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Opłatka niosącego radość, Bożonarodzeniowego szczęścia,
ciepła od ludzi oraz wielu dobrych dni w Nowym 2008 Roku
życzy
Rada Miasta Płocka
Prezydent Miasta Płocka

Czy wiecie, że...

Marian Hemar

Całą noc padał śnieg
Całą noc padał śnieg
Cichy, cichy, cichuteńki
Przyszedł świt a tu świat
Cały biały, bielusieńki
Jakby ktoś świata skroń
Gładził chłodem białej ręki
I powiedział szeptem doń
Nic się nie bój mój maleńki
Niech cię głowa już nie boli
Niech cię smutna myśl nie trapi
Bo od dziś, bo od dziś
Pokój ludziom dobrej woli
Otwórz oczy znów się zbudź
Z mroku czarnej melancholii
I ptaszęcym głosem nuć
Pokój ludziom dobrej woli
W słońcu patrz skrzy się śnieg
Szron na drzewach jak koronki
Spoza gór, spoza rzek
Spoza łąk i rozłąk
Spoza leśnych srebrnych cisz
Jakby dzwony skądś dzwoniły
I mówiły światu, słysz
Nic się nie bój świecie miły
Niech cię głowa już nie boli
Wszystkim żalom połóż kres
Dosyć trosk i dosyć łez
Pokój ludziom dobrej woli
Nową drogę zacznij stąd
Już za tobą dni niedoli
Dzisiaj w dzień wesołych świąt
Pokój ludziom dobrej woli
Tak po cichu i powoli
Białym śniegiem nuci mu
Choćby dziś w tym jednym dniu
Pokój ludziom dobrej woli

Piękna jest radość w Święta,
ciepłe są myśli o bliskich,
niech pokój, miłość i szczęście
otoczy dzisiaj nas wszystkich.
By nastrój Świąt Bożego Narodzenia,
pełen magicznego uroku
był zawsze z Wami każdego dnia,
w nadchodzącym 2008 roku
życzy zespół redakcyjny
„Sygnałów Płockich”
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...pierwszą kartkę z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia wysłał w 1842
roku 16−letni londyński artysta, William Maw Egley, ale jego pomysł nie został do−
ceniony przez adresata. W następnym roku pojawiły się w Wielkiej Brytanii kartki
zrobione na prywatne zamówienie sir Henry’ego Coel’a, pierwszego dyrektora Mu−
zeum Wiktorii i Alberta w Londynie. Choć dzięki wynalezieniu kolei żelaznych
koszty przesyłek pocztowych coraz bardziej spadały, to cena produkowanych ręcz−
nie kartek nie sprzyjała popularyzacji nowego zwyczaju.
W 1875 roku kartki świąteczne pojawiły się w Ameryce, za sprawą urodzonego
we Wrocławiu Louisa Pranga. W jego drukarni już wcześniej powstawały kartki
z motywami kwiatowymi. Zasługą Pranga było nie tylko wprowadzenie wzorów
typowo bożonarodzeniowych, ale także organizowanie konkursów (z wysokimi na−
grodami pieniężnymi) na najpiękniejsze kartki świąteczne. Zapewne dzięki nim po
kilku latach wybór był spory: od najstarszych, typowo religijnych scen Narodzenia
Dzieciątka, po drzewka świąteczne, kompozycje z ozdób choinkowych oraz wize−
runki św. Mikołaja.
Wysyłanie życzeń świątecznych na specjalnych kartonikach stało się popularne
na całym świecie dopiero w latach 20. XX wieku. W Polsce kartki świąteczne po−
jawiły się pod koniec XIX wieku. Obecnie nikt nie wyobraża sobie jakichkolwiek
świąt, urodzin, imienin – bez wysłania bliskiej osobie kartki z życzeniami. Postęp
techniczny zaszedł tak dalece, iż obecnie możliwym stało się wysyłanie kartek po−
przez Internet, tzw. e−kartek.
(wybrała m.d.)

Potrawy symbole
Przygotowując świąteczne dania nie
zawsze zdajemy sobie sprawę, że wiele
produktów ma swoja symbolikę; jedne
wróżą szczęście i dostatek, inne spokój,
wolność, urodzaj. Np.:
RYBY od wieków uważane są za sym−
bol wolności i harmonii. Egipcjanie i Ba−
bilończycy uważali je za święte stworze−
nia.. Dla chrześcijan ryba jest znakiem ta−
jemnicy.
KAPUSTA według starych wierzeń
chroni od złego, a potrawy z niej przyrzą−
dzane przyciągają dostatek, dają siły
i zdrowie.

BURAKI zapewniają długowieczność
i urodę.
GRZYBY uznawano w starożytnym
Rzymie za pokarm bogów. Egipcjanie
podawali je wyłącznie faraonom. W wie−
lu kulturach przypisywano im moc ma−
giczną.
GROCH i FASOLA wpływają korzyst−
nie na płodność. Aby wzmocnić działanie
grochu dodawano do niego różne zioła.
Natomiast fasolę łączono z miodem i im−
birem, jako substancjami mającymi moc
przyciągania pieniędzy.
MAK przynosi domowi dostatek. Sym−
bolizuje płodność, ciszę, pociechę i za−
pomnienie.

MIÓD uchodzi za substancję ma−
giczną, chroniącą od złego. Przynosi
radość, bogactwo, zapewnia długie
i szczęśliwe życie.
ŚLIWKI odpędzają złe moce i zapew−
niają długowieczność.
JABŁKA symbolizują zdrowie, zgo−
dę i młodość. Ich zapach odradza siły
fizyczne.
GRUSZKI są również magicznym
lekarstwem na przedłużenie życia.
ORZECHY wzmacniają zdolności
intelektualne.
(z poradnika
kulinarnego H. Szymanderskiej
wybrała E.Z.)

Sztuka wręczania prezentów
Z

arówno sam prezent, jak i jego opa−
kowanie, świadczy nie tylko o na−
szym stosunku do osoby, którą nim ob−
darowujemy, ale także o nas samych
– o naszym poczuciu estetyki, staranno−
ści i solidności.
Pamiętajmy, by opakowanie otwo−
rzyć w obecności ofiarodawcy. Najwię−
kszą bowiem gafą byłoby odłożenie go
na bok. Następnie wykażmy zaintereso−
wanie, wdzięczność i radość z otrzyma−
nego prezentu. Na koniec umieśćmy go
na honorowym i widocznym dla
wszystkich miejscu.
Słysząc słowa zachwytu i wdzięczno−
ści z ust obdarowanego, ofiarodawca
nie powinien: deprecjonować wartości
przekazanych przez siebie prezentów,
wypominać nakładów, jakie poniósł
w związku z ich zakupem bądź przygo−
towaniem, dopominać się o wychwala−
nie prezentu.
Częstować
czy nie częstować?

Nie ma obowiązku otwierania
i częstowania obecnych zawartością
otrzymanych w podarunku bombo−
nierek i innych opakowań zawierają−
cych słodycze, orzeszki, egzotyczne

zdecydował się otworzyć swój pre−
zent: czekoladę i częstować nią obec−
nych, potraktujmy to raczej jako
grzeczność pro forma i niekoniecznie
korzystajmy z poczęstunku.
Czego wręczać nie wypada?

Pamiętajmy, iż nie można przezna−
czyć na prezent przedmiotów już uży−
wanych, podniszczonych, przetermi−
nowanych. Wyjątek stanowią ekspo−
naty o charakterze antykwarycznym
czy kolekcjonerskim.
Prezentem nie powinny być także:
darmowe gadżety z pracy, ostre
przedmioty, kosmetyki do higieny
osobistej (płyn na pryszcze), żywe
istoty.
Czy można odmówić
przyjęcia prezentu?

owoce itp. Usprawiedliwieniem dla
takiego zachowania może być fakt,
że na stole znaleźć można takie bo−
gactwo potraw i ciast, które na ogół
w zupełności zaspokaja oczekiwania
biesiadników. Jeśli zaś któryś z nich

Tak, choć trzeba się liczyć z tym,
że skończy to znajomość i odbije się
szerokim echem. Jest to jednak wy−
baczalne, a nawet konieczne, jeśli wi−
dzimy, że: ofiarodawca chce nas pre−
zentem przekupić lub zobowiązać do
odwzajemnienia nielegalnym czy−
nem, prezent jest obraźliwy albo zbyt
(wybrała m.d.)
kosztowny.
Sygnały Płockie

Prezydent zarządził
Pojadą do San Francisco

Prezydent wyraził zgodę na
wyjazd płockiej reprezentacji
młodych sportowców na 42.
Międzynarodowe
Igrzyska
Szkolne, które odbędą się
w dniach 10 – 15 lipca w San
Francisco (USA). Pojedzie 15
sportowców, 3 trenerów i 2
przedstawicieli miasta. Koszty
zakwaterowania i wyżywienia
pokrywają organizatorzy.
Współpraca
z Dobruską

Trzyosobowa delegacja naszego
miasta z z−cą prezydenta Piotrem
Kuberą, przebywała 15−18 listopa−
da w Dobrusku (Czechy). Celem
wizyty było podpisanie umowy
rozszerzającej współpracę szkół
obu miast.
Pierwsze kontakty ze szkołą
techniczną w Dobrusce nawią−
zała we wrześniu 2006 roku na−
sza „siedemdziesiątka”. Ponie−
waż z kontaktów tych zadowo−
lone są obie strony, dwustronną
współpracę postanowiono roz−
szerzyć na kolejne 2 jednostki
i ich czeskie odpowiedniki:
Gimnazjum nr 8 i Miejskie
Przedszkole nr 34.
Zespół kryzysowy

Powołany został 15−osobowy
Miejski Zespół Zarządzania Kry−
zysowego, na którego czele stoi
prezydent Mirosław Milewski.
Do zadań zespołu należy m.in.
ocena występujących i potencjal−
nych zagrożeń, przekazywanie
do wiadomości publicznej infor−
macji o zagrożeniach, opiniowa−
nie miejskiego planu reagowania
kryzysowego.

Zorganizuje MUP
Prezydent powołał Katarzynę Kęsicką
na pełnomocnika ds. utworzenia Miej−
skiego Urzędu Pracy.
Dotychczasowej dyrektor Powiatowe−
go Urzędu Pracy powierzono koordyno−
wanie wszelkich działań związanych
z utworzeniem nowej placówki, w szcze−
gólności w zakresie zatrudnienia i przy−
gotowania kadry, adaptacji pomieszczeń,
opracowania planu finansowego i regula−
minu organizacyjnego. Katarzyna Kęsic−
ka będzie sprawować funkcję pełnomoc−
nika do czasu utworzenia MUP, czyli do
1 stycznia przyszłego roku.
Miejski Urząd Pracy tworzony jest na
potrzeby mieszkańców Płocka. Powiato−
wy Urząd Pracy obsługuje bowiem zarów−

no miasto, czyli powiat grodzki jak i po−
wiat ziemski. Funkcjonowanie Miejskiego
Urzędu Pracy pozwoli dokładniej określić
potrzeby i znaleźć sposoby rozwiązania
problemu bezrobocia w mieście. Płoccza−
nie będą mieli lepszy dostęp do projektów,
pozwalających poszerzać kwalifikacje za−
wodowe czy programów stażowych. Fun−
kcjonowanie Miejskiego Urzędu Pracy
ułatwi również pozyskiwanie dofinanso−
wania ze środków Unii Europejskiej.
MUP będzie miał swą siedzibę w dawnym
budynku Petrobudowy, przy ul. 3 Maja 16.
W nowej instytucji zostanie zatrudnionych
50 osób, wśród których połowę będą sta−
nowili obecni pracownicy Powiatowego
Urzędu Pracy.
sd

Stary Rynek 9

mi: elektryczną, c.o., wody, kanalizacji
sanitarnej, gazu oraz remontem przyłą−
cza kanalizacji deszczowej. Obiekt wpi−
sany jest do rejestru zabytków, zajmuje
powierzchnię 160 mkw. Wymagany ter−
min zakończenia robót – 30 listopada
przyszłego roku.
W wyniku tych prac w budynku pow−
staną dwa lokale mieszkalne pow. 89,22
m2 i 75,55m2 oraz usługowy o pow. 91,58
m2 na parterze.
Projekt budowlany i wykonawczy re−
montu i rozbudowy został opracowany
przez Zakład Projektowania i Usług
Technicznych ”ARKON−B” inż. Zdzisła−
wa Brzeskiego z Płocka.
Kamienica przy Starym Rynku 9 zo−
stała wzniesiona przed rokiem 1813.
Została wpisana do rejestru zabytków
dawnego województwa płockiego pod
numerem
116/526/62
w
dniu
28.03.1962 roku. Po pożarze, w czer−
wcu 1997 roku, w roku 1998 zostały
wykonane prace zabezpieczające, z bu−
dową nowego dachu oraz podziałów
kondygnacyjnych. Od 1997 roku obiekt
nie jest użytkowany, mimo to zachował
się w stosunkowo dobrym stanie, poz−
walającym na wykonanie remontu kapi−
talnego połączonego z odpowiednią
modernizacją i adaptacją.
Opr. (j)

Lodowisko na Starym Rynku

Prezydent wyraził zgodę, by
– wzorem lat ubiegłych – przed ra−
tuszem funkcjonowało zimą lodo−
wisko. W związku tym na okres
od 1 grudnia br. do 15 marca 2008
roku część placu o pow. 800 mkw.
oddana został w użyczenie Miej−
skiemu Zespołowi Obiektów
Sportowych, który lodowiskiem
będzie zarządzał.
Dyplom dla Płocka

Ogłoszona została III edycja
konkursu na najlepsze prace magi−
sterskie, inżynierskie i licencjac−
kie
w
roku
akademickim
2007/2008 „Dyplom dla Płocka”.
Nagradzane są prace, które mogą
pomóc w rozwiązaniu problemów
gospodarczych i społecznych na−
szego miasta. Regulamin przewi−
duje nagrody I, II i III stopnia oraz
wyróżnienia o wartości od tysiąca
do 4 tys. złotych.
(j)

Minęło pół miesiąc

Muzycy Płockiej Orkiestry Symfo−
nicznej zostali uhonorowani odznacze−
niami państwowymi. Na wniosek Wo−
jewody Mazowieckiego za osiągnięcia
w pracy artystycznej i za działalność
społeczną postanowieniem Prezydenta
Rzeczpospolitej Srebrny Krzyż Zasłu−
gi otrzymał Ryszard Ciesielski. Brązo−
we Krzyże Zasługi otrzymali: Ewa Ka−
zimiera Kruszewska, Remigiusz Asz−
temborski, Wojciech Ignacy Cłapiński
oraz Albert Paweł Kołodziejski. Wrę−
czenie odznaczeń nastąpiło podczas
koncertu z okazji Święta Odzyskania
Niepodległości” 11 listopada 2007 r.
w sali koncertowej Państwowej Szko−
ły Muzycznej. Aktu dekoracji dokonał
wicewojewoda mazowiecki Marek
Martynowski.
(j)

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS
Spółka z o.o. chce odnowić kolejną ka−
mienicę przy Starym Rynku. Ogłoszony
został przetarg na wyłonienie wykonaw−
cy robót budowlanych polegających na
zmianie sposobu użytkowania parteru
budynku mieszkalnego Stary Rynek 9,
z funkcji mieszkaniowej na funkcję usłu−
gową i rozbudowie budynku mieszkalno−
usługowego z wewnętrznymi instalacja−

* Płocki Klub Inteligencji Katolic−
kiej obchodzi XX−lecie działalności.
Asystent kościelny KIK ks. Ireneusz
Mroczkowski uhonorowany został
Wielkim Orderem św. Zygmunta.
* Polska drużyna młodych matematy−
ków, w skład której wchodził uczeń
„Małachowianki” Radosław Bury zwy−
ciężyła w Międzynarodowych Zawo−
dach Matematycznych Państw Bałtyc−
kich, które odbyły się w Kopenhadze.
* W drugiej edycji konkursu granto−
wego organizacje pozarządowe złoży−
ły 48 wniosków o dofinansowanie,
które może wynieść maksymalnie 20
tys. zł.
* Koszykarki z „Małachowianki”
zwyciężyły w finale Mistrzostw Po−
wiatowych Koszykarskich Lig Szkół
Średnich w Radomiu.
* Ostatni tegoroczny występ piłka−
rzy Wisły z Odrą, zakończył się kolej−
ną porażką 3:1.
* Oddziały dziecięce szpitala na Wi−
niarach otrzymają sprzęt medyczny
z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po−
mocy. Kolejny jej finał 13 stycznia.
* Kamila Marczak z Gimnazjum nr
6 została laureatką V edycji konkursu
ekologicznego (w kategorii prezenta−
cja multimedialna), organizowanego
przez Samorząd Województwa Mazo−
wieckiego.
* Płocki Rajd Orlen został zgłoszo−
ny do Światowej Rady Sportu Motoro−
wego jako eliminacje do Rajdowych
Mistrzostw Europy w 2009 roku.
* Biskup płocki powołał zespół ds.
nadużyć moralnych osób duchownych.
Jego przewodniczącym został ks. Ma−
rek Jarosz, wykładowca psychologii
w WSD.
* W pierwszym w Płocku meczu
futbolu amerykańskiego (na stadionie
Stoczniowca 18 listopada) młoda dru−
żyna płockich Mustangów przegrała
z Torpedą Łódź 12:36.
* Wiosną ma rozpocząć się remont
wylotowego odcinka Wyszogrodzkiej
– od ul. Harcerskiej do granic miasta.
* Koleje Mazowieckie chcą w grud−
niu przywrócić połączenie kolejowe
Płocka z Sierpcem.
* Do zoo wróciły lamparty perskie,
które na czas budowy dla nich nowego
wybiegu musiały wyprowadzić się do
Warszawy.
* Płockie szpitale nie przyjęły oferty
NFZ na 4 miesiące przyszłego roku (o
1 zł 15 gr. więcej za punkt niż w br.) –
chcą znacznie więcej.
(j)

19 i 33 inaczej
1 grudnia zmienione zostały rozkłady
jazdy autobusów linii nr 19 i 33. „Dzie−
więtnastka” jeździ częściej w godzinach
popołudniowych we wszystkie dni (rów−
nież w niedziele i święta). Ograniczono
natomiast liczbę kursów linii nr 33 w go−
dzinach popołudniowych w dni robocze.
Nowe rozkłady jazdy na stronie
www.km.ump.pl
(j)
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* XVI SESJA RADY MIASTA * XVI SESJA RADY MIASTA * XVI SESJA RADY MIASTA * XVI SESJA RADY MIASTA * XVI SESJA RADY MIASTA *
z obrad rajców
Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte podczas obrad
XVI sesji w dniu 27 listopada 2007 roku:

1. UCHWAŁA NR 215/XVI/07 w spra−
wie przyjęcia zadania z zakresu administracji
rządowej i zawarcia porozumienia z Narodo−
wym Centrum Kultury prowadzonym przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na realizację ogólnopolskiego programu
„Śpiewająca Polska”,
2. UCHWAŁA NR 216/XVI/07 roku
w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka
na 2007 rok,
3. UCHWAŁA NR 217/XVI/07 w spra−
wie zmian w Budżecie Miasta Płocka na
2007 rok,
4. UCHWAŁA NR 218/XVI/07 zmienia−
jąca uchwałę Nr 982/LVIII/06 Rady Miasta
Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w spra−
wie trybu prac i procedury uchwalania Bu−
dżetu Miasta Płocka oraz rodzajów i szcze−
gółowości materiałów informacyjnych towa−
rzyszących projektowi budżetu,
5. UCHWAŁA NR 219/XVI/07 w spra−
wie opłaty od posiadania psów,
6. UCHWAŁA NR 220/XVI/07 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nie−
ruchomości oraz zwolnień od tego podatku,
7. UCHWAŁA NR 221/XVI/07 w spra−
wie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych,
8. UCHWAŁA NR 222/XVI/07 w spra−
wie wydzierżawienia gruntu stanowiącego
własność Gminy Płock przy ulicy Sierpec−
kiej w Płocku,
9. UCHWAŁA NR 223/XVI/07 w spra−
wie wydzierżawienia w trybie bezprzetar−
gowym nieruchomości gruntowych przy
ulicy Kolejowej, ul. 1 Maja i ul. Bielskiej
w Płocku będącej własnością Gminy
Płock,
10. UCHWAŁA NR 224/XVI/07 roku
w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowią−
cego własność Gminy Płock przy ul. Batalio−
nów Chłopskich w Płocku,
11. UCHWAŁA NR 225/XVI/07 w spra−
wie wyrażenia zgody na udzielenie bonifika−
ty od ceny sprzedaży prawa własności nieru−
chomości, stanowiącej własność Gminy
Płock, oznaczonej nr 430/6 położonej
w Płocku przy ul. Okrzei na rzecz Spółdziel−
ni Mieszkaniowej „Komunalnik”,
12. UCHWAŁA NR 226/XVI/07 w spra−
wie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta
Płock do międzynarodowego stowarzyszenia
„Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”,
13. UCHWAŁA NR 227/XVI/07 w spra−
wie wyrażenia zgody na zawarcie umów
przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych
w Płocku na okres przekraczający rok bu−
dżetowy,
14. UCHWAŁA NR 228/XVI/07 w spra−
wie wyrażenia zgody na zawarcie umów
przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku na
okres przekraczający rok budżetowy,
15. UCHWAŁA NR 229/XVI/07 w spra−
wie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad
udzielania dotacji celowych na prace konser−
watorskie, restauratorskie i roboty budowla−
ne przy zabytku nieruchomym wpisanym do
rejestru zabytków, znajdującym się na tere−
nie miasta Płocka,
16. UCHWAŁA NR 230/XVI/07 w spra−
wie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
prowadzonych na terenie miasta Płock przez
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inne niż miasto Płock osoby prawne lub fi−
zyczne,
17. UCHWAŁA NR 231/XVI/07 w spra−
wie przyjęcia programu samorządowego dla
Miasta Płocka „Osoba niepełnosprawna
w społeczności lokalnej”,
18. UCHWAŁA NR 232/XVI/07 w spra−
wie przyjęcia Miejskiego Programu Profilak−
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo−
wych na terenie miasta Płocka na rok 2008,
19. UCHWAŁA NR 233/XVI/07 w spra−
wie zmiany Uchwały Nr 42/IV/06 Rady
Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006r.
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie miasta Płocka na
rok 2007,
20. UCHWAŁA NR 234/XVI/07 w spra−
wie przyjęcia „Programu współpracy Miasta
Płocka z organizacjami pozarządowymi i in−
nymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, działającymi na terenie
Miasta Płocka, na 2008 rok”,
21. UCHWAŁA NR 235/XVI/07 zmie−
niająca uchwałę nr 80/VII/07 Rady Miasta
Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
określenia zadań rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz przeznaczenia na nie środ−
ków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na rok 2007,
22. UCHWAŁA NR 236/XVI/07 w spra−
wie zrzeczenia się mandatu radnego Rady
Miasta Płocka,
23. UCHWAŁA NR 237/XVI/07 w spra−
wie zrzeczenia się mandatu radnego Rady
Miasta Płocka,
24. UCHWAŁA NR 238/XVI/07 w spra−
wie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa
w doraźnej Komisji d/s Organizacji Pracy
Rady,
25. UCHWAŁA NR 239/XVI/07 w spra−
wie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa
w Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Fi−
nansowej Rady Miasta Płocka,
26. UCHWAŁA NR 240/XVI/07 w spra−
wie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa
w Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta
Płocka,
27. UCHWAŁA NR 241/XVI/07 w spra−
wie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa
w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka,
28. UCHWAŁA NR 242/XVI/07 w spra−
wie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa
w Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpie−
czeństwa Miasta Rady Miasta Płocka,
29. UCHWAŁA NR 243/XVI/07 w spra−
wie delegowania członka Komisji Polityki
Społecznej Rady Miasta Płocka do Rady
Sportu w Płocku,
30. UCHWAŁA NR 244/XVI/07 w spra−
wie wyrażenia zgody na przystąpienie Mia−
sta Płock do spółki pod firmą WISŁA Płock
Spółka Akcyjna,
31. UCHWAŁA NR 245/XVI/07 w spra−
wie przejęcia przez Gminę Płock od Polskie−
go Koncernu Naftowego ORLEN Spółka
Akcyjna nieruchomości położonej w Płocku
przy ul. Łukasiewicza oznaczonej jako dział−
ki nr 235/1, 235/2, 235/3 o łącznej powierz−
chni 99 123 m2,
32. UCHWAŁA NR 246/XVI/07 w spra−
wie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar−
ki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie
przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gos−
podarki wodami opadowymi na osiedlach
Borowiczki i Imielnica”,
33. UCHWAŁA NR 247/XVI/07 w spra−
wie zaciągnięcia poręczenia wekslowego.

Bożena Musiał

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone między
sesjami i podczas XVI sesji
Rady Miasta w dn. 27 grudnia 2007 roku:
Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Czy
zapadła decyzja o usunięciu pojemników
do selektywnej zbiórki odpadów ze Stare−
go Miasta?

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Wnoszę o uzupełnienie zapisów w za−
łączniku do uchwały nr 194 o darmowe
przejazdy dla sióstr PCK i dzieci, które
w wyniku represji nazistowskich straciły
jedno z rodziców. 2/ Uzupełnienie oświet−
lenia na skrzyżowaniu al. Kobylińskiego
z ul. Dobrzyńską.
Andrzej Burnat

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Do−
tyczy nierównej nawierzchni nowego
mostu. 2/ Kiedy przewidywane jest za−
kończenie budowy ul. Zubrzyckiego?

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Pro−
szę o rzetelne uzupełnienie informacji do
mojej interpelacji, dotyczącej budowy ul.
Sielskiej. 2/ W sprawie wprowadzenia
dodatkowej dopłaty do biletu autobuso−
wego komunikacji miejskiej, zakupione−
go u kierowcy.

Marek Krysztofiak

Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Kto
w Urzędzie Miasta odpowiada za nagłoś−
nienie podczas uroczystości obchodów
świąt państwowych, czy i jakie konsek−
wencje zostały wyciągnięte wobec osób
odpowiedzialnych? 2/ Proszę o informacje
nt. możliwości pomocy w doposażeniu
i wykonaniu niezbędnego remontu ośrod−
ka wczasowego „Oświata” w Wisełce.

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Pro−
szę o przegląd (w ramach gwarancji)
chodnika, wyrównanie poboczy i wycię−
cie trawy na ul. Góry, Łącka i Ciechomic−
ka. 2/ Ponownie proszę o udrożnienie ul.
Nowociechomickiej oraz utwardzenie ul.
Jordanowskiej, która wiosną i jesienią
jest nieprzejezdna.

Artur Jaroszewski

Arkadiusz Iwaniak

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Pro−
szę o podanie przyczyn braku transmisji
posiedzeń Rady Miasta Płocka w telewi−
zji kablowej. 2/ Proszę o przedstawienie
postępu prac remontowych na pływalni
Podolanka i podanie terminu ich zakoń−
czenia. 3/ Proszę o podanie zaawansowa−
nia prac nad zmianami nazw ulic, które
IPN zgłosił do UMP kilka miesięcy temu.

Elżbieta Podwójci−Wiechecka

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o wystosowanie apelu, a nawet
zobowiązanie zarządów spółdzielni
mieszkaniowych, by administracje nie
zamykały wszystkich okien piwnicz−
nych, by dzikie koty mogły przetrwać zi−
mę. 2/ Proszę o wyznaczenie 2 miejsc
parkingowych dla osób niepełnospraw−
nych w obrębie cmentarzy.
Opr. (j)

Od środków transportu
Od 1 stycznia 2008 roku zmieniają się stawki
podatku od środków transportowych.
Podatek należy uiszczać bez wezwania w ka−
sie Urzędu Miasta, placówkach pocztowych lub
w bankach na konto UMP. Podajemy obowią−
zujące stawki:
1. od samochodów ciężarowych o dopusz−
czalnej masie całkowitej pojazdu:
a. od 3,5 tony do 5,5 tony: 410 zł,
b. powyżej 5,5 ton do 9 ton: 818 zł,
c. powyżej 9 ton a poniżej 12 ton: 1.022 zł.
2. od samochodów ciężarowych z zawie−
szeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne w zależności od do−
puszczalnej masy całkowitej:
a. o liczbie osi dwie: 1.534 zł
b. o liczbie osi trzy: 1.636 – 1.840 zł
c. o liczbie osi cztery i więcej: 1.738 – 2.044 zł.
3. od samochodów ciężarowych z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych w zależ−
ności od dopuszczalnej masy całkowitej:
a. o liczbie osi dwie: 1.534 zł
b. o liczbie osi trzy: 1.636 – 1.840 zł
c. o liczbie osi cztery i więcej: 1.738 – 2.268 zł
4. od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z na−

czepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a. od 3,5 tony do 5,5 ton: 818 zł
b. od 5,5 tony do 9 ton: 920 zł
c. od 9 ton do 12 ton: 1.022 zł
5. od ciągników siodłowych i balasto−
wych przystosowanych do używania łącz−
nie z naczepą lub przyczepą, z zawiesze−
niem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne, w zależności od
dopuszczalnej masy całkowitej zespołu po−
jazdów:
a. o liczbie osi dwie: 1.430 – 1.578 zł
b. o liczbie osi trzy: 1.534 – 2.146 zł
6. od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z na−
czepą lub przyczepą, z innym systemem za−
wieszenia osi jezdnych, w zależności od do−
puszczalnej masy pojazdu:
a. o liczbie osi dwie: 1.430 – 1.788 zł
b. o liczbie osi trzy: 1.584 – 2.350 zł
Ustalono również stawki podatku dla przy−
czep i naczep. Opłaty dla wszystkich poja−
zdów wyprodukowanych przed 1990 rokiem
są wyższe, natomiast dla tych, które posiadają
M.D.
katalizatory – niższe.

Do Rady

z tym, zastępca prezydenta Piotr Kubera,
zwrócił się do przewodniczącego Rady
Miasta o oddelegowanie jednego z człon−
ków Komisji Polityki Społecznej. 21 rad−
nych zgodziło się, aby członkiem Rady
Sportu został Tomasz Maliszewski, jeden
radny – był przeciw.
(m.d.)

Tomasz Maliszewski został członkiem
Rady Sportu w Płocku. Stało się to zgod−
nie z zarządzeniem Prezydenta Miasta
z dnia 22 października 2007 roku w spra−
wie powołania Rady Sportu. W związku
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Radni ustalili wysokości stawek podatku
od nieruchomości oraz zasady zwolnień od
tego podatku. Maksymalne stawki, określo−
ne przez Ministra Finansów, wzrosły prze−
ciętnie o 2,2 proc. w porównaniu z ubieg−
łym rokiem. Prezydent Płocka zapropono−
wał, aby zmniejszyć stawki wyznaczone
przez Ministra Finansów w następujących
pozycjach: od pozostałych gruntów, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto−
wej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego (mniej
o 0,12 zł/mkw. w porównaniu ze stawką
maksymalną), od budynków mieszkalnych
(mniej o 0,12 zł/mkw.), od budynków po−
zostałych o powierzchni nie przekraczają−
cej 12 mkw. (mniej o 3,19 zł/mkw. po−
wierzchni użytkowej oraz od budynków
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych (mniej
o 0,05 zł/mkw.).
Na sesji pojawił się wniosek Komisji Po−
lityki Społecznej, aby zwolnić z podatku
nieruchomości zajęte pod szpitale. Zdaniem
skarbnika miasta Barbary Szurgocińskiej,
taki zapis nie jest możliwy, gdyż nie można
zwolnić z podatku tylko szpitale, a np. przy−
chodnie miałyby regulować normalne staw−
ki. Do niektórych radnych takie przekony−
wanie nie dotarło i – mimo wszystko – dzie−
więć osób chciało, aby taki zapis umieść
w uchwale, a sześć było przeciw. Regional−
na Izba Obrachunkowa, jako organ spraw−
dzający, najprawdopodobniej uchyli ten za−
pis, który dodatkowo wprowadzili radni.
Bożena Musiał chciała, aby stawki podat−
ku w przyszłym roku były takie same jak
w 2007 roku. Na takie rozwiązanie nie zgo−
dziło się 12 radnych, sześciu było za, a czte−
rech – wstrzymało się od głosu. Tak więc od
1 stycznia 2008 roku podatnicy zapłacą na−
stępujące kwoty podatku:
1. od gruntów:
a. związanych z prowadzeniem działal−
ności gospodarczej, bez względu na spo−
sób zakwalifikowania w ewidencji grun−
tów i budynków – 0,71 zł od 1 mkw. po−
wierzchni,
b. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
– 3,74 zł od 1 ha powierzchni,

c. pozostałych, w tym zajętych na prowa−
dzenie odpłatnej statutowej działalności po−
żytku publicznego przez organizacje pożyt−
ku publicznego – 0,22 zł od 1 mkw. po−
wierzchni,
2. od budynków lub ich części:
a. mieszkalnych – 0,47 zł od 1 mkw. po−
wierzchni użytkowej,
b. związanych z prowadzeniem dzia−
łalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej –
19,01 zł od 1 mkw. powierzchni użyt−
kowej,
c. zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko−
wanym materiałem siewnym – 8,86 zł od 1
mkw. powierzchni użytkowej,
d. zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świad−
czeń zdrowotnych – 3,79 zł od 1 mkw. po−
wierzchni użytkowej,
3. pozostałych:
a. o powierzchni nie przekraczającej 12
mkw., w tym zajętych na prowadzenie od−
płatnej statutowej działalności pożytku pub−
licznego przez organizacje pożytku publicz−
nego – 3,18 zł od 1 mkw. powierzchni
użytkowej,
b. o powierzchni powyżej 12 mkw., w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto−
wej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 6,37 zł
od 1 mkw. powierzchni użytkowej,
3. Od budowli – 2 proc. ich wartości.
Z podatku od nieruchomości zwalnia się:
– budynki lub ich części zajęte na potrze−
by prowadzenia przez spółdzielnie mieszka−
niowe działalności wśród dzieci i młodzieży
w zakresie oświaty, wychowania, nauki
i techniki, kultury fizycznej i sportu
– nieruchomości lub ich części zajęte na
potrzeby ochotniczych straży pożarnych
w zakresie ich działalności statutowej
– budynki i grunty stanowiące własność
(współwłasność) gminy, o ile nie są we wła−
daniu osób fizycznych, osób prawnych lub
jednostek organizacyjnych nie mających
osobowości prawnej
– budynki i grunty zajęte na parkingi wie−
lopoziomowe ogólnodostępne o charakterze
M.D.
wolnostojącym

Jak nas widzą

Od psa

– od osób w wieku powyżej 65 lat prowa−
dzących samodzielnie gospodarstwo domo−
we – od jednego psa
– z tytułu posiadania psów będących po−
mocą dla osób niepełnosprawnych (niewi−
domych, głuchoniemych, niedołężnych)
– z tytułu posiadania psów utrzymywa−
nych w celu pilnowania gospodarstw rol−
nych – po dwa na każde gospodarstwo
– pod warunkiem wzajemności – od
członków personelu przedstawicielstw
dyplomatycznych i urzędów konsular−
nych oraz innych osób zrównanych z nimi
na podstawie ustaw, umów lub zwycza−
jów międzynarodowych, jeżeli nie są oby−
watelami polskimi i nie mają miejsca po−
bytu stałego na terytorium Rzeczpospoli−
tej Polskiej.
Wpłaty można dokonywać bezpośred−
nio w kasie Urzędu Miasta Płocka lub na
(m.d.)
konto UM.

Już dawno radni nie byli tak zgodni
w sprawie ustalenia opłaty od posiadania
psa. Na ostatniej sesji nikt nawet nie za−
brał głosu w tej sprawie. 18 radnych zgo−
dziło się, aby podatek w 2008 roku wyno−
sił 30 zł, nikt nie był przeciw, a trzech
– wstrzymało się od głosowania. Opłata ta
dotyczy sytuacji, gdy właściciel posiada
jednego psa. Jeśli ma ich więcej, to od
każdego następnego musi zapłacić 15 zł.
Sumę trzeba wpłacić – bez wezwania
– do 31 maja 2008 roku. Jeśli kupimy
czworonoga później, np. w połowie ro−
ku, to w ciągu 14 dni musimy uregulo−
wać opłatę, która zostanie proporcjonal−
nie pomniejszona.
Opłaty od posiadania psów nie po−
biera się:
Sygnały Płockie

RADOSŁAW ŁABARZEWSKI

Nowe stawki podatku

W drugim półroczu 2008 roku powstanie strategia promocji dla
Płocka – zapowiedział na ostatniej sesji Rady Miasta prezydent
Mirosław Milewski

Będzie to profesjonalny dokument, który
opracuje firma zewnętrzna wybrana w prze−
targu.
– Działania na rzecz promocji, tej kultural−
nej, jak i inwestycyjnej, wszystkich komórek
Urzędu Miasta muszą zostać połączone – mó−
wił Mirosław Milewski.
Na listopadowej sesji radni zapoznali się
z materiałem nt. skuteczności działań promo−
cyjnych. Chwalili oni przedstawione opraco−
wanie i cieszyli się, że profesjonaliści zajmą
się przygotowaniem pełnej strategii dla mia−
sta. Nie oznacza to, że nie mieli uwag i swo−
ich pomysłów.
Krzysztofowi Buczkowskiemu w dostar−
czonym materiale brakowało statystyk. – Je−
stem ciekawy, np. ile osób skorzystało z pros−
pektów promocyjnych, które miasto wydało
w języku chińskim – mówił. – Proponuję, aby
w tworzeniu nowej strategii uczestniczyli rów−
nież radni. W ten sposób nie będzie to doku−
ment martwy, ale taki który cały czas będzie
można dostosowywać do potrzeb miasta.
Artur Jaroszewski domagał się, aby w kolej−
nych opracowaniach zamieszczone było zesta−
wienie środków finansowych, które w każdym
roku przeznaczane są na promocję miasta.
Omawiając materiał dla radnych Prezydent
przypomniał, że promocja jest jedną z podsta−
wowych i rozwijających się aktywizacji społe−
czeństwa. Jej celem jest tworzenie pozytywne−
go wizerunku miasta, nawiązywanie współpra−
cy z innymi miejscowościami, szukanie no−
wych form rozwoju, wychodzenie naprzeciw
potencjalnym ofertom, sponsorom i inwesto−
rom. W Urzędzie Miasta promocją zajmują się:
Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy
z Zagranicą, Wydział Rozwoju Miasta, Wydział
Kultury i Sportu, Oddział Komunikacji Spo−
łecznej, a metody public relations wykorzystuje
również w swoich działaniach Biuro Prasowe.

– Za aktywną współpracę międzynarodową
Płock był już dwukrotnie nagradzany – mówił
Mirosław Milewski. – Otrzymaliśmy nagrodę
Rady Europy – Dyplom Europejski oraz Fla−
gę Honorową Rady Europy.
Ważnym elementem współpracy zagra−
nicznej jest działalność (od ponad trzech lat)
Centrum Cifal, utworzonego z inicjatywy
ONZ. – Stawiamy też na turystykę – przeko−
nywał Mirosław Milewski. W 2006 roku Cen−
trum Informacji Turystycznej odwiedziło
6098 osób, a cztery lata wcześniej było to tyl−
ko 1672 osób. Coraz więcej turystów chodzi
także do Muzeum Mazowieckiego czy płoc−
kiego zoo. – Chcemy iść w tym kierunku
– mówił Prezydent. – Nawiązaliśmy już
współpracę z Mazowiecką Organizacją Tury−
styczną, aby w naszym mieście stworzyć jej
lokalny odpowiednik. Ponadto chcemy już
w 2008 roku zorganizować w Płocku Festiwal
Festiwali. Dzięki temu nasze miasto zostanie
wypromowane w Polsce i będzie się kojarzy−
ło tak jak Opole czy Sopot.
Oddział Rozwoju Miasta ma na celu taką
promocję, aby Płockiem zainteresowało się
jak najwięcej inwestorów polskich oraz zagra−
nicznych. W 2005 roku miasto uzyskało tytuł
Gminy Fair Play, a także otrzymało najwyż−
szą ocenę w konkursie Gmina Przyjazna In−
westorom. Przedstawiciele Oddziału biorą
udział w targach, spotkaniach z inwestorami
i misjach gospodarczych.
Oddział Komunikacji powstał na przełomie
kwietnia i maja 2007 r. Prowadzi on m.in.
kampanie i badania społeczne. – Aby miesz−
kańcy Płocka byli lepiej zorientowani, co
dzieje się w naszym mieście, będziemy takie
informacje umieszczać na własnych billboar−
dach – zapowiedział Mirosław Milewski.
– Chcemy także wyjść poza Płock i reklamo−
wać się w innych miastach.
M.D.

Wygaśnięcie mandatów
Od 1 listopada Eryk Stanisław Smulewicz oraz Andrzej Jacek Nowakowski nie są już
płockimi radnymi. Przyczyną jest uzyskanie przez Smulewicza mandatu senatora, a przez
Nowakowskiego mandatu posła. Na ostatniej sesji zrzekli się oni mandatów radnych, po−
dziękowali za współpracę i zapewnili, że w Sejmie i Senacie będą walczyć o sprawy Płoc−
ka. Jednocześnie, Eryk Smulewicz przestał był członkiem dwóch komisji Rady Miasta
Płocka: Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta oraz Komisji Rewizyjnej.
Andrzej Nowakowski nie będzie już pracował w: Komisji ds. Organizacji Pracy Rady, Ko−
misji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej oraz Komisji Polityki Społecznej. (m.d.)
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Stare cmentarze

Pozwalam sobie odpowiedzieć na
apel p. Iwony Jóźwickiej (zamieszczony
w nr 20 Sygnałów Płockich) w sprawie
ratowania lokalnych Powązek. Jak tylko
mam taką możliwość odwiedzam lokal−
ne cmentarze, znajdując tam piękne na−
grobki, jak chociażby ten z Sikorza, gro−
by osób zasłużonych dla Ojczyzny oraz
tzw. miejsca pamięci narodowej, zwią−
zane z walkami o niepodległość.
Mieszkam w Radziwiu, lewobrzeżnej
dzielnicy Płocka, która do 1923 roku była
niezależną wsią. I taki wiejski charakter,
choć zanikający, ma cmentarz w Radzi−
wiu. Kilka starych, ładnych, bez tak wspa−
niałych rzeźb, nagrobków z piaskowca,
kilka z ciekawą metaloplastyką, kilka na−
grobków osób zasłużonych i duży grób
żołnierski z września 1939 roku.
Nas tj. Towarzystwo Miłośników Ra−
dziwia do kwestowania na naszym lo−
kalnym cmentarzu zainspirowała właś−
nie Starówka Płocka. Pięć lat temu, jak
powstało nasze stowarzyszenie, zapro−
ponowali nam wspólne kwestowanie.
Wspólne formalnie, bo my mieliśmy
kwestować w Radziwiu, a oni na pozo−
stałych płockich cmentarzach. Pienią−
dze przez nas zebrane miały pozostać
w Radziwiu na potrzeby naszego cmen−
tarza. I tak się stało. Jesteśmy im za to
wdzięczni. Oni już rok wcześniej kwe−
stowali w Płocku. Poznaliśmy zasady
promocji, samego kwestowania i rozli−
czania. Jak mają wyglądać puszki do
zbierania pieniędzy, jak te pieniądze
rozliczać i wydawać. Byłem też zapra−
szany do poszukiwania wykonawców
remontów nagrobków. W następnym
roku już nas nie zaproszono do wspól−
nego kwestowania i przez kolejne czte−
ry lata działaliśmy samodzielnie.
Jak my to robiliśmy? Przede wszyst−
kim trzeba mieć organizację np. stowa−
rzyszenie zarejestrowane w KRS, która
formalnie takie kwestowanie poprowa−
dzi. Organizacja musi wystąpić do wła−
ściwego urzędu (np. Urzędu Miasta)
i otrzymać zgodę na kwestowanie.
Kosztuje to ponad 80 zł. Wcześniej na
to trzeba uzyskać zgodę gospodarza
cmentarza, czyli księdza proboszcza.
Zezwolenie określa szczegółowo zasady
zbiórki i rozliczenia.
Samą kwestę trzeba przygotować.
Wcześniej poinformować mieszkańców.
Może tu pomóc ksiądz proboszcz, prasa,
przydatne są ulotki i plakaty. Puszki mu−
szą być zaplombowane. Płocczanie zbie−
rali każdy do swojej puszki. My puszki
przekazywaliśmy sobie nawzajem, nie
było tu konkurencji między nami. Po każ−
dym dniu puszki były komisyjnie otwie−
rane i liczono zawartość. Każdy kwestu−
jący musi mieć identyfikator. Ze względu
na sposób kwestowania (mały cmentarz),

ustalaliśmy harmonogram. Nie deptaliś−
my sobie po piętach, było kameralnie.
Kwestowaliśmy przy dwóch bramach.
W zależności od pory dnia działaliśmy
w pojedynkę lub parami, a czasami trój−
kami. Były to przyjemne chwile, bo lo−
kalnie prawie wszyscy się znają. Kwesto−
wanie zamieniało się w krótkie rozmowy.
Podpowiadano nam co mamy robić, ko−
mentowano dokonania. Wrzucającym do
puszek dawaliśmy karteczki z informacją
o dokonaniach i planach. W kwestowaniu
brało udział ok. 20 osób, niekoniecznie
członków stowarzyszenia. Było to bardzo
dobre, użyteczne działanie. Stało się ono
już tradycją.
Udawało nam się zebrać nieco ponad
2.000 zł w czasie każdej kwesty. Przy
kolejnych kwestach kwota niewiele, ale
systematycznie rosła. I tu pojawił się
problem. Fachowa konserwacja kosztu−
je. Najprostsza płyta to wydatek rzędu
10.000 zł. Nagrobek taki jak na fotogra−
fii z Sikorza to pewnie ok. 30.000 zł.
W przypadku małego cmentarza trzeba
kwestować na takie remonty kilka lat
lub znaleźć inne źródła finansowania.
Nasz koncepcja, w skrócie lokalnych
Powązek, polega na wyszukiwaniu sta−
rych, zapomnianych grobów, przedsta−
wiających wartość historyczną przez swój
wystrój charakterystyczny dla danej epo−
ki. Może to być zwykły ziemny grób, a ta−
kie kiedyś przeważały, z drewnianym
krzyżem z lat wojny. My taki krzyż włas−
nymi siłami oczyściliśmy, nasączyliśmy
drewnochronem. Niestety, w tym roku
ktoś nam zamienił ten stary krzyż na no−
wy, prowizoryczny z któregoś pogrzebu
ale za to „ładny”. Może to być grób z me−
talowym ogrodzeniem, kutym krzyżem,
o ciekawej stylistyce. Takie groby oczy−
ściliśmy z zielska i krzaków, metal poma−
lowaliśmy farbą antykorozyjną. Tego ro−
dzaju prace na początku kosztowały ok.
2.000 zł. Wykonali je miejscowi fachow−
cy. Teraz utrzymanie kosztuje mniej. Ma−
my kilka grobów zasłużonych dla Polski,
dla lokalnej społeczności. Z rodzinami
zmarłych, zasłużonych jesteśmy w kon−
takcie. Często oni sami dbają o te groby,
niektórym chcemy pomóc. Jesteśmy
w trakcie opracowywania broszurki opi−
sującej te groby. Chcemy też ustawić tab−
lice informacyjne.
Naprawa grobu żołnierskiego z 1939
roku kosztowała ponad 20.000 zł. Trwa−
ła dwa lata. W całości została sfinanso−
wana przez Urząd Miasta Płocka, z któ−
rym nam się znakomicie współpracuje.
My zrobiliśmy społecznie projekt re−
montu, pilnowaliśmy prac.
W tym roku od księdza proboszcza
nie otrzymaliśmy zgody na kwestowa−
nie na naszym cmentarzu.
Bogusław Osiecki
(www. tmr.plo.pl)

Sylwestrowa Gala w Łodzi
Oddział zakładowy PTTK przy PKN Orlen zaprasza 29 grudnia na wycieczkę do Łodzi.
Na scenie kameralnej Teatru Muzycznego zaprezentowana zostanie „Wielka Gala Sylwe−
strowa”, podczas której usłyszeć będzie można największe przeboje operetkowe i musicalo−
we. Początek Gali o godz. 18.30, a wyjazd z Płocka autokarem o godz. 15 sprzed teatru. Cał−
kowity koszt imprezy 75 złotych dla członków PTTK i 85 złotych dla pozostałych chętnych.
Zapisy na wyjazd do Łodzi przyjmowane są do 15 grudnia w sekcji sportu maso−
wego Wisły Płock S.A. przy ul. Łukasiewicza 34, tel. 0−24/ 366 30 13, 505 898 827
lub 603 853 213.
(j)
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Czwarte wybory i trzecia wygrana – Anna Chyła ponownie Wolontariuszem Roku

Ta praca jest dla niej
najważniejsza
Jak co roku Centrum Wolontariatu
i Urząd Miasta Płocka zorganizował Bal
Wolontariusza, aby podziękować osobom
pracującym wolontarystyczne za bezinte−
resowną pomoc, jaką niosą potrzebują−
cym płocczanom; dzieciom, rodzinom,
osobom starszym, samotnym i niepełno−
sprawnym.
Kluczowym punktem spotkania jest za−
wsze wybór Wolontariusza Roku. – Nie
byłam zaskoczona tym wyborem – mówi
Beata Olszewska, koordynator CW. –
Ania, nie tylko zajmuje się trójką podo−
piecznych, działa w stowarzyszeniu wo−
lontariuszy „Tu my”(zostało zarejestro−
wane w KRS przed kilkoma miesiącami),
bierze udział we wszystkich naszych ak−
cjach, ale jest też dobrą koleżanką. Za−
wsze zapyta „jak się czujesz”, „jakie
masz problemy”. Wolontariusze to widzą,
widzą jak pracuje i że ta praca jest dla
niej najważniejsza.
Przypomnijmy. Anna Chyła zaczynała
w 2002 roku od pomagania osobom star−
szym w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opie−
kuńczym, działającym przy Szpitalu św.
Trójcy. Potem była krótka przerwa i po−
wrót w kwietniu 2003 roku. Okazała się
świetnym organizatorem. Wszędzie było
jej pełno; festyn „Trzeźwy umysł”,
„Dzień Przyjaznych Serc”, piknik
„Wspólnie możemy więcej”, Mistrzostwa
Polski w Tenisie na Wózkach, akcja
„Wyprawka dla żaka”, czy coroczne
zbiórki świąteczne – wymieniać można
by długo. Współpracowała też z płockim
DPS−em oraz stowarzyszeniami: „Silni
Razem” i „Kolory Życia”. Przez rok pra−
cowała wolontarystycznie z dziećmi
w jednej ze świetlic Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Poza tym, to jedyna
wolontariuszka, która w CW jest co−
dziennie. Ukończyła kurs pierwszej po−
mocy oraz kurs terapii zajęciowej. Pry−

watnie Anna Chyła zajmuje się też pro−
gramowaniem prostych programów kom−
puterowych, interesuje się budową sieci
LAN i stron WWW (stworzyła m.in. stro−
nę płockich wolontariuszy – www.wo−
lontariusze.plocman.pl), a jej pasją jest
plastyka i fotografowanie ludzi.
– Uważam że praca wolontariusza to nie
zabawa, trzeba być odpowiedzialnym, mi−
łym, uśmiechniętym i otwartym na pomoc
każdemu. Nauka dla wolontariusza powin−
na być bardzo ważna, ponieważ wiedza za−
wsze przydaje się w pracy wolontarystycz−
nej – twierdzi potrójna Wolontariuszka Ro−
ku. – W Centrum Wolontariatu znalazłam
dużo przychylnych mi ludzi, którzy akceptu−
ją człowieka takim jakim jest.
Bal zorganizowano tradycyjnie w sali
„Pan Tadeusz”, 23 listopada. Wśród za−
proszonych gości był m.in. z−ca prezy−
denta Piotr Kubera, który pogratulował
i podziękował wolontariuszom za ich pra−
cę. Dodatkową atrakcją wieczoru, był
film przygotowany przez telewizję Tele−
top o Centrum Wolontariatu.
(rł)

Konkursowa pomoc
Do 21 grudnia organizacje pozarządowe
mogą składać swoje oferty w konkursie na
realizację zadań w zakresie pomocy rodzi−
nom i osobom, które znajdują się w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans
rodzin i osób w ramach pomocy społecznej.
Zadania mogą być realizowane do koń−
ca 2008 roku i powinny dotyczyć:
– działań socjalno−pomocowych na
rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych
i seniorów,
– działań socjalno−pomocowych na
rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich
rodzin i wyrównywania szans tych osób
w społeczeństwie,
– udzielania pomocy i wsparcia oso−
bom chorym w stanach terminalnych i ich
rodzinom,
– innych autorskich działań socjalno−
pomocowych na rzecz dzieci, młodzieży,
osób dorosłych, które są w trudnej sytua−
cji życiowej.
Realizacja zadań musi odbywać się na te−
renie Płocka i/lub na rzecz jego mieszkań−
ców. Organizacje muszą same zadbać o lo−
kal, w którym odbywać się będą zajęcia.

Przydzielone dotacje nie mogą być
udzielone na: pokrycie deficytu reali−
zowanych wcześniej przedsięwzięć,
zakup budynków, lokali czy gruntów,
działalność gospodarczą podmiotów
prowadzących działalność pożytku
publicznego, udzielanie pomocy fi−
nansowej osobom fizycznym lub
prawnym oraz na działalność politycz−
ną lub religijną.
Na dofinansowanie zadań w budżecie
miasto zaplanowano 390 tys. zł.
W 2007 r. było o 30 tys. mniej, a w 2006
roku na realizację tych zadań przeznaczo−
no 320 tys. zł.
Organizacje, które chcą stanąć do
konkursu muszą złożyć pisemną ofertę
realizacji zadania według wzoru okre−
ślonego w rozporządzeniu Ministra Po−
lityki Społecznej. Jest ono dostępne na
stronie www.ump.pl. oraz w Wydziale
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta, ul. Zduńska 3, pokój 229 i u
Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds.
Organizacji Pozarządowych, ul. Misjo−
narska 22, pokój 11.
(m.d.)
Sygnały Płockie
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BLIŻEJ PATRONA
W działalności Płockiej Orkiestry Sym−
fonicznej im. Witolda Lutosławskiego
koncerty stricte symfoniczne nie zdarzają
się tak często, jak, sądząc po jej nazwie,
powinny, a koncerty poświęcone współ−
czesnej muzyce zwanej poważną – zgoła
sporadycznie, toteż każde przedsięwzięcie
z tej drugiej kategorii zasługuje na uwagę
szczególną. Zwłaszcza jeśli jest należycie
przemyślane repertuarowo i udane arty−
stycznie – a tak niewątpliwie było 23 listo−
pada, kiedy to w sali koncertowej płockiej
szkoły muzycznej, na przekór jesiennej
aurze, zapanowało skwarne „Popołudnie
fauna”.
Tytułu użyczył koncertowi poemat sym−
foniczny, czy też – wedle kompozytora Cla−
ude’a Debussy’ego – Preludium do „Popo−
łudnia fauna”, zainspirowane słynnym
symbolistycznym wierszem Stephane’a
Mallarme’go i od lat uważane za emblemat
muzycznego impresjonizmu. Formuła re−
pertuarowa wieczoru okazała się jednak
szersza. Dość umiejętnie pokazano bowiem
dwa główne oblicza muzyki francuskiej XX
wieku (przymknąwszy oko na fakt, że utwór
Debussy’ego powstał pod sam koniec po−
przedniego stulecia), to znaczy wspomniany
właśnie impresjonizm (czasem niezbyt wy−
razisty w sensie melodii i formy), obok jego
programowej antytezy w postaci dzieł kom−
pozytorów Grupy Sześciu, w ślad za swymi
mentorami: Ericem Satie i Jeanem Cocteau,
preferującymi komunikatywność treści,
przejrzystość faktury, ekscentryczny humor
dźwiękowy, a nawet nawiązania do genre’u
popularnego (taneczny jazz, piosenka).
Dobrym przykładem estetyki Grupy Sze−
ściu był otwierający wieczór La boeuf sur
le toit (1919) Dariusa Milhauda, w Polsce
znany jako Wół albo też Byk na dachu
– utrzymana w formie ronda rapsodia orkie−
strowa, wykonywana także jako muzyka do
baletu. Skomponowana pod wrażeniem bur−
lesek filmowych Chaplina i pobytu kompo−
zytora w Brazylii, pulsuje tanecznymi ryt−
mami iberoamerykańskimi, w refrenowo
powracającym temacie głównym swinguje
na wzór gershiwnowskiego Amerykanina
w Paryżu, miejscami zaś zwraca uwagę no−
watorskim na owe czasy językiem muzycz−
nym (niektóre ustępy Milhaud napisał
w stworzonej przez siebie technice bitonal−
nej). Zamykająca program Sinfonietta
(1947), jeden z najbardziej znanych utwo−
rów Francoisa Poulenca (w Polsce dość
niespodziewanie
spopularyzowanego
przez... sygnaturę muzyczną spektakli tele−
wizyjnego teatru „Kobra”), przybliżyła dla
odmiany późniejszy okres Grupy Sześciu,
kiedy to większość jej członków zaczęła się
skłaniać ku neoklasycyzmowi, z pewnym
przekąsem stylizując swe kompozycje na
wzór pogodnej wyrazowo, klarownej for−
malnie i oszczędnej w sensie obsady symfo−
niki haydnowsko−mozartowskiej. Estetykę
impresjonizmu reprezentowały natomiast:
arcydzieło Debussy’ego i... Noce w ogro−
dach Hiszpanii (1915) Manuela de Falli.
Gdzie – zdawać by się mogło – francuski
impresjonizm, a gdzie twórczość najwybit−
niejszego kompozytora hiszpańskiego XX
wieku, z uwagi na sposób wykorzystania ro−
dzimego folkloru często porównywanego
Sygnały Płockie

z młodym Igorem Strawińskim, Belą Barto−
kiem czy Karolem Szymanowskim... Trze−
ba jednak pamiętać, że w latach 1907−1914,
czyli w czasach szczególnej mody na mu−
zyczny impresjonizm, de Falla mieszkał
w Paryżu – i że fakt ten nie pozostał bez
wpływu choćby na Noce w ogrodach Hisz−
panii, określone w podtytule jako „symfo−
niczne impresje na fortepian z orkiestrą”,
a zainspirowane urodą ojczystych krajobra−
zów: okolic Granady ze słynną rezydencją
Generalife oraz Sierra Cordoba.
Partia fortepianowa tej trzyczęściowej
kompozycji nie jest tak wyeksponowana jak
w pokrewnych stylowo i wyrazowo (choć
o ponad 15 lat późniejszych koncertach na
ten instrument Maurice’a Ravela, drugiego
po Debussy’m mistrza impresjonizmu),
w Płocku zalśniła jednak blaskiem bez ma−
ła wirtuozowskim. Stało się tak za sprawą
cenionego w świecie – vide choćby współ−
praca z renomowanymi firmami fonogra−
ficznymi w rodzaju RCA albo France Clas−
sique – bułgarskiego pianisty Ludmiła An−
gełowa. Specjalizuje się on w interpreta−
cjach dzieł mistrza z Żelazowej Woli (w
1985 roku był laureatem XI Konkursu Cho−
pinowskiego, później zaś nagrał komplet
dzieł kompozytora). Niuanse i wibracje
emocjonalne zgoła odmiennego tekstu mu−
zycznego de Falli przekazał jednak trafnie:
może po trosze i dlatego, że hiszpański
twórca przez całe życie był wielbicielem
wielkiego Fryderyka...
Orkiestra pod batutą innego bułgarskiego
artysty, Vladimira Kiradijeva, w utworze
Milhauda brzmiała jeszcze dość niepewnie
(blacha) – resztę programu wykonała jednak
rzetelnie, należycie eksponując zarówno le−
niwą narrację i kapryśnie opalizującą kolo−
rystykę Popołudnia fauna, jak i dziarską
wyrazistość Sinfonietty. Co zaś najważniej−
sze, sięgając po repertuar tego rodzaju zna−
lazła się bliżej swego patrona – czy może
patronów, zważywszy na fakt, że regularnie
występuje w sali koncertowej PSM im. Ka−
rola Szymanowskiego. Z końcem bieżącego
roku wypadałoby więc życzyć jej, aby
z czasem przybliżała się do nich coraz bar−
dziej – zwłaszcza że często z nią współpra−
cujący Kiradijev znany jest m.in. jako inter−
pretator dzieł Lutosławskiego. W danym
wypadku, aby nie wykonywać po raz kolej−
ny Małej suity, można wziąć na warsztat
przynajmniej względnie komunikatywną
I Symfonię (1947) albo przepiękną, choć ra−
czej nietypową Lacrimosę (1937) – nie mó−
wiąc już o utworach zgoła odmiennego ka−
libru (Pieśni walki podziemnej, piosenka
Nie oczekuję dziś nikogo, śpiewana kiedyś
przez Renę Rolską), które z powodzeniem
wypełniłyby któryś z „rozrywkowych” pro−
gramów orkiestry. Pozostając zaś na zasad−
niczo francuskim gruncie omawianego kon−
certu, warto by zwrócić uwagę na Alberta
Roussela, kompozytora ważnego dla ewolu−
cji twórczej młodego Lutosławskiego, a w
październiku 2007 roku z dużym sukcesem
przypomnianego podczas X Festiwalu Mu−
zycznego Polskiego Radia „Szymanowskie−
go światy dalekie i bliskie” (suitą z baletu
Bacchus et Ariane dyrygował... znany ze
współpracy z płocką orkiestrą Łukasz Boro−
A. Dorobek
wicz).

Artysta w pracowni, 1995

W Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie można oglądać wystawę malarstwa Jana
Tarasina. Towarzyszy jej pięknie wydany przez płocki „Samizdat Zofii Łoś” album.

Spotkania z Tarasinem
Samizdat Zofii Łoś to praktycznie jedno−
osobowe, niekomercyjne wydawnictwo,
działające od kilku lat, w myśl zasady jedna
książka w jednym roku. Każda wydawana
pozycja chrakteryzuje się niezwykłą dbało−
ścią o jakość, zarówno pod względem edy−
torskim jak i artystycznym. Wystarczy
wziąć do ręki wspaniałą monografię „Ed−
mund Monsiel – Druga odsłona” (do kupie−
nia w Płockiej Galeria Sztuki), czy album
poświęcony twórczości Stanisława Baja.
Samizdat na swoim koncie ma również:
„Przymierzanie masek” – zbiór esejów
i wspomnień o Kazimierzu Truchanowskim
i „Jagiellończyków biografie niepospolite”.
Założycielem wydawnictwa jest Zbigniew
Chlewiński, absolwent filozofii KUL, pra−
cownik Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
redaktor magazynu artystyczno−literackiego
„Gościniec Sztuki”.
„Spotkania z Tarasinem” to kolejne wy−
dawnictwo niekomercyjne, owoc fascynacji
twórczością Jana Tarasina i przyjaźni z arty−
stą Z. Chlewińskiego, J. Czuryły i M. Piet−
kiewicza, którzy zredagowali album. Jego
promocja odbyła się we wspomnianym
CSW Zamek Ujazdowski w październiku,
w czasie wernisażu wystawy „Obrazy naj−
nowsze” (czynnej do 2 stycznia 2008 r.).
Jest niejako kontynacją albumu „Rzeczy,
sytuacje i...” (2002) – zawierającego reflek−
sje teoretyczne, grafiki, rysunki i fotografie,
które powstały w latach 1974 – 1983. Autor
wydał je wtedy w 8 zeszytach−tekach w nie−
wielkim nakładzie 30−50 sztuk. „Rzeczy...”
ujmowały ten materiał w całość, a wydawcą
był również Samizdat Zofii Łoś.
„Spotkania...” to album z pracami z lat
90. i pierwszych lat XXI wieku.
Malarstwo jest dla mnie czymś w rodzaju
notatnika. [...] Formy przypominają nieo−
kreślone do końca embriony, ale nie chce
ich zanadto komplikować [...] Chcę zatrzy−
mać je w takim momencie, kiedy wszystko
się jeszcze może zdarzyć, kiedy wszystko jest
przed nami – mówi Jan Tarasin (ur.1926)
– klasyk współczesnego malarstwa polskie−
go, profesor nadzwyczajny Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie, malarz, który przy−
należał do kluczowych powojennych ugru−
powań artystycznych (m.in. od 1962 czło−
nek Grupy Krakowskiej).
Jest uważany za przedstawiciela nurtu
zmierzającego do abstrakcji. Jego wczesne
obrazy to przede wszystkim martwe natury,

komponowane ze zwyczajnych przedmio−
tów, malowanych w duchu ascetycznego re−
alizmu, które w drugiej połowie lat 50. za−
częły stopniowo tracić swoje podobieństwo
do pierwowzorów, pozbywając się powierz−
chownych skojarzeń i nabierając nowych,
własnych cech. Pojawiły się chcaraktery−
styczne dla Tarasina układy elementów, któ−
re artysta nazywał po prostu „przedmiotami”
i umieszczał w umownej, aluzyjnej prze−
strzeni. Z czasem elementy zaczęły przera−
dzać się w systemy znaków, coraz silniej
skontrastowanych z tłem. Następnie, według
słów samego artysty, stają się „rzeczami na
półkach”, przypominają formy organiczne,
piktogramy, litery, proste figury geome−
tryczne, łuki, owale, kwadraty, krzyże, koła,
kropki i kreski występujące w wielu kombi−
nacjach. Artysta dowodzi, że świat jest zbio−
rem przenikających się, dynamicznych ukła−
dów, które różnią się swoją naturą i sposoba−
mi istnienia: Czuję się jak buchalter, który
zapisuje wszystkie możliwe sytuacje (...). Ja
w tym, co robię, w swoim malarstwie, sta−
ram się po prostu ujawniać swoją obecność
w tym niekończącym się, dynamicznym sy−
stemie zależności – mówił w jednym z wy−
wiadów. W obecnym stuleciu artysta dalej
dąży ku skrajnej syntetyczności, ku czystym
podstawowym barwom.
Pierwsze wydanie (nakład: 1000 sztuk,
sztywna okładka, 56 stron) „Spotkania
z Tarasinem” rozeszło się dość błyska−
wicznie. Planowane jest drugie, tym ra−
zem przed krakowską wystawą prac arty−
(rł)
sty w 2008 roku.
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Opowiem Ci o wolnej Polsce
Gimnazjum nr 6 uczestniczy w progra−
mie edukacyjnym „Opowiem Ci o wolnej
Polsce – spotkanie młodzieży ze świad−
kiem historii”, organizowanym przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Insty−
tut Pamięci Narodowej i Muzeum Pow−
stania Warszawskiego.
W ramach projektu uczniowie przy−
gotowali akademię z okazji Święta
Niepodległości, zorganizowali wysta−
wę poświęconą wydarzeniom upamięt−
niającym odzyskanie niepodległości.
Z uwagi na burzliwą historię Polski XX
wieku, kiedy kraj kilkakrotnie odzyski−
wał niepodległość, opłaconą krwią
i wielkim wysiłkiem całego narodu,
uczniowie nawiązali współpracę ze
Związkiem Kombatantów Rzeczpospo−
litej Polskiej i Byłych Więźniów Poli−
tycznych w Płocku. Młodzież, chcąc
lepiej poznać historię, 12 listopada zor−
ganizowała spotkanie z prezesem
Związku, płk. Antonim Jelcem, żołnie−
rzem i uczestnikiem drugiej wojny
światowej.

Gość nakreślił sytuację geopolityczną
w Europie w latach 30. i 40. XX wieku,
począwszy od dojścia Hitlera do władzy
w 1933 roku. Opowiadał o losach Pola−
ków, których wichry historii rzuciły
w różne strony świata. Mówił o armii
gen. Andersa, gen. Maczka, gen. Berlin−
ga, o wojskach powietrzno–desanto−
wych gen. Sosabowskiego. Losy żołnie−
rzy−tułaczy, którzy walczyli o wolną
Polskę były żywą lekcją historii dla do−
rastającej młodzieży. Podczas spotkania
gimnazjaliści zadawali szereg pytań, od
najprostszych, wynikających z ludzkiej
natury, tj. czy pan pułkownik odczuwał
strach i lęk przed niebezpieczeństwem?
(był ranny), do pytań związanych odpo−
wiedzialnością za kraj i poczuciem toż−
samości narodowej.
Dzięki spotkaniu ze świadkiem historii
uczniowie mieli możliwość poznania naj−
tragiczniejszego okresu XX wieku, nie
tylko dla Polski, ale i całego świata.
Dorota Iwanowska
Katarzyna Strożek – Ziółkowska

„Dnia 10.11.2007 w swoim domu, w niewyjaśnionych okoliczno−
ściach, zmarł Szymon Berling, właściciel kamienicy przy ulicy
Krótkiej...” Tak zaczął się listopadowy Rajd Niepodległości –
Święto Hufca ZHP PŁOCK im. I Dywizji Piechoty, w tym roku or−
ganizowany przez 202. Drużynę Harcerską im. Janusza Korczaka.

Detektywi z lilijką
Harcerze punktualnie o godzinie 12
zgromadzili się przed siedzibą Harcerskie−
go Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płoc−
ka”, który na dwa dni stał się centrum do−
wodzenia inspektorów oraz hotelem dla
naszych śledczych. A zaczęło się tak; har−
cerze zostali zaproszeni na tajemniczą
aukcję pamiątek i memoriałów związa−
nych z I Dywizją Piechoty – bohaterem
płockiego hufca. Właściciel kamienicy
Szymon Berling serdecznie witał każdego
przybyłego. Gdy ostatni harcerz usiadł
przy stole aukcja ruszyła pełną parą, a na
zakończenie licytacji pan Szymon chciał
przystąpić do zaprezentowania specjalnej
szkatułki, zawierającej tajemniczą i bardzo
cenną zawartość. W tym momencie upadł.
Nawet błyskawiczny przyjazd sanitariuszy
nie pomógł. Wszystko wskazywało na to,

Policja i teatr
Płocka młodzież ma szansę wystąpić
w sztuce, którą przygotowuje policja.
W Małachowiance odbył się casting,
na który zgłosiło się ponad 30 osób.
Największą reprezentację stanowili
uczniowie z Gimnazjum nr 8 oraz Ja−
giellonki.
Przedstawienie organizowane jest
przez Komendę Główną Policji w ramach
kampanii prewencyjnej pn. „Profilaktyka
a teatr, czyli PaT”. Jej pomysłodawcą jest
inspektor Grzegorz Jach z KGP. Chce on
właśnie poprzez teatr trafić do młodych
ludzi i rozmawiać z nimi o narkomanii.
Każdy spektakl kończy dyskusja z mło−
dzieżą nt. uzależnień, ich skutków i spo−
sobów unikania używek.
Młodzi ludzie chętnie uczestniczą
w takich przedsięwzięciach. Dlaczego?
Bo większość udział w tej sztuce trak−
tuje jako próbkę występu na deskach
prawdziwego teatru. Wiele osób, które
przyszły do Małachowianki, deklaro−
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wało, że chce swoją przyszłość związać
z aktorstwem. Jedynie Kamil Pietrzak
z Ekonomika przyznał, że teatr nie jest
jego powołaniem, a na casting zgłosił
się, bo chce pomagać innym, mieć swój
udział w zwalczaniu narkomanii.
Komisja – z Grzegorzem Jachem na
czele – oceniała kandydatów, którzy
wygłaszali wcześniej przygotowany tekst
albo odgrywali przygotowane ad hoc
scenki ze sztuki. Młodzi ludzie z uwagą
słuchali podpowiedzi na temat emisji gło−
su, gestykulacji, roli reżysera, a nawet
o tym jak sobie poradzić, gdy na scenie
dopadnie ich np. nerwowy, niepohamo−
wany śmiech.
Na pierwszą próbę zaproszono wszyst−
kich uczestników castingu.
Płock nie jest pierwszym miastem,
w którym Grzegorz Jach realizuje swo−
je przedsięwzięcie. Wraz ze swoją eki−
pą realizatorską, w skład której wcho−
dzi m.in. warszawska aktorka Katarzy−

Grzegorz Jach opowiadał czym jest PaT
i dlaczego udział w programie to wielkie wy−
różnienie dla jego uczestników

na Krakowiak, był niedawno w Świno−
ujściu. Tam na casting zgłosiło się po−
nad 100 osób. Wybrano kilkunastu ucz−
niów, którzy pierwsze występy mają
już za sobą.
(m.d.)

że nie była to śmierć naturalna. Do akcji
wkroczyła córka ofiary Maria Berling
i zorganizowała patrole Harcerskiego Biu−
ra Śledczego.
Harcerscy detektywi ruszyli w trasę,
poszukując wskazówek dotyczących
zbrodni, przekradali się przez skompliko−
wane systemy zabezpieczeń, usypiali
strażników, przeprowadzali badania tok−
sykologiczne w laboratorium patologów,
łamali hasła dostępu, oglądali filmy z ka−
mer bezpieczeństwa i przeprowadzali
wiele innych, dość niekonwencjonal−
nych, jak dla harcerzy, działań. W krót−
kim czasie różne sekrety rodziny wyszły
na jaw, ale nasi śledczy nie byli jedno−
myślni co do sprawcy przestępstwa.
Cała intryga oscylowała wokół I Dywi−
zji Piechoty i jej historii. Harcerze przed
rajdem zbierali informacje o własnym bo−
haterze, a także niemało napracowali się
w trakcie rajdu, żeby wypełnić brakujące
luki w fabule. Całość podsumowało wie−
czorne świeczkowisko „Spadkobiercy
tradycji”. „Bohaterstwo wpisane jest
w harcerski styl życia, a nasz Hufiec ma
bogatą historię i mnóstwo wspaniałych
przykładów do naśladowania” – tak
brzmiały ostatnie słowa podsumowujące
okolicznościowy kominek.
Żadnemu patrolowi nie udało się odgad−
nąć całej prawdy w zainicjowanej grze de−
tektywistycznej, jednak najbliżej tego celu
znalazła się 69. Drużyna Harcerska ”Młode
Wilki” – tegoroczni zwycięzcy Rajdu Nie−
podległości.
11 listopada harcerze wzięli też udział
w miejskich obchodach Święta Niepodleg−
łości i w zorganizowanym przez Urząd
Miasta Płocka pikniku wojskowym.
Rajd kończył także półroczne zadania
współzawodnictwa drużyn harcerskich
HUFCA ZHP PŁOCK im. I Dywizji Pie−
choty o puchar 95−lecia harcerstwa płockie−
go. Zwyciężyła 2. Mazowiecka Drużyna
Harcerska „Braterstwo Wilków”.
Komenda Rajdu
Sygnały Płockie

Wszystkie kolory Płocka

Poprawiają amfiteatr

Ratusz wybrał najkorzystniejszą
ofertę na wykonanie iluminacji mostu
im. Legionów Marszałka Józefa Pił−
sudskiego. Zwyciężyło płockie Przed−
siębiorstwo Instalacyjno−Usługowe
„Wereszczyński”. Firma zobowiązała
się wykonać zadanie za prawie 3,4
mln zł.
Zadanie podzielono na trzy etapy.
Do końca 2007 roku zwycięzca prze−
targu opracuje koncepcję projektową,
która wskaże sposób zasilania
w energię elektryczną, rozmieszcze−
nie i zamocowanie sprzętu oświetle−
niowego oraz osprzętu i przewodów
instalacji na konstrukcji mostu. We−
reszczyński musi przedstawić rów−
nież model latarni ulicznych z opi−
sem metody bezpiecznego montażu.
Do końca maja 2008 r. ma powstać

Miasto porozumiało się z Vectrą
– wykonawcą amfiteatru w sprawie
usunięcia usterek. – Za naprawę zapła−
cimy dwa miliony trzysta tysięcy złotych
– informuje zastępca prezydenta Da−
riusz Zawidzki.
Kwota na pokrycie dodatkowych
prac została wyceniona na 600 tys. zł
więcej. – Ale umówiliśmy się, że Vectra
te pieniądze dostanie wtedy, gdy my
odzyskamy je z odszkodowania – wy−
jaśnia Dariusz Zawidzki. – Oczywiście,
najpierw zwrot kosztów musi przyznać
nam sąd.
Przypomnijmy, że według ekspertyz
wady w konstrukcji amfiteatru wyni−
kają z błędów projektowych. Wykryto
trzy bardzo poważne wady, które unie−
możliwiały wcześniejsze oddanie am−
fiteatru do użytku. – Trzeba wymienić
głowice na pylonach, czyli głównych
elementach podtrzymujących dach
– opowiada zastępca Prezydenta. – Po
drugie, ring, czyli rozwieszana mem−
brana dachu również wymaga wzmoc−

nienia połączeń kołnierzowych. A na
koniec trzeba jeszcze poprawić stabili−
zację koziołków, czyli mniejszych py−
lonów.
W związku z tymi wszystkim napra−
wami Vectra będzie musiała zdjąć
membranę dachu.
Miasto zdecydowało się na zawarcie
porozumienia z głównym wykonawcą,
gdyż nie chciało, aby naprawy wyko−
nywała inna firma. – Jest kilka powo−
dów dla których tak postąpiliśmy – wy−
jaśnia Dariusz Zawidzki. – Vectra zna
obiekt. Nowa firma pewnie zażądałaby
więcej pieniędzy za usunięcie wad. Po−
za tym moglibyśmy mieć kłopot z gwa−
rancją na obiekt, gdyż nowy wykonaw−
ca nie chciałby brać na siebie odpo−
wiedzialności za poprzednie roboty bu−
dowlane.
Vectra ma czas do 10 kwietnia 2008
na usunięcie usterek i zgłoszenie obiek−
tu do odbioru technicznego. W maju
powinny odbywać się już tam pierwsze
imprezy kulturalne.
M.D.

Koniec historii

roku. Ma ponad 700 hoteli w 37 krajach.
Należy do tzw. klasy ekonomicznej. Inwe−
stuje w wielu polskich miastach, np. War−
szawie, Rzeszowie, Kielcach.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z pla−
nem to pod koniec 2009 roku płocki Ibis
rozpocznie swoją działalność.
(m.d.)

projekt
budowlano−wykonawczy.
Firma musi mieć wtedy już wszystkie
uzgodnienia oraz pozwolenie na bu−
dowę.
Wraz z końcem wakacji przyszłego
roku powinny zakończyć się roboty
budowlano−montażowe i wszystkie
próby oświetlenia.
Filary zostaną oświetlone na niebie−
sko, a długość światła będzie tak do−
brana, że powstanie efekt tzw. ślizga−
nia się światła po filarach.
Wewnętrzna część kratownic mostu
podświetlona będzie na biało, a ich
zewnętrzna część – na kolor burszty−
nowy. Czerwona barwa rozświetli
most od spodu.
Nowe latarnie, które staną wzdłuż
przeprawy muszą być stylizowane.
(m.d.)

Samorządowe koleje
Koleje Mazowieckie czekają duże
zmiany. Ministerstwo Skarbu Państwa
wydało 9 listopada zgodę na odkupie−
nie przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego od Przewozów Re−
gionalnych 184 pociągów typu EZT.
Ministerstwo zgodziło się również na
sprzedaż pozostałych 5 proc. udzia−
łów w spółce. W ten sposób Samorząd
Województwa Mazowieckiego zosta−
nie jednoosobowym udziałowcem
Kolei Mazowieckich.
Dotychczasowym
udziałowcem
oprócz Województwa Mazowieckie−
go, który posiada 95 proc. udziałów,
była spółka PKP Przewozy Regional−
ne sp. z o.o dysponująca 5 proc.
udziałów.
Zgoda Ministerstwa Skarbu na za−
warcie obu umów jest zielonym świat−
łem do finalizacji transakcji zakupu
taboru oraz przejęcia przez samorząd
pozostałych udziałów. Aby samorząd
mógł jednak odkupić tabor, konieczna

jest również zgoda Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumen−
tów. Wniosek w tej sprawie został już
złożony.
– Decyzję tę można uznać za naj−
ważniejsze wydarzenie w dziejach Ko−
lei Mazowieckich. Od początku istnie−
nia spółka nie dysponowała bowiem
własnym taborem kolejowym, dzierża−
wiąc 184 pociągi typu EZT od drugie−
go wspólnika spółki – PKP PR – po−
wiedział Waldemar Kuliński, prze−
wodniczący rady nadzorczej spółki
Koleje Mazowieckie. – Uniemożli−
wiało to przeprowadzanie gruntownej
modernizacji składów oraz narażało
spółkę na koszty, niewspółmierne do
wartości pojazdów.
Za 184 EZTy samorząd wojewódz−
twa zapłaci łącznie 175,5 mln zł. Płat−
ność nastąpi w trzech transzach – do
czerwca 2009 roku. Kolejne 1,2 mln
zł samorząd zapłaci za nabycie 5 proc.
udziałów.
(j)

Dzień Niepełnosprawnych w ZUS
3 grudnia – Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych – obcho−
dzony był w Polsce przez wszystkie
jednostki Zakładu Ubezpieczeń Spo−
łecznych.
Dostrzegając potrzebę zapewnienia
osobom niepełnosprawnym możliwo−
ści pełnego uczestnictwa w życiu spo−
łecznym, płocki ZUS zorganizował
forum ekspertów. W Sali Obsługi In−
teresantów przy ul. Piłsudskiego 2 B
na zainteresowanych klientów (w sa−
mym tylko Płocku jest ponad 12,5 tys.
osób niepełnosprawnych co stanowi
ok. 10 % mieszkańców) czekali spe−
cjaliści, którzy udzielali informacji
dotyczących m.in. zasad wypełniania
i kompletowania dokumentów wyma−
ganych do uzyskania świadczeń oraz
rozliczania i finansowania składek na
ubezpieczenie społeczne. Dodatko−
wym źródłem wiedzy i informacji by−
ły specjalnie wydane z tej okazji przez
Zakład poradniki.
Sygnały Płockie

Aby zapewnić zainteresowanym
osobom pomoc w uzyskaniu informa−
cji także z innych dziedzin (aktywi−
zacja zawodowa osób niepełnospraw−
nych, dofinansowanie, preferencje)
oraz gwarancję najwyższego pozio−
mu obsługi klientów do udziału
w tym forum zaproszeni zostali
przedstawiciele Powiatowego Zespo−
łu ds. Orzekania o Niepełnosprawno−
ści, Narodowego Funduszu Zdrowia,
Powiatowego Urzędu Pracy, Miej−
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Ośrodka Rehabilitacji Zawodowej
i Społecznej oraz Pełnomocnika Pre−
zydenta Miasta Płocka ds. Osób Nie−
pełnosprawnych.
Z poniedziałkowego Dnia Otwarte−
go dla Osób Niepełnosprawnych sko−
rzystało wiele zainteresowanych
osób.
Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy O/ZUS w Płocku)

Tylko do końca listopada goście przyjeż−
dżający do Płocka mogli przenocować
w hotelu Orbis Petropol. Już niedługo budy−
nek zostanie zburzony, a na jego miejscu,
przy al. Jachowicza 49, powstanie nowy.
Trzygwiazdkowy hotel dysponował
czterema apartamentami, 32 pokojami
dwuosobowymi i 44 pokojami jednooso−
bowymi. Wszystkie wyposażone były
w łazienkę, radio, telefon oraz telewizję
kablową. Ostatnio za nocleg trzeba było
zapłacić od 210 do 460 zł. W hotelu znaj−
dowała się mała siłownia, restauracja oraz
dwie sale konferencyjne (mała – Klubowa,
duża – Belweder). Petropol powstał 43 lata
temu; został uroczyście otwarty 1 kwietnia
1964 roku. Pierwszym jego kierownikiem
był Jerzy Dembiński. Swego czasu był to
jeden z najwyższych – osiem pięter – bu−
dynków w mieście. Kiedyś był tu jeszcze
Pewex, fryzjer, kawiarnia, drink bar, cu−
kiernia i kwiaciarnia. W latach 90. obiekt
przeszedł gruntowny remont.
Nowy hotel będzie miał 100 pokoi. Znik−
nie też nazwa Petropol, gdyż hotel będzie
należał do marki Ibis. Sieć powstała w 1974

Hotel Petropol wykorzystywali również stra−
żacy do ćwiczeń ratowniczych

Co nowego w salonie miasta?
Podczas kolejnego spotkania (14 listopa−
da) organizowanego w ramach projektu AD−
HOC zawiązano komitet założycielski Sto−
warzyszenia Ulicy Tumskiej. Znajdzie się
w nim osiemnaście osób reprezentujących
m.in. mieszkańców, właścicieli i najemców
lokali przy płockim deptaku. Utworzenie
stowarzyszenia jest konsekwencją spotkań
i dyskusji z przedstawicielami samorządu
i lokalnej społeczności. Jego celem będzie
inicjowanie i wspieranie wszelkich działań
na rzecz podniesienia walorów urbanistycz−
no – architektonicznych ulicy, czy inicjatyw
kulturalnych i społecznych. Członkowie ko−
mitetu w najbliższym czasie wybiorą zarząd
stowarzyszenia i opracują jego statut.
Podczas spotkania w ratuszowej auli
przedstawiono również diagnozę stanu

zagospodarowania przestrzeni ulicy
Tumskiej, założenia polityki społecznej,
gospodarczej i mieszkaniowej oraz ewen−
tualne źródła finansowania działań rewi−
talizacyjnych. Mieszkańcy ulicy mówili
między innymi o swoich oczekiwaniach
w stosunku do samorządu i innych
uczestników programu ADHOC. W pro−
jekcie „ADHOC – Rozwój historycznych
starówek w Środkowej i Wschodniej Eu−
ropie dostosowany do społecznych i de−
mograficznych zmian” bierze udział trzy−
naście miast z sześciu krajów. Płock
otrzymał na realizację projektu dofinan−
sowanie w kwocie 87.766,50 euro z Eu−
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio−
nalnego w ramach inicjatywy wspólnoto−
wej INTERREG IIIB CADSES.
ag
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ICE (In Case of Emergency), czyli „W nagłych wypadkach” pod
tym literowcem Włosi i Anglicy zapisują w swoich komórkach nu−
mer do ważnej osoby, z którą można się skontaktować właśnie „w
nagłych wypadkach”

Problemowy
telefon alarmowy
,,W zdrowym ciele zdrowy duch”
Uzależnienia są przyczyną wielu
nieszczęść, dotykających nie tylko sa−
mą rodzinę uzależnionego, ale także
i całe społeczeństwo, które ponosi skut−
ki takich zachowań. Najważniejszą
sprawą jest edukacja w tym zakresie
dzieci i to jak najmłodszych zgodnie
z przysłowiem,,im skorupka za młodu
nasiąknie, tym na starość trąci”. Uczmy
więc nasze dzieci obalania stereotypów
związanych z nałogami, bo to żadna
elegancja afiszować się z papierosem
lub pić alkohol.. W naszej szkole prze−
kazujemy wiedzę nt. środków uzależ−
niających, propagujmy zdrowy styl ży−
cia. A można to robić przy każdej oka−
zji i na wiele sposobów.. Jedną z takich
form walki z nałogami jest uczestnic−
two dzieci i młodzieży w konkursach
profilaktycznych.

Tradycją płockiej „Osiemnastki” jest
już uczestnictwo w Międzyszkolnym
Konkursie nt. Profilaktyki Uzależnień.
Organizatorem konkursu jest Szkoła Pod−
stawowa Nr 22 w Płocku. Uczniowie do
konkursu przygotowywani są przez peda−
goga szkolnego Iwonę Adamczyk.
W tym roku uczestnicy konkursu mieli
za zadanie namalować plakat pt.,,Przepis
na zdrowie”, rozwiązać test, wykonać na−
stępne zadanie plastyczne, polegające na
dokończeniu plakatu, zadanie na spo−
strzegawczość oraz sportowe.
Wychowankowie „Osiemnastki”,
uczennice klasy VIB: Ada Kagankiewicz,
Magda Lubińska i Małosia Łempkowska
godnie reprezentowały szkołę i zajęły
w konkursie II miejsce.
Dziewczynki otrzymały dyplomy
i wartościowe książki
I.J.

Włoskie media – po przeprowadzo−
nych rozmowach z pracownikami służb
ratowniczych – zaproponowały, aby
wszyscy w specjalny sposób oznakowali
w swojej komórce numer, pod którym
w nagłych wypadkach można byłoby
skontaktować się z bliskimi poszkodowa−
nych. Bardzo często telefon komórkowy
jest jedynym przedmiotem, który można
przy nich znaleźć.

bardzo pozytywny – uważa Krzysztof Kę−
dzierski z Zarządu Głównego Polskiego
Czerwonego Krzyża, który o pomyśle na
swoich stronach internetowych pisał już
w lipcu br. – Przekazaliśmy karty do
wszystkich okręgów, które mieszczą się
w miastach wojewódzkich, ale nie mamy
informacji jak przekazują je dalej. Nosimy
się z zamiarem przygotowania kart plasti−

Szybki kontakt...

...pozwoliłby na uzyskanie takich in−
formacji jak: grupa krwi, leki jakie ofiara
przyjmuje, czy cierpi na jakieś choroby

Od nowego roku nasze pismo będzie dostępne dla osób niewidomych

Nowi czytelnicy Sygnałów Płockich
Nasza redakcja została zaproszona do pro−
jektu „Serwis internetowy z prasą dla osób
niewidomych” realizowanego przez Stowa−
rzyszenie „De Facto” we współpracy z ko−
łem terenowym Polskiego Związku Niewi−
domych. Jak sama nazwa wskazuje głów−
nym celem jest stworzenie serwisu interne−
towego pozwalającego osobom niewido−
mym na czytanie w wersji elektronicznej (w
wersji tekstowej) papierowych czarnodruko−
wych wydań czasopism dostępnych na ryn−
ku polskim. Na razie będą to płockie tygod−
niki (obok SP również Tygodnik Płocki, Na−
sze Miasto), ale projekt ma szansę stać się
ogólnopolskim. Wsparcie naukowe nad nim
sprawuje Instytut Maszyn Matematycznych
i Komitetu Badań Naukowych. – W płockim
PZN jest ok. 300 osób niewidomych i słabo
widzących. Znaczna część z nich jest wypo−
sażona w sprzęt komputerowy z dostępem do
internetu oraz specjalistyczne programy
udźwiękawiające umożliwiające im sprawną
obsługę komputera – mówi Renata Nych
przewodnicząca zarządu Mazowieckiego
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Stowarzyszenia Pracy dla Niepełnospraw−
nych „De Facto”. – Pomimo stosunkowo do−
brego wyposażenia oraz umiejętności w po−
sługiwaniu się komputerem i Internetem,
osoby te napotykają jednak na bariery. Nie−
stety, artykuły drukowane w czasopismach
zawierają coraz więcej grafiki, a tekst pełni
drugorzędną rolę. Nie jest ciągły, pocięty,
wstrzeliwany w grafikę i tej grafice podpo−
rządkowany, przez co jest niedostępny dla
osób niewidomych (po prostu programy do
czytania tekstu nie radzą sobie z takim ukła−
dem gazet i stron www).
Projekt zakłada, że biorące w nim udział
redakcje będą przekazywały materiały pra−
sowe w plikach tekstowych, a stowarzysze−
nie opracuje i uporządkuje je tak, aby były
dostępne dla niewidomych. Więcej infor−
macji można uzyskać w siedzibie Mazo−
wieckiego Stowarzyszenia Pracy dla Nie−
pełnosprawnych „De Facto”, ul. Antolka
Gradowskiego 28 (budynek Betek Nieru−
chomości), na II piętrze w pokoju nr 210,
adres mailowy: defacto.org@wp.pl
(rł)

itp. Lista kontaktów w naszych telefo−
nach zwykle jest bardzo długa i nie wia−
domo, kogo w pierwszej kolejności po−
winno się powiadomić. Według włoskich
ratowników, międzynarodowy skrót pod
którym można byłoby umieścić taki nu−
mer to: ICE (in Case of Emergency) tzn.
„w nagłym wypadku”.
Takie oznakowanie uprościłoby pracę
wszystkim służbom ratowniczym. Gdyby
ktoś chciał umieścić więcej osób w swo−
im telefonie mógłby je oznaczyć w nastę−
pujący sposób: ICE1, ICE2, ICE3, itd.
Dodatkowo można też wypełnić, tzw.
Kartę I.C.E. – mały kartonik wielkości
wizytówki, który mieści się w każdym
portfelu i wpisać tam telefon do bliskich.
Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie
kosztuje, a może być bardzo użyteczny.
Aktualnie podobna akcja jest rozwijana
w innych krajach Europy. A co z Polską?
Jak zwykle, jest problem

Pomysłodawcom zaszczepienia pomy−
słu w naszym kraju, gdzie wiele osób gi−
nie w ruchu drogowym, wprowadzenie
do komórki pod hasłem ICE „namiarów”
najbliższych wydaje się bardzo wskaza−
ne. Nie kosztuje nic, a może pomóc oca−
lić życie. – Pomysł wydaje się sensowny,
gorzej może być z jego realizacją, ale
warto się nad tym zastanowić – mówi Jan
Siodłak kierownik Oddziału Zarządzania
Kryzysowego,
Ochrony
Ludności
i Spraw Obronnych.
– Całą ideę staramy się propagować
przez media. Wśród działaczy PCK są też
lekarze, pracujący na akademiach medycz−
nych, którzy starają się tę ideę przekazy−
wać bezpośrednio studentom. Odzew jest

kowych, które za kilka złotych będzie moż−
na zakupić (podobne karty, ale z oświad−
czeniem dawcy organów dołączyło do eg−
zemplarzy gazety „Życie Warszawy” –
przyp. red.). Okazuje się, że idea ICE
w płockim oddziale PCK jest znana, ale nie
była dotąd propagowana. Jak zapewnia nas
Barbara Żółtowska informację nt. ICE są
przekazywane podczas szkoleń z pierwszej
pomocy przedmedycznej. – Nad samym
propagowaniem akcji na pewno wkrótce
się zastanowimy – dodaje.
Niestety, w praktyce okazuje się, że służ−
by uczestniczące, np. przy zabezpieczaniu
wypadków drogowych i udzielaniu pomocy
poszkodowanym nic o akcji nic nie wiedzą.
W Komendzie Miejskiej Policji w Płocku
mówią wprost, że pomysł jest godny rozwa−
żenia, ale nikt nie zwrócił się do nich w tej
sprawie. Okazuje się, że problemem nie jest
sama komunikacja. Płoccy ratownicy, któ−
rych pytaliśmy o zdanie w tej sprawie, wy−
rażają się dość sceptycznie. Po pierwsze,
twierdzą że nie mają prawa przeglądać spi−
su kontaktów w cudzych telefonach. Po dru−
gie, nawet gdyby pod numer oznaczony
ICE zadzwonili, niewiele dowiedzieliby się,
gdyż bliska osoba powiadomiona o wypad−
ku najczęściej jest w szoku i nie potrafi od−
powiedzieć na najprostsze pytanie.
Realizację pomysłu w Polsce ułatwiło−
by chociażby zorganizowanie konferencji
z udziałem władz centralnych PCK, Poli−
cji, Straży Pożarnej oraz MSWiA i Mini−
stra Zdrowia.
Ale, oczywiście, nic nie stoi na przesz−
kodzie, by każdy indywidualnie z pomy−
słu tego skorzystał.
(rł)
Sygnały Płockie

*POLACY NA ŚWIECIE*POLACY NA ŚWIECIE*POLACY NA ŚWIECIE*POLACY NA ŚWIECIE*POLACY NA ŚWIECIE*POLACY NA ŚWIECIE*
13 listopada filia biblioteczna nr 8, mieszcząca się przy Szkole Podstawowej nr 23 na Podolszycach gościła o. Wiesława Dudara – dy−
rektora referatu misyjnego i szefa Muzeum Misyjno−Etnograficznego prowincji Księży Werbistów w Pieniężnie

Nie jest trudno
być dobrym
Filia od kilku lat współpracuje z werbista−
mi, wspomagając ich dzieło zbierania pie−
niędzy na misje, poprzez gromadzenie zu−
żytych znaczków pocztowych. Zużyte
(ostemplowane) znaczki (wycięte z półcen−
tymetrowym marginesem) trafiają do Pie−
niężna i tam grupa misyjna zajmuje się ich
odklejaniem, segregowaniem a następnie
sprzedażą. Od 2003 roku – odkąd trwa akcja
– zebrali około 60 tysięcy znaczków. Uzy−
skane w ten sposób pieniądze wspomagają
różne dzieła misyjne zakonu w różnych,
najbardziej egzotycznych zakątkach świata.
– Jak mówił niezapomniany ojciec Ma−
rian Żelazek, przez całe życie wspierający
trędowatych w Indiach, wcale nie jest trud−
no być dobrym – przekonywał na spotka−
niu o. Dudar (na zdjęciu). – Nie wymaga to
też specjalnych wyrzeczeń, ot, przed wyrzu−
ceniem świątecznej kartki do śmieci wy−
starczy oderwać od niej znaczek. Jak uzbie−
ra się więcej przynieść, przy okazji, do filii.

Albo jeżeli przy przedświątecznych porząd−
kach odnajdziemy stare, niepotrzebne oku−
lary, nie wyrzucajmy ich – to nasz druga
akcja pn. „Okulary dla Ghany”.
– Też można je przynieść do nas lub
którejkolwiek filii Książnicy Płockiej –
zapewnia Elżbieta Podwójci−Wiechec−
ka z filii nr 8.
Skąd Ghana i okulary? Otóż werbista
brat Andrzej Kędziora prowadzi od kilku
lat w Ghanie mini−przychodnię okulistycz−
ną. W lokalnej społeczności prawie nikogo
nie stać na zakup okularów, które tam kosz−
tują tyle, ile wynosi dobra pensja. Więc b.
Andrzej napisał do zgromadzenia list z py−
taniem, czy nie znalazłyby się jakieś niepo−
trzebne okulary, które Ghańczykom mogą
jeszcze posłużyć. No i znalazło się... ponad
158 tys. par okularów, a także dodatkowe
szkła, które dopasowywane są na miejscu.
Kolejna akcja werbistów to „Kule na−
dziei”. Jej inicjatorką jest s. Marta Sojka,

Droga Krzyżowa w czasie tegorocznego Wielkiego Postu w jednej z parafii w Kostaryce

która pracuje w misyjnym szpitalu w Kifan−
gondo k. Luandy (Angola). W tym kraju
przez 30 lat toczyła się wojna domowa. Jej
ofiarami stał się dziesiątki tysięcy cywili.
I ofiar tych nadal przybywa, bo według sza−
cunków około 7 mln min nie zostało jesz−
cze rozbrojonych. Ze spotkania z nimi lu−
dzie wychodzą poranieni, często bez koń−
czyn. Bez kul i lasek nie są w stanie samo−
dzielnie funkcjonować. Do Angoli wysłano
już kontener kul, lasek i sprzętu medyczne−
go, który pomogło sfinansować Minister−
stwo Spraw Zagranicznych. Ale to ciągle
mało, bo potrzebujących takiego wsparcia
stale jeszcze przybywa.
„Dzieło św. Krzysztofa” to kolejna ak−
cja, adresowana przede wszystkim do kie−
rowców, ale nie tylko. Bo każdy przecież
może przyczynić się do zakupu samochodu
dla ośrodka misyjnego, motoru, konia, osła,
łodzi, a nawet jak ostatnio... motolotni.
Wielkie obszary, na których działają misjo−
narze trudno pokonywać na piechotę przez
dżunglę. W ten sposób dotarcie z jednej
wioski do drugiej zabiera kilka dni. Moto−
lotnią można dotrzeć, na skróty, w kilka−
dziesiąt minut.
Potrzeb jest wiele i każdy dzień przynosi
nowe. – Misje obecnie, to nie nawracanie ko−
goś wbrew jego woli, lecz przede wszystkim
świadczenie dobra, pomoc ludziom w ich

trudnej sytuacji – mówił o. Wiesław. A to
kosztuje... Staramy się kontynuować dzieło
ojca Żelazko w Indiach (w wiosce trędowa−
tych jest szkoła, szpital, kościółek, warsztaty
produkujące obuwie, sznury itp., staw hodo−
wlany a nawet gaj palmowy, posadzony na
ziemi przynoszonej miesiącami w kubłach
z odległych miejsc przez chorych), ostatnio
wiele satysfakcji przyniósł nam zakup kawał−
ka ziemi w Paragwaju, który podarowaliśmy
mieszkającym tam Indianom. To ludzie bar−
dzo prości, w zdecydowanej większości anal−
fabeci, bez skrupułów wykorzystywani przez
tamtejsze władze wszystkich szczebli. Od lat
są przeganiani z miejsca na miejsce, w coraz
gorsze rejony, gdzie trudno im przeżyć. Uda−
ło się zebrać trochę pieniędzy, najbardziej
wsparli to dzieło werbiści w Niemczech, któ−
rzy mocno nagłośnili akcję i udało się kupić
kawałek gruntu. Przydałoby się dokupić wię−
cej, bo założyliśmy tam szkołę, uczymy ich
czytać i pisać, by nie byli tak bezbronni wo−
bec świata.
Gość filii o. Wiesław przez kilka lat był
misjonarzem w Papui Nowej Gwinei. Teraz
w Polsce zajmuje się m.in. organizowaniem
pomocy materialnej dla placówek misyj−
nych. – Pomagać może każdy, nie tylko bo−
gaci – przekonuje. Kto chciałby wesprzeć
pracę misyjną werbistów (oprócz zna−
czków, lasek, kul i okularów) może to
uczynić wpłacając datek na: Referat Misyj−
ny Księży Werbistów, Kolonia 19, 14−520
Pieniężno, nr konta 42 1240 1226 1111
0000 1395 9119 z podaniem celu ofiary.
E. Jasińska

Na Kamczatce

* Zgromadzenie Słowa Bożego (Księża
Werbiści) to katolickie zgromadzenie mi−
syjne, założone w 1875 roku w Holandii
przez ks. Arnolda Jansena. Liczy obecnie
ponad 6 tys. zakonników (kapłanów i bra−
ci), pracujących w 70 krajach na wszystkich
kontynentach. Gdziekolwiek się znajdują,
tworzą międzynarodowe wspólnoty. Pro−
wadzą parafie w buszu, szkoły średnie
i podstawowe. Troszczą się o uchodźców
i emigrantów, starają się pomóc w zaspoko−
jeniu podstawowych potrzeb społeczności,
które w wielu miejscach żyją tylko z tego
co znajdą, złowią i upolują. W Polsce budzą
świadomość misyjną społeczeństwa i za−
chęcają do duchowego i materialnego
wspierania misyjnego dzieła Kościoła.

Sygnały Płockie
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*ZBIGNIEW PREISNER W PŁOCKU*ZBIGNIEW PREISNER W PŁOCKU*ZBIGNIEW PREISNER W PŁOCKU*ZBIGNIEW PREISNER W PŁOCKU*

Jest jednym z najsłynniejszych kompozytorów muzyki filmowej. 10 grudnia
przyjedzie do Płocka, wtedy jego muzyka zabrzmi w murach płockiej katedry

Koncert Zbigniewa Preisnera w Płocku
Będzie to pierwszy, polski koncert
promujący jego najnowszy album „Si−
lence, Night & Dreams”, pierwszy od
wielu lat w kraju. Albumu uzyskał
w Polsce status Złotej Płyty, niespełna 2
tygodnie po swojej premierze.
Premierowe wykonanie repertuaru
z albumu „Silence, Night & Dreams”
miało miejsce na początku września
tego roku, w słynnym teatrze Hero−
dion na Akropolu. Koncert stał się
jednym z najważniejszych muzycz−
nych wydarzeń w tej części Europy.
Nad płytą pracowała orkiestra AUK−
SO po dyrekcją Marka Mosia i chór
Camerata Silesia. Zbigniew Preisner
zaprosił też do współpracy znanych
solistów, m.in. Teresę Salgueiro – wo−
kalistkę zespołu Madredeus oraz Joh−
na Parricelli, Andreasa Volenvaider,
Józefa Skrzeka, Johna Portera, Artura
Rojka i wielu innych.
Cisza, noc i sny

Trzy kolory: Czerwony

Inspiracją tekstów do muzyki „Cisza,
noc i sny...” stała się Księga Hioba,
Ewangelia św. Mateusza, poezje Jana
Pawła II i Zbigniewa Herberta.
Nowe kompozycje Preisnera z albumu
“Silence, Night & Dreams” pozwalają
oderwać się od codzienności, ukoić za−
bieganą duszę. Orkiestracja dzieła łączy
elementy klasycznej i współczesnej elek−
tronicznej muzyki. Obok orkiestry i chó−
ru usłyszymy również fortepian, elek−
tryczną wiolonczelę i bas, wibrafon, or−
gany Hammonda, harmonijkę szklaną,
flet, gitarę i głos. Libretto śpiewane jest
po angielsku i po łacinie.
W płockim koncercie, obok Teresy
Salgueiro, Toma Cully, Józefa Skrzeka
weźmie udział Chór Polskiego Radia
z Krakowa oraz Polska Orkiestra Radio−
wa, która wielokrotnie uczestniczyła
w nagraniach muzyki filmowej Zbignie−
wa Preisnera. Pierwszą część koncertu
poprowadzi sam kompozytor.
Muzyka filmowa

Krótki film o miłości
Podwójne życie Weroniki
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Druga część koncertu to ukłon dla
fanów filmowej twórczości Preisnera.
Podczas koncertu usłyszymy między
innymi tematy z tak wspaniałych obra−
zów jak: „Krótki film o miłości”, „Trzy
kolory”, „Kiedy mężczyzna kocha ko−
bietę” czy „Dekalog”. Usłyszymy też
„Requiem dla mojego Przyjaciela” na−
pisane po śmierci Krzysztofa Kieślow−
skiego i „Pieśń zjednoczonej Europy”.
W tej części koncertu wystąpi solistka
Elżbieta Towarnicka, której porywają−
cy głos słychać w „Podwójnym życiu
Weroniki”, a orkiestrę poprowadzi Łu−
kasz Borowicz.
Koncert rozpocznie się 10 grudnia,
o godz. 18.30. Bilety w cenie 50 zł moż−
na kupić w CIT, ul. Stary Rynek 8. Spon−
sorem koncertu jest PKN ORLEN. (rł)
Sygnały Płockie

*ZBIGNIEW PREISNER W PŁOCKU*ZBIGNIEW PREISNER W PŁOCKU*ZBIGNIEW PREISNER W PŁOCKU*ZBIGNIEW PREISNER W PŁOCKU*

„...Jest rok 2007, żyjemy w wolnym kraju. Europa jest zjednoczona, nie ma granic, wiz, często nie potrzebu−
jemy już paszportów. Nasz świat staje się totalnie medialny, mały i coraz bardziej zunifikowany. Patrzymy
na niego przez pryzmat setek kanałów telewizyjnych i Internetu. Porozumiewamy się ze sobą poprzez telefo−
ny komórkowe i pocztę elektroniczną. Cieszymy się dobrodziejstwami postępu w medycynie, jesteśmy coraz
bardziej zamożni i żyjemy coraz dłużej, ale czy lepiej...? Wydawać by się mogło, że nic już nam do szczęścia
nie brakuje. „Cisza, noc i sny...”, mój nowy album stawia jednak ważne pytanie...”

Zbigniew Preisner

Elżbieta Towarnicka – pierwsze kroki wokalne
stawiała u prof. Leokadii Kukawskiej, uczennicy
słynnej śpiewaczki Heleny Zboińskiej – Ruszkow−
skiej. W 1978 roku ukończyła studia wokalne
w Akademii Muzycznej w Krakowie u prof. Barba−
ry Walczyńskiej. Jest laureatką Konkursu Wokali−

Teresa Salgueiro jest portugalską śpiewaczką,
wokalistką zespołu Mandreus. Jej kariera rozpoczę−
ła się nieoczekiwanie, w 1986 roku, kiedy odkryło
ją dwóch założycieli zespołu (R. Leao i G. Gomes),
gdy w kawiarni w lizbońskiej dzielnicy Bairo Alto
wraz z grupą przyjaciół śpiewała przy stoliku obok
nich. Po pierwszym przesłuchaniu z Pedro Ayres
Magalhaes’em, innym z założycieli Madredeus, Te−
resa Salgueiro została głosem i, jak mówi Ma−
galhaes, „największą inspiracją muzyki zespołu”.
Teresa Salgueiro śpiewa sopranem. Wizerunki
Teresy Salgueiro i zespołu Madredeus są mylone,
ponieważ śpiewaczka była wierna zespołowi od sa−

styki Operowej im A. Didura w Bytomiu. Współ−
pracowała z Operą Krakowską kreując główne par−
tie sopranowe w takich spektaklach jak: „Cygane−
ria”, „Tosca”, „Poławiacze pereł”, ”Traviata”, ”Ri−
goletto”, „Wolny strzelec”, ”Król Roger”, ”Dydona
i Eneasz”, „Orfeusz i Eurydyka”. Brała udział
w czołowych festiwalach muzycznych w kraju
(„Warszawska jesień”, „Vratislavia cantans”, „Mu−
zyka w Starym Krakowie”) a także za granicą. Wy−
stępowała i stale występuje w Niemczech, we Wło−
szech, Francji, Rosji, Litwie, Ukrainie, Argentynie,
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Szwecji i Bel−
gii. Brała udział w Festiwalu Muzyki Filmowej
kompozytora Zbigniewa Preisnera na Akropolu
w Grecji oraz w kopalni soli w Wieliczce. Dokona−
ła licznych nagrań muzyki filmowej (do filmów
Kieślowskiego: „Trzy kolory”, „Dekalog”, „Pod−
wójne życie Weroniki”) i innych. Ze szczególnym
upodobaniem wykonuje muzykę oratoryjno−kanta−
tową. Otrzymała wiele znakomitych recenzji od wy−
bitnych krytyków muzycznych krajowych i zagra−
nicznych. Pierwszego października 1998 roku wy−
stąpiła w Teatrze Narodowym w „Requiem dla mo−
jego Przyjaciela”, zadedykowanym przez Zbignie−
wa Preisnera zmarłemu w 1996 Krzysztofowi Kie−
ślowskiemu. Obecnie prowadzi własną klasę śpie−
wu solowego w Krakowskim Konserwatorium.

mego początku, nie nagrywając nigdy albumu solo−
wego. Jednak w 2005 roku, wydano kompilację róż−
nych utworów, w których uczestniczyła bądź przy
tworzeniu których współpracowała z innymi arty−
stami. Kompilację tę wielu błędnie określa jako
„pierwszy album solowy Teresy Salgueiro”. Na al−
bumie, zatytułowanym „Obrigado”, śpiewa w utwo−
rach, których różnorodność stylów i okresów, uka−
zuje wszechstronność śpiewaczki; między innymi,
album zawiera utwory, które Teresa Salgueiro na−
grała wspólnie z Madredeus, z mistrzem gitary por−
tugalskiej A. Chainho, z tenorem katalońskim J.
Carrerasem, ze śpiewakami brazylijskim C. Veloso
i Z. Baleiro. W tym roku wydała album „Vocę e eu”,
będący pierwszą pracą solową Teresy Salgueiro,
która ponownie odświeża repertuar „Música Popu−
lar Brasileira”: od Pixinguinhy, przez António Car−
losa Jobim i Chico Buarque po Dorivala Caymmi.
Album otwiera utwór „Chovendo na Roseira” Antó−
nia Carlosa Jobim, pierwszy z 22 utworów; ostatnim
jest „A banda” Chico Buraque.

Dlaczego biedni dotykają rozpaczy
– a bogaci są coraz bardziej samotni?
To wszystko obejmuje cisza, noc i sny.
Cisza budząca niepokój.
Noc przykrywająca rozpacz i smutek.
Sny o nadziei na przemianę.
Posłuchajmy Hioba.
Może to pozwoli pokonać —
hasła, mamidła, etykiety i obojętność
kołyski nasze otaczające.
Krzysztof Piesiewicz
Maj 2005
Sygnały Płockie

Zbigniew Preisner – stworzył muzykę do kilkudziesię−
ciu filmów, przedstawień teatralnych i produkcji telewi−
zyjnych. Współpraca z Krzysztofem Kieślowskim
i Agnieszką Holland przy ich największych filmach przy−
niosła mu ogromną sławę i popularność. Poza kompono−
waniem wspaniałej muzyki filmowej pracował również
dla krakowskiej „Piwnicy pod Baranami”.
Urodził się 20 maja 1955 roku w Bielsku−Białej jako
Zbigniew Kowalski. Uczył się grać na gitarze i fortepia−
nie. Już w liceum zaczął komponować, nigdy jednak nie
ukończył żadnej szkoły muzycznej. Samodzielnie uczył
się grać – ze słuchu odtwarzał wysłuchane nagrania. Stu−
diował historię oraz filozofię na Uniwersytecie Jagielloń−
skim w Krakowie. W 1977 roku związał się z ”Piwnicą
pod Baranami”. Pod wpływem Zygmunta Koniecznego
zaczął pisać muzykę do „piosenek artystycznych”. Po suk−
cesach w Piwnicy rozpoczął współpracę z Teatrem Sta−
rym w Krakowie. Potem przyszedł czas pierwszych kom−
pozycji filmowych. W 1982 roku pracował nad ”Progno−
zą pogody” razem z Antonim Krauze, przez którego poz−
nał Krzysztofa Kieślowskiego. Film „Bez końca” zapo−
czątkował stałą współpracę z Kieślowskim. Razem ze sce−
narzystą Krzysztofem Piesiewiczem stworzyli telewizyjny
cykl „Dekalog”, „Podwójne życie Weroniki” oraz trylogię
„Trzy kolory”. Śmierć Kieślowskiego w 1996 roku unie−
możliwiła realizację ich drugiego tryptyku: „Niebo, Czy−
ściec, Piekło”. To właśnie muzyka do dzieł Krzysztofa
Kieślowskiego rozsławiła nazwisko Preisnera. Dwukrot−
nie część swoich kompozycji do filmów Kieślowskiego
Preisner podpisał pseudonimem – nazwiskiem fikcyjnego,
duńskiego kompozytora Van den Budenmayera. Obecnie
kompozytor pracuje we własnym studiu pod Krakowem.
Z początkiem lat dziewięćdziesiątych Preisner stał się
znany na całym świecie. W tym okresie napisał muzykę do
filmów wielu różnych reżyserów, m.in.: do filmu „Promi−
nent” J. Irvinga, „Zabawy w Boga” brazylijskiego reżysera
H. Babenco, „Skazy” L. Malle’a. i „Kiedy mężczyzna ko−
cha kobietę” L. Mendoki. Jest też autorem partii orkiestry
do albumu „On An Island” gitarzysty zespołu Pink Floyd
Davida Gilmoura. W 1994 zdobył Cezara za muzykę do fil−
mu „Trzy kolory: Czerowny”, drugiego – w 1995 za kom−
pozycję do filmu J. Beckera „Elisa”. W 1997 zdobył Srebr−
nego Niedźwiedzia na Festiwalu Berlińskim za „Wyspę
przy ulicy ptasiej”. Trzykrotnie (w 1991, 1992, 1993) został
uznany za Najwybitniejszego Kompozytora Muzyki Filmo−
wej przez Stowarzyszenie Krytyków Filmowych w Los An−
geles. Kilka razy był nominowany do Złotego Globu:
w 1992 roku za muzykę do filmu „Zabawa w Boga” oraz
w 1994 za „Trzy kolory: Niebieski”. Styl Preisnera można
przede wszystkim określić jako romantyczny; pozostaje
pod znacznym wpływem J. Sibeliusa.
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Wyspiański cały czas ma nam do powiedzenia coś niepochlebnego i niemiłego. Nadal
potrafi przyłapać „polską duszę” na złym uczynku – przekonywała prof. Ewa Paczoska
podczas konferencji w TNP.
Obchody Roku Wyspiańskiego w Płocku

Na kozetce u psychoanalityka
Przestrzegała, że patrzenie na Stanisława Wyspiań−
skiego przez pryzmat kiczowatego patriotyzmu, pa−
triotyzmu obrazów z przeszłości – którego tak nie
znosił – to zafałszowywanie obrazu samego artysty.
Artysty wszechstronnego, niezależnego i bezkompro−
misowego, któremu – jakby powiedział Gombrowicz
– znów ktoś chce dorobić „gębę”. – Kiedy mówię
o nim jestem pełna napięcia i tremy. Za każdym razem
zastanawiam się, czy uda się dotknąć tego niesamowi−
tego człowieka i jego wspaniałego dzieła – mówiła E.
Paczoska, historyk literatury, profesor na Wydziale
Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, autorka
podręczników (m.in. o Młodej Polsce) i książek (Kry−
tyka literacka pozytywistów oraz Dojrzewanie, doj−
rzałość, niedojrzałość. Od Bolesława Prusa do Olgi
Tokarczuk). Do Płocka przyjechała z niezwykle inte−
resującym referatem „Świat wyobraźni St. Wyspiań−
skiego”, który wygłosiła 13 listopada podczas konfe−
rencji „Stanisław Wyspiański. Najbardziej wszech−
stronny artysta Młodej Polski” w Towarzystwie Nau−
kowym Płockim.

ką, w której artyści wierzyli, że sztuka może zmieniać
świat; sztuka nie jako ornament lecz esencja życia.
Była to jednocześnie epoka kryzysu i pytań, czy zdo−
ła się ocalić świat przed skokiem w przepaść, tęskno−
ty za ładem w świecie coraz bardziej obcym, zmecha−
nizowanym.
W tych czasach żył autor „Wesela” i witraży w ko−
ściele oo. Franciszkanów w Krakowie. Fascynowała
go dawność (stąd zacięcie konserwatorskie, renowa−
cja polichromii w kościele Mariackim pod okiem J.
Matejki), a przede wszystkim epoką średniowiecza
(ład). – Wpatruje się w stare grobowce, pragnie
wprowadzić w życie więcej zrozumienia między teraź−
niejszością a przeszłością, ożywić przestrzeń mitu
i legendy, aby mogła stać się elementem naszego
świata – kontynuowała Paczoska. – Fascynuje go
osobowość ludzka. Przecież koniec XIX w. to czas od−
kryć w psychiatrii i psychologii, rodzi się nowa dzie−
dzina psychologii dynamicznej. Artyści uczestniczą
w eksperymentach medycznych. Bez tego, jak i bez
mrocznej twórczości Strinberga i rozpraw z kłam−
stwem Ibsena, nie byłoby „Wesela”. Jest ono niczym
innym jak zaproszeniem na kozetkę psychoanalityka
całego narodu, to seans psychoanalityczny, który ma
pokazać co tkwi w naszych snach.
Artysta niezłomny

Esencja życia

– Wyspiański jest wyzwaniem interpretacyjnym.
Można o nim mówić językiem historyka sztuki czy hi−
storyka literatury, wielu manipuluje jego cytatami –
powiedziała prof. Paczkowska rozpoczynając swoje
wystąpienie. – Tak naprawdę jego dzieło jest bardzo
hermetyczne, palimpsestowe, to twórca trudny w od−
biorze. Jak zatem taką twórczość opisywać? Twór−
czość niesłychanie migotliwą i wielokształtną.
Historyk literatury zaproponowała wielopłaszczyz−
nowe ujęcie: Wyspiański w kontekście europejskim,
Wyspiański w ujęciu patriotycznym, a na koniec
spróbowała połączyć te różne światy. – My bardzo
często mówimy o nim jako o polskim artyście, ale ja
wędrując po Europie miałam wielokrotnie wrażenie,
że podążam jego śladami, np. oglądając w Barcelo−
nie katedrę Antoniego Gaudiego, która jest w budo−
wie od ponad 100 lat, czy idąc parkiem Guell z naj−
dłuższą ławką w Europie – symbolem myślenia arty−
stycznego modernistów. Modernizm był ostatnią epo−
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Co do twórczości, zwłaszcza tej malarskiej pytała
retorycznie: – Jego projekty nie są realizowane, a mo−
że nie są realizowalne – mówiła, nawiązując do nie−
powodzeń i niezrealizowanych projektów, np. cyklu
15 witraży na Wawelu i trudnych konsultacji z Fran−
ciszkanami. Pokazuje to również niezłomna postawy
artysty, epoki modernizmu – czasów wyzwalania się
spod jarzma kultury, jako obcego tworu krępującego
autentyczność – tak ważną dla tego artysty.
Ważna w tym kontekście jest – jak to określiła war−
szawska historyk sztuki – „polska rama wyobraźni”
artysty ze wszech miar europejskiego. Artysty, które−
go fascynowała dawność, ale męczyła konserwatyw−
na forma narzucana mu przez współczesnych.
O wyobraźni artysty mówiła dużo również Małgo−
rzata Sobczak z Muzeum Mazowieckiego, która przy−
gotowała referat i pokaz multimedialny poświęcony
jego życiu i twórczości. Poczynając od obecności ma−
łego Stasia w pracowni rzeźbiarskiej ojca i sąsiedztwa
Wawelu, poprzez kontakty z J. Matejką, przyjaźnie
(m.in. L. Rydlem), a na wpływie nieuleczalnej wów−
czas choroby wenerycznej na dzieło artysty kończąc.
M. Sobczak przedstawiła bardzo ciekawą analizę au−
toportretów artysty; od okresu paryskiego, poprzez
czasy „wesela”, czyli czasy największych triumfów
i popularności, aż po ostatnie dni artysty, kiedy prak−
tycznie nie ruszał się z łóżka. – Są dokumentacją jego
życia. Pokazują jak zmieniał się w ciągu lat, tu młody
gniewny, niemal rubensowski, na obrazie z 1902 r.
w tle z powiędniętymi winoroślami, kiedy zdaje sobie
sprawę z rychłego końca i w 1907 – obraz bardzo ek−
spresyjny – mówiła M. Sobczak.
W drugiej części konferencji głos zabrały również
Katarzyna Sawicka z Uniwersytetu Warszawskiego
na temat teatru St. Wyspiańskiego, Małgorzata Duch
z TNP (o wpływie symbolizmu M. Maeterlincka na
twórczość artysty) i D. Rychlewska z TNP (liryka ja−
ko mało znana dziedzina twórczości Wyspiańskiego).
Konferencję przygotowali wspólnie Muzeum Mazo−
wieckie i TNP.
(rł)

Może zabrzmi to jak banał, ale jestem bar−
dzo wzruszona, będąc w mieście mojego
niesamowitego, ukochanego przyjaciela
Władysława Broniewskiego

Słuchaj, jesteś
już za stara
Te słowa wypowiedziała Stefania Grodzieńska – pi−
sarka, aktorka estradowa i teatralna, autorka skeczy i fe−
lietonów – podczas spotkania w sali kolumnowej Książ−
nicy Płockiej. Publiczność przybyła tak licznie, że krze−
sełka dostawiane były jeszcze na korytarzu.
Grodzieńska przyjechała promować swoją najnowszą
książkę „Nie ma z czego się śmiać”, w której z wrodzo−
ną sobie lekkością, humorem i przymrużeniem oka, opi−
suje swoje życie oraz życiowych partnerów (a byli
wśród nich między innymi: Julian Tuwim jako idol, Fry−
deryk Járosy jako mentor i jako mąż – Jerzy Jurandot).
Spotkanie poprowadził, a raczej próbował się niekiedy
wtrącać Artur Andrus – również partner sceniczny Gro−
dzieńskiej. – Ja tu będę prezenterem liniowym, czasami
wtrącającym się, choć też tak naprawdę nie wiem po co?
Bo Stefania, jak Państwo widzą, świetnie sobie beze
mnie radzi – zaczął, ale Grodzieńska zaraz mu przerwa−
ła mówiąc: Ja wiem po co. Jako tłumacz. Proszę pań−
stwa, on doskonale wszystko słyszy, a ja już nie. Zresztą
jak on mówi, to ja wszystko rozumiem.
Ich wspólne rozmowy, sprzeczki słowne sprawiły, że
wieczór w Książnicy Płockiej stał się bardzo kameralny,
wyciszony, ale przerywany salwami śmiechu. Grodzień−
ska – zwana „najmłodszą staruszką Warszawy” – to
osoba emanująca ciepłem i młodzieńczą energią, o spe−
cyficznym, autoironicznym poczuciu humoru.
Na wspaniałą atmosferę spotkania wpłynęły z pewno−
ścią wspomnienia autorki o Broniewskim. – Był ode
mnie dużo starszy, więc bardzo długo trwało, zanim za−
częłam mówić do niego po imieniu. W końcu, gdy dobie−
gałam już trzydziestki, zmusił mnie do tego tymi słowa−
mi: ”Słuchaj, jesteś już za stara, żebym ja mówił do cie−
bie po imieniu, a ty do mnie per pan” – opowiadała Gro−
dzieńska. – To był wielki alkoholik. Można powiedzieć,
że był pijakiem, który nikomu nie sprawił przykrości.
Cudownym, pełnym ciepła, człowiekiem. Ja go czasami
widziałam na takiej bani, ale zawsze jak wchodziła da−
ma zachowywał się jak gentlemen.
Grodzieńska wspominała też o słynnym tournee trój−
ki: Broniewski, Minkiewicz i Brzechwa:
– Gwiazdą był Broniewski. To były czasy dobre dla je−
go poglądów. Pewnego dnia dostał wiadomość od mini−
stra komunikacji, że dostajemy salonkę – czyli specjal−
ny, doczepiany wagon i tym wagonem ruszyliśmy w Pol−
skę. Każdego wieczora, po zakończonym występie, wra−
caliśmy na dworzec do tego wagonu, a on rano ruszał
dalej. Nigdy nie widzieliśmy, dokąd dojedziemy. Zresztą
nigdy nie pytaliśmy konduktora, gdzie jesteśmy, tylko na
którą musimy być gotowi.
Spotkanie ze Stefanią Grodzieńską zorganizowane zostało
16 listopada, w ramach Płockich Premier Miesiąca.
(rł)
Sygnały Płockie

Do 28 grudnia można składać wnioski w ramach dwóch pierwszych konkursów
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Dofinansowane mo−
gą zostać m.in. szkolenia dla osób powyżej 45. roku życia, działania wspiera−
jące rozwój i upowszechnianie edukacji na terenach wiejskich, a także działa−
nia informacyjno−promocyjne, szkoleniowe oraz doradcze.

Konkursy „Kapitał ludzki”
– Mazowiecka Jednostka Wdrażania
Programów Unijnych prowadzi nabór
w ramach Poddziałania 8.1.1 – Prioryte−
tu VIII Regionalne kadry gospodarki oraz
w ramach Działania 9.5 – Priorytetu IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w re−
gionach. Jest zatem trochę czasu, aby zło−
żyć dobrze przygotowane wnioski. A jest
o co walczyć. Do podziału w ramach
dwóch pierwszych konkursów jest aż 9
mln zł unijnego wsparcia – podkreśla wi−
cemarszałek Jacek Kozłowski.
Poddziałanie 8.1.1 to przede wszyst−
kim wsparcie rozwoju kwalifikacji zawo−
dowych. Dofinansowane mogą zostać
szkolenia skierowane do pracujących
osób powyżej 45. roku życia. Warunkiem
jest jednak posiadanie przez nie co naj−
wyżej wykształcenia średniego.
Na realizację projektów w ramach tego
konkursu przeznaczono 5 mln zł, z czego
4,25 mln zł to środki z EFSu, a 750 tys. zł
– to krajowe wsparcie finansowe. O fun−
dusze unijne mogą ubiegać się wszystkie
zarejestrowane podmioty gospodarcze.

Działanie 9.5 to przede wszystkim
wsparcie inicjatyw edukacyjnych na ob−
szarach wiejskich. Dofinansowane mogą
zostać działania mające na celu rozwój
i upowszechnianie edukacji na terenach
wiejskich, wzmocnienie znaczenia insty−
tucji oświatowych w środowiskach lokal−
nych, a także wzrost poziomu wykształ−
cenia i kwalifikacji mieszkańców tych te−
renów.
Na realizację tego Działania przezna−
czono 3,7 mln zł, z czego 3,145 mln zł to
środki z EFSu, a 555 tys. zł – to krajowe
wsparcie finansowe. O fundusze unijne
mogą ubiegać się jednostki posiadające
osobowość prawną i zdolność do czynno−
ści prawnych z wykluczeniem osób fi−
zycznych.
Dokumentacja konkursowa dostępna
jest w siedzibie Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych w War−
szawie, ul. Jagiellońska 74, kod poczto−
wy 03 – 301 oraz na stronach interneto−
wych www.mazovia.pl oraz www.mazo−
wia.eu.
Opr. (j)

Ułatwienia dla klientów ENERGI
56 oddziałów SKOK Stefczyka dołą−
czyło do kilku tysięcy punktów na terenie
całego kraju, w których klienci ENERGI
mogą dokonywać płatności za energię
elektryczną.
Opłacając rachunek za energię elek−
tryczną w jednym z oddziałów SKOK
Stefczyka, znajdującym się na obszarze
działalności ENERGI, zapłacimy 0,99 zł
prowizji (dla rachunków do 50 zł) oraz
1,50 zł (dla rachunków do 100 zł). Dla
porównania, prowizja przy opłacaniu ra−
chunków w tej samej wysokości na pocz−
cie wyniosłaby 2,50 zł.
Jak uregulować rachunek?

Z blankietem zapłaty przesłanym przez
ENERGĘ wystarczy podejść do kasy
w oddziale SKOK Stefczyka. Kasjer ze−
skanuje czytnikiem umieszczony na ra−
chunku kod kreskowy i pobierze zapłatę
w gotówce. Dowodem zapłaty za energię
elektryczną jest pokwitowanie, które
wręczy kasjer. Należy je przechowywać
podobnie jak blankiety ostemplowane na
poczcie czy w kasie oddziału ENERGI.
Wpłacać można tylko całość kwoty uwi−
docznionej na blankiecie.
Lista oddziałów SKOK Stefczyka,
w których Klienci ENERGI mogą opłacać
rachunki za energię elektryczną znajduje się
na stronie http://www.energa.pl/rachun−
ki_energi_w_skok_stefczyka.xml.
Umowa ze SKOK Stefczyka to kolejne
ułatwienie regulowania należności za
energię elektryczną, jaką oferuje swoim
Klientom ENERGA. Przypomnijmy, że
od czerwca tego roku klienci ENERGI
mogą korzystać z sieci płatności gotów−
kowych – TransKasy. Punkty oznaczone
logo TransKasa znajdują się w salonikach
prasowych Kolporter, kioskach, centrach
Sygnały Płockie

handlowych, sklepach osiedlowych.
W każdej z ponad 600 placówek na tere−
nie całej Polski można również zapłacić
należności za telefon, gaz, wodę, telewi−
zję kablową. Wykaz placówek znajduje
się pod adresem: www.transkasa.com.pl.
Do końca 2007 roku wszyscy klienci
ENERGI mogą płacić swoje rachunki
z promocyjną prowizją 0,99 zł wszędzie
tam, gdzie znajdują się terminale płatno−
ści gotówkowych ”Moje Rachunki” sieci
VIA. Z tej wygodnej formy płatności
można korzystać w kasach wybranych
supermarketów i hipermarketów, w skle−
pach osiedlowych oraz na stacjach benzy−
nowych na terenie całego kraju. Lista
sklepów dostępna jest w Biurach Obsługi
Klienta ENERGI oraz na stronach inter−
netowych www.via.com.pl
Coraz więcej klientów opłaca rachunki
za energię elektryczną za pomocą usługi
Polecenie Zapłaty. Jej zaletami są: wygo−
da (”rachunki płaca się same”), termino−
wość i niewielka lub zerowa prowizja za
dokonane transakcje. Usługa Polecenie
Zapłaty polega na pobraniu z konta klien−
ta kwoty należności za energię elektrycz−
ną – dokładnie w dniu, w którym upływa
termin zapłaty za rachunek. Dodatkowym
argumentem zwiększającym zaufanie do
tej usługi jest fakt, że zawsze mają prawo
do odwołania takiego polecenia i zwrotu
środków w ciągu 30 dni od daty dokona−
nia płatności. Aby uruchomić usługę Po−
lecenie Zapłaty wystarczy mieć konto
bankowe, wypełnić odpowiedni druk
(tzw. ”Zgodę na obciążenie rachunku”)
i wysłać go lub złożyć w Biurze Obsługi
Klienta ENERGI. Druki te można zna−
leźć na stronie internetowej ENERGI
(www.energa.pl) lub pobrać w punktach
obsługi klienta.
A.N.

Akademia uwłaszczenia

„GRZECHY” CZ. I – UCHWAŁY ZARZĄDÓW
Coraz więcej członków spółdzielni ko−
rzysta z prawa do uwłaszczenia. Wpływ ma
nowy porządek prawny od 31 lipca 2007 r.
w ustawie, regulujący sposób ustanawia−
nia własności odrębnej. Giną ceny rynko−
we w rozliczeniach członków, ograniczone
prawa własnościowego użytkowania prze−
chodzą do historii. Uwłaszczenie jest prze−
niesieniem wyodrębnionej własności na
rzecz członka w oparciu o prawo rzeczowe
w nieruchomości jednobudynkowej – nie
jest sprzedażą.
Wystarczają „trzy kroki” do własności:
wniosek, uchwała zarządu i akt notarial−
ny. Co spółdzielca wiedzieć powinien?
Wniosek (o wyodrębnienie i przeniesie−
nie własności) – pierwszy spośród złożo−
nych od 2001 r. nadał początek procesu
uwłaszczenia w danej nieruchomości. Do
tej pory w spółdzielniach podjęte już win−
ny być uchwały zarządu, określające
wszystkim uprawnionym członkom przed−
miot ich własności odrębnej. Warto się
z nimi zapoznać, bo dane z uchwał generu−
ją treść umowy w akcie notarialnym.
Brak dotąd w spółdzielni uchwały oznacza,
że nie wpłynął jeszcze żaden wniosek,
bądź jest kilkuletnie zaniedbanie.
Wniosek uwłaszczeniowy jest wg usta−
wy żądaniem, który spółdzielnia winna
zrealizować w zmienionym trybie prawa,
tj. ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.
U. nr 125, poz. 873). Zobowiązuje to za−
rząd do niezwłocznego wykupu gruntów
z bonifikatą tak, by w ciągu trzech mie−
sięcy zrealizować podjętą uchwałę (okre−
ślającą własności indywidualne w grani−
cach zadania inwestycyjnego wg kosztów
tej inwestycji oraz zwrotu kwoty umo−
rzeń do budżetu państwa w nominale)
i zawrzeć umowę – w formie aktu nota−
rialnego. Obecny termin trzy miesiące nie
jest za krótki, gdy spółdzielnie nie zlekce−
ważyły poprzednich sześciu lat.
Na każdym z tych etapów drogi do włas−
ności nie brakuje przykładów nieprawidło−
wości. Dla przypomnienia: prawo do
uwłaszczenia mają osoby, które spłaciły
kredyt bankowy w ratach (kupiły mieszka−
nie) i zwrócą zobowiązanie wobec budżetu
państwa umorzenia kredytu w kwocie no−
minalnej – „złotówki”. Uwłaszczenie nie
jest kupowaniem, lecz przeniesieniem
własności na członka, a „za grosze” rozli−
cza się z budżetem państwa ze starych
kwot za stare mieszkanie. Ustawodawca
zakazał spółdzielniom zarabiania, polega−
jącego dotąd na handlowaniu państwowy−
mi środkami, a dokładniej – pod pozorem
żądania umorzeń – spółdzielnia sprzeda−
wała prawo „własnościowe” członkom
z prawem lokatorskim, którzy i tak spłacili
już kredyt bankowy, przekazany wcześniej
w całości do spółdzielni na budowę do−
mów i infrastruktury.
Spośród spraw zgłaszanych w SOS, ty−
powe „grzechy”to:
1. wymaganie po 31.07.2007 składania
drugich wniosków uwłaszczeniowych
2. odmowa przyjęcia wniosków od
członków z kredytem po 1992 r.
3. żądanie pisemnych deklaracji człon−
ków o spłacie rzekomych podatków VAT
lub dochodowego – to wymyślanie prob−
lemów nieistniejących
4. żądanie od wnioskodawców dostar−
czania do spółdzielni odpisów KW i wy−
pisów z rejestru gruntów – jest to cedo−

wanie obowiązków administracji na
członków
5. nie dotrzymywanie terminów 3−mie−
sięcy w realizacji wniosków
6. żądanie w uchwałach zarządu po−
nownie pieniędzy za docieplenia pn.
„modernizacje”
7. opieszałość spółdzielni z wnio−
skiem o zakup gruntów z bonifikatą
(lub przez zasiedzenie) i zwodnicze
proponowanie członkom uwłaszczenie
się mieszkaniem bez własności gruntu
ustanawianie własności w nieruchomo−
ściach wielobudynkowych – niezgodne
z przepisami ustawy *),
1. ujawnianie nie wszystkich lokali
wspólnego użytku budynku – działanie
na szkodę udziału w własności *),
2. odcinanie części użytkowanych
gruntów w nieruchomości – pozbawianie
części własności członków *),
3. nie ujawnianie w akcie notarialnym
odpow. pow. [m2] własności gruntu – jest
wadą pozorności umowy *),
narzucanie w umowie notarialnej nie−
dozwolonych klauzul, jak: zobowiązań
członków do ponoszenia m.in. kosztów
„innych”, lub zapisu o zarządzie nieru−
chomością przez spółdzielnię
8. nie udostępnianie wcześniej projek−
tów treści umowy notarialnej
9. odmowa notariusza wniesienia po−
prawek do treści umowy
10. pobieranie zbyt wysokiego wyna−
grodzenia za usługi notarialne – wyso−
kość kwot gwarantuje ustawa
11. podejmowanie uchwał na zebra−
niach o nie zwracaniu pobranych cen ryn−
kowych (wbrew wyrokom TK)
12. naruszanie obowiązku udzielania
prawdziwej, rzetelnej i pełnej informacji
Postępowania spółdzielni (zbieżne
w całym kraju i w czasie) są charaktery−
styczne w jednakowym omijaniu przepi−
sów ustawy.. Są też przykłady pozytyw−
ne, ale w skali kraju stan jest niezadowa−
lający, nie tylko bowiem wiele wniosków
z 2007 nie doczekało się odpowiedzi, ale
nie są zrealizowane jeszcze te z 2001 r.
Czy wymiar sprawiedliwości obiektyw−
nie oceni te wykroczenia?
Komentarze do „grzechów” w świet−
le prawa
Dot. 1−3. Nie ma podstaw do żądania po
raz drugi wniosków uwłaszczeniowych, bo
ustawa obowiązuje od 2001 r. i żadna no−
welizacja nie zawieszała jej życia. Złożone
raz wnioski są ważne, a spółdzielnie mają
tylko obowiązek od 31 lipca br. niezrealizo−
wane dotąd wnioski realizować w trybie
nowych przepisów usm. Za to można pi−
semnie monitować opieszałość spółdzielni,
wskazując na zmianę trybu i terminu
w ustawie. Jeśli wnioskodawca ma do spła−
ty kredyt w niekorzystnym „normatywie”,
to sugeruję, by wniosek realizować po
zmianie ustawy o pomocy państwa w spła−
cie kredytów… (gotowa jej nowelizacja
czeka już w sejmie).
Dot. 4. Jeśli w ramach przygotowania
dokumentacji do uchwały administracja
spółdzielni zmusza członków do pomocy
w zorganizowaniu np. odpisów KW, to
dlaczego nie w formie zlecenia z zaliczką
na opłaty za ich wydanie w sądzie? Art.
41 usm podaje sposób pozyskania na to
środków i źródło od wojewody.
c.d. na str. 16
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c.d. ze str. 15
Dot. 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r.,
uznając ważność wszystkich dotychczas
złożonych wniosków od 2001 r., wyznacza
nowy termin w stosownych artykułach:
„...Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera
umowę [notarialną] (…) w terminie 3 mie−
sięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę
uprawnioną, chyba że nieruchomość posia−
da nieuregulowany stan prawny w rozumie−
niu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami
[ugn] lub spółdzielni nie przysługuje prawo
własności lub użytkowania wieczystego
gruntu, na którym wybudowała sama budy−
nek lub wybudowali go jej poprzednicy
prawni.”. Nie dotrzymanie tego terminu jest
co najmniej wykroczeniem, a usprawiedli−
wianie tego zbyt krótkim terminem, jest
nieuzasadnione.
Dot. 6. Żądanie dodatkowych dopłat za
docieplenia jest od 31 lipca 2007 r. bez−
prawne (są wyłudzaniem pieniędzy ponow−
nie za prace opłacone ze środków wspól−
nych oraz dotacji, zamknięte bilansem rocz−
nym). Nowe przepisy wyeliminowały te
praktyki, odróżniając modernizację (rozbu−
dowę) od dociepleń (tj. usuwanie wad tech−
nologicznych), czemu służą środki wnoszo−
ne na fundusz remontowy (jak w art. 6
usm).
Dot. 7−8. Po wejściu ustawy w życie za−
rząd był zobowiązany do niezwłocznego
przystąpienia do projektu uchwały, poprze−
dzając ją koniecznymi pracami geodezyj−
nymi i ewidencyjnymi tj. kompletowaniem
dokumentacji w celu określenia każdemu
z mieszkańców wyodrębnionej części włas−
ności danej nieruchomości, z której wpły−
nął pierwszy z wniosków uwłaszczenio−
wych. Od 2001 r. było na to 12, a wkrótce
zwiększono aż do 24 miesięcy, czyli dużo
czasu. Kształt i treść tej uchwały wynika
z przepisów art. 39−43 usm. (oznaczenie
nieruchomości, powierzchnię lokali osobi−
stych, przynależnych i wspólnego użytku
wraz z udziałem współwłasności w nieru−
chomości). Wg prawa i logiki oznacza to
wykup gruntów oraz rozliczenie w oparciu
o dokumenty kosztów budowy zadania in−
westycyjnego, z podziałem na nieruchomo−
ści jednobudynkowe, by swej odrębnej
własności nie trzeba szukać w kilku blo−
kach. Czym jest nieruchomość zabudowana
określają również przepisy ustawy o gospo−
darce nieruchomościami i prawa budowla−
nego, zaś wielkość udziałów we własności
wspólnej ustala ustawa o własności lokali,
w odniesieniu odpowiednio do art. Kc. Te−
go zarządy nie rozumiały, pozorując swe
działania tak, że wiele spółdzielni dotąd
jeszcze nie zdążyły wykupić gruntu. Co
gorsza – w niektórych spółdzielniach pod−
jęto błędne uchwały określające własność
lokali bez udziału we własności gruntu,
a nawet podpisano akty notarialne tak okre−
ślonej quasi−własności. Przepisy usm (art.
42) ustalają własność odrębną trwale zwią−
zaną z działką jednobudynkową, stanowią−
cą jednostkę ewidencyjną. Tam, gdzie do−
szło do notarialnego ustanowienia quasi−
własności (z użytkowaniem gruntu blokują−
cym innym ustanowienie własności
w gruncie), konieczna jest zmiana ze strony
tych kilku notarialnych użytkowników
i spółdzielni poprzez wspólny wykup grun−
tów (odpowiedzialność za stworzenie
sprzecznie z prawem aktów pozornej włas−

Gdyby nie zwolnienia w dawnej Fabry−
ce Maszyn Żniwnych w Płocku, hurtow−
nia elektryczna Elgal pewnie nigdy nie
powstałaby. Utrata pracy i rządowy pro−
gram walki z bezrobociem skłoniły Mar−
ka Sałatowskiego do rozpoczęcia działal−
ności gospodarczej w branży elektrycz−
nej, którą dobrze znał. Z funduszu dla
bezrobotnych dostał kredyt, resztę poży−
czył od znajomych i tak rozwinął prospe−
rujący już piętnaście lat biznes.
– Była to pierwsza pożyczka jakiej
udzieliliśmy – wspomina Anna Kossa−
kowska, ówczesna szefowa Urzędu Pra−
cy. – Dość długo namawiałam pana Mar−
ka na ten krok. Wierzyłam, że mu się uda
– miał pomysł, a przede wszystkim zapał.
Cieszę się, że odniósł sukces, bo tylko kil−
ka firm z tamtych czasów przetrwało na
rynku do dziś.
Elgal jest obecnie jedną z wiodących
hurtowni na lokalnym rynku. Szeroki za−
kres działalności powoduje, że oferowane
przez firmę produkty znajdują zastosowa−
nie zarówno w domach i mieszkaniach
prywatnych, jak i w dużych obiektach
użyteczności publicznej oraz w przemy−
śle. Firma była dostawcą materiałów
elektrycznych i oświetleniowych m.in.
dla Muzeum Mazowieckiego, Teatru
Dramatycznego, nowych siedzib Partner
Premium, Clima Heat, Centrum Obróbki
Precyzyjnej Precizo i nowo powstającego
salonu Fiata.
Elgal jest dostawcą materiałów i urzą−
dzeń elektrycznych dla przemysłu i bu−
downictwa.
Zaopatruje inwestorów w kable, prze−
wody, osprzęt elektroinstalacyjny, apara−
turę elektryczną i kontrolno−pomiarową
oraz systemy alarmowe, antywłamanio−
we, przeciwpożarowe, urządzenia niskie−
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ności ponoszą wspólnie zarząd i notariusz).
Dot. 9−10. Przedmiot własności odrębnej
określa się w granicach realizowanego
(kosztem członków) tzw. zadania inwesty−
cyjnego, więc 100% powierzchni pomiesz−
czeń i gruntu z infrastrukturą należy się
członkom z uwzględnieniem art. 40 usm i z
zastrzeżeniem art. 49 Kc. W skład oznaczo−
nej nieruchomości wchodzą te części z in−
frastrukturą, które stanowią związek fun−
kcjonalny z budynkiem. Budowa jest za
kredyt członków, a nabywany w celu
uwłaszczenia (za dopłatą 1%) grunt zawie−
ra w cenie opłaty członków za wieloletnie
użytkowanie. Odcięcie części gruntu lub
nie ujawnienie lokali użytkowych w budyn−
ku jest bezprawnym pozbawieniem człon−
ków tworzonego na ich koszt majątku i oz−
nacza przywłaszczenie przez osobę prawną
(spółdzielnię) wkładów osób fizycznych
(członków). Musi być w jasny sposób
w Uchwale zarządu określony przedmiot
własności w nieruchomości, który stanowi
podstawę do zawarcia umowy przed nota−
riuszem.
Dot. 11−15. Niezależnie od błędów uch−
wały zarządu, tych błędów nie powinien
powtórzyć notariusz. Można oczekiwać, że
jako odpowiedzialny za zgodność umowy
notarialnej z prawem, nie dopuści do podpi−
sania aktu bez usunięcia błędów.
Dot. 16. Sposób zwoływania zebrań
w spółdzielni po 31 lipca br. określają prze−
pisy art. 83 usm, wnosząc w ust. 1 zakaz za−
stępowania Zebrań Walnych [członków
SM] dotychczasowymi Zebraniami Przed−
stawicieli ze środowisk [Z.Gr.Czł.], tym sa−
mym zmieniając ich status na Zebrania
Walne „częściowe”. We wszystkich niemal
spółdzielniach zwoływano jednak zebrania
wg starego trybu, tłumacząc to potrzebą
zmian tego trybu w statutach. Owszem, jed−
nak w kolizji statutu z ustawą, wg art. 54 ust.
2 obowiązują nadrzędne przepisy – ustawy.
Problem jednak nie w tym, jak się zebranie
nazywało, lecz w tym, że przepisy ustawy
wymagają w ust. 6 trybu powiadomienia
o zebraniu na 21 dni wcześniej i opubliko−
wania na 15 dni przed zebraniem materia−
łów i projektów uchwał. Tego nie zachowa−
no, za to (poza potrzebną terminową zmianą
do 31 listopada br. Statutów) często wpro−
wadzono w ten nieprawidłowy sposób nieu−
zasadnione uchwały o braku zgody na
„zwrot” pobranych kwot w cenach rynko−
wych za sprzedaż praw właścicielskich po
2001 r. w okresie, gdy wyrok TK ocenił te
praktyki, jako niekonstytucyjne. Brak uza−
sadnienia dla tych uchwał płynie stąd, ze
członkowie ci płacili (jak wszyscy) składki
funduszu remontowego, a płacąc owe ceny
rynkowe, wnieśli kwoty ekstra. Jeśli te kwo−
ty trafiły na fundusz remontowy, to kosztem
tych kilku gapowiczów powstał w spół−
dzielni „fundusz bis”. I ten nadmiar „bis”
ustawa poleca rozliczyć na poczet przy−
szłych ich składek. Istotnie, zgodę na to ma−
ją uchwalić członkowie na swym Walnym,
ale obecne jesienne zebrania (zwołane w in−
nym trybie) nie miały charakteru Walnego,
zatem podstaw prawnych do podejmowania
uchwał. Zatem tak podjęte skrycie uchwały
zainteresowani mogą zaskarżyć, jako nie−
ważne z mocy samego prawa.
dokończenie w następnym numerze
Tadeusz Borowicki
(płockie SOS, www.sosplock.pl)

go i wysokiego napięcia. Oferowany
asortyment obejmuje produkty wykorzy−
stywane wszędzie tam, gdzie ma zastoso−
wanie energia elektryczna.
Przedsiębiorstwo PHU Elgal założone
zostało w listopadzie 1992 roku.
– Może to zabrzmi górnolotnie, ale po−
myślałem sobie, że mogę ułatwić życie
płockim elektrykom – wyznaje właściciel
Marek Sałatowski. Sam byłem jednym
z nich i pamiętam te uciążliwe wycieczki
do Warszawy i Łodzi po niezbędne narzę−
dzia i materiały do wykonania instalacji
elektrycznych, rozdzielnic. Miałem więc
potencjalny rynek zbytu, a poza tym
chciałem robić to, na czym się dobrze
znam.
Początkowo firma działała w małym
lokalu przy ul. 3 Maja. Dziesięć lat póź−
niej firma przeniosła się do nowej prze−
stronnej, dwupiętrowej siedziby przy ul.
Chopina. Powstał tu duży salon wysta−
wienniczy, magazyn i zaplecze biurowe
oraz socjalne. Elgal obecnie zatrudnia 30
osób, wśród nich są tacy, którzy pracują
tu od początku, niektórzy przyszli do pra−
cy skierowani przez Urząd Pracy. Nie
znający przedtem branży bezrobotni, dziś
są cenionymi przez pracodawcę specjali−
stami.
W swoich planach Marek Sałatowski
przewiduje dalszy rozwój firmy, ale ma
to być rozwój zrównoważony. Zaplano−
wana jest rozbudowa bazy magazynowej,
wdrożyli nowoczesny system informa−
tyczny. Firma od trzech lat posiada certy−
fikat
zarządzania
jakością
ISO
9001:2000. świadczonych usług – dodaje
Marek Sałatowski.
Pracownicy i goście obchodzili jubile−
usz firmy 16 listopada w Domu Techni−
ka.
Opr. (j)

Święto patrona szkoły

22 listopada 2007 roku minęła druga
rocznica nadania imienia Braci Jezio−
rowskich Szkole Podstawowej nr 1
w Płocku. Z tej okazji odbyła się uroczy−
sta msza św. w kościele p.w. św. Bartło−
mieja (Fara), w której uczestniczyli ucz−
niowie, rodzice, pracownicy placówki
oraz zaproszeni goście, wśród których
nie mogło zabraknąć Zbigniewa Jezio−
rowskiego. Po mszy św. zebrani wzięli

udział w apelu poświęconym naszym
patronom. W trakcie widowiska słowno−
muzycznego przypomniano dzieje życia,
udział w ważnych wydarzeniach związa−
nych z historią naszego kraju oraz oko−
liczności śmierci Braci Jeziorowskich.
Apel przygotowany został przez koło hi−
storyczno−dziennikarskie pod opieką E.
Sobiesiak i G. Zombiert. Dekoracje
przygotowała M. Roszko.
M.P.
Sygnały Płockie

* IMPREZY * IMPREZY * IMPREZY * IMPREZY * IMPREZY * IMPREZY * IMPREZY * IMPREZY * IMPREZY * IMPREZY * IMPREZY * IMPREZY *
Pokazy filmów, dyskusje, spotkania i koncert charytatywny – Dnia−
mi Kultury Żydowskiej w Płocku Stowarzyszenie „Synagoga Płoc−
ka” wychodzi z cienia

Szumi pamięci wiatr

Górale na szkle
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza
16 grudnia o godz. 17 do Domu Darmstadt
na otwarcie wystawy malarskiej Krzysztofa
Karaska pt. „Malarstwo zakopiańskie na
szkle”. Wstęp wolny. Ekspozycja czynna do
3 stycznia 2008 r.
Jak pisze recenzentka, etnograf Barbara
Sankunas, zamiłowanie do folkloru i trady−
cji spowodowało, że zajął się malarstwem
na szkle. Samodzielnie maluje od roku
1986. Wcześniej doskonalił swe umiejętno−
ści u boku swojego ojca. Krzysztof Karasek
w swej twórczości wyraźnie unika seryjno−
ści i powielania. Tematami jego prac są
najczęściej sceny obrazujące miejscową
tradycję. Malarstwo jego charakteryzuje
się dużą dynamiką, swobodą i pewną kre−
ską oraz światłocieniem, uplastyczniają−
cym obraz.
Krzysztof Karasek urodził się w roku 1954
w Zakopanem. Ukończył Akademię Wycho−
wania Fizycznego w Krakowie. Jako chło−
piec z powodzeniem uprawiał sporty zimo−
we, które stanowią – poza malowaniem –
wielką jego pasję.

Wychowywał się wśród obrazów, które
malował jego ojciec, znany pejzażysta Paweł
Karasek. Sam spróbował malowania na szkle,
które jest najstarszą techniką góralską. Obrazy
na szkle malowane możemy spotkać w każdej
chacie i karczmie na Podhalu. Jest to nieo−
dłączny element folkloru góralskiego. Przed−
stawiają tematykę sakralną i scenki z życia.
Również malarstwo Krzysztofa Karaska
utrzymane jest w tej tematyce. Pokazuje na
swoich obrazach jak żyją i bawią się górale.
Postacie przedstawiane są w bardzo charak−
terystyczny sposób, które red. Anna Mazur
w swoim artykule nazwała „Karaskami” na
szkle malowanymi. Ważną rolę w malar−
stwie Krzysztofa odgrywa architektura sa−
kralna Podhala. Autor zauroczony jest bo−
wiem pięknem drewnianych kościołów
i kunsztem ich twórców. Do oprawy obra−
zów używa niekonwencjonalnych form, jak
ramy ze starych okien góralskich czy końskie
chomąta. Prace Krzysztofa Karaska są ozdo−
bą wielu domów, restauracji i zajazdów.
Znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju
i za granicą.
Opr. (j)

Kino niemieckie

Film Ulricha Köhlera opowiada o tym,
jak w drodze powrotnej z manewrów do
koszar rekrut Paul pozostaje w gospo−
dzie. Kompania odjeżdża, a Paul jedzie
do domu. Podczas gdy szuka go Bundes−
wehra, ten działa na nerwy swojemu 19−
letniemu bratu Maxowi i zakochuje się
w jego duńskiej przyjaciółce Lene.
Wykonawcy: Lennie Burmeister, Trine
Dyrholm, Devid Striesow, Nicole Gläser
(j)

10 grudnia Płocki Ośrodek Kultury
i Sztuki zaprezentuje w Domu Dar−
mstadt film pt. „BUNGALOW” w ra−
mach cyklu „Kino niemieckie w Do−
mu Darmstadt”. Film prezentowany
będzie w oryginalnej wersji języko−
wej. Wstęp wolny. Początek seansu
o godz. 17.00

Marzy im się Muzeum Żydów Mazo−
wieckich połączone z nowoczesnym oś−
rodkiem edukacyjnym dla mazowieckiej
młodzieży, która miałaby szansę pozna−
wać nie tylko historię płockich Żydów,
ale uczyć się języków obcych, spotykać
ważne osobistości ze świata kultury i po−
lityki, a także swoich rówieśników z całe−
go świata. Tu odbywałyby się pokazy fil−
mów, koncerty, powstawały prace nauko−
we. Ale nadrzędny cel to remont znisz−
czonej bożnicy, która ma pomieścić
wszystkie te marzenia.
– Brakuje dwóch pozwoleń: zgody kon−
serwatora zabytków i pozwolenia na roz−
poczęcia prac budowlanych. Jesteśmy
przekonani, że to się powiedzie – mówił
podczas spotkania w III L.O. Roman Gó−
ralski – prezes Stowarzyszenia „Synago−
ga Płocka”, dla którego równie ważne co
zdobycie pozwoleń jest stworzenie dobrej
atmosfery wokół tego przedsięwzięcia.
– To od nas zależy, co będzie za 100 lat
można zobaczyć z dziedzictwa tej społecz−
ności− tłumaczyła Monika Krawczyk
– dyrektor Fundacji Ochrony Dziedzic−
twa Żydowskiego, z którą w styczniu
2007 r. „Synagoga Płocka” podpisała
umowę o wzajemnej współpracy. Stąd
pomysł na organizację Dni Kultury Ży−
dowskiej w Płocku, których najważniej−
szymi punktami były: spotkanie z Ada−
mem Rotfeldem – byłym ministrem
spraw zagranicznych i Janem Przedpeł−
skim – autorem książki „Żydzi płoccy”,
dyskusja panelowa nt. „Żydzi – Polacy
2007” z udziałem m.in. ks. Wojciecha
Lemańskiego z Polskiej Rady Chrześci−
jan i Żydów, dr Macieja Kozłowskiego –
byłego ambasadora Polski w Izraelu oraz
koncert charytatywny na rzecz odbudowy
i adaptacji Bożnicy Płockiej.
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane
w lipcu 2005 roku. Rok później miasto
przekazało mu zdewastowany budynek
po dawnej bożnicy na 10 lat. – Ponad rok
zajęło nam przebrnięcie przez machinę
urzędową i dopiero od początku paździer−
nika dysponujemy ważnym projektem bu−

W Klubie „Podróże” Tony’ego Halika

Przez Niemcy i Holandię
6 grudnia goście Domu Darmstadt bę−
dą mieli okazję zwiedzić dwa kraje. Ja−
kub Janiak opowiadać będzie o swojej
podróży, ilustrując opowieść slajdami.
„Szlakiem domokrążców przez Holan−
dię i Niemcy” z Klubem „Podróże” im.
Tony’ego Halika wyruszymy o godz. 18.
Wstęp wolny.
– Pewnego dnia buszując po interne−
cie natknąłem się na wzmiankę o Euro−
pejskich Szlakach Długodystansowych.
Projekt ELDP (European Long Distan−
ce Paths w angielskim brzmieniu nazwy)
miał na celu połączenie istniejących
szlaków w ogólnoeuropejskie trasy pie−
sze. Dziś jest ich już prawie tuzin, a ich
Sygnały Płockie

łączna długość przekracza 35.000 km.
Ponieważ dotychczas najdłużej szedłem
z Częstochowy do Krakowa, 150 km,
idea dziesięć razy dłuższego marszu wy−
dała mi się wielce interesująca – mówi
o swojej niecodziennej wyprawie Jakub
Janiak. W wakacje 2006 roku, w sier−
pniu postanowiłem przejść szlakiem E−
11 tak daleko, jak tylko się da. W naj−
śmielszych planach – 2000 km.
Szlak ten biegnie przez holenderskie
wybrzeże Morza Północnego, stary
masyw gór Harzu, rozlewiska Elby,
Brandenburgię, Pojezierze Wielkopol−
skie, Mazury i Warmię, a w planach
jest jego przedłużenie aż do Moskwy.

Jest to bardzo stara droga handlowa
łącząca wschód z zachodem Europy.
W holenderskiej części nazwa Mar−

dowlanym. Ostatnie pozwolenia powin−
niśmy otrzymać do końca 2007 roku i do−
piero wówczas będziemy mogli rozpocząć
prace remontowe, które ruszą pewnie
wiosną przyszłego roku – tłumaczą człon−
kowie stowarzyszenia.

Zanim zniszczony budynek bożnicy
przy Kwiatka 7 trafił „do rąk” Stowarzy−
szenia „Synagoga Płocka” był w posiada−
niu gminy Płock, której odsprzedała go
przed kilku laty gmina żydowska. Wcześ−
niej był jeszcze w rękach wojewody płoc−
kiego. Powstał jako budynek klasycystycz−
ny w latach 20−tych XIX wieku. W 1939 r.
mieściła się tu siedziba Rady Żydowskiej
(Judenrat), w 1946 r. nieruchomością ad−
ministrowało Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej. W 1949 r. Komitet Żydowski
uruchamia tu Spółdzielnię Krawiecko−
Dziewiarsko−Pończoszniczą im. Gerszona
Dua−Bogena, a w 1960 r. – tytułem zasie−
dzenia – gmach przechodzi na własność
Skarbu Państwa. Od 1991 r. budynek jest
praktycznie nie używany.
Dni Kultury Żydowskiej zorganizowa−
ne zostały pod patronatem ambasadora
Izraela w Polsce, Ministra Kultury i Dzie−
dzictwa Narodowego, Marszałka Woje−
wództwa Mazowieckiego i Prezydenta
Płocka.
(rł)

skramerpad, w niemieckiej Toedden−
weg znaczą mniej więcej to samo –
„szlak domokrążców”.
Zacząłem jak burza – autostopem
w ciągu 24 godzin z Warszawy dojecha−
łem do Hagi w Holandii i doszedłem
nad sam brzeg Morza Północnego.
Pierwszy dzień wyprawy był upalny, na−
wet jak na lato, noc spędziłem na plaży
pod gołym niebem. Wstałem o świcie,
zjadłem śniadanie, spakowałem plecak
i zrobiłem ten mistyczny pierwszy krok,
ten od którego zaczynają się wszystkie
wyprawy, podróże i przygody.
Co spotkało mnie w dalszej drodze
i gdzie zakończyła się moja podróż, a także
jak bardzo płaska jest Holandia, który śli−
mak próbował mnie zjeść i jak wygląda
dom Einsteina, dowiecie się w czwartek 6
grudnia w Domu Darmstadt.
Opr. (j)
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V Memoriał
Cezarego Piórkowskiego
W dniach 17−18 listopada już po raz
piąty odbył się memoriał pływacki im.
Cezarego Piórkowskiego. Pękająca
w szwach pływalnia Jagiellonka zgroma−
dziła na starcie ponad setkę zawodników
z 9 klubów. Obok pływaków płockiego
MZOS na starcie stanęli również repre−
zentanci Polonii Warszawa, Poloneza
Wyszków, Wodnika Włocławek, Jedynki
Ożarów Mazowiecki, Delfina Toruń, Sió−
demki Brodnica, MMKS Kędzierzyn
i PUKS Płońsk. Rywalizację na 10 dy−
stansach kategorii kobiet i mężczyzn or−
ganizatorzy zróżnicowali również wieko−
wo. Z uwagi na fakt, iż w zawodach mo−
gli wystartować zawodnicy w wieku 11−
16 lat, każdy wyścig został rozegrany
w trzech kategoriach wiekowych: 11−12,
13−14, 15−16 lat.
Płocczanie zaprezentowali się w tych za−
wodach znakomicie, stając aż 48 razy na
podium. Niekwestionowanym liderem był
znany już z wcześniejszych sukcesów
Piotr Przyborowski, który czterokrotnie
zajął najwyższe miejsce. Wśród dziewcząt
znakomitą dyspozycją wykazała się Han−
na Jakóbczyk, która płynąc na dystansach
50 i 100m stylem dowolnym i motylko−
wym dwa razy była pierwsza i dwa razy
druga, nieznacznie przegrywając.

Zespół Taneczny „Impresja” Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica ma swój
udział w zwycięstwie polskiej reprezentacji nad Belgami (2:0), odniesionym
w sobotę, 17 listopada, na stadionie w Chorzowie. Cheerleaderki „Impresji” swo−
imi występami (na zdjęciu) podgrzały jeszcze i tak gorącą atmosferę na zaśnieżo−
nym stadionie, mobilizując kibiców do dopingu, a piłkarzy do skutecznej gry.
Zwycięstwo pozwoliło zakwalifikować się naszym piłkarzom (po raz pierwszy
w historii) do Mistrzostw Europy.
Zespół ma próby we wtorki i czwartki o godz. 19.30 w Centrum Sportowo−Re−
kreacyjnym SWPW, choreografem zespołu jest Katarzyna Sylwestrzak.
(j)

Drużyna UKS MDK Król Maciuś Club
Płock, podczas swojego pierwszego startu
w jesiennej lidze piłki nożnej chłopców
rocznik 95 i młodsi zajęła wśród 11 drużyn
wysokie 3 miejsce, zdobywając 22 pkt.
Wyżej uplasowało się tylko Mazowsze
Słupno – 24 pkt., oraz starsi koledzy z pier−
wszej drużyny Wisły Płock, rocznik 95 –
27pkt.
Chłopcy z UKS MDK grając systemem
1−4−4−2 „w linii” zdobyli 44 bramki (nie
zostały zaliczone gole z meczu ze Zrywem
Bielsk, gdyż władze klubu z Bielska po po−
rażce 0:22 z UKS wycofali drużynę, a wy−
nik anulowano) i stracili zaledwie 14. Lep−
szym bilansem bramkowym może pochwa−
lić się tylko lider, czyli drużyna Wisły tre−
nera Tadeusza Świątka.
Drużyna Króla Maciusia zgodnie stwier−
dziła, iż jest to spory sukces, gdyż świado−
mość debiutu w lidze i gry ze starszymi
oraz bardziej doświadczonymi zespołami,
nie stawiała chłopców czołówce tabeli,
a ich marzeniem było miejsce w pierwszej
piątce ligi w rundzie jesiennej. Jednak za−
angażowanie w meczach, ciężka praca na
treningach, a zwłaszcza radość z gry poz−
woliły na zajęcie miejsca na podium. Nale−
ży zaznaczyć, iż pomocny był również
wspaniały doping wiernych kibiców – ro−
dziców zawodników, którzy licznie przy−
chodzili na każdy mecz.
Na zakończenie sezonu piłkarskiego
w 2007 roku drużyna UKS MDK Płock weź−
mie udział w Międzynarodowym Turnieju
Piłki Nożnej Orlików rocznika 1996 i młod−
szych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz. Swój udział potwierdziły takie
zespoły jak: Salos Szczecin, Warta Poznań,
Lech Poznań, Arka Gdynia, Hertha 03 Ber−
lin, FC Stern Marienfelde, Białołęka War−
szawa, UKS Lider Włocławek, Marcinki
Kępno, KUKS Kaliszanin, Olimpia Gdańsk,
Dąb Dębno, LBC 25 Berlin oraz Gopło
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Kruszwica. Będzie to nie tylko doskonała
możliwość konfrontacji z najlepszymi druży−
nami w tej kategorii wiekowej w Polsce, ale
także okazja do nawiązania nowych kontak−
tów i przyjaźni między zawodnikami.
– Ostatni turniej rozegramy we Wrocła−
wiu, gdzie będziemy mogli zmierzyć się
z takimi drużynami, jak Wisła Kraków, Le−
gia Warszawa, Korona Kielce, Zagłębie
Lubin, Kosa Konstancie. Na REDECO
CUP przyjeżdżają również drużyny z Nie−
miec, Czech i Ukrainy. Mamy nadzieję, iż
nawiązane kontakty zaowocują kolejnymi
wspaniałymi imprezami dla dzieciaków,
a zdobyte doświadczenie przyniesie równie
wspaniałe występy w na wiosnę w rundzie
rewanżowej ligi – deklaruje Zbigniew To−
maszewski, trener klubu.
Drużynę od 2 lat wspiera płocki oddział
ENERGI, ostatnio uzupełniając zestaw spor−
towy o dresy dla zawodników.
A.N.

PIOTR NOWICKI

Niezły debiut

Zawody pozwoliły także na zaprezento−
wanie swoich umiejętności najmłodszym
adeptom tej dyscypliny. Wśród dziewcząt
11−12 lat na uwagę zasługują starty Ma−
gdaleny Kalińskiej, Justyny Ciesielskiej
i Natalii Perkal. Łącznie te trzy młode pły−
waczki trzykrotnie zajmowały miejsca
w pierwszej trójce. Dobre rokowania są
także wśród chłopców; zawodnicy – Mi−
chał Kukla−Kuklewicz, Bartosz Koper
i Wiktor Wiśniewski już dziś potwierdzają
duży talent i przy wytężonej pracy mogą
w przyszłości wywalczyć wiele medali za−
równo na arenie krajowej jak i międzyna−
rodowej. W wyścigach memoriałowych
każdy z nich kilkakrotnie stawał na po−
dium, a osiągane przez nich czasy w posz−
czególnych konkurencjach nie odbiegają
znacznie od wyników osiąganych przez
krajową elitę.
Cała dwudniowa impreza miała sprawny
przebieg, mimo pewnych ograniczeń wy−
nikających choćby z faktu, że pływalnia
nie jest raczej przeznaczona do organizacji
dużych imprez. Widowiskowość tej dyscy−
pliny i zainteresowanie płocczan wyraźnie
pokazują, że niezbędny jest obiekt z wię−
kszą liczbą miejsc na trybunach oraz wen−
tylacją, która pomoże osiągać lepsze wyni−
ki zawodnikom.
P.N.

Pobiegli w śniegu
Kilkaset dzieci i dorosłych z Płocka
wzięło udział w sportowej imprezie, koń−
czącej tegoroczne obchody Święta Nie−
podległości. Zawody odbyły się na Placu
Obrońców Warszawy. Start i meta znaj−
dowały się przed budynkiem Delegatury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
W biegu honorowym na dystansie 700
metrów wystartowali m.in: Mirosław Mi−
lewski – prezydent Płocka, Piotr Kubera
– zastępca prezydenta oraz biskup płocki
Piotr Libera. W samo południe odbył się
bieg główny na dystansie 1500 metrów.
Trasa prowadziła od budynku Delegatury
do wieży ciśnień, gdzie umiejscowiony
był nawrót.
Biegi podzielono na 4 kategorie, w któ−
rych zwyciężyli:

– szkoły podstawowe: Natalia Kocha−
nowska SP nr 20 i Rafał Błaszczak PS nr 5
– gimnazja: Katarzyna Markowska G 2
i Michał Flak G 3
– szkoły średnie: Martyna Budniak
i Mateusz Więckowski III LO.
– seniorzy: Natalia Stachowiak i Artur
Kamiński.
Puchar Prezydenta Miasta otrzymała
Martyna Budniak, zaś Puchar Biskupa
Płockiego Mateusz Więckowski, którzy
jako pierwsi zameldowali się na mecie
biegu głównego.
Organizatorzy już planują przyszłorocz−
ną edycję zawodów. Tegoroczną przygoto−
wali: Urząd Miasta Płocka, Zespół Szkół
Technicznych oraz Parafialno−Uczniowski
Klub Sportowy ”Viktoria”.
sd
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Od piosenki dziecięcej, poprzez pop do poezji śpiewanej. SDK zor−
ganizował IX edycję konkursu

Szukamy młodych
talentów

Karol Wyrębski – Kamil (leży) i Krzysztof Pesta – Piotr

Dwie odsłony projektu „Teatr i ja” okazały się diametralnie różne.
Pierwszy spektakl – zrobiony poprawnie – nie porywał, drugi
– choć miejscami wciągający – budził mieszane uczucia.

Znaleźć uzasadnienie
Z wulgaryzmami w teatrze jest podobnie
jak z nagością, musi znaleźć podwójne albo
potrójne uzasadnienie, ale nawet wtedy nale−
ży się głęboko zastanowić, czy to ma sens.
W niedawnej rozmowie z reżyserem An−
drzejem Jakimowskim zwróciłem na to
uwagę. W jego ostatnim filmie „Sztuczki”
nie pada żadne „brzydkie” słowo, choć poja−
wiają się tam postacie, które mogłyby rzucić
jakieś „k...” albo „ch...”, i mimo to film nie
traci na autentyczności, a wręcz zyskuje.
Myślę o tym od czasu zobaczenia ostatniego
spektaklu („Rozmowy Niezobowiązujące
albo – Twarz Uwodziciela”, premiera: 19 li−
stopada w SDK) młodzieży skupionej wokół
projektu „Teatr i ja” i nie znajduję uzasad−
nienia.
Siłą teatr jest jego umowność, zabawa nie−
domówieniem, magia płynie z żonglerki
symboliką, z gry, jaką toczy autor, reżyser
i aktor z widownią. Próba wiernego przenie−
sienia życia na deski zwykle kończy się po−
rażką.
Sztuka, która opowiada o perypetiach nie−
dojrzałego emocjonalnie mężczyzny, nie po−
trafiącego zdecydować się, którą z licznego
grona kobiet wybrać, to mimo wszystko do−
bry tekst. Z powodzeniem mógłby w formie
kabaretowej pokazać Teatr Per Se. Angażo−
wanie do niego ludzi, którzy wchodzą w doj−
rzałość jest jednak – moim zdaniem – błę−
dem. Błędem, który widoczny jest w małej
wiarygodności odtwarzanych postaci. Pomi−
jam już fakt, że czasami brakuje im umiejęt−
ności technicznych (emisja głosu, dykcja).
To można nadrobić entuzjazem.
Są jednak i dobre strony. Po pierwsze,
Mariuszowi Pogonowskiemu udało się
w końcu stworzyć zwartą formę sceniczną.
Nie było już ferii pozlepianych scenek
w stylu „a teraz ja coś pokażę”. Po drugie,
kilku osobom udało się przekonać do siebie
widzów. Myślę tu o chociażby Krzysztofie
Peście w roli Piotra i Annie Krawczyckiej
w roli Beaty i kilku innych. Generalnie zde−
cydowanie lepiej wypadli mężczyźni, a naj−
lepszy był finał.
Dzień wcześniej w MDK młodzież poka−
zała „Parzystych” – nagrodzoną sztukę Bea−
ty Dzianowicz, którą młodzi aktorzy sami
Sygnały Płockie

wybrali. Tym razem poprowadził ich Jacek
Mąka, w zastępstwie Pawła Gładysia, który
odszedł z teatru. „Parzyści” to po prostu
rzecz o teleturnieju, jakich wiele w telewizji,
prowadzonym przez popularnego prezentera
– młodego aktora po szkole, który dzięki
występom w tym programie stał się gwiazdą
małego ekranu, ale narasta w nim przekona−
nie, że nie jest to dobra droga; klasyczne
„być czy mieć”. To poprawnie przygotowa−
ne przedstawienie, bez fajerwerków, choć
też nie pozbawione błędów.
Oglądając oba spektakle przypomniał mi
się pokaz Teatru Krzyk z Maszewa (k.
Szczecina) pt. „Głosy” z festiwalu of−
fMORF 2006 (nota bene szkoda, że w tym
roku nie ma kolejnej edycji). Spektakl będą−
cy reakcją na wydarzenia toruńskie z roku
2004, gdzie uczniowie technikum fizycznie
i psychicznie znęcali się nad nauczycielem
języka angielskiego. Ta autorska interpreta−
cja tamtych zdarzeń i poszukiwanie przy−
czyn takich zachowań, porażały swą brutal−
nością, ale nie wulgarnością. Co prawda, po−
jawiło się kilka mocnych słów, ale użyte zo−
stały zasadnie. Historia młodych, przerażo−
nych ludzi próbujących zrozumieć otaczają−
cy ich, pełen agresji i wrogości, świat, który
wysyła jasny komunikat „albo się przystosu−
jesz albo giń” była do bólu autentyczna.
Czuć było pracę nad warsztatem (prowadził
ich Marek Kościółek z „Gardzienic”) i zaan−
gażowanie młodzieży (rówieśników „perse−
uszy”). A całość nie odbiegała od poziomu
festiwalu offMORF.
Mimo wszystko myślę, że projekt „Teatr
i Ja” to pozytywne zjawisko w płockiej kul−
turze. Życzę młodym ludziom w nie zaanga−
żowanym dużo pracy i wiele pokory. A na
podsumowanie przytoczę cytat z Jana No−
wickiego, który będąc w tym roku na festi−
walu Cinemagic w Płocku powiedział: Nasz
zawód jest zajęciem dość ponurym, wynisz−
czającym psychicznie, męczącym fizycznie.
Jest w zasadzie zawodem bardzo smutnym.
I tutaj nie ma miejsca na śmiech. Mnie się
nic zabawnego nie zdarza, albo inaczej...
Wszystko co mnie otacza jest jedną wielką
zabawą, ale ponurą jak jasna cholera...
Radosław Łabarzewski

Zgłosiło się 46 uczestników, wystąpiło
40. Konkurs, który odbył się 14 listopada
w Spółdzielczym Domu Kultury, został
podzielony na trzy kategorie: klasy I – III
szkół podstawowych (10 osób), klasy IV−
VI (najliczniejsza grupa 17 osób) i mło−
dzież gimnazjalna (13 osób). Uczestnicy
śpiewali jeden polski utwór do półplay−
backu lub akompaniamentu własnego.
Repertuar był bardzo zróżnicowany,
a najciekawsze propozycje miała mło−
dzież z gimnazjów.
W kategorii klas I – III pierwsze miej−
sce zdobyła Oliwia Krawczyk za piosen−
kę „Nosek” (Spółdzielczy Dom Kultury),
drugie – Julia Ludwiczak (Gminny Ośro−
dek Kultury w Soczewce) za „Kukurydza
disco”, trzecie – Olga Dobies „Sukcesu
bliska” (GOK Soczewka). W kategorii
klas IV – VI najlepiej wypadła Martyna
Lasota z SP nr 16, która zaśpiewała „ Od−
puść sobie, wrzuć na luz”. Zaraz po niej

była Agnieszka Jezierska (SP nr 6) z pio−
senką „ Świat muzyką malowany”. Trze−
cie miejsce zdobyła Weronika Kijek z SP
w Soczewce.
Wśród gimnazjalistów najlepsza oka−
zała się Ewelina Lorenc z Radzanowa,
wykonująca utwór „Nie oczekuję dziś ni−
kogo”. Drugie miejsce zdobyła Natalia
Beniowska z Radzanowa, która zaśpie−
wała „Ja się boję sama spać”, a trzecie
– Katarzyna Obidowska (G 5) z utworem
„Perłowa łódź”.
Laureaci otrzymali nagrody w postaci
słuchawek z mikrofonem, torby i plecaki
szkolne, zestawy karaoke, maskotki,
książki. Wszyscy uczestnicy zostali na−
grodzeni dyplomami oraz drobnymi upo−
minkami i czekoladami. Sponsorami na−
gród byli: Delegatura Urzędu Marszał−
kowskiego w Płocku, płockie Starostwo
Powiatowe, Wydział Kultury i Sportu
UMP.
(rł)

Maciuś sportretowany
Po obejrzeniu 921 prac z 69 szkół,
przedszkoli i placówek wychowania po−
zaszkolnego jury VIII Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego Ja i Król Maciuś
Pierwszy postanowiło przyznać nagrody
i wyróżnienia w następujących katego−
riach wiekowych:
5 – 7 lat – I nagroda dla Roberta Gor−
czyńskiego (5 lat, Gdańsk), II nagroda dla
Blanki Góral (4 lata, Katowice), III na−
groda dla Dominiki Syrkowskiej (5 lat,
Gdańsk) i Filipa Kicińskiego (Płock);
8 – 11 lat – I nagroda dla Damiana Ra−
fała (8 lat, Ulan – Majorat), II nagroda dla
Marcina Magala (9 lat, Kraków) i Kata−
rzyny Kożuch (9 lat, Kraków), III nagro−
da dla Anny Piotrowskiej (9 lat, Gorzów
Wlkp.);
15 – 20 lat – I nagroda dla Roksany Czu−
ba (15 lat, Zamość), II nagroda dla Małgo−

rzaty Komajdy (15 lat, Zamość), III nagro−
da dla Emilii Kowalik (Końskowola);
Nagrodę Specjalną dla najmłodszego
uczestnika – Anii Kaczanowskiej (3 lata,
Kraków).
(op. rł)
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Co zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym? Na to pytanie
doskonale odpowiedzieli uczestnicy konkursu...

Tropiciele przybysza
z planety WEEE

Chóry kolędują
Płocka Orkiestra Symfoniczna zaprasza
na dwa wieczory z kolędą. 13 i 14 grudnia
w sali koncertowej PSM wystąpią: chłopię−
co – męski chór ”Pueri Cantores Plocenses”,
chór L.O. im. Stanisława Małachowskiego
”Minstrel”, chór Państwowej Wyższej Szko−
ły Zawodowej w Płocku ”Vox Juventutis”,
Kameralny Chór Akademicki Politechniki
Warszawskiej Szkoły Nauk Technicznych
i Społecznych w Płocku. Orkiestrę i chóry
poprowadzi Jacek Walczyński. W progra−
mie kolędy polskie i zagraniczne utwory
związane ze świętami Bożego Narodzenia
m.in. Wśród nocnej ciszy, Dzisiaj w Betle−
jem, Jingle bells. Bilety po 18 i 23 zlote (12
zł dla grup zorganizowanych) do nabycia
w kasie POS przy ul. Bielskiej 9/11 i w skle−
pie muzycznym Harfa przy ul. Kolegialnej
1. Początek koncertów o godz. 19.
”Pueri Cantores Plocenses”, powstał
w 1998 roku z inicjatywy Anny i Wiktora
Bramskich. Jego głównym zadaniem jest
wykonywanie muzyki liturgicznej podczas
uroczystości religijnych w płockiej katedrze.
Zespół daje rocznie kilkanaście koncertów
w kraju i za granicą. Koncertował we Wło−
szech i Watykanie, Francji, Holandii, Szwaj−
carii, Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Słowa−
cji, Ukrainie, Litwie i Łotwie. Na jego reper−
tuar składają się dzieła niemal wszystkich
epok – od średniowiecznego chorału grego−
riańskiego po najnowsze kompozycje.
”Minstrel” to chór mieszany, działający
przy najstarszej polskiej szkole – Liceum
Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisła−
wa Małachowskiego. Zespół powstał w paź−
dzierniku 1992. Założył go i od początku
prowadzi nauczyciel Małachowianki Sławo−
mir Gałczyński. Skupia on uczniów i absol−
wentów liceum. W historii zespołu współ−
pracowali z nim: najpierw Bogdan Marci−
niak, a następnie Adam Matyszewski. Obec−
nie chór współprowadzi Eliza Łochowska,
a od wielu lat akompaniuje mu Jarosław Do−
magała. Do osiągnięć chóru należy m.in.
wykonanie Mszy Koronacyjnej Mozarta
z czołowymi polskimi solistami i Płocką Or−
kiestrą Symfoniczną (w 2001 roku), koncert
zawierający partie z oper, operetek i musica−
li w 2005 r., koncert muzyki gospel z muzy−
kami z Katowic w 2006 r., oraz koncert mu−
zyki sakralnej w katedrze płockiej 30 wrześ−
nia 2007 roku.
”Vox Juventutis” – chór Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej powstał
w 1999 roku, tj. w roku uruchomienia szko−
ły. Jednak początki istnienia zespołu datują
się na rok 1987, kiedy to zrodził się pomysł
powstania chóru kameralnego przy ówcześ−
nie istniejącym Studium Nauczycielskim.
Pierwszym dyrygentem, pracującym z chó−
rem w latach 1987 – 1999, była Jadwiga Bo−
giel. Od roku 1999 do chwili obecnej fun−
kcję tę pełni Robert Majewski. 20 lat istnie−
nia pozwoliło chórowi osiągnąć kilka waż−
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nych sukcesów. Najważniejsze z nich to: III
miejsce i „Brązowa Wstęga” na X Między−
narodowym Festiwalu Chóralnym w Pradze
(2000 rok), III miejsce na III Międzynarodo−
wym Festiwalu Chóralnym w Grado we
Włoszech (2001 rok) i trzykrotnie II miejsce
– „Srebrna Wstęga” na XIII Międzynarodo−
wym Festiwalu Chóralnym w Pradze (2003,
2004 i 2006). Repertuar Vox Juventutis
obejmuje pieśni renesansowe, muzykę ko−
ścielną, współczesną muzykę polską i zagra−
niczną, a także aranżowaną muzykę ludową.
Ponadto ma w swoim repertuarze dzieła ora−
toryjne i operowe.
Kameralny Chór Akademicki Poli−
techniki Warszawskiej – Szkoły Nauk
Technicznych i Społecznych w Płocku od
początku prowadzi Edward Bogdan. Chór
powstał w listopadzie 1997 roku. Tworzą
go studenci oraz absolwenci Politechniki
Warszawskiej, a także uczniowie płockich
szkół średnich. Celem istnienia chóru jest
rozwijanie zainteresowań muzyką chóral−
ną, propagowanie polskiej i obcej twórczo−
ści chóralnej różnych epok, dbanie o wyso−
ki poziom artystyczny i ciągłe jego dosko−
nalenie. Szczególnie na ten ostatni czynnik
chór wraz z dyrygentem zwraca szczególną
uwagę, co znajduje swoje odzwierciedlenie
w cotygodniowych zajęciach z emisji. Chór
bierze udział w uroczystościach na uczelni,
koncertuje w kościołach płockich, teatrze
– również z Płocką Orkiestrą Symfoniczną.
Na swoim koncie ma wiele sukcesów.
Wśród najważniejszych można wymienić:
Grand Prix na II Podlaskim Turnieju Chó−
rów ”Gloria Deo 2000” w Czarnej Biało−
stockiej oraz nagrodę dla najlepszego dy−
rygenta, Grand Prix na III Podlaskim Fe−
stiwalu Pieśni Sakralnej ”Łapskie Te De−
um” w Łapach, Srebrne Pasmo na X Mię−
dzynarodowym Festiwalu Muzyki Ad−
wentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze
opr. (j)
(Czechy).

Siedmioletni czyn
W listopadzie oficjalnie zakończyła dzia−
łalność grupa inicjatywna, działająca na
rzecz budowy drugiej przeprawy mostowej
w Płocku. Działacze społeczni spotykali się
od sierpnia 2000 roku. Ich celem było
wspieranie władz miasta w budowie nowe−
go mostu. – O potrzebie powstania drugiej
przeprawy przez Wisłę mówiło się od wielu
lat – mówił na spotkaniu we „Włodkowi−
cu” Stanisław Rózga, współzałożyciel gru−
py inicjatywnej. – 20 grudnia 1995 roku za−
padła decyzja o budowie mostu. Była już
dokumentacja, którą przygotowała Gene−
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych. W 2001
roku przeprawa miała być gotowa. Wtedy
wprowadzono reformę samorządową w ca−
łej Polsce i do realizacji nie doszło.

Konkurs polegał na skonstruowaniu insta−
lacji przestrzennej przedstawiającej – we−
dług własnych wyobrażeń – „Przybysza
z planety WEEE”, który stanowi zagrożenie
dla środowiska. Przybysz miał być nie wię−
kszy niż 1,5 m i w całości skonstruowany ze
zużytych urządzeń elektrycznych i elektro−
nicznych zwanych po angielsku WEEE
(czyli Waste Electrical and Electronic Equ−
ipment). Stąd nazwa konkursu, którego ce−
lem jest kształtowanie i promowanie właści−
wych postaw sprzyjających trosce o środo−
wisko, a w szczególności wyrobienie nawy−
ku selektywnej zbiórki zużytego sprzętu.
Konkurs – dla wszystkich rodzajów szkół
– rozpoczął się pod koniec września. Pod
koniec listopada mieliśmy inwazję przyby−
szów z WEEE w dolnej części ratusza. 28 li−
stopada komisja konkursowa wybrała prace
5 laureatów I etapu (regionalnego). Rozda−
nie nagród i dyplomów zaplanowano na 14
grudnia br. w auli Urzędu Miasta. Nagro−
dzone szkoły otrzymają sprzęt sportowy
i wydawnictwa multimedialne. Co dalej?
Finał w Rzeszowie. Nagrodzone prace, zo−
staną zaprezentowane w styczniu 2008 roku
na wystawach w Rzeszowie i w Warszawie.

wych obowiązany jest od 1 lipca 2006 r. do
nieodpłatnego przyjmowania zużytego
sprzętu w liczbie nie większej, niż sprzeda−
wany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest
tego samego rodzaju. Problem powstaje
wtedy, gdy wytwórca tego typu odpadów
nie przewiduje nowych zakupów lub kupu−
je sprzęt innego rodzaju. Musi wtedy zna−
leźć odbiorcę tych odpadów. Recykling zu−
żytego sprzętu mogą prowadzić wyłącznie
firmy posiadające stosowne zezwolenia
i zarejestrowane w rejestrze prowadzonym
przez Głównego Inspektora Ochrony Śro−
dowiska. Usługi tego typu są kosztowne,
w związku z tym sprzęt jest porzucany
w miejscach przypadkowych i demontowa−
ny przez zbieraczy odpadów, co stwarza
określone zagrożenie dla środowiska.
Działania w Płocku

Indywidualny wytwórca odpadów WE−
EE może się ich pozbywać przy zakupie no−
wego sprzętu. Stosownie do art. 42 ustawy
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektro−
nicznym (z 29 lipca 2005 r.) sprzedawca de−
taliczny i hurtowy przy sprzedaży sprzętu
przeznaczonego dla gospodarstw domo−

Zapobieganiu tym zjawiskom służyć mia−
ły zapoczątkowane w 2005 roku działania
edukacyjno−informacyjne wśród mieszkań−
ców Płocka i zorganizowanie cyklicznych
zbiórek odpadów niebezpiecznych, występu−
jących w strumieniu odpadów komunalnych.
W 2005 roku Urząd Miasta Płocka i Związek
Gmin Regionu Płockiego zorganizował pilo−
tażowo taką zbiórkę z osiedla Międzytorze
i Winiary. W efekcie zbiórki zebrano ok. 150
kg odpadów niebezpiecznych w postaci
świetlówek, farb, klejów i tłuszczów, opako−
wań zawierających substancje niebezpieczne
i zużytych urządzeń elektrycznych i elektro−
nicznych. W 2006 roku zbiórkę odpadów
niebezpiecznych z terenu miasta i pozosta−
łych gmin zrzeszonych w Związku Gmin
Regionu Płockiego przeprowadziła firma
REMONDIS, która w wyniku przeprowa−
dzonej akcji edukacyjno−informacyjnej
wśród mieszkańców z udziałem mediów ze−
brała ogółem z terenu miasta 15 ton tych od−
padów. W tym roku płocki Remondis wspar−
ła warszawska spółka Remondis Electrore−
cycling z Warszawy, która zajmuje się zbiór−
ką wyłącznie sprzętu elektrycznego i elektro−
nicznego. Do listopada br. udało się zebrać
łącznie 7,335 tony z terenu Płocka oraz
19,170 tony z terenu pozostałych gmin
Związku.
Organizatorem konkursu w Płocku jest
Związek Gmin Regionu Płockiego, które−
go członkiem jest gmina Płock.
(rł)

Musiało upłynąć jeszcze wiele lat, aby
płocczanie mogli jeździć nowym mostem.
Dopiero 13 października 2007 roku otwarto
drugą przeprawę.
Grupa inicjatywna zbierała podpisy
wśród mieszkańców Płocka. – Udało nam
się uzyskać poparcie ponad siedmiu tysię−
cy osób – mówiła Maria Rózga. – Zebra−
łam też 36 podpisów od dyrektorów i księ−
gowych płockich zakładów pracy, którzy
zadeklarowali, że jeśli już będzie wiado−
mo, że most ma powstać, to wspomogą
budowę finansowo. Oczywiście, nie miały
to być wielkie pieniądze.
Oprócz podpisów grupie udało się też wy−
dać ponad 2 tys. ulotek promujących budowę
mostu. Społecznicy sprzedawali też specjal−
ne „cegiełki”, które miały wspomóc finanso−
wo nową inwestycję.

Były też działania mniej formalne.
Członkowie grupy zbierali się na Starym
Rynku i prezentowali lokalną twórczość:
śpiewali piosenki, recytowali wiersze
– oczywiście o moście.
14 listopada br., na zakończenie dzia−
łalności, również zaprezentowali swoje
kulturalne dokonania. Były więc wystę−
py, m.in. kapeli ze Spółdzielczego Do−
mu Kultury, zespołu „Uśmiech” i kaba−
retu „Pod pokrywką”. Oczywiście nie
mogło zabraknąć wierszy o trudach bu−
dowy drugiej przeprawy mostowej. Jej
losy pilnie śledziła i opisywała, m.in.
Maria Rózga.
Założyciele grupy inicjatywnej podzię−
kowali wszystkim społecznikom za ich
wysiłek w wspieraniu tak potrzebnej dla
miasta inwestycji.
(m.d.)

Problem z WEEE

Sygnały Płockie

Długa historia krawata

Co to jest krawat? Czy tylko zawiązanym wokół szyi kawałkiem materiału? Czy czymś wię−
cej? Skąd się wziął i dlaczego stał się tak popularny? I jak go bezboleśnie zawiązać?

Krawaty, węzły i zasady
Przed zbliżającą się nocą sylwestrową i karnawałem
zapraszamy na krótki kurs z krawatologii, bo jak mawiał
Oskar Wilde: „Dobrze zawiązany krawat to pierwszy
poważny krok w życiu”. A ile tych wiązań mamy do wy−
boru? Wg T. Finka i Y. Mao zaledwie 85, cała reszta to
lepsze lub gorsze mutacje.
Dobroczynna dawka poezji

Tylko jeśli chodzi o dawne krawaty, to na przestrzeni
pierwszej połowy XIX wieku liczba fasonów węzła
wzrosła od 12 do 72. Najprostszym jest węzeł wiązany
w 3 ruchach, którego w Chinach uczy się chłopców
w szkołach. Jednak nie on jest najpopularniejszy. Naj− Dwa sposoby kończenia węzła – szeroki koniec krawata zo−
bardziej rozpowszechnionym jest obecnie węzeł wiąza− staje przełożony (czynność T) przez pętlę utworzoną przez
ny w czterech ruchach, określany również jako węzeł ostatnie trzy ruchy
prosty four−in−hand, węzeł czerwony lub petit noued.
Zna go każdy tata i jest on stałym elementem wykształce− wyważony i symetryczny kształt zadawala gusta wię−
nia młodego mężczyzny. Nazwa wywodzi się najprawdo− kszości mężczyzn. Piękny efekt – jeżeli pozwala na to
podobniej od jednego z XIX−wiecznych klubów dla gentel− rodzaj tkaniny (jedwabny diagonal, miękki żakard) –
menów, którego członkowie przyjęli nowy sposób wiązania uzyskamy wyciskając palcami wskazującymi niewielkie
krawatów. Większość z nas – jeśli już używa tego węzła. wgłębienie w materiale tuż poniżej węzła. Francuzi na−
– Węzeł zgrabny, kształtem przypominający stożek, który nie zywają je cuillere, co oznacza łyżeczkę lub chochlę, a w
powinien być zbytnio trójkątny: drobna asymetria doda mu Anglii fałdka ta nosi nazwę „dołek w policzku”.
dobroczynnej dawki poezji – pisze w Księdze krawatów
To nie jest trudne
Francois Chaille. Mimo, że ten typ uchodzi za dość prosty,
Pierwszym krokiem przy wiązaniu krawata jest ułoże−
wielu mężczyzn, jak choćby Alan Flusser – amerykański
kreator mody i autor strojów do filmów „Zapach kobiety” nie szerokiego końca na lewo i owinięcie go nad lub pod
czy „Wall Street” (ubiór M. Douglasa) – wysoce go sobie końcem wąskim. W ten sposób uzyskujemy trójramien−
ceni: Jest to najmniejszy i wymagający najwięcej dokładno− ną podstawę i dzielimy przestrzeń na obszary prawy (P),
ści węzeł, będący (...) od 50 lat podstawowym elementem lewy (L) i środkowy S. Następnie owijamy szeroki ko−
mody zarówno na Wyspach, jak i za oceanem. Również niec wokół podstawy w lewo z jednego obszaru w dru−
Arystoteles Onassis – słynny grecki armator nosił krawat gi, przy czym wektor końca może być skierowany od
koszuli () lub ku koszuli ( ).
wiązany w węzeł będący nietypową
Wiązanie węzła kończymy, przecią−
mutacją prostego, w której sam węzeł
gając szeroki koniec górą (PL
był nie widoczny.
Osoby potrzebujące węzła bardziej
lub LP ) ku środkowi S i w
masywnego powinni zastanowić się
końcu ściągamy w dół przez utwo−
nad „victorią” i jej licznymi mutacja−
rzoną w dół pętlę (który to ruch oz−
mi (najbardziej popularna to „książę
naczmy jako T)
Albert”). Poza tym doskonale pasuje
Rozmiar węzła jest bezpośrednio
do wiązania krawatów z cienkiego
uzależniony od liczby ruchów lub
materiału, bądź już znoszonych. Clif−
półobrotów, jakie trzeba wykonać,
ford Ashley w „Księdze węzłów As−
żeby go zawiązać. Każdy dodatkowy
hleya” (1944) pisał: Jeżeli przy wią−
ruch zwiększa wymiary węzła. Obok
zaniu krawata four−in−hand okaże się,
prezentujemy kilka przykładów.
że tkanina jest zbyt cienka, można, za−
A nauce niech towarzyszą słowa
czynając węzeł, zastosować dodatko−
wspomnianego Flusera: trójkąt, któ−
wą pętelkę. Jednak w ostatnim ruchu Oscar Wilde z krawatem wiązanym nie ry tworzy się przez klapy garnituru,
przekładamy szeroką końcówkę kra− po raz pierwszy
koszulę i krawat stanowi w pewnym
wata tylko przez pętlę zewnętrzną
sensie wizytówkę każdego dobrze
(ostatnią). Chaille dodaje: Książe Albert to doskonały ubranego mężczyzny. Odpowiednio dobrany, ten nie−
przykład węzła wysoce oryginalnego, który nigdy nie bę− wielki kawałek stroju prowadzi oczy obserwatora do
dzie wywoływał uśmieszku (...), to mój ulubiony węzeł.
twarzy, która powinna być ”najlepszą bronią” faceta.
Podobnego zdania był zapewne Józef Conrad Korzeniow− Flusser dodaje: Twoja twarz to dzieło sztuki, a twoje
ski, sportretowany w krawacie wiązanym „na Alberta”.
ubranie jest ramą.
(rł)
Za najbardziej uniwersalny uchodzi jednak półwin−
tekst powstał na podstawie książki „85 sposobów wią−
dsor, wymagający jednak już 6 ruchów. Dzięki swoim zania krawata, czyli węzeł węzłowi nie równy” T.Finka
rozmiarom pasuje do większości kołnierzyków, zaś jego i Y. Mao
Sygnały Płockie

Jest na tyle długa, że lepiej skupić się na najważniej−
szych punktach tej historii. Najdawniejsze ślady wczes−
nych form krawata odnajdujemy w grobowcu pierwszego
cesarza chińskiego, Qin Shih−huang−di, który żył w latach
259−221 p.n.e., choć przez długi czas sądzono, że pier−
wszymi, którzy stroili się w chusty, byli rzymscy żołnierze
wystawieni na niesprzyjającą aurę na wielu frontach. Ich
szyje zdobiły zarówno chusty zawiązane na wzór wstążki,
jak i przypominające to, co tysiąc siedemset lat później
miało się stać popularnym węzłem prostym.
Powszechnie uważa się, że pierwsze wersje współczes−
nego krawata pochodzą z okresu wojny trzydziestoletniej
(1618−1648), podczas której walczący z Habsburgami król
Francji Ludwik XIII wsparł się zaciężnymi pułkami kawa−
lerii chorwackiej. Najemnicy nosili wiązane na szyjach
chusty i zwyczaj ten został wkrótce przejęty także przez ich
francuskich towarzyszy broni. Po wojnie nowa moda szyb−
ko przyjęła się w samej Francji, głównie wśród dandysów
i dworzan. Do Anglii krawat trafił, wraz z restytucją mo−
narchii i przejęciem tronu przez Karola II.
Pierwsze krawaty to pasy koronki, muślinu lub baty−
stu ozdobione na końcach tasiemką. Owijano je wokół
szyi jedno− lub dwukrotnie i wiązano z przodu, przy
czym oba wolne końce zwisały swobodnie. Pod koniec
XVII stulecia pozycja krawata, jako nieodzownego ele−
mentu stroju eleganckich Europejczyków i Ameryka−
nów, była już niepodważalna. Francois Chaille w „Księ−
dze krawatów” (1996) stawia tezę, że rozpowszechnie−
nie się krawata mogło być po części następstwem och−
łodzenia klimatu na przełomie XVII i XVIII wieku (są−
dzono, że tzw. mała epoka lodowcowa była efektem
spadku aktywności słonecznej z lat 1645−1715).
Początek XIX wieku przyniósł narodziny nowej mody
w krawiectwie. Ówcześni dandysi poszukiwali doskonało−
ści wyrazu nie w ekstrawagancji, lecz poprzez prostotę.
Krawat staje się wizytówką mężczyzny. Wkrótce pojawia−
ją się niezliczone sposoby wiązania, które podkreślały jego
osobowość. Szczyt krawatomanii przypada na rok 1830,
kiedy ukazała się książka Un Art de la toilette, w której
znajdujemy opisy 72 sposobów wiązania krawata.

Chusta na szyi chińskiego
żołnierza z terakoty – pier−
wowzór krawata

Odkrywca jądra atomowego
lord Ernst Rutherford,
w krawacie four−in−hand,
ok. 1915

Pierwowzorem współczesnego krawata jest Four−
in−hand. Nazwa pochodzi od jednego z nieczynnych
już obecnie londyńskich klubów dla gentlemanów,
którego bywalcy wiązali krawaty w ten sposób. Do
lat trzydziestych XX wieku węzeł ten był jedynym
powszechnie używanym na całym świecie. Nowe kra−
waty cieszyły się wielką popularnością, co nie ozna−
cza, że ich wiązanie zawsze przebiegało bezproble−
mowo. Wręcz przeciwnie, uzyskanie odpowiedniego
węzła nie było wcale łatwe. W okresie fin de siecle’u
do użycia weszły w ogromnej różnorodności szpilki
i spinki do krawatów, których zadaniem było utrzy−
mywanie węzła na miejscu. Pierwszym, który posta−
nowił zaradzić niedociągnięciom krawata wynikają−
cym z niedoskonałości technologii wykonania, był
Jesse Langsdorf. W 1926 roku ów nowojorczyk
wprowadził cięcie materiału ukośnie, a nie, jak dotąd,
wzdłuż włókien, co pozwoliło nadać krawatowi wię−
kszą elastyczność. Langsdorf zaproponował również
szycie krawatów z trzech kawałków materiału za−
miast z jednego. W efekcie wykonywane według no−
wych zasad krawaty były łatwe w wiązaniu, sprężyste
i dawały się zgrabnie układać. I tak narodził się
współczesny krawat.
(opr. rł)
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Chryzantemy rozdane

Podczas rozstrzygnięcia konkursu „Jesień w zoo” wszyscy, którzy wzięli w nim
udział otrzymali bezpłatne karty wstępu do płockiego ogrodu

Zwierzęta
trudno się fotografuje
Dagmara Jaworska – uczennica I klasy
Liceum Plastycznego w Płocku – zwycię−
żyła w konkursie „Jesień w zoo”, zorgani−
zowanym przez Miejski Ogród Zoologicz−
ny, Gazetę Wyborczą i Sygnały Płockie.
W sobotę 17 listopada, o godz. 11 odebrała
nagrody ufundowane przez organizatorów,
m.in. ponad 400−stronicowy album „Cuda
świata przyrody pod patronatem UNE−
SCO”, poświęcony stu niezwykłym miej−
scom na ziemi.
Fotografią zainteresowała się niedawno,
w szkole, na zajęciach u Tomasza Gałązki
(członka Płockiego Towarzystwa Fotogra−
ficznego). Odkąd kupiła lustrzankę cyfrową
NICON D40X praktycznie się z nią nie roz−
staje. – Aby uchwycić jakąś szczególną chwi−
lę, warto mieć ją przy sobie – mówiła Dag−
mara Jaworska. To sprawdziło się przy reali−
zacji nagrodzonego zdjęcia („śpiący lew
z listkiem figowym” – jak je określiło jury):

Po prostu byłam w odpowiednim miejscu
i czasie, i z aparatem. Choć muszę przyznać,
że zwierzęta bardzo trudno się fotografuje.
Do współpracy nie musiała jednak nama−
wiać foczki (drugie nagrodzone zdjęcie), któ−
ra podobno bardzo chętnie pozowała.
To nie pierwsza nagroda naszej laureatki.
Wcześniej zdobyła wyróżnienie w konkursie
„Płock i płocczanie w obiektywie” organizo−
wanym przez Spółdzielczy Dom Kultury.
Jeszcze raz gratulujemy wszystkim zwy−
cięzcom i uczestnikom konkursu, który bę−
dzie miał najprawdopodobniej kolejne edy−
cje, związane z porami roku. Na zachętę do−
damy, że wszyscy uczestnicy konkursu „Je−
sień w zoo” otrzymali drobne upominki oraz
(rł)
kartę wstępu do zoo na cały rok.

Co to jest?

8. Eulogia: a/ święto Trzech Króli b/
wigilijne kazanie c/ wczesnochrześcijań−
ski zwyczaj dzielenia się chlebem d/ żona
Heroda.
9. Strucla: a/ pleciony łańcuch na cho−
inkę b/ słodka bułka z makiem lub powi−
dłami c/ rózga dla niegrzecznych dzieci
d/ zatrucie z przejedzenia.
10. Jedlina: a/ postna wędlina z ryb b/
świąteczne śniadanie c/ kucharka d/ jodła.
11. Pośnik: a/ staropolska nazwa kola−
cji wigilijnej b/ żłób do karmienia bydła
c/ dodatkowe nakrycie na świątecznym
stole d/ ścisły post.
12. Siemieniotka: a/ postna zupa z sie−
mienia konopnego b/ dziecko roznoszące
sąsiadom podarunki na Kaszubach c/ góral−
ska kolęda d/ wódka z siemienia lnianego.
13. Podłaźniczka: a/ wiązka siana
wkładana pod obrus b/ stojak na choinkę
c/ mała choinka wieszana w chatach d/
dziewczyna chodząca z kolędnikami.
14. Pastorałka: a/ kolęda b/ szopka
krakowska c/ noc po wigilijnej wieczerzy
d/ laska świętego Mikołaja.
15. Kłóta: a/ staropolski zwyczaj prze−
baczania uraz przed świętami b/ postna
kapusta z ziemniakami c/ inaczej adwent
d/ szpikulec do ryb.
Opr. (j)
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Właściwe odpowiedzi: 1a, 2b, 3c, 4b, 5d, 6a,
7d, 8c, 9b, 10d, 11a, 12a, 13c, 14a, 15b.

Z tradycja świąt Bożego Narodzenia wią−
żą się liczne przedmioty i zachowania. Czy
je znamy? Spróbujmy odpowiedzieć na py−
tanie co oznaczają poniższe określenia:
1. Kutia: a/ pszenica z makiem i baka−
liami b/ staropolski opłatek c/ pieśń na
zakończenie adwentu d/ szata noszona
przez księży podczas świąt.
2. Jasełka: a/ bułki maślane b/ szopka
– widowisko c/ pierwsza gwiazdka d/
przedświąteczne rekolekcje.
3. Turoń: a/ figurka kozła na choince
b/ osiołek, który witał Chrystusa w Betle−
jem c/ kolędnik przebrany za rogate zwie−
rzę d/ ktoś nie przestrzegający postu.
4. Pasyjka: a/ modlitwa na rozpoczęcie
wieczerzy b/ mały krucyfiks c/ czuwanie
przy szopce d/ noworoczna wróżba.
5. Strzyżki: a/ duchy zmarłych b/ kar−
teczki z życzeniami dołączane do prezen−
tów c/ wyrąb choinek d/ kolorowe ozdo−
by z papieru.
6. Okiść: a/ śnieg nagromadzony na
gałęziach b/ potrawa z kiszonej kapusty
c/ bukiet jemioły d/ worek z prezentami.
7. Tłuczeńce: a/ zwyczaj tłuczenia szkła
w pierwszy dzień świąt b/ dawna nazwa
bakalii c/ obrzęd wigilijnego opukiwania
drzew w sadzie d/ wigilijne ciastka.

Pozostali nagrodzeni: II m. – Stani−
sław Kraśniewski, III m. – Jakub Wawak
i wyróżnienie – Mariola Harbaszewska

Rozstrzygnięty został kolejny
konkurs poetycki o nagrodę
„Jesiennej Chryzantemy”, or−
ganizowany przez płocki od−
dział Katolickiego Stowarzy−
szenia „Civitas Christiana”.
Uroczyste ogłoszenie wyników
i wręczenie laureatom nagród miało
miejsce 24 listopada w Domu Darmstadt.
I miejsce zajęła Agata Chmiel z Zagó−
rzyc Dworskich, II – Milena Maria Ryte−
lewska z Płocka, III – Bartosz Konstrat
z Wólki Bieleckiej. Nagrody specjalne za
debiut, ufundowane przez przewodniczą−
cego ZG Stowarzyszenia otrzymali: Mi−

chał Makowski z Piły i Aleksan−
dra Malinowska z Namysłowa.
Nagrodą książkową dyrektora
Instytutu
Wydawnicznego
PAX wyróżniono Agnieszkę
Dziewanowska z Gdańska.
Ponadto wyróżnienia finanso−
we przypadły: Urszuli Kopeć z Maj−
dana Królewskiego, Karolowi Samselo−
wi z Ostrołęki oraz Dorocie Suwale
z Gostynina. Natomiast Paulina Chyl
z Szeromina, Dorota Grzesiak z Byto−
mia, Izabela Kawczyńska z Łodzi i Ka−
rolina Szuchnik z Płocka otrzymali wy−
(j)
różnienia książkowe.

Wystawa w Domu Darmstadt

Bułgaria – starożytna cywilizacja
Do 12 grudnia w Domu Darmstadt przy
Starym Rynku czynna jest wystawa fotogra−
ficzna pt. ”Bułgaria – kraj starożytnych cywi−
lizacji”, autorstwa prof. Iwana Marazowa
i fotografika Iwo Hadżimiszewa. Wystawa,
przedstawiająca najbardziej znaczące ślady
cywilizacji trackiej na terenie Bułgarii, zorga−
nizowana została we współpracy z Bułgar−
skim Instytutem Kultury. Wstęp wolny
Terytorium obecnej Bułgarii leży u zbiegu
bardzo ważnych szlaków, łączących w staro−
żytności słabo rozwiniętą kulturalnie Europę
z kwitnącymi cywilizacjami Azji Mniejszej.
Tędy odbywała się wędrówka ludów z bied−
nej Północy na bogate Południe oraz przeni−
kanie w odwrotnym kierunku wpływów kul−
turowych. Wraz z nastaniem epoki brązu za−
czął się nowy etap rozwoju myśli starożytnej.
Pod koniec tej epoki na Bałkany przybyli
Trakowie, drugi co do liczebności lud po In−
dach. Swą obecność zaznaczyli zostawiając
po sobie liczne, bogato wyposażone groby.

Skarby znalezione na cmentarzyskach Tracji
należą do najwspanialszych w Europie. Wie−
le pięknych przedmiotów zachowało się do
naszych czasów dzięki zwyczajowi zakopy−
wania skarbów i pochówkom.
– Dopiero widząc bogactwo zbiorów roz−
sianych po całej Bułgarii, zdałem sobie spra−
wę, że to, co zdołałem sfotografować dla ce−
lów tej objazdowej wystawy, to tylko wierz−
chołek góry lodowej, zaledwie szkic do obra−
zu, bezustannie wzbogacanego o nowe odkry−
cia – przyznaje Iwo Hadżimiszew.
Z kolei prof. Iwan Marazow twierdzi, że
w bułgarskiej ziemi kryje się taka obfitość
zabytków starożytności, że nawet 20 lat ama−
torskiego poszukiwania skarbów nie było
w stanie im zaszkodzić. Znaleziska neoli−
tyczne datowane na VII−VI tysiąclecie p.n.e.
dają wyobrażenie o wierzeniach i sztuce
pierwszych rolników, blisko związanych
z kulturą Anatolii.
Chalkolit, czyli epoka miedzi przypada−
jąca na V tysiąclecie p.n.e., to okres naro−
dzin nowej cywilizacji europejskiej. Nekro−
polia w Warnie zawiera niespotykaną do−
tychczas ilość złotych monet, insygnia wła−
dzy królewskiej oraz ich święte symbole.
Kamienne grobowce przykryte wysokimi
kopcami kryją interesujące malowidła ścien−
ne i rzeźbienia. Są one świadectwem po−
wszechnej wśród Traków wiary w życie po−
zagrobowe.
Upadek tej wysoko rozwiniętej cywiliza−
cji związany jest z najazdem Rzymian w I
w n.e. W jego wyniku Tracja została podzie−
lona na kilka prowincji, w których wprowa−
dzono nowe zasady administracji, wierzenia
religijne oraz prawo budowlane. Mimo licz−
nych wpływów z zewnątrz, Trakom udało
się zachować swoją odrębność kulturową.
Relief przedstawiający galopującego na ko−
niu trackiego jeźdźca jest odwiecznym sym−
bolem odwagi ludu, który osiągnął w ten
Opr. (j)
sposób nieśmiertelność.

Lodowy Sylwester

gorące posiłki. Najpiękniejszą sylwe−
strową iluminację zapewnia zorza po−
larna. Goście mają do dyspozycji wy−
ciągi narciarskie, psie i reniferowe za−
przęgi.
Bryły lodu, potrzebne do budowy ho−
telu, wycinane są z okolicznej rzeki Tor−
ne. Większość, która nie ulegnie znisz−
czeniu podczas pobytu gości jest prze−
chowywana w specjalnych chłodniach
do następnego roku.
(j)

200 km za Kołem Polarnym w miej−
scowości Jukkasjärvi (Szwecja) co roku
buduje się pod koniec grudnia lodowy
hotel, w którym nowy rok wita ponad
30 tysięcy gości. Zajmujący 5 tys.
mkw. obiekt ma 40 pokoi gościnnych,
salę kinową, kaplicę, dyskotekowy bar.
Temperatura w pokojach nie przekracza
minus 5 stopni. Ale hotel serwuje też

Sygnały Płockie
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n ”Polscy wioślarze zdobyli na igrzy−
skach dziewięć medali: dziewięć
srebrnych, dziewięć brązowych
i dwa srebrne” – Artur Szulc
(TVP).
n ”Jak państwo widzicie, nic nie wi−
dać w tej mgle” Edward Durda
(Wizja Sport).

Śmiech
to zdrowie

JANUSZ KUKLEWICZ

czyli dziennikarskie wpadki

n ”Szczęście nie było zwierzchnikiem
gospodarzy” – Grzegorz Milko
(Canal+).
n ”Podziwiam jego skromne warunki
fizyczne” – Dariusz Szpakowski
(TVP).
n ”Popatrzmy na jego przytomność
umysłu” – Dariusz Szpakowski
(TVP).
n ”Piłkarz polewa sobie wodę gło−
wą” – Dariusz Szpakowski
(TVP).
n ”Bergkamp trafił bramką w słupek”
– Dariusz Szpakowski (TVP).
n ”Jest jak Szarmach, o którym mówi−
ło się kiedyś, że wsadzał głowę
tam, gdzie inni bali się wsadzić in−
ne rzeczy...”. ”A konkretnie nogę”
– dialog pomiędzy Adamem Ro−
mańskim i Piotrem Sobczyńskim
(TVP).

n ”Oddajemy głos do studia, bo tam
zacznie się walka o złoto” − Wło−
dzimierz Szaranowicz (TVP).
n ”W drugiej połowie prawdopodob−
nie wejdzie na boisko dwóch piłka−
rzy, którzy do tej pory grali na ław−
ce rezerwowych” – Dariusz Szpa−
kowski (TVP).
n ”Zawodnik z numerem siedem to Ir−
landczyk. Wskazuje na to kolor jego
włosów” – Andrzej Kopyt (Polsat).
n ”Na boisko wszedł nierozgrzany
Piecyk”.
n ”Oto główna broń Zagłębia: Ma−
leńki, Rudy, Sączek” – Jan Ci−
szewski, relacjonując mecz Zag−
łębia Sosnowiec.
n ”Bracia−bliźniacy Frank i Ronald de
Boerowie, z których większość gra
w Barcelonie” – Dariusz Szpakow−
ski (TVP).
n ”U Nigeryjczyka błyskają białka
spod oczu”.
n ”Brak wyczucia percepcji prawej
nogi”.
n ”Kontuzja, ale interwencja masarza
nie jest jednak niezbędna”.
n ”Jak oni muszą się męczyć w tym
basenie! Jaka ta woda mokra!”
– podczas zawodów pływackich
Igrzysk Olimpijskich w Seulu ’88.
n ”Montenegro Savicevic” – Dariusz
Szpakowski (TVP), myślący, że
słowo Montenegro, oznaczające
narodowość piłkarza (Czarnogó−
rzec), jest jego imieniem.
n ”Wchłonięty przez telefon” – Zdzi−
sław Zakrzewski (TVP), któremu
peleton pomylił się z telefonem.
n ”To nie był strzał, to był postrzał”
– Roman Kołto (Polsat).
n ”Grzybowska jest już bardzo zde−
moralizowana” – Edward Durda
(Eurosport).
n ”No, proszę: umierający Tonkow
ruszył za Garzellim” – Grzegorz
Pajd (Eurosport).
n ”A teraz nowa konkurencja: repesa−
że” – Anna Popek (TVP).
n ”Marin jest jednak bardzo powolny.
Przypomina wóz wypełniony ka−
pustą” Andrzej Kostyra (Polsat).
n ”Mecz Panathinaikosu z Olym−
piakosem, czyli świetna wojna”
– Dariusz Szpakowski (TVP).
n ”Banasik... Banaszak... Banasiak
konkretnie” – Hubert Kwinta
(TVP).
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n ”Jadą. Cały peleton, kierownica ko−
ło kierownicy, pedał koło pedała”.
n ”Puścił Bąka lewą stroną” – Dariusz
Szpakowski.
n ”Sytuacja zmieniła się diametralnie
o 360 stopni − Jacek Żemantowski.
n ”Mirosław Trzeciak zdobył gola po
indywidualnej akcji całego zespo−
łu” Dariusz Szpakowski (TVP).
n ”Henryk Wardach to stary wyjadacz
parkietów” – Maciej Henszel (ra−
dio).
n ”Włodek Smolarek krąży jak elek−
tron koło jądra Zbyszka Bońka”
– Dariusz Szpakowski (TVP).
n ”Mówię państwu, to jest naprawdę
niezwykła dziewczyna. Dwie
ostatnie noce spędziła poza wio−
ską” – Włodzimierz Szaranowicz
(TVP) o Otylii Jędrzejczak.
n ”Gol jest wtedy, kiedy piłka całym
swoim obwodem przekroczy
odległość równą obwodowi piłki”
– Andrzej Zydorowicz (TVP).
n ”Do tej fazy, w której przegrywają−
cy przegrywa, mamy jeszcze tro−
chę czasu” – Dariusz Szpakowski
(TVP).
n ”Ten rok był pełen wyrzeczeń dla
Renaty Mauer... W kwietniu wy−
szła za mąż” – Janusz Uznański
(TVP).
n ”Trzeba wybrać: uroda albo sztanga.
Pintusewicz wybrała tę drugą
ewentualność” – Marek Jóźwik
(TVP).
n ”Mówię Samprasowi, żeby mocniej
liftował piłkę. Ale on mnie nie słu−
cha. Ale jak ma mnie słuchać, sko−
ro mnie nie słyszy” − Adam Choy−
nowski (Eurosport).
n ”Grecy przy piłce, a konkretnie Wa−
rzycha” – Dariusz Szpakowski
(TVP).
n ”Trzy minuty, czyli zatem około 100
sekund” – Jacek Laskowski (Ca−
nal+).
n ”Dostałem sygnał z Warszawy, że
mają już państwo obraz, więc mo−
żemy spokojnie we dwójkę oglą−
dać mecz” – Dariusz Szpakowski
(TVP).
n ”Szwedzi są o tyle niebezpieczni, że
nie są groźni” – Stanisław Terlecki
(TVP).
n ”Kamerun grał z ikrą Bożą” – Jerzy
Klechta (TVP).
n ”Kibiców szwedzkich nie ma zbyt
dużo, ale za to nie grzeszą urodą” –
Andrzej Zydorowicz (TVP).

n ”Nie udało się to najpierw Sosinowi,
który nogą trafił w poprzeczkę,
a następnie Nicińskiemu, który
głową także trafił... w poprzeczkę”
– Andrzej Szeląg (TVP).
n ”W pobliżu jest jezioro Czterech
Kantonów, wielki akwen, pofałdo−
wany, z wielkimi górami” – Bo−
gdan Chruścicki (Eurosport).
n ”Szurkowski to cudowne dziecko
dwóch pedałów” – Bohdan Toma−
szewski.
n ”Ja z mieszanymi uczuciami pod−
glądam panie” – Monika Lechow−
ska (TVP).
n ”Mam nadzieję, że po zamrożeniu
piłkarz nadal będzie nadawał się
do gry” – Andrzej Szeląg (TVP).
n ”Zawisza Bydgoszcz to klub, który
już nie istnieje, występując obecnie
w IV lidze” – Andrzej Zydorowicz
(TVP).
n ”Można to wyczytać z wyrazu twa−
rzy konia, gdy jest zbliżenie”
– Wojciech Mickunas (TVP).
n ”Czarnoskóry Tetteh był najjaś−
niejszą postacią tego meczu” –
Tomasz Sędzikowski (radio).
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Czytelnicy, którzy rozwiążą krzyżówkę i do końca grudnia nadeślą lub dostarczą do redakcji (Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, pok. 220) hasło ułożone z zaznaczonych
liter, wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

