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Czy to możliwe? I owszem, w dodatku całkiem niedługo.

Piłsudskiego
bez szlabanów
Pociągi pojadą wiaduktem nad aleją.
Pojadą ciszej, bo przebudowany, kilometrowy odcinek torowiska będzie bezstykowy, czyli nie będzie charakterystycznego stukotu na złączeniach szyn.

Tamtędy będą mogli także przejść piesi
i rowerzyści po dwóch kładkach obok
torów. Dołem, tak jak dotychczas, na
trzech pasach w każdą stronę, odbywać
się będzie ruch kołowy. Różnica polega
na tym, że po przebudowie skrzyżowania, droga pod wiaduktem zostanie obniżona – przestrzeń między dołem wiaduktu a jezdnią wyniesie 4,70 m, by
swobodnie mogły przejechać nawet
największe tiry. Na odcinku około 450
m najpierw zjedziemy w dół, a potem
pod górę.

Chodniki po obu stronach alei, biegnące również pod wiaduktem, będą nieco
wyżej – wysokość przejścia wyniesie 2,5
metra. Rozgraniczający jezdnie pas zieleni pozostanie, by móc w przyszłości
poprowadzić tam linię tramwajową. Dlatego też zrezygnowano z podpory wiaduktu. Konstrukcja będzie jednolita, łukowa, o rozpiętości 50 metrów. Przy
wiadukcie będzie przepompownia, odbierająca wody opadowe, by nie powtórzyła się sytuacja z ul. Spółdzielczej,
gdzie po każdym większym deszczu wodę spod wiaduktu muszą wypompowywać strażacy.
O tym wszystkim opowiadał, 9 września, w ratuszowej auli główny projektant
Krzysztof Żółtowski z gdańskiego Konsultacyjnego Biura Projektowego, któremu zlecono opracowanie planu przebudowy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego
z przecinającym ją torowiskiem. Po przebudowie układ komunikacyjny zasadniczo nie zmieni się. Będzie za to jechało się
aleją szybciej, bezpieczniej, ciszej.
Projekt zaakceptowały już kolejowe
spółki, w tym roku jeszcze gotowy będzie projekt techniczny i ogłoszony
przetarg na realizację. Trzeba jeszcze
wytyczyć objazdy, bo budowa potrwa
około dwóch lat. W tym czasie zapewne miasto jeszcze bardziej „zakorkuje
się”, ale lepszego rozwiązania nie ma –
mu si być go rzej, że by po tem by ło
znacznie lepiej.
E.J.

Proporzec Pokoju w „Ósemce”
Od 20 lat biało – czerwony Proporzec Pokoju i księga pamiątkowa przechodzi co roku do innej szkoły. Podobnie było i w tym roku. 1 września, na
uroczystej mszy św. w kościele Świętego Krzyża Gimnazjum nr 8 przejęło je
od Szkoły Podstawowej nr 23. Proporzec i Księga to symbole walk o wolną
Polskę ufundowane przez żołnierzy-kombatantów II wojny światowej. Gimnazjaliści z „Ósemki’ będą się nimi opiekować przez cały rok szkolny
2009/2010, a proporzec uczestniczyć będzie we wszystkich szkolnych uroczystościach.
Msza św. w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej, odprawiona została w intencji ojczyzny. Wzięli w niej udział kombatanci, przedstawiciele
władz miasta oraz szkół. Podczas mszy z-ca prezydenta Płocka Tomasz
Kolczyński wbił pamiątkowe gwoździe w drzewca zgromadzonych sztandarów. Następnie wszyscy zebrani odśpiewali Rotę.
(rł)

W ogólnopolskim internetowym konkursie
fotogra ficznym Alior
Banku – „Pozytywy naszych miast” mieszkańcy Płocka zamieścili aż
94 zdjęć. Najwięcej pozytywnych ocen internautów zdobyło zdjęcie
za ty tu ło wa ne „Sy me trycz ne bar wy no cy”
i to jego autor (Croix)
zdobył na grodę publiczności.
W konkursie aktywnie uczestniczyło blisko
13 tys. osób, opublikowano ponad 18 tys.
zdjęć. Wszystkie zwycięskie fotografie można obejrzeć na portalu,
pod adresem: http://pozytywy.aliorbank.pl. (j)

Na jubileusz Żytomierza
W ubiegłym roku, za pośrednictwem Kon su la tu Ge ne ral ne go
w Łucku Płock nawiązał kontakt
z Żytomierzem. Miasto to, leżące
w rejonie poleskim, należy do najstar szych hi sto rycz nych miej sco wości na Ukrainie. Obecnie obchodzi jubileusz 1125-lecia. Na uroczy sto ści za pro szo no de le ga cję
Płoc ka. W ob cho dach (10 – 14
września) uczestniczyło dwoje radnych i kierownik ratuszowego oddziału funduszy europejskich.
Jak to robią w Portugalii

W Płocku od 4 lat organizowany
jest Fe sti wal Fil mów Tu ry stycz nych. Podobny – Art&Tur – odbywa się w portugalskim mieście Barcelos, skąd otrzymaliśmy zaproszenie do udziału płockiej delegacji.
Od 23 do 28 września dwoje reprezentantów Płocka podpatrywać będzie, jak taki festiwal organizuje
się w Portugalii.

Na dobry początek
Płocki Czerwony Krzyż pomógł najmłodszym. Ubogie dzieci z klas I-III
z Płocka i powiatu, 8 września otrzymały wspaniały prezent. W kolorowych
tornistrach znalazły się m.in.: kredki,
długopisy, linijki i zeszyty. Wszystko
dzięki dobremu sercu płocczan i firm,
zaangażowanych w akcję „Czerwonokrzyska wyprawka dla żaka”.
22-23 i 29-30 sierpnia, w supermarketach Auchan i Polo Market (przy ul.
Tysiąclecia) odbyła się wielka zbiórka
da rów dla po trze bu ją cych dzie ci.
O hojności płockich sklepów może
świadczyć liczba zebranych zeszytów
– było ich 1507. Pomocną dłoń wyciągnęli także pojedynczy darczyńcy, najczęściej zachowujący anonimowość.
To już dziewiąta edycja akcji „Czerwo no krzy ska wy praw ka dla ża ka”.
PCK co roku stara się wybierać inne
pla ców ki, by każ dy po trze bu ją cy
uczeń mógł sko rzy stać z po mo cy.
W tym roku, wypełnionymi po brzegi
plecakami będzie cieszyć się 75 dzieci.

Podobną akcję – „Zaczarowany tornister” – zorganizował również PKN
Orlen. Podczas 23 dni skompletowano
328 tor ni strów peł nych szkol nych
przyborów. Pomogli pracownicy Orlenu oraz zaprzyjaźnione firmy. Prezenty wręczono 4 września, podczas pikniku rodzinnego w Domu Technika.
(ms)

Folklor w Loznicy

Od 16 do 22 września w partnerskim mie ście Loz ni ca w Ser bii
odbywać się będzie 75. Festiwal
Fol klo ry stycz ny „Vuk’s fa ir”.
Główne atrakcje będą miały miejsce pod Loznicą, w miejscowości
Tršić, gdzie urodził się wybitny pisarz i językoznawca Vuk Karadzić.
Na festiwal zaproszono delegację
z Płocka.
Światowy Dzień Dziecka

Pięciu uczniów wraz z nauczycielem j. niemieckiego z Zespołu
Szkół nr 2 weźmie udział w Światowym Dniu Dziecka organizowanym w Darmstadt w dniach 17 – 21
września. Dzieci z Płocka otrzymały zaproszenie na tę imprezę po raz
siód my. Kosz ty zak wa te ro wa nia
i wyżywienia pokrywa strona zapra sza ją ca, na to miast z bu dże tu
miasta sfinansowane będą koszty
podróży.
(j)

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka zaprasza na
nową stronę internetową

funduszgrantowy.plock.eu
Fundacja chce, aby była ona nie
tylko witryną prezentującą sam
fundusz (strukturę, cele, projekty),
ale również portalem wymiany doświadczeń między organizacjami
pozarządowymi, na rzecz których
działa. Tu będą mogły promować
swoje działania (aktualności oraz
kalendarz), dzielić się uwagami
i informacjami (forum), a także
wymienić między sobą rzeczy, poszu kać pomocy, wolontariuszy
(ogłoszenia)
(rł)
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Kto widział?
Kto wie?
Policja i rodzina zaginionej 39letniej Agnieszki
Wąsowskiej proszą o po moc
wszystkich, którzy
widzieli ją i mogą
udzielić jakichkolwiek informacji
o tej kobiecie. Zaginęła 21 sierpnia tego
roku, do dziś nie dała znaku życia.

Minęło pół miesiąca

MARIUSZ SEPIOŁO

Prezydent zarządził

Agnieszka Wąsowska mieszka w Nowym Boryszewie pod Płockiem. 21 sierpnia razem z mężem rano była w Płocku.
Pobrała pieniądze w banku w okolicy ul.
Królewieckiej i tam ok. godz. 8.15 małżonkowie rozstali się. Pani Wąsowska
miała iść do ZUS, ale nie dotarła do tej instytucji. Wszelki ślad po niej zaginął.
Policja prosi wszystkie osoby, które
widziały zaginioną, wiedzą coś o jej
losie, miejscu pobytu itp. o kontakt
bezpośrednio w komendzie miejskiej
przy ul. Słowackiego lub telefonicznie:
nr 024 266 15 66 albo bezpłatny alarmowy 997.
KMP w Płocku

* 1 września do płockich szkół pomaszerowało ponad 17 tysięcy uczniów
(prawie 600 mniej niż rok temu).
* Przychodnia przy ul. Miodowej wzbogaciła się o aparat do badania siatkówki oka.
* Druga tura naboru studentów w płockich uczelniach kończy się 18
września.
* 6 września z Fary wyruszyła kolejna
piesza pielgrzymka do sanktuarium
Matki Bożej Skępskiej.
* Wiceprezesa ds. finansowych Wisły
Płock Krzysztofa Jaguckiego zastąpił na stanowisku Dariusz Kusiak –
członek rady nadzorczej spółki.
* 7 września zamknięto dla ruchu ul.
Mickiewicza – na odcinku od ul.
Sportowej do Obrońców Płocka
1920 roku. Budowa ronda w tym
rejonie potrwa do końca października.
* Drogowcy rozpoczęli prace związane
z poszerzeniem drogi dojazdowej do
budowanej przy ul. Wyszogrodzkiej
galerii Mazovia. Handlowo-rozrywkowy obiekt ma być gotowy wiosną.
* W niedzielę, 6 września, we wszystkich parafiach diecezji płockiej zbierano pieniądze na pomoc rolnikom,
którzy utracili swe zbiory po burzach
i gradobiciach.
* Byli pracownicy Fabryki Maszyn
Żniwnych zgłosili pomysł, by nazwę
jednego z największych niegdyś
w Płocku zakładów nadać jednej
z uliczek, przylegających do terenu
po FMŻ.
* Ponad 280 pracowników Orlenu złożyło deklaracje dobrowolnych odejść
z pracy. W zależności od stażu pracy
otrzymają odprawy od kilkunastu do
kilkudziesięciu tysięcy złotych.
* Do Sądu Okręgowego w Płocku wpłynęły pierwsze wnioski o odbywanie
kary w systemie dozoru elektronicznego (z obrączką na nodze).
* Płocczanie powyżej 65 roku życia mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie. Program profilaktycznych
szczepień finansuje Urząd Miasta.
* Rozpoczął się remont ul. Wyszogrodzkiej – potrwa 10 miesięcy.
* W czasie wakacji na płockich drogach
życie straciło 15 osób.
(j)
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Więcej dla zdrowia

174 tys. zł to wnioskowana przez miasto kwota na zakup pomocy
dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach rządowego
programu „Radosna szkoła”.

Miejsca zabaw
w płockich szkołach
Zgodnie z rządowym programem
w każdej szkole podstawowej powinny powstać miejsca zabaw (wewnątrz
bu dyn ku szkol ne go) wy po sa żo ne
w przyrządy pozwalające na zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu, tj.
duże i miękkie klocki, miękkie piłki
w różnych kolorach i wielkościach,
materace do zabaw, tory przeszkód,
elementy lub zestawy umożliwiające
pokonywanie wysokości, a także tzw.
kąciki tematyczne, np. z układankami
czy grami planszowymi. Dziecko powinno też mieć możliwość wyciszenia
się i relaksu w dogodnej pozycji, stąd
materace i pufy.
– Mimo wakacyjnej przerwy wszystkie uprawnione placówki (16 szkół
pod sta wo wych i szko ła mu zycz na)
zgłosiły zapotrzebowanie – mówi Ewa
Adasiewicz, dyrektor Wydziału Edukacji UMP. Rządowy program zakłada wsparcie finansowe dla organów
prowadzących szkoły na zakup (tę formę wybrał płocki samorząd) lub zwrot
kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole (I etap

– 100 proc. finansowania z budżetu
państwa) i na urządzenie szkolnego
placu zabaw (II etap – 50-proc. udział
finansowy samorządów). Realizacja
programu rządowego zaplanowana została na lata 2009 – 2014. Koszt całego programu wynosi 2,4 miliardy złotych, z czego 1,27 miliarda złotych
pochodzić będzie z budżetu państwa,
a 1,1 miliarda złotych stanowić będzie
fi nan so wy wkład włas ny or ga nów
prowadzących.
W tym roku – w ramach programu do przekazania szkołom przeznaczono
kwotę 40 milionów złotych. W pierwszej kolejności środki te zostaną rozdysponowane między szkoły, które
złożyły wnioski na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Takich wniosków jest prawie 7,5
ty sią ca spoś ród nie mal 14 ty się cy
uprawnionych szkół.
Koszt zakupu pomocy dydaktycznych będzie finansowany w 100 proc.
z budżetu państwa do kwoty 6 lub 12
tys. zł, w zależności od liczby uczniów w klasach I-III.
(rł)

Cieplej
Jak pilnować
w „dwunastce” skarpy
Rozstrzygnięty został przetarg na
termomodernizację kompleksu Szkoły
Podstawowej nr 12 (wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem) przy ul. Brzozowej 3. Spośród 6 złożonych ofert
komisja przetargowa wybrała do wykonania tego zadania Zakład Remontowo-Budowlany Ireneusza Markowskiego z Gąbina. Ocielenie szkoły ma
wykonać do końca października za
247 tys. 660 złotych.
(j)
Sygnały Płockie

Za kład In ży nie ryj ny GE O REM
z Sosnowca podpowie jak najlepiej
pilnować ruchów skarpy wiślanej. Firma ta wybrana została w przetargu na
opra co wa nie pro jek tu tech nicz ne go
mo ni to rin gu
in kli no me trycz ne go
przemieszczeń skarpy wraz z zainstalowaniem 4 inklinometrów na odcinku
od sądów do schodów w Jarze Kazimierza. Za przygotowanie projektu
zapłacimy 85 tys. 400 złotych.
(j)

Do wmurowania aktu erekcyjnego
pod rozbudowę Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy,
marszałek województwa Adam Struzik zaprosił (4 września) wszystkich,
którzy chcieli w tym uczestniczyć.
Symboliczną porcję cementu dołożyli
więc przedstawiciele konsorcjum Petromechaniki S.A. i Petroinvest-Bud –
głównych wykonawców inwestycji,
a także pracownicy MWOMP oraz dyrekcja placówki.
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy sprawuje opiekę profi lak tycz ną nad pra cu ją cy mi oraz
świadczy usługi lecznicze w szerokim
zakresie. W skład oferowanego pakietu wchodzą: ambulatoryjna specjalistyka medyczna (okulistyka, laryngologia, neurologia, dermatologia, reumatologia, chirurgia, interna, pulmonologia, kardiologia, psychiatria, psycho lo gia), ba da nia pro fi lak tycz ne,

psychologiczne, badania do celów sanitarnych i dla kandydatów do zawodu
sędziego. Ponadto, MWOMP oferuje
nowoczesną diagnostykę laboratoryjną, usługi z zakresu diagnostyki obrazowej i szeroki zakres zabiegów fizjoterapeutycznych.
Ośrodek prowadzi także konsultacje
dla podstawowych jednostek służby
me dy cy ny
pra cy,
dia gno sty kę
i orzecznictwo w zakresie patologii
za wo do wej. Peł ni ro lę na dzor czą
i szkoleniową dla lekarzy i pielęgniarek wykonujących zadania służby medycyny pracy na terenie województwa
mazowieckiego.
Nowy budynek będzie miał ok. 2300
mkw. powierzchni. Powstanie w nim
duża część rehabilitacyjna. Lekarze będą przyjmować w swoich własnych gabinetach. Przed ośrodkiem powstanie
prawdopodobnie parking na 40 miejsc.
Inwestycja zakończy się za 2 lata. (ms)

62 mln zł z UE
na rozbudowę Winiar
Budowa nowego pawilonu, w którym zlokalizowane zostaną m.in. Oddział Neurologiczny, Nefrologiczny,
Dziecięcy, Onkologiczny, Apteka Zakładowa i Zakład Bakteriologii, a także
zakup specjalistycznego sprzętu to inwestycje, które zostaną zrealizowane
w Płocku dzięki funduszom unijnym.
Marsza łek woje wódz twa, dyrektor
MJWPU oraz dyrekcja szpitala podpisali preumowę w sprawie dofinansowania projektu. Koszt inwestycji to ponad
72 mln zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie przeszło 62 mln zł.
Projekt zakłada rozbudowę szpitala
oraz doposażenie oddziałów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną.
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę dwukondygnacyjnego
pawilonu. Dzięki inwestycji rozszerzona zostanie baza łóżkowa i diagnostyczna, zwiększenie liczby stanowisk
dializacyjnych zapewni pacjentom dostęp do leczenia w pobliżu miejsca ich
zamieszkania.

Realizacja projektu zapewni także
po pra wę wa run ków hos pi ta li za cji
dzieci. Dla małych pacjentów przygotowane zostaną przytulne sale z łazienkami i łóżkami dla matek. Dzięki
wsparciu unijnemu apteka rozszerzy
swoją działalność o nowoczesną pracownię przygotowania leków cytostatycznych oraz pracownię przygotowania żywienia pozajelitowego, co jest
niezbędne i ściśle powiązane z utworze niem od dzia łu on ko lo gicz ne go.
W ramach projektu powstanie także
no wo czes ny za kład dia gno stycz ny.
Zakup aparatury laboratoryjnej umożliwi rozszerzenie zakresu wykonywanych badań.
W imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego preumowę podpisali: marszałek Adam Struzik i dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Wiesław Raboszuk, ze strony beneficjenta – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Stanisław Kwiatkowski.
MM

Radziwie wcześniej
W poprzednim numerze „Sygnałów Płockich” pisałem o budowie nowych
przedszkoli („Jak inwestują w Płocku”, nr 15/216) na osiedlach Ciechomice
i Radziwie. Do tekstu wkradł się błąd. Otwarcie ofert nastąpiło (8 września)
w przypadku przedszkola w Ciechomicach (nie, jak pisałem, na Radziwiu).
Natomiast 15 lipca 2010 r. do użytku zostanie oddane przedszkole w Radziwiu
(nie w Ciechomicach). Zainteresowanych serdecznie przepraszam.
Mariusz Sepioło
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Podstrefa
specjalna
Radni wyrazili zgodę na ustanowienie przy ul. Łukasiewicza
na działce o pow. 4,3 ha płockiej
podstrefy Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.
Działka jest własnością firmy
FLEXPOL, która zamierza wybudować tam halę i magazyny
o pow. 8 tys. mkw. do produkcji
orientowanych folii poliolefinowych – 27 tys. ton rocznie. Inwestycja, z uruchomieniem innowacyjnej linii technologicznej, kosztować będzie ponad 98
mln złotych. Ponieważ firma nie
jest w stanie sfi nansować
wszystkiego ze środków własnych,
wystąpiła o wydzielenie podstrefy,
która gwarantuje korzystniejsze
warunki ekonomiczne.
Inwestor deklaruje, że stworzy
tam 37 nowych miejsc pracy. (j)

Stary Rynek
wewnętrzny
Dotychczas Stary Rynek miał
status drogi gminnej, co powodowało rozproszenie kompetencji
w zakresie jego funkcjonowania
(działalność gospodarcza, imprezy, utrzymanie porządku). Radni
na sierpniowej sesji pozbawili
Stary Rynek kategorii drogi gminnej, uznając że jest to ogólnodostępny plac miejski o charakterze drogi wewnętrznej. Odtąd
plac przed ratuszem ma jednego
zarządcę – Miasto Płock.
(j)

Projekt czterech
dla bezpieczeństwa
Powiat szydłowiecki wystąpił
do trzech powiatów (zwoleńskiego, łosickiego i miasta Płock)
z inicjatywą zawiązania partnerstwa w celu wspólnego ubiegania
się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego
na realizację projektu poprawiającego bezpieczeństwo. Chodzi
o zakup 4 samochodów z podnośnikiem hydraulicznym dla straży
pożarnej – po jednym dla każdego partnera. Potrzeba na to 4 mln
złotych. Dofinansowanie, o które
wspólnie będziemy się ubiegać
może wynieść do 85% tej kwoty.
Resztę dołożą powiaty ze środków własnych.
Na sesji radni wyrazili zgodę
na przystąpienie Płocka do tego
projektu i upoważnili Prezydenta
do podpisania stosownej umowy
partnerskiej.
(j)
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Płock podpisze umowę o współpracy z miastem
Huai’an w Chińskiej Republice Ludowej

Azjatycki partner
Partnerzy mają zamiar wymieniać się
doświadczeniami w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu oraz gospodarki i działalności samorządowej.
Kontakty z chińskim miastem rozpoczęły się w lutym 2006 roku dzięki pośrednictwu Konsulatu Polskiego w Szanghaju.
Efektem tego był przyjazd chińskiej delegacji do naszego miasta. We wrześniu
2007 r. podczas oficjalnej wizyty delegacji
Płocka w Huai’an został podpisany list intencyjny o współpracy.
Huai’an to miasto w prowincji Jiangsu,
w jego skład wchodzą cztery dzielnice oraz
cztery powiaty. Obszar o powierzchni ponad 10 tys. kilometrów kwadratowych zamieszkuje 5,24 miliona osób, z czego ponad 895 tys. w granicach miasta. Huai’an
położone jest w środkowej części Północnej Równiny Jiangsu.

Miasto posiada
bogatą historię, sięgającą ponad 2200 lat. Razem z Yangzhou,
Suzhou i Hangzou tworzy tzw. „Cztery
Główne Metropolie” wzdłuż Wielkiego Kanału. Z Huai’an pochodzą m.in. wielki strateg
Hanxin, autor „Pielgrzymki na Zachód” oraz
bohater narodowy Guan Tianpei. Tutaj urodził się także, w 1898 roku i spędził pierwszych 12 lat życia Zhou Enlai – pierwszy
premier ludowych Chin.
Dzięki bogatej kulturze Huai’an jest
miastem turystycznym z wieloma malowniczymi miejscami oraz zabytkami. Największą atrakcją jest jezioro Hongze – trzecie pod względem wielkości w Chinach.
Nad nim znajduje się Mauzoleum Przodków z Dynastii Ming, które archeolodzy
nazywają „Chińskie Pompeje”. Grobla jeziora znajduje się przy Wielkim Murze

Ambitne plany Wisły
Jednym z głównych tematów sierpniowej sesji Rady Miasta była informacja na
temat funkcjonowania klubu sportowego
Wisła Płock S.A. Radni zapoznali się z obszernym materiałem opisującym sytuację
kadrową, finansową i zamierzenia na ten
i przyszły rok.
Wielkie nadzieje wiązane są ze znacznymi zmianami kadrowymi, tak w zespołach
piłki ręcznej jak i nożnej. Nowi zawodnicy
(6 osób) muszą się zintegrować i wdrożyć
zasady duńskiego szkoleniowca Flemminga Olivera Jensena, by odzyskać w sezonie
2009/2010 tytuł Mistrza Polski w piłce
ręcznej i ponownie zdobyć Puchar Polski.
A za dwa, trzy lata być solidnym europejskim klubem na średnim poziomie. Natomiast II zespół piłki ręcznej, którego trzon
stanowią zawodnicy z rocznika 1991, postawił sobie cel – awans do I ligi. Zespół ju-

niorów zamierza obronić tytuł Mistrza Polski Juniorów Młodszych.
Trudniejsza jest sytuacja i mniej sprecyzowane cele w sekcji piłki nożnej. I tu nastąpiły znaczące zmiany kadrowe; klub
rozstał się z 12 zawodnikami. Eksperymenty w poprzednim sezonie okazały się chybione. Drużyna powinna być wzmocniona
4 – 5 dobrymi zawodnikami. Wówczas będzie można spróbować realizować główny
cel, jakim jest znalezienie się w pierwszej
piątce zespołów pierwszoligowych. II zespół, reaktywowany po 5-letniej przerwie –
oparty został o wychowanków i zawodników z szerokiej kadry I drużyny. Młodzi
piłkarze radzą sobie nieźle – po rundzie
wiosennej uplasowali się na 12 miejscu
w grupie łódzko-mazowieckiej. W klubie
pracuje też 8 zespołów młodzieżowych
i grupa naborowa.

Uporządkować parkowanie
Ze znalezieniem miejsca na zaparkowanie samochodu (już nawet poza godzinami
szczytu) jest w naszym mieście coraz trudniej. Problem się sam nie rozwiąże, dlatego
podjęto próbę wprowadzenia parkingowego ładu, uchwalając wytyczne do Polityki
Parkingowej miasta. Podjęta na sierpniowej sesji Rady Miasta uchwała określa zasady i tryb działania w sprawie urządzania
miejsc parkingowych ze wskaźnikami ilościowymi i jakościowymi, zróżnicowanymi
dla różnych obiektów w różnych strefach
przestrzeni miejskiej. Celem jest ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych na
obszarze Starego Miasta, uwolnienie chodników, ułatwienia dla rowerzystów, poprawa jakości środowiska.
Miasto podzielono na 3 strefy parkowania: Stare Miasto, obszar śródmiejski i pozostały teren. W zależności od strefy zróżnicowano liczbę obowiązkowych miejsc
parkingowych. I tak np. na Starym Mieście

na jeden lokal użytkowy przypadać powinno jedno miejsce, także jedno na każde
mieszkanie. W strefie II jedno miejsce na
jedno mieszkanie, ale już dwa na lokal
użytkowy. Najdalej od śródmieścia normy
przewidują po 2 miejsca postojowe na każdy lokal mieszkalny i użytkowy.
Hotele (w zależności od kategorii i lokalizacji) muszą zapewnić swoim gościom od
40 do 80 miejsc parkingowych na 100 pokoi.
Obiekty handlowe o powierzchni powyżej 2
tys. mkw. musza mieć parking na minimum
15 samochodów na każdy tysiąc metrów
w strefie I, na 20 samochodów w strefie II
i minimum 30 pojazdów w strefie III. Przy
cmentarzach powinny być parkingi na 15
miejsc na każde tysiąc metrów cmentarza
w centrum miasta i 25 miejsc na obrzeżach.
Przy szkołach średnich wytyczne mówią
o minimum 14 miejscach na 10 izb lekcyjnych w strefie I, 20 w strefie II i 30 w strefie III. Przy przychodniach zdrowia liczbę

Chińskim. Huai’an szczyci się również Zatopionym Miastem Sizhou, Parkiem Leśnym oraz świątynią Tieshan, przyciągającą
turystów z całego świata.
Huai’an to także przemysł: metalurgiczny, maszynowy, tekstylny, chemiczny i tytoniowy. Rozkwit przeżywają również: inżyniera genetyczna, medycyna, ochrona
środowiska oraz elektronika.
W Huai’an funkcjonuje pięć wyższych
uczelni: Kolegium Nauczycielskie, Instytut
Technologii, Uniwersytet Yanhuang, Informatyczno-Techniczne Kolegium Zawodowe i Kolegium Nauk Żywieniowych.
Huai’an współpracuje z 10 miastami
w 9 krajach: Francji, Ekwadorze, Białorusi, USA, Korei, Włoszech, Rosji, Niemczech oraz Japonii.
(m.d.)

Sporo miejsca w przygotowanym opracowaniu poświęcono planom inwestycyjno-remontowym. Większość obiektów wymaga naprawy. Do najpilniejszych zaliczono wymianę
węzłów c.o. na terenie stadionu, remont pawilonu sportowego oraz dostosowanie obiektu
na przyjmowanie kibiców przyjezdnych
(utwardzenie terenu, podjazd dla służb technicznych i policji). W sumie zaplanowano 18
zadań z budową nowej studni głębinowej (na
podlewanie murawy) i montażem nowocześniejszej tablicy wyników włącznie.
Jeśli chodzi o finanse, klub – jako spółka
miejska – rozpoczął działalność z ujemnym
wynikiem. Podstawą finansowania klubu są
umowy reklamowe z PKN Orlen, Urzędem
Miasta, Vectrą, Galerią Wisła i kilkoma
mniejszymi podmiotami. Szacuje się, że
w tym roku przychody spółki powinny wynieść około 19 mln złotych, a koszty jej działalności 17 milionów, a więc wynik końcowy
powinien być dodatni, tym bardziej że taki
osiągnięto w pierwszych 6 miesiącach. (j)

miejsc parkingowych wyliczono (odpowiednio do strefy) na 8, 12 lub 20 na 10 gabinetów. Lokale gastronomiczne oraz muzea, kina i teatry mają obowiązek zapewnić
swoim klientom do 12 do 25 miejsc parkingowych na sto miejsc w lokalu. Na każdym
parkingu 10% miejsc przeznaczyć należy
dla osób niepełnosprawnych.
Najtrudniej będzie zrealizować te cele na
Starym Mieście. Możliwe to będzie po wybudowaniu dwóch dużych wielopoziomowych parkingów (przy ul. Kościuszki
i Sienkiewicza) ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Zakłada się, że na pierwszy z nich przeniosą się pojazdy parkujące obecnie w kwartale zamkniętym ulicami: Tumską, Sienkiewicza, Misjonarską,
Kościuszki z Placem Obrońców Warszawy
i Narutowicza oraz Starym Rynkiem. Natomiast przy ul. Sienkiewicza powinny znaleźć miejsce pojazdy z rejonu zamkniętego
ulicami: Królewiecką, 1 Maja, Kolegialną,
Kwiatka, Bielską, Zduńską, Okrzei, Ostatnią z Nowym Rynkiem.
(j)
Sygnały Płockie

*XL SESJA RADY MIASTA*XL SESJA RADY MIASTA*XL SESJA RADY MIASTA*XL SESJA RADY MIASTA*XL SESJA RADY MIASTA*

Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na XL
nadzwyczajnej sesji w dniu
1 września 2009 roku:

1. UCHWAŁA NR 576/XL/09 w sprawie ustalenia nazwy ulicy,
2. UCHWAŁA NR 577/XL/09 w sprawie ustalenia nazwy ulicy.

Dwie nowe ulice
Na uroczystej sesji Rady Miasta
(1 września) podjęto dwie uchwały związane z tematem obrad, poświęconych 70.
rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Postanowiono upamiętnić dwie jednostki
stacjonujące w okresie międzywojennym
w Płocku, nadając ich nazwy ulicom.
Ulica 4 Pułku Strzelców Konnych
to obecnie krótki odcinek dotychczasowej ul. Sienkiewicza (od Wyszogrodzkiej do al. Kilińskiego, między Ogrodem Jordanowskim a byłą jednostką).
Natomiast nazwę 8 Pułku Artylerii
Lekkiej nosić będzie zupełnie nowa
ulica, wytyczona za zabudowaniami
byłej jednostki, mająca swój początek
od ul. Wyszogrodzkiej, równoległa z al.
Kilińskiego.
(j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone
podczas XXXIX sesji
Rady Miasta Płocka:
Wioletta Kulpa

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Proszę o określenie terminu realizacji prac
(progi zwalniające i chodnik w ul. Filtrowej) i przesunięcie budowy ul. Filtrowej
na wcześniejsze lata (w WPI inwestycja
zapisana jest na 2013 rok). 2/ W sprawie
nowej organizacji ruchu w Alei Jachowicza i Piłsudskiego. 3/ Dotyczy przyjaznych godzin otwarcia punktu kasowego
dla mieszkańców w SITA PGK (obecnie
kasa jest czynna od 10 do 14). 4/ Bardzo
proszę o usunięcie suchych drzew z Nowego Rynku, ul. Królewieckiej i klonu na
ul. Tumskiej. 5/ Mieszkańcy osiedla Trzepowo zwracają się z prośbą o ustawienie
przystanku autobusowego tuż przed granicą z gminą Radzanowo (dotychczasowa
odległość między przystankami jest zbyt
duża).

– Płock wyglądał jak miasto wymarłe – wspominał ks. prof. Michał Grzybowski. – Ludzie pochowali się w swoich mieszkaniach i czekali. Pierwsza swastyka zawisła na ratuszu.

Płocki Wrzesień
Urząd Miasta Płocka postanowił uczcić rocznicę wybuchu II wojny światowej zwołując sesję nadzwyczajną Rady
Miasta. W auli ratusza pojawiły się najwyższe władze Płocka, radni, a także
parlamentarzyści: senator Eryk Smulewicz i poseł Marek Opioła. Szczególnie
ciepło przywitano kombatantów – bohaterów tamtych czasów. Po uroczystości
w ratuszu złożono wspólnie kwiaty na
płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

J. GAWRYŁKIEWICZ

z obrad rajców

Marek Krysztofiak
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ W sprawie rozbudowy Miejskiego
Przedszkola nr 34 o sąsiednie pomieszczenia zajmowane dziś przez lokatorów.
2/ W jakim terminie planowana jest przebudowa ul. Czwartaków i czy zlikwidowane będą przyblokowe parkingi? 3/ Proszę o podjęcie działań, mających na celu
przywrócenie przedwojennej, podstawowej wersji herbu Płocka poprzez umieszczenie w prześwicie bramy Krzyża Walecznych, oraz usunięcie z herbu reprezentacyjnego Orderu Krzyża Grunwaldu
III klasy, ustanowionego w 1943 roku
przez dowództwo Gwardii Ludowej
w porozumieniu z PPR.
Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Mieszkańcy ul. Dobrzykowskiej proszą
i zwiększenie częstotliwości kursowania
i przedłużenie linii nr 2. 2/ Proszę o przeprowadzenie pielęgnacji topoli na Nowym Rynku. 3/ Na skrzyżowanie ul. Góry i Kutnowskiej nawiewany jest piasek
z pobocza – proszę o zlikwidowanie pobocza.

Krzysztof Buczkowski

Piotr Szpakowicz

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ W związku z opiniami wskazującymi
na istotne uchybienia w koncepcji rewitalizacji Placu Obrońców Warszawy, proszę o informację – czy i w jakim zakresie
zostaną one uwzględnione. 2/ Zwracam
się ponownie o wyjaśnienie bieżącej sytuacji pomnika przyrody (dąb szypułkowy),
zlokalizowanego na terenie planowanej
budowy wielopoziomowego parkingu
przy ul. Kościuszki 3.

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Wnoszę o naprawę oświetlenia wzdłuż
Pasażu Paderewskiego w okolicach ul.
Kutrzeby (brakuje ok. 30 sztuk). 2/ Wnoszę o przeanalizowanie możliwości budowy ścianki wspinaczkowej w budowanej
hali sportowo-widowiskowej lub na stadionie w Borowiczkach (duże zainteresowanie). 3/ Wnoszę o rozszerzenie zakresu
opracowania koncepcji zagospodarowania
terenów sportowo-rekreacyjnych w rejonie

Sygnały Płockie

W wystąpieniach skupiono się przede
wszystkim na losie Płocka w pierwszych dniach okupacji. Tak o „płockim wrześniu” mówił ks. Grzybowski:
– Głównym celem pierwszych ataków
lotniczych na Płock była przeprawa mostowa. Później zadano najbardziej bolesny cios – bomby spadły na katedrę
i zburzyły jej sporą część. Wycofująca
się armia Modlin musiała zniszczyć
płocki most, by hitlerowcy nie przeszli
Wisły. Już 9 września miasto zostało zajęte przez Wehrmacht. Ks. Grzybowski
przypomniał również reakcję cywilnych
mieszkańców Płocka, którzy początkowo starali się nie narażać swoich domów i rodzin na niebezpieczeństwo.
Później powstał jednak prawdziwy ruch
oporu, w którym działali nawet najmłodsi – płoccy harcerze.
– Najciemniejszą stroną niemieckiej
okupacji była tzw. piąta kolumna – mówił ks. Grzybowski. – Grupa współpracująca z nazistami przygotowywała eksterminację płockiej inteligencji. Wymordowano wtedy najbardziej wartościowe jednostki – księży, profesorów,

nauczycieli. Polityka wyniszczania warstwy inteligenckiej w Płocku była oparta na regularnych i masowych aresztowaniach, np. w przeddzień Święta Niepodległości 11 listopada. Płoccy biskupi
(abp. Antoni Julian Nowowiejski i bp.
Leon Wetmański), księża i nauczyciele
ginęli w obozach koncentracyjnych
w Dachau, Mauthausen i Działdowie.
Cennym źródłem informacji o działaniach zbrojnych w Płocku był referat Piotra Wodtke (na zdjęciu). – Pod względem
militarnym, Płock był jednym z najważniejszych miast na Mazowszu. Już od marca 1939 r. przygotowywał się do niemieckiej agresji. W sierpniu mieszkańcy Płocka włączyli się do akcji budowania umocnień przeciwlotniczych – mówił w auli ratusza Piotr Wodtke. – Najbardziej intensywne były naloty 5 września. Wtedy
w płomieniach stanął płocki most.
Wkrótce Płock został włączony do III
Rzeszy. Miasto zostało przemianowane
na Schröttersburg. Okupant opuścił
Płock 21 stycznia 1945 r., kiedy wojsko
polskie wspólnie z oddziałami radzieckimi przekroczyło bramy masta. (ms)

ulic: Batalionu Parasol i Batalionu Zośka.
4/ Wnoszę o wprowadzenie zakazu palenia
tytoniu na plaży Sobótka i wydzielenie
w tym rejonie miejsc dla palaczy.

Elżbieta Podwójci-Wiechecka
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Mieszkańcy ul. Żyznej proszą o ograniczenie prędkości na tej ulicy do 40 km/h.
2/ Dotyczy usunięcia uschniętych drzew
na działkach MZGM. 3/ Dotyczy przyspieszenia przyznania mieszkania Karolinie (z ul. Piekarskiej).

Artur Jaroszewski

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Dotyczy kolejnej koncepcji modernizacji stadionu przy ul. Łukasiewicza. 2/ Proponuję udostępnienie bezpłatnych ulotek reklamujących atrakcje turystyczne Płocka
w lokalach gastronomicznych. 3/ Proszę
o pilne posprzątanie Starego Rynku. 4/
Dotyczy opłat za przyłącza kanalizacji sanitarnej.
Elżbieta Gapińska

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Proszę o szczegółową informację na temat
powołania spółki Centrum Inwestycji
Miejskich. 2/ Proszę o wyjaśnienie: czy
i w jakim zakresie Prezydent Miasta Płocka powinien udzielać odpowiedzi na pytania radnych.
Barbara Smardzewska-Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Na
wniosek mieszkańców proszę o zamontowanie progów zwalniających na początkowym fragmencie ul. Jaworowej oraz ul.
Wrzosowej. 2/ Proszę o zainstalowanie
ograniczników,
uniemożliwiających
wjazd samochodów na ścieżkę rowerową
w ul. Łąckiej od strony ronda w Górach.
3/ Jakie plany ma właściciel tj. MTBS
w stosunku do byłego młyna przy ul. Kolejowej 32? 4/ W imieniu wiernych,
uczestniczących w mszach świętych
w kaplicy Miłosierdzia Bożego, proszę
o ustanowienie na Starym Rynku ciszy
w godz. 17 – 18.

Magdalena Lewandowska

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Wnoszę o usunięcie uschniętych drzew
(5 sztuk) z pasa drogowego ul. Przemysłowej. 2/ Wnoszę o usunięcie spękań
i pofałdowań nawierzchni ul. Gwardii Ludowej (przed skrzyżowaniem z ul. Przemysłową). 3/ Wnoszę o zbadanie poziomu hałasu w al. Jachowicza przy skrzyżowaniu z 11 Listopada.
Bożena Musiał

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Między ul. Chopina i Otolińską, między garażami, jest niezagospodarowana
działka, która staje się śmietnikiem.
Czy są jakieś plany do tego terenu? 2/
Dotyczy wycięcia uschniętych drzew
wzdłuż ul. Otolińskiej. 3/ Po każdym
deszczu wzdłuż budynków przy ul. Otolińskiej 12a i 12b tworzą się rozlewiska.
Proszę o rozwiązanie tego problemu.
4/ Przy sklepie Tesco (Dworcowa/Chopina) jest zaniedbana działka, która staje się śmietnikiem. 5/ Nadanie imienia
Fabryki Maszyn Żniwnych ulicy na terenie po byłej FMŻ. 6/ Jakie plany są
wobec niszczejącej hali wysokiego
składowania po FMŻ? 7/ Dotyczy namalowania pasów w uliczce obok Nowatora.
Opr. (j)
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Nasza wolność

Dla najlepszych

– Wizja dwudziestu straconych lat III
RP jest wizją zbyt ciemną i pesymistyczną – mówił w auli warszawskiej Szkoły
Głównej Handlowej Lech Kaczyński.
– Ale naszym obowiązkiem jest dyskutować o sukcesach i porażkach tych czasów. Konferencji, którą otworzył tymi
słowami Prezydent Polski, przysłuchiwali się także płocczanie z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
Zaproszeni goście próbowali odpowiedzieć na pytanie „Jak zagospodarowaliśmy naszą wolność?”. Gospodarzem spotkania był przewodniczący
krajowej „Solidarności” Janusz Śniadek, a przybyli m.in.: prezydent Lech
Kaczyński, minister gospodarki Waldemar Pawlak, prezes IPN Janusz Kurtyka, ekonomista Ryszard Bugaj i histo ryk An to ni Du dek. Za pro sze nia
otrzymali też przewodniczący oddziałów regionalnych „Solidarności”. 28
sierpnia, na kilka dni przed historyczną datą podpisania tzw. porozumień
sierpniowych, w auli SGH zasiedli
związkowcy – następcy tych, którzy

Od pięciu lat pomagają najzdolniejszym uczniom w realizowaniu swoich
naukowych marzeń. Ich podopieczni
z sukcesami biorą udział w olimpiadach
i konkursach przedmiotowych. 4 września, w auli Zespołu Szkół Centrum Edukacji, zainaugurowano V edycję projektu edukacyjnego Deltaklub.
Inauguracja nowego, „deltowego” roku szkolnego była okazją do podsumowań. Najbardziej zaangażowani w pracę
klubu nauczyciele otrzymali drobne
upominki. Nie zabrakło również pochwał dla najbardziej uzdolnionych uczniów – lauretów olimpiad matematycznych i informatycznych, kiedyś uczestników projektu Deltaklub, a dziś studentów najlepszych uczelni.
– Sądzę, że zrealizowaliśmy nasze założenia – mówiła Ewa Adasiewicz
z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta
Płocka, jedna z organizatorek projektu.
– To przede wszystkim zasługa nauczycieli. Ale na tym nie zamierzamy poprzestać. Chcemy jeszcze bardziej zmobilizować naszych podopiecznych. Wkrótce
wdrożymy stypendia miesięczne. Będą
przysługiwały prymusom, którzy wyka-

dwadzieścia lat temu walczyli o wolną
Polskę.
– Moja ocena ostatnich dwudziestu lat
ciągle pozostaje pesymistyczna – mówił
specjalnie dla „Sygnałów Płockich” jedyny pisarz wśród gości konferencji, Marek
Nowakowski. – Pozytywów jest mnóstwo
– mamy wolność, możemy swobodnie rozmawiać, mamy gospodarkę wolnorynkową. Ale denerwuje mnie ta nasza „wklęsłość duchowa”, taki małpi, zwierzęcy rodzaj egzystencji. Duchowość się skończyła. Rzeczywistość konsumpcyjna, pęd do
kasy, relatywizm moralny – to w tym upatrywałbym największą porażkę wolnej
Polski.
(ms)

Z kamerą wśród uczniów
Od dwóch lat płocki samorząd systematycznie buduje sieć monitoringu
w miejskich szkołach. W 2007 r. w ramach rządowego programu wspierania
bezpieczeństwa w szkołach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” Płock otrzymał dotację w wysokości 83200 złotych, do której z budżetu miasta dołożono 30 tys. zł. Dzięki temu zbudowano bądź zmodernizowano zestawy wizyjnie w 9 szkołach
(gimnazja nr 2, 4, 5, 8, SP nr 17 oraz
Jagiellonka i Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Ekonomiczno –
Kupieckich).

W 2008 r. z rządowych dotacji uzyskaliśmy 144 785 zł, co w połączeniu z kwotą
z budżetu miasta dało ponad 194,7 tys. zł.
System kamer trafił do kolejnych 10 szkół
(SP nr: 3, 6, 12, 18, 20, Gimnazjum nr 6,
ZS nr 1 i 2, Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego nr 1 i Małachowianki).
Podobnie jak w ubiegłym roku również
i w tym Rada Miasta przeznaczyła na monitoring wizyjny 50 tys. zł, mimo niższej
kwoty (72 tys. zł) dotacji rządowej. Monitoringiem zostaną objęte do końca roku 4
szkoły podstawowe (nr 5, 16, 22, 23) oraz
Zespół Szkół nr 3 i Zespół Szkół Usług
i Przedsiębiorczości.
(rł)

Mniej uczniów
Ubywa uczniów w płockich szkołach.
Widać to zarówno w podstawówkach
(215 dzieci), gimnazjach (255 uczniów),
jak i szkołach ponadgimnazjalnych
(120 uczniów).
Z prognozy na lata 2008-2022 przeprowadzonej na zlecenie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Płocka – wynika,
że w najbliższych latach największe
spadki odnotują właśnie gimnazja
i szkoły ponadgimnazjalne. Prognozowana liczba uczniów w wieku gimnazjalnym będzie malała aż do 2014 roku
(3 286, przy obecnym stanie – ponad 4
tys.). Poziom liczby uczniów z 2009 r.
zostanie ponownie osiągnięty dopiero
w 2022 roku. Prognozowana liczba
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
zmniejszy się w okresie najbliższych 13
lat o ponad 2000, wykazując w ostatnim
okresie tendencję wzrostową.
W przypadku dzieci uczęszczających
do szkół podstawowych spadek jest
nieznaczny i chwilowy. Już od 2010 r.
będzie delikatnie i systematycznie wzra-
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stać. Dodatkowo, od 2012 roku, do dzieci które obejmuje obowiązek szkolny
zostaną włączone 6-latki.
Problemów ze spadkiem nie ma
w płockich przedszkolach. W porównaniu z ubr. szkolnym przybyło 5 oddziałów i 183 dzieci. W najbliższych latach
liczba dzieci w wieku 3, 4, 5 lat będzie
systematycznie wzrastała, osiągając
w 2012 roku i w latach kolejnych ponad
4 tys. (obecnie jest to ponad 3600). (rł)

żą się wysoką frekwencją. Ewa Adasiewicz przyznaje, że mogą wynieść nawet
300 zł.
Dobre wyniki w nauce są gwarancją
sukcesu na studiach. Dobrze wiedzą
o tym pracownicy naukowi Wydziału
Chemii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu: Dominika Panek
i Łukasz Sporny. Naukowcy dali ekscytujący pokaz eksperymentów chemicznych i fizycznych, w których
uczestniczyli także ochotnicy – w większości uczestnicy tegorocznego projektu Deltaklub.
Nie każdy może uczestniczyć w Deltaklubie. Do tegorocznej edycji zakwalifikowało się 75 uczniów. Wcześniej wypełnili oni kartę zgłoszeniową, dostępną
na stronie internetowej www.talenty.plock.edu.pl i przeszli szczegółową
weryfikację. Zostali podzieleni na cztery grupy tematyczne (mazowieckie talenty, chemia, fizyka, matematyka) i od
początku września rozpoczęli zajęcia
w salach „Jagiellonki”, Zespołu Szkół
Centrum Edukacji i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Płocku.
(ms)

Stypendia Miejskie – to nowa, dodatkowa forma wsparcia dla
uczniów mieszkających w Płocku. Wydział Edukacji zakłada, że
może z niej skorzystać ok. 600 młodych płocczan.

Ucz się, ucz
Do tej pory miasto oferowało – dla
uczniów pochodzących z rodzin najuboższych – stypendia szkolne i zasiłki
losowe (dofinansowane z budżetu państwa) oraz stypendia motywacyjne dla
uczniów osiągających najlepsze wyniki
w nauce i sporcie (finansowane wyłącznie ze środków miejskich). To wszystko
zostaje.
Niskie kryteria

Jednak w ostatnich latach można zaobserwować znaczny spadek (ponad
dwukrotny w ciągu 4 lat) liczby udzielanych stypendiów szkolnych. Wynika
to przede wszystkim z coraz mniejszej
liczby uczniów, mieszkańców Płocka,
spełniających kryterium dochodowe
(do 351 zł na osobę w rodzinie). Nie
bez znaczenia dla spadku liczby stypendystów jest również powiększająca się liczba uczniów, którym wstrzymuje się wypłatę stypendium na skutek nadmiernej, nieusprawiedliwionej
absencji.
Z kolei na finansowanie stypendiów
motywacyjnych miasto przeznacza corocznie kwotę 700 000 zł. Stypendia
motywacyjne wypłacane są dwukrotnie w roku po zakończeniu każdego
semestru. Otrzymuje je około 3000
uczniów po każdym semestrze. Z powodu małej częstotliwości ich przyznawania i niskiej wysokości (120 zł)
mają one znaczenie głównie prestiżowe i w takiej formule nie mają większego znaczenia dla wyrównywania
szans w dostępie do edukacji młodzieży uboższej, lecz zdolnej i chcącej się
uczyć.

Stypendia Miejskie
Dlatego płocki samorząd, który zgodnie z ustawą o systemie oświaty, może
tworzyć regionalne lub lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych
oraz wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży, zdecydował się uruchomić własny program.
To konsekwencja wniosków wysnutych z powyższych analiz. Stypendia
Miejskie kierowane są do uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce (4,5
w podstawówkach, 4,3 w gimnazjach i 4
w ponadgimnazjalnych) z dochodem nie
przekraczającym 1008 zł na osobę w rodzinie. Muszą też mieć bardzo dobrą ocenę z zachowania i tzw. wzorową frekwencję (nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności).
– Zakładamy, że z tej formy pomocy
może skorzystać około 500 – 600 uczniów. Mamy nadzieję, że to nowe stypendium, które uczeń będzie otrzymywał
co miesiąc począwszy od II semetru roku szkolnego 2009/2010 zmotywuje do
poprawy wyników nauczania, a także
wesprze finansowo uczniów z rodzin
o niskich i średnich dochodach – mówi
Ewa Adasiewicz, dyrektor Wydziału
Edukacji UMP.
Nowy system nie będzie wymagał
znaczącego zwiększenia środków na
ten cel w budżecie miasta. Pozwoli tylko na bardziej racjonalne ich wydawanie. W poprzednich latach na stypendia
w budżecie miasto rezerwowano 1,7
mln zł. W przyszłym roku ma to być
kwota 2 mln zł, z czego połowa ma być
przeznaczona na Stypendia Miejskie.
(rł, ał)
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Co w edukacji piszczy
Na dzień przed pierwszym dzwonkiem,
dyrektorzy i nauczyciele z placówek
oświatowych, które nadzoruje płocka Delegatura Kuratorium Oświaty, spotkali się
w szkole muzycznej, by podsumować poprzedni i zaplanować nadchodzący rok
szkolny. Nie obyło się bez wymienienia
największych sukcesów, ale i najbardziej
palących problemów. Uczestnicy narady
edukacyjnej wychodzili z niej z nadzieją
na następne dziesięć miesięcy.
Najbardziej wymiernym wskaźnikiem
skuteczności płockich szkół w kształceniu młodych ludzi są wyniki z egzaminów końcowych. Powyżej średniej krajowej znalazł się tylko średni wynik z egzaminu kończącego szkołę podstawową.
Nie zachwycił egzamin gimnazjalny,
wyrównujący krajowy poziom. Także
zdawalność matury nie wypadła zachwycająco – tylko 77, 71 proc. zdających
uzyskało świadectwo dojrzałości. Z analizy Kuratorium Oświaty wynika, że uczniowie wolą uczyć się „z lekcji na lekcję”, są systematyczni i przykładają się
do sprawdzianów. Świadczą o tym wysokie średnie ocen, a także spora liczba stypendystów. Gorzej jest z wykorzystywaniem wiedzy i umiejętności w praktyce –
egzaminy końcowe wypadają blado
w porównaniu do ocen.
Kolejne analizy Kuratorium dotyczyły
„drugiej strony”, czyli rad pedagogicznych. W szkołach z regionu płockiego
przeprowadzono 21 kontroli, których wyniki mogą napawać optymizmem. Przedszkola i szkoły podstawowe dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków. Coraz
lepiej sytuacja wygląda tam, gdzie problemów było zwykle najwięcej – w gimnazjach. Dojrzewająca młodzież wymaga
zwykle dużo więcej uwagi, w tym obserwacji pedagogicznej i psychologicznej.
Ale płockie gimnazja stopniowo pokonują ten problem. Według Kuratorium duży
plus należy się szkołom ponadgimnazjalnym, a zwłaszcza liceom ogólnokształcącym. Płockie ogólniaki współpracują ze
szkołami wyższymi, co umożliwia uczniom wybranie odpowiedniej uczelni.

Nie przemilczano jednak kilku błędów,
które wykryto podczas kontroli. Z przeprowadzonych wśród uczniów ankiet wynikało, że często dochodzi do przypadków
niesprawiedliwego oceniania. Ponadto,
szkoły nie starają się, by podczas zajęć
wykorzystywane były innowacje i technologie – lekcje nadal mają formę wykładu,
który nie przyciąga uwagi uczniów. Pewien problem zauważono również
w szkołach zawodowych. Według kontrolujących, brakuje tam zróżnicowania zajęć
praktycznych.
Jaka będzie przyszłość? Tak dla uczniów, jak i ich wychowawców następny
rok szkolny będzie jeszcze bardziej wymagający. Ostatnie lata przyniosły systematyczny spadek wyników egzaminów
(przede wszystkim gimnazjalnego), dlatego wszystkich czeka bardziej wytężona
praca. Należy utrzymać pozytywny trend,
który był zauważalny w ubiegłym roku –
coraz większa liczba laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i olimpiad. Do zadań szkół zawodowych należeć będzie przyciągnięcie chętnych do
zdobywania fachu – coraz mniej gimnazjalistów wybiera szkoły zawodowe.
Trudny egzamin czeka również zarządy
szkół. Podczas kontroli dyrektorzy szkół
będą musieli wykazać, w jaki sposób
uatrakcyjniają swoją placówkę, jak prowadzona jest dokumentacja i jakie nastroje panują wśród uczniów.
Ważnym problemem oświaty są płace
nauczycieli, które wywołały spore emocje
wśród uczestników narady. Poprzedni rok
podsumowała najpierw Zofia Kapturowska. Prezes zarządu oddziału powiatowego i miejskiego ZNP zauważyła, że udało
się wywalczyć 10-procentową podwyżkę
płac w 2009 r. Ponadto, dzięki staraniom
ZNP, powiększono kompetencje kuratorów oświaty i wprowadzono świadczenia
kompensacyjne. Do dyskusji włączył się
również Marek Krysztofiak z oświatowej
„Solidarności”, który ubolewał nad planowanymi podwyżkami płac w roku 2010.
Od stycznia, pensje nauczycieli mają
wzrosnąć tylko o 3 proc.
(ms)

Ślubowanie Pierwszaków
W płockiej „Osiemnastce” pierwszy
września przebiegł w podniosłej, a jednocześnie wesołej atmosferze. Nauczyciele,
uczniowie w taki właśnie sposób chcieli
przybliżyć najmłodszemu narybkowi
szkołę. Były piosenki, wiersze, zabawy,
chwalenie się zdobytą w przedszkolu
wiedzą, pakowanie do teczki potrzebnych
rzeczy.
Najważniejszą częścią imprezy było
ślubowanie na sztandar szkoły; każdy
pierwszoklasista przyrzekał być dobrym
obywatelem, uczniem, należycie wypełniać swoje obowiązki. Pasowanie na ucznia szkoły kończyło się przypięciem
szkolnej tarczy do piersi pierwszaka.
Dyrektor szkoły – Jarosław Kalaszczyński odczytał list Prezydenta Miasta
Płocka adresowany do rodziców i uczniów. Uroczystość zakończono życzeniaSygnały Płockie

mi dla wychowanków – samych sukcesów w każdej szkolnej dziedzinie.
IJ

Kto najlepiej zna kulturę, historię i obyczaje odległego Peru?
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 23.

Piknik peruwiański
Ostatnie wakacje były dla uczniów SP
nr 23 wyjątkowe. Dzieci wybrały się
w niezwykłą, wirtualną podróż do odległego Peru. Jedynym ograniczeniem była wyobraźnia. Dzieci przygotowywały tradycyjne peruwiańskie potrawy, uczyły się
grać na tamtejszych instrumentach, śpiewały peruwiańskie piosenki. W „zabawie
w wycieczkę” pomogła szkole ambasada
Peru, która przesłała ciekawe materiały,
m.in. teksty piosenek, przepisy kulinarne,
plakaty. Na koniec odbył się piknik peruwiański, zorganizowany wspólnie z Książnicą Płocką, podczas którego dzieci mogły
zaprezentować owoce swojej pracy.
27 sierpnia, sala gimnastyczna SP nr 23
zamieniła się w ulicę peruwiańskiej stolicy, Limy. Rozdawano koszulki i tzw. talizmany przyjaźni. Odbył się kiermasz
sztuki peruwiańskiej; można było kupić
wspaniałe pejzaże, elementy stroju, a nawet naczynia – wszystko w duchu kultury
Inków. Zaproszeni goście, a wśród nich
przedstawiciele Rady Miasta, Straży

Miejskiej i policji, musieli założyć słynne
już, peruwiańskie czapeczki.
Występy arystyczne, przygotowane
przez dzieci, zaskakiwały profesjonalnym
podejściem i zaangażowaniem. Mogliśmy
posłuchać tradycyjnych melodii peruwiańskich, wygrywanych przez uczniów
SP nr 23 na skrzypcach, czy flecie. Nie zabrakło znanej pieśni „El Condor Pasa”,
której trudna linia melodyczna nie przysporzyła młodym artystom problemu.
Dzieci wykonały też zakorzenione w kulturze Peru tańce. Wszystko podziwiał
konsul Peru. Po krótkim przemówieniu
otrzymał imponujące makiety, przedstawiające peruwiańskie krajobrazy.
Na koniec wystąpili Los Companieros –
zespół ludowy specjalizujący się w koncertach muzyki peruwiańskiej i z regionu
andyjskiego. Oryginalne, peruwiańskie
intrumenty, kolorowe poncza i melodie,
na długo zapadające w pamięć – taka mieszanka nie mogła nie spodobać się publiczności.
(ms)

Konkurs na komiks

Człowiek – najlepsza inwestycja
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił konkurs na najlepszy komiks
pt. „Człowiek – najlepsza inwestycja”,
skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników
jest zaprojektowanie autorskiego komiksu, który zaprezentuje wpływ Unii Europejskiej na zmiany, jakie zachodzą na rynku pracy dzięki projektom realizowanym
na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Konkurs trwa do 31 października. Na autorów najciekawszych
prac czekają cenne nagrody.
Członkostwo Polski w strukturach Unii
Europejskiej otwiera przed młodymi ludźmi coraz szersze możliwości, jednakże
większość z nich staje przed trudnymi
wyzwaniami. Według danych GUS stopa
bezrobocia w Polsce wśród osób w wieku
15-24 lata jest ponad dwukrotnie wyższa
niż dla całej populacji co oznacza, że co
szósty absolwent szuka pracy.

Chcąc przyczynić się do poszerzenia wiedzy o możliwościach, jakie stwarzają fundusze unijne, a przede wszystkim Program
Operacyjny Kapitał Ludzki, 1 września
2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił konkurs na najlepszy komiks pt.
„Człowiek – najlepsza inwestycja”. Jego ideą
jest zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z Europejskiego Funduszu
Społecznego, a w szczególności Działania
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Prace z kartą zgłoszenia można składać
osobiście lub wysyłać pocztą do 31 października br., na adres ul. Młynarska 16,
01-205 Warszawa, z dopiskiem Konkurs
„Człowiek – najlepsza inwestycja”. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody: laptop, rower górski, iPod oraz mp4.
Warunki udziału zamieszczone są na
stronie www.wup.mazowsze.pl w zakładce konkurs.
(j)

7

*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

DARIUSZ OLEJNICZAK, KMP PłOCK

A może się uda...

Spaleni żywcem
Strasznego odkrycia dokonali 30 sierpnia w nocy ratownicy, którzy gasili
w gm. Drobin fiata punto, jaki utknął na
przydrożnym drzewie. Wewnątrz auta
były dwa zwęglone ciała.
– Zgłoszenie o tej tragedii dostałem
o godz. 2.55 było od strażaków – opowiada dyżurny KMP Płock asp. sztab. Mariusz Biernacki. – Do pożaru samochodu
doszło na skutek wypadku.
Pierwsze ustalenia pozwoliły naszkicować taki obraz sytuacji: za kierownicą
punto siedział mężczyzna, najprawdopodobniej to 26-letni, jak się później okazało,
mieszkaniec Bielska. Na drodze między
miejscowościami Chudzynek-Boruchowo
w gm. Drobin na łuku nie dostosował
prędkości do warunków, zjechał w prawo
i uderzył w drzewo. Fiat stanął w płomieniach – wybuchła instalacja gazowa.

– Kierowca znalazł się w jakiś sposób na zewnątrz samochodu, ale strażacy, którzy na miejscu gasili ogień,
dopiero po jego stłumieniu stwierdzili,
że w środku na miejscach obok kierowcy i z tyłu jechały jeszcze dwie osoby;
ich ciała zostały zwęglone, tak że nie
sposób dokonać na miejscu jakiejkolwiek identyfikacji – dodaje dyżurny
Biernacki.
Ocalały ranny został przewieziony
do szpitala. Tam okazało się, że jest
pod wpływem alkoholu. Jakkolwiek
zaprzecza, by to on prowadził samochód, świadkowie z dyskoteki w Chudzynie (gm. Bielsk) widzieli jak siadał
za kierownicą. Zidentyfikowano ofiary – to 31-letni mieszkaniec Mokrzka
(gm. Drobin) i 27-latek z płockich Borowiczek.
(a)

W niedzielę, 30 sierpnia wieczorem,
u zbiegu ulic: Sienkiewicza i Bielskiej
zderzyły się trzy samochody, w tym jeden z firmy ochroniarskiej. Zaraz potem
sprawca pojawił się w komendzie i usiłował wmówić policjantom, że... skradziono mu auto!
– Do tej kolizji doszło o godz. 22.05
– mówi dyżurny KMP Płock kom. Robert Koper. – Citroen berlingo wymusił
pierwszeństwo na oplu corsie i bokiem
uderzył jeszcze w mitsubishi carismę,
która na skutek uderzenia przewróciła
się na dach.
Wkrótce po tym zderzeniu do płockiej komendy zgłosił się pracownik

jednej z firm ochroniarskich z zawiadomieniem, że niedawno ktoś skradł mu
służbowy samochód. Policjanci wykazali rozsądną dawkę nieufności wobec
tego zawiadomienia i szybko okazało
się, że zawiadamiający sam uczestniczył w kolizji.
– Po tym, jak spowodował zderzenie,
postanowił... chronić swoją skórą. I wymyślił bajkę o kradzieży – mówi kom.
Koper.
Finał tej sprawy nastąpi przed sądem
grodzkim, do którego policjanci skierowali wniosek o ukaranie kłamczuchasprawcy. Poturbowane auto zostało
zwrócone firmie.
(a)

14-latek pobił na śmierć
Leżącego w kałuży krwi 75-letniego
mężczyznę znalazła pod blokiem przypadkowa osoba. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon, a policjanci od razu przystąpili do zabezpieczenia śladów. Ich praca już po kilku godzinach
doprowadziła do zatrzymania podejrzanego – 14-letniego chłopaka.
Ciało starszego mężczyzny zostało
znalezione 31 sierpnia na jednym
z płockich osiedli wczesnym rankiem,
ok. godz. 5. Obrażenia głowy wskazywały na to, że do jego śmierci musiał
ktoś się przyczynić. Na chodniku zostały krwawe ślady butów. Policjanci przyjęli, że mogą należeć do zabójcy.
– Już tego samego dnia około południa
zatrzymaliśmy nieletniego mieszkańca

Płocka, w grudniu skończy 15 lat – mówi
I zastępca komendanta miejskiego policji
podinsp. Zbigniew Włodkowski. – Jeszcze nie mieliśmy stuprocentowej pewności, że to on jest sprawcą, choć wiele za
tym przemawiało. Policjanci cały czas intensywnie pracowali nad tą sprawą.
Ostatecznie 1 września stało się jasne, że
za śmierć 75-latka odpowiedzialny jest
zatrzymany chłopak. Już wcześniej policja interesowała się nim, bo obracał się
w środowisku młodzieży zdemoralizowanej, mającej konflikty z prawem.
Ze względu na wiek podejrzanego
sprawa została przekazana do sądu dla
nieletnich. Przedstawiono mu zarzut
ciężkiego pobicia, ze skutkiem śmiertelnym.
(a)

Czego to ludzie nie znajdują
List gończy
Piotr Janoska – prokurator Prokuratury Rejonowej w Zawierciu zarządza
poszukiwanie listem gończym mężczyzny. Nazywa się Donat Medard
Molska, poprzednie nazwisko Wyciślok. Imię ojca – Zygmunt, matka –
Zuzanna z d. Prus. Mężczyzna ur. się 7 marca 1963 r. w Świdnicy. Ostatnio zameldowany był w Płocku przy ul. Kochanowskiego 1/13. Ostatnie
miejsce zamieszkania – w Niemczech, Passau 94032, Neuburgerstr 27. Posiada obywatelstwo polskie i niemieckie.
Mężczyzna ten w lipcu 1993 r. w Zawierciu, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, polegającej na uzyskaniu kredytu, doprowadził
Powszechną Kasę Oszczędności Bank Państwowy (oddział w Zawierciu)
do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości poprzez
udzielenie kredytu w kwocie 400.000.000 zł (przed denominacją) za pomocą wprowadzenia w błąd co do przeznaczenia wskazanego kredytu oraz autentyczności przedłożonego dokumentu w postaci poręczenia spłaty kredytu, który to dokument został uprzednio podrobiony – tj. o przestępstwo
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 Rejonowy w Zawierciu 1 grudnia 2006 r. postanowił
o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny.
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu osoby poszukiwanej do zawiadomienia o tym najbliższą jednostkę policji lub prokuratora (art. 280
par. 1 pkt 4 kpk). Ostrzega się, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub
dopomaganie jej w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art.
239 par. 1 kk).
Piotr Janoska
prokurator Prokuratury Rejonowej w Zawierciu
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Wieczorem (2 września), po godz. 22,
policyjny patrol zainteresował się obarczonym wielkim brzemieniem mężczyzną, który chwiejnie maszerował ul.
Przemysłową. – Znalazłem i niosę do
domu – wyjaśnił policjantom, skąd ma
dwa pudła podrabianego spirytusu.
– Ktoś, kto o tej porze taszczy jakieś
wielkie paki, zawsze budzi czujność policjantów. Dlatego i obok tego mężczyzny
nie przeszli obojętnie – mówi dyżurny
płockiej komendy kom. Robert Koper.
W dwóch kartonowych pudłach 41letni mieszkaniec Płocka dźwigał 41 litrowych plastikowych butelek z przez-

roczystą cieczą – policyjne doświadczenie od razu podpowiedziało, że to trefny
spirytus. Zagadką pozostaje jeszcze, czy
41-latek zdążył oddać się degustacji
„znaleziska”, w każdym razie trzeźwy
nie był. W organizmie miał ponad promil alkoholu.
– Pewnym głosem oświadczył, że oba
pudła z butelkami po prostu znalazł,
a jak znalezione, to on sobie to do domu
niesie – opowiada dyżurny Koper.
Niestety nie doniósł, bo policjanci zarekwirowali jego „zdobycz”, a mężczyznę odwieźli do izby wytrzeźwień.
(a)

Sygnały Płockie
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Robot Inspektor podnosi paczkę papierosów

Pomarańczowa „Bozena 4” (z tyłu) , kombinezon IOD-9 i wykrywacze metalu

„Bozena”, „Ur” czy „IOD-9” – płocczanie mieli rzadką możliwość skonfrontowania historycznej broni z września 1939 roku z najnowocześniejszym sprzętem używanym dziś przez naszych żołnierzy, np. w Afganistanie.

Tajniki polskich militariów
Bozena 4 wygląda jak połączenie małego spychacza z pługiem i glebogryzarką. W rzeczywistości jest bezzałogowym
trauem przeznaczonym do likwidacji
wszystkich tradycyjnych min przeciwpancernych, sterowanym radiowo (zasięg do 2000 m). Wirujące łańcuchy rozbijają miny ukryte do 30 cm pod powierzchnią ziemi. W razie uszkodzenia
przedniej części Bozeny można ją szybko zdemontować i założyć drugą (ok. 15
min.). Trau jest również używany do
przenoszenia niebezpiecznych ładunków
i robienia odwiertów pod ładunki.
W Płocku można ją było podziwiać pod-

czas pokazów na Starym Rynku (3
września, godz. 11 – 13). Pokazy sprzętu
należącego do 2 Mazowieckiej Brygady
Saperów były częścią obchodów 70.
rocznicy wybuchu II wojny światowej.
– W tym kombinezonie przeciwminowym IOD – 9 – choć bardzo ciężkim – może pan stanąć na pudełku po papierosach
bez obawy, że je zgniecie – mówi Dariusz
Urban. – Ma on własne zasilanie i klimatyzację. Przód i tył chronią płyty keflarowe. A tu ma pan najnowocześniejsze wykrywacze metalu (do 100 metrów w głąb)
używane przy budowie nowych przepraw
mostowych, ale i w Afganistanie.

Śladem naszej publikacji

Tadzio Jeziorowski – bohater
„Kochani rodzice! Z własnej woli wychodzę na chwilę na ulicę. Proszę, nie
martwcie się o mnie” – taką wiadomość
zostawił rodzicom 12-letni Tadzio Jeziorowski, udając się na antybolszewickie
barykady. Ale rodzice Tadeusza nie znaleźli tego listu w Cierszewie – jak pisaliśmy
wcześniej, opierając się na opracowaniu
Grzegorza Gołębiowskiego, zawartego
w „Dziejach Płocka” – ale na stole
w mieszkaniu przy ul. Misjonarskiej.
Tadeusz Jeziorowski, o którego pamięć
walczy cała jego rodzina, 18 sierpnia
1920 r. stanął w obronie Płocka ramię
w ramię z żołnierzami. Błędną informacją
było, że Tadzio uciekł z domu w Cierszewie (znajdował się tam młyn wodny, którego właścicielem był Roman Jeziorowski, ojciec Tadeusza) i bez wiedzy rodziny
udał się do Płocka. Wiarygodne, autentyczne dokumenty, mówiące o udziale Tadzia w obronie Płocka, wskazują, że chłopiec przebywał wtedy w Płocku, w mieszkaniu przy Misjonarskiej. I już 12 sierpnia
został odnotowany fakt zgłoszenia się Tadeusza do walki.
Dokumenty pochodzą z archiwum rodzinnego Jeziorowskich. Depozytariuszem stał się Zbigniew Jeziorowski, który
jako pierwszy poddał pod wątpliwość informację o rzekomej ucieczce Tadzia
Sygnały Płockie

z Cierszewa. Według Zbigniewa Jeziorowskiego, historycy zajmujący się postacią Tadeusza, pominęli archiwa i opowieści rodzinne. A te przynoszą bogactwo informacji o życiorysach i dokonaniach synów Jeziorowskich – Tadeusz miał rodzeństwo, które również zasłynęło bohaterską postawą.
Tadzio Jeziorowski już 12 sierpnia
zgłosił się na ochotnika do walki z bolszewikami. Kilka dni później, 18 sierpnia, kiedy nadszedł krytyczny moment
dla Płocka, Tadzio zasłynął niezłomną
postawą na polu walki. Szeroki opis jego
dokonań przynosi opinia, zawarta we
wniosku o odznaczenie „ochotnika Jeziorowskiego” Krzyżem Walecznych: Tadeusz Jeziorowski, lat 12, nadzwyczajnym swoim zachowaniem dodaje otuchy
innym obrońcom Płocka. (...) Okazał dużą pomoc w obronie barykad, umiłowanie sprawy ojczystej i bohaterstwo.
Ochotnik Jeziorowski porwał z barykady
karabin maszynowy. (...) Wlokąc go, był
pędzony przez oddział bolszewików.
Przykrył karabin swym ciałem. Tym czynem zniewolił żołnierzy do powrotu na linię bojową. Zaś karabin maszynowy uratował. Za ten czyn, Tadzio został uhonorowany Krzyżem Walecznych 21 maja
1921 r. Odznaczenie przypinał mu do

Szczególne zainteresowanie widzów
budził robot Inspektor spacerujący po rynku. To ważące pół tony, zdalnie sterowane (zasięg bezprzewodowy do 80 m) urządzenie służy do podejmowania (nie rozbrajania) ładunków wybuchowych. Siła
uścisku wynosi do 60 kg. Jest na tyle precyzyjny, że może podnieść puste pudełko
papierosów (patrz zdjęcie) jak i zapałkę.
– Niemcy bali się go jak ognia. Pociski
wystrzeliwane z tego karabinu z 300 m
przebijały płytę pancerną grubości 15
mm, co pozwalało na uszkodzenie każdego ówczesnego niemieckiego pojazdu
pancernego – mówił o „Ur” – karabinie

przeciwpancernym „Urugwaj” dyrektor
Archiwum MON w Modlinie. – Swoją
nazwę zawdzięcza temu, że jego produkcję chciano długo zachować w tajemnicy
przed Niemcami (stąd nazwa nie kojarząca się ani z Polską ani z militariami, broń
zamykano też w drewnianych skrzyniach
z napisem „szkło”). A tu mamy karabin
rosyjski – broń reprezentacyjna, ale również używana przez strzelców wyborowych np. pod Leningradem. Tej broni
używał Jud Law, grający rosyjskiego
snajpera Zjacewa w filmie „Wróg
u bram”.
Żołnierze chętnie i szczegółowo odpowiadali na pytania widzów, szkoda że
tych było niewielu. Większość młodzieży
i nauczycieli poprzestała na zjedzeniu,
darmowej, żołnierskiej grochówki.
Organizatorem imprezy był Urząd
Miasta Płocka.
(rł)

Bronił Lwowa jako jeden z grupy Orląt
Lwowskich, odznaczony za bohaterstwo
w wojnie obronnej z 1920 r., był członkiem
Polskiej Organizacji Wojskowej, ps. „Piorun Masłowski”. Dopiero śmierć ojca przerwała jego karierę wojskową – osiadł wtedy
w majątku w Cierszewie.
Tadeusz Jeziorowski zginął w walce.
W walkach powietrznych nad łódzkim Widzewem 4 września, zatakowało go dziewięć niemieckich messerschmittów. Został
pośmiertnie uhonorowany Krzyżem Virtuti Militari. Jego grób znajduje się na cmentarzu wojskowym w Łodzi-Dołach.
Znana jest też historia młodszego brata
Tadeusza, Zbigniewa (ur. 1917). W czasie
drugiej wojny światowej stacjonował jako
lotnik w bazach Manston, Boginglot, Barrow i Dumfries w Wlk. Brytanii. Zginął 2
stycznia 1943 r., w dniu swoich 26. urodzin, podczas lotu ćwiczebnego. Przyczyną katastrofy, która pogrzebała także czteroosobową, angielsko-kanadyjską załogę
samolotu, była burza. Zbigniew – dowódca samolotu Anson – był zmuszony do obniżenia lotu. Samolot wpadł do morza
w rejonie Solway Firt (Szkocja).
Rodzina Jeziorowskich walczy o uznanie bohaterstwa swoich przodków. Bogaprzelatywałem nad domem w Cierszewie, te archiwa rodzinne i prace historyczne na
nie zapomnę nigdy. Widziałem mamusię temat Tadeusza i Zbigniewa mogą poi Józia [najstarszy brat Tadeusza – przyp. świadczyć o ważnej roli, jaką odegrali
autor], jak wybiegł z czymś białym do furt- w historii Płocka. Bracia Jeziorowscy są
ki”. Wymieniony przez Tadeusza Józio tak- patronami Szkoły Podstawowej nr 1
że zapowiadał się na doskonałego żołnierza. w Płocku.
Mariusz Sepioło

piersi sam marszałek Józef Piłsudski (na
zdjęciu).
Tadeusz postanowił związać swoje życie
z wojskiem. Ukończył Małachowiankę
(ówczesne Gimnazjum im. marsz. S. Małachowskiego), a później Szkołę Orląt w Dęblinie. Służył w 6. Pułku Lotniczym we Lwowie jako dowódca operacyjno-techniczny
dywizjonu. Tak opisywał jeden z dni swojej
służby, kiedy przelatywał swoim samolotem nad Cierszewem: „Momentu, w którym
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Miss Supernational 2009 – Oksana Moria z Ukrainy (druga z prawej). Obok Klaudia
Ungerman z Płocka, której przypadł tytuł II Wicemiss Supranational
Najpiękniejsza Polka 2009 r. – Anna Jamróz z Rumii

Miało być spektakularnie i było. Oprócz pięknych kandydatek z Polski i świata,
wspaniale zaprezentował się Płock. Festiwal Piękna zakończony.

Piękny Płock

Wśród nastolatek triumfowała Monika
Suchocka z Koleczkowej.

Festiwal rozpoczął się już 29 sierpnia. Na Starym Rynku odbył się finał ogólnopolskiego konkursu artystycznego „Piękno według dzieci”,
w którym brali udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z całego kraju. Oprócz najmłodszych wystąpili m.in.: Magda Femme, Lidia
Kopania oraz gwiazdy polsatowskiego „Jak oni śpiewają”.
To był tylko początek. Piątkowy wieczór 4 września, stanął pod znakiem rywalizacji najpiękniejszych kobiet w Polsce. Wśród kandydatek
znalazły się dwie płocczanki – Monika Lewczuk i Paulina Multon. Dla
pierwszej z nich wieczór zakończył się ogromnym sukcesem – Monika,
studentka administracji na Uniwersytecie Warszawskim i zdolna wokalistka, została I Wicemiss Polski! Zaprezentowała się świetnie; zachwycała inteligentnymi odpowiedziami i przede wszystkim... stylową białą
kreacją i niebieskimi oczami. Najpiękniejszą Polką została Anna Jamróz z Rumii, studentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim. W nagrodę
będzie reprezentowała Polskę podczas finału Miss World 2009 w Johannesburgu. Podczas imprezy wystąpiły także gwiazdy muzyczne: Pok
az mody przed płockim
ratuszem. Piękne kreacj
Stachursky, Andrzej Cierniewski i No Mercy.
prezentowały kandydatki
do tytułu Miss Supranatio e
Dzień później wybrano Miss Supranational – najpiękniejszą spośród
nal.
kandydatek z całego świata. Imprezę uświetnił występ największej gwiazdy Festiwalu Piękna – Sophie Ellis Bextor. Zwyciężyła Ukrainka Oksana Moria, ale znaczący sukces
przypadł także płocczance, Klaudii Ungerman, który zdobyła tytuł II Wicemiss.
W niedzielę, 6 września, na scenie amfiteatru zaprezentowały się nastolatki. Jury za najpiękniejszą uznało Monikę Suchocką z Koleczkowej. Pojawiły się także gwiazdy: Afromental, Kumka Olik, Mrozu,
Flowers i Sasha.
Podsumujmy: łącznie o tytuły najpiękniejszych walczyły 83 kandydatki, na scenach w amfiteatrze i na
Starym Rynku zagrało 18 wykonawców, festiwal trwał 9 dni, a transmisje w telewizjach Polsat i TV 4
przyciągnęły miliony widzów.
(ms)

Płocczanka Monika Lewczuk – I Wicemiss Polski

Kandydatki do tytułu Miss Polski w komplecie
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Premiera w Teatrze Dramatycznym
Krzysztof Prus znów ściska za gardło i chłosta widza niemal od samego początku.
Jego „Mazepa”, choć krwawy i niezwykle mroczny, urzeka lekkością i kunsztem wykonania.

Amelia tańczy śmierć
todestrukcja, która nawet jeśli kocha to
odrzuca miłość, aby nikogo nią nie
skrzywdzić. Anzorge wspaniale prowadzi swoją postać miotającą się między
małżeńskim obowiązkiem a namiętnością, z każdą chwilą coraz bardziej tragiczną. I kiedy Mazepa (Mariusz Pogonowski) wraca po pojedynku ze Zbigniewem trudno oderwać wzrok od jej
postaci; odrętwiałej i osamotnionej.
Amelia to jednostka zagubiona w systemie, którego zasad nie rozumie i nie
akceptuje, ale według których żyć musi.
System to zamek z monumentalnymi
dekoracjami Marka Mikulskiego; czarne sztandary i „serce sceny”, czyli alkowa – ołtarz i grób w jednym. Scenografia Mikulskiego doskonale buduje at-

W tym zamku zwykli ludzie stają się potworami.

Amelia, jako jedyna ubrana w białe
szaty, jest jasnym punktem, wokół
którego, i co gorsza przez który, dzieje się zło. Ale biel jej szat jest tu bardziej symbolem nieuchronności losu,
śmierci niż czystości, czy cnoty.
Wojewoda – niezwykle sugestywny
Jacek Mąka – mieszanina sarmackiej
dumy i ślepej żądzy – popada przez
Amelię w szaleństwo, z którego nie
wyrwie go nawet śmierć własnego syna.
Z początku jawiący się jako rubaszny
safanduła król Jan Kazimierz (wspaniały Marek Walczak) na widok żony gospodarza przepoczwarzy się w obrzydliwego i podstępnego uwodziciela, tchórza i kłamcę, bezwzględnie wykorzystującego pozycję władcy. Dlatego łatwiej
nam będzie uwierzyć, że samobiczowanie Jana Kazimierza (fenomenalna scena) to kolejna per-wersyjna fantazja
króla, niż akt pokuty za grzechy.
Nawet Mazepa, najbardziej namiętny i czuły (niedoszły) kochanek, będzie musiał zabić Zbigniewa, który
umrze ratując honor matki.

MAREK MIKULSKI

Nieuchronność losu

Pijacka stypa nad trumną

MAREK MIKULSKI

Reżyser, zgodnie z zapowiedziami,
wyszedł poza melodramatyczną interpretację dramatu Słowackiego, odrzucając romantyczne stereotypy. Miłość
Amelii (Katarzyna Anzorge) do Zbigniewa (Łukasz Mąka) nie jest tu główną osią. Prus każe nam wręcz wątpić
w jej istnienie.
Zresztą pytanie „kto kogo kocha?”
męczy nas od samego początku (dawno
nie słyszałem tak ożywionych dyskusji
w foyer, po pierwszej części przedstawienia), ale nie ono okazuje się tu najważniejsze. Prus wchodzi głęboko
w mroczny świat najniższych instynktów. Wywala bebechy na wierzch i pokazuje – tacy byliśmy: mali, zawistni,
egoistyczni. I pyta, czy nadal jesteśmy?

MAREK MIKULSKI

Wielki powrót Prusa

Jacek Mąka (Wojewoda) i Katarzyna Anzorge (Amelia)

Ludzie stają się potworami

Prus „pozbył się” wszystkich postaci
kobiecych z pierwowzoru, pozostawiając na scenie jedynie Amelię – ale nie
jako obiekt westchnień, lecz pożądania.
Żona Wojewody jest tu jak osaczona
zwierzyna, której jedyną obroną jest au-

owy sezon teatralny Dramatyczny
rozpoczął mocnym akcentem – „Mazepą” w reż. Krzysztofa Prusa (premiera:
6 września, spektakle 15, 16, 17, 18 oraz
29, 30 września). A co ma w planach?
Już 2 października do Płocka przyjedzie
Jan Jakub Należyty (na zdjęciu) – piosenkarz, aktor, autor i satyryk, od lat kojarzony z piosenką francuską. Uważany jest za
jednego z najlepszych interpretatorów
Jacques’a Brela czy Georges’a Brassensa,
których piosenki będzie można usłyszeć
podczas recitalu „Miłość i więcej nic” z
udziałem Magdaleny Tomaszewskiej,
Magdy Bogdan i Hanny Chojnackiej. Należyty wykona również własne utwory
oraz pieśni Charles’a Aznavoura.
Do pracy z płockim zespołem przygotowuje się ponownie Jerzy Bończak, który
tym razem bierze na warsztat komedię
„Prywatną klinikę” Johna Chapmana i Da-
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mosferę mrocznego, przeszywającego
grozą zamczyska, a dzięki perfekcyjnej
pracy świateł odnosimy wrażenie, że zamek jest wręcz organiczną istotą przenikającą, a nawet pochłaniającą bohaterów dramatu, tj. Chmarę (Piotr Bała),
który jest niejako jego uosobieniem.

Ogromnym atutem inscenizacji Prusa
jest fakt, że wszystkie figury dramatu są
tu równorzędne, każda nakreślona wyraziście, eksponująca inny typ charakteru. Spisał się również nasz zespół aktorski. Dzięki temu powstało wspaniałe
mistyczne widowisko, poprowadzone
z rozmachem, bez lęku i uniwersalne
w przekazie. Uniwersalne w takim sensie, że każdy może zinterpretować je na
własny sposób. Poza tym – choć reżyser
mierzył się z trudnym Słowackim – czytelne zarówno dla miłośników dramatów szekspirowskich jak i horrorów
w stylu Bram Stockera. Dla mnie
Krzysztof Prus jest perfekcjonistą. Pa-

Brel, Themerson i Trzy siostry

Marek Walczak jako „skruszony” król

miętam jego – niedoceniony, ale świetny – „Ślub” (2003) i „Gdyby” (2000) –
zrealizowane w Płocku. Na długo zapamiętam też „Mazepę”, którego polecam
wszystkim bez wyjątku. Niezwykle plastyczne i silnie oddziałujące na zmysły
obrazy tj.: scena balu (początek I części), scena chłosty Jana Kazimierza
(otwierająca II część spektaklu) czy
końcowy taniec trupów (brawa dla G.
Suskiego za cały ruch sceniczny) –
przejdą do historii tego teatru.
Premiera spektaklu odbyła się
6 września.
(rł)

ve’a Freemana. Szczęśliwie powraca również pomysł wystawienia „Wykładu prof.
Mmma” Stefana Themersona, który ma
wyreżyserować Piotr Jędrzejczak znany
płockiej publiczności z realizacji „Aktora –
Reaktora”. Mamy też dobrą wiadomość
dla tych, którzy kochają Czechowa. Dramatyczny zaplanował w tym sezonie „Trzy
siostry”, reżyseruje Andrzej Domagalik.
A co nas czeka w najbliższym czasie?
19 września o godz. 19 – hit ubiegłego sezonu, czyli „Dzikie żądze” w reż. S. Freedmana, a dzień później o tej samej porze
„Cappuccino. Je t’aime”. Dla najmłodszych teatr przygotował spotkania z Koziołkiem Matołkiem (22, 23, 25, 27
września). Wraca też lubiany przez płocką
publiczność spektakl „Proszę... zrób mi
dziecko” z Hanną Zientarą i Karolem
Suszką (25, 26, 27 września). Szczegóły
na stronie www.teatrplock.pl
(rł)
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o wypowiedzi na temat herbów
Płocka zainspirował mnie fragment
artykułu Adama Małachowskiego „Zostawmy historię w spokoju” w Gazecie
Wyborczej. Płock, który zacytował wypowiedź jednego z czytelników: „Zawsze
uważałem nowy herb za produkt komuchowatych modernabsurdowców, którym
piaskiem w oku był Krzyż w bramie.” Takie stwierdzenie jest krzywdzące, mija się
z prawdą, świadczy o złośliwości i braku
elementarnej wiedzy z zakresu heraldyki.
Po takich wypowiedziach płocczanie mogą mieć wątpliwości – w jakich okolicznościach doszło do uchwaleniu Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Płocka
przez Radę Miasta pierwszej kadencji.
Otóż ostatnim inicjatorem (po zmianach ustrojowych w Polsce) zmian
w symbolice miasta jakim jest herb, był

D

Aby usunąć jakiekolwiek wątpliwości,
ja również – jako historyk – poczuwam
się do występowania w obronie tradycji,
a jako heraldyk uznaję konieczność zachowania jej w herbach miejskich. Tradycję heraldyczną należy chronić ale pod
warunkiem, że jest to tradycja dobrze
uregulowana, oparta na wiarygodnych
źródłach, zgodna z regułami wiedzy
i sztuki heraldycznej. Pod tym względem
wzór herbu Płocka z okresu międzywojennego ma wyraźnie słabe strony.
Cóż bowiem przedstawiał ten wzór herbu? Znamy go z kilku różniących się wersji, ale najtrwalej zapisał się rysunek
zaczerpnięty wprost z herbarza Bartosza
Paprockiego z 1584 roku, przedstawiający
trzy wieże z blankami ponad oblankowanym murem miejskim z bramą w prześwicie, której dodano stylizowaną odznakę

W Płocku postąpiono inaczej, umieszczając odznakę Krzyża Walecznych
wprost na tarczy herbowej, w prześwicie
bramy miejskiej. W tej wersji herb został
zatwierdzony przez Radę Miejską 7 października 1933 roku i przesłany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do zatwierdzenia. W tym czasie wzory herbów
miejskich były opiniowane przez komisję
herbową Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, która
wysunęła zastrzeżenia wobec herbu
Płocka. Dotyczyły one zapewne również
niezgodnego z zasadami heraldyki
umieszczenia Krzyża Walecznych na tarczy herbowej. Po poprawkach Rada
Miejska 15 grudnia1938 roku przyjęła
nową wersję herbu, której Ministerstwo
już nie zdążyło zatwierdzić. Prawdopodobnie Krzyż Walecznych pozostał jed-

O herbach Płocka – raz jeszcze
ówczesny przewodniczący Rady Miasta
Płocka Tadeusz Taworski. Na jednej
z sesji zaproponował radnym dyskusję:
w jaki sposób należy rozwiązać ten
problem, zgodnie z zasadami heraldyki.
Był nawet przedstawiony szkic, służący
jedynie do dyskusji – w jaki sposób
wprowadzić do herbu Krzyż Walecznych nadany miastu przez Marszałka
Józefa Piłsudskiego 10 kwietnia 1921
roku. Podjęto decyzję, że o ewentualnych zmianach w herbie powinna zadecydować opinia najwybitniejszego polskiego heraldyka doc. dr Stefana
Krzysztofa Kuczyńskiego, pracownika
naukowego Instytutu Historii Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie, prezesa
Polskiego Towarzystwa Heraldyki
Miejskiej, który napisał:
– Przypada i mnie zabrać głos w toczącej się od pewnego czasu dyskusji
o herbie Płocka. Czynię to jako autor
popularnonaukowej pracy p.t. „Pieczęcie i herb Płocka oraz województwa
płockiego” wydanej nakładem Towarzystwa
Naukowego
Płockiego
w 1979 r. Bezpośrednią przyczyną tej
wypowiedzi jest polemiczny artykuł Tomasza Pawłowskiego /Nowy Tygodnik
Płocki nr 4 z 27 maja 1990 r./ w którym
Autor odwołuje się do mojej pracy.
Tomasz Pawłowski postuluje powrót do
wzoru herbu Płocka z lat trzydziestych II
Rzeczypospolitej używanego jeszcze po II
wojnie do 1950 r. Autor czyni to w najlepszej wierze w przekonaniu, że w ten sposób
przywróci się jedynie poprawny, historycznie uzasadniony herb Płocka. Dodatkowym
argumentem przemawiającym za restytucją
tego wzoru herbu jest to, że jednym z jego
elementów był Krzyż Walecznych, nadany
Płockowi dnia 10 kwietnia 1921 roku przez
marszałka Józefa Piłsudskiego w uznaniu
bohaterskiej obrony miasta w wojnie z bolszewikami w 1920 roku.
Po 1950 roku ze względów politycznych, aby nie wywoływać wspomnienia
przegranej przez Rosję Radziecką wojny, usunięto z herbu Płocka Krzyż Walecznych, co więcej uległ też zmianie rysunek herbu. Zdaniem T. Pawłowskiego,
a pewnie i innych obrońców tradycji,
należałoby obecnie powrócić do owej
zarzuconej wersji herbu Płocka z okresu
międzywojennego. Sprawa nie jest taka
prosta.
Sygnały Płockie

nak na tarczy herbowej, gdyż jeszcze
w latach 1945-1950 był w użyciu herb
Płocka z Krzyżem umieszczonym w szeroko otwartej bramie miejskiej. Zmienił
się jednak motyw godła herbowego – zamiast banalnych trzech wież nad murem
wprowadzono wyobrażenie trójkątnego
szczytu katedry, zwieńczonego krzyżem
kościelnym, flankowanego przez dwie
oflankowane i przykryte dachami wieże.
Już w latach PRL-u „zlaicyzowano”
szczyt katedry zdejmując zeń krzyż zastąpiony świecką sterczyną, a z bramy miejskiej usunięto Krzyż Walecznych, jako
pamiątkę zwycięskiej wojny 1920 roku.
Do dzisiaj taka wersja herbu znajduje się
na frontonie płockiego ratusza.
trakcie ostatniego kapitalnego remontu herb ten nie został usunięty,
lecz zamalowano go na biały kolor i pozostał jako pamiątka tamtych czasów.
Restytucję historycznych walorów
herbu miejskiego podjęło Towarzystwo
Naukowe Płockie w latach sześćdziesiątych, w okresie obchodów Tysiąclecia
Państwa Polskiego. W wyniku tego
powstała obecna wersja herbu Płocka
przedstawiająca szczyt katedry zwieńczony krzyżem, flankowany przez dwie
boczne wieże, ponad oflankowanym
murem miejskim z bramą. Herb w tej
postaci nawiązuje wprost do najstarszej
pieczęci Płocka z XIV wieku, która nosi to samo wyobrażenie. W moim przekonaniu jest to właściwa, poprawna
wersja herbu, oparta na jego najstarszym przekazie ikonograficznym. Uważam, że taki herb Płocka należy utrzymać bez żadnych zmian i dodatków.
Reasumując opinię prof. doc. dr Stefana K. Kuczyńskiego oraz faktu, że na
Wielkim Reprezentacyjnym Herbie
Płocka są dwa bojowe odznaczenia:”
Krzyż Walecznych„ i „Krzyż Grunwaldu III klasy” należy przyjąć, że stanowią
one nierozłączną całość i muszą zawsze
występować razem, gdyż waleczność
płocczan w walkach i przelana krew
w czasie wojny 1920 roku jest taka sama jak krew płocczan przelana na różnych frontach II wojny światowej.
Rozdzielanie tych odznaczeń stanowić
będzie różnicowanie ofiary jednych wobec drugich. Tak czynić nam nie wolno.
Józef Gutowski

W
Krzyża Walecznych. I właśnie ta wersja
herbu budzi moje zastrzeżenia jako historyka i heraldyka.
Herb Płocka w dziele Paprockiego jest bowiem stereotypowym wizerunkiem herbu
miejskiego odbitym z tego samego klocka
drzeworytowego co herby innych miast – z
różnymi dodatkami lub bez nich. Istotą heraldyki jest język wizualnych symboli, przez które wyrażają się funkcje rozpoznawcze i odróżniające znaku herbowego. Herb Płocka
w drzeworycie Paprockiego nie spełnia tych
funkcji, będąc prostym powieleniem stereotypowego wzorca. Sięgając w okresie międzywojennym po ten wzór herbu, Zarząd Miejski
Płocka nie zdawał sobie sprawy, w jak dużym
stopniu był on zuniformizowany.
Drugim heraldycznym błędem herbu
Płocka sprzed 1939 r. było umieszczenie odznaki Krzyża Walecznych w prześwicie bramy
na tarczy herbowej. W tym miejscu /na poduszce/ przypiął do herbu Krzyż Walecznych
marszałek Józef Piłsudski. Co było dobre
w jednorazowym akcie odznaczenia miasta,
nie powinno być utrwalane w oficjalnym rysunku herbu. Heraldyka wymaga bowiem,
aby odznaki orderów umieszczać pod tarczą
herbową, a nie na tarczy, która jest przeznaczona wyłącznie do umieszczenia godła heraldycznego. Dlatego kiedy w listopadzie
1920 roku Lwów otrzymał z rąk Naczelnika
Państwa Józefa Piłsudskiego order Virtuti
Militari, to w oficjalnym rysunku herbu odznaka orderowa została umieszczona prawidłowo pod tarczą herbową.

SOS Płock

Spółdzielcy sami
zdecydują o cenie
Walne zgromadzenia będą mogły
wprowadzać dodatkowe opłaty
przy przekształcaniu mieszkań lokatorskich. Zatem sami spółdzielcy będą mogli decydować,
czy nadal będzie możliwe wyodrębnienie mieszkań ‘za złotówkę’. Ustanowienie spółdzielczej
własności będzie możliwe poprzez zawarcie zwykłej umowy
pisemnej. Do 31.12.2008 r.
złożono
492000
wniosków
o przekształcenie praw do mieszkań spółdzielczych.
PRZEKSZTAŁCENIE
MIESZKAŃ LOKATORSKICH
WE WŁASNOŚCIOWE
TAK JEST: O op ła tach za
przekształcenie mieszkań lokatorskich decyduje ustawa.
TAK BĘ DZIE: Spół dziel nie
będą mogły wprowadzić dodatkową opłatę i ustalić jej wysokość.
TAK JEST: Do przekształcenia
mieszkania lokatorskiego wymagana jest spłata reszty kosztów budowy lokalu, nominalnej kwoty
umorzenia państwowego kredytu
i ure gu lo wa nia op łat czyn szo wych.
TAK BĘ DZIE: Do dat ko wo
wprowadzona opłata nie będzie
mogła przekraczać różnicy pomiędzy ceną rynkową lokalu a zwalory zo wa ną war to ścią peł ne go
wkładu mieszkaniowego lub jego
części.
TAK JEST: Zarządy mają 3
miesiące na realizację wniosków
o przekształcenie prawa do lokalu,
chyba że stoi on na gruncie o nieuregulowanym stanie prawnym.
TAK BĘDZIE: Termin 3-miesięczny biegnie od dnia wejścia
w ży cie uch wa ły okre śla ją cej
przedmiot odrębnej własności lokali albo od uprawomocnienia się
orzeczenia przesądzającego jej legalność.
TAK JEST: Lokatorzy mogą
przekształcać mieszkania lokatorskie na spółdzielczą własność do
31 grudnia 2010 roku.
TAK BĘDZIE: Termin zostaje
wydłużony do 31 grudnia 2012 roku
TAK JEST: Brakuje przepisów
określających formę właściwą dla
przekształcania mieszkań lokatorskich na spółdzielcze własnościowe.
TAK BĘDZIE: Umowa będzie
miała formę pisemną zawartą pod
rygorem nieważności.
dokończenie na str. 14
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Spółdzielcy sami zdecydują o cenie
dokończenie ze str. 13

DODATKOWE KOSZTY
PRZEKSZTAŁCENIA
– Wartość miesz2 kania lokatorskiego 2–
240000 zł (60m po cenie 4000 za m )
– Kwota umorzonego kredytu (zwaloryzowana po aktualnej wartości rynkowej) – 30%*
– Pełny wkład mieszkaniowy – 50%*
– Dodatkowa opłata, której może zażądać walne zgromadzenie** – 240000
zł x 0,3 x 0,5 = 36000 zł
* Jeśli wkład mieszkaniowy nie został
w pełni wniesiony, to opłata wzrośnie
o 50% niewniesionej, zwaloryzowanej części wkładu mieszkaniowego
* * Dodatkowa opłata nie dotyczy
przekształceń dokonywanych na podstawie ustawy o pomocy państwa (…)
przy jednorazowej spłacie@normal:
kredytu

* * *
sierpnia 2009 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Przewiduje on nowe zasady nabywania prawa własności mieszkań spółdzielczych i gwarantuje organom spółdzielni większy wpływ na
wysokość związanych z tym kosztów.
Propozycja zawiera zmiany uwzględniające orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 17 grudnia 2008 r. W wyroku tym Trybunał uznał, że niedopuszczalne jest przekształcanie mieszkań lokatorskich w odrębną własność
za symboliczną złotówkę.
Zgodnie z projektem od 30 grudnia
2009 r. walne zgromadzenia będą
uprawnione do wprowadzania dodatkowych opłat przy wyodrębnianiu
własności mieszkań lokatorskich. Ich
wysokość nie będzie mogła przekraczać różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wkładu mieszkaniowego lub jego
części. Różnica ta miałaby podlegać
zmniejszeniu o 50% pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, zwaloryzowanej proporcjonalnie do aktualnej wartości
mieszkania. Tym samym lokatorzy,
którzy w przyszłym roku zdecydują
się na przekształcenie mieszkania lokatorskiego w odrębną własność, po
wejściu w życie uchwał walnego zgromadzenia będą musieli zapłacić dodatkowo nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Z kolei ci, którzy złożą wnioski
wcześniej, dostaną własność lokalu,
zwracając spółdzielni koszty jego budowy, nominalną kwotę umorzenia
państwowego kredytu (od kilku do kilkudziesięciu złotych) i spłacając bieżące zadłużenie czynszowe. Pod koniec 2008 roku w rękach lokatorów
znajdowało się nieco ponad 400 tys.
mieszkań. Trybunał pozwolił na podtrzymanie obowiązujących zasad
przekształceń za symboliczne kwoty
do końca 2009 r., więc wiele spośród
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tych osób może do tego czasu przynajmniej złożyć wnioski o uwłaszczenie.
Uchwała przewidująca dodatkowe
opłaty za wykup mieszkań będzie musiała uzyskać poparcie 2/3 członków
obecnych na walnym zgromadzeniu.
Dokument będzie musiał określać także cele, na jakie będą przeznaczone
uzyskane w ten sposób środki – np.
fundusz remontowy. Uchwała będzie
miała jednak zastosowanie tylko do
wniosków złożonych po dniu, kiedy
stała się prawomocna. Zarówno członek spółdzielni, jak i jej zarząd mogą
zaskarżyć taką uchwałę do sądu.
Powstaje więc pytanie, jak w praktyce uda się skutecznie wprowadzać
w życie i realizować nowe regulacje.
Rządowa propozycja zmienia także regulacje dotyczące terminów, w jakich
zarząd jest zobowiązany do zawarcia
umowy o przeniesienie własności lokalu. W dalszym ciągu będą to trzy
miesiące, a przekroczenie tego terminu będzie usprawiedliwione tak jak
obecnie tylko wówczas, gdy budynek
był posadowiony na gruncie posiadającym nieuregulowany stan prawny.
Tak samo będzie, gdy spółdzielni nie
przysługiwało prawo własności lub
użytkowania wieczystego gruntu.
Różnica będzie polegała na tym, że
termin będzie liczony nie zawsze od
dnia złożenia wniosku o przekształcenie, ale także od dnia wejścia w życie
uchwały zarządu określającej przedmiot odrębnej własności (jeśli została
ona zaskarżona do sądu, to od dnia
uprawomocnienia się orzeczenia).
Nowe przepisy mają także przedłużyć termin na przekształcanie mieszkań lokatorskich we własnościowe
tam, gdzie spółdzielnia nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym
gruntów. Będzie to możliwe do końca
2012 r., nawet jeśli zarząd nie określi
przedmiotu odrębnej własności lokali.
Przedłużenie terminu umożliwiającego
ustanawianie spółdzielczej własności
jest potrzebne, gdyż są różne uwarunkowania prawne, które uniemożliwiają
wyodrębnienie własności lokali i nie
zależą od dobrej woli spółdzielni. Powodem są głównie długotrwałe procesy sądowe i roszczenia zgłaszane przez
byłych właścicieli gruntów. Nowelizacja ma rozwiać także wątpliwości dotyczące ważności zawieranych dotychczas umów o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Wiele spółdzielni dokonywało takich czynności w zwykłej formie pisemnej, lecz notariusze wskazywali na
nieważność takich umów z powodu
wymaganego przez kodeks cywilny
aktu notarialnego. Nowe zasady przekształceń (poza kilkoma kosmetycznymi przepisami) wejdą w życie 30 grudnia 2009 r.
MAREK DYSZKIEWICZ
Płockie SOS „Nasz Dom”
PODSTAWA PRAWNA: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17 grudnia
2008 r.

Bogatsza oferta
dla niepełnosprawnych
We wrześniu br. Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Płocku przystąpił do wdrażania dwóch projektów współfinansowanych ze środków EFS.
Pierwszy z nich – „Niepełnosprawni
równi na lokalnym rynku pracy” –
skierowany jest do młodzieży szkolnej
i ma na celu wzrost jakości kształcenia
zawodowego uczniów, dostosowanie
oferty kształcenia do lokalnego i regionalnego rynku pracy, w tym zwiększenie szans uczniów na przyszłe zatrudnienie. Tok kształcenia zawodowego
w ZSZ Nr 6 Specjalnej kończy zewnętrzny egzamin zawodowy o takim samym stopniu trudności jak w szkołach
ogólnodostępnych. Realizacja projektu
pozwoli na lepsze przygotowanie zawodowe młodzieży, zwiększenie jej
szans na zdanie egzaminów zawodowych i podjęcie pracy.
W kształceniu młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie szkoła pełni rolę szczególną i stanowi jedno z podstawowych ogniw przygotowujących ich
do samodzielnego życia. Jednocześnie,
z uwagi na duży stopień zagrożenia naszych podopiecznych demoralizacją,
projekt przewiduje kształtowanie zachowań prospołecznych, warunkujących właściwe funkcjonowanie w integracji ze społeczeństwem.
Projekt przewiduje m.in.: podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów
poprzez wdrożenie nowych form nauczania (kursy na prawo jazdy kategorii
A i B, operatora wózka widłowego;
spawalniczy, agenta ochrony mienia;
fryzjerski; manicure, carvingu), nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, wyposażenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne.
Działania planowane w ramach realizacji projektu – od września 2009 r. do
czerwca 2012 r. – oszacowano na
1.094.449,00 zł (w tym 13,44% wkład
miasta).
Drugi projekt to „Nauczyciel – terapeuta przyszłości – podwyższanie kwalifikacji kadry szkolnictwa specjalnego w Płocku”. Celem głównym przedsięwzięcia jest wzrost poziomu kwalifikacji pracowników płockich placówek zajmują cych się kształce niem
i wychowaniem osób niepełnosprawnych, a przez to zwiększenie jakości re-

walidacji społecznej i zawodowej ich
wychowanków.
Na terenie miasta kształceniem specjalnym zajmują się przede wszystkim: Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy Nr 1, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2,
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7
Spe cjal nych. Obej mu ją one opie ką
dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Instytucje te
prowadzą działalność rewalidacyjną,
ukierunkowaną na przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia
i funkcjonowania w integracji ze społeczeństwem. Efektywność tych działań uzależniona jest od wszystkich
osób zatrudnionych w tych placówkach, dlatego tak ważny jest proces doskonalenia nauczycieli w zakresie nowoczesnych, aktywnych metod pracy,
odpowiednie przygotowanie wspierających ich pozostałych pracowników,
rozszerzanie oferty edukacyjnej, poszu ki wa nie no wych, atrak cyj nych
i skutecznych form.
Beneficjentami projektu są pracownicy pedagogiczni i administracyjni
wymienionych placówek. Mogą oni
skorzystać z bogatej oferty bezpłatnych
szkoleń i kursów w zakresach:
– praca z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych – terapia behawioralna, terapia integracji sensorycznej, metoda Tomatisa i Veroniki Sherborne
– rozwój nauczyciela kształcenia zawodowego – florystyka, witrażownictwo, metody aktywizujące i wykorzystanie technik informacyjnych w nauczaniu zawodu
– doskonalenie predyspozycji osobistych nauczyciela – kurs języka angielskiego, techniki pamięciowe, wykorzystanie multimediów w szkole, pozyskiwanie funduszy unijnych.
Działania planowane w ramach realizacji projektu oszacowano na kwotę
426.196,00 zł (w tym 15% wkład miasta). Projekt realizowany będzie
w okresie od września 2009 r. do końca sierpnia 2010 r.
Bliższych informacji udzielają biura
projektów z siedzibą w SOSW Nr 2
w Płocku przy ulicy Lasockiego 14.
B.Ch.

Pomyłka w DDP
W poprzednim numerze „Sygnałów
Płoc kich” (nr 15/216) pi sa liś my
o płockim Domu Dziennego Pobytu.
Omyłkowo nazwaliśmy go „Ciepłą izbą” i błędnie przypisaliśmy jego stworzenie Katolickiemu Stowarzyszeniu
im. Św. Brata Alberta. Pragniemy poinformować, że pełna nazwa instytucji
walczącej z chorobą Alzheimera to
Dom Dziennego Pobytu i Terapii dla

Osób z Chorobą Alzheimera w Płocku.
DDP znajduje się przy ul. Sienkiewicza 54 i pracuje w godz. 6:30 – 18. Natomiast „Ciepła izba” (inicjatywa Kato lic kie go Sto wa rzy sze nia im. św.
Brata Alberta) zajmuje się pomocą
starszym i samotnym i mieści się przy
ul. Kościuszki 5.
Za błędy serdecznie przepraszamy.
Mariusz Sepioło
Sygnały Płockie

*WYSTAWY*WYSTAWY*WYSTAWY*WYSTAWY*WYSTAWY*WYSTAWY*WYSTAWY*WYSTAWY*WYSTAWY*WYSTAWY*WYSTAWY*WYSTAWY*
Były wyklejone taśmą okna, worki na parapetach, suchary i czarna kawa. – Nawet
upał jest taki jak wtedy – mówiła Maria Zalewska-Mikulska 3 września w Książnicy Płockiej.

Wojenko, wojenko...
dowódca Nowogródzkiej Brygady Kawalerii.
Na specjalną wieczornicę, w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej, biblioteka przygotowała wystawę składającą
się ze zbiorów: Pawła Mieszkowicza
i Anny Jeznach oraz Archiwum Państwowego. Sala wystaw zaimprowizowana
została na wojskowe koszary (worki, taśmy na oknach), w gablotach znalazły się
pamiątki, a na ścianach wiersze z okresu
II wojny i wycinki z płockiej prasy z 1
września 1939 roku: „Z niesłabnącym zapałem zgłaszają się płocczanie do kopania rowów przeciwlotniczych i umocnień
obronnych” – donosił m.in. „Kurier Mazowiecki”. Uzupełnieniem były zdjęcia
Tomasza Niesłuchowskiego z rekonstrukcji bitwy pod Mławą.
Książnica postarała się o nagranie
głosu Władysława Broniewskiego mó-

Art brut pokazuje, gdzie nasza cywilizacja poszła za daleko. To jest sztuka w formie
czystej, opierająca się na emocjach tak jak twórczość Reginy Chludzińskiej.

Chininka
i jej kury
Maluje od 11 lat, od pierwszego pleneru
OTO JA w Zakrzewie w 1998 roku. Tworzy w różnych technikach; olej, pastele,
kredki. Maluje pejzaże, martwe natury,
zwierzęta, kwiaty i sceny z życia własnej
rodziny. Jest laureatką konkursów OTO JA
(Płock 1999 – 2006). Zdobywała wyróżnienia na bydgoskim biennale im. T. Ociepki
(2004, 2000). Jej prace prezentowane były
na wystawach zbiorowych w Płocku, Poznaniu, Bydgoszczy i Krakowie.
Galeria OTO JA prezentuje pierwszą indywidualną (a zarazem retrospektywną)
wystawę prac Reginy Chludzińskiej (rocznik 1968).
– Ma ogromną malarską intuicję. Kiedy
pracuje, obraz ją pochłania. Często zapomina o tym co malowała wcześniej – mówi Beata Jaszczak z Galerii OTO JA.
– Tutaj efekty malarskie są dominujące
(forma i kolor). Mają charakter zabawy
dziecięcej. Rozciągnięta paleta. Często
używa tekstu, podpisuje się swoim nazwiskiem w tak dużych proporcjach, że staje
się on integralną częścią obrazu – mówi
warszawski artysta Jacek Malinowski. –
Jej najbardziej udanym cyklem obrazów są
zwierzęta, a zwłaszcza kury.
Zdanie Malinowskiego – absolwenta Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, twórcy instalacji i wideoinstalacji jest tu niezmiernie ważne w kontekście tytułu tegorocznego programu wystaw w Galerii
OTO JA – „Art brut. Sztuka osobna czy w odosobnieniu?”. Prof. Aleksander Jackowski uważa, że to nie przypadek, że współcześni artyści
doceniają wartość art brut. – Jeśli ja popatrzę
na twórczość Żmijewskiego, Althamera, Kozyry
Sygnały Płockie

Regina Chludzińska przy pracy

czy Nowosielskiego to dla mnie są to ludzie, bo
czują, bo rozumieją, że najważniejsze jest dotarcie do istoty człowieka. Nie chcę wartościować, ale sztuka brut jest obok sztuki współczesnej, one pasują do siebie – uważa profesor.
W Polsce problemy z uznaniem twórczości art brut to problem językowy,
o czym wspominał podczas płockiej konferencji (15 – 16 maja br.) „Art brut. Czy
wszędzie znaczy to samo?” prof. Alain
Bouillet. Nauczyliśmy się rozmawiać, wypowiadać się o twórczości (zwłaszcza malarskiej) językiem estetyki, który „gubi
się” w obliczu prac twórców takich jak Regina Chludzińska czy Krzysztof Wiśniewski; jest nieprecyzyjny, a nawet ubogi.
Zdaniem francuskiego profesora art brut
potrzebuje nowego języka, który być może trzeba będzie na nowo wymyślić. – Może uda się to za rok, dwa, a może za 10, 20
lub 50 lat – mówił prof. Bouillet.
Wystawę – powstałą dzięki wsparciu
Stowarzyszenia „Silni Razem”, Samorządu Województwa Mazowieckiego i Izby
Gospodarczej Regionu Płockiego – można
oglądać przy pl. Narutowicza 2 (brama
obok Biblioteki im. Zielińskich) do 1 listopada br.
(rł)

Artylerzyści i ich sprzęt na placu ćwiczeń

wiącego „Bagnet na broń!”. Wydała też
nadzwyczajną jednodniówkę „PŁOCKI
wrzesień 1939” z wyjątkami z przedwojennej prasy oraz fragmentami książki
Piotra Wodtke „Płock 1939”, której promocja była jedną z części wieczornicy.
Wodtke opisał w niej m.in. historię
płockiego garnizonu, przebieg przygotowań wojennych w Płocku (również
znaczenie miasta w polskich planach
wojennych), a także przebieg działań na

ziemi płockiej. Jest w niej sporo fotografii, mapek i kolorowych tablic, m.in.
z oporządzeniem żołnierza piechoty WP
w 1939 roku.
Wieczornicę rozpoczęła projekcja filmu
o tym samym tytule, a zakończyło wspólne – wraz z harcerzami z HZPiT „Dzieci
Płocka” – śpiewanie pieśni żołnierskich.
Wystawę można oglądać do 21
września, a książkę Piotra Wodtke zamawiać pod nr tel. 022/ 867 65 64. (rł)

Wystawa w TNP

Płocka policja 1919-1939
W ramach trwającego jubileuszu 90-lecia policji w Towarzystwie Naukowym
Płockim zorganizowano wystawę przedwojennych zdjęć i dokumentów płockich
policjantów z okresu międzywojennego,
pieczołowicie przechowanych przez ich
dzieci i wnuki.
Dokumentów nie jest wiele, ale każdy
bardzo interesujący. Ze szklanej gabloty
spogląda poważnie na zwiedzających
starszy przodownik Michał Buczy, który zginął tragicznie na służbie, zastrzelony na komisariacie przez swego kolegę przodownika Mariana Bulickiego,
który następnie popełnił samobójstwo.
O co im poszło? Do dziś nie wiadomo.
Zabrali tajemnicę do grobu, ale zdjęcia
z pogrzebu, wycinki na ten temat z prasy, dowodzą, że było to wielkie przeżycie dla całego miasta.
Rozbawienie dziś budzi policyjna drużyna rowerowa, z dumą prezentująca swe
pojazdy i wyszczególnione w obsadzie
komisariatu stanowisko policyjnego „etatowego” szewca, którym był Adam Wochowski. Już wówczas przy wiślanym nabrzeżu funkcjonował posterunek wodny,
dysponujący własną łodzią z długimi wiosłami. Ciekawe, jaką prędkość rozwijali
na Wiśle, choć może wcale nie najgorszą,
bo jak mówił na otwarciu wystawy
(3 września) podkom. Mariusz Gierula,
przedwojenni policjanci byli dobrze
wysportowani. Odnosili niemałe sukcesy
w strzelaniu, wioślarstwie, kolarstwie
i pchnięciu kulą. Odbywały się zawody,
w których rywalizowali policjanci z posterunków w Płocku, Gostyninie, Włocławku z żołnierzami 4. Pułku Strzelców Konnych. Można domniemywać, że byli też
oczytani, skoro założyli Stowarzyszenie
Biblioteki Polskiej, a policyjna biblioteka
liczyła 260 tomów.

W sąsiednich gablotach eksponowana
jest wystawa filatelistyczna ze zbiorów
Antoniego Kurczyńskiego z Warszawy
(wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego), związana tematycznie
z głównym celem pracy policji – tak dawniej jak i dziś, a mianowicie bezpieczeństwem. Są znaczki pocztowe, okolicznościowe datowniki i koperty z ostrzeżeniami przed różnymi niebezpieczeństwami
w kilku językach. Najmniej jest polskich,
z czego można wysnuć wniosek, że Poczta Polska mniej uwagi poświęcała bezpieczeństwu w ruchu drogowym niż poczty
innych krajów.
Wystawa jest efektem współpracy Komendy Miejskiej Policji i Towarzystwa
Naukowego Płockiego, które udzieliło
miejsca na eksponaty, pochodzące ze
zbiorów prywatnych, Komendy Głównej
Policji, Wyższej Szkoły Policji, Archiwum Państwowego w Płocku i Biblioteki
im. Zielińskich.

M. WRÓBEL

1 września 1939 roku, około godz. 5 –
5.30 niemieckie bombowce zaatakowały Płock. Głównym celem były płockie
koszary, mosty i elektrownie. Bomby
spadły również na Wyszogrodzką, Słoneczną i na Radziwie.
– Jadę do Płocka w celu zorganizowania obrony i przejęcia rozbitych dywizji. Przyjazd mój ulega opóźnieniu.
Zaatakowały nas samoloty nieprzyjacielskie. Zostaję ranny w krzyż odłamkiem bomby. Na 10 minut tracę władzę
w nogach, ale dzięki Bogu wychodzę
z opresji. (...) W nocy z 4 na 5 września
przyjeżdżam do Płocka. Robią mi operację, zakładają bandaż gipsowy. Czuję
się coraz lepiej. Wydaję rozkazy.
Okazuje się, że w Płocku jest wielka
fabryka konserw mięsnych, co umożliwia wyżywienie wojska – tak wspominał tamte dni gen. Władysław Anders –

Ekspozycję „Płocka policja 1919-39”
można oglądać w siedzibie Towarzystwa
Naukowego Płockiego w dni powszednie
w godz. 8 – 15.30 do 18 września.
(j)
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Potrzebny był kawałek materiału i złotówka. Powstańcy wybijali
w monecie znak Polski Walczącej, przywiązywali do niej wstążkę
i wieszali na piersi. Dziś tak unikatowe odznaczenia można zobaczyć w Spichlerzu przy ul. Kazimierza Wielkiego 11b.

Śniły mi się szarże...
Do 20 września na patio Muzeum
Mazowieckiego można podziwiać ogromną, bo mierzącą 6m x 6m x 17m – instalację 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 poezja) 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 wiersz „W odwrocie“ Juliusza Krzyżewskiego
i ostatnie 3 sekundy filmu „Hubal“.
Lustyk od 15 lat mieszkający i pracujący w Stanach Zjednoczonych, w Polsce
był uznanym plakacistą i grafikiem, ale
popularność w świecie zdobył pracami o

Wstążka i kamień
Autorem wystawy „1939. Wojna przez
pryzmat wstążki i kamienia” jest Jan Waluś, członek Towarzystwa Naukowego
Płockiego, znany kolekcjoner, z którego
zbiorów nie raz korzystało już Muzeum
Mazowieckie. Podczas wernisażu, 1 września w Spichlerzu, autor wystawy opowiedział niemal o każdym
z eksponatów. A było o czym
opowiadać.
W Spichlerzu można oglądać
odznaczenia z różnych okresów II
wojny światowej – począwszy od
kampanii wrześniowej, przez działalność Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie, aż do lat 1944-45. Znajdziemy
również prawdziwe unikaty, jak Krzyż
Walecznych, Krzyż Grunwaldu, Krzyż
Armii Krajowej, odznaki z czasów Powstania Warszawskiego, czy medale dla
więźniów obozu koncentracyjnego
w Auschwitz-Birkenau. Mało znane
odznaczenia również znalazły się
w zbiorach Jana Walusia – pamiątkowa
odznaka pociągów pancernych (pols-

kich jednostek stacjonujących na zachodzie Europy), czy odznaka lotników.
Historia polskich odznaczeń wojskowych sięga XVIII wieku, kiedy to król
August II ustanowił Order Orła Białego.
Kolejnym ważnym honorowym wyróżnieniem stał
się Order Virtuti Militari
(likwidowany i wznawiany
kilkakrotnie na przestrzeni
dziejów), ustanowiony przez
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Podczas wernisażu rozstrzygnięto również I Konkurs Historyczny „II wojna światowa na zachodnim Mazowszu”. Zwyciężyli uczniowe
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2
w Płocku: Adam Wróblewski i Krystian
Zambrzycki. W nagrodę otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Prezydenta Płocka, w tym profesjonalną,
niezwykle dokładną mapę Polski.
Wystawa „1939. Wojna przez pryzmat wstążki i kamienia” czynna do 15
listopada.
(ms)

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)

Pierwszy krok do Orientu

Pamięć miejsc
Archiwum Państwowe w Płocku zaprasza na wystawę fotografii Tomasza
Gałązki pt. ”Miejsca Pamięci Narodowej na terenie byłego Województwa
Płockiego (1975-1998)”.
– Zdjęć jest blisko tysiąc. Z tego jedną
trzecią mogą państwo zobaczyć na wystawie – mówił autor. AP zwróciło się do
niego o pomoc w przygotowaniu dokumentacji wszystkich miejsc, związanych
z martyrologią narodu polskiego na ziemi płockiej. Potem zrodził się pomysł
wystawy i pokazania szczególnie tych,
które są zaniedbane lub zniszczone.
– Chcieliśmy zwrócić uwagę samorządów, aby nieco lepiej się nimi opiekowali – mówił na wernisażu Leszek
Franciszkiewicz – dyr. AP w Płocku.
– Ułożyliśmy je chronologicznie począwszy od Powstania Styczniowego,
poprzez okres zaborów, wojnę 1920 roku, I i II wojnę światową. Znajdują się
na niej groby i tablice upamiętniające

nie tylko żołnierzy, ale również ludność
cywilną; Polaków czy mniejszości narodowe. Są też na nich miejsca związane
z terrorem sowieckim – tłumaczyła Krystyna Bańka – kurator wystawy.
Wystawę można oglądać do końca
października. Od listopada wszystkie
zdjęcia zrobione przez płockiego fotografa zostaną umieszczone na stronie płockiego archiwum, tak jak to się stało z archiwalnymi zdjęciami płockiego KW
PZPR czy dokumentacją fotograficzną
okupanta z czasów II wojny światowej.
Wystawa czynna w godz. (pn, czwpt) 9 –15 i (wt-śr) 9 – 18 w Archiwum
Państwowym przy ul. Ka zimie rza
Wielkiego 9b.
Organizatorami są: Stowarzyszenie
Przyjaciół Archiwum Państwowego
w Płocku, Stowarzyszenie Archiwistów
Polskich Oddział w Płocku i Archiwum
Państwowe. Projekt dofinansował
Urząd Miasta Płocka.
(rł)

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza
do Domu Darmstadt 17 września na pokaz
slajdów w ramach Klubu „Podróże” im. Tony’ego Halika. Tym razem uczestników
spotkania po najciekawszych miejscach Turcji oprowadzać będzie Leszek Szczasny.
Początek podróży o godz. 18, wstęp wolny.
– W slajdowisku „Turcja – pierwszy
krok do Orientu” przedstawiam wielowymiarową relację z autostopowej podróży
z roku 2007 – mówi przewodnik. Pierwsza część pokazu to podróż poprzez metropolitalny, zgiełkliwy, historyczny Stambuł, dalej przez wyciszone i wpisane na listę Unesco Safranbolu (drewniane ottomańskie domy) po malownicze, ale nieprzyjazne wybrzeże Morza Czarnego. Zajrzymy też do starożytnej Amasyi, obejrzymy bajkowe i fantastyczne formy skalne

w Kapadocji a także monumentale, dziewicze góry Ala Daglar i olbrzymie słone
jezioro Tuz Golu. Nie pominiemy Edirne,
dumne ze swojego najwspanialszego tureckiego meczetu Selimiye.
Drugą część wypełnią grupy tematyczne
tego wszystkiego, co powyższe miejsca
wypełnia, czyli m.in: obecna na każdym
kroku flaga państwowa (przejaw bardzo
eksponowanego patriotyzmu), autentyczny
kult Ataturka, ojca nowoczesnej, świeckiej
Turcji, stojącego na licznych pomnikach,
muzułmańskie chusty, będące często estetycznym dodatkiem do kobiecego stroju
niż tylko efektem religijnego zniewolenia,
herbata jako napój narodowy, parzona
w charakterystycznych ulicznych samowarach, bezalkoholowe bary – miejsce wspólnych gier i pogawędek.
MW

TOMASZ GAŁĄZKA

Piknik na Krótkiej
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Dom Przyjaznych Serc zaprasza na kolejny, siódmy już, piknik rekreacyjny. W tym roku w programie „Dnia Przyjaznych Serc” znalazły się: przegląd piosenki, spotkanie
z warszawską fundacja dr Clown, przejazdy bryczką, konkursy i zabawy oraz koncert
zespołu Bayer Full. Impreza rozpocznie się 24 września o godz. 10 w Domu Pomocy
Społecznej przy Krótkiej 6a. Zabawę zaplanowano aż do godz. 21.
(rł)

Sygnały Płockie

*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*
Od początku września Nove Kino Przedwiośnie wyświetla filmy
polskie o tematyce wojennej, tj. „Westerplatte”, „Hubal” czy
„Lotna”. Akcja zaplanowana została na cały wrzesień.

Wojna w kinie
Zrujnowana wojną polska kinematografia (kompletnie zniszczona baza
techniczna umożliwiająca kręcenie filmów), nie u stan nie zma ga ją ca się
z cenzurą i naciskami władz komunistycznych do budowania pozytywnego
wizerunku władzy i wschodniego sąsiada (oficjalnie wróg był jeden –
Niemcy) poradziła sobie z tym wszystkim nie najgorzej. Wystarczy przypom nieć „Ka nał” An drze ja Waj dy,
„Akcję pod Arsenałem” Jana Łomnickiego czy „Zakazane Piosenki” – pierwszy długometrażowy film fabularny,
który wyprodukowała polska kinematografia po podźwignięciu się z wojen nych gru zów. Choć skrzy wio ny
wówczas obraz naszej historii ciąży na
polskiej kinematografii do dziś i być
może m.in. dlatego zamiast nowego
filmu o Westerplatte ciągle oglądamy
– nadal świetny, ale nie do końca
wierny historii – film Stanisław Różewicza z 1967 roku.
Warto wybrać się do kina jeszcze
z jednego powodu. Obok tych znanych, już wspom nia nych obra zów,

Przedwiośnie sięgnęło po te mniej
„sztandarowe” i nieco zapomniane.
Z pewnością warto zobaczyć „Dezertera” (1958) – film o miłość, która rozkwita między zbiegiem z Wehrmachtu
(przymusowo wcielonym Polakiem),
a polską sanitariuszką, która go ukrywa.
Ciekawe są również „Urodziny młodego warszawiaka” (1980). Film pokazuje
cztery rocznice urodzin bohatera przypadające lata 1938-1939 oraz 19431944, a także zmiany jakie zaszły w bohaterze w tym okresie.
Andrzeja Munka cenimy za takie
obrazy jak „Eroica” czy „Zezowate
szczęście”. Spod jego ręki wyszedł również „Błękitny krzyż” (1955) opowiadający o ratownikach TOPR i GOPR, którzy pomagali w przenoszeniu partyzantów do ukrytego w górach szpitala.
Filmy są wyświetlane w ramach obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny
światowej.
Poniżej podajemy pełny repertuar od
15 września. Wstęp na filmy z podkreśleniem jest bezpłatny, na pozostałe seanse bilety kosztują 5 złotych.
(rł)

15.09, godz. 9, 17
Krzyż Wa lecz nych (1959),
reż. K. Kutz, występują: Jerzy
Tu rek, Zbi gniew Cy bul ski,
Grażyna Staniszewska
16.09, godz. 9
Urodziny młodego warszawiaka (1980), reż. E. i Cz. Petelscy, występują: W. Pyrkosz,
K. Kaczor, G. Kownacka
16.09, godz. 17
Dezerter (1958), reż. W. Lesiewicz, występują: J. Nowak,
M. Dmochowski, W. Gołas
17.09, godz. 9, 17
Ryś (1982), reż. J. Wójcik, występują: P. Bajor, F. Pieczka, J. Radziwiłłowicz
18.09, godz. 9, 17
Znicz olimpijski (1970), reż. L. Lorentowicz, występują: O. Łukaszewicz, A. Bednarz, J. Jogałła
21.09, godz. 9, 17
Akcja pod arsenałem (1978), reż.
J. Łomnicki, występują: M. Wołłejko,
C. Morawski, J. Englert, Z. Zapasiewicz, A. Ferency
22.09, godz. 9, 17
Sekret Enigmy (1979), reż.
R. Wionczek, występują: P. Fronczewski, T. Borowski, P. Garlicki, J.
Zakrzeński
23.09, godz. 9
Hi sto ria
jed ne go
my śliw ca
(1958), reż. H. Drapella, występują:
B. Bilewski, J. Machulski, E. Karewicz

Sygnały Płockie

23.09, godz. 17
Oszołomienie (1989), reż. J.
Sztwiernia, występują: M. Trybała,
W. Wysocki, M. Troński
24.09, godz. 9, 17
Samson (1961), reż. B. Sass i A.
Wajda, występują: A. Janowska, R.
Polański, B. Tyszkiewicz
25.09, godz. 9, 17
Zakazane piosenki (1947), reż. L.
Buczkowski, występują:D. Szaflarska, A. Janowska, E. Dziewoński
28.09, godz. 9, 17
Błękitny krzyż (1955), reż. A.
Munk, występują: S. Byrcyn – Gąsiennica, G. Holoubek, W. Siemion
29.09, godz. 9, 17
Kanał (1956), reż. A. Wajda, występują: T. Jeżewska, T. Janczar, S.
Mikulski
30.09, godz. 9, 17
Epilog norymberski (1971), reż. J.
Antczak, występują: J. Englert, W.
Hańcza, J. Barańska

Kukiełki w Domu Darmstadt
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza 24 września o godz. 12 na otwarcie
wystawy lalek pt. „Magiczny świat białostockiego teatru lalek”.
Białostocki Teatr Lalek istnieje od
1953 r., przygotowując w każdym sezonie teatralnym średnio 5 nowych premier, wykorzystujących rozmaite techniki lalkowe (kukła, pacynka, jawajka,
marionetka, formy plastyczne i niekonwencjonalne), formy teatru wizualnego,
teatru przedmiotu, teatru maski i teatru
aktorskiego.
Na przestrzeni lat teatrem kierowali
kolejno: Piotr Sawicki, Joanna Piekarska, Krzysztof Rau, Wojciech Kobrzyński i Wojciech Szelachowski, a od 2005
– Marek Waszkiel. Z BTL-em współpracowali znakomici polscy artyści, m.in.:
Jan Wilkowski i Adam Kilian, Andrzej
Dziedziul, Piotr Tomaszuk i Tadeusz
Słobodzianek.
Białostocka scena należy do najstarszych polskich teatrów lalek, które powołały do życia lalkową scenę dla dorosłych,
na której od 1972 r. regularnie wystawia
się sztuki z wielkiego repertuaru literatury
światowej: Boccaccio, Calderon, Rostand,
Gogol, Bernhard, Różewicz, Szukszyn,
Mrożek czy Gałczyński. Jest pierwszym
polskim teatrem lalek, dla którego miasto
wybudowało w 1979 r. specjalnie zaprojektowany budynek, dziś mieszczący 3
sceny: dużą (200 miejsc), małą (100
miejsc) i salę prób (40 miejsc). BTL był
organizatorem wielu festiwali lalkowych,

krajowych i międzynarodowych, zwłaszcza festiwalu solistów lalkarzy i ogólnopolskich spotkań teatrów lalek.
Przedstawienia teatralne odchodzą po
pewnym czasie w przeszłość. Nawet najlepszych spektakli nie można grać w nieskończoność. Ale raz powołane do życia
lalki, maski, rozmaite teatralne rekwizyty,
kostiumy, a nawet całe dekoracje, nie giną. Ukryte w magazynach teatralnych
wspominają swoją sceniczną przygodę,
czasem czekają na jej dalszy ciąg…
Na wystawie w Domu Darmstadt będziemy mogli zobaczyć mały fragment
wspaniałej kolekcji z ogromnych zbiorów
Białostockiego Teatru Lalek. Są tu lalki zaprojektowane m. in. przez: Wiesława Jurkowskiego (Nim zapieje trzeci kur Szukszyna, 1983; Testament Villona, 1998),
Rajmunda Strzeleckiego (O medyku Feliksie co był Śmierci chrześniakiem Tomaszuka, 1988; Parady Potockiego, 1995), Ryszarda Kuzyszyna (Król jeleń Gozziego,
1993), Joannę Pielat-Rubinkiewicz (Scrooge Dickensa, 2000), Evę Farkasovą (Śpiąca
królewna, 2001) i Mikołaja Maleszę (Lis
Przechera, 2002; Pan Huczek, 2005).
Całą kolekcję zobaczyć można w Białymstoku, w Piwnicy Lalek BTL-u. Jest to
niezwykły labirynt, stworzony z myślą
o widzach, będący wyprawą w przeszłość
teatru i tajemnic lalkarstwa.
Ekspozycja przy Starym Rynku 8 czynna będzie do 25 października w godz. 8 –
18 (także w soboty i niedziele). Bilety
wstępu: dzieci 1 zł., dorośli 2 zł.
(j)

Jurta w mykwie

bogate, świąteczne domostwa, z możliwością łączenia i zestawiania ich ze sobą, tworząc szeregi lub budowle typu
„plaster miodu”.
Na piętrze PGS zaprezentuje charakterystyczne dla kultury kazachskiej, instrumenty muzyczne, ceramikę, wytwory rzemiosła artystycznego służące
w życiu codziennym, stroje oraz nakrycia głowy. Wszystkie eksponaty pochodzą z prywatnej kolekcji dr Władysława
Sokołowskiego -ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu i Republice Kirgiskiej w latach 20042006, z którym będzie można się spotkać osobiście 24 września o godz. 12
w PGS.
Wystawa Kultura Kazachów i innych
narodów Azji Środkowej prezentowana
będzie do 11 października.
(op. rł)

Płocka Galeria Sztuki zaprasza na
pierwszą w Polsce wystawę sztuki i rzemiosła artystycznego kultury kazachskiej i innych narodów Azji Środkowej.
Głównym elementem ekspozycji będzie
oryginalna jurta kazachska – rodzaj mobilnego i wielofunkcyjnego domostwa,
którego ściany wykonane są z drewna
i wojłoku (rodzaj grubego filcu). Ten rodzaj domostwa charakterystyczny jest
dla koczowniczych narodów, żyjących
na obszarze między Morzem Kaspijskim i Ałtajem oraz południowymi
krańcami Syberii i północnymi grzbietami gór Tień – Szań.
Jurty są różnego rodzaju: małe, średnie a także zwyczajne „podróżne” oraz
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Złoto dla Patryka

IV Piknik Archeologiczno – Etnograficzny

Magiczny piknik
Czwarty już raz na szczycie wiślanej
skarpy przed muzealnym spichlerzem
przy ul. Kazimierza Wielkiego mieszkańcy Płocka mogli namacalnie doświadczyć
historii, a nawet w niej uczestniczyć.
Działy Archeologii i Etnografii Muzeum
Mazowieckiego zorganizowały wspólnie
piknik, podczas którego wszyscy, którzy
na co dzień znają historię jedynie ze słyszenia, mogli być w niedzielę 30 sierpnia
jej współtwórcami.
Tegoroczna impreza muzealna przebiegała pod znakiem szeroko pojętej magii.
Lud polski do połowy XX wieku stosował różnorakie zabiegi magiczne we
wszystkich dziedzinach życia. Często
magia ludowa połączona była z religijnością. O tym wszystkim opowiadała wystawa „Ludowe Feng Shui. Magia
w chłopskiej zagrodzie” wyeksponowana
w plenerze na tle Wisły i Sobótki. Wystawa w wersji planszowej zrobiła furorę
podczas tegorocznej nocy muzeów
w Warszawie i Muzeum Mazowieckie
zdecydowało się na pokazanie jej w tej
formie wszystkim płocczanom.
W magiczne aspekty życia codziennego Słowian i Polaków wprowadzali specjaliści, zajmujący się archeologią doświadczalną i artyści ludowi z różnych
stron naszego kraju. Płocczanie doświadczali działania magii w pracy prządki
i tkaczki, mogli dowiedzieć się o znakach
na słowiańskiej ceramice, które chroniły
naczynia gliniane podczas wysychania
i wypalania przed pękaniem, mogli zobaczyć, a nawet własnoręcznie wykonać lunule – ozdoby słowiańskie, które pełniły
rolę amuletów chroniących przed złem,
albo dowiedzieć się o makatkach, które
jeszcze do niedawna można było spotkać
w wiejskich domach w całej Polsce. Makatki takie były nie tylko ozdobą domów,
ale stanowiły życzenia i wróżby pomyślności oraz dobrobytu dla domowników
i gości. Zawierały ponadto praktyczne
porady dla gospodyń. Można było zapoz-

nać się także z pracą rzemieślników, którzy wykorzystują w swoim fachu wszelkie żywioły – ogień, powietrze i wodę poprzez pokazy w wykonaniu kowala
i smolarza na stanowisku suchej destylacji drewna, na którym oprócz smoły wytwarzano również dziegieć a także skorzystać z porad zielarki.
Poza pokazami prowadzone były warsztaty rzemiosła ludowego i kiermasz.
Własnoręcznie można było wybić monety metodami znanymi od średniowiecza,
odlać świecę, stworzyć wycinankę łowicką lub kwiat z bibuły, czy posmakować
potraw znanych na Kurpiach. Dla uczestników pikniku, pamiętających obwoźnych kramarzy, przygotowano loterię
fantową i stoisko sprzedawcy świętych
obrazów.
Jak co roku niespodziankę dla gości
mieli aktorzy płockiego Teatru Dramatycznego. W nawiązaniu do przewodniego tematu imprezy wystawili „Urok czarownicy, czyli zasady magii stosowanej”
w reżyserii Mariusza Pogonowskiego.
Sztuka w kabaretowy sposób opowiada
o praktykach magicznych stosowanych
przez ludność polską m.in. o tym, do czego zdolna jest kobieta, by pozyskać
względy ukochanego mężczyzny.
Cały dzień trwały koncerty towarzyszące piknikowi. Występowali laureaci głównych nagród na festiwalu w Kazimierzu
nad Wisłą: Kapela Braci Tarnowskich,
Kapela Tadeusza Jedynaka i zespół śpiewaczy z Gałek Rusinowskich z opoczyńskiego, Kapela z Futomy na Rzeszowszczyźnie. Specyficzne połączenie polskiej
muzyki ludowej z dźwiękami średniowiecza można było usłyszeć w wykonaniu
warszawskiego Zespołu Muzyki Dawnej
Dancerye. Koniec pikniku zwieńczyło
nieco mocniejsze uderzenie folku, gdyż
swój ponad godzinny koncert z nowym
repertuarem dała Horpyna, olsztyńska
grupa specjalizująca się w muzyce ukraińskiej.
Krzysztof Matusiak

Przemysł w fotografii

nie, że nie tylko zabytki i przyroda
pięknie wychodzą na zdjęciach.
Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby TNP przy Placu Narutowicza 8 – na autorów najciekawszych czekają nagrody pieniężne.
Szczegółowe informacje w biurze
Towarzystwa, tel. 024/366 99 52.
(j)

Jeszcze tylko do 25 września ci,
którzy lubią fotografować, mogą wziąć
udział w konkursie Towarzystwa Naukowego Płockiego pt. „Płock miastem
przemysłu i nowych technologii”.
Ideą konkursu jest pokazanie innego
oblicza naszego miasta, udowodnie-
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W eliminacjach do Pucharu Polski
(5-6 września) startowało troje zawodników MMKS Jutrzenka Płock. Dwójka juniorów młodszych zakwalifikowała się do finału. Daria Czerwińska
startująca w wadze +70 kg zajęła III
miejsce, a Patryk Ciechomski w wadze
81 kg zajął I miejsce.
W drugim dniu zawodów startowała
piątka zawodników Jutrzenki: dwoje
juniorów Daria Ciechomska i Przemysław Ziółkowski, oraz trójka juniorów
młodszych (2 lata młodszych) Daria
Czer wiń ska, Pa tryk Cie chom ski
i Przemysław Balcerek. Do finału, który rozegrany zostanie 19 i 20 września
w Jezierzycach koło Słupska zakwali-

fikowali się: Przemysław Ziółkowski
i Patryk Ciechomski.
Patryk sezon rozpoczął już 29 sierpnia startem w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Polskiej Federacji
Sportu w Bydgoszczy, w których brało
udział 27 klubów z Niemiec, Białorusi,
Litwy, Czech i Polski. Patryk stoczył 5
walk m.in. wy grał z za wod ni kiem
z Niemiec i z Litwy, a w finale pokonał brązowego medalistę Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i zdobył
złoty medal. Patryk Ciechomski od
września jest uczniem klasy sportowej
liceum w Zespole Szkół Technicznych, a jego klubowym trenerem jest
Wojciech Pudlik.
mw

Judo dla dzieci
W związku z licznymi zapytaniami o zajęcia judo dla dzieci
informujemy, że nasz klub
prowadzi zajęcia sportowo –
rekreacyjne judo. Nabór do
grupy dzieci – dziewczynek
i chłopców urodzonych w latach 2002-2004 prowadzony
jest od września 2009 r.

Zajęcia odbywać się będą w hali
Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Szkoły Wyższej im. Pawła
Włodkowica, ul. Kilińskiego 12
w poniedziałki i środy w godzinach 16 – 17.15.
Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 24/
MMKS Jutrzenka
2664236

Badminton dla niepełnosprawnych
O tym, że sport jest doskonałym
sposobem na rehabilitację, nie trzeba
nikogo przekonywać. – Treningi poprawiają nie tylko koordynację ruchową, przywracają też osobom niepełnospraw nym ra dość ży cia, poz wa la ją
wrócić do aktywności społecznej i zawodowej – mówi Wiesław Chrobot,
pre zes Stowa rzysze nia Inte gra cyjny
Klub Tenisa w Płocku. Do tej pory niepeł no spraw ni płoc cza nie w ra mach
Klubu mogli trenować tenis ziemny
oraz jeździć sportowo na wózkach
(handbike) na różnych dystansach. Teraz, dzięki dofinansowaniu Fundacji
„Fundusz Grantowy dla Płocka”, oferta sportowa klubu poszerzy się o sekcję badmintona.
W III edycji konkursu grantowego
Fun da cja przyz na ła Sto wa rzy sze niu
Integracyjny Klub Tenisa na realizację
projektu „NIE USTAŃCIE W BIEGU...” Zwiększenie dostępu osób nie-

pełnosprawnych do uprawiania sportu i poprawiania sprawności fizycznej
grant w wysokości 9.600 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego
(lotki, rakietki), wynajem obiektów
sportowych, honorarium instruktora –
szkoleniowca. Projekt jest realizowany w partnerstwie z UKS „70”.
Za ję cia bad min to na ma ją ru szyć
jeszcze w tym miesiącu. Jak zapowiada prezes Chrobot, początkowo weźmie w nich udział około 12 osób. Treningi mają wyłonić czteroosobową repre zen ta cję Płoc ka na Mi strzo stwa
Polski w Badmintonie, które odbędą
się na początku 2010 roku. Co ciekawe, będzie to pierwsza reprezentacja
i pierwsze zawody w badmintonie na
wózkach. – Chodzi o to, by w Polskę
poszedł sygnał, że jest kolejna dyscyplina otwarta dla osób niepełnosprawnych – mówi prezes Chrobot. Miło, że
będziemy jej prekursorem.
IT

Zostań bajarzem
Książnica Płocka im. Władysława
Broniewskiego, Płockie Stowarzyszenie
Przyjaciół Książki i Bibliotek, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
zapraszają wszystkich chętnych w wieku od 18 do 100 lat do udziału w „Festiwalu Baśni Europejskiej”.
Najprościej mówiąc, chodzi o prezentację bajki lub baśni w dowolnej
formie; opowieść ustna, scenka teatralna, mimi-czna, pokaz multimedialny
(maksymalny czas prezentacji 10 mi-

nut). Zgłoszenia należy składać do 3
października w Bibliotece dla Dzieci,
im. Wandy Chotomskiej (ul. Sienkiewicza 2, 09-400 Płock, tel. 024/262-2769, e-mail: biblchot@bibl.plock.pl).
Festiwal, realizowany w ramach realizacji projektu „Czytanie rozwija zmysły i tworzy umysły”, odbędzie się 14
października. Zwycięzca otrzyma tytuł
EURO – BAJARZA. Projekt dofinansował Samorząd Województwa Mazowieckiego.
(rł)
Sygnały Płockie
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45 lat płockich żagli
Jubileuszowy rok 2009 to świetna okazja
dla płockich żeglarzy zarówno do świętowania jak i wspominania historii. A jest
o czym mówić. Choćby o tej najnowszej –
45-letniej.
Pewnie mało kto dziś pamięta, że początki turystyki wodnej w Płocku datuje się
na rok 1950. Wtedy właśnie z połączenia
dwóch przedwojennych organizacji: PTT
(Tatrzańskie) i PTK (Krajoznawcze) powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Z uwagi na fakt, iż w PTK już przed
wojną dość prężnie rozwijała się turystyka żeglarska, w nowej organizacji PTTK zajęła wiodącą rolę,
obok turystyki pieszej i przewodnictwa. Prawdziwy rozkwit
przypada płockim wodniakom na początek lat 60-tych. Wtedy właśnie rozpoczęła się budowa Mazowieckich Zakładów
Rafineryjnych i Petrochemicznych. Szczęśliwie zbiegło to
się z budową (z funduszy Totalizatora Sportowego) dwóch
stanic: wioślarskiej przy ul. Rybaki 1 i kajakowo-żeglarskiej
przy ul. Rybaki 10. Ta ostatnia została ukończona w 1961 roku i przekazana w „wieczyste użytkowanie” PTTK. Wieczyste użytkowanie przekształcone zostało po 1989 roku na hipoteczną własność specjalnie powołanego Nadwiślańskiego

Oddziału PTTK ”MORKA”. W 1963 roku ówczesna Międzyzakładowa Rada
Związków Zawodowych Budowniczych Kombinatu (PETROBUDOWA, MZRiP w budowie” i kilka innych powstających przedsiębiorstw
specjalistycznych) zafundowała dla
swych członków pierwsze żaglówki
i zorganizowała na Wiśle pierwsze regaty żaglówek turystycznych. Regaty te
wygrała najsilniejsza wówczas sekcja
PTTK pracowników MZRiP, której pierwszym komandorem był Eugeniusz Świerad.
Na dorocznym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym, jesienią 1964 roku, komandorem wybrano Stanisława Horeckiego, a sekcja przyjęła nazwę Klub Wodniaków MORKA. Pierwszym jego prezesem był Wojciech Lipski. Do początku lat 80-tych Morka prowadziła także intensywną turystykę kajakową, współorganizując przez ponad
10 lat kajakowe ”Spływy Wodami Mazowsza”, każdego roku inną rzeką. Od początku istnienia, społeczny aktyw klubu prowadził w sezonie jesienno-zimowym szkolenie żeglarskie oraz remonty sprzętu, by latem organizować na tym
sprzęcie turystykę śródlądową. Coroczne regaty jachtów tu-

rystycznych, klasowych, a zwłaszcza młodzieżowych, na
stałe wpisały się w kalendarz wodnych imprez Płocka.
Najstarszą taką imprezą są jesienne regaty jachtów turystycznych rozgrywane od 1971 roku „O puchar Wrzosu”.
Pierwotnie zwycięzców honorowano pucharem przechodnim, a następnie był to fundowany do dziś Puchar Prezydenta Miasta Płocka. Nie inaczej było także w bieżącym roku jubileuszowym. W pierwszą sobotę września już po raz
39. w historii nabrzeże u podnóża płockiej skarpy zgromadziło kilkudziesięciu amatorów żagli i wiatru. Bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy Klubu Żeglarskiego „Morka”; wygrali jako klub, zdobywając 130 punktów i indywidualnie w dwóch klasach jachtów – T (Michał Anulewicz)
i T3 (Andrzej Łukasiak). W pozostałych klasach triumfowali zawodnicy KŻ Petrochemia: T1 – Marek Wronowski,
T2 – Piotr Kułaga, Omega Sport – Marcin Praxmajer. Zawody sędziował Stanisław Siedlecki. O tegoroczny Puchar
Wrzosu na Wiśle ścigało się 61 jachtów.
PN

6 września 2009 w Pile odbyły się
Mis-trzostwa Polski w Półmaratonie

Złoto dla Mariusza
Bieg zakończył się wielkim sukcesem płocczanina Mariusza Giżyńskiego, który dystans 21,0975 kilometra pokonał w czasie 1 godziny 4 minut i 18 sekund i z nowym
rekordem życiowym zdobył złoty medal Mistrzostw Polski. Na drugim stopniu podium stanął Michał Smalec, brąz
przypadł olimpijczykowi z Pekinu Arkadiuszowi Sowie.
Był to już trzeci medal mistrzostw Polski zdobyty
w tym sezonie przez Mariusza, który pierwsze kroki
w bieganiu stawiał w Płocku pod okiem trenera Marka
Zarychty. Wcześniej zdobył złoty medal w Przełajowych Mistrzostwach Polski na 10 km, oraz srebrny
w swoim debiucie na dystansie maratonu.
Więcej o półmaratonie na stronie organizatora http://halfmarathon.pl/ lubhttp://bieganie.pl/index.php
P.G.
Sygnały Płockie
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Od uroczystego otwarcia wystawy mistrza meksykańskiej fotografii Carlosa Cano Jimenez’a 2 września w Domu Darmstadt rozpoczęto cykl 3-dniowych imprez pod wspólną nazwą Dni Kultury Meksykańskiej. Pierwszy dzień
zaszczycił swą obecnością ambasador Meksyku w Polsce Raphael Steger,
który zachwalając swój kraj podkreślał, że każdy turysta znajdzie dla siebie
coś zachwycającego, bo Meksyk to bogactwo kultur, krajobrazów, przyrody,
kuchni w poszczególnych regionach.
Próbki tego mogli płocczanie skosztować, podziwiając realistyczne zdjęcia,
słuchając muzyki zespołu Mariachi Los Amigos i oglądając film.
(j)

Czy wiecie, że...
....na świecie produkowany jest już ekologiczny beton, który nie tylko potrafi sam się oczyszczać, ale oczyszcza też otaczające go powietrze.
Pewna włoska spółka budowlana opatentowała cement, którego działanie
opiera się na reakcji fotokatalizy – pomocnej przy rozkładaniu zawieszonych
w powietrzu cząstek. Benigne Bollotte, kierownik laboratorium jednego z ośrodków technicznych włoskiej firmy Calcii uważa, że opracowany przez jego zespół cement jest też w stanie „połykać” tlenki azotu (zmieniając je w azotany)
powstające podczas pracy silników spalinowych z zapłonem iskrowym. Pierwszą budowlą zbudowaną w tej technologii był rzymski kościół Dives in Misericordia (na zdjęciu), kolejnym – Miasteczko Sztuki i Muzyki we francuskim
Chambéry.
Na razie zastosowanie tego materiału możliwe jest jedynie na zewnątrz, gdyż
beton potrzebuje do przeprowadzenia reakcji fotochemicznych promieniowania
ultrafioletowego. Naukowcy jednak cały czas myślą o wyprodukowaniu takiego
rodzaju oświetlenia, które pozwalałoby na zastosowanie tego samooczyszczającego się betonu w szpitalach i domkach jednorodzinnych. Póki co, podobne właściwości zachowują niektóre, sprzedawane również w Polsce, szyby. Są pokryte
cienką, przezroczystą warstwą związków srebra, która nie tylko jest dobrym izolatorem zatrzymującym ciepło wewnątrz pomieszczenia, ale przy wykorzystaniu
słońca i deszczu – utrzymuje je w doskonałej czystości. Podobno do mycia tych
szyb nie trzeba żadnych detergentów, bo to światło dzienne rozkłada brud,
a deszcz spłukuje jego pozostałości.
Ekologicznie i estetycznie to dewiza budowniczych „zielonych murów”. To
historia jak z reklamy producenta wód mineralnych; jeden łyk, a cały świat dosłownie zazielenia się na naszych oczach. Setki metrów pionowo wznoszących
się zielonych roślin,
pnących się po ścianach
dworcowego parkingu
samochodowego – można oglądać na jednym
z największych francuskich dworców kolejowych Lyon-Perrache.
„Zielona szata” nowoczesnego parkingu składa się z 19 różnych gatunków roślin, które dając jednocześnie izolację
termiczną i foniczną, dokonują filtracji tlenków azotu, tlenków siarki i lotnych związków organicznych.
Ten ekologiczny dodatek podniósł koszt inwestycji o dodatkowe 213 000 euro,
ale co tam! Rocznie dokonuje się na tym dworcu samooczyszczanie około
650 000 m3 powietrza zabrudzonego spalinami samochodowymi.
(opr. rł)

Płocki ogród zoologiczny świętuje
narodziny żyrafy. Syn Judyty i Simai
urodził się kilka tygodni temu. Po tygodniu zaczął wychodzić na spacer.
Jest radosny i szczęśliwy. To kolejne
młode płockiej pary, choć poprzednie
młode żyło zaledwie kilka dni. Dziecka spodziewa się również druga samica – Julia. Żyrafa Rothschilda lub Baringo jest drugim najbardziej zagrożonym gatunkiem żyraf na świecie. Na
wolności żyje w dzikich obszarach
chronionych w Kenii i Ugandzie. (rł)

KRZYSZTOF KALIŃSKI

EWA JASIŃSKA

Syn
Judyty

„Masovia” na Łotwie
Zespół Tańca Ludowego „Masovia”
działający przy Politechnice Warszawskiej w Płocku reprezentował nasz region
i miasto na VII Międzynarodowym Festiwalu Ludowym „Sudmalinas” na Łotwie
(5-8 sierpnia).
Wraz z „Masovią” w festiwalu udział
wzięło 12 zespołów m.in. z Hiszpanii, Korei Południowej, Rosji, Mołdawii, Indii.
Zespół z Płocka pod kierownictwem Tomasza Panka zaprezentował polskie tańce
narodowe i tańce górali spiskich oraz
przyśpiewki ludowe. Pierwszy koncert
odbył się w malowniczo położonym skansenie w Ostmali. Łotewskie zespoły przywitały zagranicznych gości śpiewem i tańcem. Następnie każda z grup dała próbkę
swojej kultury ludowej podczas koncertu
galowego, po którym odbył się wspólny
piknik integracyjny.

Festiwalowi towarzyszyły barwne korowody w centrum miasta, w nadmorskim
mieście Jurmala, gdzie artyści prezentowali się przed gośćmi honorowymi: Prezydentem Republiki Łotewskiej oraz Ministrem Kultury. Po koncertach grupa
miała odrobinę oddechu na słonecznej
plaży. Kolejnego dnia „Masovię” dwukrotnie oklaskiwali mieszkańcy Rygi.
Między koncertami zespół zdążył zwiedzić ryską starówkę, a w ostatni dzień festiwalu park rozrywki „Tarzania”.
Koncert finałowy odbył się w pałacu
w Siguldzie. Kiedy w górę poszybowały
płonące balony, przy wtórze festiwalowego hymnu, wszystkie zespoły połączyły
się we wspólnym tańcu.
Wyjazd wsparł finansowo Urząd
Miasta Płocka i Samorząd Studencki
politechniki.
TP

Jest trochę szaleństwa w miłości,
ale też trochę rozumu w tym szaleństwie – to właściwy aforyzm Fryderyka
Nietzsche’go, który był hasłem krzyżówki
w sierpniowym numerze Sygnałów Płockich. Wśród dostarczonych odpowiedzi
upominki wylosowaliśmy dla: Krystyny
Kucickiej (ul. Batalionu Parasol) – „Album Tumski”, Lucyny Sawy (ul. Armii
Krajowej) – „Gwiazdy w Wiśle”, oraz
„Szlaki turystyczne okolic Płocka” z płytą
zespołu Romen dla Jadwigi Kisiel (al.
Kobylińskiego), Roberta Januszewskiego (ul. Gwardii Ludowej) i Elżbiety Gral
(ul. Sucharskiego). Po odbiór zapraszamy do redakcji w ratuszu (pok. 220)
w godzinach pracy Urzędu Miasta do
końca września. Nagrody nie odebrane
w terminie zasila pulę upominków następnej krzyżówki.
(j)

Cytat
numeru
Błogosławieni,
którzy nie mając nic
do powiedzenia,
trzymają język za zębami.
Oscar Wilde
poeta angielski 1854-1900

