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Ostatni akt
barbarzyńców
Usług i Przedsiębiorczości im. A.J. Nowowiejskiego (która przygotowa ła
rocznicową uroczystość) uważnie słuchała tych świadectw z „pierwszej ręki”. Płk Antoni Jelec przypomniał, że
były to ostatnie dwa bestialskie akordy
II wojny światowej w Płocku, której
skutki płocczanie odczuli już pierwszego września 1939 roku, kiedy na miasto spadły pierwsze bomby i były pierwsze ofiary, a 5 września zbombardowana została katedra. Apelował do
młodzieży, by pamiętali o okrucieństwach wojny i swoim życiem zawsze
stawali w obronie pokoju, który nie jest
dany nam na zawsze. Każde pokolenie
musi samo o niego zabiegać.
Uroczystość przy mogile większości
ofiar z ul. Sienkiewicza (a górnym
zdjęciu) rozpoczęła rota, a zakończył
hymn państwowy. Pod krzyżem i tablicą z napisem „Męczennikom terroru faszyzmu niemieckiego spalonym w dniu
19/1 1945 r. przez barbarzyńców gestapowskich. Cześć ich pamięci” złożono
wieńce i zapalono znicze.
(j)

odociągi planują wiele inwestycji
ze środków własnych spółki,
a także z budżetu miasta oraz środków
zewnętrznych, czyli np. z kredytów czy
dofinansowania z Unii Europejskiej.
21 mln złotych spółka planuje wydać na uporządkowanie gospodarki
ściekowej w mieście.
– Chcemy na ten cel pozyskać dofinansowanie ze środków europejskich –
mówi zastępca prezydenta Dariusz
Zawidzki, odpowiedzialny za pracę
spółek gminnych. – Staramy się o to
od ponad roku, ale w międzyczasie
zmieniły się procedury. Według nowych zasad, Wodociągi muszą przeprowadzić konsultacje społeczne, aby
uzupełnić wniosek i w ten sposób dostosować go do obecnych wymagań europejskich.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Płocku ma polegać m.in. na realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji
sanitarnej na terenie osiedli Góry-Ciecho mi ce wraz z po dłą cze niem do
oczyszczalni ścieków w Maszewie.

2009 rok będzie kolejnym okresem intensywnej budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Płocku
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64 lata temu, opuszczając miasto
przed zbliżającym się frontem białoruskim, Niemcy dokonali jeszcze dwóch
okrutnych mordów na płocczanach. 18
stycznia 1945 roku wywieźli 200 więźniów z płockiego więzienia do Brwilna
i w lesie rozstrzelali. Następnego dnia,
strzelając i wrzucając granaty zapalające do kamienicy przy ul. Sienkiewicza, chcieli zlikwidować ślady po więzieniu w tym miejscu ludzi z łapanek
i przypadkowych ofiar. Z 82 zamkniętych na Sienkiewicza ocalało trzech –
reszta zginęła od kul albo została żywcem spalona.
– Jedną z ofiar był kilkunastoletni
syn sąsiadki z ul. Zduńskiej – Czesiek
Rejchart – opowiadał na cmentarzu
przy al. Kobylińskiego 16 stycznia br.
Jan Szymański, świadek tamtych dni.
– Pamiętam jak matka rozpaczała, bo
to był jedynak, i jak potem wieźli go na
sankach z Sienkiewicza tu, na cmentarz.
Młodzież z Gimnazjum nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego i Zespołu Szkół

21 stycznia, w 64. rocznicę zakończenia działań wojennych w Płocku kombatanci i dyrektor
Wydziału Kultury i Sportu – Roland Bury złożyli kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza

Podziemna robota
W tym roku „Wodociągi” planują wydać prawie 3 mln złotych na opracowa nie do ku men ta cji pro jek to wej.
Powstać ma ona w 2010 roku, a realizację inwestycji zaplanowano w latach
2011-2013. Całkowity koszt przedsięwzięcia obliczono na ok. 43 mln zł.
6 mln zł ma być przeznaczone w tym
roku na rozpoczęcie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maszewie. – Środki te pochodzić będą z kredytu udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska – wyjaśnia Dariusz Zawidzki.
Prawie 8 mln zł ma kosztować kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Borowiczki
i Parcele. Przez dwa lata spółka planuje położyć ok. 9,3 km sieci w ulicach:
Kor cza ka, Har cer ska, Bo ro wic ka,

Wiejska, Wierzbowa, Liściasta, Parcele, Św. Huberta, Lisia, Żywiczna, Jastrzębia, Drozdowa oraz Szpacza.
W lipcu 2008 roku spółka podpisała
kontrakt na opracowanie dokumentacji
projektowej dla zadania: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sa ni tar ną w cen trum Płoc ka.
W tym roku ma być ona gotowa,
a miasto będzie musiało na to wydać
4,2 mln zł.
Wodociągi Płockie planują w 2009
roku zainwestować w sieć wodociągową. Ze środków własnych za 200 tys.
zł spółka wybuduje m.in. odcinek wodociągu magistralnego wzdłuż ul. Wyszogrodzkiej (od ul. Parcele do granicy
miasta). Ponadto podczas remontu ul.
Uroczej planowana jest wymiana ok.

130 metrów wodociągu. Koszt inwestycji oszacowano na 50 tys. zł. Podobne przedsięwzięcie zaplanowano
w ul. Piaska, na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Lachmana. Tam, podczas
remontu drogi, zostanie wymienionych
ok. 700 metrów rur. Kosztować to będzie ok. 250 tys. zł. Wymiana 300 metrów wodociągu czeka także mieszkańców ul. Wschodniej (od ul. Kochanowskiego do Szopena). Inwestycja będzie
połączona z remontem drogi.
Ze środków własnych spółka chce
także rozbudować sieć wodociągową
przy ul. Mazowieckiej na osiedlu Borowiczki. To już drugi etap zadania przewidzianego do realizacji w latach 20082010. W tym roku „Wodociągi” na ten
cel wydadzą 200 tys. zł.
W związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego trzeba położyć
67,5 metra wodociągu w ul. Tartacznej
za 24 tys. zł oraz wybudować sieć
o długości 210 metrów w ul. Grabówka (40 tys. zł.).
dokończenie na str. 6

Prezydent zarządził
Do wynajęcia
W budynku przy ul. 3 Maja 16 na
trzecim i czwartym piętrze jest wolnych
25 lokali. Prezydent zdecydował o ich
wynajęciu w trybie publicznego przetargu nieograniczonego. Lokale są różnej
wielkości – od 9,59 mkw. do 46,8 mkw.
Stawka wywoławcza do przetargu wynosi 10 zł/mkw.

W hołdzie powstańcom

Minęło pół miesiąca

Rozstrzygnięty został konkurs ofert
dla organizacji pozarządowych, które
w 2009 roku będą realizowały zadania
z zakresu pomocy społecznej. Do konkursu przystąpiło 20 organizacji. Komisja konkursowa wybrała 21 ofert, które
dofinansowane będą łącznie na kwotę
430 tysięcy złotych. Pomoc z budżetu
uzyskają: Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Związek Stowarzyszeń „Bank Żywności”, oddział
Stowarzyszenia Dzieci Wojny, Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych
DE FACTO, zarząd rejonowy PCK,
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im.
św. Brata Alberta, Polski Związek Głuchych, Polski Związek Niewidomych,
Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze
Stomią POL ILKO, Stowarzyszenie
SCLEROSIS MULTIPLEX, Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie „Odzyskać więzi”, Stowarzyszenie „Jestem”, Caritas Diecezji Płockiej,
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,
Hospicjum Płockie, PKPS. Kwota dofinansowania (w zależności od zadania)
wyniesie od 1 tysiąca do 55 tys. zł.
Będą plany

Prezydent zdecydował o przystąpieniu do sporządzenia trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy obejmie rejon
ulic: Dolnej, Górnej, Wodnej, Granicznej, Wyszogrodzkiej i trasę dojazdową
do mostu Solidarności. Drugi dotyczyć
będzie rejon trasy dojazdowej do nowego mostu, ulice: Grabówka i Gościniec.
Trzeci uporządkuje teren między ul.
Ciechomicką a wschodnią i południową
granicą administracyjną miasta
Tereny te są w kręgu zainteresowania
licznych inwestorów, a jednocześnie –
w obecnym stanie rzeczy – narażone są
na samowolę budowlaną na skarpie wiślanej.
(j)

Uwaga, zmiana konta
Urząd Miasta Płocka – Wydział
Skarbu i Budżetu Oddział Podatków
i Opłat informuje, iż z dniem 1 lutego 2009 roku ulega zmianie numer
rachunku bieżącego Budżetu Miasta
Płocka, na który mają być przekazywane należne dochody.
Nowy numer rachunku: PKO
BANK POLSKI 13 1020 3974
0000 5502 0177 7929.
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Na pomoc społeczną

Kwiaty składa przewodniczący Rady Miasta Płocka Tomasz Korga

22 stycznia minęła 146. rocznica
wy bu chu Pow sta nia Stycz nio we go
prze ciw ko ro syj skie mu im pe rium.
Ogól no na ro do wy zryw, og ło szo ny
ma ni fe stem Tym cza so we go Rzą du
Narodowego 22 stycznia 1863 roku,
objął nie tylko Królestwo Polskie, ale
także ziemie utracone na dzisiejszej
Litwie, Białorusi i części Ukrainy.
Było to największe z polskich powstań na ro do wych, mia ło cha rak ter
wojny partyzanckiej i cieszyło się poparciem międzynarodowej opinii publicznej.
Mimo to i początkowych sukcesów,
po roku zakończyło się klęską powstańców; kilkadziesiąt tysięcy zostało
zabitych, tysiąc straconych, około 38
tysięcy skazanych na katorgę i wywiezionych na Syberię. Reszta – około 10 tysięcy – wyemigrowała. Tragicz nym ak cen tem wiel kie go zry wu
narodowego, od którego zaczęto tracić wiarę w zwycięstwo, było pojmanie 21 kwietnia, osadzenie w płockim
więzieniu, a następnie dokonanie egzekucji 15 maja 1863 roku naczelnika

wojskowego gen. Zygmunta Skorupki
Padlewskiego. O świcie wywieziono
go z aresztu ul. Płońską (dziś ul. Padlew skie go) na miej sce stra ce nia
w sąsiedztwie koszar i wraz z kilkoma
innymi powstańcami rozstrzelano.
W 1923 roku na tym miejsc ustawiono krzyż, który zniknął po II wojnie świa to wej. Po now nie krzy żem
upamiętniono to miejsce pamięci narodowej w 1999 roku. Od tego czasu
co roku w kolejne rocznice wybuchu
powstania pod krzyżem składane są
kwia ty i pa lo ne zni cze. Po dob nie
w tym roku, w ten sposób pamięć
pow stań ców stycz nio wych ucz ci li
uczniowie szkolnego koła historycznego i samorząd uczniowski Szkoły
Podstawowej nr 18, a delegacja uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12
złożyła wiązankę kwiatów na mogile
powstańców na cmentarzu garnizonowym przy ul. Norbertańskiej. W kościele p.w. św. Stanisława Kostki odprawiona została msza święta za poległych, zamordowanych i zmarłych
powstańców.
(j)

Zdrowsza dieta uczniów
Dyrektorzy szkół przedstawili wyniki kontroli szkolnych sklepików. Są
one prowadzone w sześciu szkołach
pod sta wo wych: SP6, SP12, SP16,
SP17, SP22 oraz ZS nr 2. Dyrektorzy
stwierdzili, że w punktach tych wyeliminowano napoje gazowane (np. cola). Uczniowie nie zakupią także chipsów. Ajenci wprowadzili do swojej
oferty owoce, soki, kanapki oraz ciastka zbożowe.
Zmiany zaszły także w gimnazjach.
Kon tro le prze pro wa dzo no w G2,
G4,G5, G6 oraz G8. W tych szkołach
uczniowie nie kupią napojów gazowanych oraz ener ge ty zu ją cych (np.
w Gimnazjum nr 5 wycofany zostanie
automat z napojami tego typu). Dotych cza so wy asor ty ment po sze rzo no
o owoce (jabłka, mandarynki, banany),

jogurty, kanapki, wodę niegazowaną,
a także soki.
Ze szkół ponadgimnazjalnych skontrolowane zostały: LO im. Wł. Jagiełły,
ZS nr 3, ZSB nr 1, ZSZ nr 1, ZSUiP,
ZSEK oraz “Siedemdziesiątka”. Napoje
energetyzujące zostały zastąpione sokami oraz wodą mineralną. Uczniowie
swą dietę wzbogacą o świeże drożdżówki, owoce, a także dania na ciepło i surówki.
Wydział Edukacji jest zadowolony
z wyników kontroli. Okazało się, że niezdrowa żywność została wycofana ze
sklepików pod koniec 2008 roku. Celem
Wydziału Edukacji jest długoterminowa
zmiana nawyków żywieniowych dzieci
i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej
diecie.
seb

* Dzięki 11 finalistom olimpiad przedmiotowych „Małachowianka” zajęła 50. miejsce w kraju w rankingu
szkół ponadgimnazjalnych.
* POKiS zatrudnił ekipę alpinistów do
odśnieżania dachu amfiteatru.
* Ratuszowy Wydział Edukacji zajął
I miejsce w województwie w ogólnopolskim konkursie poznańskiego
Centrum Edukacji i Rozwoju „Samorząd na 6”.
* Sezon studniówek rozpoczęli 9 stycznia maturzyści z L.O. Stowarzyszenia Oświatowców Polskich.
* „Jagiellonka” zaprasza w każdą środę
o godz. 17 uczniów szkół ponadgimnazjalnych na zajęcia w Międzyszkolnym Klubie Myśli Polskiej.
* Trzy płockie firmy zgłosiły do Miejskiego Urzędu Pracy zamiar zwolnienia ponad 400 pracowników.
* 17 stycznia w Galerii Wisła otwarta
została 23. w kraju kawiarenka
„empik cafe”.
* Rajd Dakar po bezdrożach Argentyny ekipa Orlen Team zakończyła na
bardzo dobrych pozycjach: Krzysztof Hołowczyc na piątej, Jakub
Przygoński był jedenasty a Jacek
Czachor dwudziesty.
* Płoccy taksówkarze domagają się
podniesienia minimalnych stawek
za przejazd.
* Rozpoczął się remont Podolanki.
Wykonawca – katowicki Budus –
ma 8 miesięcy na uporanie się
z wszystkimi usterkami.
* Ponieważ zainteresowanie sztucznym lodowiskiem jest minimalne
MZOS zdecydował się je sprzedać.
* Po odwołaniu Wojciecha Rygalskiego obowiązki dyrektora płockiej delegatury Kuratorium Oświaty powierzono Joannie Banasiak.
* W celi płockiego Zakładu Karnego
powiesił się (19 stycznia) Robert
Pazik – trzeci skazany za zabójstwo
Krzysztofa Olewnika.
* TNP, Uniwersytet Trzeciego Wieku
i płocki oddział Stowarzyszenia Filmu Naukowego zaprezentowały (22
stycznia) w auli politechniki efekty
wspólnego projektu, dofinansowanego z Funduszu Grantowego – 3
filmy popularnonaukowe.
* 24 stycznia gościł w Płocku wicepremier Waldemar Pawlak. Na politechnice wygłosił wykład nt. bezpieczeństwa energetycznego Polski,
a w Muzeum Mazowieckim spotkał
się z przedstawicielami płockiego
biznesu.
* Zdymisjonowany został dyrektor
płockiego więzienia.
* Ratuszowy koordynator pomocy humanitarnej – Andrzej Gajdka przekazał stołówkom Caritasu i Stowarzyszeniu św. Brata Alberta 100 kg
ryżu i 30 kg cukru.
* Komunikacja Miejska testuje pierwszy hybrydowy autobus; ma 18 m
długości, może zabrać 150 pasażerów, zużywa 30% mniej paliwa i jest
bardzo cichy, ale kosztuje znacznie
więcej od tradycyjnego solarisa.
* Paweł Krysiak – zawodnik MUKS
Płock zdobył złoty medal w biegu
na 60 m podczas halowych
mistrzostw Polski juniorów w Spale. Ustanowił też swój życiowy rekord 6,92 s.
(j)
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*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*
Płocczanie zdecydowali, że chcą, aby po mieście jeździł tramwaj. Nie pozostaje nam nic innego, jak przystąpić
do prac – zapowiedział na konferencji prasowej, 14 stycznia prezydent Mirosław Milewski.

Przypomnijmy, że mieszkańcy mogli wypowiedzieć
się, czy chcą tramwaju w różny sposób. Mogli zagłosować w internecie lub wypełnić specjalnie przygotowane
ankiety. Ponadto profesjonalna firma SMG/KRC przebadała respondentów telefonicznie.
Na stronie internetowej Urzędu Miasta swoje głosy
oddało 7,5 tys. osób. Aż 76 proc. było za budową linii
tramwajowej w mieście. Do Oddziału Komunikacji
Społecznej wpłynęły 223 wypełnione ankiety. Na pytanie: czy w Płocku potrzebny jest tramwaj? 187 osób,
czyli ponad 84 proc. odpowiedziało pozytywnie, a 35
(15,77 proc.) – negatywnie. W rozmowach telefonicznych wyniki są podobne: wśród 1000 przebadanych
osób, aż 75 proc. chciało nowego rozwiązania komunikacyjnego w Płocku. Większe poparcie tramwaj zyskuje wśród kobiet (79 proc.) niż wśród mężczyzn (76
proc.). Tramwaju najbardziej chcą osoby do 24. roku
życia i ci, którzy ukończyli 45 lat. Biorąc pod uwagę
wykształcenie, okazało się, że największą aprobatą (80
proc.) tramwaj cieszy się wśród osób z wykształceniem
podstawowym i zawodowym.
Wśród korzyści wynikających z budowy tramwaju
wskazywane są przede wszystkim: zmniejszenie korków
i skrócenie czasu przejazdu. Mężczyźni zdecydowanie
częściej wskazują jako korzyść poprawę środowiska, kobiety zaś skrócenie czasu przejazdów. Dla osób z wykształceniem podstawowym ważna jest poprawa komfortu i wygody jazdy.

We wszystkich rodzajach badań, większość płocczan
wskazała, że woli mieć nowoczesny tramwaj typu „Translohr”, czyli na gumowych oponach z jedną szyną prowadzącą. W ankietach za takim rozwiązaniem opowiedziało
się aż 96 proc., a podczas rozmów telefonicznych – 69 proc.
– Nie ukrywam, że będzie to trudna inwestycja, ale rozpoczynamy prace – mówił Mirosław Milewski. – W I półroczu br. ogłosimy przetarg na projekt techniczny budowy linii tramwajowej w naszym mieście. Wybrana firma
będzie musiała uzyskać także pozwolenie na budowę.
Równocześnie chcemy, aby inna firma, prawdopodobnie
również wybrana w przetargu, wykonała dla nas aranżację finansową. Istnieje kilka możliwości pozyskania pieniędzy na ten cel.
Wśród opcji Prezydent wymienił m.in. środki z Unii
Europejskiej, różnego rodzaju dotacji lub bezzwrotnych
pożyczek. – Dopuszczamy też możliwość zrealizowania
przedsięwzięcia w formie partnerstwa publiczno-prywatnego – mówił Milewski. – Pieniądze z zewnątrz są konieczne, bo z budżetu miasta będziemy w stanie pokryć
maksymalnie 25 proc. całej inwestycji.
Prezydent zapowiedział także, że ponieważ płocczanie
zdecydowali, że chcą mieć tramwaj nowoczesny jednoszynowy, to miasto musi sprawdzić możliwość takiego
przedsięwzięcia. – Tylko jedna firma na świecie produkuje tego rodzaju wagoniki – wyjaśniał. – Dlatego musimy mieć pewność niezmienności ceny. Niestety, może to
wpłynąć na opóźnienie przetargu na projekt techniczny.

Według Prezydenta, w optymalnym wariancie rozpoczęcie I etapu, czyli budowa linii tramwajowej od Podolszyc do szpitala, możliwe byłoby w 2010 roku. W najgorszym przypadku termin ten przesunięty zostałby na 2011
rok. – Przy założeniu, że po Płocku będzie jeździł tramwaj
jednoszynowy, trzeba na jego budowę przeznaczyć około
dwóch lat – mówił Prezydent. – Jeśli będzie to tramwaj
klasyczny, budowa potrwa o rok dłużej.
W budżecie miasta na 2009 rok na ten cel zarezerwowano 3 mln zł, w przyszłym ma to być 12 mln zł.
Realizacja I etapu kosztować ma ok. 300 mln zł, choć
jaka będzie ostateczna cena okaże się po rozstrzygnięciu przetargu. – W przypadku tramwaju nowoczesnego, wagoniki kosztują o 500 tysięcy euro więcej niż klasyczne – wyjaśniał Prezydent. – Ale całe
przedsięwzięcie jest tańsze, ze względu na mniejszą
ingerencję w infrastrukturę miasta.
A trzeba będzie w Płocku zmienić wiele. Konieczna
jest np. budowa bezkolizyjnego skrzyżowania al. Piłsudskiego z torami kolejowymi. Aby tramwaj mógł pokonywać Rosicę, trzeba też wybudować drugą nitkę ul. Wyszogrodzkiej. Trzeba też od nowa postawić most na
Brzeźnicy. – W tym przypadku i tak za kilka lat trzeba będzie to wykonać, niezależnie od budowy linii tramwajowej – mówił Mirosław Milewski.
Niezbędne jest także poszerzenie al. Kobylińskiego
obok cmentarza bądź położenie linii obok. Przebudować
też trzeba będzie wiadukt na ul. Spółdzielczej i poszerzyć
al. Jachowicza koło Stanisławówki.
– Budowa linii tramwajowej to trudne i ambitne zadanie, ale zmieni ona oblicze miasta – zakończył Prezydent.
– To w Płocku będzie linia tramwajowa, która jako jedyna w Polsce, od czasów powojennych, zostanie wybudowana od podstaw.
Małgorzata Danieluk

Już niedługo rozpocznie się rewitalizacja Miejskiego
Przedszkola nr 1. Od września 2008 roku dzieci, które
miały uczęszczać do tej placówki, zajęcia mają w Szkole Podstawowej nr 1 przy Pasażu Vuka Karadzica.

Parking i płot

„Jedynka”
pod nadzorem

Wiosną zmieni się ogrodzenie przy Szkole Podstawowej nr 1. To nie tylko kosmetyczny zabieg, gdyż
płot zostanie przesunięty w stronę budynku. Dzięki temu powstaną nowe miejsca parkingowe.
Obecnie teren szkoły jest ogrodzony, a jego stan jest
różny. Od strony wschodniej, czyli od Pasażu Vuka
Karadzica postawiono betonowe ogrodzenie o wysokości ok. 140 cm. Jego stan techniczny jest dobry, ale
z uwagi na konstrukcję, firma, która wygra przetarg
będzie musiała je przebudować. Od tej strony do szkoły prowadzi brama wjazdowa z furtką.
Od strony wschodniej budynek otacza metalowy
płot o wysokości ok. 110 cm. Jego stan wymaga napraw, tzn. trzeba będzie wyprostować, oczyścić i pomalować niektóre elementy. Od strony zachodniej metalowe ogrodzenie ma wysokość ok. 150 cm. Jest ono
w dobrym stanie, gdyż znajduje się od strony poczty
i nie jest ogólnodostępne. Dlatego trzeba je tylko oczyścić i pomalować. Natomiast od północy w ogóle nie
ma ogrodzenia.
Po przeróbkach od strony Pasażu ogrodzenie zosta nie prze su nię te w kie run ku bu dyn ku szko ły
o 5-7,5 m. Będzie wykonane z ażurowych, metalowych elementów. W tej części znajdzie się również
nowa brama o szerokości 5 metrów i furtka o szerokości 1,2 m. Ogrodzenie od północy będzie wykonane również z metalowych, ażurowych elementów.
Naprzeciwko wejścia do szkoły zaprojektowano bramę i furtkę.
Od strony wschodniej wygospodarowane zostaną
dwie zatoki parkingowe, wyłożone szarą kostką betonową. W jednej będzie mogło zmieścić się dziewięć, a w drugiej dziesięć samochodów. W każdej
zatoce wydzielone będzie jedno miejsce dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Pomiędzy parkingiem a ogrodzeniem zostanie posadzona zieleń.
(m.d.)

Przedszkole przy ul. Kościuszki działało od 1951 roku.
Od 14 lat placówkę prowadził płocki samorząd. Niestety,
cały budynek jest w fatalnym stanie i należy mu się generalny remont. Zajmie się nim Przedsiębiorstwo Budowlane „Edbud” z Płocka. Za wykonanie wszystkich prac,
w przetargu ogłoszonym przez Urząd Miasta, zaoferowało najniższą cenę – 1 mln 684 tys. 887 zł. Droższe oferty
złożyli: Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków, Usług
Budowlanych i Handlu Export-Improt „Budjafex”
z Działdowa (1 mln 784 tys. zł), gostynińskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Bud-Gost” (1 mln 975 tys. zł),
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych „Budrox” z Gostynina (1 mln
979 tys. zł), płockie Przedsiębiorstwo Budowlane „Elmir”
– 2 mln 10 tys. zł, konsorcjum firm: Zakład RemontowoBudowlany „Rem-Bud” i Elektroinstal z Płocka (2 mln
309 tys. zł), kolejne konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Wixbud” z Mirosławia k/Płocka i P.I-U
„Wereszczyński” z Płocka (2 mln 353 tys. zł) oraz Przedsiębiorstwo Budowlane „Invest Bud”, które za wykonanie
wszystkich robót chciało 2 mln 670 tys. zł.
Obecnie przy ul. Kościuszki 7 znajdują się dwa obiekty. W jednym do tej pory znajdowało się na parterze
przedszkole, a wyżej – mieszkania. Na działce stoją też:
oficyna mieszkalna z wydzielonym podwórzem oraz komórki gospodarcze. Na pozostałej części terenu znajduje się plac zabaw dla przedszkolaków oraz altanka. Wokół rosną drzewa.
Po remoncie zagospodarowanie terenu się nie zmieni.
Natomiast część oficyny (drewniana, najbardziej zniszczona) oraz komórki gospodarcze, stare ogrodzenie podSygnały Płockie

wórza i jego utwardzenie zostaną rozebrane. Murowana
oficyna z częścią frontową od ul. Kościuszki pozostanie.
Wszystkie prace nadzorowane będą przez konserwatora zabytków, gdyż obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. Pracownicy Edbudu zajmą się remontem i rozbudową budynku głównego, który w przyszłości będzie zajmowało przedszkole. Wymienione zostaną wszystkie
drewniane stropy nad piwnicami oraz parterem. Mury zostaną oczyszczone i odgrzybione. Ściany zostaną zaizolowane i położone będą nowe tynki. Powstanie też nowa
klatka schodowa. Część niedawno wymienianych okien
na parterze pozostanie. Natomiast inne zostaną zastąpione nowymi drewnianymi i z tworzyw. Budynek będzie
miał nową więźbę dachową, a dach pokryty zostanie dachówką. Wykonany będzie też podjazd dla niepełnosprawnych. Z piwnicy na parter i poddasze rzeczy będzie
można transportować dźwigiem towarowym. Kuchnia
zostanie odpowiednio wyposażona. Robotnicy wykonają
też węzły: cieplny, wodno-kanalizacyjny, wentylacji oraz
niezbędne przyłącza. Budynek zyska także nową instalację odgromową, instalacje elektryczne i telefoniczne.
Wybudowany zostanie także nowy utwardzony parking. Powstanie on w miejscu starego podwórza i rozebranej oficyny. Po zakończeniu prac działkę otaczać będzie nowe ogrodzenie. Przedszkolaki będą mogły korzystać z nowego placu zabaw.
Zakończenie wszystkich robót zaplanowano na 31 października 2009 roku.
M.D.
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*XXXII SESJA RADY MIASTA*XXXII SESJA RADY MIASTA*XXXII SESJA RADY MIASTA*XXXII SESJA RADY MIASTA*
z obrad rajców
Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na XXXII
sesji w dniu 27 stycznia 2009 roku:

1. UCHWAŁA NR 452/XXXII/09
w sprawie przyjęcia warunkowego dofinansowania w ramach projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do
II przeprawy mostowej w Płocku – etap
I. Budowa odcinka I i II”,
2. UCHWAŁA NR 453/XXXII/09
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umów z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami uprawnionymi,
w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, na realizację zadań publicznych
w zakresie pomocy społecznej na okres
przekraczający rok budżetowy,
3. UCHWAŁA NR 454/XXXII/09
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu
Gminy – Miasta Płock kartą płatniczą,
4. UCHWAŁA NR 455/XXXII/09
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umów na okres przekraczający rok budżetowy,
5. UCHWAŁA NR 456/XXXII/09
w sprawie wyrażenia woli utworzenia
i przystąpienia Gminy – Miasto Płock
do Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,
6. UCHWAŁA NR 457/XXXII/09
w sprawie upoważnienia Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do podejmowania działań
wobec dłużników alimentacyjnych,
7. UCHWAŁA NR 458/XXXII/09
w sprawie nieodpłatnego przejęcia na
rzecz Gminy – Miasto Płock nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
8. UCHWAŁA NR 459/XXXII/09
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w rejonie trasy dojazdowej do mostu
im.”Solidarności” ul. Ciechomickiej

oraz wschodniej i południowej granicy
administracyjnej miasta w Płocku,
9 UCHWAŁA NR 460/XXXII/09
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie trasy dojazdowej do
mostu im. ,,Solidarności”, ulicy Jordanowskiej, wschodniej granicy administracyjnej miasta oraz ulicy Ciechomickiej w Płocku,
10. UCHWAŁA NR 461/XXXII/09
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie trasy dojazdowej do mostu im.”Solidarności”, ulicy Grabówka i ul.Gościniec w Płocku,
11. UCHWAŁA NR 462/XXXII/09
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w rejonie ulicy Dolnej, ulicy Górnej,
ulicy Wodnej, ulicy Granicznej, ulicy
Wyszogrodzkiej, trasy dojazdowej do
mostu im. „Solidarności” od Ronda
Wolska Polskiego w Płocku,
12. UCHWAŁA NR 463/XXXII/09
w sprawie zmiany uchwały nr
448/XXXI/08 Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie
przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy –
Miasto Płock na lata 2008 – 2032”,
13. UCHWAŁA NR 464/XXXII/09
w sprawie przejęcia z mocy ustawy na
własność Gminy – Miasto Płock porzuconego pojazdu marki Ford Escort nr rejestracyjny WP 31102, nr identyfikacyjny VIN WFOAXXGGAATB01297,
14. UCHWAŁA NR 465/XXXII/09
w sprawie zmian w Budżecie Miasta
Płocka na 2009 rok,
15. UCHWAŁA NR 466/XXXII/09
w sprawie zmiany Uchwały Nr
67/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27
lutego 2007 roku w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.

Piotr Szpakowicz

Interpelacje

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Wnoszę, aby przed okresem wiosenno-letnim wykonać nowe oznakowanie (poziome i pionowe) ścieżek rowerowych.
Czy jest planowane połączenie ścieżek
w al. Jana Pawła II z ul. Armii Krajowej?
2/ W jakim terminie i w jaki sposób jest
przewidziane połączenie pasażu Paderewskiego z Rosicą przez ul. Wyszogrodzką? 3/ Wnoszę o wyrównanie nawierzchni ul. Norbertańskiej pomiędzy
wiaduktem kolejowym a strzelnicą. 4/
Wnoszę o przycięcie i wykonanie pielęgnacji drzew wzdłuż ul. Wyszogrodzkiej,
począwszy od skrzyżowania z ul. Harcerską do granic administracyjnych miasta.

Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone
między sesjami
w styczniu 2009 roku:
Elżbieta Gapińska

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o wyjaśnienie, dlaczego przetarg na budowę „Złotego rogu” został ogłoszony na stronie internetowej MTBS 23
grudnia 2008 z terminem składania wniosków do 31 grudnia 2008? Informacja ta
nie miała szans dotrzeć do wielu firm. 2/
W jaki sposób UMP pomaga ludziom bezdomnym w czasie mrozów? 3/ Dlaczego
MTBS nie zamieścił ogłoszenia o przetargu na zabudowę „Złotego Rogu”
w mediach, zwłaszcza w lokalnej prasie?
4/ Dlaczego pisma adresowane przez
obywateli lub instytucji do Rady Miasta
Płocka nie są przedstawiane ogółowi radnych. 5/ Dlaczego Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta –
organizacja pożytku publicznego – nie
otrzymała funduszy na funkcjonowanie
w 2009 roku?

Beata Szczytniewska

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę podjąć działania w sprawie
wiosennego formowania drzew i krzewów na ul. Czwartaków, Wyszogrodzkiej i al. Jana Pawła II. 2/ Wnoszę o wymianę nasadzonych drzew na Pasażu
Paderewskiego na drzewa o kulistej koronie. 3/ Proszę o nasadzenie róż wzdłuż
alei Jana Pawła II. 4/ Wnoszę o uzupełnienie rozkładów jazdy autobusów na
przystankach KMP na Podolszycach.

Artur Jaroszewski

Barbara Smardzewska-Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o podanie aktualnego harmonogramu budowy ul. Brzoskwiniowej
wraz z brakującą infrastrukturą. 2/ Proszę o podanie aktualnego harmonogramu budowy ul. Śliwowej. Czy wyłoniono już wykonawcę?

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Na
prośbę zainteresowanych, proszę o przedłużenie kursu autobusu linii nr 12
(odjeżdżającego z przystanku przy al.
Jachowicza o godz. 13.40) do pętli na
ul. Młynarskiej (Słupno).
Opr. (j)

Szansa na kasę
Miasto złoży wniosek o przyznanie
z rezerwy subwencji ogólnej budżetu
państwa pieniędzy na remont ul. Mostowej. – Prace na odcinku od ogrodu zoologicznego do mostu mają kosztować ponad 1 milion 200 tysięcy złotych – mówi

Dariusz Zawidzki, zastępca prezydenta.
– Ponieważ jest to droga krajowa, pojawiła się szansa na otrzymanie połowy
kosztów inwestycji, czyli 620 tysięcy złotych. Teraz należy tylko czekać na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.
A nie będzie to proste, gdyż zapewne będzie wielu chętnych, którzy chcą zdobyć
środki na remonty dróg.
(m.d.)

nadanie określonego rygoryzmu urbanistycznego w odniesieniu do wszelkich form zabudowy.
Uszczegółowienie zasad przeznaczenia terenów, sposobów zabudowy określą koncepcje zagospodarowania, do których Wydział Urbanistyki i Architektury
przystąpi w drodze konkursu. Na podstawie prac wyróżnionych I nagrodami zostaną wykonane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Przewiduje się m.in., że na terenach
pomiędzy ul. Grabówka i koroną Skarpy Wiślanej, na wysokości ul. Ośnickiej powstanie tzw. mieszkalnictwo
rezydencjonalne. Obszar pomiędzy ul.
Górną i nowo projektowaną drogą Parcele-Południowa przeznaczony będzie
na budownictwo jednorodzinne. Podobne przeznaczenie będzie miał też
teren pomiędzy drogą Parcele-Południowa i koroną Skarpy Wiślanej na
wysokości ul. Ośnickiej. Domki jednoro dzin ne bę dą mog ły też sta nąć
wzdłuż ul. Cie cho mic kiej. Fun kcja
przyrodnicza zostanie zachowana na
obszarach położonych na stoku Skarpy
Wiślanej, wzdłuż dróg dojazdowych
do mostu im. Solidarności i w rejonie
ja ru przy ul. Gra bów ka. Bu dyn ki
przeznaczone na przemysł i usługi będą mogły stanąć po wschodniej stronie
ul. Granicznej. Natomiast po południowej stronie Grabówki i na podskarpiu,
przy drodze do przeprawy mostowej,
znajdą się obszary przeznaczone do
adaptacji rolniczej.
(m.d.)

Na ostatniej sesji radni postanowili przystąpić do sporządzenia czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp)

Wszystkie mpzp dotyczyć będą terenów położonych w rejonie trasy dojazdowej do nowego mostu.
Pierwszy z nich obejmuje: od zachodu południową granicę trasy dojazdowej
do mostu im. Solidarności, od północy –
oś ulicy Ciechomickiej, od wschodu –
wschodnią granicę administracyjną
miasta, a od południa – południową granicę Płocka.
Drugi oprócz trasy dojazdowej do nowej przeprawy, obejmować ma także ulice: Krakówka i Gościniec. Trzeci obejmie teren ul. Jordanowskiej, Ciechomickiej oraz wschodnią granicę administracyjną Płocka. Ostatni teren położony jest
w rejonie ul. Dolnej, Górnej, Wodnej,
Granicznej i ul. Wyszogrodzkiej.
Obszary dla których mają zostać
sporządzone miejscowe plany zagos-
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po da ro wa nia prze strzen ne go cie szą
się dużym zainteresowaniem inwestorów. Właściciele terenu dążą do podziału nieruchomości i ich sprzedaży
na ce le miesz ka nio we i usłu go we.
Dziś ustalanie warunków zabudowy
odbywa się w drodze decyzji administracyjnych. Ale dalsza działalność
inwestycyjna w oparciu o indywidualne decyzje mogłaby doprowadzić do
powstania nieodwracalnych skutków
w braku poprawności rozwiązań urbanistycznych, w tym komunikacyjnych
i architektonicznych – czytamy w uzasadnieniu do uchwał. – Terenami zagrożonymi samowolą i niezorganizowaną urbanizacją są obszary położone na Skarpie Wiślanej. Są to tereny,
które powinny podlegać szczególnej
ochronie przed dewastacją poprzez

J. GAWRYŁKIEWICZ

Gdzie co będzie

Sygnały Płockie

Sprawozdania
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Płocka
Od stycznia do grudnia 2008 roku komisja odbyła 18 posie dzeń, w tym czte ry wspól nie z innymi komisjami
Rady oraz jedną wyjazdową na stadion Wi sły Płock.
Dzie sięciu członków pod przewod nic twem Mar ka Krysz to fia ka
zajmo wało się m.in. analizą budowy i remontów dróg w latach 20062007 w rozbi ciu na poszczególne
osiedla i kontrolą przetargu na projekt hali wi dowi skowo-sportowej.
Oma wiano tak że in for ma cje nt.
m.in.: sytuacji fi nansowej Rynexu,
re mon tu am fi te a tru, in we sty cji

w 2007 roku, dzia łalności spółek
gmin nych, wy ko na nia bu dże tu
i uchwał Rady Mia sta za I półrocze
2008 ro ku. Ko mi sja opi nio wa ła
rów nież projekt uchwa ły w spra wie
Strategii Zrów nowa żone go Roz woju Miasta Płocka oraz projekt budżetu miasta na 2009 rok. W 2008
roku członkowie roz pa trzyli także
dziewięć skarg miesz kańców, dotyczą cych np. dzia ła nia dy rek to ra
Miejskiego Przedszkola nr 25 czy
działania Urzędu Mia sta Płoc ka.

Komisji Skarbu,
Budżetu i Gospodarki Finansowej
Rady Miasta Płocka
Ośmiu członków komisji – pod
przewodnictwem Wioletty Kulpy –
odbyło w 2008 roku 21 posiedzeń,
na których m.in. opiniowano projekt
budżetu, zajęto się sprawozdaniem
z realizacji wykonania budżetu rocznego i półrocznego. Na spotkaniach
przeprowadzono także analizy m.in.
funkcjonowania Komunikacji Miejskiej, Płockiego Zakładu Opieki
Zdrowotnej za 2007 rok oraz wydatków na poprawę bezpieczeństwa
w Płocku w latach 2004-2007.
Wśród tematów posiedzeń było także

m.in. rozliczenie inwestycji realizowanych przez MZGM-TBS. Członkowie zapoznali się z informacjami
na temat: wydatkowania środków finansowych na rozwój Miejskiego
Ogrodu Zoologicznego w latach
2005-2007, remontów i inwestycji
w placówkach oświatowo-wychowawczych za lata 2006-2007, umocnienia skarpy na odcinku od hotelu
Starzyński do katedry wraz z budową
amfiteatru, zagospodarowania Nowego Rynku oraz estetyki miasta,
stanu zieleni oraz skarpy wiślanej.

Obie komi sje opi niowały materiały i projekty uchwał na se sje Ra dy
Miasta Płocka, występowały o opinie praw ne. Na bieżą co roz pa trywa ły
rów nież korespondencję, a ich członkowie uczestniczyli w róż ne go rodzaju spot kaniach, uroczystościach i wystawach.
(m.d.)

Chcą do PLOT-u
Na XXXII sesji radni podjęli uchwa łę w spra wie wy ra że nia wo li
utworzenia i przystąpienia Płocka do
Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
– LOT-y tworzone są, aby promować
walory turystyczne danego regionu na
szczeblu lokalnym – mówił prezydent
Mirosław Milewski. – Celem jest skupienie aktywności wielu jednostek, stowarzyszeń i samorządów, które zajmą się
promocją turystyki Płocka.
Prezydent przypomniał, że odbyło
się już pierwsze spotkanie informacyjne, na którym większość zdecydowała, że chce, aby w naszym mieście
powstał PLOT (szerzej na ten temat
pisaliśmy w ubiegłym numerze „Sygnałów Płockich”).
Sygnały Płockie

– Lokalne organizacje turystyczne
finansowane są ze składek członkowskich. Przynajmniej na początku działalności najwięcej pieniędzy dają samorządy – mówił Mirosław Milewski.
– Potem PLOT mógłby ubiegać się
o środki zewnętrzne, między innymi
z Unii Europejskiej i z darowizn.
Prezydent zapowiedział, że w skład
PLOT weszłoby Centrum Informacji
Turystycznej, które działa w Domu Darmstadt i jest do tej pory finansowane
przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki,
czyli pośrednio z budżetu miasta. – Ponadto teraz w Urzędzie Miasta zatrudnione są dwie osoby, które zajmują się
turystyką – wyjaśniał. – Gdy powstanie
PLOT, być może, że jeden etat zostanie
przeniesiony do tej organizacji. (m.d.)

Sprawdź swoje zatoki
W najbliższy weekend w Płocku odbędą się bezpłatne badania termowizyjne w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Zdrowe Zatoki”.
Będzie można przebadać się w Galerii
Wisła, przy ul. Wyszogrodzkiej 144,
w dniach 30, 31 stycznia i 1 lutego (w
godzinach: piątek 12 – 21, sobota 10 –
21, niedziela 10 – 19).
Wszyscy zainteresowani będą mogli
wykonać zdjęcie termowizyjne zatok,
porozmawiać z lekarzem laryngologiem i otrzymać dodatkowe materiały.
Osoby, u których badanie wykaże niepokojące zmiany, będą kierowane na
dalsze konsultacje.
Zapalenie zatok o łagodnym przebiegu określane jest jako przeziębienie. Główny objaw – niedrożność nosa – może prowadzić nie tylko do
procesu zapalnego w zatokach przynosowych, ale także do ostrego zapalenia ucha środkowego i powikłań

ocz nych (obrzęk po wiek, ro pień
oczodołu, zapalenie nerwu wzrokowego, zapalenie opon mózgowych).
Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia
takich powikłań należy stosować preparaty zawierające leki zmniejszające
obrzęk i prze krwie nie błon ślu zo wych, dzia ła ją ce prze ciew za pal nie
i przeciewbólowo.
(j)

Rajdowy PTTK
Dla tych, którzy lubią chodzić i jeździć po ziemi płockiej, poznając jej
walory historyczne i przyrodnicze oddział miejski PTTK w Płocku przygoto wał na 2009 rok sze reg raj dów
o różnym stopniu trudności. Rajdowy
sezon rozpocznie się 21 lutego pieszym XXV rajdem „Zima”, który –
podobnie jak w latach ubiegłych –
zakończy się ogniskiem na terenie
Zes po łu Szkół Tech nicz nych. 25
kwietnia wystartuje pieszy i kolarski
XXXIII rajd „Do miejsc pa mię ci
narodowej” z metą w Miszewie Murowanym.
Komisja ochrony przyrody PTTK
organizuje z kolei 16 maja XXXI rajd
eko lo gicz ny „Uś miech sto krot ki”,
w którym mogą wziąć udział zarówno
piesi jak i turyści na rowerach. Wszyscy spot ka ją się na za koń cze nie
w Szkole Podstawowej w Leszczynie
Szlacheckim. Również kolarski i pieszy będzie XLI Zlot po Ziemi Mazo-

wieckiej, który zaplanowano na 19
września.
Jesienią, 10 października, turyści
spotkają się na XXXI rajdzie „Pieczonego ziemniaka”, którego będzie można spróbować na stadionie w Wykowie. Dwa tygodnie później, 24 października, po okolicach Płocka wędrować będą „małachowiacy” w kolejnym
XXXI rajdzie „Ciżemka”. Rajdowy sezon zakończy XVIII rajd niepodległości „Szlakami legionistów płockich”,
or ga ni zo wa ny przez od dział PTTK
wspólnie z „Jagiellonką”.
Natomiast klub turystki motorowej
„Motomedyk” organizuje 4 imprezy
dla turystów zmotoryzowanych: indywidualne rajdy zdobywania odznak
krajoznawczych (od marca do końca
października), V ogólnopolski rajd do
miejsc pa mię ci na ro do wej (18-19
kwietnia), V rajd motorowy „Uśmiech
stokrotki” (23-24 maja) i rajd „w nieznane (14-16 sierpnia).
(j)

Paweł KRYSIAK mistrzem Polski
Uzyskany w finale Halowych Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów

Młodszych czas 6.92 s. pozwolił zdobyć
Pawłowi Krysiakowi złoty medal
w biegu na 60m. Po przebiegnięciu
w eliminacjach „sześćdziesiątki” w 6.95
sek. wszedł do finału z pierwszym czasem. W finale podopieczny Jarosława
Dobrzeniaka udowodnił swoją dyspozycję, wygrywając z Szymonem Jaworskim (LKS Lubawa) o 0.03 sek. Paweł
jest uczniem IV L.O.
W mistrzostwach startowli również:
Marta Sowińska na 300 m (45.05s), Jakub Kiciak na 60 m (7.50s), Sebastian
Kacner – 60m (7.26) i Łukasz Chmura
w trójskoku z wynikiem 12.12 m.
Sponsorem wyjazdu reprezentacji
MUKS Płock była firma GER-BUD,
której zawodnicy dziękują za wsparcie
finansowe, które umożliwiło wyjazd do
Spały.
PM
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Turystyczny konkurs

Od 12 stycznia niektóre spółki gminne mają nowych prezesów. – Takie
zmiany, co jakiś czas są konieczne – mówił na konferencji prasowej prezydent
Mirosław Milewski. – Przyznaję, że planowaliśmy je trochę później, ale rezygnacja ze stanowiska szefa Rynexu,
przyspieszyła decyzję.
Nowym szefem Rynexu został Jarosław Troch, który ostatnio był prezesem Płockiego Parku PrzemysłowoTechnologicznego. – Jego pracę oceniam poprawnie – mówił Prezydent. –
Prawdopodobnie nowy zarząd Parku
upoważni go nawet do dokończenia negocjacji z dwoma poważnymi kontrahentami. Praca w Rynexie dla Jarosława Trocha będzie dużym wyzwaniem,
tym bardziej, że nie będzie to tylko funkcja zarządzająca.
Dla PPP-T władze miasta poszukiwały menadżera, który zajmie się pozyskiwaniem nowych inwestorów, a to – w
dobie światowego kryzysu – nie będzie
łatwe.

Pre zy dent Mia sta Płoc ka og ło sił
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki
w 2009 roku.
Konkurs ma na celu wspieranie lokalnych inicjatyw turystycznych, podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży, poznawania historii i walorów
turystycznych miasta i regionu oraz
za gos po da ro wa nia cza su wol ne go.
W roku bieżącym na zadanie dotyczące wspierania przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa została zaplanowana kwota
w wysokości 50 tys. zł.
Oferty w zamkniętych kopertach,
adresowane na Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych, z tytułem
„Otwarty konkurs ofert – turystyka
2009” z do pi skiem naz wy za da nia
„Wspieranie przedsięwzięć w zakresie
upowszechniania turystyki i krajoznawstwa”, należy składać:
1. osobiście w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3
w nieprzekraczalnym terminie do 13
lutego 2009 r. do godz. 15.30,
2. za pośrednictwem poczty (za datę
złożenia oferty zostanie uznana data
stempla pocztowego).
Nie bę dą przyj mo wa ne wnio ski
przesyłane drogą elektroniczną.
Wzór druku oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze stro-

– Zdecydowaliśmy, że na tym stanowisku sprawdzi się Robert Makówka, dotychczasowy prezes Płockiego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – uzasadniał decyzję Prezydent. – Przez pięć lat pracy poradził sobie
z trudną sytuacją w spółce. Teraz będzie
miał okazję wykazać się w innej branży.
Jak zapewnił Mirosław Milewski,
Makówka w PPP-T zajmie się skonsumowaniem obiecanych przez Marszałka Mazowsza środków unijnych oraz
pozyskiwaniem nowych inwestorów.
Nowym prezesem PZOZ został, nieznany do tej pory w Płocku, Artur Krawczyk. – Liczymy na jego nowe pomysły i że
jeszcze lepiej będzie zarządzał spółką –
mówił Prezydent. – Zmierzy się także
z realizacją planu restrukturyzacyjnego.
Mirosław Milewski ma nadzieję, że
zmiany osobowe w spółkach zapewnią
ich stabilizację oraz konsekwentny rozwój. Zapowiedział, że to nie koniec
zmian. – Chcemy, aby zarządy w każdej
spółce były dwu-, a nie jednoosobowe –
uzasadniał.
(m.d.)

Jarosław Troch ma 48 lat. W 1985 roku uzyskał dyplom Wydziału Filozofii i Socjologii UW. Był asystentem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i wykładowcą w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności. W 1987 odbył studia doktoranckie w Belgii. Następnie pełnił obowiązki naczelnika w Wydziale Kultury,
Oświaty i Sportu Urzędu Miasta. W 1992 roku związał się z firmą Levi Strauss Poland – był m.in. dyrektorem ds. eksportu i importu. Później pełnił funkcję dyrektora handlowego w czterech kolejnych firmach: PUT Unitech Płock, THB Inc.
Poland, Environ Europe UK Polska i Bliski Wschód oraz PUS Cover. Współzałożyciel Polsko-Arabskiej Izby Gospodarczej – w 2004 roku został jej prezesem
i dyrektorem generalnym. W 2005 roku objął stanowisko pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. rozwoju gospodarczego i aktywnych form zwalczania bezrobocia.
Od 2007 roku pełnił funkcję prezesa PPP-T.
Robert Makówka ma 34 lata. W 2000 roku uzyskał tytuł magistra prawa na
UMK w Toruniu. Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zarządzania
w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
w Warszawie, Podyplomowego Studium dla Ekspertów i Doradców Podatkowych
w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy w Warszawie oraz
Podyplomowego Studium Menedżerskiego i Zarządzania Spółką Handlową w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył kurs dla członków rad nadzorczych
w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Pracę zawodową rozpoczynał w Telekomunikacji Polskiej. W latach 2003-2004 pracował w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miasta Płocka. W czerwcu 2004 roku został prezesem zarządu PZOZ.
Jednocześnie pełnił funkcję dyrektora, a następnie likwidatora SZPZOZ w Płocku.
Artur Krawczyk ma 32 lata. Urodził się w Olsztynie. W 2001 roku ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego. W ubiegłym roku rozpoczął studia doktoranckie z zarządzania projektami na Akademii Obrony
Narodowej w Rembertowie. Jest również absolwentem studiów podyplomowych,
m.in. z bezpieczeństwa informacji na Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, „IT w biznesie” w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Ukończył także studia Master of Business Administration prowadzone przez
Katedrę Ekonomii i Zarządzania Gospodarką Politechniki Lubelskiej oraz University od Illinois. Ostatnio, od 2006 roku pełnił funkcję kierownika zespołu w Biurze
Pełnomocnika Rządu ds. Dostosowania Organów Administracji Państwowej do
współpracy z Systemem Informatycznym SIS i VIS (System Informacyjny Schengen i System Informacji Wizowej). W latach 2004-2006 był kierownikiem w Wydziale Koordynacji Informacji w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Zatrudnienie w Urzędzie Marszałkowskim podjął w 2003 roku na stanowisku inspektora w Wydziale
Zarządzania Ekonomiczno-Administracyjną Działalnością Placówek. W latach
1998-2003 pracował m.in. jako doradca ds. sprzedaży w Citibanku Handlowym i jako sales executive w grupie 4Media. Pełnił również funkcję dyrektora (właściciela)
Policealnego Studium Zawodowego Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Przasnyszu.
Ponadto prowadzi działalność społeczną. Jest m.in. członkiem rady nadzorczej „Palma” Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych Przychodni Akademickiej,
jak również Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Żelazna Brama”.
opr. (a.g.)
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ny internetowej Urzędu Miasta Płocka:
www.plock.eu, lub otrzymać od Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds.
Organizacji Pozarządowych, ul. Misjonarska 22 lub w Wydziale Promocji,
Turystyki i Współpracy z Zagranicą
Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1,
pok. 224.
Przy wyborze oferty brana będzie
pod uwagę: zawartość merytoryczna,
dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań w zakresie turystyki, charakter i zasięg oddziaływania przedmiotu oferty, kalkulacja kosztów realizacji zadania, stopień zaangażowania oferenta, sponsorów lub innych jednostek organizacyjnych, spójność projektu.
Preferowane będą oferty dotyczące
zadań, projektów i programów o charakterze ciągłym i cyklicznym, nowatorskie w formie i treści, zgodne z zapotrzebowaniem społecznym, propagu ją ce tu ry sty kę i kra joz naw stwo,
adresowane do dzieci i młodzieży.
Szcze gó ło we in for ma cje uzy skać
moż na
na
stro nach
in ter neto wych Urzę du Mia sta Płoc ka
http://bip.ump.pl/?do=ko mu ni ka ty&dis play=1925 oraz w Wy dzia le
Pro mo cji, Tu ry sty ki i Współ pra cy
z Zagranicą, Stary Rynek 1, 09-400
Płock, tel. (024)367 17 26, pok.224.
(j)

Podziemna robota
dokończenie ze str. 1
– Ze względów technicznych najtrudniejsza będzie wymiana rur w alei Kilińskiego oraz w ulicy Kolegialnej – zapowiada zastępca Prezydenta. – Wiele lat eksploatacji spowodowało, że przekroje
przewodów są mocno przewężone i nie zapewniają odpowiedniej wydajności przesyłu wody dla zasilenia osiedli obsługiwanych z tych wodociągów. Ich przebudowanie wpłynie na poprawę pracy całej sieci.
Oszacowano, że wymiana rur wraz
z przyłączami w al. Kilińskiego (na odcinku od al. Jachowicza do ul. Warszawskiej)
ma kosztować ponad 850 tys. zł, a prace
w ul. Kolegialnej (od ul. Gradowskiego do
1 Maja) – 600 tys. zł.
Z budżetu miasta spółka chce otrzymać
ponad 2 mln zł na cztery inwestycje. Planowane jest m.in. dokończenie budowy
wodociągu w ul. Krakówka. Za 1,3 mln zł
ma zostać ułożone 2,8 km rur. Prawie 340
tys. zł w drugiej połowie roku przeznaczonych będzie na rozpoczęcie budowy
wodociągu w ul. Urodzajnej. Zakończenie
tej inwestycji przewidziano w 2010 roku.
Wykonanie projektu i rozpoczęcie inwestycji pn. Budowa wodociągu zasilającego Budy Dolne i Tokary ma kosztować
w tym roku ok. 250 tys. zł. Realizację
przedsięwzięcia zaplanowano do 2011 roku. Około 100 tys. zł kosztować ma ułożenie 270 metrów rur w ul. Sarniej i Wilczej.
Kolejnym zadaniem Wodociągów będą
inwestycje w sieć kanalizacyjną. Większość zadań wykonana będzie ze środków
własnych. Zaplanowano m.in. renowację

metodą bezodkrywkową kanału kanalizacji ogólnospławnej w ul. Łukasiewicza (na
odcinku od ul. Tysiąclecia do al. Kobylińskiego). Wcześniej trzeba jednak ustalić
czy trasa kanalizacji sanitarnej nie będzie
musiała ulec zmianie w związku z planowanym przebiegiem linii tramwajowej.
W związku z rozwojem budownictwa
mieszkaniowego, w 2009 roku zaplanowano budowę 45 metrów kanalizacji sanitarnej w ul. Górka wraz z doprowadzeniem
kanału do granicy pasa drogowego. Inwestycja ma kosztować 25 tys. zł. Z tych samych przyczyn trzeba także rozbudować
za 29 tys. zł sieć w ul. Tartacznej i wybudować za 50 tys. zł odcinek wodociągu
o długości 150 metrów w ul. Grabówka.
W ramach uporządkowania gospodarki
ściekowej na osiedlu Borowiczki trzeba
przepiąć do sieci miejskiej kanalizację sanitarną z oczyszczalni ścieków, znajdującej
się na terenie byłej cukrowni. Według szacunków kosztować będzie to ok. 150 tys. zł.
To samo za 250 tys. zł trzeba zrobić z kanalizacją sanitarną w Górach. – Zadanie to
musi zostać wykonane, gdyż miasto na
własność nieodpłatnie otrzymało nieruchomość z Agencji Rolnej Skarbu Państwa – wyjaśnia Dariusz Zawidzki. – Spółka otrzymała też teren oczyszczalni ścieków w Górach wraz z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną. 200 tysięcy
z kwoty na przepięcie do sieci miejskiej
pochodzić będzie z subwencji.
Jak z tego wynika, płocczan czeka
w tym roku wiele rozkopanych ulic.
Małgorzata Danieluk
Sygnały Płockie

Nowe zasady
opłacania składek ubezpieczeniowych
Od stycznia 2009 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą i opłacające
składki od minimalnej podstawy, nie
muszą już czterokrotnie w ciągu roku
sprawdzać wysokości składek, jakie
mają wpłacić do ZUS. Stawki przez cały rok będą takie same.
Takie uprawnienia wprowadziła nowelizacja ustawy z 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którą w okresie od 1
stycznia do 31 grudnia danego roku,
podstawę wymiaru składek na ubezpie-

czenie społeczne osób prowadzących
działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Kwota ta wynosi
3.193 zł, tym samym podstawa wymiaru składek, o której wyżej mowa w 2009
roku stanowi kwotę 1.915,80 zł.
Podobnie jednakowa będzie składka
na ubezpieczenie zdrowotne. Aktualnie
trwają prace legislacyjne związane
z ujednoliceniem jej wysokości.

Wynagrodzenie minimalne
zamiast zerowego
Od 1 stycznia 2009 r. osobom, które
w okresie wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru emerytury i renty wykonywały pracę w ramach stosunku pracy,
lecz nie mają możliwości udowodnienia
wysokości zarobków, ZUS ponownie
przeliczy świadczenia, przyjmując w każdym roku obowiązujące wówczas minimalne wynagrodzenie.
Dotyczy to osób, które:
1. począwszy od 1 stycznia 2009 r. będą ubiegały się o emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy po raz pierwszy, oraz
2. już mają ustalone prawo do świadczenia, a w podstawie wymiaru – za okres,
w którym pracowały – mają przyjęte wynagrodzenie zerowe.
Dotyczy to również przypadków,
w których przy ustalaniu kapitału początkowego przyjęto wynagrodzenie zerowe
oraz świadczeń dla repatriantów.
Kwotę minimalnego wynagrodzenia
przyjmuje się również za okresy, w których
pracownik pobierał wynagrodzenie za czas
niezdolności do pracy oraz kwot zasiłków:
chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.

Przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenia, które podlega uwzględnieniu przy obliczaniu podstaw wymiaru,
wy na gro dze nie to przyj mu je się
pro por cjo nal nie do wy mia ru cza su
pra cy oraz okre su po zo sta wa nia
w ubez pie cze niu pra cow ni czym.
Oznacza to, że jeże1li pracownik był
zatrudniony np. na /2 etatu,wówczas
do ustalenia podstawy wy
miaru ZUS
1
przyjmie odpowiednio /2 minimalnego wynagrodzenia.
ZUS nie przyjmie natomiast wynagrodzenia:
1. za okresy, w których pracownik
nie otrzymywał wynagrodzenia np.
przebywał na urlopie bezpłatnym,
2. za okresy pozostawania bez pracy, które zostały zaliczone jako okresy
ubezpieczenia,
3. osobie przywróconej do pracy na
podstawie wyroku sądowego.
Przeliczenia, o którym mowa, ZUS
do ko nu je na wnio sek świad cze nio biorcy, złożony we właściwej terytorialnie jednostce Zakładu.
Barbara Smardzewska-Czmiel
(rzecznik prasowy O/ZUS w Płocku)

Mazowieckie Centrum PET-CT
Pierwsza w województwie mazowieckim pracownia PET-CT, która mieści się przy Wojskowym Instytucie Medycznym w ciągu pierwszego roku działalności przebadała blisko 2 000 osób ze
zmianami nowotworowymi. Zapotrzebowanie na diagnostykę PET-CT jest
tak duże, że w najbliższym czasie ośrodek rozpocznie pracę w systemie dwóch
zmian.
Ponad 90% przypadków badanych
w Mazowieckim Centrum PET-CT jest
refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pozostałe badania są realizowane na podstawie odrębnych
umów ze szpitalami oraz dla pacjentów
prywatnych. Miesięcznie ośrodek bada
ok. 180 – 200 osób.
Lekarze z Mazowieckiego Centrum
PET-CT najczęściej badają zmiany
w płucach. – Blisko 50 % wskazań do
realizowanych badań stanowią nowotwory płuc. Z tego względu pozotonoSygnały Płockie

wy tomograf emisyjny znajdujący się
w naszej pracowni został zoptymalizowany do oceny płuc za pomocą tzw.
bramki oddechowej. Dzięki temu wyniki badań są bardziej precyzyjne –
mówi kierownik MC PET-CT doc.
Mirosław Dziuk.
Pozostałe wskazania dotyczą chłoniaków (20%), nowotworów przewodu pokarmowego (15%), poszukiwania
ognisk nowotworu oraz badań kardiologicznych i badań ośrodkowego układu
nerwowego. Warszawska pracownia
PET-CT, jako pierwsza w Polsce,
przeprowadza rutynowo badania raka
gruczołu krokowego za pomocą FCH
(choliny). Dzięki takiej diagnostyce
uzyskiwana jest wysoka dokładność
oceny stopnia zaawansowania choroby
nowotworowej nieosiągalna w przypadku zastosowania innych metod.
Z pracowni mogą korzystać wszyscy
mieszkańcy woj. mazowieckiego. S.G.

Stanąć na nogi
Aktualnie w noclegowni dla kobiet
z dziećmi przy ul. Misjonarskiej mieszka 11 pań i 19 dzieci. Wszyscy mają za
sobą ciężkie doświadczenia – najczęściej przemoc, alkoholizm, codzienne
awantury i wreszcie bezdomność. Tu
znaleźli spokój. Warunki nie są komfortowe, ale zaspokajają podstawowe potrzeby i przede wszystkim jest ciepło,
spokojnie, mija strach, że zaraz zacznie
się bicie. Można wreszcie zastanowić
się, co ze sobą i dziećmi zrobić, można
poradzić się fachowców.
– Mamy dyżury prawnika, pedagoga,
logopedy – mówi szefowa ośrodka Grażyna Cieślik. – Kobiety trafiają do nas
najczęściej bardzo wystraszone, zagubione, nie widzące wyjścia z sytuacji.
Sama rozmowa z kimś życzliwym jest
dużą pomocą. A nasi specjaliści jeszcze
doradzą, powiedzą jak pokonać przeszkody, choćby w egzekwowaniu alimentów, wskażą jak „stanąć na nogi”. Realizujemy program wychodzenia z bezdomności – od nauki jak szukać pracy
po spotkania z pracodawcami. Z dziećmi i z paniami pracuje też socjoterapeu-

ta. Chodzi o to, by pokrzywdzone kobiety uwierzyły w siebie i jak najszybciej
usamodzielniły się. Niektórym udaje się
to już po pół roku, inne potrzebują półtora roku.
W piątek, 23 stycznia noclegownię
odwiedził wojewoda mazowiecki Jacek
Kozłowski. Zaoferował pomoc rzeczową i finansową, zachęcał do złożenia
wniosku o dofinansowanie konkretnego
przedsięwzięcia.
Lokatorzy noclegowni otrzymują
podstawowe artykuły spożywcze, sami
przyrządzają sobie i swoim dzieciom
posiłki, piorą, sprzątają. Jeśli ktoś nie
ma żadnych środków do życia, do czasu
znalezienia jakiejkolwiek pracy, choćby
dorywczej, pozostaje na utrzymaniu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeśli ma jakieś dochody, partycypuje w swoim utrzymaniu.
Większości kobiet po roku udaje się
ułożyć sobie życie od nowa. Jeśli znajdą
pracę mogą wynająć sobie pokój i czekać na przydział mieszkania socjalnego.
Niektóre, niestety, po jakimś czasie
wracają – to najczęściej te, które „dały
się przeprosić” skruszonym mężom, nachodzącym noclegownię, z kwiatami,
obiecującymi poprawę.
(j)

KRZYSZTOF KALIŃSKI

ZUS informuje

Wojewoda miał okazję podziwiać akrobatyczne umiejętności najmłodszych mieszkańców

Przyszedł czas na remont
Szkoła Podstawowa nr 23 będzie miała inną elewację. Płockie Przedsiębiorstwo Budowlane „Elmir” zaproponowało w przetargu najkorzystniejszą cenę –
242 tys. zł – za wykonanie usługi. Tym
samym pokonało innych oferentów.
Fortum DZT Service ze Świebodzic wycenił prace na ponad 257 tys. zł. O ponad 24 tys. więcej chciał Zakład Remontowo-Budowlany Rem-Bud z Płocka, a Zakład Usługowo-Handlowy Łukasz Witek zaproponował 301 tys. zł.
O ponad 19 tys. zł więcej wycenił swoją usługę płocki Stalbud, a najdroższa
okazała się Firma Budowlano-Montażowa Izomar z Płocka – 349 tys. zł.
Pracownicy Elmir-u będą mieli sześć
miesięcy na wykonanie prac. Budynek
mieści przy ul. Walecznych 20. Roboty
przeprowadzone będą w segmencie C
i D. W pierwszej części remont obejmie
elewację wschodnią, a w drugiej –
wschodnią i południową.
Segment C jest dwukondygnacyjny,
a D – trzykondygnacyjny, oba w cało-

ści są podpiwniczone. Wybudowane
zostały w tradycyjnej technologii ze
stropami z płyt. Na dachu znajduje się
papa. Okna są drewniane, podwójnie
szklone.
Elewacje przewidziane do remontu
są w złym stanie technicznym i stwarza ją za gro że nie. Dla te go naj pierw
trzeba skuć tynki i zdemontować płyty
wiórowo-cementowe. Trzeba też będzie zdjąć kraty zabezpieczające okna,
po ma lo wać je dwu krot nie far ba mi
olejnymi i ponownie założyć. Drewniane okna zostaną wymienione na plastikowe, a ściany docieplone. Wykonawca wymieni też kratki wentylacyjne i elementy blacharskie wokół dachu. Po remoncie budynek będzie miał
no wą izo la cję prze ciw wil go cio wą,
a na cokole ułożone zostaną nowe
płytki klinkierowe. Całość elewacji –
po nałożeniu nowych tynków – zostanie pomalowana. Wokół szkoły ekipa
ułoży nową opaskę z kostki betonowej
o grubości 6 cm.
(m.d.)
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Ustąp i zwolnij
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– W sumie w 2008 roku odnotowano
ponad 2300 kolizji, z czego ponad 1,5 tysiąca w Płocku – mówi rzecznik. – To
spadek do poprzedniego roku o 1,3 proc.
Niestety, nadal dla niektórych kierowców picie alkoholu i kierowanie pojazdem nie wykluczają się. W ubiegłym
roku policjanci zatrzymali 687 kierowców w stanie nietrzeźwości i 120 po
użyciu alkoholu.
Funkcjonariusze z Sekcji Ruchu Drogowego KM przeprowadzili szereg akcji,
których celem była poprawa bezpieczeństwa na drogach. Podczas akcji „Trzeźwość” skontrolowano 2960 pojazdów,
ujawniono 73 nietrzeźwych, zatrzymano
28 praw jazdy.
– Podczas trwania akcji „Prędkość”
skontrolowaliśmy 916 kierowców – opowiada Mariusz Gierula. – 683 z nich otrzymało mandaty.
W wyniku kontroli 302 taksówek, funkcjonariusze ujawnili 181 wykroczeń, nałożyli 98 mandatów i zatrzymali 30 dowodów rejestracyjnych. Bezkarnie nie mogli
się czuć również kierowcy autobusów.
Policjanci skontrolowali 282 autobusy.
– Ujawniliśmy 121 wykroczeń, nałożyliśmy na prowadzących 61 mandatów
i musieliśmy zatrzymać 37 dowodów rejestracyjnych – wymienia rzecznik.
Policjanci z Sekcji Ruchu Drogowego
brali również udział w wielu działaniach
profilaktycznych np.: „Bezpieczna droga
do szkoły”, „Bądź widoczny – nie daj się
zabić”, „Odblaski życia” oraz „Zatrzymaj
się i żyj”.
(m.d.)

Powietrzna „erka”

KMP

Policjanci z płockiej drogówki podsumowali 2008 rok. Niestety, statystyki są
niepokojące. W ubiegłym roku wydarzyło
się więcej wypadków, w których zostało
rannych więcej osób niż w 2007 roku.
– Na szczęście liczba zabitych jest
mniejsza – mówi Mariusz Gierula, rzecznik prasowy policji. – Nadal kierowcy
przekraczają znacznie prędkość, wymuszają pierwszeństwo i – niestety – jeżdżą
pod wpływem alkoholu.
W 2008 roku na terenie działania KMP
w Płocku (powiat ziemski i grodzki) doszło do 412 wypadków drogowych (w
2007 roku – 407), w których zginęło 38
osób, a 555 zostało rannych.
Głównymi przyczynami wypadków
były: nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (165), niebezpieczna prędkość
(139), błędy pieszych (52) oraz nieprawidłowe omijanie, wyprzedzanie lub wymijanie (29).
Najmniej wypadków wydarzyło się
w gminach: Nowy Duninów, Słubice – po
trzy oraz Mała Wieś – dziewięć. – Najbardziej niebezpiecznie było na terenie gmin:
Radzanowo – 25 wypadków, Stara Biała
i Bielsk – po 21 oraz w Słupnie – 20 wypadków – opowiada Gierula.
W Płocku do wypadków najczęściej
dochodziło na ul. Wyszogrodzkiej. Tam
funkcjonariusze interweniowali przy 28
wypadkach i 261 kolizjach. Niebezpiecznie było też na ulicach: Bielskiej (17 wypadków, 121 kolizji), Łukasiewicza (odpowiednio: 12 i 105), al. Jachowicza (12
i 53) oraz Dobrzyńskiej (10 i 42),

Nowoczesna jednostka
Ma 6,5 metra długości, 2,5 metra szerokości i 150 koni – mechanicznych
oczywiście, bo mowa tu o nowoczesnym pontonie, którzy na początku stycznia otrzymali płoccy strażacy.
Sprzęt trafił do Jednostki RatowniczoGaśniczej nr 2 na Radziwiu. Kosztował 100
tys. zł. Zakup sfinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendy
Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz
Komendy Miejskiej PSP w Płocku.
Płoccy strażacy są drugą jednostką
w Polsce, która dysponuje takim sprzętem.
Ponton ma podwójne dno, jego pokład jest
sztywny i mieści się w nim 12 osób.
– W zależności od śruby jaką ma założoną, może płynąć z maksymalną prędko-
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ścią od 80 do 100 kilometrów na godzinę
– opowiada rzecznik prasowy płockiej
straży pożarnej Jacek Starczewski. – Jest
przeznaczony do wykorzystania przede
wszystkim na dużych akwenach wodnych.
Dzięki sztywnemu pokładowi, już chwilę
po wyciągnięciu z wody osoby poszkodowanej ratownicy mogą zająć się udzielaniem pierwszej pomocy.
Strażacy z nowej jednostki będą korzy sta li głów nie na Wi śle. Jed nak
płoccy ratownicy działają nie tylko na
terenie miasta i powiatu. Już wielokrotnie w czasie powodzi wyjeżdżali
do innych rejonów kraju, a nawet za
granicę. Teraz podczas takich działań
pomagać im będzie nowoczesna jednostka pływająca.
(m.d.)

15 stycznia oficjalnie w Płocku zaczęło działać Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. – Bardzo się cieszę, że lata starań
zakończyły się sukcesem – mówił Kajetan Górzyński, dyrektor Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. – Po raz
pierwszy w naszym mieście będzie na
stałe stacjonowała lotnicza karetka.
Przygotowania do uruchomienia LPR
w Płocku trwały od 2005 roku. – To bardzo ważne, aby miasto, gdzie znajdują się
zakłady przemysłowe, zajmujące się wytwarzaniem i transportem materiałów niebezpiecznych, miało śmigłowiec – wyjaśniał Górzyński. – Ponadto, po ulicach jeździ coraz więcej samochodów, a co za tym
idzie zwiększa się ryzyko wypadków. Do
tej pory, gdy była taka potrzeba, śmigłowce przylatywały albo z Warszawy (120
km), albo z Bydgoszczy (180 km). Teraz
w ciągu trzech minut lotnicza karetka gotowa jest do startu i aby przewieźć pacjenta, np. do Warszawy potrzebuje 20 minut.
Zwykły ambulans potrzebuje 1,5-2 godziny. A w przypadkach zagrożenia życia,
każda minuta się liczy.
Płocka filia Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego jest 17. w kraju. Obejmuje ona rejon w promieniu ponad 60
km od Płocka. Obsługuje – oprócz
Płocka – tereny: Gostynina, Sierpca,
Kutna, Sochaczewa, Płońska, Raciąża,
Lipna, Włocławka, a nawet GolubiaDobrzynia.
Baza płockiej filii LPR znajduje się
na terenie lotniska przy ul. Bielskiej 67.
Na terenie aeroklubu wybudowano
nowoczesny hangar, pomieszczenia
dla personelu, salę z inkubatorem dla
noworodków. Obok znajduje się podziemna stacja paliw oraz lądowisko
z systemem nawigacyjnym. W bazie
pracuje na zmiany po dwóch ratowników i pilotów oraz siedmiu lekarzy.
Na razie powietrzna karetka będzie
dyspozycyjna od godz. 7 do godziny
przed zachodem słońca. Dyżury całodobowe możliwe będą dopiero wtedy, gdy
płocka stacja dostanie nowy śmigłowiec. – Według obietnic powinno stać
się to w 2010 roku – mówił Kajetan Górzyński. – Wtedy do Polski mają trafić
23 nowoczesne maszyny.
Teraz płocka załoga lata używanym
śmigłowcem Mi-2+. – To stara maszyna

produkcji polskiej, ale konstrukcji jeszcze radzieckiej – opowiada pilot Arkadiusz Choiński. – To taki dobry traktor
do pracy. Do wypadków lata 3-osobowa
załoga: pilot, ratownik oraz lekarz.
Przyjęliśmy, że nie latamy z większą
prędkością niż 180 km/godz.
Na pokładzie śmigłowca znajdują się
m.in.: nosze, respirator, defibrylator
oraz niezbędne leki. – Wyposażony jest
jak karetka typu „R” – mówi dyrektor
Górzyński.
Koszt bu do wy oraz wy po sa że nia
wyniósł 4,1 mln zł. – Aby płocka baza
mogła powstać potrzebne było zaangażowanie wielu instytucji oraz osób –
opowiada. – Ministerstwo Zdrowia
przekazało śmigłowiec, Marszałek Województwa Mazowieckiego wziął na
siebie wybudowanie bazy, a miasto
przekazało działkę.
Ci, którzy pomogli w tworzeniu LPR
w Płocku, 15 stycznia otrzymali podziękowania oraz medale okolicznościowe,
specjalnie wybite z tej okazji. Przedsta-

Wstęgę przecina zastępca prezydenta
Dariusz Zawidzki

wiciele ministerstwa, władz województwa, miasta, powiatu, inspektora budowlanego, Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Warszawie
oraz inni zaproszeni na uroczystość
mieli okazję przeciąć wstęgę, symbolizującą otwarcie w Płocku bazy LPR.
Śmigłowiec oraz hangar poświęcił bp.
Piotr Libera.
Małgorzata Danieluk
Sygnały Płockie

W Płocku ginie coraz mniej samochodów. – W 2008 roku zginęły 63 – mówi
Anna Lewandowska z zespołu prasowego płockiej komendy. – Jeszcze kilka lat
temu tyle samochodów ginęło w ciągu
miesiąca lub dwóch.
Kryminalni z zespołu do walki z przestępstwami samochodowymi przypuszczają, że złodziejom po prostu nie opłaca już kraść pojazdów w Polsce. – W
krajach Unii Europejskiej jest większy
wybór, a ludzie nie zabezpieczają tak
dobrze swoich aut – opowiadają.
Od kiedy powstał komisariat na Podolszycach, Płock został podzielony na
– jak mówi Lewandowska – dwie strefy
wpływów. Komisariatowi podlegają tereny od ul. Granicznej na wschód, nad
resztą miasta czuwa komenda. Dlatego
dane o kradzieżach, policjanci podzielili na dwie jednostki.
Na Podolszycach i przyległych osiedlach w 2008 roku skradziono 24 auta. –
Wszystkie kradzieże miały miejsce do
sierpniu. Potem już żaden pojazd nie
zginął – opowiada Marek Majewski, komendant komisariatu. – Najwięcej samochodów (7) skradziono w czerwcu,
w styczniu – cztery, w kwietniu i maju po
trzy, w lutym, marcu i lipcu – po dwa,
a w sierpniu jeden.
Jak to się stało, że nagle proceder
ustał? – Myślę, że najbardziej przyczyniły się dwie sprawy – mówi Majewski. –
Najpierw policjanci z komendy miejskiej namierzyli i zlikwidowali „dziuplę” w okolicy Płońska, co dało przestępcom istotny sygnał, że w Płocku nie
są bezkarni. Dla złodziei zrobiło się też
niebezpiecznie, gdy na osiedlach pojawiły się dodatkowe patrole.
Najwięcej kradzieży zanotowano na
Podolszycach. Aż cztery auta zniknęły
z al. Jana Pawła II. – Ale złodzieje nie
bali się też odjechać z parkingów przed
Auchan i Obi – opowiada Anna Lewandowska.

Niestety, ustalono sprawców tylko
w jednym przypadku. – To była stara
skoda, złodzieje porzucili ją w lesie
i spalili – dopowiada Marek Majewski.
– Kiedy ich złapaliśmy, twierdzili, że
w drodze auto się popsuło i nie mieli co
z nim zrobić, więc puścili z dymem.
W innych częściach Płocka, które podlegają funkcjonariuszom urzędującym
w komendzie przy ul. Słowackiego,
w 2008 roku zginęło 39 samochodów.
Rekordowy pod tym względem był listopad. Złodziejom spodobało się aż sześć
aut. Po pięciu właścicieli zgłosiło kradzież swoich pojazdów w lutym, lipcu
oraz wrześniu. Po trzy auta zginęły
w styczniu, marcu, maju oraz październiku. W grudniu skradziono tylko jeden samochód, a w kwietniu policjanci nie odnotowali żadnego zgłoszenia.
– Grudniowa kradzież jest chyba „najciekawsza” – opowiadają kryminalni. –
Wtedy został zrabowany w pełni ubezpieczony Chrysler Grand Voyager, którym na święta przyjechał Polak z Anglii.
Nie ma w Płocku miejsca, które można
by wskazać jako szczególne niebezpieczne dla aut; złodziejska mapa obejmuje
ulice w całym mieście.
W 11 sprawach związanych z przestępstwami samochodowymi policjantom
udało się wykryć i zatrzymać sprawców.
Do tego dochodzą jeszcze samochody, jakie odzyskano, choć zostały zrabowane
gdzieś w Polsce, albo na terenie UE.
– Polacy narażeni są na inny rodzaj
przestępstw samochodowych – mówią
policjanci. – Kupują auta sprowadzane
z zachodu, podpisują fałszywe umowy
i często nieświadomie stają się paserami,
bo nabytek został skradziony w Niemczech, Austrii czy Belgii. Do tego dochodzi odpowiedzialność karno-skarbowa
związana z zaniżonymi w tych umowach
cenami. Niestety, wciąż jesteśmy łowcami
„niezwykłych okazji”, co bardzo często
wychodzi szybko bokiem.
(m.d.)

Śmiertelna statystyka
– W 2008 roku w sposób nagły i bez
niczyjej „pomocy” zmarło w Płocku 129
osób – mówi Anna Lewandowska z zespołu prasowego płockiej policji. – Zawsze, kiedy znajdowane są zwłoki, powiadamiana jest policja, biegły lekarz
oraz prokurator. Trzeba wykonać szereg czynności, by ustalić, czy dana osoba zmarła śmiercią naturalną czy w wyniku przestępstwa.
Jak wynika z policyjnych statystyk,
licz ba zgo nów w 2008 ro ku by ła
mniejsza o 33 niż rok wcześniej. Najwięcej takich zdarzeń miało miejsce
w maju, bo aż 19. Najmniej zgonów
zarejestrowali policjanci w lipcu –
sześć, październiku – siedem i osiem
we wrześniu.
– Aż 10 osób odebrało sobie życie –
przytacza statystyki Lewandowska. –
Sześć z nich powiesiło się, dwie wyskoczyły przez okno, jedna utopiła się
w wannie oraz jedna zmarła z wyziębieSygnały Płockie

nia, ale było to celowe, samobójcze
działanie.
Policjanci przyznają, przyczyną większości zgonów jest alkohol. – Osoby nadużywające alkoholu są często niedożywione, ich organizmy są wyniszczone
i nie wytrzymują kolejnej dawki trunków
– opowiada nadkomisarz Piotr Jasiński
z sekcji dochodzeniowo-śledczej.
Ale są też bardziej optymistyczne wieści. W ubiegłym roku policjantom udało
się uratować kilka osób, dlatego, że sąsiedzi lub dalsza rodzina zaalarmowali
płocką komendę, że ktoś „zniknął
z oczu” i nie otwiera drzwi. – Z pomocą
strażaków funkcjonariusze wchodzili do
środka i wezwany lekarz ratował takie
osoby z nieraz bardzo groźnej niedyspozycji – opowiada Anna Lewandowska. –
Jeśli takich zachowań będzie więcej, jeśli staną się powszechne, statystyki za rok
2009 mogą okazać się bardziej optymistyczne niż rok czy dwa lata temu. (m.d.)

Dla potrzebujących

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Wybredni złodzieje

Oprzyrządowanie do trzech pomp
insulinowych to prezent dla Wandy
Sołtysiak od płockiego oddziału Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc dzieciom”.
– Wcześniej, w 2004 roku pani Wanda otrzymała od nas pompy – opowiada Sta ni sław Le wan dow ski, pre zes
Stowarzyszenia, który 26 stycznia osobiście wręczył wielkie pudło.
Pompy są niezbędne do życia trójce
dzieci p. Wandy: 23-letniej Karolinie,
19-letniemu Marcinowi i 14-latniej Paulinie. Wszystkie od kilku lat chorują
na cukrzycę. Pani Wanda wychowuje
je sama. – Jedno wkłucie, które odbywa
się co trzy dni kosztuje dla każdego po
36 złotych – mówi ze łzami w oczach

Sołtysiak. Teraz już na to pieniędzy nie
będzie musiała wydawać. – A ja wychowuję dzieci sama i zarabiam niewiele ponad 1 tysiąc złotych.
Na szczęście, dzieci wkłucia robią
sobie same, bo są przeszkolone.
Oprzyrządowanie do pomp kosztowało około 4 tys. zł.
Marzeniem p. Wandy jest mieszkanie. Teraz razem z dziećmi i matką
miesz ka w nie wiel kim miesz ka niu
przy ul. Jaśminowej. Matka zajmuje
jeden mały pokoik, reszta należy do
Sołtysiaków. – Staram się o przyznanie lokalu z zasobów miasta – opowiada p. Wanda. – Nie wiem ile to potrwa, ale własny kąt bardzo ułatwiłby
nam życie.
(m.d.)

Sześciolatki do szkół
Okres przej ścio wy w la tach
2009/2011, pozostawienie w tym czasie decyzji o rozpoczęciu nauki przez
dziecko rodzicom, poprawa warunków w szkołach podstawowych oraz
obowiązek przedszkolny dla pięciolatków – to założenia zmian w systemie edukacji proponowanych przez
Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej.
Według projektu nowelizacji ustawy
o systemie oświaty od 1 września
2012 roku do pierwszej klasy szkoły
podstawowej pójdą wszystkie dzieci
w wieku sześciu lat. Celem nowelizacji jest wyrównanie szans edukacyjnych.
Obniżenie wieku rozpoczęcia nauki
poprzedzone ma być zmianą warunków w szkołach podstawowych. Odpowiedzialne za ich utrzymanie samorządy terytorialne otrzymają wsparcie
w ra mach pro gra mów rzą do wych.
Równocześnie zostanie wprowadzona
nowa podstawa programowa edukacji
wczesnoszkolnej, która zmieni organizację i metody pracy z uczniami.
Ale to dopiero za 2 lata. A dziś, gdy
rodzice zdecydują się na posłanie do
szko ły sze ścio lat ka, cze go mo gą
oczekiwać? Pytam o to Ewę Adasie-

wicz – dyrektora Wydziału Edukacji
Urzędu Miasta.
– W zasadzie nic się nie zmieniło.
Dotychczas rodzice też mogli posyłać
do szkoły dzieci sześcioletnie. Ponieważ było ich niewiele, nie było potrzeby tworzenia specjalnych klas – uczyły
się razem z siedmiolatkami. W pierwszych klasach jest dość luźno, więc
dotychczas nie było problemów z przyjęciem młodszych uczniów. W tym roku, rodzice którzy będą chcieli posłać
do szkoły dzieci 6-letnie muszą do 10
maja złożyć taki wniosek w szkole.
Wówczas zorientujemy się, ilu najmłodszych szkołom przybędzie. Jeśli
będzie to znacząca liczba postaramy
się utworzyć dla nich oddzielne klasy.
Po dwu let nim okre sie przej ścio wym, będzie roczny obowiązek wychowania przedszkolnego dla pięciolatków. Już od 1 września 2009 r. każde dziecko w roku poprzedzającym
rozpoczęcie nauki w szkole przejdzie
diagnozę przedszkolną (sprawdzenie
i poznanie stanu gotowości do podjęcia nauki) oraz otrzyma wsparcie (indywidualne programy rozwoju), mające na celu jak najlepsze przygotowanie do obowiązku szkolnego. (j)
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*WOJENNE LOSY*WOJENNE LOSY*WOJENNE LOSY*WOJENNE LOSY*WOJENNE LOSY*WOJENNE LOSY*WOJENNE LOSY*WOJENNE LOSY*
6 września 1968 roku Minister Obrony Narodowej ustanowił odznakę Syn Pułku. Odznakę nadano osobom, które jako młodociani żołnierze w latach 1939 – 1945, nie mając ukończonych 17 lat, brały udział w walkach z hitlerowskim okupantem.
Odznaki otrzymywali małoletni żołnierze 1. 2. Armii Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, powstańcy
warszawscy, członkowie AK, BCh, AL i AR oraz partyzanci. Do końca 2007 roku nadano 5856 odznak.

Antoś – Syn Pułku
Wśród tych prawie 6 tysięcy dzieci –
żołnierzy był Antoni Szymczyk. Dziś
emeryt, wówczas zwiadowca-obserwator
w 12. Pułku Artylerii Haubic. W przytulnym mieszkanku przy ul. Jaśminowej porucznik Szymczyk opowiada o tym, jak
został najmłodszym żołnierzem w pułku,
z którym przeszedł cały szlak bojowy
z Wołynia przez Warszawę i Kołobrzeg aż
po Berlin i Łabę. Urodził się w 1928 roku
na Wołyniu w miejscowości Szajno w powiecie Kowel (dziś to część Ukrainy).
Dzieci wojny

– Gdy wybuchła wojna miałem 11 lat.
Byłem tylko z mamą, bo ojciec wcześniej
zginął z rąk Ukraińców, a starszego brata
Jana zesłano do Archangielska. Potem trafił do armii Andersa. Jakoś gospodarowaliśmy na trzech hektarach aż do listopada
1943, kiedy wpadli do nas banderowcy i na
podwórzu zamordowali mamę. Mnie udało
się uciec, ale nie czułem się bezpiecznie.
Bałem się – sam pośród obcych ludzi, niekoniecznie przyjaźnie nastawionych do Polaków. Nie wiem już skąd wiedziałem, że
w Zasmykach, kilkanaście kilometrów od
Kowla, jest polskie wojsko i udałem się
tam, oczywiście na piechotę. Tak trafiłem
do oddziałów samoobrony ludności polskiej przed atakami nacjonalistów ukraińskich. Ludność wspierały dwie grupy partyzanckie AK, przekształcone potem w 27.
Wołyńską Dywizję Piechoty AK. W licznych bitwach i potyczkach, tak z Ukraińcami jak i Niemcami dywizja została zdziesiątkowana, a ci co przeżyli zostali w 1944
roku wcieleni do tworzącej się na terenie
ZSRR polskiej armii gen. Berlinga. Z „kościuszkowcami” doszedłem aż nad Łabę.
Antoni Szymczyk dobrze wspomina lata spędzone wówczas z dużo starszymi towarzyszami broni. Mimo wojny czuł się
bezpiecznie, miał swoją „rodzinę”. O tym,
jak w pułku traktowali najmłodszego kolegę świadczy choćby list ówczesnego dowódcy naszego bohatera, jaki zamieścił na
swych łamach „Żołnierz Wolności” – gazeta, która wspólnie z Expresem Wieczornym poszukiwała synów pułku.
– Byłem dowódcą zwiadu, do którego
został przydzielony 16-letni Antoni Szymczyk, a ja miałem wówczas 46 lat. Traktowałem go jak własnego syna, ponieważ
moje dzieci w zawierusze wojennej zostawiłem za Bugiem. Jego ojca i matkę zamordowali ukraińscy nacjonaliści. I tak
przeszliśmy szlak bojowy od Sum przez
Kiwerce, Puławy, Dęblin, Warszawę,
Bydgoszcz, Złotów, Jastrów, Kołobrzeg
do Berlina i nad Łabę.(...) Przyjechał do
mnie 10 maja 1986 roku, przedstawił się,
a ja nie wierzyłem własnym oczom, czy to
ten sam Antoś. Gdy rozstawaliśmy się
w 1945 roku w Gnieźnie, myślałem, że on
długo nie pożyje, taki był wymizerowany.
Teraz zobaczyłem przed sobą barczystego
mężczyznę, który jest ojcem dwóch córek
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i syna. To było piękne spotkanie przybranego ojca i syna po 41 latach.
Pytam, czy się nie bał, czy życie w drodze, pośród huku wystrzałów, było dla 16latka normalne?
– Nie licząc dzieciństwa, innego nie
znałem – odpowiada pan Antoni. Miałem
co jeść, miałem się w co ubrać – nie to co
po wojnie. A do wojennego hałasu, choć
może trudno w to uwierzyć, można się
przyzwyczaić. Oczywiście czasami się bałem, jak wszyscy, ale tak bardzo, że już żegnałem się z życiem dwa razy. Raz w Kołobrzegu i raz w Warszawie.
Kołobrzeg był już prawie zdobyty. Linia
frontu przebiegała już w mieście. Jakieś
200 metrów od pozycji naszego plutonu

ny, żołnierze wrócili do swoich. Dokąd
miał pójść samotny 17-latek w wojskowym szynelu? Na Wołyń nie mógł już
wrócić, zresztą po co? Przypomniał sobie,
że mama opowiadała, że ma rodzinę pod
Drobinem. Sam do tego wuja pisał listy
pod dyktando mamy. Znalazł punkt zaczepienia. Różnymi środkami lokomocji
dotarł do Drobina, a potem do Świerczynka, gdzie mieszkał wuj. Trafił akurat na
chrzciny kolejnego dziecka w wielodzietnej rodzinie. Wuj, którego pierwszy raz na
oczy ujrzał, przyjął krewniaka, ale w biednym gospodarstwie przybyła jeszcze jedna gęba do wyżywienia. Pomagał dorywczo w punkcie skupu buraków, ale swojej
przyszłości na wsi nie widział.

Antoni Szymczyk (w środku) z towarzyszami broni

stała piętrowa kamienica. Pomyślałem sobie, że ze strychu byłby bardzo dobry
punkt obserwacyjny i nikogo nie pytając
pobiegłem do tego domu. Gdy byłem już
w środku usłyszałem za ścianą jakieś głosy. Niemcy! Zamurowało mnie. Jak mnie
usłyszą to oczywiście zabiją. Jak dam znać
o tym naszym, to zginę od strzałów swoich
kolegów. Nie wiem dokładnie, jakim sposobem udało mi się po cichutku wycofać.
Dostałem wtedy od dowódcy niezłą burę.
Natomiast w Warszawie przysypała mnie
ziemia i gruz po wybuchu bomby. Mogłem
oddychać, ale nie mogłem się ruszyć. To
było na Bródnie. Zdążyłem zamontować
lornetę na wysokiej wierzbie i zejść na ziemię, kiedy dookoła zaczęły spadać bomby
i eksplodować artyleryjskie pociski. Jedna
spadła na ten punkt obserwacyjny na wierzbie. W mgnieniu oka zrobiło mi się ciemno
przed oczami. Ostrzał trwał dosyć długo
i straciłem już nadzieję, że zdążą mnie odkopać. Ale zdążyli. Przez dłuższy czas jeszcze nie mogłem się ruszać, byłem cały siny,
zdrętwiały, ale kąpiel i masaże w punkcie
sanitarnym przywróciły mnie do życia.
Mikołajczyk nie dojechał

Wojna i dotychczasowe życie skończyły się dla Antosia latem 1945 roku
w Gnieźnie. Pułk został zdemobilizowa-

Jesienią 1946 roku miały się w Płocku
odbyć pierwsze w wyzwolonej Polsce dożynki z udziałem wicepremiera i ministra
rolnictwa Stanisława Mikołajczyka. Na co
liczył Antoś, udając się do Płocka? Kierowała nim tylko ciekawość, czy spodziewał
się może że spotka kogoś, kto mu powie
co ma dalej robić ze swoim życiem? Człowieka z dobrą radą nie spotkał, ale za to
trafił na 3 dni do aresztu w Urzędzie Bezpieczeństwa przy ul. 1 Maja. A było to tak:
– Uroczystości dożynkowe odbywały się
na ,,Stanisławówce” – wspomina Antoni
Szymczyk. Zjechało mnóstwo ludzi. Po
bardzo uroczystej mszy świętej, na placu
przed kościołem miał się odbyć wiec
z udziałem Mikołajczyka. Ustawiono prowizoryczną scenę, na drzewach i słupach
powieszono głośniki. Czekaliśmy dosyć
długo, a premiera nie było widać. Wreszcie zrobiło się poruszenie i jakiś pan –
okazało się, że z ekipy Mikołajczyka mówi,
że premier został zatrzymany przez siły
bezpieczeństwa kilkanaście kilometrów
przed Płockiem, a jemu udało się jakoś
wymknąć, żeby zgromadzonych na dożynkach ludzi o tym powiadomić.
Stałem z boku oparty o słup, na którym
był głośnik i nagle widzę i czuję, że ktoś po
mnie włazi na ten słup i zaczyna zrywać
kabel od głośnika. No to ja go za nogi

i próbowałem ściągnąć, bo chciałem słyszeć co ten pan z Warszawy jeszcze mówi.
W tym momencie rozległ się wystrzał, jakichś dwóch ludzi wzięło mnie pod ręce
i zaczęło ciągnąć na ulicę, gdzie stało kilka samochodów. Zrobiło się wielkie zamieszanie i rozpędzanie zgromadzonych
ludzi. Z innymi wepchnęli mnie do samochodu i zawieźli na 1 Maja. Zamknęli
w 15-osobowej celi i codziennie wzywali
na przesłuchania. Zupełnie nie wiedziałem o co chodzi, bo przecież niczego nie
przeskrobałem. Wreszcie trzeciego dnia
wypuścili bez żadnego wyjaśnienia.
Próbował Antoni Szymczyk znaleźć jakieś zajęcie w cywilu, ale nie było to proste, bo nie miał żadnego zawodu,
a wykształcenie skończył przed wojną na
czwartej klasie (szkołę podstawową zaliczył dopiero w wieku 21 lat). Z Państwowego Urzędu Repatriacyjnego dostał skierowanie do zamieszkania na Ziemiach
Odzyskanych w Skwierzynie za Poznaniem. Był tam nawet kilka dni, ale samotny 17-latek nie wiedział co ze sobą zrobić.
Pojechał do Warszawy, gdzie dostał skierowanie i bilet do Gdyni, do segregowania
paczek z pomocą żywnościową z UNHRy. Ale nie dojechał. W Tczewie okazało się, że podczas snu został okradziony
z wszystkiego, także z dokumentów.
Wrócił do stolicy i skierował się w miejsce najbardziej mu znane, do sztabu wojskowego. Miał szczęście; trafił na gen. Józefa Kuropieskę, który po ojcowsku potraktował wychudzonego, obdartego kaprala i dał mu skierowanie do 55. pułku artylerii w Olsztynie. Stamtąd wysłany został
do Torunia do Szkoły Podoficerów Zawodowych Artylerii. W ten sposób znów
związał swoje życie z wojskiem, znalazł
swoje miejsce i żonę, którą poznał jeszcze
w Świerczynku. Wzięli ślub w Morągu,
a w 1952 roku wrócili do Płocka.
Porucznik Antoni Szymczyk – Syn Pułku odznaczony został m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, krzyżem pamiątkowym „Czyn
frontowy I i II Armii WP 1943-1945”,
dwukrotnie brązowym medalem „Zasłużonym na polu chwały”, Warszawskim
Krzyżem Powstania, Medalem za Warszawę, Medalem za udział w walkach o Berlin, Medalem Zwycięstwa i Wolności,
Krzyżem Partyzanckim. Ewa Jasińska
* Synowie Pułku należą do różnych
organizacji kombatanckich, lecz jako środowisko, stanowią jedność i działają przy
Zarządach Okręgowych Związku Kombatantów Rzeczpospolitej i Byłych Więźniów Politycznych. Synowie Pułku prowadzą szeroką działalność społeczną:
współpracują ze szkołami, w 1972 z ich
inicjatywy powołano Bank Krwi Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu.
Polska Żegluga Morska jednemu ze statków nadała w 1974 roku imię „Syn Pułku”. 8 maja w katedrze polowej WP
w Warszawie umieszczona została tablica
pamiątkowa „W hołdzie najmłodszym
żołnierzom polskim – SYNOM I CÓRKOM PUŁKU poległym w walce o wolność Ojczyzny na wszystkich frontach II
wojny światowej, w konspiracji, oddziałach partyzanckich i Powstaniu Warszawskim. Towarzysze broni.”
Sygnały Płockie

*HISTORIA W KULTURZE*HISTORIA W KULTURZE*HISTORIA W KULTURZE*HISTORIA W KULTURZE*HISTORIA W KULTURZE*

Mariusz „Denat” Denst (LAO CHE) kończy właśnie swój kolejny autorski projekt – muzyczne słuchowisko o jednej z najbardziej spektakularnych akcji polskiego podziemia

Pierwszego lutego 1944 roku ok.
godz. 9 przy Alejach Ujazdowskich 23
zastrzelony został SS-Brigadeführer
i Generalmajor Policji, Franz Kutschera – kat Warszawy. Odkąd, we wrześniu 1943 r., objął stanowisko dowódcy
SS i Policji z miejsca zastosował niespotykany do tej pory w okupowanej
stolicy terror wobec ludności cywilnej, m.in. częste łapanki i publiczne
rozstrzeliwanie. Akcja, którą 65 lat temu wykonał I pluton batalionu „Parasol” pod do wódz twem 21-let nie go
Bronisława Pietraszewicza ps. „Lot”
odbiła się głośnym echem w całej okupowanej Polsce. Najmłodsza uczestniczka 12-osobowego zespołu, Elżbieta
Dzię bow ska ps. „De waj tis” mia ła
wówczas 15 lat.
Głos ulicy 1943

Pomysł na płytę zrodził się zaraz po
wydaniu „Powstania Warszawskiego”
(2005). „Denat” – spirytus movens historycznego koncept-albumu zespołu
LAO CHE mówi, że chciał początkowo opisać 12 podobnych do tej akcji
polskiego podziemia. – Stwierdziłem
jednak, że ciekawiej będzie skupić się
na jednej, opisać wszystko dokładnie;
przygotowania, moment zamachu i to
co działo się później. Dlaczego ta? Bo
była bardzo profesjonalnie przygotowa na. To ta ka pe re łe czka wśród
wszystkich akcji. Poza tym bardzo filmowa – dodaje. Taka też będzie ta
płyta. Od pierwszych dźwięków, kiedy zamknie się oczy, obrazy same
„wchodzą” do głowy. Słychać odgłosy
ulicy; przejeżdżającą dorożkę i Mercedesa 170 V, szczękające psy, charakterystyczny dźwięk tramwaju, syre nę i po krzy ki wa nia eses ma nów:
„Ausweiskontrolle! Schneller!”. Przeszywa nas zimny jesienny wiatr, mrożą krople deszczu, w oddali słychać
głos i mandolinę Stanisława Grzesiuka. Te odgłosy przeplatane są samplami z „Rękopisu znalezionego w Saragossie” i gigantów rocka oraz jazzu:
Ne i la Yo un ga, Cze sła wa Nie me na,
zespołu KLAN i Breakout. Pełno tu
brudów, szumów starych analogów
(wszystkie sample pochodzą z czarnych krążków) nadających materiałowi mocno archaiczny, „starokinowy”
klimat. – Teraz ustawiają ludzi pod
ścianą i strzelają, jeszcze strzał w głowę i fragment mszy po łacinie z „Polskich dróg” – Denst na bieżąco komentuje każdy dźwięk odsłuchiwanego nagrania. – To wszystko jest jeszcze
mocno chaotyczne, ale kiedy wejdzie
narrator (....), wyciszy się niektóre
szumy, będzie OK. Płyta ma ponad 70
minut, zaczyna się od przyjazdu Kutschery do Warszawy i pierwszych łapanek (1 utwór). Ten kawałek ma taki
kubański rytm, ale w kolejnym jest
zmiana. Każdy z 13 utworów ma swoSygnały Płockie

du, trwała minutę czterdzieści sekund.
Dokładnie tyle samo ma ten fragment
utworu. Czekaj! O! Tu się jeden szamocze z teczką. To ta słynna teczka
z granatami, której nie może otworzyć
i tu jest postrzelenie w brzuch dowódcy. W sumie zostało 4 rannych; jeden
lek ko, trzech zna czą co, z któ rych
dwóch zmarło. Kolejne utwory opisują ucieczkę, dramat z odbiciem rannych ze szpitali i śmierć dwóch żołnierzy, biorących udział w akcji, na
moście Kierbedzia.
Muzyka w sieci

O akcji opowiada „Zamach” (1959) w reż. J. Passendorfera (późniejszego twórcy kultowego „Janosika“). Obraz powstał w czasach, kiedy władze komunistyczne starały się usuwać wszelkie ślady po AK z historii Polski, dlatego w filmie nigdy nie pada nazwa „Armia
Krajowa”, a zamach przeprowadza jakaś anonimowa organizacja

ją specyfikę w zależności od treści.
Chodziło mi, aby wydobyć epickość tej
opowieści. Faktycznie komentarz ma
być suchą, dokumentalną narracją wyda rzeń dzie ją cych się od wrześ nia
1943 do lutego 1944 roku. Emocje
i grozę tamtych wydarzeń odda muzyka. – Pomyślałem sobie, że śpiewać
nie umiem, więc jak będzie narrator to
będzie fajnie i po mojemu – dodaje
„Denat”. Głosu do komentarza użyczy
Filip „Wieża” Różański – klawiszowiec LAO CHE. Na płycie słychać też
Mać ka Dier ża now skie go, gra ją ce go
w LAO CHE m.in. na kongach.
Minuta czterdzieści

Kiedy chłopcy idą na zgrupowanie
słychać odgłosy kroków po schodach
i stłu mio ne tak ty przed wo jen ne go
szlagieru „A mnie jest szkoda lata”,
dochodzące jakby zza zamkniętych
drzwi. Na miejscu oryginalny głos
gen. Sikorskiego: „Powtarzam zasadnicze wytyczne postępowania naszego
na dziś i na jutro. Czasy są cięższe
i największą jest nasza wspólna odpowiedzialność...” – Trochę go docinałem i sklejałem, żeby wyszło, że, wiesz,

wkładają chłopakom do głów – żartuje. Kiedy batalion kradnie ciężarówki
na akcję słychać sączący się z megafonów – szczekaczek głos: „...dziś nad
ranem po przełamaniu zaciekłego oporu nie przy ja cie la...dziś w po łud nie
führer wydał rozkaz ostatecznego rozprawienia się...”, a gdy ruszają „na
miejsce koncentracji oddziału” towarzyszy im „Naprzód do boju żołnierze” i dźwięk silnika. Cały materiał
został nagrany z niezwykłą dbałością
o szczegóły i dramaturgię słuchowiska, co najlepiej pokazuje kulminacyjny moment akcji.
– Kutschera codziennie przejeżdżał
jakieś 120 metrów z chaty do pracy,
zawsze samochodem. Samochód jedzie, a muzyka narasta. Chłopcy zajeżdżają mu drogę. Zrobili to tak, żeby
go tak troszeczkę unieruchomić, aby
móc dogodnie oddać strzał, bo rzucić
granat było niehonorowo. Dopadają
go (słychać dwa strzały), teraz kierowca i adiutant – uprzedza akcję
„Denat”. – (2 strzały) A tu już Niemcy
z okolicznych budynków „nawalają”
(serie z karabinów). Akcja od pierwszych strzałów do odjazdu samocho-

Denat przez wiele lat grał na bębnach w zespole Hazael znanym ze
znakomitych koncertów, m.in. na Metalmanii w 1994 r. gdzie wystąpił
u boku Morbid Angel, Cannibal Corpse i Samael. W 1996 powołał do życia hip hopową formację Kanabiplanto, zaś dwa lata później – autorski projekt Himillsbach, którego owocem
był album z muzyką mocno eksperymentalną, w wersji tekstowej osadzoną w tolkienowskich baśniach (1997).
Druga płyta Himillsbacha powstała
kilka lat temu i... trafiła na domową
pół kę. To opo wieść o ra dziec kim
okręcie podwodnym. – Odłożyłem ją
i czekam, może kiedyś ją wydam – mówi Mariusz Denst.
Słuchowisko o słynnej akcji polskie go po dzie mia to trze cia pły ta,
swoisty prolog do albumu całego septetu „Powstanie Warszawskiego”. Nie
od dziś losy żołnierzy AK, a w szczególności okres powstańczy to „konik”
Mariusza Densta. Ta płyta powstała
z bardzo silnej, wewnętrznej potrzeby.
– Może się spodobać 10 osobom i to
będzie sukces. Może ich to wciągnie,
sięgną po książkę – mówi autor. Pierwsze odsłuchanie surowego materiału
zrobiło na mnie ogromne wrażenie
i wierzę, że spodoba się nie tylko fanom LAO CHE. Podobnych umiejętności opowiadania o współczesnej historii życzyłbym wszystkim historykom. Całość ma być dostępna w sieci,
do darmowego ściągnięcia. Informacja ma się pojawić na stronie internetowej LAO CHE.
Radosław Łabarzewski

Mariusz Denst podczas koncertu na płockiej Starówce, 2008
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Trybunał Konstytucyjny cofa koło historii? Trybunał zaprezentował stanowisko, że gromadzony w spółdzielni majątek prywatny członków ma być kolektywną własnością osoby prawnej, a nie osób fizycznych, które za niego zapłaciły. Uwstecznia to niedawną ustawę z 2007r. o prawie własności swoich wkładów finansowych. Wg części składu TK
„własne mieszkanie” to nie „mieszkanie na własność” (…).

Wykład
o Sudermannie

Płockie Stowarzyszenie Obrony Praw Lokatorów i Spółdzielców „Nasz Dom”

10 lutego, o godz. 18 POKiS zaprasza do Domu Darmstadt na wykład Irmeli Körner (dziennikarki z Berlina) pt.
„Hermann Sudermann – zapomniany
na scenie, nieśmiertelny w swoim spadku”. Bohaterem wykładu (w języku niemieckim, z tłumaczeniem na polski) będzie niemiecki pisarz, żyjący w latach
1857-1928. Wstęp wolny.
Irmela Körner ukończyła studia historyczne i politologię w Stuttgarcie
i Marburgu. Pracowała w gazecie Esslinger, Ewangelickiej Agencji Prasowej w Hanowerze, Przeglądzie Hamburskim, Radiu Brema.
W latach 2002 – 2003 przebywała
we Włoszech, o czym napisała książkę. Drugą książkę poświęciła Jerozolimie.
(j)

Ostatnia szansa na wykup mieszkania
Trybunał uznał, że obecne przepisy
ustawy są niezgodne z konstytucją. Wg
wyroku TK spółdzielnie „tracą prawo
własności mieszkań, a otrzymują za to
niewiele”. Przekształcenie prawa do lokalu nie może być nazwane wywłaszczeniem na szkodę spółdzielni (osoby
prawnej) z majątku prywatnego członków. Wyrok ten polega na nieporozumieniu i niezgodności z istotą spółdzielczości. Spółdzielnia działa wyłącznie
dla członków i nie może mieć żadnych
własnych interesów, ponad interesy
członków, którzy ją stanowią. W konsekwencji spółdzielnia nie może uzyskiwać korzyści majątkowych kosztem
swoich członków. To właśnie było wadą poprzednich przepisów, które (z trudem) udało się wyeliminować wprowadzoną w życie w 2007 r. ostatnią nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. I teraz Trybunał każe ją
z powrotem zmienić, oznajmiając „wyższość prawa własności kolektywnej nad
prywatną”. Dopiero teraz – w kwestii
pojęcia prawa własności – dojdzie do
sprzeczności z Konstytucją. Zgodnie
z Prawem spółdzielczym majątek spółdzielni jest prywatną własnością członków. Jest to definicja ekonomiczna i jedynie w znaczeniu ogólno-prawnym
używa się sformułowania własność
spółdzielni jako osoby prawnej.
W Trybunale Konstytucyjnym zasiada
15 sędziów. Ich zadaniem jest kontrolowanie ustaw pod kątem zgodności z Konstytucją. Jest to sąd nad prawem, od którego orzeczeń nie ma odwołania. Przez
wiele lat Trybunał działał praktycznie
jednomyślnie, ale sytuacja zmieniła się
w 2006 r., gdy wybrani zostali nowi sędziowie (Teresa Liszcz, Zbigniew Cieślak, Maria Gintowt-Jankowicz, Wojciech Hermeliński, Marek Kotlinowski).
Wtedy liczba zdań odrębnych zaczęła
rosnąć. TK podzielił się na grupy, które
różnił stosunek do spraw z PRL.
Gdy 17 grudnia 2008 r. większość sędziów TK uznała wykup mieszkań spółdzielczych na preferencyjnych zasadach
za niekonstytucyjny, okazało się, że
w istocie sprawy wiążą się z dziedzictwem PRL; idzie o uznanie faktów i rozliczenie pieniędzy. Przed zapisem własności na rzecz członka, w rozliczeniu
Spółdzielnia zwraca do budżetu umorzoną jego część kredytu i powinna pobierać od niego tylko tyle, ile wynosi ta
kwota, by się nie bogacić. Pobierała dużo więcej. Od 31.07.2007 r. można było
wykupić mieszkanie „po kosztach” budowy. Nazywano to złośliwie „wykupem mieszkania za złotówkę”. Z takiej
możliwości skorzystała prawie połowa
(z miliona do tego uprawnionych) osób.
Prawo komunistyczne, pod którego
rządami wybudowano około 3,5 miliona
mieszkań spółdzielczych, zagwarantowało własność tych mieszkań wyłącznie
spółdzielniom mieszkaniowym. Spół-

12

dzielnie nie zapłaciły jednak ani złotówki. Płacił indywidualnie każdy spółdzielca (wkład mieszkaniowy) i Skarb
Państwa, resztę kosztów budowy skredytowano. W przypadku mieszkań lokatorskich 70% kredytu spłacił spółdzielca, resztę ok. 30% – Skarb Państwa,
umarzając członkom część kredytu.
W przypadku mieszkań typu własnościowego spółdzielca pokrył 100%
kosztów budowy. A więc przy zmianie
tytułu lokatorskiego na własnościowy,
to nie spółdzielni zwraca się kwotę
umorzenia kredytu, ale Skarbowi Państwa (w nominale z daty umorzeń). Stosując w różnych okresach, różne obliczenia, spółdzielnie pobierały sobie za to
dopłatę od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych więcej, niż wynosiły
koszty budowy tych mieszkań. Eldorado spółdzielcze wynikało z „paserskiego” prawa uchwalonego w czasie komunizmu i przetrwało do czasu, aż postkomuniści w wolnej Polsce utracili władzę. W jakim systemie osoba prawna,
która nie zapłaciła za majątek ani grosza, może być jego prawnym właścicielem? W jakiej demokracji osoba fizyczna, która zapłaciła 100% kosztów nie
jest prawnym właścicielem mieszkania?
Jeszcze tylko w Polsce.
W komunikacie po ogłoszeniu wyroku
czytamy: Trybunał uznał, że zaskarżone
przepisy, przewidujące ukaranie członków zarządu spółdzielni za dopuszczenie
do niezawarcia obligatoryjnych umów
uwłaszczających (dot. mieszkań spółdzielczych lokatorskich i własnościowych), są niekonstytucyjne. Za niekonstytucyjną Trybunał uznał także samą dopuszczalność uwłaszczenia członków na
majątku spółdzielni na warunkach wskazanych w ustawie (uwłaszczenie odbywa
się bez woli spółdzielni), jako wkraczanie
w stosunki własnościowe spółdzielni. Zatem TK uważa za niepodważalne prawo
własności spółdzielni, mimo że zostało
ustanowione z pogwałceniem praw prywatnych. Trybunał uznaje niegodziwość
PRL, a gwałci cywilne prawo własności
prywatnej w kraju demokratycznym.
Trybunał traktuje spółdzielnie, jakby
miały własne środki (nie pobrały od
członków) i za te środki wybudowały
mieszkania. To jest kuriozum wyroku.
Bulwersującą sprawą jest powtarzanie kłamstwa o wykupie mieszkań „za
złotówkę”. Każdy wie, że nie jest to
możliwe, a już na pewno nie w spółdzielni. Tu członkowie spłacali wszystko, co im narzucono, włącznie z kosztami nieznanymi. Na kłamstwa podawane
w TV, że jedni musieli płacić 100%
kosztów budowy, a teraz inni dostają to
samo „za złotówkę”, będziemy reagować. Fałszowanie informacji ma na celu
„ogłupienie” opinii publicznej i narusza
dobre imię osób uprawnionych do dopłat „złotówek”, z racji spłaconego
wcześniej kredytu.

Płockie Stowarzyszenie Obrony Praw
Lokatorów i Spółdzielców „Nasz Dom”
wyraża nadzieję, że zachwianą rzeczywistość da się uzdrowić (bez pomocy UE).
Z nutą własnej satysfakcji nadmieniamy,
że proces uwłaszczenia spółdzielców
w Płocku stawał się coraz bardziej poprawny. Spółdzielcy mają prawo do swojej własności bez zbędnych ograniczeń,
właśnie dlatego, że to oni (a nie spółdzielnia) ponieśli koszty budowy osiedli
i teraz nie ma ani „kupowania”, ani „za
złotówkę”.
W obowiązującej ustawie Państwo
składa członkom spółdzielni ofertę: jeśli zwrócisz kwotę nominalną umorzonej części kredytu, to masz gwarantowane prawo zdecydować czy chcesz
być prywatnym właścicielem, bo całe
(twoje) koszty budowy zostaną wówczas pokryte. Ale Trybunał Konstytucyjny właśnie mówi nie! (popełnił
przy tym błąd: art. 39 i 48 usm pozosta ją bez zmian, cho ciaż sy tu a cja
prawna jest identyczna jak w art. 12
i 1714). Ten pośpieszny wyrok wchodzi w życie za rok. Sejm ma rok na
zmianę obecnej ustawy, a spółdzielcy
– na podjęcie jeszcze decyzji o wykupie swych lokali. Ci, którzy zrobili to
wcześniej, nie muszą się przejmować
wyrokiem TK, choćby przywrócono
spół dziel niom przy wi lej za ra bia nia
i prawo do własności majątku członków bez kosztów. Ale osoby, które dopiero teraz złożą wnioski o uwłaszczenie, mogą napotkać na przeszkody.
Jednak należy nie zwlekać – warto pozyskać zajmowane spółdzielcze mieszkanie na własność.
Dla spóźnionych: jak „wykupić”
mieszkanie:
1. Napisz wniosek uwłaszczeniowy (o
wyodrębnienie swojej własności spółdzielczej)
2. Złóż wniosek w spółdzielni (pamiętaj o pokwitowaniu odbioru na kopii
wniosku razem z datą)
3. Otrzymasz odpowiedź od spółdzielni (pozytywną, z podaniem warunków, co gwarantuje ustawa)
4. Ureguluj zobowiązania wg podanych warunków, na konto spółdzielni
albo w jej w kasie
5. Umów się z przedstawicielem spółdzielni na wizytę u notariusza w celu
uzgodnienia treści umowy
6. Po podpisaniu aktu notarialnego,
notariusz złoży w Twoim imieniu wniosek do Sądu o wpisanie Cię do księgi
wieczystej jako prywatnego właściciela
mieszkania oraz części własności
wspólnej
7. Sąd listownie powiadomi Cię
o fakcie dokonania wpisu Twojego nazwiska do Księgi Wieczystej, co będzie
oznaczać to, że od tej chwili jesteś nowym właścicielem mieszkania.
Marek Dyszkiewicz
Płockie SOS „Nasz Dom”

Wybrali życie

Te dwa słowa powinny wystarczyć
za komentarz do tegorocznej wystawy
fotograficznej „Mój Płock”. Wszyscy
nagrodzeni, obok niezaprzeczalnych
walorów krajobrazowych i architektonicznych, starali się pokazać życie tego miasta. Czy to będą czarne postacie
na brzegu skarpy na tle laserowych
promieni (Piotr Augustyniak – I miejsce) czy lecący nad Wisłą sznur ptaków (Marek Konarski – I miejsce),
czy rdzawa linia Wisły jako fragment
większego krwioobiegu (Cezary Dzięcielski – II miejsce), albo tajemnicza
dziewczyna nad wiślańskim brzegiem
(Mariusz Młynarkiewicz – III miejsce). Takich zdjęć chce publiczność,
która – jak co roku – była jedynym jury (można było oddać jeden głos na
jedną pracę).
To była już XXIX wystawa z cyklu
„Mój Płock”, organizowana przez Płockie
Towarzystwo
Fotograficzne
i Książnicę Płocką, a XV – jak podkreślali organizatorzy – w sali kolumnowej
płockiej biblioteki. Zanim nagrody trafiły do dwóch championów i pozostałych finalistów konkursu, Artur Kras
ogłosił zdjęcie Arkadiusza Pytlasa –
zdjęciem roku 2008 PTF. Wręczył też
odznaki PTF dla nowych członków.
Kilkadziesiąt prac, kilkunastu autorów,
można oglądać w Książnicy Płockiej
do połowy lutego.
(rł)
Sygnały Płockie

GUS informuje

Sprawozdawczość on-line
Od 1 stycznia 2009 roku obowiązującą formą przekazywania sprawozdań w badaniach Głównego Urzędu
Statystycznego jest forma elektronicz na. Wpro wa dze nie tej for my
gromadzenia danych z badań statystycznych jest jednym z elementów
procesu informatyzacji kraju i ma na
celu zmniejszenie obciążenia podmiotów sprawozdawczych, poprawę
ja ko ści da nych, przys pie sze nie

przepływu informacji, a tym samym
przygotowania opracowań i prezentacji wyników.
Na stro nie in ter ne to wej GUS:
www.stat.gov.pl został uruchomiony
por tal spra wo zdaw czy, w któ rym
można znaleźć szczegółowe objaśnienia, dotyczące rejestrowania się
w sy ste mie, try bu przy go to wa nia
sprawozdania itp.
WŁ

Komunikat GUS
Główny Urząd Statystyczny informuje, iż:
1. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. w stosunku do listopada 2008 r. obniżyły się o 0,1%.
2. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2008 r. w stosunku do III kwartału 2008 r. wzrosły
o 0,6%.
3. Średnioroczny wzrost cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem w 2008 r.
w stosunku do 2007 r. wyniósł 4,2%.
4. Średnioroczny wzrost cen towarów
i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw

domowych emerytów i rencistów w 2008 r.
w stosunku do 2007 r. wyniósł 4,9%.
5. Ceny towarów nieżywnościowych
trwałego użytku w IV kwartale 2008 r.
w stosunku do III kwartału 2008 r. obniżyły się o 0,7%.
6. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem w IV kwartale 2008 r. w stosunku do
IV kwartału 1995 r. były wyższe o 114,2%.
7. Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2008
r. wyniosła 604,62 zł.
(j)

Unijne dylematy (7)

Fundusze unijne
Fundusze unijne były i nadal są
wielką szansą na przyśpieszenie roz wo ju za rów no państw człon kow skich, jak i państw kandydujących do
człon ko stwa. Te ma ty ka fun du szy,
które otrzymujemy z Unii Europejskiej jest nam coraz bliższa. Głośno
o funduszach było przed wejściem
naszego kraju do Wspólnoty, kiedy to
korzystaliśmy z funduszy przedakcesyjnych. Po akcesji, przy ustalania
bu dże tu Wspól no ty na la ta 20072013, nasz rząd wywalczył ponad 67
miliardów euro dla naszego kraju.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
przeprowadziło kampanię promocyjno-in for ma cyj ną pod ha słem „Do bra
in for ma cja… na do bry po czą tek”.
Wszystko to miało służyć szerzeniu
informacji i zachęceniu do korzystania z funduszy unijnych.
Fundusze unijne możemy podzielić
na: fundusze przedakcesyjne, fundusze strukturalne, fundusz spójności
oraz fundusze przeznaczone dla obsza rów sto wa rzy szo nych i państw,
które nie mogą być członkami UE
(np. pomoc humanitarna). Głównymi
cechami wszystkich funduszy jest realizowanie i dofinansowanie projektów z zakresu I filaru UE oraz to,
iż świadczona pomoc ma charakter
wsparcia bezzwrotnego (wyjątek stanowią pożyczki z funduszu ISPA).
Należy jednak zwrócić uwagę na to,
że jeżeli realizacja projektu odbyła
się z naruszeniem prawa, to beneficjent musi się liczyć ze zwrotem kwoty wsparcia.
Fun du sze prze dak ce syj ne skie ro wane były do państw ubiegających
się o wstąpienie do UE, które podjęły
już pewne kroki prawne, aby zostać
pełnoprawnymi członkami. Pomoc ta
miała zintensyfikować i przyśpieszyć
rozwój gospodarczy, instytucjonalny
oraz spo łecz ny państw kan dy du ją cych, które nie spełniały dotychczas
kry te riów wa run ku ją cych ak ce sję.
Naj star szym fun du szem prze dak ce syjnym jest fundusz PHARE (Program Pomocy Polsce i Węgrom w Restruk tu ry za cji Gos po dar ki), któ ry
powstał w 1989 roku i początkowo
był skierowany tylko do Polski i Węgier. Już w pierwszych latach ostatSygnały Płockie

niej dekady XX w. został on rozszerzo ny na Buł ga rię, Li twę, Ło twę,
Estonię i Słowenię, a od 1997 roku na
wszyst kie pań stwa kan dy du ją ce.
Głównymi celami tego funduszu było
wspieranie i stabilizacja instytucji demokratyzacji, przygotowanie kandydatów do bycia elementami gospodarki unijnej oraz podnoszenie poziomu
życia społecznego. Środki finansowe
przez na cza ne by ły na kon cep cje
restrukturyzacji poszczególnych dziedzin gos po dar ki, na do radz two
dla be ne fi cjen tów, jak rów nież na
szkolenia kadr. Beneficjentami funduszu były instytucje ogólnokrajowe,
regionalne i lokalne. Preferowanymi
by ły te pod mio ty, któ re opie ra ły
swą dzia łal ność na za mó wie niach
publicznych. Po akcesji Polski do UE
rolę funduszu PHARE przejęły fundu sze
struk tu ral ne:
Eu ro pej ski
Fun dusz Roz wo ju Re gio nal ne go
(EFRR) oraz Eu ro pej ski Fun dusz
Społeczny (EFS).
Ko lej nym fun du szem prze dak ce syjnym był fundusz ISPA (Instrument
Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej). Został on utworzony w 1997 roku i obejmował wszystkie państwa
kandydujące z wyjątkiem Malty i Cypru. Był skierowany do dwóch obszarów, związanych z ochroną środowiska i sieciami transportowymi. Dofinansowano z niego projekty mające
na celu zmniejszanie zanieczyszczeń
wód i powietrza oraz budowanie zakładów utylizacji odpadów. Z niego
pochodziły również środki przeznaczane na budowę nowych dróg i sieci
kolejowych oraz ich modernizację.
ISPA zajmował się tylko dużymi projektami, powyżej 5 mln euro. Podstawowym warunkiem dofinansowania
projektów z tego funduszu, nie było
wy ka za nie fi nan so wej op ła cal no ści
przedsięwzięcia, lecz jego efektywność ekonomiczna, przez którą rozumiano przynoszenie korzyści dla społe czeń stwa. Po speł nie niu te go
warunku można było liczyć na dofinansowanie projektu nawet w wysokości 75%. Beneficjentami ISPA były
przede wszystkim jednostki sektora
pub licz ne go np. przed się bior stwa
państwowe czy komunalne.

Ostatnim funduszem skierowanym
do państw aspirujących do członkostwa, był fundusz SAPARD (Przedakcesyjny Instrument Wsparcia dla
Rol nic twa i Ob sza rów Wiej skich).
Obejmował on 10 państw kandydujących (bez Malty i Cypru), a jego prio ry te to wym za da niem by ła po moc
w wspieraniu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Był on utworzony
w 1999 roku i miał trwać do roku
2006. Można było z niego korzystać
do uzyskania członkostwa we Wspólnocie. Po naszej akcesji został przejęty przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – sekcja orienta cji (EFOGR) Środ ki fi nan so we
z funduszu SAPARD przeznaczone
były na poprawę jakości gospodarki
rolnej, a więc na rozbudowę infrastruktury, organizację odbioru produktów rolnych, jak również na poprawę kontroli ich jakości. Dofinansowano również rozbudowę sektora
usług na wsi i programy mające na
celu podnoszenie kwalifikacji rolników oraz rozwój usług budowlanych
na ob sza rach wiej skich. Po moc
udzie la na z fun du szu mu sia ła być
zgodna z celami wspólnej polityki
rolnej, które zostały określone w art.
33 TWE. Są to min. zwiększenie wydajności rolnictwa, zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności
wiej skiej oraz sta bi li za cja ryn ków
rolnych.
Państwa, które zostały pełnoprawnymi członkami UE uzyskują pomoc finansową ze strony Wspólnoty
poprzez fundusze strukturalne. Ich
zasadniczą cechą jest to, iż są one
wdrażane na poziomie konkretnych
regionów lub sektorów gospodarki.
Należy zwrócić uwagę na Fundusz
Spójności, który nie jest funduszem
strukturalnym, choć jest regulowany
przez te sa me prze pi sy pra wa.
Jest on wdrażany na poziomie państwa człon kow skie go i to właś nie
odróżnia go od funduszy strukturalnych. Fundusze te stanowią 1/3 wydatków budżetowych UE. Do zasadniczych celów funduszy strukturalnych zaliczyć możemy: finansowanie
roz wo ju w tych ob sza rach, któ re
są słabiej rozwinięte w porównaniu

do naj bo gat szych re gio nów UE,
ulegają degradacji w wyniku zmian
w otoczeniu gospodarczym. W latach
2000–2006, w Pol sce od ro ku
2004, czyli po naszej akcesji, funkcjonowały cztery fundusze strukturalne: EFRR, EFS, EFOGR oraz Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa i nie będący funduszem
struk tu ral nym Fun dusz Spój no ści.
Obecnie, tzn. w latach 2007-2013
funkcjonują tylko EFRR, EFS i Fundusz Spójności.
W celu optymalnego i odpowiedniego wykorzystania środków unijnych każde państwo członkowskie
tworzy dokumenty, mające określić
priorytety i obszary wdrażania i wykorzystywania funduszy. W Polsce
jest to Narodowa Strategia Spójności
(znana także jako Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia). Podstawowymi celami NSS jest wspieranie
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz tworzenie warunków, zwiększających konkurencyjność gospodar ki. W opar ciu o NSS zo sta ły
utworzone tzw. programy operacyjne, będące dokumentami przedkładanymi przez państwo członkowskie
i przyjmowanymi przez Komisję Europejską, określające strategię rozwoju oraz cele, które mają zostać
osiągnięte za pomocą funduszy. Możemy wyróżnić następujące programy: Program Infrastruktura i Środowisko – EFRR i FS, Program Innowacyjna Gospodarka – EFRR, Program Kapitał Ludzki – EFS, Program
Rozwój Polski Wschodniej – EFRR,
Pro gram Po moc Tech nicz na –
EFRR, Pro gra my Eu ro pej skiej
Współpracy Terytorialnej – EFRR
i 16 pro gra mów re gio nal nych –
EFRR.
W ramach prezentowanych funduszy i programów operacyjnych możemy ubiegać się o wsparcie finansowe
dla pow sta nia i roz wo ju na szych
firm, możemy również organizować
i brać udział w szkoleniach, finansować projekty społeczne, lepiej działać
na rzecz ochrony środowiska i jeździć
po lepszych drogach.
Tomasz Szczęsny
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z redakcyjnej poczty
Zawiedzione nadzieje

Przedstawione na wystawie pokonkursowej w Płockiej Galerii Sztuki prace, które wpłynęły na konkurs, mający
wyłonić projekt pomnika Bolesława
III Krzywoustego reprezentowały bardzo niski poziom.
A przecież miał to być
ogólnopolski wymiar.
Odnosiło się wrażenie,
że to nawet nie twórcy
ludowi wystawiają
swoje dzieła lecz artyści z gatunku sztuki
naiwnej.
Niektóre
z nich – nie wiem czy
w sposób zamierzony –
pokazywały księcia jako
baletnicę lub geja. Na innym modelu, monarcha,
zwany przez potomnych dzieckiem Marsa, stoi wsparty o poręcz siedziska, jak zgnuśniały, niedołężny starzec. Zdjęcia, rysunki i szkice otocze-

Ratujmy konie
Do rzeźni w Europie zachodniej
trafiają stare i chore konie, które nie
mogą dłużej pracować, ale także źrebięta i ciężarne klacze. Wszystkie odbywają przedtem długą podróż (nawet 5
dni). W czasie transportu konie często
nie są pojone ani karmione. W czasie
transportu ciężarówkami słabsze zwierzęta upadają, są tratowane przez inne.
Handel końmi jest możliwy dzięki ignorowaniu prawa i przedkładaniu zysku
nad dobro zwierząt.
Po spadku w 2001 i 2002 roku, eksport koni z Polski na Zachód znów rośnie. W 2003 roku z naszego kraju do

28 lat od powodzi

W grudniu 1981 roku były w Polsce
duże opady śniegu i takie mrozy, że żołnierze rozstawienia „na rogatkach” palili
ogniska, albo ogrzewali się przy koksiakach. 1 stycznia 1982 r. nastąpiła gwałtowana odwilż, a 7 stycznia włączono
w Płocku telefony. Będąc komandorem
Klubu Wodniaków „Morka” otrzymałem wówczas telefoniczne zalecenie, aby
organizować ewakuację stanicy i pozwolenie, by klubowicze mogli poruszać się
po Płocku po „godzinie policyjnej”.
Luty 1982 roku był bardzo mroźny,
most miał rozmyty przyczółek na Radziwiu (na którym 8 stycznia 1992 roku
wykoleił się pociąg). Z Tumskiej Góry
widać było zator lodowy, zatopione Radziwie i rozlewisko na obszarze około
100 km, zamarznięte od połowy stycznia do marca 1982 roku. Przebieg tej powodzi oraz jej reperkusje opisałem
w Notatkach Płockich nr 3/172 i nr
4/173. Wnioski nie straciły na aktualności. Wprawdzie Płock jest obwałowany
obecnie wyżej o 90 cm, a koryto rzeki
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nia pomnika przedstawiają Plac Narutowicza totalnie zabetonowany, bez
zieleni.
Czyżby polska rzeźba znalazła się
w kryzysie? A może organizatorzy
konkursu z jakichś przyczyn (np.
finansowych) zrezygnowali
z usług znanych i cenionych
artystów? Uwagę przykuwała jedynie plansza
z pracą oznaczoną godłem 13MK98 (na zdjęciu). Tu autor przyjął
rozwiązanie świadczące
o znajomości dziejów
Płocka i jego historycznej rangi.
Uzasadnienie sądu konkursowego, który nie wybrał
żadnego projektu znowu oddala realizację monumentu, jakkolwiek to co zobaczyliśmy miało rzeczywiście wątpliwą wartość artystyczną
i merytoryczną.
Marian Wilk

rzeźni w Europie zachodniej wywieziono 40.838 koni, a w I kwartale 2004 roku 12.423 sztuk.
Organizacja Viva apeluje do
wszystkich, którym los polskich koni
nie jest obojętny o połączenie działań
w obronie tych zwierząt i domaganie
się skreślenia konia z listy zwierząt
rzeźnych. Kto chciałby przyłączyć się
do akcji w obronie koni może skontaktować się z jej organizatorami pod
adresem: Viva! Akcja dla zwierząt, ul.
Kopernika 6 m. 8, 00-367 Warszawa,
tel. 0-22/ 828 43 29 info@viva.org.pl
Więcej informacji na stronie www.viva.org.pl/konie/
K.T.

jest systematycznie pogłębiane, ale to
może tylko ograniczyć wielkość szkód
przy kolejnej powodzi zatorowej, która
zapewne kiedyś nastąpi. Mam nadzieję,
że jeszcze nie w tym roku, ale sytuacja
jest niepokojąca.
W tym roku zlodzenie Zalewu Włocławskiego nastąpiło na początku stycznia
– w Nowy Rok na zalewie była już kra. 2
stycznia kra dochodziła już do Sobótki,
a w Kępie Polskiej śryż pokrywał 60%
przekroju Wisły. 4 stycznia na zaporze
przeciwśryżowej (instalowanej od 1984
roku poniżej nowego mostu) jest już warta pokrywa naniesionego lodu. Zalodzona
powierzchnia zalega od Borowiczek aż do
stopnia wodnego we Włocławku.
Przed 150 laty płocka prasa regularnie
informowała mieszkańców o tym, kiedy
rozbierano na zimę przęsła mostu łyżwowego, kiedy uruchamiano komunikację promową, kiedy stawał lód na Wiśle
i kiedy lody ruszały. Dziś, dzięki dwóm
mostom komunikacja między prawym
i lewym brzegiem Wisły zapewniona
jest przez cały rok. Bogumił Trębala

Jazda bezpieczna
obowiązkowa
W spółce ORLEN Transport każdy
kierowca zawodowy oraz pracownik
prowadzący służbowe auto osobowe
przej dzie obo wiąz ko we szko le nie
z jazdy defensywnej. Specjalne szkolenie obejmie niemal 600 osób.
– Cykl szkoleń dla pracowników to
kolejny element szeroko zakrojonych
działań prowadzonych przez ORLEN
Transport w ramach wieloletniego projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa
na drodze – wyjaśnia Mirosław Zubek,
prezes zarządu OTSA. – Naszym podstawowym ce lem jest podwyższe nie
kwalifikacji i wiedzy kierowców w zakresie tzw. jazdy defensywnej, a przez
to zmniejszenie liczby wypadków drogowych. Spodziewamy się, że nasze
działania przyniosą wymierne efekty
i posłużą jako dobry przykład.
Szkolenie rozpoczyna się od części
teoretycznej, podczas której zostaną
sprawdzone wiedza i umiejętności kierowców. Specjalnie przygotowane testy oraz symulacje zdarzeń drogowych
pozwolą wyłapać słabe punkty w teorii

oraz zbadać takie cechy, jak refleks
i koncentracja. W drugiej części kierowcy będą mieli możliwość zastosowania zdobytej wiedzy podczas jazdy
w te re nie w ty po wych wa run kach
miejskich. Dzięki zainstalowanym kamerom oraz obecności trenera każda
z osób prze cho dzą cych szko le nie
otrzyma pełen raport na temat swoich
zachowań i reakcji. Materiał ten pozwoli kierowcy poznać własne błędy,
uświadomi złe przyzwyczajenia i właściwe zachowania.
Kierowcy Orlen Transport w większości prowadzą najtrudniejsze pojazdy tzn. cysterny, dlatego ich umiejętno ści mu szą znacz nie prze kra czać
prze cięt ne. Czy wie cie np. z ja ką
prędkością cysterna może wjechać na
typowe rondo, by pokonać je bezpiecznie? Tylko 10km/h, bo przy 18
km/h ma prawie gwarantowaną wywrotkę. Stąd doskonalenie ich umiejęt no ści i prze wi dy wa nie za gro żeń
jest tak istotne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.
bc

TARGI ROLNO-SPOŻYWCZE
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza firmy
branży rolno-spożywczej z Mazowsza
do wspólnego udziału w krajowych
i zagranicznych targach rolniczych.
To olbrzymia szansa na promocję mazowieckiej żywności.
Sa mo rząd Wo je wódz twa Ma zo wieckiego w ramach promocji gospodarczej Mazowsza i internacjonalizacji przedsiębiorstw wspiera wyjazdy
firm na targi branży rolno-spożywczej, zapewniając wszystkim producentom biorącym udział w targach
m.in. bezpłatną powierzchnię wystawienniczą i zabudowę stoiska wraz
z opłatami rejestracyjnymi i zużyciem mediów. W celu wzmocnienia
efek tu mar ke tin go we go pla no wa ne
jest również wydanie katalogu targowego.

Wszyscy producenci i przetwórcy
sektora rolno-spożywczego zainteresowani udziałem w największych targach
i imprezach wystawienniczych m.in.
w Mediolanie, Kolonii, Poznaniu czy
w Moskwie powinni złożyć karty zgłoszeniowe do 15 marca br. w formie
papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie Departament Rolnictwa
i Modernizacji Terenów Wiejskich, ul.
Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa lub faxem pod numer: (22) 59-79-365.
Szczegółowe informacje na temat kalendarza targowego oraz warunków
uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
www.mazovia.pl w zakładce „Targi
branży rolno-spożywczej” lub pod numerami telefonów: (22) 59-79-339, (22)
mm
59-79-178 lub (22) 59-79-379.

Kalendarz targów:
IFE Poland 20-22 maja Warszawa,
Międzynarodowe Targi Produkcji Ekologicznej „EKOGALA” 22-24
maja Rzeszów,
TUTTO FOOD 10-13 czerwca Mediolan (Włochy),
Polagra-Food 14-17 września Poznań,
World Food Moscow 15-18 września Moskwa (Rosja),
FARMA 2-4 października Poznań,
Światowe targi artykułów spożywczych „ANUGA 2009” 10-14 października Kolonia, (Niemcy),
Targi World Food Ukraine październik, Kijów (Ukraina).

Sygnały Płockie

Ukazał się kolejny, 15 już numer Miejskiego Zeszytu Statysty- W 2008 roku do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło 10 tys. 114
cznego. Przygotował go Wydział Rozwoju Miasta UM.
zgłoszeń od mieszkańców z prośbą o pomoc lub interwencję.
To o ponad tysiąc więcej niż rok wcześniej.

Jacy byliśmy
w 2007 roku
Publikacja zawiera dziesięć rozdziałów, które pokazują dane z 2007 roku
oraz porównanie do lat ubiegłych. Możemy się np. dowiedzieć, że na dzień
31.12.2007 – według danych Urzędu
Miasta – w Płocku mieszkało 127 tys.
712 osób, których średni wiek wynosił
37,7 lat. Według danych GUS liczba ta
wynosiła 126 tys. 986 osób.
W 2007 roku w Płocku zawarto 885
ślubów, z czego 286, czyli 32 proc. – to
małżeństwa cywilne. 410 małżeństw się
rozpadło. To o 70 mniej niż w 2006 roku. Dwa lata temu zmarły 1172 osoby
(672 mężczyzn i 500 kobiet), z czego aż
431 z powodu chorób krążenia, a 317 –
nowotworów.
Z roku na rok spada poziom bezrobocia w mieście. W 2007 roku zanotowano 8 tys. 401 osób bez pracy, a rok
wcześniej było ich 10 tys. 215. Większość stanowiły
kobiety – 5 289.
Najtrudniej znaleźć było pracę
osobom w wieku 25-34 lat
z wykształceniem średnim
zawodowym
i zasadniczym
zawodowym.
W 2007 roku
do użytku oddano 540 mieszkań, z czego 127
w budynkach indy wi du al nych.
W Płocku przybyło też oświetlenia ulicznego.
Wyliczono, że
płockie
ulice
oświetlało w 2007 roku 10 tys. 995 punktów, czyli o ponad tysiąc więcej niż
rok wcześniej.
W 2007 roku na płocczan zarejestrowanych było 92 tys. 066 pojazdów,
z czego większość, bo aż 65 tys. 446 to
samochody osobowe.
Mieszkańcy korzystali z 15 placówek
pocztowych. W 2007 roku nadali ponad
2,2 przesyłek poleconych i wysłali ponad 142 tys. paczek i listów wartościowych. Stanowi to 270 proc. w porównaniu z danymi z 1997 roku.
Na terenie Płocka położonych było
231 km rur kanalizacyjnych, działało 25
przepompowni i cztery oczyszczalnie.
Z wodociągu korzystało prawie 127 tys.
osób, a z kanalizacji 120 tys. Z roku na
rok wzrasta też długość sieci ciepłowniczej w mieście. W 2007 roku było to
prawie 126 km, czyli o ponad 2,5 km
więcej niż rok wcześniej. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach w 2007 roku przyjął ponad
50 tys. ton odpadów do utylizacji i ponad 17 tys. ton śmieci na składowisko.
Sygnały Płockie

Z 50 tys. ton odzyskano ponad 3 tony,
z czego najwięcej stanowiło szkło (1124
kg) oraz tworzywa sztuczne (1148 kg).
Jak wynika z danych zawartych
w Miejskim Zeszycie Statystycznym,
w 2007 roku w płockim zoo można było oglądać 319 gatunków zwierząt, czyli ponad 3,6 tys. osobników (liczba ta
nie zawiera danych o bezkręgowcach).
Na wyżywienie tych zwierząt wydano
633,5 tys. zł, a to oznacza, że dziennie
trzeba było na ten cel przeznaczyć 1 736
zł. Ogród w 2007 roku odwiedziło 178
tys. 700 osób.
W tym samym roku na terenie Płocka
zarejestrowanych było 12 tys. 136 podmiotów gospodarczych i zakładów przemysłowych. Większość z nich – 11,8
tys. – należała do sektora prywatnego.
To o 150 mniej niż w 2006 roku. Najwięcej zakładów zajmowało się handlem i naprawami (prawie 3
tys.) oraz transportem i łącznością (ponad 1,2
tys.). Przeciętne
wy na gro dze nie
płocczan w 2007
roku wyniosło 3
tys. 541 zł i 16
groszy brutto.
To o 360 zł więcej
niż
rok
wcześniej.
Do płockich
przedszkoli
pro wa dzo nych
przez samorząd
w roku 2007/
2008 uczęszczało 3374 dzieci,
w tym 1105 sześciolatków. To o ok. 180 mniej niż rok
wcześniej. 120 maluchów korzystało
z trzech przedszkoli niepublicznych.
Płockie publiczne i niepubliczne
szkoły podstawowe w roku szkolnym
2007/2008 musiały przyjąć ponad 7,5
tys. dzieci. Prawie 5 tys. osób uczęszczało do gimnazjów, a ponad 6,8 tys. do
szkół ponadgimnazjalnych. Na czterech
płockich uczelniach studiowało prawie
12,3 tys. osób, z czego prawie połowa
w systemie zaocznym, a reszta dziennie
lub na studiach podyplomowych (odpowiednio: 4 tys. 352 i 2 tys. 016 osób).
W po rów na niu z 2006 ro kiem,
znacznie spadła liczba rodzin objętych
pomocą społeczną. W 2007 roku było
ich 5 tys. 871, a rok wcześniej o 1,5
tys. więcej.
W Miejskim Zeszycie Statystycznym
można też znaleźć informacje na temat
m.in. funkcjonowania placówek kulturalnych, imprez odbywających się
w Płocku, zawodów sportowych z uwzględnieniem sylwetek i ważniejszych
osiągnięć płockich sportowców. M.D.

Kontrole, mandaty
i bezpieczeństwo
Funkcjonariusze dokonali 51 455
kontroli w wyniku których ujawnili
16 tys. 583 wykroczeń, tj. o 6212 więcej
niż w roku 2007.
Pouczenia zastosowano wobec 5 758
osób (rok 2007 – 4 511), w 5 637 przypadkach sprawców ukarano grzywną
(rok 2007 – 3 577), 656 wniosków skierowano do sądu grodzkiego, a w 1 167
sprawach funkcjonariusze prowadzą
dalsze czynności wyjaśniające.
W 2008 roku strażnicy miejscy podejmowali szereg działań, interwencji
w stosunku do osób spożywających alko hol w miej scach za bro nio nych.
Przeprowadzili 8 439 kontroli miejsc
publicznych, w których spożywanie alkoholu jest zakazane oraz 1 443 kontroli punktów sprzedaży, podawania
i spożywania napojów alkoholowych
(w 2007 r. odpowiednio 9 202 i 842).
Strażnicy ujawnili 728 wykroczeń (w
2007 r. – 384). W stosunku do sprawców zastosowano: 385 pouczeń, nałożono 292 mandaty karne, skierowano
17 wniosków o ukaranie do sądu,
a wobec 2 osób prowadzone są czynności wyjaśniające.
Ponadto funkcjonariusze w ubiegłym
roku odwieźli do: izby wytrzeźwień 931
osób,, 41 osób do miejsca zamieszkania,
67 przekazano pogotowiu ratunkowemu, a 49 odtransportowano do Policyjnej Izby Zatrzymań.
olejnym zadaniem Straży Miejskiej jest kontrola ruchu drogowego. Wykroczenia drogowe należą do
grupy najliczniej ujawnianych przez
strażników miejskich. Na ogólną liczbę
16 578 stwierdzonych wykroczeń
73 procent, czyli 12 tys. 106 to naruszenia przepisów w zakresie bezpieczeństwa i porządku w komunikacji (w
2007 roku – 7 tys. 448). Przyczyną dużej liczby ujawnionych wykroczeń drogowych były wzmożone działania SM
w stosunku do kierowców naruszających prze pisy ruchu drogowe go
w obrębie Starego Miasta i Nowego
Rynku, na ul. Targowej, ul. Bielskiej,
ul. Czwartaków (Galeria Wisła) i ul.
Sikorskiego oraz kontroli przekroczenia prędkości pojazdów urządzeniem
działającym samoczynnie, jak również
liczba zgłaszanych w tym zakresie interwencji – 3 290.
Ponadto oprócz kontroli przestrzegania znaków zakazu ruchu, strażnicy
miejscy zajmowali się kontrolą przestrzegania przez kierujących przepisów
w zakresie zatrzymywania się i postoju.
Szczególną pieczą objęto wyznaczone
miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Funkcjonariusze Straży
uczestniczyli również przy zabezpieczeniu kolizji lub wypadków drogowych,
udzielając niezbędnej pomocy poszkodowanym.

K

suwanie pojazdów na koszt właściciela czy też zablokowanie pojazdu
poprzez założenie blokady na koło to
dolegliwe kary dla kierujących. W
ubiegłym roku strażnicy odholowali 11
pojazdów. W 443 przypadkach założono blokady na koła niewłaściwie zaparkowanych pojazdów.
Osobną grupę pojazdów, które zostały usunięte z płockich ulic, stanowiły samochody, których stan techniczny
wskazywał na długotrwały postój.
W ubiegłym roku było ich 39.
Do priorytetowych zadań SM należały
również działania profilaktyczne, mające
na celu edukację dzieci i młodzieży.
Współpracą objęto kilkanaście szkół
i przedszkoli. Przeszkoleni funkcjonariusze odbyli z dziećmi i młodzieżą pogadanki, dyskusje, zorganizowali konkursy
– łącznie przeprowadzono 68 godzin zajęć edukacyjnych (78 w przedszkolach,
82 w szkołach podstawowych i 8 w świetlicach środowiskowych).Szczególnym
nadzorem objęto obszary wokół szkół.
W roku 2008 miało miejsce na terenie
miasta wiele imprez i uroczystości. W ich
zabezpieczeniu aktywny udział brali również strażnicy miejscy. Czuwano nad spokojnym przebiegiem m.in. Święta Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodległości,
Sylwestra na Starym Rynku.

U

ącznie strażnicy miejscy w ubiegłym roku 149 razy zabezpieczali
imprezy w tym: 85 kulturalnych, 29 religijnych, 25 sportowych oraz 10 państwowych.
Funkcjonariusze prowadzili też działania w zakresie kontroli i obserwacji
miejsc tworzenia się dzikich wysypisk
śmieci. Ogółem przeprowadzili 836
kontroli w rejonach: ul. Górka, Tartaczna, Zielona, Krakówka, Ukośna,
Sołdka i Łącka, Raczkowizna, Mazowiecka, Warmińska, Lisia, Sarnia,
Chmielna, teren po byłej JW, ul. Norbertańska, Graniczna, Imielnicka, Długa, Parowa, Traktowa, Kobiałka, Jędrzejewo i.Targowa.
W 2008 roku Straż Miejska dokonała
193 kontroli punktów skupu złomu,
w czasie których sprawdzano prawidłowość dokumentacji skupu.
Ponadto w ubiegłym roku funkcjonariusze przeprowadzili 1 289 (w 2007 r.
564 kontroli) kontroli targowisk miejskich i giełdy towarowo-samochodowej.
Działania ukierunkowane były na wyeliminowanie: kradzieży; rozbojów, wprowadzania do obrotu towarów niezgodnych z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, celnymi, podatkowymi i prawem autorskim. Policji strażnicy przekazali 283 paczki papierosów bez wymaganych znaków akcyzy, a Urząd Celny
w Pruszkowie otrzymał 350 paczek papierosów i 5 butelek z alkoholem.
Jolanta Głowacka
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KOLĘDOWANIE KRYZYSOWE

Afisz szesnastej edycji Płockiego Kolędowania (8-10 stycznia 2009 roku, bazylika katedralna na Wzgórzu Tumskim) świadczyłby właśnie o uprzywilejowaniu artystów lokalnych – co nie
znaczy, że miałby być zarazem dowodem kryzysu. Koncert inauguracyjny
odznaczał się przecież największym
chyba bogactwem podmiotów wykonawczych w dotychczasowej historii festiwalu – vide Kameralny Zespół Wokalny POKiS i Chór „Minstrel” (oba
pod dyrekcją Sławomira Gałczyńskiego), Kwintet Dęty „Canzona”, przez
szefa, Andrzeja Sumlińskiego, pomyślany jako kontynuacja kapeli katedralnej,
działającej przy płockiej świątyni mniej
więcej od połowy siedemnastego do początków dwudziestego wieku, znany
płocko-gostyniński pedagog muzyczny
Jarosław Domagała jako akompaniujący
pianista i organista oraz, last but not least, tenor łódzkiego Teatru Wielkiego,
Krzysztof Marciniak, w charakterze gościnnej gwiazdy.
Przedstawili oni obszerny, atrakcyjny program, charakteryzujący się bogactwem niebanalnych opracowań bardziej lub mniej znanego repertuaru kolędowego („Gdy się Chrystus rodzi”
i „Dzisiaj w Betlejem” na tenor solo
z fortepianem, „Pójdźmy wszyscy do
stajenki” na tenor solo z organami, niemiecką kolędę „Still, Still” w opracowaniu na kwintet instrumentów dętych
blaszanych, amerykańską „Joy to the
World”, rozpisaną na tenże kwintet,
chór i organy, czy wreszcie finałową
„Bóg się rodzi” w wykonaniu tenora,
obu zespołów wokalnych i towarzyszącego im pianisty).
Ob sa da wy ko naw cza na stęp ne go
wieczoru była niemal równie okazała,
Sygnały Płockie

wystąpiła bowiem wtedy główna instytu cja chó ral na Płoc ka w od mia nie
chło pię co -mę skiej (Pu e ri Can to res
Plocenes), żeńskiej (Puellae Cantantes
Plocenses) i dziecięcej (chóralni „kandydaci”) pod wodzą Anny Bramskiej,
przy organowym akompaniamencie jej
męża Wiktora i z udziałem solistów:
basa Piotra Jabłońskiego, kontratenora
Michała Sławeckiego i tenora Warszawskiej Opery Kameralnej, Zdzisława
Kordyjalika. Koncert „Z nieba wysokiego” poświęcony był promocji najnowszej, kolędowej płyty chóru i miał
for mę cy klu nu me rów wo kal nych,
przeplatanych jasełkowymi recytacjami dyrektora miejscowego teatru, Marka Mokrowieckiego. Pełnił on rolę
gospodarza całkiem udanego wieczoru
(spośród kolędowych interpretacji wyróżniały się: pełna liryzmu „Gdy śliczna pana” na kontratenor, chór i organy,
oraz „Bracia patrzcie jeno”, wykonana
na koniec a capella przez wszystkich
chórzystów A. Bramskiej).
Przez dwa pierwsze wieczory znajdowaliśmy się więc w kręgu kolędowości raczej dosłownej – by w finale
festiwalu trafić w jej rejony umowne.
Trudno bowiem inaczej określić „Kolędę-Nockę”, czyli „współczesne jasełka” Ernesta Brylla (według nie do końca ścisłego określenia Lucjana Kydryńskiego), do których Wojciech Trzciński skomponował „muzykę w konwencji rock and rollowej” (według
jeszcze mniej ścisłego określenia Jerzego Waldorffa). Powstał ostatecznie
„pierwszy polski musical dużego formatu” – jak dalej twierdzi Waldorf –

rium musicalowe” (jak określił je sam
kompozytor, zapowiadając wykonanie
obszernych fragmentów utworu w katedrze na Wzgórzu Tumskim) byłoby
może tylko dokumentem swego czasu
– ni czym „Za graj cie nam dzi siaj
wszystkie srebrne dzwony”, o kilka lat
wcześ niej sza, po dob nie po my śla na
kompozycja Katarzyny Gärtner do tekstów Bryl la, od czu wal nie ska żo na
wczesnogierkowskim tryumfalizmem.
W „Kolędzie-Nocce” chodzi jednak
także i o wiarę w gwiazdę betlejemską
alias ponadczasową i ponadustrojową
„jas no ści jas ność”, roz świet la ją cą
wszelkie możliwe mroki. Niezależnie
zaś od uniwersalizmu treści poetyckich, dzieło Trzcińskiego i Brylla dość
dobrze koresponduje z obecnymi nastro ja mi spo łe czeń stwa pol skie go –
choć doświadczenia opisane w słynnym „Psalmie stojących w kolejce” należą, jak wolno mieć nadzieję, do bezpo wrot nie mi nio nej prze szło ści.
W końcu – by odwołać się do przenikliwej uwagi, jaką przybrana córka
Władysława Broniewskiego podzieliła
się z autorem tych słów prawie dwa lata temu – żyjemy w czasach, kiedy to
jego wiersze o upiorze zdrady czyhającym w bramie czy bezrobotnym, który
nie ma za co jeść i pić, stają się złowrogo aktualne.
W płockiej katedrze „Kolęda-Nocka” zabrzmiała w kompetentnym wykonaniu zespołu Quaya (sześcioro wokalistów i kwintet instrumentalny) pod
dy rek cją Pio tra Na za ru ka. W ro li
gwiazdy wieczoru wystąpiła, jak na
przedstawieniu premierowym, Krysty-

traktujący de facto o kryzysowych bolączkach gierkowskiego schyłku, którego epokową konsekwencją okazał
się Sierpień 1980 (premiera odbyła się
jesienią tego roku w Teatrze Muzycznym w Gdyni).
Niewykluczone zresztą, że chodziło
tu o coś więcej – o, jak chce Kydryński, „byt, a może i los narodu idącego
przez lata donikąd”. Gdyby nieodżałowany król polskich konferansjerów
miał całkowitą słuszność, owo „orato-

na Prońko. I choć można się było zastanawiać, czy dynamiczne rytmy funky, masywne elektryczne aranżacje
i soulowe intonacje wokalistów dobrze się odnajdują w neogotyckim milieu najbardziej muzycznej z lokalnych świątyń, uczestniczyliśmy bezsprzecznie w jednym z najszczęśliwszych i najoryginalniej pomyślanych
kon cer tów w kil ku na sto let nich już
dziejach „Płockiego Kolędowania”.
A. Dorobek

KRZYSZTOF KALIŃSKI

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Me dia od pew ne go cza su trą bią
o kryzysie globalnym – który, w wymiarze ekonomicznym, może implikować osła bie nie mię dzy na ro do we go
obrotu handlowego. Czy, w wymiarze
artystycznym, mogłoby to odpowiadać, na przykład, uprzywilejowaniu artystów lokalnych kosztem „importowanych” w programach koncertów czy
festiwali?

Sześć
koncertów

Aż sześć koncertów zaplanowała na
luty Płocka Orkiestra Symfoniczna. Lutowe prezentacje rozpocznie w piątek, 6
lutego koncertem pt. „Cztery pory roku” z solistą i dyrygentem Janem Staniendą. W programie utwory G. Rossiniego, L. Van Beethovena, A. Vivaldiego. Bilety po 20 zł.
„Wielka kameralistyka” gościć będzie w sali koncertowej PSM przy ul.
Kolegialnej w niedzielę, 8 lutego. Trio
a-moll op. 114 J Brahmsa i Trio elegijne d-moll op. 9 S. Rachmaninowa
z płocką orkiestrą zagrają soliści” Zuzanna Fabjańczyk – klarnet, Agnieszka
Przemyk-Bryła – fortepian i Marcin
Malikowski – wiolonczela. Na ten koncert wstęp jest wolny.
Następnego koncertu posłuchać będzie
można 13 lutego. Zespół Salsa Tropical
Band z solistą Jose Torresem (wokal, gitara, instrumenty perkusyjne, prowadzenie koncertu) zaprezentują słuchaczom
„Gorące rytmy salsy”, czyli standardy
muzyki kubańskiej. Bilety po 30 zł.
Z cyklu „Operetka na estradzie” 19
i 20 lutego Płocka Orkiestra Symfoniczna wprowadzi nas w „Krainę Uśmiechu” F. Lehara. Koncert poprowadzi Zbigniew Macias, a w rolach głównych wystąpią: Kamila Cholewińska –
Liza, Sylwia Strugińska – Mi, Krzysztof Bednarek – Su-Czong, Tomasz Rak
– Gustaw von Pottenstein. Dyrygować
będzie Lesław Sałacki. Bilety po 20 zł.
Lutowy cykl koncertów zakończą
„Tanga świata”, które śpiewać będzie
Piotr Rafałko. Zagra Płocka Orkiestra
Symfoniczna z solistami: Christianem
Danowiczem – skrzypce, Tomaszem
Pawłowskim – fortepian, Jarosławem
Kuterą – akordeon, Marcinem Maciejewskim – kontrabas i Robertem Raszem – perkusja. Bilety po 20 zł.
Początek wszystkich koncertów
o godz. 19, z wyjątkiem „Wielkiej Kameralistyki” (8 lutego), która rozpocznie się o godz. 16.30.
(j)
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Film niemiecki w Domu Darmstadt

Po obu stronach Odry
W ramach cyklu „Kino dokumentu niemieckiego” 12 lutego o godz. 10 i 17 w Domu
Darmstadt przy Starym Rynku zobaczyć będzie można film pt. „Po obu stronach Odry”.
Tematem dokumentu jest rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Poza
tym w filmie zobaczymy targowisko w Bad Muskau, gdzie na granicy polsko – niemieckiej w Puckler Park funkcjonuje i rozwija się handel między Polską i Niemcami,
centrum przemysłu mięsnego w Lohne (Dolna Saksonia), gdzie pracuje wielu Polaków. Ponadto zaprezentowane zostaną dwa filmowe felietony: o współpracy Zgorzelca i Gorlitz (przykłady funkcjonowania szkół, teatrów, przedszkoli dwujęzycznych) i o
cukierni Jadwigi Osko, która znajduje się w centrum Berlina.
Wstęp wolny.
(j)

Kabaret Żaków
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza 7 lutego do Domu Darmstadt na
program kabaretowy z udziałem Katarzyny Żak i Cezarego Żaka.
Cezary Żak urodził się w 1961 roku
w Brzegu Dolnym. Szerokiej publiczności najbardziej znany jest z seriali telewizyjnych: „Miodowe lata” oraz „Ranczo”. W 1985 roku ukończył studia w
PWST we Wrocławiu. Debiutował w teatrze w 1991 roku. Dwa lata później
otrzymał nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Teatru we Wrocławiu dla młodego
aktora, a w 1994 roku wyróżnienie za
„Kontrabasistę” w reż. Susskinda i Trofeum od Prezydenta Torunia na XXVIII
Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora. W latach 1990 – 1995 występował w Teatrze Współczesnym we
Wrocławiu, potem w Teatrze im. Norwida w Jeleniej Górze. Od 1997 roku
wchodzi w skład zespołu Teatru Powszechnego w Warszawie.
Katarzyna Żak prywatnie jest żoną
Cezarego Żaka i matką dwóch córek:
Oli i Zuzi. Studia na Wydziale Lalkarskim PWST we Wrocławiu ukończyła
w 1986 roku. Debiutem teatralnym była
rola Panny Młodej w „Sztukmistrzu

z Lublina” Isaaca Bashevisa Singera
w reż. Jana Szurmieja na scenie Teatru
Współczesnego im. Edmunda Wiercińskiego we Wrocławiu. Tam też pracowała w latach 1986 – 1995. Od 1995 r.
w warszawskim Teatrze Rampa.
W 1993 r. otrzymała nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Teatru we Wrocławiu
dla młodego aktora. Debiutem filmowym była rola Małgośki w filmie „Seszele” Bogusława Lindy. Zagrała także
w „Tak tak” Jacka Gąsiorowskiego,
„Obcy musi fruwać” Wiesława Saniewskiego, „Tygrysach Europy” Jerzego
Gruzy.

Początek imprezy o godz. 18, bilety
w cenie 20 zł do nabycia w Domu
Darmstadt.
E.O.

W lutym TVP Kultura planuje emisję trzyodcinkowego filmu dokumentalnego o polskim art brut, w którym będzie mowa również
o kolekcji z Płocka

OTO JA w TVP KULTURA
Pół roku temu w Galerii
OTO JA ekipa TVP Poznań
spędziła około 5 godzin realizując dla TVP KULTURA
film o polskim art brut. Odwiedzali po kolei wszystkie
najważniejsze ośrodki w Polsce zajmujące się tą sztuką;
Poznań, Kraków i Płock. Tak
powstał 3-odcinkowy film dokumentalny „Sztuka zwana art
brut”, nawiązujący tytułem do
książki prof. Aleksandra Jackowskiego „Sztuka zwana naiwną”. Reżyserem filmu jest
Anna Kochnowicz, związana z TVP Poznań, gdzie prowadzi m.in. program kulturalny „Afisz”. W pierwszym odcinku autorka stara się przybliżyć widzom samą
definicję „art brut”. Kolejny koncentruje
się na postaci malarki Marii Wnęk, a w

ostatnim mowa będzie o relacjach sztuka
a terapia.
Emisje zaplanowano na godz. 19:
3 lutego (I odc.), 10 lutego (II odc.),
17 lutego (III odc.). Szczegóły w TVP
KULTURA.
(rł)

Doinwestowana orkiestra
Wysokiej klasy klawesyn koncertowy
o wartości ponad 73 tys. zł, 2 kontrabasy,
flet poprzeczny, flet piccolo i instrumenty perkusyjne: ksylofon, wibrafon
i dzwonki zakupiła Płocka Orkiestra
Symfoniczna. Przetarg na zakup rozstrzygnięty został z końcem 2008 roku, a w
styczniu instrumenty dotarły do Płocka.
Pieniądze – łącznie ponad 300 tys. zł –
pochodziły z dotacji celowej Ministerstwa Kultury z programu operacyjnego
Mecenat 2008 oraz środków własnych
orkiestry.
Dotychczas orkiestra nie posiadała wymienionych instrumentów lub niektóre

z nich – jak w przypadku kontrabasów –
wymagały natychmiastowej wymiany ze
względu na ich podeszły wiek i duży stopień zużycia. Natomiast nowy klawesyn
będzie można usłyszeć już niebawem, bo 6
lutego – wykorzystany będzie do realizacji
tzw. basso continuo w koncercie Antonio
Vivaldiego ,,Cztery pory roku” z udziałem
światowej sławy skrzypka Jana Staniendy.
W bieżącym roku orkiestra planuje kolejne
inwestycje, tym razem wzmocniona zostanie grupa instrumentów dętych drewnianych i blaszanych, poprzez zakup dobrej
klasy puzonów oraz fagotu i klarnetu basowego.
mat

W Klubie „Podróże” im. Tonego’ Halika

NA RATOWANIE ZABYTKÓW

Malezja i Tajlandia

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych z terenu Mazowsza
mogą ubiegać się o dotacje na remonty
i konserwację zabytków. Na ten cel
w tegorocznym budżecie województwa
mazowieckiego zarezerwowano kwotę
3 mln zł. Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera remonty i renowacje mazowieckich zabytków od 10 lat.
W ciągu ostatnich sześciu lat przeznaczono na ten cel blisko 15 mln zł.
Wśród nich znalazły się m.in.: Bazylika Katedralna w Płocku, kościół Ojców Bernardynów w Radomiu, Klasztor Sióstr Wizytek w Warszawie, kolegiata w Myszyńcu, drewniane kościółki w Drogiszce, Jeruzalu i Żeliszewie
Podkościelnym, odnalezione w Pruszynie koło Siedlec unikatowe w skali
światowej organy Wagnera, organy
Wurlitzera i szereg innych cennych dla
Mazo wsza zabyt ków nieruchomych
i ruchomych.

4 lutego, wybierając się
o godz. 18 do Dom Darmstadt
możemy trafić aż do... Malezji
i Tajlandii. W tak daleką podróż
zabierze nas Zbigniew Burżacki, komentując prezentowane
slajdy w ramach klubu Tony’ego Halika. Wstęp wolny.
Autor poprowadzi słuchaczy
śladem swojej podróży z Kuala
Lumpur do Bangkoku. Powędrujemy m.in. odwieczną, fascynującą dżunglą Taman Negara,
w której można spotkać nie tylko
wszystkie najciekawsze zwierzęta Azji, ale żyjące pod ścisłą ochroną rządu plemiona „leśnych ludzi” – których rozwój kultury materialnej nie
wyszedł poza epokę kamienia. Odwiedzimy
rajskie wyspy Pacyfiku, wokół których podwodny świat nie ma sobie równych. Zobaczymy baśniowe krajobrazy Tajlandii z „niebiańską plażą Leonarda Di Caprio” na czele,
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O dotacje na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach mogą starać się podmioty niezaliczone do sektora finansów
publicznych, które są właścicielami zabytku bądź posiadają tytuł prawny do
zabytku, wynikający z użytkowania
wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Konieczne jest,
aby obiekt taki był wpisany do rejestru
zabytków.
Wnioski z wymaganymi załącznikami należy składać do 15 lutego w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35 lub za
pośrednictwem poczty na adres: Departament Kultury, Promocji i Turystyki,
ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).
Wzór wniosku oraz dodatkowe informacje dotyczące zasad wsparcia można
znaleźć na stronie www.mazovia.pl. mm

które nawet oblegane przez turystów nie tracą swojego uroku. Ocenimy skutki tsunami
z 2004 roku oraz zwiedzimy futurystyczne
centra azjatyckich metropoli Bangkoku i Kuala Lumpur, w których nowoczesność miesza się z egzotyką i historią Azji.
eo
Sygnały Płockie

*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*

Styczeń bezsprzecznie – zarówno
w kraju jak i za granicą – jest miesiącem
piłkarzy ręcznych. Zmaganiami polskiej
reprezentacji na Mistrzostwach Świata
w Chorwacji pasjonowali się kibice
szczypiorniaka w całym kraju. Nie było
jednak na tej imprezie zawodników
płockiej Wisły. Trener kadry Bogdan
Wenta nie widział w Płocku nikogo, kto
pasowałby do koncepcji gry drużyny
narodowej.
Nie było to jednak zmartwieniem nowego szkoleniowca Wisły Fleminga
Oliviera Jensena. Rozpoczynając pracę
wraz z początkiem roku miał dzięki temu do dyspozycji całą kadrę płockiego
zespołu. Już po miesiącu treningów widać „rękę” duńskiego trenera, który zaczął przygotowania do rundy wiosennej
od poprawy atmosfery w drużynie. Wielu zawodników już dziś wypowiada się
pozytywnie o nowych metodach szkoleniowych. Dość ciekawym elementem,

jaki duński szkoleniowiec wprowadził
do swojej pracy, jest pisanie bloga na
oficjalnej stronie klubu, który dostępny
jest w języku polskim i angielskim.
Zgodnie z kanonami sztuki wpisy na
blogu będą pojawiały się cyklicznie.
Miłośnicy piłki ręcznej znajdą w nim
przemyślenia i opinie trenera Jensena na
temat piłki ręcznej, mistrzostw świata,
polskiej ligi, pucharów i oczywiście na
temat Wisły Płock. Klub zaprasza do
aktywnego uczestnictwa i komentowania wniosków Olivera.
Efekty pierwszych zmian w grze zespołu było widać na turnieju w Głogowie, który był XV edycją Memoriału
im. Ryszarda Matuszaka. Mimo braku

kilku podstawowych zawodników płocczanie wygrali wszystkie spotkania i zarazem cały turniej, pokonując kolejno:
Focus Kiper Piotrków Trybunalski
27:22 (15:10), czeski HBC Jicin 28:23
(14:7) oraz gospodarzy czyli ekipę
Chrobrego 32:29 (15:17). Najlepszym
zawodnikiem turnieju, zdaniem kapituły
złożonej z trenerów, został Adam
Twardo. Kolejnym sprawdzianem podopiecznych Jensena miał być turniej
o Puchar Burmistrza Iławy. Niestety,
epidemia grypy i plaga kontuzji pokrzyżowała szyki płocczan. Na zaplanowane
w sobotę (24 stycznia) pojedynki
z MMTS Kwidzyn i Travelandem Społem Olsztyn pojechał drugi zespół Wisły, który rywalom z Kwidzyna uległ
19:29 (8:16), ale pokonał olsztynian
26:25 (11:14). Na pojedynki niedzielne
z tymi samymi rywalami pojechał osłabiony grypą i kontuzjami pierwszy zespół płocczan. Wisła przegrała, niestety,
oba mecze. W pierwszym meczu uległa
zespołowi MMTS Kwidzyn 24:30
(11:15), a potem musiała uznać wyższość zespołu z Olsztyna, przegrywając
24:26 (11:12).
Nie zapadły wprawdzie jeszcze decyzje w sekcji piłki ręcznej w kwestii ostatecznego podziału zawodników na I i II
zespół, ale kilku ruchów kadrowych już
dokonano. Po wcześniejszych decyzjach włodarzy Wisły o sprzedaży do
Focus Kiper Piotrków Trybunalski Bartosza Świerada i rozwiązaniu kontraktu
z Tomaszem Malesą, przygodę z płockim klubem zakończył Alosza Szyczkow. Zarząd Wisły Płock przychylił
się do prośby zawodnika i rozwiązał
kontrakt na zasadzie porozumienia
stron. Szyczkow do Płocka trafił z zespołu Czuwaj Przemyśl w 2001 r. W barwach Wisły Płock występował na pozycji skrzydłowego. W karierze sportowej
z Wisłą Płock wywalczył 5 tytułów Mistrza Polski. Treningi z zespołem wznowił natomiast Adam Wiśniewski. Popularny „Gadżet” w maju 2006 r. doznał
kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych. Pech chciał, że po wyleczeniu
kontuzji uraz znów się odnowił i w
praktyce wyeliminował Adama z gry na
kilkanaście miesięcy. Od ubiegłego tygodnia skrzydłowy Wisły wznowił treningi z zespołem. Na razie więcej trenuje indywidualnie, ale wszystko wskazuje na to, że wiosną zobaczymy go na
parkietach ekstraklasy piłki ręcznej.
P. Nowicki

RADOSŁAW ŁABARZEWSKI

Ręczne turnieje

Wioślarski Sejmik

Podsumowali i zaplanowali
10 stycznia obradował Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy
Polskie go
Związku Towarzystw Wioślarskich,
w którym uczestniczyli m.in. wiceminister sportu – Tomasz Półgrabski
(były wioślarz, brą zowy me da lista
Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie)
oraz dyrektor generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Kajetan Broniewski. Podsumowano na nim wyniki
sportowe osiagnięte przez wioślarzy
w 2008 roku. Płockie Towarzystwo
Wioślarskie w klasyfikacji generalnej
mężczyzn (od młodzików do seniorów)
zajęło rewelacyjne III miejsce (I –
Bydgostia Bydgoszcz, II – Posnania
Poznań) i otrzymało pamiątkowy puchar. Miłym akcentem Sejmiku było
odczytanie w całości wniosku PTW
(jako najbardziej logicznego i spójnego), dotyczącego wpisania do kalendarza za wodów wioślarskich „Mistrzostw Polski w sprincie wioślarskim” (500 m), które rozgrywane mają
być w Płocku. Po burzliwej debacie
wniosek ten przeszedł zdecydowaną
większością głosów. W konsekwencji
już 17 stycznia zarząd Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich zlecił
PTW organizację pierwszych w historii
wioślarstwa polskiego „Mistrzostw Polski w sprincie” w Płocku na zalewie

„Sobótka”. Ze względu na ułożony
wcześniej kalendarz startowy, w tym roku odbędą się one razem z Memoriałem
Juliusza Kawieckiego 26-27 września.
W związku z tym Płockie Towarzystwo
Wioślarskie czeka ogromna praca organizacyjna w przygotowaniu takiego prestiżowego przedsięwzięcia.
Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy
wybrał nowe władze Polskiego Związku
Towarzystw Wioślarskich: Zarząd i Komisję Rewizyjną. Delegaci docenili bardzo czytelną i konsekwentną działalność Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, wybierając do 11-osobowego
Zarządu PZTW Grzegorza Stellaka,
natomiast do 5-osobowej Komisji Rewizyjnej Waldemara Rogowskiego. Po
raz pierwszy w historii PZTW do najwyższych władz (razem 16 osób) wybrano 2 działaczy ze średniej wielkości
ośrodka sportowego, jakim jest Płockie
Towarzystwo Wioślarskie.
Pierwszy miesiąc nowego roku okazał się dla wioślarzy bardzo łaskawy,
gdyż oprócz opisanych wyżej wydarzeń
14 stycznia z-ca Prezydenta – Tomasz
Kolczyński oraz sekretarz Urzędu Miasta – Krystyna Kowalewska przekazali
Płockiemu Towarzystwu Wioślarskiemu używany samochód Mercedes Vito
(mikrobus 7 osobowy).
(j)

Marsz po zdrowie
Nordic walking, czyli marsz ze specjalnie zaprojektowanymi kijkami, to
jedna z najszybciej rozwijających się
aktywności fizycznych, stanowiąca nowy wymiar rekreacji ruchowej, odpowiedniej dla wszystkich, w każdym wieku, bez względu na płeć i poziom
sprawności fizycznej.
Sygnały Płockie

Spotkania odbywają się w hali sportowej w Borowiczkach, przy ul. Korczaka
10 w soboty o godzinie 11 i niedziele
o godz. 15. Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia kijków.
Więcej informacji udziela Małgorzata
Rychlicka – instruktor Nordic Walking,
tel. 0 602 261 631.
mzos

Ferie na lodowisku
20 stycznia na lodowisku przy pływalni Podolanka odbyły się zawody sportowe z cyklu Ferie na Lodzie, w których uczestniczyły dziewczynki i chłopcy z Płocka i okolic.
Uczestnicy zawodów mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności łyżwiarskich
podczas rywalizacji w różnych konkurencjach. Na zakończenie mali sportowcy otrzymali słodycze ufundowane przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych.
mzos
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Kronika osiedli

Aż do oficjalnego otwarcia wystawy, wszystkie prace zasłonięte były czarnymi planszami.
Kto przyszedł na wernisaż mógł osobiście zerwać kartkę i jako pierwszy zobaczyć, co się
pod nią znajduje. Na pierwszym planie autor wystawy – Wojciech Lisocki.

Takiego miasta już nie ma
Stary Lwów w grafice i fotografii –
to tytuł pierwszej wystawy w klubie

Pomnik króla Jana Sobieskiego

Czy wiecie, że...
... w 1928 roku przemysł brytyjski
podjął kroki w celu upowszechniania telewizji i zaczął produkować domowe odbiorniki?
Szkot John Logie Baird przesłał za pośrednictwem podmorskiego kabla po raz
pierwszy obraz telewizyjny z Londynu do
Nowego Jorku. Światowa prasa nazwała
eksperyment Bairda sensacją, wywołującą nieuzasadniony optymizm. Wcześniej,
w październiku 1925 r., udało mu się po
raz pierwszy za pomocą telewizji przesłać
obraz twarzy na zlecenie właściciela domu towarowego Selfridge’a. Nie był to
jednak wizerunek człowieka, lecz lalkibrzuchomówcy. Żadna żywa istota nie
wytrzymałaby bowiem wysokiej temperatury wytwarzanej przez lampy, którymi
Baird posługiwał się podczas pierwszego
„programu”. Nieco później pracował nad
portretem kilkunastoletniego gońca biurowego – już w oświetleniu generującym
mniej ciepła. W eksperymentach tych
brała udział publiczność, a British Broadcasting Company (BBC) finansowało
próbne programy Bairda nadawane w latach 1931-32.
opr. (m.d.)

Harrison, mieszczącego się na tyłach
płockiego teatru. – Nasze nowe przedsięwzięcie nazwaliśmy Harrison Art –
opowiadał na wernisażu właściciel
klubu. – Jego pomysłodawcą jest Wojciech Lisocki, kolekcjoner dzieł sztuki
i animator kultury.
I to właśnie Lisocki przygotował
pierwszą wystawę. W Harrison Art
można obejrzeć w sumie 29 prac. – 17
to stare fotografie pocztówkowe z lat
20. ubiegłego wieku – opowiada Lisocki. – Reszta to piękne linoryty Wiesława Chrobaka. Oglądając, i jedne,
i drugie, możemy doszukać się podobieństw.
Na pracach można zobaczyć m.in.
główny dworzec kolejowy, hotel George’a, katedrę św. Jura, operę, pomnik Adama Mickiewicza, lwowski ratusz i pomnik króla Jana Sobieskiego.
– Niestety, takiego Lwowa już nie
ma. Od 1945 roku architektura zaczęła się zmieniać, szczególnie na obrzeżach miasta – ubolewa Lisocki, który
marzy, aby pokazane w Harrisonie
pra ce tra fi ły do Mu ze um Kre sów
Wschodnich. – Każdy Polak po trosze
jest lwo wia ni nem, wil nia ni nem, bo
przecież to co najważniejsze w polskiej kulturze wywodzi się ze Wschodu. Nie wyobrażam sobie naszej kultury bez Kresów Wschodnich.
W planach Harrison Art są kolejne
wystawy, które mają odbywać się raz
w miesiącu.
(m.d.)

Nowa Rada Mieszkańców Osiedla
„Imielnica” (od listopada 2008 r.) prężnie rozpoczęła pracę społeczną. Już zorganizowała kilka imprez. Ostatnia to zabawa noworoczna dla dzieci z osiedla,
która odbyła się 17 stycznia w hali sportowej w Borowiczkach. Współorganizatorem imprezy był Miejski Zespół
Obiektów Sportowych, który udostępnił
halę. Obecna przewodnicząca Rady –
Aniela Niedzielak prowadziła zabawę
sportową dla dzieci. Organizatorem merytorycznym był przewodniczący Zarządu Rady – Henryk Gonta, który posiada wieloletnie doświadczenie w pracy
spolecznej.
Dzieci bawiły się wspaniale, chętnie
brały udział w licznych konkursach,
w których nagrodami były słodycze.
Część dzieci była przebrana za księżniczki, stracha na wróble, kowboja i inne
postaci z bajek. Na koniec imprezy
przyszedł Mikołaj, w którego rolę wcie-

lił się Marek Walczak, który częstował
dzieci słodyczami.
Dzieci i ich rodzice już pytają, kiedy
będzie następna tego typu impreza.
RMO „Imielnica”

Orkiestra w G4

ne wykrywanie nowotworów u dzieci”
i zachęcali do uczestnictwa w działaniach na ten szczytny cel. Młodzież bardzo chętnie przystąpiła do akcji na rzecz
WOŚP. Koncert charytatywny w wykonaniu uczniów gimnazjum, na który
składał się pokaz tańca towarzyskiego
oraz występy zespołu muzycznego i wokalnego, przyciągnął wszystkich uczniów szkoły. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszył się „kiermasz rozmaitości” przygotowany przez młodzież skupioną w świetlicy szkolnej.
Wolontariusze kwestowali też na ulicach miasta (osiedle Skarpa). Łącznie
zebrano 3399 zł.
er

Gimnazjum nr 4 w Płocku im. Obrońców Płocka 1920 r. jak co roku przystąpiło do XVII finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Kierując się hasłem Jerzego Owsiaka ,,Gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej” w szkole podjęto szereg przedsięwzięć, z których dochód zasilił konto WOŚP.
Od 5 do 9 stycznia uczniowie ze
Szkolnego Koła Wolontariatu, działającego przy świetlicy szkolnej, starali się
przybliżyć swoim kolegom i koleżankom temat tegorocznej zbiórki ,,Wczes-

Cytat
numeru

J. KUKLEWICZ

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Zabawa w Imielnicy

Postępuj według takiej
zasady, którą mógłbyś
chcieć uczynić prawem
powszechnym.
I. Kant

