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Po cią gi po ja dą wia duk tem nad ale ją.
Po ja dą ci szej, bo prze bu do wa ny, ki lo -
me tro wy od ci nek to ro wi ska bę dzie bez -
sty ko wy, czy li nie bę dzie cha rak te ry -
stycz ne go stu ko tu na złą cze niach szyn.

Tam tę dy bę dą mo gli tak że przejść pie si
i ro we rzy ści po dwóch kład kach obok
to rów. Do łem, tak jak do tych czas, na
trzech pa sach w każ dą stro nę, od by wać
się bę dzie ruch ko ło wy. Róż ni ca po le ga
na tym, że po prze bu do wie skrzy żo wa -
nia, dro ga pod wia duk tem zo sta nie ob -
ni żo na – prze strzeń mię dzy do łem wia -
duk tu a jezd nią wy nie sie 4,70 m, by
swo bod nie mog ły prze je chać na wet
naj wię ksze ti ry. Na od cin ku oko ło 450
m naj pierw zje dzie my w dół, a po tem
pod gó rę. 

Chod ni ki po obu stro nach alei, bie gną -
ce rów nież pod wia duk tem, bę dą nie co
wy żej – wy so kość przej ścia wy nie sie 2,5
me tra. Ro zgra ni cza ją cy jezd nie pas zie-
le ni po zo sta nie, by móc w przy szło ści
po pro wa dzić tam li nię tram wa jo wą. Dla -
te go też zre zy gno wa no z pod po ry wia -
duk tu. Kon struk cja bę dzie jed no li ta, łu -
ko wa, o roz pię to ści 50 me trów. Przy
wia duk cie bę dzie prze pom pow nia, od -
bie ra ją ca wo dy opa do we, by nie pow tó -
rzy ła się sy tu a cja z ul. Spół dziel czej,
gdzie po każ dym wię kszym desz czu wo -
dę spod wia duk tu mu szą wy pom po wy -
wać stra ża cy.

O tym wszyst kim opo wia dał, 9 wrześ-
nia, w ra tu szo wej au li głów ny pro jek tant
Krzysz tof Żół tow ski z gdań skie go Kon-
sul ta cyj ne go Biu ra Pro jek to we go, któ re -
mu zle co no opra co wa nie pla nu prze bu do -
wy alei Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go
z prze ci na ją cym ją to ro wi skiem. Po prze-
bu do wie układ ko mu ni ka cyj ny za sad ni -
czo nie zmie ni się. Bę dzie za to je cha ło się
ale ją szyb ciej, bez piecz niej, ci szej.

Pro jekt za ak cep to wa ły już ko le jo we
spół ki, w tym ro ku jesz cze go to wy bę -
dzie pro jekt tech nicz ny i og ło szo ny
prze targ na re a li za cję. Trze ba jesz cze
wy ty czyć ob ja zdy, bo bu do wa po trwa
oko ło dwóch lat. W tym cza sie za pew -
ne mia sto jesz cze bar dziej „za kor ku je
się”, ale lep sze go roz wią za nia nie ma –
mu si być go rzej, że by po tem by ło
znacz nie le piej. E.J.

Pro po rzec Po ko ju w „Ósem ce”
Od 20 lat bia ło – czer wo ny Pro po rzec Po ko ju i księ ga pa miąt ko wa prze-

cho dzi co ro ku do in nej szko ły. Po dob nie by ło i w tym ro ku. 1 wrześ nia, na
uro czy stej mszy św. w ko ście le Świę te go Krzy ża Gim na zjum nr 8 prze ję ło je
od Szko ły Pod sta wo wej nr 23. Pro po rzec i Księ ga to sym bo le walk o wol ną
Pol skę ufun do wa ne przez żoł nie rzy -kom ba tan tów II woj ny świa to wej. Gim-
na zja li ści z „Ósem ki’ bę dą się ni mi opie ko wać przez ca ły rok szkol ny
2009/2010, a pro po rzec uczest ni czyć bę dzie we wszyst kich szkol nych uro -
czy sto ściach.

Msza św. w 70. rocz ni cę wy bu chu II woj ny świa to wej, od pra wio na zo sta -
ła w in ten cji oj czyz ny. Wzię li w niej udział kom ba tan ci, przed sta wi cie le
władz mia sta oraz szkół. Pod czas mszy z-ca pre zy den ta Płocka To masz
Kol czyń ski wbił pa miąt ko we gwoź dzie w drzew ca zgro ma dzo nych sztan da -
rów. Na stęp nie wszy scy ze bra ni od śpie wa li Ro tę. (rł)

Czy to moż li we? I owszem, w do dat ku cał kiem nie dłu go. 

Pił sud skie go 
bez szla ba nów

W ogól no pol skim in -
ter ne to wym kon kur sie
fo to gra ficz nym Alior
Ban ku – „Po zy ty wy na -
szych miast” miesz kań -
cy Płoc ka za mie ści li aż
94 zdjęć. Naj wię cej po -
zy tyw nych ocen in ter -
na u tów zdo by ło zdję cie
za ty tu ło wa ne „Sy me -
trycz ne bar wy no cy”
i to je go au tor (Cro ix)
zdo był na gro dę pub-
licz no ści. 

W kon kur sie ak tyw -
nie uczest ni czy ło bli sko
13 tys. osób, opub li ko -
wa no po nad 18 tys.
zdjęć. Wszyst kie zwy -
cię skie fo to gra fie moż -
na obej rzeć na por ta lu,
pod adre sem: http://po -
zy ty wy.alior bank.pl. (j)
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* 1 wrześ nia do płoc kich szkół po ma -
sze ro wa ło po nad 17 ty się cy ucz niów
(pra wie 600 mniej niż rok te mu).

* Przy chod nia przy ul. Mio do wej wzbo-
ga ci ła się o apa rat do ba da nia siat -
ków ki oka.

* Dru ga tu ra na bo ru stu den tów w płoc -
kich uczel niach koń czy się 18
wrześ nia.

* 6 wrześ nia z Fa ry wy ru szy ła ko lej na
pie sza piel grzym ka do san ktu a rium
Mat ki Bo żej Skęp skiej.

* Wi ce pre ze sa ds. fi nan so wych Wi sły
Płock Krzysz to fa Ja guc kie go za stą -
pił na sta no wi sku Da riusz Ku siak –
czło nek ra dy na dzor czej spół ki.

* 7 wrześ nia zam knię to dla ru chu ul.
Mic kie wi cza – na od cin ku od ul.
Spor to wej do Obroń ców Płoc ka
1920 ro ku. Bu do wa ron da w tym
re jo nie po trwa do koń ca paź dzier -
ni ka.

* Dro gow cy roz po czę li pra ce zwią za ne
z po sze rze niem dro gi do ja zdo wej do
bu do wa nej przy ul. Wy szo grodz kiej
ga le rii Ma zo via. Han dlo wo -roz ryw -
ko wy obiekt ma być go to wy wios ną.

* W nie dzie lę, 6 wrześ nia, we wszyst -
kich pa ra fiach die ce zji płoc kiej zbie-
ra no pie nią dze na po moc rol ni kom,
któ rzy utra ci li swe zbio ry po bu rzach
i gra do bi ciach.

* By li pra cow ni cy Fa bry ki Ma szyn
Żniw nych zgło si li po mysł, by naz wę
jed ne go z naj wię kszych nie gdyś
w Płoc ku za kła dów na dać jed nej
z uli czek, przy le ga ją cych do te re nu
po FMŻ.

* Po nad 280 pra cow ni ków Or le nu zło -
ży ło de kla ra cje do bro wol nych odejść
z pra cy. W za leż no ści od sta żu pra cy
otrzy ma ją od pra wy od kil ku na stu do
kil ku dzie się ciu ty się cy zło tych.

* Do Są du Okrę go we go w Płoc ku wpły -
nę ły pier wsze wnio ski o od by wa nie
ka ry w sy ste mie do zo ru elek tro nicz -
ne go (z obrą czką na no dze).

* Płoc cza nie po wy żej 65 ro ku ży cia mo -
gą bez płat nie zasz cze pić się prze ciw -
ko gry pie. Pro gram pro fi lak tycz nych
szcze pień fi nan su je Urząd Mia sta.

* Roz po czął się re mont ul. Wy szo grodz -
kiej – po trwa 10 mie się cy.

* W cza sie wa ka cji na płoc kich dro gach
ży cie stra ci ło 15 osób. (j)

Mi nęło pół miesiąca
Na ju bi le usz Ży to mie rza

W ubieg łym ro ku, za poś red nic -
twem Kon su la tu Ge ne ral ne go
w Łuc ku Płock na wią zał kon takt
z Ży to mie rzem. Mia sto to, le żą ce
w re jo nie po le skim, na le ży do naj-
star szych hi sto rycz nych miej sco -
wo ści na Ukra i nie. Obec nie ob cho -
dzi ju bi le usz 1125-le cia. Na uro -
czy sto ści za pro szo no de le ga cję
Płoc ka. W ob cho dach (10 – 14
wrześ nia) uczest ni czy ło dwo je rad-
nych i kie row nik ra tu szo we go od d-
zia łu fun du szy eu ro pej skich.

Jak to ro bią w Por tu ga lii

W Płoc ku od 4 lat or ga ni zo wa ny
jest Fe sti wal Fil mów Tu ry stycz -
nych. Po dob ny – Art&Tur – od by -
wa się w por tu gal skim mie ście Bar -
ce los, skąd otrzy ma liś my za pro sze -
nie do udzia łu płoc kiej de le ga cji.
Od 23 do 28 wrześ nia dwo je re pre -
zen tan tów Płoc ka pod pa try wać bę -
dzie, jak ta ki fe sti wal or ga ni zu je
się w Por tu ga lii.

Fol klor w Loz ni cy

Od 16 do 22 wrześ nia w par tner -
skim mie ście Loz ni ca w Ser bii 
od by wać się bę dzie 75. Fe sti wal
Fol klo ry stycz ny „Vuk’s fa ir”.
Głów ne atrak cje bę dą mia ły miej -
sce pod Loz ni cą, w miej sco wo ści
Tršić, gdzie uro dził się wy bit ny pi -
sarz i ję zy koz naw ca Vuk Ka ra dzić.
Na fe sti wal za pro szo no de le ga cję
z Płoc ka.

Świa to wy Dzień Dziec ka

Pię ciu ucz niów wraz z na u czy -
cie lem j. nie miec kie go z Zes po łu
Szkół nr 2 weź mie udział w Świa -
to wym Dniu Dziec ka or ga ni zo wa -
nym w Dar mstadt w dniach 17 – 21
wrześ nia. Dzie ci z Płoc ka otrzy ma -
ły za pro sze nie na tę im pre zę po raz
siód my. Kosz ty zak wa te ro wa nia
i wy ży wie nia po kry wa stro na za -
pra sza ją ca, na to miast z bu dże tu
mia sta sfi nan so wa ne bę dą kosz ty
po dró ży.

(j)

Prezydent zarządził

Płoc ki Czer wo ny Krzyż po mógł naj -
młod szym. Ubo gie dzie ci z klas I-III
z Płoc ka i po wia tu, 8 wrześ nia otrzy ma -
ły wspa nia ły pre zent. W ko lo ro wych
tor ni strach zna laz ły się m.in.: kred ki,
dłu go pi sy, li nij ki i ze szy ty. Wszyst ko
dzię ki do bre mu ser cu płoc czan i firm,
za an ga żo wa nych w ak cję „Czer wo no -
krzy ska wy praw ka dla ża ka”.

22-23 i 29-30 sier pnia, w su per mar -
ke tach Au chan i Po lo Mar ket (przy ul.
Ty siąc le cia) od by ła się wiel ka zbiór ka
da rów dla po trze bu ją cych dzie ci.
O hoj no ści płoc kich skle pów mo że
świad czyć licz ba ze bra nych ze szy tów
– by ło ich 1507. Po moc ną dłoń wy cią -
gnę li tak że po je dyn czy dar czyń cy, naj -
czę ściej za cho wu ją cy ano ni mo wość.

To już dzie wią ta edy cja ak cji „Czer-
wo no krzy ska wy praw ka dla ża ka”.
PCK co ro ku sta ra się wy bie rać in ne
pla ców ki, by każ dy po trze bu ją cy
uczeń mógł sko rzy stać z po mo cy.
W tym ro ku, wy peł nio ny mi po brze gi
ple ca ka mi bę dzie cie szyć się 75 dzie ci.

Po dob ną ak cję – „Za cza ro wa ny tor-
ni ster” – zor ga ni zo wał rów nież PKN
Or len. Pod czas 23 dni skom ple to wa no
328 tor ni strów peł nych szkol nych
przy bo rów. Po mo gli pra cow ni cy Or le -
nu oraz za przy jaź nio ne fir my. Pre zen -
ty wrę czo no 4 wrześ nia, pod czas pik -
ni ku ro dzin ne go w Do mu Tech ni ka.

(ms)

Na do bry po czą tek

Fun da cja Fun dusz Gran to -
wy dla Płoc ka za pra sza na
no wą stro nę in ter ne to wą 

fun dusz gran to wy.plock.eu

Fun da cja chce, aby by ła ona nie
tyl ko wi try ną pre zen tu ją cą sam
fun dusz (struk tu rę, ce le, pro jek ty),
ale rów nież por ta lem wy mia ny do -
świad czeń mię dzy or ga ni za cja mi
po za rzą do wy mi, na rzecz któ rych
dzia ła. Tu bę dą mog ły pro mo wać
swo je dzia ła nia (ak tu al no ści oraz
ka len darz), dzie lić się uwa ga mi
i in for ma cja mi (fo rum), a tak że
wy mie nić mię dzy so bą rze czy, po -
szu kać po mo cy, wo lon ta riu szy
(og ło sze nia) (rł)

Kto wi dział? 
Kto wie?

Po li cja i ro dzi -
na za gi nio nej 39-
let niej Agniesz ki
Wą sow skiej pro -
szą o po moc
wszyst kich, któ rzy
wi dzie li ją i mo gą
udzie lić ja kich kol -
wiek in for ma cji

o tej ko bie cie. Za gi nę ła 21 sier pnia te go
ro ku, do dziś nie da ła zna ku ży cia.

Agniesz ka Wą sow ska miesz ka w No -
wym Bo ry sze wie pod Płoc kiem. 21 sier p-
nia ra zem z mę żem ra no by ła w Płoc ku.
Po bra ła pie nią dze w ban ku w oko li cy ul.
Kró le wiec kiej i tam ok. godz. 8.15 mał -
żon ko wie roz sta li się. Pa ni Wą sow ska
mia ła iść do ZUS, ale nie do tar ła do tej in -
sty tu cji. Wszel ki ślad po niej za gi nął.

Po li cja pro si wszyst kie oso by, któ re
wi dzia ły za gi nio ną, wie dzą coś o jej
lo sie, miej scu po by tu itp. o kon takt
bez poś red nio w ko men dzie miej skiej
przy ul. Sło wac kie go lub te le fo nicz nie:
nr 024 266 15 66 al bo bez płat ny alar-
mo wy 997. KMP w Płoc ku
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Do wmu ro wa nia ak tu erek cyj ne go
pod roz bu do wę Ma zo wiec kie go Wo je -
wódz kie go Oś rod ka Me dy cy ny Pra cy,
mar sza łek wo je wódz twa Adam Stru -
zik za pro sił (4 wrześ nia) wszyst kich,
któ rzy chcie li w tym uczest ni czyć.
Sym bo licz ną por cję ce men tu do ło ży li
więc przed sta wi cie le kon sor cjum Pe -
tro me cha ni ki S.A. i Pe tro in vest -Bud –

głów nych wy ko naw ców in we sty cji,
a tak że pra cow ni cy MWOMP oraz dy -
rek cja pla ców ki.

Ma zo wiec ki Wo je wódz ki Oś ro dek
Me dy cy ny Pra cy spra wu je opie kę pro-
fi lak tycz ną nad pra cu ją cy mi oraz
świad czy usłu gi lecz ni cze w sze ro kim
za kre sie. W skład ofe ro wa ne go pa kie -
tu wcho dzą: am bu la to ryj na spe cja li -
sty ka me dycz na (oku li sty ka, la ryn go -
lo gia, ne u ro lo gia, der ma to lo gia, re u -
ma to lo gia, chi rur gia, in ter na, pul mo -
no lo gia, kar dio lo gia, psy chia tria, psy-
cho lo gia), ba da nia pro fi lak tycz ne,

psy cho lo gicz ne, ba da nia do ce lów sa -
ni tar nych i dla kan dy da tów do za wo du
sę dzie go. Po nad to, MWOMP ofe ru je
no wo czes ną dia gno sty kę la bo ra to ryj -
ną, usłu gi z za kre su dia gno sty ki obra-
zo wej i sze ro ki za kres za bie gów fi zjo -
te ra pe u tycz nych.

Oś ro dek pro wa dzi tak że kon sul ta cje
dla pod sta wo wych jed no stek służ by
me dy cy ny pra cy, dia gno sty kę
i orzecz nic two w za kre sie pa to lo gii
za wo do wej. Peł ni ro lę na dzor czą
i szko le nio wą dla le ka rzy i pie lę gnia -
rek wy ko nu ją cych za da nia służ by me -
dy cy ny pra cy na te re nie wo je wódz twa
ma zo wiec kie go.

No wy bu dy nek bę dzie miał ok. 2300
mkw. po wierz chni. Pow sta nie w nim
du ża część re ha bi li ta cyj na. Le ka rze bę -
dą przyj mo wać w swo ich włas nych ga -
bi ne tach. Przed oś rod kiem pow sta nie
pra wdo po dob nie par king na 40 miejsc.
In we sty cja za koń czy się za 2 la ta. (ms)

Wię cej dla zdro wia

Bu do wa no we go pa wi lo nu, w któ -
rym zlo ka li zo wa ne zo sta ną m.in. Od-
dział Ne u ro lo gicz ny, Nef ro lo gicz ny,
Dzie cię cy, On ko lo gicz ny, Ap te ka Za -
kła do wa i Za kład Bak te rio lo gii, a tak że
za kup spe cja li stycz ne go sprzę tu to in -
we sty cje, któ re zo sta ną zre a li zo wa ne
w Płoc ku dzię ki fun du szom unij nym.
Mar sza łek wo je wódz twa, dy rek tor
MJWPU oraz dy rek cja szpi ta la pod pi -
sa li pre u mo wę w spra wie do fi nan so wa -
nia pro jek tu. Koszt in we sty cji to po nad
72 mln zł, a do fi nan so wa nie z Eu ro pej -
skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne -
go wy nie sie prze szło 62 mln zł. 

Pro jekt za kła da roz bu do wę szpi ta la
oraz do po sa że nie od dzia łów w no wo -
czes ny sprzęt i apa ra tu rę me dycz ną.
W ra mach przed sięw zię cia za pla no -
wa no bu do wę dwu kon dy gna cyj ne go
pa wi lo nu. Dzię ki in we sty cji roz sze -
rzo na zo sta nie ba za łóż ko wa i dia gno -
stycz na, zwię ksze nie licz by sta no wisk
dia li za cyj nych za pew ni pa cjen tom do -
stęp do le cze nia w pob li żu miej sca ich
za miesz ka nia. 

Re a li za cja pro jek tu za pew ni tak że
po pra wę wa run ków hos pi ta li za cji
dzie ci. Dla ma łych pa cjen tów przy go -
to wa ne zo sta ną przy tul ne sa le z ła -
zien ka mi i łóż ka mi dla ma tek. Dzię ki
wspar ciu unij ne mu ap te ka roz sze rzy
swo ją dzia łal ność o no wo czes ną pra-
cow nię przy go to wa nia le ków cy to sta -
tycz nych oraz pra cow nię przy go to wa -
nia ży wie nia po za je li to we go, co jest
niez będ ne i ści śle po wią za ne z utwo -
rze niem od dzia łu on ko lo gicz ne go.
W ra mach pro jek tu pow sta nie tak że
no wo czes ny za kład dia gno stycz ny.
Za kup apa ra tu ry la bo ra to ryj nej umoż -
li wi roz sze rze nie za kre su wy ko ny wa -
nych ba dań.

W imie niu Sa mo rzą du Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go pre u mo wę pod pi -
sa li: mar sza łek Adam Stru zik i dy rek -
tor Ma zo wiec kiej Jed nost ki Wdra ża -
nia Pro gra mów Unij nych Wie sław Ra -
bo szuk, ze stro ny be ne fi cjen ta – dy -
rek tor Wo je wódz kie go Szpi ta la Zes -
po lo ne go Stanisław Kwiat kow ski.

MM

62 mln zł z UE 
na roz bu do wę Wi niar 

Zgod nie z rzą do wym pro gra mem
w każ dej szko le pod sta wo wej po win -
ny pow stać miej sca za baw (wew nątrz
bu dyn ku szkol ne go) wy po sa żo ne
w przy rzą dy poz wa la ją ce na zas po ko -
je nie przez dziec ko po trze by ru chu, tj.
du że i mięk kie kloc ki, mięk kie pił ki
w róż nych ko lo rach i wiel ko ściach,
ma te ra ce do za baw, to ry przesz kód,
ele men ty lub ze sta wy umoż li wia ją ce
po ko ny wa nie wy so ko ści, a tak że tzw.
ką ci ki te ma tycz ne, np. z ukła dan ka mi
czy gra mi plan szo wy mi. Dziec ko po -
win no też mieć moż li wość wy ci sze nia
się i re lak su w do god nej po zy cji, stąd
ma te ra ce i pu fy.

– Mi mo wa ka cyj nej przer wy wszyst -
kie upraw nio ne pla ców ki (16 szkół
pod sta wo wych i szko ła mu zycz na)
zgło si ły za po trze bo wa nie – mó wi Ewa
Ada sie wicz, dy rek tor Wy dzia łu Edu -
ka cji UMP. Rzą do wy pro gram za kła -
da wspar cie fi nan so we dla or ga nów
pro wa dzą cych szko ły na za kup (tę for -
mę wy brał płoc ki sa mo rząd) lub zwrot
kosz tów za ku pu po mo cy dy dak tycz -
nych do miejsc za baw w szko le (I etap

– 100 proc. fi nan so wa nia z bu dże tu
pań stwa) i na urzą dze nie szkol ne go
pla cu za baw (II etap – 50-proc. udział
fi nan so wy sa mo rzą dów). Re a li za cja
pro gra mu rzą do we go za pla no wa na zo -
sta ła na la ta 2009 – 2014. Koszt ca łe -
go pro gra mu wy no si 2,4 mi liar dy zło -
tych, z cze go 1,27 mi liar da zło tych
po cho dzić bę dzie z bu dże tu pań stwa,
a 1,1 mi liar da zło tych sta no wić bę dzie
fi nan so wy wkład włas ny or ga nów
pro wa dzą cych. 

W tym ro ku – w ra mach pro gra mu -
do prze ka za nia szko łom przez na czo no
kwo tę 40 mi lio nów zło tych. W pier w-
szej ko lej no ści środ ki te zo sta ną ro z-
dys po no wa ne mię dzy szko ły, któ re
zło ży ły wnio ski na za kup po mo cy dy -
dak tycz nych do miejsc za baw w szko -
le. Ta kich wnio sków jest pra wie 7,5
ty sią ca spoś ród nie mal 14 ty się cy
upraw nio nych szkół. 

Koszt za ku pu po mo cy dy dak tycz -
nych bę dzie fi nan so wa ny w 100 proc.
z bu dże tu pań stwa do kwo ty 6 lub 12
tys. zł, w za leż no ści od licz by ucz -
niów w kla sach I-III. (rł)

174 tys. zł to wnio sko wa na przez mia sto kwo ta na za kup po mo cy
dy dak tycz nych do miejsc za baw w szko le, w ra mach rzą do we go
pro gra mu „Ra dos na szko ła”. 

Miej sca za baw 
w płoc kich szko łach

Roz strzy gnię ty zo stał prze targ na
ter mo mo der ni za cję kom plek su Szko ły
Pod sta wo wej nr 12 (wraz z sa lą gim-
na stycz ną i łącz ni kiem) przy ul. Brzo-
zo wej 3. Spoś ród 6 zło żo nych ofert
ko mi sja prze tar go wa wy bra ła do wy -
ko na nia te go za da nia Za kład Re mon -
to wo -Bu do wla ny Ire ne u sza Mar kow -
skie go z Gą bi na. Ocie le nie szko ły ma
wy ko nać do koń ca paź dzier ni ka za
247 tys. 660 zło tych. (j)

Cie plej 
w „dwu nast ce”

Za kład In ży nie ryj ny GE O REM
z Sos now ca pod po wie jak naj le piej
pil no wać ru chów skar py wi śla nej. Fir -
ma ta wy bra na zo sta ła w prze tar gu na
opra co wa nie pro jek tu tech nicz ne go
mo ni to rin gu in kli no me trycz ne go
prze miesz czeń skar py wraz z za in sta -
lo wa niem 4 in kli no me trów na od cin ku
od są dów do scho dów w Ja rze Ka zi -
mie rza. Za przy go to wa nie pro jek tu
zap ła ci my 85 tys. 400 zło tych. (j)

Jak pil no wać
skar py

Ra dzi wie wcześ niej
W po przed nim nu me rze „Sy gna łów Płoc kich” pi sa łem o bu do wie no wych

przed szko li („Jak in we stu ją w Płoc ku”, nr 15/216) na osie dlach Cie cho mi ce
i Ra dzi wie. Do tek stu wkradł się błąd. Otwar cie ofert na stą piło (8 wrześ nia)
w przy pad ku przed szko la w Cie cho mi cach (nie, jak pi sa łem, na Ra dzi wiu).
Na to miast 15 lip ca 2010 r. do użyt ku zo sta nie od da ne przed szko le w Ra dzi wiu
(nie w Cie cho mi cach). Za in te re so wa nych ser decz nie prze pra szam.

Ma riusz Se pio ło
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Pod stre fa 
spe cjal na

Rad ni wy ra zi li zgo dę na usta -
no wie nie przy ul. Łu ka sie wi cza
na dział ce o pow. 4,3 ha płoc kiej
pod stre fy Łódz kiej Spe cjal nej
Stre fy Eko no micz nej.

Dział ka jest włas no ścią fir my
FLEX POL, któ ra za mie rza wy -
bu do wać tam ha lę i ma ga zy ny
o pow. 8 tys. mkw. do pro duk cji
orien to wa nych fo lii po lio le fi no -
wych – 27 tys. ton rocz nie. In -
we sty cja, z uru cho mie niem in -
no wa cyj nej li nii tech no lo gicz -
nej, kosz to wać bę dzie po nad 98
mln zło tych. Po nie waż fir ma nie
jest w sta nie sfi nan so wać 
wszyst kie go ze środ ków włas nych,
wy stą pi ła o wy dzie le nie pod stre fy,
któ ra gwa ran tu je ko rzyst niej sze
wa run ki eko no micz ne.

In we stor de kla ru je, że stwo rzy
tam 37 no wych miejsc pra cy. (j)

Pro jekt czte rech
dla bez pie czeń stwa

Po wiat szy dło wiec ki wy stą pił
do trzech po wia tów (zwo leń skie -
go, ło sic kie go i mia sta Płock)
z ini cja ty wą za wią za nia par tner -
stwa w ce lu wspól ne go ubie ga nia
się o do fi nan so wa nie z Re gio nal -
ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
na re a li za cję pro jek tu po pra wia -
ją ce go bez pie czeń stwo. Cho dzi
o za kup 4 sa mo cho dów z pod noś -
ni kiem hy dra u licz nym dla stra ży
po żar nej – po jed nym dla każ de -
go par tne ra. Po trze ba na to 4 mln
zło tych. Do fi nan so wa nie, o któ re
wspól nie bę dzie my się ubie gać
mo że wy nieść do 85% tej kwo ty.
Resz tę do ło żą po wia ty ze środ-
ków włas nych.

Na se sji rad ni wy ra zi li zgo dę
na przy stą pie nie Płoc ka do te go
pro jek tu i upo waż ni li Pre zy den ta
do pod pi sa nia sto sow nej umo wy
par tner skiej. (j)

Sta ry Ry nek 
wew nętrz ny

Do tych czas Sta ry Ry nek miał
sta tus dro gi gmin nej, co po wo do -
wa ło roz pro sze nie kom pe ten cji
w za kre sie je go fun kcjo no wa nia
(dzia łal ność gos po dar cza, im pre -
zy, utrzy ma nie po rząd ku). Rad ni
na sier pnio wej se sji poz ba wi li
Sta ry Ry nek ka te go rii dro gi gmin-
nej, uz na jąc że jest to ogól no -
do stęp ny plac miej ski o cha rak te -
rze dro gi wew nętrz nej. Od tąd
plac przed ra tu szem ma jed ne go
za rząd cę – Mia sto Płock. (j)

Par tne rzy ma ją za miar wy mie niać się
do świad cze nia mi w dzie dzi nie kul tu ry, na -
u ki, oświa ty, spor tu oraz gos po dar ki i dzia -
łal no ści sa mo rzą do wej. 

Kon tak ty z chiń skim mia stem roz po czę -
ły się w lu tym 2006 ro ku dzię ki poś red nic -
twu Kon su la tu Pol skie go w Szan gha ju.
Efek tem te go był przy jazd chiń skiej de le -
ga cji do na sze go mia sta. We wrześ niu
2007 r. pod czas ofi cjal nej wi zy ty de le ga cji
Płoc ka w Hu a i’an zo stał pod pi sa ny list in -
ten cyj ny o współ pra cy. 

Hu a i’an to mia sto w pro win cji Jian gsu,
w je go skład wcho dzą czte ry dziel ni ce oraz
czte ry po wia ty. Ob szar o po wierz chni po -
nad 10 tys. ki lo me trów kwa dra to wych za -
miesz ku je 5,24 mi lio na osób, z cze go po -
nad 895 tys. w gra ni cach mia sta. Hu a i’an
po ło żo ne jest w środ ko wej czę ści Pół noc -
nej Rów ni ny Jian gsu. 

Mia sto po sia da
bo ga tą hi sto rię, się-
ga ją cą po nad 2200 lat. Ra zem z Yangzhou,
Suz hou i Han gzou two rzy tzw. „Czte ry
Głów ne Me tro po lie” wzdłuż Wiel kie go Ka -
na łu. Z Hu a i’an po cho dzą m.in. wiel ki stra teg
Han xin, au tor „Piel grzym ki na Za chód” oraz
bo ha ter na ro do wy Gu an Tian pei. Tu taj uro -
dził się tak że, w 1898 ro ku i spę dził pier-
wszych 12 lat ży cia Zhou En lai – pier wszy
pre mier lu do wych Chin.

Dzię ki bo ga tej kul tu rze Hu a i’an jest
mia stem tu ry stycz nym z wie lo ma ma low -
ni czy mi miej sca mi oraz za byt ka mi. Naj -
wię kszą atrak cją jest je zio ro Hon gze – trze -
cie pod wzglę dem wiel ko ści w Chi nach.
Nad nim znaj du je się Ma u zo le um Przod-
ków z Dy na stii Ming, któ re ar che o lo dzy
na zy wa ją „Chiń skie Pom pe je”. Grob la je -
zio ra znaj du je się przy Wiel kim Mu rze

Chiń skim. Hu a i’an szczy ci się rów nież Za -
to pio nym Mia stem Siz hou, Par kiem Leś -
nym oraz świą ty nią Ties han, przy cią ga ją cą
tu ry stów z ca łe go świa ta. 

Hu a i’an to tak że prze mysł: me ta lur gicz -
ny, ma szy no wy, tek styl ny, che micz ny i ty -
to nio wy. Roz kwit prze ży wa ją rów nież: in -
ży nie ra ge ne tycz na, me dy cy na, och ro na
śro do wi ska oraz elek tro ni ka. 

W Hu a i’an fun kcjo nu je pięć wyż szych
uczel ni: Ko le gium Na u czy ciel skie, In sty tut
Tech no lo gii, Uni wer sy tet Yan hu ang, In for -
ma tycz no -Tech nicz ne Ko le gium Za wo do -
we i Ko le gium Na uk Ży wie nio wych. 

Hu a i’an współ pra cu je z 10 mia sta mi
w 9 kra jach: Fran cji, Ek wa dorze, Bia ło -
rusi, USA, Ko rei, Wło szech, Ro sji, Niem-
czech oraz Ja po nii. (m.d.)

Płock pod pi sze umo wę o współ pra cy z mia stem
Hu a i’an w Chiń skiej Re pub li ce Lu do wej 

Azja tyc ki par tner

Jed nym z głów nych te ma tów sier pnio -
wej se sji Ra dy Mia sta by ła in for ma cja na
te mat fun kcjo no wa nia klu bu spor to we go
Wi sła Płock S.A. Rad ni za poz na li się z ob -
szer nym ma te ria łem opi su ją cym sy tu a cję
ka dro wą, fi nan so wą i za mie rze nia na ten
i przy szły rok.

Wiel kie na dzie je wią za ne są ze znacz ny -
mi zmia na mi ka dro wy mi, tak w zes po łach
pił ki ręcz nej jak i noż nej. No wi za wod ni cy
(6 osób) mu szą się zin te gro wać i wdro żyć
za sa dy duń skie go szko le niow ca Flem min -
ga Oli ve ra Jen se na, by odzy skać w se zo nie
2009/2010 ty tuł Mi strza Pol ski w pił ce
ręcz nej i po now nie zdo być Pu char Pol ski.
A za dwa, trzy la ta być so lid nym eu ro pej -
skim klu bem na śred nim po zio mie. Na to -
miast II zes pół pił ki ręcz nej, któ re go trzon
sta no wią za wod ni cy z rocz ni ka 1991, po -
sta wił so bie cel – awans do I li gi. Zes pół ju -

nio rów za mie rza obro nić ty tuł Mi strza Pol-
ski Ju nio rów Młod szych.

Trud niej sza jest sy tu a cja i mniej spre cy -
zo wa ne ce le w sek cji pił ki noż nej. I tu na -
stą pi ły zna czą ce zmia ny ka dro we; klub
roz stał się z 12 za wod ni ka mi. Ek spe ry men -
ty w po przed nim se zo nie oka za ły się chy-
bio ne. Dru ży na po win na być wzmoc nio na
4 – 5 do bry mi za wod ni ka mi. Wów czas bę -
dzie moż na spró bo wać re a li zo wać głów ny
cel, ja kim jest zna le zie nie się w pier wszej
piąt ce zes po łów pier wszo li go wych. II zes -
pół, re ak ty wo wa ny po 5-let niej przer wie –
opar ty zo stał o wy cho wan ków i za wod ni -
ków z sze ro kiej ka dry I dru ży ny. Mło dzi
pił ka rze ra dzą so bie nie źle – po run dzie
wio sen nej upla so wa li się na 12 miej scu
w gru pie łódz ko -ma zo wiec kiej. W klu bie
pra cu je też 8 zes po łów mło dzie żo wych
i gru pa na bo ro wa.

Spo ro miej sca w przy go to wa nym opra co -
wa niu po świę co no pla nom in we sty cyj no -re -
mon to wym. Wię kszość obiek tów wy ma ga na -
pra wy. Do naj pil niej szych za li czo no wy mia nę
węz łów c.o. na te re nie sta dio nu, re mont pa wi -
lo nu spor to we go oraz do sto so wa nie obiek tu
na przyj mo wa nie ki bi ców przy jezd nych
(utwar dze nie te re nu, pod jazd dla służb tech-
nicz nych i po li cji). W su mie za pla no wa no 18
za dań z bu do wą no wej stud ni głę bi no wej (na
po dle wa nie mu ra wy) i mon ta żem no wo cześ -
niej szej tab li cy wy ni ków włącz nie.

Je śli cho dzi o fi nan se, klub – ja ko spół ka
miej ska – roz po czął dzia łal ność z ujem nym
wy ni kiem. Pod sta wą fi nan so wa nia klu bu są
umo wy re kla mo we z PKN Or len, Urzę dem
Mia sta, Vec trą, Ga le rią Wi sła i kil ko ma
mniej szy mi pod mio ta mi. Sza cu je się, że
w tym ro ku przy cho dy spół ki po win ny wy -
nieść oko ło 19 mln zło tych, a kosz ty jej dzia -
łal no ści 17 mi lio nów, a więc wy nik koń co wy
po wi nien być do dat ni, tym bar dziej że ta ki
osią gnię to w pier wszych 6 mie sią cach. (j)

Am bit ne pla ny Wi sły

Ze zna le zie niem miej sca na za par ko wa -
nie sa mo cho du (już na wet po za go dzi na mi
szczy tu) jest w na szym mie ście co raz trud-
niej. Prob lem się sam nie roz wią że, dla te go
pod ję to pró bę wpro wa dze nia par kin go we -
go ła du, uch wa la jąc wy tycz ne do Po li ty ki
Par kin go wej mia sta. Pod ję ta na sier pnio -
wej se sji Ra dy Mia sta uch wa ła okre śla za -
sa dy i tryb dzia ła nia w spra wie urzą dza nia
miejsc par kin go wych ze wskaź ni ka mi ilo ś-
cio wy mi i ja ko ścio wy mi, zróż ni co wa ny mi
dla róż nych obiek tów w róż nych stre fach
prze strze ni miej skiej. Ce lem jest ogra ni -
cze nie ru chu po ja zdów sa mo cho do wych na
ob sza rze Sta re go Mia sta, uwol nie nie chod-
ni ków, uła twie nia dla ro we rzy stów, po pra -
wa ja ko ści śro do wi ska.

Mia sto po dzie lo no na 3 stre fy par ko wa -
nia: Sta re Mia sto, ob szar śród miej ski i po -
zo sta ły te ren. W za leż no ści od stre fy zróż -
ni co wa no licz bę obo wiąz ko wych miejsc
par kin go wych. I tak np. na Sta rym Mie ście

na je den lo kal użyt ko wy przy pa dać po win -
no jed no miej sce, tak że jed no na każ de
miesz ka nie. W stre fie II jed no miej sce na
jed no miesz ka nie, ale już dwa na lo kal
użyt ko wy. Naj da lej od śród mie ścia nor my
prze wi du ją po 2 miej sca po sto jo we na każ -
dy lo kal miesz kal ny i użyt ko wy. 

Ho te le (w za leż no ści od ka te go rii i lo ka li -
za cji) mu szą za pew nić swo im go ściom od
40 do 80 miejsc par kin go wych na 100 po koi.
Obiek ty han dlo we o po wierz chni po wy żej 2
tys. mkw. mu sza mieć par king na mi ni mum
15 sa mo cho dów na każ dy ty siąc me trów
w stre fie I, na 20 sa mo cho dów w stre fie II
i mi ni mum 30 po ja zdów w stre fie III. Przy
cmen ta rzach po win ny być par kin gi na 15
miejsc na każ de ty siąc me trów cmen ta rza
w cen trum mia sta i 25 miejsc na obrze żach. 

Przy szko łach śred nich wy tycz ne mó wią
o mi ni mum 14 miej scach na 10 izb lek cyj -
nych w stre fie I, 20 w stre fie II i 30 w stre -
fie III. Przy przy chod niach zdro wia licz bę

miejsc par kin go wych wy li czo no (od po -
wied nio do stre fy) na 8, 12 lub 20 na 10 ga -
bi ne tów. Lo ka le ga stro no micz ne oraz mu -
zea, ki na i te a try ma ją obo wią zek za pew nić
swo im klien tom do 12 do 25 miejsc par kin -
go wych na sto miejsc w lo ka lu. Na każ dym
par kin gu 10% miejsc przez na czyć na le ży
dla osób nie peł no spraw nych.

Naj trud niej bę dzie zre a li zo wać te ce le na
Sta rym Mie ście. Moż li we to bę dzie po wy -
bu do wa niu dwóch du żych wie lo po zio mo -
wych par kin gów (przy ul. Ko ściusz ki
i Sien kie wi cza) uję tych w Wie lo let nim Pla -
nie In we sty cyj nym. Za kła da się, że na pier-
wszy z nich prze nio są się po ja zdy par ku ją -
ce obec nie w kwar ta le zam knię tym uli ca -
mi: Tum ską, Sien kie wi cza, Mi sjo nar ską,
Ko ściusz ki z Pla cem Obroń ców War sza wy
i Na ru to wi cza oraz Sta rym Ryn kiem. Na to -
miast przy ul. Sien kie wi cza po win ny zna -
leźć miej sce po ja zdy z re jo nu zam knię te go
uli ca mi: Kró le wiec ką, 1 Ma ja, Ko le gial ną,
Kwiat ka, Biel ską, Zduń ską, Okrzei, Ostat-
nią z No wym Ryn kiem. (j)

Upo rząd ko wać par ko wa nie
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1. UCH WA ŁA NR 576/XL/09 w spra -
wie usta le nia naz wy uli cy, 

2. UCH WA ŁA NR 577/XL/09 w spra -
wie usta le nia naz wy uli cy. 

Wio let ta Kul pa

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Pro -
szę o okre śle nie ter mi nu re a li za cji prac
(pro gi zwal nia ją ce i chod nik w ul. Fil tro -
wej) i prze su nię cie bu do wy ul. Fil tro wej
na wcześ niej sze la ta (w WPI in we sty cja
za pi sa na jest na 2013 rok). 2/ W spra wie
no wej or ga ni za cji ru chu w Alei Ja cho wi -
cza i Pił sud skie go. 3/ Do ty czy przy jaz -
nych go dzin otwar cia pun ktu ka so we go
dla miesz kań ców w SI TA PGK (obec nie
ka sa jest czyn na od 10 do 14). 4/ Bar dzo
pro szę o usu nię cie su chych drzew z No -
we go Ryn ku, ul. Kró le wiec kiej i klo nu na
ul. Tum skiej. 5/ Miesz kań cy osie dla Trze -
po wo zwra ca ją się z proś bą o usta wie nie
przy stan ku au to bu so we go tuż przed gra -
ni cą z gmi ną Ra dza no wo (do tych cza so wa
odleg łość mię dzy przy stan ka mi jest zbyt
du ża).

Krzysz tof Bu czkow ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ W związ ku z opi nia mi wska zu ją cy mi
na istot ne uchy bie nia w kon cep cji re wi ta -
li za cji Pla cu Obroń ców War sza wy, pro -
szę o in for ma cję – czy i w ja kim za kre sie
zo sta ną one uw zględ nio ne. 2/ Zwra cam
się po now nie o wy jaś nie nie bie żą cej sy tu -
a cji pom ni ka przy ro dy (dąb szy puł ko wy),
zlo ka li zo wa ne go na te re nie pla no wa nej
bu do wy wie lo po zio mo we go par kin gu
przy ul. Ko ściusz ki 3.

Ma rek Krysz to fiak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ W spra wie roz bu do wy Miej skie go
Przed szko la nr 34 o są sied nie po miesz -
cze nia zaj mo wa ne dziś przez lo ka to rów.
2/ W ja kim ter mi nie pla no wa na jest prze-
bu do wa ul. Czwar ta ków i czy zlik wi do -
wa ne bę dą przyb lo ko we par kin gi? 3/ Pro -
szę o pod ję cie dzia łań, ma ją cych na ce lu
przy wró ce nie przed wo jen nej, pod sta wo -
wej wer sji her bu Płoc ka po przez umiesz -
cze nie w prze świ cie bra my Krzy ża Wa -
lecz nych, oraz usu nię cie z her bu re pre -
zen ta cyj ne go Or de ru Krzy ża Grun wal du
III kla sy, usta no wio ne go w 1943 ro ku
przez do wódz two Gwar dii Lu do wej
w po ro zu mie niu z PPR.

Je rzy Se we ry niak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Miesz kań cy ul. Do brzy kow skiej pro szą
i zwię ksze nie czę stot li wo ści kur so wa nia
i prze dłu że nie li nii nr 2. 2/ Pro szę o prze -
pro wa dze nie pie lę gna cji to po li na No -
wym Ryn ku. 3/ Na skrzy żo wa nie ul. Gó -
ry i Kut now skiej na wie wa ny jest pia sek
z po bo cza – pro szę o zlik wi do wa nie po -
bo cza.

Piotr Szpa ko wicz

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Wno szę o na pra wę oświet le nia wzdłuż
Pa sa żu Pa de rew skie go w oko li cach ul.
Ku trze by (bra ku je ok. 30 sztuk). 2/ Wno -
szę o prze a na li zo wa nie moż li wo ści bu do -
wy ścian ki wspi na czko wej w bu do wa nej
ha li spor to wo -wi do wi sko wej lub na sta-
dio nie w Bo ro wi czkach (du że za in te re so -
wa nie). 3/ Wno szę o roz sze rze nie za kre su
opra co wa nia kon cep cji za gos po da ro wa nia
te re nów spor to wo -re kre a cyj nych w re jo nie

ulic: Ba ta lio nu Pa ra sol i Ba ta lio nu Zoś ka.
4/ Wno szę o wpro wa dze nie za ka zu pa le nia
ty to niu na pla ży So bót ka i wy dzie le nie
w tym re jo nie miejsc dla pa la czy.

Ar tur Ja ro szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Do -
ty czy ko lej nej kon cep cji mo der ni za cji sta-
dio nu przy ul. Łu ka sie wi cza. 2/ Pro po nu -
ję udo stęp nie nie bez płat nych ulo tek re kla -
mu ją cych atrak cje tu ry stycz ne Płoc ka
w lo ka lach ga stro no micz nych. 3/ Pro szę
o pil ne po sprzą ta nie Sta re go Ryn ku. 4/
Do ty czy op łat za przy łą cza ka na li za cji sa -
ni tar nej.

El żbie ta Ga piń ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Pro -
szę o szcze gó ło wą in for ma cję na te mat
po wo ła nia spół ki Cen trum In we sty cji
Miej skich. 2/ Pro szę o wy jaś nie nie: czy
i w ja kim za kre sie Pre zy dent Mia sta Płoc -
ka po wi nien udzie lać od po wie dzi na py ta -
nia rad nych.

Bar ba ra Smar dzew ska -Czmiel

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Na
wnio sek miesz kań ców pro szę o za mon to -
wa nie pro gów zwal nia ją cych na po cząt -
ko wym frag men cie ul. Ja wo ro wej oraz ul.
Wrzo so wej. 2/ Pro szę o za in sta lo wa nie
ogra nicz ni ków, unie moż li wia ją cych
wjazd sa mo cho dów na ścież kę ro we ro wą
w ul. Łąc kiej od stro ny ron da w Gó rach.
3/ Ja kie pla ny ma wła ści ciel tj. MTBS
w sto sun ku do by łe go mły na przy ul. Ko -
le jo wej 32? 4/ W imie niu wier nych,
uczest ni czą cych w mszach świę tych
w ka pli cy Mi ło sier dzia Bo że go, pro szę
o usta no wie nie na Sta rym Ryn ku ci szy
w godz. 17 – 18.

El żbie ta Pod wój ci -Wie chec ka

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Miesz kań cy ul. Żyz nej pro szą o ogra ni -
cze nie pręd ko ści na tej uli cy do 40 km/h.
2/ Do ty czy usu nię cia usc hnię tych drzew
na dział kach MZGM. 3/ Do ty czy przy-
s pie sze nia przyz na nia miesz ka nia Ka ro li -
nie (z ul. Pie kar skiej).

Ma gda le na Le wan dow ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Wno szę o usu nię cie usc hnię tych drzew
(5 sztuk) z pa sa dro go we go ul. Prze my -
sło wej. 2/ Wno szę o usu nię cie spę kań
i po fał do wań na wierz chni ul. Gwar dii Lu -
do wej (przed skrzy żo wa niem z ul. Prze-
my sło wą). 3/ Wno szę o zba da nie po zio -
mu ha ła su w al. Ja cho wi cza przy skrzy żo -
wa niu z 11 Li sto pa da.

Bo że na Mu siał

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Mię dzy ul. Cho pi na i Oto liń ską, mię -
dzy ga ra ża mi, jest nie za gos po da ro wa na
dział ka, któ ra sta je się śmiet ni kiem.
Czy są ja kieś pla ny do te go te re nu? 2/
Do ty czy wy cię cia usc hnię tych drzew
wzdłuż ul. Oto liń skiej. 3/ Po ka żdym
desz czu wzdłuż bu dyn ków przy ul. Oto -
liń skiej 12a i 12b two rzą się roz le wi ska.
Pro szę o roz wią za nie te go prob le mu. 
4/ Przy skle pie Te sco (Dwor co wa/Cho -
pi na) jest za nied ba na dział ka, któ ra sta -
je się śmiet ni kiem. 5/ Na da nie imie nia
Fa bry ki Ma szyn Żniw nych uli cy na te -
re nie po by łej FMŻ. 6/ Ja kie pla ny są
wo bec nisz cze ją cej ha li wy so kie go
skła do wa nia po FMŻ? 7/ Do ty czy na -
ma lo wa nia pa sów w ulicz ce obok No -
wa to ra.

Opr. (j)

z obrad rajców

Uch wa ły Ra dy Mia sta
Płoc ka pod ję te na XL 
nadzwyczajnej se sji w dniu
1 września 2009 roku:

Interpelacje
In ter pe la cje i za py ta nia
rad nych zgło szo ne 
pod czas XXXIX se sji
Ra dy Mia sta Płocka:

Dwie no we uli ce
Na uro czy stej se sji Ra dy Mia sta 

(1 wrześ nia) pod ję to dwie uch wa ły zwią -
za ne z te ma tem obrad, po świę co nych 70.
rocz ni cy wy bu chu II woj ny świa to wej.
Po sta no wio no upa mięt nić dwie jed nost ki
sta cjo nu ją ce w okre sie mię dzy wo jen nym
w Płoc ku, na da jąc ich naz wy uli com.

Uli ca 4 Puł ku Strzel ców Kon nych
to obec nie krót ki od ci nek do tych cza so -
wej ul. Sien kie wi cza (od Wy szo grodz -
kiej do al. Ki liń skie go, mię dzy Ogro-
dem Jor da now skim a by łą jed nost ką).
Na to miast naz wę 8 Puł ku Ar ty le rii
Lek kiej no sić bę dzie zu peł nie no wa
uli ca, wy ty czo na za za bu do wa nia mi
by łej jed nost ki, ma ją ca swój po czą tek
od ul. Wy szo grodz kiej, rów no leg ła z al.
Ki liń skie go. (j)

Urząd Mia sta Płoc ka po sta no wił ucz-
cić rocz ni cę wy bu chu II woj ny świa to -
wej zwo łu jąc se sję nadz wy czaj ną Ra dy
Mia sta. W au li ra tu sza po ja wi ły się naj -
wyż sze wła dze Płoc ka, rad ni, a tak że
par la men ta rzy ści: se na tor Eryk Smu le -
wicz i po seł Ma rek Opio ła. Szcze gól nie
ciep ło przy wi ta no kom ba tan tów – bo ha -
te rów tam tych cza sów. Po uro czy sto ści
w ra tu szu zło żo no wspól nie kwia ty na
pły cie Gro bu Niez na ne go Żoł nie rza.

W wy stą pie niach sku pio no się prze de
wszyst kim na lo sie Płoc ka w pier -
wszych dniach oku pa cji. Tak o „płoc -
kim wrześ niu” mó wił ks. Grzy bow ski: 

– Głów nym ce lem pier wszych ata ków
lot ni czych na Płock by ła prze pra wa mo -
sto wa. Póź niej za da no naj bar dziej bo -
les ny cios – bom by spa dły na ka te drę
i zbu rzy ły jej spo rą część. Wy co fu ją ca
się ar mia Mo dlin mu sia ła znisz czyć
płoc ki most, by hit le row cy nie przesz li
Wi sły. Już 9 wrześ nia mia sto zo sta ło za -
ję te przez Weh rmacht. Ks. Grzy bow ski
przy pom niał rów nież re ak cję cy wil nych
miesz kań ców Płoc ka, któ rzy po cząt ko -
wo sta ra li się nie na ra żać swo ich do -
mów i ro dzin na nie bez pie czeń stwo.
Póź niej pow stał jed nak praw dzi wy ruch
opo ru, w któ rym dzia ła li na wet naj -
młod si – płoc cy har ce rze.

– Naj ciem niej szą stro ną nie miec kiej
oku pa cji by ła tzw. pią ta ko lum na – mó -
wił ks. Grzy bow ski. – Gru pa współ pra -
cu ją ca z na zi sta mi przy go to wy wa ła ek -
ster mi na cję płoc kiej in te li gen cji. Wy -
mor do wa no wte dy naj bar dziej war to -
ścio we jed nost ki – księ ży, pro fe so rów,

na u czy cie li. Po li ty ka wy nisz cza nia war -
stwy in te li gen ckiej w Płoc ku by ła opar-
ta na re gu lar nych i ma so wych aresz to -
wa niach, np. w przed dzień Świę ta Nie -
po dleg ło ści 11 li sto pa da. Płoc cy bi sku pi
(abp. An to ni Ju lian No wo wiej ski i bp.
Le on Wet mań ski), księ ża i na u czy cie le
gi nę li w obo zach kon cen tra cyj nych
w Da chau, Ma u tha u sen i Dział do wie.

Cen nym źró dłem in for ma cji o dzia ła -
niach zbroj nych w Płoc ku był re fe rat Pio-
tra Wod tke (na zdję ciu). – Pod wzglę dem
mi li tar nym, Płock był jed nym z naj waż -
niej szych miast na Ma zo wszu. Już od mar -
ca 1939 r. przy go to wy wał się do nie miec -
kiej agre sji. W sier pniu miesz kań cy Płoc -
ka włą czy li się do ak cji bu do wa nia umoc-
nień prze ci wlot ni czych – mó wił w au li ra -
tu sza Piotr Wod tke. – Naj bar dziej in ten -
syw ne by ły na lo ty 5 wrześ nia. Wte dy
w pło mie niach sta nął płoc ki most.

Wkrót ce Płock zo stał włą czo ny do III
Rze szy. Mia sto zo sta ło prze mia no wa ne
na Schrötter sburg. Oku pant opu ścił
Płock 21 stycz nia 1945 r., kie dy woj sko
pol skie wspól nie z od dzia ła mi ra dziec -
ki mi prze kro czy ło bra my ma sta. (ms)

– Płock wy glą dał jak mia sto wy mar łe – wspo mi nał ks. prof. Mi chał Grzy bow ski. – Lu dzie po cho -
wa li się w swo ich miesz ka niach i cze ka li. Pier wsza swa sty ka za wi sła na ra tu szu.

Płoc ki Wrze sień
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Od pię ciu lat po ma ga ją naj zdol niej -
szym ucz niom w re a li zo wa niu swo ich
na u ko wych ma rzeń. Ich po do piecz ni
z suk ce sa mi bio rą udział w olim pia dach
i kon kur sach przed mio to wych. 4 wrześ-
nia, w au li Zes po łu Szkół Cen trum Edu -
ka cji, za i na u gu ro wa no V edy cję pro jek -
tu edu ka cyj ne go Del ta klub.

Ina u gu ra cja no we go, „del to we go” ro -
ku szkol ne go by ła oka zją do pod su mo -
wań. Naj bar dziej za an ga żo wa ni w pra cę
klu bu na u czy cie le otrzy ma li drob ne
upo min ki. Nie za bra kło rów nież poch -
wał dla naj bar dziej uzdol nio nych ucz -
niów – la u re tów olim piad ma te ma tycz -
nych i in for ma tycz nych, kie dyś uczest-
ni ków pro jek tu Del ta klub, a dziś stu den -
tów naj lep szych uczel ni.

– Są dzę, że zre a li zo wa liś my na sze za -
ło że nia – mó wi ła Ewa Ada sie wicz
z Wy dzia łu Edu ka cji Urzę du Mia sta
Płoc ka, jed na z or ga ni za to rek pro jek tu.
– To prze de wszyst kim za słu ga na u czy -
cie li. Ale na tym nie za mie rza my po prze -
stać. Chce my jesz cze bar dziej zmo bi li -
zo wać na szych po do piecz nych. Wkrót ce
wdro ży my sty pen dia mie sięcz ne. Bę dą
przy słu gi wa ły pry mu som, któ rzy wy ka -

żą się wy so ką frek wen cją. Ewa Ada sie -
wicz przyz na je, że mo gą wy nieść na wet
300 zł.

Do bre wy ni ki w na u ce są gwa ran cją
suk ce su na stu diach. Do brze wie dzą
o tym pra cow ni cy na u ko wi Wy dzia łu
Che mii Uni wer sy te tu im. Mi ko ła ja Ko -
per ni ka w To ru niu: Do mi ni ka Pa nek
i Łu kasz Spor ny. Na u kow cy da li ek -
scy tu ją cy po kaz ek spe ry men tów che -
micz nych i fi zycz nych, w któ rych
uczest ni czy li tak że ochot ni cy – w wię -
kszo ści uczest ni cy te go rocz ne go pro-
jek tu Del ta klub.

Nie każ dy mo że uczest ni czyć w Del -
ta klu bie. Do te go rocz nej edy cji zak wa li -
fi ko wa ło się 75 ucz niów. Wcześ niej wy -
peł ni li oni kar tę zgło sze nio wą, do stęp ną
na stro nie in ter ne to wej www.ta len -
ty.plock.edu.pl i przesz li szcze gó ło wą
we ry fi ka cję. Zo sta li po dzie le ni na czte -
ry gru py te ma tycz ne (ma zo wiec kie ta l-
en ty, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka) i od
po cząt ku wrześ nia roz po czę li za ję cia
w sa lach „Ja giel lon ki”, Zes po łu Szkół
Cen trum Edu ka cji i Ma zo wiec kie go Sa -
mo rzą do we go Cen trum Do sko na le nia
Na u czy cie li w Płoc ku. (ms)

Od dwóch lat płoc ki sa mo rząd sy ste -
ma tycz nie bu du je sieć mo ni to rin gu
w miej skich szko łach. W 2007 r. w ra -
mach rzą do we go pro gra mu wspie ra nia
bez pie czeń stwa w szko łach „Mo ni to -
ring wi zyj ny w szko łach i pla ców -
kach” Płock otrzy mał do ta cję w wy so -
ko ści 83200 zło tych, do któ rej z bu -
dże tu mia sta do ło żo no 30 tys. zł. Dzię-
ki te mu zbu do wa no bądź zmo der ni zo -
wa no ze sta wy wi zyj nie w 9 szko łach
(gim na zja nr 2, 4, 5, 8, SP nr 17 oraz
Ja giel lon ka i Zes pół Szkół Tech nicz -
nych i Zes pół Szkół Eko no micz no –
Ku piec kich). 

W 2008 r. z rzą do wych do ta cji uzy ska -
liś my 144 785 zł, co w po łą cze niu z kwo tą
z bu dże tu mia sta da ło po nad 194,7 tys. zł.
Sy stem ka mer tra fił do ko lej nych 10 szkół
(SP nr: 3, 6, 12, 18, 20, Gim na zjum nr 6,
ZS nr 1 i 2, Spe cjal ne go Oś rod ka Szkol no
– Wy cho waw cze go nr 1 i Ma ła cho wian ki). 

Po dob nie jak w ubieg łym ro ku rów nież
i w tym Ra da Mia sta przez na czy ła na mo -
ni to ring wi zyj ny 50 tys. zł, mi mo niż szej
kwo ty (72 tys. zł) do ta cji rzą do wej. Mo ni -
to rin giem zo sta ną ob ję te do koń ca ro ku 4
szko ły pod sta wo we (nr 5, 16, 22, 23) oraz
Zes pół Szkół nr 3 i Zes pół Szkół Usług
i Przed się bior czo ści. (rł)

Z ka me rą wśród ucz niów

Dla naj lep szych
– Wi zja dwu dzie stu stra co nych lat III

RP jest wi zją zbyt ciem ną i pe sy mi stycz -
ną – mó wił w au li war szaw skiej Szko ły
Głów nej Han dlo wej Lech Ka czyń ski. 

– Ale na szym obo wiąz kiem jest dy sku -
to wać o suk ce sach i po raż kach tych cza-
sów. Kon fe ren cji, któ rą otwo rzył ty mi
sło wa mi Pre zy dent Pol ski, przy słu chi -
wa li się tak że płoc cza nie z Nie za leż ne -
go Sa mo rząd ne go Związ ku Za wo do we -
go „So li dar ność”.

Za pro sze ni go ście pró bo wa li od po -
wie dzieć na py ta nie „Jak za gos po da ro -
wa liś my na szą wol ność?”. Gos po da -
rzem spot ka nia był prze wod ni czą cy
kra jo wej „So li dar no ści” Ja nusz Śnia -
dek, a przy by li m.in.: pre zy dent Lech
Ka czyń ski, mi ni ster gos po dar ki Wal -
de mar Pa wlak, pre zes IPN Ja nusz Kur-
ty ka, eko no mi sta Ry szard Bu gaj i hi -
sto ryk An to ni Du dek. Za pro sze nia
otrzy ma li też prze wod ni czą cy od dzia -
łów re gio nal nych „So li dar no ści”. 28
sier pnia, na kil ka dni przed hi sto rycz -
ną da tą pod pi sa nia tzw. po ro zu mień
sier pnio wych, w au li SGH za sie dli
związ kow cy – na stęp cy tych, któ rzy

dwa dzie ścia lat te mu wal czy li o wol ną
Pol skę.

– Mo ja oce na ostat nich dwu dzie stu lat
cią gle po zo sta je pe sy mi stycz na – mó wił
spe cjal nie dla „Sy gna łów Płoc kich” je dy -
ny pi sarz wśród go ści kon fe ren cji, Ma rek
No wa kow ski. – Po zy ty wów jest mnó stwo
– ma my wol ność, mo że my swo bod nie roz-
ma wiać, ma my gos po dar kę wol no ryn ko -
wą. Ale de ner wu je mnie ta na sza „wklę -
słość du cho wa”, ta ki mał pi, zwie rzę cy ro -
dzaj eg zy sten cji. Du cho wość się skoń czy -
ła. Rze czy wi stość kon sum pcyj na, pęd do
ka sy, re la ty wizm mo ral ny – to w tym upa-
try wał bym naj wię kszą po raż kę wol nej
Pol ski. (ms)

Na sza wol ność

Do tej po ry mia sto ofe ro wa ło – dla
ucz niów po cho dzą cych z ro dzin na ju -
boż szych – sty pen dia szkol ne i za sił ki
lo so we (do fi nan so wa ne z bu dże tu pań -
stwa) oraz sty pen dia mo ty wa cyj ne dla
ucz niów osią ga ją cych naj lep sze wy ni ki
w na u ce i spor cie (fi nan so wa ne wy łącz -
nie ze środ ków miej skich). To wszyst ko
zo sta je.

Ni skie kry te ria

Jed nak w ostat nich la tach moż na za -
ob ser wo wać znacz ny spa dek (po nad
dwu krot ny w cią gu 4 lat) licz by udzie -
la nych sty pen diów szkol nych. Wy ni ka
to prze de wszyst kim z co raz mniej szej
licz by ucz niów, miesz kań ców Płoc ka,
speł nia ją cych kry te rium do cho do we
(do 351 zł na oso bę w ro dzi nie). Nie
bez zna cze nia dla spad ku licz by sty-
pen dy stów jest rów nież po wię ksza ją -
ca się licz ba ucz niów, któ rym wstrzy-
mu je się wyp ła tę sty pen dium na sku -
tek nad mier nej, nie u spra wie dli wio nej
ab sen cji. 

Z ko lei na fi nan so wa nie sty pen diów
mo ty wa cyj nych mia sto przez na cza co -
rocz nie kwo tę 700 000 zł. Sty pen dia
mo ty wa cyj ne wyp ła ca ne są dwu krot -
nie w ro ku po za koń cze niu każ de go
se me stru. Otrzy mu je je oko ło 3000
ucz niów po każ dym se me strze. Z po -
wo du ma łej czę stot li wo ści ich przy-
z na wa nia i ni skiej wy so ko ści (120 zł)
ma ją one zna cze nie głów nie pre sti żo -
we i w ta kiej for mu le nie ma ją wię k-
sze go zna cze nia dla wy rów ny wa nia
szans w do stę pie do edu ka cji mło dzie -
ży uboż szej, lecz zdol nej i chcą cej się
uczyć. 

Sty pen dia Miej skie

Dla te go płoc ki sa mo rząd, któ ry zgod-
nie z usta wą o sy ste mie oświa ty, mo że
two rzyć re gio nal ne lub lo kal ne pro gra -
my wy rów ny wa nia szans edu ka cyj nych
oraz wspie ra nia edu ka cji uzdol nio nych
dzie ci i mło dzie ży, zde cy do wał się uru-
cho mić włas ny pro gram.

To kon sek wen cja wnio sków wys nu -
tych z po wyż szych ana liz. Sty pen dia
Miej skie kie ro wa ne są do ucz niów osią ga -
ją cych bar dzo do bre wy ni ki w na u ce (4,5
w pod sta wów kach, 4,3 w gim na zjach i 4
w po nad gim na zjal nych) z do cho dem nie
prze kra cza ją cym 1008 zł na oso bę w ro -
dzi nie. Mu szą też mieć bar dzo do brą oce -
nę z za cho wa nia i tzw. wzo ro wą frek wen -
cję (nie wię cej niż 10 go dzin nie u spra wie -
dli wio nych nie o bec no ści).

– Za kła da my, że z tej for my po mo cy
mo że sko rzy stać oko ło 500 – 600 ucz -
niów. Ma my na dzie ję, że to no we sty-
pen dium, któ re uczeń bę dzie otrzy my wał
co mie siąc po czą wszy od II se me tru ro -
ku szkol ne go 2009/2010 zmo ty wu je do
po pra wy wy ni ków na u cza nia, a tak że
we sprze fi nan so wo ucz niów z ro dzin
o ni skich i śred nich do cho dach – mó wi
Ewa Ada sie wicz, dy rek tor Wy dzia łu
Edu ka cji UMP.

No wy sy stem nie bę dzie wy ma gał
zna czą ce go zwię ksze nia środ ków na
ten cel w bu dże cie mia sta. Poz wo li tyl -
ko na bar dziej ra cjo nal ne ich wy da wa -
nie. W po przed nich la tach na sty pen dia
w bu dże cie mia sto re zer wo wa no 1,7
mln zł. W przy szłym ro ku ma to być
kwo ta 2 mln zł, z cze go po ło wa ma być
przez na czo na na Sty pen dia Miej skie.

(rł, ał)

Sty pen dia Miej skie – to no wa, do dat ko wa for ma wspar cia dla
ucz niów miesz ka ją cych w Płoc ku. Wy dział Edu ka cji za kła da, że
mo że z niej sko rzy stać ok. 600 mło dych płoc czan.

Ucz się, ucz

Uby wa ucz niów w płoc kich szko łach.
Wi dać to za rów no w pod sta wów kach
(215 dzie ci), gim na zjach (255 ucz niów),
jak i szko łach po nad gim na zjal nych 
(120 ucz niów).

Z pro gno zy na la ta 2008-2022 prze -
pro wa dzo nej na zle ce nie Wy dzia łu Edu -
ka cji Urzę du Mia sta Płoc ka – wy ni ka,
że w naj bliż szych la tach naj wię ksze
spad ki od no tu ją właś nie gim na zja
i szko ły po nad gim na zjal ne. Pro gno zo -
wa na licz ba ucz niów w wie ku gim na -
zjal nym bę dzie ma la ła aż do 2014 ro ku
(3 286, przy obec nym sta nie – po nad 4
tys.). Po ziom licz by ucz niów z 2009 r.
zo sta nie po now nie osią gnię ty do pie ro
w 2022 ro ku. Pro gno zo wa na licz ba 
ucz niów szkół po nad gim na zjal nych
zmniej szy się w okre sie naj bliż szych 13
lat o po nad 2000, wy ka zu jąc w ostat nim
okre sie ten den cję wzro sto wą.

W przy pad ku dzie ci uczęsz cza ją cych
do szkół pod sta wo wych spa dek jest
niez nacz ny i chwi lo wy. Już od 2010 r.
bę dzie de li kat nie i sy ste ma tycz nie wzra -

stać. Do dat ko wo, od 2012 ro ku, do dzie -
ci któ re obej mu je obo wią zek szkol ny
zo sta ną włą czo ne 6-lat ki.

Prob le mów ze spad kiem nie ma
w płoc kich przed szko lach. W po rów na -
niu z ubr. szkol nym przy by ło 5 od dzia -
łów i 183 dzie ci. W naj bliż szych la tach
licz ba dzie ci w wie ku 3, 4, 5 lat bę dzie
sy ste ma tycz nie wzra sta ła, osią ga jąc
w 2012 ro ku i w la tach ko lej nych po nad
4 tys. (obec nie jest to po nad 3600). (rł)

Mniej ucz niów
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Na dzień przed pier wszym dzwon kiem,
dy rek to rzy i na u czy cie le z pla có wek
oświa to wych, któ re na dzo ru je płoc ka De -
le ga tu ra Ku ra to rium Oświa ty, spot ka li się
w szko le mu zycz nej, by pod su mo wać po -
przed ni i za pla no wać nad cho dzą cy rok
szkol ny. Nie oby ło się bez wy mie nie nia
naj wię kszych suk ce sów, ale i naj bar dziej
pa lą cych prob le mów. Uczest ni cy na ra dy
edu ka cyj nej wy cho dzi li z niej z na dzie ją
na na stęp ne dzie sięć mie się cy.

Naj bar dziej wy mier nym wskaź ni kiem
sku tecz no ści płoc kich szkół w kształ ce -
niu mło dych lu dzi są wy ni ki z eg za mi -
nów koń co wych. Po wy żej śred niej kra jo -
wej zna lazł się tyl ko śred ni wy nik z eg za -
mi nu koń czą ce go szko łę pod sta wo wą.
Nie zach wy cił eg za min gim na zjal ny,
wy rów nu ją cy kra jo wy po ziom. Tak że
zda wal ność ma tu ry nie wy pa dła zach wy -
ca ją co – tyl ko 77, 71 proc. zda ją cych
uzy ska ło świa dec two doj rza ło ści. Z ana -
li zy Ku ra to rium Oświa ty wy ni ka, że ucz -
nio wie wo lą uczyć się „z lek cji na lek -
cję”, są sy ste ma tycz ni i przy kła da ją się
do spraw dzia nów. Świad czą o tym wy so -
kie śred nie ocen, a tak że spo ra licz ba sty -
pen dy stów. Go rzej jest z wy ko rzy sty wa -
niem wie dzy i umie jęt no ści w prak ty ce –
eg za mi ny koń co we wy pa da ją bla do
w po rów na niu do ocen.

Ko lej ne ana li zy Ku ra to rium do ty czy ły
„dru giej stro ny”, czy li rad pe da go gicz -
nych. W szko łach z re gio nu płoc kie go
prze pro wa dzo no 21 kon tro li, któ rych wy -
ni ki mo gą na pa wać op ty miz mem. Przed-
szko la i szko ły pod sta wo we do brze wy -
wią zu ją się ze swo ich obo wiąz ków. Co raz
le piej sy tu a cja wy glą da tam, gdzie prob le -
mów by ło zwy kle naj wię cej – w gim na -
zjach. Doj rze wa ją ca mło dzież wy ma ga
zwy kle du żo wię cej uwa gi, w tym ob ser -
wa cji pe da go gicz nej i psy cho lo gicz nej.
Ale płoc kie gim na zja stop nio wo po ko nu -
ją ten prob lem. We dług Ku ra to rium du ży
plus na le ży się szko łom po nad gim na zjal -
nym, a zwłasz cza li ce om ogól noksz tał cą -
cym. Płoc kie ogól nia ki współ pra cu ją ze
szko ła mi wyż szy mi, co umoż li wia ucz -
niom wy bra nie od po wied niej uczel ni.

Nie prze mil cza no jed nak kil ku błę dów,
któ re wy kry to pod czas kon tro li. Z prze -
pro wa dzo nych wśród ucz niów an kiet wy -
ni ka ło, że czę sto do cho dzi do przy pad ków
nie spra wie dli we go oce nia nia. Po nad to,
szko ły nie sta ra ją się, by pod czas za jęć
wy ko rzy sty wa ne by ły in no wa cje i tech no -
lo gie – lek cje na dal ma ją for mę wy kła du,
któ ry nie przy cią ga uwa gi ucz niów. Pe -
wien prob lem za u wa żo no rów nież
w szko łach za wo do wych. We dług kon tro -
lu ją cych, bra ku je tam zróż ni co wa nia za jęć
prak tycz nych.

Ja ka bę dzie przy szłość? Tak dla ucz -
niów, jak i ich wy cho waw ców na stęp ny
rok szkol ny bę dzie jesz cze bar dziej wy -
ma ga ją cy. Ostat nie la ta przy nio sły sy ste -
ma tycz ny spa dek wy ni ków eg za mi nów
(prze de wszyst kim gim na zjal ne go), dla te -
go wszyst kich cze ka bar dziej wy tę żo na
pra ca. Na le ży utrzy mać po zy tyw ny trend,
któ ry był za u wa żal ny w ubieg łym ro ku –
co raz wię ksza licz ba la u re a tów i fi na li -

stów kon kur sów przed mio to wych i olim -
piad. Do za dań szkół za wo do wych na le -
żeć bę dzie przy cią gnię cie chęt nych do
zdo by wa nia fa chu – co raz mniej gim na -
zja li stów wy bie ra szko ły za wo do we.
Trud ny eg za min cze ka rów nież za rzą dy
szkół. Pod czas kon tro li dy rek to rzy szkół
bę dą mu sie li wy ka zać, w ja ki spo sób 
ua trak cyj nia ją swo ją pla ców kę, jak pro -
wa dzo na jest do ku men ta cja i ja kie na stro -
je pa nu ją wśród ucz niów.

Waż nym prob le mem oświa ty są pła ce
na u czy cie li, któ re wy wo ła ły spo re emo cje
wśród uczest ni ków na ra dy. Po przed ni rok
pod su mo wa ła naj pierw Zo fia Kap tu row -
ska. Pre zes za rzą du od dzia łu po wia to we -
go i miej skie go ZNP za u wa ży ła, że uda ło
się wy wal czyć 10-pro cen to wą pod wyż kę
płac w 2009 r. Po nad to, dzię ki sta ra niom
ZNP, po wię kszo no kom pe ten cje ku ra to -
rów oświa ty i wpro wa dzo no świad cze nia
kom pen sa cyj ne. Do dy sku sji włą czył się
rów nież Ma rek Krysz to fiak z oświa to wej
„So li dar no ści”, któ ry ubo le wał nad pla no -
wa ny mi pod wyż ka mi płac w ro ku 2010.
Od stycz nia, pen sje na u czy cie li ma ją
wzros nąć tylko o 3 proc. (ms)

Co w edu ka cji pisz czy

Ostat nie wa ka cje by ły dla ucz niów SP
nr 23 wy jąt ko we. Dzie ci wy bra ły się
w niez wy kłą, wir tu al ną po dróż do odleg łe -
go Pe ru. Je dy nym ogra ni cze niem by ła wy -
o braź nia. Dzie ci przy go to wy wa ły tra dy -
cyj ne pe ru wiań skie po tra wy, uczy ły się
grać na tam tej szych in stru men tach, śpie -
wa ły pe ru wiań skie pio sen ki. W „za ba wie
w wy cie czkę” po mog ła szko le am ba sa da
Pe ru, któ ra prze sła ła cie ka we ma te ria ły,
m.in. tek sty pio se nek, prze pi sy ku li nar ne,
pla ka ty. Na ko niec od był się pik nik pe ru -
wiań ski, zor ga ni zo wa ny wspól nie z Książ -
ni cą Płoc ką, pod czas któ re go dzie ci mog ły
za pre zen to wać owo ce swo jej pra cy.

27 sier pnia, sa la gim na stycz na SP nr 23
za mie ni ła się w uli cę pe ru wiań skiej sto li -
cy, Li my. Ro zda wa no ko szul ki i tzw. ta l-
iz ma ny przy jaź ni. Od był się kier masz
sztu ki pe ru wiań skiej; moż na by ło ku pić
wspa nia łe pej za że, ele men ty stro ju, a na -
wet na czy nia – wszyst ko w du chu kul tu ry
In ków. Za pro sze ni go ście, a wśród nich
przed sta wi cie le Ra dy Mia sta, Stra ży

Miej skiej i po li cji, mu sie li za ło żyć słyn ne
już, pe ru wiań skie cza pe czki.

Wy stę py ary stycz ne, przy go to wa ne
przez dzie ci, za ska ki wa ły pro fe sjo nal nym
po dej ściem i za an ga żo wa niem. Mo gliś my
po słu chać tra dy cyj nych me lo dii pe ru -
wiań skich, wy gry wa nych przez ucz niów
SP nr 23 na skrzyp cach, czy fle cie. Nie za -
bra kło zna nej pieś ni „El Con dor Pa sa”,
któ rej trud na li nia me lo dycz na nie przys-
po rzy ła mło dym ar ty stom prob le mu.
Dzie ci wy ko na ły też za ko rze nio ne w kul -
tu rze Pe ru tań ce. Wszyst ko po dzi wiał
kon sul Pe ru. Po krót kim prze mó wie niu
otrzy mał im po nu ją ce ma kie ty, przed sta -
wia ją ce pe ru wiań skie kra jo bra zy.

Na ko niec wy stą pi li Los Com pa nie ros –
zes pół lu do wy spe cja li zu ją cy się w kon -

cer tach mu zy ki pe ru wiań skiej i z re gio nu
an dyj skie go. Ory gi nal ne, pe ru wiań skie
in tru men ty, ko lo ro we pon cza i me lo die,
na dłu go za pa da ją ce w pa mięć – ta ka mie -
szan ka nie mog ła nie spo do bać się pub-
licz no ści. (ms)

Kto naj le piej zna kul tu rę, hi sto rię i oby cza je odleg łe go Pe ru?
Dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej nr 23.

Pik nik pe ru wiań ski

Wo je wódz ki Urząd Pra cy w War sza -
wie og ło sił kon kurs na naj lep szy ko miks
pt. „Czło wiek – naj lep sza in we sty cja”,
skie ro wa ny do mło dzie ży szkół po nad -
gim na zjal nych. Za da niem uczest ni ków
jest za pro jek to wa nie au tor skie go ko mik -
su, któ ry za pre zen tu je wpływ Unii Eu ro -
pej skiej na zmia ny, ja kie za cho dzą na ryn -
ku pra cy dzię ki pro jek tom re a li zo wa nym
na rzecz osób po zo sta ją cych bez za trud -
nie nia w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Ka pi tał Ludz ki. Kon kurs trwa do 31 paź -
dzier ni ka. Na au to rów naj cie ka wszych
prac cze ka ją cen ne na gro dy. 

Człon ko stwo Pol ski w struk tu rach Unii
Eu ro pej skiej otwie ra przed mło dy mi ludź-
mi co raz szer sze moż li wo ści, jed nak że
wię kszość z nich sta je przed trud ny mi
wyz wa nia mi. We dług da nych GUS sto pa
bez ro bo cia w Pol sce wśród osób w wie ku
15-24 la ta jest po nad dwu krot nie wyż sza
niż dla ca łej po pu la cji co oz na cza, że co
szó sty ab sol went szu ka pra cy.

Chcąc przy czy nić się do po sze rze nia wie -
dzy o moż li wo ściach, ja kie stwa rza ją fun du -
sze unij ne, a prze de wszyst kim Pro gram
Ope ra cyj ny Ka pi tał Ludz ki, 1 wrześ nia
2009 r. Wo je wódz ki Urząd Pra cy w War sza -
wie og ło sił kon kurs na naj lep szy ko miks pt.
„Czło wiek – naj lep sza in we sty cja”. Je go ideą
jest zwię ksze nie świa do mo ści na te mat ko -
rzy ści pły ną cych z Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go, a w szcze gól no ści Dzia ła nia
6.1 Po pra wa do stę pu do za trud nie nia oraz
wspie ra nie ak tyw no ści za wo do wej w re gio -
nie Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki.

Pra ce z kar tą zgło sze nia moż na skła dać
oso bi ście lub wy sy łać pocz tą do 31 paź -
dzier ni ka br., na adres ul. Mły nar ska 16,
01-205 War sza wa, z do pi skiem Kon kurs
„Czło wiek – naj lep sza in we sty cja”. Au to -
rzy naj cie ka wszych prac otrzy ma ją na gro -
dy: lap top, ro wer gór ski, iPod oraz mp4. 

Wa run ki udzia łu za miesz czo ne są na
stro nie www.wup.ma zo wsze.pl w za kład -
ce kon kurs. (j)

Kon kurs na ko miks 

Czło wiek – naj lep sza in we sty cja

W płoc kiej „Osiem na stce” pier wszy
wrześ nia prze biegł w pod nio słej, a jed no -
cześ nie we so łej at mos fe rze. Na u czy cie le,
ucz nio wie w ta ki właś nie spo sób chcie li
przyb li żyć naj młod sze mu na ryb ko wi
szko łę. By ły pio sen ki, wier sze, za ba wy,
chwa le nie się zdo by tą w przed szko lu
wie dzą, pa ko wa nie do te czki po trzeb nych
rze czy. 

Naj waż niej szą czę ścią im pre zy by ło
ślu bo wa nie na sztan dar szko ły; każ dy
pier wszo kla si sta przy rze kał być do brym
oby wa te lem, ucz niem, na le ży cie wy peł -
niać swo je obo wiąz ki. Pa so wa nie na ucz-
nia szko ły kończyło się przy pię ciem
szkol nej tar czy do pier si pier wsza ka.

Dy rek tor szko ły – Ja ro sław Ka lasz -
czyń ski od czy tał list Pre zy den ta Mia sta
Płoc ka adre so wa ny do ro dzi ców i ucz -
niów. Uro czy stość za koń czo no ży cze nia -

mi dla wy cho wan ków – sa mych suk ce -
sów w każ dej szkol nej dzie dzi nie. IJ

Ślu bo wa nie Pier wsza ków

*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

W nie dzie lę, 30 sier pnia wie czo rem,
u zbie gu ulic: Sien kie wi cza i Biel skiej
zde rzy ły się trzy sa mo cho dy, w tym je -
den z fir my och ro niar skiej. Za raz po tem
spraw ca po ja wił się w ko men dzie i usi -
ło wał wmó wić po li cjan tom, że... skra -
dzio no mu au to!

– Do tej ko li zji do szło o godz. 22.05
– mó wi dy żur ny KMP Płock kom. Ro -
bert Ko per. – Ci troen ber lin go wy mu sił
pier wszeń stwo na oplu cor sie i bo kiem
ude rzył jesz cze w mit su bis hi ca ris mę,
któ ra na sku tek ude rze nia prze wró ci ła
się na dach.

Wkrót ce po tym zde rze niu do płoc -
kiej ko men dy zgło sił się pra cow nik

jed nej z firm och ro niar skich z za wia do -
mie niem, że nie daw no ktoś skradł mu
służ bo wy sa mo chód. Po li cjan ci wy ka -
za li roz sąd ną daw kę nie uf no ści wo bec
te go za wia do mie nia i szyb ko oka za ło
się, że za wia da mia ją cy sam uczest ni -
czył w ko li zji.

– Po tym, jak spo wo do wał zde rze nie,
po sta no wił... chro nić swo ją skó rą. I wy -
my ślił baj kę o kra dzie ży – mó wi kom.
Ko per.

Fi nał tej spra wy na stą pi przed są dem
grodz kim, do któ re go po li cjan ci skie ro -
wa li wnio sek o uka ra nie kłam czu cha -
spraw cy. Po tur bo wa ne au to zo sta ło
zwró co ne fir mie. (a)

A mo że się uda...

Le żą ce go w ka łu ży krwi 75-let nie go
męż czyz nę zna laz ła pod blo kiem przy-
pad ko wa oso ba. Przy by ły na miej sce le -
karz stwier dził zgon, a po li cjan ci od ra -
zu przy stą pi li do za bez pie cze nia śla -
dów. Ich pra ca już po kil ku go dzi nach
do pro wa dzi ła do za trzy ma nia po dej rza -
ne go – 14-let nie go chło pa ka.

Cia ło star sze go męż czyz ny zo sta ło
zna le zio ne 31 sier pnia na jed nym
z płoc kich osie dli wczes nym ran kiem,
ok. godz. 5. Obra że nia gło wy wska zy -
wa ły na to, że do je go śmier ci mu siał
ktoś się przy czy nić. Na chod ni ku zo sta -
ły krwa we śla dy bu tów. Po li cjan ci przy -
ję li, że mo gą na le żeć do za bój cy. 

– Już te go sa me go dnia oko ło po łud nia
za trzy ma liś my nie let nie go miesz kań ca

Płoc ka, w grud niu skoń czy 15 lat – mó wi
I za stęp ca ko men dan ta miej skie go po li cji
po dinsp. Zbi gniew Włod kow ski. – Jesz -
cze nie mie liś my stu pro cen to wej pew no -
ści, że to on jest spraw cą, choć wie le za
tym prze ma wia ło. Po li cjan ci ca ły czas in -
ten syw nie pra co wa li nad tą spra wą.
Osta tecz nie 1 wrześ nia sta ło się jas ne, że
za śmierć 75-lat ka od po wie dzial ny jest
za trzy ma ny chło pak. Już wcześ niej po li -
cja in te re so wa ła się nim, bo obra cał się
w śro do wi sku mło dzie ży zde mo ra li zo wa -
nej, ma ją cej kon flik ty z pra wem. 

Ze wzglę du na wiek po dej rza ne go
spra wa zo sta ła prze ka za na do są du dla
nie let nich. Przed sta wio no mu za rzut
cięż kie go po bi cia, ze skut kiem śmier -
tel nym. (a)

14-la tek po bił na śmierć

Wie czo rem (2 wrześ nia), po godz. 22,
po li cyj ny pa trol za in te re so wał się obar-
czo nym wiel kim brze mie niem męż -
czyz ną, któ ry chwiej nie ma sze ro wał ul.
Prze my sło wą. – Zna laz łem i nio sę do
do mu – wy jaś nił po li cjan tom, skąd ma
dwa pu dła po dra bia ne go spi ry tu su.

– Ktoś, kto o tej po rze tasz czy ja kieś
wiel kie pa ki, za wsze bu dzi czuj ność po li -
cjan tów. Dla te go i obok te go męż czyz ny
nie przesz li obo jęt nie – mó wi dy żur ny
płoc kiej ko men dy kom. Ro bert Ko per. 

W dwóch kar to no wych pu dłach 41-
let ni miesz ka niec Płoc ka dźwi gał 41 li -
tro wych pla sti ko wych bu te lek z przez -

ro czy stą cie czą – po li cyj ne do świad cze -
nie od ra zu pod po wie dzia ło, że to tref ny
spi ry tus. Za gad ką po zo sta je jesz cze, czy
41-la tek zdą żył od dać się de gu sta cji
„zna le zi ska”, w każ dym ra zie trzeź wy
nie był. W or ga niz mie miał po nad pro -
mil al ko ho lu.

– Pew nym gło sem oświad czył, że oba
pu dła z bu tel ka mi po pro stu zna lazł,
a jak zna le zio ne, to on so bie to do do mu
nie sie – opo wia da dy żur ny Ko per.

Nie ste ty nie do niósł, bo po li cjan ci za -
rek wi ro wa li je go „zdo bycz”, a męż -
czyz nę od wie źli do iz by wy trzeź wień. 

(a)

Cze go to lu dzie nie znaj du ją

Strasz ne go od kry cia do ko na li 30 sier -
pnia w no cy ra tow ni cy, któ rzy ga si li
w gm. Dro bin fia ta pun to, ja ki ut knął na
przy droż nym drze wie. Wew nątrz au ta
by ły dwa zwę glo ne cia ła.

– Zgło sze nie o tej tra ge dii do sta łem
o godz. 2.55 było od stra ża ków – opo wia -
da dy żur ny KMP Płock asp. sztab. Ma r-
iusz Bier nac ki. – Do po ża ru sa mo cho du
do szło na sku tek wy pad ku.

Pier wsze usta le nia poz wo li ły nasz ki co -
wać ta ki obraz sy tu a cji: za kie row ni cą
pun to sie dział męż czyz na, naj praw do po -
dob niej to 26-let ni, jak się póź niej oka za ło,
miesz ka niec Biel ska. Na dro dze mię dzy
miej sco wo ścia mi Chu dzy nek -Bo ru cho wo
w gm. Dro bin na łu ku nie do sto so wał
pręd ko ści do wa run ków, zje chał w pra wo
i ude rzył w drze wo. Fiat sta nął w pło mie -
niach – wy buch ła in sta la cja ga zo wa.

– Kie row ca zna lazł się w ja kiś spo -
sób na zew nątrz sa mo cho du, ale stra -
ża cy, któ rzy na miej scu ga si li ogień,
do pie ro po je go stłu mie niu stwier dzi li,
że w środ ku na miej scach obok kie row -
cy i z ty łu je cha ły jesz cze dwie oso by;
ich cia ła zo sta ły zwę glo ne, tak że nie
spo sób do ko nać na miej scu ja kiej kol -
wiek iden ty fi ka cji – do da je dy żur ny
Bier nac ki. 

Oca la ły ran ny zo stał prze wie zio ny
do szpi ta la. Tam oka za ło się, że jest
pod wpły wem al ko ho lu. Jak kol wiek
za prze cza, by to on pro wa dził sa mo -
chód, świad ko wie z dy sko te ki w Chu -
dzy nie (gm. Bielsk) wi dzie li jak sia dał
za kie row ni cą. Zi den ty fi ko wa no ofia -
ry – to 31-let ni miesz ka niec Mokrz ka
(gm. Dro bin) i 27-la tek z płoc kich Bo -
ro wi czek. (a)

D
A

 R
IU

SZ
 O

L
E

J N
I C

Z
A

K
, K

M
P 

Pł
O

C
K

 

Spa le ni żyw cem

List goń czy
Piotr Ja no ska – pro ku ra tor Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Za wier ciu za rzą dza

po szu ki wa nie li stem goń czym męż czyz ny. Na zy wa się Do nat Me dard
Mol ska, po przed nie naz wi sko Wy ci ślok. Imię oj ca – Zyg munt, mat ka –
Zu zan na z d. Prus. Męż czyz na ur. się 7 mar ca 1963 r. w Świd ni cy. Ostat-
nio za mel do wa ny był w Płoc ku przy ul. Ko cha now skie go 1/13. Ostat nie
miej sce za miesz ka nia – w Niem czech, Pas sau 94032, Ne u bur gerstr 27. Po -
sia da oby wa tel stwo pol skie i nie miec kie.

Męż czyz na ten w lip cu 1993 r. w Za wier ciu, dzia ła jąc w ce lu osią gnię -
cia ko rzy ści ma jąt ko wej, po le ga ją cej na uzy ska niu kre dy tu, do pro wa dził
Po wszech ną Ka sę Osz częd no ści Bank Pań stwo wy (od dział w Za wier ciu)
do nie ko rzyst ne go roz po rzą dze nia mie niem znacz nej war to ści po przez
udzie le nie kre dy tu w kwo cie 400.000.000 zł (przed de no mi na cją) za po mo -
cą wpro wa dze nia w błąd co do przez na cze nia wska za ne go kre dy tu oraz au -
ten tycz no ści prze dło żo ne go do ku men tu w po sta ci po rę cze nia spła ty kre dy -
tu, któ ry to do ku ment zo stał uprzed nio po dro bio ny – tj. o prze stęp stwo
z art. 286 par. 1 kk w zw. a art. 294 par. 1 kk i art. 297 par. 1 kk przy zast.
art. 11 par. 2 kk. Sąd Re jo no wy w Za wier ciu 1 grud nia 2006 r. po sta no wił
o tym cza so wym aresz to wa niu męż czyz ny.

Wzy wa się każ de go, kto zna miej sce po by tu oso by po szu ki wa nej do za -
wia do mie nia o tym naj bliż szą jed nost kę po li cji lub pro ku ra to ra (art. 280
par. 1 pkt 4 kpk). Ostrze ga się, że za ukry wa nie oso by po szu ki wa nej lub
do po ma ga nie jej w uciecz ce gro zi ka ra poz ba wie nia wol no ści do lat 5 (art.
239 par. 1 kk).

Piotr Ja no ska 
pro ku ra tor Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Za wier ciu
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*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*

Bo ze na 4 wy glą da jak po łą cze nie ma -
łe go spy cha cza z płu giem i gle bo gry zar -
ką. W rze czy wi sto ści jest bez za ło go wym
tra u em przez na czo nym do lik wi da cji
wszyst kich tra dy cyj nych min prze ciw -
pan cer nych, ste ro wa nym ra dio wo (za -
sięg do 2000 m). Wi ru ją ce łań cu chy roz -
bi ja ją mi ny ukry te do 30 cm pod po -
wierz chnią zie mi. W ra zie usz ko dze nia
przed niej czę ści Bo ze ny moż na ją szyb -
ko zde mon to wać i za ło żyć dru gą (ok. 15
min.). Trau jest rów nież uży wa ny do
prze no sze nia nie bez piecz nych ła dun ków
i ro bie nia od wier tów pod ła dun ki.
W Płoc ku moż na ją by ło po dzi wiać pod-

czas po ka zów na Sta rym Ryn ku (3
wrześ nia, godz. 11 – 13). Po ka zy sprzę tu
na le żą ce go do 2 Ma zo wiec kiej Bry ga dy
Sa pe rów by ły czę ścią ob cho dów 70.
rocz ni cy wy bu chu II woj ny świa to wej.

– W tym kom bi ne zo nie prze ciw mi no -
wym IOD – 9 – choć bar dzo cięż kim – mo -
że pan sta nąć na pu deł ku po pa pie ro sach
bez oba wy, że je zgnie cie – mó wi Dariusz
Urban. – Ma on włas ne za si la nie i kli ma -
ty za cję. Przód i tył chro nią pły ty kef la ro -
we. A tu ma pan naj no wo cześ niej sze wy -
kry wa cze me ta lu (do 100 me trów w głąb)
uży wa ne przy bu do wie no wych prze praw
mo sto wych, ale i w Af ga ni sta nie.

Szcze gól ne za in te re so wa nie wi dzów
bu dził ro bot In spek tor spa ce ru ją cy po ryn -
ku. To wa żą ce pół to ny, zdal nie ste ro wa -
ne (za sięg bez prze wo do wy do 80 m) urzą -
dze nie słu ży do po dej mo wa nia (nie roz -
bra ja nia) ła dun ków wy bu cho wych. Si ła
uści sku wy no si do 60 kg. Jest na ty le pre-
cy zyj ny, że mo że pod nieść pu ste pu deł ko
pa pie ro sów (patrz zdję cie) jak i za pał kę. 

– Niem cy ba li się go jak ognia. Po ci ski
wy strze li wa ne z te go ka ra bi nu z 300 m
prze bi ja ły pły tę pan cer ną gru bo ści 15
mm, co poz wa la ło na usz ko dze nie każ de -
go ów czes ne go nie miec kie go po ja zdu
pan cer ne go – mó wił o „Ur” – ka ra bi nie

prze ciw pan cer nym „Urug waj” dy rek tor
Ar chi wum MON w Mo dli nie. – Swo ją
naz wę zaw dzię cza te mu, że je go pro duk -
cję chcia no dłu go za cho wać w ta jem ni cy
przed Niem ca mi (stąd naz wa nie ko ja rzą -
ca się ani z Pol ską ani z mi li ta ria mi, broń
za my ka no też w drew nia nych skrzy niach
z na pi sem „szkło”). A tu ma my ka ra bin
ro syj ski – broń re pre zen ta cyj na, ale rów -
nież uży wa na przez strzel ców wy bo ro -
wych np. pod Le nin gra dem. Tej bro ni
uży wał Jud Law, gra ją cy ro syj skie go 
snaj pe ra Zja ce wa w fil mie „Wróg
u bram”.

Żoł nie rze chęt nie i szcze gó ło wo od po -
wia da li na py ta nia wi dzów, szko da że
tych było niewielu. Wię kszość mło dzie ży
i na u czy cie li po prze sta ła na zje dze niu,
dar mo wej, żoł nier skiej gro chów ki. 

Organizatorem imprezy był Urząd
Miasta Płocka. (rł)

„Bo ze na”, „Ur” czy „IOD-9” – płoc cza nie mie li rzad ką moż li wość skon fron to wa nia hi sto rycz nej bro ni z wrześ -
nia 1939 ro ku z naj no wo cześ niej szym sprzę tem uży wa nym dziś przez na szych żoł nie rzy, np. w Af ga ni sta nie.

Taj ni ki pol skich mi li ta riów

„Ko cha ni ro dzi ce! Z włas nej wo li wy -
cho dzę na chwi lę na uli cę. Pro szę, nie
mar twcie się o mnie” – ta ką wia do mość
zo sta wił ro dzi com 12-let ni Ta dzio Je zio -
row ski, uda jąc się na an ty bol sze wic kie
ba ry ka dy. Ale ro dzi ce Ta de u sza nie zna le -
źli te go li stu w Cier sze wie – jak pi sa liś my
wcześ niej, opie ra jąc się na opra co wa niu
Grze go rza Go łę biow skie go, za war te go
w „Dzie jach Płoc ka” – ale na sto le
w miesz ka niu przy ul. Mi sjo nar skiej.

Ta de usz Je zio row ski, o któ re go pa mięć
wal czy ca ła je go ro dzi na, 18 sier pnia
1920 r. sta nął w obro nie Płoc ka ra mię
w ra mię z żoł nie rza mi. Błęd ną in for ma cją
by ło, że Ta dzio uciekł z do mu w Cier sze -
wie (znaj do wał się tam młyn wod ny, któ -
re go wła ści cie lem był Ro man Je zio row -
ski, oj ciec Ta de u sza) i bez wie dzy ro dzi ny
udał się do Płoc ka. Wia ry god ne, au ten -
tycz ne do ku men ty, mó wią ce o udzia le Ta -
dzia w obro nie Płoc ka, wska zu ją, że chło -
piec prze by wał wte dy w Płoc ku, w miesz -
ka niu przy Mi sjo nar skiej. I już 12 sier pnia
zo stał od no to wa ny fakt zgło sze nia się Ta -
de u sza do wal ki.

Do ku men ty po cho dzą z ar chi wum ro -
dzin ne go Je zio row skich. De po zy ta riu -
szem stał się Zbi gniew Je zio row ski, któ ry
ja ko pier wszy pod dał pod wąt pli wość in -
for ma cję o rze ko mej uciecz ce Ta dzia

z Cier sze wa. We dług Zbi gnie wa Je zio -
row skie go, hi sto ry cy zaj mu ją cy się po sta -
cią Ta de u sza, po mi nę li ar chi wa i opo wie -
ści ro dzin ne. A te przy no szą bo gac two in -
for ma cji o ży cio ry sach i do ko na niach sy -
nów Je zio row skich – Ta de usz miał ro -
dzeń stwo, któ re rów nież za sły nę ło bo ha -
ter ską po sta wą.

Ta dzio Je zio row ski już 12 sier pnia
zgło sił się na ochot ni ka do wal ki z bol -
sze wi ka mi. Kil ka dni póź niej, 18 sier p-
nia, kie dy nad szedł kry tycz ny mo ment
dla Płoc ka, Ta dzio za sły nął niez łom ną
po sta wą na po lu wal ki. Sze ro ki opis je go
do ko nań przy no si opi nia, za war ta we
wnio sku o odz na cze nie „ochot ni ka Je zio -
row skie go” Krzy żem Wa lecz nych: Ta -
de usz Je zio row ski, lat 12, nadz wy czaj -
nym swo im za cho wa niem do da je otu chy
in nym obroń com Płoc ka. (...) Oka zał du -
żą po moc w obro nie ba ry kad, umi ło wa -
nie spra wy oj czy stej i bo ha ter stwo.
Ochot nik Je zio row ski por wał z ba ry ka dy
ka ra bin ma szy no wy. (...) Wlo kąc go, był
pę dzo ny przez od dział bol sze wi ków.
Przy krył ka ra bin swym cia łem. Tym czy -
nem znie wo lił żoł nie rzy do po wro tu na li -
nię bo jo wą. Zaś ka ra bin ma szy no wy ura-
to wał. Za ten czyn, Ta dzio zo stał uho no -
ro wa ny Krzy żem Wa lecz nych 21 ma ja
1921 r. Odz na cze nie przy pi nał mu do

pier si sam mar sza łek Jó zef Pił sud ski (na
zdję ciu).

Ta de usz po sta no wił zwią zać swo je ży cie
z woj skiem. Ukoń czył Ma ła cho wian kę
(ów czes ne Gim na zjum im. marsz. S. Ma ła -
chow skie go), a póź niej Szko łę Or ląt w Dęb -
li nie. Słu żył w 6. Puł ku Lot ni czym we Lwo -
wie ja ko do wód ca ope ra cyj no -tech nicz ny
dy wi zjo nu. Tak opi sy wał je den z dni swo jej
służ by, kie dy prze la ty wał swo im sa mo lo -
tem nad Cier sze wem: „Mo men tu, w któ rym

prze la ty wa łem nad do mem w Cier sze wie,
nie za pom nę ni gdy. Wi dzia łem ma mu się
i Jó zia [naj star szy brat Ta de u sza – przyp.
au tor], jak wy biegł z czymś bia łym do fur t-
ki”. Wy mie nio ny przez Ta de u sza Jó zio tak -
że za po wia dał się na do sko na łe go żoł nie rza.

Bro nił Lwo wa ja ko je den z gru py Or ląt
Lwow skich, odz na czo ny za bo ha ter stwo
w woj nie obron nej z 1920 r., był człon kiem
Pol skiej Or ga ni za cji Woj sko wej, ps. „Pio -
run Ma słow ski”. Do pie ro śmierć oj ca przer -
wa ła je go ka rie rę woj sko wą – osiadł wte dy
w ma jąt ku w Cier sze wie.

Ta de usz Je zio row ski zgi nął w wal ce.
W wal kach po wietrz nych nad łódz kim Wi -
dze wem 4 wrześ nia, za ta ko wa ło go dzie -
więć nie miec kich mes serschmit tów. Zo stał
poś mier tnie uho no ro wa ny Krzy żem Vir tu -
ti Mi li ta ri. Je go grób znaj du je się na cmen-
ta rzu woj sko wym w Ło dzi -Do łach.

Zna na jest też hi sto ria młod sze go bra ta
Ta de u sza, Zbi gnie wa (ur. 1917). W cza sie
dru giej woj ny świa to wej sta cjo no wał ja ko
lot nik w ba zach Man ston, Bo gin glot, Bar-
row i Dum fries w Wlk. Bry ta nii. Zgi nął 2
stycz nia 1943 r., w dniu swo ich 26. uro -
dzin, pod czas lo tu ćwi czeb ne go. Przy czy -
ną ka ta stro fy, któ ra po grze ba ła tak że czte -
ro o so bo wą, an giel sko -ka na dyj ską za ło gę
sa mo lo tu, by ła bu rza. Zbi gniew – do wód -
ca sa mo lo tu An son – był zmu szo ny do ob -
ni że nia lo tu. Sa mo lot wpadł do mo rza
w re jo nie Sol way Firt (Szko cja).

Ro dzi na Je zio row skich wal czy o uz na -
nie bo ha ter stwa swo ich przod ków. Bo ga -
te ar chi wa ro dzin ne i pra ce hi sto rycz ne na
te mat Ta de u sza i Zbi gnie wa mo gą po -
świad czyć o waż nej ro li, ja ką ode gra li
w hi sto rii Płoc ka. Bra cia Je zio row scy są
pa tro na mi Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Płoc ku. Ma riusz Se pio ło

Śla dem na szej pub li ka cji

Ta dzio Je zio row ski – bo ha ter

Ro bot In spek tor pod no si paczkę papierosów Po ma rań czo wa „Bo ze na 4” (z ty łu) , kom bi ne zon IOD-9 i wy kry wa cze me ta lu

R
A

D
O

SŁ
A

W
 Ł

A
B

A
R

Z
E

W
SK

I



10 Sygnały Płockie

Mia ło być spek ta ku lar nie i by ło. Oprócz pięk nych kan dy da tek z Pol ski i świa ta,
wspa nia le za pre zen to wał się Płock. Fe sti wal Pięk na za koń czo ny.

Pięk ny Płock
Fe sti wal roz po czął się już 29 sier pnia. Na Sta rym Ryn ku od był się fi -

nał ogól no pol skie go kon kur su ar ty stycz ne go „Pięk no we dług dzie ci”,
w któ rym bra li udział ucz nio wie szkół pod sta wo wych i gim na zjów z ca -
łe go kra ju. Oprócz naj młod szych wy stą pi li m.in.: Ma gda Fem me, Li dia
Ko pa nia oraz gwia zdy pol sa tow skie go „Jak oni śpie wa ją”.

To był tyl ko po czą tek. Piąt ko wy wie czór 4 wrześ nia, sta nął pod zna -
kiem ry wa li za cji naj pięk niej szych ko biet w Pol sce. Wśród kan dy da tek
zna laz ły się dwie płoc czan ki – Mo ni ka Lew czuk i Pa u li na Mul ton. Dla
pier wszej z nich wie czór za koń czył się ogrom nym suk ce sem – Mo ni ka,
stu den tka ad mi ni stra cji na Uni wer sy te cie War szaw skim i zdol na wo ka -
list ka, zo sta ła I Wi ce miss Pol ski! Za pre zen to wa ła się świet nie; zach wy -
ca ła in te li gen tny mi od po wie dzia mi i prze de wszyst kim... sty lo wą bia łą
kre a cją i nie bie ski mi ocza mi. Naj pięk niej szą Pol ką zo sta ła An na Jam-
róz z Ru mii, stu den tka pra wa na Uni wer sy te cie Gdań skim. W na gro dę
bę dzie re pre zen to wa ła Pol skę pod czas fi na łu Miss World 2009 w Jo -
han nes bur gu. Pod czas im pre zy wy stą pi ły tak że gwia zdy mu zycz ne:
Sta chur sky, An drzej Cier niew ski i No Mer cy.

Dzień póź niej wy bra no Miss Su pra na tio nal – naj pięk niej szą spoś ród
kan dy da tek z ca łe go świa ta. Im pre zę uświet nił wy stęp naj wię kszej gwia -
zdy Fe sti wa lu Pięk na – Sop hie El lis Bex tor. Zwy cię ży ła Ukra in ka Ok sa na Mo ria, ale zna czą cy suk ces
przy padł tak że płoc czan ce, Kla u dii Un ger man, któ ry zdo by ła ty tuł II Wi ce miss. 

W nie dzie lę, 6 wrześ nia, na sce nie am fi te a tru za pre zen to wa ły się na sto lat ki. Ju ry za naj pięk niej szą uz -
na ło Mo ni kę Su choc ką z Ko le czko wej. Po ja wi ły się tak że gwia zdy: Af ro men tal, Kum ka Olik, Mro zu,
Flo wers i Sas ha.

Pod su muj my: łącz nie o ty tu ły naj pięk niej szych wal czy ły 83 kan dy dat ki, na sce nach w am fi te a trze i na
Sta rym Ryn ku za gra ło 18 wy ko naw ców, fe sti wal trwał 9 dni, a tran smi sje w te le wi zjach Pol sat i TV 4
przy cią gnę ły mi lio ny wi dzów. (ms)

Kandydatki do tytułu Miss Polski w komplecie

Najpiękniejsza Polka 2009 r. – Anna Jamróz z Rumii

Pokaz mody przed płockim ratuszem. Piękne kreacjeprezentowały kandydatki do tytułu Miss Supranational.

Miss Supernational 2009 – Oksana Moria z Ukrainy (druga z prawej). Obok Klaudia
Ungerman z Płocka, której przypadł tytuł II Wicemiss Supranational

Wśród nastolatek triumfowała Monika
Suchocka z Koleczkowej.

Płocczanka Monika Lewczuk – I Wicemiss Polski
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Re ży ser, zgod nie z za po wie dzia mi,
wy szedł po za me lo dra ma tycz ną in ter -
pre ta cję dra ma tu Sło wac kie go, odrzu-
ca jąc ro man tycz ne ste re o ty py. Mi łość
Ame lii (Ka ta rzy na An zor ge) do Zbi g-
nie wa (Łu kasz Mą ka) nie jest tu głów -
ną osią. Prus ka że nam wręcz wąt pić
w jej ist nie nie. 

Zresz tą py ta nie „kto ko go ko cha?”
mę czy nas od sa me go po cząt ku (daw no
nie sły sza łem tak oży wio nych dy sku sji
w fo y er, po pier wszej czę ści przed sta -
wie nia), ale nie ono oka zu je się tu naj -
waż niej sze. Prus wcho dzi głę bo ko
w mrocz ny świat naj niż szych in styn -
któw. Wy wa la be be chy na wierzch i po -
ka zu je – ta cy by liś my: ma li, za wist ni,
ego i stycz ni. I py ta, czy na dal je steś my?

Lu dzie sta ją się po two ra mi

Prus „poz był się” wszyst kich po sta ci
ko bie cych z pier wow zo ru, po zo sta wia -
jąc na sce nie je dy nie Ame lię – ale nie
ja ko obiekt west chnień, lecz po żą da nia.
Żo na Wo je wo dy jest tu jak osa czo na
zwie rzy na, któ rej je dy ną obro ną jest au -

to de struk cja, któ ra na wet je śli ko cha to
odrzu ca mi łość, aby ni ko go nią nie
skrzyw dzić. An zor ge wspa nia le pro wa -
dzi swo ją po stać mio ta ją cą się mię dzy
mał żeń skim obo wiąz kiem a na mięt no -
ścią, z każ dą chwi lą co raz bar dziej tra g-
icz ną. I kie dy Ma ze pa (Ma riusz Po go -
now ski) wra ca po po je dyn ku ze Zbi g-
nie wem trud no oder wać wzrok od jej
po sta ci; odrę twia łej i osa mot nio nej. 

Ame lia to jed nost ka za gu bio na w sy -
ste mie, któ re go za sad nie ro zu mie i nie
ak cep tu je, ale we dług któ rych żyć mu si.
Sy stem to za mek z mo nu men tal ny mi
de ko ra cja mi Mar ka Mi kul skie go; czar -
ne sztan da ry i „ser ce sce ny”, czy li al ko -
wa – oł tarz i grób w jed nym. Sce no gra -
fia Mi kul skie go do sko na le bu du je at -

mos fe rę mrocz ne go, prze szy wa ją ce go
gro zą zam czy ska, a dzię ki per fek cyj nej
pra cy świa teł od no si my wra że nie, że za -
mek jest wręcz or ga nicz ną isto tą prze ni -
ka ją cą, a na wet poch ła nia ją cą bo ha te -
rów dra ma tu, tj. Chma rę (Piotr Ba ła),
któ ry jest nie ja ko je go uo so bie niem.

W tym zam ku zwy kli lu dzie sta ją się po -
two ra mi. 

Nie uch ron ność lo su

Ame lia, ja ko je dy na ubra na w bia łe
sza ty, jest jas nym pun ktem, wo kół
któ re go, i co gor sza przez któ ry, dzie -
je się zło. Ale biel jej szat jest tu bar -
dziej sym bo lem nie uch ron no ści lo su,
śmier ci niż czy sto ści, czy cno ty. 

Wo je wo da – niez wy kle su ge styw ny
Ja cek Mą ka – mie sza ni na sar mac kiej
du my i śle pej żą dzy – po pa da przez
Ame lię w sza leń stwo, z któ re go nie
wyr wie go na wet śmierć włas ne go sy na.
Z po cząt ku ja wią cy się ja ko ru basz ny
sa fan du ła król Jan Ka zi mierz (wspa nia -
ły Ma rek Wal czak) na wi dok żo ny gos -
po da rza prze pocz wa rzy się w obrzy dli -
we go i pod stęp ne go uwo dzi cie la, tchó -
rza i kłam cę, bez względ nie wy ko rzy stu -
ją ce go po zy cję wład cy. Dla te go ła twiej
nam bę dzie uwie rzyć, że sa mo bi czo wa -
nie Ja na Ka zi mie rza (fe no me nal na sce -
na) to ko lej na per -wer syj na fan ta zja
kró la, niż akt po ku ty za grze chy. 

Na wet Ma ze pa, naj bar dziej na mięt -
ny i czu ły (nie do szły) ko cha nek, bę -
dzie mu siał za bić Zbi gnie wa, któ ry
um rze ra tu jąc ho nor mat ki.

Wiel ki po wrót Pru sa

Ogrom nym atu tem in sce ni za cji Pru sa
jest fakt, że wszyst kie fi gu ry dra ma tu są
tu rów no rzęd ne, każ da na kre ślo na wy -
ra zi ście, ek spo nu ją ca in ny typ cha rak te -
ru. Spi sał się rów nież nasz zes pół ak tor -
ski. Dzię ki te mu pow sta ło wspa nia łe
mi stycz ne wi do wi sko, po pro wa dzo ne
z roz ma chem, bez lę ku i uni wer sal ne
w prze ka zie. Uni wer sal ne w ta kim sen-
sie, że każ dy mo że zin ter pre to wać je na
włas ny spo sób. Po za tym – choć re ży ser
mie rzył się z trud nym Sło wac kim – czy -
tel ne za rów no dla mi łoś ni ków dra ma -
tów szek spi row skich jak i hor ro rów
w sty lu Bram Stoc ke ra. Dla mnie
Krzysz tof Prus jest per fek cjo ni stą. Pa -

mię tam je go – nie do ce nio ny, ale świet-
ny – „Ślub” (2003) i „Gdy by” (2000) –
zre a li zo wa ne w Płoc ku. Na dłu go za pa -
mię tam też „Ma ze pę”, któ re go po le cam
wszyst kim bez wy jąt ku. Niez wy kle pla -
stycz ne i sil nie od dzia łu ją ce na zmy sły
obra zy tj.: sce na ba lu (po czą tek I czę -
ści), sce na chło sty Ja na Ka zi mie rza
(otwie ra ją ca II część spek ta klu) czy
koń co wy ta niec tru pów (bra wa dla G.
Su skie go za ca ły ruch sce nicz ny) –
przej dą do hi sto rii te go te a tru. 

Premiera spektaklu odbyła się 
6 września. (rł) 

Pre mie ra w Te a trze Dra ma tycz nym

Krzysz tof Prus znów ści ska za gar dło i chło sta wi dza nie mal od sa me go po cząt ku. 
Je go „Ma ze pa”, choć krwa wy i niez wy kle mrocz ny, urze ka lek ko ścią i kun sztem wy ko na nia. 

Ame lia tań czy śmierć

No wy se zon te a tral ny Dra ma tycz ny
roz po czął moc nym ak cen tem – „Ma -

ze pą” w reż. Krzysz to fa Pru sa (pre mie ra:
6 wrześ nia, spek ta kle 15, 16, 17, 18 oraz
29, 30 wrześ nia). A co ma w pla nach? 

Już 2 paź dzier ni ka do Płoc ka przy je dzie
Jan Ja kub Na le ży ty (na zdjęciu) – pio sen -
karz, ak tor, au tor i sa ty ryk, od lat ko ja rzo -
ny z pio sen ką fran cu ską. Uwa ża ny jest za
jed ne go z naj lep szych in ter pre ta to rów
Jac qu es’a Bre la czy Ge or ges’a Bras sen sa,
któ rych pio sen ki bę dzie moż na usły szeć
pod czas re ci ta lu „Mi łość i wię cej nic” z
udziałem Magdaleny Tomaszewskiej,
Magdy Bogdan i Hanny Chojnackiej. Na -
le ży ty wy ko na rów nież włas ne utwo ry
oraz pieś ni Char les’a Az na vo u ra. 

Do pra cy z płoc kim zes po łem przy go to -
wu je się po now nie Je rzy Boń czak, któ ry
tym ra zem bie rze na war sztat ko me dię
„Pry wat ną kli ni kę” Joh na Chap ma na i Da -

ve’a Fre e ma na. Szczę śli wie po wra ca rów -
nież po mysł wy sta wie nia „Wy kła du prof.
Mmma” Ste fa na The mer so na, któ ry ma
wy re ży se ro wać Piotr Ję drzej czak zna ny
płoc kiej pub licz no ści z re a li za cji „Ak to ra –
Re ak to ra”. Ma my też do brą wia do mość
dla tych, któ rzy ko cha ją Cze cho wa. Dra-
ma tycz ny za pla no wał w tym se zo nie „Trzy
sio stry”, re ży se ru je An drzej Do ma ga lik.

A co nas cze ka w naj bliż szym cza sie?
19 wrześ nia o godz. 19 – hit ubieg łe go se -
zo nu, czy li „Dzi kie żą dze” w reż. S. Fre -
ed ma na, a dzień póź niej o tej sa mej po rze
„Cap puc ci no. Je t’a i me”. Dla naj młod -
szych te atr przy go to wał spot ka nia z Ko -
zioł kiem Ma toł kiem (22, 23, 25, 27
wrześ nia). Wra ca też lu bia ny przez płoc ką
pub licz ność spek takl „Pro szę... zrób mi
dziec ko” z Han ną Zien ta rą i Ka ro lem
Susz ką (25, 26, 27 wrześ nia). Szcze gó ły
na stro nie www.te atr plock.pl (rł) 

Brel, The mer son i Trzy sio stry

Pijacka stypa nad trumną
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Marek Walczak jako „skruszony” król
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Jacek Mąka (Wojewoda) i Katarzyna Anzorge (Amelia)
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Do wy po wie dzi na te mat her bów
Płoc ka za in spi ro wał mnie frag ment

ar ty ku łu Ada ma Ma ła chow skie go „Zo -
staw my hi sto rię w spo ko ju” w Ga ze cie
Wyborczej. Płock, któ ry za cy to wał wy -
po wiedź jed ne go z czy tel ni ków: „Za wsze
uwa ża łem no wy herb za pro dukt ko mu -
cho wa tych mo der nab sur dow ców, któ rym
pia skiem w oku był Krzyż w bra mie.” Ta -
kie stwier dze nie jest krzyw dzą ce, mi ja się
z praw dą, świad czy o zło śli wo ści i bra ku
ele men tar nej wie dzy z za kre su he ral dy ki.
Po ta kich wy po wie dziach płoc cza nie mo -
gą mieć wąt pli wo ści – w ja kich oko licz -
no ściach do szło do uch wa le niu Wiel kie -
go Re pre zen ta cyj ne go Her bu Płoc ka
przez Ra dę Mia sta pier wszej ka den cji.

Otóż ostat nim ini cja to rem (po zmia -
nach ustro jo wych w Pol sce) zmian
w sym bo li ce mia sta ja kim jest herb, był

ów czes ny prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta
Płoc ka Ta de usz Ta wor ski. Na jed nej
z se sji za pro po no wał rad nym dy sku sję:
w ja ki spo sób na le ży roz wią zać ten
prob lem, zgod nie z za sa da mi he ral dy ki.
Był na wet przed sta wio ny szkic, słu żą cy
je dy nie do dy sku sji – w ja ki spo sób
wpro wa dzić do her bu Krzyż Wa lecz -
nych na da ny mia stu przez Mar szał ka
Jó ze fa Pił sud skie go 10 kwiet nia 1921
ro ku. Pod ję to de cy zję, że o ewen tu al -
nych zmia nach w her bie po win na za de -
cy do wać opi nia naj wy bit niej sze go pol-
skie go he ral dy ka doc. dr Ste fa na
Krzysz to fa Ku czyń skie go, pra cow ni ka
na u ko we go In sty tu tu Hi sto rii Pol skiej
Aka de mii Na uk w War sza wie, pre ze sa
Pol skie go To wa rzy stwa He ral dy ki
Miej skiej, któ ry na pi sał:

– Przy pa da i mnie za brać głos w to -
czą cej się od pew ne go cza su dy sku sji
o her bie Płoc ka. Czy nię to ja ko au tor
po pu lar no na u ko wej pra cy p.t. „Pie czę -
cie i herb Płoc ka oraz wo je wódz twa
płoc kie go” wy da nej na kła dem To wa -
rzy stwa Na u ko we go Płoc kie go
w 1979 r. Bez poś red nią przy czy ną tej
wy po wie dzi jest po le micz ny ar ty kuł To -
ma sza Pa włow skie go /No wy Ty god nik
Płoc ki nr 4 z 27 ma ja 1990 r./ w któ rym
Au tor od wo łu je się do mo jej pra cy.

To masz Pa włow ski po stu lu je po wrót do
wzo ru her bu Płoc ka z lat trzy dzie stych II
Rze czy pos po li tej uży wa ne go jesz cze po II
woj nie do 1950 r. Au tor czy ni to w naj lep -
szej wie rze w prze ko na niu, że w ten spo sób
przy wró ci się je dy nie po praw ny, hi sto rycz -
nie uza sad nio ny herb Płoc ka. Do dat ko wym
ar gu men tem prze ma wia ją cym za re sty tu cją
te go wzo ru her bu jest to, że jed nym z je go
ele men tów był Krzyż Wa lecz nych, na da ny
Płoc ko wi dnia 10 kwiet nia 1921 ro ku przez
mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go w uz na niu
bo ha ter skiej obro ny mia sta w woj nie z bol -
sze wi ka mi w 1920 ro ku.

Po 1950 ro ku ze wzglę dów po li tycz -
nych, aby nie wy wo ły wać wspom nie nia
prze gra nej przez Ro sję Ra dziec ką woj -
ny, usu nię to z her bu Płoc ka Krzyż Wa -
lecz nych, co wię cej uległ też zmia nie ry -
su nek her bu. Zda niem T. Pa włow skie go,
a pew nie i in nych obroń ców tra dy cji,
na le ża ło by obec nie po wró cić do owej
za rzu co nej wer sji her bu Płoc ka z okre su
mię dzy wo jen ne go. Spra wa nie jest ta ka
pro sta.

Aby usu nąć ja kie kol wiek wąt pli wo ści,
ja rów nież – ja ko hi sto ryk – po czu wam
się do wy stę po wa nia w obro nie tra dy cji,
a ja ko he ral dyk uz na ję ko niecz ność za -
cho wa nia jej w her bach miej skich. Tra -
dy cję he ral dycz ną na le ży chro nić ale pod
wa run kiem, że jest to tra dy cja do brze
ure gu lo wa na, opar ta na wia ry god nych
źró dłach, zgod na z re gu ła mi wie dzy
i sztu ki he ral dycz nej. Pod tym wzglę dem
wzór her bu Płoc ka z okre su mię dzy wo -
jen ne go ma wy raź nie sła be stro ny.

Cóż bo wiem przed sta wiał ten wzór her -
bu? Zna my go z kil ku róż nią cych się wer-
sji, ale naj trwa lej za pi sał się ry su nek 
za czer pnię ty wprost z her ba rza Bar to sza
Pa proc kie go z 1584 ro ku, przed sta wia ją cy
trzy wie że z blan ka mi po nad ob lan ko wa -
nym mu rem miej skim z bra mą w prze świ -
cie, któ rej do da no sty li zo wa ną odz na kę

Krzy ża Wa lecz nych. I właś nie ta wer sja
her bu bu dzi mo je za strze że nia ja ko hi sto -
ry ka i he ral dy ka.

Herb Płoc ka w dzie le Pa proc kie go jest bo -
wiem ste re o ty po wym wi ze run kiem her bu
miej skie go od bi tym z te go sa me go kloc ka
drze wo ry to we go co her by in nych miast – z
róż ny mi do dat ka mi lub bez nich. Isto tą he ral -
dy ki jest ję zyk wi zu al nych sym bo li, przez któ -
re wy ra ża ją się fun kcje roz poz naw cze i odróż -
nia ją ce zna ku her bo we go. Herb Płoc ka
w drze wo ry cie Pa proc kie go nie speł nia tych
fun kcji, bę dąc pro stym po wie le niem ste re o ty -
po we go wzor ca. Się ga jąc w okre sie mię dzy -
wo jen nym po ten wzór her bu, Za rząd Miej ski
Płoc ka nie zda wał so bie spra wy, w jak du żym
stop niu był on zu ni for mi zo wa ny.

Dru gim he ral dycz nym błę dem her bu
Płoc ka sprzed 1939 r. by ło umiesz cze nie odz-
na ki Krzy ża Wa lecz nych w prze świ cie bra my
na tar czy her bo wej. W tym miej scu /na po -
dusz ce/ przy piął do her bu Krzyż Wa lecz nych
mar sza łek Jó zef Pił sud ski. Co by ło do bre
w jed no ra zo wym ak cie odz na cze nia mia sta,
nie po win no być utrwa la ne w ofi cjal nym ry -
sun ku her bu. He ral dy ka wy ma ga bo wiem,
aby odz na ki or de rów umiesz czać pod tar czą
her bo wą, a nie na tar czy, któ ra jest przez na -
czo na wy łącz nie do umiesz cze nia go dła he-
ral dycz ne go. Dla te go kie dy w li sto pa dzie
1920 ro ku Lwów otrzy mał z rąk Na czel ni ka
Pań stwa Jó ze fa Pił sud skie go or der Vir tu ti
Mi li ta ri, to w ofi cjal nym ry sun ku her bu odz-
na ka or de ro wa zo sta ła umiesz czo na pra wi -
dło wo pod tar czą her bo wą.

W Płoc ku po stą pio no ina czej, umiesz -
cza jąc odz na kę Krzy ża Wa lecz nych
wprost na tar czy her bo wej, w prze świ cie
bra my miej skiej. W tej wer sji herb zo stał
za twier dzo ny przez Ra dę Miej ską 7 paź -
dzier ni ka 1933 ro ku i prze sła ny do Mi ni -
ster stwa Spraw Wew nętrz nych do za -
twier dze nia. W tym cza sie wzo ry her bów
miej skich by ły opi nio wa ne przez ko mi sję
her bo wą Mi ni ster stwa Wyz nań Re li gij -
nych i Oświe ce nia Pub licz ne go, któ ra
wy su nę ła za strze że nia wo bec her bu
Płoc ka. Do ty czy ły one za pew ne rów nież
nie zgod ne go z za sa da mi he ral dy ki
umiesz cze nia Krzy ża Wa lecz nych na tar-
czy her bo wej. Po po praw kach Ra da
Miej ska 15 grud nia1938 ro ku przy ję ła
no wą wer sję her bu, któ rej Mi ni ster stwo
już nie zdą ży ło za twier dzić. Praw do po -
dob nie Krzyż Wa lecz nych po zo stał jed-

nak na tar czy her bo wej, gdyż jesz cze
w la tach 1945-1950 był w uży ciu herb
Płoc ka z Krzy żem umiesz czo nym w sze -
ro ko otwar tej bra mie miej skiej. Zmie nił
się jed nak mo tyw go dła her bo we go – za -
miast ba nal nych trzech wież nad mu rem
wpro wa dzo no wy o bra że nie trój kąt ne go
szczy tu ka te dry, zwień czo ne go krzy żem
ko ściel nym, flan ko wa ne go przez dwie 
of lan ko wa ne i przy kry te da cha mi wie że.
Już w la tach PRL-u „zla i cy zo wa no”
szczyt ka te dry zdej mu jąc zeń krzyż za stą -
pio ny świec ką ster czy ną, a z bra my miej -
skiej usu nię to Krzyż Wa lecz nych, ja ko
pa miąt kę zwy cię skiej woj ny 1920 ro ku.
Do dzi siaj ta ka wer sja her bu znaj du je się
na fron to nie płoc kie go ra tu sza.

Wtrak cie ostat nie go ka pi tal ne go re -
mon tu herb ten nie zo stał usu nię ty,

lecz za ma lo wa no go na bia ły ko lor i po -
zo stał ja ko pa miąt ka tam tych cza sów.

Re sty tu cję hi sto rycz nych wa lo rów
her bu miej skie go pod ję ło To wa rzy stwo
Na u ko we Płoc kie w la tach sześ ćdzie sią -
tych, w okre sie ob cho dów Ty siąc le cia
Pań stwa Pol skie go. W wy ni ku te go
pow sta ła obec na wer sja her bu Płoc ka
przed sta wia ją ca szczyt ka te dry zwień -
czo ny krzy żem, flan ko wa ny przez dwie
bocz ne wie że, po nad of lan ko wa nym
mu rem miej skim z bra mą. Herb w tej
po sta ci na wią zu je wprost do naj star szej
pie czę ci Płoc ka z XIV wie ku, któ ra no -
si to sa mo wy o bra że nie. W mo im prze -
ko na niu jest to wła ści wa, po praw na
wer sja her bu, opar ta na je go naj star -
szym prze ka zie iko no gra ficz nym. Uwa -
żam, że ta ki herb Płoc ka na le ży utrzy-
mać bez żad nych zmian i do dat ków.

Re a su mu jąc opi nię prof. doc. dr Ste-
fa na K. Ku czyń skie go oraz fak tu, że na
Wiel kim Re pre zen ta cyj nym Her bie
Płoc ka są dwa bo jo we odz na cze nia:”
Krzyż Wa lecz nych„ i „Krzyż Grun wal -
du III kla sy” na le ży przy jąć, że sta no wią
one nie roz łącz ną ca łość i mu szą za wsze
wy stę po wać ra zem, gdyż wa lecz ność
płoc czan w wal kach i prze la na krew
w cza sie woj ny 1920 ro ku jest ta ka sa -
ma jak krew płoc czan prze la na na róż -
nych fron tach II woj ny świa to wej. 
Ro zdzie la nie tych odz na czeń sta no wić
bę dzie róż ni co wa nie ofia ry jed nych wo -
bec dru gich. Tak czy nić nam nie wol no.

Jó zef Gu towski

Wal ne zgro ma dze nia bę dą mog ły
wpro wa dzać do dat ko we op ła ty
przy przeksz tał ca niu miesz kań lo -
ka tor skich. Za tem sa mi spół -
dziel cy bę dą mo gli de cy do wać,
czy na dal bę dzie moż li we wy o -
dręb nie nie miesz kań ‘za zło tów -
kę’. Usta no wie nie spół dziel czej
włas no ści bę dzie moż li we po -
przez za war cie zwy kłej umo wy
pi sem nej. Do 31.12.2008 r. 
zło żo no 492000 wnio sków
o przeksz tał ce nie praw do miesz -
kań spół dziel czych.

PRZEKSZ TAŁ CE NIE 
MIESZ KAŃ LO KA TOR SKICH 

WE WŁAS NO ŚCIO WE 

TAK JEST: O op ła tach za
przeksz tał ce nie miesz kań lo ka tor -
skich de cy du je usta wa.

TAK BĘ DZIE: Spół dziel nie
bę dą mog ły wpro wa dzić do dat ko -
wą op ła tę i usta lić jej wy so kość.

TAK JEST: Do przeksz tał ce nia
miesz ka nia lo ka tor skie go wy ma -
ga na jest spła ta resz ty kosz tów bu -
do wy lo ka lu, no mi nal nej kwo ty
umo rze nia pań stwo we go kre dy tu
i ure gu lo wa nia op łat czyn szo -
wych.

TAK BĘ DZIE: Do dat ko wo
wpro wa dzo na op ła ta nie bę dzie
mog ła prze kra czać róż ni cy po mię -
dzy ce ną ryn ko wą lo ka lu a zwa lo -
ry zo wa ną war to ścią peł ne go 
wkła du miesz ka nio we go lub je go
czę ści.

TAK JEST: Za rzą dy ma ją 3
mie sią ce na re a li za cję wnio sków
o przeksz tał ce nie pra wa do lo ka lu,
chy ba że stoi on na grun cie o nie u -
re gu lo wa nym sta nie praw nym.

TAK BĘ DZIE: Ter min 3-mie -
sięcz ny bie gnie od dnia wej ścia
w ży cie uch wa ły okre śla ją cej
przed miot odręb nej włas no ści lo -
ka li al bo od upra wo moc nie nia się
orze cze nia prze są dza ją ce go jej le -
gal ność.

TAK JEST: Lo ka to rzy mo gą
przeksz tał cać miesz ka nia lo ka tor -
skie na spół dziel czą włas ność do
31 grud nia 2010 ro ku.

TAK BĘ DZIE: Ter min zo sta je
wy dłu żo ny do 31 grud nia 2012 ro ku

TAK JEST: Bra ku je prze pi sów
okre śla ją cych for mę wła ści wą dla
przeksz tał ca nia miesz kań lo ka tor -
skich na spół dziel cze włas no ścio we.

TAK BĘ DZIE: Umo wa bę dzie
mia ła for mę pi sem ną za war tą pod
ry go rem nie waż no ści.

dokończenie na str. 14

SOS Płock

Spół dziel cy sa mi 
zde cy du ją o ce nie 

O her bach Płoc ka – raz jesz cze



14 Sygnały Płockie

We wrześ niu br. Spe cjal ny Oś ro dek
Szkol no – Wy cho waw czy Nr 2 w Płoc -
ku przy stą pił do wdra ża nia dwóch pro-
jek tów współ fi nan so wa nych ze środ-
ków EFS. 

Pier wszy z nich – „Nie peł no spraw ni
rów ni na lo kal nym ryn ku pra cy” –
skie ro wa ny jest do mło dzie ży szkol nej
i ma na ce lu wzrost ja ko ści kształ ce nia
za wo do we go ucz niów, do sto so wa nie
ofer ty kształ ce nia do lo kal ne go i re gio -
nal ne go ryn ku pra cy, w tym zwię ksze -
nie szans ucz niów na przy szłe za trud -
nie nie. Tok kształ ce nia za wo do we go
w ZSZ Nr 6 Spe cjal nej koń czy zew -
nętrz ny eg za min za wo do wy o ta kim sa -
mym stop niu trud no ści jak w szko łach
ogól no do stęp nych. Re a li za cja pro jek tu
poz wo li na lep sze przy go to wa nie za -
wo do we mło dzie ży, zwię ksze nie jej
szans na zda nie eg za mi nów za wo do -
wych i pod ję cie pra cy.

W kształ ce niu mło dzie ży nie peł no -
spraw nej in te lek tu al nie szko ła peł ni ro -
lę szcze gól ną i sta no wi jed no z pod sta -
wo wych ogniw przy go to wu ją cych ich
do sa mo dziel ne go ży cia. Jed no cześ nie,
z uwa gi na du ży sto pień za gro że nia na -
szych po do piecz nych de mo ra li za cją,
pro jekt prze wi du je kształ to wa nie za -
cho wań pros po łecz nych, wa run ku ją -
cych wła ści we fun kcjo no wa nie w in te -
gra cji ze spo łe czeń stwem.

Pro jekt prze wi du je m.in.: pod no sze -
nie kwa li fi ka cji za wo do wych ucz niów
po przez wdro że nie no wych form na u -
cza nia (kur sy na pra wo ja zdy ka te go rii
A i B, ope ra to ra wóz ka wi dło we go;
spa wal ni czy, agen ta och ro ny mie nia;
fry zjer ski; ma ni cu re, car vin gu), na by -
cie umie jęt no ści po ru sza nia się po ryn -
ku pra cy, wy po sa że nie szko ły w no wo -
czes ne ma te ria ły dy dak tycz ne.

Dzia ła nia pla no wa ne w ra mach re a li -
za cji pro jek tu – od wrześ nia 2009 r. do
czer wca 2012 r. – osza co wa no na
1.094.449,00 zł (w tym 13,44% wkład
mia sta). 

Dru gi pro jekt to „Na u czy ciel – te ra -
pe u ta przy szło ści – pod wyż sza nie kwa -
li fi ka cji ka dry szkol nic twa spe cjal ne -
go w Płoc ku”. Ce lem głów nym przed-
sięw zię cia jest wzrost po zio mu kwa li -
fi ka cji pra cow ni ków płoc kich pla có -
wek zaj mu ją cych się kształ ce niem
i wy cho wa niem osób nie peł no spraw -
nych, a przez to zwię ksze nie ja ko ści re -

wa li da cji spo łecz nej i za wo do wej ich
wy cho wan ków. 

Na te re nie mia sta kształ ce niem spe -
cjal nym zaj mu ją się prze de wszyst -
kim: Spe cjal ny Oś ro dek Szkol no –
Wy cho waw czy Nr 1, Spe cjal ny Oś ro -

dek Szkol no – Wy cho waw czy Nr 2,
Zes pół Szkół Ogól noksz tał cą cych Nr 7
Spe cjal nych. Obej mu ją one opie ką
dzie ci i mło dzież nie peł no spraw ną in -
te lek tu al nie w stop niu lek kim, umiar -
ko wa nym i znacz nym. In sty tu cje te
pro wa dzą dzia łal ność re wa li da cyj ną,
ukie run ko wa ną na przy go to wa nie wy -
cho wan ków do sa mo dziel ne go ży cia
i fun kcjo no wa nia w in te gra cji ze spo -
łe czeń stwem. Efek tyw ność tych dzia -
łań uza leż nio na jest od wszyst kich
osób za trud nio nych w tych pla ców -
kach, dla te go tak waż ny jest pro ces do -
sko na le nia na u czy cie li w za kre sie no -
wo czes nych, ak tyw nych me tod pra cy,
od po wied nie przy go to wa nie wspie ra -
ją cych ich po zo sta łych pra cow ni ków,
roz sze rza nie ofer ty edu ka cyj nej, po -
szu ki wa nie no wych, atrak cyj nych
i sku tecz nych form. 

Be ne fi cjen ta mi pro jek tu są pra cow -
ni cy pe da go gicz ni i ad mi ni stra cyj ni
wy mie nio nych pla có wek. Mo gą oni
sko rzy stać z bo ga tej ofer ty bez płat nych
szko leń i kur sów w za kre sach:

– pra ca z oso ba mi o spe cjal nych po -
trze bach edu ka cyj nych – te ra pia be ha -
wio ral na, te ra pia in te gra cji sen so rycz -
nej, me to da To ma ti sa i Ve ro ni ki Sher-
bor ne

– roz wój na u czy cie la kształ ce nia za -
wo do we go – flo ry sty ka, wi tra żow nic -
two, me to dy ak ty wi zu ją ce i wy ko rzy -
sta nie tech nik in for ma cyj nych w na u -
cza niu za wo du

– do sko na le nie pre dys po zy cji oso bi -
stych na u czy cie la – kurs ję zy ka an giel -
skie go, tech ni ki pa mię cio we, wy ko rzy -
sta nie mul ti me diów w szko le, po zy ski -
wa nie fun du szy unij nych.

Dzia ła nia pla no wa ne w ra mach re a li -
za cji pro jek tu osza co wa no na kwo tę
426.196,00 zł (w tym 15% wkład mia -
sta). Pro jekt re a li zo wa ny bę dzie
w okre sie od wrześ nia 2009 r. do koń -
ca sier pnia 2010 r.

Bliż szych in for ma cji udzie la ją biu ra
pro jek tów z sie dzi bą w SOSW Nr 2
w Płoc ku przy uli cy La soc kie go 14.

B.Ch.

Bo gat sza ofer ta 
dla nie peł no spraw nych

W po przed nim nu me rze „Sy gna łów
Płoc kich” (nr 15/216) pi sa liś my
o płoc kim Do mu Dzien ne go Po by tu.
Omył ko wo naz wa liś my go „Ciep łą iz -
bą” i błęd nie przy pi sa liś my je go stwo -
rze nie Ka to lic kie mu Sto wa rzy sze niu
im. Św. Bra ta Al ber ta. Pra gnie my po -
in for mo wać, że peł na naz wa in sty tu cji
wal czą cej z cho ro bą Al zhe i me ra to
Dom Dzien ne go Po by tu i Te ra pii dla

Osób z Cho ro bą Al zhe i me ra w Płoc ku.
DDP znaj du je się przy ul. Sien kie wi -
cza 54 i pra cu je w godz. 6:30 – 18. Na -
to miast „Ciep ła iz ba” (ini cja ty wa Ka -
to lic kie go Sto wa rzy sze nia im. św.
Bra ta Al ber ta) zaj mu je się po mo cą
star szym i sa mot nym i mie ści się przy
ul. Ko ściusz ki 5. 

Za błę dy ser decz nie prze pra sza my.
Ma riusz Se pio ło

Po mył ka w DDP
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DO DAT KO WE KOSZ TY 
PRZEKSZ TAŁ CE NIA

– War tość miesz ka nia lo ka tor skie go –
240000 zł (60m

2
po ce nie 4000 za m

2
)

– Kwo ta umo rzo ne go kre dy tu (zwa lo -
ry zo wa na po ak tu al nej war to ści ryn -
ko wej) – 30%*
– Peł ny wkład miesz ka nio wy – 50%* 
– Do dat ko wa op ła ta, któ rej mo że za żą -
dać wal ne zgro ma dze nie** – 240000
zł x 0,3 x 0,5 = 36000 zł
* Je śli wkład miesz ka nio wy nie zo stał
w peł ni wnie sio ny, to op ła ta wzroś nie
o 50% niew nie sio nej, zwa lo ry zo wa -
nej czę ści wkła du miesz ka nio we go
* * Do dat ko wa op ła ta nie do ty czy
przeksz tał ceń do ko ny wa nych na pod-
sta wie usta wy o po mo cy pań stwa (…)
przy jed no ra zo wej spła cie@normal:
kre dy tu

* * *

18sier pnia 2009 ro ku Ra da Mi ni -
strów przy ję ła pro jekt no we li -

za cji usta wy o spół dziel niach miesz -
ka nio wych. Prze wi du je on no we za sa -
dy na by wa nia pra wa włas no ści miesz -
kań spół dziel czych i gwa ran tu je or ga -
nom spół dziel ni wię kszy wpływ na
wy so kość zwią za nych z tym kosz tów.
Pro po zy cja za wie ra zmia ny uw zględ -
nia ją ce orze cze nie Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go z 17 grud nia 2008 r. W wy -
ro ku tym Try bu nał uz nał, że nie do -
pusz czal ne jest przeksz tał ca nie miesz -
kań lo ka tor skich w odręb ną włas ność
za sym bo licz ną zło tów kę. 

Zgod nie z pro jek tem od 30 grud nia
2009 r. wal ne zgro ma dze nia bę dą
upraw nio ne do wpro wa dza nia do dat -
ko wych op łat przy wy o dręb nia niu
włas no ści miesz kań lo ka tor skich. Ich
wy so kość nie bę dzie mog ła prze kra -
czać róż ni cy po mię dzy war to ścią ryn -
ko wą lo ka lu a zwa lo ry zo wa ną war to -
ścią wkła du miesz ka nio we go lub je go
czę ści. Róż ni ca ta mia ła by po dle gać
zmniej sze niu o 50% po mo cy uzy ska -
nej ze środ ków pub licz nych lub z in -
nych środ ków, zwa lo ry zo wa nej pro-
por cjo nal nie do ak tu al nej war to ści
miesz ka nia. Tym sa mym lo ka to rzy,
któ rzy w przy szłym ro ku zde cy du ją
się na przeksz tał ce nie miesz ka nia lo -
ka tor skie go w odręb ną włas ność, po
wej ściu w ży cie uch wał wal ne go zgro-
ma dze nia bę dą mu sie li zap ła cić do dat -
ko wo na wet kil ka dzie siąt ty się cy zło -
tych. Z ko lei ci, któ rzy zło żą wnio ski
wcześ niej, do sta ną włas ność lo ka lu,
zwra ca jąc spół dziel ni kosz ty je go bu -
do wy, no mi nal ną kwo tę umo rze nia
pań stwo we go kre dy tu (od kil ku do kil -
ku dzie się ciu zło tych) i spła ca jąc bie -
żą ce za dłu że nie czyn szo we. Pod ko -
niec 2008 ro ku w rę kach lo ka to rów
znaj do wa ło się nie co po nad 400 tys.
miesz kań. Try bu nał poz wo lił na pod -
trzy ma nie obo wią zu ją cych za sad
przeksz tał ceń za sym bo licz ne kwo ty
do koń ca 2009 r., więc wie le spoś ród

tych osób mo że do te go cza su przy naj -
mniej zło żyć wnio ski o uwłasz cze nie.

Uch wa ła prze wi du ją ca do dat ko we
op ła ty za wy kup miesz kań bę dzie mu -
sia ła uzy skać po par cie 2/3 człon ków
obec nych na wal nym zgro ma dze niu.
Do ku ment bę dzie mu siał okre ślać tak -
że ce le, na ja kie bę dą przez na czo ne
uzy ska ne w ten spo sób środ ki – np.
fun dusz re mon to wy. Uch wa ła bę dzie
mia ła jed nak za sto so wa nie tyl ko do
wnio sków zło żo nych po dniu, kie dy
sta ła się pra wo moc na. Za rów no czło -
nek spół dziel ni, jak i jej za rząd mo gą
za skar żyć ta ką uch wa łę do są du. 

Pow sta je więc py ta nie, jak w prak -
ty ce uda się sku tecz nie wpro wa dzać
w ży cie i re a li zo wać no we re gu la cje.
Rzą do wa pro po zy cja zmie nia tak że re -
gu la cje do ty czą ce ter mi nów, w ja kich
za rząd jest zo bo wią za ny do za war cia
umo wy o prze nie sie nie włas no ści lo -
ka lu. W dal szym cią gu bę dą to trzy
mie sią ce, a prze kro cze nie te go ter mi -
nu bę dzie uspra wie dli wio ne tak jak
obec nie tyl ko wów czas, gdy bu dy nek
był po sa do wio ny na grun cie po sia da -
ją cym nie u re gu lo wa ny stan praw ny.
Tak sa mo bę dzie, gdy spół dziel ni nie
przy słu gi wa ło pra wo włas no ści lub
użyt ko wa nia wie czy ste go grun tu.
Róż ni ca bę dzie po le ga ła na tym, że
ter min bę dzie li czo ny nie za wsze od
dnia zło że nia wnio sku o przeksz tał ce -
nie, ale tak że od dnia wej ścia w ży cie
uch wa ły za rzą du okre śla ją cej przed-
miot odręb nej włas no ści (je śli zo sta ła
ona za skar żo na do są du, to od dnia
upra wo moc nie nia się orze cze nia).

No we prze pi sy ma ją tak że prze dłu -
żyć ter min na przeksz tał ca nie miesz -
kań lo ka tor skich we włas no ścio we
tam, gdzie spół dziel nia nie jest wła ści -
cie lem ani użyt kow ni kiem wie czy stym
grun tów. Bę dzie to moż li we do koń ca
2012 r., na wet je śli za rząd nie okre śli
przed mio tu odręb nej włas no ści lo ka li.
Prze dłu że nie ter mi nu umoż li wia ją ce go
usta na wia nie spół dziel czej włas no ści
jest po trzeb ne, gdyż są róż ne uwa run -
ko wa nia praw ne, któ re unie moż li wia ją
wy o dręb nie nie włas no ści lo ka li i nie
za le żą od do brej wo li spół dziel ni. Po -
wo dem są głów nie dłu go trwa łe pro ce -
sy są do we i rosz cze nia zgła sza ne przez
by łych wła ści cie li grun tów. No we li za -
cja ma roz wiać tak że wąt pli wo ści do ty-
czą ce waż no ści za wie ra nych do tych -
czas umów o usta no wie nie spół dziel -
cze go włas no ścio we go pra wa do lo ka -
lu. Wie le spół dziel ni do ko ny wa ło ta -
kich czyn no ści w zwy kłej for mie pi -
sem nej, lecz no ta riu sze wska zy wa li na
nie waż ność ta kich umów z po wo du
wy ma ga ne go przez ko deks cy wil ny
ak tu no ta rial ne go. No we za sa dy przek-
sz tał ceń (po za kil ko ma kos me tycz ny -
mi prze pi sa mi) wej dą w ży cie 30 grud-
nia 2009 r.

MA REK DYSZ KIE WICZ
Płoc kie SOS „Nasz Dom”

POD STA WA PRAW NA: wy rok Try-
bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 17 grud nia
2008 r. 

Spół dziel cy sa mi zde cy du ją o ce nie 
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1 wrześ nia 1939 ro ku, oko ło godz. 5 –
5.30 nie miec kie bom bow ce za a ta ko wa -
ły Płock. Głów nym ce lem by ły płoc kie
ko sza ry, mo sty i elek trow nie. Bom by
spa dły rów nież na Wy szo grodz ką, Sło -
necz ną i na Ra dzi wie.

– Ja dę do Płoc ka w ce lu zor ga ni zo -
wa nia obro ny i prze ję cia roz bi tych dy -
wi zji. Przy jazd mój ule ga opóź nie niu.
Za a ta ko wa ły nas sa mo lo ty nie przy ja -
ciel skie. Zo sta ję ran ny w krzyż odłam -
kiem bom by. Na 10 mi nut tra cę wła dzę
w no gach, ale dzię ki Bo gu wy cho dzę
z opre sji. (...) W no cy z 4 na 5 wrześ nia
przy jeż dżam do Płoc ka. Ro bią mi ope -
ra cję, za kła da ją ban daż gip so wy. Czu ję
się co raz le piej. Wy da ję roz ka zy.

Oka zu je się, że w Płoc ku jest wiel ka
fa bry ka kon serw mięs nych, co umoż li -
wia wy ży wie nie woj ska – tak wspo mi -
nał tam te dni gen. Wła dy sław An ders –

do wód ca No wo gródz kiej Bry ga dy Ka -
wa le rii.

Na spe cjal ną wie czor ni cę, w 70. rocz -
ni cę wy bu chu II woj ny świa to wej, bib lio -
te ka przy go to wa ła wy sta wę skła da ją cą
się ze zbio rów: Pa wła Miesz ko wi cza
i An ny Jez nach oraz Ar chi wum Pań stwo -
we go. Sa la wy staw za im pro wi zo wa na
zo sta ła na woj sko we ko sza ry (wor ki, taś -
my na ok nach), w gab lo tach zna laz ły się
pa miąt ki, a na ścia nach wier sze z okre su
II woj ny i wy cin ki z płoc kiej pra sy z 1
wrześ nia 1939 ro ku: „Z nie słab ną cym za -
pa łem zgła sza ją się płoc cza nie do ko pa -
nia ro wów prze ci wlot ni czych i umoc nień
obron nych” – do no sił m.in. „Ku rier Ma -
zo wiec ki”. Uzu peł nie niem by ły zdję cia
To ma sza Nie słu chow skie go z re kon -
struk cji bi twy pod Mła wą. 

Książ ni ca po sta ra ła się o na gra nie
gło su Wła dy sła wa Bro niew skie go mó -

wią ce go „Ba gnet na broń!”. Wy da ła też
nadz wy czaj ną jed nod niów kę „PŁOC KI
wrze sień 1939” z wy jąt ka mi z przed wo -
jen nej pra sy oraz frag men ta mi książ ki
Pio tra Wod tke „Płock 1939”, któ rej pro-
mo cja by ła jed ną z czę ści wie czor ni cy.
Wod tke opi sał w niej m.in. hi sto rię
płoc kie go gar ni zo nu, prze bieg przy go -
to wań wo jen nych w Płoc ku (rów nież
zna cze nie mia sta w pol skich pla nach
wo jen nych), a tak że prze bieg dzia łań na

zie mi płoc kiej. Jest w niej spo ro fo to -
gra fii, ma pek i ko lo ro wych tab lic, m.in.
z opo rzą dze niem żoł nie rza pie cho ty WP
w 1939 ro ku. 

Wie czor ni cę roz po czę ła pro jek cja fil mu
o tym sa mym ty tu le, a za koń czy ło wspól -
ne – wraz z har ce rza mi z HZPiT „Dzie ci
Płocka” – śpie wa nie pieś ni żoł nier skich. 

Wy sta wę moż na oglą dać do 21
wrześ nia, a książ kę Pio tra Wod tke za -
ma wiać pod nr tel. 022/ 867 65 64. (rł)

By ły wy kle jo ne taś mą ok na, wor ki na pa ra pe tach, su cha ry i czar na ka wa. – Na wet
upał jest ta ki jak wte dy – mó wi ła Ma ria Za lew ska-Mi kul ska 3 wrześ nia w Książ -
ni cy Płoc kiej.

Wo jen ko, wo jen ko...

W ra mach trwa ją ce go ju bi le u szu 90-le -
cia po li cji w To wa rzy stwie Na u ko wym
Płoc kim zor ga ni zo wa no wy sta wę przed-
wo jen nych zdjęć i do ku men tów płoc kich
po li cjan tów z okre su mię dzy wo jen ne go,
pie czo ło wi cie prze cho wa nych przez ich
dzie ci i wnu ki.

Do ku men tów nie jest wie le, ale każ dy
bar dzo in te re su ją cy. Ze szkla nej gab lo ty
spo glą da po waż nie na zwie dza ją cych
star szy przo dow nik Mi chał Bu czy, któ -
ry zgi nął tra gicz nie na służ bie, za strze -
lo ny na ko mi sa ria cie przez swe go ko le -
gę przo dow ni ka Ma ria na Bu lic kie go,
któ ry na stęp nie po peł nił sa mo bój stwo.
O co im po szło? Do dziś nie wia do mo.
Za bra li ta jem ni cę do gro bu, ale zdję cia
z po grze bu, wy cin ki na ten te mat z pra -
sy, do wo dzą, że by ło to wiel kie prze ży -
cie dla ca łe go mia sta.

Roz ba wie nie dziś bu dzi po li cyj na dru -
ży na ro we ro wa, z du mą pre zen tu ją ca swe
po ja zdy i wysz cze gól nio ne w ob sa dzie
ko mi sa ria tu sta no wi sko po li cyj ne go „eta-
to we go” szew ca, któ rym był Adam Wo -
chow ski. Już wów czas przy wi śla nym na -
brze żu fun kcjo no wał po ste ru nek wod ny,
dys po nu ją cy włas ną ło dzią z dłu gi mi wio -
sła mi. Cie ka we, ja ką pręd kość roz wi ja li
na Wi śle, choć mo że wca le nie naj gor szą,
bo jak mó wił na otwar ciu wy sta wy 
(3 wrześ nia) pod kom. Ma riusz Gie ru la,
przed wo jen ni po li cjan ci by li do brze 
wys por to wa ni. Od no si li nie ma łe suk ce sy
w strze la niu, wio ślar stwie, ko lar stwie
i pchnię ciu ku lą. Od by wa ły się za wo dy,
w któ rych ry wa li zo wa li po li cjan ci z po ste -
run ków w Płoc ku, Go sty ni nie, Wło cław -
ku z żoł nie rza mi 4. Puł ku Strzel ców Kon-
nych. Moż na dom nie my wać, że by li też
oczy ta ni, sko ro za ło ży li Sto wa rzy sze nie
Bib lio te ki Pol skiej, a po li cyj na bib lio te ka
li czy ła 260 to mów.

W są sied nich gab lo tach ek spo no wa na
jest wy sta wa fi la te li stycz na ze zbio rów
An to nie go Kur czyń skie go z War sza wy
(wi ce pre ze sa Pol skie go To wa rzy stwa Fi -
la te li stycz ne go), zwią za na te ma tycz nie
z głów nym ce lem pra cy po li cji – tak daw -
niej jak i dziś, a mia no wi cie bez pie czeń -
stwem. Są zna czki pocz to we, oko licz no -
ścio we da tow ni ki i ko per ty z ostrze że nia -
mi przed róż ny mi nie bez pie czeń stwa mi
w kil ku ję zy kach. Naj mniej jest pol skich,
z cze go moż na wys nuć wnio sek, że Pocz-
ta Pol ska mniej uwa gi po świę ca ła bez pie -
czeń stwu w ru chu dro go wym niż pocz ty
in nych kra jów.

Wy sta wa jest efek tem współ pra cy Ko -
men dy Miej skiej Po li cji i To wa rzy stwa
Na u ko we go Płoc kie go, któ re udzie li ło
miej sca na ek spo na ty, po cho dzą ce ze
zbio rów pry wat nych, Ko men dy Głów nej
Po li cji, Wyż szej Szko ły Po li cji, Ar chi -
wum Pań stwo we go w Płoc ku i Bib lio te ki
im. Zie liń skich.

Ek spo zy cję „Płoc ka po li cja 1919-39”
moż na oglą dać w sie dzi bie To wa rzy stwa
Na u ko we go Płoc kie go w dni po wszed nie
w godz. 8 – 15.30 do 18 wrześ nia. (j)

Wy sta wa w TNP

Płoc ka po li cja 1919-1939

Ma lu je od 11 lat, od pier wsze go ple ne ru
OTO JA w Za krze wie w 1998 ro ku. Two -
rzy w róż nych tech ni kach; olej, pa ste le,
kred ki. Ma lu je pej za że, mar twe na tu ry,
zwie rzę ta, kwia ty i sce ny z ży cia włas nej
ro dzi ny. Jest la u re at ką kon kur sów OTO JA
(Płock 1999 – 2006). Zdo by wa ła wy róż nie -
nia na byd go skim bien na le im. T. Ociep ki
(2004, 2000). Jej pra ce pre zen to wa ne by ły
na wy sta wach zbio ro wych w Płoc ku, Poz-
na niu, Byd gosz czy i Kra ko wie.

Ga le ria OTO JA pre zen tu je pier wszą in -
dy wi du al ną (a za ra zem re tros pek tyw ną)
wy sta wę prac Re gi ny Chlu dziń skiej (rocz -
nik 1968). 

– Ma ogrom ną ma lar ską in tu i cję. Kie dy
pra cu je, obraz ją poch ła nia. Czę sto za po -
mi na o tym co ma lo wa ła wcześ niej – mó -
wi Be a ta Jasz czak z Ga le rii OTO JA. 

– Tu taj efek ty ma lar skie są do mi nu ją ce
(for ma i ko lor). Ma ją cha rak ter za ba wy
dzie cię cej. Roz cią gnię ta pa le ta. Czę sto
uży wa tek stu, pod pi su je się swo im naz wi -
skiem w tak du żych pro por cjach, że sta je
się on in te gral ną czę ścią obra zu – mó wi
war szaw ski ar ty sta Ja cek Ma li now ski. –
Jej naj bar dziej uda nym cy klem obra zów są
zwie rzę ta, a zwłasz cza ku ry. 

Zda nie Ma li now skie go – ab sol wen ta Wy -
dzia łu Rzeź by Aka de mii Sztuk Pięk nych
w War sza wie, twór cy in sta la cji i wi de o in sta la -
cji jest tu niez mier nie waż ne w kon tek ście ty tu -
łu te go rocz ne go pro gra mu wy staw w Ga le rii
OTO JA – „Art brut. Sztu ka osob na czy w odo -
sob nie niu?”. Prof. Alek san der Jac kow ski uwa -
ża, że to nie przy pa dek, że współ cześ ni ar ty ści
do ce nia ją war tość art brut. – Je śli ja po pa trzę
na twór czość Żmi jew skie go, Al tha me ra, Ko zy ry

czy No wo siel skie go to dla mnie są to lu dzie, bo
czu ją, bo ro zu mie ją, że naj waż niej sze jest do -
tar cie do isto ty czło wie ka. Nie chcę war to ścio -
wać, ale sztu ka brut jest obok sztu ki współ czes -
nej, one pa su ją do sie bie – uwa ża pro fe sor.

W Pol sce prob le my z uz na niem twór c-
zo ści art brut to prob lem ję zy ko wy,
o czym wspo mi nał pod czas płoc kiej kon-
fe ren cji (15 – 16 ma ja br.) „Art brut. Czy
wszę dzie zna czy to sa mo?” prof. Ala in
Bo u il let. Na u czy liś my się roz ma wiać, wy -
po wia dać się o twór czo ści (zwłasz cza ma -
lar skiej) ję zy kiem este ty ki, któ ry „gu bi
się” w ob li czu prac twór ców ta kich jak Re -
gi na Chlu dziń ska czy Krzysz tof Wiś niew -
ski; jest nie pre cy zyj ny, a na wet ubo gi.
Zda niem fran cu skie go pro fe so ra art brut
po trze bu je no we go ję zy ka, któ ry być mo -
że trze ba bę dzie na no wo wy my ślić. – Mo -
że uda się to za rok, dwa, a mo że za 10, 20
lub 50 lat – mó wił prof. Bo u il let.

Wy sta wę – pow sta łą dzię ki wspar ciu
Sto wa rzy sze nia „Sil ni Ra zem”, Sa mo rzą -
du Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go i Iz by
Gos po dar czej Re gio nu Płoc kie go – moż na
oglą dać przy pl. Na ru to wi cza 2 (bra ma
obok Bib lio te ki im. Zie liń skich) do 1 li sto -
pa da br. (rł)

Art brut po ka zu je, gdzie na sza cy wi li za cja po szła za da le ko. To jest sztu ka w for mie
czy stej, opie ra ją ca się na emo cjach tak jak twór czość Re gi ny Chlu dziń skiej.

Chi nin ka 
i jej ku ry

Ar ty le rzy ści i ich sprzęt na pla cu ćwi czeń

Regina Chludzińska przy pracy
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Au to rem wy sta wy „1939. Woj na przez
pryz mat wstąż ki i ka mie nia” jest Jan Wa -
luś, czło nek To wa rzy stwa Na u ko we go
Płoc kie go, zna ny ko lek cjo ner, z któ re go
zbio rów nie raz ko rzy sta ło już Mu ze um
Ma zo wiec kie. Pod czas wer -
ni sa żu, 1 wrześ nia w Spich -
le rzu, au tor wy sta wy opo -
wie dział nie mal o każ dym
z ek spo na tów. A by ło o czym
opo wia dać.

W Spich le rzu moż na oglą dać
odz na cze nia z róż nych okre sów II
woj ny świa to wej – po czą wszy od
kam pa nii wrześ nio wej, przez dzia -
łal ność Pol skich Sił Zbroj nych na za -
cho dzie, aż do lat 1944-45. Znaj dzie my
rów nież praw dzi we uni ka ty, jak Krzyż
Wa lecz nych, Krzyż Grun wal du, Krzyż
Ar mii Kra jo wej, odz na ki z cza sów Pow-
sta nia War szaw skie go, czy me da le dla
więź niów obo zu kon cen tra cyj ne go
w Ausc hwitz -Bir ke nau. Ma ło zna ne
odz na cze nia rów nież zna laz ły się
w zbio rach Ja na Wa lu sia – pa miąt ko wa
odz na ka po cią gów pan cer nych (pol s-

kich jed no stek sta cjo nu ją cych na za cho -
dzie Eu ro py), czy odz na ka lot ni ków.

Hi sto ria pol skich odz na czeń woj sko -
wych się ga XVIII wie ku, kie dy to król
Au gust II usta no wił Or der Or ła Bia łe go.

Ko lej nym waż nym ho no -
ro wym wy róż nie niem stał

się Or der Vir tu ti Mi li ta ri
(lik wi do wa ny i wzna wia ny

kil ka krot nie na prze strze ni
dzie jów), usta no wio ny przez

kró la Sta ni sła wa Au gu sta Po nia -
tow skie go.

Pod czas wer ni sa żu roz strzy -
gnię to rów nież I Kon kurs Hi sto -

rycz ny „II woj na świa to wa na za chod -
nim Ma zo wszu”. Zwy cię ży li ucz nio we
Zes po łu Szkół Za wo do wych Nr 2
w Płoc ku: Adam Wrób lew ski i Kry stian
Zam brzyc ki. W na gro dę otrzy ma li na -
gro dy rze czo we ufun do wa ne przez Pre -
zy den ta Płoc ka, w tym pro fe sjo nal ną,
niez wy kle do kład ną ma pę Pol ski.

Wy sta wa „1939. Woj na przez pryz-
mat wstąż ki i ka mie nia” czyn na do 15
li sto pa da. (ms)

Po trzeb ny był ka wa łek ma te ria łu i zło tów ka. Pow stań cy wy bi ja li
w mo ne cie znak Pol ski Wal czą cej, przy wią zy wa li do niej wstąż kę
i wie sza li na pier si. Dziś tak uni ka to we odz na cze nia moż na zo ba -
czyć w Spich le rzu przy ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 11b.

Wstąż ka i ka mień
Do 20 września na patio Muzeum

Mazowieckiego można podziwiać ogrom-
ną, bo mierzącą 6m x 6m x 17m – insta-
lację Bogusława Lustyka – artysty,
którego płocczanie mogli bliżej poznać
podczas jego ubiegłorocznej wystawy
przy Tumskiej 8, zatytułowanej „Obok
tańca. Inne kolory koni“. Tym razem jest
to instalacja (muzyka, obraz, film i poez-
ja) zatytułowana „Śniły mi się szarże...“.

– Minęło już tyle lat, a ja wciąż nie
mogę zapomnieć... Ludzi, koni, ruin,
pożarów. Koniec wojny... (...) Pamiętam
płonącą Warszawę, obóz przejściowy w
Pruszkowie, zabitych ludzi, martwe i
ranne konie – pisze artysta, który tą pracą
chciał uczcić i przypomnieć heroiczne
walki polskiej kawalerii we wrześniu
1939 roku. Inspiracją dla dzieła był wier-
sz „W odwrocie“ Juliusza Krzyżewskiego
i ostatnie 3 sekundy filmu „Hubal“.

Lustyk od 15 lat mieszkający i pracują-
cy w Stanach Zjednoczonych, w Polsce
był uznanym plakacistą i grafikiem, ale
popularność w świecie zdobył pracami o

tematyce hipicznej, m.in. w 1998 r. został
oficjalnym artystą Kentacky Derby.
Opublikował też książki: „O ty, piękno
konia“ czy „Tylko koni żal“.

Ostatnie dzieło, ogromna instalacja to
prezent artysty dla płockiego muzeum. (rł)

Śniły mi się szarże...

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za pra sza
do Do mu Dar mstadt 17 wrześ nia na po kaz
slaj dów w ra mach Klu bu „Po dró że” im. To -
ny’e go Ha li ka. Tym ra zem uczest ni ków
spot ka nia po naj cie ka wszych miej scach Tur-
cji opro wa dzać bę dzie Le szek Szczas ny.
Po czą tek po dró ży o godz. 18, wstęp wol ny.

– W slaj do wi sku „Tur cja – pier wszy
krok do Orien tu” przed sta wiam wie lo wy -
mia ro wą re la cję z au to sto po wej po dró ży
z ro ku 2007 – mó wi prze wod nik. Pier-
wsza część po ka zu to po dróż po przez me t-
ro po li tal ny, zgieł kli wy, hi sto rycz ny Stam-
buł, da lej przez wy ci szo ne i wpi sa ne na li -
stę Une sco Saf ran bo lu (drew nia ne ot to -
mań skie do my) po ma low ni cze, ale nie -
przy jaz ne wy brze że Mo rza Czar ne go. Zaj -
rzy my też do sta ro żyt nej Ama syi, obej rzy -
my baj ko we i fan ta stycz ne for my skal ne

w Ka pa do cji a tak że mo nu men ta le, dzie -
wi cze gó ry Ala Da glar i ol brzy mie sło ne
je zio ro Tuz Go lu. Nie po mi nie my Edir ne,
dum ne ze swo je go najwspa nial sze go tu -
rec kie go me cze tu Se li miye.

Dru gą część wy peł nią gru py te ma tycz ne
te go wszyst kie go, co po wyż sze miej sca
wy peł nia, czy li m.in: obec na na każ dym
kro ku fla ga pań stwo wa (prze jaw bar dzo
ek spo no wa ne go pa trio tyz mu), au ten tycz ny
kult Ata tur ka, oj ca no wo czes nej, świec kiej
Tur cji, sto ją ce go na licz nych pom ni kach,
mu zuł mań skie chu sty, bę dą ce czę sto este-
tycz nym do dat kiem do ko bie ce go stro ju
niż tyl ko efek tem re li gij ne go znie wo le nia,
her ba ta ja ko na pój na ro do wy, pa rzo na
w cha rak te ry stycz nych ulicz nych sa mo wa -
rach, be zal ko ho lo we ba ry – miej sce wspól-
nych gier i po ga wę dek. MW

Pier wszy krok do Orien tu

Pik nik na Krót kiej
Dom Przy jaz nych Serc za pra sza na ko lej ny, siód my już, pik nik re kre a cyj ny. W tym ro -

ku w pro gra mie „Dnia Przy jaz nych Serc” zna laz ły się: prze gląd pio sen ki, spot ka nie
z war szaw ską fun da cja dr Clown, prze ja zdy bry czką, kon kur sy i za ba wy oraz kon cert
zes po łu Bay er Full. Im pre za roz pocz nie się 24 wrześ nia o godz. 10 w Do mu Po mo cy
Spo łecz nej przy Krót kiej 6a. Za ba wę za pla no wa no aż do godz. 21. (rł)

Ar chi wum Pań stwo we w Płoc ku za -
pra sza na wy sta wę fo to gra fii To ma sza
Ga łąz ki pt. ”Miej sca Pa mię ci Na ro do -
wej na te re nie by łe go Wo je wódz twa
Płoc kie go (1975-1998)”.

– Zdjęć jest bli sko ty siąc. Z te go jed ną
trze cią mo gą pań stwo zo ba czyć na wy s-
ta wie – mó wił au tor. AP zwró ci ło się do
nie go o po moc w przy go to wa niu do ku -
men ta cji wszyst kich miej sc, zwią za nych
z mar ty ro lo gią na ro du pol skie go na zie -
mi płoc kiej. Po tem zro dził się po mysł
wy sta wy i po ka za nia szcze gól nie tych,
któ re są za nied ba ne lub znisz czo ne. 

– Chcie liś my zwró cić uwa gę sa mo -
rzą dów, aby nie co le piej się ni mi opie -
ko wa li – mó wił na wer ni sa żu Le szek
Fran cisz kie wicz – dyr. AP w Płoc ku.

– Uło ży liś my je chro no lo gicz nie po -
czą wszy od Pow sta nia Stycz nio we go,
po przez okres za bo rów, woj nę 1920 ro -
ku, I i II woj nę świa to wą. Znaj du ją się
na niej gro by i tab li ce upa mięt nia ją ce

nie tyl ko żoł nie rzy, ale rów nież lud ność
cy wil ną; Po la ków czy mniej szo ści na ro -
do we. Są też na nich miej sca zwią za ne
z ter ro rem so wiec kim – tłu ma czy ła Kry -
sty na Bań ka – ku ra tor wy sta wy. 

Wy sta wę moż na oglą dać do koń ca
paź dzier ni ka. Od li sto pa da wszyst kie
zdję cia zro bio ne przez płoc kie go fo to gra -
fa zo sta ną umiesz czo ne na stro nie płoc -
kie go ar chi wum, tak jak to się sta ło z ar -
chi wal ny mi zdję cia mi płoc kie go KW
PZPR czy do ku men ta cją fo to gra ficz ną
oku pan ta z cza sów II woj ny świa to wej.

Wy sta wa czyn na w godz. (pn, czw-
pt) 9 –15 i (wt-śr) 9 – 18 w Ar chi wum
Pań stwo wym przy ul. Ka zi mie rza
Wiel kie go 9b.

Or ga ni za to ra mi są: Sto wa rzy sze nie
Przy ja ciół Ar chi wum Pań stwo we go
w Płoc ku, Sto wa rzy sze nie Ar chi wi stów
Pol skich Od dział w Płoc ku i Ar chi wum
Pań stwo we. Pro jekt do fi nan so wał
Urząd Mia sta Płoc ka. (rł)

Pa mięć miejsc
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Zruj no wa na woj ną pol ska ki ne ma -
to gra fia (kom plet nie znisz czo na ba za
tech nicz na umoż li wia ją ca krę ce nie fil -
mów), nie u stan nie zma ga ją ca się
z cen zu rą i na ci ska mi władz ko mu ni -
stycz nych do bu do wa nia po zy tyw ne go
wi ze run ku wła dzy i wschod nie go są -
sia da (ofi cjal nie wróg był je den –
Niem cy) po ra dzi ła so bie z tym wszys-
t kim nie naj go rzej. Wy star czy przy-
pom nieć „Ka nał” An drze ja Waj dy,
„Ak cję pod Ar se na łem” Ja na Łom nic -
kie go czy „Za ka za ne Pio sen ki” – pier -
wszy dłu go me tra żo wy film fa bu lar ny,
któ ry wy pro du ko wa ła pol ska ki ne ma -
to gra fia po podź wi gnię ciu się z wo -
jen nych gru zów. Choć skrzy wio ny
wów czas obraz na szej hi sto rii cią ży na
pol skiej ki ne ma to gra fii do dziś i być
mo że m.in. dla te go za miast no we go
fil mu o We ster plat te cią gle oglą da my
– na dal świet ny, ale nie do koń ca
wier ny hi sto rii – film Sta ni sław Ró że -
wi cza z 1967 ro ku. 

War to wy brać się do ki na jesz cze
z jed ne go po wo du. Obok tych zna -
nych, już wspom nia nych obra zów,

Przed wioś nie się gnę ło po te mniej
„sztan da ro we” i nie co za pom nia ne. 

Z pew no ścią war to zo ba czyć „De zer -
te ra” (1958) – film o mi łość, któ ra roz k-
wi ta mię dzy zbie giem z Weh rmach tu
(przy mu so wo wcie lo nym Po la kiem),
a pol ską sa ni ta riusz ką, któ ra go ukry wa.
Cie ka we są rów nież „Uro dzi ny mło de -
go war sza wia ka” (1980). Film po ka zu je
czte ry rocz ni ce uro dzin bo ha te ra przy-
pa da ją ce la ta 1938-1939 oraz 1943-
1944, a tak że zmia ny ja kie za szły w bo -
ha te rze w tym okre sie. 

An drze ja Mun ka ce ni my za ta kie
obra zy jak „Ero i ca” czy „Ze zo wa te
szczę ście”. Spod je go rę ki wy szedł rów -
nież „Błę kit ny krzyż” (1955) opo wia da -
ją cy o ra tow ni kach TOPR i GOPR, któ -
rzy po ma ga li w prze no sze niu par ty zan -
tów do ukry te go w gó rach szpi ta la. 

Fil my są wy świet la ne w ra mach ob -
cho dów 70. rocz ni cy wy bu chu II woj ny
świa to wej.

Po ni żej po da je my peł ny re per tu ar od
15 wrześ nia. Wstęp na fil my z pod kre -
śle niem jest bez płat ny, na po zo sta łe se -
an se bi le ty kosz tu ją 5 zło tych. (rł)

Od po cząt ku wrześ nia No ve Ki no Przed wioś nie wy świet la fil my
pol skie o te ma ty ce wo jen nej, tj. „We ster plat te”, „Hu bal” czy
„Lot na”. Ak cja za pla no wa na zo sta ła na ca ły wrze sień. 

Woj na w ki nie

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za pra -
sza 24 wrześ nia o godz. 12 na otwar cie
wy sta wy la lek pt. „Ma gicz ny świat bia -
ło stoc kie go te a tru la lek”.

Bia ło stoc ki Te atr La lek ist nie je od
1953 r., przy go to wu jąc w każ dym se zo -
nie te a tral nym śred nio 5 no wych pre-
mier, wy ko rzy stu ją cych roz ma i te tech-
ni ki lal ko we (ku kła, pa cyn ka, ja waj ka,
ma rio net ka, for my pla stycz ne i nie kon -
wen cjo nal ne), for my te a tru wi zu al ne go,
te a tru przed mio tu, te a tru ma ski i te a tru
ak tor skie go.

Na prze strze ni lat te a trem kie ro wa li
ko lej no: Piotr Sa wic ki, Jo an na Pie kar -
ska, Krzysz tof Rau, Woj ciech Ko brzyń -
ski i Woj ciech Sze la chow ski, a od 2005
– Ma rek Wasz kiel. Z BTL-em współ pra -
co wa li zna ko mi ci pol scy ar ty ści, m.in.:
Jan Wil kow ski i Adam Ki lian, An drzej
Dzie dziul, Piotr To ma szuk i Ta de usz
Sło bo dzia nek.

Bia ło stoc ka sce na na le ży do naj star -
szych pol skich te a trów la lek, któ re po wo -
ła ły do ży cia lal ko wą sce nę dla do ro słych,
na któ rej od 1972 r. re gu lar nie wy sta wia
się sztu ki z wiel kie go re per tu a ru li te ra tu ry
świa to wej: Boc cac cio, Cal de ron, Ro stand,
Go gol, Ber nhard, Ró że wicz, Szu kszyn,
Mro żek czy Gał czyń ski. Jest pier wszym
pol skim te a trem la lek, dla któ re go mia sto
wy bu do wa ło w 1979 r. spe cjal nie za pro -
jek to wa ny bu dy nek, dziś miesz czą cy 3
sce ny: du żą (200 miejsc), ma łą (100
miejsc) i sa lę prób (40 miejsc). BTL był
or ga ni za to rem wie lu fe sti wa li lal ko wych,

kra jo wych i mię dzy na ro do wych, zwłasz -
cza fe sti wa lu so li stów lal ka rzy i ogól no -
pol skich spot kań te a trów la lek.

Przed sta wie nia te a tral ne od cho dzą po
pew nym cza sie w prze szłość. Na wet naj -
lep szych spek ta kli nie moż na grać w nie -
skoń czo ność. Ale raz po wo ła ne do ży cia
lal ki, ma ski, roz ma i te te a tral ne rek wi zy ty,
ko stiu my, a na wet ca łe de ko ra cje, nie gi -
ną. Ukry te w ma ga zy nach te a tral nych
wspo mi na ją swo ją sce nicz ną przy go dę,
cza sem cze ka ją na jej dal szy ciąg…

Na wy sta wie w Do mu Dar mstadt bę -
dzie my mo gli zo ba czyć ma ły frag ment
wspa nia łej ko lek cji z ogrom nych zbio rów
Bia ło stoc kie go Te a tru La lek. Są tu lal ki za -
pro jek to wa ne m. in. przez: Wie sła wa Jur -
kow skie go (Nim za pie je trze ci kur Szu k-
szy na, 1983; Te sta ment Vil lo na, 1998),
Raj mun da Strze lec kie go (O me dy ku Fe lik -
sie co był Śmier ci chrześ nia kiem To ma szu -
ka, 1988; Pa ra dy Po toc kie go, 1995), Ry -
szar da Ku zy szy na (Król je leń Goz zie go,
1993), Jo an nę Pie lat -Ru bin kie wicz (Scro o -
ge Dic ken sa, 2000), Evę Far ka so vą (Śpią ca
kró lew na, 2001) i Mi ko ła ja Ma le szę (Lis
Prze che ra, 2002; Pan Hu czek, 2005).

Ca łą ko lek cję zo ba czyć moż na w Bia -
łym sto ku, w Piw ni cy La lek BTL-u. Jest to
niez wy kły la bi rynt, stwo rzo ny z my ślą
o wi dzach, bę dą cy wy pra wą w prze szłość
te a tru i ta jem nic lal kar stwa.

Ek spo zy cja przy Sta rym Ryn ku 8 czyn-
na bę dzie do 25 paź dzier ni ka w godz. 8 –
18 (tak że w so bo ty i nie dzie le). Bi le ty

wstę pu: dzie ci 1 zł., do ro śli 2 zł. (j)

Ku kieł ki w Do mu Dar mstadt

Płoc ka Ga le ria Sztu ki za pra sza na
pier wszą w Pol sce wy sta wę sztu ki i rze -
mio sła ar ty stycz ne go kul tu ry ka zach -
skiej i in nych na ro dów Azji Środ ko wej.
Głów nym ele men tem ek spo zy cji bę dzie
ory gi nal na jur ta ka zach ska – ro dzaj mo -
bil ne go i wie lo fun kcyj ne go do mo stwa,
któ re go ścia ny wy ko na ne są z drew na
i woj ło ku (ro dzaj gru be go fil cu). Ten ro -
dzaj do mo stwa cha rak te ry stycz ny jest
dla ko czow ni czych na ro dów, ży ją cych
na ob sza rze mię dzy Mo rzem Kas pij -
skim i Ał ta jem oraz po łud nio wy mi
krań ca mi Sy be rii i pół noc ny mi grzbie ta -
mi gór Tień – Szań. 

Jur ty są róż ne go ro dza ju: ma łe, śred-
nie a tak że zwy czaj ne „po dróż ne” oraz

bo ga te, świą tecz ne do mo stwa, z moż li -
wo ścią łą cze nia i ze sta wia nia ich ze so -
bą, two rząc sze re gi lub bu do wle ty pu
„pla ster mio du”. 

Na pię trze PGS za pre zen tu je cha rak -
te ry stycz ne dla kul tu ry ka zach skiej, in -
stru men ty mu zycz ne, ce ra mi kę, wy two -
ry rze mio sła ar ty stycz ne go słu żą ce
w ży ciu co dzien nym, stro je oraz na kry -
cia gło wy. Wszyst kie ek spo na ty po cho -
dzą z pry wat nej ko lek cji dr Wła dy sła wa
So ko łow skie go -am ba sa do ra Rzecz pos -
po li tej Pol skiej w Re pub li ce Ka zach sta -
nu i Re pub li ce Kir gi skiej w la tach 2004-
2006, z któ rym bę dzie moż na się spot -
kać oso bi ście 24 wrześ nia o godz. 12
w PGS. 

Wy sta wa Kul tu ra Ka za chów i in nych
na ro dów Azji Środ ko wej pre zen to wa na
bę dzie do 11 paź dzier ni ka. (op. rł)

Jur ta w myk wie

15.09, godz. 9, 17
Krzyż Wa lecz nych (1959),

reż. K. Kutz, wy stę pu ją: Je rzy
Tu rek, Zbi gniew Cy bul ski,
Gra ży na Sta ni szew ska

16.09, godz. 9
Uro dzi ny mło de go war sza -

wia ka (1980), reż. E. i Cz. Pe -
tel scy, wy stę pu ją: W. Pyr kosz,
K. Ka czor, G. Kow nac ka

16.09, godz. 17
De zer ter (1958), reż. W. Le -

sie wicz, wy stę pu ją: J. No wak,
M. Dmo chow ski, W. Go łas

17.09, godz. 9, 17
Ryś (1982), reż. J. Wój cik, wy stę -

pu ją: P. Ba jor, F. Pie czka, J. Ra dzi -
wił ło wicz

18.09, godz. 9, 17
Znicz olim pij ski (1970), reż. L. Lo -

ren to wicz, wy stę pu ją: O. Łu ka sze -
wicz, A. Bed narz, J. Jo gał ła

21.09, godz. 9, 17
Ak cja pod ar se na łem (1978), reż. 

J. Łom nic ki, wy stę pu ją: M. Woł łej ko,
C. Mo raw ski, J. En glert, Z. Za pa sie -
wicz, A. Fe ren cy

22.09, godz. 9, 17
Se kret Enig my (1979), reż.

R. Wion czek, wy stę pu ją: P. Fron-
czew ski, T. Bo row ski, P. Gar lic ki, J.
Za krzeń ski

23.09, godz. 9
Hi sto ria jed ne go my śliw ca

(1958), reż. H. Dra pel la, wy stę pu ją:
B. Bi lew ski, J. Ma chul ski, E. Ka re -
wicz 

23.09, godz. 17
Oszo ło mie nie (1989), reż. J.

Sztwier nia, wy stę pu ją: M. Try ba ła,
W. Wy soc ki, M. Troń ski

24.09, godz. 9, 17 
Sam son (1961), reż. B. Sass i A.

Waj da, wy stę pu ją: A. Ja now ska, R.
Po lań ski, B. Tysz kie wicz

25.09, godz. 9, 17
Za ka za ne pio sen ki (1947), reż. L.

Bu czkow ski, wy stę pu ją:D. Szaf lar -
ska, A. Ja now ska, E. Dzie woń ski 

28.09, godz. 9, 17
Błę kit ny krzyż (1955), reż. A.

Munk, wy stę pu ją: S. Byr cyn – Gą -
sien ni ca, G. Ho lo u bek, W. Sie mion

29.09, godz. 9, 17
Ka nał (1956), reż. A. Waj da, wy s-

tę pu ją: T. Je żew ska, T. Jan czar, S.
Mi kul ski

30.09, godz. 9, 17
Epi log no rym ber ski (1971), reż. J.

An tczak, wy stę pu ją: J. En glert, W.
Hań cza, J. Ba rań ska
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W eli mi na cjach do Pu cha ru Pol ski
(5-6 wrześ nia) star to wa ło tro je za wod -
ni ków MMKS Ju trzen ka Płock. Dwój-
ka ju nio rów młod szych zak wa li fi ko -
wa ła się do fi na łu. Da ria Czer wiń ska
star tu ją ca w wa dze +70 kg za ję ła III
miej sce, a Pa tryk Cie chom ski w wa dze
81 kg za jął I miej sce.

W dru gim dniu za wo dów star to wa ła
piąt ka za wod ni ków Ju trzen ki: dwo je
ju nio rów Da ria Cie chom ska i Prze my -
sław Ziół kow ski, oraz trój ka ju nio rów
młod szych (2 la ta młod szych) Da ria
Czer wiń ska, Pa tryk Cie chom ski
i Prze my sław Bal ce rek. Do fi na łu, któ -
ry ro ze gra ny zo sta nie 19 i 20 wrześ nia
w Je zie rzy cach ko ło Słup ska zak wa li -

fi ko wa li się: Prze my sław Ziół kow ski
i Pa tryk Cie chom ski. 

Pa tryk se zon roz po czął już 29 sier p-
nia star tem w Mię dzy na ro do wych Mi -
strzo stwach Pol ski Pol skiej Fe de ra cji
Spor tu w Byd gosz czy, w któ rych bra ło
udział 27 klu bów z Nie miec, Bia ło ru si,
Li twy, Czech i Pol ski. Pa tryk sto czył 5
walk m.in. wy grał z za wod ni kiem
z Nie miec i z Li twy, a w fi na le po ko -
nał brą zo we go me da li stę Ogól no pol -
skiej Olim pia dy Mło dzie ży i zdo był
zło ty me dal. Pa tryk Cie chom ski od
wrześ nia jest ucz niem kla sy spor to wej
li ce um w Zes po le Szkół Tech nicz -
nych, a je go klu bo wym tre ne rem jest
Woj ciech Pu dlik. mw

Zło to dla Pa try ka

Czwar ty już raz na szczy cie wi śla nej
skar py przed mu ze al nym spich le rzem
przy ul. Ka zi mie rza Wiel kie go miesz kań -
cy Płoc ka mo gli na ma cal nie do świad czyć
hi sto rii, a na wet w niej uczest ni czyć.
Dzia ły Ar che o lo gii i Et no gra fii Mu ze um
Ma zo wiec kie go zor ga ni zo wa ły wspól nie
pik nik, pod czas któ re go wszy scy, któ rzy
na co dzień zna ją hi sto rię je dy nie ze sły -
sze nia, mo gli być w nie dzie lę 30 sier pnia
jej współ twór ca mi.

Te go rocz na im pre za mu ze al na prze bie -
ga ła pod zna kiem sze ro ko po ję tej ma gii.
Lud pol ski do po ło wy XX wie ku sto so -
wał róż no ra kie za bie gi ma gicz ne we
wszyst kich dzie dzi nach ży cia. Czę sto
ma gia lu do wa po łą czo na by ła z re li gij no -
ścią. O tym wszyst kim opo wia da ła wy -
sta wa „Lu do we Feng Shui. Ma gia
w chłop skiej za gro dzie” wy ek spo no wa na
w ple ne rze na tle Wi sły i So bót ki. Wy sta -
wa w wer sji plan szo wej zro bi ła fu ro rę
pod czas te go rocz nej no cy mu ze ów
w War sza wie i Mu ze um Ma zo wiec kie
zde cy do wa ło się na po ka za nie jej w tej
for mie wszyst kim płoc cza nom. 

W ma gicz ne as pek ty ży cia co dzien ne -
go Sło wian i Po la ków wpro wa dza li spe c-
ja li ści, zaj mu ją cy się ar che o lo gią do -
świad czal ną i ar ty ści lu do wi z róż nych
stron na sze go kra ju. Płoc cza nie do świad -
cza li dzia ła nia ma gii w pra cy prząd ki
i tka czki, mo gli do wie dzieć się o zna kach
na sło wiań skiej ce ra mi ce, któ re chro ni ły
na czy nia gli nia ne pod czas wy sy cha nia
i wy pa la nia przed pę ka niem, mo gli zo ba -
czyć, a na wet włas no ręcz nie wy ko nać lu -
nu le – ozdo by sło wiań skie, któ re peł ni ły
ro lę amu le tów chro nią cych przed złem,
al bo do wie dzieć się o ma kat kach, któ re
jesz cze do nie daw na moż na by ło spot kać
w wiej skich do mach w ca łej Pol sce. Ma -
kat ki ta kie by ły nie tyl ko ozdo bą do mów,
ale sta no wi ły ży cze nia i wróż by po myśl -
no ści oraz do bro by tu dla do mow ni ków
i go ści. Za wie ra ły po nad to prak tycz ne
po ra dy dla gos po dyń. Moż na by ło za poz -

nać się tak że z pra cą rze mieśl ni ków, któ -
rzy wy ko rzy stu ją w swo im fa chu wszel -
kie ży wio ły – ogień, po wie trze i wo dę po -
przez po ka zy w wy ko na niu ko wa la
i smo la rza na sta no wi sku su chej de sty la -
cji drew na, na któ rym oprócz smo ły wy t-
wa rza no rów nież dzie gieć a tak że sko rzy -
stać z po rad zie lar ki.

Po za po ka za mi pro wa dzo ne by ły war -
szta ty rze mio sła lu do we go i kier masz.
Włas no ręcz nie moż na by ło wy bić mo ne -
ty me to da mi zna ny mi od śred nio wie cza,
odlać świe cę, stwo rzyć wy ci nan kę ło wic -
ką lub kwiat z bi bu ły, czy pos ma ko wać
po traw zna nych na Kur piach. Dla uczest-
ni ków pik ni ku, pa mię ta ją cych ob woź -
nych kra ma rzy, przy go to wa no lo te rię
fan to wą i sto i sko sprze daw cy świę tych
obra zów.

Jak co ro ku nies po dzian kę dla go ści
mie li ak to rzy płoc kie go Te a tru Dra ma -
tycz ne go. W na wią za niu do prze wod nie -
go te ma tu im pre zy wy sta wi li „Urok cza -
row ni cy, czy li za sa dy ma gii sto so wa nej”
w re ży se rii Ma riu sza Po go now skie go.
Sztu ka w ka ba re to wy spo sób opo wia da
o prak ty kach ma gicz nych sto so wa nych
przez lud ność pol ską m.in. o tym, do cze -
go zdol na jest ko bie ta, by po zy skać
wzglę dy uko cha ne go męż czyz ny. 

Ca ły dzień trwa ły kon cer ty to wa rzy szą -
ce pik ni ko wi. Wy stę po wa li la u re a ci głów -
nych na gród na fe sti wa lu w Ka zi mie rzu
nad Wi słą: Ka pe la Bra ci Tar now skich,
Ka pe la Ta de u sza Je dy na ka i zes pół śpie -
wa czy z Ga łek Ru si now skich z opo czyń -
skie go, Ka pe la z Fu to my na Rze szowsz -
czyź nie. Spe cy ficz ne po łą cze nie pol skiej
mu zy ki lu do wej z dźwię ka mi śred nio wie -
cza moż na by ło usły szeć w wy ko na niu
war szaw skie go Zes po łu Mu zy ki Daw nej
Dan ce rye. Ko niec pik ni ku zwień czy ło
nie co moc niej sze ude rze nie fol ku, gdyż
swój po nad go dzin ny kon cert z no wym
re per tu a rem da ła Hor py na, ol sztyń ska
gru pa spe cja li zu ją ca się w mu zy ce ukra -
iń skiej. Krzysz tof Ma tusiak

IV Pik nik Ar che o lo gicz no – Et no gra ficz ny 

Ma gicz ny pik nik

W związ ku z licz ny mi za py ta -
nia mi o za ję cia ju do dla dzie ci
in for mu je my, że nasz klub
pro wa dzi za ję cia spor to wo –
re kre a cyj ne ju do. Na bór do
gru py dzie ci – dziew czy nek
i chłop ców uro dzo nych w la -
tach 2002-2004 pro wa dzo ny
jest od wrześ nia 2009 r.

Za ję cia od by wać się bę dą w ha li
Cen trum Spor to wo – Re kre a cyj -

ne go Szko ły Wyż szej im. Pa wła
Włod ko wi ca, ul. Ki liń skie go 12
w po nie dział ki i śro dy w go -
dzi nach 16 – 17.15.

Do dat ko we in for ma cje uzy -
skać moż na pod nr tel. 24/

2664236 MMKS Ju trzenka

Ju do dla dzie ci

O tym, że sport jest do sko na łym
spo so bem na re ha bi li ta cję, nie trze ba
ni ko go prze ko ny wać. – Tre nin gi po -
pra wia ją nie tyl ko ko or dy na cję ru cho -
wą, przy wra ca ją też oso bom nie peł no -
spraw nym ra dość ży cia, poz wa la ją
wró cić do ak tyw no ści spo łecz nej i za -
wo do wej – mó wi Wie sław Chro bot,
pre zes Sto wa rzy sze nia In te gra cyj ny
Klub Te ni sa w Płoc ku. Do tej po ry nie -
peł no spraw ni płoc cza nie w ra mach
Klu bu mo gli tre no wać te nis ziem ny
oraz jeź dzić spor to wo na wóz kach
(han dbi ke) na róż nych dy stan sach. Te -
raz, dzię ki do fi nan so wa niu Fun da cji
„Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka”, ofer-
ta spor to wa klu bu po sze rzy się o sek -
cję bad min to na.

W III edy cji kon kur su gran to we go
Fun da cja przyz na ła Sto wa rzy sze niu
In te gra cyj ny Klub Te ni sa na re a li za cję
pro jek tu „NIE USTAŃ CIE W BIE -
GU...” Zwię ksze nie do stę pu osób nie -

peł no spraw nych do upra wia nia spor -
tu i po pra wia nia spraw no ści fi zycz nej
grant w wy so ko ści 9.600 zł. z przez na -
cze niem na za kup sprzę tu spor to we go
(lot ki, ra kiet ki), wy na jem obiek tów
spor to wych, ho no ra rium in struk to ra –
szko le niow ca. Pro jekt jest re a li zo wa -

ny w par tner stwie z UKS „70”.
Za ję cia bad min to na ma ją ru szyć

jesz cze w tym mie sią cu. Jak za po wia -
da pre zes Chro bot, po cząt ko wo weź -
mie w nich udział oko ło 12 osób. Tre -
nin gi ma ją wy ło nić czte ro o so bo wą re -
pre zen ta cję Płoc ka na Mi strzo stwa
Pol ski w Bad min to nie, któ re od bę dą
się na po cząt ku 2010 ro ku. Co cie ka -
we, bę dzie to pier wsza re pre zen ta cja
i pier wsze za wo dy w bad min to nie na
wóz kach. – Cho dzi o to, by w Pol skę
po szedł sy gnał, że jest ko lej na dy scy -
pli na otwar ta dla osób nie peł no spraw -
nych – mó wi pre zes Chro bot. Mi ło, że
bę dzie my jej pre kur so rem. IT

Bad min ton dla nie peł no spraw nych

Książ ni ca Płoc ka im. Wła dy sła wa
Bro niew skie go, Płoc kie Sto wa rzy sze nie
Przy ja ciół Książ ki i Bib lio tek, Re gio -
nal ne Cen trum In for ma cji Eu ro pej skiej
za pra sza ją wszyst kich chęt nych w wie -
ku od 18 do 100 lat do udzia łu w „Fe sti -
wa lu Baś ni Eu ro pej skiej”.

Naj pro ściej mó wiąc, cho dzi o pre -
zen ta cję baj ki lub baś ni w do wol nej
for mie; opo wieść ust na, scen ka te a tral -
na, mi mi-cz na, po kaz mul ti me dial ny
(mak sy mal ny czas pre zen ta cji 10 mi -

nut). Zgło sze nia na le ży skła dać do 3
paź dzier ni ka w Bib lio te ce dla Dzie ci,
im. Wan dy Cho tom skiej (ul. Sien kie -
wi cza 2, 09-400 Płock, tel. 024/262-27-
69, e-ma il: bib lchot@bibl.plock.pl).
Fe sti wal, re a li zo wa ny w ra mach re a li -
za cji pro jek tu „Czy ta nie roz wi ja zmy -
sły i two rzy umy sły”, od bę dzie się 14
paź dzier ni ka. Zwy cięz ca otrzy ma ty tuł
EU RO – BA JA RZA. Pro jekt do fi nan -
so wał Sa mo rząd Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go. (rł)

Zo stań ba ja rzem

Jesz cze tyl ko do 25 wrześ nia ci,
któ rzy lu bią fo to gra fo wać, mo gą wziąć
udział w kon kur sie To wa rzy stwa Na u -
ko we go Płoc kie go pt. „Płock mia stem
prze my słu i no wych tech no lo gii”.

Ideą kon kur su jest po ka za nie in ne go
ob li cza na sze go mia sta, udo wod nie -

nie, że nie tyl ko za byt ki i przy ro da
pięk nie wy cho dzą na zdję ciach.

Pra ce kon kur so we na le ży do star -
czyć do sie dzi by TNP przy Pla cu Na -
ru to wi cza 8 – na au to rów naj cie ka -
wszych cze ka ją na gro dy pie nięż ne.

Szcze gó ło we in for ma cje w biu rze
To wa rzy stwa, tel. 024/366 99 52.

(j)

Prze mysł w fo to gra fii
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Ju bi le u szo wy rok 2009 to świet na oka zja
dla płoc kich że gla rzy za rów no do świę to -
wa nia jak i wspo mi na nia hi sto rii. A jest
o czym mó wić. Choć by o tej naj no wszej –
45-let niej. 

Pew nie ma ło kto dziś pa mię ta, że po -
cząt ki tu ry sty ki wod nej w Płoc ku da tu je się
na rok 1950. Wte dy właś nie z po łą cze nia
dwóch przed wo jen nych or ga ni za cji: PTT
(Ta trzań skie) i PTK (Kra joz naw cze) pow sta -
ło Pol skie To wa rzy stwo Tu ry stycz no -Kra jo-
z naw cze. Z uwa gi na fakt, iż w PTK już przed
woj ną dość pręż nie roz wi ja ła się tu ry sty ka że glar -
ska, w no wej or ga ni za cji PTTK za ję ła wio dą cą ro lę,
obok tu ry sty ki pie szej i prze wod nic twa. Praw dzi wy roz kwit
przy pa da płoc kim wod nia kom na po czą tek lat 60-tych. Wte -
dy właś nie roz po czę ła się bu do wa Ma zo wiec kich Za kła dów
Ra fi ne ryj nych i Pe tro che micz nych. Szczę śli wie zbieg ło to
się z bu do wą (z fun du szy To ta li za to ra Spor to we go) dwóch
sta nic: wio ślar skiej przy ul. Ry ba ki 1 i ka ja ko wo -że glar skiej
przy ul. Ry ba ki 10. Ta ostat nia zo sta ła ukoń czo na w 1961 ro -
ku i prze ka za na w „wie czy ste użyt ko wa nie” PTTK. Wie czy -
ste użyt ko wa nie przeksz tał co ne zo sta ło po 1989 ro ku na hi -
po tecz ną włas ność spe cjal nie po wo ła ne go Nad wi ślań skie go

Od dzia łu PTTK ”MOR KA”. W 1963 ro -
ku ów czes na Mię dzy za kła do wa Ra da
Związ ków Za wo do wych Bu dow ni -
czych Kom bi na tu (PE TRO BU DO -
WA, MZRiP w bu do wie” i kil ka in -
nych pow sta ją cych przed się biorstw
spe cja li stycz nych) za fun do wa ła dla
swych człon ków pier wsze ża glów ki

i zor ga ni zo wa ła na Wi śle pier wsze re -
ga ty ża gló wek tu ry stycz nych. Re ga ty te

wy gra ła naj sil niej sza wów czas sek cja
PTTK pra cow ni ków MZRiP, któ rej pier-

wszym ko man do rem był Eu ge niusz Świe rad. 
Na do rocz nym ze bra niu spra wo zdaw czo – wy -

bor czym, je sie nią 1964 ro ku, ko man do rem wy bra no Sta ni -
sła wa Ho rec kie go, a sek cja przy ję ła naz wę Klub Wod nia -
ków MOR KA. Pier wszym je go pre ze sem był Woj ciech Lip-
ski. Do po cząt ku lat 80-tych Mor ka pro wa dzi ła tak że in ten -
syw ną tu ry sty kę ka ja ko wą, wspó łor ga ni zu jąc przez po nad
10 lat ka ja ko we ”Spły wy Wo da mi Ma zo wsza”, każ de go ro -
ku in ną rze ką. Od po cząt ku ist nie nia, spo łecz ny ak tyw klu -
bu pro wa dził w se zo nie je sien no -zi mo wym szko le nie że -
glar skie oraz re mon ty sprzę tu, by la tem or ga ni zo wać na tym
sprzę cie tu ry sty kę śró dlą do wą. Co rocz ne re ga ty jach tów tu -

ry stycz nych, kla so wych, a zwłasz cza mło dzie żo wych, na
sta łe wpi sa ły się w ka len darz wod nych im prez Płoc ka. 

Naj star szą ta ką im pre zą są je sien ne re ga ty jach tów tu ry -
stycz nych ro zgry wa ne od 1971 ro ku „O pu char Wrzo su”.
Pier wot nie zwy cięz ców ho no ro wa no pu cha rem prze chod -
nim, a na stęp nie był to fun do wa ny do dziś Pu char Pre zy -
den ta Mia sta Płoc ka. Nie ina czej by ło tak że w bie żą cym ro -
ku ju bi le u szo wym. W pier wszą so bo tę wrześ nia już po raz
39. w hi sto rii na brze że u pod nó ża płoc kiej skar py zgro ma -
dzi ło kil ku dzie się ciu ama to rów ża gli i wia tru. Bez kon ku -
ren cyj ni oka za li się za wod ni cy Klu bu Że glar skie go „Mor -
ka”; wy gra li ja ko klub, zdo by wa jąc 130 pun któw i in dy wi -
du al nie w dwóch kla sach jach tów – T (Mi chał Anu le wicz)
i T3 (An drzej Łu ka siak). W po zo sta łych kla sach trium fo -
wa li za wod ni cy KŻ Pe tro che mia: T1 – Ma rek Wro now ski,
T2 – Piotr Ku ła ga, Ome ga Sport – Mar cin Prax ma jer. Za -
wo dy sę dzio wał Sta ni sław Sie dlec ki. O te go rocz ny Pu char
Wrzo su na Wi śle ści ga ło się 61 jach tów. PN

Bieg za koń czył się wiel kim suk ce sem płoc cza ni na Ma -
riu sza Gi żyń skie go, któ ry dy stans 21,0975 ki lo me tra po -
ko nał w cza sie 1 go dzi ny 4 mi nut i 18 se kund i z no wym
re kor dem ży cio wym zdo był zło ty me dal Mi strzostw Pol s-
ki. Na dru gim stop niu po dium sta nął Mi chał Sma lec, brąz
przy padł olim pij czy ko wi z Pe ki nu Ar ka diu szo wi So wie.

Był to już trze ci me dal mi strzostw Pol ski zdo by ty
w tym se zo nie przez Ma riu sza, któ ry pier wsze kro ki
w bie ga niu sta wiał w Płoc ku pod okiem tre ne ra Mar ka
Za rych ty. Wcześ niej zdo był zło ty me dal w Prze ła jo -
wych Mi strzo stwach Pol ski na 10 km, oraz srebr ny
w swo im de biu cie na dy stan sie ma ra to nu.

Wię cej o pół ma ra to nie na stro nie or ga ni za to ra http://hal -
fma ra thon.pl/ lubhttp://bie ga nie.pl/in dex.php P.G.

6 wrześ nia 2009 w Pi le od by ły się 
Mi s-trzo stwa Pol ski w Pół ma ra to nie

Zło to dla Ma riu sza

45 lat płoc kich ża gli
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Bło go sła wie ni, 
któ rzy nie ma jąc nic 
do po wie dze nia, 
trzy ma ją ję zyk za zę ba mi.

Oscar Wil de
poe ta an giel ski 1854-1900

Jest tro chę sza leń stwa w mi ło ści,
ale też tro chę ro zu mu w tym sza leń -
stwie – to wła ści wy afo ryzm Fry de ry ka
Nietzsche’go, któ ry był ha słem krzy żów ki
w sier pnio wym nu me rze Sy gna łów Płoc -
kich. Wśród do star czo nych od po wie dzi
upo min ki wy lo so wa liś my dla: Kry sty ny
Ku cic kiej (ul. Ba ta lio nu Pa ra sol) – „Al -
bum Tum ski”, Lu cy ny Sa wy (ul. Ar mii
Kra jo wej) – „Gwia zdy w Wi śle”, oraz
„Szla ki tu ry stycz ne oko lic Płoc ka” z pły tą
zes po łu Ro men dla Jad wi gi Ki siel (al.
Ko by liń skie go), Ro ber ta Ja nu szew skie -
go (ul. Gwar dii Lu do wej) i El żbie ty Gral
(ul. Su char skie go). Po od biór za pra sza -
my do re dak cji w ra tu szu (pok. 220)
w go dzi nach pra cy Urzę du Mia sta do
koń ca wrześ nia. Na gro dy nie ode bra ne
w ter mi nie za si la pu lę upo min ków na -
stęp nej krzy żów ki. (j)

Od uro czy ste go otwar cia wy sta wy mi strza mek sy kań skiej fo to gra fii Car lo -
sa Ca no Ji me nez’a 2 wrześ nia w Do mu Dar mstadt roz po czę to cykl 3-dnio -
wych im prez pod wspól ną naz wą Dni Kul tu ry Mek sy kań skiej. Pier wszy dzień
zasz czy cił swą obec no ścią am ba sa dor Mek sy ku w Pol sce Rap ha el Ste ger,
któ ry zach wa la jąc swój kraj pod kre ślał, że każ dy tu ry sta znaj dzie dla sie bie
coś zach wy ca ją ce go, bo Mek syk to bo gac two kul tur, kra jo bra zów, przy ro dy,
kuch ni w posz cze gól nych re gio nach.

Prób ki te go mo gli płoc cza nie skosz to wać, po dzi wia jąc re a li stycz ne zdję cia,
słu cha jąc mu zy ki zes po łu Ma ria chi Los Ami gos i oglą da jąc film. (j)
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Zes pół Tań ca Lu do we go „Ma so via”
dzia ła ją cy przy Po li tech ni ce War szaw -
skiej w Płoc ku re pre zen to wał nasz re gion
i mia sto na VII Mię dzy na ro do wym Fe sti -
wa lu Lu do wym „Sud ma li nas” na Ło twie
(5-8 sier pnia). 

Wraz z „Ma so vią” w fe sti wa lu udział
wzię ło 12 zes po łów m.in. z Hisz pa nii, Ko -
rei Po łud nio wej, Ro sji, Moł da wii, In dii.
Zes pół z Płoc ka pod kie row nic twem To -
ma sza Pan ka za pre zen to wał pol skie tań ce
na ro do we i tań ce gó ra li spi skich oraz
przyś piew ki lu do we. Pier wszy kon cert
od był się w ma low ni czo po ło żo nym skan -
se nie w Ost ma li. Ło tew skie zes po ły przy-
wi ta ły za gra nicz nych go ści śpie wem i tań -
cem. Na stęp nie każ da z grup da ła prób kę
swo jej kul tu ry lu do wej pod czas kon cer tu
ga lo we go, po któ rym od był się wspól ny
pik nik in te gra cyj ny. 

Fe sti wa lo wi to wa rzy szy ły bar wne ko -
ro wo dy w cen trum mia sta, w nad mor skim
mie ście Jur ma la, gdzie ar ty ści pre zen to -
wa li się przed goś ćmi ho no ro wy mi: Pre -
zy den tem Re pub li ki Ło tew skiej oraz Mi -
ni strem Kul tu ry. Po kon cer tach gru pa
mia ła odro bi nę od de chu na sło necz nej
pla ży. Ko lej ne go dnia „Ma so vię” dwu -
krot nie okla ski wa li miesz kań cy Ry gi.
Mię dzy kon cer ta mi zes pół zdą żył zwie -
dzić ry ską sta rów kę, a w ostat ni dzień fe -
sti wa lu park roz ryw ki „Ta rza nia”. 

Kon cert fi na ło wy od był się w pa ła cu
w Si gul dzie. Kie dy w gó rę po szy bo wa ły
pło ną ce ba lo ny, przy wtó rze fe sti wa lo we -
go hym nu, wszyst kie zes po ły po łą czy ły
się we wspól nym tań cu.

Wy jazd wsparł fi nan so wo Urząd
Mia sta Płoc ka i Sa mo rząd Stu den cki
po li tech ni ki. TP

„Ma so via” na Ło twie

....na świe cie pro du ko wa ny jest już eko lo gicz ny be ton, któ ry nie tyl ko po -
tra fi sam się oczysz czać, ale oczysz cza też ota cza ją ce  go po wie trze.

Pew na wło ska spół ka bu do wla na opa ten to wa ła ce ment, któ re go dzia ła nie
opie ra się na re ak cji fo to ka ta li zy – po moc nej przy roz kła da niu za wie szo nych
w po wie trzu czą stek. Be ni gne Bol lot te, kie row nik la bo ra to rium jed ne go z oś rod -
ków tech nicz nych wło skiej fir my Cal cii uwa ża, że opra co wa ny przez je go zes -
pół ce ment jest też w sta nie „po ły kać” tlen ki azo tu (zmie nia jąc je w azo ta ny)
pow sta ją ce pod czas pra cy sil ni ków spa li no wych z zap ło nem iskro wym. Pier-
wszą bu do wlą zbu do wa ną w tej tech no lo gii był rzym ski ko ściół Di ves in Mi se -
ri cor dia (na zdjęciu), ko lej nym – Mia ste czko Sztu ki i Mu zy ki we fran cu skim
Chambéry. 

Na ra zie za sto so wa nie te go ma te ria łu moż li we jest je dy nie na zew nątrz, gdyż
be ton po trze bu je do prze pro wa dze nia re ak cji fo to che micz nych pro mie nio wa nia
ul tra fio le to we go. Na u kow cy jed nak ca ły czas my ślą o wy pro du ko wa niu ta kie go
ro dza ju oświet le nia, któ re poz wa la ło by na za sto so wa nie te go sa mo o czysz cza ją -
ce go się be to nu w szpi ta lach i dom kach jed no ro dzin nych. Pó ki co, po dob ne wła -
ści wo ści za cho wu ją niek tó re, sprze da wa ne rów nież w Pol sce, szy by. Są po kry te
cien ką, przez ro czy stą war stwą związ ków sre bra, któ ra nie tyl ko jest do brym izo-
la to rem za trzy mu ją cym ciep ło wew nątrz po miesz cze nia, ale przy wy ko rzy sta niu
słoń ca i desz czu – utrzy mu je je w do sko na łej czy sto ści. Po dob no do my cia tych
szyb nie trze ba żad nych de ter gen tów, bo to świat ło dzien ne roz kła da brud,
a deszcz spłu ku je je go po zo sta ło ści. 

Eko lo gicz nie i este tycz nie to de wi za bu dow ni czych „zie lo nych mu rów”. To
hi sto ria jak z re kla my pro du cen ta wód mi ne ral nych; je den łyk, a ca ły świat do -
słow nie za zie le nia się na na szych oczach. Set ki me trów pio no wo wzno szą cych

się zie lo nych ro ślin,
pną cych się po ścia nach
dwor co we go par kin gu
sa mo cho do we go – moż -
na oglą dać na jed nym
z naj wię kszych fran cu -
skich dwor ców ko le jo -
wych Ly on -Per ra che.
„Zie lo na sza ta” no wo -
czes ne go par kin gu skła -
da się z 19 róż nych ga -
tun ków ro ślin, któ re da -
jąc jed no cześ nie izo la cję
ter micz ną i fo nicz ną, do -

ko nu ją fil tra cji tlen ków azo tu, tlen ków siar ki i lot nych związ ków or ga nicz nych.
Ten eko lo gicz ny do da tek pod niósł koszt in we sty cji o do dat ko we 213 000 eu ro,
ale co tam! Rocz nie do ko nu je się na tym dwor cu sa mo o czysz cza nie oko ło
650 000 m3 po wie trza za bru dzo ne go spa li na mi sa mo cho do wy mi. (opr. rł)

wiecie, że...Czy

Płoc ki ogród zo o lo gicz ny świę tu je
na ro dzi ny ży ra fy. Syn Ju dy ty i Si mai
uro dził się kil ka ty god ni te mu. Po ty -
god niu za czął wy cho dzić na spa cer.
Jest ra dos ny i szczę śli wy. To ko lej ne
mło de płoc kiej pa ry, choć po przed nie
mło de ży ło za led wie kil ka dni. Dzie-
c ka spo dzie wa się rów nież dru ga sa mi -
ca – Ju lia. Ży ra fa Roth schil da lub Ba -
rin go jest dru gim naj bar dziej za gro żo -
nym ga tun kiem ży raf na świe cie. Na
wol no ści ży je w dzi kich ob sza rach
chro nio nych w Ke nii i Ugan dzie.   (rł) K
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Ju dy ty 


