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Kryzys, choć w mniejszym stopniu, daje o sobie znać także w Płocku. Wpływy z podatków były w 2009 roku mniejsze od prognozowanych, stąd konieczne było wprowadzanie zmian do budżetu. Przed finansami roku 2010 stoi wiele znaków zapytania, dlatego zaprojektowanie tegorocznych przychodów i wydatków jest bardzo trudne. Ale plan tego co najważniejsze trzeba przygotować i taki
prezydent Mirosław Milewski przedstawił radnym 29 grudnia na ostatniej w 2009 roku sesji Rady Miasta.

Nie będzie łatwo, ale damy radę
Jak zaznaczył na wstępie, nie jest to
bynajmniej plan na miarę naszych ambicji. To raczej wypadkowa potrzeb
i możliwości z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń. To, można powiedzieć, plan minimum, w którym zostawiono furtki na jego zdynamizowanie,
w przypadku poprawy sytuacji gospodarczej i otrzymania środków z funduszy europejskich, o które zabiegamy.
W 2010 roku miasto spodziewa się dochodów w wysokości 603 mln złotych,
w tym 379 mln złotych dochodów własnych. Konieczne wydatki to kwota 679,5
mln złotych, w których dwie najbardziej
kosztowne pozycje to: wydatki na oświatę (211 mln złotych) i 156 mln na inwestycje. W tych pierwszych mieszczą się
płace, utrzymanie placówek i ich remonty, w tych drugich m.in. budowa hali
sportowo-widowiskowej i dwóch przed-

szkoli (w Radziwiu i Ciechomicach) oraz
znacznie więcej pieniędzy na budowę
i remonty ulic. To m.in. efekt spotkań
Prezydenta z mieszkańcami, którzy dziurawe jezdnie i chodniki zgłaszali jako potrzebę numer jeden. Stąd znacznie zwiększony budżet Miejskiego Zarządu Dróg
– z 18 do 41 milionów. Robót drogowych spodziewać się możemy w tym roku m.in. na ulicach: Popłacińskiej, Mickiewicza, Otolińskiej, Gierzyńskiego,
Granicznej, Słodowej, Bartniczej, Armii
Krajowej (chodniki), Medycznej (chodnik), Błonie, Norbertańskiej (wiadukt),
odcinku al. Kilińskiego przy ZUS-ie,
gdzie będą dobudowane 2 pasy ruchu,
Traugutta, 7 Czerwca i Batalionów
Chłopskich (dojazdy do hali sportowowidowiskowej). Kontynuowana będzie
przebudowa alejek spacerowych na
Wzgórzu Tumskim, a 2 mln zł zarezer-

wowano na nowe parki i skwery, co również było postulatem mieszkańców. Jesienią powinna też zacząć się budowa
obwodnicy północno-zachodniej i bezkolizyjnego skrzyżowania al. Piłsudskiego z przejazdem kolejowym. W sumie
w planie jest 81 inwestycji, z czego ponad 20 będzie zakończonych (m.in. baza
Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego
i III L.O.), a reszta kontynuowana bądź
rozpoczęta.
72 mln złotych zaplanowano na opiekę społeczną, kontynuowane będą finansowane przez miasto programy profilaktyczne (z niewielkimi zmianami,
odpowiadającymi zapotrzebowaniu).
Środki przeznaczone na kulturę zaplanowano na podobnym poziomie jak
w roku 2009, z tym, że najprawdopodobniej nie będzie już festiwalu Cinemagic. Na imprezę tę wydano 800 tys.

złotych, a efekty i zainteresowanie płocczan były znacznie mniejsze od spodziewanych. Stąd decyzja o rezygnacji
i zaproponowaniu w zamian jakiejś innej imprezy masowej.
Na te wszystkie przedsięwzięcia może nie wystarczyć pieniędzy – deficyt
szacuje się na 76 mln złotych. Pokryty
zostanie z pożyczki i obligacji wyemitowanych przez miasto. Mimo wzrostu zadłużenia stabilność finansowa miasta
zostanie utrzymana. Potwierdził to międzynarodowy rating przeprowadzony
przez Fitch Ratings, który 9 grudnia
2009 r. wystawił nam pozytywną ocenę
BBB+, a w ratingu krajowym AA-(pol).
Fitch spodziewa się, że pomimo planowanego wzrostu zadłużenia wskaźniki
pozostaną bezpieczne, jeśli miasto
utrzyma dobre wyniki operacyjne.
E. Jasińska

Jest tyl ko je den ta ki wie czór
szczęśliwe, a 2010 rok był czasem realizacji zamierzeń.
Prezydent Mirosław Milewski obiecał, że Światełko będzie wystawione

w jednym z okien ratusza. – Cieszę się,
że płockim firmom i instytucjom udało
się przejść tegoroczny kryzys z niewielkim uszczerbkiem – mówił Prezydent. –
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To był bardzo mroźny, ale zarazem
bardzo ciepły wieczór. 20 grudnia na
Starym Rynku, przy temperaturze sięgającej minus 15 stopni, kilkaset osób
świętowało wigilię. Było to już siódme
tego typu spotkanie, które co roku odbywa się w ostatnią niedzielę przed Bożym Narodzeniem. I choć w tym roku
aura nie zachęcała do wychodzenia
z domu, płocczanie nie zawiedli.
Na początek, w Domu Darmstadt
otwarto wystawę pięknych, oryginalnych szopek krakowskich. W międzyczasie grzeczne dzieciaki mogły sobie
za darmo zrobić zdjęcie z Mikołajem,
który zasiadł na specjalnym tronie, ustawionym na małej scenie. O godz. 18 ze
sceny odegrany został hejnał Płocka,
pojawili się harcerze z pochodniami,
a prezydent Mirosław Milewski i biskup
Piotr Libera odebrali od harcerzy Betlejemskie Światełko Pokoju. – To symbol
narodzenia Chrystusa – mówili. – To
światło życia i zgody. Życzymy płocczanom, aby wszystkie dni w roku były

Życzę wszystkim płocczanom pięknych,
pogodnych i radosnych Świąt Bożego
Narodzenia.
Biskup Piotr libera nawiązał do koncertu, który odbył się kilka miesięcy temu pt. „Płock miastem aniołów. – Życzę
wam, aby Płock z Bożą pomocą stał się
miastem aniołów – mówił ze sceny.
– Życzę wiele ciepła oraz wzajemnej
życzliwości i abyśmy zapomnieli
o wszelkich urazach.
Każdy, kto przyszedł na rynek miał
okazję podzielić się opłatkiem z Prezydentem i biskupem. Ze sceny rozbrzmiewały kolędy w wykonaniu grupy Bosco Band. Do wspólnych śpiewów przyłączyli się płocczanie, a tym
którzy nie znali słów kolęd pomagał
wielki telebim, na którym wyświetlano
teksty.
Jak co roku nie zabrakło wigilijnych
potraw, harcerze i aniołki rozdawali
słodycze, a spragnieni góralskiej atmosfery mogli kupić na straganach ciepłe
kożuszki, kapcie lub oscypki.
(m.d.)

PREZYDENT
ZARZĄDZIŁ

Dyplom dla Płocka
Ogłoszono V edycję
konkursu „Dyplom dla
Płocka” na najlepsze prace
magisterskie, inżynierskie
i licencjackie napisane
przez płockich studentów,
o tematyce naukowo-badawczej związanej z rozwiązywaniem problemów
gospodarczych, społecznych i technicznych naszego miasta. Prace do konkursu zgłaszają uczelnie,
a zwycięzcy otrzymują nagrody pieniężne od 1 do 5
tys. zł.
Działka na sprzedaż
Do sprzedaży w przetargu nieograniczonym przeznaczono nieruchomość niezabudowaną przy ul. Kolejowej w dzielnicy Radziwie. Działka o powierzchni
0,134 ha ma kształt prostokąta, dłuższym bokiem
przylegającego do ulicy.
Przetarg zostanie ogłoszony po upływie terminu
w jakim osoby uprawnione
mogą zgłaszać swoje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
Konkursy na sport...
Ogłoszony został otwarty
konkurs ofert na realizację
zadań publicznych z zakresu
kultury fizycznej i sportu
w 2010 roku. W jego ramach
organizacje pozarządowe
mogą podjąć się m.in. szkolenia zawodników, organizacji zawodów sportowych
i zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży
w czasie wakacji. Na ten cel
przeznaczono w sumie 2 mln
złotych. Oferty należy składać do 15 stycznia.
...kulturę i sztukę...
Drugi konkurs dotyczy
zadań z zakresu kultury
i sztuki, które mogą być realizowane w ciągu całego
roku 2010. Oferty przyjmowane będą również do 15
stycznia br. Przy ocenie
preferowane będą zadania
zgodne z zapotrzebowaniem społecznym, upowszechniające
tradycję
narodową i kulturę ludową,
promujące postawy obywatelskie i dbałość o kulturę
języka. Na zadania te zarezerwowano 600 tys. zł.
...i pomoc społeczną
Na ten cel przeznaczono
około 485 tysięcy złotych.
Organizacje, które wezmą
udział w konkursie na finansowe wsparcie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej w 2010 roku,
muszą złożyć oferty w Biurze Obsługi Klienta do 12
stycznia. Zadania dotyczyć
powinny działań socjalnopomocowych na rzecz
dzieci, młodzieży osób niepełnosprawnych, dorosłych
i seniorów.
(j)
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Na wystawie można było także zobaczyć (na zdjęciach), jak powstawały witraże

Magia kształtu i koloru
Motyle, pszczółki, ludzie, parasole, jabłka, śliwki, wisienki – to tylko niektóre
z form witraży, które zostały zaprezentowane na wystawie w ratuszu. Ponad 70
prac powstało w ramach projektu dofinansowanego kwotą 7 tys. 620 zł przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka”.
Przedsięwzięcie pn. „Pracownia witrażu
jako metoda w profilaktyce zachowań
agresywnych wśród dzieci i młodzieży”
zrealizowała Fundacja Familiaris.
Prace wykonywane były dwiema metodami; jedna z nich to naklejanie szkła za
pomocą silikonu, a druga to obrabianie
szkła taśmą miedzianą i łączenie za pomocą cyny. Autorami witraży były osoby
w wieku 9-20 lat. Zajęcia – po 10 godzin –
odbywały się w świetlicach środowiskowych nr: 3, 4, 5, 13, w świetlicach miejskich nr: 7, 2, 10, 11 oraz w Ośrodku
Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Doro-

słych „Promyczek” i w Klubie Profilaktyki
Środowiskowej, mieszczącym się przy ul.
Kościuszki.
– Przy wykonywaniu witrażu trzeba uruchomić wyobraźnię, być wytrwałym i uważnym – mówiła na otwarciu wystawy (8
grudnia) instruktorka Alicja Wieczorkiewicz-Wiśniewska z Fundacji Familiaris.
Jak przyznała instruktorka, czasami sama
proponowała temat witrażu, ale często
dzieciaki podsuwały pomysły. – Kiedyś rozsypałam kawałki szkła i poprosiłam uczestników, aby coś z nich wyczarowały, najlepiej
to, co widzą oczami wyobraźni – mówiła.
Autorzy prac, którzy przybyli na wystawę byli bardzo dumni, że ich prace pokazywane są szerszej publiczności. Po zakończeniu ekspozycji (15 grudnia) witraże
z powrotem trafiły do dzieci. Choć niektórzy – jak np. 13-letni Daniel – zdecydowali, że będą zdobić ich świetlice.
(m.d.)

CHOINKA LITERACKA

dzo znanego dzieła literackiego. Wystarczy odgadnąć autora oraz tytuł, wypełnić
kupon (dostępny w siedzibie biblioteki)
i czekać do 20 stycznia 2010. W tym
dniu, wśród uczestników którzy rozpoznali skąd pochodzą cytaty, rozlosowane
zostaną nagrody książkowe.
(j)

Tradycyjnie już, 6 grudnia, Filia nr 5
Książnicy Płockiej (ul. Tumska 11. DTC
wejście od ul. Sienkiewicza) ogłosiła
konkurs świąteczny. Biblioteczną choinkę ozdobiono cytatami z pewnego bar-

* PKN Orlen podpisał z Souz Petrolium kontrakt
na dostawy 4,8 mln ton ropy rurociągiem Przyjaźń.
Umowa, obowiązująca do końca 2012 roku, zabezpiecza zapotrzebowanie koncernu w ok. 60%.
* Oliver Jensen zrezygnował z trenowania szczypiornistów Wisły.
* W zoo nie mamy już słonia; Thisiam przeprowadził się do Chorzowa, gdzie ma założyć rodzinę.
* Rada nadzorcza Wisły Płock S.A. odwołała Bogdana Zajączkowskiego z funkcji wiceprezesa ds.
sportowych.
* Na Mikołajki teatr przygotował inscenizację
„Pinokia” w reżyserii Waldemara Matuszewskiego.
* Jagiellonka otrzymała z Ministerstwa Finansów
240 tys. zł na wyposażenie szkoły m.in. w komputery i zestawy multimedialne.
* Na ul. Grodzkiej (1 grudnia) w południe zasłabł
mężczyzna. Lekarz z wezwanego pogotowia podjął
reanimację, niestety, bez powodzenia.
* PKN Orlen zdobył Laur Klienta i statuetkę Budowniczego Rynku Flotowego w VIII edycji
Fleet&Business Day 2009.
* Pracownicy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego
Przemysłu Rafineryjnego chcą wziąć udział w przetargu i kupić akcje swojej firmy.
* Odrobinę zmienił się rozkład jazdy pociągów;
z Płocka „Mazovia” do Warszawy wyjeżdża o godz.
5.02, a wraca z dworca wschodniego o 17.38.
* W drugim konkursie na pomnik Bolesława
Krzywoustego również nie wybrano żadnej ze zgłoszonych propozycji.
* Ogłoszony został VII plebiscyt na najpopularniejszego sportowca, trenera i wydarzenie roku
2009.
* Pływak Piotr Przyborowski został powołany do
kadry narodowej juniorów na międzynarodowy mityng pływacki krajów Europy Wschodniej.
* Pingwinia rodzina w zoo powiększyła się o 2 maluchy – mamy już 45 przedstawicieli tego gatunku.
* Przy ul. Tumskiej 13 (w podwórzu) otwarte zostało Biuro (bezpłatnych) Porad Obywatelskich.
Przyjmuje interesantów we wtorki i piątki w godz.
12 – 16.
* Galeria Mosty zapowiada otwarcie na II
kwartał br.
* Od stycznia MZD uruchomiło w czwartki do
godz. 17.30 dyżury dla interesantów.
(j)

Od stycznia w nowych godzinach
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmienia godziny pracy.
Od 4 stycz nia ko mi sja przyj mo wać bę dzie
w następujących godzinach: poniedziałki, wtorki
i środy od. 15.30 do 18.30 oraz w czwartki od
9 do 12.
Przypominamy, że siedziba Miejskiego Centrum
Rozwiązywania Problemów Społecznych znajduje
się przy ul. Misjonarskiej 22, pok. 1, tel. 024 36476-15.
seb

Załatw sprawę w Wiśle
W 2010 roku mieszkańcy, chcący załatwić sprawę w ratuszu, będą mogli skorzystać z nowego, dodatkowego punktu
Biura Obsługi Klienta.
W styczniu bowiem planowane jest uruchomienie Punktu Obsługi Klienta Urzędu
Miasta Płocka w Centrum Handlowym –
Galeria WISŁA przy ul. Wyszogrodzkiej
144 w lokalu nr 0.75 na parterze. Punkt bę-

dzie otwarty od poniedziałku do piątku
w godz. 11 – 19.
W Punkcie Obsługi Klienta można będzie załatwić sprawy dotyczące rejestracji
pojazdów, dowodów osobistych, działalności gospodarczej, odbioru urzędowej korespondencji z ratuszem (dotyczy osiedli
Podolszyce Południe, Podolszyce Północ,
Zielony Jar, Borowiczki i Imielnica). seb
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Wszystko od nowa

Idź popływać

W ciągu roku powstanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa ulic na
osiedlu domków jednorodzinnych w sąsiedztwie ul. Chopina i Otolińskiej. Wybrana w przetargu firma zajmie się projektem przebudowy – wraz z infrastrukturą – ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga i Rozego.
Długość wszystkich ulic, które
w przyszłości zostaną przebudowane
wyniesie 1900 metrów.
Dokumentacja obejmować będzie kanalizację deszczową, istniejącą kanalizację sanitarną (wraz z odcinkami od
kolektora głównego do granicy własności nieruchomości) oraz przebudowę nawierzchni ulic wraz z oświetleniem.
Projektanci powinni wskazać trwałe, estetyczne oraz odporne na działania atmosferyczne i mechaniczne materiały. Muszą także zaprojektować:

Dobra wiadomość dla tych, którzy korzystali z Podolanki: basen jest już czynny. Zakończył się remont obiektu, który
powstał w latach 1997-98. Remont trwał
od stycznia 2009 roku. Wykonawcą prac
było Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Budus”.
Podolanka składa się z trzech zbiorników: niecki sportowej, czyli dużego basenu, niecki rekreacyjnej, czyli tej do której
wpada się po zjeździe rurą oraz z wanny
z hydromasażem. Do obiektu należy także
plaża, czyli to wszystko co znajduje się
wokół zbiorników. Pracownicy Budusa
wyremontowali dach, rozdzielili instalację
elektryczną (do tej pory była ona wspólna
dla basenu oraz dla znajdującej się obok
szkoły) oraz uzdatniania wody dla niecki
i jacuzzi. Ponadto podczas remontu zreperowano system odprowadzenia wód opadowych, wentylację, ocieplono i od nowa
otynkowano ściany. Wymieniono także
całą glazurę i terakotę. Wyremontowano
pomieszczenia dla ratowników, natryski
i sauny. Ściany wieży zostały wyłożone
gresem, a jej przeszklenia wymienione.
Przepływomierze turbinowe używane do
podgrzewania wody basenowej zastąpiono ultradźwiękowymi. Po remoncie na basenie jest znacznie przyjemniej, gdyż
wentylowana jest także widownia.
Nie zmieniły się godziny otwarcia ani
ceny biletów wstępu. Basen czynny jest
w dni powszednie w godz. 6.30-21.30,
a w niedzielę w godz. 10-21.
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bezpieczne zjazdy dla użytkowników
ruchu i dojścia na prywatne posesje
(do granicy własności), ewentualne
parkingi, miejsca postojowe i śmietniki. Oprócz projektów budowlanych
przeprowadzona zostanie inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki oraz powstanie projekt nowych nasadzeń. Według zaleceń podczas przebudowy ustawione
będzie nowe niskie oświetlenie, tzw.
parkowe z oprawami sodowymi o mocy do 100 W.
Zwycięska firma uzyska także pozwolenie na wykonanie robót.
Rozwiązania projektowe mają poprawić warunki komunikacyjne oraz umożliwić odprowadzanie wód deszczowych
z przebudowanych ulic przez nową kanalizację deszczową. Remont ulic spowoduje znaczne zmniejszenie nakładów
na bieżące utrzymanie.
(m.d.)

Uważaj: rondo!
W Płocku pojawiło się nowe skrzyżowanie na ul. Mickiewicza. W związku z tym
obowiązuje tam nowa organizacja ruchu. Tym samym zakończył się pierwszy etap
przebudowy. Kolejne prace rozpoczną się po zimie.
Roboty wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Płocka. Rondo powstało u zbiegu ul. Mickiewicza i 11 Listopada. PRD wykonało także przebicie ul.
Północnej do Mickiewicza oraz odcinka ul. Lasockiego do 11 Listopada. Ponadto,
w ul. Mickiewicza usunięto drzewa, ustawiono nowe latarnie oraz zrobiono chodniki w obrębie ronda.
W 2010 roku dokończona zostanie budowa chodników, czterech zatoczek autobusowych oraz posadzone zostaną drzewa od ul. Bielskiej do Szopena.
Całość prac kosztować będzie około 3,7 mln zł. 85 proc. środków na budowę
Mickiewicza miasto pozyskało z funduszy unijnych.
(m.d.)

KFC w Galerii Mazovia
Oferta gastronomiczna płockiej Galerii Mazovia wzbogaciła się o kolejny
szyld – KFC. Lokal tej sieci zajmie 128
mkw. powierzchni i usytuowany zostanie w ogródku restauracyjnym.
Restauracja KFC w Galerii Mazovia
będzie pierwszym lokalem tej marki
w Płocku i 90. w Polsce. Marką zarządza
firma AmRest, która ma ponadto w Polsce 46 restauracji Pizza Hut. Przychody
AmRestu w tym roku wyniosły 1 529,9
mln zł i wzrosły o 62,7% w porównaniu
do tego samego okresu zeszłego roku.
Sygnały Płockie

W Galerii Mazovia znajdzie się ponadto jedyny w płockim regionie salon
Media Markt, pierwszy w Płocku salon
H&M, a także: supermarket delikatesowy Piotr i Paweł, Empik, Sephora, Reserved, Cropp, Carry, wielkopowierzchniowy Delta Sport, Deichmann, CCC,
Drogerie Natura, Vobis, Apart, Vision
Express. W centrum będzie zlokalizowany ponadto największy w Płocku
klub fitness oraz kids play.
Otwarcie planowane jest przed
Wielkanocą.
AG
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Korzystanie z pływalni przez godzinę
przez jedną osobę (także z dziećmi w wieku do 3 lat) kosztuje 6 zł. Za następną rozpoczętą godzinę naliczana jest opłata
w wysokości 0,08 zł/minutę. Dzieci
w wieku od 3 do 7 lat, uczniowie, studenci do 26. roku życia oraz emeryci muszą
zapłacić 4 zł za pierwszą godzinę. Każda
następna minuta kosztuje 0,05 zł.
Ponadto z korzystnych cen mogą korzystać dwie osoby dorosłe z dwójką lub
większą liczbą dzieci oraz grupy zorganizowane. Dostępne są również karnety
o wartości usług 40, 70 i 120 zł; za ich wykupienie klient płaci odpowiednio: 35, 57
i 95 zł. Osoby niepełnosprawne płacą jedynie 1 zł. Wszystkie ceny, godziny
otwarcia oraz regulamin basenu dostępne
są na stronie www.mzos.ump.pl. (m.d.)

20 nowych pociągów
Samorząd Województwa Mazowieckiego kupuje dla Kolei Mazowieckich 20
niskopodłogowych pociągów.
1 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim
podpisana została z wykonawcą umowa,
dotycząca realizacji zamówienia. Pierwszych 15 pociągów typu ELF trafi na
mazowieckie tory do maja 2011 r., pozostałe 5 – do końca 2011 r. Całkowita wartość projektu to ponad 460 mln zł.
Zakup nowego taboru został dofinansowany z funduszy unijnych. W lipcu
2009 r. w ramach prowadzonego przez
Koleje Mazowieckie przetargu wyłonieni
zostali wykonawcy: Pojazdy Szynowe
PESA Bydgoszcz Holding oraz Zakłady
Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk
Mazowiecki” S.A.

Orlik w ogródku
W przyszłości w naszym mieście powstanie kolejny kompleks sportowy „Orlik
2012”. Aby tak się stało najpierw musi
powstać dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
Kompleks ma powstać na terenie Ogrodu Jordanowskiego, znajdującego się między ul. Sienkiewicza, Wyszogrodzką i al.
Kilińskiego. Oprócz boisk sportowych na
terenie będzie zaplecze, plac zabaw oraz
ścieżka rowerowa. Jedno z boisk przeznaczone zostanie do rozgrywek piłkarskich,

Niskopodłogowy, klimatyzowany,
wyposażony w monitoring, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
i rozwijający prędkość 160 km/h – to
najkrótsza charakterystyka nowych pociągów typu ELF, które trafią do Kolei
Mazowieckich. Pojazd jednoprzestrzenny, czteroczłonowy, o długości 75 m.
jednorazowo będzie mógł zabrać na pokład co najmniej 430 osób (w tym co
najmniej 200 na miejscach siedzących).
Ponadto pojazd wyposażony będzie
w windy obsługiwane przez personel,
ułatwiające wsiadanie i wysiadanie pasażerom poruszającym się na wózkach
inwalidzkich.
mm

a drugie będzie wielofunkcyjne. Pierwsze
będzie mieć 30x62 m, pokryte zostanie trawą syntetyczną i ogrodzone siatką. Drugie
boisko (o wymiarach 19,1x32,1 m) służyć
będzie do gry w koszykówkę i siatkówkę.
Ono także zostanie ogrodzone.
Zaplecze będzie miało 60 mkw. i znajdą
się w nim pomieszczenia gospodarcze, trenera środowiskowego, magazyn sprzętu,
zespół higeniczno-sanitarny oraz dwie
szatnie.
Dokumentacja powstanie w ciągu sześciu miesięcy od daty podpisania umowy
z wybraną w przetargu firmą.
(m.d.)

3

*XLIII SESJA RADY MIASTA*XLIII SESJA RADY MIASTA*XLIII SESJA RADY MIASTA*XLIII SESJA RADY MIASTA*
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty, radnym przedstawiona
została informacja o stanie realizacji zadań oświatowych: wynikach egzaminów
zewnętrznych płockich szkół w roku szkolnym 2008/2009.

Tak wypadają na zewnątrz
Sprawozdanie obejmuje szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.
Najmłodsi

W pierwszej kategorii szkół w porównaniu z ubiegłym rokiem (2007/2008)
znacząco wzrósł procent placówek, które otrzymały wynik powyżej średniego
(z 50 na 81,25 proc.). Takie wyniki odnotowały SP nr: 3, 5, 6, 11, 12, 13, 16,
18, 20, 21, 22, 23 i Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna. Zmalał również procent szkół, które otrzymały wynik poniżej średniego (z 31,25 na 6,25 proc.).
– Zauważalna jest zdecydowana poprawa wyniku sprawdzianu zewnętrznego w szkołach podstawowych nr 1, 6, 17
i 20 – mówił Piotr Kubera, zastępca Prezydenta. – W szkole nr 1 wprowadziliśmy program naprawczy, który przyniósł
spodziewane efekty. Zostały przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli oraz dodatkowe zajęcia dla uczniów. W tym roku szkolnym podobny program realizowany jest w Gimnazjum nr 2.
W porównaniu z placówkami z Mazowsza, płockie szkoły podstawowe wypadły bardzo dobrze: uzyskały one
24,33 punkty, średnia województwa
mazowieckiego wyniosła 23,85, a średnia krajowa 22,64 punkty.
Gimnazja

W roku szkolnym 2008/2009 średnia
wyników egzaminów części humanistycznej, uzyskanych przez gimnazjalistów płockich szkół, w stosunku do średniej wojewódzkiej i krajowej znajduje się
na zbliżonym poziomie. Porównując

z wynikami z roku ubiegłego zanotowano
wzrost średniej punktów dla Płocka o 0,53
punkta, dla województwa o 1,09 pkt.,
a dla kraju o 0,92 pkt. – Porównując wyniki płockich gimnazjów można stwierdzić, że najlepiej wypadło Gimnazjum nr
10, osiągając 37,19 punktów – mówił Kubera. – Najniższy wynik uzyskało Gimnazjum dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego z 16,38 punktami.
Średnia wyników egzaminu z części
matematyczno-przyrodniczej, uzyskanych przez gimnazjalistów płockich
szkół znajduje się powyżej średniej krajowej. Porównując z wynikami w roku
szkolnym 2007/2008 zanotowano spadek średniej punktów dla Płocka o 0,91
pkt., dla województwa o 1,05, a dla kraju o 1,04 pkt. Podobnie jak w przypadku części humanistycznej, najlepiej wypadło Gimnazjum nr 10 (32,08 pkt.),
a najgorzej Gimnazjum dla Dorosłych
nr 11 – 12,69 pkt.
Prawie dorośli

W materiale sesyjnym przedstawiono
także zdawalność egzaminu maturalnego. W roku szkolnym 2008/2009 najlepiej wypadli uczniowie III LO: na 254
absolwentów przystępujących do matury, wynik pozytywny uzyskało 252
(99,21 proc.). Podobne wyniki – 98,95
i 98,90 proc. – uzyskali absolwenci LO
im. Małachowskiego i LO im. Jagiełły.
Najgorzej – 35 proc. zdawalności – wypadli uczniowie Liceum Profilowanego
nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych nr
1. W sumie w Płocku, na 1581 przystępujących do egzaminów maturalnych,
zdało 1332 uczniów.
(m.d.)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone
podczas XLIII sesji
Rady Miasta Płocka
w dniu 24 listopada i między sesjami
w grudniu 2009 roku:
Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o uwzględnienie prośby mieszkańców Radziwia dot. kursowania linii nr
8 z uwzględnieniem kursów przejeżdżających przez ul. Cichą. 2/ Proszę o przeanalizowanie możliwości wjazdu autobusu linii nr 7 do Szkoły Podstawowej nr 15
w godz. dowozu do szkoły.
Andrzej Łachmański

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o ustalenie przybliżonego terminu budowy ul. Czerwonych Kosynierów wraz z infrastrukturą.
Tomasz Maliszewski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Zwracam się z prośbą o wyznaczenie
przejścia dla pieszych do przystanku na
ul. Otolińskiej na wysokości bloku nr
23. 2/ Jakie remonty zostały przeprowadzone w sali gimnastycznej w SP nr 11,
jaki jest jej obecny stan techniczny i ja-

prośby byłych pracowników Komunikacji Miejskiej (emeryci, renciści), dotyczącej przywrócenia bezpłatnych biletów. 2/ Proszę o przekazanie opinii
i analiz oraz studium wykonalności
zamieszczonych w odpowiedzi na
interpelację oraz zamieszczenie ich
w BIP-ie. 3/ Czy i jakiego rodzaju konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w temacie przebudowy ul. Medycznej ze skrzyżowaniami z ul. Dobrzyńską i Szpitalną włącznie.
Tomasz Korga

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o umożliwienie wjazdu na ul.
Piekarską taksówkom przyjeżdżającym
po pasażerów – mieszkańców tej ulicy.
2/ Proszę o wybudowanie kratki ściekowej, odbierającej wody opadowe w ul.
Krzywickiego.
Artur Jaroszewski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Ponownie proszę o pilną budowę
chodnika wzdłuż ul. Armii Krajowej od
nr 70 do 76.
Barbara Smardzewska-Czmiel

Przed miot, te mat in ter pe la cji:
1/ Czy przedsięwzięcie Wodociągów
Płockich, polegające na dodawaniu
barwnika do wody grzewczej jest rea-

Od 1 stycznia 2010 roku zmieniają się
niektóre stawki podatku od środków
transportowych.
Podatek należy uiszczać bez wezwania
w kasie Urzędu Miasta, placówkach pocztowych lub w bankach na konto UMP. Podajemy te punkty, których dotyczy zmiana. Pozostałe stawki podatku pozostają takie same jak w 2008 i 2009 roku.
1. od samochodów ciężarowych
z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej:
– równej 29 ton lub wyższej niż 31
ton – 2480 zł
2. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą,
z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych, w zależności od dopuszczalnej masy pojazdu:
a) o liczbie osi dwie i masie równej
lub wyższej niż 31 ton – 1.960 zł
b) o liczbie osi trzy i masie:
– równej lub wyższej niż 12 ton do 36
ton włącznie – 1750 zł
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– równej lub wyższej niż 40 ton –
2580 zł
3. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
– o liczbie osi dwie o masie równej
lub wyższej niż 38 ton – 1170 zł
4. od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi dwie:
– równej lub wyższej niż 33 tony do
36 ton włącznie – 1310 zł
– powyżej 36 ton i mniejszej niż 38
ton – 1310 zł
– równej lub wyższej niż 38 ton – 1720 zł
b) o liczbie osi trzy i masie powyżej
38 ton – 1300 zł.
(m.d.)
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Od środków transportu
kie są plany jej dalszego funkcjonowania? 3/ Zwracam się z prośbą o naprawę
przejazdu kolejowego na ul. Otolińskiej.
Marek Krysztofiak

Przedmiot,
temat
interpelacji:
1/ W sprawie przywrócenia możliwości jazdy na wprost z prawego pasa ul. Wyszogrodzkiej przez rondo Wojska Polskiego.
Elżbieta Podwójci-Wiechecka

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Zwracam się do Prezydenta Miasta
Płocka o wyznaczenie miejsca na Starym Mieście, na którym mogłaby stanąć
ławeczka z Mirą Zimińską-Sygietyńską
oraz zabezpieczenie środków na wykonanie wstępnego projektu.
Elżbieta Gapińska

Przedmiot, te mat inter pe lacji:
1/ Proszę o ustosunkowanie się do

lizowane pod kontrolą Sanepidu? 2/
Mieszkańcy osiedla Góry proszą o pomoc w rozwiązaniu problemu braku
w sklepach osiedlowych biletów KMP.
3/ Proszę o odnowienie wiaty przystankowej przy ul. Kutnowskiej oraz
uzupełnienie szyb. 4/ Proszę o zamontowanie wiaty przystankowej na przystanku przy ul. Kutnowskiej (kierunek
Gostynin).
Piotr Nowicki

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o przedstawienie następujących informacji dotyczących 13 zadań
inwestycyjnych: terminu wprowadzenia
do budżetu, zakresów rzeczowych (planowanych i zrealizowanych), wykazu
zawartych umów i aneksów do nich,
wysokości środków na nie przeznaczonych w uchwałach Rady Miasta i faktycznie wydatkowanych.
Opr.(j)
Sygnały Płockie

BARTEK FREJ

Za sportowe osiągnięcia
Piotr Kubera – zastępca Prezydenta
Miasta wręczył doroczne nagrody najlepszym płockim zawodnikom i działaczom.
Tradycyjne spotkanie opłatkowe odbyło się 10 grudnia w Zespole Szkół
Technicznych
„Siedemdziesiątka”.
Spotkanie wigilijne połączono z uroczystością wręczenia wyróżnień i nagród
Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcie bardzo dobrych wyników we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym.

Uhonorowano 222 sportowców, trenerów i działaczy, którzy reprezentują kilkanaście dyscyplin m.in. (wioślarstwo, pływanie, judo, lekka atletyka, badminton, teakwondo, piłka ręczna, kickboxing, wushu, triathlon oraz tenis na wózkach).
Wśród laureatów znaleźli się finaliści mistrzostw świata i Europy, medaliści uniwersjad, Pucharów Świata i Pucharów Europy.
Za wyniki we współzawodnictwie krajowym wyróżniono medalistów mistrzostw
Polski i zdobywców Pucharu Polski. Pula
nagród wyniosła 304 200 zł.
seb

Tak samo, a jednak inaczej
trawa, a rosnące do tej pory cisy zostaną
przycięte. Prace, które trwały od lipca
2009 roku wykonywał Muniserwis.
Jeśli pogoda pozwoli, to już w styczniu rozpocznie się kolejny etap remontu: od pl. Narutowicza do ul. Teatralnej.
Szczególnym elementem tej części parku będzie oświetlenie iluminacyjne sądów. Wyeksponowany zostanie również
dąb, rosnący przy ul. Teatralnej. Jest to
pomnik przyrody, który w przyszłości
ozdobi zielona iluminacja. Prace wraz
z wszystkimi nasadzeniami powinny zakończyć się w listopadzie.
(m.d.)

SEBASTIAN DYMEK

Czy Wzgórze Tumskie może ładnie
wyglądać zimą? Przekonaj się o tym
sam, tym bardziej, że kolejny odcinek
parku został właśnie wyremontowany.
Na odcinku od Wieży Szlacheckiej do
pl. Narutowicza (z boku sądów) są nowe
alejki, latarnie, ławki i śmietniczki.
Zmieniło się także otoczenie pomnika
Ludwika Krzywickiego. Zlikwidowano
schodki, które zastąpił łagodny nasyp.
Ustawiono także pergolę, którą przyozdobią wiosną rośliny. Posadzone zostały drzewa liściaste, a po zimie przybędzie drzew iglastych, będzie także nowa

PTTK zaprasza

Do miasta zakochanych

Pomagają już 90 lat

Sygnały Płockie

nosprawnych
odzyskuje zdrowie
i wiarę we własne
siły.
Jubileuszowe gratulacje i życzenia składali licznie zaproszeni goście m.in. prezydent Mirosław Milewski, starosta Michał
Boszko, a wiceprezes Zarządu Głównego
TPD – Mirosław Kędzierski 15 osobom
wręczył odznaki „Przyjaciel Dziecka”.
Wójt gminy Gozdowo, w której koło TPD
działa od 1958 roku wyróżniony został
odznaką Zasłużony Działacz.
Dla zgromadzonych w Centrum Edukacji uczestników jubileuszowych uroczystości śpiewały i tańczyły dzieci
z zaprzyjaźnionych z tą organizacją zespołów artystycznych.
(j)
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Towarzystwo, zajmujące się najpierw
sierotami po ofiarach I wojny światowej
zaczęło kształtować się w Polsce
w 1919 roku. Początkowo funkcjonowało jako Robotnicze Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci. Po II wojnie światowej na wsi powstał jego odpowiednik –
Chłopskie Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci, a w 1949 roku obie organizacje
połączyły się, tworząc TPD.
W Płocku pierwsze wzmianki o stowarzyszeniu zajmującym się, jak dziś
powiedzielibyśmy, dziećmi ulicy, pochodzą z 1927 roku. Najbarwniejszą
postacią z tamtego okresu (być może
dzięki zachowanym listom) była Kazimiera Skopowicz, kochana wychowawczyni biednych sierot, która po powrocie z zesłania na Syberię zamieszkała
przy ul. Grodzkiej i przygarniała dzieci
z ulicy. Nazywano ją matką stu dzieci.
Przypomniał o tym podczas uroczystości jubileuszowych TPD, wieloletni wiceprezes płockich struktur tej organizacji Zygmunt Buraczyński. Natomiast
prezes Joanna Olczak przedstawiła dokonania lat późniejszych m.in. organizację placów zabaw, kolonii zdrowotno-wypoczynkowych, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, igrzyska sportowe, koncerty charytatywne. Towarzystwo ufundowało również 64 książeczki
mieszkaniowe (z częściowym wkładem) dla sierot, zorganizowało ośrodek
adopcyjny, prowadzi świetlice środowiskowe i warsztat terapii zajęciowej.
Ostatnio największą dumą płockiego
TPD jest ośrodek rehabilitacyjny,
w którym kilkanaścioro dzieci niepeł-

Uroczystości towarzyszył kiermasz wyrobów przygotowanych przez uczestników
warsztatów terapii zajęciowej

W niedzielę, 14 lutego płocki oddział
Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego zaprasza na autokarową
wycieczkę do Chełmna. Miasto to nazywane jest polską stolicą zakochanych, bo
od kilku lat Walentynki świętuje w wyjątkowy sposób.
Wyjazd planowany jest na godz. 8
sprzed Teatru Dramatycznego. Od godz.
11 do 15 uczestnicy wycieczki zwiedzać
będą miasto m.in. przepiękny ratusz z Prętem Chełmińskim, Farę – gdzie o godz. 12
wystawiana jest słynąca z cudów relikwia
św. Walentego, stare miasto, mury obronne i Bramę Grudziądzką, ławeczkę zakochanych. Po wrażeniach chwila wypoczynku przy obiedzie z walentynkową
niespodzianką i lubczykiem.
Pozostały czas wolny będzie można poświęcić np. na podziwianie układanych na
Starym Rynku serca z lampionów

i udział w walentynkowych imprezach
kulturalnych.
Powrót do Płocka planowany jest
w godzinach wieczornych. Cena wycieczki (przejazd, obiad, przewodnik, ubezpieczenie) 90 zł od osoby. Zapisy i wpłaty przyjmowane są do 20 stycznia 2010
w biurze PTTK, ul Tumska 4, tel.024 262
26 00, pttk-plock@wp.pl
(j)

Zima bezdomnych

pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Straży Miejskiej,
proponujących im nocleg w odpowiednich placówkach, odzież i ciepłe posiłki.
Zapewniali, iż poradzą sobie bez problemu w okresie zimowym, nawet gdy na
dworze będą temperatury minusowe. Bo
to nie będzie ich pierwsza zima spędzona w tego typu warunkach.
– Na razie pogoda nam sprzyja i aby
było tak jak najdłużej, nam jest tu dobrze – usłyszeli strażnicy.
Odmowa nie oznacza, że będą pozostawieni sami sobie. Na działkach i w
innych miejscach przebywania bezdomnych będą pojawiać się patrole
Straży Miejskiej. Może ktoś zmieni
zdanie...
JG

Co roku przed nadejściem mrozów
pojawia się ten sam problem – jak pomóc bezdomnym, którzy tej pomocy nie
chcą? Od zimowania w dziwnych, przypadkowych miejscach nie odstraszają
ich nawet przypadki zamarznięcia. Straż
Miejska wraz z pracownikami MOPS co
roku późną jesienią wizytuje takie, znane już sobie miejsca i namawia „lokatorów” do czasowej choćby przeprowadzki do noclegowni.
W połowie grudnia strażnicy odwiedzili ogród działkowy „Goździk” przy
ul. Traktowej. Znaleźli tam kilkoro bezdomnych, koczujących w altankach.
Wszyscy odmówili pomocy ze strony
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Pierwszy na Mazowszu i w kraju, e-serwis dla osób niewidzących i niedowidzących zainaugurował swoją działalność
w Płocku przed miesiącem

Zresztą jak podkreśla Renata Nych –
prezes Fundacji „De Facto”: osoby niepełnosprawne chcą nie tylko wiedzieć,
ale również mieć realny wpływ na to co
dzieje się wokół nich. Znać strategie

via zostanie otwarta na wiosnę, że
wkrótce skończy się remont basenu, że
ma być pięknie usytuowany park na Podolszycach – mówiła 17-letnia Patrycja
Malinowska. – Dzięki serwisowi dowiedziałam się też, że słynna śpiewaczka
operowa – Małgorzata Walewska przyjedzie do Płocka. Byłam na tym koncercie. Był świetny.
Patrycja podkreśla, że wcześniej albo
nie dowiedziałaby się o tym koncercie,
albo wiadomość dotarłaby do niej za
późno. 18-letnią Kamilę Biernat interesują obrady Rady Miasta, m.in. dla tego,
że przydaje się jej ta wiedza na lekcjach
WOS. Poza tym jak sama podkreśla:
–Nie chce stać biernie.

rozwoju, plany inwestycyjne. Mieć
otwarty dostęp do decyzji władz. Choćby po to, żeby we właściwym momencie
zareagować, kiedy jakaś uchwała lub
zarządzenie dotyczy ich samych. Paradoksem jest, że strategie dotyczące osób
niepełnosprawnych, niedowidzących są
tworzone bez ich udziału – mówiła Renata Nych.
– Bardzo dużo dowiedziałam się
o różnych inwestycjach planowanych na
najbliższe lata. Wiem, że galeria Mazo-

Obok wieści z miejskich sesji są też
biskupie homilie i informacje z portalu
diecezji płockiej.
Serwis działa pod adresem www.defacto.org.pl. Na stronie jest ankieta, po
wypełnieniu której można stać się użytkownikiem serwisu.
Projekt budowy e-serwisu, którego
uroczyste otwarcie odbyło się 27 grudnia w siedzibie „Dzieci Płocka”, dofinansowała Fundacja Fundusz Grantowy
(rł)
dla Płocka.

uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Szkolne koło
obywatelskie zaprezentowało na koniec
przedstawienie profilaktyczne, promujące właściwe zachowania, skutecznie
chroniące przed HIV/AIDS.
Drugi projekt, którego koordynatorem była Olga Zalewska, to część ogólnopolskiego konkursu „Usuwamy azbest!”, którego organizatorem jest Ministerstwo Gospodarki. Celem konkursu
jest budowanie wśród dzieci i młodzieży świadomości konsekwencji, wynikających z obcowania z wyrobami zawierającymi azbest i poznanie obowiązków, jakie nakładają na obywateli
w tym zakresie przepisy prawa.
W ramach tego konkursu przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców
Płocka na temat „Co wiemy o wyrobach
azbestowych?”, rozdano ankiety dotyczące szkodliwego działania wyrobów
azbestowych na zdrowie człowieka, zorganizowano wystawę dla rodziców i nauczycieli. Przedstawiono na niej „azbestowe plakaty” wykonane przez uczniów i ulotki propagujące akcję usuwania elementów budowlanych zawierających wyroby azbestowe oraz pokazują-

ce szkodliwy wpływ azbestu na zdrowie
człowieka. Z ankiet wynika, że aż 81 %
respondentów myli azbest z tworzywami sztucznymi, 37% badanych wie, że
do 2032 roku należy usunąć wyroby azbestowe z terenu Polski.
Ponadto wychowawcy wszystkich
klas otrzymali scenariusz zajęć, dotyczący szkodliwego działania wyrobów
azbestowych na zdrowie człowieka, a na
stronie internetowej szkoły przedstawiono materiały dotyczące azbestu.
Uczniowie Gimnazjum Nr 5 wzięli
udział w warsztatach przygotowanych
przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku na temat ekologicznego stylu życia i zagrożeń klimatycznych.
Na lekcjach chemii uczniowie pisali referaty na tematy: „Azbest – jego wpływ na
zdrowie człowieka” i „Co to jest azbest?”,
pierwszaki zajmowały się segregacją odpadów, a przyszli informatycy wykonywali prezentacje multimedialne.
Projekt będzie kontynuowany. W tym
celu nawiązano współpracę z Orlenem
i spółdzielniami mieszkaniowymi, przygotowywane są warsztaty „Zdmuchnij
azbest” dla szóstoklasistów płockich
szkół, które będą prowadzone przez
uczniów Gimnazjum nr 5.
Opr. (j)

Nie chce stać biernie
Uruchomiło go Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych
„De Facto”, które od kilku miesięcy wytrwale pracowało nad serwisem i pozyskiwało partnerów. Pierwszym była redakcja „Sygnałów Płockich“, która
przekazuje Stowarzyszeniu w formie
plików rtf. wszystkie artykuły i informator kulturalny „MiastO! Żyje”
Dlaczego?

Największym skarbem i pożądanym
dobrem współczesnego społeczeństwa
jest informacja. Dostęp do niej gwarantuje konstytucja, która każe traktować
równo wszystkich obywateli.
Okazało się jednak, że problemem
może być, bardzo ułatwiająca życie osobom niepełnosprawnym technika, a raczej technologia. Osoby niewidome, pomimo że często posiadają wydajny specjalistyczny sprzęt komputerowy z dostępem do Interentu, nie mogą czytać
czasopism, bo nie mogą odczytać grafiki, a tej w czasopismach jest coraz więcej.
Stąd pomysł na pozbycie się grafiki
i przekazywanie niewidomym lub niedowidzącym czytelnikom „czystego”
tekstu, który specjalistyczne oprogramowanie odczyta.
Obok „Sygnałów...” współpracę z
e-serwisem i fundacją podjęły takie tytuły jak: „Claudia”, „Młody Technik”,
„Gitarzysta”, „Wprost”, „Newsweek”,
„Polityka” a także inne pisma lokalne
jak: „Gazeta Krakowska”, łódzki „Express Ilu stro wa ny” czy „Ty god nik
Płocki”. Na razie z usług płockiego
e-serwisu korzysta 30 osób, ale jak powiedział przewodniczący Rady Miasta

AIDS i azbest
1 grudnia 2009 roku obchodziliśmy
Światowy Dzień Walki z AIDS. W tym
dniu na całym świecie odbywały się
konferencje, kampanie, akcje edukacyjne dotyczące profi laktyki HIV/
AIDS. W Gimnazjum nr 5 od 23 listopada do 3 grudnia trwały konkursy
związane z tą tematyką:
– konkurs plastyczny przeprowadziła
J. Gostomska
– konkurs wiedzy o uzależnieniach
„Wolność” przygotowała O. Zalewska
– nad konkursem z j. angielskiego
„AIDS – how to express it in English”
czuwała Z. Mazuś-Kaliszewska
– konkurs literacki ”Kartka z pamiętnika” opracowała B. Kowalska
– konkursem multimedialnym „AIDS
– moja prezentacja” zajął się R. Gąsiorowski.
Szkoła uczestniczyła również w VII
edycji międzyszkolnego konkursu pt.
„AIDS to także twój problem” zajmując
I miejsce w konkursie plastycznym oraz
II miejsce w konkursie wiedzy
o HIV/AIDS. Ponadto uczniowie klasy
IIIc, pod opieką Jolanty Maleckiej,
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– Tomasz Korga – wystarczy, że pomożemy 10 osobom, a udowodnimy,
że warto to robić.
Informacje na bieżąco

Przed jubileuszem 50-lecia (2)

„Budowlanka”
we wspomnieniach
Roman Balcerski z „Budowlanką”
związany był prawie 20 lat. W 1978 roku zaczął w niej pracę, początkowo jako
nauczyciel matematyki, rysunku zawodowego i przysposobienia obronnego.
Prowadził także koło fotograficzne. Starał się zachęcić młodzież do pogłębiania
swoich pasji, jeździł z uczniami na wycieczki, głównie w góry.
Po ośmiu latach (w 1986 roku) został
wicedyrektorem i uczył tylko matematyki. Szkoła miała wtedy inny charakter,
uczyło się w niej ok. 1000 uczniów. Była przede wszystkim placówką przyzakładową, w któreje uczyła się głównie
młodzież wiejska (70%), a uczniowie
byli pracownikami Petrobudowy. Zajęcia rozpoczynały się o godzinie siódmej
rano (także w soboty).
R. Balcerski miło wspomina całą kadrę, szczególnie zastępcę dyrektora Jana Wojtalewicza – polonistę, który był
niezwykle sympatyczny, miał dobry
kontakt z młodzieżą, wnosił wiele pogody ducha i optymizmu. Natomiast
śp. Zenon Zamczewski prowadził ciekawe dyskusje, nie tylko z kadrą ale i z
uczniami, zaś Jan Goleniowski zapamiętany został jako bardzo oddany
szkole, zawsze spokojny, o wysokiej
kulturze osobistej. Barbara Tukalska
i Joanna Skulimowska organizowały
różne zajęcia, poszerzające zainteresowania uczniów.
Z chwilą otwarcia technikum i nowych kierunków przybywało młodzieży
z miasta i problemów wychowawczych,
ponieważ młodzież wiejska ulegała –
nie zawsze pozytywnym – wpływom rówieśników z miasta. Roman Balcerski
uważa, że kolejni dyrektorzy oraz rada
pedagogiczna zmienili wizerunek szkoły. Satysfakcjonujące było to, że coraz
więcej uczniów „Budowlanki” dostawało się na wyższe uczelnie oraz zakładało
własne firmy.
Jego zdaniem nauczyciel musi być
komunikatywny, konsekwentny, wymagający. Ważny w pracy nauczyciela jest
też jego charakter. Nauczyciele nie poświęcający się swojej pracy, a także ci,
którzy starają się być partnerami dla
uczniów, zazwyczaj nie mają autorytetu, o nich młodzież szybko zapomina.
Roman Balcerski nie chciałby już
wrócić do zawodu. Jak powiedział:
„uczciwie i solidnie pracował”, choć
czasami niektóre decyzje wiązały się
z dużym stresem. Autorytetem dla niego
jest Edward Kozicki – trener piłki ręcznej, który zawsze potrafił poradzić sobie
z dużą grupą ludzi i kroczył swoją drogą. Dobrze wspomina swoją pracę
w „Budowlance”, cieszy się ze zmian
jakie w niej zachodzą i tego, że niektórzy absolwenci tej szkoły są teraz jej nauczycielami. Efekty pracy, szczególnie
pana dyrektora Walentego Cywińskiego, instruktorów i całej kadry nie poszły
na marne.
Obecnie R. Balcerski dużo czyta. Jedną z jego ulubionych książek jest ,,Raz
w roku w Skiroławkach’’ Zbigniewa
Nienackiego.
TK
Sygnały Płockie
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Hufiec ZHP im.
Obrońców Płocka 1920 roku
Po ponad roku przygotowań 20 listopada
2009 r. Zjazd Hufca ZHP Płock zatwierdził
zmianę swojego patrona z I Dywizji Piechoty na znacznie bliższych sercom płocczan Obrońców Płocka 1920 roku.
Uchwałę poprzedziła praca w ramach
„Kampanii Bohater”, której celem było
wyłonienie nowego bohatera i przybliżenie go każdemu harcerzowi hufca
w ramach prac drużyn. Kulminacyjnym
momentem akcji było zorganizowanie
wystawy w trakcie biwaku „Na Wyspie
Orła Białego Rajd Niepodległości
– Święto Hufca ZHP PŁOCK” 10 listopada.
Wybór padł na Obrońców Płocka
z 1920 roku. Dla dzieci i młodzieży jest to
bohater, z którym kojarzą swój Hufiec
i swoje rodzinne miasto. W sierpniowych
walkach w 1920 roku brały udział cztery

Ekologiczny profil działalności to
niewątpliwie piękna wizytówka Gimnazjum nr 6 w Płocku. Szkoła, dzięki staraniom dyrektor Grażyny Rutkowskiej,
od lat kształci i wychowuje młode pokolenia w duchu poszanowania dziedzictwa przyrodniczego, wspiera akcje, których celem jest ochrona środowiska
naturalnego, kształtowanie świadomości
i wrażliwości ekologicznej. Szczególne zasługi na tym polu przypadają uczniom klas o takim właśnie charakterze.
Rozwijając własne zainteresowania, realizując pasje, dbają o środowisko,
w którym żyją, propagują wzorce zdrowego stylu życia.
Wychodząc naprzeciw zagrożeniom
i problemom dotykającym w coraz
większym stopniu współczesną młodzież, uczniowie klasy III b (Paulina
Borowska, Angelika Gralewska, Kamila Gruda, Izabela Kalinowska, Amelia
Koper, Agata Mokijewska, Agata Panek, Aleksandra Pięta, Magdalena Rogoza, Maciej Różański, Anna Strusińska, Aleksandra Szatkowska, Marta
Szczyglińska, Anna Szymańska, Piotr
Wysocki) przystąpili do realizacji projektu zatytułowanego Ktoś mnie ocalił.
Inicjatorką przedsięwzięcia jest p. Magdalena Michalska, zaś jego cel to
wskazanie negatywnych skutków wynikających z sięgania przez młodych
ludzi po środki odurzające, m.in. alkohol, narkotyki, papierosy oraz sprzyjanie postawom abstynenckim. Adresatami tego przesłania są uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych oraz
młodzież skupiona w Klubach Profilaktyki Środowiskowej.

– Chętnie korzystamy z zaproszeń
i odwiedzamy płockie placówki, by podzielić się z kolegami wiedzą na temat
uzależnień i zachęcić ich do zdrowego
stylu życia – tak o akcji mówi Agata,
jedna z realizatorek pomysłu.
Program widowiska obejmuje trzy części. Pierwszą jest montaż słowno – muzyczny przekazujący wiedzę na temat mechanizmów popadania w uzależnienia
oraz skutków nikotynizmu, alkoholizmu
i narkomanii. Młodzi aktorzy wcielają się
w role osób dotkniętych nałogami, by
przekonać kolegów o niebezpieczeństwach zagrażających ich zdrowiu i życiu.
Pokazująca przyczyny, dla których młodzi ludzie sięgają po napoje alkoholowe,
a także szkody powodowane przez alkohol. Realizatorzy projektu uświadamiają
również, czym jest zjawisko współuzależnienia i jakie obszary życia rodzinnego
podlegają zagrożeniom z powodu systematycznego nadużywania alkoholu.
Ostatnim ogniwem programu jest
konkurs sprawdzający zdobytą w trakcie spotkania wiedzę. Uczestnicy, odpowiadając na przygotowane pytania, mogą zdobyć nagrody i przyczynić się do
propagowania idei przedsięwzięcia.
Program cieszy się dużym powodzeniem. Gimnazjaliści, odwiedzając różne
placówki, zbierają zasłużone brawa, ale
przede wszystkim wykazują wiele determinacji, by w atrakcyjnej formie
uczyć i przekonywać, że abstynencja
rozwija sztukę życia!
Zespół redakcyjny Gimnazjum nr 6
w Płocku pod opieką
Magdaleny Michaskiej

Konkursowa ochrona środowiska
Na siódmą edycję konkursu ekologicznego do Delegatur Urzędu Marszałkowskiego na Mazowszu wpłynęło ponad
600 prac plastycznych. Oceniano je
w trzech grupach wiekowych: I grupa –
klasy 0 – III szkoły podstawowej, II gruSygnały Płockie

pa – klasy IV – VI oraz III grupa – uczniowie gimnazjum. W każdej z nich
uczestnicy rywalizowali ze sobą w jednej
z dwóch kategorii: najmłodsi mogli wykonać pracę plastyczną lub wycinankę,
starsi plakat ekologiczny lub wymyślić

męskie drużyny harcerskie oraz uformowane pod kierownictwem druhny Eugenii
Grodzkiej-Pniewskiej Pogotowie Wojenne Harcerek. Nowy bohater Hufca jest
bliższy społeczności lokalnej, pogłębia lokalny patriotyzm oraz ułatwia pracę nad
wychowaniem patriotycznym i obywatelskim zuchów i harcerzy.
Dodatkowo Zjazd Hufca uchwalił nową
datę Święta Hufca na dzień 10 kwietnia –
rocznicę odznaczenia Miasta Płocka przez
Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego – Krzyżem Walecznych.
Zmiana patrona przez instruktorów
w trakcie zjazdu nie oznacza, że hufiec
automatycznie zacznie posługiwać się
nową nazwą. Zmianę musi zatwierdzić,
specjalnym rozkazem, komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP.
Pwd. Grzegorz Brzeziński

364 prace wpłynęły na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach”, zorganizowany przez I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku

O ogrodach inaczej
Konkurs przeznaczony jest dla utalentowanej młodzieży szkół plastycznych.
W tym roku prace malarskie i rysunkowe
przysłali uczniowie z 22 liceów plastycznych z całej Polski, m.in. z: Krakowa,
Bydgoszczy, Warszawy, Zamościa, Częstochowy, Zakopanego, Płocka, Rzeszowa
i Gdyni. Przewodniczącym jury był prof.
dr hab. Jan Rylke – kierownik katedry
sztuki krajobrazu wydziału ogrodnictwa
i architektury krajobrazu Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego. Prace oceniali
także: prof. dr hab. Barbara Szubińska –
dziekan wydziału malarstwa Europejskiej
Akademii Sztuk i prof. Jan Dyrzyński – b.
prorektor Akademii Sztuk Pięknych.
– Wybór najlepszych prac był bardzo
trudny – mówiła Małgorzata Mroczkowska, dyrektor liceum. – Jury oceniało
m.in. piękno barw, światło i indywidualne
podejście do tematu.
Według komisji konkursowej wiele nadesłanych na tegoroczny konkurs prac,
przewyższało poziom ubiegłoroczny, a realizacja tematu pod względem formy i treści była oryginalna. Wielu pejzażystów
potraktowało temat nie jako proste odwzorowanie krajobrazu, lecz jako autorską
wizję. Prace przykuwały zarówno kolorystycznymi, jak i rysunkowymi impresjami, często z motywami melancholii, metafizyki czy nawet surrealizmu.
Grand Prix konkursu zdobyła praca
Janka Frączka z Zespołu Państwowych

Szkół Plastycznych w Krakowie. Nagrody
I – III w kategorii malarstwa otrzymali:
Aleksandra Modzelewska (Warszawa),
Justyna Liska (Tarnów) oraz Urszula Dorman (Kraków). Wyróżnieni zostali: Paulina Marzec (na zdjęciu) – I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku i Kamil Kwiatkowski z Dąbrowy Górnicznej.
W kategorii rysunku nagrody I – III
uzyskali: Mateusz Rak z Zamościa, Aleksandra Strzelecka z Bydgoszczy i Rafał
Badan z Krakowa. Wyróżnienie przypadło Ewie Spiak z Wrocławia.
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe
m.in: narzędzia i akcesoria malarskie,
książki, przewodniki i – ufundowane
przez Urząd Miasta – upominki związane
z Płockiem.
(m.d.)

hasło reklamowe, gimnazjaliści zaś zaprojektować torbę ekologiczną lub zrobić
zdjęcia, ukazujące piękno mazowieckiej
przyrody.
Tematyka prac dotyczyła: selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu, ochrony przyrody, zmian klimatycznych,
odnawialnych źródeł energii, oszczę-

dzania wody i energii oraz ochrony roślin i zwierząt na terenie Mazowsza.
Wśród laureatów znalazły się dwie
płocczanki: Marika Błaszkiewicz
z Gimnazjum nr 5 otrzymała wyróżnienie za projekt torby ekologicznej, a Anna Świerczakowska z Gimnazjum nr 8
za fotografie.
(j)

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Gimnazjaliści z,,Szóstki”
żyją zdrowo
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Romuald Kinalski został najlepszym dzielnicowym 2009 roku

Nie wytrzymał i zatrzymał

Najgorsze są kłótnie
komendant inspektor Jarosław Brach
– Tym bardziej gratuluję zwycięzcy
i wyróżnionym policjantom. To dzięki
wam rozwiązywane są problemy społeczne czy konflikty rodzinne. Ale to
także wy często jako pierwsi spotykacie się z wykroczeniami czy przestępstwami w rejonie.

Wkrótce przybył radiowóz. – W samochodzie siedzieli dwaj Ukraińcy – dodaje Biernacki. – 31-letni miał w organizmie blisko trzy promile alkoholu, 23-letni wydmuchał na alkoteście dobrze ponad dwa promile.
Obaj mężczyźni trafili do policyjnego
aresztu. Policjanci nie kryją uznania dla
płocczanina.
– Jestem pod wrażeniem postawy tego
pana – mówi komendant insp. Jarosław
Brach. – Biorąc pod uwagę stan upojenia kierujących volkswagenem, śmiało
można powiedzieć, że płocczanin uratował życie im i być może jakiemuś pieszemu lub innemu kierującemu, który natknąłby się na taki „pijany” pojazd.
(m.d.)

Złość szkodzi

KRZYSZTOF KALIŃSKI

W tym roku do konkursu przystąpiło 42 fun kcjo na riu szy, peł nią cych
służbę na terenie miasta i powiatu.
Najpierw policjanci musieli rozwiązać test z wiedzy ogólnopolicyjnej.
Następnie brali udział w zaaranżowanej scence. – W tym roku dzielnicowi
musieli zmierzyć się z sytuacją, w której dyrektor szkoły zgłasza, że w placówce jest plaga drobnych kradzieży –
opowiada Piotr Jeleniewicz, rzecznik
prasowy Komendy Miejskiej Policji. –
Policjanci proponowali różne rozwiązania, np. zainstalowanie monitoringu
czy zamykanie pomieszczeń na klucz.
O wygranej decydowały też głosy
mieszkańców, którzy wypełniali specjalne ankiety.
W zmaganiach najlepszy okazał się
Ro mu ald Ki nal ski, dziel ni co wy
z osiedla Wyszogrodzka. Od ponad 14
lat jest policjantem, a od sześciu dzielnicowym. – Cieszę się, że cały czas
pracuję w tym samym rejonie, bo to
znacznie ułatwia wykonywanie obowiązków – mówi. – Przede wszystkim
znam ludzi, ich problemy i wiem jak
im pomóc. Najtrudniej jest pogodzić
ze sobą skłóconych sąsiadów. I choć
nie od razu, ale udaje mi się to.
Kinalski już drugi raz brał udział
w konkursie na najlepszego dzielnicowego. Zebrane doświadczenie pozwoliło mu teraz zdobyć I miejsce. Niedługo pojedzie reprezentować Płock
w Radomiu.
W powiecie bezkonkurencyjny
w zmaganiach okazał się Konrad Dobrowolski z Łącka.
– Wiem, że każdy konkurs nie do
końca odzwierciedla faktyczne umiejętności, często uczestników zjada trema – mówił podczas wręczenia nagród

To był czwartek, godzina 20. Na stacji Statoil przy al. Piłsudskiego pewien
płocczanin zaobserwował taką scenę: na
stację podjechał VW Golf, z którego
wysiadło dwóch pijanych mężczyzn.
– Świadek zadzwonił na policję – opowiada Anna Lewandowska z zespołu
prasowego Komendy Miejskiej Policji.
Zanim patrol zjawił się na miejscu,
mężczyźni po dokonaniu zakupów wsiedli do swojego auta. – Zamienili się tylko
miejscami – relacjonuje dyżurny asp.
sztab. Mariusz Biernacki. – Ten, który
kierował wcześniej, usiadł na miejscu pasażera, a drugi, który przedtem był pasażerem, zasiadł za kierownicą.
Jak tylko golf ruszył, obserwujący tę
scenę płocczanin zajechał mu drogę.

Sześć osób (po trzech z Płocka oraz
powiatu) otrzymało dyplomy, puchary
i nagrody pieniężne ufundowane przez
Urząd Miasta Płocka i Starostwo Powiatowe. Kinalski otrzymał także puchar prze chod ni od po li cyj nych
związków zawodowych, który w przyszłym roku będzie musiał przekazać
kolejnemu zwycięzcy konkursu.
(m.d.)

Wszystko wydarzyło się na parkingu
podziemnym w Galerii Wisła. – Otrzymaliśmy zgłoszenie od właściciela
Toyoty Avensis, że ktoś mu porysował
całą karoserię – opowiada komendant
komisariatu na Podolszycach nadkom.
Marek Majewski.
Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że
auto stało na parkingu między godz. 15.50
a 16.30. Policjanci, chcąc ustalić sprawcę,
obejrzeli zapis z kamer monitoringu.
– Kamery pokazały bardzo ciekawy
film – mówi Majewski. – Na dwóch sąsiednich stanowiskach stały toyota
i mercedes. Faktem jest, że właściciel
toyoty zaparkował niezbyt poprawnie,
zbyt blisko mercedesa. Nagle do mercedesa podchodzi młody mężczyzna, nie
może dostać się do samochodu, więc
wsiada od strony pasażera, wyjeżdża na
garażową alejkę, gdzie wsiadają kobieta i dwoje małych dzieci. Za to sam kie-

rujący wysiada, otwiera bagażnik, coś
wyjmuje i zdecydowanym krokiem rusza
w kierunku toyoty. Dalej widać, jak
mężczyzna obchodzi auto.
Policjanci ustalili, że sprawcą szkody
jest 29-letni mężczyzna, który podczas
przesłuchania przyznał się do winy.
– Powiedział, że ten, który zaparkował za blisko, tak go wkurzył, że wziął
do ręki śrubokręt i pchany żądzą zemsty
porysował mu lakier – relacjonuje Anna
Lewandowska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji.
Poszkodowany ocenił straty na cztery
tysiące złotych. 29-latkowi grozi kara
sześciu miesięcy pozbawienia wolności
w zawieszeniu na dwa lata, 1 tys. zł
grzywny, obowiązek naprawienia szkody w ciągu pięciu miesięcy od uprawomocnienia się wyroku oraz pokrycie
kosztów i opłat związanych z postępowaniem w tej sprawie
(m.d.)

Młodzieniec wpadł w ręce policji
w drugiej połowie listopada. Przyznał
się, usłyszał zarzut popełnienia dwóch
rozbojów (kara do 12 lat pozbawienia
wolności), uszkodzenia ciała i kradzieży. Prokurator wnioskował o środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu, sąd uznał zasadność wniosku i wielbiciel pizzy trafił
za kratki. Do zarzutów doszedł i ten,
że 16 października prowadził po pijanemu opla omegę. – Miał wtedy w organizmie półtora promila alkoholu –
mówi Lewandowska.
W międzyczasie zatrzymano także
in ne go po dej rza ne go – 24-lat ka
z Płocka, także po podstawówce, bezro bot ne go. Usły szał, ja ko współ sprawca, zarzut kradzieży rozbójniczej. Jako środek zapobiegawczy prokurator zastosował wobec niego dozór
policyjny.
To jednak nie zakończyło pracy policjantów, bo do rozwikłania została

jeszcze napaść na dostawcę z 25 października przy al. Kilińskiego.
– Wszystko odbyło się według tego
sa me go sce na riu sza – re la cjo nu je
asp.sztab Wojciech Redlicki. – Dostarczyciel wszedł do budynku z dwiema pizzami. Już na schodach zobaczył
kilku mężczyzn, którzy ruszyli w jego
kierunku, by odebrać siłą przesyłkę.
Rzucił pizze na podłogę, zniszczył je
i szybko wrócił do samochodu.
Banda ruszyła za nim. Dostawca
naj pierw bro nił się dziel nie, ale
wszystkim nie dał rady. Został przewrócony na ziemię i skopany. Jeden
ze sprawców odszedł, ale najpierw
usz ko dził lu ster ko w sa mo cho dzie
ofiary. Inni rabowali z auta zamówienia dla kolejnych klientów.
– Zatrzymaliśmy jednego z tej bandy, tego, który ułamał lusterko – mówi Redlicki. – On też usłyszał zarzut
pobicia. Będzie odpowiadał z wolnej
stopy.
(m.d.)

Głodni złodzieje
Smakowała im pizza, pikantna cielęcina i kurczak w pięciu smakach.
Pewnie mieli tym większy apetyt, że
za dostawę potraw nie płacili. Mowa
o męż czyz nach, któ rzy na pa da li
na do staw ców je dze nia. Dwóch
z nich usłyszało już zarzuty, jeden
trafił do aresztu. Policja szuka kolejnych.
– Kilku mężczyzn wpadło na genialny w swojej przestępczej prostocie pomysł na dobre jedzonko – opowiada
Anna Lewandowska z zespołu prasowego płockiej komendy policji. – Postanowili zamawiać dania z przywozem i odbierać je siłą. Pierwszy napad
miał miejsce 17 września. Ktoś pod
adres przy ul. Jakubowskiego zamówił
dwie cole, cztery pizze i osiem sosów.
Kiedy dostawca pojawił się w budynku, mężczyźni już na niego czekali. Zagrozili, że ma oddać jedzenie i zmykać, bo jak nie, to spuszczą mu tęgie
lanie.
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25 października inna płocka pizzeria odebrała zamówienie na dwie pizze i cztery sosy czosnkowe. Kiedy dostawca pojawił się w domu przy ul.
Pa dlew skie go, trzej męż czyź ni si łą
odebrali mu jedzenie i zniknęli.
31 października do domu przy ul.
Sienkiewicza podjechały zamówione
wcześniej: porcja cielęciny pikantnej,
porcja cielęciny z warzywami, pięć
porcji kurczaka w różnych smakach
i frytki. I znów kilku mężczyzn dopadło do star czy cie la. Otrzy mał cios
w okolicę mostka, napastnicy wykręcili mu ręce, ukradli jedzenie.
– W tej sprawie zaczęli od razu
działać kryminalni – mówi asp. sztab
Wojciech Redlicki z wydziału dochodzeniowo-śledczego KMP Płock. –
Ustalili, że sprawcą może być 19-letni płocczanin, poszukiwany do odbycia kary 75 dni pozbawienia wolności.
Chłopak ma wykształcenie podstawowe, pracuje tylko dorywczo.

Sygnały Płockie
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W jednym miejscu

Każdy obywatel UE jest konsumentem. Dlatego też jednym z głównych zadań
polityki ochrony konsumentów jest protekcja prawa, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców naszego kontynentu.

Wydział prewencji Komendy Miejskiej
Policji przeprowadził się z budynku przy
ul. Słowackiego na ul. 1 Maja. Co to oznacza dla płocczan? Otóż, jeżeli będą chcieli skontaktować się np. ze swoim dzielnicowym muszą udać się do obiektu byłej
komendy wojewódzkiej.
Ale to nie koniec zmian. Od 1 grudnia
pracujący w Płocku policjanci z wydziałów zamiejscowych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu przeszli
do komendy miejskiej. Kilkunastu funkcjonariuszy operacyjnych z wydziałów
kryminalnego i zwalczania przestępczości
gospodarczej do tej pory pracowało w budynku przy 1 Maja. Teraz przeniosło się na
ul. Słowackiego 4/1. W zamian cała prewencja przeniosła się do pomieszczeń zaj-

Unijne dylematy (18)

mowanych przez nich dotychczas. Zajęła
całe I piętro byłej komendy wojewódzkiej.
Przypomnijmy, że w budynku przy ul. 1
Maja już od dawna swoje siedziby mają
wydziały ruchu drogowego i patrolowointerwencyjny. Teraz wszyscy policjanci
bezpośrednio odpowiedzialni za bezpieczeństwo na ulicach miasta będą urzędować w jednym miejscu.
– Numery telefonów do dzielnicowych
nie uległy zmianie – mówi Anna Lewandowska z zespołu prasowego policji.
Gdyby ktoś chciał skontaktować się
z dzielnicowym osobiście, to w następnym numerze „Sygnałów Płockich” podamy numery pokoi, w których urzędują
dzielnicowi przy ul. 1 Maja. Przypomnimy też numery telefonów.
(m.d.)

Ochrona konsumentów w UE
z winy przewoźnika. Na trasach międzynarodowych za opóźnienia od godziny do
dwóch godzin pasażer otrzyma rekompensatę w wysokości 25% ceny biletu, natomiast 50% ceny biletu w przypadku
opóźnienia powyżej 2 godzin.
Kolejnym przywilejem jest możliwość
zwrotu zakupionego towaru, gdy okaże
się on wadliwy lub gdy nie jest zgodny
z zawartą przez nas umową. Konsument
ma na to 2 lata od momentu zakupu towaru – jest to termin zagwarantowany przez
prawo UE. Nabywca może w tym okresie
żądać naprawy bądź wymiany produktu.
Następną zasadą mającą poprawić nasze
bezpieczeństwo, są normy regulujące sposoby etykietowania żywności. Na produktach powinna być umieszczona pełna informacja o składnikach wykorzystywanych do wytworzenia towaru z wyszczególnionymi substancjami słodzącymi, barwiącymi czy konserwującymi, tak aby
każdy z nas mógł sprawdzić co spożywa.
Prawo UE chroni także konsumentów
przed nieuczciwymi warunkami zawieranymi w umowach, które często pisane są
drobnym drukiem, tak aby klient nabrał się
na tzw. haczyk lub gwiazdkę. Nie ma tu
oczywiście znaczenia w którym państwie
członkowskim klient podpisze umowę –
jest on chroniony przed takimi nieuczciwymi praktykami na terenie całej Unii.
Jednym z najaktualniejszych i najczęściej wykorzystywanych obecnie uprawnień jest możliwość zwrotu zakupionego
towaru, nawet bez podania przyczyny. Zastosowanie tego przepisu jest możliwe
w przypadku zakupów przez internet, firmy zajmujące się telemarketingiem czy
poprzez akwizycje, lecz w tym ostatnim
przypadku nie dotyczy to umów ubezpieczeniowych. Konsument może więc
w ciągu siedmiu dni odstąpić od umowy
i żądać zwrotu poniesionych kosztów za
zakupiony towar lub usługę.
Pomimo tak rozbudowanej ochrony
praw na szczeblu prawa krajowego jak
i unijnego, należy zawsze dokładnie
sprawdzić co i od kogo kupujemy, gdyż
ludzka pomysłowość na oszukiwanie innych nie zna granic.
T. Szczęsny

Dla sprzedających i kupujących

Wirtualne zmagania

Jeździsz w niedzielę na giełdę samochodową przy ul. Bielskiej? Nie
udaje ci się sprzedać auta? Teraz masz
możliwość zamieszczenia ogłoszenia
na stronie internetowej www.plockagielda.pl. Zarządcą serwisu jest spółka
Rynex.
Plusem jest to, że ogłoszenie można
zamieścić bezpłatnie. Żeby tego dokonać trzeba wypełnić specjalny formularz, który otrzymać można od pracownika w każdą niedzielę na Płockiej
Gieł dzie To wa ro wo -Sa mo cho do wej.
Ale jest jeden warunek: trzeba wysta-

Piotr Wyszyński z Płocka zdobył
brązowy medal na Mistrzostwach Polski
w FIFA 10.
Piotr występuje pod pseudonimem
„wSn” w rozgrywkach na wirtualnych
stadionach. Gra nieprzerwanie od kilku sezonów, odnosząc coraz większe
suk ce sy. Tuż przed Mi strzo stwa mi
Polski dołączył do profesjonalnego
zespołu graczy komputerowych Univer sal Sol diers (www.uni ver sal sol diers.pl), który skupia najbardziej utalentowanych polskich graczy w gry
komputerowe.

Warto dodać, iż, aby zakwalifikować
się na finały rozgrywek Piotrek specjalnie udał się w październiku do Poznania,
by wystartować w elminacjach, które
wygrał. W całych zawodach wzięło
udział blisko 2000 graczy z całego kraju.
Nie jest on jedynym reprezentantem
Płocka w zespole Universal Soldiers.
Rownież Tomasz Karczewski, znany
w internecie jako „Cou“ gra na profesjonalnym poziomie w FIFA 10.
Universal Soldiers (www.UniversalSoldiers.pl) jest profesjonalnym zespołem graczy komputerowych. Sponsorami drużyny są firmy ONYX, Advertising, ICY BOX oraz Tagan.
MS

KRZYSZTOF KOWALSKI KMP PŁOCK

Konsument w relacjach z producentami
zwykle jest stroną słabszą. Ochronę konsumenckich praw uwzględniono w systemach prawnych poszczególnych państw
członkowskich, jednakże poprzez różne
uwarunkowania społeczno-kulturowe,
wymagała ona zdecydowanego wzmocnienia przez prawo unijne.
Poza bezpośrednimi działaniami na
rzecz ochrony praw konsumentów UE
dba także, aby nasze interesy były uwzględniane w tworzonym prawodawstwie
unijnym. Obecnie, gdy zanikają wszelkie
bariery dla handlu, przy jednoczesnym
wzroście popularności zakupów dokonywanych przez internet i szybkim rozwoju
sektora usług, bardzo istotne jest, żeby
prawie pół miliarda obywateli UE mogło
swobodnie korzystać z wysokiego poziomu ochrony swoich konsumenckich praw.
Podstawowymi dziedzinami ochrony
interesów konsumentów są: uczciwe praktyki handlowe, reklama, podawanie cen
oraz etykietowanie, warunki umów,
sprzedaż na odległość i handel obwoźny,
timeshare, a więc korzystanie z nieruchomości w systemie podziału czasu, jak
również prawa podróżnych.
W 2006 roku przyjęto nowy program
ochrony konsumentów na lata 2007–
2013. Całkowity budżet unijnego programu wynosi aż 157 mln euro. Do jego podstawowych celów zaliczamy: zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów, zwłaszcza poprzez solidniejsze
podstawy naukowe i reprezentowanie interesów konsumentów oraz zapewnienie
skutecznego stosowania zasad ochrony
konsumenta, zwłaszcza poprzez współpracę w zakresie egzekwowania prawa
i zgłaszanie reklamacji.
Z praktycznego punktu widzenia warto
przedstawić kilka przywilejów, z których
każdy konsument mieszkający na terenie
UE może korzystać. Jednym z najnowszych przepisów, który niedawno
wszedł w życie jest zasada, że pasażerowie podróżujący po Europie koleją, zarówno na trasach krajowych jak i międzynarodowych mają prawo do rekompensat
za opóźnienia pociągów, wynikających

Więcej miejsca na sport
Miasto chce rozbudować salę gimnastyczną w Zespole Szkół nr 2. Najpierw
jednak trzeba wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową. Wyłoniona w przetargu firma wykona także specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót.
Rozbudowa sali ma na celu unowocześnienie obiektu i poprawę warunków
rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Nowa hala ma być dostawiona
bokiem do starej sali gimnastycznej. Będzie przedzielona w połowie kotarą.
Wyznaczone zostaną boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz piłkę ręczną.
Kosze główne będą opuszczane z sufitu.
Pod oknami, na jednej ze ścian, zawisną

Sygnały Płockie

drabinki. Na piętrze obiektu znajdzie się
w pełni wyposażona siłownia.
Z hali korzystać będą uczniowie klas
IV-VI oraz gimnazjaliści, łącznie około
500 osób. Sala czynna będzie w godzinach
7-19, gdyż w szkole funkcjonuje 12 klas
sportowych, co daje tygodniowo 120 godzin (nie licząc pozostałych godzin wychowania fizycznego). Ponadto na hali rozgrywane będą mecze ligowe w ramach
rozgrywek WOZKosz i WMZPR – w ciągu roku około 90 meczów plus turnieje.
Na parterze obiektu zaplanowano rozbieralnie i łazienki, a na piętrze dwa
pokoje z łazienką i prysznicem oraz
widownię.
(m.d.)

wić swoje auto na sprzedaż i posiadać
bilet wjazdu na giełdę. W zamian pracownik wykona zdjęcie samochodu,
które wraz z ogłoszeniem zostanie
umiesz czo ne w ser wi sie in ter ne to wym.
Portal został stworzony także dla
tych osób, które nie posiadają komputera i internetu w domu lub nie znają
się na ich obsłudze. Jak czytamy na
stronie www.plockagielda.pl czas aktywności ogłoszenia ustalony jest na
14 dni, ale tak naprawdę jest bezterminowy.
(m.d.)
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Czterotygodniowy okres poprzedzający Boże Narodzenie, w tradycji chrześcijańskiej znany jako „adwent”, to niejako przygotowanie – w odniesieniu muzycznym „uwertura” – do bożonarodzeniowej idylli. W życiu kulturalnym Płocka owa uwertura od pewnego
czasu ma charakter chóralny: na przykład w grudniu 2008 roku w katedrze, przy okazji dziewiątych Europejskich Spotkań Chóralnych, wystąpił chór „Radost” z Moskwy.

ADWENT CHÓRALNY
Kolejnego potwierdzenia dostarczył,
sześć dni później w tym samym przybytku, występ moskiewskiego zespołu
„Sretenie” (pięciu wokalistów, a zarazem wykwalifikowanych dyrygentów
chóralnych), pod kierownictwem Rusta-

Rachmaninowa. W płockiej katedrze
wykonał utwory kompozytorów mniej
znanych, choć historycznie ważnych: D.
Bortnianskiego, P. Czesnokowa i N.
Kiedrowa (Ojcze nasz), a na bis... zaśpiewaną po polsku kolędę Lulajże Jezu-

ma Imamtudinowa (także kompozytora
i aranżera). Chór znany jest już słuchaczom polskim – w ciągu czternastu lat
działalności koncertował także w Niemczech, Belgii i Holandii, a w repertuarze
ma m.in. rosyjskie pieśni ludowe i sakralne oraz utwory rodzimych klasyków
w rodzaju Czajkowskiego, Glinki czy

niu – prezentując nieskazitelną szlachetność intonacji oraz pełnię i precyzję
brzmienia zespołowego (z solistycznie
wyeksponowanym tenorem i basem).
Zespół „Sretenie” nie był wszakże jedyną atrakcją omawianego wieczoru –
następnego z nowej serii Płockich Koncertów Organowych, mających wyna-

KRZYSZTOF KALIŃSKI

5. tego miesiąca ubiegłego roku
w tymże miejscu, w ramach jubileuszowej edycji owej imprezy, organizowanej pod patronatem najwyższych władz
wojewódzkich i centralnych (by wymienić tylko Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), zaprezentował się
Lwowski Państwowy Chór Męski „Dudaryk” pod dyrekcją Dmytry Kacała.
Dodać trzeba, że tegoroczne Europejskie Spotkania Chóralne tradycyjnie już
miały wymiar regionalny, odbywały się
bowiem także w Ciechanowie, Siedlcach i oczywiście w Warszawie.
Gospodarzami wieczoru na Wzgórzu
Tumskim byli – również tradycyjnie –
Anna i Wiktor Bramscy oraz połączone
zespoły Pueri et Puellae Cantores Plocenses, od lat stanowiące chóralną wizytówkę miasta. Pełniąc honory domu, śpiewająca płocka młodzież (abstrahując od męskiego już wieku znacznej części) wykonała – pod kierownictwem pani Anny
i przy organowym akompaniamencie jej
małżonka – zestaw znanych rodzimych
kolęd (m.in. Wśród nocnej ciszy i Gdy się
Chrystus rodzi). Goście z Ukrainy, pod
względem wieku sytuujący się na poziomie Pueri Cantores Plocenses sprzed lat
przynajmniej pięciu, zaproponowali dla
odmiany repertuar bardziej nowoczesny
w sensie harmonizacji i faktury (choć, sądząc po niezbyt wyraźnych zapowiedziach dyrygenta, też związany z nadchodzącymi świętami) – potwierdzając, że
chóry zza naszej wschodniej granicy cieszą się nieodmiennie szczególnymi łaskami Apollina i Polihymnii.

grodzić miejscowym melomanom ze
wszech miar niepożądany koniec Międzynarodowego Festiwalu Organowego. Za wcześnie jeszcze prognozować,
czy i kiedy tak się stanie – trzeba jednak
docenić inicjatywę dalszego wykorzystywania instrumentalnego skarbu katedry dla pożytku czcicieli Polihymnii organowej. 11 grudnia 2009 roku jej kapłanem okazał się łotewski wirtuoz tego
instrumentu Aivars Kalejs, którego występ stanowił ramy dla produkcji śpiewaków z Moskwy. W pierwszym rzucie
usłyszeliśmy m.in. organową transkrypcję fragmentu oratorium Salomon Haendla oraz dwa znane, choć wykonane
zaledwie poprawnie preludia chorałowe
Jana Sebastiana, w drugim zaś – znacznie już pewniejsze interpretacje autorskiego utworu gościa z Rygi oraz monumentalnej Fantazji i Wariacji na temat
Paganiniego (nazwisko kompozytora
zagubiło się, niestety, w prawie niesłyszalnej, mało profesjonalnej konferansjerce).
Szkoda, że audytorium, i tak niezbyt
liczne, przerzedziło się odczuwalnie pod
sam koniec – może na skutek nazbyt
modernistycznego języka dźwiękowego
ostatniego numeru programu – bo idea
powrotu do regularnych koncertów organowych na Wzgórzu Tumskim jest
z pewnością sensowna i godna życzliwej uwagi.
PS. Chór „Sretenie” wystąpił w Płocku także w dniu następnym, w budynku
Muzeum Mazowieckiego.
A. Dorobek

Au to rzy naj cie ka wszych zdjęć
w konkursie „Płock miastem przemysłu i nowych technologii”, przeprowadzonym przez Towarzystwo Naukowe
Płockie zostali uhonorowani podczas
otwarcia wystawy (8 grudnia) w siedzibie Towarzystwa. Na ekspozycję
wybrano kilkadziesiąt prac konkursowych (nie tylko tych nagrodzonych
i wyróżnionych), zaskakujących ujęciem tematu, innym spojrzeniem na
nieciekawe, wydawałoby się, widoki.
Bo co może być ciekawego w spowitej
mgłą stoczni, ponad którą sterczy tylko część samotnego żurawia? A jednak może, jeśli dostrzeżemy na niebie
czarne plamki, szybujących ptaków
i połączymy je z podpisem: lecą żurawie, a jeden nie. To zdjęcie Zbigniewa
Nowaka uhonorowane zostało drugą
nagrodą.
Warto w tym miejscu dodać, że dzień
później ten autor zdobył I miejsce i wyróżnienie (w kategorii „krajobraz”)
w konkursie fotograficznym „Mazowsze bliskie sercu”, zorganizowanym
przez Urząd Marszałkowski. Zamglone
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ujęcie dwóch wędkarzy w łódkach, usiłujących coś złowić koło starego mostu
bladym świtem, zatytułowane zostało
„Łowcy mgieł”.
Zwycięzcą płockiego konkursu (jak
już informowaliśmy w nr z 1 listopada
2009) został weteran wśród płockich fotografów – Jan Waćkowski, który kombinat sfotografował na wszelkie możliwe sposoby i nic dziwnego, że wśród setek ujęć znalazło się i to, które zachwyciło jurorów.
Trzecią nagrodę komisja konkursowa pod przewodnictwem Artura Krasa przyz na ła Ja ku bo wi Ny kie lo wi,
który uwiecznił spawanie blach okrętowych w płockiej stoczni. Jak mówił
na wernisażu Artur Kras, ponieważ
w konkursie brali udział zawodowi
fo to gra fo wie i ama to rzy, mniej szą
uwagę przywiązywano do poziomu
technicznego. Wystarczyło, by zdjęcie było estetyczne, a przede wszystkim w nowatorski sposób ujmowało
trudny temat.Wszyscy laureaci otrzymali nagrody pieniężne i wydawnictwa TNP.

MACIEJ WRÓBEL

La u ry ro zda ne

Laureaci konkursu z nagrodami (od lewej): Jakub Nykiel, Jan Waćkowski, jurorzy –
Grzegorz Gołębiewski i Artur Kras oraz Zbigniew Nowak

Wystawa jest czynna na II piętrze siedziby Towarzystwa Naukowego Płockiego do 8 stycznia. Dzięki wsparciu

Urzędu Miasta, PetroRemontu i Budmatu, konkursowe prace Towarzystwo wydało w formie pocztówek.
(j)
Sygnały Płockie

a najcichsza, najświętsza noc w roku
już znowu za nami. Cóż jest w niej takiego, że wyczekujemy jej jak rok długi
i właśnie ją zapamiętujemy najszczególniej, czasem na całe życie? Zabiegani na co
dzień, nie pomnąc wielu nawet nieodległych wydarzeń, bożonarodzeniowe przeżycia – i te radosne, te dziecięco szczęśliwe,
i te trudne, jakże często bolesne także – pielęgnujemy w sercach aż po sam grób, przekazujemy w spadku najbliższym…
Czy dlatego, że z perspektywy patrząc ta
Cicha noc, święta noc…. choć nie zawsze
przynosi nam radość, zawsze – w jakichkolwiek okolicznościach i z kimkolwiek ją spędzamy – niesie nam jednak jakąś niewysłowioną wiarę i nadzieję, że daje ukojenie nawet w najtrudniejszych momentach życia?

T

Rok 1914…

To bardzo szczególny, niespokojny
i trudny rok dla wielu narodów i krajów.
W sierpniu 1914 roku Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji. Dla Polski to także był
wyrok. Wyszogród i najbliższe okolice zostały opanowane przez wojska rosyjskie,
szykujące się do walki z Niemcami. Po
drugiej stronie Wisły i w okolicach Słupna
wkrótce pokazały się też wojska niemieckie. Wymiana ognia pomiędzy wrogami
trwała ponad osiem miesięcy. Niemcy
w atakach na Rosjan wykorzystywali samoloty, a to znaczyło jedno – na Wyszogród musiało spaść i spadło wiele bomb,
zniszczona została nie tylko plebania i zabudowania, w których mieszkał miejscowy lekarz. Choć i to już wystarczyło, by
miasteczko zaczęło się wyludniać. Tymczasem pożary pustoszyły również okoliczne wioski, a na okopy zaczęto masowo
wycinać drzewa. Padłe, przetrzebione –
nie dawały oparcia ni schronienia i choć
powoli czas się zbliżał grudniowy, jakże
trudno było myśleć o świętowaniu.
Rok 1914… pierwszy rok życia małego
Wacusia Milke. Rodzinie Milke i wielu,
wielu innym, rok ten upłynął na ciągłym
przemieszczaniu się pomiędzy Wyszogrodem, Rębowem, Orszynowem i innymi
okolicznymi miejscowościami. Śpiewane
mimo strachu i zagrożenia, a może im na
przekór, kolędy miały tego roku ogłuszający akompaniament odpalanych dział i nadlatujących samolotów. Jeden z nich spadł
z hukiem w sam Nowy Rok. Ile zapamiętało z tego czasu paromiesięczne dziecko?
W lipcu 1915 roku sytuacja trochę się
unormowała; Wyszogród zajęły wojska niemieckie, a rok później Niemcy rozpoczęli
budowę przeprawy mostowej w mieście. Potem, kiedy Polska odzyskuje niepodległość,
mały Wacek ma już cztery lata. Kilka miesięcy później, nauczony przez braci katechizmu
polskiego Władysława Bełzy, na rodzinnym
spotkaniu 4 grudnia, po tradycyjnym bożonarodzeniowym odpuście, dumnie recytuje
Kto ty jesteś… Polak mały..., ze starszymi
braćmi i stryjami, jako jeden z przebierańców, zacznie chodzić po kolędzie, będzie
uczestnikiem wszystkich pielęgnowanych
w miasteczku i okolicy świątecznych obrzędów. Czas naznaczony historią nie odcisnął
na szczęście swego złego piętna na chłopcu,
nie zabrał mu poczucia radości i zapału.
Rok 1939…

To już zupełnie inna wojna niż ta z czternastego roku – zapamiętana zresztą głównie
z opowiadań. W pierwszych miesiącach historycznego kataklizmu jeszcze nie do końSygnały Płockie

ca przeczuwano tę tak dramatyczną traumę,
z jaką wkrótce przyszło się zmierzyć polskiemu narodowi, Europie i światu W Wigilię 1939 roku młody mężczyzna organizuje
wraz ze swoimi harcerzami ciepły posiłek
i gorącą herbatę dla wysiedleńcow do Generalnej Guberni, przejeżdżających przez włączony do Rzeszy Niemieckiej Gąbin. Mimo
okupacyjnych obostrzeń, udaje się młodym
ludziom choć na ten szczególny dzień, choć
na chwilę podtrzymać ducha wśród pozbawionych domów, głodnych, zziębniętych
i śmiertelnie przerażonych rodaków. Dawni
– jeszcze przecież nie tak dawni – znajomi
druha Wacława Milke, Niemcy z Gąbina
i okolic, zajmują posady w niemieckim zarządzie miasta. Nie dziwi więc, że ten tak
polski, ludzki i harcerski odruch młodego
mężczyzny i skupionych wokół niego gąbińskich harcerzy owocuje wkrótce we
wszystkich niemieckich adnotacjach urzędowych. Na skrupulatnie sporządzanych listach widnieje wpis, że Wacław Milke ma
duży wpływ na młodzież i będąc na wolności, jest n i e b e z p i e c z n y…
Rok 1940 i obozowe lata…

Jak najpewniej zażegnać niebezpieczeństwo? W tamtych czasach aresztowaniem
i wywózką do obozu… Doświadczyły te-

„Pamiętnik z Gusen” – trudno dziś sobie wyobrazić, że więźniowie w obozie próbowali
wieść normalne życie

to płynie prosta kolęda od betlejemskiej
ziemi. Matczyne ręce dzielą z nami opłatka
chleb, na świecie gwiezdna noc i Bóg jest
między swymi…Kraju za czarną nocą,
kraju śnieżystych dróg, dla ciebie dziś nasz
ból i wszystka tęsknota, bo głośniej dzwo-

Cicha noc, święta noc….,
czyli wigilijne okruchy z jednego życia
go miliony ludzi, dla milionów nie było już
stamtąd powrotu… Przetrwali najsilniejsi,
najbardziej wierzący … w siebie?, w człowieka? Ci, nad którymi los się ulitował?…
Przetrwał druh Wacław Milke, ale wcześniej okrutnie doświadczył i Dachau,
i Szczeglina, i Gusen. Czy w kontekście
walki o życie-przeżycie temat świąt nie
zdaje się być groteskowy? Nie. W tych
nieludzkich okolicznościach więźniowie
obozowi obchodzili przecież święta i przeżywali je bardzo, bardzo głęboko. To dawało im siłę, pozwalało zachować człowieczeństwo, z którego odzierano ich setkami, tysiącami, konsekwentnie – każdego
dnia, każdej nocy, każdej godziny.
Nadszedł rok 1940 w obozie w Gusen.
„Przyszła pierwsza Wigilia Bożego Narodzenia. Apel wieczorny trwał bardzo długo
i wstrząsnął do głębi sercami wielu więźniów. Myśli i serca tego wieczoru pobiegły do najbliższych, do kraju. Był to niezapomniany i pełen grozy wieczór. Po otrzymaniu kolacji składającej się z kawałka
czarnego chleba, dwóch kartofli w obierkach i garczka gorzkiej czarnej kawy, posłyszeliśmy bicie dzwonów z miasteczka
St. Georgen wzywających na Pasterkę
i przeraźliwe okrzyki więźniów ginących
pod prysznicami zimnej wody, ujadanie
psów, wyzwiska blokowego … a jednak,
kiedy zaczęły bić te obce dzwony, cichuteńkie odezwały się głosy: Cicha noc,
święta noc… i jednocześnie: Stille nacht,
Heilige nacht…, a potem jeszcze Boh
priedwiecznyj nam narodiłsia, a w końcu
Bóg się rodzi, moc truchleje… Chórek taki był zrobiony po kryjomu z przedstawicieli różnych narodowości… przecież
tworzymy jedną ludzką rodzinę… jeden
z kolegów bierze kawałek ołówka ciesielskiego i kawałek cementowego papieru,
i pisze: Pochylmy głowy pod wiatru szept,

nią niż dzwony kajdany niewoli u nóg
i czarny płaszcz zawisł nad tobą… do ciebie wznosimy dziś nasz śpiew, Boże maleńki, bośmy najubożsi ze wszystkich ubogich
na ziemi. Daj nam choć sercem tam wrócić i okruch gorzkiego chleba podzielić
między swymi”.

Podczas jednej z ostatnich wigilii Wacław Milke
dzieli się wspomnieniami z wnukiem Tadeuszem

Minęły cztery lata, nadszedł rok 1944.
„Było to na bloku 18. Duży stół przykryty
białymi prześcieradłami. Na stole mała choineczka przyniesiona pod płaszczem więźniarskim przez kolegę, który pracował przy
wyrębie lasu. Na choince płonie tylko jedna
mała świeczka. Pod choinką czarny kawałek
chleba, który w paczce otrzymał jeden z kolegów. W paczce oprócz chleba nie było nic
więcej, tylko kartka: Synu, nic ci więcej przysłać nie mogę, gdyż nic więcej nie mam. Ten
chleb, który mi w udziale przypada, przesyłam Tobie z życzeniami, ażeby Ci dodał sił
i zdrowia, ażebyś wrócił i był moją podporą
w życiu. Tego wieczoru będę głodowała…
Dookoła stołu zasiedli przedstawiciele
więźniów wszystkich narodowości przebywających w obozie, a wśród nich główny

blokowy i kilku blokowych – Niemców. Od
placu apelowego ustawiona warta, która
z chwilą wejścia esesmana do obozu da znać.
Sala blokowa wypełniona po brzegi, na trzypiętrowych łóżkach głowa przy głowie. Rozpoczyna się wieczornica. Cicho grają skrzypki smętną polską melodię. Rozlega się głos:
A kiedy przyjdzie taka chwila święta, że się
rozwali w gruzy dom niewoli… ogromna cisza, melodia przechodzi w inną, graną przez
Mirka na wiolonczeli… to melodia polskiej
kolędy …i dalej brzmią słowa recytatora:
Przetrwamy, w górę serca bracia, podajmy
sobie dłonie jak te bezcenne wota i idźmy razem w radości i w męce po dni ostatnie naszego żywota. I nie rozłączy nas już żadna siła, bośmy się zwarli jak lodowe bryły, wtedy
gdy ziemia nam stopy paliła i kiedy z bólu pękały nam żyły. Rozlega się potężny śpiew
Bóg się rodzi, moc truchleje…To śpiewa
chór Lubomira Szocińskiego. Uczyli się po
kryjomu, po kilku, w umywalniach, za rogami bloków i teraz po raz pierwszy na cztery
głosy zaśpiewali. Nikt nie chce uwierzyć,
gdzie jesteśmy. Dalej płyną kolędy. Śpiewają koledzy… Czesi, Jugosłowianie, Włosi
i Węgrzy, Hiszpanie, jeden Norweg i Rosjanie. Gdy kolędy ucichły jeden z kolegów Polaków wziął kawałek chleba spod choinki
i tym czarnym kawałkiem chleba z polskiej
ziemi przysłanym przez polską Matkę, połamał się z wszystkimi siedzącymi przy obozowym stole, a siedzieli tam ludzie różnych
przekonań i narodowości, wierzący i niewierzący, lecz wszyscy godni jednego wielkiego
słowa: Człowiek.”
To była ostatnia Wigilia Wacława Milke
i jego współtowarzyszy w obozie. Każda
następna Cicha noc… dla tych, którzy
przeszli to niewyobrażalne dziś dla nas –
obozowe i wojenne piekło, wydawała się
już być samym rajem. A przecież jeszcze
wiele z tych najświętszych w naszej kulturze świąt, jak to w życiu, zamiast radości
przynosiło też cierpienie – ot, taki ludzki
posag na dalsze życie. Ważne, by pojąć
sens i kolej rzeczy. Ważne, by godnie przyjąć to, co nam dane i ponieść dalej najważniejsze. Także takie i inne „ciche noce”…
Ewa Lilianna Matusiak
* Tekst stanowi fragmenty większej całości, przygotowanej i spisanej na podstawie wspomnień druha Wacława Milke,
zachowanych w archiwum rodziny i archiwum Zespołu „Dzieci Płocka”.
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* HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA *
Kolejną dyskusję z cyklu Konfrontacje Historyczne poprowadzili w Muzeum Mazowieckim: prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk i doc. dr hab. Marek
Dulnicz. Tym razem była mowa o początkach państwa polskiego.

Konfrontacje historyczne w Muzeum

Państwo Piastów
Od kiedy możemy mówić o państwie, a nie tylko
o plemionach zamieszkujących jakieś terytorium? Co
to właściwie jest państwo? Od odpowiedzi na te pytania rozpoczęto rozmowę o nowych odkryciach archeologicznych i nowych interpretacjach, pozwalających dokładniej
określić lokalizację i czas powstawania
państwa Piastów.
Słowo państwo pochodzi prawdopodobnie od pojęcia pan jakiegoś terytorium. Dla nas, współcześnie, państwo kojarzy się granicami, rządem, prawami itp.
Za czasów Mieszka tak nie było. Początki
państwowości sprowadzały się do pewnego terytorium z bardzo płynnymi, często
zmieniającymi się granicami, na którym
ktoś rościł sobie prawo do jego kontrolowania i pobierania z niego pożytku. W połowie X wieku państwem polskim w takim rozumieniu rządzili już Piastowie.
Ale dopiero znacznie później ukształtowały się w miarę stabilne granice i pojawiło się pojęcie stolicy. Przez kilka wieków bowiem władcy byli w ciągłej podróży; musieli objeżdżać swoje państwo, pilnując by sąsiedzi nie połakomili się na jego włości, zbierać daniny, temperować co
niektóre rody, by nie przyszedł im do głowy zamach stanu. Ponieważ władza długo
była jednoosobowa, władca musiał mieć
wsparcie w drużynie, którą początkowo
tworzyła rodzina, a potem coraz częściej
najemnicy, nierzadko z obcych krajów. Można domyślać się, że podyktowane było to większym bezpieczeństwem bowiem niejednokrotnie, nie przebierając
w środkach, po władzę sięgał rodzony brat.
Początki państwa polskiego określają źródła pisane
(z X wieku są tylko cztery) i groby. Ich skupiska z po-

łowy X wieku odkryto w rejonie Gniezna i Poznania.
Pierwsza wzmianka o Mieszku, jako władcy, informuje o jego chrzcie. Dość potężnym musiał być już wład-

cą, skoro dostał rękę czeskiej księżniczki z państwa
znacznie bardziej rozwiniętego. Podwaliny pod silne
państwo budował najprawdopodobniej już ojciec
Mieszka a zapewne i jego dziad, bo z wcześniejszego
od czasów panowania Mieszka I okresu pochodzi
5 odkrytych przez archeologów grodzisk.

Imio na woj ny
To jakby dalszy ciąg „Imion honoru”, książki napisanej i wydanej kilka lat wcześniej, w podobnej
oprawie graficznej. Jej autor Zdzisław Romanow-
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Jednakże, jak dowodził prof. Urbańczyk nawet zachowane źródła pisane nie do końca są wiarygodne.
Kronikarze na ogół pisali pod dyktando władcy, powiększając zasługi i pomniejszając, bądź
w ogóle ignorując, błędy. Ciekawostką
jest np. że według kronik (nie tylko polskich) każdy europejski władca miał tylko
jednego syna, co musi budzić uzasadnione wątpliwości, jako że niemal każdy
miał w życiu kilka żon, nie mówiąc o nałożnicach. Sam Mieszko zanim poślubił
Dąbrówkę, jako poganin miał 7 żon. Dlaczego więc tylko jeden syn? Prawdopodobnie dlatego, by zapobiec bratobójczym walkom, by pretendent do tronu
był tylko jeden.
Dopiero gdy władca miał zaciężną, silną drużynę, całkowicie od niego uzależnioną, zagwarantowanego jednego następcę i spokój na granicach dzięki zawieranym małżeństwom, mógł poczuć
się w miarę bezpiecznie i osiąść gdzieś
dłużej na stałe. Tak narodziła się stolica,
choć przed długi jeszcze czas stolica była, rzec można, „wędrująca”, bo stolicą
nazywano to miasto w którym akurat
władca na stolcu zasiadał. Gdy wyjechał
do innego, ono przejmowało rangę.
Mimo znacznego postępu w badaniach
archeologicznych nadal niewiele wiemy
o początkach państwa polskiego. Precyzyjnych odpowiedzi nie możemy spodziewać się nawet po modnych ostatnio badaniach
DNA, gdyż w tamtych czasach migracje plemion były
bardzo duże, a rody i sąsiadujące ze sobą plemiona
i władcy powstających państw spokrewnieni. Może
przyszłość i nowe odkrycia doprecyzują, jak to u zarania polskiej państwowości było.
E. Jasińska

z redakcyjnej poczty
O prawdę historyczną
ski, zajął się tym razem dość szerokim aspektem
skutków II wojny światowej. Akcja książki rozgrywa się w całej Europie, bohaterami są nie tylko Polacy, ale i czołowe postaci konfliktu jak Hitler, Stalin, Beria, Sikorski. Potem prześledzić możemy jak
decyzje polityków wpłynęły na losy ludzi, którzy
z polityką nie mieli nic wspólnego, nigdy się nią nawet nie interesowali, a zapłacili za te decyzje wysoką cenę.
Bazując na historycznych faktach, autor wplótł
w wydarzenia przeżycia (jakże podobne) zwykłych
obywateli, choć nie z własnego wyboru, stojących po
obu stronach barykady. Wiele jest w niej także szczegółów historycznych, mało znanych, jak choćby londyńskie zabiegi pisarza Józefa Konrada-Korzeniowskiego o poparcie sprawy polskiej. Całość spaja postać
Wandy – bohaterki, matki-Polki, która na początku
opowieści idzie przez Ogród Saski i tam ją Zdzisław
Romanowski zostawia na końcu książki.
„Imiona wojny” promował w Książnicy Płockiej
sam autor (3 grudnia) w ramach cyklu „Płocka premiera miesiąca”.
Warto dodać, że autor jest płocczaninem od 1944
roku (urodzonym w Pińsku) i obecnie przygotowuje
kolejną pozycję pod roboczym tytułem „Opowiadania Płockie”.
(j)

Protestuję przeciwko nazwaniu niemieckiego
obozu zagłady w Sobiborze rzekomo polskim obozem zagłady przez II publiczny program niemieckiej telewizji ZDF, podczas informowania o procesie zbrodniarza wojennego Johana Demjaniuka, strażnika w niemieckim obozie w Sobiborze.
W następstwie tego obrzydliwego kłamstwa inne
media papierowe i elektroniczne, powołując się
na ZDF powielały zniekształcenie prawdy historycznej wielokrotnie i podawały na cały świat.
Moim zdaniem, to kłamstwo Niemcy świadomie
i cynicznie głoszą, aby odebrać Polakom dobre
imię i godność. To Niemcy byli katem, a Polacy
ich ofiarą.
Jestem dzieckiem rodziców, którzy przez Niemców w maju 1940 roku zostali wypędzeni ze swego gospodarstwa, ich posiadłość zajął Niemiec aż
do końca wojny. Takich wypędzonych przez Niemców polskich rodzin było milion. Czy o tej martyrologii Polaków pani Erika Steinbach opowie
w Centrum Wypędzonych? Czy państwo niemieckie wypłaci im odszkodowanie?
Ewa Hlebowicz

Sygnały Płockie

* HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA *
Okrągły jubileusz największego kombinatu petrochemicznego minął prawie bez echa. Może dlatego, że za
początek MZRiP przyjmuje się różne daty: decyzję rządowej komisji lokalizacyjnej z 14 października 1958
roku, uchwałę Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z 5 stycznia 1959 roku, zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z 29 grudnia 1959 r. powołujące do życia przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą
„Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w budowie”, czy wreszcie faktyczne rozpoczęcie budowy kombinatu przez Petrobudowę 2 lutego 1960 roku.

10 czerwca 1973 roku uroczyście otwarto stadion ZKS
„Wisła” przy ul. Gwardii Ludowej

M. SZYPERKO

Sierpień 1961 – takie barakowozy stanowiły pierwsze zaplecze pionierów wielkiej budowy

19 października 1963 roku radzieccy i polscy budowniczowie zakończyli spawanie wschodniego odcinka rurociągu

Pamiątkowe zdjęcie z japońskimi ekspertami

Przed rozpoczęciem budowy Mazowieckich Płock liczył 42.798 mieszkańców. Po 20 latach pracy kombinatu
płocczanami nazywało się już ponad 100 tysięcy osób.
Szybki rozwój i dzisiejsze oblicze Płock zawdzięcza niewątpliwie decyzji podjętej 50 lat temu.
Na podstawie ”Płocka Petrochemia 1960-1985” Wiesława Końskiego i Notatek Płockich z 1974 r. opr. E.J.

Brama główna MZRiP

Sygnały Płockie

ZIEMIŃSKI

ST. CZARNOGÓRSKI

Pierwotnie rafineria miała być zlokalizowana w Radziwiu. Jednakże po szczegółowej analizie warunków terenowych zdecydowano przenieść budowę na wyższe tereny.
Stwierdzono bowiem, że w Radziwiu będą najprawdopodobniej duże trudności z odwodnieniem nisko położonego
terenu. Tym bardziej, że niebawem miała rozpocząć się
także budowa stopni wodnych we Włocławku i w Płocku.
Ponadto wskazano na konieczność wyrębu znacznych połaci lasu i przeważające wiatry wiejące z zachodu, które zanieczyszczenia z kombinatu przenosiłyby na miasto.
Według projektu zakład miał przerabiać 6 mln ton ropy rocznie z możliwością zwiększenia do 9 mln ton. Pier-

wsze obiekty przemysłowe oddano do eksploatacji
w 1963 roku (warsztaty, kotłownię, magazyny, bazę transportu, ujęcie wody na Wiśle, sieć wodno-kanalizacyjną
i cieplną). Rurociąg „Przyjaźń” zaczął tłoczyć ropę 7 listopada 1963 roku (w 46. rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej). Uruchomienia stacji
pomp w PERN-ie dokonał symbolicznie 28 grudnia 1963
roku I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka. Produkcję w kombinacie uruchomiono 17 sierpnia 1964 roku.
W ciągu pierwszych 10 lat istnienia Mazowieckich
podwoiła się liczba pracujących płocczan, czterokrotnie
wzrosła wartość środków trwałych w przeliczenia na jednego mieszkańca, powstało 41 nowych szkół różnego typu i punkty konsultacyjne Politechniki Łódzkiej i SGPiS.
Kombinat stał się partnerem rozwoju miasta w różnych
dziedzinach – mieszkalnictwie, handlu, kulturze, sporcie.
W latach 1960 – 1970 na budowę obiektów gospodarki
komunalnej i partycypacje w innych inwestycjach miejskich MZRiP wydatkowały 322 mln złotych.
U progu lat 60. Płock charakteryzował się przeludnieniem mieszkań, wiele rodzin mieszkało jeszcze w komórkach, na strychach, piwnicach. Dzięki budowie całych
osiedli (Dobrzyńska, Kolegialna, Centrum, Łukasiewicza, Skarpa, Międzytorze, Podolszyce Południe) na potrzeby rosnącej załogi Mazowieckich sytuacja zaczęła się
poprawiać. Ze swoich środków kombinat wybudował ponad 5.400 mieszkań. Jednakże inwestycje mieszkaniowe
nie nadążały za gwałtownym przyrostem ludności. Nie
mógł sprostać nowym potrzebom także dotychczasowy
układ komunikacyjny; zmodernizowano ulicę Dobrzyńską i drogę do Starej Białej (obecnie ul. Zglenickiego),
wybudowano nową trasę łączącą śródmieście z kombinatem (ul. Łukasiewicza). Miejski pejzaż wzbogacił się
m.in. o dworzec kolejowy, hotel Petropol, 2 mosty nad jarem Brzeźnicy, zespół szkół chemicznych, zajezdnię
MPK, ciąg handlowy wzdłuż al. Kobylińskiego, antypodkowę, 10 szkół podstawowych, SDH, Hortex.
W 1973 roku z ul. Tumskiej zniknął ruch kołowy – stała
się ciągiem pieszym. W 1967 roku powołano do życia filię Politechniki Warszawskiej, której siedzibę przy ul.
Łukasiewicza oddano do użytku w 1973 roku. Rok później kompleks ten uzyskał tytuł Mistera Mazowsza.
Awans gospodarczy miasta spowodował, że Płock zaczął pełnić rolę ośrodka ponadregionalnego, co zostało
oficjalnie potwierdzone podniesieniem go 1 czerwca
1975 roku do rangi miasta wojewódzkiego. Razem z Petrochemią rozbudowywała się Fabryka Maszyn Żniwnych, Płocka Stocznia Rzeczna, Zakłady Stolarki Budowlanej, Zakłady Zbożowo-Młynarskie. W celu zatrudnienia kobiet w 1974 roku ruszył Cotex, który dał pracę
2400 osobom.

J. FALL

J. FALL

Jakby nie było okrągły jubileusz warto odnotować, bo
bez tych decyzji sprzed 50 lat Płock nie byłby tym, czym
jest dziś. Jak pisał na 10-lecie zakładów w Notatkach
Płockich Włodzimierz Kotowski (dyrektor naczelny
w latach 1973 – 1976) są w życiu lokalnej społeczności
daty, które wyznaczają szczególne ich miejsce w dziejach
własnego regionu, a nieraz i kraju. (...) Od 1959 roku na
płockiej ziemi rozpoczął się proces gwałtownie przyspieszonego uprzemysłowienia.
Decyzję o lokalizacji kombinatu w Płocku poprzedzono zawarciem porozumienia między Związkiem Radzieckim, Niemiecką Republiką Demokratyczną, Węgrami, Czechosłowacją i Polską w sprawie budowy 4500 km
rurociągu „Przyjaźń” do przesyłania ropy z ZSRR. Plan
kombinatu nakreśliło krakowskie Biuro Projektowe BIPRONAFT, dokumentację petrochemiczną zlecono gliwickiemu biuru PROSYNCHEM. Szereg dokumentacji
procesowych otrzymano także ze Związku Radzieckiego.
Generalnym wykonawcą została „Petrobudowa”.

ARCHIWUM MZRIP

Mazowieckie – Petrochemia – Orlen

Rok 1962 – Nowy Rynek z targowiskiem
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KINO

MUZYKA

AVATAR 3D

PŁYTA „ANTYSZANTY’’
– HUBERT „SPIĘTY’’
DOBACZEWSKI

Reżyseria: James Cameron
Produkcja: USA, 2009 r.
Czas trwania: 163 min

Reżyser „Titanica” nazwał
swój nowy projekt „rewolucyjnym”, „innowacyjnym”,
„takim, jakiego jeszcze nie
było”. Rzeczywiście, film
jest zwiastunem wielkich zmian, które czekają światową
kinematografię. Cameron wyprzedza w nim jednak innych twórców o lata świetlne. „Avatar” wykorzystuje
najnowszą technikę 3D, dzięki której „żywym” aktorom
towarzyszą na ekranie postacie wygenerowane tylko za
pomocą komputera. Przy takich technicznych atrakcjach i budżecie (237 milionów dolarów!), na drugi
plan schodzi jednak fabuła i rola Sigourney Weaver, powracającej po latach do kina science-fiction. Może to
i dobrze – historia, którą opowiada Cameron nie zachwyca oryginalnością, a Sigourney Weaver lepiej zapamiętać z kultowej serii „Obcego”. Mimo wszystko warto zobaczyć.

LITERATURA

Jeśli w twojej kolekcji nie
ma jeszcze solowej płyty
lidera kultowego Lao Che –
jak najszybciej wybierz się
do jednego z płockich Empików. „Antyszanty” to pozycja obowiązkowa nie tylko dla
fanów matczynej kapeli Spiętego, ale również dla tych,
którym eksperymentalne, folkowe i przede wszystkim
szantowe klimaty nie są obce. Solowy projekt Dobaczewskiego to także świetne teksty – inspirowane nocnymi przygodami w ciemnych knajpach, nasączone ironią, erotyzmem i pikantnym humorem. W jednym z wywiadów, Spięty mówił: – W Polsce nie ma dobrych
szant. A to jest przecież fajny, „brudny” nurt, ma folkowe korzenie. Tymczasem nasi wykonawcy to wygładzają i robią z tego jakieś popowe przyśpiewki do ogniska.
Szanty w wykonaniu lidera Lao Che to z pewnością nie
„popowe przyśpiewki”. To mocne, prawdziwe i ironiczne pieśni o dziwnym, intrygującym świecie.

Informacje o godzinach seansów od 25 grudnia,
na stronie internetowej www.novekino.pl

PREMIERA 5 NUMERU
15 stycznia

Tego dnia, na półki
Empików w całym kraju
trafi kolejny, piąty już
numer kwartalnika literacko-naukowego
„ZNAJ”. Tym razem, publikacja poświęcona będzie
tematowi pamięci. Postacią, wokół której skupione
będą naukowe i literackie rozważania, będzie Fryderyk Chopin. Krzysztof Bieńkowski – prezes płockiego
oddziału Stowarzyszenia Artystów Polskich, twórca
„ZNAJ” – przyznaje, że tematyka nowego numeru
będzie zróżnicowana. Pojawią się teksty, dotyczące
samego Chopina, ale także Franza Kafki czy Rafała
Wojaczka. Będzie również nawiązanie do postaci,
której poświęcony był numer poprzedni – Jana Pawła II. Nie zabraknie również czegoś dla nieco młodszych miłośników literatury. Znajdziemy również
część, tworzoną pod wodzą płockiego poety, Macieja Włodarczyka, odpowiedzialnego za oprawę graficzną całego numeru.

WEB PEŁEN POMYSŁÓW

DO

ZOBACZENIA,

DO

USŁYSZENIA...

GĘSTY BLUESZCZ DŹWIĘKÓW

Polecamy:

Żywiołowe koncerty i zabawa muzyką – to ich znaki rozpoznawcze. Gardzą
wszelkimi przejawami nowoczesności i eksperymentu w muzyce. Za każdym razem ich piosenki brzmią inaczej; są mistrzami bluesowej improwizacji. Połączyli
doświadczenie i sceniczne opanowanie z młodzieńczą radością grania. Blueszcz
Blues Band – chicagowski blues rodem z Warszawy. Wystąpią 23 stycznia,
w „Czarnym Kocie”.
Klub, znajdujący się przy Starym Rynku, to chyba idealne miejsce na występ
tego zespołu. „Czarny Kot” gwarantuje przyjemny, kameralny nastrój, tworzony
przez wystrój w stylu retro. Odbywały się tu już koncerty jazzowe, bluesowe,
a nawet hip-hopowe. Artyści występują w małej, nieco ciasnej sali, w otoczeniu
stylowych stolików i krzeseł, w mgiełce papierosowego dymu, nieopodal gitary
samego Tadeusza Nalepy. Dźwięki nie rozmywają się tu w klubowym hałasie;
możemy skupić się na tym, co dany artysta chce nam zaproponować.
Wszystko to ceni sobie Blueszcz Blues Band – zespół, którego korzenie sięgają 1978 roku! Przez jego skład przewinęło się aż trzynastu muzyków, w tym wielu tworzących dziś czołówkę sceny bluesowej. BBB ma na koncie kilkaset koncertów, w tym zagranicą, na prestiżowych festiwalach bluesowych. Muzycy najbardziej cenią sobie jednak
występ w warszawskim „Hard Rock Cafe”. Każdy z ich koncertów jest gwarancją wysokiej jakości muzycznej, bluesowej swobody i po prostu dobrej zabawy.
Jeśli pamiętasz występ Leszka Cichońskiego podczas płockiego Rynku Sztuki (17-21 sierpnia 2009), masz okazję do powtórki. Nie przegap, w sobotę 23 stycznia, o godz. 20 w „Czarnym Kocie”.
(ms)

GDZIE
Tym razem, wybierzemy się do miejsc, które pomogą nam przetrwać długie, zimowe wieczory. Restauracja „Harrison” i sushi bar „Sakura”.
„Harrison” (ul. Grodzka 9) to jedna z najbardziej
stylowych i eleganckich restauracji w mieście. Jeszcze niedawno mieszcząca się w budynku Teatru Dramatycznego, kusiła wysmakowanym, starannie zaprojektowanym wystrojem i smacznym, ale nie wyrafinowanym jedzeniem. Na jesieni „Harrison” przeniósł się na ulicę Grodzką, i można powiedzieć, że
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SIĘ

www.books.google.pl
Gigant na rynku internetowym proponuje „idealne rozwiązanie dla leniwych”: serwis Google
Books. Szybko i łatwo możemy tu wyszukać i przeczytać udostępnione pozycje. Serwis ma szansę na
sukces, zwłaszcza wśród naukowców i studentów,
którzy dzięki niemu nie muszą spędzać całych dni
w bibliotekach.

Odradzamy:
www.stardoll.pl
Spełnienie marzeń dziewcząt, lubiących fatałaszki. Na www.stardoll.com można przebrać wirtualną
lalkę w dowolne ubranie, w dowolnym stylu i guście. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby lalki
nie przypominały… gwiazdy showbiznesu. A jeszcze niedawno do tej zabawy potrzebna była szafa
pełna ubrań, za duże pantofle i lustro…
(opr. ms)

WYBRAĆ?

jest go dwa razy więcej – zajmuje teraz dwa, przestronne piętra. Wszystko smakuje to wyjątkowo, ponieważ wyjątkowe jest otoczenie – z designerskimi,
„muzycznymi” grafikami na ścianach. Możemy też liczyć na miłą, sprawną obsługę. Nie dziwi więc brak
wolnych stolików w piątkowy czy sobotni wieczór.
„Sakura” (Plac Narutowicza 8) to coś nowego na
płockim rynku restauracyjnym. Lokale, w których
serwuje najprawdziwsze, japońskie sushi, stają się
co raz modniejsze, zwłaszcza wśród młodych, pięk-

nych i zapracowanych. Można tu zjeść szybko,
smacznie i co najważniejsze – egzotycznie. Ale warto wybrać się do „Sakury” także dlatego, że restauracja gwarantuje niepowtarzalny klimat i możliwość
zetknięcia się – i to w sensie dosłownym – z odległą i intrygującą kulturą kraju kwitnącej wiśni. (ms)
* Jeśli znasz miejsce warte opisania na naszych łamach, napisz: msepiolo@gmail.com

Sygnały Płockie

W ostatnim numerze pisaliśmy o wystawie „Od egzekucji do
uniewinnienia”. Dziś słów kilka o katalogu do wystawy. Choć
bliższe prawdy jest określenie „album” lub „książka”.

Działając
z pierwotną szczerością
Sabina Olbrich-Szafraniec

Anna Walczak

Muzyczny karnawał
Na początku karnawału Płocka Orkiestra Symfoniczna zaprasza na dwa koncerty rozrywkowe. 8 stycznia przed
płocką publicznością wystąpią: Anna
Walczak (Gołda), Małgorzata Kustosik
(Cejtel), Sabina Olbrich-Szafraniec
(Chawa), Sylwia Knap (Hodel), Iwo Orłowski (Perczyk) i Krzysztof Leszczyński (Tewje) w znanym i lubianym musicalu „Skrzypek na dachu” J. Bocka. Orkiestrę poprowadzi Andrzej Knap. Bile-

ty po 30 złotych są sprzedawane od 21
grudnia.
Tydzień później, 15 stycznia, do
Płocka przyjedzie Jacek Wójcicki, który
w sali koncertowej PSM zaśpiewa popularne przeboje karnawałowe podczas
koncertu zatytułowanego „Rytmy karnawału”. Towarzyszyć mu będzie Płocka Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją
Andrzeja Marko. Bilety po 30 zł można
nabywać od 28 grudnia.
(j)

Młodzi twórcy literatury
Konkurs literacki dla dzieci i młodzieży organizuje Książnica Płocka
/dawniej Wojewódzka Biblioteka Publiczna/ od 1991 roku. Duże zainteresowanie konkursem sprawia, że jego zasięg wykracza poza powiat płocki
i obejmuje teren byłego województwa
płockiego, a od 2006 r. z konkursu regionalnego stał się ogólnopolskim.
Adresowany jest do dzieci i młodzieży
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, w wieku od 8 do 16 lat.
Celem konkursu jest zachęcanie młodych ludzi do podejmowania prób literackich, rozbudzania fantazji i wyobraźni,
a także ożywienie pracy kulturalno–oświatowej w środowisku –
w dużym mieście i małej wiosce. Popularyzowany przez biblioteki
miejskie, gminne i ich
filie dociera do miejscowych szkół i czytelników odwiedzających
biblioteki.
Od 1992 roku konkurs przebiega rokrocznie pod innym
hasłem tematycznym.
W 2009 roku uczestnikom zaproponowano temat: Świat – to
wielka
tajemnica,
który podjęło 207
młodych twórców.
Prace konkursowe
podzielono na trzy
grupy wiekowe (kl.
II-IV, V-VI i klasy
gimnazjalne). Oceniało je jury w składzie:
Joanna Papuzińska,
Małgorzata Strzałkowska (autorki książek dla dzieci) oraz
Sygnały Płockie

Maria Okrasa (metodyk czytelnictwa
dziecięcego Książnicy Płockiej).
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom miało miejsce
5 grudnia w Książnicy Płockiej. Zostali
nimi: w grupie najmłodszej Łukasz Bogdański ze Starej Wsi (gm. Krośniewice), w grupie II – Jakub Chazarkiewicz z Gostynina, wśród najstarszych
Olga Stanik z Kutna. Były również drugie i trzecie nagrody oraz wyróżnienia.
Sponsorami konkursu byli: Samorząd
Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta Płocka i Starostwo Powiatowe w Płocku.
Poniżej zwycięska praca Łukasza Bogdańskiego.
M. Okrasa

Autorom najnowszej ekspozycji
w Spichlerzu obok ciekawej i przeglądowej wystawy prac twórców z kręgu
sztuki naiwnej, innej, intuicyjnej i art
brut udało się też przygotować ciekawą
i bogatą publikację. Trudno nie zgodzić
ze słowami dyrektora Muzeum Mazowie-ckiego, który we wstępie zwraca
uwagę na jej stronę tekstową i ilustracyjną, która ma tę zaletę, że nie przemija po zakończeniu wystawy. Dobre reprodukcje pozwalają obcować ze sztuką poza salą ekspozycyjną, zaś wypowiedzi prowokują spory na wciąż aktualne tematy.
Choćby tekst Jacka Malinowskiego
– artysty profesjonalnego, który analizuje twórczość kolegów z kręgu art
brut pod względem artystycznym.
– Art brut jest najmniej
prze wi dy wal ną ze sztuk;
raz rodzi się z braku koncepcji, innym razem wręcz
przeciwnie, pierwiastek intelektualny jest w niej jak
najbardziej istotny – pisze.
– Wkra cza nie w re jo ny
sym bo licz ne, prze kra cza nie tabu, a nawet dotykanie transcendencji – tak
ce nio ne przez ofi cjal ną
krytykę – u artystów art
brut odbywa się mimochodem, bez pre me dy ta cji.
Dzięki temu sztuka art brut
osiąga zadziwiająca wielo wąt kowść,
wie lo war stwowość i wielowymarowość.
To mocne, ale potrzebne
słowa, dla twórczości tak
znaczącej, a mimo wszystko ma ło jesz cze zna nej
i niedocenianej. Malinowski nie boi się na wet
w swych rozważaniach zmierzyć się
z definicją „ojca art brut” J. Dubuffeta:
twórczość art brut nie świadczy o odosobnieniu czy alienacji jej autorów.
Wręcz przeciwnie, ich silny związek
z rzeczywistością manifestuje się podejmowaniem problemów dotyczących
każdego z nas. (...) Mówią o religii,
seksie, psychicznych uzależnieniach,
fobiach czy osobistych traumach, robią to posługując się „dziecięcą szczerością”, naiwnością (...).
Bardzo ważny, historyczny tekst wyszedł spod pióra Zofii Łoś (Tęsknota za
naiwnością... z płockiej perspektywy),
który porządkuje naszą wiedzę na temat zainteresowania sztuką nawiną
i inną w Płocku, oddając honor m.in.
Andrzejowi Lisowskiemu – rzeźbiarzowi i instruktorowi z Domu Pomocy
Społecz nej w Brwilnie, który już
w 1975 r. zorganizował w EMPiKu
(kiedyś obok funkcji handlowej pełnił

on również rolę placówki kultury) wystawę rzeźb swoich podopiecznych. Interesujący tekst do informatora tej wystawy popełnił wówczas płocki plastyk, dziś dyrektor Płockiej Galerii
Sztuki – Jerzy Mazuś. – Odrzucają cały kunszt i wiedzę profesjonalną, działając z pierwotną szczerością, która tak
bardzo jest nam potrzebna – pisał o podopiecznych Lisowskiego. Łoś przypomina też czasy, kiedy Biuro Wystaw
Artystycznych czy Państwowa Galeria
Sztuki (dawne nazwy Płockiej Galerii
Sztuki) nie gardziła tak zwaną sztuką
„nieprofesjonalną”, pokazując m.in.
słynne „Przerażenie i ukojenie” – ogólnopolską wystawę nurtu czy wystawę
rysunków Edmunda Monsiela (PGS

wydała nawet o nim książkę). Wystawy te zorganizowane zostały m.in.
przez płockich muzealników, bo wątek
muzealny w płockiej historii gatunku
jest też niezwykle istotny. Obok osób
skupionych wokół projektu „Oto ja” –
najdłużej i najbardziej aktywnie działającej grupy – wymienia też grupę miłośników, skupioną wokół Andrzeja
Kwasiborskiego, działających bez statusu formalnego.
Na koniec tekst Zbigniewa Chlewińskiego – miłośnika gatunku i osoby,
która bezinteresownie wspiera wszelkie inicjatywy z nim związane. To próba rozwikłania tajemnicy „naiwności”
w obrazach twórców sztuki naiwnej,
tekst trudny, ale niezwykle ciekawy.
Jednak podstawowym atutem tej
książki jest strona ilustracyjna, pozwalająca „zabrać” wystawę do domu. Katalog do kupienia w Muzeum Mazowieckim w cenie 35 zł.
(rł)
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Płockie kalendarze
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza do Domu Darmstadt 7 stycznia
o godz. 18 na otwarcie dorocznej wystawy pt. „Płockie Kalendarze”. Wystawa
zorganizowana została we współpracy
z Płockim Towarzystwem Fotograficznym im. Aleksandra Macieszy. Będzie
czynna do 24 stycznia. Wstęp wolny.
– 7 stycznia spotkamy się po raz jedenasty, by podziwiać rezultaty pracy fotografów, grafików i drukarni. W tej dziedzinie

wydawałoby się, że wszystko już zostało
powiedziane, ale jak zwykle pojawiają się
nowe pomysły budzące w nas, oglądających, podziw i zachwyt. Liczymy, że tym
razem też tak będzie. Zapewne tak jak
w ubiegłym roku będziemy mogli zobaczyć
produkcje z miast zaprzyjaźnionych
z Płockiem. Jak zwykle publiczność wybierze najpiękniejsze kalendarze. Zapraszam
na godzinę 18 – zachęca Halina Płuciennik
– komisarz wystawy.
(j)

Kolędy świata
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza do Domu Darmstadt 13 stycznia
o godz. 18 na koncert kolęd świata
w wykonaniu Kameralnego Zespołu
Wokalnego POKiS (na zdjęciu) pod
dyrekcją Sławomira Gałczyńskiego
z towarzyszeniem Jarosława Domagały
(fortepian). Wstęp wolny.
Kameralny Zespół Wokalny Płockiego
Ośrodka Kultury i Sztuki powstał we
wrześniu 2003 roku. Składa się z jedenastu dorosłych osób, w tym dwojga prowadzących zespół i śpiewających w nim
instruktorów – Sławomira Gałczyńskiego i Elizy Łochowskiej. Z zespołem od

początku współpracuje pianista-akompaniator dr Jarosław Domagała.
Śpiewanie w zespole jest propozycją
dla ludzi dorosłych. Daje możliwość
rozwijania uzdolnień muzycznych, zwłaszcza wokalnych, przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej
miasta, budzi twórcze i społeczne postawy, wpływa na wrażliwość estetyczną.
W repertuarze grupy jest około 90
utworów, a wśród nich: muzyka dawna,
utwory świeckie i religijne, w tym także
negro spirituals, opracowania pieśni popularnych oraz kolędy polskie i obce.
MW

Najpiękniejsze państwo świata
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza 11 stycznia (poniedziałek) w podróż
do Argentyny, w którą wyruszymy z Domu Darmstadt. W ramach Klubu „Podróże” im. Tony’ego Halika będzie okazja
zobaczyć na slajdach najpiękniejsze i egzotyczne zakątki tego kraju, o których
opowiadać będzie Stefan Czerniecki. Początek podróży o godz. 18, wstęp wolny.

– Argentyna to bez wątpienia najpiękniejsze państwo, jakie kiedykolwiek widziałem. O ile każdy z krajów Ameryki
Południowej charakteryzuje się określonym krajobrazem: Chile bogate jest
w przepiękne wulkany, Boliwia to przede
wszystkim wspaniałe solniska, Peru to
spuścizna po Inkach, Ekwador to wspaniałe bananowce, itd. o tyle Argentyna
ma wszystko, co najbardziej fascynujące
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w Ameryce Łacińskiej – mówi przewodnik. Nie ma tu niczego, o czym może nie
zamarzyć podróżnik. Natura jakby chciała udowodnić, ileż to może zmieścić
wspaniałości na obszarze jednego skrawka ziemi. Nigdzie indziej nie skąpiemy się
w kilkuset kaskadach „ukrytych w dżungli“ wodospadów Iguazu. Nigdzie indziej
nie zatańczymy tanga tak jak w kolorowym Buenos. Nigdzie indziej nie zrozumiemy lepiej, czym jest prawdziwa, płaska pustka niż po przejechaniu pampy.
Nigdzie indziej skalne turnie nie robią takiego wrażenia jak tutaj – najpiękniejsze
szczyty świata: Cerro Torres i Fitz Roy
wyrastając na wysokość ponad 3 tysięcy
metrów spośród płaskiej okolicy robią
wrażenie, którego nigdy się nie zapomni.
To tutaj jest koniec świata, czyli najdalej
położona miejscowość świata, Ushuaia.
Fiordy, wulkany, pustynie, dżungla, solniska, stepy, skały, plaże... Z geomorfologiczno-przyrodniczego punktu widzenia
w Argentynie nie ma tylko tepui, znanych
z północnych obszarów Brazylii lub Wenezueli. Całe szczęście. Wówczas państwo to można by uznać za idealne. A tak
jest prawie doskonałe.
Przez 3 miesiące miałem okazję przewędrować moje ukochane państwo
wzdłuż i wszerz. Ludzi, jakich tam poznałem, nie zapomnę do końca życia. Krajobrazów – tym bardziej. Chętnie podzielę
się z Państwem swymi wrażeniami,
a przede wszystkim zdjęciami miejsc,
jakie miałem okazję ujrzeć. Zapraszam
serdecznie.
Stefan Czerniecki

„W moim Teatrze – wspomnienia o kulisach płockiej Sceny“ – to tytuł konkursu literackiego, który ogłosił Teatr Dramatyczny z okazji swojego 35-lecia

Urodzinowy konkurs Szaniawskiego
Do udziału w konkursie teatr zaprasza
osoby, nie tylko związane zawodowo
z płocką sceną, ale również te, które przez
lata były jej miłośnikami. – Liczymy na
wspomnienia naszych starszych widzów.
Zachęcamy do przygody z piórem wszystkich, którzy pamiętają pierwsze sezony
pracy naszego Teatru, kreacje aktorów,
udane reżyserie, scenografie i kostiumy
oraz pierwszych rzemieślników teatralnych. Państwa wspomnienia mogą być
szczególnie cenne ze względów archiwalnych i dokumentalnych. Najciekawsze
prace, po uzyskaniu zgody i autoryzacji

autorów, zostaną opublikowane w tomiku
wspomnień – piszą w ogłoszeniu organizatorzy.
Prace konkursowe w formie elektronicznej o wielkości do 60 tys. znaków ze
spacjami (20 stron), należy przesyłać na
adres e-mail: promocja@teatrplock.pl lub
na adres: Teatr Dramatyczny im. Jerzego
Szaniawskiego w Płocku, 09-400 Płock,
ul. Nowy Rynek 11 z dopiskiem „W moim Teatrze” – konkurs. Więcej informacji
na www.teatrplock.pl i pod tel. 24 266 38
09 lub 24 266 38 00. Konkurs trwa do 15
marca 2010.
(op. rł)

Suita Kurpiowska na scenie
Kolejny projekt finansowany przez
Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka” dobiegł końca. W auli Gimnazjum
Nr 5 Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” zaprezentował Suitę Kurpiowską, do której stroje zakupione zostały właśnie
z pieniędzy grantowych. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca
„Wisła” na wykonanie kostiumów wydało z dofinansowania 12.500 zł. Na
koncercie wystąpił również zaprzyjaźniony z „Wisłą” Zespół Pieśni i Tańca
„Kujawy”. Oprócz Suity przedstawiono
fantazje europejskie, tańce górali żywieckich, kujawiaki i oberki.
Sama Suita Kurpiowska to nowość
w progra mie artystycz nym zespołu
„Wisły”. Ocalić ma od zapomnienia
bogatą tradycję i obrzędy Kurpiowszczyzny, ale również wieloletnią pracę
etnogra ficz ną przedwojenne go proboszcza kościoła w Imielnicy ks. Władysława Skierkowskiego.
Ksiądz Skierkowski urodził się
w 1886 roku w niewielkiej miejscowości Głużewek pod Mławą. Święcenia
kapłańskie w katedrze płockiej z rąk
bpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego

otrzymał 23 czerwca 1912 roku. Zakochany w folklorze Kurpiów, przez całe
dorosłe życie zbierał ich pieśni. W sumie udało mu się zebrać ponad 1500
pieśni pogrupowanych na m.in.: pieśni
weselne, pogrzebowe, miłosne, sieroce,
pasterskie. Staraniem Towarzystwa Naukowego Płockiego jego praca wydana
została drukiem w 1934 roku. Ksiądz
Skierkowski zginął podczas II wojny
światowej w obozie w Działdowie. IT

Realizacja projektu rozpoczęła się od
przyznania grantu

Sygnały Płockie
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Handball Mini Liga

Całe płockie podium (od lewej): Łukasz Lewandowski, Michał Mikołajewski, Rafał Zajkowski

Śladami mistrzów
Zawodnicy Płockiego Towarzystwa
Wioślarskiego sezon 2009 r. „na wodzie” zakończyli na arenie międzynarodowej jak i krajowej – w październiku.
Dobre wyniki utytułowanych seniorów,
jak: P. Buchalski i D. Kubiak, dopingowały młodszych do bardziej wytężonej pracy, która przyniosła owoce.
Na podstawie wyników z całego sezonu 2009 trener kadry juniorów powołał
na konsultacje szkoleniowe do COSOPO Wałcz 35 najlepszych polskich juniorów, w tym ośmiu wioślarzy PTW
(Plewiński, Salak, Przedpełski, Felbór,
Kruszyński, Lewandowski, Mikołajewski, Rafał Zajkowski – brat Kamila)
oraz trenera Jacka Karolaka. Konsultacje zakończyły się olbrzymim sukcesem
zawodników PTW: I miejsce – D. Plewiński, II – D Salak, V – M. Mikołajewski, VI – R. Zajkowski (najmłodszy
zawodnik), XIV – Ł. Lewandowski,
XVI – D. Kruszyński, XVIII – G. Felbór, XIX – D. Przedpełski.
Po tak rewelacyjnym wyników juniorów PTW, do podobnego sprawdzianu
w COS-OPO Wałcz w gronie 41 reprezentantów kadry młodzieżowej przystąpił
wicemistrz świata juniorów Kamil Zajkowski, który w 2010 r. będzie startował
w grupie młodzieżowej. Konsultacje potwierdziły, że Kamil także w grupie młodzieżowej utrudni „życie” rywalom, gdyż
sprawdzian zakończył na II miejscu, pomimo tego, że jeszcze jest juniorem.
5 grudnia 2009 r. w Warszawie wioślarze PTW brali udział w Mistrzostwach Mazowsza na ergometrze, które
mimo braku Zajkowskiego, Salaka
i Plewińskiego, zawody te zostały zdominowane przez PTW Płock. W grupie
juniorów zawodnicy trenera Jacka Karolaka zajęli całe podium: I – M. Mikołajewski, II – Ł. Lewandowski, III –
Rafał Zajkowski. Nie gorzej wypadły
juniorki pod wodzą trenerki Agnieszki
Lepczak; I miejsce zajęła Lena Nowakowska, natomiast na IV miejscu uplasowała się Aneta Białaszek. Także rewelacyjnie spisała się Weronika
Trzcińska,
zawodniczka
trenera
Krzysztofa Kalińskiego, która zdecydowanie wygrała swoją grupę wiekową
(14-15 lat). Tę grupę wiekową wśród
chłopców wygrał także zawodnik PTWSMS Paweł Kotecki (trener Andrzej
Petrykowski), a V miejsce zajął Patryk
Sygnały Płockie

Szelągowski. Miejsca od VII do X (Ł.
Krajewski, K. Handlarski, A. Czachorowski, J. Bednarski) oraz XII m. (M.
Bielski), XIV m. (P. Piłat) i XVII m. (P.
Wyrzykowski) zajęli zawodnicy PTW

Wyjątkowe emocje towarzyszyły półfinałowemu turniejowi III edycji Orlen
Handball Mini Ligi. Poznaliśmy już najlepszą czwórkę drużyn, między którymi
rozegra się finałowa batalia turnieju,
a także zespoły walczące w finale B
o miejsca 7-12.
Zgodnie z oczekiwaniami o „palmę”
pierwszeństwa zagrają zespoły szkół: nr
7 z Ciechanowa i 21, 16, 23 z Płocka.
Szczególnie ta ostatnia wspaniale wykonała zadanie, zdobywając komplet
punktów w trzech meczach, pokonując
kolejno SP 7 Ciechanów, SP 16 Płock
i SP Proboszczewice. Podopieczni
Andrzeja Wolano tym samym sprawili
swojemu trenerowi doskonały prezent
w przededniu imienin.
Bardzo emocjonujący i obfitujący
w wiele dramatycznych sytuacji był za-

kończony remisem mecz pomiędzy płockimi szkołami 16
i 21. Zawodnicy
trenerów Tomasza Popisa i Piotra Góreckiego
dramaturgią obdarzyć mogliby niejedno
spotkanie rozgrywek ekstraklasy.
W finale „B” o czołowe lokaty zagrały
SP z Sierpca,Węgrowa, Łącka i Słubic.
Turniej finałowy odbył się tradycyjnie w Gimnazjum nr 8 13 grudnia. I
miejsce w kwalifikacji końcowej zajęła
SP nr 7 z Ciechanowa, II – SP nr 16, III
– SP nr 21.
Sponsorem tytularnym rozgrywek
jest PKN ORLEN S.A., patronuje im
Urząd Miasta Płocka.
SKF

Debiutujące w drugiej lidze tenisa stołowego zawodniczki Nadwiślanina BS
Mazowsze Płock odniosły już drugie zwycięstwo w rozgrywkach. Zdecydowanie
pokonały w stolicy Spójnię II Warszawa 7:3.

Laury w stolicy

Lena Nowakowska na najwyższym stopniu
podium

na 44 w tej grupie startujących zawodników. Również w grupie zawodniczek
12-13 lat, PTW miało na podium swoją
wioślarkę Patrycję Siebierską, która
zajęła III m.
Niesamowitego wyczynu dokonali zawodnicy trenera Piotra Sałkowskiego (w
grupie 12-13 lat), którzy w pierwszej
dziesiątce zajęli dziewięć kolejnych
miejsc od II do X m. (P. Szczepański, S.
Cieśla, K. Pawłowski, B. Budzyński, G.
Rapusta, D. Walendziński, K. Kamiński,
M. Malesa, J. Dembkiewicz) i XIII m. (F.
Sikorski) na 23 startujących wioślarzy.
Na wyniki te, oprócz talentu i solidnej
pracy młodych wioślarzy, złożyły się:
wsparcie Urzędu Miasta Płocka i PKN
Orlen oraz praca trenerów – oprócz wymienionych wyżej – także Grzegorza
Stellaka i Jerzego Podsędka. Zawodnicy
PTW to przede wszystkim byli lub
obecni uczniowie Szkoły Mistrzostwa
Sportowego przy ZST w Płocku.
Od kwietnia trwają prace remontowo-modernizacyjne bazy treningowej
PTW, dzięki czemu płoccy wioślarze
będą mieli bardzo nowoczesną bazę,
która powinna przełożyć się na wyniki
w następnych sezonach.
Waldemar Rogowski
sekretarz zarządu PTW

Zwycięstwo jest tym cenniejsze, że
pierwszy zespół Spójni gra w pierwszej
lidze. W dodatku najmłodsza zawodniczka Spójni miała lat 14, zaś najstarsza
z grających płocczanek zaledwie 13.
Komplet punktów zdobyły w stolicy:
Aleksandra Lau, odnosząc swe pierwsze zwycięstwa w II lidze oraz Katarzyna Bagrowska. Katarzyna pokonała
w zaledwie trzysetowym pojedynku Dominikę Rębelską, Aleksandra stoczyła
pasjonujący pięciosetowy mecz z Justyną Tusień. Przy stanie 2:1 w setach dla
warszawianki, w czwartym secie Ola
obroniła pięć piłek meczowych, by ostatecznie wygrać 15:13. Pognębiona w ten
sposób przeciwniczka piątego seta oddała praktycznie bez walki.
Podobnie pasjonujący pojedynek stoczyła Anna Wereszczaka, ale bez happy
endu. Dzięki bardzo dobrej postawie
wygrała pierwsze dwa sety przeciw Dorocie Rosieckiej. W czwartym prowadząc 2:1 w setach i 10:8, przegrała dwie
piłki meczowe, a potem podobnie dramatyczny piąty set i nie zdobyła w Warszawie punktu w grze pojedynczej. Nie

udało się też podwyższyć prowadzenia
w meczu (po pierwszych grach było 2:0
dla Nadwiślanina) Sylwii Szelkowskiej,
która dopiero w trzecim secie nawiązała
walkę z Anną Sendek.
Za to płocczanki bardzo dobrze zaprezentowały się w grach podwójnych, pewnie wygrywając na obu stołach. W tym
momencie prowadziły już w meczu 4:2.
Piąty punkt, który zapewniał Nadwiślaninowi co najmniej remis zdobyła Szelkowska, pokonując mocno wybitą z rytmu Tusień. Po przegranej Ani na drugim
stole w równoległej grze, szansę na zdobycie punktu na wagę zwycięstwa miały
Lau i Bagrowska, które przystąpiły do
ostatniej serii pojedynków. I obie ze swoich szans skorzystały. Pierwsza skończyła Ola pokonując Sendek. Gdy wynik
meczu brzmiał już 6:3 i nic nie mogło
odebrać płocczankom zwycięstwa, Kasia
już bez presji wygrała piątego seta z Rosiecką, biorąc odwet za przegraną Ani
stosunkiem 2:3.
Dzięki wygranej w stolicy, płockie
dziewczęta opuściły przedostatnie miejsce w tabeli II ligi.
blog

Zdrowo żyć

w kategorii ponadgimnazjalnej zwyciężyła Aleksandra Sadecka z III LO im. M. Dąbrowskiej, druga była Aleksandra Rekosz
z LO im. Wł. Jagiełły, a trzecia Judyta
Ziółkowska z Zespołu Szkół im. L. Bergerowej. Zdobywcy pierwszych miejsc będą
reprezentować nasz rejon w etapie okręgowym, organizowanym przez Mazowiecki
Zarząd Okręgowy PCK w Warszawie.
Organizatorem olimpiady na szczeblu rejonu był Zarząd Rejonowy PCK w Płocku,
a współorganizatorami: Urząd Miasta Płocka – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Płocku.
(j)

W Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zorganizowano
etap rejonowy XVIII Ogólnopolskiej
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Wzięło w nim udział 29 uczniów z 15
szkół (8 gimnazjalnych i 7 szkół ponadgimnazjalnych).
Ocenie podlegał rozwiązany przez uczniów test oraz dokumentacja akcji prozdrowotnej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
Zwycięzcami etapu rejonowego zostali:
w kategorii gimnazjalnej – I miejsce Paula
Stępczyńska z G nr 6, II – Piotr Wysocki
z G nr 6, III – Julia Sznejwajs – G nr 4, zaś
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Złoto w taekwondo

Ping-pong w Borowiczkach

W Opolu, w efektownej hali „Okrąglak”, odbyło się współzawodnictwo
Otwartego Międzynarodowego Pucharu
Polski w Taekwondo GTF. Rywalizowano indywidualnie w kategoriach wiekowych seniorów, juniorów, kadetów
i kobiet, w formułach walk przerywanych i ciągłych, układów formalnych
tradycyjnych, układów otwartych dowolnych oraz technik specjalnych.

Mariusz Dłużniewski pierwszą swoją walkę z zawodnikiem z klubu
„Orient” Częstochowa wygrał przez
poddanie się zawodnika, na tomiast
w kolejnej ćwierćfinałowej, bardzo
wyrównanej walce, uległ niewielkim
stosunkiem punktów 5:7 zawodnikowi
klubu „Ronin” Warszawa (późniejszemu v-ce mistrzowi), odpadając zgodnie
z systemem pucharowym z dalszej rywalizacji. Tym samym ukończył rywalizację na miejscu V-VIII.
Piotr Maślanka (na zdjęciu) stoczył
cztery emocjonujące walki z zawodnikami z klubów „Dan” Lublin, „Udar”
Gdańsk, „ENSO” Krapkowice i „Ronin” Warszawa, wszystkie rozstrzygając
na swoją korzyść. Wspaniałą, trzyrundową walkę finałową z zawodnikiem
z Warszawy zakończył przed czasem
przewagą techniczną stosunkiem punktowym 12:2, dosłownie nie dając przeciwnikowi szans. Jest to już czwarty medal (w tym drugi złoty) Piotra Maślanki
w taekwondo zdobyty w ciągu trzech
ostatnich lat.
Przypomnijmy, że zawodnik ten ma
w swoim dorobku m.in. srebrny medal
MP (2007), brązowy medal MP
(2008r.), złoty medal ME (2008r.) i złoty medal PP (2008r.). Ponieważ cykl organizacyjny ME jest dwuletni, ubiegłoroczny tytuł Mistrza Europy w Taekwondo International przysługuje mu i w
tym roku.
PM

Szkoła Podstawowa nr 20 po raz trzeci
gościła najmłodszych tenisistów stołowych. W zawodach rozegranych w hali
sportowej w Borowiczkach udział wzięło
72 uczniów z 6 szkół podstawowych: z Jeżewa, Budek Piaseckich, Ożarowa Mazowieckiego, Ciachcina oraz płockich SP nr 6
i 20. Zawodnicy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: żacy (kl. I – IV) oraz
młodzicy (kl. V – VII).
Pierwsi do walki przystąpili żacy i żaczki. W tej kategorii zwyciężyli faworyci;
Wiktoria Ziemkiewicz w finale pokonała
Aleksandrę Paruszewską 3:0, a Mateusz
Lau wygrał z Jakubem Żeberkiewiczem
również 3:0, który wcześniej wyelimino-

* Zainteresowanych treningami sekcji:
taekwondo GTF, TI i ITF, kick-boxingu
i bokserskiej zapraszamy we wtorki
i czwartki od godz. 19.30 do Spółdzielczego Domu Kultury (ul. Krzywoustego 3,
parter, salka judo zaprzyjaźnionego klubu
„Eljot”), wejście od strony parkingu),
kontakt tel. 601 437 068.

W ostatni weekend listopada w hali
sportowej MZOS-u w Borowiczkach rozegrane zostały II Ogólnopolskie Zawody WUSHU-SANDA o Puchar Prezydenta Miasta Płocka. Organizatorami
zawodów byli UKS Sanda Płock oraz
Urząd Miasta, a patronat honorowy nad
imprezą objął prezydent Mirosław Milewski.
W ramach turnieju rozegrane zostały
cztery konkurencje: walki Pierwszego
Kroku, Juniorów Qingda, Seniorów
Sanshou i formy tradycyjne Kung Fu.
Zawody rozpoczęła prezentacja klubów,
a oficjalnego otwarcia dokonał prezes
Polskiego Związku Wushu – Dariusz
Piwowarski.
W turnieju wystartowało ok. 80 zawodników i zawodniczek z 11 klubów:
z Płocka, Słupna, Małej Wsi, Wyszogrodu, Warszawy, Włocławka oraz Sieradza.
Od wczesnych godzin przedpołudniowych odbywały się walki eliminacyjne
oraz pierwszego kroku. Galę finałową
rozpoczął pokaz Capoeiry, po którym
odbyła się prezentacja zawodników.
Następnie odbył się pokaz UKS Judo
Kano. Po części oficjalnej odbyła się
pierwsza z trzynastu walk finałowych.
Oto ich zwycięzcy:
JUNIORZY: 7-8 lat do 29 kg – Daniel Oziemkiewicz (Rajewski Team
Płock),
10-12 lat do 34 kg – Jakub Rzymska
(Szkoła SHAOLIN Kung Fu Sieradz),
11-12 lat do 42 kg – Łukasz Sobczak
(UKS Słupno),

W tym, stojącym na bardzo wysokim
poziomie sportowym, turnieju udział
wzięło ponad 400 zawodników i zawodniczek z 6 państw (Polska, Austria, Armenia, Ukraina, Mołdawia i Kazachstan). Polskę reprezentowało kilkadziesiąt klubów z całego kraju, w tym płocki LKS „Puncher”. Dwaj płocczanie
wystąpili w konkurencji walk formuły
przerywanej w kategorii wiekowej seniorów, obaj w tej samej kategorii wzrostowej do 185 cm – rywalizowało w niej
16 zawodników.

Andrzejkowy kosz
W Zespole Szkół nr 2 odbył się Andrzejkowy turniej koszykówki o Puchar Prezydenta Miasta Płocka. Brały
w nim udział dziewczynki z rocznika
1998 oraz 1996. Do turnieju zgłosiło
się 6 drużyn ze starszego rocznika i 7
z młodszego.
W grupie starszej zwycięzcą turnieju została drużyna UKS HURAGAN
WOŁOMIN, na drugim uplasowały
się dziewczęta z OSiR Trójka Żyrardów, a na trzecim zawodniczki MUKS
21 Płock. W młodszej grupie triumfowały koszykarki z OSiR TRÓJKI ŻYRARDÓW, drugie miejsce zajęła drużyna MUKS 21 Płock, a trzecie UKS
Nowy Sącz.
Nagrody otrzymały najlepsze zawodniczki turnieju: Marta Nitkiewicz
z Żyrardowa oraz uczennice SP 21 Patrycja Kozłowska i Klaudia Kuczmarska z rocznika ’98. W starszej kategorii tytuł najlepszej zawodniczki turnieju przypadł Sylwii Bujniak z Żyrardowa, wyróżniono też dwie zawodniczki
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z płockiego Gimnazjum nr 10 – Anitę
Piechocką i Justynę Bielawską. łuk

wał wyżej klasyfikowanego na listach
MOZTS Piotra Różyckiego z Jeżewa.
W kategorii młodzików zwyciężył Arkadiusz Kalisz (20 na I OTK), pokonując 3:0
Adama Fuza. Wśród dziewcząt triumfowała Klaudia Ciesielska pokonując Katarzynę Bagrowską3:1.
W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli
gospodarze – SP nr 20, którzy uzbierali
154 punkty, II miejsce zajęła SP w Jeżewie (75 pkt.), a III – SP w Budkach Piaseckich (70 pkt.). Pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii otrzymało
cenne nagrody rzeczowe, za miejsca 1-6
pamiątkowe dyplomy, a trzy najlepsze
szkoły efektowne puchary.
(g)

WUSHU-SANDA o Puchar Prezydenta
13-14 lat do 60 kg – Piotr Opała (Rajewski Team Płock),
13-14 lat do 50 kg – Karolina Kosiarka (UKS Wyszogród),
13-14 lat do 56 kg – Adrian Dąbrowski (UKS Sanda Płock),
13-14 lat do 47 kg – Izabela Rajewska
(UKS Mała Wieś),
15-16 lat do 60 kg – Mateusz Rajewski (Rajewski Team Płock),
17-18 lat do 65 kg – Kamil Boszko
(Copacabana Warszawa),
17-18 lat do 85 kg – Sebastian Lewandowski (UKS Sanda Płock),
SANSHOU: 65 kg I – Jarosław Szpejna (UKS Sanda Płock), 75 kg – Tomasz
Rachocki (UKS Sanda Płock), 70 kg –
Paweł Osuch (Palestra Warszawa), 80
kg – Konrad Górecki (UKS Sanda
Płock), 85 kg – Paweł Deluga (Palestra
Warszawa), 90 kg – Paweł Miklaszewski (UKS Sanda Płock), + 90 kg – Sebastian Sobótka (UKS Sanda Płock).
PIERWSZY KROK: 15-16 lat do 60
kg – Sebastian Stobiecki (UKS Wyszogród), 17-18 lat do 65 kg – Paweł Żukowski (Palestra Warszawa), seniorzy
do 70 kg – Tomasz Kania (Rajewski Team Płock), seniorzy do 75 kg – Krzysztof Fersz (UKS Sanda Płock), seniorzy
do 80 kg – Adrian Kowalski (Rajewski
Team Płock), seniorzy + 90 kg – Łukasz
Bujalski (UKS Sanda Płock).
Puchary dla najlepszych zawodników
otrzymali: Karolina Kosiarka – najlepsza juniorka, Paweł Osuch – najlepszy
senior i Mateusz Rajewski – najlepszy
zawodnik turnieju.
P. Paśnik
Sygnały Płockie

Z prezentami do przedszkoli

Mikołaj przyszedł, oczywiście, z workiem
prezentów, którymi obdarował wszystkich uczestników integracyjnej zabawy.
Współorganizatorem imprezy był
Urząd Miasta Płocka oraz Klub Miłośników Rozrywek Umysłowych „Relaks”,
który przygotował i przeprowadził konkurs rozwiązywania krzyżówek.
(j)

KRZYSZTOF KALIŃSKI

zorganizowano już 4 grudnia w Klubie
Osiedla Dworcowa PSML. Od godz.16
do 19 około 80 dzieci z osiedla i okolic
witało Mikołaja i zaprosiło gościa do
wspólnej zabawy. Uczestnicy brali udział
w konkursach i zabawach, czas umilały
występy zespołów ze Spółdzielczego Domu Kultury i Szkoły Podstawowej nr 21.

Czary-Mary w SDK

Andrzejkowe tradycje

to tytuł wieczoru andrzejkowego dla
dzieci i młodzieży, który odbył się
w Spół dziel czym Do mu Kul tu ry
PSML-W. W pierwszej części dzieci
wysłuchały krótkiej historii o dawnych
tradycjach i obrzędach andrzejkowych.
Następnie każdy z uczestników mógł
sprawdzić jaka czeka go przyszłość.
Wróżby z cyfr, kolorów, wosku, ustawianie butów, koło fortuny, horoskopy, to zaledwie cześć atrakcji w jakich
mogły uczestniczyć dzieci. Wróżby
przeplatały się z zabawami muzyczno-ruchowymi. Dodatkowym punktem
wie czo ru był wy stęp sek cji tań ca
break-dance z Klubu Osiedla Łukasiewicza. W imprezie uczestniczyło około
200 osób. Dla wszystkich gości przyMK
gotowano słodki poczęstunek.

kultywują
przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola Nr
34 im. Kubusia
Puchatka i Jego
Przyjaciół. W ten
magiczny dzień do
wspólnej zabawy zaprosili również rodziców.
Wieczór wróżb
rozpoczął się zabawą
integracyjną, a gość
z Muzeum Mazowieckiego zapoznał
dzieci ze zwyczajami i tradycjami andrzejkowymi.
Dużą znajomością magii wykazały się również nauczycielki, przygotowując przedszkolakom cały wachlarz
wróżb. Były np.
Gwiazdki przyszłości, Gorąca miotła,
Koło podróży, Magiczna liczba 7, Czary mary butów stawianie i wiele innych. Dyrektor Danuta Komosa wystąpiła w roli wróżki i wyczarowała
dla
wszystkich
dzieci drobne upominki.
Pomoc
i współpraca rodziców uczestniczących w zabawie
stworzyła domową
atmosferę. Tradycyjne lanie wosku
przez klucz zamknęło wspólną zabawę.
MB

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Śpiewające przedszkolaki

Do śpiewu specjalnie dzieci nie trzeba
zachęcać i większość z nich nie ma jeszcze paraliżującej tremy, odbierającej
głos dorosłym. Dlatego przedszkola
chętnie organizują wokalne przeglądy,
na których mogą zaprezentować się ich
podopieczni. Ale Miejskie Przedszkole
nr 31 postanowiło jeszcze wciągnąć do
zabawy rodziców. Występy w duecie –
najczęściej z mamą – okazały się bardzo
Sygnały Płockie

trafionym pomysłem, który dał wszystkim uczestnikom wiele radości.
Natomiast Miejskie Przedszkole nr 6
poszerzyło śpiewającą zabawę o recytacje wierszyków i scenki teatralne. „Pluszowy miś moim przyjacielem jest” to
hasło Międzyprzedszkolnego Przeglądu
Twórczości Dziecięcej który odbył się
w siedzibie „Dzieci Płocka” w Światowy Dzień Pluszowego Misia.
(j)

Cytat numeru
Prawdziwa cnota
nie boi się śmiechu,
bo kto z nas bez grzechu.
Witold Mierzyński

J. KUKLEWICZ

Mikołajkowe Miasteczko

Już w pierwszej dekadzie grudnia do płockich przedszkoli zawitali pomocnicy Mikołaja
w osobach prezydenta
Mirosława Milewskiego
i jego zastępcy Piotra
Kubery.
Podobnie
jak
w ubiegłym roku towarzyszyły im gwiazdki
betlejemskie i śnieżynka. W tych rolach gościnnie wystąpili nauczyciele. Ratuszowy Mikołaj odwiedził wszystkich przedszkolaków –
zarówno w przedszkolach miejskich jak i niepublicz nych.
Każde
dziecko otrzymało od
Mikołaja prezent, mogło
także zrobić sobie z niecodziennym gościem
pamiątkowe zdjęcie.
(j)
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