grożącej upadkiem swojej świątyni.
Dominik Staszewski
(Korespondent Płocki, 1881 nr 57, s.1)

MSZA UROCZYSTA W ŻAŁOBNYM KONTEKŚCIE
Zaplanowany na 24 listopada finał
obchodów 650−lecia płockiego kościo−
ła pod wezwaniem św. Bartłomieja,
popularnie zwanego Farą, otrzymał
niespodziewany a posępny kontekst:
dwa dni wcześniej ogłoszono żałobę
narodową z powodu tragedii w kopal−
ni w kopalni „Halemba” w Rudzie Ślą−
skiej. Zastanawiano się w związku
z tym, czy uroczysty koncert z udzia−
łem cenionej w świecie orkiestry Sin−
fonia Varsovia, Warszawskiego Chóru
Chłopięcego i Męskiego przy Akade−
mii Muzycznej im. F. Chopina, chóru
Pueri Cantores Plocenses i tercetu soli−
stów (Grażyna Flicińska−Panfil – so−
pran, Mariusz Cyciura – tenor i To−
masz Piluchowski – bas) pod batutą
Krzysztofa Kusiela−Moroza dojdzie
w owym dniu do skutku.
Jakoż i doszedł: jak ujął to pro−
boszcz „Fary” w krótkim zagajeniu,
byłoby wręcz dziwne, gdyby tak się
nie stało. Wszak, w dniu zbiorowej
żałoby, wszyscy wierzący w nieś−
miertelność duszy kierują myśli ku
niebu – a cóż może temu lepiej sprzy−
jać niż muzyka płynąca z natchnień
religijnych?
Tak można – w przybliżeniu – okre−
ślić Messe solennelle de Ste Cecile
G−dur (1855), czyli „Mszę uroczystą
Sygnały Płockie

w intencji św. Cecylii” Charlesa Gou−
noda, wykonaną na okoliczność ob−
chodów jubileuszu Fary.
Przybliżenie bierze się stąd, że Go−
unod, do dziś znany jako autor utwo−
rów religijnych w rodzaju słynnego
Ave Maria, czy nawet hymnu pań−
stwa kościelnego O felix Roma, naj−
lepiej odnajdywał się w dziedzinie
opery – o czym świadczy niezmien−

nie popularny Faust. Stąd też w jego
oratoriach, Requiem czy właśnie
w Messe solennelle de Ste Cecile
często spotykamy ansamblowe nu−
mery wokalne, kojarzące się raczej
z teatrem muzycznym niż z wyko−
nawstwem sakralnym. Miejscami po−
dobna twórczość ociera się niemal
o banał – w końcu mamy tu do czy−
nienia z jednym z najbardziej popu−

larnych i najsowiciej wynagradza−
nych kompozytorów XIX stulecia –
choć akurat w Messe solennelle de
Ste Cecile, należącej do najczęściej
dziś wykonywanych dzieł Gounoda,
właściwe proporcje między pier−
wiastkiem religijnym a świeckim po−
niekąd udało się zachować.
Utwór został skomponowany na
tercet solistów, chór mieszany, orkie−
strę i organy – co w płockim wykona−
niu nie znalazło odzwierciedlenia
o tyle, że chór okazał się męski, a or−
ganów nie było wcale. Mimo to jed−
nak, solowe partie wokalne zabrz−
miały przekonująco (zwłaszcza so−
pran Flicińskiej−Panfil, dość regular−
nie goszczącej na koncertach z udzia−
łem Pueri Cantores Plocenses), a w
ustępach orkiestralno−chóralnych,
niezależnie od wspomnianych wyżej
efekciarskich mielizn, na ogół utrzy−
mano nastrój religijnej powagi i sku−
pienia. Sinfonia Varsovia w oczywi−
sty sposób potwierdziła swą klasę,
prezentując precyzję artykulacji i na−
sycenie brzmienia rzadko w miejsco−
wych salach koncertowych spotyka−
ne, a Fara – w sensie akustycznym
wyraźnie dystansująca katedrę – oka−
zała się dla całej produkcji miejscem
prawdziwie przyjaznym.
A.D.
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85 lat „Ekonomika”

Wychowankowie Krzywickiego

Sztandar Państwowego Gimnazjum Kupieckiego im. Królowej Kingi, rok fundacji 1923

Zespół Szkół Ekonomiczno Kupiec−
kich obchodził swój kolejny jubile−
usz, na który zaproszono absolwen−
tów i wielu znamienitych gości. Jak−
kolwiek szkoła kilkakrotnie zmienia−
ła nazwę i dostosowywała profil
kształcenia do potrzeb rynku, utrzy−
mała główny kierunek i tradycję do−
brego przygotowania kadr dla han−
dlu, w którym umiejętność prawidło−
wego kalkulowania kosztów jest
podstawą sukcesu.
Historia

Placówka powołana do życia
w 1921 roku, jako Państwowa Szko−
ła Przemysłowo−Handlowa Żeńska
miała pierwotnie za swą patronkę
Królową Kingę. Do 1932 roku przyj−
mowane były do niej tylko dziew−
częta. Wówczas szkoła żeńska połą−
czyła się ze Szkołą Handlową Męską
Stowarzyszenia Kupców Polskich
i jako Czteroletnia Koedukacyjna
Szkoła Handlowa wprowadziła się
do nowego budynku przy ul. Misjo−
narskiej 20. Do II wojny światowej
(kiedy to działalność edukacyjna zo−

stała przerwana) szkoła jeszcze dwu−
krotnie zmieniała nazwę. W 1945 ro−
ku została reaktywowana jako koe−
dukacyjne Gimnazjum i Liceum
Handlowe, po 7 latach przekształco−
ne w Technikum Finansowe, a na−
stępnie Ekonomiczne.
W 1962 wmurowano akt erekcyjny
pod budowę nowego (obecnego)
gmachu, wciąż rozrastającej się, pla−
cówki. Budowę ukończono w 2 lata
i w 1965 roku nastąpiło uroczyste
otwarcie Państwowej Szkoły Ekono−
micznej przy ul. Wolnej Afryki (dziś
abpa Nowowiejskiego) i nadanie
szkole imienia prof. Ludwika Krzy−
wickiego. Dlaczego wybrano akurat
tego patrona? Trudno dziś ocenić.
Może dlatego, że był nie tylko zna−
komitym socjologiem i ekonomistą,
ale przede wszystkim płocczaninem.
Patron

Ludwik Joachim Franciszek Krzy−
wicki urodził się 21 sierpnia 1859
roku w zubożałej rodzinie ziemiań−
skiej, osiadłej w Płocku, przy ul.
Bielskiej 14. Jego ojciec Tadeusz był

Odsłonięcie pomnika patrona szkoły 16 czerwca 1972 roku
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urzędnikiem Rządu Gubernialnego
Płockiego, a dziadek Franciszek –
kontrolerem skarbowym. Babka Ma−
rianna Krzywicka (z domu Cybul−
ska) prowadziła dość znany wów−
czas Hotel Poznański.
W Płocku L. Krzywicki w 1878
roku ukończył „Małachowiankę”
i podjął studia matematyczne na
Uniwersytecie Warszawskim. Inte−
resował się również antropologią,
etnologią i archeologią. Od 1921 ro−
ku kierował pracami Instytutu Gos−
podarstwa Społecznego, był człon−
kiem Polskiej Akademii Umiejętno−
ści. Napisał wiele książek, rozpraw
i artykułów, zmarł 10 czerwca 1941
roku.
W rok po nadaniu szkole imienia
Ludwika Krzywickiego, na Wzgórzu
Tumskim, obok siedziby TNP, stanął
jego 3−metrowy pomnik wg projektu
Stanisława Lisowskiego.

Na przełomie lat 60. i 70. utworzo−
no w szkole Klub Przyjaźni Polsko−
Wietnamskiej,
zorganizowano
szkolne muzeum, które potem
przekształcone zostało w szkolną Iz−
bę Pamięci Narodowej. W roku
szkolnym 1965/66 zaczęto wydawać
miesięcznik „Miniatury Szkolne”.
Dużą sławę szkole przyniosła
dziewczęca orkiestra dęta (1976−
1991) nagrodzona przez ówczesną
Wojewódzką Radę Związków Za−
wodowych. Silnie swą obecność
zaznaczała drużyna harcerska: np.
w 1985 roku harcerze z „Ekonomi−
ka” zajęli I miejsce w wieloboju sa−
nitarnym X Manewrów Techniczno−
Obronnych Chorągwi Płockiej ZHP
a harcerski zespół instrumentalno−
wokalny „Optymistki” odnosił suk−
cesy na przeglądach i konkursach
piosenki harcerskiej.

Nie tylko nauka

Przez 85 lat działalności szkoła
wykształciła wielu bardzo dobrych
absolwentów, którzy osiągnęli suk−
cesy w życiu zawodowym. Ale nie
tylko nauką żyli i żyją uczniowie
„ekonomika”. Kronika szkoły obfi−
tuje w rozliczne pozaedukacyjne
osiągnięcia wychowanków. Przej−
rzyjmy niektóre jej karty.
80 lat temu oprócz przedmiotów
podstawowych uczono praktycznych
umiejętności m.in. ogrodnictwa
i pszczelarstwa a także języka fran−
cuskiego i niemieckiego. W latach
1936−1939 w szkole funkcjonował
już gabinet lekarski i stomatologicz−
ny a także spółdzielnia uczniowska
(prowadziła sklepik z materiałami
piśmiennymi i książkami) i „kasa
wycieczkowa”, ułatwiająca uczniom
udział w wycieczkach krajoznaw−
czych. Uczniowie mieli obowiązek
noszenia jednakowych mundurków
z
czapkami
”maciejówkami”.
W 1932 roku nawiązano współpracę
międzynarodową – korespondowano
ze szkoła polską w Sao Mateos
w Brazylii.

Grażyna Kobylak, absolwentka „Ekono−
mika” tańczyła w „Mazowszu”

Od pierwszych lat powojennych
w szkole rozwijał się sport (zajęcia
pozalekcyjne) i uczniowie zdobywa−
li medale w różnych dyscyplinach:
strzelectwie, siatkówce, koszyków−
ce, lekkiej atletyce, badmintonie
i wioślarstwie (absolwentami tej
szkoły są m.in. Jacek Streich – olim−
pijczyk z Seulu, Honorata Motylew−
ska – reprezentantka Polski na wio−
ślarskich Mistrzostwach Świata
w Indianapolis i Ewa Miszczuk – za−
wody o Puchar Świata w Paryżu).
O laureatach wielu olimpiad
przedmiotowych trudno wspomnieć
– jest ich zbyt wielu.
Zgromadzeni na jubileuszowych
uroczystościach uczniowie, pedago−
dzy i absolwenci byli dumni ze swo−
jej szkoły, która mimo tylu przeksz−
tałceń i historycznych zawirowań
przetrwała, dając miastu i regionowi
ponad 18 tysięcy absolwentów i...
ma się bardzo dobrze.
E.J.
Sygnały Płockie

*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*
Festiwal Zawodów, Szkolny Ośrodek Kariery Zawodowej czy karty do gry z opisem Radziwia
– to kilka z zrealizowanych pomysłów w III LO w ramach projektu „Szkoła marzeń”

Sukcesy „Trzeciego”
We wtorek, 14 listopada uczniowie
i nauczyciele z liceum im. Marii Dą−
browskiej podsumowali jego realizacje.
– Kiedy przed ponad rokiem przystępo−
waliśmy do projektu, aby uzyskać środ−
ki z EFS nie przypuszczaliśmy co nas
czeka, ale muszę przyznać, że było war−
to – mówiła dyrektor Katarzyna Góral−
ska. – Chętnie będziemy się dzielić z in−
nymi naszymi doświadczeniami i zachę−
cać do sięgania po środki unijne. Szko−
le udało się zdobyć ponad 80 tys. zł.
W projekt zaangażowało się 24 nau−
czycieli i 564 z 916 uczniów szkoły
oraz 158 spoza niej. W sumie udało się
zorganizować blisko 930 godzin zajęć
pozalekcyjnych – co jest najlepszym
wynikiem w Płocku.
Przypomnijmy, że w październiku
2005 roku 443 szkoły w całej Polsce
rozpoczęły realizację swoich progra−
mów rozwojowych w ramach projektu
„Szkoła Marzeń”. Głównym jego celem
było zwiększenie szans edukacyjnych
i życiowych uczniów ze szkół wiej−
skich, dzięki wspólnej pracy nauczycie−
li, zaangażowaniu lokalnej społeczności
i stworzeniu lokalnych programów roz−
woju oświaty. Do projektu mogły zgło−
sić się szkoły, w których co najmniej 35

W Szkole Podstawowej nr 18, 9
listopada odbyło się uroczyste
wręczenie nagród laureatom IX
Międzyszkolnego Konkursu Pla−
stycznego, na który wpłynęły
152 prace ze szkół nr: 1, 3, 6,
11, 13, 15, 18, 20 oraz ze Szko−
ły Podstawowej w Staroźrebach
i Szkoły Podstawowej w Łącku,
POKiS i MDK.
Jury w składzie: Grażyna−Tryka
– kustosz Muzeum Mazowieckie−
go, Jerzy Mazuś – artysta plastyk
i dyrektor Płockiej Galerii Sztuki,
Iwona Jóźwicka – kierownik świet−
licy szkolnej, Halina Sierand – pra−
cownik PGS, obradowało w nowej

„Król Czasu” na scenie SP nr 18

Sygnały Płockie

proc. uczniów mieszkało w gminach
wiejskich. Jego finansowaniem zajęło
się Biuro Wdrażania Europejskiego
Funduszu Społecznego w Ministerstwie
Edukacji Narodowej i Sportu.
Co się udało?

W szkole powstała m.in. „klasa zero−
wa” dla III klas gimnazjów w Słupnie,
Maszewie Dużym i Siecieniu, które
współpracują z III LO. Skorzystało

z niej około 80 uczniów, którzy wzięli
udział w dodatkowych zajęciach z che−
mii, biologii, matematyki i języka an−
gielskiego. Aby ułatwić im dojazd na
zajęcia, sfinansowano bilety KM. Zaję−
cia uzupełniające z chemii, fizyki i języ−
ków obcych zorganizowano również
dla uczniów szkoły. Pomyślano też
o dyslektykach i zorganizowano im po−
moc terapeuty. W ramach projektu
powstał Szkolny Ośrodek Kariery Za−

IX Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

,,Płock jesienią”
siedzibie Galerii. Pod uwagę brano
przede wszystkim: samodzielność
wykonania pracy, ciekawe rozwią−
zanie plastyczne (pomysłowość
wykonania), uwzględnienie w pra−
cy elementów charakterystycznych
dla naszego miasta oraz sposób wi−
dzenia i przedstawienia pejzażu je−
siennego.
Komisja postanowiła:
– w kategorii dzieci 6−letnich wy−
różnić: Julę Baranowską, Jana Der−
kowskiego i Julię Przybylską (wszy−
scy z Młodzieżowego Domu Kultury
w Płocku).

– w kategorii dzieci 7−letnich (kl.
I) nagrodzić: Klaudię Wiśniewską
z Płockiego Ośrodka Kultury i Sztu−
ki – Pracownia Plastyczna ,,Piwni−
ca” (I miejsce), Ewelinę Krawczyk
z Płockiego Ośrodka Kultury i Sztu−
ki – Plastyczna ,,Piwnica” (II nagro−
da) i Ewę Kolczyńską ze Szkoły
Podstawowej Nr 6 w Płocku. Wy−
różnienie w tej grupie wiekowej
otrzymała Karolina Wiśniewska ze
Szkoły Podstawowej w Staroźre−
bach.
– w kategorii dzieci 8−letnich (kl.
II) nagrodzić: I nagroda – Szymon
Gapiński ze Szkoły Podstawowej Nr
11, II nagroda – Anita Wyrzykowska
ze Szkoły Podstawowej Nr 18, II na−
groda – Dominik Milewski z Mło−
dzieżowego Domu Kultury, III na−
groda – Kacper Kalwasiński ze
Szkoły Podstawowej Nr 6 i również
III nagrodę otrzymała Aleksandra
Śmigielska ze Szkoły Podstawowej
Nr 3. Wyróżnienia przyznano drugo−
klasistom: Bartkowi Gzik ze Szkoły
Podstawowej Nr 11 i Katarzynie
Kolczyńskiej ze Szkoły Podstawo−
wej Nr 1.
– w kategorii dzieci 9−letnich (kl.
III) nagrodzono: Monikę Gurzkowską
ze Szkoły Podstawowej Nr 20 (I miej−
sce), Olę Plewkę ze Szkoły Podstawo−
wej Nr 20 (II miejsce), oraz dwiema
równorzędnymi trzecimi nagrodami
Agatę Gawlik ze SP Nr 6 i Marię Jóź−
wicką z SP Nr 18. Wyróżnienia przy−

wodowej, gdzie organizowane są spot−
kania z doradcami urzędu pracy, testy
preferencji zawodowych, warsztaty
asertywności, radzenia sobie ze stresem
czy autoprezentacji. Uczniowie zorgani−
zowali I Festiwal Zawodów, postały ko−
ła zainteresowań: etnologiczne i ekolo−
giczne. W ramach tego pierwszego mło−
dzież mogła prowadzić w swoich wiej−
skich środowiskach badania, jak prze−
miany społeczne wpływają na postawy
ludzi. Uczniowie wykonywali foldery
promujące ich wieś, miejsce ich urodze−
nia. Dość nietypowym ujęciem tego te−
mu wykazali się m.in. Krzysztof Blin−
kiewicz i Marcin Zdanowski – ucznio−
wie III LO – którzy opracowali i wyko−
nali dwie talie kart do gry o Radziwiu
(na zdjęciu) ze statystykami, opisem
najciekawszych miejsc i wydarzeń hi−
storycznych.
Do współpracy wciągnęli 14 insty−
tucji m.in. Muzeum Mazowieckie,
Mazowieckie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli.
III LO to „Szkoła z klasą”, od wielu
lat realizująca program „Szkoły Pro−
mocji Zdrowia” we współpracy ze
szpitalem wojewódzkim w Płocku.
Uczniowie brali też już udział w unij−
nym programie „Sokrates−Comenius”,
otrzymując kilka grantów na projekty
autorskie.
(rł)
O III LO i programie Szkoła Marzeń
czytaj
więcej
na
www.3lo.pl
i www.szkolamarzen.edu.pl

padły: Julii Kępczyńskiej z SP Nr 11,
Jakubowi Śledzianowskiemu z SP Nr
20, Martynie Sobeckiej z SP w Łącku,
Ani Garwackiej z SP Nr 6, Kamili Mó−
rawskiej z SP Nr i Katarzynie Szy−
mańskiej z SP Nr 20.
– w kategorii dzieci 10−letnich (kl.
IV) nagrody otrzymali: I – Zuzanna
Wyrzykowska ze Szkoły Podstawowej
w Maszewie Dużym, II – Agata Mali−
nowska z MDK, III – Alicja Walczak
z MDK. Ponadto wyróżniono: Marty−
nę Szałańską, Aleksandrę Wiśniewską
i Mateusza Kacprzyckiego (wszyscy
ze Szkoły Podstawowej w Staroźre−
bach), Karolinę Krajewską i Darię Ro−
gowską ze Szkoły Podstawowej
w Maszewie Dużym, Paulinę Cichoc−
ką z SP Nr 13 w Płocku i Klaudię
Fronczak ze Szkoły Podstawowej
w Łącku.
– w kategorii dzieci 11−12−letnich
(kl.V−VI) I nagrodę otrzymała
Agnieszka Kaczmarczyk z SP Nr 18,
II – Filip Woźniak z SP Nr 18, III
– Hubert Chiżyński ze Szkoły Podsta−
wowej w Staroźrebach. W tej kategorii
wyróżniono: Karolinę Chęcińską z SP
Nr 13, Kamilę Rudnicką i Dominikę
Spławską z SP Nr 15, Patrycję Kanię
ze Szkoły Podstawowej w Maszewie
Dużym, Emilę Sadłakowską ze Szkoły
Podstawowej w Staroźrebach i Ma−
gdalenę Bałazy z POKiS− Pracownia
Plastyczna,,Piwnica”. Wszystkie na−
grody zostały ufundowane przez
Urząd Miasta Płocka
Uroczyste ogłoszenie wyników kon−
kursu uświetniło przedstawienie szkol−
nego teatru klas młodszych „Promy−
czek”. Dzieci zaprezentowały bajkę
pt.: „Król Czasu”.
I.J.
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W 1237 roku biskup płocki podpisał akt lokacyjny nowego mia−
sta Płock. To jedyny w Polsce dokument lokacji miasta na pra−
wie polskim, który przetrwał do naszych czasów.

Płock ma 770 lat
Ale to nie jedyny wyjątek. Z pisma
wynika również, że na prośbę księcia
Konrada Mazowieckiego biskup
Piotr lokuje nowe miasto Płock.
Ten fakt wzbudził wiele kontro−
wersji wśród badaczy. Zasta−
nawiali się, dlaczego doku−
ment został wystawiony
przez biskupa płockiego,
a nie księcia. Przypuszcza
się, że mogła to być próba
załagodzenia konfliktu mię−
dzy władzami świeckimi i ko−
ścielnymi, ponieważ te ostat−
nie posiadały większość tere−
nów w mieście. Zdaniem ks. dr
Dariusza Majewskiego z Archiwum
Diecezjalnego, Płock był w pewnym sen−
sie „prywatną” własnością płockich bisku−
pów, stąd można wnioskować, że była to
właściwie lokacja miasta biskupiego.
Prawa i obowiązki

Jak pisze w swoim komentarzu Ewa Piór−
kowska
z
Archiwum
Państwowego
(Polska.pl), w lokacji miasta biskupiego
zwraca uwagę fakt nadania prawa rycerskie−
go wszystkim mieszkańcom Płocka tak obec−
nym, jak i gościom (hospites), którzy dopie−
ro się osiedlą. W kwestiach sądowych wi−
doczne są podobieństwa do prawa chełmiń−
skiego – sołtys pobierał całość kar od lżej−
szych przewinień i jedną trzecią od cięż−
szych – pozostałe dwie trzecie przypadały
księciu.
Zachętą dla przyjezdnych, aby tu się osie−
dlali, miała być zagwarantowana im dzie−
dziczna własność nieruchomości i stałe opła−
ty. Właścicielom karczm zapewniono pięć
lat wolnizny. W mieście było wówczas 15
karczm książęcych i 12 kościelnych. Pier−
wsze po upływie wolnizny musiały oddawać
księciu 15 grzywien lub w przypadku
zmniejszenia, lub zwiększenia się ich liczby
po jednej grzywnie od każdej karczmy. Ko−
ścielne karczmy były zwolnione z wszelkich
opłat.
Zapewniono także swobodę handlu rzecz−
nego (książę nie będzie zabierał statków,

chyba że mniejsze i po wyładowaniu ładun−
ku), a kupców zwolniono od ceł lądowych na
terenach należących do księcia Konrada
i jego syna Bolesława.
Spory o granice

Piórkowska podkreśla, że nadal
trwają spory dotyczące opisanych
w dokumencie granic miasta: ko−
ścioła św. Dominika na Górkach,
kościoła Wojsławowej (ecclesia
Wyslaui) i studni przy nim (puteum
Wyslaue ecclesie) oraz studni żydow−
skiej (puteum Iudeorum). Pierwszy
kościół był długo mylony z ufundowa−
nym w XV w. przez księżną Aleksandrę
kościołem św. Trójcy, przekazanym domi−
nikanom dopiero w 1405 r. Kościół Wojsła−
wowej to fundacja Dobiechny, wdowy po pa−
latynie Wojsławie z rodu Powałów, wycho−
wawcy Bolesława Krzywoustego. Położenie
tej świątyni nadal nie zostało jednoznacznie
stwierdzone, podobnie jak obu wspomnia−
nych w dokumencie studni.
Stan prawny przedstawiony w dokumencie
nie trwał długo. Po objęciu samodzielnych rzą−
dów nad Mazowszem przez syna Konrada Ma−
zowieckiego, Bolesława Konradowica, książę
przejął miasto od biskupa Piotra – wówczas
najprawdopodobniej unieważniono dokument
i zwrócono go wystawcy.
Nowej lokacji dokonano, najprawdopodob−
niej na prawie chełmińskim, na początku XIV
w. Dokument z 1314 r. potwierdza bowiem ist−
nienie ławy miejskiej, jednego z podstawo−
wych elementów samorządu miejskiego.
Oryginał aktu napisany jest w jęz. łaciński na
karcie pergaminowej o wymiarach 234x199 cm.
Widnieją na nim dwa nacięcia po pierwotnych
pieczęciach oraz pieczęć biskupa Jakuba
z Korzkwi z XV w. przywieszona później. Prze−
chowywany jest w Archiwum Diecezjalnym.
Przez całe lata przeleżał w archiwach bisku−
pich (do Archiwum Diecezjalnego trafił po je−
go utworzeniu na pocz. XX w.). Być może
dzięki temu, w mieście bezlitośnie niszczonym
przez częste pożary, epidemie i najeźdźców,
udało się go zachować do dzisiejszych czasów.
(rł na podst. AP w Płocku)

Niewierna kopia
Kopia aktu lokacyjnego została wykonana po II wojnie światowej i wystawiona w Muzeum
Diecezjalnym. Możemy ją oglądać do dziś. Co ciekawe, różni się ona od oryginału; ma dwie
pieczęcie zamiast (zgodnie ze stanem faktycznym) jednej. Nie wiadomo dlaczego kopiści po−
pełnili tak znaczący błąd, który jest dzisiaj przyczyną nieporozumień.
Wkrótce ma powstać druga kopia. Zamówiło je – i otrzymało już zgodę biskupa płockiego –
Muzeum Mazowieckie w Płocku na potrzeby tworzonej stałej ekspozycji historycznej, dotyczą−
cej dziejów Płocka (która będzie prezentowana w drugim – jeszcze nie wybudowanym – bu−
dynku muzeum).
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W imię Pana. Amen. Ponieważ, to co dzieje się w cza−
sie, razem z czasem ginie, jeśli świadectwem dokumentu
zostanie potwierdzone, więc my, Piotr, z Bożej łaski bi−
skup i cała kapituła Kościoła płockiego, chcemy uczynić
wiadomym teraźniejszym i przyszłym (pokoleniom), po−
nieważ dostojny książę Konrad, z Bożej łaski władca Ma−
zowsza, na naszą osobę i na cały stan kościelny, powie−
rzony naszej trosce, tak dalece rozciągnął wstęgę swojej
miłości, że Kościół mazowiecki, jego i naszemu zarządo−
wi poddany, nie tylko cieszy się tymi swobodami i wolno−
ściami, którymi przez hojność jego przodków został miło−
siernie wyróżniony, lecz także dzięki jego obfitej dobroci
bujniejszymi i obfitszymi darami łaski jaśnieje i błyszczy,
my mówię, na naszą miarę pragnąc mu odpłacić za jego
należną dobroć, uważając za słuszne, aby temu podobają−
cemu się Kościół służył, od którego wielkie dary opieki
i łaski wobec siebie odczuwa i niewątpliwie będzie odczu−
wał w przyszłości, że będą obfite najwięcej w tym, co do
jego godności i chwały Boga należy, jego pobożnej proś−
by o lokację nowego miasta, którą nam pobożnie przeka−
zał postanowiliśmy nie odrzucać i szybko ogłosiwszy jed−
nomyślną zgodę, bez obowiązku, zgodzić się z prośbą
wspomnianego księcia Konrada, który także za wspólną
zgodą i jednomyślną chęcią swoich synów mianowicie
Bolesława, księcia Mazowsza i innych młodszych, to jest
Siemowita i Siemomysła, użyczył plac między kościołem
Wojsławy i kościołem św. Dominika ze starym miastem,
prawem dziedzicznym płockim gościom i ich następcom
na wieczne posiadanie z tą formą wolności i z naszym po−
świadczeniem. Wszyscy goście ogólnie mają mieć pięć lat
wolności ważenia piwa w karczmach, po upływie których,
miasto będzie płacić księciu 15 grzywien lub z każdej kar−
czmy grzywnę srebra, z wyjątkiem 12 karczem Kościoła,
które Kościół spokojnie będzie posiadał. Książęca zaś op−
łata z karczem nie będzie ani zwiększana, ani zmniejsza−
na. Ktokolwiek przybędzie na nowy targ, czy rycerz czy
duchowny, wolny czy przypisany, rzeczy swoje swobodnie
sprzeda, lecz księciu i wójtowi tego miasta będą posłusz−
ni. Przewodu żadnego w tym mieście nie ma, ani sukno
księciu w tym mieście nie będzie wyrabiane, gdy jacyś
brańcy będą schwytani nie dalej od miasta jak do Ostro−
ga, Liskowa i Jaszczkowa będą odprowadzeni przez oby−
wateli. Za Wisłą zaś żaden przewód od miasta nie będzie
wprowadzony. Granice miasta są zaś od grobów, które są
wzdłuż drogi prowadzącej do Czerwińska, aż do studni
kościoła Wojsławy i drugiej studni żydowskiej i całego
ogrodzenia, które prowadzi do wspólnej drogi znajdują−
cej się obok kościoła dominikanów. Wszystkich mieszkań−
ców miasta, tak Niemców, jak i Polaków sądzi wójt, jeśli
sprawa nie jest tak trudna, że (powinna być) zaniesiona
przed księcia, mianowicie za walkę mieczem, za pobicie
na drodze lub w domu. Za sprawę między dwoma gośćmi
księciu nic opłaty się nie należy. Zaś za sprawę wielką,
księciu należą się dwie części, trzecia wójtowi. Jakakol−
wiek opłata gościowi będzie zasądzona, tym samym pra−
wem będzie karany gość, jak i rycerz. Żadnych innych op−
łat nie ma być w mieście, oprócz karczem. Krowa podwo−
rowa, która dotąd z miasta była płacona, odtąd płacona
nie będzie; ani też okręty, które przybijają na użytek księ−
cia nie mają być zabierane, jeśli sól nie zostanie usunię−
ta. Żaden okręt „pleniuska” nie należy do księcia, lecz
okręty, które nazywają „korabiami”, te należą do księcia,
również nie mają być zabierane siłą, jeśli sól ze statków
nie będzie wyładowana. Moneta obywatelom siłą nie bę−
dzie narzucana. Żaden obywatel płocki przechodząc lą−
dem nie płaci cła, lecz tylko wodą, tak przez ziemię księ−
cia Konrada, jak również przez ziemię księcia Bolesława.
Goście zaś mają korzystać z tego prawa, co i rycerze ma−
zowieccy. Dla usunięcia więc wszelkiej wątpliwości, któ−
ra z biegiem czasu przez któregoś z naszych następców
z powodu tej użytecznej fundacji i lokacji miasta mogłaby
być wysunięta, uczynionej za wspólną radą i zgodą, do−
browolnie i po dokładnym namyśle, temu dokumentowi
świadczącemu o tym fakcie, przez przywieszenie pieczęci
naszej i kapituły naszej, nadaliśmy moc wieczystego trwa−
nia. Dany w roku pańskim 1237.
(z łac. tłum. Ewa Piórkowska)
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Blisko 300 metrów akt i dokumentów – datowanych od XIII do XX w. – liczy zbiór płockiego
Archiwum Diecezjalnego. Kto je przegląda i czego tam szuka?

W

brew pozorom to nie stu−
denci, pracownicy nauko−
wi polskich uczelni wyż−
szych są najczęstszymi gośćmi archi−
wum. – Od kilku lat 80 proc. „kwerendy−
stów” to osoby prowadzące poszukiwa−
nia genealogiczne – mówi jego dyrektor
ks. dr Dariusz Majewski (na zdjęciu).
– Nie jest to wyłącznie moda, ale raczej
stała tendencja, nie tylko u nas, ale we
wszystkich polskich archiwach.
Rodzinne legendy

Zdaniem ks. Majewskiego poszuki−
wania prowadzą przede wszystkim oso−
by o rodowodzie ziemiańskim lub szla−
checkim, które – z wiadomych, ustrojo−
wych względów – nie mogły tego robić
przed 1989 rokiem. – To naturalna po−
trzeba. Każdy chce „być skądś” – doda−
je dyrektor archiwum. – Czego szukają?
Potwierdzenia pochodzenia lub uwiary−
godnienia jakieś rodzinnej legendy się−
gającej powstania styczniowego czy wo−
jen napoleońskich. Po co? Żeby zosta−
wić jakiś ślad dla dzieci i wnuków. Ta−
kich poszukiwaczy jest cała masa. Rocz−
nie to ponad 500 osób z różnych stron
świat, którzy piszą, przyjeżdżają i szuka−
ją. Większość z nich pochodzi – nie li−
cząc obywateli polskich – z Ameryki
i Europy Zachodniej. – Pamiętam, że
jednego dnia miałem gości ze Stanów
Zjednoczonych, Anglii i Afryki Południo−
wej. Archiwum, które prowadzą prak−
tycznie tylko dwie osoby, zaczęło się
bronić przed ich „zalewem” ogranicza−
jąc ilość dni (z 5 do 3), w których archi−
wa metrykalne są ogólnie dostępne.
Odpowiedzią na to rosnące zapotrze−
bowanie jest „Inwentarz ksiąg metrykal−
nych Archiwum Diecezjalnego w Płoc−
ku” pod red. ks. Dariusza Majewskiego,
który ukazał w tym roku.
W Inwentarzu znalazły się wszystkie
księgi metrykalne począwszy od poło−
wy XVI aż do XX wieku. Układ parafii
jest alfabetyczny, a w ich obrębie po−

Tak – mówiąc językiem uczniów
szkół wyższych – można by w skrócie
opisać nowe wydawnictwo Towarzy−
stwa Naukowego Płockiego, nad któ−
rym pracowało aż dwunastu autorów.
W przeciwieństwie do pierwszego to−
mu, który obejmował okres od zarania
dziejów do 1793 roku i liczył 274 stro−
ny, ten opisuje za−
ledwie 150 lat hi−
storii naszego mia−
sta a liczy sobie aż
1036 stron (z czego
blisko 150 to wyka−
zy źródeł i indeksy).
To różnica zrozu−
miała, bo i dostęp−
ność a także ilość ma−
teriału historycznego
z tego okresu znacz−
nie większa. W pier−
wszej część II tomu
– obejmującej lata
1793 – 1918 – może−
my znaleźć m.in. opis
życia społeczno –gospodarczego i kul−
Sygnały Płockie

Być skądś
dzielono archiwalia na księgi urodzeń,
małżeństw i zgonów co ułatwia poszu−
kiwania. Są też wskazówki, gdzie nale−
ży szukać ksiąg metrykalnych nie istnie−
jących już parafii. Książki zostały roze−
słane do wszystkich kancelarii parafial−
nych diecezji płockiej. – Ludzie poszu−
kując korzeni trafiają właśnie tam. Wie−
lu księży odsyła ich do nas, nie wiedząc,
że nie wszystkie akta ocalały. Osoby te
pokonują 100, 200 km, żeby się o tym
dowiedzieć. Inwentarz ma im pomóc te−
go uniknąć – wyjaśnia autor. Dla przy−
kładu: z parafii Płock zachowały się
księgi z lat 1584−1942, a z parafii Ki−
kół – jedynie sumariusz ogólny za lata
1707 – 1808.

Dariusz Majewski. Spora część prac po−
święconych jest historii Kościoła w ogó−
le, a także poszczególnym parafiom,
bractwom czy stowarzyszeniom katolic−
kim – tematyka niezwykle modna
w ostatnich czasach, zwłaszcza na uczel−
niach prywatnych.

– Zdarzają się osoby bardzo ambitne,
mające ciekawe pomysły, ale w praktyce
nie do zrealizowania – wspomina ksiądz
dyrektor. – Pamiętam studentkę, która
chciała napisać o związkach Jana Ko−
chanowskiego z jego protektorem – bi−
skupem płockim Myszkowskim. Opisać
jakie łączyły ich relacje? Czy się przyjaź−
nili? Teoretycznie ciekawa praca, ale
praktycznie niemożliwa do realizacji, bo
żadne materiały potwierdzające jej zało−
żenia się nie zachowały.
Równie nierealny – bo wymagający
szeroko zakrojonej kwerendy – okazał
się pomysł na pracę magisterską, doty−
czący dziejów protestantyzmu na Mazo−
wszu. Ciekawe prace, artykuły czy
książki wychodzą spod piór osób, które
mają już pewną orientację w diecezjal−
nych archiwach, np. rozprawa doktorska
na temat „Kościół a państwo. Relacje
w Księstwie Warszawskim” (KUL),
„Związki między endecją a kościołem”
(UMK) czy tekst w „Studiach płockich”
z dziedziny sfragistyki (jedna z nauk po−
mocniczych historii zajmującą się bada−
niem pieczęci jako źródeł historycznych;
w gr. sphragís to „pieczęć”) dotyczący
pieczęci biskupów płockich z XIV – XV
wieku.
(rł)

Ciekawe poszukiwania

Pozostałe 20 proc. zainteresowanych
zasobami archiwum w większości pro−
wadzi kwerendy naukowe. – Jeśli ktoś
pisze poważną pracę z historii północne−
go Mazowsza – opartą na źródłach – to
musi do nas trafić – podsumowuje ks.

Miniatura „Jonasz we wnętrzu ryby” zawarta w kodeksie „Prorocy Mniejsi”
z przełomu XIII i XIV w.

Ukazał się drugi tom „Dziejów Płocka” pod redakcją prof. Miro−
sława Krajewskiego obejmujący okres od II rozbioru Polski do
1945 roku. Jego promocję TNP zaplanowało na 11 grudnia.

Historyczna „cegła”
turalnego Płocka (autor−
stwa dr hab. A. M. Stogow−
skiej) oraz szkolnictwa
płockiego w okresie nie−
woli (dr B. Konarska – Pa−
biniak). Ks. prof. Marian
Grzybowski opisuje m.in.
postawy płockich bisku−
pów Szembeków i ich na−
stępców wobec okupan−
ta, a uzupełnieniem do
opisu katolickiego życia
religijnego, są rozdziały
autorstwa Ewy Piór−
kowskiej (która pisze
o
prawosławnych)
i Krzysztofa Kłodawskie−
go (o ewangelikach).

W części drugiej – dotyczącejo−
kres II Rzeczypospolitej – znajdzie−
my m.in. duży rozdział poświęcony
obronie Płocka w 1920 r. (dr G. Go−
łębiewski), historię Żydów płockich
w latach 1918 – 1939 (dr J. Przedpeł−
ski) oraz krótki opis kondycji ekono−
micznej miasta i jej mieszkańców
(prof. J. Szczepański) w trudnych la−
tach kryzysu gospodarczego (1929
–1933). Podobnie jak w pierwszej
części, o życiu kulturalnym i arty−
stycznym pisze Anna M. Stogowska,
katolickim – ks. Michał Grzybowski,
a o szkolnictwie – Barbara Konarska
– Pabiniak. Część III – to już okres
wojny i okupacji autorstwa prof. Mi−
rosława Krajewskiego. Zagładzie

Żydów rozdział poświęcił Jan Przed−
pełski, a ks. Grzybowski opisał hi−
storię kościoła w latach 1939 –45.
Obok już wymienionych autorów
znajdziemy również rozdziały napisa−
ne przez dr Mariana Chudzyńskiego
i Michała Sokolnickiego.
To już trzecie, powojenne wydanie
monografii Płocka. Pierwsza – pod
red. Prof. A. Gieysztora – ukazała się
staraniem TNP w 1973 roku. Drugie
wydanie wydrukowane zostało 5 lat
później. Na trzecie – oczywiście
uaktualnione, rozszerzone i uzupeł−
nione – przyszło czekać 22 lata. Za−
rząd Towarzystwa zdecydował o wy−
daniu „Dziejów Płocka” w trzech to−
mach. Po sześciu latach od wydania
I tomu (pod red. prof. Mariana Kal−
lasa) do rąk czytelników trafia tom
drugi. Wkrótce powinien być dostęp−
ny w siedzibie TNP i płockich księ−
garniach. Koszt jednego egzempla−
rza to 50 zł.
Publikację sfinansowano ze środ−
ków Urzędu Miasta Płocka.
(rł)
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Próbowano zrobić to jeszcze przed II wojną, a potem w 1985 roku. Ale nigdy się nie udało.
Jakie były losy pomnika niezwyciężonego władcy Polski, który całe życie związał z Płockiem?

Kłopoty z Krzywoustym
zł. Sztuka została zamówiona przez komitet społeczny
u Ludwika H. Morstina. – Przyjechałem do Płocka obej−
rzeć tę naturalną „dekorację”, jaką stanowią płockie
i nadwiślańskie wzgórze i uroda Wisły mnie urzekła...
Jak nie wykorzystać tego wspaniałego tła dla rycerskiej
epopei Krzywoustego. (...) Na wysokim płockim wzgórzu
można pobudować krużganki, baszty i zamczyska. Na
szare fale wiślane spuścić łodzie i galery, na których zat−
kną książęce proporce rycerze – zwierzał się Morstin A.
Orzechowskiej w „Kronice Świata i Polski”. Autor sztu−
ki pisanej nieco archaizowanym językiem skupił się wo−
kół sporu Bolesława ze swoim starszym bratem Zbignie−
wem. Drukarnia Braci Detrychów wydrukowała ją
w nakładzie 50 egzemplarzy. Misterium miało być pow−
tarzane co dwa lata i stać się wielką atrakcją Płocka, na
miarę odbywających się dziś rekonstrukcji historycz−
nych „Bitwy na Bzurą” czy „Grunwaldu”. Niestety, wy−
buch wojny uniemożliwił realizację zamierzeń.
Pisano do Jaruzelskiego
Trzy warianty nowego portretu Bolesława III Krzywoustego wykonane kolejno – po konsultacji z naukowcami – w
1984 r. przez Jerzego Mazusia

Gdzie ma stanąć, jak wyglądać, no i czy stanąć ma
w ogóle – pomysłów jest i było wiele, każdy budził i bu−
dzi silne emocje. W Płocku jest szkoła jego imienia, (IV
LO przy ZS nr. 1), tablica na romańskim palatium i ru−
choma figura (wraz z Hermanem) w wieży zegarowej ra−
tusza. Jego pomnik ma Sochaczew (na Wzgórzu Tum−
skim się urodził, ale tam zmarł). W Płocku nigdy nie
powstał, choć zawsze, gdy zbliżała się okrągła rocznica
jego urodzin lub śmierci myśl ta odżywa na nowo. 870 lat
od jego śmierci mija za dwa lata. Czy tym razem się uda?
Były pieniądze na pomnik

Już w maju 1927 roku – a więc na rok przed 790 rocz−
nicą urodzin władcy – „Dziennik Płocki” (nr 122, s.3)
donosił: „Na pomnik Bolesława Krzywoustego i Włady−
sława Hermana artysta rzeźbiarz T. (Tadeusz) Miszew−
ski otrzymał już deklaracje pisemnie od szeregu obywa−
teli na sumę 1110 zł”. To niezła sumka. Co się z nią sta−
ło, czy w ogóle została wypłacona „Dziennik...” nie pi−
sze. Próżno szukać w prasie z tamtych lat informacji
o realizacji zamiarów Miszewskiego (1879 –1960) – ab−
solwenta Akademii Sztuk Pięknych w Gand (Belgia),
ucznia Hipolita Le Roy i miłośnika twórczości Constan−
tina Meunier. Niedoszły twórca płockiego pomnika po−
jawia się, co prawda, w kontekście szeroko opisywanych
uroczystości sprowadzenia zwłok Juliusza Słowackiego.
25 czerwca na przystani towarzystwa wioślarskiego
wniesiono specjalny piedestał, na którym ustawiono Po−
piersie Słowackiego – pisze „Dziennik Płocki” – wyko−
nane w gipsie właśnie przez Miszewskiego.
Wielkie plany

Nastaje rok 1938. W lutym, z inicjatywy prezydenta
Stanisława Wasiaka, powstaje komitet obchodu 800.
rocznicy śmierci Bolesława Krzywoustego. W jego
skład wchodzą m.in. nauczycielka rysunku J. Betleyów−
na, dyrektor Muzeum Diecezjalnego ks. kan. A. Dmo−
chowski, prezes KAP K. Mayzner, prezes TNP A. Ma−
ciesza, bp A. Nowowiejski i Bolesław Detrych – prezes
Stowarzyszenia Kupców Polskich. Organizacja obcho−
dów to wielka szansa nobilitacji dla zaniedbanego, po−
wiatowego miasta, które – jakby to dziś powiedziano –
wstąpiło właśnie na ścieżkę rozwoju. Planowano wtedy
budowę kilku fabryk (m.in. celulozy, przetwórni owo−
ców i elektrowni wodnej na Skrwie, nie mówiąc o mo−
ście). Obchody mają mieć nie tylko charakter lokalny,
ale przede wszystkim ogólnopolski. W celu ich lepszego
przygotowania przeniesiono je na rok 1939, początkowo
na czerwiec, a następnie na wrzesień.
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Dojrzewa idea wystawienia widowiska plenerowego
– misterium o Bolesławie Krzywoustym. Przygotowy−
wane są też plakat i znaczek pamiątkowy. Poproszono
Ministerstwo Poczty i Telegrafów o wydanie znaczka
pocztowego z widokiem katedry płockiej. Pomysłów
było mnóstwo, choć nikt nie wracał do idei budowy
pomnika.
Owocem płockich obchodów było m.in. nadanie 8.
Pułkowi Artylerii Lekkiej im. „Króla B. Krzywoustego”
oraz nadanie jego imienia jednej z płockich ulic (przy
niej stoi SDK), która wyznaczała niejako dalszy rozwój
urbanistyczny miasta. „Tych, którzy widzą Płock małym
miasteczkiem, proszę wysłać na spacer po ul. Bolesława
Krzywoustego, a zmienią swoje zdanie” – pisał wów−
czas „Kurier Mazowiecki”.
Zapomniane Misterium

To było najpoważniejsze przedsięwzięcie roku 1939.
W misterium miało brać udział ponad 200 aktorów i sta−
tystów. Koszt imprezy zamykał się kwotą około 60 000

Idea wystawienia w Płocku misterium piastowskiego
odżyła podczas przygotowań do wielkich obchodów
900. rocznicy urodzin Bolesława w 1985 roku. Niestety,
i tym razem, się nie udało. Udało się za to m.in. odsłonić
tablice na pallatium, opracować nowy wizerunek wład−
cy na podstawie antropologicznej ekspertyzy czaszki
z 1972 roku (stworzył go J. Mazuś), nadać jednej ze
szkół jego imię. Przed 21 laty wrócił też pomysł budo−
wy pomnika. Zakładano, że będzie on z brązu, a monar−
cha na nim przedstawiony miał siedzieć na koniu. W tej
sprawie Zarząd TNP i Prezydium Rady Wojewódzkiej
PRON zwróciły się w 1983 roku do gen. W. Jaruzelskie−
go – ówczesnego Prezesa Rady Ministrów z prośbą
o podjęcie decyzji (wtedy podejmowało się je central−
nie). I znowu nic.
(rł)
Jak będzie tym razem? Zobaczymy.
PS. Kłopoty będzie miał również ten, kto chce od−
naleźć ulicę Krzywoustego na współczesnych „Pla−
nach Płocka”. Szukając jej w alfabetycznym spisie
ulic pod literą „k” możemy być rozczarowani. Wła−
ściwy trop to litera „b”, podobnie jak ul. Władysła−
wa Hermana znajdziemy pod „w”, a nie „h”.

Pomnik już w 1933 roku
Ten pomnik stoi przy ul. Staszica w Sochaczewie do
dziś. Jego odsłonięcie odbyło się 6 kwietnia 1933 ro−
ku. W „Tygodniku Narodowym” ukazała się wówczas
taka notatka: „Ksiądz Dziekan (i ówczesny proboszcz
parafii) Wincenty Trojanowski, pamiętając o pamiąt−
kach przeszłości w miejscu poświętnym Kościoła św.
Trójcy i Klasztoru o. Benedyktynów, w którym zmarł
(w 1138 r.) Bolesław Krzywousty ufundował krzyż, do
którego 6 kwietnia (1933 r.) z racji 1900 Jubileuszu
(Ukrzyżowania) Chrystusa Pana pójdzie procesja
i krzyż oraz pomnik zostaną uroczyście poświęcone.”
Na tablicy widnieje napis: „Miejsce poświętne/ Ko−
ścioła św. Trójcy i klasztoru o.o. Benedykt(yn)ów/
w którym zmarł w roku 1138 król polski/ Bolesław
Krzywousty/ oraz kościoła parafialnego św. Wa−
wrzyńca i św. Marii Magdaleny, konsekrowanego
w 1257 r./ spalonego w walce walk polskich z naja−
zdem pruskim/ w 1794 roku.” Co ciekawe, kamieniarz
w słowie „benedyktynów” pominął dwie litery „y”
oraz „n” i na tym samy kawałku dokonał poprawek.
(rł na podst. informacji Muzeum Ziemi Sochaczew−
skiej i Pola Bitwy Nad Bzurą oraz Referatu Promocji
i Informacji Urzędu Miejskiego w Sochaczewie)
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Trzeci prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego miał bardzo bogaty życiorys i zrobił wie−
le dobrego dla Płocka. W ciągu 91−letniego życia nie został jednak właściwie doceniony.

Bolesław Jędrzejewski

Sygnały Płockie

wym Płockim. Liczył straty w zbiorach, zabezpie−
czał okna i drzwi przed nieproszonymi gośćmi i zi−
mową aurą. 25 stycznia tegoż roku w czasie pier−
wszego zgromadzenia pracowników państwowych
na ratuszu Jędrzejewskiemu powierzono opiekę nad
reaktywowaniem płockiego sądownictwa. W marcu
powierzono mu obowiązki sędziego okręgowego,
a w lipcu został szefem Sądu Grodzkiego. W marcu,
dzięki jego staraniom wznowiła pracę biblioteka,
a miesiąc później odbyło się walne zgromadzenie
członków TNP, na którym wybrano go wicepreze−
sem Towarzystwa. Gdy 10.X.1945 roku zmarł Alek−
sander Maciesza, Bolesław Jędrzejewski został pre−
zesem TNP. Nadal uczył historii w „Reginkach” i w
„Małachowiance”. W 1947
roku wstąpił do Stronnictwa
Demokratycznego i w tym
samym roku został uhonoro−
wany przez Bolesława Bie−
ruta Srebrnym Krzyżem Za−
sługi.
Pewna stabilizacja, wy−
pełniona licznymi obowiąz−
kami, nie trwała jednak dłu−
go. Nadeszły czasy stali−
nowskie, które dotknęły
także jego. 13 grudnia 1949
roku został aresztowany je−
go syn Andrzej (3 lata wię−
zienia), a kilka dni później
również Bolesław. Naj−
pierw postawiono mu za−
rzut posiadania 2 pistoletów
z czasów okupacji, które
ukrył podobno w siedzibie
TNP, a potem dokładano
mu następne – o członkostwo w organizacji WiN
i o współpracy z okupantem. Jeszcze przed rozpra−
wą siedział w więzieniu na Mokotowie, a potem na
Pradze. Jak później wspominał, najtrudniejsze by−
ło nawet nie to, że w 9−osobowej celi przebywało
od 15 do 17 osób, ale to, że na krótki spacer wy−
puszczono go dopiero po 17 miesiącach.
Pierwsza rozprawa odbyła się dopiero 21 maja
1951 roku, a w lipcu zapadł wyrok – 5 lat pozbawie−
nia wolności. Prokuratura wojskowa zaskarżyła jed−
nak ten, zbyt łagodny jej zdaniem, wyrok i w grud−
niu 1951 wymiar kary podwyższono mu do 15 lat.
Karę odbywał w zakładzie karnym w Barczewie i we
Wronkach, gdzie współwięźniowie, a także służby
więzienne, docenili jego rzetelność i wiedzę i skiero−
wały do pracy w więziennej księgowości.
Po odwilży, w 1956 roku, Sąd Najwyższy uchy−
lił oskarżenie i w marcu Bolesław Jędrzejewski
wyszedł na wolność. Nigdy nie doczekał się reha−
bilitacji.
Wrócił do Płocka, ale pracy w żadnej szkole nie
mógł dostać. Podjął pracę w Gostyninie, jako ad−
wokat, a po jakimś czasie, gdy dostał pozwolenie
na pracę w Płocku, został zatrudniony jako radca
prawny w Płockiej Stoczni Rzecznej. W 1970 roku
przeszedł na emeryturę, a 6 lat później zmarła żo−
na Natalia.
Cały czas starał się aktywnie pracować w Towa−
rzystwie, sporo publikował w Notatkach Płockich.
W 1983 roku na nadzwyczajnym posiedzeniu TNP
otrzymał odznakę „Zasłużony dla województwa
płockiego”, a w 1985 roku został odznaczony Krzy−
żem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł w 1987 roku na wylew krwi do mózgu,
został pochowany na płockim cmentarzu komunal−
nym. 70 lat swego pracowitego życia poświęcił na−
szemu miastu, był jego żywą i barwną kroniką.
E. Jasińska
MACIEJ WRÓBEL

15 listopada, dokładnie w 110. rocznicę jego
urodzin, o zasłużonym płocczaninie opowiadał
w TNP ks. prof. dr hab. Michał Grzybowski. Uro−
dzony w Rewlu (Estonia), dokąd ojciec Władysław
– zubożały szlachcic spod Płocka – wywędrował
„za chlebem”. Po zdaniu matury w 1915 roku, stu−
diował krótko na uniwersytecie w Piotrogrodzie,
ale naukę musiał przerwać ze względów finanso−
wych. Przeniósł się do Kijowa i podjął tam pracę
w elektrowni.
Po rewolucji październikowej, we wrześniu 1918
roku, przyjechał do Płocka i zapisał się na Uniwer−
sytet Warszawski, na wydział filozoficzny. Nie zdą−
żył jednak postudiować, bo zaraz został powołany
do wojska, do jednostki stacjo−
nującej w naszym mieście. Po
wojsku pozostał w Płocku i za−
czął zaocznie studiować na
wydziale prawno−ekonomicz−
nym uniwersytetu w Poznaniu.
W tym czasie poznał Helenę
i Stefana Rutskich, co niewąt−
pliwie miało poważny wpływ
na jego dalszą drogę życiową.
Małżeństwu Rutskich pomagał
katalogować zbiory i w ten
sposób związał się z Towarzy−
stwem Naukowym Płockim,
któremu pozostał wierny do
końca.
Po uzyskaniu dyplomu ma−
gistra prawa Bolesław Jędrze−
jewski w 1922 roku ożenił się
z Ireną z Kalisza i wprowa−
dził się do żony. Podjął pracę
w kaliskim gimnazjum sióstr
nazaretanek. W Kaliszu mieszkał jednak tylko rok,
bo w 1923 roku jego żona zmarła na białaczkę
i potem wdowiec wrócił do Płocka.
Zaczął uczyć historii w gimnazjum żeńskim Regi−
ny Żółkiewskiej, a potem w Jagiellonce i jednocześ−
nie podjął aplikację sądową. Odnowił też współpra−
cę z Towarzystwem Naukowym Płockim, którego
w 1923 roku stał się formalnym członkiem. W 1929
roku powtórnie ożenił się (z Marią Hiller), ale i to
małżeństwo nie przetrwało długo; krótko po tym, jak
w 1931 roku urodził się syn Andrzej, Maria popełni−
ła samobójstwo, strzelając do siebie z pistoletu. Nie−
mowlęciem zajęła się rodzina.
Rok później zmarli Rutscy, a Bolesław Jędrze−
jewski przejął po nich kierownictwo Biblioteki im.
Zielińskich, nad którą miał pieczę do II wojny
światowej i zatrudnił się w płockim sądzie.
W 1933 roku został kierownikiem Sądu Grodzkie−
go w Chorzelach, dokąd dojeżdżał z Płocka. Gdy
wybuchła wojna inteligenci nie byli mile widziani
przez okupanta, dlatego też Jędrzejewski „wyrobił
sobie” papiery robotnika rolnego i jakiś czas egzy−
stował na wsi pod Płockiem. Kontaktował się
z członkami ruchu oporu, a w 1941 roku został
członkiem Związku Walki Zbrojnej a potem Armii
Krajowej (pseudonim Koral).
W tym samym roku ożenił się po raz trzeci i ze
swą żoną Natalią Bogusławską zamieszkali w ma−
łym domku przy kościele farnym. Gdy plebanię za−
jęli niemieccy lotnicy mieszkali też tam księża.
Szczegóły wojennych losów B. Jędrzejewskiego
nie są znane, jednakże jego działalność okupacyj−
na musiała być ważna, skoro został delegatem rzą−
du londyńskiego na powiat płocki. We wrześniu
1944 roku został aresztowany przez gestapo i w
areszcie przesiedział do 5 listopada.
Już następnego dnia po oswobodzeniu Płocka (22
stycznia 1945 roku) zajął się Towarzystwem Nauko−

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzie−
ci Płocka” skończył 60 lat. W zajęciach
najstarszego zespołu dziecięcego w kra−
ju przez te lata brało udział 6 000 osób.

Jubileusz sześciu
pokoleń
Założony przez druha Wacława Milke działa nie−
przerwanie od 1946 roku. W tym czasie dał 6 tys.
koncertów we wszystkich większych miastach Pol−
ski, kilkudziesięciu krajach Europy, a także w Japo−
nii. „Dzieci Płocka” śpiewały w największych euro−
pejskich salach koncertowych; Royal Albert Hall
w Londynie, Teatrze Wielkim w Warszawie i w
Operze Berlińskiej.
W piątek, 10 listopada sześć pokoleń wychowanków
świętowało urodziny swego zespołu. – Jesteśmy jak
wielka rodzina. Ta rodzina ma 60 lat, starzeje się, ale
duchem jest zawsze młoda – mówił Wacław Milke
w siedzibie zespołu przy ul. Jachowicza, którą w 1997 r.
otrzymał od Rady Miasta. – To jest najpiękniejszy pom−
nik w Płocku. Pomnik, który żyje – mówi druh Milke.
Uroczystości rozpoczęła poranna msza święta
w płockiej Farze. Potem był Apel Pokoleń w Małacho−
wiance i otwarcie – już w siedzibie – wystawy prezen−
tującej historię zespołu przygotowaną przez Książnicę
Płocką. Tę samą, którą tyle lat kierowała Bożenna
Strzelecka – wychowanka zespołu, a obecnie prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu.
Gwar, uściski, wspomnienia. – To moja żona –
przedstawia młody człowiek kilku seniorkom
w żółtych chustach z logo zespołu. Za chwilę na sa−
lę wchodzi starsza pani, wita się z koleżankami.
– Przyszłam z wnuczką – mówi z dumą. Zanim wy−
stawa została otworzona druh poprosił po jednej
osobie z każdego pokolenia, aby zapaliły po jednej
świecy. – Bo światło to człowiek – powiedział druh.
Po południu w Szkole Podstawowej nr 23 odbył się
koncert galowy, a dzień później wszyscy spotkali
się, aby powspominać dawne lata.
W ciągu swojej wieloletniej działalności Zespół zdo−
bywał nagrody i wyróżnienia, zajmował czołowe miej−
sca na festiwalach, brał udział w nagraniach telewizyj−
nych oraz w realizacji filmów pełnometrażowych.
Trudno sobie wyobrazić historię Płocka bez zespołu
i jej kierownika artystycznego. Z jego inicjatywy pow−
stał „Dzwon Pokoju”, „Księga Pokoju”, „Świeca – Dar
Serca” (przekazana Ojcu Świętemu – Janowi Pawłowi
II), zorganizowano Dni Historii Płocka oraz Harcerską
Akcję Ogniobrania.
Wielu byłych uczestników „Dzieci Płocka” zawodo−
wo pracuje w zespołach Śląsk, Mazowsze oraz Repre−
zentacyjnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego.
Dziś w zajęciach uczestniczy ponad 400 dzieci i
młodzieży w wieku od 6 do 20 lat, z czego około
200 bierze udział w koncertach. Kierują nim, obok
niezmordowanego druha – byli wychowankowie
– Bogdan Rogalski, Wacław Milke, Arkadiusz Ka−
nia, Katarzyna Korpolińska oraz Stefan Stefański
i Grzegorz Stafirski.
(rł)
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POS zakończyła obchody roku mozartowskiego

XVIII Liść Dębu

Słuchając Mozarta

Wiersz jak
kromka chleba

24 listopada Płocka Orkiestra Symfoniczna zakoń−
czyła przypadający w tym roku jubileusz 250−lecia
urodzin jednego z największych muzycznych geniuszy
Wolfganga Amadeusza Mozarta. Z tej okazji gościł
w naszym mieście wybitny skrzypek Jan Stanienda.
Podczas koncertu pełnił on podwójną rolę solisty i dy−
rygenta. Jako solista wykonał III koncert skrzypcowy
G−dur KV 216, a jako dyrygent poprowadził od skrzy−
piec płockich symfoników w dwóch innych kompozy−
cjach Mozarta: Divertimencie D−dur KV 205 i w słyn−
nej Symfonii nr 40 g−moll KV 550.
Co prawda, rodzima scena muzyczna znajduje się na
medialnych obrzeżach polskiego muzycznego życia,
jednak ten koncert pokazał, że Płocka Orkiestra Sym−
foniczna systematycznie – choć chciałoby się, aby czy−
niła to częściej – proponuje koncerty godne najwyż−
szej uwagi. Stanienda zaproponował w Płocku Mozar−
ta granego nowocześnie. Już pierwsze dźwięki „Diver−
timenta” przyciągnęły uwagę słuchaczy iście mozar−
towskim duchem. Dynamika i frazowanie zapropono−
wane przez Staniendę szły w parze z niebanalną lekko−
ścią i radością muzykowania Orkiestry.
Skrzypek wyśmienicie zaprezentował się także w III
koncercie skrzypcowym. Najbardziej lapidarnie moż−
na by rzec, że zaproponował on wykonanie bardzo bli−
skie duchowi epoki Mozarta. Kontrolowane wibrato
w partii solowej sprawiło, że utwór nabrał metafizycz−
nej wręcz przejrzystości i – co chwalebne – utracił sta−
romodny i romantyczny charakter. W części środko−
wej dzieła (Adagio) Stanienda udowodnił, że Mozart,
pomimo młodego wieki, potrafił pokazać obfitość dy−
skretnych emocji, ukrytych w pięknym brzmieniu
i szerokiej, łagodnej linii melodycznej.
W drugiej części wieczoru usłyszeliśmy Symfonię
nr 40 g−moll. Już pierwsze minuty Molto Allegro od−
słoniły specyficzny kształt tej interpretacji. Muzyko−
wi udało się pozbyć konwencjonalnych naleciałości.
Jak wiemy, utwór posiada zupełnie inny charakter
niż większość kompozycji Mozarta. Lata dzielące
nas od momentu powstania dzieła, wypaczyły nieco

jego interpretację. To, co dla Mozarta było tragiczne,
przejmujące grozą, czy posępne w nastroju, dla na−
stępnych pokoleń było jedynie tęskną melancholią,
przybraną w rokokowe kształty. Już epoka roman−
tyzmu mylnie odczytała tę kompozycję. Robert
Schumann określił ją jako „zwiewną grecką Grację”.
Powodem tego było zapewne to, że Mozart nie poka−
zuje tu bez osłonek swoich uczuć, a jedynie ograni−
cza się do sugestii. Stanienda starał się dotrzeć do
pierwotnego jądra tej Symfonii i pokazał wszystkie
jej charakterystyczne elementy z godną uznania wy−
razistością. Jego wykonanie było pełne pasji i dra−
pieżności. Kończące utwór Allegro assai zostało za−
grane w prawdziwie karkołomnym tempie, a w wol−
nych częściach nie zabrakło wyciszenia i pochylenia
się nad brzmieniem.
Robert Majewski

X lat płockiej Akcji Katolickiej

Przypatrzmy się powołaniu naszemu
Po 10 latach działalności odrodzonej
Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, jej
działacze ze wszystkich dekanatów
spotkali się 25 listopada w Wyższym
Seminarium Duchownym na II Kongre−
sie. Obrady poprzedziła msza św. odpra−
wiona przez bpa Stanisława Wielgusa
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela.
Życząc zebranym owocnych obrad bp
Wielgus przypomniał, że Akcja Katolic−
ka zaczęła realizować swe dzieło na po−
czątku XX wieku, kiedy to nowe ideolo−
gie – materializm, marksizm – szerzyły się wśród eu−
ropejskich elit, grożąc laicyzacją całych narodów.
Wówczas papież Pius X wydał w 1905 roku encykli−
kę o apostolacie świeckich. W Polsce (także w Płoc−
ku) Akcja zaczęła działać w 1930 roku, skupiając
w swych szeregach członków wcześniejszych sto−
warzyszeń katolickich. Jak pisze w „Dziejach Płoc−
ka” (tom 2) ks. Michał Grzybowski Akcja Katolicka
była na tamte lata dziełem wyjątkowym. Rodziła się
z dobrych płockich doświadczeń Ligi Katolickiej
i Związku Katolickiego. Dzięki osobistemu zaanga−
żowaniu biskupów: Nowowiejskiego i Wetmańskie−
go, aktyw szkolił się w Instytucie Wyższej Kultury
Religijnej i Katolickim Uniwersytecie Ludowym
w Proboszczewicach. Dla tak szerokiej akcji tworzo−
no bazę materialna – budowano świetlice, domy pa−
rafialne, biblioteki. W Płocku Akcja Katolicka dys−
ponowała Domem pod Trąbami, domem parafial−
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nym przy farze oraz budynkiem przy
ul. Tumskiej (kino Przedwiośnie).
II wojna światowa przerwała rozwój
tego ruchu, a po jej zakończeniu przez
ponad 50 lat nie było warunków do je−
go odnowienia. Dopiero 10 lat temu
Jan Paweł II zwrócił się do biskupów
polskich o reaktywowanie ruchu
świeckich.
Podczas kongresu prezes AK DP –
Danuta Janicka zreferowała wydarze−
nia minionego dziesięciolecia i zachę−
cała do jeszcze bardziej dynamicznej pracy. Każdy
musi odpowiedzieć sobie na pytania: Czy mój wybór
był świadomy? Czy dbam o swoją formację? Czy
bronię Kościoła, autorytetu kapłanów, a przez to sie−
bie i swojej rodziny? Stwierdziła również, że 10 lat
to dopiero początek drogi, na której członkowie Ak−
cji powinni kierować się 3 zasadami: widzieć, oce−
niać, działać.
Zebrani wysłuchali 4 referatów: ks. dr Janusz Ko−
chański mówił o powołaniu, dr inż. Roman Lusawa
przedstawił studia nad naturą i przyczynami bogac−
twa narodów, ks. dr Mirosław Milewski referował
temat „Zaangażowanie świeckich w działalność spo−
łeczno−polityczną”, a ks. dr Bogusław Kwiatkowski
mówił o rodzinie jako drodze do świętości.
Kongresowi towarzyszyła wystawa fotograficzna,
ilustrująca dokonania Akcji Katolickiej Diecezji
Płockiej w niektórych parafiach.
(j)

Anna Dwojnych z Płocka wyróżniona w XVIII
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
„O liść dęby” zdobyła również nagrodę publicz−
ności w Turnieju Jednego Wiersza, zorganizowa−
nym podczas uroczystego rozdania nagród
w Książnicy Płockiej. Dorocie Suwale z Gostyni−
na, która również walczyła „O liść dębu”, udało
się zdobyć uznanie jury, które jej „turniejowy”
wiersz oceniło najwyżej. Zarówno wiersze Anny
Dwojnych jak i Doroty Suwały można znaleźć
w pokonkursowym tomiku poetyckim. Niestety,
na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nie dotarli
– z różnych powodów (najczęściej komunikacyj−
nych) zdobywcy głównych nagród.
Wiersze lauretów czytali płoccy aktorzy Bogu−
mił i Magdalena Karbowscy, a Jarosław Jar Jary−
czewski dał piękny koncert, śpiewając wiersze
Asnyka, Achmatowej, Łęckiego oraz Grali i Busz−
mana.
Sam tomik dostępny jest w Książnicy Płockiej.
Zawiera wiersze ośmiu autorów. To teksty zwy−
czajne, o zwyczajnych ludziach (Gdy wieczór/ Zo−
fia nakrywa do stołu), o zwyczajnych miejscach
(idziemy przez uśpione osiedla, uziemnione/ bloki
nie z tej ziemi) i zwyczajnych
rzeczach (jest
zwyczajnie –
naleśniki,
mielone/ a w
święto biały
obrus) – liry−
ka codzienno−
ści w świecie,
którym coraz
mniej miejsca
jest dla poezji.
Ich
autorzy
chętnie sięgają
do mowy po−
tocznej,
uła−
twiającej na−
wiązanie bli−
skiego kontaktu
z czytelnikiem.
W słowie wstęp−
nym Waldemar
Smaszcz napisał: Czytając nagrodzone i wyróżnio−
ne wiersze nie sposób się oprzeć refleksji, że owa
zwyczajność” językowa sprzyja podejmowaniu te−
matyki codziennej. (...)
Tomik ilustrowany jest fotografiami członków
Płockiego Towarzystwa Fotograficznego z tego−
rocznej wystawy „Mój Płock”.
(rł)

Turniej z „Relaksem”
Zwycięzcą II etapu Jesiennego Turnieju Szara−
dziarskiego dla Amatorów został Robert Roma−
nowski z Podolszyc Północ. II miejsce zajął Zbi−
gniew Wernikiewicz z osiedla Dworcowa, a III –
Jadwiga Gałązka z Kochanowskiego. Zwycięzca II
etapu prowadzi w klasyfikacji turnieju, mając na
koncie 660 punktów, wyprzedzając Jadwigę Gałąz−
kę z 654 punktami. Ostatni, trzeci etap jesiennego
turnieju rozegrany zostanie 11 grudnia o godz. 17
w Klubie Osiedlowym przy ul. Łukasiewicza 28,
a zakończenie turnieju i wręczenie nagród laureatom
odbędzie się, w tym samym miejscu i godzinie, 18
grudnia.
Płocki Klub Miłośników Rozrywek Umysłowych
„Relaks” informuje jednocześnie, że nasz zawodnik
– Robert Romanowski w XX Ogólnopolskim Tur−
nieju Szaradzistów, który miał miejsce 4 listopada
w Białymstoku zajął IV miejsce.
(j)
Sygnały Płockie

Prezydent Miasta Płocka
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe w roku 2007 w zakresie pomocy rodzinom
i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej
I. TERMIN REALIZACJI ZADAŃ: 01.01.2007r. – 31.12.2007r.
II. RODZAJ I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ:
1. Realizacja zadań w zakresie określonym konkursem winna dotyczyć:
a) działań socjalno−pomocowych na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów;
b) działań socjalno−pomocowych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i wyrów−
nywania szans tych osób funkcjonowania w społeczeństwie;
c) udzielania pomocy i wsparcia osobom chorym w stanach terminalnych i ich rodzinom;
d) innych autorskich działań socjalno−pomocowych na rzecz dzieci, młodzieży, osób doro−
słych będących w trudnej sytuacji życiowej.
2. Realizacja zadań ma odbywać się na terenie miasta Płocka i/lub na rzecz jego
mieszkańców.
3. Oferenci we własnym zakresie zapewniają warunki lokalowe do realizacji zadań.
4. Preferowane będzie udzielenie wsparcia realizacji zadań podmiotom mającym siedzibę
oraz prowadzącym działalność na terenie miasta Płocka.
5. W ramach realizacji zadania wybrany oferent będzie informował mieszkańców Płocka
o oferowanym zakresie działalności i udzielanej pomocy.
6. W przypadku wyboru oferty zlecenie wykonania zadania nastąpi w trybie wsparcia reali−
zacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji.
7. Przyznana dotacja może być przeznaczona na pokrycie kosztów związanych bezpośred−
nio z realizacją proponowanego zadania, ponoszonych w okresie od dnia podpisania umowy
maksymalnie do 31 grudnia 2007r.
8. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartymi umo−
wami oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
9. Dotacje nie mogą być udzielone na:
a) zadania, które są dofinansowywane w ramach umów wieloletnich podpisanych w wyni−
ku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert przeprowadzonych w roku 2005;
b) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
c) zakup budynków, lokali, gruntów;
d) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
e) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;
f) działalność polityczną lub religijną.
III. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH PRZEZ MIASTO
PŁOCK NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ: 304 743 zł zgodnie z projektem Budżetu Mia−
sta Płocka na 2007r. Ostateczna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realiza−
cję zadań zostanie określona w Budżecie Miasta Płocka na 2007r. Powyższa kwota może ulec
zmianie.
IV. WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI/ZLECENIA WYKONANIA ZADAŃ:
1. Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 25 – art. 35
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku:
a) oferentowi przysługuje prawo rezygnacji z realizacji zadania;
b) oferent akceptuje proponowaną przez Zespół, o którym mowa w części VI, pkt. 2, kwotę
dotacji w formie przedstawienia nowej oferty uwzględniającej niższą kwotę dotacji.
3. Prezydent Miasta Płocka może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyz−
nania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizo−
wanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci
utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności
podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta, a także gdy oferta odbiega
cenowo od założeń konkursowych.
4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie re−
gulować stosowna umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Miastem Płock.
V. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT:
1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 mar−
ca 2004r. o pomocy społecznej.
2. W konkursie nie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
3. Oferent może złożyć jedną lub kilka ofert, każda na inny rodzaj zadania mieszczącego się
w przedmiocie konkursu.
4. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis dokumentu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru do−
tyczący statusu prawnego oferenta i prowadzonej przez niego działalności wraz z oświadcze−
niem, że dane zawarte w dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym ;
b) aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wska−
zujący organy uprawnione do reprezentacji;
c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni okres
rozliczeniowy;
d) zaświadczenie o braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa (ZUS, Urząd Skarbowy) —
ważne 3 miesiące od daty wystawienia;
e) oświadczenie stwierdzające, że oferent nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku pub−
licznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
5. Oferent składa jeden komplet dokumentów, określonych w ust. 6, bez względu na ilość
składanych ofert.
6. W przypadku, kiedy realizacja zadania wymaga zatrudnienia osób o odpowiednich kwali−
fikacjach, do oferty powinien być dołączony wykaz osób zatrudnionych przez oferenta do re−
alizacji zadania wraz z kserokopiami (potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumenta−
cji potwierdzającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe tych osób.
7. Oferty adresowane na Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarzą−
dowych należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3, na sta−
nowisku „Biuro Podawcze” w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem: „Otwarty kon−
kurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2007
w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej” w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 2 stycznia 2007r. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o termi−
nie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Płocka.
VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT:
1. Wybór ofert zostanie dokonany w okresie nie dłuższym niż 45 dni od upływu terminu na
składanie ofert.
Szczegółowe informacje i wzór druku oferty realizacji zadania można pobrać ze strony inter−
netowej Urzędu Miasta Płocka: www.ump.pl lub otrzymać w Wydziale Zdrowia i Spraw Spo−
łecznych Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3, 09−400 Płock, pok. 229 i u Pełnomocnika Pre−
zydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Misjonarska 22, pok. 11.

Sygnały Płockie

Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 ze zm.: Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135,
Dz.U. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462) oraz uchwały nr 1012/LXII/06 Rady Mia−
sta Płocka z dnia 24 października 2006 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Płocka z organiza−
cjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na tere−
nie Miasta Płocka na 2007 r.”

Urząd Miasta Płocka
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu kultury i sztuki w 2007 roku
Cel konkursu: wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych gminy Płock w za−
kresie kultury i sztuki, podejmowanych na rzecz rozwoju intelektualnego, pogłębiania wiedzy humanistycznej, kształto−
wania osobowości, zachowania tożsamości kulturowej, a także zagospodarowania czasu wolnego oraz przeciwdziała−
nia patologiom społecznym w oparciu o działania mające na celu upowszechnianie kultury, edukację artystyczną, roz−
wijanie talentów artystycznych i zainteresowań wszelkimi dziedzinami sztuki, organizację przeglądów, konkursów, wy−
staw, koncertów, spektakli, spotkań autorskich, warsztatów i turniejów, a także wspieranie amatorskiego ruchu arty−
stycznego, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, promocję lokalnych inicjatyw kulturalnych w kraju i za granicą.
I. Rodzaj zadania
1. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania kultury.
2. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w ramach konkursu w 2007 roku została
określona na kwotę 350 000, 00 zł.
Powyższa kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania mogą być zrealizowane mniejszym kosz−
tem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Płocka lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu
w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
III. Zasady przyznawania dotacji na realizację wyżej wymienionych zadań określają przepisy:
– ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873
z późniejszymi zmianami),
– ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmia−
nami),
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmiana−
mi).
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające na terenie Płocka w dziedzinie kultury i sztuki: organi−
zacje pozarządowe, którymi w myśl ustawy są instytucje (osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości
prawnej) utworzone na podstawie ustaw, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych i które nie prowadzą
działalności w celu osiągania zysków, a także podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki administracyjne po−
dległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
2. Ofertę należy zgłosić na druku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo−
łecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wy−
konanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264 poz. 2207). Roz−
patrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu
konkursowym.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, któ−
rego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
4. Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną powiadomione pi−
semnie o zleceniu zadania publicznego.
5. Informacja o wysokości przyznanych środków na realizację zleconych zadań publicznych zostanie zamieszczona
na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka po rozstrzygnięciu konkursu oraz w umowach zawar−
tych z podmiotami realizującymi te zadania.
IV. Termin i warunki realizacji zadania określone będą w stosownych umowach.
V. Termin składania ofert: 29 grudnia 2006 r.
2. Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach z tytułem „Otwarty konkurs ofert — kultura 2007” należy składać: oso−
biście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 lub za pośrednictwem poczty. Nie będą przyjmo−
wane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
VI. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty
1. Wybór ofert nastąpi nie później niż 30 dni po upływie terminu składania ofert, w formie zarządzenia Prezydenta
Miasta Płocka.
2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn for−
malnych.
3. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
1) zawartość merytoryczna oferty,
2) celowość oraz efekty społeczno−wychowawcze i edukacyjne realizowanego przedsięwzięcia,
3) aktywność we współpracy z innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie kultury i sztuki,
4) dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań w zakresie kultury i sztuki,
5) zasoby finansowe, rzeczowe i kadrowe oferenta zapewniające wykonanie zadania,
6) charakter i zasięg oddziaływania przedmiotu oferty,
7) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,
8) wymierne efekty realizowanego zadania,
9) stopień zaangażowania sponsorów lub innych jednostek organizacyjnych w realizację zadania,
10) analiza wykonania przedsięwzięć w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości realizacji
oraz prawidłowości rozliczania uzyskanych dotacji,
11) wysokość środków określonych w budżecie miasta Płocka na 2007 rok na realizację zadań publicznych w zakre−
sie kultury i sztuki, co skutkować może udzieleniem dotacji w kwocie innej niż w ofercie.
4. Preferowane będą oferty dotyczące zadań, projektów i programów:
1) o charakterze ciągłym i cyklicznym,
2) nowatorskich w formie i treści,
3) zgodnych z zapotrzebowaniem społecznym,
4) propagujących tradycję narodową i kulturę ludową,
5) których adresatem i uczestnikiem są dzieci i młodzież.
5. Złożone oferty będą rozpatrywane i oceniane pod względem formalnym przez Pełnomocnika ds. Organizacji
Pozarządowych i merytorycznym przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Płocka. Decyzję o wyborze
oferty i udzieleniu dotacji w kwocie zaproponowanej przez komisję podejmie w formie zarządzenia Prezydent Mia−
sta Płocka. Od zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zasto−
sowania tryb odwoławczy.
VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisem−
nej umowy z oferentem. Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia
2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicz−
nego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264 poz. 2207).
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
1) korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
2) sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Po−
lityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264 poz.
2207).
Informacji udziela Oddział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Płocka, tel. 367 16 34.
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Co to jest EMAS?
System Ekozarządzania i Audytu EMAS (ang.
Eco−Management and Audit Scheme) to unijne
narzędzie wprowadzone w życie Rozporządze−
niem nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 19 marca 2001 r., przeznaczone dla
wszystkich organizacji, których celem jest do−
skonalenie działalności poprzez minimalizację
negatywnego oddziaływania na środowisko.
W Polsce rozporządzenie EMAS weszło w ży−
cie bez modyfikacji, w chwili przystąpienia na−
szego kraju do Unii Europejskiej. System jest
otwarty dla wszystkich organizacji, zarówno sek−
tora publicznego jak i prywatnego. Rejestracja
w systemie EMAS jest kolejnym dobrowolnym
krokiem organizacji w jej dążeniu do doskonale−
nia systemu zarządzania. Uczestnictwo w EMAS
jest wyjściem poza zakres wymogów prawnych,
w dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych wyni−
ków w działaniach proekologicznych.
Co daje rejestracja w systemie EMAS?
* uzyskanie lepszych efektów prowadzonej
działalności, w tym ograniczenie kosztów dzia−
łalności,
* pokazanie wszystkim zainteresowanym stro−
nom informacji o swojej działalności prośrodo−
wiskowej,
* deklaracja środowiskowa dokumentuje proe−
kologiczny wizerunek,
* pokazanie swojego „zielonego” podejścia do
wykonywanych usług i zadań,
* postępowanie zgodne z wymogami normy
ISO 14001,
* poprawienie relacji ze społecznością lokalną,
* wymiana dobrych praktyk proekologicznych
wypracowanych przez partnerów w trakcie trwa−
nia projektu,
* weryfikację systemu zarządzania środowi−
skowego przez akredytowanego weryfikatora
środowiskowego.
Urząd Miasta Płocka i EMAS
Projekt wdrożenia w Urzędzie Miasta Płocka
Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS reali−
zowany jest w ramach projektu NEST LIFE
w okresie od 15 października 2004 r. do 15 paź−
dziernika 2007 r. Instytucja, w której został złożo−
ny projekt to Dyrekcja Generalna LIFE Program−
me, Legal Implementation And Civil Protection
ENV.D.1 – LIFE Bruksela, Belgia. Założeniem
programu jest realizacja procesu wdrożenia syste−
mu EMAS przez sieć miast: liderem projektu jest
brytyjskie Kirklees, które taki system już wdroży−
ło i dzieląc się doświadczeniami pomaga wybra−
nym miastom z Grecji, Węgier i Polski.
Każdy z samorządów wybrał jeden z obsza−
rów działalności i wdraża system w jego zakre−
sie, dzieląc się dobrymi praktykami z pozostały−
mi uczestnikami programu na regularnych spot−
kaniach warsztatowych. W efekcie powstanie
nowoczesny system zarządzania środowiskiem,
zbudowany w oparciu o doświadczenia poszcze−
gólnych miast.
Wdrożenie systemu EMAS w Urzędzie Mia−
sta Płocka zostało połączone z wdrożeniem sy−
stemu zarządzania środowiskowego, zgodnego
z wymogami normy ISO 14001.
Polityka środowiskowa z dnia 11 września
2006 r. jest polityką szczegółową w stosunku do
Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Płock zdecydował się na wdrożenie systemu
EMAS w obszarze miejscowych planów zagos−
podarowania przestrzennego. Proces planowania
przestrzennego stanowi część Zintegrowanego
Systemu Zarządzania. W skład procesu wchodzą
instrukcje o następującej tematyce:
* sporządzanie lub zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
* sporządzanie lub zmiana Studium Uwarun−
kowań i Kierunków Zagospodarowania Prze−
strzennego,
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* sporządzanie opracowania ekofizjograficz−
nego,
* uwzględnianie zagadnień środowiskowych
na etapie wydawania decyzji o warunkach zabu−
dowy i zagospodarowania terenu.
Ostatnie prace planistyczne:
1. opracowanie ekofizjograficzne dla po−
trzeb sporządzenia miejscowego planu za−
gospodarowania przestrzennego terenu, po−
łożonego pomiędzy ulicami: Kolejową, Ko−
ścielną, Dobrzykowską, działką o nr ew.
865/1, północną granicą działki o nr ew. 803,
ul. Krakówka oraz południową granicą osie−
dla Radziwie w Płocku;
2. analiza, dotycząca zasadności przystąpienia
do sporządzania miejscowego planu zagospoda−
rowania przestrzennego terenu położonego po−
między ulicami: Kolejową, Koscielną, Dobrzy−
kowską, działką o nr ew. 865/1, północną grani−
cą działki o nr ew. 803, ul. Krakówka oraz połud−
niową granicą osiedla Radziwie w Płocku;
3. opracowanie ekofizjograficzne dla po−
trzeb sporządzenia miejscowego planu za−
gospodarowania przestrzennego terenu, po−
łożonego w rejonie ul. Bielskiej, Jędrzejewo
i Otolińskiej w Płocku;
4. analiza, dotycząca zasadności przystąpienia
do sporządzania miejscowego planu zagospoda−
rowania przestrzennego terenu położonego w re−
jonie ul. Bielskiej, Jędrzejewo i Otolińskiej
w Płocku;
5. Analiza, dotycząca zasadności przystą−
pienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu po−
łożonego przy ul. Szpitalnej, Traktowej i Do−
brzyńskiej w Płocku.
Finanse w projekcie:
– UE – 900 164 euro, w tym dofinansowanie
dla Płocka – 29 505 euro
– budżet państwa – 0,00 euro
– budżet miasta Płocka (wkład własny) – 37
987 euro
– inne (współfinansowanie przez partnerów
projektu) – 873 045 euro
Koordynatorzy projektu:
1. Beneficjent: Kirklees Metropolitan Council
w Wielkiej Brytanii (www.kirklees.gov.uk)
2. Główny Koordynator Projektu: Global to Lo−
cal (www.globaltolocal.com)
3. Rada Gmin i Regionów Europy (Counsil of
European Municipalities and Regions –
(www.ccre.org)
4. Stowarzyszenie Konsultantów Umbrella –
polski koordynator projektu (www.umbrel−
la.org.pl)
5. Energy−Environment−Local Development
EPTA – grecki koordynator projektu (www.ep−
ta.gr)
6. Global to Local – węgierski koordynator
projektu
Miasta partnerskie w projekcie NEST LIFE:
Polska
1. Urząd Miasta w Płocku (www.ump.pl)
2. Urząd Miasta w Trzebini (www.trzebi−
nia.pl)
3. Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
(www.umig.olkusz.pl)
Węgry
4. Urząd Miasta Dunaujvaros (www.dunauj−
varos.hu)
5. Urząd Miasta Gyor (www.gyor.hu)
6. Urząd Miasta Sopron (www.sopron.hu)
7. Urząd Miasta Miszkolc (www.miskolc.hu)
Grecja
8. Urząd Miejski Holargos (Ateny – www.ho−
largos.gr)
9. Urząd Miasta Sevres (www.serres.gr)
10. Urząd Miasta Starożytnej Olimpii
(www.olympia.gr)

SPÓŁDZIELCZE
„WŁASNOŚCIOWE”
DO LAMUSA
Czy polscy spółdzielcy z prawem „własnościowym” są właści−
cielami, jak w Europie?
Odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi: jeszcze NIE! Nie
posiadają bowiem aktów własności swych mieszkań. Właścicielem
mieszkań jest spółdzielnia – dwoiście pojmowana: jako osoba pra−
wa – gdy idzie o dysponowanie majątkiem, albo jako jej członko−
wie – gdy chodzi o ponoszenie kosztów. Tę dwoistość stworzyła
celowa transformacja PRL−owskich form pseudo−własności do
obecnego systemu społecznego w RP. Spółdzielnia jest zrzesze−
niem osób, którzy są prywatnymi właścicielami majątku [mieszkań
wraz z infrastrukturą]. Problem tkwi w „zardzewiałym” prawie
własnościowym do lokalu. Własnościowe prawo do lokalu spół−
dzielczego to ograniczone prawo rzeczowe. Ograniczenie to powo−
duje:
* eliminację posiadania indywidualnego (daje jedynie prawo ko−
rzystania z majątku wspólnego),
* brak własności rzeczy (daje prawo do użytkowania lokalu, nie
dając na własność rzeczy lokalu).
Prawo własności (jako standard na świecie) jest prawem indy−
widualnym i ma trwałość ponadczasową. W Polsce obecnie jest re−
gulowane przez: Kodeks cywilny, oraz ustawę o gospodarce nieru−
chomościami. Art. 140 Kc – prawo własności ma charakter pra−
wa rzeczowego (rzeczą jest lokal wraz z gruntem). Wg art. 145 kc
– w granicach określonych przez społeczno−gospodarcze przezna−
czenie własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego
powierzchnią. Właściciel gruntu jest właścicielem całości nieru−
chomości. W spółdzielniach prawo to reguluje: Prawo spółdzielcze
oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r
Dotychczasowe formy własności sprzyjały statutowemu bezpra−
wiu w spółdzielniach mieszkaniowych, stąd opór władz tych spół−
dzielni wobec uwłaszczenia. Działania Płockiego Stowarzyszenia
Obrony Spółdzielców „Nasza Własność”, przynoszą spółdzielcom
wymierne efekty. Poza inicjatywą uchwały RM dającej 99% boni−
fikaty spółdzielcom w zakupie gruntu na cele mieszkaniowe (90%
w przypadku innych lokali), projektem uchwały RM o bonifikatę
99% dla wspólnot mieszkaniowych na cenę gruntu (wg informacji
Prezydenta – realizacja w grudniu 2006 r), SOS złożyło do Prezy−
denta Miasta wniosek o powołanie w UM Biura Rzecznika Praw
Lokatorów i Spółdzielców oraz dba w Podkomisji Sejmowej o po−
prawne zmiany przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkanio−
wych.
Zmiana przepisów ustawy ma znaczenie zasadnicze. Dotąd
projektowane zmiany są następujące:
– zakaz ustanawiania spółdzielczych praw własnościowych do
lokali,
– obowiązek obligatoryjnego uchwalenia w spółdzielniach włas−
ności odrębnej do końca 2007 r.
– przyjęcie zasady, że każda środowiskowa nieruchomość (bu−
dynek) jest jednostką organizacyjną przy prowadzeniu ewidencji
wydatków eksploatacyjnych i remontowych,
– uchylenie obowiązku płacenia za docieplanie budynków (pod
płaszczem modernizacji) z innych środków, niż funduszu remonto−
wego,
– usunięcie cen rynkowych z rozliczeń wewnątrz−spółdziel−
czych, a wprowadzenie nominalnych rozliczeń kwotowych (doty−
czy to m.in. kosztów uwłaszczenia mieszkań lokatorskich), tym sa−
mym eliminacja zbędnych bonifikat (jako bezpodstawnej jałmużny
przy zdzieraniu cen rynkowych),
– obowiązek udostępniania członkom ich dokumentacji, m.in.
księgowych kosztów inwestycji,
– uwzględnienie innych praw, wynikających z wyroków Trybu−
nału Konstytucyjnego.
W grudniu 2006 r. projekt nowelizacji ustawy winien trafić do
drugiego czytania w Sejmie.
SOS „Nasza Własność” zajmuje się nie tylko upowszechnianiem
wiedzy z zakresu prawa (wykłady, publikacje, www.sosplock.ky−
los.pl), ale też integruje i świadczy pomoc spółdzielcom w obronie
ich praw właścicielskich. Spotkania zainteresowanych odbywają
się w co drugi czwartek w godzinach 17 – 19 w MC RPS przy
Misjonarskiej 22, zaś w pozostałe czwartki prowadzone są konsul−
tacje indywidualne i porady w biurze PiS – Stary Rynek 4a, tel:
(0)602−681−913.
Tadeusz Borowicki
[prezes SOS w Płocku]
Sygnały Płockie

*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Statystyki płockiej policji są przerażające: od początku roku
na terenie miasta i powiatu doszło aż do 333 wypadków dro−
gowych, w których 39 osób zginęło, a 444 zostało rannych

Noga z gazu i odblaski

Bezpieczna droga
Już po raz szósty, 14 listopada br od−
było się spotkanie najmłodszych miesz−
kańców naszego miasta na dorocznym
turnieju „Bezpieczna droga do przed−
szkola”. Pomysł zorganizowania takie−
go konkursu zrodził się kilka lat temu
w Przedszkolu Miejskim Nr 8, którego
nauczycielki wystąpiły z propozycją
przeprowadzenia dziecięcego konkursu
dla kilku okolicznych przedszkoli. Pro−
pozycja spodobała się nauczycielom
i rodzicom, i wkrótce przystąpiono do
wspólnej realizacji pierwszej edycji tur−
nieju. W następnych konkurs obejmo−
wał kolejne płockie placówki. Jego ce−
lem jest podniesienie wiedzy sześciolat−
ków na temat bezpieczeństwa, związa−
nego z udziałem w ruchu drogowym.
Wychowanie komunikacyjne jest jed−
nym z kierunków pracy realizowanym
w MP nr 8.
W tym roku w konkursie uczestniczy−
ło 28 przedszkolaków z 13 płockich
przedszkoli oraz Samorządowego Przed−

szkola w Łącku. Turniej prowadziły nau−
czycielki: Elżbieta Kołucka i Zofia Anna
Krajewska. Dzieci miały do wykonania 7
zadań: rozwiązywały krzyżówkę, roz−
poznawały dźwięki uliczne i znaki dro−
gowe, a także zaprezentowały wiersze
i piosenki, związane z bezpieczeństwem
na drodze do przedszkola.
Prezentacje wzbudziły aplauz wśród
widzów. Dzieci wzorowo wykonały
wszystkie zadania. Nad poprawnością
odpowiedzi czuwali przedstawiciele Po−
licji i Straży Miejskiej oraz Europejskie−
go Stowarzyszenia Poszkodowanych
w Kolizjach i Wypadkach Drogowych
„Diament”, którzy obdarowali małych
zawodników upominkami. Dyrektor
Miejskiego Przedszkola Nr 8 Sławomira
Lewandowska, dzięki środkom przyzna−
nym przez Wydział Oświaty, Kultury
i Sportu Urzędu Miasta Płocka, zadbała
o słodki poczęstunek i nagrody dla każ−
dego uczestnika konkursu.
E. Kołucka, S. Lewandowska

Nastolatki podejrzane
Płoccy policjanci zatrzymali trzy młode dziewczyny, które są podejrzane
o zabójstwo 51−letniego mężczyzny.
Do zdarzenia doszło w nocy z 2 na 3 października na terenie ogródków
działkowych przy ul. Targowej. Mężczyzna otrzymał kilka ciosów nożem
w klatkę piersiową. W wyniku odniesionych ran pracownik największej
w mieście firmy chemicznej zmarł.
– Komendant powołał specjalną grupę, która zajmowała się tą sprawą
– mówi Mariusz Gierula, rzecznik prasowy policji. – W jej skład weszli naj−
lepsi funkcjonariusze.
Śledztwo trwało 24 godziny na dobę, a policjanci sprawdzali każdą informację, któ−
ra choćby w niewielkim stopniu mogła przyczynić się do zatrzymania sprawców.
23 listopada funkcjonariusze zatrzymali trzy kobiety w wieku 14, 16 i 20 lat. Naj−
młodsza jest uczennicą płockiego gimnazjum, o dwa lata starsza jej koleżanka to
uczennica szkoły ponadgimnazjalnej, a 20−latka przyucza się do zawodu w zakła−
(m.d.)
dzie doskonalenia. O losie dziewczyn zdecyduje sąd.

– W samym Płocku odnotowaliśmy 162
wypadki – relacjonuje Mariusz Gierula,
rzecznik prasowy policji. – Zginęło w nich
siedem osób, a 194 odniosło obrażenia.
Według danych policji, główną
przyczyną zdarzeń drogowych była
nadmierna prędkość oraz wymuszanie
pierwszeństwa przejazdu. Do wypad−
ków najczęściej dochodzi na terenach
poza miastem, gdzie nieoświetleni pie−
si i rowerzyści giną pod kołami samo−
chodów. – Niestety, nasze apele o uży−
wanie przez rowerzystów świateł nie
przynoszą rezultatów – mówi rzecz−
nik. – Najlepiej, aby użytkownicy jed−
nośladów zakładali także kamizelki
odblaskowe. Wtedy będą dobrze wi−
doczni na drodze.

Również piesi powinni mieć na swojej
odzieży światełka odblaskowe. Tylko
w ostatnich dniach, płocka policja odnoto−
wała kilka wypadków z udziałem pie−
szych. W Bronowie, kierowca VW Golfa
najechał na leżącego na jezdni 29−letniego
mężczyznę, który w wyniku odniesionych
obrażeń zmarł. W podobnych okoliczno−
ściach zginął 26−letni mieszkaniec gminy
Gąbin, przejechany przez kierowcę mitsu−
bishi. Do zdarzenia doszło w Korzeniów−
ce. Dwa dni później, w gminie Mała Wieś
dwóch mężczyzn wtargnęło nagle na jezd−
nię i zginęło pod kołami opla.
Od początku roku na drogach powiatu
płockiego policjanci zatrzymali 1131 pija−
nych kierowców, z czego aż 635 to rowe−
rzyści.
(m.d.)

Punkt kontaktowy AA
W styczniu 2005 r powstał w Płocku
Punkt Informacyjno− Kontaktowy
Anonimowych Alkoholików.
Każdy dzwoniący do Punktu może
uzyskać informację na temat możliwości
leczenia choroby alkoholowej oraz po−
mocy dla rodzin, w których choroba ta
występuje. Osoby dyżurujące przy telefo−
nie są przygotowane do niesienia pomo−
cy ludziom uzależnionym od alkoholu
i ich rodzinom. Dzwoniąc do Punktu
można uzyskać informację, w jaki sposób
dotrzeć na mityng Anonimowych Alko−
holików lub gdzie zwrócić się po pomoc.
W czasie dyżuru można również
osobiście przyjść do Punktu i poroz−
mawiać z dyżurującymi.

Osoby, które chcą zachować szcze−
gólną anonimowość mogą otrzymać
pomoc przez internet.
Na oficjalnej stronie Anonimowych
Alkoholików
pod
adresem:
www.aa.org.pl – jest tzw. ”zakładka”
– pomoc On−line lub informacja, kiedy
będzie najbliższy dyżur.
Można pisać na adres poczty elek−
tronicznej
e−maile:
mazo−
wsze006pik@aa.org.pl
Od września 2006 r (dzięki Wydzia−
łowi Zdrowia Urzędu Miasta Płocka),
Punkt ma nową siedzibę przy ul. Misjo−
narskiej 22 pok. 9, tel.024 364 60 61.
Dyżury pełnione są w poniedziałki
i piątki w godz. 18.00 – 20.00. WN

Niebieskie lekcje
Wychodząc naprzeciw problemom uzależnień wśród dzieci i młodzieży Klub
Osiedla Kochanowskiego PSM L−W, przy współpracy z Radą Mieszkańców Osie−
dla KOCHANOWSKIEGO oraz Komendą Miejską Policji w Płocku, zorganizował
cykl imprez pod hasłami: ”Niebieskie lekcje” i ”Trudne pytania małych dzieci”.
Program profilaktyki uzależnień, który realizuje Klub objął wszystkie dzieci klas
I−III Szkoły Podstawowej Nr 11. W dniach 6, 13 i 20 października oraz 17 listopa−
da dzieci miały okazję spotkać się z przedstawicielami policji i poznać ”swojego”
dzielnicowego. W formie zabawnych pytań, konkursów i scenek uczestnicy imprez
zapoznali się z zagrożeniami, z jakimi mogą się zetknąć w swoim środowisku.
Dzieci bawiły się doskonale, niejednokrotnie zaskakując dorosłych dojrzałością
i mądrością swoich wypowiedzi. Na pamiątkę każde dziecko otrzymało słodki upo−
minek i odcisk swoich linii papilarnych.
Anna Dojniak (Klub Osiedla Kochanowskiego PSM L−W)
Grzegorz Dziwota (RMO Kochanowskiego)

Kronika policyjna
* Na ul. Sierpeckiej (24 listopada) po−
ciąg towarowy potrącił 18−letniego
mieszkańca powiatu płockiego.
Chłopak poniósł śmierć na miejscu.
* Dwóch złodziei napadło na dwóch
młodych płocczan i skradło im tele−
fony komórkowe. Do zdarzenia do−
szło przy ul. Kazimierza Wielkiego.
* Na ul. Kościelnej 67−letni kierowca Fia−
ta Punto potrącił przechodzącego przez
jezdnię pijanego mężczyznę. Ranny
został przewieziony do szpitala.
Sygnały Płockie

* Dwóch 19−latków z Ciechanowa, któ−
rzy przyjechali do Płocka na wycie−
czkę szkolną, weszło do sklepu
z odzieżą przy ul. Sienkiewicza obez−
władniło gazem sprzedawczynię. Na−
stępnie jeden ze sprawców ukradł blu−
zę, a kiedy kobieta próbowała odebrać
ją chłopak uderzył ją młotkiem w gło−
wę i uciekł. Ranna kobieta wybiegła
ze sklepu i zaczęła wzywać pomocy.
Sprzedawczyni pomógł przechodzący
w pobliżu sklepu mężczyzna, który

wyrwał złodziejowi bluzę. Nastolat−
kowie uciekli do autokaru, którym
przyjechali. Kobieta powiadomiła po−
licję, mimo że jeden z uczestników
wycieczki groził jej pozbawieniem
życia, jeśli to zrobi. Funkcjonariusze
zatrzymali trzech mężczyzn; dwóch
z nich odpowie za dokonanie rozboju,
a trzeci za groźby wobec kobiety.
* Na ul. Bielskiej 67−letni kierowca Fia−
ta 126p próbował wyprzedzać poja−
zdy skręcające w prawo i zderzył się

czołowo z Daewoo Tico, który wy−
jeżdżał z drogi podporządkowanej.
W wyniku zdarzenia do szpitala trafi−
ła kierująca daewoo.
* Podczas kontroli osobistej, policjanci
znaleźli u 23−latka torebkę z białym
proszkiem. Zatrzymanie miało miej−
sce przy ul. Gałczyńskiego.
* Przy ul. Gradowskiego trzech mężczyzn
podbiegło do 24−letniej kobiety, prze−
wróciło ją na ziemię i skradło torebkę
z dokumentami i pieniędzmi. (m.d.)
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Urząd Miasta Płocka
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
kultury fizycznej i sportu w 2007 roku
Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 ze zm.: Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr
116, poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, Dz. U. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175
poz. 1462) oraz Uchwały nr 1012/LXII/06 Rady Miasta Płocka w sprawie przyjęcia programu
współpracy miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego działającymi na terenie miasta Płocka na 2007 r. Urząd Miasta
Płocka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej
i sportu w 2007 roku.
Cel konkursu: wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicz−
nych Miasta Płocka w zakresie sportu i kultury fizycznej, podejmowanych na rzecz rozwoju spo−
łeczno – ekonomicznego Miasta Płocka, zaspokajania potrzeb i poprawy warunków oraz podno−
szenia poziomu życia mieszkańców miasta, a w szczególności przeciwdziałania patologiom spo−
łecznym, zapewnienia edukacji zdrowotnej poprzez sport przede wszystkim dzieci i młodzieży,
wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych, zagospodarowania czasu wolnego
i podniesienia bezpieczeństwa publicznego.
I. Rodzaje zadań: przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą w 2007
roku zadania ujęte w następujących blokach programowych:
1. Szkolenie zawodników oraz upowszechnianie sportu poprzez udział w zawodach miejskich,
wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych oraz zakup sprzętu sportowego.
2. Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, organizacja rywalizacji sportowej.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w 2007 roku:
1.200.000,00 zł.
III. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:
– ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
– ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148
z późn. zm.)
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie kultury fizycznej
i sportu organizacje pozarządowe, którymi są: osoby prawne oraz jednostki nie posiadające oso−
bowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumie−
niu Art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospo−
darki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru spra−
wozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891).
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania
otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązują−
cego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
5. Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zo−
staną powiadomione o zleceniu zadania publicznego.
6. Wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odpowiedniej
umowie.
IV. Termin i warunki realizacji zadania każdorazowo określone będą w odpowiednich
umowach.
V. Termin składania ofert do dnia 29 grudnia 2006 roku.
Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miasta Płocka ul. Zduńska 3 09−400 Płock. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą
elektroniczną.
VI. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
Wybór ofert nastąpi w ciągu 30 dni od ogłoszenia konkursu w formie zarządzenia Prezydenta
Miasta Płocka.
Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną
odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
1) Zawartość merytoryczna oferty.
2) Dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań zleconych.
3) Wymierne efekty.
4) Charakter i zasięg oddziaływania.
5) Rzetelny budżet.
6) Stopień zaangażowania w realizację oferenta, sponsorów czy innych jednostek or−
ganizacyjnych.
7) Wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez Miasto Płock w 2007 roku na rea−
lizację zadań publicznych w zakresie sportu, kultury fizycznej, co skutkować może udzieleniem
dotacji w kwocie innej niż w ofercie.
Preferowane będą oferty dotyczące zadań, projektów i programów:
1) systemowych
2) o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym
3) z tradycjami
4) mające duże znaczenie promocyjne
5) których uczestnikami będą dzieci i młodzież
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Prezy−
dent Miasta Płocka w formie zarządzenia. Od zarządzenia Prezydenta w sprawie wyboru oferty
i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podsta−
wą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa Rozporzą−
dzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania pub−
licznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891).
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
– korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wniosko−
wana,
– otwarcia odrębnego rachunku bankowego,
– wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podsta−
wie umowy,
– sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządze−
niu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania pub−
licznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891).
Informacji udziela Urząd Miasta Płocka – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
tel: (024) 367−16−31.
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Płocki sport 2006
Oczy większości kibiców zwrócone są
w stronę piłki nożnej. Po udanym sezonie
2005/2006 – zdobycie Pucharu i Superpu−
charu Polski – przyszedł poważny kryzys,
co poskutkowało ostatnim miejscem w ligo−
wej tabeli na półmetku rozgrywek z dorob−
kiem dziewięciu punktów (1 wygrana i 6 re−
misów). Wprawdzie liczymy się jeszcze
w rozgrywkach PP, ale postawa piłkarzy na
boisku nie pozostawia kibicom złudzeń.
– Jest to najgorsza runda w historii naszego
klubu, jeśli chodzi o występy w pierwszej li−
dze – mówi prezes Wisły Płock Krzysztof
Dmoszyński. – Złożyło się na to szereg
przyczyn. Dlatego jesteśmy w trakcie opra−
cowania programu naprawczego. Zespół
trzeba bezwzględnie – w ramach posiada−
nych środków finansowych – wzmocnić
przed rundą wiosenną, a z niektórymi za−
wodnikami będziemy musieli się pożegnać.
Program wzmocnień będzie realizowany
poprzez testowanie zawodników w Pucha−
rze Ligi. Już w pierwszym meczu tych ro−
zgrywek z GKS Bełchatów (przegranym
1:4) szansę dostali: Tomasz Parzy (Pogoń
Szczecin), Piotr Wahaczyk (wychowanek
klubu), Łukasz Jasiński (obecnie wypoży−
czony do ŁKS Łomża) i Łukasz Grzeszczyk
(obecnie wypożyczony do Mazowsze
Płock). W kolejnych spotkaniach Pucharu
Ligi będą sprawdzani następni zawodnicy
z niższych klas ligowych. Oprócz tych dzia−
łań, prowadzone są także rozmowy z dwoma
innymi graczami, którzy mają być podsta−
wowym wzmocnieniem. – Jednak ze wzglę−
du na złożoność procesu negocjacyjnego,
nazwisk tych zawodników nie można w tej
chwili ujawnić – mówi Dmoszyński.
Dużym zainteresowaniem cieszy się
w naszym mieście także piłka ręczna,
w której od lat jesteśmy jednym z kilku naj−
lepszych klubów w Polsce. Medale MP
i udane występy w europejskich pucharach
przyzwyczaiły nas do pewnego minimum,
poniżej którego szczypiorniści nie mogą
występować. Niestety, podobnie jak u pił−
karzy nożnych, po udanym ubiegłym sezo−
nie przyszedł wyraźny kryzys, co skutkuje
przegranymi meczami z największymi ry−
walami ligowymi. W europejskiej Lidze
Mistrzów też nie pokazaliśmy nic, co rzu−
ciłoby na kolana. O przyczynach na razie
się nie mówi, ale na pewno zawodnikom
nie wyszła na dobre zmiana szkoleniow−
ca. Nie ujmując nic z trenerskiego kun−
sztu Bogdanowi Zajączkowskiemu trzeba
powiedzieć wprost, że ci sami zawodnicy
pod wodzą Krzysztofa Kisiela prezento−
wali się dużo lepiej.

Podsumowując bieżący rok w płockim
sporcie nie można zapominać o innych dy−
scyplinach sportowych, które są może
mniej eksponowane w mediach, ale mają
niebagatelne znaczenie w procesie kształ−
cenia dzieci i młodzieży. Od lat znakomi−
tych zawodników wychowuje Płockie To−
warzystwo Wioślarskie. Prezes i zarazem
trzykrotny olimpijczyk w tej dyscyplinie
Grzegorz Stellak jako największy sukces
minionego roku wymienia osiągnięcia
Piotra Buchalskiego i Bogdana Zalewskie−
go. Drugie miejsce w Pucharze Świata
i szóste w Mistrzostwach Świata to nie−
wątpliwie świetny wynik i nie pozbawio−
ny perspektyw na udział w Igrzyskach
Olimpijskich w Pekinie. Jako obiecują−
cych zawodników bez wahania wskazuje
na płocką czwórkę ze sternikiem (Rado−
sław Milczarek, Karol Karolkowski, Mi−
chał Grzelak, Tomasz Cichocki, Patryk
Krauze). Ci młodzi wioślarze (19−20 lat)
mają już za sobą start w Mistrzostwach
Polski Seniorów, gdzie zajęli drugie miej−
sce. Na Młodzieżowych Mistrzostwach
Świata uplasowali się na dziewiątej pozy−
cji, choć rywalizowali z zawodnikami
starszymi od siebie (do 23 lat). – Do wyni−
ków przyczyniają się również władze mia−
sta, gdyż dzięki ich pomocy w Płocku po−
zostali obiecujący zawodnicy – mówi pre−
zes Stellak. Pozostając przy sportach wod−
nych, nie sposób pominąć sukcesy płoc−
kich pływaków. Trener Jurij Szyczkow ja−
ko największe sportowe osiągnięcie uznał
brązowy medal Piotra Gałki na Mistrzo−
stwach Europy Juniorów na dystansie
100m stylem klasycznym. – Niestety pod−
stawową przeszkodą w bieżącym szkoleniu
był kilkumiesięczny brak pływalni Podo−
lanka – mówi Szyczkow. – Wprawdzie
z Mistrzostw Polski wróciliśmy z dwoma
medalami – srebrnym i brązowym – Kata−
rzyny Kowalczyk, to wynik mógłby być
nieco lepszy, gdyby zajęcia treningowe by−
ły możliwe do przeprowadzenia w obiekcie
na Podolszycach. Mamy sporo utalento−
wanej młodzieży i przeprowadzanie tre−
ningów w przepełnionej pływalni Jagie−
lonki nie wpływało pozytywnie na wynik
sportowy.
Mówiąc o pracy z płocką młodzieżą, nie
sposób zapomnieć także o płockich klubach
judo. Jutrzenka, Judo−Kano i Eljot zrzeszają
kilkuset zawodników we wszystkich katego−
riach wiekowych i mimo że nie ich wyniki
nie są w szczególny sposób eksponowane
w mediach, to nie można zapominać o ich ro−
P.N.
li w kształceniu dzieci i młodzieży.

Sportowe sukcesy Orlenu
Trzy pierwsze miejsca, dwa drugie i jedno
piąte – to wyniki reprezentacji Orlenu na
Europejskich Igrzyskach Firmowych. Za−
wody odbyły się 3−5 listopada w Atenach.
EIF to międzynarodowa impreza dla spor−
towców, którzy reprezentują firmy, instytu−
cje i organizacje. W zmaganiach mogą brać
udział nie tylko pracownicy zatrudnieni
w firmie, ale także ich krewni, przyjaciele,
klienci czy sympatycy. Ekipy rywalizują
w 14 dyscyplinach.
W tym roku Orlen reprezentowała 12−oso−
bowa drużyna. Płoccy zawodnicy zmagali
w czterech dyscyplinach: tenisie stołowym
i ziemnym, biegach oraz w rozgrywkach pił−

ki nożnej drużyn pięcioosobowych. Orlenow−
cy jako jedyni zawodnicy z Polski zmierzyli
się z reprezentantami wielu innych państw.
Na najwyższym podium stanęli tenisiści sto−
łowi: Bożena Czemerys i Józef Lipczyński
oraz Marcin Stańczak, który pokonał rywali
w biegu na 10 km. Srebrny medal zdobyli: te−
nisista ziemny Marcin Krysiak oraz Luiza
Kroupa (bieg na 10 km). Drużyna piłki noż−
nej – w składzie: Jerzy Knobelsdorf (bram−
karz), Paweł Dylewski, Krzysztof Wacha−
czyk, Dariusz Kowalski, Bogdan Marzec,
Robert Gapiński i Krzysztof Bukowski – wy−
walczyła wysokie piąte miejsce na 37 startu−
(m.d.)
jących reprezentacji.
Sygnały Płockie

*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*
– Jak mi pan wymaże choćby jedną plamę (na głowie), nie da−
ruję – mówił Sławomir Mrożek do Andrzeja Nowakowskiego
– autora niezwykłego albumu fotograficznego, którego boha−
terem jest autor „Tanga”

Mrożek uśmiechnięty

11 grudnia br. o godz. 18.00
w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki –
Domu Darmstadt odbędzie się kolejny
pokaz slajdów w ramach Klubu “Po−
dróże”. Tym razem Andrzej Turzy−
niecki poprowadzi uczestników spot−
kania “Białymi górami Czarnogóry”.
W grudniowy, zimny i ciemny wie−
czór, wszystkich pragnących oderwać się
na chwilę od zabieganej codzienności,
zapraszam gorąco na wyprawę na połud−
nie Europy, do pięknej Czarnogóry. Jest
to najmłodsze państwo na świecie (do
czerwca 2006 stowarzyszone z Serbią),
o powierzchni trzykrotnie mniejszej niż
województwo mazowieckie, lecz pełne
bardzo różnorodnych krajobrazów. Dzię−
ki obrazom ze slajdów przeniesiemy się
na górskie szlaki wapiennego masywu
Komovi, powłóczymy się po spalonych
słońcem, dzikich bezdrożach pasma Bie−
lasica, krocząc nad przepaściami zdobę−
dziemy najwyższy szczyt gór Dynar−

Sygnały Płockie

Wystawa w TNP

Patronka muzyki
Do 22 grudnia w Towarzystwie Na−
ukowym Płockim czynna jest wystawa
z kolekcji Franciszka Olkowskiego, po−
święconej św. Cecylii. Eksponatów jest
dużo i bardzo różnych – od obrazów
i rzeźb, przedstawiających patronkę mu−
zyki kościelnej, przez kartki pocztowe
(włoskie, francuskie, niemieckie), zna−
czki z jej wizerunkiem, medaliki, pieśni
i płyty CD, po instrumenty muzyczne,
witraże i publikacje.
– Bardzo lubię muzykę kościelną,
więc trudno bym nie zainteresował

się jej patronką – mówi właściciel
zbiorów. – O świętej Cecylii zbieram
wszystko od 30 lat. Zbiór mógłby być
jeszcze większy, ale na zakup niektó−
rych pamiątek po prostu mnie nie
stać, a po drugie nie mam już miej−
sca, by je gromadzić.
Ekspozycja została otwarta 22 listopa−
da, w dniu imienin Cecylii, które to imię
niegdyś bardzo popularne, dziś nadawa−
ne jest rzadko. Zebrani na wernisażu mi−
nutą ciszy uczcili pamięć górników z ko−
palni Halemba.
(j)

* O św. Cecylii niewiele jest danych biograficznych. Nie wiadomo nawet dokładnie, kie−
dy żyła. Śmierć męczeńską poniosła w III wieku.
Według legendy pochodziła z bogatego rodu rzymskiego i była bardzo piękna. Jako
chrześcijanka złożyła ślub dozgonnej czystości. Zmuszona przez rodzinę, poślubiła Wa−
leriana, ale ślubu czystości dochowała i jeszcze swego męża oraz jego brata (przy po−
mocy papieża Urbana I) nawróciła na wiarę chrześcijańską, a wspólny majątek rozdała
ubogim. Gdy rozpoczęły się prześladowania chrześcijan na śmierć skazano całą trójkę.
Żołnierze, którzy ją aresztowali, oczarowani jej urodą i anielskim głosem, błagali, by nie
narażała swego życia. Cecylia była jednak nieugięta i będąc w więzieniu nawróciła jesz−
cze 400 żołnierzy. Nie pomogły tortury. Przy wykonywaniu wyroku nawet katu zadrżała
ręka i nie zdołał odciąć jej głowy. Krew płynącą z szyi Cecylii zebrali chrześcijanie jako
najcenniejszą relikwię. Patronka muzyki zmarła po 3 dniach.
Za czasów papieża Paschalisa (IX wiek) odkryto jej grób w katakumbach św. Kaliksta,
obok krypty papieży. Ciało było nienaruszone. Papież kazał przenieść ją wraz z ciałami
Waleriana i jego brata Tyburcjusza do bazyliki św. Cecylii na Zatybrzu, którą wzniesiono
ku czci Świętej już w IV wieku.

W Klubie Podróży Tony’ego Halika

Czarnogóra

ŁUKASZ CZABANOWSKI

Plamy zostawił, choć wielu uważało,
że nie powinien. O przemijaniu, foto−
grafii i wspólnych chwilach z Mroż−
kiem Andrzej Nowakowski – pracow−
nik naukowy Instytutu Filologii Polskiej
UJ, dyrektor wydawnictwa Universitas
i były prezes Polskiej Izby Książki
– opowiadał 15 listopada w Książnicy
Płockiej. Spotkanie zatytułowane
„Twarz mi się zgadza” było szóstym
i ostatnim z cyklu „... zagubieni roman−
tycy”. – Kiedy zapytałem go, czy mogę
zrobić mu parę zdjęć, powiedział: „Wie
Pan co? Lubię Pana. Może Pan”. To się
przerodziło w trzyletnią sesję, na której
powstało kilkanaście tysięcy zdjęć
– wspominał Nowakowski. Spotykali
się w różnych miejscach o różnych go−
dzinach. Czasem była to 5.30 na kra−
kowskim rynku, czasem prawie północ
w bibliotece uniwersyteckiej.
– Tego nie zapomnę. Dyrektor był
moim kolegą, więc nie było problemu,
aby pójść tam nocą. Mrożek usiadł przy
stole. Potrzebne były rekwizyty więc
obłożyliśmy go jakimiś książkami.
Chwycił pierwszą z brzegu i zaczął czy−
tać na głos. To był „Fantazy” Słowac−

kiego. Żałuję, że nie miałem wtedy ka−
mery. Nikt nie widział jak się Mrożek
śmieje, a on, wtedy, po prostu ryczał ze
śmiechu przy każdym fragmencie.
Mrożek reprezentuje wąski nurt pol−
skiej literatury – pospołu z Przyby−
szewskim, Witkacym i Gombrowi−
czem – który zamiast nieść „roman−
tyczny etos” Polaka mniej lub bardziej
bezwzględnie się z nim rozprawiał. Na
dodatek jest skrajnym pesymistą, ale
– jak tłumaczy Nowakowski – nie ma
w tym nic złego. – Z jego pesymizmu
nie wynika żadna tragedia. To rodzaj
łagodnego pogodzenia się z przemija−
niem i losem. Wiecznie nie przystoso−
wany, stroniący od ludzi, potrafi być
opryskliwy, obcesowy i kamienny.
Trudno w to uwierzyć, kiedy się patrzy
na jego satyryczne rysunki. Choć, być
może, silnie oddziaływują właśnie ze
względu na „chroniczną nieprzystoso−
walność” autora „Donosów”.
– Pamiętam też naszą sesję na kra−
kowskich Błoniach. Ten potężny kawał
łąki w środku miasta to miejsce dla
mieszkańców Krakowa święte. Każdego
kto odważyłby się je zmienić czeka mar−
ny los – tłumaczył Nowakowski. – Więc
kiedy tak szliśmy, Mrożek zapytał: „Wie
Pan co to jest?” No jak to co? Błonia –
odpowiedziałem. „Nie” – dodał Mrożek
– „to upiorny sen dewelopera”.
Album „Mrożek” wydany z niezwy−
kłą starannością jest zapisem „osobi−
stego czytania Mrożka” przez Andrze−
ja Nowakowskiego i wkładem w ro−
dzinną ikonografię, która jego zda−
niem jest niezwykle uboga. Podczas
spotkania fragmenty „Indyka”, „Tan−
ga” i autobiograficznego „Baltazara”
czytali: Marek Mokrowiecki i Hanna
Ziętara. Projekt „... zagubieni roman−
tycy” dofinansowany został przez
Urząd Miasta Płocka.
(rł)

Szczyty gór Komovi

skich (Bobotov Kuk 2522 m n.p.m.) na
terenie, wpisanego na listę światowego
dziedzictwa przyrodniczego UNESCO,
parku narodowego Durmitor.
Po górskich trudach pojedziemy na
spływ malowniczą rzeką Tarą, która
wyżłobiła w skałach ponad kilometro−
wej głębokości kanion. Razem z prawo−
sławnymi pielgrzymami odwiedzimy
monastyr z relikwiami św. Wasyla. Zo−
baczymy również jedyny fiord na Adria−
tyku – Bokę Kotorską, oraz poczujemy
niezwykły klimat kamiennych zaułków
starej części Kotoru. Wybrzeże ciepłego
Adriatyku, prywatna wyspa hotelowa,
średniowieczne ruiny Starego Baru – to
niezapomniane wrażenia z wakacyjnej
wyprawy, którymi chciałbym się po−
dzielić przy pięknej bałkańskiej muzyce.
Wyjazd (w sierpniu 2006) zorganizo−
wany był przez Studenckie Koło Prze−
wodników Beskidzkich w Warszawie.
A. Turzyniecki
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Święta tradycyjnie czy... inaczej?

Niezadowoleni
Kiedy wyjrzała mysz z dziury,
spostrzegłszy kocie pazury,
wnet się z powrotem schowała
i tak sobie rozmyślała:
Poco na świecie są koty,
z któremi takie kłopoty,
co na nas wszędzie czyhają,
a gdy złowią, to zjadają.
Oj! Nie masz to jak być kotem
i wylegać się pod płotem!...
Kiedy pod płotem kot leżał,
wnet pies do niego przybieżał,
zęby na niego wyszczerzył,
aż się kot biedny najeżył.
Całe szczęście, że go zoczył
I w porę na płot podskoczył.
A gdy na płocie zasiadał
znowu na swą dolę biadał:
Poco na świecie te psiska,
Co płoszą biedne kociska?...
Pies znów koniowi zazdrościł
i na swą dolę się złościł,
że być musi dobrodziejem
i strzec konia przed złodziejem.

1) Gdy budzisz się 6 grudnia, gdzie chciałbyś
znaleźć mikołajkowy prezent?
a) pod poduszką lub przy łóżku w zasięgu ręki
b) jest mi to obojętne, byle był duży i nies−
podziewany
c) nie lubię szukać, wolę go dostać do ręki
2) Czy wysyłasz do przyjaciół kartki ze świą−
tecznymi życzeniami?
a) oczywiście, całe stosy
b) nigdy – nie cierpię tego
c) zwykle zapominam o tym, a szkoda
3) Czym najchętniej ozdobisz swój pokój przed
świętami?
a) gałązkami jodły w wazonie
b) prawdziwą dużą choinką ze świecidełkami
c) wystarczy mi choinka sztuczna
4) W jakiej postaci kojarzy ci się ze świętami karp?
a) pływający w wannie
b) zawinięty w papier i skaczący w siatce
c) w galarecie albo smażony
5) Jakie jest Twoje pierwsze skojarzenie ze sło−
wem ”wigilia”?
a) opłatek
b) zjazd rodzinny
c) prezent pod choinką
6) Jak spędzisz czas oczekując na wigilijną ko−
lację?
a) oglądam telewizję i podjadam smakołyki
b) wypatruję pierwszej gwiazdki
c) pomagam w przygotowaniu wigilijnych
potraw
7) Co tworzy niezapomniany świąteczny nastrój?
a) wysprzątane mieszkanie i zapach pieczone−
go ciasta
b) duża, pięknie przystrojona choinka
c) świąteczna przerwa od nauki i pracy
8) Co to jest kutia?
a) postna zupa z grzybami
b) wigilijna potrawa z pszenicy, maku i miodu
c) wytworne danie święteczne z drobiu
9) Jak najchętniej spędzasz grudniowe święta?
a) na nartach w górach
b) w gronie rodzinnym przed telewizorem
c) odwiedzając bliższych i dalszych znajo−
mych
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10) Gdzie najchętniej przywitałbyś Nowy Rok?
a) na pokazie sztucznych ogni
b) w saniach na kuligu z pochodniami
c) na wielkim balu maskowym
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40 – 50 pkt.
Lubisz święta i przykładasz duże znaczenie
do związanych z nimi zwyczajów. Dbasz, by
wszystko było tak jak zawsze – do najdrob−
niejszego szczegółu. Za nic nie zrezygnujesz
z podłożenia pod choinkę choćby najmniejsze−
go prezentu dla najbliższych, święta nastrajają
Cię trochę melancholijnie. Z natury jesteś
nieśmiały, ale w uczuciach wierny i wytrwały.
Nie zmieniasz zdania pod wpływem chwilo−
wego kaprysu. Dobrze, że są tacy jak Ty, bo
dzięki Wam tradycja nie zginie.

30 – 39 pkt.
Nie upierasz się, by wszystko w czasie świąt
było zorganizowane, jak co roku. Nie masz nic
przeciwko temu, by od czasu do czasu spędzić
Wigilię na Karaibach. Najważniejsza jest dla
Ciebie niepowtarzalna świąteczna atmosfera,
którą potrafisz wyczuć, a nawet stworzyć
w każdym miejscu. Kochasz luz i swobodę,
potrafisz świetnie się bawić w każdym towa−
rzystwie. Nic Cię nie dziwi, nic nie odstrasza.
I dobrze, ale jak będziesz opalać się podczas
wigilii na Florydzie, nie zapomnij zaśpiewać
choć jednej kolędy.

29 pkt. i mniej
Święta jak święta. Nie przejmujesz się zbyt−
nio tradycją ani obrzędami. Ze świąt najbar−
dziej lubisz otwieranie gwiazdkowych prezen−
tów i słodkie leniuchowanie. Starasz się robić
najczęściej to, na co masz ochotę. Wszelkie
świąteczne ceregiele uważasz za przeżytek.
Lubisz żyć w ciągłym ruchu, zmieniać poglądy
i towarzystwo.

Koń zaś, gdy z pracy powrócił
i do żłobu oczy zwrócił,
ale owsa tam nie zoczył,
to na wołu znów się boczył,
że mu dobrze jeść wciąż dają,
choć do pracy nie ganiają.
Oj, niemasz tom jak opasom,
Co się zawsze dobrze pasą!...
Lecz gdy opas na rzeź idzie,
wnet rozpacza o swej biedzie,
że chociaż mu jeść dawali,
wkońcu na rzeź go skazali,
wkrótce życia pozbawią,
no i mięso jego strawią!
A więc zazdrość się w nim budzi,
że nie woły jedzą ludzi...
Chłop znów z targu gdy powrócił,
to się także wielce smucił,
że choć niwy obrodziły,
to się ceny obniżyły;
baba gęby nie zamyka
kiecki woła i trzewika,
wiele rzeczy trzeba kupić
i niema się za co upić.
Oj, niemasz to jak zwierzowi,
Co nad niczem się nie głowi!...
Wszystko to razem dowodzi,
że się takim nie dogodzi,
co widząc swoje przykrości,
a u innych przyjemności,
stale tego im zazdroszczą
i na wszystko wciąż się złoszczą.
Ks. St. Maniewski
(bajka z „Gazety Świątecznej”
z kwietnia 1928 roku ze zbiorów Mariana Wilka)
* pisownia oryginalna

Ludowa prognoza pogody
* Wigilia jasna, święty Jan (27.XII) ciemny, obiecują
rok przyjemny.
* W noc sylwestrową łagodnie, będzie kilka dni
pogodnie.
* Im więcej w grudniu pogody, tym więcej wiosną wody.
* Grudzień jaki – czerwiec taki.
* Grudzień ziemię grudzi, dla zwierząt i ludzi.
* Jak się grudzień zaczyna, taka ma być zima.
* W Mikołaja (6.XII), gdy deszcz wszędzie, cała zima
taka będzie.
* Jeśli w grudniu często dmucha, to w maju i kwietniu
plucha.
* Święta Barbara po lodzie, Boże Narodzenie po wodzie.

Sygnały Płockie

Śmiech to zdrowie
Turysta pyta gospodynię:
– Ile ta krowa daje dziennie mleka?
– Dziesięć litrów.
– I wszystko pani sprzedaje?
– Nie. Pięć zostawiam dla swojej rodziny a sie−
dem sprzedaję letnikom.
***
Biegnie zziajany pies przez pustynię i myśli:
– Jak zaraz nie znajdę jakiegoś drzewa, to się po−
sikam.
***
Co myśli kura, uciekająca przed kogutem?
– Zrobię jeszcze ze trzy okrążenia dookoła kurni−
ka, żeby nie pomyślał, że łatwa jestem.
***
U lekarza:
– Panie doktorze, czy wyleczy mnie pan z bezsen−
ności?
– Tak, ale najpierw trzeba ustalić i zlikwidować
przyczynę.
– Lepiej nie. Żona jest bardzo przywiązana do
naszego dziecka.
***
Pielęgniarka do lekarza:
– W poczekalni czeka pacjent, który twierdzi, że
odwiedził już wszystkich lekarzy w mieście.
– A na co on się uskarża?
– Na tych lekarzy.
***
– Co powinien wiedzieć student?
– Wszystko.
– Co powinien wiedzieć asystent?
– Prawie tyle, co student.
– A adiunkt?
– W jakiej książce jest to, co powinien wiedzieć
student.
– A docent?
– Gdzie jest ta książka.
– A co powinien wiedzieć profesor?
– Gdzie jest docent.
***
Dwóch psychologów stoi na przystanku.
– O, jedzie „dwunastka”.
– Chcesz o tym porozmawiać?

Sygnały Płockie

***
Pacjentowi zdawało się, że pod jego łóżkiem sie−
dzą potwory. Po wielu seansach, nie widząc po−
prawy zrezygnował z usług swojego terapeuty. Po
pewnym czasie spotykają się na ulicy.
– I jak pan sypia? – pyta lekarz.
– Znakomicie – odpowiada pacjent. Poszedłem
do innego specjalisty i wyleczył mnie w ciągu jed−
nej wizyty.
– Jak to możliwe? – dziwi się lekarz.
– Kazał mi obciąć nogi od łóżka.
***
Jaka jest różnica między Anglikiem a Szkotem,
którzy nagle wyłysieli?
– Anglik kupi sobie cylinder, a Szkot... sprzeda
grzebień.
***
W kawiarni dwaj młodzi Szkoci przyglądają się
dwóm dziewczynom.
– Podejdziemy? – zagaduje jeden.
– Tak, ale za chwilę – odpowiada drugi. Niech
najpierw zapłacą rachunek.

***
– Czemu ten pluton tak krzywo stoi!? – pyta kapral.
– Bo ziemia jest okrągła – odpowiada jeden
z żołnierzy.
– Kto tak mówi?
– Kopernik.
– Kopernik, wystąp!
– Przecież on umarł...
– Dlaczego nikt mi o tym nie zameldował?
***
Pani idzie ulicą w pięknym futrze i spotyka eko−
logów.
– Jak pani nie wstyd nosić futro zdarte z żywych
norek!
– To nie norki, tylko poliester.
– A wie pani, ile poliestrów musiało oddać życie,
żeby pani miała to futro?
***
Na przystanku mały chłopiec z lizakiem pyta sto−
jącego obok mężczyznę:
– Lubi pan lizaki?
– Nie.
– To niech mi pan potrzyma, bo muszę zawiązać
sznurowadło.
***
– Kaziu jak powiem „jestem piękna”, to jaki to
będzie czas?
– Przeszły, moja droga, przeszły...
***
Rozmawiają dwie sąsiadki:
– Wie pani, ten sąsiad z parteru to bardzo dobry
człowiek. Cały swój życiowy dorobek oddał do
sierocińca.
– No rzeczywiście, całą ósemkę swoich dzieci.
***
– To co wiem i umiem zawdzięczam nowemu
budownictwu.
– Dlaczego?
– Za ścianą mam bardzo mądrych sąsiadów.
***
Z zeszytów szkolnych:
Dzięki seppuku Japończycy mogli pokazywać
swe prawdziwe wnętrze.
Na niektórych wyspach Indonezji ludzie chodzą
poubierani nago.
Żółw musi być z wierzchu twardy, bo w środku
jest zupełnie miękki.
***
Kuzyn z miasta odwiedza bardzo zaniedbane
gospodarstwo Antka.
– Nic na tej ziemi nie rośnie?
– Ano, nic – wdycha Antek.
– A jakby tak zasiać kukurydzę? – podpowiada kuzyn.
– Ano, jakby zasiać, to by pewnie urosła.
Wybrała (j)
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