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* INWESTYCJE * INWESTYCJE * INWESTYCJE * INWESTYCJE * INWESTYCJE * INWESTYCJE * INWESTYCJE * INWESTYCJE *
Warszawska Pracownia Architektoniczno−Konserwatorska
„Fronton” wykona kompleksowe prace badawcze i przygoto−
wawcze do projektu remontu L.O. im. marszałka Stanisława
Małachowskiego

Badania
czas zacząć
W pierwszej kolejności Fronton
przeprowadzi inwentaryzację architek−
toniczno−budowlaną obiektu, która za−
wierać będzie odkształcenia architektu−
ry i istniejące zniszczenia, tj. uszkodze−
nia dachu, obróbek blacharskich, pęk−
nięcia ścian, stan stropów, uszkodzenia
elewacji oraz inne elementy wymagają−
ce napraw. Firma ma na to osiem ty−
godni. Równolegle trwać będą uzupeł−
niające badania historyczne. Mogą one
potrwać nawet 12 tygodni od momentu
podpisania umowy.
Fronton przeprowadzi także sonda−
żowe, wstępne badania stratygraficzne
w wytypowanych miejscach, obejmują−
ce identyfikację wystroju (ślady polich−
romii, dekoracje w narzucie tynko−
wym). Warszawska firma zajmie się
także uzupełnieniem badań architekto−
nicznych zabytkowego zespołu. Ma na
to 14 tygodni.
Kolejnym zadaniem Frontonu będzie
waloryzacja architektury Małacho−
wianki. Pozwoli ona na przyjęcie kon−
kretnej koncepcji projektowej z wyróż−
nieniem i zachowaniem wartościowych
przekształceń przestrzennych bryły
i elewacji oraz elementów wystroju
wnętrz. Podstawą do przeprowadzenia
waloryzacji architektury zabytku bę−
dzie precyzyjne rozdzielenie faz kon−
serwatorskich odbudowy szkoły po
1945 roku od oryginalnych elementów
architektonicznych. Dzięki temu pow−
stanie szczegółowa koncepcja projekto−
wa, która pozwoli na usunięcie znisz−
czonych i bezwartościowych elemen−
tów architektury budynku, stanowią−
cych zagrożenie (np. betonowe uzupeł−

nienia murów, rdzewiejące metalowe
ściągi przy stropach i w murach).
Fronton wykona również ekspertyzę
geotechniczną obiektu wraz z komplek−
sowymi badaniami wytrzymałości
ścian i fundamentów. Zostanie przepro−
wadzona kontrola osiadania budynku
i jego wychylenia oraz określona bę−
dzie nośność podłoża.
Po okresie wiosennych roztopów
powinny rozpocząć się prace, które
będą miały na celu szczegółowe roz−
poznanie stosunków wodnych w bez−
pośrednim sąsiedztwie obiektu oraz
poznanie kierunku spływu wód grun−
towych.
Konieczne będzie także ustalenie
stopnia i przyczyn zagrzybienia oraz
zasolenia murów szkoły. Fronton
określi także wytrzymałość konstruk−
cji dachu.
Wszystkie prace kosztować będą 153
tys. 720 zł brutto i powinny zakończyć
się do 31 maja 2006 roku. Powstałe
opracowanie posłuży do określenia za−
kresu prac, które będzie należało wyko−
nać w ramach planowanego remontu.
Następnym krokiem będzie opracowa−
nie projektu (II poł. 2006 roku). Re−
mont mógłby rozpocząć się na przeło−
mie 2006 i 2007 roku.
M.D.

Pracownia Architektoniczno−Kon−
serwatorska „Fronton” brała udział
między innymi w rewitalizacji Zam−
ku Królewskiego, Klasztoru Wizy−
tek i Pałacu Prymasowskiego
w Warszawie.

Świat tworzyw
Otaczają nas ze wszystkich stron; bu−
telki PET, torby jednorazowe, w które
pakujemy zakupy, plastikowe kubki, ta−
lerze i sztućce, odzież sportowa, kable,
wiadra, długopisy, części samochodwe
itp. itd. Żyjemy w świecie tworzyw
sztucznych i dziś już trudno sobie przy−
pomnieć, jak to było kiedy nie istniały.
A wszystkie te przedmioty biorą
swój początek w Płocku – stąd bowiem,
ze spółki Basell Orlen Polyolefins, po−
chodzi surowiec – granulat – z którego
następnie firmy odbierające je wytwa−
rzają. Dwie potężne instalacje do pro−
dukcji polietylenu i polipropylenu (o
wartości 500 mln euro) pracują od kil−
ku tygodni, a uroczyste otwarcie nowej
części spółki miało miejsce 17 listopa−
da. Obecnie produkuje się tu 18 typów
polimerów, a możliwości zakładów się−
gają 40 gatunków.
Uruchomienie produkcji w Basell−u
skoordynowane zostało z uruchomie−
niem nowej wytwórni Olefin II, która
dostarcza surowiec do produkcji poli−
propylenu i polietylenu wysokiej gęsto−
ści. Roczna zdolność produkcyjna obu
zakładów wynosi 870 tys. ton. Obecnie
wykorzystywana jest w 80%. Dzięki
uruchomieniu tej inwestycji wiele pol−

skich firm produkujących wyroby
z tworzyw sztucznych będzie mogło
zrezygnować z importu granulatu. Kie−
rownictwo Basella szacuje, że połowa
produkcji trafiać będzie na rynek krajo−
wy, a druga połowa na eksport (o od−
biorców zagranicznych troszczy się
holding).
– Rozpoczęliśmy działalność w 2003
roku, sprzedając produkty za 726 mln
złotych – przypomniał w czasie uroczy−
stości otwarcia prezes BOP Hartmut
Lueker. Dzięki pomyślnej realizacji te−
go ogromnego projektu, już w tym roku
spodziewamy się zysków o wiele wię−
kszych. Przedsięwzięcie ulokowane
w środku Europy, gdzie spotykają się
gospodarki zachodu i wschodu musi się
udać. Zużycie tworzyw sztucznych na
osobę wynosi obecnie w Polsce 23 kg,
a średnia w Europie to ponad 40 kg na
osobę.
Basell Orlen Polyolefins jest spółką
joint venture, w której 50% udziałów
ma PKN Orlen (dostawa surowca) i 50 %
Basell Europe Holdings B.V. (nowo−
czesne technologie plus dystrybucja na
świecie). Zatrudnia obecnie 430 pra−
cowników. Ma dwa biura handlowe:
w Warszawie i w Katowicach.
E.J.

Dla zebr i pingwinów
21 listopada Urząd Miasta przekazał
wykonawcy nowego wybiegu dla zebr
plac budowy. Projekt zakłada remont
istniejącego wybiegu, powiększenie go
o teren przylegający od strony wschod−
niej oraz takie urządzenie i ukształto−
wanie, by zapewnić podtrzymanie natu−
ralnych zachowań ruchowych zwierząt.
Ogrodzenie wykonane z drewnianych
okrąglaków i desek zapewnić ma dobrą
ekspozycję. Przy budynku powstanie
dodatkowo kojec. O to, by całość spra−
wiała wrażenie naturalności, zadba
płocka firma MISTMAR.
MISTMAR jest także wykonawcą wy−
biegu dla pingwinów i schodów z pomo−
stem widokowym. Prace prowadzone są
w miejscu dawnego wybiegu dla tapira
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i obejmują także modernizację niecki ist−
niejącego basenu. Do swojej dyspozycji
pingwiny będą miały wybieg o powierz−
chni 185 mkw. i basen mierzący 255,5
mkw. O właściwą jakość wody zadbają
specjalne filtry, które pozwolą na sied−
miokrotne jej przefiltrowanie w ciągu
doby. Na terenie wybiegu pojawią się
skałki z grotami wykonane z kamienia
i granitu. Baraszkujące pod wodą zwie−
rzęta będzie można obserwować z przej−
ścia widokowego przez oszklone okno.
Za przejściem znajdzie się podest wido−
kowy podwyższony o 15 cm w stosunku
do przylegającej drogi. Czekające
w Gdańsku na nowe lokum pingwiny po−
winny zjawić się w Płocku jeszcze w tym
roku.
mk
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Minął miesiąc...

Prezydent zarządził
Nowy partner

Zastępca prezydenta Piotr Kubera podpisał
w Mytiszczi (Federacja Rosyjska) protokół doty−
czący współpracy Płocka z tym miastem. Wstęp−
ne porozumienie z Mytiszczi podpisane zostało
w 2003 roku, a tym roku uczennice z Małacho−
wianki były tam na międzynarodowym obozie
młodzieżowym.
Profilaktyka z budżetu

W tym roku na programy profilaktyczne reali−
zowane we współpracy z SZPZOZ i niepublicz−
nymi zakładami opieki zdrowotnej miasto przez−
naczyło prawie 400 tys. złotych. Z budżetu dofi−
nansowano m.in. badania profilaktyczne nowo−
tworów (jelita grubego, prostaty, sutka), stoma−
tologię w szkołach, szczepienia przeciwko gry−
pie, promocję zdrowia psychicznego.
Dzierżawa nieruchomości

Prezydent ustalił wysokość minimalnych sta−
wek za dzierżawę nieruchomości gruntowych. Od
stycznia wzrastają one średnio o 2,5% (wskaźnik
cen towarów i usług GUS) i wynoszą: grunty pod
uprawy – 2,42 zł/ar (działka do 500 mkw.), 1,79
zł/ar (od 501 do 2000 mkw.) i 0,22 zł/ar (działki
powyżej 2000 mkw.). Za nieruchomości użytko−
wane na cele handlowe stawka wynosi 14,91
zł/mkw (do 100 mkw.) lub 9,69 zł/mkw. (powyżej
100 mkw.). Pozostałe stawki to: na imprezy wido−
wiskowe – 4,36 zł/mkw, cele składowe – 1,10
zł/mkw, usługi dla ludności – 4,36 zł/mkw, par−
kingi – od 1,10 do 4,36 zł/mkw, cele oświatowe
i kulturalne – 1,10 zł/mkw. Stawki będą zróżni−
cowane w zależności od lokalizacji; w granicach
miasta sprzed 1997 roku współczynnik korygują−
cy wynosi 1, zaś w strefie drugiej (Góry, Ciecho−
mice, Longinus, Dolne Budy, Tokary Rąbierz) –
0,70.
Kapliczka do renowacji

Prezydent zgodził się oddać w użyczenie na 5
lat działkę o powierzchni 40 mkw. przy ul. As−
nyka parafii p.w. Ducha Świętego. Na tym tere−
nie zlokalizowana jest kapliczka, którą parafia
chce poddać renowacji i uporządkować teren
wokół niej.
Garaże na sprzedaż

Na sprzedaż (w drodze ustnego przetargu nieo−
graniczonego) wystawione zostały 2 działki zabu−
dowane garażami: przy ul. Norwida i ul. Bartniczej.
Lokal dla TOnZ

Płockie koło Towarzystwa Opieki nad Zwie−
rzętami będzie miało swoją siedzibę. Prezydent
przydzielił mu lokal o pow. 11,2 mkw. w budyn−
ku przy ul. Sienkiewicza 29. Po wykonaniu niez−
będnego remontu Towarzystwo będzie w nim
prowadzić działalność statutową.
(j)

Ulice Płocka, jak co roku upiększyły świątecze ozdoby.
W zeszłym roku było ok. 40 elementów dekoracyjnych,
zaś w tym jest ich ok. 90.

Rozświetlony Płock
Na Starym Rynku stanęła przyo−
zdobiona choinka, nad ratuszem
pojawiły się świecące anioły,
gwiazdki, zaświecił obrys kamie−
niczek.
Ulica Grodzka rozbłysła wię−
kszą ilością świateł, na Placu Na−
rutowicza pojawiła się choinka.
Od Kolegialnej w stronę Nowe−
go Rynku drzewa pokryte zostały
większą ilością świateł. Przyozdo−
biono także aleję Jachowicz oraz
aleję Kobylińskiego.
Świetlne węże w przeróżnych
kształtach, powstały w szkolnych
warsztatach w Zespole Szkół Za−
wodowych nr 2 (na zdjęciu) i Zes−
pole Szkół Technicznych („70”).
Uczniowie materiały dostali od
sponsorów i Urzędu Miasta. Deko−
racje były pięciokrotnie tańsze niż
w sklepie. Iluminacyjna premiera
miała miejsce w Mikołajki.
Urząd Miasta dziękuje w szcze−
gólności – Zespołowi Szkół Zawo−
dowych nr 2 i Zespołowi Szkół
Technicznych („70”) oraz sponso−
rom i instytucjom wspierającym:
Oddziałowi ZEP w Płocku, Płockie−
mu Przedsiębiorstwu Robót Mosto−
wych S.A., PERN „Przyjaźń” S.A.,

CNH Polska, przedsiębiorstwu
Wereszczyński, Vectrze s.j., spółce
BEM Brudniccy sp.j., Rynexowi,
MTBS−owi, Basell Orlen Polyole−
fins, Arkadiuszowi Wałęsie, DLS−
owi, Auchan, Dominetowi, Społem
PSS Zgoda, Hurtowni ABC, Muni−
serwisowi, Budmatowi, ARS−owi,
Nadleśnictwu Płock, Straży Pożar−
nej, Straży Miejskiej, POKIS−owi.
E.U.

Zbigniew Kryda (1930 – 2005)
W piątek, 25 listopada 2005 r. zmarł
w szpitalu wojewódzkim Zbigniew Kryda
– lwowiak, fotograf, do 2004 roku prezes
Płockiego Towarzystwa Fotograficznego.
Z Płockiem związany od 1971 roku,
przygodę z fotografią rozpoczął w wieku
czternastu lat, kiedy opuszczając rodzinne
miasto przez przypadek zakończył swoją
wędrówkę w Pilźnie, podejmując pracę
w atelier mistrza Antoniego Simka. Przez
23 lata był prezesem Płockiego Towarzy−
stwa Fotograficznego, które uhonorowało go Złotą Odznaką i Me−
dalem im. A. Macieszy za zasługi dla fotografii polskiej. Zdobył
również złoty medal (w 1978 r.) i liczne wyróżnienia na Ogólnopol−
skich Wystawach Fotografii Zawodowej. W 1988 został uhonoro−
wany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W czer−
wcu br. obchodził jubileusz 60 lat pracy zawodowej.
(rł)

KRZYSZTOF KALIŃSKI

JAN GAWRYŁKIEWICZ

Przed Świętem Niepodległości, decyzją Ministra Obrony Narodo−
wej na stopień majora została mianowana Filomena Gołubowicz. Na
stopień kapitana awansowali: Anna Bąkowska, Tadeusz Janiszewski,
Zenon Kluczyński, Włodzimierz Lubczyński i Zygmunt Nazarczenko.
Stopnie porucznika otrzymali: Sabina Gąsiorowska, Katarzyna No−
wakowska, Teresa Wóltańska, Hanna Zielińska, Władysław Butkie−
wicz, Witold Frąckiewicz, Lucjan Marchlewski, Stefan Morgaś, Tade−
usz Paczkowski, Wiesław Pawlak, Stanisław Pesta, Emil Rybak, Mie−
czysław Rydzewski, Edward Samiec, Roman Sarnowski, Zygmunt
Słowikowski, Stanisław Szumski, Lesław Wojno, Stanisław Wóltań−
ski, Jerzy Janiszewski, Zenon Pejta, Czesław Stepnowski. Pierwszy
stopień oficerski – podporucznika – nadany został Stanisławowi
Jankowskiemu i Kazimierzowi Rzętkowskiemu. Nominacje oficer−
skie wręczał kombatantom mjr Andrzej Łapiński – z−ca Wojskowego
Komendanta Uzupełnień.
Uroczystość miała miejsce 10 listopada w ratuszu, a jej gospo−
darzem był zastępca prezydenta Tomasz Kolczyński.
(j)

* Zawodnicy Płockiego Centrum Wal−
ki zdobyli 5 medali (złoty, srebrny i 3
brązowe) na mistrzostwach Polski junio−
rów i młodzieżowców w kick boxingu.
* Motocyklista Orlen Team Marek
Dąbrowski na trzecim odcinku specjal−
nym Rajdu Dubaju miał poważny wypa−
dek i śmigłowcem przewieziony został
do szpitala w Abu Dabhi.
* Antyterroryści z Zielonki przyjecha−
li (14 listopada) w nocy do Cekanowa po
granat znaleziony w pomieszczeniach po
byłej szwalni.
* Komunikacja Miejska zapowiada
wprowadzenie od nowego roku nowych
biletów autobusowych – zamiast papie−
rowych będą elektroniczne karty chipo−
we.
* W zoo budowane są 2 nowe wybie−
gi: dla 15 pingwinów i pary cietrzewi
(przyjadą z gdańskiego ogrodu).
* Konserwator zabytków wyraził zgo−
dę na wylanie lodowiska na Starym Ryn−
ku.
* Joanna Szmul i Piotr Mrozek z płoc−
kiego MOPS−u dostali ministerialne na−
grody za nowatorskie rozwiązania w za−
kresie pomocy społecznej.
* Muniserwis przygotował się do
ostrej zimy; w magazynach zgromadzo−
no 900 ton soli, 2 tys. ton piasku i 20 ton
chlorku wapnia.
* W szpitalu wojewódzkim buduje się
podjazd dla karetek, które będą przeka−
zywać pacjentów w budynku, a nie – jak
dotychczas – na dworze.
* PoloMarket chce w Radziwiu, na te−
renie po tartaku wybudować centrum
handlowe i parking na kilkadziesiąt sa−
mochodów.
* W trzecim kwartale grupa kapitało−
wa Orlen zarobiła 980 mln zł.
* 17 listopada zmarł w Częstochowie
Marek Perepeczko, występujący również
na deskach płockiego teatru.
* Płocka fara przechodzi kapitalny re−
mont; w odnowionej dzwonnicy jeszcze
w grudniu znów zabrzmi dzwon (urucha−
miany ręcznie), kończy się projektowa−
nie przebudowy prezbiterium, w którym
m.in. wymieniona zostanie posadzka
(biało−czarny marmur). Prace mają za−
kończyć się w marcu – przed jubileu−
szem 650−lecia świątyni.
* Straż Miejska ma już radar – może
wystawiać takie same mandaty jak poli−
cja.
* Tegoroczny konkurs Rady Osiedla
„Dworcowa” na najładniejszy ogródek
wygrali Teresa i Stefan Mikołajczyko−
wie, którzy pielęgnują kwiaty i zieleń
przy bloku na Otolińskiej 7.
* Jagiellonka ma nowy sztandar za−
projektowany przez Józefa Gutowskie−
go. Oficjalnie zaprezentowany zosta−
nie we wrześniu przyszłego roku na
100−lecie szkoły.
(j)

Garaże na wynajem
W październikowym numerze „Sy−
gnałów” informowaliśmy, że miasto
chce zbyć 7 garaży. Informacja była
nieprecyzyjna, gdyż z podanych loka−
lizacji tylko 4 garaże przy ul. M. Dą−
browskiej przeznaczono do sprzedaży,
zaś pozostałe (ul. Padlewskiego, Jaku−
bowskiego i Błonie) do wynajęcia.
Zainteresowanych przepraszam za mi−
mowolne wprowadzenie w błąd. (j)
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* XLVIII SESJA RADY MIASTA * XLVIII SESJA RADY MIASTA * XLVIII SESJA RADY MIASTA * XLVIII SESJA RADY MIASTA *
Radnym została przedstawiona ocena realizacji programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004−2008.
Na sesji Rady Miasta nie wzbudziła ona żadnej dyskusji.

Sprzedam, kupię i nie złupię
Polityka mieszkaniowa jest realizowana przez mia−
sto na podstawie uchwał Rady Miasta z 2004 roku.
Program zawiera: wielkość i stan zasobu mieszka−
niowego, techniczne aspekty gospodarowania zasoba−
mi, sposób zarządzania oraz źródła finansowania gos−
podarki mieszkaniowej.
Wynajem lokali

W 2005 r. gmina miała do dyspozycji 6693 lokale. To
prawie o 340 mieszkań więcej niż w roku ubiegłym. 220
mieszkania były socjalne (rok wcześniej – 193).
Priorytetowym zadaniem gminy było opróżnianie
budynków i lokali w złym stanie technicznym.
W 2005 r. mieszkania opuściły 24 rodziny, w tym 11
z lokali, znajdujących się w budynkach przy ul.
Kwiatka 15, 19 i 21. Zostały one przekazane Miej−
skiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego,
które zleciło ich remont.
73 rodzinom przyznano mieszkania komunalne.
Największy problem gminy stanowi nadal brak
mieszkań socjalnych. Jedynym sposobem na ich po−
zyskanie było przekształcanie lokali komunalnych
o niższym standardzie na mieszkania socjalne oraz
rozpoczęcie budowy bloku przy ul. Miodowej. W bie−
żącym roku przekształcono na lokale socjalne 27

oraz inflacji w 2004 r. na poziomie 3,5 proc., staw−
ki czynszu nie zmieniły się. Wynoszą one:
– dla budynków oddanych do użytku przed 1999 r.
– 2,72 zł/mkw.
– dla nowszych budynków – 3,68 zł/mkw.
– dla lokali socjalnych – 0,36 zł/mkw.
– dla budynków wybudowanych w 2002 roku lub
później obowiązuje stawka na poziomie 3 proc.
wartości odtworzeniowej obowiązującej we
wrześniu 2002 r.

nej. Na drugi kwartał 2007 r. spółka zaplanowała za−
kończeniu budowy małego osiedla apartamentowego
przy ul. Zubrzyckiego. W najbliższych latach
MZGM−TBS przygotuje koncepcję termomoderniza−
cji swoich budynków mieszkalnych i będzie chciał
pozyskać nowe tereny inwestycyjne.
MTBS administruje 24 nowymi budynkami, w któ−
rych jest 1218 mieszkań oraz 70 lokali, przejętych od
Petrochemii Płock. W swoim zasobie ma też 385
mieszkań komunalnych i 1229 należących do wspól−
not mieszkaniowych.
Spółka przekazała do eksploatacji: w 2002 r. – 56
mieszkań, w 2004 r. – 252 lokale, a w 2005 r. – 72 miesz−
kania. W przyszłym roku spółka zamierza oddać do użyt−
ku ok. 196 lokali. Dodatkowo oddane zostaną 26 miesz−
kania na wynajem w ramach programu rewitalizacji.
Stawka czynszu w nowych budynkach MTBS nie
tylko nie wzrosła, lecz była obniżana z 7,89 zł/mkw.
do 7,53 zł/mkw. Spółka nie zamierza podwyższać op−
łat również w 2006 roku.
ARS nie buduje, a jedynie przeprowadza remonty
i modernizację budynków mieszkalnych, admini−
stracyjnych, użytku publicznego i handlowo−usłu−
gowych. Stawki czynszu w tych lokalach ustalane
są przez radnych. Stawka bazowa wynosi 2,72
zł/mkw. pow. użytkowej., ale m.in. ze względu na
stan techniczny budynków jest ona zróżnicowana
i ustalana indywidualnie. Średnia stawka wynosi
1,88 zł/mkw.

Sprzedaż lokali

Prognoza na 2005 rok zakładała sprzedaż 86 miesz−
kań, co miało przynieść 1,45 mln zł. Do 25 paździer−
nika wpłynęło pięć wniosków zbiorowych i 100 indy−
widualnych o wykup lokali. Sprzedano łącznie 109
mieszkań za łączną kwotę 866 tys. 963 zł. Wzrost za−
interesowania lokatorów spowodowała wprowadzona
80 proc. bonifikata przy zakupie. Dlatego sprzedano
więcej mieszkań za mniejszą kwotę.
Pod koniec marca 2005 r. radni podjęli uchwałę
w sprawie sprzedaży 75 lokali użytkowych w 27 bu−
dynkach gminnych. Do końca października 27 najem−
ców złożyło wnioski o wykup wynajmowanej po−
wierzchni.

MAŁGORZATA DOMAŃSKA

Budownictwo komunalne

W sierpniu br. MZGM−TBS oddał do użytku bloki przy ul. Kochanowskiego

mieszkań kwaterunkowych. Do 31 października br.
wynajęto 45 lokali socjalnych, 75 – kwaterunkowych
oraz 41 – do remontu na koszt własny przyszłego na−
jemcy.
Lokale, którymi dysponowało miasto w br. po−
chodziły głównie z odzysku po „Programie 300”.
Oprócz tego pozyskano 16 mieszkań w budynku
przy ul. Popłacińskiej 42. W sierpniu oddane do
użytku zostały bloki przy ul. Kochanowskiego,
gdzie znalazło się 39 lokali będących w dyspozycji
miasta. Jeszcze w tym roku 45 rodzin wprowadzi się
do nowych mieszkań na osiedlu Zagroda II na Po−
dolszycach.
Polityka czynszowa

Zgodnie z przyjętą polityką, średnioroczny wzrost
stawek bazowych czynszu powinien kształtować się
na poziomie wskaźnika inflacji (2,5 proc.), tj.:
w 2004 r. – 2,78 zł/mkw. pow. użytkowej, a w
2005 r. – 2,84 zł/mkw. Pomimo wzrostu wskaźnika
odtworzeniowego 1 mkw. powierzchni użytkowej
Sygnały Płockie

Budownictwo
Miasto realizuje politykę mieszkaniową poprzez
swoje spółki: Miejski Zakład Gospodarki Mieszka−
niowej TBS, Miejskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego i Agencję Rewitalizacji Starówki.
MZGM−TBS planuje w drugim kwartale 2007 r.
oddać do użytku przy ul. Kochanowskiego 5 blok z 50
mieszkaniami. Ponadto, w kwietniu 2006 r. spółka ma
zakończyć budowę Osiedla Tarasowego przy ul.
Wańkowicza. Natomiast na początku przyszłego roku
powinna zakończyć się budowa osiedla Słoneczny
Park, również przy ul. Wańkowicza.
MZGM−TBS przygotowuje także koncepcję zabudo−
wy i zagospodarowania działki przy ul. Żyznej. Zakoń−
czenie I etapu powinno nastąpić pod koniec przyszłego
roku, II etapu – pod koniec 2007 r., a III – w 2009 r.
W kolejnych latach spółka chce pozyskać od gminy
teren pod inwestycję przy al. Kilińskiego, gdzie mają
powstać mieszkania czynszowe (2005−2007). Ponad−
to w październiku 2006 r. MZGM−TBS chce oddać do
użytku 30 domków jednorodzinnych przy ul. Srebr−

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta
we wrześniu 2006 roku zakończy budowę bloku przy
ul. Miodowej, gdzie znajdzie się 19 lokali. W przy−
szłym roku powinien także powstać budynek z 30
mieszkaniami przy ul. Popłacińskiej. Ponadto, na prze−
łomie maja i czerwca powinna rozpocząć się budowa
bloku przy ul. Padlewskiego. Będzie tam 19 mieszkań;
część z nich – na parterze – zasiedlą osoby niepełno−
sprawne. Inwestycja zakończyć się powinna w ciągu 10
miesięcy od momentu rozpoczęcia budowy.
W 2006 roku Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
chce też uzyskać decyzję na zagospodarowanie terenu
oraz wystąpić o warunki techniczne na przyłącza i do−
stawy mediów do budynku przy ul. Misjonarskiej.
Budowa powinna rozpocząć się w 2007 r.
W sumie w 2006 roku miasto powinno pozyskać 49
mieszkań komunalnych, a rok później – 36.
Remonty

Lokatorzy mieszkań należących do gminy najczę−
ściej dopominają się o wymianę okien. W 2005 roku
wymieniono ich 1316. Ponadto w ciągu roku odno−
wiono 56 pustostanów za kwotę 773 tys. zł. W wię−
kszości z nich trzeba było: wymienić lub zamontować
nową instalację elektryczną, wymienić okna i drzwi,
tynki, odgrzybić ściany, położyć podłogi, a nawet do−
prowadzić wodę i kanalizację, postawić piece i trzony
kuchenne.
Poza tym do budynku przy ul. Bielskiej 12 dopro−
wadzane jest przyłącze miejskiej sieci c.o. i ciepłej
wody. Dzięki temu będzie można zdemontować obec−
ne ogrzewanie piecowe.
Budynki przy ul. Kościuszki 3 i 5 będą podłączone
do nowej sieci cieplnej. W obiekcie przy ul. 3 Maja 18
wzmocniona zostanie konstrukcja dachu, gdyż do te−
go budynku przeprowadzi się filia nr 5 Książnicy
Płockiej. W ramach remontów docieplone będą bloki
przy ul. Padlewskiego 17a i 17b, w budynku przy ul.
Zielonej 40 wymieniony zostanie dach, a przy ul.
Bielskiej 38a – instalacja wodno−kanalizacyjna.
Małgorzata Domańska
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* XLVIII SESJA RADY MIASTA * XLVIII SESJA RADY MIASTA * XLVIII SESJA RADY MIASTA * XLVIII SESJA RADY MIASTA *
z obrad rajców
Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na XLVIII
sesji w dniu 22 listopada 2005 roku:

1. UCHWAŁA NR 824/XLVIII/05
w sprawie obsadzenia mandatu
radnego Rady Miasta Płocka.
2. UCHWAŁA NR 825/XLVIII/05
w sprawie zmian w budżecie mia−
sta Płocka na 2005 rok.
3. UCHWAŁA NR 826/XLVIII/05
w sprawie zmiany Uchwały Nr
657/XXXVII/05 Rady Miasta
Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku
w sprawie zaciągania zobowiązań
finansowych w ramach wydatków
bieżących wykraczających poza
rok budżetowy (tekst jednolity Za−
rządzenie Nr 4155/05 Prezydenta
Miasta Płocka z dnia 9 listopada
2005 roku w sprawie ustalenia jed−
nolitego tekstu uchwały w sprawie
zaciągania zobowiązań finanso−
wych w ramach wydatków bieżą−
cych wykraczających poza rok bu−
dżetowy).
4. UCHWAŁA NR 827/XLVIII/05
w sprawie umorzenia zobowiąza−
nia Samodzielnemu Zespołowi
Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Płocku.
5. UCHWAŁA NR 828/XLVIII/05
w sprawie uchwalenia regulaminu
dostarczania wody i odprowadza−
nia ścieków.
6. UCHWAŁA NR 829/XLVIII/05
w sprawie wyrażenia zgody na
zwolnienie z długu spółki Zakład

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone między
sesjami i podczas XLVIII sesji Rady
Miasta w dniu 22 listopada 2005 roku:
Tomasz Korga
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o zlikwidowanie nielegalne−
go handlu papierosami i alkoholem na
terenie targowiska przy ul. Rembie−
lińskiego. 2/ Proszę o podanie daty
zakończenia remontu drogowskazów
bramowych – o remont proszę już
trzeci rok. 3/ Proszę o zamontowanie
monitoringu na terenie targowiska
przy ul. Rembielińskiego. 4/ Proszę
o podanie daty rozpoczęcia przebudo−
wy kina Przedwiośnie oraz Hortexu.
5/ Proszę o przesunięcie znaku drogo−
wego na skrzyżowaniu ul. Medycznej
z Dobrzyńską (zastawia wyjazd). 6/
Proszę o remont placu i naprawę
ogrodzenia oraz wymianę stolarki
okiennej w Zespole Szkół Ekono−
miczno−Kupieckich. 7/ Proszę o re−
mont ul. Miodowej oraz przebudowę
Jaśminowej. 8/ Proszę o urządzenie
boiska sportowego na terenach przy−
legających do kościoła św. Jadwigi. 9/
Proszę o wykonanie dokumentacji
technicznej kanalizacji sanitarnej dla
części osiedla przy ul. Szpitalnej. 10/
Proszę o przedłużenie zatoczki samo−
chodowej w al. Kobylińskiego (przy
„marynarzu”). 11/ Proszę o wykona−
nie chodnika między Szkołą Podsta−

Utylizacji Odpadów Komunalnych
Sp. z o.o.
7. UCHWAŁA NR 830/XLVIII/05
w sprawie zmian w Statucie Miej−
skiego Ośrodka Pomocy Społecz−
nej w Płocku.
8. UCHWAŁA NR 831/XLVIII/05
w sprawie zmiany Uchwały Nr
672/XXXVIII/05 Rady Miasta
Płocka z dnia 22 marca 2005 r.
w sprawie określenia zadań reha−
bilitacji zawodowej i społecznej
oraz przeznaczenia na nie środków
Państwowego Funduszu Rehabili−
tacji Osób Niepełnosprawnych
na rok 2005, zmienionej Uchwałą
Nr 706/XL/05 Rady Miasta
Płocka z dnia 24 maja 2005 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr
672/XXXVIII/05 Rady Miasta
Płocka z dnia 22 marca 2005r.w
sprawie określenia zadań rehabili−
tacji zawodowej i społecznej oraz
przeznaczenia na nie środków Pań−
stwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na rok
2005 oraz Uchwałą Nr 764/
XLIV/05 Rady Miasta Płocka
z dnia 23 sierpnia 2005 r. w spra−
wie
zmiany
Uchwały
Nr
672/XXXVIII/05 Rady Miasta
Płocka z dnia 22 marca 2005 r.
w sprawie określenia zadań rehabi−
litacji zawodowej i społecznej oraz
przeznaczenia na nie środków Pań−
stwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na rok
2005.
9. UCHWAŁA NR 832/XLVIII/05
w sprawie realizacji przedsięwzię−

cia pn. „Wykonanie i modernizacja
sieci ciepłowniczej położonej
w Płocku przy ul. Tumskiej – etap
II i III” w ramach zadania inwesty−
cyjnego „Przebudowa i moderniza−
cja ul. Tumskiej wraz z infrastruk−
turą”.
10. UCHWAŁA NR 833/XLVIII/05
w sprawie zmiany uchwały Nr
1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002
roku w sprawie zasad wynajmowa−
nia lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu miasta
Płocka.
11. UCHWAŁA NR 834/XLVIII/05
w sprawie ustalenia opłat za świad−
czenia udzielane przez przedszkola
publiczne prowadzone przez mia−
sto Płock.
12. UCHWAŁA NR 835/XLVIII/05
w sprawie ustalenia opłat za pobyt
dziecka w żłobku prowadzonym
przez miasto Płock.
13. UCHWAŁA NR 836/XLVIII/05
w sprawie nadania statutu Miej−
skiemu Zarządowi Dróg.
14. UCHWAŁA NR 837/XLVIII/05
w sprawie zgody na wykorzystanie
Wielkiego
Reprezentacyjnego
Herbu Miasta Płocka.
15. UCHWAŁA NR 838/XLVIII/05
w sprawie zmiany imienia Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Płocku.
16. UCHWAŁA NR 839/XLVIII/05
w sprawie delegowania przedsta−
wiciela Rady Miasta Płocka do
Konwentu Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Płocku.
17. UCHWAŁA NR 840/XLVIII/05
w sprawie wyrażenia zgody na

udzielenie bonifikaty od opłaty
z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego nieru−
chomości stanowiących własność
Gminy Płock, w prawo własności
tych nieruchomości.
18. UCHWAŁA NR 841/XLVIII/05
w sprawie zmiany Uchwały Nr
628/XXXV/04 Rady Miasta Płoc−
ka z dnia 28 grudnia 2004r.
w sprawie przyjęcia Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwią−
zywania Problemów Alkoholo−
wych na terenie miasta Płocka na
rok 2005, zmienionej Uchwałą Nr
726/XLIII/05 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2005 r., Uch−
wałą Nr 768/XLIV/05 z dnia 23
sierpnia 2005 r. oraz Uchwałą Nr
799/XLV/05 z dnia 27 września
2005 r.
19. UCHWAŁA NR 842/XLVIII/05
w sprawie zmiany uchwały Nr
821/XLVII/05 Rady Miasta Płoc−
ka z dnia 25 października 2005 ro−
ku w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie do projektu „Budo−
wa zintegrowanej bazy danych
obiektów mapy katastralnej, mapy
zasadniczej oraz integracja z bazą
danych topograficznych TBD oraz
przygotowanie rejestru cen i war−
tości nieruchomości dla wybra−
nych obszarów testowych Woje−
wództwa Mazowieckiego” finan−
sowanego ze środków z Mecha−
nizmu Finansowego EOG oraz
Norweskiego Mechanizmu Finan−
sowego.

wową nr 16 a budynkiem przy ul.
Mieszka I 4 oraz łączącego al. Koby−
lińskiego z Aleją Spacerową. 12/ Pro−
szę o rozdzielenie kolektora ścieko−
wego w al. Kobylińskiego na sieć sa−
nitarną i deszczową. 13/ Proszę o wy−
mianę okien w Szkole Podstawowej
nr 13. 14/ Proszę o remont chodnika
na ul. Sierpeckiej do ul. Bielskiej,
łącznie z przejściem przez tory kole−
jowe i doprowadzenie chodnika do SP
nr 13. 15/ Proszę o wyremontowanie
łącznika między ul. Sierpecką a ul.
Krzywą oraz odwodnienie i utwardze−
nie ul. Rolnej i Okólnej. 16/ Proszę
o oświetlenie ul. Bielskiej (od Chopi−
na do granic miasta).

su w niedzielę, aby mieszkańcy osie−
dla Góry mogli zdążyć na msze.

Małgorzata Rybicka
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o wykaz jednostek oceniają−
cych pracę Urzędu Miasta w konkursach,
w których miasto bierze udział. 2/ Kto
z radnych otrzymuje pismo samorządu
terytorialnego „Wspólnota”? 3/ Proszę
o przedstawienie prac przy ul. Kostrogaj.
4/ Kiedy złożono wniosek do KRS o re−
jestrację Funduszu Grantowego? Przewi−
dywany termin ogłoszenia konkursu dla
organizacji pozarządowych. 5/ Połącze−
nia między kierowcami KM a policją
w razie zagrożenia bezpieczeństwa pasa−
żerów. 6/ Czy ogłoszono konkurs na
pomnik Bolesława Krzywoustego?

Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o podwyższenie znaków in−
formacyjnych na wszystkich chodni−
kach w mieście oraz zebranie worków
ze śmieciami z ul. Dobrzykowskiej. 2/
Proszę o ułożenie 2 płyt na przystanku
przy ul. Semestralnej oraz ustawienie
nowego przystanku wraz z zadasze−
niem na ul. Ciechomickiej. 3/ Po raz
piąty proszę o przestawienie słupów
telefonicznych na ul. Ciechomickiej.
4/ W związku z potrąceniem chłopca
na przystanku przy Ośrodku Zdrowia
zwracam się z prośbą o postawienie
tam osoby, która przeprowadzałaby
dzieci w godz. 12−14. 5/ Proszę o wy−
malowanie pasów na ul. Góry, usta−
wienie tam znaku informacyjnego
przy światłach i przywrócenie autobu−

Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ W sprawie kursowania autobusu
miejskiego linii nr 26. 2/ W sprawie do−
posażenia Miejskiego Centrum Roz−
wiązywania Problemów Społecznych
przy ul. Misjonarskiej.
Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o ogrodzenie i zainstalowanie
bramy wjazdowej na teren Ośrodka
Zdrowia przy ul. Góry. 2/ Moderniza−
cja przepompowni ścieków przy ul.
Jasnej (termin rozpoczęcia, źródło fi−
nansowania, technologia).
Anna Kossakowska

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o informacje dotyczące zaku−
pu materiałów i wyposażenia dla Miej−
skiego Centrum Rozwiązywania Prob−
lemów Społecznych.
Bożena Musiał

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Kiedy zostanie wykonany (planowa−
ny na 2005 rok) remont węzła cieplne−
go przy Placu Dąbrowskiego 1? 2/ Za−
bezpieczenie budynku przy al. Kiliń−
skiego 1, w którym zbierają się podej−
rzane osoby. 3/ Zagospodarowanie te−
renu przy Specjalnym Ośrodku Szkol−
no−Wychowawczym przy ul. Gradow−
skiego 24.

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Dlaczego nie doszło w bieżącym ro−
ku do przeniesienia bakteriologii na te−
ren szpitala miejskiego? 2/ Proszę
o wprowadzenie do budżetu na 2006
rok inwestycji pod nazwą „utwardzenie
ul. Granicznej”. 3/ Proszę o finansowe
rozliczenie remontu sali operacyjnej
szpitala miejskiego. 4/ Proszę o położe−
nie chodnika przy bloku ul. Słowackie−
go 23. 5/ Proszę o zwiększenie liczby
patroli Straży Miejskiej w okolicach ul.
Otolińskiej za torami, zwłaszcza rano
i wieczorem oraz oznakowanie przejść
dla pieszych na pętli autobusowej. 6/
Proszę o zabezpieczenie środków
w budżecie miasta na remont boisk
przy L.O. im. Wł. Jagiełły oraz wymia−
nę stolarki okiennej w głównym bu−
dynku.
Opr. (j)
Sygnały Płockie
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Mniejsze opłaty
Dobra wiadomość dla rodziców dzie−
ci uczęszczających do żłobka lub
przedszkola. Od 1 stycznia 2006 roku
zapłacicie mniej.
Na ostatniej sesji radni zdecydowali,
że opłata stała za korzystanie z przed−
szkola prowadzonego przez miasto ob−
niża się o 35 zł, a za korzystanie ze
żłobka o 30 zł. Tym samym, za mie−
sięczny pobyt dziecka w placówce zap−
łacicie miesięcznie 50 zł. Oczywiście,
do tego dochodzą opłaty za wyżywie−

nie. Stawka dzienna w przedszkolu wy−
nosi 4 zł (trzy posiłki) lub 2 zł (obiad),
a w żłobku – 3,80 zł. Ponadto rodzice
muszą płacić za wszystkie zajęcia do−
datkowe, np. rytmikę, język angielski,
taniec itp.
Obniżka cen w przedszkolach i żłob−
kach spowoduje, że do budżetu miasta
będzie wpływać mniej pieniędzy.
W pierwszym przypadku będzie to
o 927,5 tys. zł, a w drugim – o 36 tys. zł
mniej.
(m.d.)

Płockie Ciechomice zmieniają obli−
cze. Zakończyła się właśnie budowa
ulicy św. Faustyny. Licząca 278 me−
trów droga ma teraz polbrukową jezd−
nię, chodniki oraz wjazdy na posesje.
Pojawiło się także oświetlenie, popro−
wadzono rów melioracyjny i sieć wo−
dociągową. Koszt budowy wyniósł
430 tys. zł brutto.
Kontynuowane są także prace przy
budowie chodników w ulicach: Cie−
chomicka i Góry oraz w części ul.
Łąckiej. W tej chwili realizowane są
dwa ostatnie etapy tej inwestycji.
Etap I od ul. Łąckiej do ul. Na Stoku
zakończono w 2004 roku. Etap II

JAN GAWRYŁKIEWICZ

Nowe ulice
o długości 370 metrów (od ul. Na
Stoku w kierunku ul. św. Faustyny)
wykonano na początku listopada br.
Do 19 grudnia, o ile pozwolą na to
warunki atmosferyczne, powinny za−
kończyć się prace przy trzecim odcin−
ku: od ośrodka zdrowia w ul. Góry do
ul. Ciechomickiej i częściowo ul.
Łąckiej, co pozwoli na połączenie
z częścią chodnika wykonaną
w 2004 r. Natomiast w styczniu przy−
szłego roku powinien być gotowy
ostatni, czwarty fragment prowadzą−
cy do ul. św. Faustyny. Łączny koszt
budowy chodnika to ponad 1 mln zł
brutto.
(m.k., m.d.)

Synów Pułku gotowa
Nowo wybudowana ulica Synów Pułku została dopuszczona do ruchu.
Na odcinku od ul. Swojskiej do ul. Pałacowej drogowcy wykonali asfal−
tową nawierzchnię wraz z polbrukowymi chodnikami i zjazdami do posz−
czególnych posesji oraz nawierzchnię skrzyżowania z ul. Swojską i ul. Pa−
łacową. Dla ułatwienia komunikacji osób niepełnosprawnych obniżono kra−
wężnik w miejscu przejścia dla pieszych do 2 cm ponad poziom jezdni.
W ul. Pałacowej wykonano także kanalizację deszczową wraz z wpustami
ulicznymi.
mk

W październiku 2000 roku radni przyjęli uchwałę w sprawie re−
alizacji Programu Rozwoju Turystyki w latach 2000 – 2012,
opracowanego przez zespół autorski dr Jana Owsiaka z toruń−
skiego Instytutu Turystyki

Darowanie długów
Radni zgodzili się na umorzenie zo−
bowiązania Samodzielnemu Zespoło−
wi Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej.
SZPZOZ za poręczeniem Urzędu
Miasta otrzymał pożyczkę w wysoko−
ści 1 mln 640 tys. zł, udzieloną przez
spółkę Rynex. Pieniądze te zostały
wydane na wypłaty wynagrodzeń, wy−
nikających z ustawy „203” oraz na
spłatę zaległych zobowiązań w stosun−
ku do kontrahentów, dostarczających
leki i materiały medyczne.
Ponieważ SZPZOZ nie miał możli−
wości spłacenia długu, zrobił to za niego
Urząd Miasta. Teraz ZOZ, z powodu
trudnej sytuacji finansowej, zwrócił się
do miasta z prośbą o umorzenie istnieją−
cego zobowiązania wraz z odsetkami,
czyli w sumie 1 mln 910 tys. zł.
Za umorzeniem długu było 18 rad−
nych, a jeden wstrzymał się od głosu.
Radni zgodzili się również na zwol−
nienie z długu (ponad 24,5 mln zł) Za−
kładu Utylizacji Odpadów Komunal−

nych w Kobiernikach. Pożyczka zo−
stała zaciągnięta w latach 1999−2000
na budowę zakładu oraz na rozbudo−
wę składowiska. Optymistyczne zało−
żenia ekonomiczne, przyjęte w biz−
nesplanie nie zostały osiągnięte, gdyż
do zakładu dostarczanych jest tylko
60 proc. zakładanej ilości śmieci. Po−
nadto, gmina w celu uregulowania
praw majątkowych wniosła prawo
własności wybudowanych obiektów
i nieruchomości gruntowych o pow.
47,05 ha jako wkład niepieniężny
(aport) na podwyższenie kapitału za−
kładowego spółki. Realizacja tego za−
dania przyniosła znaczne zwiększenie
kosztów, gdyż wzrósł podatek od nie−
ruchomości oraz rozpoczęto wywoże−
nie odcieków z wyłączonych z eksplo−
atacji składowisk i wdrożono monito−
ring składowisk według obowiązują−
cych przepisów.
Za zwolnieniem z długu było 17
radnych, a dwóch wstrzymało się od
(m.d.)
głosu.

Turyści jeszcze
poczekają

W związku z wyborem Zenona Sylwestra Wiś−
niewskiego na posła, w Radzie Miasta powstał wa−
kat. Na to miejsce wszedł Jan Robakiewicz, który
w wyborach samorządowych uzyskał w kolejności
największą liczbę głosów z tej samej listy Komitetu
Wyborczego „Nasze Miasto Płock”. Na listopado−
wej sesji nowy radny złożył uroczyste ślubowanie.
Jan Robakiewicz ma 50 lat, z wykształcenia jest
technikiem budowlanym. Pracuje w Płockiej Spół−
dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko−Własnościowej
jako kierownik osiedla Tysiąclecia.
(j)
Sygnały Płockie

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Nowy radny

Z informacji przedstawionej na
ostatniej sesji Rady Miasta wynika, że
– na dobrą sprawę – program ten do−
piero teraz zaczynamy realizować.
Drobne działania w sferze likwidacji
barier architektonicznych czy budowy
fragmentarycznych ścieżek rowero−
wych i podwyższania standardu bazy
noclegowej i gastronomicznej trudno
uznać za znaczące sukcesy. Rozpo−
częte porządkowanie skarpy od Jaru
Kazimierza Wielkiego do Jaru Abisy−
nia (zabezpieczenie przed osuwiska−
mi, rewaloryzacja ciągów komunika−
cyjnych, budowa alejek, modernizacja
oświetlenia, nasadzenia zieleni) bę−
dzie kontynuowane w przyszłym ro−
ku. Część funkcji planowanego Płoc−
kiego Centrum Turystyki przejęło
Centrum Informacji Turystycznej,
mieszczące się obecnie w Domu Dar−
mstadt. Niewiele też na tę dziedzinę
przeznaczano pieniędzy w budżecie
miasta.
Mimo to, w ostatnich latach ruch tu−
rystyczny w naszym mieście zwiększa
się, choć w centrum uwagi gości po−
zostają: Muzeum Mazowieckie, kate−
dra i zoo. Gdy zostaną zrealizowane
zadania rozpoczęte (remont Tumskiej,

amfiteatr, nowa siedziba Płockiej Ga−
lerii Sztuki i drugi etap muzeum) mo−
żemy spodziewać się znacznie wię−
kszego napływu turystów i przedsta−
wić im bogatszą ofertę zwiedzania.
Ale trzeba zapewnić też większy kom−
fort pobytu i więcej atrakcji. Oprócz
poszerzenia bazy hotelowej o tańsze
noclegi (obecnie Płock dysponuje
1260 miejscami noclegowymi: 689
całorocznych w hotelach i pensjona−
tach, 572 w internatach i akademi−
kach), w najbliższych planach jest
rozbudowa ścieżek rowerowych i po−
łączenie ich ze ścieżkami istniejącymi
np. w gminie Łąck, lepsze oznakowa−
nie turystyczne Płocka, by turyści nie
błądzili w poszukiwaniu miejsc war−
tych obejrzenia. Kontynuowane jest
zagospodarowanie skarpy wiślanej
i uatrakcyjnienie kąpieliska Sobótka.
Niebawem miasto wzbogaci się o 2
hotele: zaawansowana jest budowa
hotelu przy ul. Piekarskiej, a przy Sta−
rym Rynku Towarzystwo Naukowe
Płockie w kamienicach pod nr 21 i 23
chce utworzyć Dom Pracy Twórczej
z pokojami gościnnymi. A dla bogat−
szych turystów ciągle aktualny jest
plan budowy portu jachtowego. E.J.

7

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Pierwszy rok

Biblioteka po remoncie
Mieszkaniowej „Chemik” – jednego ze
sponsorów remontu.
(rł)
Kierownik filii nr 6 dziękuje Bożenie
Strzelckiej oraz sponsorom: prezesom
SM „Chemik”– Włodzimierzowi Obi−
dzińskiemu i Krzysztofowi Marcinkie−
wiczowi, Elżbiecie Szczawińskiej, Eu−
geniuszowi Hofmanowi, firmie gastro−
nomicznej „Admar”, Adamowi Fur−
mankowi, Administracji osiedla „Po−
dolszyce Płd.”, klubowi osiedlowemu,
Radzie Osiedla, Beacie Szczytniew−
skiej, Ryszardowi Janaszowi, policji
oraz wszystkim koleżankom i kolegom,
którzy mi pomagali
Mirosława Rusek

Apel Prezydenta Miasta Płocka
do Zarządu PKN Orlen S.A.
Szanowni Członkowie Zarządu,
jako gospodarz Płocka zwracam się do Państwa w imieniu wszystkich miesz−
kańców z apelem o obniżenie cen paliw w naszym mieście do wysokości śred−
niej krajowej. Jestem przekonany, że w Płocku istniały i istnieją warunki sprzy−
jające podjęciu takiej decyzji.
Wielokrotnie pokazaliście Państwo dbałość o wizerunek Orlenu w oczach lo−
kalnej społeczności poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć z miastem na
rzecz jego mieszkańców. Współpracujemy m.in. przy realizacji takich projek−
tów, jak Płocki Park Przemysłowo−Technologiczny, Fundusz Grantowy, Cen−
trum ONZ ds. Szkoleń i Badań „Cifal”, hali widowiskowo−sportowej czy wyda−
rzeniach o charakterze kulturalnym.
Z pewnością z uznaniem i wdzięcznością odebrany zostałby przez nas, płocczan,
gest Orlenu w kierunku obniżenia tak wysokich cen paliw w naszym mieście.
Z wyrazami uznania dla Państwa decyzji
Mirosław Milewski
Prezydent Miasta Płocka

Narkotyki i nóż
Policjanci zatrzymali 22−letniego
płocczanina Łukasza J., u którego
znaleziono pokaźną ilość narkoty−
ków. Chłopak mieszkał wraz z matką
w bloku przy ul. Słowackiego, uczył
się w zaocznym technikum. Do tej
pory nie był notowany. Funkcjonariu−
sze, aby dostać się do mieszkania mu−
sieli odciąć zawiasy w drzwiach anty−
włamaniowych, gdyż Łukasz J. nie
chciał im otworzyć oraz groził uży−
ciem noża. Na miejscu policjanci zna−
leźli: 33 torebki foliowe z amfetami−

mówi Małgorzata Wójkowska, koordy−
nator mieszkania chronionego.
Zainteresowanie programem jest du−
że. W kolejce oczekujących jest kilka−
naście osób. Dlatego miasto przygoto−
wuje kolejny lokal. – To już będzie sa−
modzielne mieszkanie bez terapeutów,
które będzie drugim etapem usamo−
dzielnienia i zapewni kontynuację pro−
jektu – mówi Marzena Kalaszczyńska –
Kikiewicz, Rzecznik Osób Niepełno−
sprawnych UM. Tu uczestnicy progra−
mu mogliby mieszkać maksymalnie 5
lat. Lokal ma być przekazany na potrze−
by projektu w połowie 2006 roku.
Mieszkanie chronione to projekt par−
tnerski – Urzędu Miasta, Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej i Stowa−
rzyszenia “Silni Razem” – dofinanso−
wany z Funduszu Grantowego.
(rł)

ną, 3 torebki z marihuaną, nasiona ko−
nopi i bielunia oraz ok. 100 ml me−
tamfetaminy. Ponadto zabezpieczono
kilkanaście używanych strzykawek
i igieł ze śladowymi ilościami rozro−
bionej amfetaminy oraz akcesoria do
palenia marihuany. W mieszkaniu
znajdowały się również przedmioty
pochodzące prawdopodobnie z kra−
dzieży: kołpaki oraz radioodtwarzacz
samochodowy.
Zatrzymanemu grozi do pięciu lat
pozbawienia wolności.
(m.d.)
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Filia Biblioteczna nr 6 przy ul.
Czwartaków 4 (Podolszyce Płd.) wzno−
wiła działalność 18 listopada po gene−
ralnym remoncie, który trwał blisko
dwa miesiące. W tym czasie wymienio−
no podłogę, zainstalowano podwiesza−
ny sufit i nowe oświetlenie, ściany zo−
stały odświeżone – położono gładź
i nowy kolor. Wymienione zostały rów−
nież drzwi i stoliki dla czytelników.
Kierownik filii Mirosława Rusek pod−
kreśla, że dzięki remontowi poprawiły
się znacznie warunki pracy biblioteka−
rek. W przyszłym roku mają zostać wy−
mienione okna. Filia Książnicy Płoc−
kiej dzierżawi lokal od Spółdzielni

Pierwsze w Płocku mieszkanie chro−
nione obchodziło w listopadzie pier−
wszą rocznicę swego istnienia. W loka−
lu przy ul. Norwida mieszka 5 osób
z różnym rodzajem niepełnosprawno−
ści. Każda realizuje indywidualny pro−
gram treningowy, który ma jej pomóc
w usamodzielnieniu się. Uczą się tu go−
tować, dbać o mieszkanie, gospodaro−
wać własnymi pieniędzmi. Mieszkańcy
żyją jak w normalnym domu; wspólne
posiłki, zakupy, rano wyjazd na war−
sztaty, do szkoły lub pracy, po południu
wyjścia do kina, restauracji, do fryzje−
ra. Nad ich postępami czuwają opieku−
nowie i trenerzy. Pobyt jest odpłatny,
a mieszkanie ma charakter rotacyjny.
– Maksymalny pobyt to dwa lata. Trzy
osoby już wyprowadziły się z mieszka−
nia. Na ich miejsce przyszły następne –

Nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości, aby być ofiarą
przemocy. Poniżanie i obelgi bolą tak samo, jak bicie.

Nie bądź obojętny
Problem krzywdzenia dzieci przez
ich rodziców lub opiekunów dotyczy
również rodzin w Płocku – alarmuje
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz−
nej. Świadczą o tym dane statystycz−
ne MOPS−u. W pierwszym półroczu
2005 roku do Ośrodka Interwencji
Kryzysowej MOPS zostało zgłoszo−
nych 79 rodzin, w których wystąpił
problem przemocy wobec dzieci.
– Konsekwencje krzywdzenia dzieci
są długofalowe. Dziecko doznające
przemocy w przyszłości ma proble−
my emocjonalne, rówieśnicze, szkol−
ne, sięga po alkohol, narkotyki,
wchodzi w środowiska przestępcze,
samo stosuje przemoc lub dopuszcza
się samookaleczeń, prowadzących
nawet do samobójstw – czytamy

w komunikacie MOPS. Dlatego war−
to zapobiegać krzywdzeniu dzieci,
aby minimalizować późniejsze skut−
ki społeczne.
Miejski Ośrodek zwraca się z prośbą
do osób, będących świadkami przemo−
cy wobec dzieci – sąsiadów, krewnych,
pedagogów szkolnych, wychowawców
w przedszkolach i żłobkach, pracowni−
ków służby zdrowia, osób duchownych
i innych, aby zgłaszali fakt krzywdze−
nia dzieci do Miejskiego Ośrodka Po−
mocy Społecznej osobiście lub telefo−
nicznie. Ośrodek zapewnia, że spraw−
dzi każdą informację. Anonimowość
i dyskrecja zapewniona. Oto adres: Oś−
rodek Interwencji Kryzysowej ul. Wol−
skiego 4, I piętro, pok. 112 – 116 lub te−
lefon 364 – 02 – 48 (do 51).
(rł)

Dodatkowe kursy
Komunikacja Miejska zmieniła godziny odjazdów niektórych autobusów oraz
dodała kursy. Z przystanku przy al. Jana Pawła II – Mazura o godz. 7.25 odjeżdża
dodatkowy autobus linii 35. W dni wolne „35−tka” nie odjeżdża już o 17.14 a o
17.10. Ponadto, kurs ten został wydłużony do Bramy I.
Z tego samego przystanku o godz. 7.42 odjeżdża dodatkowy autobus linii 19.
Natomiast o godz. 7.00, 7.45 i 8.20 odchodzą dodatkowe „czerwoniaki” linii
22.
(m.d.)
Sygnały Płockie
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305 tys. zł otrzymało miasto na przystosowanie budynku przy ul. Ko−
chanowskiego 7 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy

Nowa placówka
Będzie to drugi tego typu dom w Płoc−
ku. W przeciwieństwie do istniejącego
od sześciu lat ŚDŚ przy ul. Reja, który
opiekuje się osobami z zaburzeniami
psychicznymi, nowy dom przeznaczony
będzie dla osób niepełnosprawnych inte−
lektualnie. – W większości dla osób, któ−
re opuszczają szkoły specjalne – mówi
Marzena Bartosik z MOPS.
Powstanie domu zaakceptował już
Wydział Polityki Społecznej Mazo−
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie, a Rada Miasta Płocka
podjęła w październiku w tej sprawie
uchwałę.
Dotacja celowa w łącznej kwocie
305 tys. zł przeznaczona zostanie na re−
mont budynku i zakup wyposażenia
(zestawy komputerowe, kserokopiarka,
sprzęt AGD, RTV, meble, sprzęt reha−
bilitacyjny, pomoce dydaktyczne i ma−
teriały do prowadzenia terapii zajęcio−
wej oraz bieżącą działalność). Na 120
mkw. powstaną przede wszystkim pra−
cownie: kulinarna, plastyczno – manu−
alna, gimnastyczno – relaksacyjna.

W planach jest też stworzenie świetli−
cy, pokoju dziennego i gabinetu psy−
chologa.
Dom ma być otwarty pięć dni w ty−
godniu; od 7.30 do 15.30. O przyjęciu
będzie decydował zespół składający się
z kierownika domu, pracownika socjal−
nego, terapeutów i pielęgniarki. Zgod−
nie z planami nowy ŚDS może przyjąć
15 uczestników, którzy przez pół roku
będą realizowali indywidualny pro−
gram, mający ich przygotować do sa−
modzielnego funkcjonowania w rodzi−
nie i w społeczności lokalnej. Obok za−
jęć pobudzających i rozwijających
praktyczne umiejętności (gospodaro−
wanie budżetem, zajęcia domowe) oso−
by te będą uczestniczyć w zajęciach te−
rapeutycznych i rehabilitacyjnych.
Otwarcie placówki zaplanowano
jeszcze w tym roku. Środki finansowe
na bieżącą działalność ŚDS pochodzić
będą z budżetu państwa przekazywa−
nych corocznie przez Wojewodę Ma−
zowieckiego w ramach dotacji celo−
wej.
(rł)

ZUS informuje

Od umów zleceń
Płocki oddział Zakładu Ubezpie−
czeń Społecznych informuje, iż usta−
wa z 1 lipca 2005 r. wprowadziła
zmiany w zakresie podlegania ubez−
pieczeniom społecznym osób wyko−
nujących pracę na podstawie umowy
agencyjnej lub umowy zlecenia i pro−
wadzących jednocześnie działalność
gospodarczą. Zgodnie z nowym
brzmieniem art. 9, wyboru – czy opła−
cać składki ubezpieczeniowe od dzia−
łalności gospodarczej czy od umowy
zlecenia – można dokonać jedynie
w sytuacji, gdy podstawa wymiaru
składek z umowy zlecenia wyniesie co
najmniej tyle, ile wynosi obowiązują−
ca ją podstawa naliczania składek z ty−
tułu działalności gospodarczej (obec−
nie 1391,12 zł tj. 60% przeciętnego
wynagrodzenia albo – dla nowych
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firm – 254,70 zł tj. 30% minimalnego
wynagrodzenia).
Jeżeli jednak przedsiębiorca będzie
wykonywał umowę zlecenie, a uzy−
skane z tego tytułu miesięczne wyna−
grodzenie nie przekroczy kwoty pod−
stawy wymiaru składek z tytułu dzia−
łalności, wówczas ma obowiązek op−
łacania składki na Fundusz Ubezpie−
czeń Społecznych zarówno od umowy
zlecenia jak i działalności gospodar−
czej.
Zmiany te obowiązują od 1 listopa−
da br.
Bez zmian pozostały zasady obej−
mowania ubezpieczeniami osób, które
wykonują pracę na podstawie kilku
równoległych umów zleceń.
Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy ZUS)

Zespół Poradnictwa Specjalistyczne−
go nr 1 zmienił siedzibę. Na początku
listopada specjalistyczny zespół Miej−
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku przeniósł się z pl. Dąbrow−
skiego 1 na ul. Kolegialną 47 (budynek
przychodni).
Przypominamy, że w ZPS pracują
pedagodzy, psycholog, logopeda
i prawnik. Zespół spełnia rolę dia−
gnostyczną, terapeutyczną, profilak−
tyczną, edukacyjno−informacyjną
oraz społecznego wsparcia. Prowa−
dzona jest tu praca z rodziną, tworzo−
ne są grupy wsparcia, udzielane po−
rady logopedyczne i organizowane
zajęcia indywidualne z dziećmi w ce−
lu usuwania wad oraz redukcję zabu−
rzeń wymowy. Poradnictwo prawne
ZPS dotyczy przede wszystkim pra−
wa opiekuńczo−rodzinnego dla
członków rodzin, zgłaszających po−
trzebę udzielania pomocy w tym za−
kresie.
ZPS przy ul. Kolegialnej 47 mieści
się na 2 piętrze w pok. 202, 203, 204,
204a. Otwarty jest od poniedziałku do
piątku od godz. 7.30 – 15.30 (a w środy
od 9.30 do 17.30).

Logopeda przyjmuje w poniedziałki od
godz. 7.30 do 17.00 i w piątki od godz.
7.30 do 14.00, a w pozostałe dni jak inni
specjaliści. Z ZPS nr 1 można skontakto−
wać się telefonicznie pod nr: 364−02−89,
364−70−95, 364− 02− 88 (logopeda).
Dni otwarte
Zespół Poradnictwa Specjalistyczne−
go przy ul. Kolegialnej 47 zaprasza
również na Dni Otwarte Porad i Kon−
sultacji Specjalistycznych. W każdą
ostatnią środę miesiąca w godzinach
9.30 – 17.30 będzie można przyjść i za−
poznać się z ofertą placówki. ZPS
udzieli konsultacji i porad w zakresie:
– poradnictwa prawnego w zakresie
prawa rodzinnego, cywilnego, karnego
i administracyjnego dla rodzin;
– pomocy psychopedagogicznej oso−
bom, rodzinom naturalnym, zastęp−
czym oraz dzieciom o specjalnych po−
trzebach edukacyjnych i opiekuńczo−
wychowawczych.
– poradnictwa logopedycznego we
wczesnym wykrywaniu nieprawidło−
wości w rozwoju mowy.
Więcej informacji na ten temat udziela
p. Anna Grędecka pod nr. tel. 364−02−89
lub 364−02−95
(rł)

APA czyli twórczość
Centrum Wolontariatu uruchomiło
Amatorską Pracownię Artystyczną
(A.P.A.). Pracownia działa od 26 paź−
dziernika i jest prowadzona przez Kata−
rzynę Kwiatkowską i Martę Kaczorow−
ską – studentki trzeciego roku pedago−
giki opiekuńczo−wychowawczej z pla−
styką Państwowej Wyższej Szkoły Za−
wodowej. Na zajęcia zgłosiło się 12

dzieci ze szkół podstawowych, które
będą zgłębiać techniki malarstwa, ry−
sunku, rzeźby. Będą wspólnie lepić,
wycinać, projektować, wyszywać, two−
rzyć własne techniki malarskie. A.P.A.
Działa w Centrum Rozwiązywania
Problemów Społecznych (ul. Misjonar−
ska 22). Zajęcia odbywają się co środę
o godz. 15.30.
(lkg)

Dom Pomocy Społecznej w Płocku otworzył Rehabilitacyjne
Centrum Zabaw Psychomotorycznych „Puchatek”

Nie tylko zabawa
Puchatek – to duża konstrukcja
z drewna i metalu, która stoi na terenie
ogródka Domu Pomocy Społecznej
„Przyjaznych Serc”. Jest tu wieża z da−
chem, ruchomy mostek, pomosty i plat−
formy, drabinki, krótkie ślizgawki
i podjazdy dla wózków, które mogą bez
przeszkód przebyć cały tor Rehabilita−
cyjnego Centrum Zabaw Psychomoto−
rycznych. – Służy do zabawy i rehabili−
tacji, lecz nie jest to zwykły plac zabaw
– mówił podczas oficjalnego otwarcia
Centrum Piotr Ostrowicki, dyrektor
DPS−u. – Może służyć do ćwiczeń ogól−
nousprawniających, kinezoterapii, ćwi−
czeń z zakresu koordynacji wzrokowo –
ruchowej. W „Puchatku” zamontowane
zostały również dwie tablice edukacyj−
ne i platforma z ziemią, na której osoby
na wózkach będą mogły hodować rośli−
ny. Podczas otwarcia Centrum (16 li−
stopada) dyrektor DPS−u podkreślał, że
pomysł wyszedł od stowarzyszenia Ko−
lory Życia, które zdobyło ponad 11,4
tys. zł od PFRON−u i ponad 7,6 tys. zł

KRZYSZTOF KALIŃSKI

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Zmiana siedziby

od sponsorów (P.H. „Zieleń”, MZB Or−
len, MTBS, Rynex, apteki „Medicor”,
CWB i Zajazdu „Pod szczęśliwą gwia−
zdą”).
„Puchatek” ma służyć nie tylko
członkom stowarzyszenia i mieszkań−
com Domu „Przyjaznych serc”, ale
również osobom, które chęć skorzy−
stania z Centrum zgłoszą do „Kolo−
rów Życia” lub DPS−u przy ul. Krót−
kiej.
(rł)
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Dzięki dodatkowym patrolom wzrosło poczucie bezpieczeństwa
wśród płocczan – do takich wniosków doszli prezydent Miro−
sław Milewski oraz komendant policji Ryszard Kijanowski.

Strażnica gotowa
Zakończyła się budowa Jednostki Ra−
towniczo−Gaśniczej Nr 3 Państwowej
Straży Pożarnej i filii pogotowia ratunko−
wego na północnych Podolszycach.
Przypomnijmy, że budowa rozpoczę−
ła się w czerwcu ubiegłego roku, ale
prace zostały przerwane, bo z budżetu
państwa nie wpłynęły obiecane wcześ−
niej pieniądze. Na początku maja został
podpisany aneks do umowy pomiędzy
wykonawcą a miastem.
– Ponieważ zabrakło pieniędzy z bu−
dżetu państwa, miasto podjęło się do−
kończenia inwestycji z własnych pienię−
dzy – mówi prezydent Mirosław Mi−
lewski. – Strażnica przy ul. Urodzajnej
zapewni bezpieczeństwo ponad 40 tys.
ludzi, którzy mieszkają na Podolszy−
cach, w Borowiczkach oraz Imielnicy.
Do tej pory mieszkańcy tych osiedli mu−
szą czekać nawet 20 minut na przyjazd
straży pożarnej czy pogotowia.
Strażnicę zaprojektował płocki Zakład
Usługowo−Projektowy Anes. Wykonaw−
cą była firma Budrox z Gostynina.
Budynek o powierzchni ponad 1,6
tys. mkw. w kształcie litery L ma dwie
kondygnacje przykryte dwuspadowym,
a częściowo trójspadowym dachem.
Elewacja jest w kolorze zieleni, szaro−
ści i żółci. Dla ozdoby jej fragmenty
obłożono cegłą klinkierową w kolorze
ceglastoczerwonym. Dach jest wiśnio−
wy, a rury i rynny – brązowe.

Jednostka pogotowia ratunkowego
zajęła pomieszczenia na parterze (134
mkw. powierzchni użytkowej). Jest
tam pokój lekarza, pielęgniarki, sanita−
riusza i kierowcy. W planach przewi−
dziano także pomieszczenia sanitarno−
socjalne (szatnia, łazienki, toalety),
magazyn i garaż. Pozostałą część par−
teru oraz piętro zajmuje straż pożarna
(1348 mkw. pow. użytkowej). Wię−
kszość parteru przeznaczono na garaże
z zapleczem (342 mkw.) oraz magazy−
ny. Na pozostałej powierzchni zlokali−
zowane są pomieszczenia alarmowe,
sanitarne, rekreacyjno−sportowe (si−
łownia) oraz kotłownia z oddzielnym
wejściem. Na piętrze znajduje się
część administracyjno−biurowa, dy−
daktyczna, sypialnie, szatnie, zaplecze
kuchenne, pralnia, suszarnia oraz ma−
gazyny.
Do tej pory na budowę Jednostki Ra−
towniczo−Gaśniczej Nr 3 wydano ok.
2,4 mln zł (z budżetu państwa pocho−
dziło 1,6 mln zł; resztę dało miasto).
W budynku przylegającym do straż−
nicy znajdzie się również komisariat
policji. Funkcjonariusze będą mieli do
swojej dyspozycji ok. 600 mkw. Poste−
runek zostanie oddany do użytkowania
prawdopodobnie w przyszłym roku. Na
ten cel w przyszłorocznym budżecie
miasta zarezerwowano 1,2 mln zł.
Małgorzata Domańska

Za dzielność

tychmiast zadzwoniłem do sąsiada
Marka Stańczaka, który wraz z córką
Niną wzięli swoją łódkę i razem wypły−
nęliśmy na rzekę.
Dzielni płocczanie uratowali dwóch
mężczyzn; trzeci – 22−letni mieszka−
niec Borowiczek – utonął. – Każdy na
moim miejscu powinien zachować się
tak samo – wspomina tamte zdarzenie
policjant. – Dziwię się, że choć kilku
sąsiadów widziało co się dzieje, nie za−
reagowało. Słyszałem nawet, że ktoś
filmował tę tragedię. To dla mnie nie
do pojęcia.
Marek Stańczak i jego córka również
zostali odznaczeni Srebrnym Krzyżem
Zasługi tydzień wcześniej.
(m.d.)

Jacek Rokicki – płocki policjant otrzy−
mał Srebrny Krzyż Zasługi „Za Dziel−
ność”. Prezydent RP uhonorował go tym
odznaczeniem za uratowanie życia dwóm
osobom. Uroczystość odbyła się w Ko−
mendzie Miejskiej Policji, a odznaczenia
gratulowali: prezydent Mirosław Milew−
ski i komendant – Ryszard Kijanowski.
Do zdarzenia doszło w połowie
stycznia br. na wysokości ul. Gmury.
Na wiślanej kępie trzech mężczyzn za−
ładowało łódkę drewnem. Niestety, by−
ło go za dużo i łódka zaczęła tonąć.
– Przez okno zobaczyłem, co się
dzieje – opowiada Jacek Rokicki. – Na−

Komendant zwrócił uwagę, że było to
możliwe dzięki pieniądzom, które prze−
kazał Urząd Miasta. Co miesiąc komen−
da dostaje 10 tys. zł. Dzięki temu w cią−
gu dwóch miesięcy (wrzesień, paździer−
nik) na płockie ulice wyszły 103 patrole
więcej, czyli ponad 200 funkcjonariu−
szy. Policjanci skontrolowali ponad ty−
siąc parkingów oraz prawie 1,5 tys. in−
nych obiektów. Wylegitymowali ponad
1,1 tys. osób; 189 sprawców otrzymało
mandat, z czego 34 osoby za wykrocze−
nia porządkowe. W sumie policjanci
wystawili mandaty za 23 tys. zł. Fun−
kcjonariusze zatrzymali 14 osób posia−
dających narkotyki oraz 19 nietrzeź−
wych (w tym jednego nieletniego).
W ramach dodatkowych patroli skontro−
lowano 367 samochodów, zatrzymano

Prezydent podkreślił, że w 2005 roku
miasto na poprawę bezpieczeństwa wy−
da 6 mln 300 tys. zł. – Z tego trzy i pół
miliona przeznaczyliśmy na wydatki
bieżące, a pozostałą kwotę na inwesty−
cje – mówił Mirosław Milewski.
Wydatki bieżące to m.in.: utrzyma−
nie Centrum Powiadamiania Ratunko−
wego i Straży Miejskiej, a inwestycje
– budowa Jednostki Ratowniczo−Gaś−
niczej na Podolszycach, gdzie w przy−
szłym roku zacznie funkcjonować ko−
misariat policji.
– Prezydent obiecał, że w przyszłym
roku przekaże 160 tysięcy złotych na
kupno dwóch pojazdów: furgonu do
przewozu zatrzymanych oraz samocho−
du osobowego – nie ukrywał zadowole−
nia Ryszard Kijanowski.

11 nietrzeźwych kierowców, a dziewię−
ciu zabrano prawo jazdy.
– To bardzo wymierne efekty – mówił
Prezydent na konferencji prasowej.
– Na pewno w przyszłym roku będziemy
pomagać policji, a dodatkowo zastano−
wimy się, czy nie zwiększyć pieniędzy
na patrole.

Policja myśli również o kupnie no−
woczesnego, o dużej mocy, motocykla.
Przydałby się on w pościgach za pirata−
mi drogowymi, szczególnie z udziałem
„ścigaczy”. – W tym roku przeprowa−
dziliśmy 56 kontroli motocyklistów
– opowiadał komendant. – 24 z nich zo−
stało ukaranych mandatami na łączną
kwotę prawie 4,5 tysiąca złotych.
Trzech z nich jeździło bez uprawnień,
a dwóm zabraliśmy prawo jazdy, bo
przekroczyli dopuszczalny limit pun−
któw karnych.
Do tej pory funkcjonariusze rzadko
mieli szansę dogonić motocyklistów.
Teraz marzą o Hondzie CB 1300A
o pojemności 1300 cm sześć. – Zwróci−
liśmy się już do miasta o pomoc w zaku−
pie i jak wszystko pójdzie dobrze, to
w nowym roku będziemy mieli taki (lub
podobny) pojazd w komendzie – cieszył
się Kijanowski.
Policja ma również obietnicę, że je−
żeli marszałek województwa wyłoży
ok. 50 tys. zł, Urząd Miasta przekaże
tyle samo na kupno sprzętu, m.in. al−
kotestów, kamer i aparatów cyfro−
wych.
Małgorzata Domańska

KRZYSZTOF KALIŃSKI

JAN GAWRYŁKIEWICZ

Sześć milionów
na bezpieczeństwo

Sygnały Płockie
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Kronika policyjna

Zdjęcie za dużą kasę
Uwaga kierowcy! W naszym mieście
zaczyna działać nowy fotoradar. Tym
razem nie należy on do policji a do
Straży Miejskiej.
Do przetargu stanęły trzy firmy. Bez−
pośrednio po otwarciu ofert musiały
one wykonać serię 30 zdjęć na drodze
i przedstawić charakterystykę zaofero−
wanego urządzenia. Komisja przetargo−
wa zdecydowała, że najlepszą ofertę
złożył Zakład Urządzeń Radiolokacyj−
nych „Zurad” z Ostrowi Mazowieckiej.
Straż Miejska za fotoradar musiała zap−
łacić niewiele ponad 134 tys. zł brutto.
Zgodnie z zawartą umową, Zurad wy−
posażył dwa stanowiska pracy w sprzęt

* Kierowca Forda Escorta potrącił ro−
werzystę, który poniósł śmierć na
miejscu. Do zdarzenia doszło na te−
renie gminy Brudzeń Duży.
* Policjanci zatrzymali 20−letniego
płocczanina, który w nocy z 25 na
26 lipca br. zabił 54−letniego sąsia−
da. Mężczyzna zadał mu dziesięć
ran kłutych w klatkę piersiową
i brzuch. Do zdarzenia doszło
w mieszkaniu przy ul. Kazimierza
Wielkiego.
* Trzech mężczyzn podających się za
pracowników firmy czyszczącej
przewody wentylacyjne, weszło do
mieszkania przy ul. Jesiennej i skra−
dło pieniądze.
* Z szatni szpitala przy ul. Medycznej
złodziej skradł torbę podróżną,
w której były klucze, radio, doku−
menty i rzeczy osobiste mieszkańca
Gostynina. Straty oszacowano na
400 zł.
(m.d.)

„Kwiatki” z policyjnych raportów

komputerowy i oprogramowanie do
obróbki oraz wydruku zdjęć. Ponadto
firma na własny koszt przeszkoliła sze−
ściu strażników, którzy otrzymali spe−
cjalne certyfikaty i tylko oni mogą ob−
sługiwać nowy sprzęt.
Pieniądze z wystawionych manda−
tów zasilać będą budżet miasta.
– Przede wszystkim chcemy poprawić
stan bezpieczeństwa w mieście – mó−
wi Jolanta Głowacka, rzecznik Straży
Miejskiej. – Chcemy stworzyć specjal−
ny program, w którym – na podstawie
statystyk wypadkowych – określimy
między innymi, gdzie fotoradar powi−
nien stać.
(m.d.)

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Kara za czworonoga
W tym roku płoccy policjanci ukarali
mandatami 63 właścicieli psów, 213
– udzielili pouczeń, a w 13 przypadkach
skierowali do sądu grodzkiego wnioski
o ukaranie. A wszystko przez to, że
czworonogi nie były wyprowadzane na
smyczy lub w kagańcu. Taki obowiązek,
zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z 28
czerwca br., ma każdy właściciel psa.
– Jeśli jest to pies rasy uznawanej za
agresywną lub jest w typie tej rasy, wła−
ściciel ma obowiązek wyprowadzać
czworonoga zarówno na smyczy, jak i w
kagańcu – wyjaśnia Mariusz Gierula,
rzecznik prasowy policji.
Osoby, posiadające psa powinny tak−
że pamiętać, że przepisy dotyczą rów−
nież takich miejsc, jak: windy czy klat−
ki schodowe. Zwalnianie czworonoga
ze smyczy jest dozwolone tylko

* Na ul. Jerozolimskiej policjanci
o godz. 1 w nocy zatrzymali pijane−
go kierowcę mercedesa.
* Na oznakowanym przejściu dla pie−
szych przy ul. Piłsudskiego kierow−
ca Peugeota 206 potrącił kobietę.
* Na parkingu przy ul. Rutskich poli−
cjanci znaleźli Renault Megane, któ−
ry rok wcześniej został skradziony
w Warszawie. Pojazd był zamknięty
i nieuszkodzony. Funkcjonariusze
zainteresowali się nim, gdyż widać
było, że dawno nie był używany.
* Z ul. Obrońców Westerplatte złodzie−
je skradli citroena, a z ul. Lachmana
Toyotę Yaris.
* Ze sklepu przy ul. Tumskiej zginęła
odzież o wartości ok. 3 tys. zł.
* Z mieszkania przy al. Jachowicza zgi−
nął sprzęt RTV oraz pieniądze. Zło−
dziej otworzył drzwi oryginalnym
kluczem, który dzień wcześniej
skradł synowi właścicielki lokalu.

1. Zwłoki wisiały dobrze wyekspo−
nowane, wkomponowane we framugę
2. Dochodzenie było utrudnione, bo
świnia została zjedzona.
3. Podejrzany zrobił dużą i małą po−
trzebę wewnątrz spodni celem uniknię−
cia odpowiedzialności.
4. Odstąpiłem od czynności, ponie−
waż para wymagała pomocy medyczno−
seksualnej.
5. Pokropek nie odniósł skutku, denat
był nadal martwy.
6. Na drodze leżał pies, obok niego
prawdopodobnie właściciel, też de−
nat.
7. W trakcie interwencji zostałem
uderzony miękkim gównem.
8. Przy nietrzeźwej znaleziono trzeź−
we niemowlę.
9. Po oględzinach stwierdzono, że
worek był pusty, ponieważ był dziura−
wy.
10. Poszkodowana została kopnięta
w siedzącą część ciała.
11. Podejrzany nie przyznaje się do
winy z powodów osobistych światopo−
glądowych.
12. Poszkodowany został odwieziony
do szpitala celem umieszczenia w tam−
tejszym zakładzie pogrzebowym.
13. W gwałcie brały udział gromnica
z butelką.

14. Podkreślam ponownie, że patrol
pieszy nie jest w stanie w żaden sposób
skutecznie ująć i zatrzymać uciekające−
go samochodu.
15. Ukrywał się w śmietniku, przez co
cuchnął tak intensywnie, że nawet pies
służbowy się skrzywił.
16. Patrolując ulice zauważyłem spo−
kój.
17. Właściciel bił konia aż do zdech−
nięcia.
18. W miejscu zdarzenia spotkałem
trzech denatów, z których dwoje dawa−
ło oznaki życia w postaci przekleństw,
a trzeci był całkiem nieżywy.
19. Był to pies marki wilczur.
20. Rozpytywany nie widział poszuki−
wanej, ani niczego, bo był niewidomy.
21. Pies powąchał ślad i rzygał jak
kot.
22. Decyzją prokuratora zwłoki ko−
nia wydano rodzinie.
23. Według widocznych śladów na
śniegu przestępca był w butach bez
skarpetek.
24. Sklepowa znajomym dawała od
tyłu.
25. Patrolując ulicę zauważyliśmy
dwóch podejrzanych osobników. Zapy−
taliśmy grzecznie: a wy tu co?, a oni
odpowiedzieli nam wulgarnie: a my tu
nic.
opr. (m.d.)

w miejscach mało uczęszczanych przez
ludzi. – Za złamanie przepisów przewi−
dziano mandat w wysokości 250 złotych
– mówi rzecznik.
(m.d.)

Dla policji

Sygnały Płockie

JANUSZ KUKLEWICZ

Na sesji wprowadzono kilkanaście zmian do budżetu miasta na 2005 r. Radni
– na wniosek Prezydenta – zdecydowali się m.in. na przekazanie płockiej policji
200 tys. zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup najbardziej potrzebnego
sprzętu dla funkcjonariuszy, m.in.: latarek halogenowych, aparatów fotograficz−
nych, walizek kryminalistycznych z wyposażeniem, reflektorów ze statywami,
kserokopiarek, kurtek, kajdanek na ręce i nogi, kamizelek odblaskowych z napi−
sem „dzielnicowy”, skanerów i oprogramowania komputerowego.
(m.d.)
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Wózek bez biletu
Na sesji radni PiS złożyli wniosek,
aby zwolnić z opłaty za przejazd środ−
kami Komunikacji Miejskiej wózki,
z których korzystają dzieci do lat 4.
O ile dzieci do lat czterech nie płacą
za przejazd w Komunikacji Miejskiej,
to przewóz bagażu ręcznego przekra−
czającego wymiary 60x40x 20 cm oraz

wózków i psów podlegał opłacie. Za
każdy przejazd w strefie A trzeba było
za wózek zapłacić 2 zł, a w pozostałych
strefach i liniach sezonowych od 3,60
do 5,40 zł.
Teraz już nie będzie trzeba dodatko−
wo płacić za wózek. Za takim rozwią−
zaniem byli wszyscy radni.
(m.d.)

Sprawny odbiór
Urząd Miasta przeprowadził remonty
rowów melioracyjnych zlokalizowanych
na niskim zalewowym tarasie Wisły oraz
tzw. Skarpie Ciechomickiej. Wyremon−
towano ponad 8 km rowów. Prace prze−
biegały m.in. w okolicach ulic: Dobrzy−
kowska, Browarna, Krakówka. Ich łą−
czny koszt wyniósł 315 tys. zł.
Zadaniem rowów jest sprawny odbiór
wód deszczowych z projektowanych
dróg II przeprawy mostowej, z mostu,
z terenów osiedli Góry, Ciechomice,
Longinus, a także z obszarów zlokalizo−
wanych na niskim zalewowym tarasie

Wisły z miejscowościami: Budy Dolne,
Tokary, Rąbierz. Stan techniczny istnie−
jących rowów nie pozwalał na przyjęcie
przez nie w przyszłości przewidzianej
ilości wód z tych terenów, dlatego też po−
jawiła się konieczność ich remontu. Pra−
ce polegały głównie na odmuleniu dna,
wykoszeniu i wyprofilowaniu skarp, wy−
mianie zabezpieczenia z faszyny oraz
wymianie przepustów. Ogólny kierunek
spływu wód będzie się odbywał w stronę
przepompowni Tokary, która znajduje
się w bezpośrednim sąsiedztwie starego
mostu.
mk

Relaks zarejestrowany
Zarząd Płockiego Klubu Miłośników
Rozrywek Umysłowych „Relaks” in−
formuje, że klub 28 października br. zo−
stał wpisany do rejestru stowarzyszeń
pod nr 242984. W skład zarządu wcho−
dzą: Andrzej Jakubowski – prezes, Jad−
wiga Gałązka – skarbnik, Zbigniew
Wernikiewicz – sekretarz.
Celem działania organizacji jest
m.in. popularyzacja wiedzy o Mazo−
wszu płockim, udział w przedsięwzię−
ciach kulturalnych i rekreacyjnych (pod

kątem rozwoju umysłowego i procesów
pamięciowych), zapobieganie patolo−
giom społecznym, integracja między−
pokoleniowa społeczności lokalnych.
Obecnie w klubie trwa jesienny turniej
szaradziarski dla wszystkich chętnych,
zainteresowanych trenowaniem „szarych
komórek”. Spotkania członków odbywa−
ją się co 2 tygodnie w Klubie Osiedlo−
wym PSML−W przy ul. Łukasiewicza 28
o godz. 17. Najbliższe spotkanie odbę−
dzie się 19 grudnia.
(j)

PWSZ – opiekunem
W Domu Broniewskiego, 21 listopa−
da, uroczyście podpisano dokument,
wieńczący 3 – letni okres sprawowania
opieki PWSZ nad Stowarzyszeniem
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płoc−
ku. Dokument gwarantuje dalszą po−
moc tej stosunkowo młodej, ale prężnie
rozwijającej się placówki oświatowej.
Prezes PUTW – Janina Czaplicka po−
dziękowała władzom PWSZ za to, że
placówka zaistniała w płockim środowi−
sku. W szczególności wyrazy wdzięcz−
ności skierowane były pod adresem dr
Ewy Wiśniewskiej – byłej prorektor
uczelni, która przekonała dr hab. Alek−
sandra Kozłowskiego – rektora i Senat
uczelni o konieczności pomocy Uniwer−
sytetowi, który jest ważny, dla wielu lu−

dzi. Wiele serdeczności skierowano tak−
że do mgr Małgorzaty Znyk, która
w pełnym zakresie realizowała wszyst−
kie prośby członków PUTW.
Obecnie Uniwersytet Trzeciego Wie−
ku częściowo korzysta z auli Państwo−
wej Wyższej Szkoły Zawodowej i z
pracowni komputerowej uczelni.
Uniwersytet otrzymał również
w użytkowanie lokal na biuro, kom−
pletnie wyposażony w nowoczesne
środki przekazu.
W bieżącym roku wprowadzono do
programu Uniwersytetu naukę języka
włoskiego i obsługę komputerów. Po−
nadto przystąpiono do dokumentowa−
nia działalności PTUW w postaci biule−
tynu.
E.U.

Pogorzelcom z pomocą
W wyniku pożaru, jaki miał miejsce 10 października w kamienicy przy ul. Ka−
zimierza Wielkiego 15, czteroosobowa rodzina straciła cały dobytek. Z pomocą
pośpieszył Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw
Obronnych Urzędu Miasta, który poszkodowanym przekazał 4 poduszki i 4 koł−
dry (wyprodukowane specjalnie przez firmę GRET−POL) oraz wyroby dziewiar−
skie. Wcześniej płocki oddział PCK zaopatrzył rodzinę w obuwie.
(j)

Bliskie stacje
Płocki Orlen wprowadza
w całym kraju nową sieć sta−
cji paliw o nazwie „Bliska”.
Stacje są trójkolorowe: zie−
lono−czerwono−białe i przez−
naczone – szczególnie – dla
kierowców, którzy chcą ta−
niej kupować paliwa.
Orlen zarządza siecią po−
nad 1900 stacji o zróżnico−
wanym poziomie obiektów
i oferty handlowej. Dosto−
sowując się do trendów
rynkowych, koncern już
w marcu tego roku, zapo−
wiedział uporządkowanie
struktury sieci poprzez po−
dział na stacje premium
i ekonomiczne. – Z prze−
prowadzonych analiz mar−
ketingowych wynika, że
liczba nabywców oczekują−
cych dobrej jakości paliw
po atrakcyjnych cenach sta−
le rośnie – powiedział na
konferencji prasowej Woj−
ciech Heydel, wiceprezes
zarządu ds. sprzedaży.
– Obecnie stanowią oni 25
procent kierowców odwie−
dzających nasze stacje. Można przy−
puszczać, że w momencie zakończenia
procesu zmiany struktury sieci, udział
klientów w tym segmencie w 2009 ro−

ku wzrośnie do 33 procent.
Na stacjach „Bliska”
sprzedawane będą paliwa:
Eurosuper 95, Super Plus
98. Ekodiesel i LPG. Dodat−
kowo będzie można się tam
też zaopatrzyć w podstawo−
we towary motoryzacyjne
i spożywcze.
Ceny paliw na stacjach eko−
nomicznych mają być o kilka
groszy niższe niż na stacjach
premium. Będzie to możliwe
dzięki obniżeniu kosztów po−
przez ograniczenie wachlarza
usług do podstawowego oraz
rezygnację z programu lojal−
nościowego. Ponadto, niektóre
stacje w godzinach 22 – 6 bę−
dą pracować jako stacje be−
zobsługowe. W tym czasie ce−
na paliw zostanie obniżona
o kolejne kilka groszy. Nie bę−
dzie wtedy można kupić jedy−
nie gazu, którego tankowanie
wymaga obsługi pracownika.
Płatności będą dokonywane za
pomocą kart kredytowych lub
gotówki przy dystrybutorze.
Do końca 2005 r. w całej
Polsce powstanie 30 takich ekonomicz−
nych stacji. Natomiast do 2009 roku
Orlen uruchomi ich około tysiąca.
(m.d.)

Wymiana praw jazdy
Oddział Komunikacji Urzędu Miasta
Płocka informuje, że do dnia 30 czer−
wca 2006r. trwa wymiana praw jazdy
wydanych w okresie od 1 maja 1993
do 30 czerwca 1999 roku.
Osoby, które na czas nie zgłoszą się do
urzędu, mogą w lipcu przyszłego roku
stracić możliwość kierowania pojazdem.
Informujemy również, że osoby po−
siadające prawo jazdy wydane między
1955 rokiem a 30 kwietnia 1993 r.,

które nie dokonały wymiany dokumen−
tu w wyznaczonym ustawowo terminie,
mogą jeszcze to uczynić najpóźniej do
30 czerwca 2006r.
Wnioski można składać w Oddziale
Komunikacji ul. Otolińska 21, III piętro
pokój 311 i 312 oraz w ratuszu – Biuro
Obsługi Klienta ul. Zduńska 3.
Wymieniając teraz prawa jazdy unik−
nąć można kolejek, które będą niewąt−
pliwie w przyszłym roku.

Na Tumską
Trwa przebudowa ulicy Tumskiej
wraz z infrastrukturą (od skrzyżowania
z ul. Kościuszki i Pl. Narutowicza do
skrzyżowania z ul. Kwiatka i Kolegial−
ną), ale miasto myśli już o kolejnych
etapach. Dlatego na ostatniej sesji Rady
Miasta w budżecie miasta zostały za−
bezpieczone środki na wykonanie i mo−

dernizację sieci ciepłowniczej od ul.
Kolegialnej do Królewieckiej (II i III
etap). Wartość przedsięwzięcia szaco−
wana jest na ok. 1,65 mln zł i powinna
potrwać do końca 2006 roku. Środki te
będą uzyskane ze zbycia udziałów gmi−
ny w Płockiej Energetyce Cieplnej.
(m.d.)

Za zasługi i ofiarność
W poprzednim numerze „Sygnałów
Płockich” błędnie podałam, że Wiesław
Wieczorek jest komendantem gminnym
ZOSP RP w Staroźrebach. Powinno być,
że komendantem jest Zdzisław Tyszkie−
wicz, który otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.
Przypomnijmy, że Wiesław Wieczorek
otrzymał najwyższe odznaczenie – Krzyż

Oficerski Orderu Odrodzenia Polski na−
dany przez Prezydenta RP za całokształt
działalności społecznej, olbrzymi wkład
osobisty w propagowanie idei sportów
wodnych i turystyki żeglarskiej.
Zainteresowanych i czytelników
przepraszam za mimowolne wprowa−
dzenie w błąd.
(m.d.)
Sygnały Płockie
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Trzecie piętro Muzeum Mazowieckiego jest już dostępne dla zwiedzających, którzy mogą tu zobaczyć
m. in. największą w Polsce kolekcję szkła secesyjnego oraz prace Bolesława Biegasa

Wielkie otwarcie
To już ostatnia odsłona, przynajmniej
jeśli chodzi o ekspozycje stałe przy ul.
Tumskiej 8. Od 26 listopada możemy
zobaczyć: Wnętrza secesyjne (I i II pię−
tro), Galerie Rzeźby i Malarstwa, Rze−
miosło Artystyczne oraz Malarstwo
i Rzeźbę B. Biegasa. Te trzy ostatnie
zajmują cztery sale (300 mkw) III pię−
tra kamienicy przy ul. Tumskiej 8.

Dalszy rozwój

To co najcenniejsze

Kolekcja Rzemiosła Artystycznego to
duma płockiego muzeum, w szczególno−
ści zespół szkła i porcelany, wśród któ−
rych są wyroby czeskie, niemieckie oraz
najliczniejsze – francuskie. – Wynieśliś−
my z magazynów praktycznie wszystko –
mówiła na konferencji prasowej przed
otwarciem ekspozycji Iwona Wyszatyc−
ka, kurator wystawy. – Część zobaczymy
po raz pierwszy. Zbiór liczy ponad 700
obiektów i reprezentuje najlepsze wy−
twórnie, manufaktury i huty, działające
na przełomie XIX i XX wieku. Są tu
szkła artystyczne, dekoracyjne i użytko−
we, ceramika, szkło warstwowe niezwy−
kłe w formie i bogactwie dekoracji; wa−
zony, wazy, flakony, platery i szklane
pojemniki, np. pięknie zdobiony,
ogromny pojemnik na marynowane śle−
dzie. Do najciekawszych i najcenniej−
szych należą formy słynnych wytwórni
Emila Gallé’go, braci Daum z Nancy,
René Lalique’a, braci Pallme – Köning
oraz Johanna Loetz – Witwe’a. Dzięki
zwiększeniu powierzchni wystawienni−
czej płocką kolekcję można wreszcie zo−
baczyć w całej okazałości.
W magazynach muzealnych pozosta−
ła jeszcze grafika młodopolska, wyroby

Teatr Dramatyczny zainscenizował podczas otwarcia kilku scenek z salonów przełomu
XIX i XX wieku

z cyny i srebra, które będą prezentowa−
ne wymiennie ze szkłem i ceramiką.
Wynalazek Kołodzieja

Chcąc właściwie pokazać ich piękno,
muzealny plastyk Romuald Kołodziej
zaprojektował specjalne gabloty. Na
ich wykonanie ogłoszony został prze−
targ, do którego zgłosiły się trzy firmy.
Wyjątkowość nowych gablot polega na
tym, że większość z nich za podstawę
ma nie prostokąt, a trójkąt. – Dzięki te−
mu rozwiązaniu zyskujemy większą

Muzeum Historii Płocka
Muzeum Mazowieckie nie śpi już na
walizkach. Ostatnia została wypakowana
tuż przed otwarciem III piętra kamienicy
przy ul. Tumskiej 8. Jednak maga−
zyny nie stoją puste. Są tam zbio−
ry, które czekają na swoje miejsce,
a raczej budynek, bo miejsce już
jest. Przypomnijmy, że akt nota−
rialny w sprawie zakupu nierucho−
mości przy ul. Kolegialnej 2 pod−
pisany został 28 września. Działka o pow.
470 mkw. – wspólna własność Urzędu
Marszałkowskiego i gminy Płock – będzie
właśnie tym miejscem.

matycznego podjęliśmy się opracowania
wstępnej koncepcji przyszłej ekspozycji –
mówiła Barbara Rydzewska. Główny jej
trzon stanowić będzie wystawa sta−
ła poświęcona „X wiekom Płocka
i okolic” podzielona na: Pradzieje,
Mazowsze plemion i Piastów,
Średniowiecze, Złoty wiek XVI
oraz wiek XVII i XVIII. Wspólnie
miałby być pokazany wiek XIX
i XX jako czas rozwoju przestrzennego
Płocka, rzemiosła, życia kulturalnego i ar−
tystycznego oraz okres konfliktów zbroj−
nych i społecznych.

Dziesięć wieków

Pieniądz, medal i sztuka

Już w połowie listopada pracownicy
i dyrektor przedstawili wizję drugiej czę−
ści muzeum. – Trwają prace nad koncep−
cją budynku przed ogłoszeniem przetargu
na projekt techniczny i wykonanie. To
najlepszy czas żeby wprowadzić jakieś
zmiany w planach, bo przecież potem
ścian już nie przesuniemy – tłumaczył p.o.
dyrektora Muzeum Mazowieckiego Leo−
nard Sobieraj.
– Wraz z Elżbietą Popiołek i Tadeuszem
Kordalą oraz pracownikami działu numiz−

W nowym budynku będzie również
miejsce na wystawę „Z dziejów pieniądza
polskiego”. Mamy się czym pochwalić, bo
jak zapewnia Elżbieta Popiołek, jesteśmy
siódmym gabinetem numizmatycznym
(pod względem bogactwa) w Polsce. Obok
monet, banknotów i pieniędzy zastępczych
zobaczymy również sztukę medalierską
i wystawę poświęconą sztuce Płocka.
Wszystko to było częściowo prezentowane
w zamku, ale tam powierzchnia wysta−
wiennicza była ciągle ograniczana. Teraz

Sygnały Płockie

nach. Rzemiosło zajmuje dwie sale wy−
stawowe.
W Galerii Rzeźby i Malarstwa zoba−
czyć można najciekawsze obrazy
z młodopolskiej kolekcji muzeun (Pod−
kowiński, Mehoffer, Weiss) oraz rzeź−
by z przełomu wieków (Dunikowskie−
go, Szymanowskiego i Laszczki). Bole−
sław Biegas – jeden z najbardziej orygi−
nalnych polskich rzeźbiarzy osiadłych
w Paryżu – doczekał się w kamienicy
oddzielnej ekspozycji prac malarskich
i rzeźb – depozytu Towarzystwa Histo−
ryczno – Literackiego w Paryżu.

przestrzeń wizualną i dużą swobodę
kompozycji – tłumaczył Kołodziej. Ca−
ła konstrukcja – ściany, półki – są z oś−
miomilimetrowego szkła. Jedynie pod−
stawa i zwieńczenie gablot (w którym
zainstalowane jest oświetlenie) zrobio−
ne zostały z drewnianych płyt. To do−
datkowe ułatwienie dla zwiedzających.
– Eksponaty wyglądają jakby unosiły
się w powietrzu – dodaje Kołodziej. –
Można je łatwo obejrzeć z dwóch stron.
Poza tym gabloty nie są za wysokie, co
ułatwia ekspozycję obrazów na ścia−

do dyspozycji muzealników będzie około
1300 mkw. Wiadomo już, że za dwa lata
do muzeum będziemy wchodzić przez no−
wy budynek. Tu będą szatnie, kasa i mała
kawiarnia. Na kolejnych dwóch piętrach
wystawy, a na trzecim sala konferencyjna
i edukacyjna. Dyrektor Sobieraj chce, aby
całość była nowoczesna i skomputeryzo−
wana, ale jednocześnie oddawała klimat
minionych epok. Pewne rozwiązania za−
mierza przenieść z innych placówek. Na−
wiązał już współpracę z Muzeum Archeo−
logicznym w Krakowie. Wsparcie i pomoc
obiecał mu również dyrektor Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Jest również szansa, że MM będzie mia−
ło dojazd od zaplecza i dodatkowe maga−
zyny. – Podjęliśmy kroki w kierunku zaku−
pu działki za kamienicą Tumska 8 – tłuma−
czy Sobieraj. – Trwa ustalanie prawa
własności. Na wykup tej działki mamy już
zagwarantowane pieniądze od Urzędu
Marszałkowskiego.
To – jego zdaniem – warunek i szansa
dla dalszego rozwoju muzeum.
W związku z planowaną rozbudową
pracownicy i dyrekcja muzeum ogłosili
apel do mieszkańców Płocka i okolic
o przekazywanie wszelkich pamiątek
przydatnych w budowaniu nowej ek−
(rł)
spozycji.

26 listopada zakończone zostało eta−
powe urządzanie nowej siedziby i prze−
prowadzka Muzeum Mazowieckiego.
Przypomnijmy, że MM zrobiło to niez−
wykle szybko. Pierwsze piętro otwarto
15 lipca, czyli 6 i pół miesiąca od roz−
poczęcia przeprowadzki, podczas któ−
rej przeniesiono niemal 80 tys. obiek−
tów. Równolegle trwały prace nad no−
wą ekspozycją. Drugie piętro miesz−
czańskich wnętrz przełomu XiX i XX
wieku oglądaliśmy już 22 września.
To jednak nie koniec; trwa projekto−
wanie ekspozycji drugiego budynku –
prawie w całości poświeconego historii
Płocka i regionu. Cały czas muzeum
powiększa swoją kolekcję.
– Trwają uzgodnienia z kolekcjone−
rami w sprawie kupna około 100 sztuk
ceramiki francuskiej z XIX/XX w. – mó−
wił na konferencji prasowej p.o. dyr.
Leonard Sobieraj. Na nowe zakupy
płockie muzeum otrzymało 50 tys. zł od
PZU i RUCH−u. Na uzupełnienie ko−
lekcji środki w wysokości 160 tys. zł
przekazał samorząd województwa.
Otwarciu wystawy Rzemiosła Arty−
stycznego towarzyszyła wystawa cza−
sowa „Plakatu Art Déco” z kolekcji
Muzem Etnografii i Przemysłu Arty−
stycznego we Lwowie.
(rł)

Muzeum
siostry
Faustyny
W przyszłym roku przypada 75.
rocznica objawień Jezusa Miłosierne−
go siostrze Faustynie Kowalskiej,
przebywającej wówczas w płockim
Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Mi−
łosierdzia. Siostry chcą uczcić ten jubi−
leusz zorganizowaniem muzeum, po−
święconego świętej. Chcą w nim zgro−
madzić przedmioty, jakimi mogła
wówczas posługiwać się siostra Fau−
styna, meble, a przede wszystkim wy−
posażenie pralni i piekarni, w których
pracowała. Szczególnie pożądane są:
drewniana balia, tarka, żelazko „na du−
szę”, łopaty do wkładania chleba do
pieca, sita do przesiewania mąki, lam−
py naftowe, dzieża drewniana itp.
Jeśli ktoś dysponuje takimi starymi
przedmiotami i zechciałby je podaro−
wać Zgromadzeniu, proszony jest
o dostarczenie tych przedmiotów do
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
przy Starym Rynku.
(j)
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Wyruszając z Płocka, bez postojów i z tylko jednym noclegiem, potrzebowalibyśmy trzech dni aby dotrzeć do Świętego Mikołaja.
Ci, którzy to zrobili mówią, że naprawdę warto.

Z wizytą w Rovaniemi
Mieszka w Rovaniemi – stolicy Lapo−
nii, która z kolei jest jedną z krain Fin−
landii. Choć jak mówi Roland Bury,
który wraz żoną i dwoma córkami od−
wiedził Św. Mikołaja w wakacje mia−
steczko najsłynniejszego na świecie
świętego, od miasta Rovaniemi oddalo−
ne jest o 8 km. Można by rzec ukryte
pośród lasów, gdyby nie fakt, że jego
obecności nikt w Laponii nie zamierza
ukrywać. O zbliżaniu się do domu Św.
Mikołaja informują kolorowe tablice re−
klamowe i rosnąca ilość przydrożnych
parkingów i samochodów. Miaste−
czko jest ogromne. – Żeby wszyst−
ko spokojnie zobaczyć warto za−
rezerwować cały dzień – mó−
wi Roland Bury, choć zaraz
dodaje, że nie chodzi mu
o dzień lapoński, który
trwa od 4 rano do godziny
23. Zresztą w Laponii rów−
nież noc nie jest podobna
do tej, którą znamy z Pol−
ski. – Jest nieco mniej widno
niż w dzień, ale spokojnie
można przy tym świetle czytać
książkę. To nie powinno dziwić,
gdyż dokładnie przez środek domu
Św. Mikołaja przechodzi koło polarne
(patrz zdjęcie obok) – granica, gdzie
dzień łączy się z nocą. Jeśli ma się tro−
chę szczęścia, już tu można zobaczyć
przepiękne zorze polarne.
W domu

Wróćmy jednak do Św. Mikołaja...
Do jego domu wchodzimy przez ciem−
ny korytarz. Tu z pewnością spotkamy
śpiącego w korytarzu skrzata, który
zbudzi się na nasz widok i jak tylko
usłyszy, że jesteśmy Polakami powie
po polsku „Dzień dobry”. Następnie
wprowadzi nas do komnaty, w której na
wielkim tronie siedzi Św. Mikołaj.
– Jest ogromny i potężnie zbudowany.
Ma chyba ze dwa metry i dłonie jak bo−
chenki chleba – wspomina R. Bury.
– On też nas przywitał polskim „Dzień

Tak wygląda miasteczko Św. Mikołaja

spotkaliśmy
przynajmniej
10 Polaków
– dodaje Bu−
ry.
dobry”,
zapytał jeszcze jak
mamy na imię i co
chcemy dostać pod
choinkę (również po
polsku). To też nie powin−
no dziwić. Mikołaj zna wiele
języków, a Polacy to trzecia na
świecie nacja – po Anglikach i Wło−
chach – najczęściej pisząca do Św. Mi−
kołaja. Choć listy przychodzą z każde−
go zakątka świata. W 2004 roku dostał
ich aż 500 tysięcy. Te najpiękniejsze
Mikołaj wiesza na ścianie swojego po−
koju. Wśród nich jest też list pisany
przez polskich chłopców na korze
z brzozy . – Turyści znad Wisły to czę−
sty widok. My w ciągu jednego dnia

Wieża Elfów

W miaste−
czku działa też
poczta Św. Mi−
kołaja. Są dwie
skrzynki jedna na li−
sty, które mają być wysła−
ne od razu, druga – na listy wysyłane
tuż przed świętami. – Byliśmy w sier−
pniu, a już powysyłaliśmy do znajo−
mych i rodziny kartki na święta, i one
faktycznie tuż przed świętami do nich
dotrą (opatrzone specjalnym zna−
czkiem i stemplem) – zapewnia Bury.
Można też od razu wysłać prezent pod
choinkę z dedykacją od Św. Mikołaja,
kupiony w jednym z niezliczonej ilości
butików i sklepów. Żeby to zrobić trze−
ba mieć „głęboką” kieszeń, bo o ile sa−
mo zwiedzanie nic nie kosztuje, to za
każdy zakup, posiłek, usługę zapłacimy
słono (patrz ramka). – Nie są to małe
kwoty, ale... dzieciakom sprawia to tyle
frajdy, że nie zawsze patrzy się na ceny
– dodaje Bury. Prezenty pakowane są
w Wieży Elfów, gdzie czekają do świąt
na wysyłkę.
Uwaga renifer

Roland Bury z rodziną na pamiątkowym zdjęciu ze Św. Mikołajem

Możemy też odwiedzić hodowle Św.
Mikołaja – psów zaprzęgowych i reni−
ferów. – Z tymi reniferami to dziwna
sprawa – tłumaczy R. Bury. – Dopóki
nie przekroczy się koła polarnego trud−
no je wypatrzyć na wolności. Jednak je−
śli przejedziemy kilka kilometrów auto−
stradą w kierunku Nord Cap – spotka−
my nie tylko pojedyncze egzemplarze,

ale również całe stada – szarych i sza−
robrązowych zwierzaków. Czasami
można zobaczyć białego renifera. A je−
śli będziemy mieli odrobinę szczęścia
renifer wyjdzie na drogę i zbliży się na
1,5 metra do naszego samochodu. Nale−
ży wówczas pamiętać, że klakson to
ostatnia rzecz jakiej powinniśmy użyć,
bo wystraszone zwierzę może przeszar−
żować po masce naszego samochodu.
Co w takim razie zrobić? Cierpliwie
czekać.
Przez połowę roku stada reniferów pa−
są się swobodnie w lasach północnej
Finlandii. Z końcem października zaczy−
na się ich spęd. Samowie – koczowniczy
lud północy – od prawieków zajmujący
się ich hodowlą, porzucają domy i cały−
mi rodzinami ruszają na szlak. Przez naj−
mroźniejsze w roku miesiące pozbawie−
ni dobrodziejstw współczesnego świata,
mieszkają w szałasach, jedzą mięso reni−
ferów i ryb i... są szczęśliwi.
Powróćmy jeszcze na chwile do Ro−
vaniemi. Niezależnie kiedy się tam wy−
bierzemy – zimą, wiosną czy latem –
zawsze poczujemy się świątecznie
wśród bożonarodzeniowych drzewek,
bombek, girland, lampionów i roz−
brzmiewających w każdym miejscu ko−
lęd. Zawsze spotkamy Św. Mikołaja,
oczywiście z wyjątkiem nocy z 24 na
25 grudnia.
(rł)

Przykładowe ceny z Rovaniemi:
Łóżko w schronisku w Rovaniemi
(bez żadnego posiłku) – 26 euro
Zdjęcie z Mikołajem (w kolorowej
okładce) – 19 euro
Wejście do „stajni” (renifery i psy
husky) Św. Mikołaja – 10 euro/ 20
euro (rodzinny)
List od Św. Mikołaja do Polski – 6
euro

Sygnały Płockie
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Co wspólnego ma gwiazda światowego kina – Pola Negri i prezes Orlenu – Igor Chalupec? Z pozoru wydaje się, że nic. Ale oka−
zuje się, że bardzo wiele. Pola Negri (Apolonia Chałupiec) to ciotka obecnego prezesa Orlenu.

Czarna, tajemnicza,
niebezpieczna kobieta
W

szystko niby się zgadza, gdyby nie nazwi−
sko. Apolonia Chałupiec pojawia się we
wszystkich oficjalnych biografiach o wiel−
kiej gwieździe światowego kina. – Nazwisko rodowe
brzmi Chalupec – wyjaśniał Igor Chalupec. – Chału−
piec to było spolszczenie, dla Poli Negri zupełnie nie
mające znaczenia. Dla siebie była po prostu Polą Ne−
gri, nie Apolonią.
Wspomnień o Poli Negri – nie tylko prezesa Orlenu
– wysłuchali pod koniec października zgromadzeni
w Miejskim Centrum Kultury w Lipnie. Okazją była
uroczystość odsłonięcia tablicy i otwarcia izby pamię−
ci poświęconej wielkiej aktorce światowego kina.
Dlaczego w Lipnie? Bo to – o czym niewiele osób
pewnie wie – rodzinne miasto Poli Negri.
– Przed I wojną światową na te tereny przybyło
dwóch braci: Jerzy i Paweł. Obaj ożenili się i zało−
żyli rodziny. Jerzemu urodziła się córka Apolonia,
a Pawłowi syn Adam, czyli mój tata – wspominał
Igor Chalupec. – Postać Poli Negri jest wielką za−
gadką, nie tylko dla fanów kina, ale także dla nas:
nielicznej, bardzo rozproszonej rodziny. Świat kina

Pola Negri (Apolonia Chałupiec) urodziła się w 1897 ro−
ku w Lipnie, a zmarła w 1987 r. w San Antonio (USA)

wciągnął ją całkowicie. Straciła kontakt z Polską
i rodziną. Dziadek kontaktował się z jej matką. Za−
chowały się praktycznie tylko jej listy. W salonie
mojego rodzinnego domu zawsze wisiała reproduk−
cja jej portretu. W latach 70. mój ojciec bardzo za−
biegał o przyjazd Poli Negri do Polski. Pamiętam
przygotowania, gotowy był już nawet program po−
bytu. Wynajęto całe piętro w hotelu Forum. Nieste−
ty, przyjazd nie doszedł do skutku.
Spotkanie w Lipnie miało wyjątkową oprawę. Ucz−
niowie przygotowali przedstawienie „Pola Negri
– sławna lipnowianka”, a uroczystość zaszczycili
m.in. Bogusław Kaczyński – krytyk, Magdalena Za−
wadzka – aktorka, Wiesława Czapińska – autorka bio−
grafii Poli Negri.
– Jakieś osiem lat temu przejeżdżałem przez Lip−
no – opowiadał Bogusław Kaczyński. – Dowiedzia−

Uczniowie w przedstawieniu „Pola Negri – słynna lipnowianka” przypomnieli wielkie role i romanse aktorki oraz in−
ne ważne wydarzenia z jej życia
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łem się, że jedyną pamiątką po rodzinie sławnej ak−
torki jest na jednym z budynków blaszany wiatra−
czek wykonany przez ojca Poli. Pomyślałem sobie
wtedy, że to trochę mało i warto by było gdyby choć
stanął pomnik Apolonii.
Kaczyński wybrał się więc do Urzędu Miasta.
– Pomysł mój spotkał się z wielką dezaprobatą
– opowiadał. – Argumenty były takie, że przecież
Pola Negri nigdy nie chwaliła się, że pochodzi
z Lipna. To śmieszne, bo przecież w swoich pamięt−
nikach pisała o swoim rodzinnym mieście, swoim
domu. Trudno, żeby na Bulwarze Zachodzącego
Słońca w Hollywood opowiadała o Lipnie.
Bogusław Kaczyński zrezygnował wtedy z budowy
pomnika, ale nie do końca. Kilka lat później, kiedy
znów jechał przez Lipno, ponownie się zatrzymał.
– Ponieważ była to niedziela, Urząd był zamknięty
– opowiadał. – Wstąpiłem więc na komisariat policji.
Funkcjonariusze bardzo mile mnie przyjęli i sporo
wiedzieli o Poli Negri. Niestety, okazało się, że domu
z wiatraczkiem już nie ma. Policjanci też byli zdania,
że powinien stanąć pomnik lub nawet niewielkie mu−
zeum poświęcone gwieździe światowego kina. Nic jed−
nak zrobić nie mogli. Kiedy po kilku latach, nie tak
dawno, dostałem zaproszenie na dzisiejszą uroczy−
stość, bardzo się ucieszyłem. W końcu powstanie coś,
co będą mogli oglądać nie tylko polscy, ale również
zagraniczni turyści.
Bogusław Kaczyński przypomniał postać Apolonii
Chałupiec: – To gwiazda światowego ekranu, bogini
kina. Jej nazwisko stawia się w jednym rzędzie z naz−
wiskami największych gwiazd. Pola Negri była gwia−
zdą zarówno kina niemego, jak i dźwiękowego. Wspa−
niała piosenkarka, profesjonalnie wykształcona
w rządowej szkole baletowej, działającej przy Teatrze
Wielkim w Warszawie. Na scenie zadebiutowała jako
tancerka pod nazwiskiem Apolonia Chałupiec. Póź−
niej studiowała w szkole dramatycznej i pobierała na−
uki w Berlinie. Stworzyła niepowtarzalny wizerunek
tajemniczej kobiety. Mówiono o niej: „kobieta zmy−
słowa, szalona, która podporządkowuje sobie cały
świat”. Po I wojnie światowej kobiety zrzuciły z siebie
długie suknie, zaczęły ścinać włosy. Taka też była Po−
la Negri. Była – od swojego pseudonimu – negri, czy−
li czarna, niebezpieczna i tajemnicza. Po Berlinie tra−
fiła do Hollywood, gdzie dopiero rodził się przemysł
filmowy. Królował film niemy, gdzie wystarczył gest
a nie głos, aby zachwycić publiczność. Pola Negri na−
leżała do czołówki aktorskiej, a za swoje role inkaso−
wała bardzo wysokie gaże. Dla innych kobiet stanowi−
ła wzorzec; ubierały się, czesały i zachowywały jak
ona. Zasłynęła także romansami, między innymi
z Charlie Chaplinem i Rudolfem Valentino. Stała się
symbolem Hollywoodu. Jej filmy są bardzo rzadko po−
kazywane. A szkoda. Może kiedyś Lipno zorganizuje
festiwal filmowy imienia Poli Negri? Obiecuję, że je−
śli się tak stanie, to przyjadę z wielkimi aktorami pol−
skiej sceny i będę kwestował. Pieniądze z tej zbiórki
mogłyby zostać przeznaczone na budowę pomnika.
Jak na razie, w rodzinnym mieście Poli Negri od−
słonięto tablicę i otwarto izbę pamięci. Igor Chalu−
pec sprezentował jedyną pamiątkę po swojej ciotce:
zdjęcie z 1926 roku z jej dedykacją.
Małgorzata Domańska
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„Wisła” ma dziesięć lat

Urodzinowy koncert z przytupem

Dali już 580 koncertów, ale ten jubileuszowy
w Teatrze Dramatycznym, jaki miał miejsce 26 listo−
pada, był wyjątkowy. Rozpoczął się piękną pieśnią
do słów Anny Cichockiej „A myśmy wyrośli z wierz−
bami nad Wisłą”, a potem prowadzący Paweł No−
wak serwował publiczności coraz to smakowitsze
kąski. I nic dziwnego, artyści amatorzy (a właściwie
to już profesjonaliści) chcieli pokazać się z jak naj−
lepszej strony i w pełni im się to udało: tancerzom,
śpiewakom i niezmordowanej kapeli. Podziw budzi−
ły nie tylko piękne układy choreograficzne, ale prze−
de wszystkim sprawność i kondycja członków zes−
połu, z których niektórzy dobiegli już trzydziestki.
Skoki, podskoki, przytupy, hołubce, figury prawie
akrobatyczne (tańce góralskie) przez ponad 2 godzi−
ny, muszą budzić uznanie i szacunek; wszak „wiśla−
cy” normalnie pracują, uczą się, a próby mają tylko
2 razy w tygodniu po 3 godziny.
Zespół powstał jesienią 1995 roku. Na jego pro−
gram artystyczny składają się opracowane tańce,

J

ubileusz 35−lecia powstania ob−
chodziło w piątek, 25 listopada,
III L.O. im. Marii Dąbrowskiej.
Uczniowie i absolwenci szkoły przygo−
towali ciekawy spektakl muzyczny –
opowieść o pamięci i zapominaniu
– “Cud niepamięci” według Jarosława
Waneckiego – absolwenta III L.O. Zło−
żyło się na niego kilkanaście piosenek
znanych polskich kompozytorów i tek−
ściarzy m. in. Jana Wołka, Henryka
Warsa, Marka Grechuty, Agnieszki
Osieckiej, Jeremiego Przybory, Zbi−
gniewa Preisnera i Grzegorza Turnaua.
Przed koncertem prezydent Miro−
sław Milewski i jego zastępca Piotr
Kubera wręczyli nagrody specjalne
dla: dyrektor Katarzyny Góralskiej i 10
nauczycieli oraz pracowników liceum.
Utworzone w 1970 roku, swojej
siedziby doczekało się dopiero 4 lata
później, dzięki staraniom Stanisława
Sikory – pierwszego dyrektora, który
pełnił tę funkcję przez 17 lat. Nie od
razu też liceum miało swojego patro−
na. Padały różne propozycje: Koper−
nik, Baczyński, Krzywousty, Zglenic−
ki. Ostatecznie wybrano Marię Dą−
browską.

przyśpiewki i muzykowanie, oparte na folklorze pol−
skim oraz tradycji polskich tańców narodowych.
W ciągu minionych 10 lat w „Wiśle” tańczyło i śpie−
wało ponad 400 osób. Obecny skład zespołu to 60
płocczan w wieku od 16 do 30 lat.
Zespół działa w ramach Płockiego Ośrodka Kultu−
ry i Sztuki. Kierownikiem artystycznym i organiza−
cyjnym jest Piotr Onyszko. Od początku z zespołem
współpracuje kadra artystyczna: Beata Kamińska,
Małgorzata Onyszko, Jerzy Cichocki. Jan Łosakie−
wicz – choreograf, Witold Jarosiński – muzyk. Kie−
rownikiem kapeli od 2003 roku jest Piotr Kelm,
o stroje dba Agnieszka Sieklucka. Od 5 lat zespół
wspiera Stowarzyszenie Przyjaciół ZPiT „Wisła”. Od
1997 roku „Wisła” jest członkiem Stowarzyszenia
Polska Sekcja CIOFF.
Zespół reprezentował Polskę na międzynarodo−
wych festiwalach folklorystycznych m.in. w Belgii,
Włoszech, Francji, Czechach, Serbii, na Litwie,
w USA.
E.J.

Musicalowy jubileusz

W pierwszym roku szkoła przyjęła
110 uczniów. Z roku na rok liczba ta
rosła. Boom nastąpił w latach 90, kiedy
liceum otwierało nawet 12 pierwszych
klas. Katarzyna Góralska, dyrektor
szkoły od 1999 roku, uważa że rozwój

szkoły to również zasługa dobrej
współpracy znajdujących się w tym sa−
mym budynku instytucji: Biblioteki
Pedagogicznej, PWSZ (wcześniej SN),
Wojewódzkiego Ośrodka Metodyczne−
go.

Pierwszy dyrektor rozpoczął w 1987
rozbudowę budynku o kolejny segment.
Jego następca – Jan Owczuk – kontynu−
ował to dzieło. Szkoła się rozrastała.
– Staram się realizować przedsięwzięcia
rozpoczęte przez moich poprzedników
i wprowadzać nowe pomysły – mówi
Góralska. Zaliczyć należy do nich, m. in.
przystąpienie do projektu “Szkoła ma−
rzeń” – programu pomocy uczniom
z obszarów wiejskich, finansowanego
z EFS. Dyrektor III L.O. chce zorganizo−
wać Szkolny Ośrodek Kariery Zawodo−
wej, Festiwal Zawodów oraz przekształ−
cić “Klub przyjaciół III L.O.” w stowa−
rzyszenie absolwentów, które pomogło−
by w promocji placówki, zdobywaniu
środków na różne projekty i przygoto−
waniu 40−lecia szkoły. O czym marzy?
– Żebyśmy mogli spokojnie realizować
ambitne pomysły, baza sportowa szkoły
się rozrosła, a stosunki sąsiedzkie były
jak najlepsze – wymienia jednym tchem.
III L.O. otrzymało w 2000 r. medal
“Zasłużony dla Płocka”. Ma również cer−
tyfikat “Szkoła z klasą”. Bierze udział
w miedzynarodowych projektach eduka−
cyjnych, współpracując m.in. ze szkołami
w Niemczech, Francji i Czechach. (rł)
Sygnały Płockie
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Koncert Płockiej Orkiestry Symfonicznej

Udany debiut nowego, płockiego teatru

Skrzydła husarii

Wyjście z cienia

Ponoć muzykę polskich kompozytorów można
usłyszeć wszędzie, ale najrzadziej w Polsce. Za−
pewne to trochę niesprawiedliwa ocena, ale śledząc
programy scen narodowych trudno się oprzeć takie−
mu wrażeniu. Np. rozpoczęcie Konkursu Chopi−
nowskiego Koncertem fortepianowym Mendelssoh−
na rodzi mieszane uczucia. Dalej z repertuarem pol−
skim w Filharmonii Narodowej też jest nie najle−
piej. Inna placówka – Narodowa Orkiestra Symfo−
niczna Polskiego Radia – zamieściła w repertuarze
na cały nadchodzący sezon tylko dwa utwory pol−
skie: Chopina na otwarcie sezonu i III Symfonię Ja−
na Krenza. W tym zestawieniu program koncertu
z okazji Narodowego Święta Niepodległości
w wykonaniu Płockiej Orkiestry Kameralnej jawi
się wyjątkowo okazale.
Wieczór rozpoczęła Uwertura „Polonia” Ryszar−
da Wagnera, będąca w istocie dowodem sympatii
niemieckiego kompozytora dla nurtujących Europę
ruchów wolnościowych i świadectwem jego rewo−
lucyjnych przekonań. Kompozycja powstała pod
wrażeniem Powstania Listopadowego. W jednym
ze swych listów Wagner tak opisuje tamte wydarze−
nia: „Polska walka o wolność przeciwko przemocy
napełniła mnie rychło rosnącym entuzjazmem. Zwy−
cięstwa, jakie odnieśli Polacy doprowadziły mnie
do stanu ekstazy i podziwu. Te słowa można przy−
jąć za program kompozycji, której przebieg mu−
zyczny wspiera się na motywach „Mazurka 3−go
maja”, hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła” i pieśni
patriotycznej „Wionął wiatr błogi przez Lechitów
ziemię”. Interpretacja pod batutą Jerzego Koska
wypadła okazale i mogła się podobać.
Swoistym opus magnum koncertu stał się II Kon−
cert skrzypcowy d−moll Henryka Wieniawskiego.
Jego szczupła spuścizna kompozytorska obejmuje
dwa koncerty skrzypcowe. Pierwszy (fis−moll)
powstał u progu kariery, drugi (d−moll) zrodził się
w pełnym rozkwicie sił twórczych wybitnego
skrzypka. Oba koncerty świadczą dobitnie o euro−
pejskiej miarze talentu kompozytora. II Koncert
skrzypcowy d−moll skrojony został według tych sa−
mych wzorów, co Koncert e−moll Mendelssohna,

otwierający nowy rozdział w gatunku muzyki
skrzypcowo−symfonicznej. Silna i bogata inwencja,
wyraziste tematy i ich rozwinięcia oraz uroda partii
orkiestrowej świadczą o tym, że ów wielki skrzy−
pek−wirtuoz był także rasowym symfonikiem, zna−
komicie gospodarującym przestrzenią symfonicznej
partytury. Solistką tej kompozycji była młoda, ale
utytułowana już skrzypaczka Patrycja Piekutowska.
Problemy z intonacją, potknięcia rytmiczne i nerwo−
wość wykonania nie pozwoliły słuchaczom docenić
absolutnego piękna utworu.
Znacznie lepiej wypadła druga część wieczoru,
kiedy to usłyszeliśmy dwie inne kompozycje pol−
skich autorów: „Suitę staropolską” Andrzeja Panuf−
nika i poemat symfoniczny „Step” Zygmunta No−
skowskiego.
Pierwszy utwór należy do drobniejszych w do−
robku jednego z najważniejszych kompozytorów
współczesnych. Andrzej Panufnik, nie mogąc pogo−
dzić się z narzuconymi przez komunistów ograni−
czeniami swobód twórczych, w 1954 roku opuścił
Polskę. Wówczas władze PRL wydały zakaz wyko−
nywania i wydawania jego utworów, a także wy−
mieniania jego nazwiska we wszelkich publika−
cjach, audycjach radiowych i telewizyjnych. Kom−
pozytor osiadł na stałe w Anglii. Pomimo zmusze−
nia go do opuszczenia kraju, Panufnik wielokrotnie
deklarował swoją polskość. Najważniejszym bodaj
dziełem narodowej serii jest „Sinfonia sacra”, opar−
ta na incipicie „Bogurodzicy” i religijno−ludowych
Godzinkach. Do patriotycznego nurtu należy także
„Suita Staropolska”.
„Step” Zygmunta Noskowskiego, to dzieło, które
programem nawiązuje do atmosfery Trylogii Hen−
ryka Sienkiewicza. Noskowski stworzył kompozy−
cję, którą współcześni odbierali ”ku pokrzepieniu
serc”. „Step” zasługuje na powodzenie również ze
względów muzycznych. Jest to partytura dojrzała,
świadcząca o znakomitym warsztacie kompozytor−
skim. Melodyka, zachwycająca świeżością i orygi−
nalnością, wykorzystuje miejscami elementy fol−
kloru polskiego i ukraińskiego.
Robert Majewski

Jazzowe niespodzianki
Jesień, choćby i późna, to pora, jak
najbardziej jazzowa – jeśli za główny
wyznacznik „jazzowości” uznać me−
lancholijną refleksyjność trąbkowych
ballad dojrzałego Stańki czy pełne
skandynawskiego chłodu medytacje
saksofonowe Garbarka. Możliwe są
tu jednak różne niespodzianki.
Kto by na przykład pomyślał, że
w tony jazzowe zechce uderzyć To−
warzystwo Naukowe Płockie, najstar−
sze z obecnie istniejących w Polsce?
W ciągu ostatnich lat gościli tu popu−
larni prezenterzy muzyczni: Maria
Szabłowska i Marek Niedźwiecki
oraz piosenkarka Joanna Rawik. Te−
raz, 8 listopada, wystąpił Jazz Bond, duo fortepiano−
wo−saksofonowe działające przy Płockim Ośrodku
Kultury i Sztuki. Pretekstu dostarczył „Moment’s No−
tice” – wernisaż fotografii jazzowych Henryka Male−
sy – płocczanina, zatrudnionego obecnie w gdańskiej
rafinerii „Lotos”, od dawna zaś znanego jako pasjonat
muzyki spod znaku Louisa Armstronga czy Duke’a
Ellingtona. Na zdjęciach wyeksponowanych w sali
Sygnały Płockie

wystawowej na drugim piętrze zabyt−
kowego budynku TNP widać głównie
artystów młodszych generacji, sfoto−
grafowanych podczas licznych wojaży
autora po świecie.
Jeszcze większą niespodzianką miał
być koncert w ramach „kawiarni jaz−
zowej” przy POKiS−ie 29 listopada –
wspólny występ Grażyny Auguścik
(na zdjęciu), amerykańskiego gitarzy−
sty Johna T. McLeana i coraz bardziej
znanego w świecie The Cracow Klez−
mer Band.
Nasza wyborna wokalistka w lokal−
nej „kawiarni jazzowej” gościła bodaj
dwukrotnie, za każdym razem w innym
wcieleniu: jesienią 1997 roku z elektrycznie wzmocnio−
ną grupą muzyków amerykańskich, obejmującą też...
McLeana, wiosną roku bieżącego w akustycznym due−
cie z brazylijskim gitarzystą i wokalistą Paulinho Garcią
– z dodatkową ornamentacją saksofonową Muniaka –
w kameralnym repertuarze z kręgu bossa novy. Teraz
objawiła się na czele kwartetu instrumentalnego
(skrzypce, kontrabas, zestaw perkusyjny i akordeon li−

Siłą „Sztuki” Yas−
miny Rezy jest jej
uniwersalność. Moż−
na ją odnieść do po−
staw konkretnych lu−
dzi, przyjaciół lub
nieprzyjaciół naszych
lub do zjawisk, idei,
które tkwią w każ−
dym społeczeństwie.
To trochę tak jak
z nieświadomością
zbiorową Carla Jun−
ga, który uważał że
ona właśnie zawiera
elementy charakterystyczne dla całej ludzkości, całego
życia psychicznego.
Yasmina Reza budzi tę naszą nieświadomość i zmu−
sza do refleksji, analizy własnych postaw, podróży do
źródeł naszych przyjaźni, wyznawanych przez nas zasad
czy wartości. Nie czyni tego w sposób uciążliwy lecz
niezwykle błyskotliwy, inteligentny i zabawny. Świet−
nie skrojona „Sztuka” to doskonały materiał na premie−
rę nowego teatru, który chce z nieświadomości wejść
w zbiorową świadomość, czyli po prostu publiczność
pozyskać. Czy zabieg ten się udaje? Bezsprzecznie tak.
Choć początek premierowego spektaklu (26 listopada)
jest nieco ociężały, to z minuty na minutę całość nabiera
rumieńców, rozpędza się, gra nabiera tempa, iskrzy. Wi−
downia żywo reaguje. Kontakt zostaje nawiązany.
Bała, Pogonowski i Gładyś pozwalają widzowi wejść
w każdą z granych przez nich ról, dodać osobisty kon−
tekst do postaw krytycznego i oschłego Serge’a, rozdygo−
tanego Yvana i snobującego Marca. Czarna, surowa sce−
nografia potęguje tylko poziom uniwersalności. Brawa
należą się za muzykę do spektaklu – na bas, perkusję
i głosy, która połączona z grą świateł tworzy intymny kli−
mat. Wszystko pozwala stwierdzić, że debiut był udany.
Podejmując się trudnego wyzwania, jakim jest stwo−
rzenie aktorskiego teatru, ambitnego ale jednocześnie
komercyjnego – trudno przewidzieć jaki będzie tego fi−
nał. Pierwszy wspólny projekt trzech płockich aktorów
pozwala wierzyć, że ze spektaklu na spektakl ich Teatr
będzie coraz bardziej in niż „per se”.
Radosław Łabarzewski

KRZYSZTOF KALIŃSKI
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dera – Jarka Bestera), który w ciągu około sześciu lat
z restauracji na krakowskim Kazimierzu trafił pod
skrzydła Johna Zorna, jednego z naczelnych magów no−
wojorskiej awangardy i zaczął z powodzeniem nagry−
wać dla jego prestiżowej wytwórni Tzadik Records.
Pociąga to za sobą określone konsekwencje arty−
styczne – wbrew nazwie zespołu jego muzyka nie ma
bowiem wiele wspólnego z użytkowym, tanecznym
„klezmerstwem”. Tematy z folkloru żydowskiego są
tu raczej punktem wyjścia do rozbudowanych impro−
wizacji, gdzie dominuje awangardowy minimalizm,
wyczuwalny zarówno w prostych, obsesyjnych moty−
wach melodyczno−rytmicznych, jak i w kontempla−
cyjnych, monochromatycznych płaszczyznach
brzmieniowych, nieomal w duchu muzyki Wschodu.
Do klezmersko−awangardowej koncepcji koncertu
umiała też dopasować utwory stricte jazzowe: If
I Were Blue Patricii Barber i Love świetnego pol−
skiego pianisty Artura Dutkiewicza – a nawet brawu−
rową improwizację w duecie z McLeanem, gdzie naj−
pełniej zaprezentowała umiejętności operowania sca−
tem.
Omawiany występ był jednym z pierwszych w ra−
mach obszernej polsko−ukraińskiej trasy, która ma się
zakończyć w grudniu we Lwowie. Słuchaczom na−
stępnych życzymy więc równie miłych niespodzianek
jak ta, która stała się udziałem bywalców płockiej
„kawiarni jazzowej”.
A.D.
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To warto wiedzieć

Droższy abonament
Od 1 stycznia wzrastają nieco opłaty za używanie odbiorników radiowych i te−
lewizyjnych. Za radio płacimy: 5 zł 20 gr za miesiąc, 10 zł 10 gr za 2 miesiące,
15 zł 20 gr za 3 miesiące, 30 zł 30 gr za 6 miesięcy i 59 zł 20 gr przy jednorazo−
wej opłacie za cały rok.
Za telewizor i łącznie TV i RTV miesięczny abonament kosztować będzie
w przyszłym roku 16 zł 70 gr, za 2 miesiące – 32 zł 60 gr, za 3 miesiące – 48 zł
70 gr, za pół roku – 97 zł 20 gr i 190 złotych przy jednorazowej opłacie rocznej.

Dłuższe numery
Już w grudniu Telekomunikacja Polska wprowadza dłuższe numery telefonów
stacjonarnych, także w połączeniach lokalnych. Przed dotychczasowym numerem
abonenta trzeba dodać „0” i numer kierunkowy (w przypadku Płocka będzie to 0
24, Warszawy 0 22, Koszalina 0 94, Olsztyna 0 89 itp.). Tak więc z dotychczaso−
wych 7 cyfr numer w rozmowach lokalnych wydłuża się do 10 cyfr. A jeśli ktoś
nie zlecił operatorowi preselekcji prefiksu to jeszcze będzie musiał wybrać 4−cyf−
rowy prefiks i liczba cyfr w numerze telefonu zwiększy się do 14. Od nowego ro−
ku nowy system wybierania połączeń lokalnych obowiązywać ma wszystkich ope−
ratorów.
Zmiana, wprowadzona rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z lipca br.,
zwiększyć ma liczbę dostępnych numerów telefonicznych o 3 miliony, ale jedno−
cześnie pociągnie za sobą pewne koszty, związane z modernizacją starych centra−
lek telefonicznych, wymianą wizytówek, pieczątek itp.
(j)

Studiowanie zagranicą
Biuro Promocji i Marketingu Szko−
ły Wyższej im. Pawła Włodkowica
informuje, że w siedzibie Szkoły
działa Regionalny Punkt Informacyj−
ny Eurodesku, gdzie każdy może
otrzymać bezpłatną broszurę, doty−
czącą nauki w krajach Unii Europej−
skiej. Są w niej m.in. zasady rekruta−
cji na różne uczelnie i adresy ich
stron internetowych. Ponadto zainte−

resowani mają możliwość uzyskania
szczegółowych informacji na temat
studiowania w poszczególnych kra−
jach Wspólnoty.
Regionalny Punkt Informacyjny Eu−
rodesku jest zlokalizowany przy al. Ki−
lińskiego 12; tel. (024) 366 – 41 – 66,
fax. 366 – 41 – 48 (budynek A, pokój
22). Informacji można też szukać na
stronie www.eurodesk.pl
opr. E.U.

Wiele radości z narodzin Pana
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym 2006 Roku
Mieszkańcom Płocka
życzy
Rada Mieszkańców Osiedla
„Kochanowskiego”

W imieniu Rady Mieszkańców Osiedla

„Wyszogrodzka”
zdrowych, radosnych, pełnych ciepła i nadziei

Świąt Bożego Narodzenia
oraz
pogody ducha i pomyślności

w Nowym 2006 Roku
Mieszkańcom Płocka
życzy
Przewodniczący Rady
Ryszard Rzymkowski

Andrzejki w „18”
W ramach promocji Szkoły Podstawo−
wej Nr 18 w środowisku lokalnym, 24 li−
stopada odbyła się w tej placówce impre−
za dla 6−latków z Państwowych Przed−
szkoli nr 3, 8, 19 pt. ,,Czary – mary an−
drzejkowe”. Zabawy, konkursy, tańce,
piosenki przygotował samorząd uczniow−
ski kl. I−III, a nad sprawnym przebiegiem
całości czuwały nauczycielki kształcenia
zintegrowanego: Beata Aftańska, Beata
Borkowska, Beata Gołąb, Elżbieta Gołę−
biewska i Urszula Pankowska.
W pięknej scenografii w stylu Har−
ry’ego Pottera pt. ’’Czarodziejska
Szkoła”, przygotowanej przez nauczy−

ciela sztuki Katarzynę Czwartek, na sa−
li gimnastycznej odbywały się wróżby,
zgadywanki, układanie puzzli, butów,
znaków zodiaku, strzelał Amor, krążył
błędny rycerz itp. Absolwent SP Nr 18,
obecnie gimnazjalista Rafał Szuliński
zaprezentował pokaz magii. Wszystkim
dopisywały humory.
Przedszkolaki z wielkim entuzjaz−
mem bawiły się z bajkowo przebranymi
paniami – ich przyszłymi nauczycielka−
mi i z uczniami SP Nr 18. Po dwugo−
dzinnej zabawie, ze słodkimi nagroda−
mi, wróciły do swoich przedszkoli.
Iwona Jóźwicka

Szkoła – tak, pasaż – nie
Na sesji Rady Miasta zostały przedło−
żone dwa projekty uchwał dotyczące
zmiany nazwy pasażu i imienia Szkoły
Podstawowej Nr 1. Do tej pory ich pa−
tronem był Vuk Karadzic – żyjący na
przełomie XVIII i IX wieku twórca ser−
bskiego języka i alfabetu. Władze szko−
ły chciały, aby patron był bliski ucz−
niom i prezentował swym życiem oraz
działaniem takie wartości, które są
zgodne z programem wychowawczym,
przyjętym przez szkołę.
Dlatego szkoła zmieniła imię na Bra−
ci Jeziorowskich. Najstarszy z braci
– Józef (ur. 1900 r.) w latach 1918−1919
walczył w obronie Lwowa i Kresów
Wschodnich, dokąd wyruszył z Płocka
wraz z pułkiem ochotników. Dzielnie
spisał się też jego najmłodszy brat – Zbi−
gniew Antoni (ur. 1917 r.), uczeń Jagiel−
lonki, sierżant dywizji bombowej.
2 stycznia 1943 r. podczas nocnego lotu
ćwiczebnego został zestrzelony i wpadł
do morza w rejonie Solway Firh Cum−
berland. Z kart historii najbardziej znany
jest Tadeusz Zygmunt Jeziorowski (ur.
w 1908 r.). Podczas obrony Płocka
1920 r., wówczas jako 11−letni harcerz,
pomagał walczącym żołnierzom rozno−
sząc amunicję. Za swą bohaterską posta−
wę został odznaczony przez marszałka
Józefa Piłsudskiego Krzyżem Walecz−
nych. Był absolwentem Małachowianki,
ukończył także słynną „szkołę orląt”
w Dęblinie. Jako porucznik, w czasie
kampanii wrześniowej, 4 września
1939 r. został zestrzelony w walce po−
wietrznej nad Widzewem pod Łodzią.

O ile radni nie mieli zastrzeżeń, aby
zmienić imię SP Nr 1, to wiele emocji
wzbudziła zmiana nazwy pasażu, przy
której znajduje się szkoła (tuż obok Płoc−
kiej Galerii Sztuki i sklepu meblowego).
Zaproponowano, aby zamiast Vuka Ka−
radzica nosił on imię Tadeusza Zygmun−
ta Jeziorowskiego. – Nie róbmy tego
– prosił Zygmunt Buraczyński. – Serbska
Loznica to nasze partnerskie miasto. Ka−
radzić też walczył o wolność narodu. Po
co zderzać dwóch pozytywnych bohate−
rów: Jeziorowskiego i Karadzica?
– Temat urósł do rangi symbolu, który
dzieli płocczan – popierał Buraczyńskie−
go Wojciech Hetkowski. – Trzeba oddać
honor tym, którzy bronili Płocka, ale nie
wolno nam palić mostów współpracy.
Hetkowski zasugerował, że będzie du−
żo lepsza okazja do wykorzystania posta−
ci Tadzia Jeziorowskiego jako patrona,
kiedy do użytku oddawane będą drogi
dojazdowe do nowego mostu.
– Z zasady jest tak, że ulice zyskują imię
bohaterów lokalnych lub narodowych
– mówiła Violetta Kulpa. – Niech Tadziu
Jeziorowski stanie się wzorem postaw pa−
triotycznych dla dzieci i młodzieży.
I chociaż niektórzy radni dwa razy pró−
bowali zdjąć projekt uchwały z porządku
obrad, głosowanie odbyło się. Za zmianą
nazwy pasażu było jednak tylko czterech
radnych, dziesięciu – przeciw, a sześciu
– wstrzymało się od głosu. Tym samym,
pasaż między teatrem a SP Nr 1, łączący
ul. Bielską z Nowym Rynkiem przy Płoc−
kiej Galerii Sztuki nadal będzie nosił imię
Vuka Karadzica.
M.D.
Sygnały Płockie
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XXV lat PTN w Płocku

Kobieta
w społeczeństwie

Umysłowość i talenty kobiety

Z badań psychologów amery−
kańskich wynika, że mózgi kobie−
ty i mężczyzny różnią się pomię−
dzy sobą.
Kobieta jest bardziej wrażliwa,
szczegółowo pamięta to co prze−
żyła, bardziej interesuje się ludź−
mi, utrzymuje bliższe i dłuższe re−
lacje w przyjaźni i rodzinie. Po−
nadto lepiej wyczuwa intuicyjnie
różne rzeczy, szybciej diagnozuje.
Każdą z płci kieruje inny spo−
sób wartościowania. Konkret−
ność, upór w pracy stanowią dla
kobiety mniejsze znaczenie. Np.
dla kobiet nauczycieli ważne jest
nauczanie i prestiż.
Wymiar duchowy kobiety

Anna Krasoń Ostrowska oma−
wiając to zagadnienie oparła się
na dramacie Jana Pawła II.
W książce zawarte są tezy o ro−
li, postępowaniu kobiet i męż−
czyzn. Opisane są tu relacje córka
– ojciec, matka – syn.
Kobieta (córka) – to przewodni−
czka miłości. Prowadzi, oswaja
ojca z uczuciem, wciąga we
wspólny świat. Ukazana jest jej
odwaga miłości, odporność na
stresy i przeciwności. To ona
wprowadza mężczyznę w świat
duchowy.
Z kolei kobieta jako matka
kształtuje ojcostwo mężczyzny
poprzez macierzyństwo. Kobieta
rodzi w mężczyźnie jego otwar−
tość na miłość.
Codzienność życia współczesnej
kobiety
W dzisiejszych czasach kobieta
chce być dobrą żoną i matką.
Większość pań dąży do tego, by
zapewnić swoim dzieciom rozwój
intelektualny i duchowy.
Współczesna kobieta chce speł−
niać się zawodowo oraz realizo−
wać swoje pasje.
Dzisiaj toczy się walka o duszę
kobiety. W kolorowych czasopis−
mach kreuje się obraz kobiety
władczej, samodzielnej, która mu−
si być piękna, zgrabna i powabna.
Jest to schemat „kobiety z kolo−
rowych magazynów”, choć z dru−
giej strony w pismach katolickich
Sygnały Płockie

Członkowie płockiego oddziału Polskiego
Towarzystwa Numizmatycznego spotkali się
19 listopada w TNP, by podsumować 25 lat
swojej działalności. Łącznie z kołem kutnow−
skim, oddział liczy obecnie 67 członków, któ−
rych na uroczystym spotkaniu witał prezes Jan
Milner.

przedstawia się wzór kobiety –
matki Polki.
Trzeba jednak próbować wy−
kreować taki wizerunek kobiety,
który wypośrodkuje cechy zaczer−
pnięte z tych dwóch wzorców.
„Feministyczne reminiscencje
w teologii” to kolejny z wykła−
dów, którego autorką była dr El−
żbieta Adamiak z Wydziału Teo−
logicznego im. Adama Mickiewi−
cza w Poznaniu.
Pojęcie feminizmu potocznie
można zdefiniować jako ideologię
związaną z ruchem wyzwolenia
kobiet. Nurt ten oparty jest na
przekonaniu o dyskryminacji ko−
biet ze względu na ich płeć. Myśl
feministyczna rodziła się od XVII
do XVIII wieku.
Pierwsza fala, inaczej „dawna fa−
la”, to okres aktywności ruchu
amerykańskich i angielskich sufra−
żystek (ok. 1890−1920 roku).
Druga fala to określenie wpro−
wadzone przez Marshę Weinman
Lear dla nazwania ruchu wyzwo−
lenia kobiet w USA, Wielkiej
Brytanii i Niemczech pod koniec
lat 60. XX wieku.
Feminizm nie zajmował się już
tylko minimalizacją różnic mię−
dzy płciami lecz badał specyfikę
kobiecości.

EWA URBAŃSKA

,,Nowy feminizm w nurcie nau−
czania Jana Pawła II” to tytuł
XXVIII Sympozjum Koła Nauko−
wego Wyższego Seminarium Du−
chownego, które odbyło się 10 li−
stopada.
Pierwszy wykład pt.: „Dusza
kobiety pomiędzy filozofią a ży−
ciem” wygłosiła Anna Krasoń−
Ostrowska – członek Rady Pro−
gramowej Instytutu myśli Józefa
Tishnera w Krakowie, redaktor
Więzi.

Historia w medalach

Dr Elżbieta Adamiak wyjaśniła
również pojęcie teologii femini−
stycznej. Stawia ona pytania o ka−
tegorie płci, sprzeciwia się teolo−
gicznej wizji kobiet i domaga się
podwyższenia pozycji kobiet
w Kościołach chrześcijańskich.
Teologia feministyczna nie zga−
dza się z faktem, że w odniesieniu
do Boga i Ducha Św. zawsze uży−
wa się męskich form gramatycz−
nych.
Ponadto wysłuchać można było
świadectwa siostry Małgorzaty
Chmielewskiej ze wspólnoty
Chleb Życia pt.: Geniusz kobiety.
Dodatkowo w Wyższym Se−
minarium Duchownym obejrzeć
można było wystawę prac Kry−
styny Szalewskiej pt.: „Kobieta
w sztuce malarskiej”.Większość
obrazów przedstawiała wizeru−
nek Matki Bożej Częstochow−
skiej.
E.U.

W ciągu minionego ćwierćwiecza numiz−
matycy skupieni w płockim oddziale (z które−
go w 1986 roku wydzieliło się koło we Wło−
cławku) zorganizowali: 89 wystaw i 5 sesji po−
pularno−naukowych, wygłosili 93 odczyty
i prelekcje, przygotowali 14 pokazów swoich
zbiorów, w prasie fachowej zamieścili 16 pub−
likacji, wydali 4 medale: Pasowanie Bolesła−
wa Krzywoustego na rycerza, Sedes Regni,
Nadanie Krzyża Walecznych miastu Płock
przez marszałka Józefa Piłsudskiego, Zygmunt
Padlewski – naczelnik województwa płockiego
i książkę pt. „Płockie tradycje numizmatycz−
ne”, autorstwa Andrzeja Ciesiulskiego i Jerze−
go Stefańskiego.
Podczas jubileuszowego spotkania płocki
oddział uhonorowany został dyplomem PTN,
a Jan Milner i Stanisław Chyży z Kutna ude−
korowani zostali złotymi medalami „Za zasłu−
gi dla ruchu numizmatycznego”. Ponadto Fe−
liks Brzyski, Janusz Justyński i Sławomir Pi−
larski otrzymali złote odznaki PTN, a Marek
Ambroziak dyplom honorowy. Prezydent Mi−
rosław Milewski wraz z gratulacjami przeka−
zał numizmatykom stylizowaną mapę woje−
wództwa mazowieckiego. Wygłoszono dwa
interesujące referaty: Grażyna Tryka mówiła
o twórczości medalierskiej płocczanina Wła−
dysława Gruberskiego, a Jerzy Koziczyński
o płockich emisjach zastępczego pieniądza pa−
pierowego i papierów wartościowych, które
m.in. zaprezentowano na wystawie towarzy−
szącej jubileuszowemu spotkaniu.
Utalentowana rodzina

Mieszkali w Płocku przy ul. Tumskiej 3 na
przełomie XIX i XX wieku. Władysław Gru−
berski, zapomniany niestety, wybitny rzeź−
biarz z Płocka rodem, pochodził z licznej ro−
dziny, której członkowie wykazywali ponad
przeciętne zdolności w różnych dziedzinach.
Ojciec był zakrystianinem, a potem organistą
w katedrze i jednocześnie pomysłodawcą
utworzenia muzeum na bazie katedralnego
skarbca. Brat Władysława – Eugeniusz był
księdzem bardzo uzdolnionym muzycznie
(grał, komponował, uznawany jest za reforma−
tora muzyki kościelnej), a siostra Sabina stu−
diowała na Sorbonie, a potem uczyła w Mała−
chowiance, dając dodatkowo lekcje gry na for−
tepianie. Siostra Janina początkowo prowadzi−

ła Eugeniuszowi gospodarstwo w parafii
w Czerwińsku a następnie przeprowadziła się
do Warszawy, gdzie zajmowała się tzw. trud−
ną młodzieżą. Niezwykłej urody Helena
uwieczniona została przez malarza Drapiew−
skiego jako jeden z aniołów, zdobiących płoc−
ką katedrę. Ponadto aktywnie działała w Lidze
Kobiet Pogotowia Wojennego, za co została
odznaczona Krzyżem Niepodległości z Mie−
czami. Kazimierz, jako ochotnik, bronił Lwo−
wa, a potem z armią Hallera walczył we Wło−
szech i Francji. Najmłodsza Maria studiowała
ogrodnictwo w Poznaniu, a praktykę odbyła
w ogrodach Wersalu. Podczas II wojny świa−
towej była w ruchu oporu. Wyszła za mąż za
twórcę Związku Ociemniałych i wraz z mę−
żem osiedlili się w Laskach pod Warszawą.
Swą posiadłość podarowali potem niewido−
mym.
Władysław najbardziej uzdolniony pla−
stycznie, rozmiłowany w kamieniu, już jako
nastolatek za kilkanaście kopiejek dziennie
pomagał kamieniarzom wykuwać nagrobki na
warszawskich Powązkach. Od 1893 roku,
przez 3 semestry studiował w Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, gdzie przymierał gło−
dem. Potem miał w życiu okres podróży
– Wiedeń, Monachium, Rzym, Paryż, Peter−
sburg. Musiał wtedy być już postacią znaną,
skoro jego obecność we Francji i twórczość
kilkakrotnie odnotowano w prasie francuskiej.
Był artystą wszechstronnym; wykonywał pla−
kiety portretowe (m.in. J. Piłsudskiego, I. Mo−
ścickiego, papieża Piusa XI, S. Okrzei), pom−
niki nagrobne, ołtarze, medale, odznaki spor−
towe (jest m.in. autorem odznaki pilota z mo−
tywem pikującego orła), w 1928 roku miał au−
torską wystawę w Zachęcie. Jego cykl 49 pla−
kiet „Ludzie rewolucji”, na polecenie gen. Fe−
licjana Sławoj−Składkowskiego, został zaku−
piony przez obecne Muzeum Wojska Polskie−
go. Niestety, większość prac zaginęła. Zmarł
w Warszawie 4 listopada 1933 roku.
Bilet płatniczy

Pierwsze papierowe pieniądze pojawiły się
w Chinach w IX wieku. W Europie pierwsze
banknoty zaczęli produkować Anglicy w 1729
roku. Jednakże, oprócz pieniędzy emitowa−
nych przez banki, dość często pojawiały się
pieniądze zastępcze, wydawane przez władze
lokalne a nawet osoby prywatne. Kolekcję
płockich pieniędzy zastępczych zebrał Jerzy
Koziczyński.
Najstarszy bon ze zbioru tego numizmaty−
ka pochodzi z 1861 roku i emitowany był
w Królestwie Kongresowym. Pojawienie się
pieniędzy zastępczych spowodowane było
nieregularnym dopływem pieniędzy z men−
nicy, szczególnie drobnych nominałów. Pa−
raliżowało to handel, więc właściciele skle−
pów musieli sobie jakoś radzić, wprowadza−
jąc do lokalnego obiegu własną walutę. Listy
zastawne emitowało Towarzystwo Kredyto−
we, a miasto obligacje o wartości 50 złotych.
Akcje wydawało m.in. Stowarzyszenie Rol−
nicze Płocka, cukrownia Borowiczki i pa−
piernia w Soczewce.
Drugim okresem, w którym pojawiło się
w Płocku kilka emisji pieniędzy zastęp−
czych, były lata I wojny światowej. Wów−
czas bony wydawał m.in. niemiecki bur−
mistrz, Komitet Obywatelski, Towarzy−
stwo Dobroczynne rozdawało własne bony
na mleko.
E. Jasińska
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Zapomniani płocczanie (6)

Stefan MAJEWSKI – alumn
archidiecezji krakowskiej
Urodził się 27 stycznia 1910 roku w Warszawie,
z ojca Franciszka i Eugenii z Olszewskich. W 1933 r.
ukończył gimnazjum w Sierpcu. W latach 1933−1936
mieszkał we wsi Myszki gm. Mochowo pow. Sierpc
u swego szwagra Stefana Chrabkowskiego, któremu
pomagał w zarządzaniu majątkiem. W 1936 r. wyje−
chał do Łomży, gdzie wstąpił do Wyższego Semina−
rium Duchownego. Do wakacji 1939 roku ukończył 3
rok studiów teologicznych. Wybuch wojny zastał go
we wsi Myszki. Jako kleryk pomagał księdzu Fran−
ciszkowi Goworowi proboszczowi parafii Kurowo
w powiecie sierpeckim.

gdzie były szczeliny w futrynie, widziałem jak fun−
kcjonariusze trzymali leżącego i rozkrzyżowanego
Stefana Majewskiego. Był obecny lekarz ze strzy−
kawką, a śledczy Bronisław Szczerbakowski począt−
kowo straszył, w końcu polecił dokonać leżącemu
zastrzyk, co nastąpiło, czemu towarzyszyło nieludz−
kie wycie torturowanego”.
Podczas pobytu w więzieniu rozpracowywany był
przez agenturę celną. Agenci o pseudonimach „Żak”,
„Biegły”, „Sasza” i „Wilk” przez cały okres śledztwa
informowali funkcjonariuszy UB o zachowaniu Stefa−
na Majewskiego oraz o planowanej linii obrony.
Ujawnili również fakt symulowania choroby psy−
chicznej, w celu uniknięcia udziału w procesie, który
władze komunistyczne chciały wykorzystać do ata−
ków na Kościół, a do których Majewski za wszelką
cenę nie chciał się przyczynić. Spowodowało to do−
datkowe tortury, które w konsekwencji doprowadziły
do rzeczywistego załamania psychicznego i przyzna−
nia się do symulacji.

Chęć powrotu

Wspólna śmierć

Od 1941 roku żołnierz NOW (Narodowej Organi−
zacji Wojskowej), używał pseudonimu „Grzegorz”.
Kolportował prasę podziemną, m.in.: „Jutrzenkę Wol−
ności”, „Szaniec” „Walkę i Wolność”. W 1943 r. wraz
z całą organizacją wszedł w skład Polskiego Związku
Powstańczego (PZP), a następnie Armii Krajowej.
Skierowany został do pracy w Delegaturze Rządu.
Podlegał bezpośrednio kierownikowi organizacyjne−
mu Podokręgu Północne Mazowsze Teodorowi Gra−
beckiemu ps. „Poręba” „Leopold”, który w listopa−
dzie 1943 r. powierzył mu pełnienie obowiązków De−
legata Rządu na powiat Sierpc. Funkcję tę pełnił do
kwietnia 1944 r. kiedy to zagrożony aresztowaniem
wszedł w skład dowodzonego przez plut. Franciszka
Majewskiego „Słonego” oddziału Kedywu Inspekto−
ratu Płocko−Sierpeckiego AK.
Aktywnie uczestniczył w akcji inwigilowania
i zwalczania grup komunistycznych. W ramach tej ak−
cji w październiku 1944 r. osłaniał akcję ppor. Micha−
ła Tomczaka „Bończy”, plut. pchor. Stefana Bronar−
skiego „Liścia” i plut. Franciszka Majewskiego „Sło−
nego” we wsi Skrzeszewo w gminie Staroźreby, w ra−
mach której zlikwidowano pięcioosobową grupę sko−
czków sowieckich, którzy prowadzili działalność wy−
wiadowczą skierowaną przeciw Armii Krajowej.
Po wkroczeniu na tereny Mazowsza Zachodnio−
Północnego wojsk sowieckich (w styczniu 1945 r.),
nie zaprzestał walki i podobnie jak większość żołnie−
rzy Kedywu Inspektoratu, podporządkował się NSZ.
Od lata 1946 w szeregach NZW. Był szefem Informa−
cji i Propagandy w sztabie, wchodzącej w skład
NZW, 11 Grupy Operacyjnej NSZ, walczącej w la−
tach 1946–1948 na terenie b. Okręgu II NSZ (określa−
nej w niektórych publikacjach jako XXIII Okręg
NZW – Zachodnie Mazowsze). Działał w powiatach:
Płock, Sierpc, Płońsk, Rypin, Lipno i Włocławek. No−
sił pseudonimy „Szczepan” i „Ekscelencja”. Miał sto−
pień podporucznika. Często przebywał w Warszawie,
aby zarobić na swoje utrzymanie pracował jako ulicz−
ny fotograf. Redagował wydawany przez 11 Grupę
Operacyjną „Mazowiecki Biuletyn Informacyjny”.
Przez cały czas działalności konspiracyjnej pragnął
powrócić do seminarium. Ze względów bezpieczeń−
stwa bał się powrotu do Łomży. Z tych samych powo−
dów zrezygnował z seminarium w Warszawie.

Oskarżony wielokrotnie z artykułów k. k. WP, de−
kretu o ochronie państwa z 30 października 1944, de−
kretu o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych
w okresie odbudowy państwa z 16 listopada 1945
oraz kodeksu karnego z 1932 (akta WPR w Warsza−
wie o sygn. II Pr 166/49). Sądzony, jako „student teo−
logii”, przez WSR w Warszawie w dniach 19 czerwca
– 3 lipca 1950 (sygn. sprawy Sr. 750/50) razem z ży−
jącymi członkami sztabu 11 Grupy Operacyjnej NSZ:
por. Bronarskim, por. Janem Przybyłowskim, ps.
„Onufry”, por. Jerzym Wierzbickim, ps. „Dodek”,
plut. Stanisławem Lewandowskim, ps. „Ogrodnik”;
dowódcą oddziałów bojowych sierż. Wiktorem Stry−
jewskim, ps. „Cacko” oraz nie będącym żołnierzem
NZW ostatnim komendantem Okręgu Płockiego AK,
por. Janem Nowakiem, ps. „Korab”. Skazany został
z art. 1 § 2 i art. 3 dekretu z 16 listopada 1945 roku na
pięciokrotną karę śmierci; kara łączna – śmierć, utra−
ta praw na zawsze i przepadek mienia. 7 lipca 1950
złożył rewizję do NSW, który 14 listopada 1950, po
przekwalifikowaniu artykułów, wyrok utrzymał
w mocy. Bolesław Bierut 13 stycznia 1951 nie sko−
rzystał z prawa łaski. Zamordowany 18 stycznia 1951
roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie (wraz
z Bronarskim – 6−krotna kara śmierci, Przybyłowskim
– 3−krotna kara śmierci, Wierzbickim – 4−krotna kara
śmierci i Stryjewskim – 38−krotna kara śmierci) i po−
chowany bezimiennie. Po 1956 wznowiono jedynie
sprawę Nowaka, którego uniewinniono w procesie
13–14 lutego 1957 przed VII Wydziałem Karnego
SW dla m. Warszawy (sygn. sprawy VII K 82/56).
W stosunku do pozostałych oskarżonych, dzięki stara−
niom rodzin i byłych podkomendnych, wyrok unie−
ważniono dopiero po 1989 roku.
Jacek Pawłowicz
Jacek Żurek

Więzienne tortury

Latem 1947 r. podjął ostatecznie decyzję o konty−
nuowaniu studiów teologicznych. Po uzyskaniu zgo−
dy Komendanta 11 Grupy Operacyjnej na opuszcze−
nie organizacji, wspólnie z byłym kolegą z semina−
rium w Łomży ks. Henrykiem Zalewskim, wyjechał
do Wrocławia, a następnie do Krakowa, gdzie wstąpił
do Seminarium Duchownego. We wrześniu 1947 Ste−
fana Majewskiego przyjęto na Wydział Teologiczny
UJ. Wiosną 1948 r. otrzymał święcenia niższe.
Został rozpracowany przez UB w wyniku śledztwa
przeprowadzonego po uwięzieniu 26 września 1948

komendanta 11 Grupy Operacyjnej NSZ, por. Stefana
Bronarskiego, ps. „Liść”, „Roman”.
Aresztowano go w sutannie w Krakowie 11 paź−
dziernika 1948 i przewieziono do więzienia MBP
w Warszawie. Poddany został, wraz z innymi żoł−
nierzami 11 Grupy Operacyjnej NSZ, okrutnemu
półtorarocznemu śledztwu. Jeden z uwięzionych
żołnierzy NZW, ppor. Witold Teske, wspominał:
„Począwszy od zmroku, całą noc do rana odbywały
się przeważnie śledztwa, którym towarzyszyły bezu−
stanne krzyki mordowanych. Nikt nie spał, a nawet
odważnych ludzi ogarniał strach. Wycia były nieu−
stanne, ludzie krzyczeli z bólu. Słychać było char−
czenie ludzi duszonych. Szczególnie przykre były
krzyki i płacz katowanych kobiet. Będąc w celi,

Obrońca poczty
Z biegiem czasu odkrywamy nowe szczegóły z hi−
storii naszego miasta i jego mieszkańców. Niewiele
osób zapewne wie, że Leon Fuz ur. 21 lutego 1895 ro−
ku (jak wynika z zapisów w księdze parafialnej)
w Radziwiu był jednym z kilkudziesięcioosobowej
załogi, bohatersko broniącej we wrześniu 1939 roku
Poczty Gdańskiej. Skąd się tam wziął?
– Latem 1939 roku, kiedy już wiadomo było, że woj−
na z Niemcami jest tylko kwestią czasu, władze woj−
skowe mobilizowały oficerów rezerwy i kierowały ich
do miejsc i obiektów, które mogły być zaatakowane
w pierwszej kolejności – wyjaśnia Bogdan Kuźnicki,
interesujący się historią naszego miasta, a szczególnie
Radziwia. Nazwisko Leona Fuza wymieniane jest
wśród pocztowej załogi, a potem figuruje w niemiec−
kiej obozowej ewidencji więźniów Stutthofu pod nu−
merem 5376. Tam też najprawdopodobniej zginął,

w grudniu 1939 roku. Nie został rozstrzelany od razu,
jak większość pocztowców, gdyż udało mu się przyłą−
czyć do innej grupy więźniów politycznych, którzy
osadzeni byli w Gdańsku – Nowym Porcie. Po jakimś
czasie został jednak rozpoznany jako obrońca poczty
i przewieziony do Stutthofu. Mogił pocztowców – tak−
że miejsca pochówku naszego krajana – którzy zosta−
li od razu rozstrzelani albo później zginęli w obozach
nie udało się odnaleźć.
Śladów swego ojca szukał po wojnie George Fuz,
który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i za−
mieszkał w Los Angeles. Przez wiele lat zabiegał o re−
habilitację Leona Fuza, który w niemieckich doku−
mentach figuruje jako zwykły bandyta. Rehabilitacji
ojca nie doczekał, bo zmarł w 1974 roku a dopiero kil−
ka lat temu w Niemczech ówczesne wyroki sądów
okupanta uznane zostały za zbrodnie wojenne.
W ubiegłym roku pojawił się pomysł, by jednej
z płockich ulic nadać nazwę „Obrońców Poczty Pol−
skiej w Gdańsku”, albo Leona Fuza.
(j)
Sygnały Płockie
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Katarzyna Anna Małolepsza Akademię Teatralną ukończyła za−
ledwie rok temu, ale na swoim koncie ma już niemały dorobek
artystyczny. Od września jest aktorką płockiego teatru.

Urodziła się 26 lat temu w Łodzi, ale
dzieciństwo spędziła w Sochaczewie. Tu
jako 6−letnia dziew−
czynka trafiła do zespo−
łu tanecznego „Skalar”.
– Tworzyliśmy bardzo
zgraną rodzinę. Ja by−
łam osobą najmłodszą
– małą Kasią, która
chciała tańczyć tak jak
koledzy – opowiada
Katarzyna Małolepsza.
W tym zespole, za spra−
wą starszych kolegów
– braci Kamińskich
(dziś aktorów) zaczęła
myśleć o aktorstwie.
– W Sochaczewie nie
miałam jednak, aż tyle
możliwości, aby rozwi−
jać się teatralnie. Inwestowałam więc
w taniec – dodaje. Potem trafiła do kolej−
nego zespołu gdzie została instruktorem
tańca, zajmowała się również choreogra−
fią i projektowaniem kostiumów.
Papiery złożyła do łódzkiej „filmów−
ki”. Odpadła po trzecim (ostatnim) etapie
egzaminów. Wtedy znalazła w Łodzi pry−
watną szkołę z kierunkiem aktorskim
i jednocześnie rozpoczęła kurs kwalifika−
cyjny instruktora tańca (2,5−letnie stu−
dium zaoczne). Po roku znów przystąpiła
do egzaminów do szkoły im. L. Schillera.
Sytuacja się powtórzyła. – Zaparłam się
wtedy, że do Łodzi chyba zdawać nie bę−
dę, bo skoro dwa razy tak mnie potrakto−
wano, to za trzecim – nie pozwolę – opo−
wiada Katarzyna Małolepsza. – Cały czas
kontynuowałam studium tańca, ale roz−
stałam się z tamtą prywatną szkołą, po−
nieważ kazali nam płacić dokładnie tyle
samo, a zajęć było coraz mniej.
W szkole poznała Barbarę Dębińską –
aktorkę Teatru Nowego – która zgodziła
się pomóc jej prywatnie.– Bardzo dużo jej
zawdzięczam. Pracowała ze mną półtora
roku. Przyjeżdżałam do niej co tydzień –
tłumaczy aktorka. To Dębińska, z którą
bardzo się zaprzyjaźniła, zmusiła ją do
złożenia papierów do warszawskiej Aka−
demii Teatralnej (Katarzyna myślała
o Wrocławiu). – I okazało się, że nałoży−
ły mi się egzaminy. Do 4 rano dyskutowa−
Sygnały Płockie

Stąd i z powrotem

W szkole teatralnej zawsze wiedziała
gdzie i jakie są próby, które zajęcia odwo−
łano lub przeniesiono. Wszyscy wiedzieli,
że Kasia to dokładna i poukładana osoba.
Wybrano ją na starostę.
Również Anna Seniuk
szukając asystenta, do re−
żyserowanej przez siebie
sztuki, wskazała na Kata−
rzynę Małolepszą. Wie−
działa, że będzie potra−
fiła zaplanować pracę
i dopilnuje, aby próby
się odbyły. Docenił ją
również prof. Zapasie−
wicz powierzając pracę
nad ruchem scenicz−
nym.
Po
ukończeniu
szkoły zaczęła szukać
pracy. – Jest bardzo,
bardzo trudno. Było
nas 19 osób na roku, z czego angaże –
łącznie ze mną – ma siedem i to jest bar−
dzo dobry wynik – opowiada. Zaryzyko−
wała. Pojechała kilkaset kilometrów od
rodzinnej miejscowości do Czeskiego
Cieszyna, z dala od głównych ośrod−
ków, aby jak najszybciej znaleźć się na
scenie, bo dla młodego aktora to jest
najważniejsze. Wybór był trafny. Tu
poznała Marka Mokrowieckiego, który
reżyserował na Scenie Polskiej „Bambi−
ni di Praga” B. Hrabala – trzeci spek−
takl, w którym zagrała. – To jest prze−
dziwna historia. Właściwie Płock jest
najbliższym ośrodkiem teatralnym od
Sochaczewa, jednak po studiach kiedy
szukałam pracy był jednym z niewielu
teatrów w Polsce, do których nie złoży−
łam dokumentów. Nie wiem czemu –
wspomina Katarzyna Małolepsza. Pra−
cując z Mokrowieckim bardzo długo
zwlekała z zadaniem pytania o miejsce
dla niej w płockim teatrze. Zrobiła to na
pół godziny przed premierą „Bambi−
ni...”. Dyrektor płockiego teatru odpo−
wiedział: zobaczymy co się da zrobić
i po kilku miesiącach zaproponował jej
roczny angaż. Pierwszą rolą jaką zagra−
ła była „Calineczka” (premiera: 3 grud−
nia 2005 r.). Marzy, żeby zagrać jedną
z kobiet Czechowa. Obok tańca jej hob−
by to kolekcjonowanie pocztówek Anne
Geddens.
(rł)

Ostatni festiwal MORF – zgodnie z zapowiedzią – był inny

Eksperyment nr 12
MORF wyznaczył sobie nowy kieru−
nek poszukiwań – multimedia, muzyka
eksperymentalna i eksperymentalny
warsztat. Czy 12. edycja festiwalu była
przez to lepsza od pozostałych? Z pew−
nością inna. Sama oprawa – laborato−
ryjne świetlówki w POKiSie, dominu−
jące pasiaste taśmy logo festiwalu
i echo komunikatów nadawanych na
okrągło i nakładających się na siebie –
robiła wrażenie.
Coś drgnęło. Z pewnością pokazano
coś nowego. Nowością był pokaz krót−
kich form filmowych (szorty), przy któ−
rych publiczność doskonale się bawiła.
Dobrym pomysłem wydawał się po−
wrót do rozmów o sztuce współczesnej.
Niestety, zawiodła frekwencja. Ekspe−
ryment wizualizacyjno – muzyczny
wydaje się godnym rozwijania, zważy−
wszy, że teatry poszukujące coraz chęt−
niej współpracują z muzykami alterna−
tywnymi, chociażby prowadzący war−
sztat szczudlarsko – ogniowy Teatr
„Feta” z Gdańska, który współpracuje z
zespołem Pink Freud. Same warsztaty
„Fety”, zakończone niedzielnym poka−
zem, były wspaniałą, trzydniową przy−
godą. Okazało się, że samodzielnie
chodzić na szczudłach można już po
godzinie nauki, a trudniejsza od szczu−
dlarskiej jest sztuka kręcenia młynków
ogniem (warsztat ogniowy). Szkoda, że
na zabawę zdecydowało się tylko 7
osób.

Nie zabrakło tego, z czego płocki fe−
stiwal słynie – teatru, także innego,
również poszukującego tożsamości
swojej i współczesnego człowieka –
istoty postnowoczesnej, rozczłonkowa−
nej, nieco zagubionej w czasach zmian
i eksperymentów społeczno – ekono−
micznych jak chociażby w spektaklu
„Tosamość” Teatru Realistycznego ze
Skierniewic. Część widzów poruszył
„Ambroży” Teatru Usta – Usta z Poz−
nania – mroczna historia z wanną w tle,
a rozbawił „Cesarz” toruńskiego Teatru
Wiczy – historia kierowana do dużych
i małych chłopców. Zespół Romualda
Wiczy – Pokojskiego pokazał chyba
najciekawszy spektakl tegorocznego
MORFu, ale nie był to „Cesarz” tylko
„Emigranci” Mrożka. Grany w starym,
campingowym Mercedesie L 508 D
właśnie ze względu na swoje otoczenie
okazał się strzałem w dziesiątkę. Nie−
bywała ciasnota panująca w samocho−
dzie, która powinna zaburzać właściwy
odbiór, tu była atutem, dodatkowym
„aktorem” spektaklu. Swoją drogą
w piątkowy wieczór został prawdopo−
dobnie pobity rekord widzów na jed−
nym spektaklu. Zwykle do „wiczowe−
go” samochodu mieści się maksymal−
nie 10 osób, a było 18.
Takiej nadfrekwencji życzę kolej−
nym festiwalom spod znaku „offMOR−
Fu”, bo z tą tradycyjnie był pewien
problem.
(rł)

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Czym skorupka za młodu...

łam z nią przez telefon – wspomina.
– Zmusiła mnie do tego, żebym wybrała
egzaminy w Warszawie i dostałam się.
Nie chciała jednak rezygnować z roz−
poczętego studium tańca w Łodzi. Zosta−
ło jej tylko pół roku do dyplomu. – Na
I roku studiów, kiedy mieliśmy ogromny
odsiew na pierwszej sesji, ja miałam ty−
dzień po sesji w Akademii Teatralnej dy−
plomowe egzaminy w szkole tańca. Za−
grałam więc, że jestem chora. Tuż po se−
sji wzięłam sobie półtora tygodnia zwol−
nienia. Pojechałam do Łodzi. Zrobiłam
układ na dyplom i zdałam – podsumowu−
je aktorka.

JOLA LIPKA

Przez ostatni rok grała na Scenie Pol−
skiej w Czeskim Cieszynie, ale już
w szkole była asystentką Anny Seniuk
(reżyser) i zajmowała się ruchem scenicz−
nym w reżyserowanej przez Zbigniewa
Zapasiewcza „Iwonie księżniczce Bur−
gunda”. Zagrała też epizod w serialu „Na
dobre i na złe”. Uparta, ale nie bez−
względna. Konsekwentnie dąży do celu,
choć – jak sama mówi o sobie – nie jest
typem karierowiczki. Dwadzieścia lat te−
mu zapytana w przedszkolu kim będzie
odpowiedziała: artystką. – Nie wiedząc
jeszcze z czym to się je, czułam, że muszę
być na scenie, że to jest moje miejsce –
wspomina aktorka. Ale droga do celu nie
była wcale łatwa.

KRZYSZTOF KALIŃSKI

To jest moje miejsce
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Płocka premiera miesiąca

Studencki Teatr
Satyryków
Tomasz Tessmer − I nagroda kat. 3 − 7 lat

Magdalena Dulewicz − I nagroda kat. 8 − 11 lat

Portrety króla
Blisko 1200 prac z 95 placówek
oświatowych zostało nadesłanych na
VI Międzynarodowy Konkurs Pla−
styczny „Ja i król Maciuś” organizowa−
ny przez Młodzieżowy Dom Kultury
i działające tam stowarzyszenie. Kon−
kurs ma przybliżać najmłodszym war−
tości i idee dziecięcego króla. Jury VI

edycji postanowiło wyróżnić 15, a na−
grodzić 12 osób w wieku od 3 do 20 lat.
Konkurs został rozstrzygnięty 17 li−
stopada. Tego dnia w Galerii Twórczo−
ści Dziecka MDK otwarto również wy−
stawę pokonkursową. Impreza otrzy−
mała wsparcie finansowe z Funduszu
Grantowego dla Płocka.
(rł)

W Książnicy Płockiej, 17 listopada,
goszczono Jarosława Abramowa – Ne−
werlego, który promował swoją najno−
wszą książkę Lwy STS−u, stanowiącą
dalszy ciąg sagi autobiograficznej, za−
początkowanej publikacjami Lwy moje−
go podwórka i Lwy wyzwolenia.
Jarosław Abramow – Newerly przy−
jechał do Płocka po raz drugi. Pierwsza
wizyta wybitnego twórcy miała miejsce
w kwietniu 2001 roku, kiedy to promo−
wane były Lwy mojego podwórka.
Lwy STS−u to opowieść zamknięta
w przedziale lat 1952− 1956. Poznaje−
my tu współtwórców legendarnego już
dziś Studenckiego Teatru Satyryków.
– Chciałem pokazać nie tylko ruch
studencki, ale ruch młodej inteligencji,
który doprowadził do przewrotu paź−
dziernikowego – powiedział Jarosław
Abramow.
Autor, portretując sylwetki indywi−
dualności STS−u, takich jak: Agnieszka
Osiecka, Andrzej Jarecki, Witold Dą−
browski, Zbigniew Cybulski, Bogumił
Kobiela, Jerzy Markuszewski, Andrzej
Drawicz, Edward Pałasz, Andrzej

Krzysztof Wróblewski i wielu innych,
opisuje początki STS−u, pokazuje pow−
stawanie bardzo ciekawego zespołu,
któremu, mimo działającej wszech−
władnie cenzury, udało się stworzyć
niezwykłe spektakle.
W książce znajdziemy również opis
wystawienia pierwszej sztuki pt.: „To
idzie młodość” oraz historię związaną
z premierą pierwszego programu pt.:
„Prostaczkowie”. Czytelnik znajdzie tu
także zaskakujący portret Marka Hłaski.
Środowisko STS−u tworzyło barwną
grupę studenckiej cyganerii artystycz−
nej, gdzie rodziły się pierwsze miłości,
tworzyły się związki, które przetrwały
nieraz kilka następnych dekad.
Jarosław Abramow – Newerly, po−
wieściopisarz, dramaturg, kompozytor,
autor tekstów piosenek, współzałoży−
ciel teatru STS, urodzony i wychowany
na warszawskim Żoliborzu (syn znako−
mitego pisarza Igora Newerlego) jest
autorem m.in. takich dzieł jak: Klik –
Klak, Maestro, Anioł na dworcu, Pan
Zdzich w Kanadzie, Alianci, Nawiało
nam burzę, Granica sokoła.
E.U.

Lalki z Andersena

Agata Dworaczek − I nagroda kat. 15 − 20 lat

Płocka Jesień Poezji

Liść Dębu
Już po raz siedemnasty Książnica
Płocka gościła, 25 listopada, laureatów
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Wł. Broniewskiego pt. „O liść dębu”.
Podczas uroczystości odczytano proto−
kół jury i wręczono nagrody. I nagrodę
wręczył Januszowi Korylowi z Rzeszowa
Piotr Kubera – wiceprezydent Płocka.
II miejsca zajęli: Jerzy Fryckowski
z Dębnicy Kaszubskiej i Krzysztof Ka−
mil Manasterski z Łomianek. III miej−
sce przyznano Annie Piliszewskiej
z Wieliczki.
Nagrodę specjalną dyrektora Książ−
nicy Płockiej za najlepszy wiersz mi−
łosny otrzymała Maria Mańkowska
z Lublina. Wyróżnienie za wiersze o te−
matyce płockiej przyznano: Annie
Kühn – Cichockiej z Płocka i Lidii Iza−
beli Lachowskiej z Gzów.
Ponadto jury zakwalifikowało do
druku wiersze następujących autorów:

Magdaleny Cybulskiej z Łodzi, Pawła
Dudy z Rogowa, Barbary Gajewskiej
z Piotrkowa Trybunalskiego, Wioletty
Grzegorzewskiej z Częstochowy, Anny
Kasprzyk – Kozłowskiej z Mogilna,
Ewy Nowak – Tworko z Łodzi, Łuka−
sza Daniela z Płocka, Anny Stępniew−
skiej z Pułtuska, Urszuli Tom z Siedlec
i Ewy Wojtkowiak z Rudy Śląskiej.
Nagrodę marszałka województwa
mazowieckiego – Adama Struzika
w postaci listu gratulacyjnego i czeku
o wartości 3 tys. zł przyznano Krzysz−
tofowi Bieńkowskiemu z Płocka.
W tym roku nagrodę „Białego Pióra”
otrzymał Zbigniew Szymański z Wilna.
Po rozdaniu wszystkich nagród miał
miejsce montaż poetycki w wykonaniu
aktorów Teatru Dramatycznego im. J.
Szaniawskiego w Płocku.
Plonem konkursu będzie tomik na−
grodzonych wierszy.
E.U.

Wyróżnienia przyznano: Miejskiemu
Ośrodkowi Kultury w Ciechanowie,
Młodzieżowemu Domowi Kultury
z Sieradza, Starochorzowskiemu Do−
mowi Kultury z Chorzowa, Miejskiemu
Przedszkolu nr 34 z Płocka, Szkole
Podstawowej nr 5 w Płocku, Młodzie−
żowemu Domowi Kultury z Płocka,
Gimnazjum nr 3 w Płocku, Szkole Pod−
stawowej nr 3 w Płocku, Szkole Pod−
stawowej nr 11 w Płocku oraz Płockie−
mu Ośrodkowi Kultury i Sztuki.
Prace wykonane były różną techniką
i przedstawiały bohaterów bajek H. Ch.
Andersena.
W konkursie, którego organizatorem
był Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki,
wzięły udział 104 osoby.
E.U.

EWA URBAŃSKA

Róża Brzeżek − I nagroda kat. 12 − 14 lat

W Domu Darmstadt, 22 listopada,
miało miejsce otwarcie wystawy po−
konkursowej III Ogólnopolskiego Kon−
kursu Zabawkarskiego pt.: „Domowy
teatrzyk lalkowy”, połączonej z ogło−
szeniem wyników i wręczeniem na−
gród.
I nagrodę otrzymało Miejskie Cen−
trum Kultury z Bełchatowa („Księżni−
czka na ziarnku grochu”), II miejsce za−
jął Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
(„Calineczka”, „Brzydkie kaczątko”)
i Młodzieżowy Dom Kultury z Rado−
mia („Świniopas”). III miejsce zaś
I Prywatne Liceum Plastyczne w Płoc−
ku („Brzydkie kaczątko”) oraz Pałac
Młodzieży – Teatr Lalek „Iskierka”
z Olsztyna („Opowieść o matce”).

„Brzydkie kaczątko” z I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku

Sygnały Płockie
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Zmiany autobusów

Drużyna św. Jakuba
Jednym z klubów sportowych, istnie−
jących na terenie naszego miasta jest
niewielki, ale prężnie działający Para−
fialny Klub Sportowy Imielnica pow−
stały w 1997 roku przy parafii św. Jaku−
ba Apostoła. Celem klubu jest wycho−
wanie dzieci i młodzieży przez kulturę
fizyczną, rekreację, sport i turystykę,
w oparciu o zasady etyki katolickiej
i hasło „w zdrowym ciele zdrowy
duch”. Klub skupia młodzież nie tylko
z tego osiedla, ale również z odleglej−
szych terenów miasta.

Każdego roku członkowie klubu
biorą udział w letnich i zimowych
obozach szkoleniowo−sportowych, łą−
czących kilka elementów: przygoto−
wanie drużyn do sezonu rozgrywek,
wypoczynek i rozrywka, realizacja
programu z zakresu profilaktyki uza−
leżnień. Całoroczna praca w klubie
upływa na licznych treningach i me−
czach. Klub istnieje dzięki wielkiemu
zaangażowaniu zapaleńców piłki noż−
nej i sponsorów, wśród których trzeba

wymienić Urząd Miasta i Fundusz
Grantowy.
Funkcje prezesa klubu od początku
pełni Marek Kolczyński, a skarbnikiem
jest Piotr Bogucki. W klubie działają
dwie drużyny: starsza i młodsza – w su−
mie 40 osób. Trenerem jest obecnie
Grzegorz Rybiński. Drużyna starsza
(na zdjęciu) rozgrywa mecze w Mazo−
wieckiej Lidze Juniorów Starszych
m.in. z warszawskimi klubami: Polo−
nią, Gwardią, Legią oraz Radomiakiem
i płocką Wisłą. Po rundzie jesiennej

drużyna zajmuje V miejsce.
Skład drużyny starszej (rocznik
1987−1988): Mateusz Cytryniak, Łu−
kasz Augustyniak, Michał; Karpiński,
Mariusz Gałka, Maciej Jarzyna, Michał
Sadowski, Paweł Saczuk, Łukasz Ste−
fański, Radosław Dąbrowski, Rafał
Grabowski, Paweł Borkowski, Mateusz
Lisowski, Marek Wydra, Paweł Polich−
nowski, Michał Łudzki, Mariusz Go−
rzycki, Damian Lewandowski, Michał
Bachanek – król strzelców.
M.K.

Dyrekcja, pracownicy i mieszkańcy Domu Pomocy
Społecznej „Przyjaznych Serc” z ul. Krótkiej 6a pragną
podziękować dyrekcji Zakładu Usług Miejskich
„Muniserwis” za nieodpłatne wykonanie prac budowlanych
przy mogiłach naszych mieszkańców na cmentarzu
komunalnym.
Piotr Ostrowicki

Sygnały Płockie

PIOTR NOWICKI

w dni robocze. Nowe godziny odja−
zdów autobusów tej linii to: z Mosto−
stalu o godz. 15.10, z cmentarza komu−
nalnego – o godz. 15.33 i 16.46, a ze
Skarpy o godz. 15.30 i 16.18. Pozosta−
łe godziny odjazdów pozostają bez
zmian.
W dni wolne od pracy zamiast 30
kursów linii nr 26 jest ich aż 42. Ko−
munikacja Miejska zwiększyła też
o osiem kursów linię nr 29 w dni ro−
bocze. Nowe rozkłady jazdy umiesz−
czone są na poszczególnych przystan−
kach.
(m.d.)

Ręczni nie zawodzą
Mimo licznych kontuzji, piłkarze
ręczni Wisły Płock odnieśli cenne ligo−
we zwycięstwo w Piekarach Śląskich,
pokonując tamtejszą Olimpię 26:25
(11:13).
Mecz od początku nie układał się po
myśli płocczan. Na boisku odczuwalny
był brak podstawowych zawodników:
Michała Zołoteńki czy Bartosza Wusz−
tera. Nie w pełni sił zagrał też Damian
Wleklak. Olimpia postawiła twarde wa−
runki płockim zawodnikom i pokazała,
że na pewno nie należy do drużyn, któ−
re w lidze mają być tłem dla pierwszej
trójki ligowej tabeli. Wykorzystywała
bezlitośnie wszystkie błędy nafciarzy
i konieczne były już w pierwszej poło−
wie zmiany w ustawieniu drużyny, pro−
wadzonej przez Krzysztofa Kisiela. Na
placu gry pojawił się także Andrzej
Marszałek, który zastąpił słabo bronią−
cego Marcina Wicharego.
W drugiej odsłonie tego sportowego
widowiska, należy odnotować wyś−
mienitą postawę Adama Wiśniewskie−
go, który w ciągu całego meczu aż oś−

miokrotnie wpisał się na listę strzel−
ców. Zwycięstwo Wisły – choć nie
przyszło łatwo – pokazało, że ekipa
z Płocka to klasowy zespół, potrafiący
poradzić sobie z plagą kontuzji, posta−
wą arbitrów czy też determinacją słab−
szych drużyn w meczach wyjazdo−
wych. To bardzo korzystny progno−
styk przed zbliżającymi się meczami
w Pucharze EHF z duńskim zespołem
Skjern Handbold.
P.N.
Olimpia Piekary Śl. – Wisła
Płock 25:26 (13:11)
Olimpia: Donosewicz, Boncol
– Wisiński 7, Kempys 5, Lasoń 4,
Miszka 3, Wojtynek 3, Smolin 1,
Chojniak 1, Biernacki 1, Ścigaj, Igna−
cik,
Tatz.
Wisła: Wichary, Marszałek – Wiś−
niewski 8, Paluch 5, Ilin 3, Titov 3,
Wleklak 3, Twardo 3, Kuptel 1, Nie−
dzielski, Świerad.
Sędziowali: Marcin Kucharski
i Przemysław Stężowski (Lubin).

Turniej koszykówki
25−27 listopada Międzyszkolny
Uczniowski Klub Sportowy „21 Płock”
przy Zespole Szkół nr 2, zorganizował
V Ogólnopolski Andrzejkowy Turniej
Koszykówki Dziewcząt o puchar Pre−
zydenta Miasta Płocka.
W turnieju wzięły udział dziewczęta
z roczników 92, 93 i 94. Reprezentowa−
ły takie miasta jak: Płock, Kutno, Łódź,
Bydgoszcz, Rawicz. Młodzież podzie−
lona była na dwie grupy: A i B.
I miejsce w grupie A zajęły dziew−
częta z Płocka (rocznik 92), uzyskując
8 punktów. II miejsce przyznano
dziewczętom z Bydgoszczy (rocznik
93) – 7 punktów.
Dziewczyny z grupy B (rocznik 92),
reprezentujące Rawicz, uzyskały 6 pun−
któw, zdobywając I miejsce. II należało
do dziewcząt z Kutna (rocznik 92) – 5
punktów.
Sponsorami turnieju byli: Urząd Mia−
sta Płocka, Polski Związek Koszykówki,
Orlen Gaz, Energa oraz Termokor.
Puchary zwycięskim drużynom wręczył
z−ca prezydenta – Piotr Kubera.
E.U.

ZBIGNIEW BąCZYK

Komunikacja Miejska zmieniła roz−
kłady jazdy autobusów linii: 2, 15, 26
i 29.
W dni robocze z przystanku Przemy−
słowa – Kostrogaj „dwójka” dodatko−
wo odchodzi o godz. 6.00, 7.21, 12.44,
14.07 i 15.23. Ponadto o 4.50 odjeżdża
dodatkowy autobus z przystanku przy
ul. Gwardii Ludowej (przy straży).
Z przystanku Dobrzykowska – Toka−
ry są dodatkowe kursy linii nr 2 o godz.
5.22, 6.43, 8.00, 13.22, 14.46 i 16.00.
Zmiany na linii nr 15 polegają na
opóźnieniu popołudniowych kursów
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grają kluby w całej Europie? Jeżeli
młody piłkarz nie ma kondycji na roze−
granie pełnych 90 minut na odpowied−
nim poziomie, to od jego starszego ko−
legi nie mamy prawa wymagać nawet
I połowy w dobrym wykonaniu.
Na nieszczęście, włodarzy płockiej
Wisły i samych piłkarzy czekają ich
w tym roku jeszcze dwie ligowe kolej−
ki i potyczka z Kujawiakiem Włocła−
wek w Pucharze Polski. Nie ma więc
czasu trener Csaplar na gwałtowne ro−
szady w składzie i zmiany w ustawieniu
zawodników na boisku, ale musi mieć
świadomość, że porażki w tych me−
czach mogą być wyznacznikiem celu
na wiosnę, ponieważ różnice punktowe
w ligowej tabeli są niewielkie. A zatem
piłkarze mogą rozjechać się na świą−
teczne urlopy w minorowych nastro−
jach z powodu pozycji spadkowej przed
wiosennymi rozgrywkami, ale mogą
też wywalczyć pozycję w górnej części
tabeli, która pozwoli im myśleć nawet
o podium na zakończenie ligi. Tej dru−
giej opcji wszyscy płocczanie im
z pewnością życzą.
Po rundzie jesiennej płocczanie są na
12 miejscu z 7 pkt.
P.N.

VI Płocki Międzynarodowy Festiwal Judo

Jutrzenka górą
Ponad 300 młodych zawodników
z 14 klubów polskich i 3 zagranicz−
nych (Czechy, Dania) wzięło udział,
20 listopada w szóstym spotkaniu ju−
doków, którzy rywalizowali ze sobą
(w 39 kategoriach wiekowych i wago−
wych) w hali Borowiczki. Na czterech
matach stoczono kilkaset walk, z któ−
rych najczęściej zwycięsko wychodzi−
li zawodnicy MMKS Jutrzenka. Oni
też zajęli I miejsce w punktacji druży−
nowej. Na drugim uplasowała się eki−
pa UKS Eljot Płock, a na trzecim –
MKS Olimpijczyk Włocławek.
W klasyfikacji indywidualnej (w
poszczególnych kategoriach) na najwyż−
szym podium stanęło 11 zawodników
z Płocka: Dawid Wołosz, Paweł Bluszcz,
Tomasz Dubielak (dzieci, wszyscy

z MMKS Jutrzenka), Adrian Jóźwiak
(młodzicy – Jutrzenka), Krzysztof Jaku−
bowski (junior młodszy – Jutrzenka),
Bartosz Wrótniak i Aleksandra Wilk
(dzieci−oboje UKS Eljot), Monika Jaro−
sińska (dzieci), Dagmara Maciejewska
i Marta Lewandowska (juniorki młod−
sze) i Robert Karasiewicz (senior) –
wszyscy z Judo−Kano.
Zdobywcy I, II i III miejsc otrzymali
medale i upominki, pozostali uczestni−
cy pamiątkowe znaczki i dyplomy. Or−
ganizatorami tak dużej imprezy byli:
Urząd Miasta, Miejski Zespół Obiek−
tów Sportowych i MMKS Jutrzenka.
Uczestnicy sugerowali, aby w przyszło−
ści zawody zaczynać od najmłodszych
dzieci, by nie musiały przez kilka go−
dzin czekać na swoją kolej.
(j)

Michał Gontarek – UKS Eljot Płock (z lewej) walczy z Mateuszem Marciniakiem z Sochaczewa

Szkolny
dzień sportu
W Szkole Podstawowej nr 6, 16 listo−
pada, miała miejsce uroczysta inaugu−
racja Ogólnopolskiego Programu Spo−
łecznego „Trampolina”.
Podczas uroczystości Krzysztof Ja−
kobiak – kierownik regionalny ds. ope−
racyjnych Providenta w Płocku, prze−
kazał sprzęt sportowy na ręce dyrektor
szkoły – Katarzyny Fabiszewskiej.
Szkoła otrzymała: wysięgniki do
koszykówki składane z mechanizmem
regulacji wysokości, listwy naścienne
do siatkówki, bramki do unihokeja
(60 x 90 cm) składane z siatką, kije do
unihokeja, piłeczki do unihokeja, po−
przeczkę do skoku wzwyż (włókno
szklane), poprzeczkę do skoku
wzwyż (aluminiową), rowery trenin−
gowe oraz trampoliny (96 cm i 4 me−
try). Całkowita wartość sprzętu wy−
niosła ponad 16 tys. zł.
Był pokaz taneczny dziewcząt, zaś
po nim piłkarze Wisły Płock: Dariusz
Gęsior, Kuba Wierzchowski oraz
przedstawiciele Providentu wręczali
nagrody zwycięzcom wszystkich dy−
scyplin.
Dzieci rywalizowały w takich dyscy−
plinach jak: skok w dal, wzwyż, rzuca−
nie do celu piłką, rzut do kosza, skaka−
nie przez skakankę. I miejsca zajęły:
klasy IV s, V s, i VI a.
Szkoła Podstawowa nr 6 to już kolej−
na z kilkudziesięciu placówek objętych
Ogólnopolskim Programem Społecz−
nym „Trampolina”. W latach 2003−
2004 Provident przeznaczył na realiza−
cję programu ponad milion złotych, a z
przekazanego sprzętu korzysta na co
dzień ponad 25.000 dzieci.
SP nr 6, która została wybrana do
programu przez Wydział Oświaty, Kul−
tury i Sportu Urzędu Miasta, może się
poszczycić wieloma osiągnięciami dy−
daktycznymi, wychowawczymi i spor−
towymi. Od 2003 roku w SP nr 6 dzia−
łają klasy sportowe o profilu lekkoatle−
tycznym.
Najważniejsze osiągnięcia sportowe
w bieżącym roku szkolnym to: I miej−

EWA URBAŃSKA

W żenującym stylu zakończyli ro−
zgrywki rundy jesiennej piłkarze nożni
płockiej Wisły. W przenikliwym zim−
nie ostatni mecz z Odrą Wodzisław na
własnym stadionie zagrali na 0:0, a co
gorsze nie pokazali nic co pozwalałoby
optymistycznie spojrzeć w przyszłość.
Brak kilku podstawowych zawodni−
ków w wyjściowej jedenastce w ni−
czym nie usprawiedliwia słabej posta−
wy, ponieważ praktycznie przez całą
rundę piłkarze nie potrafili przekonać
do siebie płockich fanów, którzy już
martwią się, że w takiej formie ich pu−
pile nie są w stanie zrobić krzywdy na
własnym stadionie Pogoni Szczecin
i Polonii Warszawa. Właśnie te dwa
zespoły będą rywalami nafciarzy w ra−
mach przyspieszonych rozgrywek wio−
sennych jeszcze w tym roku, z uwagi na
przyszłoroczne Mistrzostwa Świata
w piłce nożnej. Drugi trener Bogdan
Pisz na konferencji prasowej nieco
usprawiedliwiał, szczególnie młod−
szych zawodników (Sławomira Peszko
i Adriana Mierzejewskiego). Argumen−
tował ten fakt rozgrywaniem spotkań
praktycznie co trzy dni. Wszyscy zatem
zastanawiają się jakimi zawodnikami

EWA URBAŃSKA

Słaba jesień

sce drużyny dziewcząt w Rejonowej
Sztafecie Biegów Przełajowych, I miej−
sce drużyny dziewcząt i III miejsce dru−
żyny chłopców w Rejonowych Igrzy−
skach Młodzieży Szkolnej w Czwórbo−
ju Lekkoatletycznym oraz II miejsce
w klasyfikacji drużynowej w Między−
powiatowych Biegach Przełajowych
Cross Szczutowa.
Ogólnopolski Program Społeczny
„Trampolina” realizowany przez Provi−
dent Polska S.A., wspiera szkoły pod−
stawowe w realizacji ich zadań eduka−
cyjnych. Przekazywane przez firmę
wsparcie odpowiada rzeczywistym po−
trzebom zgłaszanym przez szkoły i lo−
kalne społeczności.
W 2003 roku Program realizowany
był w ośmiu regionach Polski. Trampo−
lina” zakłada długofalowe zaangażowa−
nie Provident Polska w działania na
rzecz dzieci i szkół na terenie całego
kraju.
E.U.
Sygnały Płockie
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Marcin Różalski po sukcesie w Turcji otrzymał zaproszenie do
wzięcia udziału w belgijskim turnieju K−1 Fights At The Border IV

Na granicy mocy

Jedyna kobieta w zespole Orlenu – Joanna Szarwińska otworzyła furtkę do medali

Orlenowcy
– sportowcy
Świetnie się spisali zawodnicy Orle−
nu na Europejskiej Olimpiadzie Korpo−
racji, która odbyła się w Atenach (Gre−
cja). Pracownicy spółki cztery razy sta−
wali na najwyższym podium. Dodatko−
wo, w biegach płocki zespół w klasyfi−
kacji generalnej zdobył nagrodę Sport
Championship.
Zawodnicy Orlenu startowali na
Olimpiadzie po raz pierwszy i byli je−
dyną drużyną z polskich firm.
Pierwszy medal dla Plocka wywal−
czyła kobieta Joanna Szarwińska. W fi−
nale rozgrywek tenisa stołowego mu−
siała walczyć z Greczynką, Kontoleon
Stella, która reprezentowała firmę Rent
Car, zajmującą się wynajmem samo−
chodów na terenie Grecji. – Musiałam
praktycznie z marszu grać mecz, bez
większej rozgrzewki, ale na szczęście
wygrałam – mówiła tuż po zawodach
Szarwińska.
Nie było mocnych również na Irene−
usza Bedyka – kapitana drużyny, który
wygrał bieg na 10 kilometrów. Płocki
zawodnik był tak dobry, że drugi bie−
gacz zameldował się na mecie dopiero
po ponad 8 minutach. – Organizatorzy
przygotowali nam trasę pełną niespo−
dzianek – powiedział. Wyścig odbył się
w kompleksie leśnym, gdzie trasa spra−
wiała ogromną trudność prowadząc po
górkach, dolinach i stromych zboczach.
Na 5 kilometrów w swojej kategorii
najlepszy był Stanisław Dymek, który
wyprzedził drugiego zawodnika na me−
cie o ponad pięć minut. – Obawiałem
się troszkę tego biegu, ponieważ nie−
dawno miałem operację kolana, ale jak
widać moje przygotowania nie poszły
na marne – mówił Dymek. – Wygrać
w Atenach jakąkolwiek konkurencję jest
dla zawodnika czymś niesamowitym.
Jakby nie patrzeć, Ateny to miasto
olimpijskie.
Ogromną wolą walki wykazał się
także czwarty z medalistów Jacek Żół−
towski, określony przez Greków jako
Sygnały Płockie

strongman. – To naprawdę bardzo wy−
trzymały chłopak z ogromnym zaanga−
żowaniem – powiedział Grek Dimitris
z firmy BASF Agro Hellas, który przy−
jechał na metę za Jackiem po ponad
czterech minutach.
– Wyścig górski na 20 kilometrów był
ogromnym wyzwaniem, nie miałem cie−
nia zwątpienia, że dam z siebie wszyst−
ko, aby wygrać – mówił Żółtowski.
O ogromnym pechu mogą mówić Pa−
weł Wasilewski oraz Grzegorz Rut−
kowski, którzy zostali zgłoszeni do gry
w badmintona. Konkurencja została od−
wołana przez organizatorów, gdyż do
rozgrywki zgłosili się tylko zawodnicy
z Płocka.
– Trenowaliśmy przed wyjazdem
dość ciężko, włożyliśmy w przygotowa−
nie ogromny wysiłek − żalił się Grze−
gorz. – Szkoda, że nie mieliśmy dla sie−
bie przeciwników, ale mam nadzieję, że
nic straconego i na kolejnej Olimpia−
dzie, jeśli oczywiście będzie badminton
i mielibyśmy w turnieju uczestniczyć,
osiągniemy najlepsze pozycje – podkre−
ślał Paweł.
Pomimo, że zawody w badmintona
się nie odbyły, to Grzegorz i Paweł
zagrali w kręgle. – Uczestniczyłem
w grze po raz pierwszy w życiu, ale
dodam, że nie było tak źle, kilka razy
udało mi się nawet rzucić strike
– wspomina z uśmiechem Grzegorz
Rutkowski. Strike oznacza strącenie
wszystkich ustawionych 10 kręgli,
w pierwszym rzucie kulą. – Wydaje
się, że rzucić kulą w kręgle to nic trud−
nego, ale proszę mi uwierzyć, że dopó−
ki się nie zagra dopóty ta gra będzie
wydawała się łatwą – dodał Paweł
Wasilewski. W klasyfikacji pojedyn−
czej, w swoich kategoriach nasi obaj
zawodnicy uplasowali się w połowie
stawki. O wiele lepiej było w klasyfi−
kacji generalnej w grze deblowej,
gdzie Paweł i Grzegorz zajęli punkto−
wane szóste miejsce.
M.D.

Marcin „Różal” Różalski – płocczanin,
zawodnik Centrum Sportów Walki
w Płocku – to pierwszy Polak, który weź−
mie udział w najbardziej widowiskowej
i prestiżowej formule sportów walki K−1.
Różal będzie oficjalnie reprezentował
nasz kraj.
W październiku na zawodowej gali A1
„Turcja vs. Reszta Świata” walczył
z mistrzem Turcji Birolem Topuzem. Mi−
mo wyraźnej przewagi i dwukrotnego po−
walenia ulubieńca Turcji na deski, sędzio−
wie orzekli remis. Jednak postawa pol−
skiego zawodnika spodobała się i Marcin
dostał zaproszenie do wzięcia udziału
w jednym z najsilniej obsadzonych w tym
roku turniejów K−1 w Europie. Świadczą
o tym nazwiska zawodników takich jak:
Gary „Smiler” Turner (to właśnie z nim
Marcin zmierzy się w pierwszym ćwierć−
finale), Alexander Ustinov, Lloyd van
Dams, Peter Majstrovic czy Bjern Bregy.
Belgijski występ jest przedwstępną elimi−
nacją do turniejów, które dają szansę wal−
ki w finale w Osace w Japonii (transmito−
wanym na żywo we wszystkich telewi−
zjach świata i przyciągającym na widow−
nię około stu tysięcy kibiców). Gala
„Fights at the Border IV” odbędzie się
w Belgii 10 grudnia 2005 roku.
Z kolei na początku 2006 roku „Różal”
będzie walczył z Przemysławem Saletą
w obronie tytułu Zawodowego Mistrza
Polski w Muay Thai. Galę organizuje je−
go menadżer Tadeusz Kopciński oraz
Centrum Sportów Walki pod patronatem

Polskiego Związku Kick−Boxingu. Bę−
dzie to pierwsza z co najmniej trzech gali,
które chce zorganizować w 2006 roku
w Łącku Tadeusz Kopciński.
Marcin Różalski jest wielokrotnym
Mistrzem Polski i medalistą Europy
w amatorskich sportach walki, takich
jak Kick Boxing czy Muay Thai (boks
tajski). Cztery lata temu, przeszedł na
zawodowe uprawianie sportu. Od tego
czasu 15 walk wygrał, 3 przegrał, a jed−
ną zremisował. W tym roku „Różal”
wywalczył zawodowe mistrzostwo Pol−
ski w Muay−Thai.
(rł)

Co to jest „Formuła K−1”?
Powstała, by zawodnicy spośród
takich stylów jak Karate, Kickbo−
xing, Muay Thay, Tae Kwon Do
czy Kung Fu mogli rywalizować na
jednym ringu według tych samych
reguł. Co roku najlepsi zawodnicy
walczą w turniejach kwalifikacyj−
nych na pięciu kontynentach o pra−
wo do startu w grudniowej gali fi−
nałowej K−1 World Grand Prix
w Tokio. Pierwszy turniej K−1 GP
został zorganizowany przez Kazuy−
oshi Ishiie w 1993 roku na stadionie
Yoyogi Dai−Ichi w Tokyo a wygrał
go Branco Citatic. Od tego czasu K−
1 GP stało się imprezą cykliczną,
zdobywającą rzesze fanów na ca−
łym świecie.

Strażackie kopanie
Osiem strażackich drużyn walczyło
w finale Halowego Turnieju Piątek Pił−
karskich. Zawody odbyły się w halach
sportowych: w Borowiczkach i Szkole
Wyższej im. Pawła Włodkowica.
Pierwsze miejsce na podium wywal−
czyli sobie strażacy z Komendy Powia−
towej PSP w Zwoleniu. W finale poko−
nali oni 3:1 funkcjonariuszy z KP PSP
Węgrów. Na podium znaleźli się także
strażacy z Komendy Miejskiej PSP
z Warszawy, którzy w rozgrywce
o trzecie miejsce pokonali (4:2) Ostro−

łękę. Płoccy strażacy zajęli siódme
miejsce.
Królem strzelców turnieju został
Krzysztof Gajowiak z KP PSP Zwoleń.
Zdobył on aż dziewięć bramek. Otrzy−
mał specjalny puchar od Komendanta
Miejskiego płockiej straży Hilarego Ja−
nuszczyka.
Puchary dla zwycięzców turnieju
ufundował Mazowiecki Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży Pożar−
nej, a na wszystkich uczestników cze−
kały pamiątkowe dyplomy.
(m.d.)
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Quiziąteczny
św

Myślisz, że wiesz wszystko na te−
mat tradycji bożonarodzeniowej?
Może warto to sprawdzić, zanim
ogłosisz się wigilijnym wszech−
wiedzącym.
1. Tradycja choin−
ki pochodzi z:
a) Francji
b) Włoch
c) Niemiec

8. Po wigilijnej wieczerzy w chłop−
skim domu nie zbierało się okruchów
ze stołu, ponieważ:
a) przeznaczone były one dla duchów
zmarłych, którzy siedzieli pod stołem.
b) Wigilia była jedynym dniem,
w którym w chłopskim domu można
było odpocząć
c) trzeba było szybko lecieć na pa−
sterkę
9. Którego ze zdań nie wy−
powiadano w czasie Wigilii
w chłopskim domu
a) wiąż się grochu
b) rodźcie się ziemniaki
c) pnijcie się drzewa

2. Które
z przysłów określa−
ło jaki będzie kolejny
rok dla gospodarstwa?
a) Na stole ciasno,
w polu złotodajno
b) W wigilię jasno,
w stodołach ciasno
c) Pod stołem siano,
na polu skwarno

10. Jeszua oznacza:
a) Bóg jest Zbawi−
cielem
b) Narodził się
zbawca
c) Nadeszło zba−
wienie

3. Ile powinno być
wigilijnych potraw?
a) nikt tego jasno nie
określił, ale przyjmuje
się, że nie mniej niż
dwanaście
b) zawsze liczba pa−
rzysta
c) jeśli to tylko potrawy
z ryb, to powinno ich być
dwanaście, w innym przy−
padku powinna to być liczbą
nieparzysta
4. Wieczerza wigilijna
to po staropolsku:
a) postnik
b) pośnik
c) sprośtnik

11. Kto razem
z osłem kłania się
Jezusowi w kolę−
dzie ”Przybieżeli
do Betlejem”?
a) wół
b) krowa
c) koń

Św. Mikołaj – rzeźba
Jana Durkiewicza, 1986

5. W czasach dawnych,
gdy nie produkowało się seryjnie bom−
bek, na choince często mogliśmy zoba−
czyć:
a) pomalowanego na złoto ziemniaka
b) ugotowanego buraka
c) bieliznę domowników
6. Makówki to potrawa z maku wy−
wodząca się:
a) z Galicji
b) ze Śląska
c) z Korony
7. Zanim z Niemiec dotarła do Polski
tradycja choinki, wieszało się w chacie
do góry nogami szczyt świerczka. Jak
się on nazywał?
a) Świericzka
b) Okowieczko
c) Podłaźniczka

12. W jakim kraju
oprócz Polski dzieli się
opłatkiem, z tą jednak
różnicą, że maczanym
uprzednio w miodzie?
a) w Czechach
b) w Szwecji
c) na Słowacji

13. Gdzie budowane
szopki bożnonarodze−
niowe wyróżniały się zazwyczaj
skromnością
a) w Krakowie
b) w Czeladzi
c) w Warszawie
14. Najstarsze polskie figury jasełko−
we znajdują się obecnie:
a) na Jasnej Górze
b) w kościele św. Andrzeja w Krakowie
c) w muzeum parafialnym im. Karo−
la Wojtyły w Wadowicach
15. Adwent kończy się:
a) w Wigilię
b) zawsze 23 grudnia
c) w przedostatni czwartek grudnia
Na podstawie portalu internetowego
„Gazety Wyborczej”

Magiczne
stroiki
W wieczór wigilijny trudno znaleźć dom, w którym
nie byłoby choćby jednej świerkowej gałązki. Jakkol−
wiek żywe drzewka coraz częściej zastępują plastikowe
choinki to przynajmniej pachnący stroik albo kilka zielo−
nych gałązek w wazonie niezbędne są do stworzenia świą−
tecznego nastroju.
Jak głosi bowiem tradycja świerk ma życiodajną siłę i do−
mowi w którym gości zapewnia dobrobyt. Jeżeli świerkowy wianek
pozostaje zielony do Nowego Roku wróży to domownikom szczę−
ście, które nie opuści ich do przyszłej Wigilii. Już nasi praprzodko−
wie zawieszali nad stołami świerkowe światy, które miały mieć moc
magiczną; chroniły domowników przed nieproszonymi gośćmi
i chorobami.
Niekiedy świerk zastępują gałązki cisu, któremu też od wieków
przypisuje się cudowne właściwości. W towarzystwie cisu każdy po−
noć może czuć się bezpiecznie, bowiem to wiecznie zielone drzewo
wysyła pozytywne wibracje. Przed wiekami cis czcili druidzi. W je−
go cieniu odbywały się narady starszyzny i magiczne rytuały.
Coraz popularniejsza w świątecznych kompozycjach jest jemio−
ła. Choć jest rośliną pasożytniczą i trującą też – według wierzeń –
zapewnia szczęście i dostatek, a całującej się pod nią parze dobre
prognozy na dalsze wspólne życie.
e.z.

Wierzyć?
Nie wierzyć?
Wigilia i Boże Narodzenie
to okres, który nierozerwalnie
wiąże się z początkami
chrześcijaństwa. Mimo to,
a może właśnie dlatego, święta
przesycone są dawnymi
wierzeniami.
Podajemy kilka dawnych, ludowych
wróżb wigilijnych:
* kto zechce może sobie zagwaranto−
wać dobrobyt, rozkładając po kątach
domu, nieomłócone snopki zboża.
Podłogę natomiast należy zaścielić
słomą i sianem. Na
szczęście ilość
słomy nie gra
tu żadnej roli
– wystarczy
symbolicznie
rozłożyć kil−
ka źdźbeł
we właści−
w y c h
miejscach,
a przy odro−
binie wyczu−
cia może to do−
datkowo stanowić
oryginalną ozdobę
mieszkania.
* panna, która jest ciekawa czy w nad−
chodzącym roku wyjdzie za mąż,
powinna po skończonej wieczerzy
spod obrusa wyciągnąć źdźbło, by
dowiedzieć się, co los przyniesie jej
w darze. Jeżeli spod obrusa wycią−
gnie źdźbło jeszcze zielone, świad−

czy to o rychłym spełnieniu wróżby,
żółte oznacza, że nasza wolność
przedłuży się nieco, a kolor szary
wskazuje na nieuchronne staropa−
nieństwo.
* jeśli panna trze mak na wigilijne i świą−
teczne przysmaki, to wyjdzie za mąż
w nadchodzącym roku. Po co więc
zdawać się na łut szczęścia, skoro
można świadomie pokierować losem?
* przed wigilijną wieczerzą należy zdjąć
ze sznurów całe pranie. Jeśli zostanie
nawet jedna sztuka, to kłopoty tego ro−
ku przeniosą się na następny.
* wizyta chłopca lub mężczyzny
w dzień wigilijny przyno−
si powodzenie do−
mowi, kobieta
natomiast
niecieka−
wie wróży.
*
jeśli
udało się
w
tym
dniu coś
ukradkiem
zabrać sąsia−
dowi, to wró−
żyć ma to do−
statek.
* przy stole wigilij−
nym trzeba jeść bez przy−
stanku, tj. nie odkładać łyżki przed
skończeniem wieczerzy, bo ten, kto
to zrobi, może następnej takiej kola−
cji nie doczekać. Jeść należy bardzo
dużo, bo dzięki temu w przyszłości
nie będziemy głodować.
opr. (m.d.)

Odpowiedzi:
1 – c, 2 – b, 3 – c, 4 – b, 5 – a, 6 – b, 7 – c, 8 – a, 9 – c, 10 – a, 11 – a, 12 – c,
13 – c, 14 – b, 15 – a
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***
Mały Szkot prosi ojca o pieniądze na karuzelę.
– Nie wystarczy ci, że ziemia się kręci? – odma−
wia oburzony ojciec.
***
Złodziej włamuje się do sejfu bogatego biznes−
mena. Nagle widzi, że obserwuje go żona gospoda−
rza, która pyta:
– Mam wrzeszczeć i budzić męża, czy dzielimy się
po połowie?

Podobno jedna minuta śmiechu znaczy tyle dla
organizmu co 45 minut ćwiczeń fizycznych. Dlate−
go ludzie, którzy często śmieją się, cieszą się lep−
szym zdrowiem niż ponuracy. Śmiejmy się więc do
woli, szczególnie w święta...
– Nasz jamnik zrobił się taki leniwy...
– Dlaczego tak sądzisz?
– Dawniej, jak chciał wyjść to przynosił smycz,
a teraz przynosi kluczyki od samochodu.
***
Roztargniony profesor wchodzi do fryzjera, sia−
da w fotelu i mówi:
– Proszę mnie ostrzyc.
– Z przyjemnością, tylko proszę zdjąć kapelusz.
– O, przepraszam. Nie zauważyłem, że są tu da−
my.
***
– Jasiu, zmieniłeś rybkom wodę w akwarium?
– Nie potrzeba. Jeszcze tamtej nie wypiły.
***
Pijany mężczyzna puka wieczorem w latarnię.
Podchodzi do niego policjant:
– Po co pan tu puka?
– Pukam do kolegi.
Zafrasowany policjant sugeruje:
– Może kolega gdzieś wyszedł?
– Niemożliwe, przecież pali się światło.

***
– Obiecałeś, że pobierzemy się tego lata...
– Owszem, ale sama powiedz – czy w tym roku
mamy prawdziwe lato?
***
Student dzwoni do profesora o 3 w nocy i pyta:
– Co pan robi?
– Jak to co?! Śpię!
– No właśnie. A ja przez pana muszę się uczyć.
***
Co to jest wymiana poglądów?
– Gdy idziesz do szefa z własnymi, a wracasz
z jego.

Sygnały Płockie

miech
Śto
zdrowie

***
Celniczka do turysty na przejściu granicznym:
– Proszę otworzyć walizkę.
– Ale ja nie mam walizki.
– Nic na to nie poradzę. Przepis to przepis.
– Gdy widzę pani uśmiech, mam nadzieję, że
złoży mi pani wizytę...
– Podrywacz z pana!
– Nie, dentysta.
***
Do kawiarni wchodzi koń i zamawia wodę mine−
ralną. Kelner podaje, inkasuje 10 złotych i zacieka−
wiony zagaduje:
– Nieczęsto widujemy tu konie...
– Nic dziwnego – odpowiada gość. 10 złotych za
wodę?!
***
Z policyjnych raportów:
– Protokół oględzin kurnika: jedna kura biała,
łeb urwany, nie żyje. Druga kura pstra, łeb urwany,
nie żyje. Trzecia kura chodzi, sprawna.
– W lesie zastaliśmy drzewa, krzaki oraz towary
niewiadomego pochodzenia.
– Rozpytywany nie widział poszukiwanej ani ni−
czego, bo był niewidomy.
– Po przybyciu na miejsce zastałem cudzoziem−
ców: Palestyńczyk, Irak i ob. Niemiec.
– Na postoju TAXI zauważyłem dwóch mężczyzn.
Prawdopodobnie oczekiwali na taksówkę.
– Patrolując ulice zauważyliśmy grupę osobni−
ków zachowujących się podejrzanie. Podeszliśmy
do nich celem wylegitymowania. Na naszą prośbę
o okazanie dokumentów odpowiedzieli: sp......., co
też niezwłocznie uczyniliśmy.

– Awanturnik siedział spokojnie na łóżku. Kiedy
zażądałem okazania dowodu osobistego zaczął wy−
machiwać do mnie rękami i jednocześnie rękami
zapierał się o meble.
***
Do domu klienta apteki dzwoni aptekarz:
– Przepraszam, że pana niepokoję, ale zaszła po−
myłka przy wczorajszym zakupie.
– Tak? A co się stało?
– Kupował pan tymianek dla teściowej, a my
omyłkowo wydaliśmy cyjanek...
– A jaka to różnica?
– Cztery pięćdziesiąt.
***
Mąż: chciałbym spędzić wakacje tam, gdzie jesz−
cze nigdy nie byłem...
Żona: świetnie! Co powiesz na kuchnię?
***
– Co Bóg powiedział po stworzeniu mężczyzny?
– Pierwsze śliwki robaczywki.
***
– Słyszałeś? Szef zmarł...
– Tak i cały czas zastanawiam się, kto jeszcze...
– Jak to „kto jeszcze”?
– W nekrologu jest, że „wraz z nim odszedł jeden
z naszych najlepszych pracowników”.
***
W zoo padł goryl. Zanim sprowadzono nowego
postanowiono zatrudnić „zmiennika”. Poinstruo−
wano pracownika jak ma zachowywać się i wpusz−
czono na wybieg. Biegał, huśtał się w przebraniu
codziennie ku uciesze zwiedzających, aż pewnego
dnia przesadził i wpadł do klatki z lwem.
– Lew, lew, ratunku!!!
Przerażony lew odzywa się po chwili:
– Ty, cicho bądź, bo nas obu z roboty wywalą.
***
Podczas zbiórki kompanii kapral zwraca się do
żołnierzy:
– Kto zna się na muzyce, wystąp.
Z szeregu występuje czterech szeregowych.
– Pójdziecie o kapitana. Trzeba mu wnieść piani−
no na ósme piętro.
***
Wściekły profesor wchodzi do sali wykładowej
i krzyczy:
– Wszyscy nienormalni, wstać!
Nikt nie reaguje. Dopiero po dłuższej chwili
wstaje jeden ze studentów.
– No proszę – z satysfakcja odnotowuje ten fakt pro−
fesor. – A czemu uważa się pan za nienormalnego?
– Nie uważam się za nienormalnego – odpowia−
da student. Tylko głupio mi, że pan profesor tak
sam stoi...
***
Fąfara poszedł do księgarni.
– Czy dostanę książkę pod tytułem „Mężczyzna
panem domu”?
– Niestety, bajek nie prowadzimy.
Wybrała (j)
Rys. Janusz Kuklewicz
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Listopadowa krzyżówka
U swej matki każdy gładki to prawidłowe ha−
sło z krzyżówki zamieszczonej w listopado−
wym numerze „Sygnałów” (19/136). W loso−
waniu zestawów upominków (kubek, długopis
itp.) tym razem szczęście uśmiechnęło się do:
Marleny Śmigiel z ul. Jaśminowej, Jana Stan−
greta z ul. Rembielińskiego i Krystyny Gro−
chulskiej z ul. Gwareckiego. Po odbiór zapra−
szamy do redakcji w ratuszu, pok. 220, w go−
dzinach pracy Urzędu Miasta.
(j)
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Czytelnicy, którzy zechcą rozwiązać krzyżówkę i z zaznaczonych liter ułożyć hasło, które wystarczy dostar−
czyć do redakcji w ratuszu (Stary Rynek 1 pok. 220) w terminie do 10 stycznia 2006 r. wezmą udział w losowa−
niu nagród. Tym razem na odbiór czekają: ciśnieniomierz, elektroniczna waga łazienkowa, 4 albumy do zdjęć,
książki i upominki (Przewodnik po Płocku, notatnik, długopis, smycz do kluczy).

