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Prawie cztery godziny trwała dyskusja na temat klubu sportowego Wisła Płock. Radni na nadzwyczajnej sesji zapoznali się z wynikami spółki za trzy kwartały 2008 roku. Przedstawiono także plan naprawczy dla Wisły.

Przypomnijmy, że miasto uroczyście
przejęło klub w styczniu 2008 roku. – W
Wiśle działają dwie sekcje: piłki nożnej
i ręcznej – mówił na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, 9 grudnia 2008 r. zastępca prezydenta Piotr Kubera. – Obecnie pierwszy zespół piłkarzy nożnych
zajmuje ósme miejsce ze stratą 14 punktów. Uważam, że szanse na awans do
ekstraklasy są tylko teoretyczne. Nie sądzę, aby to się udało.
Duże lepsze wyniki osiągnęli szczypiorniści. W sezonie 2007/2008 piłkarze
ręczni zdobyli tzw. podwójną koronę,
czyli Mistrzostwo i Puchar Polski.
– Niestety nie udało się zdobyć żadnego punktu w Lidze Mistrzów, gdyż trafiliśmy na bardzo trudnych przeciwników
– relacjonował Piotr Kubera.
Sukcesy osiąga też drugi zespół
szczypiornistów, który do tej pory grał
w II lidze. Obecnie zajmuje pierwsze
miejsce i władze spółki liczą na to, że
awansuje do I ligi.
Wisła wyznaczyła sobie zadania na
najbliższy czas. – Musimy zbudować dobry zespół piłkarzy nożnych na kolejny
sezon – mówił zastępca Prezydenta. –

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Jest szansa na wyjście z dołka

Tak witaliśmy ręcznych po zdobyciu podwójnej korony – 18 maja 2008 roku

Chcemy też, aby szczypiorniści zdobyli
ponownie podwójną koronę.
Chyba najwięcej emocji wzbudziła
sytuacja finansowa klubu. – Nie jest ona
dobra – przyznał Piotr Kubera. – Po
trzech kwartałach 2008 roku Wisła miała około 2,5 miliona złotych netto straty,
a przypuszczamy, że na koniec roku będzie to minus 1,6 miliona złotych.
Zastępca Prezydenta wymieniał powody, które spowodowały taką sytuację.

– Po pierwsze, wpłynął na to wynik finansowy spółki za 2007 rok – mówił. –
Po drugie, na przełomie stycznia i lutego 2008 roku dokonaliśmy zakupów za
1,2 miliona złotych. Chcieliśmy pozyskać kilku zawodników, bo liczyliśmy, że
dzięki nim awansujemy do ekstraklasy.
Nie udało się, więc nie było między innymi transmisji telewizyjnych z naszych
meczów. Wierzyliśmy, że dzięki nim klub
zyska pieniądze.

Szósta Wigilia na Starym Rynku
W niedzielę, 21 grudnia, spora gromada płocczan rozpoczęła świętowanie Bożego Narodzenia
na ratuszowej Wigilii. Rozpoczął ją śpiewem kolęd chór ze Szkoły Podstawowej nr 23, potem na
scenę wszedł Kameralny Zespół Wokalny POKiS. O godz. 18 harcerze przekazali prezydentowi Mirosławowi Milewskiemu i bp Piotrowi Liberze Betlejemskie Światło Pokoju, przywiezione z Groty Narodzenia Chrystusa poprzez skautowy łańcuch serc i rąk. Prezydent i biskup złożyli zgromadzonym płocczanom świąteczne i noworoczne życzenia – ciepła ludzkich serc, życzliwości, pomyślności w budowaniu naszej małej
Ojczyzny w 2009 roku. A potem dzielili się ze
wszystkimi opłatkiem.
Wigilijny wieczór zakończyła kapela góralska
z Zakopanego i degustacja barszczu i pierogów, do
których, jak zwykle, ustawiła się długa kolejka. (j)
zdjęcia Krzysztof Kaliński

Wśród przyczyn porażki zastępca
Prezydenta wymieniał też zbyt dużą
liczbę zawodników zarówno w sekcji
piłki nożnej, jak i ręcznej. – Dopiero
w 2009 roku wygasają kontrakty 25 zawodnikom – mówił Kubera. – Część
z nich jest umowami I-ligowymi sprzed
kilku lat, co oznacza, że opiewają na
wysokie kwoty. Teraz już takich kontraktów nie podpisujemy; nowe umowy zawierane są na kilka tysięcy złotych.
Zastępca Prezydenta wyjaśnił także, że
klub ma podpisane zobowiązania z menadżerami zawodników. – Zostały one podpisane w 2007 roku, ale uważam, że to nie
spółka powinna płacić menadżerom a sami zawodnicy – mówił i podał przykład:
za pośrednictwo w ściągnięciu do Płocka
jednego z zawodników jego menadżer zainkasował 40 tys. zł.
Piotr Kubera narzekał również na zawarte wcześniej umowy na dostawę
sprzętu. – Nasze magazyny pękają
w szwach, a umowy są tak skonstruowane, że nie da się ich rozwiązać, a więc
musimy kupować sprzęt, który jest nam
niepotrzebny – relacjonował.
dokończenie na str. 5

Prezydent zarządził

Urząd Miasta został oceniony przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych

Dyplom dla Płocka
Prezydent ogłosił IV edycję konkursu
„Dyplom dla Płocka” na najlepsze prace
magisterskie, inżynierskie i licencjackie
w roku akademickim 2008/2009.
W konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich płockich szkół wyższych,
których prace dyplomowe związane będą z rozwiązywaniem problemów gospodarczych, społecznych i technicznych
naszego miasta. Nagrody są trzystopniowe w wysokości 4, 3 i 2 tysięcy złotych.
Przewidziano również wyróżnienia.

Samorząd na szóstkę

Nowi dyrektorzy
Rozstrzygnięte zostały dwa konkursy
na obsadę stanowisk dyrektorskich
w placówkach oświatowych. Krzysztof
Wiśniewski kierować będzie Zespołem
Szkół nr 3, a Tadeusz Ciastkowski
Szkołą Podstawową nr 1 im. Braci Jeziorowskich. Oba stanowiska powierzone zostały do 31 sierpnia 2013 roku.
Oświatowy konkurs
Ogłoszony został otwarty konkurs
ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie edukacji i oświaty przez organizacje pozarządowe w 2009 roku. Na
dofinansowanie wybranych projektów
miasto zaplanowało 120 tys. złotych.
Dotyczyć one mogą m.in. zajęć pozalekcyjnych, wsparcia metodycznego dla nauczycieli, wykonywania testów określających poziom uzdolnienia.
Oferty adresowane do Pełnomocnika
Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych należy składać w Biurze Obsługi
Klienta UMP przy ul. Zduńskiej 3 do
30 stycznia 2009.
Lokal na sprzedaż
Do sprzedaży przeznaczono gminny
lokal użytkowy o powierzchni 8,39
mkw. zlokalizowany w budynku przy
ul. Obrońców Westerplatte 14.
Natomiast do wynajęcia w drodze
przetargu przeznaczono garaż o pow.
15 mkw. będący w zasobach MZGMTBS, zlokalizowany przy ul. Jakubowskiego 4-6.
Pojedziemy na targi do Cannes
Po raz trzeci Płock zaproszony został
na międzynarodowe targi biznesowe,
które odbędą się w dniach 9 – 13 marca
we francuskim Cannes. Targi te gromadzą inwestorów, firmy doradcze, developerów, pośredników nieruchomości. (j)

Ilu nas jest?
Główny Urząd Statystyczny informuje,
że ukazała się publikacja „Rocznik Demograficzny 2008”, która zawiera:
– podstawowe informacje o liczbie ludności Polski w 2007 r.,
– dane retrospektywne opracowane na
podstawie bilansów ludności,
– porównania międzynarodowe, pozwalające na ocenę zmian demograficznych w Polsce na tle innych krajów.
Publikacja jest dostępna do wglądu/ściągnięcia, na portalu informacyjnym
GUS oraz bezpośrednio pod linkiem:
www.stat.gov.pl/gus/45_3697_PLK_HT
ML.htm
GUS

Konkurs, zorganizowany przez Centrum Edukacji i Rozwoju „Efekty”,
skierowany był do wydziałów edukacji
starostw powiatowych i urzędów miast
w całej Polsce. Zwyciężyły te samorządy, które najlepiej współpracują ze
szkołami.
Dyrektorzy placówek z całej Polski
wypełnili ankiety dotyczące infrastruktury informatycznej: wyposażenia sal
komputerowych, liczby zajęć pozalekcyjnych oraz dostępu do internetu.
W konkursie udział wzięły 62 samorządy, ankiety wypełniło 374 dyrektorów
placówek oświatowych. W województwie mazowieckim zwyciężył Płock.
Uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja zwycięskich samorządów od-

były się 10 grudnia w Wyższej Szkole
Menedżerskiej w Warszawie podczas
Ogólnopolskiego Forum Edukacyjnego
„Euroakademia”. Urząd Miasta otrzymał w nagrodę – od firmy Structum –
pakiet promocyjny: Gotowy Portal
Miejski InfoBizServer.
W 10 szkołach ponadgimnazjalnych
w Płocku uczniowie korzystają z 639
komputerów w 29 pracowniach informatycznych oraz z 13 centrów multimedialnych. Na stronie internetowej Urzędu Miasta w okresie rekrutacji aktywna
jest strona naboru elektronicznego dostępna przez wyodrębniony link „nabór
do szkół”, zawierająca między innymi
ofertę edukacyjną i szkolne regulaminy
rekrutacji.
(s.d.)

Orzeł dla Wodociągów
Wodociągi Płockie otrzymały statuetkę Brązowego Orła w plebiscycie Mazowiecka Firma Roku. Wręczając wyróżnienie, przewodniczący kapituły
konkursu i wiceprezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza Jacek
Całus powiedział, że „Orzeł” należy się
Wodociągom Płockim za: wysoki poziom inwestycji, zintegrowane certyfikaty zarządzania jakością i środowiskiem, innowacyjność i dbałość o kwalifikacje pracowników.
Płockiej spółce została przyznana nagroda w kategorii: ochrona środowiska.
W tej dziedzinie zwycięzcą zostało Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej RADPEC. Drugie miejsce zdobyła firma STD Nasiłowski.
Konkurs organizowany jest przez spółkę Europa 2000 Consulting i Związek
Pracodawców Prywatnych Warszawy
i Mazowsza, pod patronatem Marszałka
Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Firmy startowały w kilkunastu katego-

Na uroczystości w Warszawie statuetkę
odebrała pełnomocnik ds. zarządzania jakością i środowiskiem płockiej spółki – Justyna Piotrowicz

riach, takich jak m.in.: budownictwo, medycyna, przemysł spożywczy czy handel
i dystrybucja. Celem plebiscytu jest promocja przedsiębiorstw, które reprezentują
ponadprzeciętny poziom. Konkurs ma
pomóc im w dalszym rozwoju i ułatwić
promocję oraz pozyskiwanie nowych
klientów i rynków zbytu.
seb

Minęło pół miesiąca
* Na koniec roku w Płocku zarejestrowanych było 85 tysięcy samochodów, z tego około 60 tysięcy to auta osobowe.
* Płoccy funkcjonariusze CBŚ zatrzymali 32-letniego płocczanina z 6 kg
amfetaminy. Był on już wcześniej
karany za przestępstwa narkotykowe i kryminalne.
* W TNP odbyła się konferencja naukowa poświęcona 90-leciu odrodzonej adwokatury. Gościem honorowym był prof. Tomasz Nałęcz.
* Ogłoszony został VI plebiscyt na
najlepszego sportowca, trenera
i wydarzenie roku 2008.
* Honorowi krwiodawcy świętowali
(28 listopada) 50-lecie krwiodawstwa. Kilkanaście osób otrzymało
odznaczenia.
* Martyna Maślanka została mistrzynią Polski młodziczek w judo
w wadze do 36 kg.
* W pierwszy weekend funkcjonowania kina w Galerii Wisła odwiedziło je 3 tys. osób.
* Prawie 5 mln złotych na leczenie
dzieci zebrała Fundacja Polsat
i Procter&Gamble ze sprzedaży
produktów oznaczonych słoneczkiem, w ramach X edycji akcji
„Podaruj dzieciom słońce”.
* W Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Górach 5 grudnia otwarto kompleks boisk w ramach rządowego programu „Orlik 2012”. Inwestycja kosztowała 1,7 mln zł – 1
mln wyłożył powiat, resztę budżet
państwa i samorząd wojewódzki.
* Spektaklem teatralnym w katedrze
i mszą św. pod przewodnictwem
bpa Andrzeja Suskiego zakończono
7 grudnia obchody Roku Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego w diecezji płockiej.
* Duńczyk Flemming Oliver Jensen
został nowym trenerem szczypiornistów; podpisał kontrakt na półtora roku.
* Płocki społecznik Stanisław Lewandowski – założyciel i prezes
Krajowego Stowarzyszenia na
rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
„Pomoc Dzieciom” wyróżniony
został Medalem Komisji Edukacji
Narodowej.
* PKN Orlen ponownie zajął I miejsce w rankingu dziennika Rzeczpospolita najcenniejszych polskich marek.
* W ogrodzie zoologicznym odsłonięto kamień, upamiętniający założyciela płockiego zoo Tadeusza Borkowskiego.
* Zarząd PKN Orlen podjął decyzję
o przekazaniu Wojewódzkiemu
Szpitalowi Zespolonemu 1 mln zł
na utworzenie 6 stanowisk intensywnej opieki medycznej.
* W TNP 12 grudnia odbyła się konferencja nt. „Zmiany klimatu a polityka ekoenergetyczna w regionie”. (j)
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Galeria Wisła już jest
ko. Całość inwestycji kosztowała 60 milionów euro, ale warto było, gdyż jest to
obiekt czwartej generacji. Jesteśmy
wdzięczni władzom lokalnym za bardzo
dobrą współpracę. Zresztą będziemy się
angażować w życie Płocka – będziemy
jednym ze sponsorów klubu Wisła. Jak sama nazwa naszej galerii wskazuje, nieprzypadkowo wybraliśmy ten klub.
Galeria podpisała kilkuletnią umowę
z klubem. Sponsoringiem objęta jest zarówno sekcja piłki nożnej, jak i ręcznej.
W zamian za przekazane środki Galeria
Wisła będzie miała dostępną powierzchnię na stadionie oraz w hali przy ul. Łukasiewicza.

o 16 stycznia miasto czeka na oferty firm, które zajmą się budową hali widowiskowo-sportowej przy Placu
Celebry. Wygra ta, która zaproponuje
najniższą cenę.
Od podpisania umowy, zwycięzca
przetargu będzie miał 18 miesięcy na
zrealizowanie zadania.
Teren przeznaczony pod zabudowę
ma powierzchnię ponad 58 tys. mkw.
i znajduje się między ul. Łukasiewicza, Batalionów Chłopskich i 7 Czerwca 1991 r. W tym miejscu stanie na
planie koła o średnicy 92 metrów hala
widowiskowo-sportowa. Pomieści ona
5492 osoby. Dla kibiców przygotowanych będzie 5029 miejsc stałych i 113
dostawianych na płycie, dla VIP-ów
zarezerwowano 222 miejsca, 100 zaj-

Hala coraz bliżej

D
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JAN GAWRYŁKIEWICZ

Ponad 120 sklepów i punktów usługowych, 10 kawiarni, barów i restauracji na
powierzchni ponad 22,6 tys. metrów kwadratowych – to pierwsza i jak na razie jedyna galeria, która powstała w naszym
mieście. Ale to nie koniec atrakcji, z których mogą korzystać nie tylko płocczanie.
Gdy już poczujesz się zmęczony, możesz
pójść do jednej z pięciu sal kinowych lub
zagrać w profesjonalnej kręgielni. Galeria
Wisła jest drugą tak dużą inwestycją irlandzkiego dewelopera Caelum Development w Polsce.
Uroczyste otwarcie z wieloma atrakcjami, m.in. nauką tańca przez Iwonę Pavlovic, pokazem żonglerki kryształowymi
kulami wykonanym przez Kamila Dzilińskiego oraz występem zespołu Arka Noego, nastąpiło 29 listopada. Wtedy też rozpoczęło pracę w galerii około tysiąca
osób. Ale wszystko zaczęło się dużo
wcześniej. – W połowie 2006 roku
Caelum Development zainteresował się
działką przy zbiegu ul. Wyszogrodzkiej,
Czwartaków i al. Jana Pawła II – mówił
na konferencji prasowej Andrzej Lasocki,
szef działu rozwoju CD. – Pół roku później nasza firma przejęła udziały w spółce
Galeria Wisła.
29 maja 2007 roku wyłoniono generalnego wykonawcę obiektu. Została nim katowicka firma Budus. Dwa tygodnie później rozpoczęły się prace budowlane. – 30
sierpnia 2007 roku, w pochmurny dzień
został wmurowany kamień węgielny –
opowiadał Leon Ucka, wiceprezes Budusu. – Początkowo zaskoczyły nas warunki
gruntowe, ale daliśmy sobie radę i potem
prace nabrały tempa. 18 miesięcy później
obiekt otrzymał wszystkie pozwolenia i konieczne certyfikaty.
Ireneusz Krawiec z PXM Projekt Południe, firmy odpowiedzialnej za projekt
Galerii Wisła przyznał, że zaprojektowanie obiektu w Płocku było dużym wyzwaniem. – Jest to obiekt, który wyznacza nowe standardy w mieście – dodawał Piotr
Jędrychowski, szef działu architektury
Caelum Development. – 70 procent elewacji wykonanych jest z kamienia. Niewiele jest takich budowli w Polsce. Stworzyliśmy coś unikatowego.
– Goni nas konkurencja, ale jesteśmy
przygotowani na takie wyzwanie – mówił
Lasocki. – Ustawiliśmy poprzeczkę wyso-

Na co możesz liczyć

JAN GAWRYŁKIEWICZ

– Lokalizacja galerii jest bardzo trafiona – mówił Piotr Jędrychowski. – Wokół
znajdują się dwa bardzo duże osiedla

i dlatego liczymy, że większość naszych
klientów będzie przychodzić do nas piechotą.
Gdyby jednak ktoś chciał przyjechać
samochodem, to do dyspozycji jest parking podziemny, na którym zmieści się
550 aut. Wjazd jest od ulicy Czwartaków.
– Zdajemy sobie sprawę, że szczególnie
podczas otwarcia oraz w okresie przedświątecznym, może być trudno poruszać
się tą ulicą – dodawał szef działu architektury. – Ale prowadzimy rozmowy
z miastem oraz przedstawicielami Obi

mą dziennikarze, a 28 – osoby niepełnosprawne.
Jak czytamy w przedmiocie zamówienia: hala to jednoprzestrzenna bryła
o nachylonych ścianach zewnętrznych
i dachu paraboliczno-hiperbolicznym
opartym na czterech łukach.
Centralnym punktem będzie boisko
o wymiarach 50x30 metrów, przeznaczone do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Wokół znajdą się
trybuny, pod którymi – po obwodzie
obiektu – będą inne pomieszczenia
użytkowe i techniczne. Zawodnicy korzystać będą z sali rozgrzewek i treningu ogólnorozwojowego, sześciu prze-

i Auchan, aby rozwiązać ten problem. Mamy nadzieję, że decyzje zapadną wkrótce.
Wjazd na parking jest możliwy po pobraniu biletu parkingowego przy szlabanie,
natomiast wyjazd po uiszczeniu opłaty
w jednej z trzech kas, umieszczonych przy
wyjściach z galerii na poziomie -1. Opłata
wynosi 3,5 zł/godz. Naliczana jest jednak
dopiero od trzeciej godziny parkowania, co
oznacza, że dwie pierwsze godziny są darmowe. Jeśli więc spędzisz w galerii trzy
godziny, to zapłacisz jedynie 3,50 zł.
Wewnątrz obiektu dominuje kamień
i szkło. Wzrok przyciąga też szklana kopuła. W wystroju znalazły się motywy
płockie; są więc zarysy katedry i Wzgórza
Tumskiego, a spacerując po galerii można
natknąć się na niewielkie rzeźby wiślanych rusałek, którym twarzy użyczyli mali płocczanie.
Na poziomie zerowym znajdują się
m.in. delikatesy Piotr i Paweł, gdzie
oprócz tradycyjnych produktów można
kupić także bardziej luksusowe, np. owoce morza, różne gatunki serów itp. Dużą
powierzchnię zajmują sklepy odzieżowe,
m.in. C&A (znajduje się na dwóch poziomach), New Yorker, luksusowa perfumeria Douglas oraz salon multimedialny
Kolportera. Nie zabrakło tu takich marek
jak: Bata, Orsay, Wólczanka, Vistula, Kazar, Rossmann, Cameieu, Apart, Time
Trend, Monnari i Witchen. Na parterze
znajdują się też: lodziarnia Grycan, biuro
podróży, bank i apteka.
Poziom +1 to przede wszystkim sklep
Euro RTV AGD, KappAhl, a dla najmłodszych Smyk. Znajdziemy tu też
wiele sklepów znanych marek, m.in. Big
Star, Marconi, CCC, Umbro, Solar, Bytom, Triumph, Diverse, Sunset Suits, Reporter itp.

bieralni z zapleczem sanitarnym (w
tym dwie wyposażone w stoły do masażu i saunę), siłowni oraz odnowy
biologicznej. W projekcie znalazły się
także pokoje: lekarza, kontroli antydopingowej, trenerów, sędziów. Specjalnie dla zawodników i ich ekip przygotowano pokój śniadań z zapleczem
oraz bar.
Obiekt bę dzie mo ni to ro wa ny.
Oprócz rozgrywek sportowych będą
się mogły tam odbywać duże imprezy
estradowe, z których będzie można
prowadzić transmisje radiowe i telewizyjne. W tym celu zaprojektowano
specjalne stanowiska dla przedstawi-

Na poziomie +2 można coś zjeść, np.
w Sphinxie, Subway, Sevi Kebab czy Bistro Bella Italia. Tu też znajduje się pięć
klimatyzowanych sal kina Helios W największej z nich wyświetlane są filmy
w formacie trójwymiarowych 3D. – Jestem przekonany, że możliwość wkroczenia w sam środek akcji rozgrywającej się
na ekranie przyciągnie i oczaruje widzów
– mówi Marek Palpuchowski, wiceprezes
zarządu CF Helios.
Wjeżdżając windą jeszcze wyżej
znajdziemy się w profesjonalnej kręgielni MK Bowling. Do dyspozycji jest
12 torów gry. Niektóre wyposażone są
w bandy ułatwiające grę dzieciom. System liczenia punktów i ustawiania kręgli jest całkowicie skomputeryzowany.
Przyjemność ta nie jest tania, ale zapewne zyska wielu amatorów. Za godzinę gry, czyli za wynajęcie toru trzeba zapłacić – w zależności od dnia tygodnia, a nawet od godziny (przed–
czy popołudniowa) – od 49 do 79 zł.
Gdy już znudzi się gra w kręgle MK
Bowling oferuje stoły do bilarda. Za
godzinę tej przyjemności trzeba zapłacić od 12 do 16 zł.
Galeria jest czynna od poniedziałku
do soboty w godz. 9-21, a w niedziele
od godz. 10 do 21 oprócz delikatesów
Piotr i Paweł, w których można robić
zakupy od godz. 8 do 22 (poniedziałeksobota), a w niedzielę od godz. 9 do 21.
Część rozrywkowa (kino Helios oraz
kręgielnia) otwarta jest do późnych godzin nocnych. Po godz. 21 wejść tam
można z poziomu parkingu lub wejściem głównym od strony narożnika ul.
Wyszogrodzkiej i al. Jana Pawła II.
W galerii dostępna jest też sezonowa
szatnia.
Małgorzata Danieluk

cieli mediów z osobnym wejściem
i niezbędnym wyposażeniem.
Firma, która zajmie się pracami będzie musiała wybudować także dwupo zio mo wy par king od stro ny
wschodniej. Dwa wjazdy i wyjazdy
będą od strony ul. 7 Czerwca 1991 r.,
a następne dwa od ul. Batalionów
Chłopskich.
Wokół hali powstaną ciągi komunikacyjne (jezdne i piesze, w tym także ścieżki rowerowe) oraz park. Zostaną ustawione eleganckie ławki z blachy perforowanej, kosze wykonane ze stali oraz stojaki na rowery. W parku zostaną posadzone m.in.: berberysy, derenie, irgi, głogi, sosny górskie, tawuły, pięciorniki
krzewiaste, szałwie omszone oraz klony
zwyczajne o kulistej koronie.
M.D.
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z obrad rajców
Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na XXX
sesji w dniu 9 grudnia 2008 roku:

1. UCHWAŁA NR 433/XXX/08
w sprawie zmian w Budżecie Miasta
Płocka na 2008 rok,
2. UCHWAŁA NR 434/XXX/08
w sprawie zmian w Budżecie Miasta
Płocka na 2008 rok,
3. UCHWAŁA NR 435/XXX/08
w sprawie zmiany Uchwały Nr
388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka
z dnia 30 września 2008 roku w spra-

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone
między podczas XXIX
i XXX sesji Rady Miasta Płocka:
Krzysztof Buczkowski

Przed miot, te mat in ter pe la cji:
1/ Proszę o rozważenie możliwości
umiejscowienia punktu monitoringu
wizyjnego w postaci kamery obrotowej na skrzyżowaniu Ciechomickiej
z Browarną.
Magdalena Lewandowska

Przed miot, te mat in ter pe la cji:
1/ Proszę o dokończenie przejścia dla
pieszych oraz ścieżki rowerowej przez
ul. Gałczyńskiego w rejonie III LO
i stacji benzynowej. 2/ Proszę o wykonanie przejścia dla pieszych z ul. Wolskiego na parking przy Placu Celebry
Papieskiej.

Scenariusz osiągania celów

wie opłaty targowej na terenie miasta
Płocka,
4. UCHWAŁA NR 436/XXX/08
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków
Ochotniczych Straży Pożarnych miasta
Płocka w działaniach ratowniczych
i szkoleniach pożarniczych,
5. UCHWAŁA NR 437/XXX/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
na okres przekraczający rok budżetowy,
6. UCHWAŁA NR 438/XXX/08
w sprawie udzielenia poręczenia dla
Spółki Wisła Płock S.A. z siedzibą
w Płocku z tytułu zaciągnięcia pożyczki
w Spółce „Rynex” Sp. z o.o.
Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ W sprawie zwiększenia liczby kursów autobusów linii nr 22, wyjeżdżających z Podolszyc, w godzinach rannych.
Beata Szczytniewska

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Jak zostanie rozwiązany problem komunikacyjny al. Jana Pawła II?
Artur Jaroszewski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o podanie aktualnego stanu
zamierzeń inwestycyjnych, dotyczących
Nowego Rynku. 2/ Proszę o udostępnienie radnym dokumentacji projektowej,
dotyczącej budowy hali widowiskowosportowej. 3/ Zwracam się z prośbą o
udostępnienie wszystkim radnym
pełnej dokumentacji, dotyczącej „studium wykonalności budowy linii tramwajowej”.

Przed miot, te mat in ter pe la cji:
1/ Wybudowanie zatoczki dla pojazdów oczekujących na skręt w lewo
przy al. Ja cho wi cza na wy so ko ści
banku PKO S.A. 2/ Rozważenie możliwości wybudowania Parku Rozrywki na terenie miasta. 3/ Zwracam się
z prośbą o rozważenie możliwości
zwiększenia prędkości z 50 do 70
km/h na od cin ku dro gi, łą czą cym
bramę nr 1 z bramą nr 2 przy PKN
Orlen. 4/ Proszę o zwrócenie uwagi
na okle ja nie re kla ma mi la tar ni
oraz konstrukcji metalowych w obrębie Pasażu Paderewskiego. 5/ Zwracam się z ponowną prośbą o wykonanie za bu do wy (przesz kle nia) przystan ku au to bu so we go w pob li żu
Cotexu.
Arkadiusz Iwaniak

Przed miot, te mat in ter pe la cji:
1/ Proszę o podanie terminu zakończenia re mon tu ul. Gał czyń skie go. 2/
Proszę o przedstawienie zestawienia
delegacji krajowych i zagranicznych
Pre zy den ta, za stęp ców oraz pra cow ni ków UMP. 3/ Bu do wa al ta ny
śmietnikowej dla mieszkańców bloków przy ul. Padlewskiego 17. 4/ Remont chodnika przy pływalni miejskiej.
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KRZYSZTOF KALIŃSKI

Tomasz Maliszewski

Tomasz Korga

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o wprowadzenie „żółtej linii”
na przystankach autobusowych. 2/ Proszę o remont ul. Maszewskiej (rozlewiska wody). 3/ Kiedy rozpocznie się remont ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego? 4/ Jakie podjęto działania w związku ze zgłoszeniem zniekształcenia terenu na powierzchni alejki spacerowej na
wysokości ul. Piekarskiej. 5/ Proszę tak
zaprojektować budowę nowych przystanków autobusowych, aby informacje
były możliwe do odsłuchania przez inwalidów wzroku.
Opr. (j)

Strategia Zrównoważonego Rozwoju
to dokument, który wytycza kierunki
rozwoju Płocka. Na listopadowej sesji
radni debatowali nad jej aktualizacją.
Przypomnijmy, że pierwsza uchwała
w tej spra wie zosta ła przyję ta we
wrześniu 2003 roku. Strategia wyznacza wizję (misję), kierunki rozwoju
i cele szczegółowe. Aktualizacja dokumentu wynika z zapisów uchwały, jak
i konieczności weryfikacji przyjętych
założeń do nowych warunków funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.
– To scenariusz osiągania celów
przyszłości – mówił Piotr Niesłuchowski, kierownik Oddziału Analiz i Planowania Wydziału Rozwoju Miasta.
Prace nad aktualizacją Strategii trwały od maja 2008 roku. Brali w nich
udział przedstawiciele: społeczności lokalnej, Urzędu Miasta i jednostek podległych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Według Strategii,
Płock ma być miastem zrównoważonego rozwoju, ukierunkowanym na wysoką jakość życia mieszkańców oraz ma
być atrakcyjny dla gości i inwestorów.
Ponadto dokument wskazuje sposób
planowania strategicznego dla miasta.
Cele i zadania zamieszczone w Strategii obejmują wszystkie sfery życia i funkcjonowania Płocka, czyli:
– zaspokojenie potrzeb mieszkańców,
potencjał ludzki
– infrastrukturą techniczną, społeczną, gospodarką przestrzenną i ekologią
– gospodarką i promocją miasta.
Tym samym Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022
roku jest – jak czytamy w uchwale – dokumentem kierunkowym, swoistą mapą
drogową, stanowiącą podstawę do podejmowania skoordynowanych działań
przez wszystkich partnerów społecznych miasta.
Poszczególne części dokumentu zawierają m.in. dane ilościowe i jakościowe, opisujące w jakim stanie znajduje
się Płock i jak wypada na tle innych
miast. Dokonano także oceny spójności
Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Płocka do 2022 roku z dokumentami
zewnętrznymi, czyli m.in. Strategią Województwa Mazowieckiego, Strategią
Rozwoju Kraju, Agendą Terytorialną
UE i Strategią Lizbońską.
W dokumencie znajdują się także: zasady zarządzania Strategią, programowanie rozwoju miasta, system monitorowania, wskaźniki dla poszczególnych
celów strategicznych i zasady współpracy z partnerami społecznymi.
– To jeden z najważniejszych dokumentów dla Płocka – mówił na sesji Artur Jaroszewski. – I dlatego powinniśmy
dopisać w nim kilka ważnych spraw.
Radny chciał, aby w dokumencie znalazł się zapis o planowanych powiększeniach granic Płocka. – To naturalne, że
co kilka, kilkanaście lat obszar każdego
miasta się powiększa – argumentował. –
Ostatnie przyłączenia sąsiednich terenów miały miejsce w 1970, 1982 i 1997

roku. Można więc przypuszczać, że za
kilka lat znów będziemy chcieli poszerzyć granice.
Jaroszewski zaproponował też, aby ze
Strategii wykreślić zapis o budowie linii
tramwajowej. – To nie może być najważniejsza inwestycja dla miasta – mówił. – Zamiast tego powinniśmy wpisać
budowę obwodnic.
– Nie wyobrażam sobie, aby wykreślić
tramwaj, bo przecież chcą tego mieszkańcy – odpowiadała Wioletta Kulpa.
– To byłoby przekreślenie ich opinii.
Być może inwestycja ta nie zostanie
zrealizowana w ciągu dwóch lat, ale
w przyszłości taki zapis może być potrzebny.
Jaroszewski zaproponował też zmianę sformułowania „budowa trzeciej
przeprawy drogowej przez Wisłę” na
przeprawę drogowo-kolejową. – Wiem,
że pewnie do 2022 roku nie uda się wybudować trzeciego mostu, ale niech to
będzie przygotowanie do tej inwestycji –
argumentował radny.
Na propozycje Jaroszewskiego odpowiadał zastępca prezydenta Tomasz
Kolczyński.
– Strategia Zrównoważonego Rozwoju musi być przyjazna nie tylko dla płocczan, ale także dla mieszkańców sąsiednich gmin – mówił. – I dlatego nie powinniśmy robić w niej zapisów na temat
powiększenia granic Płocka, bo wiadomo, że muszą się one odbyć ich kosztem.
Tomasz Kolczyński wyjaśnił, że
współpraca z gminami układa się dobrze, a wszystkie powstające – zarówno
u nas, jak i u sąsiadów – plany są opiniowane i konsultowane. – Gdy powstawały plany gminy Stara Biała, to dzięki
konsultacjom, udało się zagwarantować
korytarz, który będzie prowadził do trzeciej przeprawy mostowej – mówił.
Zastępca Prezydenta przypomniał, że
w proces powstawania Strategii zaangażowanych było około 200 przedstawicieli mieszkańców, różnych organizacji
i instytucji. – To oni chcieli, aby w tym
dokumencie znalazł się zapis o budowie
tramwaju – argumentował. – I to, że inwestycja ta wymieniona jest na pierwszym miejscu, nie znaczy, że jest najważniejsza. Inne są równie ważne.
Odnośnie zapisu w sprawie budowy
przeprawy drogowo-kolejowej Tomasz
Kolczyński wyjaśnił, że to nie miasto
będzie inwestorem, gdyż przeprawa wybudowana zostanie poza granicami
Płocka. – Żaden z powstałych dokumentów, na przykład Strategia Województwa Mazowieckiego nie zakłada, że mostem będą mogły jeździć pociągi – mówił. – Oznacza to, że my też tego nie możemy zrobić.
– Możemy jedynie zwrócić się z wnioskiem do odpowiednich władz, aby to
uwzględnić – dopowiadał prezydent Mirosław Milewski.
Wnioski Artura Jaroszewskiego nie
zyskały poparcia większości radnych.
18 osób zagłosowało za przyjęciem
Strategii Zrównoważonego Rozwoju,
a sześć wstrzymało się od głosu. M.D.
Sygnały Płockie
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Placówka dla dorosłych Dla bezpieczeństwa
15 stycznia zacznie działać nowa
Szkoła Policealna dla Dorosłych. Będzie się mieścić przy al. Kilińskiego
i zostanie włączona do Zespołu Szkół
Technicznych.
Na założenie nowej szkoły zgodę
wyrazili radni na listopadowej sesji
Rady Miasta. W uzasadnieniu uchwały czytamy: coraz większa grupa
młodzieży, absolwentów szkół średnich po dej mu je pra cę za wo do wą
i nie kontynuuje nauki w systemie
dziennym. Równie często, mimo rozpoczęcia nauki, szybko z niej rezy-

gnują po znalezieniu zatrudnienia.
Założenie nowej szkoły dla dorosłych
z wieczorowym i zaocznym systemem
kształcenia pozwoli na naukę osobom
pracującym (także dorywczo lub sezonowo). Zespół Szkół Technicznych
posiada dobrze wyposażone pracownie spe cja li stycz ne i od po wied nio
przygotowaną kadrę pedagogiczną,
co może gwarantować wysoki poziom
kształcenia zawodowego i odpowiednie przygotowanie absolwenta do potrzeb współczesnego rynku pracy.
(m.d.)

Jest szansa na wyjście z dołka
dokończenie ze str. 1
Na złą sytuację finansową wpłynęło także wygaśnięcie umowy kredytu odnawialnego na kwotę pół miliona złotych. Teraz
klub musi go spłacić.
– To wszystko powoduje, że Wisła musi
pożyczyć od miejskiej spółki Rynex dwa
miliony złotych – wyjaśniał zastępca Prezydenta. – Klub nie chce dostać tych pieniędzy, a jedynie pożyczyć, bo wie, że będzie miał pieniądze na oddanie. Skąd?
Przede wszystkim z umów sponsorskich.
Miasto ma być poręczycielem.
Umowa z Vectrą przewiduje, że firma
w 2009 roku przekaże Wiśle w ramach
sponsoringu o 1 mln zł więcej, czyli 2 mln
zł. Ponadto Galeria Wisła da 400 tys. zł.
– Prowadzę też rozmowy z dwiema innymi firmami i wierzę, że kolejne pieniądze
zostaną wpłacone na konto klubu – mówił
Kubera.
Zastępca Prezydenta zapowiedział, że
spółka musi zracjonalizować zatrudnienie
oraz zmniejszyć wynagrodzenia, które wynoszą czasami nawet 20 tys. złotych miesięcznie. – Do tej pory klub nie miał budżetu – wyjaśniał. – Ale od stycznia zacznie on
obowiązywać, gdyż musi być równowaga
po stronie przychodów i kosztów.
Spółka wprowadzi także procedury zakupowe, a dokładnie zapytania o cenę,
gdyż chce, kupować jak najtaniej. – Chcemy też zmienić proporcje pomiędzy umową o pracę a kontraktem – mówił. – Do
tej pory było tak, że piłkarze podpisywali
umowę na kwotę 2 tysięcy złotych, a resztę pieniędzy dostawali z kontraktów. Teraz to się zmieni. Futbol to sport, w którym często dochodzi do kontuzji i wtedy –
czasami bardzo długo – zawodnik nie
gra. W takim przypadku zobowiązania
wobec gracza przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Zastępca Prezydenta zaproponował także, aby zastanowić się nad rozdzieleniem
finansów sekcji piłki nożnej i ręcznej.
– Wtedy sytuacja finansowa będzie klarowna – wyjaśniał.
Wśród zagrożeń dla Wisły Piotr Kubera
wymieniał m.in. wycofanie się jednego ze
sponsorów oraz konieczność zapłaty
VAT-u (800-900 tys. zł) za transmisje telewizyjne w latach 2004-2005. – Miały
Sygnały Płockie

być one wolne od podatku, ale może się
okazać, że tak nie jest – relacjonował. –
Taki problem mają też inne kluby w Polsce, ale wszystko wyjaśni się po zakończeniu postępowania w Urzędzie Skarbowym.
Stało się, ale musimy walczyć

Radnych, będących w opozycji do
władz miasta, nie zadowoliły wyjaśnienia
zastępcy Prezydenta. – Platforma Obywatelska była przeciwna przejęciu klubu –
przypomniał Artur Jaroszewski. – Stało się
to zbyt szybko, bo dopiero po roku mamy
obraz, jaka była i jest sytuacja finansowa
Wisły.
Radny chciał się dowiedzieć na co dokładnie zostanie wydanych 2,4 mln złotych przeznaczonych na „koszty zarządu”.
Dopytywał się także o umowy sponsorskie, szczególnie z Vectrą. – Jest ona skonstruowana bardzo luźno i obawiam się, że
w każdym momencie sponsor może się wycofać – mówił. – Poza tym niepokoi mnie,
że miasto nadal będzie dofinansowywać
Wisłę. Pod koniec 2008 roku spółka dostanie 1 milion złotych dotacji z Urzędu Miasta oraz 2 miliony złotych pożyczki od Rynexu. A w 2009 roku otrzyma kolejne 2
mln złotych.
Piotr Kubera wyjaśnił, że Vectra w 2009
roku nadal będzie sponsorem Wisły.
– Umowa jest podpisana na pięć lat
z tendencją wzrostową – mówił. – Po dopłatach z miasta jest szansa, aby sytuacja
w Wiśle w 2009 roku się unormowała. Teraz kapitał akcyjny spółki wynosi 1 milion
złotych, ale to zbyt mało, bo musimy się zabezpieczyć na różne wypadki. Miasto musi
dokapitalizować Wisłę albo poprzez aport
gotówkowy lub majątkowy, czyli przekazanie jakiejś nieruchomości.
Obecna sytuacja klubu nie podoba się
także radnemu Piotrowi Nowickiemu.
– Gdy rok temu głosowaliśmy za lub
przeciw przejęciu Wisły przez miasto, to
nic nie wiedzieliśmy o jej kondycji finansowej – denerwował się. – Sojusz Lewicy Demokratycznej chciał, aby gmina stała się
właścicielem jedynie obiektu, a nie wszystkiego. I okazało się, że mieliśmy rację, bo
ten rok przyniósł wielką stratę finansową,
fatalny wynik rozgrywek, niekorzystne,
wielokrotne zmiany w zarządzie i skandaliczne zachowanie kibiców w Świnoujściu.

W 2009 roku z budżetu miasta policjanci otrzymają pieniądze. Będą one
przeznaczone dla tych funkcjonariuszy,
pełniących dodatkowe patrole na ulicach
miasta.
Po raz pierwszy policjanci dostali pieniądze od miasta w 2005 roku. Dodatkowe patrole przyniosły oczekiwane efekty
i zostały pozytywnie przyjęte przez płocczan. W ubiegłym roku (od stycznia do
połowy listopada) zorganizowano 977
patroli z udziałem ponad 1600 funkcjonariuszy. W tym czasie policjanci wylegitymowali prawie 6 tys. osób, z których
2 tys. pouczono, a 1876 wystawiono

mandaty o łącznej wartości 335 tys. zł.
Funkcjonariusze zatrzymali 265 osób,
które były pod wpływem alkoholu oraz
178 sprawców czynów karalnych (w tym
25 nieletnich). W ręce policji wpadło też
83 kierowców, którzy prowadzili swoje
pojazdy pod wpływem alkoholu, a 189
straciło prawo jazdy. W ramach dodatkowych służb funkcjonariusze przeprowadzili 14,7 tys. kontroli, z czego większość (7,3 tys.) dotyczyło parkingów.
Jak pokazują wyniki, dodatkowe patrole przynoszą efekty i dlatego zdecydowano, aby w 2009 roku akcja ta była
kontynuowana.
(m.d.)

Teraz klub należy do miasta i musimy zrobić wszystko, aby działał sprawnie.
Radny chciał wiedzieć, dlaczego spółka
zajmuje się organizacją sportu masowego,
np. rozgrywek w piłkę siatkową pań, gdy
powinien to robić Miejski Zespół Obiektów Sportowych. – Powinniśmy też podzielić finanse spółki na dwie sekcje: oddzielnie na piłkę ręczną i oddzielnie na piłkę nożną, bo wtedy łatwiej byłoby pozyskać sponsorów – mówił Nowicki.
Do tej ostatniej kwestii odniósł się także
Paweł Kolczyński. – Chciałbym wiedzieć
ile w takim przypadku dostałaby każda
z sekcji – dopytywał. Radny poprosił także
o wyjaśnienie, jaka liczba piłkarzy ręcznych
i nożnych byłaby optymalna dla klubu.
Okazało się, że wystarczy, aby sekcja
szczypiornistów składa się z 14-15 osób
plus trzech bramkarzy, a do gry w piłkę
nożną potrzebnych jest 20-22 zawodników. – Jeśli chodzi o organizację rozgrywek siatkówki pań, to było to zadanie zlecone przez Orlen i spółka na tym zarobiła – wyjaśniał Piotr Kubera. – Trudno mi
natomiast odpowiedzieć na pytanie o podział finansów, gdyby doszło do rozdzielenia dwóch sekcji. Przypuszczam, że
szczypiorniści mieliby do dyspozycji 6,5
miliona złotych, a piłkarze nożni – 9,5
mln zł.
Radny Grzegorz Lewicki pytał: czy
prawdą jest, że Vectra w umowie ma zapisane, że ma dawać do dwóch milionów
złotych, co oznaczałoby, że może dać np.
tylko pięć tysięcy? Czy prawdą jest to, że
może ona rozwiązać umowę, jeśli wyniki
sportowe będą słabe?
– Umowa z Vectrą przewiduje sponsoring w kwocie 2 milionów złotych –
powtarzał Piotr Kubera. – To prawda, że
firma zastrzegła sobie wyniki sportowe,
ale my nie mogliśmy się sprzeciwić. Co
mieliśmy zrobić? Nie podpisać w ogóle
umowy?
– Miasto chce, aby bez przerwy dofinansowywać Wisłę – denerwowała się Elżbieta Gapińska. – Gdzie są sponsorzy? Zarząd spółki niewiele zrobił, aby ich pozyskać, bo łatwiej jest zwrócić się o pomoc
do gminy. Obawiam się, że pożyczka od
Rynex-u będzie tylko przedłużeniem agonii
klubu.
– To nieprawda, że nie ma sponsorów –
ripostował zastępca Prezydenta. – Już teraz dają dwa i pół miliona złotych netto.
A dojdą jeszcze inne firmy.

Piotr Kubera przypomniał, że Wisła chce
tylko pożyczyć pieniądze od Rynex-u.
– W ciągu roku je zwróci – zapewniał. –
Miasto będzie dokładało pieniądze, bo taki jest jego obowiązek jako właściciela.
Nie zgodził się też z argumentacją Elżbiety Gapińskiej, że gdyby gmina nie
przejęła klubu to Orlen nadal byłby sponsorem Wisły. – Nie wiem skąd takie przypuszczenia, bo ówczesne władze Orlenu
w oficjalnych rozmowach powiedziały, że
będą dawać pieniądze dla szczypiornistów, ale sekcja piłki nożnej ich nie interesuje – wyjaśniał zastępca Prezydenta.
Artur Jaroszewski twierdził, że dwa
główne cele marketingowe nie zostały
przez Wisłę zrealizowane. – Chodzi tu
o pozyskanie pieniędzy z zewnętrznych
źródeł oraz o pozyskanie kibiców. Efekt
jest taki, że sprzedano jedynie 668 karnetów – mówił.
Okazało się, że jest to najlepszy wynik,
jaki spółka osiągnęła w ciągu ostatnich lat.
– Wierzę, że program naprawczy pozwoli wyjść Wiśle z dołka – oświadczył Marek Krysztofiak. – Rok temu padło zbyt
wiele obietnic, których nie udało się zrealizować. Nie mówmy o tym, że w przyszłym sezonie piłkarze nożni awansują do
ekstraklasy. Chyba lepsze będzie nastawienie się na osiągnięcie sukcesu powoli
i zbudowanie zespołu z młodych zawodników. Dopiero za 2-3 lata będziemy mogli
rozliczyć zarząd klubu z jego działalności.
– Krytykujemy ludzi i ich sposób działania, a ja proponuję, aby spojrzeć na sprawę
bardziej pozytywnie, bo tylko to spółce może pomóc – dodawał Wiesław Kossakowski. – Aby wszystko szło dobrze potrzebne
są dwie rzeczy: stabilizacja personalna i finansowa. Na czele Wisły musi stanąć człowiek, który przez kilka lat poprowadzi klub.
Pieniądze, które dajemy lub pożyczamy
spółce są zbyt małe. Oprócz sponsorów,
Wisła powinna móc liczyć na naszą pomoc,
bo jesteśmy – tak jak wszyscy płocczanie –
właścicielem. Dlatego też powinniśmy wiedzieć jak nasze pieniądze są wydawane.
Po długiej dyskusji, 17 radnych zdecydowało się zagłosować za udzieleniem poręczenia dla Wisły Płock z tytułu zaciągnięcia pożyczki w spółce Rynex. Sześciu
radnych wstrzymało się od głosu. Oznacza
to, że Rynex pożyczy spółce 2 mln zł, a ta
do 30 listopada 2009 roku będzie musiała
oddać 2 mln 240 tys. zł.
Małgorzata Danieluk
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*XXIX SESJA RADY MIASTA*XXIX SESJA RADY MIASTA*XXIX SESJA RADY MIASTA*XXIX SESJA RADY MIASTA*
Urząd Miasta oraz spółki miejskie ubiegają się o pieniądze z Unii Europejskiej oraz innych źródeł na realizację wielu inwestycji. Na XXIX sesji radni zapoznali się z materiałem nt. perspektyw pozyskiwania środków zewnętrznych.

Bez pomocy ani rusz
W październiku 2008 roku miasto
złożyło pięć wniosków aplikacyjnych.
Trafiły one do Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych
w Warszawie, czyli do instytucji wdrażającej Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
2007-2013. Na wyniki, czyli czy miasto
uzyska pieniądze trzeba poczekać, bo
trwa weryfikacja wniosków. Płock stara
się o fundusze unijne m.in. na uruchomienie w Urzędzie Miasta i jednostkach
podległych elektronicznych usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, czyli tzw. Płockiej Platformy Teleinformatycznej e-Urząd. Całkowita
wartość projektu wynosi prawie 6 mln
zł, z czego 85 proc. może zostać sfinansowane z pieniędzy unijnych.
W takim samym stopniu może zostać
dofinansowana budowy ulicy Granicznej (pomiędzy ul. Otolińską i Wyszogrodzką) wraz z infrastrukturą. Odcinek o długości 2,5 km znacznie
usprawnił by komuni kację drogową
w Płocku i wpłynąłby na poprawę bezpieczeństwa, gdyż ruch tranzytowy
omijałby centrum miasta.
13,2 mln zł ma kosztować I etap budowy dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od
ul. Harcerskiej w prawo). II etap tej inwestycji oszacowano na ponad 8 mln zł.
Miasto stara się, aby 85 proc. tej inwestycji (I i II etap) zostało sfinansowanych
ze środków zewnętrznych. Realizacja
projektu zakłada budowę 17 ulic: Małopolskiej, Białowieskiej, Łomżyńskiej,
Łowickiej, Kurpiowskiej, Mazurskiej,
Mazowieckiej, Zgodnej, Żurawskiej, Podlaskiej, Lubuskiej, Warmińskiej, Skierkowskiego, Pomorskiej, Śląskiej, Kujawskiej i Kaszubskiej. W I etapie miałoby
być zbudowane ponad 2,6 km dróg, a w
II – prawie 2,5 km.
Miasto złożyło również wniosek
o dofinansowanie przebudowy ulicy
Mickiewicza. Prace polegałyby na przebudowie istniejącej jezdni na odcinku
od ul. Bielskiej do ul. Chopina oraz budowie ronda u zbiegu ul. 11 Listopada
i Północnej. Realizacją zajmie się Miejski Zarząd Dróg. Koszt inwestycji oszacowano na ponad 6,2 mln zł, ale Płock
ubiega się o środki na pokrycie 85 proc.
przedsięwzięcia.
Oprócz złożonych już wniosków,
Urząd Miasta jest w trakcie opracowania
dokumentacji aplikacyjnych na kolejne
inwestycje. Wnioski można składać od
12 marca.
Za pieniądze unijne miasto chce wybudować przedszkole wraz z zapleczem kulturalno-sportowym na osiedlu Ciechomice. Oprócz przedszkola,
w budynku znajdowałaby się świetlica
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
biblioteka oraz sala gimnastyczna.
Istnieje także szansa na dofinansowanie przebudowy boisk i urządzeń sportowych oraz budowę warsztatów szkol-
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nych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2.
Z pieniędzy unijnych w 85 proc. mogłaby zostać sfinansowana budowa warsztatów szkolnych w Zespole Usług
i Przedsiębiorczości. W ramach zadania
wykonana byłaby również przebudowa
boisk szkolnych oraz zagospodarowanie
terenu wokół szkoły.
Miasto rozważa możliwość aplikowania o środki UE na budowę kompleksu
oświatowego przy ul. Harcerskiej oraz
budowę północnego sięgacza ul. Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą
i parkingiem.
W czwartym kwartale 2009 roku zostanie ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów związanych z rewitalizacją. W ramach tego zadania Płock
chce pozyskać 50 proc. funduszy na wybudowanie parkingu wielopoziomowego w centrum miasta. O tyle samo
będzie starało się na rewitalizację
Miejskiego Przedszkola nr 1 się przy
ul. Kościuszki.
Pieniądze unijne zostaną wykorzystane także na renowację zabytkowych
budynków Małachowianki: Kolegium
Jezuickiego oraz kolegiaty.
W drugim kwartale 2009 roku, prawdopodobnie będzie można składać wnioski dotyczące inwestycji związanych
z turystyką. Wtedy miasto chce ubiegać
się o środki na sfinansowanie rozbudowy i zagospodarowanie płockiego nabrzeża wiślanego na cele turystycznorekreacyjne. W ramach tego zadania
powstać mają m.in.: port jachtowy wraz
z infrastrukturą oraz zaplecze szkoleniowo-socjalno-techniczne.
Z pieniędzy unijnych Płock chce także
skorzystać przy budowie IV odcinka
dróg dojazdowych (krajowych) do
drugiej przeprawy mostowej. Istnieje
możliwość uzyskania 85 proc. z ponad
69 mln zł, dlatego miasto 7 listopada
2008 roku złożyło w Centrum Unijnych
Projektów Transportowych stosowny
wniosek.
Budowa obwodnicy północnej Płocka ma być realizowana wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (miasto finansować ma projekt
w granicach Płocka). Zgodnie z informacjami, GDDKiA planuje wykonać to zadanie przy udziale środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Daje to
możliwość wnioskowania o dofinansowanie inwestycji realizowanej w granicach administracyjnych miasta.
Ponadto trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
budowy obwodnicy północno-zachodniej Płocka. W ramach tego dokumentu
sporządzone zostaną materiały niezbędne
do wnioskowania o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.
Inne możliwości

Urząd Miasta ubiega się o dofinansowanie nie tylko ze środków Unii Euro-

pejskiej, ale także z innych źródeł zewnętrznych.
Wydział Inwestycji Miejskich przygotował wnioski o pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Z tego źródła chce
pozyskać środki na dwa zadania. Pierwsze z nich obejmuje budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Górnej, Wiślanej i Dolnej. W drugim za
kwotę 1 mln 207 tys. zł zostanie przebudowana sieć wodociągowa podczas remontu ulicy Wyszogrodzkiej (od al. Kilińskiego do ul. Granicznej).
Wnioski aplikacyjne na te zadania zostały złożone w sierpniu 2008 roku. Procedura ich rozpatrywania trwa, wypłaty
powinny nastąpić w 2009 roku.
Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej istnieje możliwość dofinansowania budowy hali widowiskowosportowej. Miasto chce uzyskać 50 proc.
wartości kosztorysowej części sportowej
inwestycji. Przedsięwzięcie zostało
wprowadzone do „Programu rozwoju inwestycji o szczególnym znaczeniu dla
sportu do 2012 roku”.
33 proc. z prawie 2 mln zł miasto może otrzymać na przebudowę boisk,
urządzeń sportowych i terenów zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 3. Środki
będą pochodzić z samorządu województwa mazowieckiego w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2009 rok”.
Płock podjął także działania, zmierzające do pozyskania z Mazowieckiego
Programu Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Infrastruktury Sportowej Euroboiska 2007-2010 dofinansowania przebudowy stadionu na osiedlu Borowiczki.
Przewidywana wartość zadania wynosi
6.8 mln zł.
Nie tylko Urząd Miasta

ubiega się o środki. Czynią to także
spółki miejskie.
W 2009 roku Agencja Rewitalizacji
Starówki chce wystąpić z kolejnymi
wnioskami dotyczącymi prac termomodernizacyjnych dla budynków: Grodzka
1, 3 i 8, pierzeja Jerozolimska i Warszawska 2. Rok później spółka planuje
ubiegać się o dofinansowanie prac w budynku przy ul. Kwiatka 9. Dotychczas
ARS otrzymał środki na prace termomodernizacyjne w następujących wysokościach: kredyt bankowy – 534 tys. zł
i uzyskana premia termomodernizacyjna
– 133,5 tys. zł.
Komunikacja Miejska chce pozyskać fundusze na rozwój, bezpieczeństwo i poprawę jakości komunikacji.
Projekt obejmuje – oprócz zakupu taboru – budowę i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania transportem
miejskim. W ramach tych działań ma
być wykonany monitoring we wszystkich autobusach, na przystankach wprowadzona ma być dynamiczna informacja pasażerska oraz ma powstać zinte-

growany system informatyczny zarządzania przedsiębiorstwem. Konkurs na
to przedsięwzięcie będzie ogłoszony
w III kwartale 2009 roku.
KM chce także ze środków unijnych
dofinansować modernizację zajezdni
autobusowej. Wniosek aplikacyjny złożony będzie w Mazowieckiej Jednostce
Wdrażania Programów Unijnych w III
kwartale br.
Ponadto spółka planuje pozyskać środki w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013 na rozwój zasobów ludzkich. Głównym celem projektu „Bądź aktywny, masz szansę na rozwój osobisty i zawodowy” jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników KM. Planowane są szkolenia
techniczne dla mechaników i pracowników zaplecza technicznego.
Szkolenie kierowców m.in. w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kultury obsługi pasażerów, technik radzenia
sobie ze stresem będzie możliwe dzięki
projektowi pn. „Kierowca przyjazny pasażerowi”. Przewidywany termin naboru wniosków dla obu zadań – I kwartał
2009 r.
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przy udziale środków
zewnętrznych chce m.in. wybudować
tzw. Złoty Róg. Planuje również postawić budynek wielorodzinny przy ul. Sikorskiego i przeprowadzić kapitalny remont obiektu przy ul. Kwiatka 3. W planach jest także budowa mieszkań przy ul.
Sienkiewicza 63.
Obecnie spółka realizuje inwestycje
przy ul. Armii Krajowej i al. Jana Pawła
II. W ramach kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na oba zadania pozyskano 20 mln 406 tys. zł. Ponadto wpłaty
przyszłych najemców (partycypacja) budynków przy al. Jana Pawła II stanowią
ponad 8 mln zł.
W 2008 roku Płocki Zakład Opieki
Zdrowotnej wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Inteligentna jakość i wzmocnienie infrastruktury bezpieczeństwem zdrowotnym pacjentów”.
Przedsięwzięcie będzie realizowane
w czterech etapach: modernizacja przychodni przy ul. Reja 15, utworzenie poradni kardiologicznej, alergologicznej, neurologicznej z pracownią EEG i otolaryngologicznej przy ul. Reja 15, modernizacja pododdziału rehabilitacji narządów ruchu w Szpitalu św. Trójcy oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt tego pododdziału i rozszerzenie zakresu jego dotychczasowej działalności. Planowany okres realizacji inwestycji czerwiec 2009 – maj
2010.
PZOZ chce także dofinansować Informatyczny System Medyczny, który połączy wszystkie placówki w jedną sieć.
Efektem ma być obniżenie kosztów funkcjonowania całej spółki. Planowany
okres realizacji projektu: czerwiec 2009
– grudzień 2010.
Ponadto spółka chce pozyskać środki
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na profilaktykę, kampanie promocji zdrowia i na poprawę
opieki społecznej.
W marcu br. Wodociągi Płockie powinny złożyć wniosek o dofinansowaSygnały Płockie

nie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Płocka”.
Przedsięwzięcie zostało podzielone na
dwa etapy. W pierwszym, który ma zakończyć się w czwartym kwartale 2012
roku, mają zostać zrealizowane następujące inwestycje: przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie osiedli Borowiczki i Parcele,
przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Jasnej,
budowa przepompowni ścieków P5
i trafostacji wraz z pomieszczeniem
agregatu przy ul. Mazura, budowa rurociągów tłocznych dla współpracy
z pompownią P5 oraz wykonanie projektów budowlanych dla etapu II projektu. Koszt realizacji I etapu oszacowano na prawie 170 mln zł.
W czwartym kwartale 2015 roku powinien zakończyć się II etap projektu,
w którym zostaną zrealizowane następujące przedsięwzięcia: rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową
i sanitarną w centrum Płocka, budowa
kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli
Góry-Ciechomice wraz z podłączeniem
do oczyszczalni ścieków w Maszewie,
modernizacja pompowni wody 2-go
stopnia oraz zakup samochodu do
czyszczenia kanalizacji.
Pod koniec października 2008 roku
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach złożył wnioski na realizację trzech zadań do 2015
roku: rekultywacja techniczna skarp,
ukształtowanie, uszczelnienie i odwodnienie wierzchowiny oraz rekultywacja
biologiczna.
W pierwszym kwartale 2011 roku
spółka chce zakończyć budowę instalacji odgazowania składowiska i zagospodarowania biogazu na produkcję
energii elektrycznej. Koszt inwestycji
oszacowano na 2,7 mln zł. ZUOK planuje pozyskać środki na ten cel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013.
Z tego samego programu spółka chce
dofinansować zakup kompaktora do zagęszczania odpadów na składowisku.
6,6 mln zł ZUOK może otrzymać na budowę składowiska o pow. 3,4 ha i pojemności 517 tys. m.sześc. Koszt całej
inwestycji to ok. 13 mln zł.
Spółka planuje także złożyć wniosek
o dofinansowanie (50 proc.) budowy instalacji do termicznego przekształcania
odpadów. Według wstępnych obliczeń
inwestycja ta kosztowałaby ok. 250 mln
zł i miałaby powstać w 2015 roku.
W grudniu 2006 r. zarząd województwa mazowieckiego zatwierdził
Program Rozwoju Płockiego Parku
Prze my sło wo -Tech no lo gicz ne go
o łącznej wartości 238 mln zł, jako
klu czo wy w ra mach Re gio nal ne go
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Projekt rozwoju PPP-T przewiduje kilka
– powiązanych ze sobą – działań inwestycyjnych, w tym m.in.: budowę
i wyposażenie Centrum Usług Korporacyjnych, budowę infrastruktury infor ma tycz no -lo gi stycz nej, la bo ra to ryjnej oraz naukowo-badawczej przy
współpracy m.in. z Politechniką Warszawską.
M.D.
Sygnały Płockie

Unijne dylematy (6)

EURO – TAK czy NIE?
Przyjęcie wspólnotowej jednostki monetarnej przez Polskę wywołuje wiele pytań. Nie pojawiają się one tylko ze względów politycznych czy ekonomicznych, ale coraz częściej ze względów społecznych. Istotnym
jest więc przybliżenie tematyki wspólnotowej waluty, poprzez jej historię oraz znaczenie jakie może mieć
ona dla naszego kraju.
Nazwa jednolitej jednostki monetarnej euro, obowiązującej w Unii Europejskiej, pojawiła się po raz pierwszy
na szczycie madryckim w 1995 roku.
Została przyjęta, gdyż brzmi podobnie
we wszystkich językach Unii Europejskiej, jest krótka i kojarzy się z Europą. Obecnie 15 państw członkowskich
posługuje się wspólną walutą. Są to:
Belgia, Niemcy, Grecja, Hiszpania,
Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Austria, Portugalia
i Fin lan dia oraz pań stwa bę dą ce
członkami Wspólnoty od 2004 roku –
Słowenia, Cypr i Malta. Od 1 stycznia
2009 do strefy euro weszła również
Słowacja. Warto dodać, że do tego
grona należy także państwo szczególnie związane z Republiką Włoską –
Wa ty kan, któ ry nie jest prze cież
członkiem Unii Europejskiej.
Ze „starej” piętnastki tylko
trzy państwa nie zdecydowały się na przyjęcie
euro: Wielka Brytania, Dania i Szwecja. Pań stwa te
miały do tego prawo
wy ni ka ją ce
z Traktatu o UE,
który przewidywał
moż li wość
nie
przy ję cia wspól nej
waluty. Proces wprowadzania euro rozpoczął
się 1 stycznia 1999 roku.
Wtedy nie było jeszcze w obiegu
banknotów i monet euro. Pieniądz ten
funkcjonował tylko w formie bezgotówkowej. Można było otworzyć rachunek bankowy w euro, jednak nie
można było z niego wypłacić gotówki
w euro. Banknoty i monety były wypłacane w walucie narodowej, po przeliczeniu na podstawie sztywno ustalonego kursu. W sklepach można było
zapłacić kartą płatniczą, która była
wydana do rachunku w euro, ale nie
można było zapłacić gotówką. Okres
ten był przeznaczony na przygotowania do wprowadzenia gotówki i trwał
do 1 stycznia 2002 roku. Europejski
Bank Centralny, odpowiedzialny za
emisję banknotów wspólnotowej waluty, musiał wydrukować ponad 15
miliardów banknotów i wybić 51 miliardów monet. Był to proces bardzo
skomplikowany, gdyż wiązał się z dostosowaniem banków i innych instytucji finansowych do przeprowadzania
gotówkowych transakcji w nowej walucie.
Projekty wspólnotowej waluty zostały po raz pierwszy zaprezentowane
w 1996 roku w Dublinie. Konkurs wygrał austriacki artysta polskiego pochodzenia Robert Kalina. Zapropono-

wał on, żeby każdy banknot przedstawiał detale architektoniczne z różnych
epok – im mniej szy no mi nał tym
wcześniejsza epoka. Na każdym bankno cie znaj du je się naz wa „eu ro”
w alfabecie greckim i łacińskim. Nominał wyrażony jest cyfrą. Na banknocie umieszczono również flagę UE
z dwunastoma gwiazdkami, inicjały
Eu ro pej skie go Ban ku Cen tral ne go
oraz podpis jego prezesa. Banknoty
eu ro wy po sa żo ne są w ele men ty,
umoż li wia ją ce ich roz poz na wa nie
przez osoby niewidome oraz w liczne
zabezpieczenia, takie jak: odpowiedni
papier, technika drukowania, znaki
wodne czy paski opalizujące. Nominały banknotów to: 5, 10, 20, 50, 100,
200 i 500 euro. Monety zostały po raz
pier wszy za pre zen to wa ne ofi cjal nie
w Amsterdamie, podczas szczytu Rady Europejskiej w 1997 roku.
Mo ne ty są w no mi na łach: 1, 2, 5, 10, 20,
50 centów oraz 1 i 2
euro. Na jedno euro przy pa da 100
cen tów. Bar wa
monet i ich wielkość za le żą od
no mi na łu, a im
niż szy
no mi nał
tym mniejsza moneta. Wszystkie monety na awer sie ma ją
symbol Unii Europejskiej
w postaci dwunastu gwiazdek
oraz wizerunek kontynentu europejskiego. Na rewersie każde państwo
może umieszczać własne symbole, co
nie oz na cza oczy wi ście, że ta ki mi
ban kno ta mi moż na się po słu gi wać
wy łącz nie w jed nym kra ju. Każ de
państwo członkowskie może wybierać
dwa symbole, jeden na monety 1 i 2
euro oraz drugi na pozostałe. Ustalono
również symbol, z jakim będzie łączyło się euro, jest to „€”. Natomiast
trzyliterowy symbol europejskiej waluty to EUR.
Państwa zamierzające przyjąć euro
jako swoją walutę, muszą spełnić tzw.
kryteria konwergencji, określane także jako kryteria z Maastricht. Jest to
pięć kryteriów gospodarczych: odpowiedni poziom inflacji, wielkość deficytu budżetowego, długu publicznego,
poziom długoterminowych stóp procentowych oraz stabilny kurs walutowy. Polska musi więc sprostać tym
wyzwaniom, od tego bowiem uzależniony jest termin naszego przystąpienia do eurolandu.
Z przyjęciem jednolitego systemu
monetarnego wiąże się wiele pytań.
Przede wszystkim należy pamiętać, że
chęć wstąpienia do strefy euro wyrazi-

liśmy już podczas referendum przed
przystąpieniem do Wspólnoty. Wynika
więc z tego, że wszelkie spekulacje
czy nasz kraj powinien przystąpić do
kolejnego, III już etapu Unii Gospodarczej i Monetarnej są bezprzedmiotowe. Nasze obawy związane z przyjęciem nowej waluty podyktowane są
m.in. strachem przed wzrostem inflacji. Jest to jed nak nie u za sad nio ne,
gdyż euro jest jedną z najbardziej stabilnych walut na świecie i cieszy się
zaufaniem obywateli zarówno strefy
euro, jak i innych państw. Stabilność
euro jest gwarantowana przez Europejski Bank Centralny, którego podstawowym celem jest zapewnienie stabilności cen, czyli niska inflacja. Warto
zwrócić również uwagę na mechanizm
zamiany pieniądza, który także wzbudza niepokój. Przed wprowadzeniem
euro ustalony zostanie nieodwracalny,
stały kurs wymiany, według którego
przeliczone zostaną wszystkie ceny.
Instytucje finansowe, sprzedawcy oraz
producenci będą musieli się do tego
zastosować. Pojawiają się też obawy,
że euro przyniesie podwyżki cen. Będzie to jednak utrudnione, bowiem
sprze daw cy bę dą zo bo wią za ni do
przedstawiania cen w podwójnej jednostce pieniężnej, tj. w euro i złotym.
Zobowiązanie do wyrażania podwójnych cen powinno zapobiec wzrostowi
cen, które nie będą uzasadnione ekonomicznie, a wynikałyby z chęci wykorzystania chwilowo obniżonej świadomości cenowej klientów.
Ważną korzyścią jaką bezpośrednio
odczujemy po przyjęciu euro, będzie
bez wąt pie nia eli mi na cja kosz tów
transakcyjnych. Nie będziemy już ponosić bezpośrednich kosztów finansowych, związanych z zamianą złotówek na walutę wspólnotową oraz z zabez pie cza niem się przed ry zy kiem
kursowym. Będzie to wielki plus dla
przedsiębiorców działających na rynku wspólnotowym, ale także dla poszczególnych obywateli. Przyjęcie euro
może prowadzić również do wzrostu
konkurencyjności na rynku, gdyż często różnice kursowe ograniczały dostęp do naszego rynku.
Przystępując do eurolandu, oprócz
zyskania wyżej wymienionych korzyści poniesiemy również pewne koszty.
Utracimy część naszej samodzielności
w polityce pieniężnej i kursowej na
rzecz Europejskiego Banku Centralnego. Mniejszy będzie także zapewne
przepływ pracowników, głównie ze
względu na elastyczność płac. Mimo
tych kosztów, ekonomiści nie mają
wątpliwości, że bilans kosztów i zysków przemawia na rzecz wejścia do
strefy euro.
Tomasz Szczęsny
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Będzie dokumentacja

W podobnym stylu

Kon sor cjum firm pro jek to wych
zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach za da nia in we sty cyj ne go pn.
„Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z al. Piłsudskiego z uwzględnieniem linii tramwajowej”. Oferta
złożona przez konsorcjum była jedyną, która nie podlegała odrzuceniu
w przetargu ogłoszonym przez Urząd
Miasta. Prace kosztować będą prawie
934 tys. zł, a zajmie się nimi Konsultacyjne Biuro Projektowe Krzysztof
Żółtowski z Gdańska oraz Pracownia
Pro jek to wa Pro most Con sul ting
z Rzeszowa.
Do ku men ta cja pro jek to wo -kosz to rysowa ma być gotowa do końca lipca, ale wartość kosztorysowa inwestycji określona zostanie w cztery miesiące od podpisania umowy.
Przypomnijmy, że chodzi o to, żeby
tory kolejowe przecinające al. Piłsudskiego biegły na wiadukcie. Wtedy
nie trzeba by było opuszczać szlabanów, czyli przejazd samochodów nie
byłby blokowany. Według wstępnej
koncepcji wiadukt będzie miał 53,4
metra długości. Po obu jego stronach
znajdować się będą chodniki. Dzięki
temu osoby, które chciałyby przejść
z jednej na drugą stronę ulicy nie musiałyby np. uruchamiać sygnalizacji

Prawie 2 mln 83 tys. zł kosztować będzie budowa nowego bloku przy ul. Misjonarskiej. Prace wykonywać będzie
Przedsiębiorstwo Budowlane „R-Bud”.
To jego oferta złożona w przetargu okazała się najkorzystniejsza.
Firma z Rypina pokonała: płockie
Przed się bior stwo Bu do wla ne Ivest Bud, które za budowę chciało o niecałe 4 tys. zł więcej, Przedsiębiorstwo
Usłu go wo -Pro duk cyj ne „Bu dex pol”
z Sierpca (2 mln 656 tys. zł), płocką
Vectrę (2,796 tys. zł) oraz konsorcjum
firm: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Wixbud” z Mirosławia k.
Słupna oraz płockie PIU „Wereszczyński”, które zaoferowało najwyższą cenę – 2 mln 994 tys. zł.
Przypomnijmy, że teren o pow. 1440
mkw. przeznaczony pod inwestycję położony jest między ul. Misjonarską
i Sienkiewicza. Teraz jest to plac niezabudowany, jedynie w południowowschodnim narożniku stoi blaszany
boks garażowy, który przeznaczono do
likwidacji. Przy północnej i wschodniej
granicy działki znajdują się zespoły
trzech parterowych garaży murowanych. Po stronie południowej stoi wielorodzinny budynek mieszkalny.
Nowy blok, w którym znajdzie się 16
mieszkań, ma swoją architekturą nawiązywać do istniejących już obiektów.
Elementem charakterystycznym będą

świet lnej, któ ra po wo do wa ła by za trzymanie samochodów.
Budowa wiaduktu jest możliwa, ale
tylko wtedy gdy nawierzchnia alei zostanie obniżona. Spadek wyniósłby
ok. 4 proc. Takie rozwiązanie nie wyklucza, aby po przebudowanej ulicy,
tam gdzie teraz znajduje się pas zieleni, mógł jeździć tramwaj.
Pra ce bu do wla ne po trwa ją ok.
dwóch lat, ale aby nie zablokować
całkowicie miasta należałoby je wyko ny wać eta pa mi. Po nad to, je śli by
doszło do budowy wiaduktu na 14 dni
trzeba będzie zamknąć linię kolejową
na trasie Płock-Kutno. Prawdopodobnie na ten czas zostanie uruchomiona
zastępcza komunikacja autobusowa.
Pociągi towarowe do Orlenu będą jeździ ły okręż ną dro gą przez To ruń,
Sierpc do Płocka Trzepowo.
W do ku men ta cji oprócz bu do wy
wiaduktu znajdą się również opracowania dotyczące m.in. likwidacji istniejących i odtworzenie w innej lokalizacji zatok autobusowych, przebudowy
skrzyżowań z drogami osiedlowymi
oraz parkingu osiedlowego po stronie
południowej. Konieczne również będzie przebudowanie istniejących instalacji: wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, energetycznej, gazowej, ciepłowniczej i telewizji kablowej. M.D.

m.in. podwójne drzwi balkonowe oraz
lukarny dachowe. Elewacje pomalowane będą w odcieniu piaskowym, natomiast balustrady balkonów na bordowo.
Budynek będzie miał prawie 12 metrów wysokości, 26 metrów długości
i 12 metrów szerokości. Będzie to dwuklatkowy, dwukondygnacyjny obiekt
murowany z częściowym podpiwniczeniem i użytkowym poddaszem. Zostanie
przykryty dwuspadowym dachem, wykonanym z blachy w kolorze bordowym.
Mieszkania będą miały od 31,89 do
45,09 mkw. powierzchni. Cztery lokale
przeznaczone zostaną dla osób niepełnosprawnych. W każdej z klatek znajdą
się również pomieszczenia na wózki.
Budynek wyposażony będzie w instalacje: cieplną, centralnego ogrzewania,
ciepłej i zimnej wody, elektroenergetyczną, gazową oraz w kanalizację sanitarną i deszczową.
Przy bloku będzie 16 miejsc parkingowych. Wokół – na 466 metrach kwadratowych – będzie zieleń. Ale zanim to
się stanie trzeba będzie wyciąć m.in. lipę, krzewy liściaste i drzewa owocowe.
W zamian zostaną posadzone: klony
zwyczajne, robinie akacjowe, berberysy
i irgi.
Nowy budynek powinien być ukończony do 31 października 2009 roku.
(m.d.)

Czas zacząć remont
W końcu udało się wyłonić wykonawcę, który zajmie się remontem
największego basenu w Płocku. Prace
wy ko ny wać
bę dzie
Ka to wic kie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Budus. To ta sama firma,
któ ra by ła ge ne ral nym wy ko naw cą
Galerii Wisła. Miasto za remont Podolanki zapłaci ponad 4,83 mln zł.
Budus pokonał płocką Vectrę, która
za wykonanie robót chciała 5 mln 79
tys. zł.
Ka to wic kie przed się bior stwo bę dzie miało osiem miesięcy na wywiązanie się z umowy. A zakres prac jest
szeroki. Zostaną przeprowadzone roboty z branży: budowlane, elektrycznej i sanitarnej. Budus zajmie się także dachem. Trzeba tam wykonać remont ocieplenia i wykończenia ścian
nadbudówek. Naprawy wymaga system od pro wa dza nia wód desz czo wych, trzeba wyburzyć stare kominy
i wymurować nowe, naprawić instalację odgromową i położyć nowe pokrycie dachu.
Podczas robót elewacyjnych zostaną ro ze bra ne uszkodzone war stwy
muru oraz wykonane niezbędne naprawy, łącznie z dociepleniem budynku (warstwa izolacji termicznej ma
wynosić od 6 do 8 cm).
Wew nątrz bu dyn ku pra cow ni cy
Budusa zajmą się rozebraniem cera-
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mi ki ba se no wej w niec kach, po mieszczeniach dla ratowników, natryskach, saunach. Wykonane zostaną też wszelkie uszczelnienia. Ściany
wie ży zo sta ną wy ło żo ne gre sem,
a jej przeszklenia będą wymienione.
Po remoncie na Podolance znajdzie
się też nowa wanna z hydromasażem,
z oddzielnym obiegiem wody. Roboty elektryczne dotyczyć będą wykona nia oświet le nia awa ryj ne go, ro zdziału zasilania i pomiaru energii
elektrycznej między szkołą a basenem.
Zakres prac obejmuje również moder ni za cję ka na li za cji desz czo wej
i wen ty la cji me cha nicz nej. Część
urzą dzeń zo sta nie wy mie nio na,
a część wyczyszczona i zdezynfekowa na. Ro bo ty re mon to we zo sta ną
przeprowadzone także na węźle cieplnym.
Przypomnijmy, że Podolanka powstała w latach 1997-98. Po kilku latach budynek zaczął się sypać. Warszawska firma Tomar-Bud przeprowa dzi ła oce nę tech nicz ną obiek tu
przy ul. Czwar ta ków. Stwier dzo no
wtedy wiele nieprawidłowości i dlatego władze miasta zdecydowały się
zamknąć obiekt. W drugiej połowie
2009 roku płocczanie nareszcie znów
będą mogli korzystać z największego
basenu w mieście.
(m.d.)

Office Center przy Synagogalnej
Za pięć miesięcy będzie gotowy projekt budynku usługowo-handlowego, który stanie przy Placu 13 Straconych.
Synagogalna Office Center za blisko 543 tysiące złotych zaprojektuje
firma NEOINVEST z Kielc. Inwestorem jest Agencja Rewitalizacji Starówki. W nowym obiekcie znajdą się lokale usługowe i handlowe (do
sprzedaży i na wynajem). Na najwyższym, przeszklonym piętrze, na które będzie można wjechać panoramiczną windą, zaplanowano restaurację
z widokiem na Starówkę. Budynek będzie dozorowany systemem wizyjnym. Inwestycja obejmie również budowę parkingu podziemnego i zagospodarowanie terenu wokół budynku.
Umowa na opracowanie projektu została podpisana 5 grudnia. Spółka
ma na wykonanie zadania (projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi) pięć miesięcy.
ag
Sygnały Płockie

*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*
9 grudnia 2008 r. w auli ratusza odbyło się sympozjum naukowe
pod hasłem: „Szkoła dla rodziców – rodzice dla szkoły”. Zorganizował je Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 pod patronatem Instytutu Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Rodzice – szkoła

Ogrody malowane
Ponad 400 prac wpłynęło na ogólnopolski konkurs plastyczny, zorganizowany przez I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku przy współpracy wydziału ogrodnictwa i architektury SGGW.
Głównym tematem konkursu był ogród,
który uczestnicy z 26 liceów plastycznych z całego kraju, przedstawili w najróżniejszych odsłonach.
Grand Prix konkursu zdobyła Sylwia
Ziółkowska z Liceum Plastycznego

w Szczecinie. W kategorii malarstwa jury najwyżej oceniło pracę Hanny Rozpary z Zespołu Szkół Plastycznych
w Dąbrowie Górniczej. Drugą nagrodę
przyznano Damianowi Szychcie z Płocka. W kategorii rysunku I miejsce zajęła
Weronika Szwarnóg z Krakowa, a II –
Damian Szarafin z Zamościa.
Nagrodzone prace liceum umieściło
w kalendarzu i na kartkach pocztowych.
(j)

Jesień w poezji

kich szkół ponadgimnazjalnych w powiecie płockim, gostynińskim i sierpeckim. Wzięło w nim udział 120 pracowników placówek eduka cyjnych
i opiekuńczych (nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów)
oraz 20-osobowa grupa studentów –
przyszłych nauczycieli, a także 10 rodziców. Patronat honorowy nad sympozjum objęli: doc. dr Ewa Wiśniewska – prorektor PWSZ, Ewa Adasiewicz – dyrektor Wydziału Edukacji
UMP, doc. dr Ewa Czarnecka – dyrektor Instytutu Pedagogiki PWSZ, Anna
Piekarska – dyrektor ZSZ Nr 2. W Komitecie Naukowo-Orga niza cyjnym
sympozjum znaleźli się: dr Dorota Dądzik, Dariusz J. Szadkowski, dr
Agnieszka Głowala, dr Liliana Tomaszewska. Komitet Organizacyjny sympozjum tworzyli: Dariusz J. Szadkowski, Ewa Wiśniewska, Emilia Kiełbasiewicz, Aleksandra Zagroba.
Sympozjum było okazją do wymiany
poglądów nad teorią i praktyką współdziałania współczesnej szkoły ze środowiskiem rodzinnym.
D.J.Sz.

Zespole Szkół nr 1 (Gimnazjum
nr 1 i IV LO im. Bolesława Krzywoustego) nauczyciele przeprowadzili
w listopadzie akcję polegającą na:
– informowaniu o tym, co trzeba wiedzieć o krajach globalnego Południa (dwie
lekcje przeprowadzone przez wychowawców w gimnazjum i liceum, gazetki informacyjne na korytarzach szkoły),
– uczestnictwie uczniów w grupowej
adopcji dzieci z Afryki, organizowanej
przez Salezjański Ośrodek Misyjny (1 zł
rocznie od każdego ucznia szkoły przez
6 lat). Decyzję w sprawie przekazywania tych pieniędzy konkretnej placówce
opiekuńczo-oświatowej podejmie SOM
i zawiadomi o tym szkołę. W kolejnym
etapie projektu planowane jest nawiązanie z tą placówką kontaktu listownego
lub e-mailowego.
20 listopada 2008 r. odbyła się
w szkole uroczystość, podsumowująca
dotychczasowe działania. Został na nią

Dalekie kraje Południa

W

Sygnały Płockie

zaproszony Kordian Kochanowicz –
specjalista ds. zarządzania w NGO (organizacje pozarządowe, projekty pomocowe). Jako konsultant ASSIST-IN pracuje m.in. dla Polskiej Akcji Humanitar-
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We współczesnej edukacji szkolnej
wyraźnie zmieniła się rola rodziny, toteż
myślą przewodnią tego spotkania była
współpraca szkoły z rodzicami. W wystąpieniach prelegentów, których tematyka oscylowała wokół współczesnej rodziny i jej zadań wychowawczych
w społeczeństwie, zadań psychologa
i pedagoga szkolnego, obszarów współpracy nauczyciela ze środowiskiem rodzinnym, można było znaleźć dużo wątków, które zmuszały do zastanowienia
się nad podstawami budowania harmonijnego procesu komunikacji szkoła –
rodzice. Spotkanie pozwoliło na dokonanie analizy doświadczeń nauczycieli
praktyków oraz wskazanie interesujących metod współpracy i przyczyn popełnianych błędów w tym obszarze pracy szkoły. Omówiono m.in. podstawy
współdziałania nauczyciela z rodzicami,
zadania psychologa i pedagoga szkolnego, trudnosci we współpracy środowiska szkolnego i rodzinnego.
Sympozjum było adresowane do dyrektorów, pedagogów, psychologów
i nauczycieli-wychowawców wszyst-

,,Jak nie kochać jesieni, jej barw
purpurowych,
Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych.
Gdy białą mgłą otuli zachodzący
księżyc,
Gdy koi w twoim sercu codzienne
tęsknoty.”
Tadeusz Wywrocki
Samorząd Uczniowski nauczania zintegrowanego płockiej „osiemnastki” co
roku organizuje konkurs poetycki pt.
,,Jesień w poezji”. W listopadowej edycji
konkursu wzięło udział 45 recytatorów,

nej oraz Polskiego Związku Niewidomych. Jest również stałym współpracownikiem Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. Gość wygłosił pogadankę, ilustrowaną ciekawymi zdjęciami,

którzy w jesiennej scenerii,w sali wypełnionej po brzegi przez rodziców, dziadków i innych członków rodzin deklamowali przygotowane wiersze. Dzieci recytowały z wielkim przejęciem i zaangażowaniem. Jury miało ogromne problemy
z wyłonieniem zwycięzców. Nagrodzeni
uczniowie to: Karolina Leonarczyk, Monika Szparadowska, Maja Gutorska, Maja Albioniowska-Mochol, Jakub Jaszczak, Agata Laszuk, Oliwia Krawczyk,
Kacper Ogrodnik, Kamila Głowacka, Klaudia Smolińska, Natalia Łomicka, Gabriela Miłow.
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy ufundowane przez Urząd
Miasta Płocka, a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy i upominki.
IJ

opowiadał o swoich doświadczeniach
z pobytu m.in. w Afryce, Ameryce Płd.
Nawiązał świetny kontakt z młodzieżą,
która żywo reagowała na jego relacje,
a potem zadawała pytania. Dotyczyły
one zarówno warunków życia w krajach
Południa, jak i drogi Kordiana Kochanowicza do wolontariatu.
W programie uroczystości była również prezentacja multimedialna, którą
wraz z informacją o akcji nauczyciele
planują wysłać do szkół płockich, zachęcając w ten sposób innych do zainteresowania się krajami globalnego Południa.
W trakcie spotkania uczniowie wysłuchali też głosu znanych mieszkańców
Afryki m.in. Nelsona Mandeli, który
mówił o tym jak sami próbują rozwiązać
problemy swych krajów i apelował, aby
wszyscy zmieniali świat na sprawiedliwszy dla wszystkich jego mieszkańców.
Uczniowie wzięli też udział w quizie
(z nagrodami) o krajach Południa. ub
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Mennonici, Olendrzy – dawni mieszkańcy, którzy przez wieki kształtowali obraz Mazowsza.
Czy ich świat zginął bezpowrotnie, czy jednak coś po nich pozostało?

po osadnictwie olenderskim, choć już
nieliczne, widoczne są do dziś.
– Obserwujemy je jeszcze w krajobrazie w postaci kościołów, cmentarzysk,
dróg obsadzonych wierzbami czy długich domów z wysokimi dachami i kolorowymi okiennicami – mówi Grzegorz
Piaskowski z Muzeum Mazowieckiego,
który pokazuje też przykłady kształtowania środowiska przez Olendrów; dziś
zarastające rowy nawadniające w Świniarach i zbiorniki retencyjne w Sadach
oraz tzw. płoty łozinowe, które jeszcze
można zobaczyć w okolicach Dobrzykowa. Te płoty to przykład umiejętnego

na Mazowszu” połączoną z wystawą
„Mennonici na Żuławach. Ocalone
Dziedzictwo”, która została opracowana
przez Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku.

wykorzystania dóbr naturalnych przez
Olendrów. Łozinę pozyskiwali z nasadzonych przez siebie wierzb, które stanowiły naturalną zaporę przed krą.
– Kiedyś każde gospodarstwo otoczone było takim płotem, tworzą ciekawą kratownicę pól. Dziś ludzie często
usu wa ją wierz by, nie wie dząc, jak
ważną i pożyteczną pełnią rolę – mówi
Piaskowski. – W naszych wędrówkach
po olenderskich śladach spotkaliśmy
przewoźnika rzecznego w Nowym Seczyminie, który pamiętał Olendrów
i nie mógł zrozumieć wycinania drzew.
Przedwojenny krajobraz tych ziem był
całkowicie inny od tego, który znamy.
Olendrzy mieszkali w takich miejscowo ściach jak: Wion cze min No wy
(„nowy” zastąpił przedwojenny przymiotnik „niemiecki” we wsiach, gdzie
mieszkali Olendrzy), Nowy Troszyn,
Sady.

KRZYSZTOF KALIŃSKI

We wsi Pieczyska Iłowskie nadal istnieją tzw. terpy – sztuczne nasypy wokół domostw, które Olendrzy budowali,
aby chronić je przed powodziami. Dziś
ludność gospodarująca na majątkach
olenderskich, nie tylko nic nie wie
o dawnych pracowitych mieszkańcach
tych ziem, ale często nieświadomie
niszczy ślady ich kilkusetletniej bytności. – Jeden z gospodarzy wyrównał spychem terpę, uważając ją za zbędną – podaje przykład Magdalena Lica – Kaczan
z Działu Etnograficznego Muzeum Mazowieckiego w Płocku, który zorganizował wystawę „Osadnictwo Olenderskie

Olendrzy – pierwotnie osadnicy
z Fryzji i Niderlandów – od XVI w. zakładali wsie w Prusach Królewskich,
wzdłuż Wisły i jej dopływów, na Kujawach, Mazowszu i w Wielkopolsce;
w miejscach podmokłych, zalewowych
i bagiennych, których Polacy nigdy nie
ośmieliliby się zasiedlić. Rzeczpospolita ich potrzebowała. Posiadali bowiem
umiejętność okiełznania i współżycia
z wielkim żywiołem, jakim była wówczas woda (osuszanie terenów podmokłych i bagien).
– Nazwa Olender z czasem przestała
dotyczyć tylko mieszkańców z terenów
obecnej Holandii, ale oznaczała specyficzny dla tych osadników sposób gospodarowania, podporządkowanie żywiołu wody i inne wyznanie od katolickiego – dodaje Lica – Kaczan. Byli
wówczas najzamożniejszą grupą chłopów. Zachowywali wolność osobistą,
własną religię i przekonania. Wielu
z nich było wyznania mennonickiego
(ewangelicy), charakteryzującego się
m.in. tym, że chrzest przyjmowany był
od lat 14 jako świadoma decyzja oraz
obowiązywał wyznawców całkowity
zakaz noszenia i używania broni. Ślady
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Ocalić pamięć
Inne przeznaczenie mają też dawne
zbory ewangelickie; w Nowym Wymyślu po wojnie był klubem „Ruchu” z salą kinową, magazynem „Herbapolu”,
a teraz planowany jest tu klub. W Nowym Troszynie był przez jakiś czas
sklepem, teraz stoi pusty. – Powstał
w 1939 r., tuż przed wybuchem wojny.
Odbyła się tu tylko jedna, ale za to ekumeniczna msza; dla Polaków i Niemców. Po wojnie był tu posterunek policji
i szkoła. Jedynie ten w Nowym Seczyminie nadal pełni funkcje sakralne jako
kościół katolicki – mówi Lica – Kaczan.
Pamięć o Mennonitach, Olendrach
przez wiele lat nie była „modna”. Teraz
powstają stowarzyszenia, które chcą ją
kultywować, a Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku przygotował wystawę „Mennonici na Żuławach. Ocalone dziedzictwo”, która zdobyła I nagrodę w konkursie Sybilli –
najbardziej prestiżowym wydarzeniu
w polskim muzealnictwie. Wystawa,
w przeciwieństwie do skromniejszej
płockiej (gdzie dominują plansze), prezentuje zabytki kultury materialnej
związane z uprawą ziemi (głównym
mennonickim zajęciem), przygotowaniem pożywienia, wyposażeniem
wnętrz mieszkalnych i gospodarczych
(młynek do kawy, prasa do sera, formy
piekarskie, naczynia, skrzynie mennickie); dokumenty rękopiśmienne i drukowane, a w nich m.in. przywileje-dyplomy nadawane i potwierdzane przez polskich władców czy kontrakty wieloletnich dzierżaw gruntów. Ekspozycja
czynna do marca 2009 r.
(rł)

Powidła z buraków

Pierwszy raz w teren pracownicy Muzeum Mazowieckiego wspólnie z etnografem dr Tadeuszem Baraniukiem ruszyli w 2005 roku. – Chcieliśmy nie tylko odszukać miejsca, ale i ludzi, którzy
tę kulturę podtrzymują lub pamiętają –
wspomina Lica – Kaczan. W sumie wyjazdów było kilkanaście, w trakcie których zgromadzono materiał fotograficzny i filmowy, przeprowadzono wywiady z potomkami osadników olenderskich; Helmutem Neitschem, jego żoną

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Zatarte ślady

Zelmą (z domu Cilkie) oraz Elżbietą
Nowakowską (z domu Wegert). Choć
ich przodkowie nie pochodzili z tych
ziem, to żyjąc tu od wieków, zachowując kulturową odrębność, wrośli w tę
ziemię, stali się polskimi patriotami.
– Pani Nowakowska była córką Reinholda Wegerta, który w czasie okupacji
kierował młynem w Sannikach. Miał
kontakty z władzami niemieckimi i gestapo, przyjeżdżającymi po mąkę do
młyna. Dzięki temu ostrzegł wielu Polaków przed aresztowaniami, a wspólnie
z ks. Helenowskim – proboszczem parafii Czermno organizował paczki dla jeńców wojennych, przeprowadzał też Polaków do Generalnego Gubernatorstwa
– opowiada Lica – Kaczan. – Podobnie
było z p. Laurą z domu Stelle, która wyszła za mąż za Mieczysława Sowińskiego – oficera wrześniowego, później
członka AK. Jej dom był punktem kontaktowym. Tu ukrywał się jeden z dowódców podziemia, a ona sama wyrabiała zaświadczenia o pracy w majątku
swego ojca i ułatwiała przedostanie się
do GG.
Niestety, po 1945 roku większość wyjechała do Niemiec i Kanady, a ci co zostali doświadczali wiele złego na nieprzyjaznej wówczas dla nich polskiej
ziemi. Dziś wspominają, jak wyglądał
świat ich dzieciństwa, są jednymi
z ostatnich już świadków kultury olenderskiej nad Wisłą.
Oni jeszcze pamiętają; beczki z suszonymi owocami, z których słynęli ich
przodkowie i słynne olenderskie powidła z buraków. – Ciągle jeszcze można
posmakować tej kultury – dodaje Piaskowski. – Takie powidła jeszcze się robi na Mazowszu. Pracownicy MMP dotarli do kobiet, które gotują powidła wg
olenderskich receptur; płynne z soku
buraków (tzw. czyste) i gęste z bulw
oraz jabłek i dyni. Sam proces jest długi
i pracochłonny. W Kępie Karolińskiej
zachowała się nawet stara, murowana
suszarnia i powidlarnia, choć dziś używane już do innych celów.
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Słodko-gorzki smak Olendrów

Sygnały Płockie
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Precz z Carem. Niech żyje P.P.S. – transparent z takim hasłem Germanie – żywioł, który ostatecznie pochłonął Cesarstwo
z 1905, będący w zbiorach Muzeum Mazowieckiego został pod- Rzymskie wykuwał swój oręż na Mazowszu, w potężnym centrum
dany renowacji
metalurgicznym, produkującym setki ton żelaza rocznie

Powstał naj prawdopodobniej w
Płocku. Wykonany jest z podwójnego
płatu bawełnianego, czerwonego płótna. Po obu stronach widnieją namalowane ręcznie napisy. Całość ma wymiary 57 na 60 cm. Obiekt znajduje się
w płockim Muzeum Mazowieckim od
1949 r. (wówczas przekazało go Towarzystwo Naukowe Płockie). Od 1973
transparent prezentowany był na stałej
wystawie „X wieków Płocka”, od 2005
do 2006 r. – na wystawie czasowej
w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Stan obiektu był zły; spękana farba, spłowiała tkanina z niewielkimi
uszkodzeniami na całej powierzchni,
brzegi tkaniny miejscowo przetarte,
boczne krawędzie zdeformowane. Pra-

ce konserwatorskie wykonała Anna Teresa Kędziorek. Odnowa sztandaru była możliwa dzięki dotacji w ramach ministerialnego programu operacyjnego
„Dziedzictwo kulturowe”. Pepeesowski transparent będzie można oglądać
w nowej części muzeum na wystawie
„X wieków Płocka”.
Szczegóły dotyczące renowacji można znaleźć w artykule Katarzyny Rogalskiej zamieszonym w najnowszym
„Biuletynie Muzealnym” nr 3/12. Poza
tym kwartalnik Muzeum Mazowieckiego informuje o aktualnych muzealnych
wystawach, III Pikniku Archeologiczno – Etnograficznym i drugim sezonie
badań wykopaliskowych na wzgórzu
Krasino.
opr. (r.ł.)

Jubileuszowy kalendarz
Skarbiec katedralny do niedawna,
w starej siedzibie Muzeum Diecezjalnego, pokazywany był rzadko. Mogli
go oglądać wyłącznie historycy sztuki, specjalni goście i od czasu do czasu zorganizowane grupy. Od ponad
pół roku jest on częścią stałej ekspozy cji w no wej sie dzi bie mu ze um
w opac twie po be ne dyk tyń skim.
Wreszcie ma on właściwą oprawę; nowa przestrzeń, nowoczesne oświetlenie i szkla ne gab lo ty. W sier pniu
Adam Łukawski złożył dyrektorowi
placówki ks. Bronisławowi Gwieździe
propozycję wydania kalendarza z najcenniejszymi zabytkami Skarbca; hermą św. Zygmunta z wieńczącym ją
pia stow skim dia de mem zdo bio nym
szafirami, rubinami i perłami – fundacji kró la Ka zi mie rza Wiel kie go
z 1370 r., złotym kielichem bpa. Ferdynanda Wazy z XVII w.
– Wspólnie z autorem zdjęć Piotrem
Łukawskim i autorką projektu Joanną
Piasecką założyliśmy, że będzie on
bardzo oszczędny w formie. Chcieliśmy zostawić państwa sam na sam z tySygnały Płockie

mi dziełami sztuki, żeby nic nie przeszkadzało w odbiorze – mówił 10 grudnia podczas oficjalnej prezentacji kalen da rza w Mu ze um Die ce zjal nym
Adam Łukawski – właściciel Drukarni
Agpress.
To już dziesiąty, jubileuszowy kalendarz tej drukarni. Każdy wcześniejszy był ściśle związany z Płockiem, jego historią lub codziennością. Każdy
obok funkcji praktycznych miał też
walory artystyczne, nagradzane potem
na płockich i ogólnopolskich wystawach kalendarzy. Pierwsze trzy lata
Agpress poświęcił zdjęciom starego
Płocka, wcześniej niepublikowanym,
które pochodziły z prywatnej kolekcji
Jana Szymańskiego. Potem były portrety zwierząt ze schroniska (wówczas
dochód przeznaczony został na tę placówkę). Kilka lat temu rozpoczął się
tzw. okres muzealny. Firma wydała
kalendarze prezentujące dzieła sztuki
zgromadzone w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Ten ostatni, ze Skarbcem Muzeum Diecezjalnego jest kontynuacją tego kierunku.
(rł)

Źródło żywiołów
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Czerwony sztandar

Od II wieku p.n.e. do IV wieku n.e. na
ziemiach w dorzeczu środkowej Wisły (w
okolicach dzisiejszego Pruszkowa, Brwinowa, Milanówka i Błoń) istniał rozległy
ośrodek hutnictwa żelaza, prawdziwe hutnicze zagłębie, drugie co do wielkości
w Europie. Jego historię możemy poznać
na najnowszej wystawie „Źródło żywiołów. Mazowieckie centrum metarulgiczne
z czasów imperium rzymskiego” w płockim Spichlerzu.
Na ślad starożytnego ośrodka, wpadł
stosunkowo niedawno, bo w l. 70. XX w.
słynny archeolog Stefan Woyda. Odkrycie uznano za jedno z największych osiągnięć polskiej archeologii okresu powojennego, a systematyczne badania wykopaliskowe prowadzone w tym rejonie od
ponad 35 lat zaowocowały rozpoznaniem
kilkuset interesujących stanowisk archeologicznych, takich jak piecowiska hutnicze, kopalnie rudy, miejsca jej oczyszczania i prażenia, relikty pieców wapienniczych dostarczających wapna potrzebnego do usuwania z wytapianej rudy zbędnych składników, studnie, kopalnie gliny,
paleniska i inne urządzenia ogniowe stanowiące pierwotnie część pracowni kowalskich. Starożytne ośrodki hutniczo-kowalskie, takie jak ten na Mazowszu oraz
odkryty wcześniej w Górach Świętokrzyskich, w których wytapiano i przerabiano

ogromne ilości żelaza, zaspokajały popyt
na ten surowiec ze strony licznych ludów
„barbarzyńskich” sąsiadujących z Cesarstwem Rzymskim.
– Germanie, pożądliwym wzrokiem patrząc na graniczące z nimi cesarstwo, do
walki potrzebowali wyprodukowanej
z mazowieckiego żelaza broni. I to jest to
źródło żywiołów, które odmieniło całą starożytną Europę, wprowadzając ją w wieki
średnie – mówi Tomasz Kordala.
Na wystawie możemy prześledzić na
planszach jak wytwarzano żelazo, zobaczyć przekrój pieca i studni. Są też namacalne ślady działalności ośrodka: zapinki,
klamry, szpile, miecze, okucia tarcz i groty
włóczni, sprzęty używane w gospodarstwie
domowym (naczynia, wiadra, przęśliki)
oraz przedmioty służące do utrzymania higieny osobistej (grzebienie, szczypczyki).
Odkrycie na Mazowszu Zachodnim
starożytnego centrum metalurgicznego
stało się impulsem do stworzenia
w podwarszawskim Pruszkowie nowej
placówki naukowo-badawczej i muzealnej. W 1975 r. zostało powołane do życia Muzeum Starożytnego Hutnictwa
Mazowieckiego. Stamtąd pochodzi
właśnie najnowsza wystawa Działu Archeologicznego Muzeum Mazowieckiego w Płocku, którą można oglądać w
Spichlerzu do 22 marca 2009 r.
(rł)

Na premierze sprzedano 100 egz. filmu. To nowy, dobry sposób
docierania, przede wszystkim do młodzieży, z nie zawsze łatwo
przyswajalną wiedzą.

Muzeum Movie
Chodzi o Stare Mazowsze–przyroda
i człowiek, które wyprodukowało Muzeum
Mazowieckie w Płocku. Trwający 35 min.
film ukazuje specyficzne cechy środowiska
naturalnego tej części Polski oraz zachowane do dzisiaj charakterystyczne przejawy
rozwoju osadnictwa i życia kulturalnego
tych ziem od czasów plemiennych do XVI
wieku. Widzowie mają możliwość odwiedzenia m.in. dziewiczych starorzeczy nad
Wisłą, wielu grodzisk z różnych faz okresu
wczesnośredniowiecznego oraz najcenniejszych zabytków architektury romańskiej,
gotyckiej i renesansowej. Dużo miejsca po-

święcono najdawniejszym dziejom Płocka
– najstarszego i najważniejszego na Starym
Mazowszu ośrodka miejskiego.
– Atrakcją filmu są liczne ujęcia mazowieckich krajobrazów z lotu ptaka – dodaje Tomasz Kordala – autor scenariusza filmu. Zdjęciami i montażem zajął się Jan
Gawryłkiewcz. W rolę średniowiecznego
woja (w inscenizowanych fragmentach
filmu) wcielił się Krzysztof Matusiak –
pracownik Działu Archeologicznego
MMP. Dodatkową atrakcją filmu jest głos
lektora – Ksawerego Jasińskiego oraz muzyka zespołu OPEN FOLK. Film można
kupić w kamienicy przy Tumskiej 8 i w
Spichlerzu. Cena: 10 zł.
(rł)
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Międzynarodowy Festiwal Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej

Kolędy w Pradze

Chór Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Vox Juventutis gościł w dniach 4-7 grudnia 2008 roku
w Pradze na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej. Podczas tego pobytu dał trzy
koncerty. Pierwszy dla koneserów śpiewu chóralnego w kościele Świętego Mikołaja na placu Staromiejskim, kolejny
na praskiej Starówce w przepięknej świątecznej scenerii, entuzjastycznie odebrany zarówno przez mieszkańców Pragi jak
i tłumnie zgromadzonych turystów z całego świata. W ostatnim dniu chór śpiewał w koncercie finałowym, będącym
zwieńczeniem festiwalu. Vox Juventutis
porwał 800-osobową publiczność żywiołowym wykonaniem Hallelujah z partią
solową Moniki Krystek.
Kwartet Positive Vibrations (Monika
Krystek, Tomek Jeżewski, Łukasz Grocki
i Ania Kruszyńska) brawurowo wykonał
utwór Operator z towarzyszeniem pozostałych chórzystów, przy akompaniamencie Macieja Bieńka. Na bębnach swoje
„pięć minut” wygrał Arkadiusz Rogalski.
Nad całością czuwał niestrudzony i ekspresyjny dyrygent Robert Majewski.
Chór płockiej PWSZ był niekwestionowaną gwiazdą tego festiwalu. Zdecydowanie wyróżniał się na tle kilkunastu
chórów z ponad 10 krajów (m.in. Niemiec, Austrii, Rumunii, Portugalii,
Włoch, Anglii, Finlandii, Węgier). Swoim udanym występem pięknie promował nie tylko uczelnię, ale także Płock
i Polskę.
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Podczas trasy koncertowej chór wykonał 8 utworów: „Dzisiaj w Betlejem”,
„Oculi Omnium” – Charles’a Wooda,
„Purified” – Michaela W. Smitha,
„Dzwoneczkową kolendę” (Carol of the
bell), „Operator” – S. Spivery, „W
dzień Bożego Narodzenia”, „Christmas
Lullaby” – J. Ruttera, „Hallelujah„ –
G.F. Handela.
Przypomnijmy, że chór Vox Juventutis powstał w 1999 roku tj. w roku uruchomienia szkoły. Jednak początki istnienia zespołu datują się na rok 1987,
kiedy zrodził się pomysł utworzenia kameralnego chóru przy ówczesnym Studium Nauczycielskim. Pierwszym dyrygentem pracującym z chórem w latach
1987 – 1999 była Mieczysława Bogiel.
Od roku 1999 do chwili obecnej funkcję
tę pełni Robert Majewski – wykładowca PWSZ w Płocku, działacz koła Koday’owskiego przy Akademii Muzycznej w Warszawie, członek Płockiego
Towarzystwa Muzycznego. Z powodzeniem występuje też w roli konferansjera.
Vox Juventutis jest zdobywcą wielu
nagród i wyróżnień (międzynarodowe
konkursy w Czechach, Włoszech, trasy
koncertowe – Grecja, Chorwacja, Bułgaria. W maju będzie koncertował we
Lwowie na zaproszenie Filharmonii
Lwowskiej.
Repertuar chóru jest różnorodny,
obejmuje pieśni renesansowe, muzykę
kościelną, współczesną muzykę polską
i zagraniczną, a także aranżowaną muzykę ludową.
M. Znyk

Konkursowy jubileusz
W niedzielę, 23 listopada 2008 roku, w sali koncertowej Państwowej
Szkoły Muzycznej w Płocku wystąpili
z krótkimi recitalami lokalni zwycięzcy Kon kur sów Pia ni stycz nych im.
Ludwika Stefańskiego i Haliny Czerny-Stefańskiej: Ewa Tytman (2004)
i Tomasz Zgorzelski (2002) – inaugurując tym samym jego jubileuszową,
dwudziestą edycję. Od strony organizacyjnej PSM przygotowała ją z tradycyjną pieczołowitością – o czym najlepiej zaświadczył wyjątkowo obszerny program, szczegółowo dokumentujący wszystkie jej poprzedniczki.
Dziesięć konkursów w ciągu osiemnastu lat... Od skromnych początków
w 1990 roku (dwa dni, piętnaścioro
dzieci wyłącznie z Mazowsza, czteroosobowe, w połowie płockie jury) do rekordowo okazałej edycji szóstej, niespełna jedenaście lat później (pięć dni,
163 młodych, nie tylko polskich pianistów z całego kraju, prawie dwukrotnie
liczniejsze, de facto międzynarodowe
grono jurorów) droga zaiste daleka.
Liczba uczestników wahała się później
dość znacznie – dwa lata temu tylko 35
osób, teraz o dwie mniej – lecz renoma
i prestiż imprezy systematycznie rosły.
W jury zasiadało coraz więcej międzynarodowych sław sztuki i dydaktyki
fortepianu. W roku bieżącym, obok stałego kontyngentu ekspertów w postaci
prof. prof. Elżbiety Stefańskiej, córki
patronów konkursu, Pawła Skrzypka
i Andrzeja Artykiewicza, między innymi Svetlana Belsky (Uniwersytet Chicago), Kevin Kenner (Royal College of
Music w Londynie) i, last but not least,
przewodniczący Andrzej Jasiński (katowicka Akademia Muzyczna), preceptor samego Krystiana Zimmermana –
pojawiali się też fundatorzy cennych
nagród, nierzadko z zagranicy. Hojnością przebił wszystkich Japończyk Eichii Nakayama, który dwa lata wstecz
obdarował płocką szkołę muzyczną
fortepianem Bechstein, a obecnie...
przeznaczył kolejny fortepian na rzecz
konkursowego Grand Prix. Za te wielkoduszne gesty został wynagrodzony
prestiżowym medalem Gloria Artis,
wręczonym mu przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego 26 listopada br., w przeddzień uroczystego finału
imprezy.
W części artystycznej wieczoru końcowego zaprezentowali się zdobywcy
konkursowych nagród: w grupie I – Łukasz Mikołajczyk i Piotr Nowak (pierwsze miejsce ex aequo) oraz zaledwie
dwunastoletni, skośnooki Nguyen Viet
Trung (miejsce drugie), w prawie już
dorosłej grupie II – Krzysztof Książek
(złoto), Ryszard Alzin (srebro) i jedyny
w tym roku laureat płocki Paweł Zając
(brąz). Książek, reprezentujący Kraków, zdobył zresztą większość konkursowych laurów, włącznie z „Nagrodą
Specjalną im. Haliny Czerny-Stefańskiej za najlepsze wykonanie utworu
Fryderyka Chopina”, „Nagrodą Spec-

jalną japońskiej grupy sponsorów Kigoukai w formie koncertów w Japonii”
i cennym Grand Prix. Interpretacja wymagającego technicznie Chopinowskiego Scherza h-moll op. 20 potwierdziła,
że na tak obfite łaski jurorów szesnastoletni pianista sobie zasłużył – wszelako Alzin, wyróżniony dodatkowo
„Nagrodą Specjalną Gold Country Piano Institute oraz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Fortepianu EPTA

Krzysztof Książek

Łukasz Mikołajczyk

Poland w formie udziału w międzynarodowym kursie pianistycznym w Nevada City w Kalifornii połączonym
z koncertami”, zaprezentował się niemal równie przekonująco, w bodaj jeszcze trudniejszej III Sonacie a-moll op.
28 S. Prokofiewa. Wśród laureatów
grupy I Mikołajczyk stanął na wysokości „Nagrody Specjalnej Elżbiety Stefańskiej za najlepsze wykonanie utworu
J. S. Bacha”, wykonując Preludium
i fugę G-dur DWK 1, a Viet Trung zaskoczył dojrzała interpretacją Wariacji
a-moll na temat Paganiniego I. Berkowicza.
Było to godne zwieńczenie sympatycznej i jakże potrzebnej imprezy, od
lat już stanowiącej główny chyba tytuł
Płocka do miejsca w międzynarodowym obiegu kulturalnym. Imprezy,
któ ra w ro ku bie żą cym wkro czy ła
w wiek dojrzały.
AD
Sygnały Płockie

Wybieramy strategię promocji Płocka

Dwa w jednym,
czyli edukacja z napędem
Na trzecim spotkaniu konsultacyjnym z płocczanami ekipa krakowskiej
firmy Eskadra, której powierzono zadanie wypromowania naszego miasta,
przedstawiła swój wstępny projekt,
łączący dwa z trzech zaproponowanych na poprzednim spotkaniu wariantów. Przypomnijmy, że wtedy dano
płocczanom pod rozwagę: Płock edukacyjno-rodzinny, historyczny i motoryzacyjny.
Po dyskusjach, telefonach i e-mailach od płocczan, krakowianie doszli
do wniosku, że nic nie stoi na przeszko dzie, by po łą czyć „In te li gen tne
mia sto” z „Płoc kiem na wy so kich
obrotach”. Przy czym, pierwsza część
projektu skierowana byłaby bardziej
do płocczan, którzy w swoim mieście
powinni żyć w poczuciu bezpieczeństwa, mając zapewnioną dobrą edukację swoich dzieci, druga zaś bardziej
do gości, szczególnie fanów motoryzacji, których przecież w kraju nie
brakuje. Tor Formuły 1 pozostaje raczej w sferze marzeń, ale przecież –
jak przekonywali specjaliści od wizerunku – lokalizację Orlenu i związane
z nim sko ja rze nia si ły na pę do wej
można wykorzystać tańszymi sposobami. W dodatku w takich obszarach
i na takich imprezach rangi ogólnopolskiej, które w kraju nie mają swojego stałego miejsca, np. wyścigi motorówek na Wiśle, samochodów terenowych na niewielkim torze przeszkód, quadów i innych motoryzacyjnych wynalazków. Płock mógłby stać
się stolicą sportów motorowych. Ponadto chodzi o to, by poprzez skojarzenie z Orlenem, Płock symbolizował
nie tylko ropę naftową ale napęd,
energię w szerokim tego słowa znaczeniu m.in. energię do działania.
Natomiast bazą działań edukacyjnych powinna być Małachowianka,
która mogłaby stać się również ogólno pol skim cen trum no wo czes ne go
kształcenia – także dla nauczycieli, co
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dalej miałoby swoje przełożenie na
za baw ki edu ka cyj ne roz miesz czo ne
na płockich ulicach. Tematycznymi
ścieżkami edukacyjnymi można, przy
nie wiel kich kosz tach, po kryć ca łe
miasto. Np. ścieżka biologiczna mogłaby rozpoczynać się w zoo, a kończyć w podpłockich lasach. A ponieważ kształtowanie młodego człowieka rozpoczyna się w przedszkolu, od
tego pierwszego stopnia edukacji należałoby rozpocząć. Jak dzieci będą
dobrze czuły się w przedszkolu, bawiły się zdobywając wiedzę, zadowoleni
będą rodzice. A zadowoleni dorośli
bę dą naj lep szy mi am ba sa do ra mi
Płocka, przekonującymi znajomych,
że w tym mieście warto uczyć się
i pracować, bo miasto jest dla ich rodzin przyjazne.
A gdzie hi sto ria? – do py ty wa li
płocczanie na spotkaniu w Małachowiance. Autorzy projektu tłumaczyli,
że bynajmniej z tego filaru promocji
Płocka nie rezygnują, ale część historyczną mamy stosunkowo najlepiej
opa no wa ną, dla te go po świę ca ją jej
mniej uwagi. Jakkolwiek i w tę dziedzinę należałoby tchnąć trochę życia,
by nie sprowadzała się do biernego
i nudnego w sumie oglądania.
Strategia promocji to pewne ramy,
kierunek w którym mają pójść konkretne działania organizacyjne i inwestycyjne. Te ramy wypełnić trzeba
treścią, co zależy już od samych płocczan; np. cykliczne zloty amatorów
motoryzacji, ogrodzenie przedszkola
płotem z kolorowych kredek zamiast
siatki, czy betonowych słupów.
„Inteligentne miasto”, „Miasto na
wysokich obrotach”, „Płock. Daje do
myślenia”, „Mistrz edukacji”, „Płock
po ru sza ca łą Pol skę”, „Od ja zdo wy
Płock” – to niektóre propozycje haseł
reklamowych, które w przyszłości kojarzyć się mają z naszym miastem.
Ostateczną wersję Eskadra przedstawi
już niebawem.
E.J.

Płock – wczoraj, dzisiaj, jutro
Potężna, 512-stronicowa monografia
płockiego budownictwa zabrała jej
głównym autorom: Włodzimierzowi
Serafimowiczowi i Bogumiłowi Trębali 4 lata. Temat potraktowali szeroko,
nie ograniczając się do budownictwa
w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale zaprezentowali także organizacje i stowarzyszenie budowlane, projektantów i historię znaczących płockich budowli.
Praca zatytułowana „Z dziejów budownictwa w Płocku” zawiera losy kilkudziesięciu przedsiębiorstw z Petrobudową na czele i ludzi, którzy tworzyli nowy, powojenny, przemysłowy charakter
miasta. Opisuje 350 firm i wymienia ponad trzy i pół tysiąca nazwisk budowniczych nowego Płocka, z których wielu
już nie żyje.
Ostatnie 60 lat płockiego budowania
poprzedza informacja historyczna – od
powstania miasta, poprzez jego rozwój
w kolejnych epokach aż po czasy okupacji, wraz z 11-stronicowym kalendarium
ważnych dat w budowlanej historii naszego miasta. Taką była zapewne budowa w latach 1136 – 1144 przez biskupa
Aleksandra z Malonne, największej
w owych czasach w Polsce katedry z kamienia i cegły. Krokiem milowym było
też wybudowanie w latach 1351 –1356
za przyzwoleniem króla Kazimierza
Wielkiego ceglanego kościoła farnego
i murów miejskich z 3 bramami wjazdowymi ze zwodzonymi mostami. W 1509
roku biskup Erazm Ciołek założył w Parowie cegielnię, co rozwiązało problem
zaopatrzenia w materiały budowlane.
W 1601 roku na Rynku Kanonicznym
stanął drewniany pałac biskupów płockich, ale 3 lata później ogromny pożar
spustoszył miasto i... trzeba było budować od nowa. W 1793 roku pruski geometra Ernest Göppner opracował plan
przestrzenny miasta, który z niewielkimi
zmianami był realizowany w następnych
wiekach. W 1812 roku, z inicjatywy Rajmunda Rembielińskiego resztki kościoła
Świętej Trójcy przy ul. Piekarskiej przebudowano na teatr.

Te i wiele innych ciekawostek odkryć
można w książce wydanej przez płocki
oddział Naczelnej Organizacji Technicznej, przy finansowym wsparciu Funduszu
Grantowego dla Płocka. Publikację
wzbogacają kolorowe zdjęcia charakterystycznych dla naszego miasta budowli
(starych i nowych) m.in. spichlerza, Zakładu Karnego, elewatora zbożowego
w Radziwiu, instalacji Orlenu, biurowca
PERN i nowego mostu.
Promocja pracy „Z dziejów budownictwa w Płocku” była częścią sympozjum
zorganizowanego przez NOT, zatytułowanego „Płock – wczoraj, dzi-siaj, jutro”, jakie miało miejsce 2 grudnia w auli ratusza.
Wzięło w nim udział około 80 architektów, projektantów, budowlańców i inwestorów. Wygłoszono kilka referatów m.in.
Waldemar Wyrzykowski mówił o działalności Naczelnej Organizacji Technicznej,
Henryk Lamparski postulował budowę
drugiego (po Krzywoustym) pomnika, poświęconego wielkiemu budowniczemu
Płocka biskupowi Aleksandrowi z Malonne, Janusz Łabuz i Jan Bolesław Nycek
omówili architekturę i rozwój przestrzenny Płocka – przed i po II wojnie światowej. Obradom towarzyszyła wystawa fotograficzna „Fotogaleria miasta”.
Książka „Z dziejów budownictwa
w Płocku” jest dostępna w siedzibie NOT
przy ul. 1 Maja 7a oraz w księgarni Książnicy Płockiej.
(j)

Na wzór Płocka

W konferencji udział wzięli przedstawiciele administracji samorządowej
i biznesu z Polski, a także goście z NieFundacja „Fundusz Grantowy dla Płoc- miec, którzy zaprezentowali dobre praka” podzieliła się swoimi doświadczenia- ktyki współpracy biznesu z administrami na międzynarodowej (polsko-niemiec- cją i społecznością lokalną w Niemkiej) konferencji poświęconej CSR (spo- czech.
łecznej odpowiedzialnosci biznesu), która
Wśród przykładów dobrych praktyk
odbyła się 9 grudnia w Gliwicach. Jej funkcjonujących w Polsce znalazła się
głównym tematem była Administracja Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocpubliczna i biznes jako równorzędni part- ka”. Dzięki odpowiedzialnej postawie
nerzy w działaniach na rzecz rozwoju re- samorządu, a także dwóch najważniejgionu. Gospodarzem konferencji był Dom szych płockich pracodawców – PKN
Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gli- ORLEN S.A. i Basell Orlen Polyolefins.
wicach. Spotkanie było elementem zapo- Fundacja może z powodzeniem kontyczątkowanej w 2006 r. inicjatywy CSR dla nuować prace Funduszu Grantowego,
Górnego Śląska. Międzysektorowa wios- jedynego w skali kraju projektu, jaki
na 2008/2009: działania na rzecz ożywie- powstał pod auspicjami UNDP. Dzięki
nia współpracy między sektorami. Jej ce- tym fundatorom, wśród których była
lem jest podwyższenie umiejętności orga- także firma Levi Strauss Poland, płockie
nizacji pozarządowych w zakresie współ- organizacje pozarządowe w ramach piępracy międzysektorowej, a także tworze- ciu edycji konkursów grantowych mognie środowiska wspierającego rozwój spo- ły zrealizować prawie 200 projektów na
łeczeństwa obywatelskiego i szeroko za- łączną kwotę blisko 3 milionów złokrojona promocja idei CSR.
tych!
I.T.
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Nie na kopercie

Nie daj się nabrać

Należysz do tych kierowców, którzy
muszą podjechać jak najbliżej sklepu,
a tym samym zajmujesz miejsce przeznaczone dla niepełnosprawnych? Do tej
pory za to wykroczenie, mogłeś otrzymać mandat w wysokości 100 zł. Od ponad miesiąca obowiązuje nowy taryfikator. Teraz z portfela ubędzie ci aż 500 zł.
Płoccy strażnicy miejscy ostrzegają,
że nie będą pobłażliwi. Dlatego zanim
zatrzymasz się na tzw. kopercie lepiej
dwa razy pomyśl. Straż Miejska przypomina także kierowcom niepełnosprawnym o wykładaniu za szybą kart uprawniających do parkowania w miejscach
dla nich przeznaczonych oraz o tym, że
mogą ich używać tylko ci, którzy mają

Ich ofiarami są najczęściej ludzie starsi,
którzy mieszkają samotnie. Oszuści podają się za dzieci lub wnuków i proszą, aby
przygotować pieniądze na „ważny” cel,
np. spłatę kredytu, zakup mieszkania itp.
Mówią, że sami nie mogą zgłosić się po
gotówkę, ale przyślą swojego znajomego.
Oczywiście oszczędności całego życia nigdy nie trafiają do wnuków lub dzieci, bo
ci nic o całej historii nic nie wiedzą.
– W ciągu zaledwie kilku dni już siedem
razy oszuści dzwonili do płocczan i próbowali wyłudzić pokaźne sumy – opowiada
komendant płockiej policji Jarosław
Brach. – Niestety, w dwóch przypadkach
udało im się. Raz „zarobili” 35 tysięcy,
a niedługo potem – 49 tysięcy złotych.
Oto jeden z przykładów. Było ok. godz.
10, gdy kobieta w mieszkaniu na Podolszycach odebrała telefon. W słuchawce
usłyszała męski głos. Rozmowa przebiegała mniej więcej tak:
– Czy mnie poznajesz, babciu?
– Grzegorz? Jesteś w Płocku?
– Babciu, nie mów mamie, niech to będzie nasza tajemnica. Potrzebuję pilnie
pieniędzy.
– No ale wiesz, że nie mam gotówki
w domu. Poczekaj, zobaczę wyciągi.
– Dobrze, poczekam. Pieniądze oddam
ci w poniedziałek. Kupuję mieszkanie, to
pilna sprawa.
– Grzegorz, mogę zebrać 49 tysięcy
złotych, ale muszę pobrać z banku, mam
na lokatach terminowych.
– Babciu, tylko do poniedziałku, wszystko ci oddam, załatw to szybko.

Kobieta natychmiast poszła do banku,
zlikwidowała konta i przyniosła pieniądze
do domu. Gdy „wnukowi” powiedziała,
że musi sam zgłosić się po gotówkę, bo nikomu innemu jej nie wyda, ten wyjaśnił,
że sam nie może, ale zgłosi się do niej kolega Tadeusz Wrona.
– Babcia dała się zwieść zapewnieniom,
że wnuk i jego posłaniec nie mogą pokazać dowodów osobistych, bo zostały one
w banku w związku z załatwieniem kredytu – opowiada mł. asp. Marek Latarski
z komisariatu na Podolszycach. – Wydała
obcemu młodemu mężczyźnie całą sumę,
ale kazała sobie to pokwitować na kopercie. Oszust posłusznie napisał: Potwierdzam odbiór, Tadeusz Wrona. I zniknął.
Gdy wieczorem starsza pani poszła do
córki, razem przez internet skontaktowały
się z prawdziwym Grzegorzem. Ten był
jednak na Śląsku i nic nie wiedział o pożyczce.
Policja podejrzewa, że oszuści mogą
znów zaatakować. – To ludzie bezwzględni – podkreśla Jarosław Brach. – Żeby
uniknąć wpadki zmieniają głos, jakby byli
zachrypnięci i chorobą tłumaczą inne
brzmienie. Proszę nie podejmować takich
rozmów, nie zgadzać się na żadne pożyczki i nie przekazywać pieniędzy obcym
osobom. Po takim telefonie, trzeba natychmiast powiadomić policję, dzwoniąc
pod numer 997. Warto też zatelefonować
do syna czy wnuczka, z którym rzekomo
się przed chwilką rozmawiało i sprawdzić,
czy to on naprawdę potrzebuje pieniędzy.
(m.d.)

Prawie jak dowód

Na każdej legitymacji odpowiednia
nazwa wygrawerowana jest laserowo
i ma kolor czarny. Po lewej stronie
znajduje się zdjęcie policjanta, a z prawej go dło pań stwo we i nie bie ska
gwiazda – symbol formacji policyjnej.
Na awersie podane są także dane
funkcjonariusza: indywidualny numer
identyfikacyjny, imię, nazwisko oraz
stopień. Pod gwiazdą
znajduje się napis
„ważna do”, a poniżej
31.12.2011. Dlaczego
taka data? Bo nowe
le gi ty ma cje obo wią zywać będą przez najbliższe trzy lata.
W dolnej części dokumentu widnieje napis „POLICJA”. W zależności od kąta patrzenia zmienia on
swoją barwę.
Rewers legitymacji
wykonany jest w poziomie. Na beżowoniebieskim tle z widocz ny mi na pi sa mi
„po li cja”, w le wej
czę ści umiesz czo no po zio mo na pis
„POLICJA” w kolorze złotym. W lewej górnej części znajdziemy numer
legitymacji, a w prawej laserowo wyko na ny wi ze ru nek fun kcjo na riu sza
oraz litery RP.
(m.d.)

orzeczenie o niepełnosprawności, a nie
cała rodzina.
(m.d.)

Zamiast balonika

M. GIERUŁA

Płoccy policjanci mają nowe urządzenie do walki z pijanymi kierowcami. Nazywa się Alco Blow i charakteryzuje się
tym, że kontrola trzeźwości trwa dużo
krócej niż zwykłym alkomatem, a ponadto można nim zbadać zawartość alkoholu
w powietrzu w samochodzie.

– Urządzenie otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Płocku – mówi Mariusz Gierula, rzecznik prasowy policji. – Jesteśmy drugim,

Zderzenie na rondzie
Do groźnego wypadku doszło na rondzie w Łącku. W sobotę, 6 grudnia tuż po
godz. 7, kierowca samochodu marki scania z naczepą zderzył się z Renault Megane. Do szpitala w Płocku odwieziono kie-
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po Radomiu, miastem na Mazowszu, które posiada taki sprzęt.
Alco Blow może pracować w dwóch
trybach. Pierwszy – aktywny – polega na
badaniu przez wydech. – Tryb pasywny
może być wykorzystywany wtedy, gdy osoba badana nie może lub nie chce dmuchnąć w urządzenie – opowiada Gierula.
W takiej sytuacji policjant kieruje urządzenie do wnętrza pojazdu i natychmiast
uzyskuje wynik. Jeśli na wyświetlaczu
LED pokaże się kolor zielony, oznacza,
że zawartość alkoholu nie przekracza 0,1
promila alkoholu, żółty – do 0,42 promila, a ponad tę wartość – kolor czerwony.
– Dodatkowym atutem tego urządzenia
jest możliwość sprawdzenia osób przy wejściach, np. na stadion piłkarski – mówi
rzecznik. – Dzięki temu na teren obiektu nie
zostaną wpuszczone osoby będące pod
wpływem alkoholu. Oprócz kierowców możemy badać również osoby biorące udział
w wypadkach, które są nieprzytomne.
Alco Blow już przeszedł pierwsze testy
w terenie. 5 grudnia policjanci badali stan
trzeźwości kierowców poruszających się
po płockich drogach. Na szczęście wszyscy byli trzeźwi, choć nieco zaskoczeni
przebiegiem kontroli, a przede wszystkim
jej krótkim czasem.
(m.d.)

rowcę „osobówki”, który został poważnie
ranny. Jego pasażerka z lżejszymi obrażeniami ciała trafiła do szpitala w Gostyninie. Scanię prowadził 36-letni obywatel
Białorusi. Z powodu wypadku przez kilkadziesiąt minut występowały utrudnie(m.d.)
nia na drodze krajowej nr 60.

Nieczęsto zdarza się, abyśmy prosili
policjanta o wylegitymowanie się. Ale jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji, musisz
wiedzieć, że od 1 stycznia funkcjonariusze mają nowe dokumenty.
Nowe legitymacje są plastikowe, a wymiarami przypominają dowód osobisty.
– Awers, czyli przednia strona dokumentu
ma orientację pionową
– mówi Mariusz Gierula, rzecznik prasowy
policji. – Na beżowoniebieskim tle wyraźny
jest napis „policja”.
Blankiet na całej powierzchni jest pokryty
tłoczeniami z napisem
„Rzeczpospolita Polska” oraz godłem państwowym.
Na samej górze znajduje się nazwa województwa, w którym
funkcjonariusz pełni
służbę. Nie dotyczy to
jednak
policjantów
z Komendy Głównej i Stołecznej Policji
oraz Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie i innych szkół policyjnych. – W takich
przypadkach w legitymacjach wpisuje się
nazwę właściwej jednostki organizacyjnej
– opowiada Gierula.

Sygnały Płockie

Jaki pomnik Bolesława?
W Płockiej Galerii Sztuki (ul. Sienkiewicza 36) do 31 stycznia oglądać
można (od wtorku do niedzieli od godz.
10 do 18) wystawę prac zgłoszonych do
konkursu na projekt pomnika Bolesława Krzywoustego.
Konkurs na „Wykonanie projektu
pomnika księcia Bolesława Krzywoustego zlokalizowanego na placu Gabriela Narutowicza” był dwuetapowy.
Z trzynastu zgłoszonych koncepcji do
drugiego etapu zostały wybrane cztery. Konkursowe jury nie przyznało
pierwszej nagrody, gdyż żaden z pro-

jektów nie spełniał wszystkich stawianych oczekiwań odnośnie założeń urba ni stycz nych oraz rzeź biar skich.
Drugie miejsce i nagrodę w wysokości
15 tys. złotych otrzymał Karol Badyna
z Krakowa, trzecie (10 tys. zł) – Andrzej Borcz z Torunia. Jury przyznało
również wyróżnienie Agnieszce Mierzejewskiej z Poznania (5 tys. złotych). Czwarta z wybranych propozycji z przyczyn formalnych nie została
wzięta pod uwagę w drugim etapie
konkursu, gdyż przedstawiony projekt
był niekompletny.
ag

– Kto pomaga dostrzega, że w ten sposób również samemu sobie udziela pomocy – mówiła podczas płockiej konferencji „Wolontariat – dobre praktyki” wolontariuszka Beata Esslinger

Wolny jak wolontariusz
5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
zorganizował w tym dniu w Centrum
Edukacji PKN ORLEN konferencję poświęconą temu zagadnieniu. – To wy jesteście od tego, czego my, urzędnicy, nie
potrafimy zrobić – mówiła podczas
otwarcia Iza Żuchowska – wicedyrektor
MOPS w Płocku.
Przy tej placówce, od 2005 roku, istnieją 3 Kluby Wolontariatu. Obecnie
pracuje w nich 62 wolontariuszy. Niektórzy od samego początku, tak jak Beata Esslinger. – Kiedy cztery lata temu
podjęłam decyzję wstąpienia do wolontariatu nie wiedziałam, że to będzie jedna z moich najtrafniejszych decyzji
w życiu. Stałam się wolną i otwartą osobą – tłumaczyła.
– Nasi wolontariusze wykonują różne
prace na rzecz podopiecznych; prace
domowe, zakupy, pomoc przy odrabianiu lekcji, załatwiają drobne sprawy
w urzędach, pomagają w wypełnianiu
dokumentów osobom w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym –
wyjaśniła Krystyna Forysiak, koordynator klubu wolontariatu przy Zespole
Pracy Socjalnej nr 1 (pl. Dąbrowskiego
1). Osoby potrzebujące pomocy zgłaszane są przez pracowników socjalnych,
bądź zgłaszają się same do Klubu poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej.
Z pomocy wolontariuszy w 2008 r. skorzystało ok. 180 osób.
Wolontariusze kierowani są na szkolenia. MOPS utrzymuje też kontakty
z uczelniami i szkołami macierzystymi
wolontariuszy, promując ich działania
i zaangażowanie, wysyła listy gratulacyjne i podziękowania.

– Kiedyś zetknąłem się z problemem
nie własnym, ale kolegi, którego znałem
od wielu lat, zaangażowałem się bardzo,
aby mu pomóc. Kiedy zauważyłem pierwsze efekty mojego trudu to stwierdziłem, że takich ludzi jest więcej. Zacząłem spoglądać w twarze mijanych przechodniów, ludzi w windach i zastanawiać się jakie mogą mieć problemy.
Wtedy te moje stawały się małe i nieistotne. Zacząłem szukać i tak zapukałem
do drzwi p. Krysi – opowiadał na konferencji Grzegorz Szymczak (34 l.) ze zorganizowanym wolontariatem związany
od dwóch miesięcy, ale jak podkreśla
Krystyna Forysiak, zdążył w tym czasie
zrobić tyle, ile inni osiągają w ciągu pół
roku. Szymczak przyznaje, że decyzję
podejmował długo, miał obawy czy się
nadaje, ale dziś wie, że naprawdę wystarczą chęci i motywacja, o resztę zadba koordynator. Podkreśla, że ważny
jest też optymizm, bo smutny wolontariusz to kiepski pomysł.
Konferencja zorganizowana została
w ramach projektu „KIS – Pomoc wy-klu czo nym”
współ fi nan so wa nym
przez UE.
Osoby zainteresowane pracą wolontarystyczną w MOPS, mogą zgłaszać się do: Zespołu Pracy Socjalnej Nr
1 (Pl. Dąbrowskiego 1 pok.11, tel.024
364 03 74), ZPS Nr 2 (ul. Wolskiego 4
piwnica, tel.024 364 02 23) lub ZPS Nr
3 (ul. Kolegialna 47 pok. 206, tel.024
268 65 61). W ramach Klubu Integracji
Społecznej co miesiąc (pierwsza środa
miesiąca, zawsze o godz. 15) wolontariusze spotykać się będą przy ul. Wolskiego 4.
Pierwsze spotkanie 8 stycznia 2009.
(rł)

Pałac Ślubów gościł po raz siódmy
w tym roku jubilatów odznaczonych medalem „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Do grona szacownych jubilatów
dołączyło dziesięć „złotych” par: Zenona
i Józef Malanowscy, Teresa i Jan Marciniakowie, Maria i Waldemar Rdestowie,
Teresa i Józef Skalscy, Irena i Andrzej
Sławińscy (60 lat w związku małżeńskim), Barbara i Andrzej Szatkowscy,
Anna i Tadeusza Wilamowscy, Hanna
i Adam Wojtalewiczowie, Władysława

i Adam Tudela oraz Bożena i Andrzej Żurawscy.
Tradycyjnie już witała gości Elżbieta
Wasilewska – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Aktu dekoracji dokonał prezydent
Mirosław Milewski, który w swoim przemówieniu składał gratulacje i podziękowania jubilatom za przykład życia i budowanie wartości, jakimi są małżeństwo i rodzina. Uroczystość uświetnił chór chłopięcy
pod dyrekcją Anny Bramskiej przy akompaniamencie Wiktora Bramskiego.
seb

ZUS informuje

wadzeniu rehabilitacji. Obejmuje on ubezpieczonych zagrożonych niezdolnością do
pracy, a także osoby uprawnione do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego oraz
osoby pobierające rentę okresową z tytułu
niezdolności do pracy. Do rehabilitacji
prowadzonej przez ZUS kwalifikują się
schorzenia, będące najczęstszą przyczyną
powstawania niezdolności do pracy, czyli
narządów ruchu oraz układu krążenia.

Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji wystawia lekarz prowadzący (wzór
wniosku umieszczony jest na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl/prewencja).
Stanowi on podstawę do wydania przez
lekarza orzecznika ZUS orzeczenia o potrzebie rehabilitacji. Wnioskować o nią
może także lekarz orzecznik ZUS w trakcie badania pacjenta ubiegającego się
o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę
oraz podczas kontroli zasadności wystawienia zwolnienia lekarskiego.

Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym trwa zazwyczaj 24 dni. Okres
ten może być przedłużony lub skrócony
przez ordynatora ośrodka (za zgodą Zakładu) w przypadku np. pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy.
Całkowity koszt rehabilitacji leczniczej, zakwaterowania, wyżywienia oraz
przejazdu do i z ośrodka rehabilitacyjnego ponosi Zakład.
Barbara Smardzewska-Czmiel
(rzecznik prasowy O/ZUS w Płocku)

Z ZUS do sanatorium
Każda osoba ubezpieczona, zagrożona
długotrwałą chorobą, może bezpłatnie
skorzystać z programu rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS. Program ów
skierowany jest do osób, które z powodu
choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy, ale równocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeproSygnały Płockie

Od lewej: praca Agnieszki Mierzejewskiej, Karola Badyny, Andrzeja Borcza

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Razem od co najmniej 1958 roku
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Jacek Dehnel, Maciek Woźniak czy Artur Fryz to nazwiska, które we współczesnej literaturze mają swoje ważne miejsce. Wszyscy są laureatami „Liścia Dębu”.

Kształt polskiej poezji
Pierwszy z nich był laureatem konkursu Książnicy Płockiej w 2002 roku. Dwa
lata później wydał w krakowskiej Zielonej Sowie tomik „Żywoty równoległe”,
a w 2006 „Lalę” – swą najsłynniejszą powieść, za którą otrzymał „Paszport Polityki”. Publikował m.in. w „Studium”,
„Toposie”, „Tytule” i „Kwartalniku Artystycznym”. Tłumaczył m.in. wiersze Osipa Mandelsztama i Philipa Larkina. Od
dwóch lat, wraz z muzykiem Tymonem
Tymańskim i dziennikarzem muzycznym
Maciejem Chmielem, prowadzi w TVP1
program kulturalny ŁOSssKOT. Zasiada

również w Radzie Programowej warszawskiej „Zachęty”. W tegorocznej, XX
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O liść dębu” był jurorem.
Maciek Woźniak pierwsze miejsce
w konkursie zdobył w 1999 roku, w 2000
– drugą i nagrodę specjalną dyrektora
Książnicy Płockiej za zestaw wierszy o tematyce miłosnej (tą samą również
w 2002). Zaczął wydawać w Zielonej Sowie, a ostatni tomik – Iluzjon (2008)
w Wydawnictwie Literackim. Zdobył uznanie w kraju nie tylko jako poeta, ale
również jako krytyk muzyczny i publicysta („Tygodnik Powszechny”, „Studium”).

przystało – nową, bogatszą oprawę i odbyła się w innym miejscu – w Pałacu
Ślubów.
– Tego dnia spotkały się dwa poetyckie projekty – mówi Ewa Luma
z Książnicy Płockiej. – Finał Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego, z wręczeniem nagród i prezentacją nagrodzonych wierszy przez Magdę Tomaszewską i Marka Mokrowieckiego oraz
„Ćwiczenia z Panem Cogito” – recital
Ewy Dałkowskiej jako prezent dla laureatów i gości, zamykający jednocześnie
Rok Herbertowski w Książnicy Płockiej.

To, że co roku przybywa nam przynajmniej kilku autorów świetnych wierszy – napisał we wstępie do jubileuszowego tomiku Marek Grala – laureat i juror 13. edycji konkursu – nikogo już nie
dziwi. Bogumił Staszek z Wizny koło
Łomży – tegoroczny laureat głównej nagrody debiutant – urzekł całe jury zestawem wierszy, będących komentarzem
do dzieł malarskich: Nikifora, Wróblewskiego czy Strzemińskiego. Wygrał
jednogłośnie. II nagrodę zdobyła Danuta Ryst z Warszawy – polonistka, poetka już znana, drukowana i nagradzana
we wcześniejszych edycjach konkursu.
Trzecim laureatem został Przemysław
Owczarek z Łodzi, antropolog, który ma
już debiut książkowy za sobą. Jego
„Rdza” (Zielona Sowa, 2007) zdobyła
wyróżnienie na wspomnianym kutnowskim festiwalu oraz Nagrodę Poetycką
im. K. Iłłakowiczówny za debiut 2008
roku. Każdy z laureatów obok nagród
i upominków od organizatora i instytucji wspierających – Prezydenta Miasta
Płocka i Samorządu Województwa Mazowieckiego – otrzymał również chleb
z liściem dębu.
Historia konkursu

Artur Fryz w płockim konkursie wygrywał w 1994 (III nagroda) i 1998 roku
(I nagroda). Dziś jest organizatorem Festiwalu Złoty Środek Poezji w Kutnie.
Na jubileusz debiutant

XX edycja konkursu poetyckiego „O
Liść Dębu” miała – jak na jubileusz
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A wszystko zaczęło się w 1982 roku.
– Wtedy Stanisław Nawrocki przyszedł
do Bożenny Strzeleckiej – wówczas zastępcy dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Płocku i zaproponował
ogłoszenie takiego konkursu. Dyktował
mi regulamin, a ja cierpliwie zapisywałam go na starej maszynie do pisania –
wspomina Maria Zalewska – Mikulska
– obecny dyrektor Książnicy Płockiej,
związana z „Liściem Dębu” od począt-

ku. – Początkowe założenie było takie,
że w jego organizacji weźmie udział kilka instytucji, ale okazało się, że zrobiliśmy to sami i tak jest do dziś. Na te pierwsze konkursy przychodziło od 60 do 80
zestawów. Od początku zakładaliśmy, że
będą to zestawy, które dawały szerszą
perspektywę do oceny autora. Przychodziły z całej Polski, ale w pierwszych latach laureatów z Płocka było więcej.
Być może więcej pisywało. W jury zasiadali m.in. Ernest Bryll, Ewa Sonnenberg, Bohdan Urbankowski, Jan Witan
czy Andrzej Zaniewski. Konkurs
w praktycznie niezmienionej formie dotrwał do 1986 roku i nastąpiła długa, ośmioletnia przerwa. Brakowało środków.
– Po reaktywacji, w 1994 r. na nowo
rozwijał skrzydła. Z czasem stał się jednym z bardziej liczących się w Polsce.
Zmieniał się. Pierwotnie kierowany był
do poetów przed debiutem, nie mających na swoim koncie publikacji książkowej, ale łatwość wydawania książek
po 1989 roku spowodowała, że musieliśmy zmienić regulamin – mówi dyrektor Książnicy Płockiej. – Zmieniało się,
a raczej odmładzało, też jury. Pojawili
się młodzi jurorzy, którzy szukają nowej
formy wyrazu, nowej poezji. Uważaliśmy, że dopiero ze zderzenia różnych
spojrzeń może wyniknąć coś dobrego.
Dziś to ogrom pracy. Na konkurs
przychodzi ponad 300 zestawów, po
pięć wierszy. Niektóre są krótkie, ale są
też takie, które tworzą małą książkę, np.
zestaw 5 trenów. A kogo pamięta z laureatów?
– Taką osobowością konkursu jest
Maciek Woźniak – wielka indywidualność – który ma już swoje miejsce
w młodej polskiej poezji. Był też Wojciech Łęcki czy Anna Kuhn – Cichocka,
a spoza Płocka: Wiesław Szymański
i Wiesław Trzeciakowski z Białegostoku
czy Alicja Mazan – Mazurkiewicz z Łodzi i wielu, wielu innych – wspomina.
Najnowszy tomik jest dostępny
w Książnicy Płockiej. Dlaczego warto
po niego sięgnąć? Jurorzy podkreślają,
że z roku na rok nadsyłane wiersze są
coraz lepsze. A Marek Grala twierdzi,
że tegoroczni laureaci, z których jeden
– przypomnę – jest debiutantem, mają
szansę decydować w najbliższych latach o kształcie najnowszej polskiej
(rł)
poezji.

Wróblewski
rozstrzelani
od razu stają się niebiescy.
nie kolorowi, tylko niebiescy.
od szarości do wniebowstąpienia
czy to wystarczy za rekompensatę.
nie wiem – nie można zapytać namalowanych ludzi.
Bogumił Staszek

Malowane Norwidem grafiki
Zofii Samusik – Zaremby można
oglądać w Książnicy Płockiej

Daj mi wstążkę
błękitną...

Tym razem płocka artystka stara się
przenieść język poety na język plastyki.
– Te zapisane na papierze czy płótnie
plastyczne przekazy mają bardzo dużo
podobieństw do lirycznych wierszy, tym
razem Norwida i wraz z nimi wypełniają
przestrzeń salonu wystawowego Książnicy Płockiej, w którą warto się zanurzyć
i czerpać to, co w życiu naprawdę jest
ważne i piękne – zauważa we wstępie do
katalogu Tadeusz Zaremba.
Sam tytuł wystawy – „Daj mi wstążkę błękitną” pochodzi z wiersza C. K.
Norwida. Zaremba „cytuje” również
„Promethidion”, „Narcyza”, „Z Byrona
do Inez”, „W Weronie” „Bema pamięci
żałobny rapsod”, „Epos nasza”, „Rozebraną. Balladę”, „Pielgrzyma” czy „Na
zgon poezji”.

Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. W 1964 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Grafiki prof. Edmunda Piotrowicza. W latach 1968-1996 pracowała w Dziale
Sztuki Muzeum Mazowieckiego
w Płocku, gdzie zajmowała się organizacją wystaw i ich opracowaniem plastycznym. Jest autorem znaku muzeum,
wielu plakatów, wydawnictw, a także
medalu okolicznościowego związanego
ze 150-leciem Muzeum Mazowieckiego. Od 1995 roku pracuje w I Prywatnym Liceum Plastycznym w Płocku.
W latach 1991-1999 uczestniczyła
w Międzynarodowych Plenerach Malarskich organizowanych przez Darmstadter
Sezession w Mirabel (Francja). Zajmuje się
grafiką użytkową oraz malarstwem. W malarstwie preferuje suchy pastel, a ostatnio
akryl. Inspiracje dla swej kameralnej twórczości czerpie głównie z pejzażu.
Uczestniczyła w ponad 120 prezentacjach zbiorowych. Miała 25 wystaw indywidualnych.
Wystawa czynna do 10 stycznia
2009.
(rł)
Sygnały Płockie

I znów ta piwnica. Mrok. Tłum ludzi. Słychać pokrzykiwania Kapitana Matzky’ego: zupa pomidorowa dla każdego. Wchodzę,
popijając instant z ryżem. Oglądam i...

Płock Poetry Projekt
Stowarzyszenie Teatr Per Se zmierzyło się z poezją współczesną, na warsztat
biorąc wiersze dwóch płockich poetów:
Maćka Woźniaka (rocznik ‘69) i Maćka
Matzkyego Włodarczyka (rocznik ‘84).
W ramach Płock Poetry Projekt przygotowali dwa, bardzo różne spektakle, na
co niebagatelny wpływ miał fakt, że „2
u Twory” do tekstów Woźniaka przygotował Przemysław Pawlicki, a „Zupę
ciepłą pomidorową z ryżem” Włodarczyka Mariusz Pogonowski. Na premierze (7 grudnia 2008) było jak zapowiadał Kapitan. Zupa ciepła, pomidorowa
z ryżem na wejście dla każdego widza.
2 u Twory

Sam pomysł sięgnięcia po utwory poetyckie wydaje się ciekawy. Nie tylko dlatego, że pisali je płoccy poeci, ale dlatego, że są po prostu dobre, choć tak skrajnie różne. Maciek Włodarczyk jest osobą
młodą, dopiero wkraczający w życie dojrzałe, choć nie znaczy to, że nie doświadczoną. Ma za sobą udany debiut i apetyt
na więcej. Nadal tkwi w młodzieńczym
chaosie, dojrzewa, ale nie chce stać obok.
Aktywnie działa w płockim oddziale Stowarzyszenia Autorów Polskich, wydaje
elektronicznego artzine’a i tworzy dodatek o młodej kulturze w kwartalniku
ZNAJ. Woźniak to poeta dojrzały, choć
nie przejrzały. Uznany przez krytykę,
wydający poza zaklętym kręgiem płockich poetów (Zielona Sowa, Wydawnictwo Literackie), publicysta Tygodnika
Powszechnego i dwumiesięcznika „Studium”, recenzent muzyczny. Stoi w miejscu, w którym Matzky zapewne chciałby
stanąć za kilka lat. Jego poezja jest przemyślana i doskonale skomponowana, bogata treść oprawiona w perfekcyjną formę. Matzky to jego przeciwieństwo, gubi tropy potyka się, ale w niedoskonałych
formach tkwi niesamowity urok poetyckiego śmieciowiska.

dy jeden z bohaterów mówi: „mieszkam
w trzypiętrowym bloku/ jego klatka jak
różowy słoń / nie pachnie nim wcale/ zazwyczaj jest to zapach drobiu/ spopielonego w wysokich kominach/ dla publicznego dobra mieszkańców” uśmiecham się
smutno. Wracam do czasów kiedy sam
rzęziłem na gitarze protest songi, kiedy
opór rzeczywistości był tak silny, że jedyną celną odpowiedzią było punckrockowe
„no future”. Czy tak jest i teraz? – z tym
pytaniem wychodzę ze spektaklu.
I słowom nie wolno kłamać

Wspaniale rozpoczynają się „2
u Twory” Pawlickiego. Dziewczyna
w białej sukience w wąskiej smudze
światła szepcze „Wracamy skąd przyszliśmy. Wszystkie poranki świata/ mijają bezpowrotnie. Tak jak my mijamy,/
nigdy nie poznani/ (...) dzieląc się smutkiem jak chlebem./ I słowom nie wolno
kłamać, że tak nie jest.” Ta scena mrozi
krew w żyłach. Szept jest tu silniejszy
od krzyku chłopaka, który zamyka
spektakl mówiąc ten sam tekst. Pawlicki skupił się bardziej na formie, tworząc
obrazy, które miały być projekcją tekstów Woźniaka. Czasami jednak boleśnie dosłowne wizje psują klimat jaki
daje obcowanie z tą poezją. Takim
przykładem było „Peep show”. Poruszająca jest za to scena tańczącej dziew-

Lepkie Matzky Rzeczywistości

Taki też jest spektakl „Zupa pomidorowa...”. Niedoskonały, chaotyczny, ale
wciągający. Będący swoistą analizą kondycji psychicznej młodego człowieka,
który „wierci się” w szorstkiej rzeczywistości. Entuzjazm, z jakim do gry podchodzą młodzi aktorzy, maskuje drobne potknięcia warsztatowe, kłopoty z dykcją,
nierówną grą. Do połowy spektaklu całość mknie w miarę swobodnie. Potem
jest nieco gorzej (czas nie jest z gumy,
ludzka percepcja również). Dobrym pomysłem było wprowadzenie do spektaklu
piosenek, garażowy entourage wzmacnia
piwniczna przestrzeń siedziby Sceny Off
Off Stowarzyszenia (ul. 3 Maja 18). Odnosi się wrażenie, że w tym miejscu skupiła się najbardziej aktywna młodzież,
która „rzadko jada w macdonaldzie”
i „plącze się w zeznaniach nadmierną
poczciwością generacji szczurzych pędów”. Młodzież, która nie może znaleźć
swego miejsca poza undergroundem. KieSygnały Płockie

czyny i „Psalm” zainscenizowany jak
modły przy kaplicze na „majowym”
oraz obraz do tekstu „Bonnie i Clyde”
z rozmazywaniem krwi na podłodze
(Chciałem żebyśmy leżeli cali we
krwi,/ I żeby to inni, nie my, musieli
czytać końcowe napisy).
Trzeba jednak przyznać, że po dwóch
latach pracy zespół skupiony wokół projektu „Teatr i ja” (Stowarzyszenia Teatr
Per Se”) jest znacznie bardziej dojrzały,
świadomy sceny. Nie jest to już tylko
zabawa w teatr, ale również ogrom pracy, który procentuje na premierze. Cieszy to tym bardziej, że ostatnie premierowe pokazy były dla mnie nie do przełknięcia. Te dwa, choć dość mroczne
w treści, ponownie dają nadzieję. (rł)

Kulturalny Misiak
Ukazała się kolejna, po „Telegramach”, „Zdjęciu z Misiem” i „Wydaje
mi się...” autorska płyta płocczanina
Krzysztofa Misiaka nosząca tytuł ”Wyjątkowo Kulturalny Weekend”. Album
jest kontynuacją działań muzycznych
nawiązujących do poprzedniej płyty,
czyli ”Wydaje mi się...”.
– Niezależność i konsekwencja to cechy, które mnie kręcą. Tymi samymi słowami opisuję ”Wyjątkowo Kulturalny
Weekend”. A tak naprawdę mamy do
czynienia z normalną, melodyjną, elastyczną, pozytywną i energetyczną muzyką
do użycia w każdych warunkach. Starałem się, aby czas spędzony podczas obcowania z tą płytą nie był czasem straconym, a wręcz przeciwnie – dostarczył słuchaczom jak najwięcej niezapomnianych
wrażeń i dużo pozytywnych wibracji.... –
zapewnia muzyk. – Nadal mamy solidną
porcję implikacji i eksperymentów z elektroniką z gitarowym Hate-Jazzem. Tym
razem bezlitosne elektroniczne algorytmy
ocieplają częściowo instrumenty akustyczne: gitara akustyczna, harmonijka ustna (Bartosz Łęczycki), skrzypce (Piotr
Kelm) i wokal(izy) (Zbigniew Żuk, Alicja
Łukaszewska). Gościnnie wystąpili rów-

nież: Krzysztof Ścierański (bas) i Dave
Latchaw (instrumenty klawiszowe).
Współprodukcją, editingiem i miksem
zajął się Paweł Mielnik.
Płyta jest przedsięwzięciem o charakterze multimedialnym. Po włożeniu jej
do komputera można zobaczyć m.in. teledysk z utworem ”Krzyszt of Płock”
(z możliwością pobrania go na telefon
komórkowy). Zainteresowanych muzyką odsyłamy na www.misiak.art.pl i
www.myspace.com/krzysztofmisiak.
(rł)

PRZEDŚWIĄTECZNA RADOŚĆ
Dziewiąte już Europejskie Spotkania
Chóralne, którym patronowali: marszałek
województwa mazowieckiego – Adam
Struzik, minister kultury i dziedzictwa narodowego – Bogdan Zdrojewski, oraz metropolita warszawski – abp Kazimierz
Nycz rozpoczęły się 11 grudnia 2008 roku
koncertem w warszawskim kościele
Wszystkich Świętych, a zakończyły trzy
dni później galą kolęd w Teatrze Wielkim
– Operze Narodowej. Między tymi imprezami w różnych miastach regionu mazowieckiego, od Siedlec po Ciechanów czy
Pułtusk, wystąpiły dziecięco-młodzieżowe zespoły wokalne z Rosji, Ukrainy, Serbii, Węgier i Polski.
Płockim akcentem tego ambitnie zakrojonego przedsięwzięcia okazał się koncert
w bazylice katedralnej na Wzgórzu Tumskim z obowiązkowym niejako udziałem
Pueri Cantores Plocenses i moskiewskiego chóru dziecięcego Radost. Data imprezy przypadła na 13 grudnia 2008 roku,
czyli na kolejną rocznicę jednego z najbardziej ponurych wydarzeń w nowszej
historii Polski – stosunkowo liczne audytorium myślami było chyba jednak przy
rocznicy najzupełniej radosnej: dziesięcioleciu działalności PCP.
W ciągu pierwszej dekady istnienia
zespół ten nagrał niemało płyt (najnowsza, z repertuarem bożonarodzeniowym, będzie miała promocję podczas
najbliższej edycji Płockiego Kolędowania), zyskał uznanie w kraju i zagranicą
oraz, last but not least, z chóru chłopięcego przekształcił się w chłopięco-męski, z niedawno kreowaną filią żeńską
w postaci Puellae Cantantes Plocenses.
W tej rozszerzonej formule personalnej
zaprezentował się już w marcu ubiegłego roku na dziedzińcu Muzeum Mazowieckiego – ciekawym zbiegiem oko-

liczności, również w towarzystwie chóru Radost.
Nie znaczy to, że obecnie mieliśmy do
czynienia z mechaniczną powtórką repertuarową; z uwagi na nadchodzące święta
Bożego Narodzenia w programie dominowały kolędy, od Narodził się Jezus
Chrystus i Wśród nocnej ciszy, wykonanych na początek przez Pueri Bactores/Puellae Cantantes Plocenses pod dyrekcją Anny Bramskiej, przy organowym
akompaniamencie jej męża Wiktora, po
zamykające wieczór Bóg się rodzi i Bracia, patrzcie jeno, w których do chórzystów płockich – bodaj po raz pierwszy
w historii wspólnych występów – dołączyli goście z Moskwy. Oni też, podobnie
jak wiosną ubiegłego roku, znaleźli się tu
w roli głównej atrakcji wieczoru.
Rosja zawsze była prawdziwym zagłębiem talentów wokalnych – zarówno
w sensie zespołowym, jak i indywidualnym – i, sądząc po poziomie „katedralnej”
produkcji chóru kierowanego przez Jekatierinę Dunajewą, w ciągu najbliższych dekad nic się w tym względzie nie zmieni. Po
ośmiu latach wspólnego śpiewania młodzi
chórzyści moskiewscy osiągnęli imponującą, docenioną już na forum międzynarodowym spójność i soczystość brzmienia oraz
znaczną wszechstronność repertuarową.
W Płocku zaproponowali tym razem program obejmujący pieśni P. Czajkowskiego
i A. Kisieliowa o uduchowionym, religijnym klimacie, obok pełnych wigoru adaptacji rosyjskich pieśni ludowych, ze stylowym akompaniamentem akustycznej grupy instrumentalnej. W konkluzji można
więc powiedzieć, że w okresie przedświątecznym, dzięki chórowi Radost, otrzymaliśmy słuszną porcję stosownej na tę porę
muzyki – a zarazem wiele artystycznej, nomen omen, radości.
AD
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Prezydent nagrodził medalistów

Sportowy opłatek w Radziwiu
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w składzie: Adam Zaremba, Konrad Chrobociński, Patryk Marcinkowski, Patryk Ziółkowski, Bartek Grzywiński, Igor Królikowski, Rafał Staniszewski, Patryk Pędzierski, Krystian Bieńkowski, Marek Kociuba, Kacper Lewandowski, Michał Radzki,
Patryk Chiszberg, Piotr Góral. Trenerzy – Andrzej Wolano i Michał Królikowski, kierownik – Eugeniusz Gałecki.
Na 42. Igrzyskach Szkolnych w San Francisco nasza drużyna piłki nożnej, złożona z Adriana Piankowskiego, Damiana
Koryto, Mateusza Lewandowskiego, Mariusza Śniecia, Fabiana
Hiszpańskiego, Dawida Białego, Damiana Dylewskiego i Łukasza Pielaszewskiego, trenowana przez Grzegorza Wenerskiego,
wywalczyła złoty medal.
Nagrodzono również zawodników Integracyjnego Klubu
Tenisa: Judytę Olszewską (złoty medal w IV Drużynowych Mistrzostwach Polski mikstów i brązowy XV Mistrzostw Polski
w singlu), Piotra Jaroszewskiego (V m. w Drużynowych Mistrzostwach Świata), Jerzego Kulika (złoty medal XV Mistrzostw
Polski w deblu i VI Drużynowych Mistrzostw Polski), Arkadiusza Stasiaka (złoty medal w IV Drużynowych Mistrzostwach
Polski mikstów, brązowe medale mistrzostw w deblu i singlu),
Kamila Fabisiaka (złoto na VI Drużynowych Mistrzostwach Polski, brąz w deblu na XV mistrzostwach Polski), Mariusza Śmietankę (złoto i brąz w Mistrzostwach Polski w deblu), Bronisława
Malinowskiego (brąz w deblu XV Mistrzostw Polski), Wiesława
Chrobota (organizator Polish Open).

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Sala gimnastyczna w Gimnazjum nr 3 im. Papieża Jana Pawła
II 10 grudnia wypełniła się po brzegi. Okazja była nie byle jaka,
gdyż bp Piotr Libera i prezydent Mirosław Milewski zaprosili
płockich sportowców na Wigilię. Szkolny chór wprowadził
zgromadzonych w świąteczny nastrój śpiewem kolęd, gości witał prezes Parafialnego Klubu Sportowego „Benedykt” ks.
Krzysztof Jaroszewski, Biskup Płocki złożył świąteczne życzenia – wszystkim gremialnie, a potem już indywidualnie przy
dzieleniu się opłatkiem.
By wigilijnej tradycji stało się zadość, wszyscy zaproszeni
sportowcy otrzymali prezenty – dyplomy i nagrody pieniężne za
wyniki uzyskane w 2008 roku. Zastępca prezydenta Piotr Kubera wręczył je następującym sportowcom:
– wioślarzom
Seniorom – Piotrowi Buchalskiemu (III miejsce w Mistrzostwach Europy, złoty medal w Akademickich Mistrzostwach
Świata –ósemka), Wojciechowi Jankowskiemu (kadry narodowej, VI m. na igrzyskach w Pekinie)
Tomaszowi Cichockiemu, Dominikowi Kubiakowi, Dawidowi Kubiakowi, Radosławowi Klimkowskiemu (I m. w Akademickich Mistrzostwach Europy, II m. w Mistrzostwach Polski
Seniorów), Radosławowi Milczarkowi, Bogdanowi Zalewskiemu (I m. w Mistrzostwach Polski Seniorów (czwórka ze sternikiem), Patrykowi Krauze, Hubertowi Różańskiemu, Michałowi
Grzelakowi, Mariuszowi Śpiegowskiemu (II m. w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski – czwórka ze sternikiem), Grzegorzowi Stellakowi trenerowi osad seniorów-młodzieżowców
Juniorom – Damianowi Salakowi, Damianowi Plewińskiemu
(II m. w Pucharze Europy –czwórka bez sternika, I m. w Mistrzostwach Polski Juniorów i Długodystansowych Mistrzostwach Polski), Kamilowi Zajkowskiemu (III m. w Pucharze Europy – jedynka, I m. w Długodystansowych Mistrzostwach Polski – dwójka ze sternikiem), Pawłowi Buczyńskiemu, Jakubowi
Zazga (I i III m. w Mistrzostwach Polski Juniorów, III m. w Długodystansowych Mistrzostwach Polski), Łukaszowi Kochańskiemu (I i III m. w Mistrzostwach Polski Juniorów), Marcinowi
Gawlikowi, Patrykowi Pokorskiemu, Dorianowi Kałużnemu (I
m. w Mistrzostwach Polski Juniorów – ósemka ze sternikiem),
Łukaszowi Sokołowskiemu (I i III m. w MPJ, I m. w Długodystansowych Mistrzostwach Polski – dwójka ze sternikiem), Sebastianowi Fijałkowskiemu (III m. w MPJ- czwórka ze sternikiem), Jackowi Karolakowi i Piotrowi Sałkowskiemu – trenerom wymienionych osad.
Juniorom młodszym – Damianowi Kruszyńskiemu, Gabrielowi Felbórowi, Łukaszowi Lewandowskiemu, Dawidowi Przedpełskiemu (złoty medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży), Paulinie Reńdzie, Anecie Białaszek, Andżelice Pietras,
Lenie Nowakowskiej (II m. na Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży), Agnieszce Lepczak (trenerowi zawodniczek)
Młodzikom – Pawłowi Piłatowi, Patrykowi Szelągowskiemu
(I m. w Regatach Młodzików), Maciejowi Kostunowi, Konradowi Mokrzanowskiemu, Kamilowi Handlarskiemu, Jakubowi
Bednarskiemu, Przemysławowi Kamińskiemu (II m. w regatach
Młodzików), Andrzejowi Petrykowskiemu (trenerowi tych
osad), Klaudii Polit, Joannie Środkowskiej, Klaudii Małeckiej,
Andżelice Pietrzak (I m. w Regatach Młodzików), Krzysztofowi
Kalińskiemu (trenerowi tej osady).
Weteranom – Bogdanowi Guziorowi, Zbigniewowi Półtorakowi (I m. w Mistrzostwach Świata Weteranów –czwórka ze
sternikiem), Waldemarowi Rogowskiemu, Edwardowi Ornatowskiemu (działaczom PTW).
Wyróżnieni piłkarze Wisły Płock – złoci medaliści Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w piłce nożnej to: Marcin
Kwiatkowski, Zbigniew Chrapkowski, Tomasz Racki, Adrian
Woroniecki, Adrian Bieńkowski, Michał Błaszczyk, Michał Zawalich, Damian Skumórski, Piotr Paczkowski, Damian Łazicki,
Jakub Kustra, Dawid Skrzynecki, Maciej Kowalczyk, Damian
Adamczyk, Mateusz Nowak, Dawid Klepczyński, Mateusz Świstak, Dariusz Jaroń, Sebastain Załęski (zawodnicy) oraz Zbigniew Mierzyński (trener), Wojciech Woroniecki (kierownik), Łukasz Mierzyński (asystent trenera).
Wicemistrzostwo Polski w piłce ręcznej – rocznik 1995 zdobyła drużyna Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Wisła Płock

Mistrzowscy pływacy MZOS to: Katarzyna Żołnowska (wicemistrzyni Polski seniorów na 400 m stylem zmiennym), Agata Olejniczak (III m. na Mistrzostwach Polski juniorów 16-letnich stylem klasycznym), Kamil Dobosz (II m. na zimowych
Mistrzostwach Polski juniorów 16-letnich na 100 m stylem klasycznym), Piotr Przyborowski (trzykrotny wicemistrz zimowych
MP juniorów 15-letnich na dystansie 50 i 100 m, złoty i srebrny
medalista 42. Międzynarodowych Igrzysk Szkolnych), Michal
Zyznowski (brązowy medalista MP juniorów 16-letnich na 400
m stylem dowolnym), Jakub Piotrowski (finalista MP juniorów),
Hanna Jakóbczyk (finalistka MP juniorów) – trenowani przez Jurija Szyczkowa, Piotr Mikuła (brąz na MP juniorów 14-letnich
na 100 m stylem dowolnym), Kamil Tomaszewski (finalista MP
juniorów trenowany przez Marka Stasiaka, Sebastian Milewski
(finalista MP juniorów) z trenerem Wojciechem Ostrzyckim.
Z Centrum Sportów Walki laury odebrali: Marcin Różalski
(mistrz świata w K-1, mistrz Europy i 10-krotny mistrz Polski
w kick-boxingu), Piotr Woźnicki (mistrz Europy w Muay Thai,
wielokrotny mistrz Polski w kick-boxingu), Mariusz Kamiński
(wicemistrz Polski w Muay Thai), Marta Chojnoska (mistrzyni
Austrii, mistrzyni i zdobywczyni Pucharu Polski w Sandzie), Justyna Grzywaczewska (mistrzyni Polski, zdobyła Puchar Polski
w karate kyokushin w dwóch stylach), Adrian Domel (mistrz
Polski Low-kick juniorów), Przemysław Domel (II m. w mistrzostwach Polski Low-kick juniorów), Bartosz Sitkowski, Dawid Piotrowski i Mateusz Cecelak (III m. na mistrzostwach Polski Muay Thai), Żaneta Markowska (I m. na mistrzostwach Polski Muay Thai), Zygmunt Różalski i Tadeusz Kopciński (organizatorzy mistrzostw).
Z drużyny kung-fu z „Rajewski team” nagrodzeni zostali:
Łukasz Rajewski (złoty medal XIV Mistrzostw Polski, srebrny

medalista Pucharu Świata), Robert Rajewski (brązowy medal
Mistrzostw Europy kung-fu), Paweł Racki (złoty medalista XIV
Mistrzostw Polski kung-fu), Sebastian Rajewski (złoty medal
XIV Mistrzostw Polski kung-fu Wushu i złoto na Mistrzostwach
Polski Muay Thai), Mateusz Rajewski (złoty medalista Mistrzostw Polski kung-fu Wushu i Mistrzostw Polski Muay Thai).
Z UKS „Sanda” wyróżniono: Piotra Paśnika zawodnika
i trenera (I m. na otwartym Pucharze Polski seniorów, puchar
najlepszego zawodnika Sanshou), Kamila Gawińskiego (I m.
na Mistrzostwach Śląska, Mistrz Mazowsza Wushu), Bartosza
Krawczyńskiego (II m. na mistrzostwach Polski Wushu juniorów), Arkadiusza Tomczyka (II m. na MP juniorów w kick-boxingu w formule low-kick), Michała Gromunta (I m. mistrzostw Polski juniorów), Konrada Góreckiego (II m. mistrzostw
Polski seniorów), Erykę Golacik (I m. Mistrzostw Polski juniorów), Gharybyan Ruben (II m. w otwartym Pucharze Polski
Wushu), Ghadimyan Taron (I m. w Mistrzostwach Śląska Wushu) i Mistrzostwach Mazowsza), Adriana Grabarczyka (II m.
na Mistrzostwach Śląska i I m. na Mistrzostwach Mazowsza juniorów), Edytę Nowacką (I m. w Pucharze Polski Wushu seniorów), Sebastiana Wiśniewskiego (I m. w Pucharze Polski Wushu), Adriana Dąbkowskiego (II m. w Pucharze Polski Wushu),
Adama Golacika (II m. na Mistrzostwach Śląska Wushu, II m.
w otwartym Pucharze Polski), Kadimyan Gaik (I m. na Mistrzostwach Śląska, I m. w Pucharze Polski Wushu), Adriana Golacika (II m. na Mistrzostwach Śląska, I m. na Mistrzostwach
Mazowsza Wushu).
UKS „Judo Sensei” na „sportowym opłatku“ reprezentowali: Łukasz Smorzewski – zawodnik i trener (III m. na młodzieżowych Mistrzostwach Polski w judo), Dorota Smorzewska (I m.
W Międxzywojewódzkich Mistrzostwach juniorów), Krystian
Sawicki (I m. Na Białołęckim Turnieju i II m. Ma Mistrzostwach
Polskiej Federacji). Z LKS „Puncher” nagrodę otrzymał Piotr
Maślanka (złoty medal w Mistrzostwach Europy w Taekwondo).
Nagrodzeni zawodnicy MUKS „Płock” to: Paweł Krysiak
(brązowy medalista halowych MP juniorów w biegu na 60 m),
Łukasz Chmura (brązowy medalista 42. Międzynarodowych
Igrzysk Szkolnych w skoku w dal), ich trener Jarosław Dobrzeniak i Dariusz Bednarski (mistrz Igrzysk Europejskich w skoku
wzwyż, rekordzista Polski), Maciej Dobrzeniak (za organizację
Biegów Tumskich), Maciej Wierciński (za organizację Grand
Prix w lekkiej atletyce).
Z Miejsko-Ludowego Klubu Lekkoatletycznego nagrody
otrzymali: Renata Gajewska (II m. w pchnięciu kulą w Międzynarodowych Zawodach lekkoatletycznych juniorów młodszych
i II m. na igrzyskach LZS), jej trener Mirosław Nisztor, Monika
Gajewska (III m. W Mistrzostwach Polski młodziczek w skoku
wzwyż), jej trener Stanisław Nisztor.
TKKF Płock reprezentowali: Stanisław Dymek (mistrz Europy korporacji w biegu na 10 km weteranów M-50), Przemysław
Giżyński (mistrz Europy korporacji w biegu na 10 km M-20)
Wojciech Więckowski (mistrz Polski w biegach górskich na 10
km). Z UKS Eljot wyróżniono: Roberta Włódarskiego (I m.
w judo w turnieju miast partnerskich), Olgę Adamską (wicemistrz woj. Mazowieckiego w judo), Martynę Maślankę (mistrza
woj. mazowieckiego 2008). Z MMKS „Jutrzenka” nagrody
odebrali: Patryk Ciechomski (brązowy medal w judo), Wojciech
Pudlik (trener), Regina Kijek (za organizację Festiwalu piłki
ręcznej) oraz Wanda Piątkiewicz (w imieniu piłkarek grających
tego dnia poza Płockiem) – Marty Pietrzak, Marty Rakowskiej,
Anny Berlińskiej, Agnieszki Majkowskiej, Karoliny Żurańskiej,
Marty Klucznik, Marty Krysiak, Martyny Kwasiborskiej, Karoliny Popis, Martyny Rupp, Anny Janiszewskiej, Karoliny Żabki,
Martyny Szymkiewicz, Kai Szatkowskiej, Moniki Umińskiej,
Marty Żuchewicz, Pauliny Jankowskiej, oraz trener Jarosław
Stawicki i kierownik Edward Piątkiewicz.
Płockie Towarzystwo Szachowe zdobyło nagrody za II m.
w rozgrywkach drużynowych MP juniorów, które zajęli w składzie: Krzysztof Zapolski, Roman Mucha, Jakub Jędryczka – prezes, Dorota Sikorka, Magdalena Mucha. Z Płockiego Towarzystwa Triathlonu „DELTA” nagrody przyznano: Ireneuszowi
Bedykowi (I m. w swojej kat. Wiekowej w triathlonie Ironman
w Bydgoszczy), Waldemarowi Gieresowi (II m. w tych zawodach), Czesławowi Mączyńskiemu (II m. w duathlonie – sprint
Złoty Potok). Z Płockiego Towarzystwa Kolarskiego wyróżniono wielokrotnego mistrza Polski weteranów, wicemistrza Europy
Opr. (j)
w kolarstwie szosowym Janusza Kokoszczyńskiego.
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Piłkarski bilans
Na zorganizowanej 5 grudnia konferencji
prasowej w budynku klubowym Wisły od prezydenta Mirosława Milewskiego i wiceprezydenta Piotra Kubery zgromadzeni dziennikarze
usłyszeli szereg informacji o planach związanych z płockim piłkarstwem. Najważniejsza
z nich to bezsprzecznie informacja dotycząca
budowy hali widowiskowo – sportowej na 5 tysięcy miejsc. – Latem w roku 2010 będzie można już rozgrywać pierwsze mecze – zapowiada
prezydent Milewski – Hala będzie rozwojowa.
W przyszłości będzie można dobudować do niej
basen lub mały hotelik, bądź też boisko treningowe. Koszt budowy hali szacowany jest na
około 117 milionów złotych, choć – zdaniem
władz miasta – uda się przy obecnej koniunkturze na rynku budowlanym zaoszczędzić kilka
milionów złotych z tej kwoty.
W przygotowaniu jest także koncepcja rozbudowy stadionu piłkarskiego przy ul. Łukaszewicza, która zakłada stworzenie 15 tysięcy
miejsc siedzących i zadaszenie przynajmniej 3
trybun. Po prezydenckich deklaracjach związanych z obiektami sportowymi przedstawiony
został w ogólnym zarysie plan finansowy funkcjonowania klubu. Wiceprezydent Kubera poinformował iż zadłużenie Wisły sięgające ponad
1,5 miliona złotych zostanie pokryte z 2 milionów pożyczki, jaką jedna z miejskich spółek
udzieli płockiemu klubowi. To jeden z głównych elementów planu naprawczego, który
wraz z nowym rokiem ma sprawić iż odzyskana
zostanie płynność finansowa i wszystkie zaległości płatnicze zostaną uregulowane.
Radykalne zmiany zaszły też w sekcji piłki
ręcznej. Na zajmowanym dotychczas przez
Marka Witkowskiego stanowisku dyrektora
sportowego obowiązki przejął były zawodnik
Wisły Łukasz Szczucki. Podczas przedstawia-

Myśl z „Relaksem”
Płocki Klub Miłośników Rozrywek Umysłowych „Relaks” zorganizował (7, 21 listopada i 8 grudnia) trzyetapowy turniej „Mistrz
klubów osiedlowych 2008”. W szaradziarskich zmaganiach wzięło udział 16 osób.
Zwycięzcą turnieju została Alina Zimerman
z osiedla Tysiąclecia. Drugie miejsce zajął Jerzy Tatkowski z osiedla Dworcowa, a trzecie
Jadwiga Gałązka z osiedla Kochanowskiego.

Ranking płockich klubów
Współzawodnitwo sportowe dzieci i młodzieży prowadzone jest przez Ministerstwo
Sportu w ramach programu „Szkolenie
i współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej
sportowo”. Do punktacji wliczane są zawody:
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Mistrzostwa
Polski Juniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa
Polski. W tym rankingu najlepszym płockim
klubem jest PTW Płock, który zgromadził
154,25pkt, co daje mu 171. miejsce w kraju.
Kolejne miejsca płockich klubów: Wisła
SSA Płock – 116 pkt (256. miejsce w kraju),
SKF Wisła Płock – 72 pkt (480. miejsce), KP
MZOS Płock – 70 pkt (490. miejsce), Jutrzenka Płock – 69 pkt (497. miejsce), PTSz. Płock
– 42. pkt (785. miejsce), MLKL Płock – 41.
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nia swojej wizji funkcjonowania sekcji szczypiorniaka wielokrotnie podkreślał, że celem
nadrzędnym jest stworzenie zespołu, który będzie skutecznie walczyć w europejskich pucharach. Szczucki przekonywał, że zmiana jakości podyktowana jest posunięciami organizacyjnymi w zespole odwiecznego rywala Wisły – Vive Kielce. Brak reakcji na te zmiany
mógłby spowodować, że za 2-3 lata nie bylibyśmy w stanie równorzędnie walczyć z kielczanami o krajowy prymat. Pierwszym poważnym posunięciem nowego dyrektora jest
zatrudnienie na stanowisku szkoleniowca
I zespołu duńskiego trenera – Flemminga Olivera Jansena. 58-letni Duńczyk w 2006 roku
otrzymał najwyższy stopień trenerski w europejskiej piłce ręcznej EHF Mastercoach Degee. Na swoim koncie ma również mistrzostwo i wicemistrzostwo kraju z zespołem Virum Sorgenfri. Z tą drużyną doszedł też do finału Pucharu Europy. Był również instruktorem w Duńskiej Federacji Piłki Ręcznej i ekspertem telewizji Danish TV 2. Jest autorem
wielu książek i opracowań o piłce ręcznej. Na
pytanie, co sądzi o obecnym stylu gry Wisły
Jansen powiedział: chcę, by drużyna grała dużo szybciej, żeby było więcej przechwytów,
więcej ofensywnej i agresywnej obrony i przede wszystkim atak z różnymi wariantami.
W nowoczesnej piłce ręcznej nie ma czasu na
zmiany, wszyscy muszą być kompletni, bo tak
szybka jest teraz gra. Poza tym chciałbym, żeby zawodnicy treningi traktowali jak mecze.
Zawodnicy raczej optymistycznie podeszli
do zmiany szkoleniowca, gdyż już kilka dni
później toczyli w Kielcach wyrównany pojedynek z Vive, mimo że popularny „Oliver” obserwował ich tylko z trybun. I mimo, że w rezultacie ulegli kielczanom 27:30 to widać było powracającego ducha walki i radość z gry. W kolejnym pojedynku nie dali już szans MMTS
Kwidzyn we własnej hali 30:24 (17:7).
PN

Uroczyste wręczenie nagród Mistrzom Klubów Osiedlowych miało miejsce 19 grudnia na
spotkaniu wigilijnym członków i sympatyków
„Relaksu” w klubie osiedla Łukasiewicza.
Na „mikołajki” Klub przygotował krzyżówkowe turnieje dla dzieci. Odbyły się one
w 3 klubach osiedlowych i wzięło w nich
udział ponad 100 najmłodszych miłośników
„łamania głowy”, podzielonych na 2 grupy
wiekowe. Wszyscy uczestnicy obdarowani
zostali upominkami.
aj

pkt (802. miejsce), MUKS Płock – 39 pkt
(840. miejsce w kraju), MUKS ,,21” Płock –
27 pkt (1106. miejsce), Masowia Płock – 22,5
pkt (1225. miejsce), MUKB MDK Płock – 18
pkt (1403. miejsce), UKS JUDO SENSEI
Płock – 18 pkt (1422. miejsce), UKS VOLLEY Płock – 3 pkt (2607. miejsce), Nadwiślanin Płock – 2 pkt (2711. miejsce). Ogółem
sklasyfikowano 3010 klubów w Polsce.
Wyniki współzawodnictwa posłużą władzom miasta Płocka na dokonanie analizy rozwoju poszczególnych dyscyplin sportowych
i poziomu sportowego klubów. Warto byłoby,
przy przyznawaniu dotacji finansowych na rok
2009, uwzględnić poziom sportowy poszczególnych klubów i wspierać te, które mają dobry
poziom szkolenia młodzieży i przynoszą zaszczyt naszemu miastu. W 2008 roku środki finansowe otrzymało 39 klubów płockich, a dobry poziom sportowy reprezentuje 14.
Nis

Wisła ma prezesa
Tylu dobrych
wiadomości
z płockiego klubu
Wisła nie było
przez cały rok.
Najpierw cały krajowy szczypiorniak zelektryzowała wiadomość o zatrudnieniu w Płocku trenera z duńskim paszportem i europejskim doświadczeniem. Kilka dni później koneserzy piłki kopanej nie kryli zdumienia, gdy oficjalnie ogłoszono, że prezesem płockiej Wisły zostanie
Jerzy Ożóg.
Na zorganizowanej przez klub konferencji
prasowej (16 grudnia) przedstawiciele władz
miasta i rady nadzorczej przedstawili oficjalnie nowego sternika Wisły. Po uroczystym
parafowaniu umowy o pracę Jerzy Ożóg
przedstawił w ogólnym zarysie, jakie wartości chciałby zaszczepić na płockim terenie. –
Od tej chwili spoczywa na mnie odpowiedzialność za dwusekcyjny klub. Co prawda
ostatnio zdecydowanie dominują w nim sukcesy piłkarzy ręcznych, ale będę się starał
zbilansować je z wynikami, jakie mają uzyskiwać futboliści. Płock jest kojarzony jako
stolica polskiej nafty i piłki ręcznej, a ja chcę,

żeby pomału zaczął być postrzegany jako stolica piłki nożnej – mówił prezes. Wisły będę
się dopiero uczył, nie znam żadnych układów
tu panujących, ale wiem co boli Wisłę i będę
dążył do zredukowania tych boleści.
Jerzy Marek Ożóg urodził się w 1960 r.
w Łańcucie. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.
Całe swoje życie zawodowe związany był
z Bełchatowem – Kopalnią Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Górniczym Klubem
Sportowym „Bełchatów” SSA, którego był
prezesem. Jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej
im. O. Lange we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie firmą w gospodarce rynkowej oraz
studiów podyplomowych na Wydziale Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie w 1988 r. ukończył
kierunek Ochrona powierzchni górniczej.
W związku z pracą w branży sportowej Jerzy Ożóg był członkiem rady nadzorczej Ekstraklasy SA – spółki zarządzającej rozgrywkami Orange Ekstraklasy, przewodniczącym
rady nadzorczej I kadencji oraz Sekretarzem
RN II kadencji w GKS „Bełchatów” SSA.
W latach 1993-2001 był wiceprezesem Stowarzyszenia Sportowego GKS „Bełchatów”
ds. organizacyjno-finansowych.
pn

Płocczanin z brązowym medalem

Piękna hala Szczecińskich Szkół Salezjańskich była miejscem tegorocznych zmagań
kick-boxerów, uczestniczących w Mistrzostwach Polski seniorów i kobiet semi-contact
i Pucharu Polski juniorów i juniorek, w formułach sami-contact i light-contact.
Ten najwyższej, krajowej rangi turniej
zgromadził na starcie 220 zawodników i zawodniczek, reprezentujących kilkadziesiąt
klubów z całej Polski. Nie zabrakło w nim reprezentantów Płocka z klubu LKS „Puncher”
Płock. Klub wystawił czterech zawodników;
wszyscy walczyli w formule semi-contact.
Marcin Modzelewski w kat. wagowej 69 kg
(junior) zajął miejsce IX-XVIII. Mariusz
Bandurowicz w kat. 79 kg (junior) zakończył
zawody na miejscu V-VII. Mariusz Dłużniewski kat. +94 kg (senior), uplasował się na
miejscach V-VIII, a Piotr Maślanka w kat. 79
kg (senior) był trzeci.
Dla wymienionych trzech pierwszych zawodników był to debiut na zawodach tej rangi.
Cała nasza czwórka trafiła od pierwszych walk na bardzo wymagających
przeciwników. Debiutanci, w licznie obsa-

dzonych kategoriach wagowych, przegrali
swoje pierwsze walki i zgodnie z systemem
pucharowym odpadli z dalszej rywalizacji
turnieju. Udział w turnieju miał być dla
nich nauką, obyciem, zapoznaniem się z tego typu współzawodnictwem. – Nie wymagano od nich na razie niczego więcej – mówi trener klubu Piotr Maślanka, który mając możliwość startu we współzawodnictwie seniorów skorzystał z tej sposobności,
jak się okazało z sukcesem. Po niełatwym
pokonaniu zawodnika gospodarzy przeszedł do półfinału, w którym uległ najlepszemu zawodnikowi turnieju z klubu KS
„Nadal”, zdobywcy aż trzech medali w tym
turnieju: dwóch złotych w PP semi-contact
i light-contact juniorów i jednego srebrnego MP semi-contact seniorów.
Piotr Maślanka zdobył brązowy medal MP
seniorów kick-boxing semi-contact, kolejny
medal dla klubu i czwarty w 2008 roku medal
z turniejów rangi mistrzowskiej. Klub dziękuje firmom: Henczke, Hermes i Altus za pomoc w zakupie sprzętu sportowego niezbędnego na treningach i zawodach.
PM
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Choinka z mistrzami
Jak co roku, 6 grudnia Stary Rynek
rozbłys nął morzem światełek. Na
głównym placu miasta stanęła też choinka, ale tym razem inna od ubiegłorocznych. Po pierwsze jest sztuczna.
Po drugie, zamiast dekoracji przygotowanych przez dzieci, drzewko o wysokości 10 metrów przyozdobiło 200
bombek w kolorach Płocka: złotych,
niebieskich i czer wonych; po 100
o średnicy 16 i 20 cm. Do tego na choince zawisło 90 gwiazd. Nie mogło też
zabraknąć kolorowych lampionów.
Ale to nie koniec atrakcji, jakie dla
płocczan przygotowała na Mikołajki
firma Energa i Urząd Miasta. Już od
godziny 13 na scenie przed ratuszem
występowały dziecięce i młodzieżowe
zespoły muzyczne i teatralne. Dzieciaki mogły spotkać się ze słynnym trollem Hugo, który opowiadał o tym, jak
bezpiecznie przebyć drogę z domu do

Z prezentami do przedszkoli
szkoły. W specjalnym trucku odbywały
się też wykłady na temat bezpiecznego
korzystania z urządzeń elektrycznych
oraz udzie la nia pier wszej po mo cy.
Każdy z uczestników na koniec zajęć
otrzy mał dy plom ukoń cze nia kur su
„Eryk Prądnik”.
Nie tylko dzieci, ale także dorośli
mogli osobiście spotkać się z gwiazdami sportu, które sponsorowane są przez
firmę Energa. Pocztówki ze zdjęciami
i autografami rozchodziły się jak ciepłe bułeczki. Podpisy składali, na pytania odpowiadali i gratulacje przyjmowali: Leszek Blanik – mistrz olimpijski
z Pekinu w gimnastyce sportowej, mistrz Europy i świata, wioślarz Adam
Korol – mistrz olimpijski z Pekinu,
trzykrotny mistrz świata, koszykarki
Energa Katarzynek Toruń oraz koszykarze z zespołu Energa Czarni Słupsk.
(m.d.)

Ratuszowi Mikołajowie odwiedzili na początku grudnia płockich przedszkolaków. Mikołajowie, w których rolę wcielili się” prezydent Mirosław Milewski oraz
jego zastępca Piotr Kubera zanieśli prezenty do 3502 dzieci w 26 przedszkolach
prowadzonych przez płocki samorząd. Mikołajkowa drużyna, w skład której
weszli także: Rudolf czerwononosy renifer, miś polarny Leo oraz pingwin Zgryźlik, odwiedziła maluchy już po raz czwarty.
seb

Mikołaj w ratuszu

Zgodnie z kilkuletnią tradycją, w ramach promocji SP nr 18 w środowisku lokalnym, w szkole odbyła się impreza mikołajkowa dla Miejskich Przedszkoli nr 3,
8, 19, 25. Zaproszonych zostało ponad
200 dzieci. Były Żabki, Misie, Zielone
słonie, Jeżyki, Krasnale itp.
W pięknie przystrojonej sali gimnastycznej dzieci bawiły się ze śnieżynkami,
elfami i Mikołajem. Wspólnie tańczono,
uczono się piosenek, dzieci brały udział
w konkursach plastycznych, matematycz-

nych, muzycznych, odgadywały zagadki
związane z głosami zwierząt. A wszystko
zgodnie z zaleceniami z listu Pani Zimy,
która obiecała nadejść, jeśli zostaną spełnione jej życzenia. Na koniec imprezy Mikołaj wręczył każdemu przedszkolakowi
słodki prezent.
Zabawę przygotowały nauczycielki
kształcenia zintegrowanego z klas trzecich: „najstarsza śnieżynka” – Barbara
Brzeska i jej pomocnice – Beata Aftańska
i Beata Gołąb.
IJ
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Przedszkolaki w Osiemnastce
W przeddzień mikołajowego święta
obdarowane zostały prezentami organizacje i placówki wychowawcze, których
przedstawicieli zaproszono na słodki
poczęstunek do Sali Sejmowej ratusza.
W przekazywaniu darów św. Mikołaja
wyręczyli: z-ca prezydenta Tomasz
Kolczyński i kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Jan Siodłak.
Tegoroczny ratuszowy Mikołaj był bardzo bogaty – prezenty ledwie mieściły się
pod ścianami niemałej przecież sali. Najwięcej miejsca zajęło 20 siedzisk rehabilitacyjnych, niewiele mniej 490 sztuk wyrobów dziewiarskich dla dorosłych i dla
dzieci. Ponadto rozdzielono 30 dużych
paczek ze słodyczami i 7 ciężkich kartonów z wędlinami. Do każdego prezentu
dołączono cukierki, lizaki i maskotki.
Tymi niespodziankami obdarowano
11 placówek: Krajowe Stowarzyszenie
na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
„Pomoc Dzieciom”. Ośrodek Opiekuńczo -Wy cho waw czy, DPS „Przy jaz nych Serc”, MOPS, Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. św. Brata Alberta, Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, cztery Miejskie Przedszkola – nr 12, 15, 19 i 25 oraz Specjalny
Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia

Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego
w Mocarzewie.
Dzieci z tych ośrodków zrewanżowały się Mikołajowi własnoręcznie wykonanymi choinkami, bombkami i innymi
świątecznymi gadżetami.
Ratuszowy Mikołaj złożył wszystkim
serdeczne życzenia, dziękując jednocześnie hojnym sponsorom, bez których
tak miła impreza nie byłaby możliwa.
Podkreślił, że bardzo budujące jest to,
że z każdym rokiem ludzi chcących podzielić się z innymi jest więcej.
(j)

Cytat
numeru
Naucz się słuchać,
okazja czasami
puka bardzo cicho.
H. Jackson Brown jr

