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Na ostatniej w 2008 roku sesji Rady Miasta (30 grudnia) uchwalony został budżet na 2009 rok

Na początek parę liczb. Dochody zaplanowano na 576.846.066 złotych
a wydatki na 639.326.186 złotych. To
około 35 mln złotych wpływów więcej
niż prognozy ubiegłoroczne, nie licząc
spodziewanego dofinansowania niektórych inwestycji ze środków europejskich. Jak te planowane dochody i wydatki 2008 roku zostały zrealizowane
dowiemy się w kwietniu, po zakończeniu wszystkich rozliczeń, ze sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu. O około 30 mln złotych może
wzrosnąć zadłużenie, ale nadal będzie
na bezpiecznym poziomie.
Podobnie jak w latach ubiegłych największą część dochodów budżetowych – 212
mln zł. – skonsumuje oświata (32%), przy
czym ponad 80% tej kwoty stanowią wydatki na płace. W następnej kolejności mamy transport i łączność – 89 mln zł (14%
budżetu) i pomoc społeczną na ubiegło-

rocznym poziomie – 71 mln zł (11%). Administracja pochłonie 7,5% dochodów.
Prezydent Mirosław Milewski, rekomendując radnym budżet w takim kształcie podkreślał, że choć ekonomiści zwiastują ten rok jako kryzysowy, w Płocku nic
– przynajmniej obecnie – kryzysu w finansach nie zapowiada. Stąd budżet jest
ostrożnie optymistyczny.
Mieszkańców zawsze interesują inwestycje, które najbardziej rzutują na obraz
miasta. Największe i najkosztowniejsze
w tym roku to: dokończenie budowy dróg
dojazdowych (22 mln), rozpoczęcie budowy hali widowiskowo-sportowej (17
mln), początek zagospodarowania nabrzeża wiślanego (15 mln), ponad 8 mln złotych miasto dołoży do inwestycji Wodociągów Płockich. Na moderniację swojej
siedziby 5,8 mln zł dostanie Płockie Towarzystwo Wioślarskie, za 5 mln unowocześni swój tabor Komunikacja Miejska.

Miejski Zarząd Dróg na remonty ulic
i swoje inwestycje będzie miał 3,5 mln
złotych, a 3,3 mln zł zarezerwowano na
przedszkole w Ciechomicach.
To największe wydatki, jakkolwiek coś
powinno się zmienić w wielu innych miejscach np. powinna zakończyć się przebudowa pawilonu w zoo, przygotowane zostaną projekty przebudowy Placu Obrońców Warszawy, budowy linii tramwajowej (do „fizycznej” realizacji w następnym roku) i obwodnicy półno-cno-zachodniej. Nie ma natomiast dobrych wieści w sprawie obwodnicy północnej, która
powinna mieć kluczowe znaczenie dla
rozwiązania problemu zjazdu z nowego
mostu; o inwestycji tej, będącej w dużej
części zadaniem Generalnej Dyrekcji
Dróg i Autostrad, w obliczu priorytetowych dróg na Euro 2012, jakby zupełnie
zapomniano.
dokończenie na str. 4
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Priorytety bywają różne

Sylwester
przed ratuszem
Gwiazdą sylwestrowej imprezy na
Starym Rynku była ukraińska wokalistka Rusłana Stiepaniwna Łyżyczko. Rozmowę z artyską przed
koncertem publikujemy na str. 12.

jest naprawdę zadowalający i nie odbiegający od ubiegłorocznego (ponad 127
tys. zł) i lepszy od tego sprzed dwóch lat
(111 tys. zł)

Dobry finał

KRZYSZTOF KALIŃSKI

9 stycznia

Nie ma kryzysu, można zakrzyknąć za Jurkiem Owsiakiem. Płocczanie
i w tym roku okazali się hojni, przekazując na WOŚP ponad 119 386 zł.
Taka kwota pojawiła się na tablicy
w płockim sztabie Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy (MDK) tuż po godzinie 21, choć nic nie zapowiadało tak
dobrego wyniku. Do godz. 14 wolontariusze donieśli ok. 42 350 zł, o 17 było
zaledwie 65 tys. zł. – Jest zimno i mało

ludzi na mieście – mówiła Iza Sztandera
z Młodzieżowego Domu Kultury, koordynator WOŚP w Płocku. Wobec wszechobecnego widma kryzysu (z przekazania czeku na orkiestrę zrezygnowała,
m.in. duża firma związana z naszym
miastem i z orkiestrą od lat), wynik ten

A wszystko zaczęło się już w piątek
w Szkole Podstawowej nr 17, która
wspólnie z Komendą Policji zaprosiła
m.in. Pawła Szkopka – motocyklowego
mistrza Polski, który przekazał na internetową aukcję swój kombinezon. Wszyscy chcieli mieć jego podpis, więc żeby
mógł je rozdawać, po prostu stanął na siedzeniu swojej maszyny. Swoje podpisy
rozdawały też cheerleaderki z zespołów
Showdance i Paradise. Pod naporem młodych fanów znikli też piłkarze Wisły
Płock, którzy również odwiedzili Orkiestrę w ,,Siedemnastce”. Podobnie było
z zespołem Quest, który wystąpił w szkole. Po kilku godzinach intensywnej zabawy dzieci były nieco zmęczone, przyszedł czas na dorosłych, którzy licytowali 50 fantów, np. album „Płock” (poszedł
za 200 zł), ręcznie malowana filiżanka
(za 100 zł). W sumie, licząc sprzedaż gadżetów w szkolnym sklepiku i wcześniejszą uczniowską loterię orkiestrowy dzień
w ,,Siedemnastce” zamknął się kwotą blisko 6 600 zł.
dokończenie na str. 9

Strażnicy miejscy w SP nr 17 przekazali na
licytację sześć dużych maskotek Lewka
Honorka, odblaskowe „lewki”, długopisy
i inne gadżety z logo Straży i zaprezentowali pokaz samoobrony.

Prezydent zarządził

Przed Wigilią w płockim zoo zamieszkała Zeta – półroczna panda

Minęło pół miesiąca

Droższe wodociągi
Do spółki Wodociągi Płockie wniesiony został wkład pieniężny 111 tys.
złotych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego. Kwotę tę
przeznacza się na kontynuację budowy
wodociągu na osiedlu Borowiczki przy
ul. Wilczej i Sarniej.

Sympatyczny rudzielec

* Mazowieckie szpitale podpisały kontrakty z NFZ na pół roku na warunkach
podobnych do ubiegłorocznych.
* Samorząd województwa mazowieckiego zatwierdził budżet na 2009 rok.
Znalazły się w nim 22 mln złotych na dokończenia rozbudowy szpitala na Winiarach i 6 mln na rozbudowę Muzeum Mazowieckiego.
* Robert Soszyński (PO) został prezesem
PERN po odwołaniu Krzysztofa Spandowskiego. Do czerwca 2008 r. był burmistrzem warszawskiego Mokotowa.
* W święta Bożego Narodzenia włączono (testowo) sygnalizację świetlną na
rondzie Wojska Polskiego (przy nowym
moście).
* W południowej części lotniska przygotowano hangar i pomieszczenia socjalne dla stacji Lotniczego pogotowia ratunkowego; ma rozpocząć działalność
w styczniu.
* Orlen Team w składzie: Jacek Czachor, Marek Dąbrowski, Jakub Przygoński – motocykliści oraz załoga samochodowa: Krzysztof Hołowczyc – JeanMarc Fortin wystartowali 3 stycznia
w Buenos Aires w kolejnym Rajdzie Dakar. W ciągu 2 tygodni zawodnicy przejadą 9574 km w 15 etapach, wytyczonych w Chile i Argentynie.
* 1 stycznia zainaugurowało swoją
działalność odbudowane Nove Kino
Przedwiośnie.
* Zapowiadana od kilku lat modernizacja torów kolejowych z Płocka do Kutna
wypadła z planów Polskich Linii Kolejowych do 2020 roku.
* PKN Orlen i PERN podpisały list intencyjny w sprawie budowy 100 km rurociągu Boronów – Trzebinia.
* Z bezpłatnych szczepień (finansowanych przez miasto) przeciwko meningokokom skorzystało w 2008 roku 5940
dzieci, a od września przeciwko grypie
zaszczepiło się 3112 osób powyżej 65.
roku życia.
* Miniony rok płockie zoo zamknęło
kolejnym rekordem frekwencji – ogród
w 2008 roku odwiedziło ponad 190 tys.
osób.
* W rozbudowanej przychodni rehabilitacyjnej przy ul. Tysiąclecia powstał
dzienny oddział rehabilitacji. Przeznaczony jest dla pacjentów szpitalnego oddziału ortopedycznego, którzy po operacji wcześniej mogą wrócić do domu i rehabilitację przechodzić już na nowym
oddziale.
* Festiwal Audioriver zajął III miejsce
w plebiscycie serwisu internetowego InfoMuzyka na najciekawsze muzyczne
wydarzenie minionego roku. Lao Che
został zespołem roku.
* Płockiej policji przybyło 4 funkcjonariuszy (w tym 2 panie). 2 stycznia złożyli ślubowanie i...pojechali na półroczne szkolenie do Gdańska.
* Sklep Pracy został przeniesiony z ul.
Miodowej na 3 Maja, do Miejskiego
Urzędu Pracy.
* Ratuszowy Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw
Obronnych przekazał –w ramach pomocy humanitarnej – po 50 kg makaronu
pięciu organizacjom: stołówce Caritasu,
PCK, MOPS, Biuru Rzecznika Osób
Niepełnosprawnych, Katolickiemu Stowarzyszeniu św. Brata Alberta.
(j)

Większe możliwości

Nowe zasady korzystania ze środków finansowych Miejskiego i Powiatowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stwarzają
więcej możliwości wydatkowania tych
pieniędzy. Obecnie mogą one wspomóc realizację takich zadań jak: usuwanie skutków zdarzeń wywołanych
warunkami atmosferycznymi, awarią
wodociągu, dostawy wody pitnej, transport odpadów, likwidacja skutków
epidemii i pomorów wśród zwierząt,
pielęgnacja drzew na cmentarzach.
Pod obwodnicę północną

Prezydent wyraził zgodę na nabycie
przez Gminę działki o powierzchni
1,09 ha, położonej w rejonie Podolszyce-Borowiczki. Przez ten teren będzie
przebiegała obwodnica północna miasta, stąd konieczność wykupu gruntów
od prywatnych właścicieli.
Programy zdrowotne

Ogłoszony został otwarty konkurs
ofert na realizację programów zdrowotnych w zakresie: szczepień przeciwko
meningokokom, promocji zdrowia
w szkołach, stomatologii dla dzieci
i młodzieży, edukacji przedporodowej.
Termin składania ofert w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta upływa 23
stycznia br. Szczegółowe warunki konkursu na stronie internetowej Urzędu
i w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, ul Zduńska 3 pok. 250.
W tym samym terminie i miejscu
składać można oferty na realizację programów profilaktycznych wczesnego
wykrywania nowotworów: sutka, prostaty, jelita grubego i PET.
(j)

Ograniczone zwiedzanie
W związku z przeprowadzanymi
w Muzeum Mazowieckim pracami
konserwacyjnymi część sal ekspozycyjnych zostanie wyłączona ze zwiedzania
wg nast. harmonogramu:
7 – 16 stycznia – sale malarstwa
i rzemiosła artystycznego na III piętrze
(poza ekspozycją prac B. Biegasa również znajdującą się na III p., która pozostanie otwarta dla zwiedzających);
19 – 23 stycznia – część ekspozycji secesyjnych wnętrz mieszczańskich na II
pietrze (pokój dziecka, salon, buduar);
26 – 30 stycznia – sypialnia i pokój
stołowy na II piętrze.
Muzeum przeprasza za wszelkie
utrudnienia.
(rł)

Należąca do gatunku pandy małej, rudo-biało-czarna Zeta osiągnęła już prawie
wielkość dorosłego osobnika, który waży
kilkanaście kilogramów. Zamieszkała
w samym centrum ogrodu zoologicznego,
w sąsiedztwie żyraf. W Wigilię rano wyszła na żer i ze spokojem rozglądała się po
swoim nowym lokum. Panda jest wszystkożerna i choć zjada najwięcej roślin (w
tym ulubione pędy bambusa), nie gardzi
również małymi kręgowcami.
Pandy małe są unikatowe i można je
spotkać zaledwie w kilkunastu ogrodach
zoologicznych. Przed kilkoma laty

zwierzęta te mieszkały już w naszym
zoo. To był dla ogrodu rodzaj testu
i choć tamte pandy zostały przez koordynatora hodowli skierowane do innego
miejsca, płoccy opiekunowie zdali egzamin na piątkę. Dlatego mogła przyjechać do nas, urodzona w warszawskim
zoo, Zeta, która zostanie w Płocku na
długo. W tym roku ma dołączyć do niej
samiec. Koordynator hodowli uznał, że
płockie zoo osiągnęło już wyższy stopień wtajemniczenia w opiece nad pandami i kto wie, może za jakiś czas doczekamy się potomstwa.
ag

Dziękujemy
Wszystkim, którzy złożyli nam życzenia świąteczne i noworoczne serdecznie dziękujemy.
Przepięknymi gwiazdkowymi kartkami obdarowali nas m.in.: prezydent Mirosław Milewski,
zastępca prezydenta Tomasz Kolczyński, senator Janina Fetlińska, senator Eryk Smulewicz,
posłowie: Jolanta Szymanek-Deresz, Wojciech
Jasiński, Marek Opioła, wojewoda mazowiecki
Jacek Kozłowski, Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
przewodniczący Międzyzakładowej Komisji
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Marek Krysztofiak, przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” Wojciech
Kępczyński, radni Prawa i Sprawiedliwości, władze Gostynina, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Dwojnych, Rada Mieszkańców Osiedla „Stare Miasto”, rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica Zbigniew Kruszewski, zarząd Stowarzyszenia
„Nasz Kraj”, komendant Straży Miejskiej Jacek
Fuz, zarząd Agencji Rewitalizacji Starówki, Orlen, zarząd Fortum, Basell Orlen Polyolefins, zarząd i pracownicy Wisły Płock, zarząd Płockiego
Towarzystwa Wioślarskiego, kierownik i pracownicy Domu Darmstadt, pracownicy płockiego zoo, dyrektor i pracownicy Młodzieżowego
Domu Kultury, rzecznik prasowy ZUS/O w Płocku Barbara Smardzewska-Czmiel, rzecznik Kurii
Diecezjalnej Elżbieta Grzybowska, Bożena Cichocka z OrlenTransportu, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Płocku, dyrekcja i pracownicy Książnicy Płockiej, Płocka Galeria Sztuki, zarząd Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płoc-

ka”, dyrektor i pracownicy Muzeum Mazowieckiego, Interwork Technologies, dyrekcja i pracownicy Płockiej Orkiestry Symfonicznej, Grzegorz Szałkowski z Rajdu Orlen, Maciej Szczepaniak i OrlenTeam, Pueri i Puellae Cantores Plocenses, dyrekcja i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wiesław Chrobot
z Integracyjnego Klubu Tenisa, Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta, zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne i Galeria „Oto
Ja”, zarząd miejski TPD oraz Klub KPŚ „Przyjaciel Dziecka”, prezes LKS „Puncher” Płock Piotr
Maślanka, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, mieszkańcy, dyrektor i personel Domu
Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”, prezes
zarządu Fundacji Panaceum Piotr Ostrowicki,
prezes Stowarzyszenia Kai Kairos Joanna Łukjaniuk, Tadeusz Borowicki z Mazowieckiego Stowarzyszenia Obrony Praw Lokatorów i Spółdzielców „Nasz Dom” w Płocku, społeczność
Małachowianki, Szkoła Podstawowa nr 18, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2,
Zespół Szkół nr 1, dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego, społeczność Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Oświatowców
Polskich, „Nasz Płock”, Maciek Wróbel, Grzegorz Dziwota, Jadwiga Wojnarowska, Teresa
Świtalska, Elżbieta Grzesiek z rodziną, Jan Gorzelany oraz p. Apolonia.
Dziękujemy naszym przyjaciołom i sympatykom, którzy składali nam także życzenia osobiście
i telefonicznie.
Zespół redakcyjny
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Sygnały Płockie

Najwięcej turystów do Płocka przyjeżdża od maja do września. Co zrobić, aby zechcieli oni odwiedzać nasze miasto przez cały rok? Może rozwiązaniem byłoby stworzenie Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, która zajęłaby się m.in. promocją miasta w kraju i za granicą oraz przygotowaniem całorocznej oferty dla turystów.

Najważniejsza współpraca
Spotkanie inicjujące powołanie PLOTu odbyło się 5 stycznia. Do auli ratusza
przybyli przedstawiciele organizacji
i firm, które związane są bezpośrednio lub
pośrednio z turystyką. Mieli okazję dowiedzieć się, po co potrzebna w mieście
jest PLOT i jakie są zasady jej działania.
– Płock jako najstarsze miasto na Mazowszu ma wraz z regionem duży potencjał i dlatego powinno iść w kierunku profesjonalizmu w turystyce – mówił prezydent Mirosław Milewski. – Z roku na rok
coraz więcej osób odwiedza nasze miasto.
W 2008 roku ogród zoologiczny obejrzało
200 tysięcy zwiedzających, czyli o około
10 tysięcy więcej niż rok wcześniej.
Do przyjazdu do Płocka zachęcają takie
miejsca jak m.in.: Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia, które w ubiegłym roku odwiedziło ok. 250 tys. osób nie tylko z Polski, ale także z zagranicy (Ugandy, Wietnamu, Libanu), Muzeum Diecezjalne
i Mazowieckie oraz – jedna z pięciu najstarszych w Polsce – katedra. Goście chętnie przyjeżdżają na festiwale, odbywające
się w katedrze (Festiwal Muzyki Jednogłosowej, Festiwal Muzyki Chóralnej), ale
także bawią się chętnie na koncertach organizowanych w amfiteatrze, na Starym
Rynku i na plaży nad Wisłą.
– Położenie Płocka na skarpie jest dużym walorem, który chcemy wykorzystać –
mówił Prezydent. – Planujemy zagospodarowanie nabrzeża wiślanego. Powstanie tam port jachtowy oraz zaplecze szkoleniowo-socjalno-techniczne nad Sobótką.
Dzięki temu będzie można uprawiać nie
tylko wioślarstwo, ale także kajakarstwo,
windsurfing, a zimą nawet bojery. Na to
przedsięwzięcie będziemy chcieli uzyskać
dofinansowanie ze środków unijnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-1013.
Miasto w przyszłości chce rozbudować
o 5 ha płockie zoo. Natomiast w dobudowywanej części Muzeum Mazowieckiego
ma powstać Muzeum Ziemi Płockiej. Projekt realizowany jest wspólnie z Sejmikiem Województwa Mazowieckiego.
Niedługo powinna także zmienić się siedziba Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego.
– Aby rozkwitła turystyka weekendowa
w mieście potrzebne są przede wszystkim
miejsca noclegowe – przekonywał Mirosław Milewski. – Teraz jest ich około
1500, ale to zbyt mało. Chcemy szukać inwestorów, którzy chcieliby w Płocku budować hotele, pensjonaty itp. Trzeba wyznaczyć, opisać i oznakować ścieżki turystyczne. Pracy jest wiele, ale dzięki połączeniu działań różnych podmiotów, Płock
może znaleźć się na turystycznej mapie
Polski.
W Polsce działa 107 Lokalnych Organizacji Turystycznych. Ich majątek powstaje m.in. ze składek członkowskich,
opłat wpisowych, darowizn i dochodów
własnych z działalności. – Samorząd na
pewno włączy się w tworzenie i funkcjonowanie PLOT – zapewniał Prezydent. – W
pierwszym etapie działalności, prawdopoSygnały Płockie

Związku Popierania Turystyki
w Płocku dowiedziałem się od Tadeusza Zombirta, znanego działacza
Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego, płockiego przewodnika. Było to 5 stycznia tego roku w ratuszu, w czasie spotkania dotyczącego
powołania Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Byłem mile zaskoczony tym faktem z historii miasta i jestem
dumny, że płocczanie już wtedy, 73 lata temu, świetnie się samoorganizowali.

O

Zaczęliśmy 73 lata temu!

Związek Popierania
Turystyki
Położenie Płocka na skarpie jest dużym walorem

dobnie pieniądze będą pochodziły głównie
z budżetu miasta. Później PLOT może pozyskiwać środki z innych źródeł, m.in.
z grantów.
Mirosław Milewski przekonywał, że
aby przedsięwzięcie się powiodło najważniejszym elementem jest udział i współpraca wielu organizacji i osób prywatnych
zainteresowanych rozwojem turystyki
w Płocku.
Co to są LOT-y

Polska Organizacja Turystyczna działa
od stycznia 2000 roku. Jest to największa
instytucja odpowiadająca za promocję Polski. W kraju działają również Regionalne
i Lokalne Organizacje Turystyczne. – Nie
są to oddziały POT – wyjaśniała Iwona
Chilman z Wydziału Promocji, Turystyki
i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta.
– Są one równoprawnymi partnerami.
Regionalne Organizacje Turystyczne
koordynują działania promocyjne w województwie (w Polsce jest ich 16), a Lokalne Organizacje Turystyczne tworzone są
w obrębie obszaru atrakcyjnego turystycznie. Ich zadaniem jest promocja wybranego terenu i integracja środowiska turystycznego, w skład którego wchodzą m.in.
przedstawiciele samorządów, osoby i instytucje związane z turystyką, np. hotelarze, restauratorzy, biura podróży, szkoły
o kierunkach turystycznych, przewoźnicy
itp. To oni – w głównej mierze – finansują działalność LOT-u. – W Poznaniu roczne koszty utrzymania organizacji wynoszą
około 160 tysięcy złotych rocznie – podawała przykłady Iwona Chilman. – Częstochowa z budżetu miasta dostaje co roku
około 120 tysięcy złotych, a 26 tysięcy złotych pozyskuje z innych źródeł. W Bydgoszczy samorząd na działalność LOT
przeznacza 40 tysięcy złotych, a od innych
członków otrzymuje około 26 tysięcy złotych. Działalność LOT-ów w miastach nie
zawsze przebiega wzorowo, np. w Toruniu
organizacja ma problemy zarówno z finansami oraz z biurem i pracownikami.
Główne cele Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej to:
– tworzenie pozytywnego wizerunku
miasta jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, czyli m.in. udział w targach turystycznych, przygotowanie profesjonalnej
oferty turystycznej, opracowanie programu spędzania wolnego czasu w Płocku
– nawiązywanie współpracy pomiędzy
samorządem a branżą turystyczną, czyli
m.in. połączenie środków finansowych
i doświadczenia

– wydłużenie sezonu turystycznego
w Płocku, np. specjalna oferta na święta
czy zimowe wycieczki po mieście i okolicach
– zwiększenie liczby turystów odwiedzających nasze miasto
– podjęcie działań mających na celu
wzrost wpływów z turystyki.
– Trzeba stworzyć strategię rozwoju turystyki w Płocku – mówiła Iwona Chilman. – PLOT musiałaby się zająć promocją turystyczną miasta, integracją branży
turystycznej, ale także tworzeniem i wspieraniem nowych, kompleksowych produktów turystycznych, np. turystyki sakralnej,
secesyjnej czy rodzinnej.
Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna miałaby także organizować tzw. study
tours dla biur podróży i study press dla
dziennikarzy. – Po ubiegłorocznym Festiwalu Filmów Turystycznych, który odbywał się w naszym mieście, w prasie ogólnopolskiej ukazało się wiele artykułów zachęcających do odwiedzenia Płocka –
wyjaśniała Chilman.
Do zadań PLOT należeć ma także organizacja szkoleń i doskonalenie kadr dla potrzeb turystyki oraz badanie i analiza ruchu
turystycznego w mieście. – Prowadzenie
Centrum Informacji Turystycznej również
leżałoby w gestii PLOT – mówiła.
W planach jest także stworzenie portalu
internetowego o turystyce w Płocku. Znalazłyby się tam wszelkie informacje potrzebne gościom, którzy chcieliby odwiedzić nasze miasto, a także z internetu wysyłać kartki do znajomych i kupić pamiątki z Płocka. PLOT zajęłaby się także oznakowaniem turystycznym miasta.
– Gdy PLOT już powstanie, może starać się o pieniądze na działalność ze źródeł zewnętrznych – wyjaśniała Iwona
Chilman. – Może brać udział w konkursach ofert lub pozyskiwać środki z Unii
Europejskiej, na przykład na udział w targach, stworzenie platformy informatycznej, oznakowanie miasta, budowę ścieżek
rowerowych czy przebudowę części schodów na pochylnie dla rowerów.
Na początku lutego ma odbyć się kolejne spotkanie z osobami i organizacjami,
które są zainteresowane działalnością
w PLOT. Będą pracowały nad stworzeniem statutu.
– Chcielibyśmy, aby pod koniec lutego
odbyło się pierwsze walne spotkanie założycielskie, na którym wybrane zostałyby
władze PLOT oraz ustalone zostałyby
składki członkowskie – mówiła Chilman.
Małgorzata Danieluk

Jak bardzo podatny był płocki grunt
na działalność turystyczną niech świadczy fakt powołania do życia w 1935 roku Związku Popierania Turystyki –
powiedział mi Tadeusz Zombirt. Twórcą Związku i jego prezesem był Stanisław Wasiak – ówczesny prezydent
miasta Płocka. W punkcie 3 statutu było napisane „Związek ma na celu propagowanie turystyki do Płocka oraz jego organizację i udogodnienia w mieście i okolicy. Cele Związek urzeczywistnia przez urządzanie imprez, obchodów, koncertów, zebrań, wystaw,
przez biuro informacyjne a także przez
popieranie wszelkich poczynań”. Te cele do czasów współczesnych nie straciły na aktualności.
Rozwój turystycznych działań przerwała druga wojna światowa, a atmosfera powojenna nie sprzyjała działalności turystycznej. Dopiero w 1947 roku prezydent Płocka Alfred Giżyński
reaktywował Związek Popierania Turystyki i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.
Prawdopodobnie z inicjatywy ZPT
ukazał się ok. 1937 roku krótki przewodnik po Płocku, opracowany przez
Michała Jachnisa, a wydany przez Wydawnictwo Ministerstwa Komunikacji.
Czytamy tam: „Turyści przybywający
do Płocka, znajdują na swe usługi
przyzwoite i tanie hotele, restauracje
i cukiernie, schroniska wodne na przystani T-wa Wioślarskiego i Żeglarskiego Hufca Harcerzy, oraz przewodnictwo i opiekę biura informacji i obsługi
turystów Związku Popierania Turystyki
w Płocku, mieszczącego się w ratuszu,
Stary Rynek, Nr. 3, tel. 15-20”.
Przeglądając oryginalny, zachowany
statut ZPTwP, zachwycony jestem jego
zwięzłością, trafnością sformułowań
i aktualnością wyznaczonych celów.
Założycielami ZPTwPłocku byli: Wasiak Stanisław – prezydent miasta, Lewandowska Halina – Bielska 1, Blay Alfred – Grodzka 13, Żelazowski Ładysław
– Sienkiewicza 8, Siedliński Henryk –
Tumska 5, Kozielski Mateusz – Kolegialna 18, Bolesta-Modliński Konstanty –
Lenartowicza 2, Halladin Franciszek –
Kościuszki 10, Matuszewski Władysław
– Kościuszki 4, Poray-Kuczewski Witold
– Tumska 8, ks.Dmochowski Aleksander
– Muzeum Diecezjalne, Leśniewski Józef
– Kościuszki 1, Kestjanis Karol – Sienkiewicza(Tumska 9), Głuchowski Franciszek – Sienkiewicza 25, Borkowski MiBogusław Osiecki
kołaj – Nowa 5.

3

*XXXI SESJA RADY MIASTA*XXXI SESJA RADY MIASTA*XXXI SESJA RADY MIASTA*XXXI SESJA RADY MIASTA*

O czym radni będą radzić,
czyli plan pracy Rady Miasta Płocka na 2009 rok
Na ostatniej w ubiegłym roku sesji
radni przyjęli ramowy plan swoich zajęć
na następny rok. Wstępnie zaplanowano
11 sesji.
W styczniu omówione zostaną przygotowania do realizacji najważniejszych
tegorocznych inwestycji, a sprawozdania z ubiegłorocznej działalności przedstawią komisje: Rewizyjna oraz Skarbu,
Budżetu i Gospodarki Finansowej.
W lutym radni zajmą się planami
sportowymi, finansowymi i remontowymi klubu Wisła SSA, a sprawozdania za
2008 rok przedstawią trzy komisje:
Gospodarki Komunalnej, Polityki Społecznej, Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta.
Marcowa sesja poświęcona będzie
działalności Miejskiego Rzecznika
Konsumentów w 2008 roku i planom
ZUOK, dotyczącym rozbudowy wysypiska i termicznej utylizacji odpadów.
W kwietniu poznamy sprawozdanie
z realizacji uchwał Rady Miasta w 2008
roku, Prezydent złoży sprawozdanie
z wykonania ubiegłorocznego budżetu,
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych podsumuje roczną działalność
tych organizacji.
W ma ju Wo je wódz ki In spek tor
Och ro ny Śro do wi ska po in for mu je
o stanie środowiska na obszarze województwa, będzie też mowa o sytuacji lokalowej, stanie technicznym, kadro wym i wy po sa że niu płoc kich
przed szko li i żłob ków. Uzy ska my
również informacje o monitorowaniu

z obrad rajców
Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na XXXI
sesji w dniu 30 grudnia 2008 roku:

1. UCHWAŁA NR 439/XXXI/08
w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Płocka na rok 2009,
2. UCHWAŁA NR 440/XXXI/08
w sprawie zmian w Budżecie Miasta
Płocka na 2008 rok,
3. UCHWAŁA NR 441/XXXI/08
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umów na okres przekraczający rok budżetowy,
4. UCHWAŁA NR 442/XXXI/08
w sprawie wydatków budżetu miasta
Płocka, które w 2008 roku nie wygasają
z upływem roku budżetowego,
5. UCHWAŁA NR 443/XXXI/08
w sprawie określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych,
6. UCHWAŁA NR 444/XXXI/08 w
sprawie zwolnienia z opłat wniosków o wpis
do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Płocka,
7. UCHWAŁA NR 445/XXXI/08
w sprawie wydzierżawienia w trybie bez-
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za nie czysz cze nia po wie trza przez
PKN Orlen.
Na czerwcowej sesji głównym tematem będzie „osoba niepełnosprawna
w społeczności lokalnej” oraz informacja
o złożonych wnioskach w sprawie pozyskania środków z Unii Europejskiej.
W lipcu radni będą mieli przerwę urlopową.
W sierpniu zajmą się inwestycjami i remontami w obiektach kulturalnych, oświatowych, sportowych i służby zdrowia.
Na wrześniowej sesji rozliczą postępy w realizacji budowy dróg dojazdowych do nowej przeprawy mostowej,
przeanalizują budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne w 2008 roku.
Zostanie również przedstawiona informacja z wykonania budżetu miasta za
I półrocze.
W październiku głównym tematem
będą problemy parkingowe (zarówno na
ulicach jak i na osiedlach). Oceniona zostanie także współpraca ze szkołami
wyższymi.
W listopadzie sesję zdominuje bezpieczeństwo publiczne i jego ocena za
2008 rok oraz postęp prac modernizacyjnych w oczyszczalni ścieków w Maszewie.
Grudniowa sesja poświęcona będzie
uchwaleniu budżetu miasta na 2010 rok
oraz przyjęciu planów pracy Rady Miasta i jej stałych komisji na kolejny rok.
Na każdej sesji będzie czas na wydarzenia bieżące, które trudno zaplanować, czyli na sprawy różne.
(j)

przetargowym nieruchomości gruntowych przy ulicy Chopina w Płocku będących własnością Gminy – Miasto Płock,
8. UCHWAŁA NR 446/XXXI/08
w spra wie wy dzier ża wie nia grun tu
stanowiącego własność Gminy – Miasto Płock przy alei Ki liń skie go
w Płocku,
9. UCHWAŁA NR 447/XXXI/08
w sprawie sprostowania oczywistej
omyłki w Uchwale Nr 391/XXVII/08
Rady Miasta Płocka z dnia 30 września
2008 roku w sprawie „Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe
w Płocku”,
10. UCHWAŁA NR 448/XXXI/08
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla
Gminy – Miasto Płock na lata 2008 –
2032”,
11. UCHWAŁA NR 449/XXXI/08
w sprawie ustalenia zasad dzierżawy
części budynków stanowiących własność Gminy-Miasto Płock na okres powyżej 3 lat,
12. UCHWAŁA NR 450/XXXI/08
w sprawie przyjęcia ramowego planu
pracy Rady Miasta Płocka na 2009 rok,
12. UCHWAŁA NR 451/XXXI/08
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na
2009 rok.

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone
między sesjami i podczas
XXXI sesji Rady Miasta Płocka
w dniu 30 grudnia 2008 roku:
Wioletta Kulpa

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ W sprawie opłat manipulacyjnych pobieranych za naruszanie przepisów przewozowych. 2/ Proszę o usytuowanie lustra
drogowego na wyjeździe z parkingu bloku
przy ul. Mickiewicza 19. 3/ Czy istnieje
możliwość ustalenia niższej opłaty za wywóz niepełnego pojemnika dla samotnych
mieszkańców? 4/ Proszę o rozważenie
przez spółkę SITA mniejszej odpłatności
za odbiór śmieci posegregowanych z gospodarstw indywidualnych (obecne stawki
nie są atrakcyjne). 5/ Czy istnieje możliwość uzyskania dofinansowania (z funduszy unijnych bądź ochrony środowiska) na
założenie kolektorów słonecznych? 6/
Proszę o częstsze kontrole Straży Miejskiej na lodowisku przed ratuszem.
Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Dotyczy opłaty 8,80 zł za brak dokumentu uprawniającego do ulgowego
przejazdu.
Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ W sprawie budowy chodnika prowadzącego do przystanku w ul. Armii Krajowej. 2/ Ile przedszkoli może być zamkniętych z przyczyn technicznych i jak
zapewni się miejsca przedszkolakom
z likwidowanych placówek? 3/
W związku z uchwałą IPN, dotyczącą
zmiany nazewnictwa ulic, związanych
z okresem komunistycznym, proszę o informacje czy władze Płocka mają wykaz

ulic objętych tą uchwałą, jakie planowane są w tej sprawie działania?
Tomasz Maliszewski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proponuję zakup nowego, bardziej
atrakcyjnego szyldu ZOO, widocznego
z mostu. 2/ Dotyczy działań prewencyjnych, związanych z otwarciem sklepu
z tzw. „dopalaczami” przy ul. Grodzkiej.
Arkadiusz Iwaniak

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Estetyka tablic reklamowych, zasady
i normy ich ustawiania na terenie miasta. 2/ Proszę o przedstawienie celu i zadań, jakie postawiono przed płockimi
delegacjami przed podróżami służbowymi. Czy zostały osiągnięte?
Lech Latarski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Zapewnienie porządku i czystości na
terenie dawnego dworca PKS przy al. Jachowicza (brakuje toalet). 2/ Zwracam
się, w imieniu mieszkańców, o remont
chodnika wzdłuż ul. Gradowskiego. 3/
Jakie są plany wobec budynku przy ul.
Targowej 16 (po Inkubatorze Przedsięwzięć Innowacyjnych)? 4/ Zwracam się
z prośbą o ustawienie wiaty autobusowej
na przystankach Gałczyńskiego/Skarpa
oraz Gałczyńskiego/Jaśminowa. 5/ Proszę o uzupełnienie brakujących pojemników na segregację odpadów na osiedlach:
Kochanowskiego, Mickiewicza i Dworcowa. 6/ Zwracam się z prośbą o ponowne przygotowanie koncepcji budowy ulicy łączącej dworzec PKP/PKS z ul. Otolińską. 7/ Uporządkowanie terenu usytuowanego pomiędzy ul. Chopina, Bielską
a ul. Wschodnią. 8/ Zapewnienie miejsca
dla sprzedających zwierzęta na giełdzie
miejskiej, u zbiegu ul. Bielskiej i Targowej. 9/ Zmiana rozkładu jazdy autobusu
linii nr 37.
(j)

Priorytety bywają różne
dokończenie ze str. 1
Nie wszystkim radnym taki projekt budżetu spodobał się, a spojrzenie na to co
jest najważniejsze i realne do wykonania
może być różne, co potwierdziła sesyjna
dyskusja. Elżbieta Gapińska skwitowała,
że to kolejny koncert życzeń, z których
niewiele przyjmie realny kształt, a ostatnie większe inwestycje w mieście jak:
Galeria Wisła, teatr czy kino Przedwiośnie to dzieło obcych inwestorów a nie
miasta. Artur Jaroszewski przypomniał
o niektórych inwestycjach, które miały
być gotowe w 2008 roku, ale ich realizację przesunięto. Zadeklarował, że klub
PO będzie głosował przeciwko przyjęciu
takiego budżetu.
Za odrzuceniem projektu, w imieniu
klubu SLD, opowiedział się też Piotr Nowicki, argumentując, że proponowany
budżet nie jest prorozwojowy, a niektóre
wydatki utrzymane zostały na takim samym poziomie (pomoc społeczna) albo
nawet zmalały (dodatki mieszkaniowe).
Zdaniem tej części radnych, nic nie wskazuje również, by w tym roku miała popra-

wić się sytuacja z mieszkaniowym budownictwem komunalnym.
Wioletta Kulpa udowadniała, że jednak
plusów jest więcej niż minusów i projekt
jest wyważony, zapewniający realizację
nawet w przypadku oznak kryzysu finansowego. Również Beata Szczytniewska
w imieniu klubu „Nasz Kraj” uznała, że
projekt budżetu uwzględnia najważniejsze oczekiwania klubu i dlatego zagłosują za jego przyjęciem. Ale przy okazji postulowała, by w trybie pilnym zająć się
przebudową ul. Czwartaków, zabierając
nawet część pieniędzy zaplanowanych na
tramwaj. Prezydent Milewski odpowiedział, że bynajmniej problem zakorkowanej – po otwarciu Galerii Wisła – ul.
Czwartaków nie został zlekceważony i w
tym roku zlecony będzie projekt przebudowy komunikacyjnej całego kwartału
wokół tej ulicy i pieniądze na to są. Z kolei Wiesław Kossakowski zgłosił poprawkę, aby w budżecie uwzględniono
pewną kwotę na wsparcie akcji „Ratujmy
Płockie Powązki”, która została uwzględniona w wysokości 20 tys. złotych. E.J.
Sygnały Płockie
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Radni uchwalili Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008 – 2032

Poważny kłopot

Co to jest?

Azbestem nazywa się grupę naturalnych minerałów o krystalicznej budowie i włóknistej strukturze, odpornych
na temperaturę, korozję, elastycznych,
trwałych, mocnych. Na świecie azbest
znany jest od kilku tysięcy lat. Najbardziej rozpowszechniony jest w wyrobach budowlanych (pokrycia dachowe,
osłony elewacyjne), energetyce, transpor cie, słu żył tak że do pro duk cji
sprzę tu gos po dar stwa do mo we go
(płyt ki PCV, usz czel ki w sprzę cie
AGD). W Polsce upowszechnił się
w ostatnich stu latach, importowany
głównie z ZSRR i Kanady.
Dopiero w czerwcu 1997 roku, po
licznych badaniach potwierdzających
szko dli wość az be stu, Sejm przy jął
ustawę o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest i wprowadzania
ich na terytorium RP.
Ale wiele milionów ton trafiło na
dachy, ściany domów, do rur wodociągowych i kanalizacyjnych, kotłów parowych, lepików asfaltowych, lakierów, klocków hamulcowych itp. Gotowy i nieuszkodzony produkt nie jest,
w zasadzie, niebezpieczny dla zdrowia. Poważnym problemem staje się,
gdy jego drobinki przedostają się do
atmosfery i przez oddychanie do na-

a grudniowej sesji radni zdecydowali podwyższyć stawki za wywóz
odpadów i nieczystości. Podwyżka jest
spowodowana wzrostem kosztów składowania odpadów na wysypiskach.
Stawka za wywóz odpadów zbieranych w sposób niesegregowany, jak
i selektywny (frakcja mokra) wynosi
za pojemnik o pojemności: 80 litrów –
15,50 zł, 110 l – 19 zł, 120 l – 20 zł,
240 l – 27,50 zł, 770 l – 51,50 zł, 1100
l – 73 zł, a za kontener o pojemności
8500 l – 560 zł.
Za odpady zbierane w sposób selektywny w ramach akcji prowadzonej
przez Związek Gmin Regionu Płockiego mieszkańcy nie poniosą kosztów.
Za odbieranie odpadów biodegradowalnych maksymalną stawkę ustalono
na 100 złotych za tonę. Za opróżnienia
szamba płocczanie zapłacą 20 zł za 1
metr sześcienny.
Prze wi dzia no rów nież ka ry dla
tych, którzy nie mają pojemników
lub nie mają podpisanej umowy z odbiorcą śmieci lub ścieków. Wtedy
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szych płuc. Prawidłowo zamontowany
i eksploatowany wyrób z azbestem ma
trwałość około 30 lat i ten „okres gwarancyjny” w większości przypadków
właśnie się kończy. Dlatego azbestu
musimy pozbyć się jak najszybciej.
Ile tego jest?

Szacuje się, że w całym kraju na dachach budynków i w obiektach przemysłowych mamy 1 mld 351 mln 500
tys. mkw. materiałów z azbestem oraz
około 600 tys. ton rur i innych wyrobów azbestowo-cementowych. A w
Płocku i okolicach?
W 2005 roku Urząd Miasta rozprowadził wśród właścicieli budynków
pokrytych eternitem kilkaset ankiet
z prośbą o ich wypełnienie i zwrot do
ratuszowego Oddziału Ochrony Środowiska. Prośbę tę zrealizowano niewiele ponad 20% ankietowanych. Wobec
tego, w 2008 roku Związek Gmin Regionu Płockiego, który jest koordynato rem pro gra mu usu wa nia az be stu,
w porozumieniu z Urzędem Miasta
Płocka, zlecił wykonanie profesjonalnej inwentaryzacji budynków pokrytych eternitem. Wynika z niej, że na
koniec lipca ubr. w użytkowaniu osób
fizycznych były budynki z 140 tys.
mkw. eternitu. Natomiast w zasobach
spółdzielczych i komunalnych doliczono się 204 budynków, z których
trzeba zdjąć 45.921 mkw. materiałów
zawierających azbest. Są to głównie filarki międzyokienne, rury zsypowe,
gzymsy, daszki z płyt cementowo-azbestowych.
Natomiast, jeśli chodzi o przedsiębiorców, to największym użytkownikiem wyrobów z azbestem jest PKN
Orlen. Na koniec 2007 roku w kombinacie wykorzystywano jeszcze 6,915

tys. ton wyrobów z azbestem, umiejscowionym w izolacjach, uszczelnieniach rurociągów, płytach cementowo-azbestowych. Wodociągi Płockie eksploatują jeszcze 4.261 m rur azbestowo -ce men to wych, choć 9,5 tys. m
w la tach mi nio nych wy łą czy li już
z użytkowania. Inni przedsiębiorcy
mają do usunięcia 15.247 mkw. z dachów. Pokrycia z azbestem mają także
w swoich budynkach organizacje społeczne, religijne i obiekty, których
właścicieli nie udało się ustalić – łącznie 2,330 mkw.
Co z tym fantem?
Wszystkie wyroby zawierające azbest lub ich
opakowania powinny być oznakowane w ten sposób.

Je dy ną me to dą uniesz ko dli wia nia
odpadów azbestowych jest ich składowanie na wydzielonych składowiskach
od pa dów nie bez piecz nych. Każ dą
warstwę azbestu izoluje się dokładnie
folią lub warstwą gruntu. Do usuwania
wyrobów azbestowych wytypowano
kilka firm, które powinny to zrobić
profesjonalnie (nie dopuścić by w trakcie demontażu azbest rozpylił się).
Wyrobów tych nie można składować
byle gdzie; do ich przyjmowano wytypowano kilkanaście składowisk w kraju. Najbliższe Płocka znajdują się:
w Rachocinie pod Sierpcem, w Zgierzu, we Włocławku (w Anwilu).
Identyfikacja azbestu i jego usunięcie należą do obowiązków właściciela
lub zarządcy nieruchomości. Średni
koszt usunięcia 1 mkw. wyrobu z azbestem wynosi 20 złotych. Na usunięcie azbestu z płockich budynków (poza Orlenem i Wodociągami) potrzeba
wydać 3 mln 766 tys. zł. Jeśli rozłożyć
to na lata (do 2032 roku) to wychodzi
rocznie 157 tysięcy, nie licząc zainstalowania nowego dachu, czy innego
wyrobu bez azbestu.

Można przypuszczać, że w mieście,
w budynkach komunalnych i spółdzielczych, z problemem tym sobie
poradzimy. Gorzej z obiektami prywatnymi, których właściciele w wielu
przypadkach o wymianie dachu nie
chcą słyszeć. Podstawowy argument
to brak pieniędzy, ale równie istotna
jest ich niewiedza o zagrożeniu. Finansowo bowiem z pomocą przychodzą fundusze (narodowy, wojewódzki,
powiatowy, gminny) ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Osoby,
ubiegające się o uzyskanie pomocy
w usuwaniu azbestu z ich nieruchomości powinny złożyć odpowiedni wniosek do Oddziału Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Płocka. Wnioski trafią
następnie do Związku Gmin Regionu
Płockiego, gdzie będą weryfikowane
przez Inspektora Nadzoru Budowlanego i dalej kierowane do realizacji. Na
inwestycje ekologiczne (a do takich
należy niewątpliwie usuwanie azbestu) preferencyjnych kredytów udziela
Bank Ochrony Środowiska.
E.J.

Więcej za odpady

Wpis bez opłat

RADOSŁAW ŁABARZEWSKI

W maju 2002 roku Rada Ministrów
przyjęła „program usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Zakła da on usu nię cie do ro ku 2032
wszystkich tego typu szkodliwych materiałów. W konsekwencji każde województwo, powiat i gmina, muszą
opracować swoje programy usuwania
azbestu i konsekwentnie go realizować.

trzeba zapłacić więcej, czyli: 31 złotych od jednej osoby zamieszkującej
w nieruchomości za odbiór odpadów
komunalnych z gospodarstw domowych, 173 zł za odbiór odpadów od
po zo sta łych wy twór ców od pa dów

i 20 zł za 1 metr sześcienny opróżnionego szamba.
Opłaty zaczną obowiązywać 14 dni
od daty ich opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewody Mazowieckiego.
(m.d.)

Do końca roku osoby, które dokonują zgłoszenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na
terenie Płocka lub zmieniają ten
wpis zostają zwolnione z wszelkich opłat – zdecydowali radni.
To jeden z czynników, który ma
przyczynić się do rozwoju gospodarczego miasta.
Pierwszy raz zwolnienia dokonano w połowie 2005 roku. Od tego
czasu płoccy przedsiębiorcy chętniej zgłaszają aktualizację danych
zawartych we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej.
Kontynuacja zwolnienia z opłat
z tytułu rozpoczęcia działalności
gos po dar czej bę dzie mia ła też
wpływ na zwię ksze nie sa mo za trudnienia, a co za tym idzie na
zwiększenie liczby miejsc pracy
w Płocku.
(m.d.)
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Płocka firma Petro Mechanika zajmie się przebudową obiektów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Inwestycja realizowana będzie w ramach zadania pn. „Rozbudowa i zagospodarowanie
Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno-rekreacyjne”.

20 miesięcy generalnych zmian
Petro Mechanika zaproponowała
w przetargu, ogłoszonym przez Urząd
Miasta, najkorzystniejszą cenę – 5 mln 488
tys. 490 zł. Tym samym wygrała z czterema innymi przedsiębiorstwami, których
złożone oferty nie podlegały odrzuceniu.
Płocki Hydropol za wykonanie wszystkich
prac zaproponował ponad 7 mln 158 tys.
zł. O 510 tys. zł więcej chciała Firma Remontowo-Budowlana „Lipowski” również
z Płocka. Aż na 8 mln 645 tys. zł opiewała
propozycja przebudowy zaoferowana
przez gdańską Hydrobudowę. Najdroższe
było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo
Budowlano-Usługowe „Wixbud” z Mirosławia k/Płocka oraz Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Usługowe „Wereszczyński”.
Wykonanie robót wyceniło na 8 mln 957
tys. zł.
Petro Mechanika będzie miała 20 miesięcy na przebudowę obiektów PTW.
Zakres prac obejmuje: rozbudowę i nadbudowę budynku starego basenu (budynek
A), remont i przebudowę dwóch budyn-

Komisja Rewizyjna w styczniu ma zamiar zająć się analizą kosztów remontów SP nr 23 i pływalni Podolanka,
w lutym głównym tematem będzie funkcjonowanie klubu sportowego Wisła,
w marcu radni będą dyskutować o remontach placówek oświatowych i służby zdrowia w ubiegłym roku i drogach
dojazdowych do nowej przeprawy mostowej. Głównym tematem kwietniowego posiedzenia będzie analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta
w 2008 roku i opracowanie wniosku
w sprawie absolutorium dla Prezydenta
Miasta. Maj to postępy prac związanych
z budową hali sportowej i kontrola dowolnie wybranego przetargu. W czerwcu członkowie komisji zajmą się raz
jeszcze inwestycjami ubiegłego roku,
a w lipcu wykonaniem miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w latach 2006-2008. W sierpniu
analizować będą wykonanie uchwał Rady Miasta za I półrocze 2009, a we
wrześniu wykonanie budżetu miasta za
ten sam okres. Październikowe posiedzenie poświęcone będzie budowie i remontom dróg (w rozbiciu na poszczególne osiedla) oraz przygotowaniom do
budowy obwodnicy północnej i północno-zachodniej. Listopadowe tematy to
działalność spółek gminnych i realizacja
programów przyjętych przez Radę Miasta. Rok pracy komisji zakończy opiniowanie budżetu na 2010 rok i wykonanie
interpelacji radnych.
Komisja Gospodarki Komunalnej
rozpoczyna tegoroczne posiedzenia od
informacji na temat przebudowy ulic:
Wyszogrodzkiej i Czwartaków oraz
funkcjonowania billboardów. Zajmie
się też pracą plastyka miejskiego. W lutym radni zajmą się remontem Podolanki i rewitalizacją Starówki. W marcu
głównym tematem będą inwestycje komunalne i plany rozbudowy Kobiernik.
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ków: basenu wioślarskiego
i hangaru na łodzie (budynek B), przebudowę przyłączy pomiędzy obiektem A i B,
ogrodzenie i zagospodarowanie terenu
oraz wykonanie instalacji monitorującej
cały obiekt.
Budynek A, czyli stary basen zostanie
kompleksowo wyremontowany i dostosowany do aktualnych standardów i przepisów techniczno-budowlanych. Obiekt zostanie ocieplony i będzie miał nową elewację zewnętrzną. Rozbudowa będzie polegała na dobudowaniu od strony południowej (w miejscu istniejącego tarasu) zaplecza socjalnego oraz nowej klatki schodo-

wej od strony wschodniej. Schody
połączą zaplecze socjalne na parterze z salą gimnastyczną na poziomie
-1. Powstanie ona
w miejscu rozebranej niecki basenu
i będzie miała wysokość dwóch kondygnacji.
Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Głównym celem przebudowy i nadbudowy starego basenu jest zmiana funkcji jego
części głównej, czyli basenu. Obecny żelbetowy basen zostanie rozebrany, a na jego
miejscu zostanie wybudowana sala sportowa o wymiarach: 23,3 m długości, 10,4 m
szerokości oraz 6,2 m wysokości. W przyszłości odbywać się tam będą zajęcia gimnastyczne oraz rozgrywki, np. w koszykówkę. W związku z tym, w nowej części tego
budynku, na istniejącym tarasie od strony
południowej, powstaną szatnie i łazienki.

Pięć stałych komisji Rady Miasta rozplanowało swoje posiedzenia w 2009 roku

Komisje zaplanowały
Kwietniowe posiedzenie skoncentruje
się na ocenie wykonania budżetu za
2008 rok. W maju omówione zostaną
wyniki działalności zakładów budżetowych i spółek gminnych oraz zasady
przyznawania dodatków mieszkaniowych. W czerwcu radni zapoznają się
z planami rozbudowy dworca kolejowego, a w lipcu kontynuowany będzie temat zakładów budżetowych i spółek
z udziałem gminy. Sierpniowe posiedzenie poświęcone będzie porządkowi
i czystości w mieście oraz problemom
parkingowym. We wrześniu członkowie
komisji dokonają analizy porównawczej
budownictwa mieszkaniowego – komunalnego i socjalnego. W październiku
głównym tematem będą remonty placówek oświatowych i kulturalnych oraz
przygotowania do budowy obwodnic.
W listopadzie omawiana będzie modernizacja oczyszczalni ścieków w Maszewie, a w grudniu budżet miasta na przyszły rok.
Komisja Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta w styczniu omówi
projekt i harmonogram budowy hali widowiskowo-sportowej, w lutym stan
przygotowań do realizacji najważniejszych inwestycji 2009 roku, a w marcu
oceni inwestycje zrealizowane w roku
2008. Kwietniowe posiedzenie poświęcone będzie perspektywom rewitalizacji
Starówki (z uwzględnieniem środków
unijnych). W maju, z przedstawicielami
GDDiA oraz Urzędu Marszałkowskiego
radni rozmawiać będą o planowanych
obwodnicach i planach udrożnienia komunikacyjnego miasta. W czerwcu ocenione zostaną miejscowe plany zagos-

podarowania przestrzennego i działania
Płockiego parku technologicznego
z uwzględnieniem pozyskania nowych
inwestorów. Lipcowe posiedzenie wyjazdowe odbędzie się na budowie IV odcinka dróg dojazdowych do mostu. Sierpień to inwestycje i remonty w kulturze,
oświacie, sporcie i służbie zdrowia,
a we wrześniu głównym tematem będzie powiększenie granic administracyjnych Płocka i budownictwo mieszkaniowe (komunalne i socjalne) w 2008
roku. W październiku radni zajmą się
wykorzystaniem środków zewnętrznych
na inwestycje w mieście, w listopadzie
zaś bezpieczeństwem publicznym. Kolejny rok pracy komisji zakończy informacja
o realizacji uchwały Rady Miasta w sprawie łagodzenia skutków bezrobocia.
Komisja Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej rozpocznie prace od
analizy zadłużenia miasta na koniec
2008 roku. W lutym zajmie się planami
remontowymi MZD i wydatkami z budżetu miasta. W marcu przyjrzy się finansowaniu działalności płockich organizacji pozarządowych, a w kwietniu
zaopiniuje sprawozdanie z realizacji budżetu za 2008 rok. Majowe posiedzenie
obejmie 2 tematy: inwestycje w Wodociągach Płockich i działalność zakładów
budżetowych oraz spółek gminnych.
W czerwcu członkowie komisji przyjrzą
się wykupom nieruchomości do zasobu
gminy, pozyskanym środkom z Unii
Europejskiej i kontynuować będą temat
zakładów budżetowych i spółek z udziałem gminy. We wrześniu przeanalizują
wykonanie budżetu za I półrocze i rozliczenia budowy dróg dojazdowych. Na

Teren wokół budynku zostanie wyłożony kostką betonową. Wzdłuż budynku
A powstanie ciąg pieszo-jezdny.
Budynek B, czyli basen wioślarski ma
prawie 900 metrów kwadratowych powierzchni, jest jednopiętrowy, a jego
dach pokryty jest papą. Po remoncie
kształt dachu się nie zmieni, zostanie on
jedynie wymieniony. Od strony wschodniej ustawiona będzie centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna oraz 10 kolektorów słonecznych. Po remoncie na parterze będzie m.in. odnowiony basen wioślarski o wymiarach: 15 m długości, 7 m
szerokości oraz 1,2 m głębokości, siłownie, natryski, szatnie dla dziewcząt
i chłopców. Na piętrze znajdą się: pokoje gościnne, biura zarządu PTW, łazienki
oraz pomieszczenie magazynowe.
Hangar na łodzie wioślarskie o pow. 840
mkw. wybudowano w 1963 roku. Po remoncie zyska nadbudowę, gdzie magazynowane
będą łodzie i sprzęt sportowy. Ponadto wykonawca ociepli ściany i stropodach, a także ułoży nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, oświetleniowe i odgromowe. Łącznik
pomiędzy budynkiem A a hangarem na łodzie
wioślarskie będzie służył szkutnikowi.
Inwestycja obejmie również prace przy
murach oporowych działki, które zabezpieczają ścianę szczytową hangaru oraz budynek B przed osuwającą się ziemią. M.D.

lipiec i październik zaplanowano sprawy bieżące. W listopadzie i grudniu komisja opiniować będzie projekt budżetu
na 2010 rok.
Komisja Polityki Społecznej najpierw
omówi współpracę międzynarodową
dzieci i młodzieży oraz zapozna się
z działaniami władz miasta na rzecz poszerzenia granic administracyjnych.
W lutym przedyskutuje rozwój dyscyplin sportowych – tenisa, lekkoatletyki
i szachów, a także sposoby zapobiegania przemocy i agresji w szkołach.
W marcu komisja zajmie się analizą systemu ochrony zdrowia w mieście i realizacją zadań, związanych z przeciwdziałaniem otyłości dzieci i młodzieży.
Kwietniowe posiedzenie odbędzie się
w żłobkach i przedszkolach, a w maju
głównymi tematami będą formy rozwiązywania problemu bezrobocia oraz waloryzacja płac nauczycieli, pracowników administracji i kultury. W czerwcu
radni zajmą się funkcjonowaniem
PZOZ oraz przygotowaniami do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży,
łącznie z kalendarzem letnich imprez.
W lipcu ocenione zostanie funkcjonowanie placówek upowszechniania kultury (dotowanych z budżetu miasta), a w
sierpniu spółka Wisła. Omówione zostanie również wykorzystanie środków
z Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. We wrześniu radni ocenią przygotowania do nowego roku szkolnego
i wykonanie budżetu miasta w I półroczu. Październikowa tematyka to lokalne kluby sportowe i stan opieki zdrowotnej w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W listopadzie
radni ocenią Straż Miejską i zajmą się
problemem bezdomności. Grudniowe
posiedzenie poświęcone będzie omówieniu projektu budżetu na 2010 rok.
Opr. (j)
Sygnały Płockie
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Wigilia w „siedemnastce”

Doctor honoris causa
Rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Paweł Kruszewski (na zdjęciu z
prawej) otrzymał zaszczytną godność doctora honoris causa Jarosławskiego Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. K.D.
Uszyńskiego w Jarosławiu (Federacja Rosyjska). W swojej stuletniej historii Uniwersytet
przyznał łącznie tylko sześć takich tytułów.
Główne uroczystości obchodów 100-lecia Uniwersytetu przypadły 8 grudnia
2008 r. Rozpoczęły się one od posiedzenia
Senatu uczelni rosyjskiej, w którym uczestniczyła delegacja z naszej uczelni. Następnie odbyła się konferencja naukowa poświęcona tematyce kształcenia pedagogicznego. Wzięło w niej udział m.in. ok. 25
rektorów wiodących uczelni z Federacji
Rosyjskiej.
Oficjalne nadanie tytułu doctora honoris
causa prof. nzw. dr. hab. inż. Zbigniewowi
Pawłowi Kruszewskiemu nastąpiło podczas uroczystej gali jubileuszowej, która

odbyła się w historycznym Teatrze Dramatycznym Wołkowa w Jarosławiu. Na uroczystości obecny był m.in. minister kształcenia Federacji Rosyjskiej – Andriej
Fursienko oraz członkowie Rosyjskiej
Akademii Nauk. W gali uczestniczyło ok.
1000 osób.
W dniach poprzedzających uroczystości
jubileuszowe, delegacja z Polski uczestniczyła w międzynarodowym szkoleniu dla
nauczycieli szkół średnich i lokalnych
władz oświatowych pt. „Skuteczne technologie zarządzania w systemie kształcenia –
doświadczenia międzynarodowe”. Zostało
ono zorganizowane w ramach działalności
Międzynarodowego Instytutu Stosunków
Międzykulturowych założonego przez Uniwersytet w Jarosławiu i Szkołę Wyższą im.
Pawła Włodkowica w Płocku. Wykłady
wygłosiło m.in. czterech przedstawicieli
płockiej Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, wśród nich prof. nzw. dr hab. inż.
Zbigniew Paweł Kruszewski.
KB

Akcja pod hasłem „Razem dla świata
bez ubóstwa” prowadzona jest w Szkole
Podstawowej nr 17 od pięciu lat. Jej celem jest uwrażliwienie dzieci na potrzeby
drugiego człowieka, uczenie spoglądania
na problemy społeczne w kontekście globalnym.
Pomysł zrodził się w momencie, gdy
Ministerstwo Edukacji w 2004 roku zamieściło na swoich stronach internetowych
propozycję Tygodnia Edukacji Globalnej
pod hasłem „Razem dla świata bez ubóstwa”. Stwierdziliśmy, że to ciekawy pomysł
i przystąpiliśmy do realizacji szkolnego
projektu. Za motto przyjęliśmy słowa:
„Nikt nie ma prawa być szczęśliwy sam, bo
naprawdę żyć to pomagać innym żyć”.
Co roku zbieramy środki czystości,
żywność oraz pieniądze. Dzięki ofiarności dzieci i ich rodziców udało się zebrać
dużo darów, które rozprowadzono między potrzebujących z najbliższej okolicy,
czyli mieszkańców osiedla Dobrzyńska.
Pieniądze zgromadzone przez samorząd
uczniowski przeznaczono na paczki świąteczne dla najuboższych płocczan. Listę
potrzebujących wytypował MOPS.

W bieżącym roku zorganizowaliśmy na
terenie naszej szkoły Wigilię dla 65 płocczan będących w trudnej sytuacji życiowej. Społeczność „siedemnastki” przygotowała obfite paczki żywnościowe przy
współpracy sieci sklepów Polo Market,
Caritas Polska oraz firmy Dubielak.
Wigilijne spotkanie zorganizowaliśmy
w szkole 18 grudnia. Podobnie jak
w ubiegłym roku, na stole nie zabrakło: opłatka, pierogów z kapustą i grzybami, kapusty z grochem, śledzików, ryby po grecku i innych potraw przygotowanych przez
nasze panie kucharki na tę niezwykłą okoliczność. Wieczór umiliły Jasełka w wykonaniu uczniów pod kierunkiem siostry Antoniny i p. Agnieszki Kralki, a Święty Mikołaj rozdał paczki przygotowane przez samorząd uczniowski. W tym roku pieniądze
uzyskane z dyskoteki andrzejkowej i loterii fantowej, wystarczyły nie tylko na słodycze, ale i na środki czystości.
Organizatorzy akcji dziękują dzieciom,
ich rodzicom, osobom i instytucjom
wspierającym tę akcję – za wrażliwość
serca, ofiarność i poświęcenie w niesieniu
pomocy najbardziej potrzebującym. M.S.

Lokalny transfer wiedzy
staje się priorytetowym zadaniem w działaniach na rzecz budowania społeczeństwa
opartego na wiedzy. Strategia Lizbońska
uznała bowiem, iż powiązanie sfery nauki
i gospodarki stanowi niezbędny warunek
dla zapewnienia konkurencyjności gospodarki europejskiej w skali globalnej.
W istocie transfer ten powinien realizować się w wymiarze regionalnym i lokalnym, choć efekty tych działań, podejmowanych w całej Europie, widoczne będą
w skali ponadnarodowej. Na konferencji
podjęto próbę wpisania sukcesów regionu
płockiego w europejskie priorytety transferu wiedzy i innowacji. I choć nie mają
one spektakularnego wymiaru, to dla społeczności lokalnej stanowią praktyczny
i widoczny efekt tworzenia nowej filozofii
funkcjonowania rynku w powiązaniu
K. B.
z nauką.

Uzupełnienie
W tekście „Fałszywe palatium” (SP nr 21/201) wśród wymienionych laureatów konkursu na projekt multimedialny „Wędrujemy po mapie zabytków Mazowsza” zabrakło zdobywczyni III miejsca – Marty Dulęby z Gimnazjum nr 5.
Katarzyna Sujecka (również G5) nie zdobyła, jak podaliśmy III nagrody, ale
wyróżnienie. Przepraszamy i gratulujemy.
(rł)

Sygnały Płockie

Ten dzień był wyjątkowy dla małego Jasia. Od samego rana czyhało na niego
wiele niebezpieczeństw. Na szczęście w pobliżu zawsze był dzielnicowy, który
służył pomocą i dobrą radą.

Czego Jaś się nauczy
Jeden dzień z życia małego Jasia to temat nietypowej lekcji, którą przygotowała
płocka policja dla maluchów z pierwszych
klas szkół podstawowych. W Komendzie
Miejskiej powstał pomysł i scenariusz
przedstawienia pt: „Czego Jaś się nauczy…”, a jego realizację wzięła na siebie
Szkoła Podstawowa nr 6. To nowatorski
sposób przekazania najmłodszym podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nauka jak
zachować się, gdy w pobliżu pojawi się
przestępca, co zrobić by nie wpuścić do
domu włamywacza? Przedstawienie to rymowana historia małego chłopca i jego
koleżanki, którzy stale wpadają w jakieś
tarapaty, a z opresji ratuje ich policjant.
Autorką scenariusza jest Anna Lewandowska z zespołu ds. komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji
w Płocku, reżyserem wicedyrektor szkoły
Lucyna Małolepsza, rolę policjanta zagrał
mł. asp. Krzysztof Piasek. Rolę głównego
bohatera, tytułowego Jasia, zagrał dziewięcioletni Mateusz. Wszystkich ujął

swoim profesjonalizmem i zapałem, którego nie powstydziłby się zawodowy aktor.
Na zakonczenie insp. Grzegorz Jach,
pomysłodawca i realizator ogólnopolskiego programu PaT, wręczył organizatorom
Certyfikat programu PaT dla spektaklu
„Czego Jaś się nauczy...” od Impresariatu
programu „Profilaktyka a Teatr” Komendy Głównej Policji.
(mg)

KMP

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
w Płocku zorganizowała 14 stycznia konferencję pt. Transfer wiedzy i innowacji
w warunkach lokalnych. Miała ona miejsce w Towarzystwie Naukowym Płockim,
a jej współorganizatorami byli: Samorząd
Województwa Mazowieckiego i Wyższa
Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, przy współudziale Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, Centrum Komercjalizacji Technologii, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – NOT, Izby
Gospodarczej Regionu Płockiego i Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej
w Płocku. Patronat honorowy nad konferencją objął Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego.
Konferencja poświęcona była transferowi wiedzy i innowacji – zagadnieniu, które
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Pechowo zaczął się nowy rok dla płocczanki z ul. Słonecznej.
4 stycznia w jej domu wybuchł pożar.

O pracy policjanta można mówić z powagą i patosem; bo odpowiedzialna, niebezpieczna, czasem niewdzięczna. Ale zdarzają się sytuacje, które krążą potem jako anegdoty po komendzie i wywołują
powszechną wesołość. Bo trafiają się i takie wezwania...

Pomoc na czas

Policja?! Zajmijcie się lwicą!
RYSZARD UMIŃSKI, KMP PŁOCK

W przedwojennym domu mieszkają
dwie rodziny; na parterze małżeństwo
z córkami, 9-letnimi bliźniaczkami, a na
górze sami dorośli, ale wczesnym popołudniem feralnego dnia w domu była tylko jedna osoba – 56-letnia kobieta.
– Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie
14.10 – opowiada dyżurny policji asp.
sztab. Mariusz Biernacki.
– W pewnej chwili mój sąsiad Piotr
wpadł do mnie i powiedział, żebym mu
pomógł – dopowiada inny funkcjonariusz
z sekcji kryminalnej, który mieszka obok.
Obaj natychmiast dotarli do budynku,
z którego już unosiły się kłęby dymu. Pan
Piotr mieszka na parterze i miał tego dnia
wyjechać z rodziną, ale – na szczęście –
zrezygnował z tego pomysłu. Wybrali się
jedynie do sklepu, a po powrocie stwierdził, że „coś mu z powały na nos kapie”.
Poszedł więc zakręcić rury, bo w starym
domu stale coś nawala i myślał, że to
awaria instalacji wodociągowej. Kiedy
miał zaalarmować sąsiadów z góry, zastał
zamknięte drzwi, poczuł dym i coś jakby
wzywanie pomocy.
– Wpadliśmy po schodach na górę, wyważyliśmy drzwi, było już ciemno od dymu, który wdzierał się do oczu, ściskał
gardło – opowiada kryminalny z płockiej
komendy. – W drzwiach do łazienki zobaczyliśmy najpierw ludzkie nogi, nawet
myśleliśmy najpierw, że to nogi mężczyzny. Wcześniej zdążyłem zawołać, żeby nasze żony, moja i Piotra, wezwały wszystkie służby. W łazience leżała kobieta. Jak
się później okazało, najpierw sama pró-

bowała wodą zalać ogień i ta woda kapała z sufitu u sąsiadów na dole. Szybko wyciągnęliśmy ją z mieszkania i po schodach na dół, na powietrze.
Kiedy kobieta była już na zewnątrz,
pojawili się dwaj kolejni sąsiedzi gotowi
nieść pomoc. Tyle że bez masek trudno
już było oddychać w gęstym dymie
i wszyscy mogli się zatruć. Ponadto nie
wiadomo było jak zachowa się stary budynek, którego drewniany strop wypełniony był trzciną lub słomą. W jednym
momencie mógł zamienić się w płonącą
pochodnię i spłonąć doszczętnie. Na
szczęście strażacy sprawnie ugasili ogień,
starając się oszczędnie lać wodę, żeby
szkody dla mieszkańców były jak najmniejsze.
– Kobieta została karetką pogotowia odwieziona do szpitala z objawami zatrucia
czadem – informuje dyżurny Biernacki. –
Przyczyny pożaru są ustalane.
(m.d.)

– Halo, policja? Ja tu już nie mogę
wytrzymać! Natychmiast zabierzcie ten
helikopter do Warszawy! Bo mi to lata
i lata nad Winiarami!
***

– Policja? Przyjedźcie i zajmijcie się
tą lwicą!
– Jaką lwicą???
– Dużą! Dziękuję bardzo! (osoba domagająca się opieki nad lwicą dzwoni
systematycznie przynajmniej trzy razy
w miesiącu)
***

– Dzień dobry, dodzwoniłem się do
policji?
– Tak, słucham.
– Chcę wynająć psa policyjnego.
– Słucham?
– Bo mi w parowie zginął mały york
i ja chcę, żeby ten policyjny pies mi go
znalazł!
***

– Ja dzwonię, żebyście mnie uratowali!
– Proszę się uspokoić, co się stało?
– One, te atomy, mnie atakują! O, i leci Ufo, przez ścianę do mnie wpadło.
Zróbcie coś!
***

– Policja? Przyjedźcie tu i złapcie ich!
– Kogo, proszę spokojnie opowiedzieć.
– Bo tu ktoś jest stale, jak tylko wyjdę z domu, zaraz wchodzi. Zapchał mi
odkurzacz. Garnki mi poprzestawiał.
I w moich butach chodzi, znowu są
brudne!

***
Jakiś czas temu na przejeździe kolejowym na al. Piłsudskiego w Płocku
uszkodziła się rogatka. Na cztery szlabany jeden się nie opuszczał. Do czasu jego naprawienia ustawiono znak
„Uwaga, uszkodzona rogatka”. Był
środek nocy, żaden pociąg nie jechał,
wszystkie szlabany podniesione, ruch
prawie żaden. Aleją sunie jedno auto,
kierowca zauważył znak i się zatrzymał. Tkwi pośrodku pustej jezdni minutę, dziesięć, kwadrans… Po godzinie telefonuje do dyżurnego KMP:
– No co jest?! Stoję tu już godzinę!
Gdzie jest jakiś policjant, gdzie dróżnik,
długo jeszcze mam czekać!?
– Ale na co pan czeka???
– Żeby ktoś mnie przepuścił!
– No ale szlabany są podniesione, to
dlaczego pan nie jedzie?
– Jak to dlaczego? Bo jest znak, że rogatka jest uszkodzona?! Co, policja na
przepisach się nie zna?! Niech mnie
ktoś w końcu przepuści!
***

Dzielnicowi pracują w terenie, czasem przyjmują interesantów poza komendą. Na taki dyżur zgłosiła się kiedyś kobieta w średnim wieku, znękana okrutnie, wyczerpana. I zmęczonym głosem zwraca się do dzielnicowego:
– Niech pan coś zrobi, moi sąsiedzi za
ścianą co noc kochają się tak głośno, że
ja w ogóle spać nie mogę… No niechże
pan coś z tym zrobi!
(a-KMP)

Noc awantur

23 i 24 grudnia przedświąteczne kontrole policji na płockich drogach zaskoczyły wielu kierowców – nie dlatego, że były, ale dlatego, że zatrzymanym do kontroli kierowcom policjanci zamiast mandatu wręczali życzenia
„bezpieczych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku” od WORD, Komendy Miejskiej Policji w Płocku i kapelana
służb mundurowych.
Policjanci z Sekcji Ruchu Drogowego płockiej komendy byli w te dni wyjątkowo pobłażliwi. Zamiast mandatów i punktów karnych było jedynie przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa i życzenia bezpiecznej drogi
do wigilijnego stołu.
(j)

8

Było spokojnie – zgodnie oceniają
dyżurni z komendy miejskiej i komisariatu na Podolszycach. Choć interwencji
nie brakowało. Najczęściej – 26 razy –
policjanci jeździli do domowych awantur. Trzy osoby powitały nowy rok...
w policyjnym areszcie.
Sierżant Paweł Hamerski, dyżurny
KP na Podolszycach, ocenia, że Sylwester przebiegł „ulgowo” dla komisariatu.
Tu policjanci byli wzywani do awantur
domowych 6 razy, 5 razy zgłoszono zakłócenie porządku, w tym różne zaczepki na ulicy, trzech mocno zalkoholizowanych balowiczów leżących na ulicy
odwieziono do izby wytrzeźwień.
Bogatszą statystykę sylwestrowych
wydarzeń przekazał dyżurny KMP, co
zresztą nie jest dziwne, bo służby dyżurne komendy odbierają zgłoszenia z większej części Płocka i z powiatu.
– Do awantur domowych policjanci
wyjeżdżali aż 20 razy – mówi asp.

sztab. Mariusz Biernacki. Sylwestrowi
dyżurni komendy zanotowali też jednego nietrzeźwego kierowcę. 22-latek
z gm. Raciąż, kierujący toyotą corollą,
został skontrolowany o godz. 3.20.
I prawdopodobnie jest pierwszą na terenie Płocka i powiatu osobą, która w tym
roku straciła prawo jazdy – miał blisko
0,6 promila alkoholu w organizmie.
Sylwestrowi lokatorzy policyjnego
aresztu to: – Mężczyzna spoza Płocka,
który w naszych „apartamentach”
trzeźwieje, oraz kobieta i mężczyzna,
którzy na ul. Słowackiego pół godziny
po północy, a więc już w 2009 roku postanowili „powalczyć” z policjantami –
informuje dyżurny Biernacki. – Pan
rzucił butelką w radiowóz i uszkodził
szybę, a pani soczystą, wulgarną „wiązanką” znieważała funkcjonariuszy.
Jak się uspokoją, będą musieli ponieść
konsekwencje swoich sylwestrowych
(a-KMP)
występów.
Sygnały Płockie
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III edycja konkursu grantowego
Z początkiem stycznia 2009 roku ruszyła III edycja konkursu grantowego. Wnioski o przyznanie grantu organizacje pozarządowe z Płocka mogą składać do 30
stycznia do godziny 15.
W III edycji Rada Fundacji, którą tworzą przedstawiciele fundatorów, a więc
PKN ORLEN, Basell Orlen Polyolefins
i Urzędu Miasta Płocka, postanowiła promować projekty partnerskie. By zachęcić
płockie organizacje pozarządowe do
współpracy, zróżnicowane zostały maksymalne kwoty grantów dla projektów partnerskich i indywidualnych. W przypadku
tych pierwszych, organizacje będą mogły
starać się o 25.000 zł, projekty indywidualne dofinansowane bedą maksymalnie
kwotą 15.000 zł. Niezmienna pozostaje
kwota wkładu własnego, czyli minimum
20% budżetu projektu. Pieniądze te nie
mogą pochodzić od fundatorów Fundacji.
Dla obsługi finansowej projektu beneficjenci III edycji będą zobowiązani założyć
specjalne subkonta. Wyciągi z subkonta,
obok dokumentów finansowych (faktury,
umowy zlecenia, umowy o dzieło, rachun-

ki), będą stanowiły podstawę do rozliczenia transzy i całego projektu.
W III edycji konkursu grantowego obowiązują zmodyfikowane formularze
wniosku o grant, rozliczenia bieżącego
i końcowego. Wszystkie formularze dostępne są na stronie internetowej Fundacji
www.fundusz.ump.pl
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się
2 marca. Beneficjenci będą mieli 10 miesięcy na realizację projektów. W tej edycji
konkursu, na wniosek organizacji pozarządowych, Rada Fundacji wprowadziła także
okres kwalifikowalności wydatków. Ci,
którzy 2 marca otrzymają symboliczny
czek oznaczający grant, w sprawozdaniu
finansowym mogą umieścić dokumenty finansowe od 1 marca 2009 r. W ciągu
dwóch tygodni od momentu ogłoszenia
wyników konkursu beneficjenci powinni
też pisemnie poinformować Fundację
o przyjęciu lub odrzuceniu grantu, w ciągu
miesiąca podpisać, lub też uzgodnić termin
podpisania umowy z Fundacją.
Rozliczenie dofinansowania zobowiązani są złożyć w pierwszym tygodniu stycznia 2010 r.
IT

Panieński Sylwester
W noc poprzedzajacą sylwestrową zabawę na jednym z płockich osiedli doszło do
potężnej awantury, której uczestnikami były dziewczyny w wieku od 17 do 21.
– Wszystko zaczęło się pośrodku nocy:
płocczanka zawiadomiła nas, że do jej córki dobijają się jakieś trzy dziewczyny. Zanim patrol podjechał na miejsce, pod blokiem kłębił się już blisko 20-osobowy tłum
podzielony na dwa wrogie obozy – opowiada dyżurny KMP asp. sztab. Sławomir
Szczypecki. – Kobieta zadzwoniła o godz.
1.05. Mówiła, że do jej córki przyszły trzy
dziewczyny, wywołały córkę z domu, chodziło o jakieś nieporozumienie między nimi.
Córka uciekła do mieszkania, a te panny
wybiły szybę w oknie.

Dyżurny szybko wysłał patrol na miejsce
zdarzenia, ale zaraz trzeba było podesłać
posiłki, bo przed blokiem zdążyła się już
zebrać gromada. Część trzymała stronę
trzech dziewczyn, część – tej jednej.
– Efekt był taki, że awanturujące się
kobiety trafiły najpierw do komendy,
skąd zostały odstawione do policyjnej
iz by za trzy mań – mó wi Sła wo mir
Szczypecki. – To trzy siostry w wieku
17, 20 i 21 lat. Były nietrzeźwe, nawet
tu u nas a potem w areszcie nie mogły
się pohamować i wydzierały się w niebogłosy. Cóż, przed Sylwestrem trzeźwiały na „dołku”.
Będą musiały zapłacić mandat za zakłó(a-KMP)
canie porządku.

„PRZERWIJ CISZĘ”

nia i prowadzenia działalności w sektorze
ekonomii społecznej.

Wszystkie organizacje pozarządowe
z Płocka i powiatu płockiego (nie prowadzące działalności gospodarczej), wspierające ekonomię społeczną mogą wziąć
udział w projekcie „Przerwij Ciszę”,
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Forum Idei Europejskiej w partnerstwie z Fundacją Marty Chojnowskiej
„Przerwij Ciszę”.
Warunkiem udziału w projekcie będzie
oświadczenie osób uprawnionych do reprezentowania organizacji pozarządowej
zgłaszającej udział w projekcie o prowadzeniu działalności wspierającej ekonomię społeczną, w zakresie przynajmniej
jednej z następujących usług: prawnych,
finansowych, marketingowych, doradztwa (indywidualnego i grupowego) oraz
szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założeSygnały Płockie

Tematy kursów i szkoleń:

1) stacjonarne: Język migowy (12 osób
x 2 grupy od 31.01. do 31.05.2009 r.), Rachunkowość od podstaw (10 osób – 1
grupa od 24.01.do 18.10.2009 r.), Neurokinezjologia (20 osób -1 grupa od 29.08.
do 25.10.2009 r.)
2) wyjazdowe: Zarządzanie zespołem
(10 osób – 1 grupa, 21-22.02.2009 r.), Zarządzanie przez cele (10 osób – 1grupa,
28-29.03.2009 r.), Public relations (10
osób – 1 grupa, 16-17.05.2009 r.), Zarządzanie czasem (10 osób – 1 grupa, 2021.06.2009 r.), Komunikacja interpersonalna (10 osób – 1 grupa, 2526.09.2009 r.), Budowanie partnerstw
lokalnych (10 osób – 1 grupa, 2425.10.2009 r.).
Informacje na temat projektu dostępne
są na stronie www.przerwijcisze.org oraz
w Biurze Projektu tel. 024 264 17 51 przy
ul. Kolegialnej 7, I piętro.
IT

Wystarczy jeden telefon
Przejmujące mrozy to duże zagrożenia
dla osób bezdomnych. Tylko w ciągu
dwóch dni w całym kraju zamarzło kilka
osób. – Dlatego apelujemy do płocczan
o nieobojętność wobec osób, które nie
mają dachu nad głową – mówi Jolanta
Głowacka, rzecznik prasowy SM. – To
ważne, żeby zareagować, kiedy można
jeszcze pomóc. Wystarczy zadzwonić do
dyżurnego Straży Miejskiej pod bezpła-tny numer 986 i poinformować o miejscu
przebywania osoby bezdomnej. Jeden taki telefon może uratować czyjeś życie.
Strażnicy – szczególnie zimą – częściej kontrolują pustostany, altanki
działkowe i dworzec kolejowy. Są to
miejsca, gdzie najczęściej przebywają
bezdomni.
5 stycznia, funkcjonariusze Straży odwieźli do Izby Wytrzeźwień dwóch nietrzeźwych bezdomnych, którzy spali na
ławkach przed blokami. – Niestety, często trzeźwe osoby nie chcą jechać do domu dla bezdomnych mężczyzn lub hostelu – ubolewa Głowacka. – Z pomocy nie
chcieli skorzystać np. czterej mężczyźni,
którzy spali w poczekalni na dworcu.
Podobnie było z dwoma bezdomnymi,
którzy spali w piwnicy bloku przy ul.
Dworcowej.
Tego samego dnia, mundurowi wzywani byli również do bezdomnych, którzy w altanie śmietnikowej przy al. Jana
Pawła II rozpalili ogień. Po przyjeździe

na miejsce okazało się, że jeden z bezdomnych jest nietrzeźwy, więc strażnicy wezwali karetkę pogotowia. Lekarz
po zbadaniu zdecydował o odwiezieniu
mężczyzny do Izby Wytrzeźwień. Drugi
z bezdomnych był trzeźwy, zgasił ognisko, ale też odmówił pomocy.
– Wiemy, że jeden z bezdomnych koczuje w prymitywnym szałasie niedaleko bloków przy ul. Gintera – opowiada
rzecznik. – Na grillu odgrzewa sobie
jedzenie i przy nim się grzeje. Też nie
chce od nikogo żadnej pomocy.
Ale nie tylko bezdomni potrzebują zimą pomocy. Często obok nas mieszkają
starsze samotne osoby, które nie mają
siły, aby napalić w piecu, albo nie stać
ich na kupno węgla. W takich wypadkach ważna jest reakcja sąsiadów. Tak
było w przypadku 61-letniej kobiety,
mieszkającej w domu przy ul. Górka.
Z prośbą o interwencję zwrócił się przewodniczący Rady Mieszkańców Osiedla Radziwie. – Gdy patrol przyjechał na
miejsce, okazało się, że w mieszkaniu
panowała minusowa temperatura – mówi Jolanta Głowacka. – Szyby w oknach
były zamarznięte, na podłodze widoczny
był szron, a woda w wiaderkach miała
postać lodu. Na łóżku siedziała zziębnięta kobieta.
Na szczęście, po długich namowach,
kobieta zgodziła się pojechać do Noclegowni dla Kobiet.
(m.d.)

XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Dobry finał
dokończenie ze str. 1
Po raz siódmy z rzędu Orkiestra zagrała
również w Szkole Podstawowej nr 6, której
bez wsparcia sponsorów, udało się zebrać
2678, 63 zł. Obok aukcji – m.in. prac plastycznych dzieci, nauczycieli i rodziców, można było skosztować domowych wypieków
i wysłuchać flażoletowego koncertu dzieci.
11 stycznia

W dniu wielkiego finału, w niedzielę
pierwsi z blisko 300 wolontariuszy pojawili się na ulicach Płocka, tuż przed godz.
9. Nad ich bezpieczeństwem czuwała
płocka policja i Straż Miejska. Na szczęście, w tym roku, nie była potrzebna ich interwencja. Wolontariusze, za okazaniem
identyfikatora, mogli bezpłatnie korzystać
ze środków Komunikacji Miejskiej; gorącej herbaty (sztab w gorące napoje zaopatrzyła firma Dar Natury) i w restauracji
OMBRE w pasażu Grodzkim. Drożdżówki dla kwestujących przekazała Piekarnia
Polpain Wanda, a grochówkę – firma ADMAR.
W sztabie WOŚP przy ul. Tumskiej 9
o godz. 11 rozpoczął się koncert w wykonaniu młodych artystów MDK połączony
z kiermaszem, na którym było można kupić m.in. gadżety WOŚP, wytwory warsztatów terapii zajęciowej przy płockim Zakładzie Karnym, a także prace dzieci
i młodzieży z kół plastycznych MDK.
O godz. 13 na boisku Ogródka Jorda-

nowskiego zaprezentowały się MUSTANGI – drużyna futbolu amerykańskiego.
Sprzedawano tam, za symboliczną złotówkę, gorącą zupę wraz z bułkami – dar od
PSS Zgoda. Dochód ze sprzedaży oczywiście zasilił konto WOŚP.
O tej samej godzinie na Starym Rynku
stanął ambulans PCK, gdzie można było
oddawać krew. Do godz. 17 zrobiły to 22
osoby. W sumie zebrano niecałe 10 litrów.
W MDK w godz. 15 – 18 rozegrany został orkiestrowy turniej tenisa stołowego.
A od godz. 16 na rynku Starego Miasta
rozpoczęły się finałowe koncerty. Zagrały
płockie zespoły Gate i Euforia oraz goście:
Spaces Faces, Jamal i Żywiołak. Podczas
koncertu na scenie pojawili się również
przedstawiciele Wisły Płock, która aktywnie włączyła się w akcję i przekazała na
sprzedaż cenne pamiątki klubowe, m.in.:
złoty medal za zdobycie Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej mężczyzn w sezonie
2007/2008, piłkę z autografami futbolistów Wisły, koszulkę meczową „60 lat
Wisły Płock” z nr 14, w której występował
Sławomir Peszko w barwach Wisły Płock
w sezonie 2006/2007. O godz. 20 rozbłysło nad Tumskim Wzgórzem światełko do
nieba, a po nim, niezbyt liczna, ale wesoła
publiczność bawiła się z zespołem Żywiołak jeszcze kilkadziesiąt minut.
Dochód z XVII finału WOŚP przeznaczony będzie na profilaktykę nowotworową dzieci.
(rł)
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FERIE 2009 FERIE 2009 FERIE 2009 FERIE 2009 FERIE 2009 FERIE 2009 FERIE 2009 FERIE 2009 FERIE 2009

Oferta szkół podstawowych
Nr 1 ul. Pasaż Vuka Karadzica 1
– Ferie z piosenką – zajęcia na terenie SP 1, SP 11, SP 17 (19-21.01)
– zajęcia sportowe (19-22.01)
– zajęcia rekreacyjno-sportowe (27-28.01)
– Teatr językowy – język angielski (20-22.01)
– Ferie z komputerem (23-30.01)
– ferie z językiem angielskim na komputerze (29-30.01)
– zajęcia profilaktyczne – bezpieczeństwo uczniów (29.01)
W szkole będzie również realizowany program „Ferie z lotką”. Program
zrealizuje i zajęcia poprowadzi nauczyciel MDK w Płocku.
Czas trwania zajęć: godz. 9-13, teatr językowy: 8.30-10.30.
Nr 3 ul. Kossobudzkiego 7
– piłka nożna i koszykowa (19-23.01), po 2 godz. dziennie, po 20 uczestników
– unihokej (20-22.01, 27.01, 29.01), 2 godz. dziennie, 25 uczestników
– siatkówka (20-23.01, 27-29.01), 2 godz. dziennie, 40 uczestników
– Turniej Wiedzy i Sprawności (19-23.01, 27.01, 29.01), 2-4 godz.
dziennie, 10-21 uczestników
– piłka ręczna (26.01, 28.01), dla 20 uczestników, 3 godz. dziennie
– zajęcia taneczne (19- 21.01), dla 20 uczestników, 2 godz. dziennie
– zajęcia teatralne (19-21.01), dla 3 uczestników, łącznie 4 godz.
dziennie
– zajęcia artystyczne (26-28.01), dla 20 uczestników, 2 godz. dziennie
Nr 5 ul. Cicha 12a
– angielski na wesoło dla uczniów kl. IV-VI – 19.01 w godz. 10-13
– gry i zabawy ruchowe dla uczniów kl. I-III – 19.01 w godz. 9-12
– turniej piłki siatkowej uczniów kl. IV-VI – 20.01 w godz. 9-12
– gry stolikowe w świetlicy szkolnej dla uczniów klas I-VI – 26.01
w godz. 9-12
– gry komputerowe dla uczniów klas I-VI – 26.01 w godz. 9-12
Nr 6 ul. 1 Maja 11
– zajęcia sportowo-rekreacyjne (różne dyscypliny)
– wyjścia na lodowisko i pływalnię
– zajęcia muzyczno-taneczne
– zajęcia plastyczno-techniczne
– zajęcia wychowawczo-profilaktyczne dla dzieci z rodzin patologicznych oraz dzieci sprawiających trudności wychowawcze
– zajęcia turystyczne „Poznaj swoje miasto i okolice”
– zajęcia informatyczne
Zajęcia odbywać się będą przez dwa tygodnie ferii, tj. od 19 do 30 stycznia w godz. 9-15 w szkole, na lodowisku przy MZOS, pływalni „Jagiellonka”, w Muzeum Mazowieckim i Diecezjalnym, w ZOO, na Starym Mieście
i w miejscach pamięci narodowej, w kinie. Przewidywana liczba uczestników: 80-100 uczniów, zajęcia poprowadzi 8 nauczycieli.
Nr 11 ul. Kochanowskiego 11
– halowa piłka nożna (SP Nr 20)
– piłka nożna dziewcząt (SP Nr 21)
– siatkówka chłopców (SP Nr 22)
– zajęcia sportowe (SP Nr 11)
Zajęcia odbędą się w terminie 19-23.01 po 3 godz. dziennie, dla 25
uczniów
– zajęcia sportowe i taneczne (19 – 23.01), 2-3 godz. dziennie, dla 25 osób
– zajęcia sportowe (19 – 23.01), łącznie 8 godz., dla 16 osób
– warsztaty muzyczne chóru szkolnego: 19.01 w SP Nr 1, 20.01 – w SP
Nr 11, 21.01 – w SP Nr 17, dla 15-20 osób, łącznie 12 godz.
Nr 12 ul. Brzozowa 3
Planuje organizację zajęć sportowych, informatycznych i świetlicowych
w dniach 19-23.01 w zależności od zainteresowania uczniów i rodziców.
Zaplanowano ogółem 63 godz. zajęć.
Nr 13 ul. Sierpecka 15
– gry zespołowe i zabawy sportowe na terenie szkoły dla 40 uczniów kl.
IV-VI w dniach 20 – 21.01
– wyjazd do kręgielni w Galerii Wisła (19.01) dla ok. 25 uczniów
kl. V-VI
– wyjazd do Eldorado (19.01) dla ok. 30 uczniów kl. I-III
– zabawa z konkursami (20.01) na terenie szkoły dla ok. 30 uczniów kl.
I-III.
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Nr 15 ul. Przyszkolna 22
– zajęcia świetlicowe: plastyczne, muzyczne, teatralne, gry i zabawy edukacyjne, program profilaktyczny, gry i zabawy ruchowe, konkursy
– wyjście do kina, muzeum
W zajęciach weźmie udział 25 uczniów, 4 godz. dziennie, łącznie
40 godz.
– zajęcia sportowe w sali gimnastycznej dla 20 uczniów, ogółem 15 godz.
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla 15 uczniów: gry i zabawy dydaktyczne, rozwiązywanie testów, projekty edukacyjne, łącznie 20 godz.
Nr 16 ul. Piasta Kołodzieja 7
– piłka ręczna (19-30.01) dla 30 uczniów, 3 godz. dziennie, (26 – 30.01)
dla 32 uczestników, 4 godz. dziennie
– piłka ręczna i siatkowa (26-30.01) dla 30 uczestników, 4 godz. dziennie
– sporty walki (19-30.01) dla 32 uczniów, 3 godz. dziennie
Zajęcia prowadzone będą na obiektach SP Nr 16, Gimnazjum Nr 1, Zespołu Szkół Centrum Edukacji, MZOS.
Nr 17 ul. Miodowa 13a
W czasie ferii, w terminie 18-26.01 12 uczniów i 2 opiekunów wyjedzie
na obóz sportowy do Białego Dunajca.
Nr 18 ul. Jasna 8
– zajęcia sportowe w sali gimnastycznej (20-30.01) dla 30 uczniów
– zajęcia informatyczne dla 9 uczniów
– zajęcia z uczniem zdolnym (przygotowanie uczniów do konkursu
z przyrody) w dniach 22 – 23.01, 4 uczestników
Nr 20 ul. Korczaka 10
– zimowiska o profilu lekkoatletycznym dla uczniów klas IV-VI. Zajęcia będą odbywać się w hali sportowej (19-30.01) w godz. 8-12. Planowana liczba uczestników: 45 osób. Zajęcia będą prowadzić nauczyciele w-f
– zimowiska dla uczniów klas I-III „Biała przygoda”, na terenie szkoły (19-30.01) w godz. 8.30-12. Planowana liczba uczestników – 40 osób.
Zajęcia będą prowadzić nauczyciele kształcenia zintegrowanego.
Zespół Szkół Nr 2 (SP 21 i G 10) ul. Chopina 62
W szkole zaplanowano zajęcia w hali sportowej (19-30.01). Uczestniczyć
w nich będą: 4 grupy po 15 osób – I tydzień ferii, 6 grup po 15 osób – II tydzień ferii. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele wychowania fizycznego.
Nr 22 ul. Czwartaków 6
– sportowo-rekreacyjne: piłka nożna kl. IV i V (chłopcy) w terminie: 20,
23, 27, 30 stycznia, dla 15-20 uczestników
– sportowo-rekreacyjne: piłka siatkowa kl. IV i V (chłopcy i dziewczęta)
w terminie: 20, 23, 27, 30 stycznia dla 15-20 uczestników
– zimowe warsztaty świetlicowe (19 – 29.01) dla 30 uczestników.
Nr 23 ul. Walecznych 20
– zajęcia sportowe (19-23.01) w godz. 8.30 -11.30 (siatkówka, piłka ręczna chłopców)
– turniej piłki nożnej kl. IV-VI, rekreacyjna piłka ręczna kl. III (2630.01) w godz.10-13. Do udziału w zajęciach, prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego zgłosiło się 88 uczniów klas III-VI.
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Kolegialna 23
– koło matematyczne (27-29.01) w godz. 10-13
– koło przyrodnicze (20 – 21.01) w godz. 10-12
– koło dziennikarskie (19 i 21.01) w godz. 10-13

Oferta gimnazjów
Nr 2 ul. Jakubowskiego 10
– Ferie z komputerem (19 – 20.01) w godz. 9-11, (21-23.01) w godz.
11.30-13, (26-30.01) w godz. 11.30-13
– gry i zabawy w świetlicy szkolnej (19-21.01) w godz. 10-12, (26-27.01)
w godz. 10-12
– rajd „Moje miasto w obiektywie” (20.01) w godz. 9-13
– robótki ręczne „Szydełko i nitka” (19- 22.01, 28-30.01) w godz. 1011.30
– zajęcia sportowe: 19.01 w godz. 8-10 i 12-14, 20.01 w godz. 8-12,
21.01 w godz. 8-12, 22 – 23.01 w godz. 10-12, 26.01 w godz. 10-14, 27.01
w godz. 10-12, 28.01 w godz. 12-14.

Sygnały Płockie

FERIE 2009 FERIE 2009 FERIE 2009 FERIE 2009 FERIE 2009 FERIE 2009 FERIE 2009 FERIE 2009 FERIE 2009
Nr 3 ul. Krakówka 4
– warsztaty polonistyczne dla uczniów kl. II – 19.01 w godz. 9-11.30
– piłka koszykowa chłopców – 19.01 w godz. 9-12
– koło fizyczne „Fizyka na wesoło” – 19.01, 22.01 w godz. 9-11
– turniej piłki siatkowej dziewcząt – 20.01 w godz. 9-12
– zajęcia biologiczne – 21.01 w godz. 9-11.30
– turniej unihoku – 21.01, 28.01 w godz.9-12
– piłka siatkowa chłopców – 22.01 w godz. 9-12
– warsztaty dziennikarskie dla uczniów kl. III – 26.01 w godz. 9-11.30
– piłka nożna chłopców – 27.01 w godz. 9-12
Nr 4 ul. Miodowa 18
– zajęcia rekreacyjno-sportowe dla wszystkich chętnych uczniów tej
szkoły w terminie 20-22.01 i 27-29.01 w godz. 9.45-12. Zajęcia prowadzić
będą nauczyciele w-f
– zajęcia komputerowe w ramach cafe-internet w dniach 19-21.01 i 2730.01 w godz. 10-11.30
Nr 5 ul. Królowej Jadwigi 4
– aerobik – 26 – 29.01 dla 15 uczestników, 8 godz.
– taniec – 19 – 23.01 dla 15 uczestników, 10 godz.
– piłka nożna chłopców – 19-23.01 dla 20 uczestników, 10 godz.
– siatkówka – 19-23.01 dla 15 uczestników, 10 godz.
– piłka ręczna dziewcząt i chłopców – 26 – 30.01 dla 36 uczestników, 10
godz., w hali sportowej w Borowiczkach
Nr 6 al. Jachowicza 20
Na ferie zaplanowano zajęcia sportowo-rekreacyjne w wymiarze 30
godz. lekcyjnych. Będą prowadzone przez nauczycieli w-f na terenie szkoły dla ok. 60 uczniów
– piłka nożna i koszykowa – 19, 21 i 23.01 w godz. 9-11.30 dla 30 uczestników
– unihokej – 19.01 w godz. 11.30-13 dla 15 uczestników
– zajęcia muzyczno-ruchowe – 20 i 22.01 w godz. 9-11.30 dla 15 uczestników
– kometka – 20.01 w godz. 11.30-13 dla 15 uczestników
– piłka siatkowa – 21.01 w godz. 11.30-13 dla 15 uczestników
– piłka koszykowa – 22.01 w godz. 11.30-13 dla 15 uczestników
– piłka nożna – gra rekreacyjna – 23.01 w godz.11.30-13 dla 15 uczestników
Nr 8 ul. Kutrzeby 2a
– piłka siatkowa i rekreacja ruchowa – drugi tydzień ferii, 20 godz.
– lekkoatletyka – pierwszy tydzień ferii, 10 godz.
– piłka nożna dziewcząt – całe ferie, 20 godz.
– piłka ręczna dziewcząt – pierwszy tydzień ferii, 10 godz.
– piłka ręczna chłopców – pierwszy tydzień ferii, 10 godz.
– piłka koszykowa, elementy judo – pierwszy tydzień ferii, 10 godz.
– piłka nożna chłopców – całe ferie, 20 godz.

Oferta szkół ponadgimnazjalnych
Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiego ul. Małachowskiego 1
– piłka siatkowa dziewcząt – 21-23.01 w godz. 9.45-11.15
– piłka siatkowa chłopców – 19-20.01 w godz. 9.45-11.15
– piłka koszykowa dziewcząt – 27-29.01 w godz. 11.15-12.45
– piłka nożna chłopców – 19.01, 21-22.01 w godz. 12.00-13.30
– tenis stołowy dziewcząt i chłopców – 19 i 21.01.w godz. 13.30-14.15,
26.01 w godz. 10.30-11.15, 28.01 w godz. 9.45-11.15
– siłownia dziewcząt i chłopców – 19-20.01 w godz. 11.15-12, 26.01
w godz. 9-10.30, 28.01 w godz. 10.30-11.15
Ponadto 11 uczniów tej szkoły wyjedzie na obóz narciarski do miejscowości Pietralba we Włoszech: 16 – 25.01
Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły ul. 3 Maja 6
Na terenie szkoły zostaną zorganizowane zajęcia sportowo-taneczne, codziennie w godz. 10-11.30. Ponadto czynna będzie biblioteka szkolna
w dniach: 19, 21 i 28.01 w godzinach 11-13.
Zespół Szkół Nr 3 (III LO i G 13) ul. Łukasiewicza 11
– lekkoatletyka – 19 – 23.01 w godz. 10-13, dla ok. 15 osób
– piłka siatkowa – 19.01 – 23.01 w godz. 10-11.30, dla ok. 15 osób
– piłka koszykowa – 19 – 20.01 i 22-23.01. w godz. 11.30-13, 26 – 27.01
w godz. 10-13
– piłka nożna – 28 – 30.01 w godz. 10-13.

Sygnały Płockie

Zespół Szkół Nr 1 (IV LO i G 1) ul. Piaska 5
Proponuje zajęcia sportowe prowadzone przez nauczycieli w-f (koszykówka, lekkoatletyka, siatkówka, piłka nożna) w hali sportowej i zajęcia na
siłowni 19-23.01 w godz. 9-12.30
Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich ul. Abp. Nowowiejskiego 4
– piłka siatkowa dziewcząt i tenis stołowy -19, 23, 28 i 30.01, 3 godz.
dziennie
– piłka siatkowa chłopców – 20, 22, 27 i 29.01, 2 godz. dziennie
– piłka siatkowa dziewcząt – 21 i 26.01, 4 godz. dziennie
– chearleaderki – 20 i 22.01, 3 godz. dziennie
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 ul. Gwardii Ludowej 7
– piłka nożna – 19.01 w godz.10-13, 21.01 w godz.13-16
– piłka siatkowa – 20-21.01 w godz.10-13
– zajęcia sportowo-rekreacyjne – 27-30.01 w godz. 10-11.30
– kółko medyczne – 20, 22, 27, 29.01 w godz. 11-12.30
Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4
Zgrupowania sportowe:
– wioślarstwo: 18-30.01, Zakopane, 43 zawodników + 4 trenerów, 1931.01, Płock, 15 zawodników + 2 trenerów
– piłka nożna: 19-29.01, Darłówek, 20 zawodników (rocznik 1992) + 2
trenerów, 26.01-01.02, Zawiercie k Katowic 20 zawodników (rocznik 1994
i 1995) + 2 trenerów, 19-30.01, Płock, 18 zawodników (rocznik 1993) + 1
trener, 19-31.01, Płock 16 zawodników SKS „70” + 1 trener
– piłka ręczna – 17-18.01 Turniej Piłki Ręcznej ORLEN Express (hala
Chemik), 19-30.01 30 zawodników (grupa i chłopców dwie kat. wiekowe)
i 10 zawodniczek + 2 trenerów, hala Chemika i sala gimn. ZST
– badminton – 19-30.01, 20 zawodników + 2 trenerów.
W czasie ferii nauczyciele wychowania fizycznego będą prowadzili zajęcia sportowe (siłownia, gry zespołowe itp.).
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 ul. Mościckiego 4
Planowane są zajęcia sportowe na terenie szkoły, codziennie w godz. 912. Opiekunami zajęć będą nauczyciele wychowania fizycznego. Młodzież
będzie mogła korzystać z sali gimnastycznej, siłowni i ergometru. W zajęciach może uczestniczyć każdy chętny uczeń.

Oferta placówek wychowania pozaszkolnego
i instytucji kultury
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Tumska 9
– „Ferie w MDK – dobra zabawa zimą” – zajęcia dla dzieci w wieku 813 lat (grupa 25-osobowa). Bogaty program zajęć artystyczno-rekreacyjnych w placówce i w plenerze, w godz. 9-15 prowadzonych przez nauczycieli MDK
– zimowe warsztaty plastyczne „Kontrasty”, przeznaczone dla 15-osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat.
– w ogrodzie jordanowskim w godz. 10-15
– „Ferie z lotką” – zajęcia otwarte dla dzieci ze szkół podstawowych
w Szkole Podstawowej Nr 1
– obóz sportowy piłki nożnej w Zawoi – 26.01 – 01.02. Wyjedzie 20
uczestników Piłkarskiej Szkółki Krasnali plus dwóch nauczycieli MDK
– wybrane zajęcia dydaktyczne odbywać się będą wg tygodniowego planu zajęć w MDK.
HZPiT „Dzieci Płocka” al. Jachowicza 34
Organizuje dla uczestników zespołu obóz szkoleniowo-wypoczynkowy
w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasów Państwowych w Jedlni Letnisko,
w terminie 19-25.01. Wyjedzie 100 uczestników i 8 osób kadry.
POKiS, ul. Tumska 9
Od 19 stycznia organizuje m.in. WARSZTATY WYOBRAŹNI – ciało –
ruch – głos – taniec – teatr oraz warsztaty taneczne i dziennikarskie
Muzeum Mazowieckie, ul. Tumska 8
Ferie w Muzeum odbędą się w dniach 21 – 28 stycznia 2009 (codziennie
w godz. 10 – 14, z wyłączeniem weekendu 24-25 stycznia); w programie: zajęcia plastyczne, w tym tworzenie makiety płockiej Starówki, zabawa w projektowanie herbu miasta, konkursy, rebusy i zgadywanki, zabawy ruchowe.
Koszt uczestnictwa jednego dziecka to 50 zł. Zapisy pod nr tel.: 024/ 364 70 72
lub 024/ 364 70 73.
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Zapis z 31 grudnia 2008 r. z konferencji prasowej Rusłany w auli ratusza, na kilka godzin przed jej sylwestrowym
koncertem na Starym Rynku.

Znów jest Pani w Płocku. Jak wspomina Pani swój pierwszy pobyt i dlaczego
przyjechała Pani do nas po raz drugi?
Dla mnie, dziewczyny ze Lwowa, dużo
lepiej świętować Sylwestra w Europie niż
w Moskwie (Rusłana miała propozycję sylwestrowego show w stolicy Rosji – red.).
Mój tata pamięta jeszcze czasy, kiedy we
Lwowie był ten sam czas co w Warszawie,
a nie w Rosji i mówił mi, że byłoby dobrze,
żebym pojechała do was. Dlatego cieszę się,
że jestem tu, choć mogę mieć kłopoty
w Moskwie (śmiech).
Pamiętam jak byliśmy w Płocku latem
(wówczas Rusłana wystąpiła na finale Miss
Polski, który odbył się w amfiteatrze w 3
sierpnia 2008 r. – red.) i jeździliśmy na takim zabawkowym koniku na Starym Rynku. Było bardzo przyjemnie chodzić po tych
uliczkach, które bardzo przypominają mi te
lwowskie. Dziś spałam w hotelu, skąd mam
piękny widok na Wisłę. I choć wstałam
wcześnie jestem wyspana i pozytywnie naładowana. To jedyne miasto, na mojej trasie, gdzie wstałam na śniadanie (śmiech).
Jak powstają: muzyka, teksty, choreografia, teledyski Rusłany?
Rusłana dużo robi sama, ale nie aż tak dobrze, aby być samowystarczalna. Dlatego
Sasza – mój mąż – pisze teksty. Ich wersje
angielskie tworzą ludzie z Ego Works (USA).
Ja zaś zajmuję się światłem na scenie, efektami pirotechnicznymi, projektuję kostiumy
i czasami sama montuję klipy. Chłopcy
z ekipy lubią żartować mówiąc: nie pokazuj
jej jak robisz tę grafikę, bo następnym razem zrobi to sama. Nie pcham się jedynie
do choreografii.
Jak długo występuje Pani na scenie?
Od 4. roku życia. Moi rodzice często się
o to kłócili. Mama chciała, żebym wyjeżdżała na koncerty i śpiewała na scenie od
najmłodszych lat i związała swoje życie
z muzyką. Tata był przeciwny. Miał nadzieję, że tak jak on wybiorę medycynę. Ale ja
chciałam być bliżej muzyki, więc poszłam
do lwowskiego konserwatorium i zostałam... dyrygentem. Może kiedyś przyjadę
do was z moją orkiestrą. Więc kiedy wygrałam Eurowizję w Stambule (2004) mama
stanęła przed tatą i z dziką radością powiedziała: a widzisz, to ja miałam rację!
Co Pani dało wygranie konkursu Eurowizji?
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Wcześniej nie miałam szans na karierę
międzynarodową. Moja muzyka nie mieściła się w żadnym z obowiązujących stylów muzycznych. Po wygranej okazało się,
że... jest mocno stylowa. W Belgii mój
utwór utrzymywał się 11 tygodni na pierwszym miejscu list przebojów, w Niemczech – 2 tygodnie. W Grecji i Rosji moje
piosenki osiągnęły status złotej płyty, na
Ukrainie – platynowej, a w Czechach podwójnego złota.
Dzięki temu sukcesowi projekt „Wild
Energy” mógł być produkowany w Stanach
Zjednoczonych pod okiem Trevora Fletchera – dyrektora Hit Factory Studio w Miami,
a ja mogłam usiąść przy konsolecie, przy
której pracował kiedyś Eric Clapton i zaśpiewać w duecie z Missy Elliott i T-Painem.
Co Pani dała ta współpraca?
Projekt ma charakter międzynarodowy
i dużą promocję zarówno w Stanach, jak i w
Europie.
A czego tam się nauczyłam? Że producenci kompletnie nie wiedzą, czego ludzie
potrzebują. Tylko kalkulują: to może się
spodobać dziewczętom w wieku 13 – 16 lat,

ale tu trzeba wstawić coś w stylu Britney
Spears, a w tym momencie oblizać usta jak
Justin Timberlake. To śmieszne. Nagrałam
tam płytę, bo mają najlepsze możliwości
techniczne, ale o tych wszystkich „dobrych”
radach nie chcę pamiętać. Kiedy wychodzę
na scenę staram się myśleć tylko o takich
momentach jak wieczór w Istambule, kiedy
to co działo się na scenie wypływało wprost
z mojego serca.
Była Pani przez rok deputowaną ukraińskiego parlamentu. Dlaczego nie startowała Pani w kolejnych wyborach? Nie
myślała Pani o powrocie?
Polityka nie jest dla mnie. To bardzo
okrutna, brudna i skomplikowana gra. Czasami trzeba zawierać takie kompromisy, na
które ja iść nie mogę. Oczywiście nadal śledzę to, co dzieję się w kraju i w Europie.
Niestety, ostatnie wydarzenia pokazują,
gdzie, zdaniem większości państw europejskich, jest miejsce Ukrainy.
Zaangażowała się Pani też w Pomarańczową Rewolucję. Jak pani widzi te
wydarzenia dzisiaj?
Kiedy wiązałam te pomarańczowe szaliki Tymoszenko i Juszczence na Majdanie
zrobiłam to widocznie za słabo, bo na długo
ich nie związałam (śmiech). Ale po raz pierwszy powiem prawdę, choć za granicą zwykle staram się mówić dobrze o moim kraju.
Zauważam pewne negatywne zjawiska, np.
powrót do rosyjskości. Podziwiam Polaków
za to, że tak pielęgnują swoją kulturę i język. U nas młodzi zdają się zapominać język ukraiński i wolą mówić po rosyjsku.
Dziś zobaczymy materiał z Pani ostatniej płyty (premiera: 10 października
2008) „Wild Energy/ Dika Energia” – to
projekt muzyczny, ale również taneczny,
co z tego zobaczymy w Płocku?
Będą światła, efekty pirotechniczne i 11osobowy balet „Zhyttya”. Będzie też niespodzianka – nowa i dzika piosenka, przy
której, mam nadzieję, wszyscy zatańczą.

Nie boi się Pani kilkunastostopniowego
mrozu, który na dziś zapowiadają?
Występowaliśmy w naszych skąpych
strojach w różnych warunkach atmosferycznych, nawet przy 20-stopniowym mrozie,
kiedy podeszwy butów przymarzały nam do
podłoża i daliśmy radę. Dziś będzie tak samo. Wszyscy mamy dusze i ciała słowiańskie, dlatego dziś nie będzie zimno. Myślę,
że nie będzie nawet potrzebne ogrzewanie
na scenie. Niech urząd zaoszczędzi. Dziś będzie królować „Dzika Energia”. opr.(r.ł.)

Rusłana Stepaniwna Łyżyczko

KRZYSZTOF KALIŃSKI

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Mam duszę i słowiańskie ciało

(ur. 24.05.1973 r. we Lwowie) –
piosenkarka, kompozytorka, producentka muzyczna, tancerka, z wykształcenia: dyrygentka i pianistka. Laureatka Grand Prix Konkursu Piosenki
Eurowizji w 2004, gdzie wykonała
utwór „Wild Dances”.
W latach 2006 – 2007 z ramienia
Bloku Nasza Ukraina pełniła funkcję
deputowanej do ukraińskiego parlamentu. W 2007 nie zdecydowała się
na start w przedterminowych wyborach. W 2006 podjęła współpracę
z
Organizacją
Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie (OBWE), dotyczącą problemu handlu ludźmi. Następnie UNICEF powołał ją na Ambasadora Dobrej Woli Ukrainy. Wkrótce
nagrała utwór „NOT FOR SALE” (nie
na sprzedaż), który stał się hymnem
o nowej międzynarodowej kampanii
przeciwko handlowi ludźmi. Rusłana
angażuje się też w akcje charytatywne,
m.in. na rzecz dzieci i powodzian, dla
których wspólnie ze słynnymi braćmi
Kliczko założyła fundacje.
W showbiznesie Rusłana starannie
pielęgnuje swój dziki, nieokiełznany
image. Po ulicach Istambułu poruszała się w zaprojektowanym przez
siebie, wzbudzającym niezdrową sensację kostiumie z kawałków skóry,
powiązanych sznurkami i połączonych stalowymi nitami.
Twierdzi, że na jej twórczość w równym stopniu wpływ ma Jan
Sebastian Bach, jak Deep Purple czy
Led Zeppelin. Swoje pomysły czerpie
też z Huculszczyzny, a jej muzykę
określa się jak Etno Hard Dance. „Wild
Energy” to 11. płyta w jej dorobku.

Sygnały Płockie

Płockie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan rozpoczną się 18 stycznia mszą
świętą w kościele św. Jana Chrzciciela z udziałem przedstawicieli wszystkich Kościołów

Aby byli jedno w Twoim ręku
Mszy (o godz. 18) przewodniczył będzie bp Roman Marcinkowski, a homilię wygłosi bp Ludwik
Jabłoński, Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Tydzień zakończy, 25 stycznia, uroczysta msza św. w katedrze Starokatolickiego Kościoła Mariawitów pod przewodnictwem bp Ludwika Jabłońskiego, a homilię wygłosi bp Piotr Libera.
W organizację Tygodnia włączyli się: Kuria Diecezjalna Płocka, Kościół Starokatolicki Mariawitów,
Parafia Prawosławna Przemienienia Pańskiego, Parafia Ewangelicka, Klub Inteligencji Katolickiej,
Koło Naukowe i Koło Misyjne Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Tematem tegorocznego Tygodnia Modlitwy jest cytat z Ezechiela: Aby
byli jedno w Twoim ręku zaproponowany przez
chrześcijan z Korei Południowej. – Pierwotnie tekst
odnosił się do podziału Izraela na dwa królestwa
(północne i południowe) w czasach kiedy żył i działał Ezechiel (l. 594 –571 p.n.e.). Mieszkańcy Korei
Południowej swój los odczuwają podobnie, oddzieleni od ponad 50 lat od swych północnych braci – mówił podczas konferencji prasowej ks. prof. Henryk
Seweryniak, który zwrócił szczególną uwagę na dwa
punkty programu obchodów Tygodnia Ekumenicznego. – W poniedziałek będziemy się modlić w intencji zmarłego w ubiegłym roku mariawity ks. Wawrzyńca Rostworowskiego, z którym miałem zaszczyt
się przyjaźnić, i zmarłych ,,ludzi ekumenii” z chrześcijańskich Kościołów. Zapraszam też na środową
prelekcję multimedialną zatytułowaną ,,Płock – miasto miłosierdzia”. Zastanowimy się nad tym, czy
Płock jest miastem umiłowanym przez Boga i co to
znaczy. Ks. Seweryniak chce sprowokować dyskusję
na temat zbieżności i rozbieżności ruchu mariawickiego w kontekście objawień s. Feliksy Marii Franciszki Kozłowskiej oraz kultu Jezusa Miłosiernego,
zapoczątkowanego przez objawienia s. Faustyny
Kowalskiej.
Godność osoby

Podczas konferencji omówione zostały również:
instrukcja ,,Dignitas Personae” Kongregacji Nauki
Wiary, dotycząca niektórych problemów bioetycznych oraz nowe tłumaczenie Pisma św., tzw. Biblia
Paulistów. Obecny na spotkaniu ks. dr Andrzej Kobyliński – filozof i etyk – podkreślał, że spór o problemy bioetyczne nie jest sporem o podłożu religijnym, ale moralnym. Zwrócił także uwagę na zjawisko manipulacji terminologicznej: – Od około
2003 r. w dyskusji na ten temat nie używa się słowa
,,klonowanie” w odniesieniu do klonowania terapeutycznego, mówiąc jedynie o komórkach macierzystych. Używanie takiej terminologii zaciera istotę
problemu i ukrywa, że podczas tych zabiegów embrion ludzki, który uznawany jest bezsprzecznie
przez naukę za osobę ludzką, traktowany jest jedynie
jako dawca komórek macierzystych, a po ich pobraniu skazywany jest na śmierć. Nie zgodził się również, aby dyskusję o zapłodnieniu ,,in vitro” w Polsce przedstawiać jako spór między Kościołem katolickim a naukowcami.
„Nowe” Pismo święte

Biblia Paulistów to pierwsze po Biblii Tysiąclecia
tłumaczenie na język polski „Słowa Bożego”. – Od
tego czasu minęło ponad 40 lat. Język polski się
zmienił, niektóre słowa wyszły z użycia lub ich znaczenie nie do końca jest zrozumiałe dla współczesnego czytelnika – mówił biblista ks. dr Tomasz Lewicki. – Chodziło zatem o bardziej współczesną szatę
Sygnały Płockie

językową, bardziej komunikatywną dla nowego pokolenia; choć współczesny, nie oznacza użycia języka potocznego, ale literackiego. Biblia Paulistów ma
pomóc przeciętnemu czytelnikowi wejść w świat
biblijny i zrozumieć tekst ksiąg biblijnych. Nowe
tłumaczenie wzbogacono w większą ilość przypisów
i odsyłaczy, wyjaśniających niezrozumiałe pojęcia
dotyczące historii, geografii, kultury czy też symboliki. Na początku zamieszczono wprowadzenie „jak
czytać Biblię”, a na końcu słowniczek terminów,
tablice chronologiczne i mapy. – To tłumaczenie
o charakterze pastoralnym, będące doskonałą okazją do zapoznania się z Pismem Świętym i lepszego
zrozumienia i przygotowania się do uczestnictwa
w liturgii – zapewnia biblista.
(rł)

Program Tygodnia Modlitwy
SOBOTA, 17 stycznia – DZIEŃ JUDAIZMU –
„Wierzyć po Auschwitz” – wykład ks. H. Seweryniaka. Modlitwa pamięci za Żydów Płocka – ks. A.
Rojewski (Sala Biskupów WSD, godz. 17.45).
NIEDZIELA, 18 stycznia – rozpoczęcie Tygodnia Ekumenicznego: eucharystia z udziałem przedstawicieli wszystkich Kościołów (kościół św. Jana
Chrzciciela, godz. 12).
Po mszy św. AGAPA przygotowana przez Klub
Inteligencji Katolickiej (refektarz WSD).
PONIEDZIAŁEK, 19 stycznia – eucharystia pamięci o ks. Wawrzyńcu Rostworowskim i zmarłych
ludziach ekumenii – przewodniczy ks. inf. S. Wierzbicki. Homilia: ks. I. Mroczkowski (kościół św. Jana Chrzciciela g. 18).
WTOREK, 20 stycznia – WIECZERNIA – nabożeństwo Słowa Bożego „Aby byli jedno w Twoim
ręku” (ez 37,17) z udziałem ks. proboszcza E. Tarasiewicza (p. prawosławna), ks. prob. A. Woltmana
(p. ewangelicka), braci kapłanów mariawickich i ks.
T. Lewickiego – wicedyrektora WSD. Homilia: ks.
Artur Woltman (kaplica WSD, godz. 17).
ŚRODA, 21 stycznia – Płock – Miasto miłosierdzia. Kilka ekumenicznych pytań – prelekcja multimedialna ks. H. Seweryniaka (sala Punktu Konsultacyjnego UKSW, godz. 17).
CZWARTEK, 22 stycznia – rozmowa ekumeniczna „Drogi i bezdroża ekumenii” – przewodniczy ks. Artur Woltman, proboszcz parafii ewangelickiej w Płocku. Udział biorą: ks. G. Grabarczyk
z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, ks. E.
Tarasiewicz z Kościoła Prawosławnego i ks. H.
Se we ry niak z Ko ścio ła Rzym sko ka to lic kie go
(Kościół Ewangelicki, ul. Kazimierza Wielkiego
39, godz. 17).
PIĄTEK, 23 stycznia – Nieszpory (Wieczernia)
Prawosławne – przewodniczy ks. E. Tarasewicz.
Ekumeniczny Wieczór Kolęd – przygowany przez
parafię prawosławną (cerkiew prawosławna, ul.
Kościuszki 18, godz. 17)
SOBOTA, 24 stycznia – eucharystia na zakończenie Tygodnia Ekumenicznego – przew. bp. L. Jabłoński, homilia – bp Piotr Libera (katedra Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, ul. Kazimierza
Wielkiego 27 godz. 17). Po mszy św. AGAPA przygotowana przez kościół mariawicki.

Zespół MultiCamerata w składzie: Wojciech Kołaczyk –
skrzypce I, Dariusz Groblewski – skrzypce II, Zbigniew
Szczęch – altówka, Michał Litwa – wiolonczela, Henryk
Giza – kontrabas

Muzyka grecka
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza 18 stycznia o godz. 18 do Domu Darmstadt na koncert
muzyki greckiej w wykonaniu: Ilias Wrazas –
śpiew, Grigoris Ikonomou – buzuki, Niko Niakas –
aktor, z towarzyszeniem zespołu kameralnego MultiCamerata. W programie utwory: Nikosa Skalkatasa i Mikasa Theodhorakisa. Wstęp wolny.
Zes pół Mul ti Ca me ra ta za i na u gu ro wał swo ją
działalność 15 września 1991 koncertem z cyklu
Niedzielne Koncerty Pałacowe w Sali Złotej nowo
odrestaurowanego Pałacu Dąmbskich w Toruniu.
Od tego czasu zespół dał ponad 600 koncertów
w kraju i za granicą.
Dla ucz cze nia pa mię ci Mi ko ła ja Ko per ni ka,
w związku z przypadającą w 1993 roku 520. rocznicą urodzin i 450. rocznicą śmierci zespół zorganizował wielkie tournee koncertowe w miejscach
jego pobytu w Polsce i we Włoszech p.t. „Hommage’a
Kopernik”. W tym samym roku zespół nagrał swoją pierwszą płytę z muzyką Haendla, Janiewicza,
Koszewskiego i Lutosławskiego.
W 1999 roku dla uczczenia 150. rocznicy śmierci
Fryderyka Chopina MultiCamerata zrealizowała
europejskie tournee koncertowe we Francji, Hiszpanii, Szwecji, Litwie i Łotwie. Ideą koncertów było wykonywanie muzyki wielkiego kompozytora
wraz z pianistami mieszkającymi w krajach, w których odbywały się koncerty.
W 2001 roku, z okazji 10-lecia swojego powstania, zes pół przy współ pra cy z Mi ni ster stwem
Spraw Zagranicznych RP zorganizował tournee
koncertowe w 9 krajach bałtyckich. W 2006 roku
z okazji jubileuszu 15-lecia zespół odbył Bałtyckie
Tournee koncertowe na trasie którego znalazło się 8
krajów bałtyckich. MultiCamerata jest pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu Muzyki i Sztuki
Krajów Bałtyckich.
Zespół od 8 lat współpracuje z Gotlands Blasarkvintett ze Szwecji. W ciągu 17 lat nagrał 11 płyt
CD, dokonał licznych nagrań telewizyjnych i raE.O.
diowych.
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* POMOC SPOŁECZNA * POMOC SPOŁECZNA * POMOC SPOŁECZNA * POMOC SPOŁECZNA * POMOC SPOŁECZNA * POMOC SPOŁECZNA *
potkanie zgromadziło w Państwowej Szkole Muzycznej fundatorów
oraz przedstawicieli płockich organizacji pozarządowych. W II edycji konkursu grantowego udało się zrealizować 27
projektów, które dofinansowano prawie
294 tys. złotych.
Obecny na uroczystości prezydent Mirosław Milewski powiedział m.in. że kiedy powoływaliśmy fundusz grantowy było to przedsięwzięcie nowatorskie w skali kraju. Okazało się, że społeczników
w Płocku nie brakuje i partnerstwo publiczno-prywatne doskonale się rozwija.
Na scenie i w holu PSM efekty swojej
pracy prezentowali niektórzy beneficjenci
II edycji: Fundacja Odnowy Zabytków
Płocka im. Bolesława Krzywoustego,
Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe
Ogródki, Polskie Stowarzyszenie Filmu
Naukowego, Fundacja Marty Chojnowskiej „Przerwij Ciszę”, Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”, Polski Czerwony Krzyż
oraz Płockie Stowarzyszenie Twórców
Kultury, Klub Sportowy FALCON z pokazem tańca latynoamerykańskiego, chór
Pueri Cantores Plocenses z koncertem
kolęd, a także zespół smyczkowy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej.
Bez wsparcia Funduszu Grantowego
nie zrealizowano by prawdopodobnie
takich przedsięwzięć jak:
– zajęcia z terapeutą, kulturalne, krajoznawcze (z 3 posiłkami) dla 30 podopiecznych Katolickiego Stowarzyszenia
Pomocy im. św. Brata Alberta
– ponad 1000 godzin rehabilitacji dla
chorych na SM zorganizowanych przez
Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex
– plener malarski „Płock w obrazach”
Płockiego Stowarzyszenia Twórców
Kultury
– dziecięce spotkania skrzypcowe dla
46 uczniów, zorganizowane przez
Płockie Towarzystwo Muzyczne

S

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” podsumowała II edycję konkursu grantowego

Dobre pomysły nagrodzone

– rozwój kabaretu „Układ Koleżeński” PZERiI
– dwa obozy sportowe dla młodych
piłkarzy Parafialnego Klubu Sportowego Imielnica
– wakacyjny plener filmowy studentów koła naukowego PW w Płocku
– projekt Dyskusyjnego Klubu
Teatralnego na czytanie współczesnej
literatury polskiej
– tyflomapy fragmentów Płocka dla
dzieci niewidomych zainspirowane
przez stowarzyszenie „De Facto”
– PCK zorganizował m.in. 15 akcji
honorowego krwiodawstwa z których
pozyskano 2150 litrów krwi
– pierwszy w Płocku kurs języka migowego zorganizowała Fundacja Marty
Chojnowskiej „Przerwij ciszę”
– Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe Ogródki wynajęło za pieniądze
z funduszu sprzęt na wakacyjne warsztaty muzyczne i realizacji dźwięku
– Fundacja Odnowy Zabytków Płocka im.
Bolesława Krzywoustego odnowiła 3 starodruki ze zbiorów Biblioteki im. Zielińskich

– dodatkowe zajęcia dla najzdolniejszych humanistów w ramach projektu
Deltaklub zorganizowało Towarzystwo
Wspierania Szkolnictwa Wyższego
i Oświaty wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia
Nauczycieli
– rehabilitacja dzieci dotkniętych autyzmem – podopiecznych stowarzyszenia „Odzyskać więzi”
– Dzień Myśli Braterskiej i warsztaty
teatralne dla mieszkańców DPS poprowadzili członkowie Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej
– zimowe korepetycje z emisji głosu
w Poroninie dla chórzystów Pueri Cantores Plocenses
– zakup specjalistycznej odzieży zimowej i ćwiczenia z ratowania tonących
pod lodem dla ratowników WOPR
– nauka jazdy konnej dla dzieci i hipoterapia dla niepełnosprawnych w Parafialnym Klubie Sportowym „Benedykt” w Radziwiu
– świetlica Anioła Stróża w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

wzbogaciła się o 2 komputery i kserokopiarkę
– Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowało cykl wykładów poświęconych zdrowiu i ćwiczenia
rehabilitacyjne dla 60 osób
– warsztaty tańca standardowego i latynoamerykańskiego dla tancerzy klubu
„Falcon”
– 900 godzin ćwiczeń z 50, niepełnosprawnymi dziećmi w „sali doświadczania świata” zrealizowało stowarzyszenie
„Jestem”
– Stowarzyszenie „Kolory życia” zorganizowało latem szkołę życia w Bieszczadach (w Polańczyku) dla 30 niepełnosprawnych
– zajęcia teatralne i muzyczne dla
dzieci i młodzieży przeprowadziło Stowarzyszenie Przyjaciół ZPiT „Wisła”
– świetlica noclegowni dla kobiet
z dziećmi PKPS wzbogaciła się o gry,
zabawki, materiały papiernicze, książki
– NOT wydała obszerną publikację
„Z dziejów budownictwa w Płocku”.
Podczas spotkania przedstawiciele
PKN Orlen przekazali na cele statutowe
Fundacji czek na kwotę 150 tysięcy złotych. Zarząd ogłosił także zasady III
edycji konkursu grantowego, który ruszył 1 stycznia. Organizacje mają miesiąc na składanie wniosków. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na początek marca. W III edycji Fundacja postawi na promocję projektów partnerskich. Organizacje realizujące wspólne
projekty będą mogły starać się o grant
w wysokości 25 tys. zł. Maksymalna
kwota dofinansowania projektów indywidualnych to 15 tys. zł. Niezmienne
pozostaje kryterium wkładu własnego:
minimum 20 proc. budżetu.
(j)

Opłatek organizacji pozarządowych
Jak co roku, przed Bożym Narodzeniem, na zaproszenie Prezydenta Płocka w auli ratusza spotkały się płockie
organizacje pozarządowe. Tegoroczne
spot ka nie od by ło się 18 grud nia
2008 r. W recepcji czekały na liderów
organizacji upominki przygotowane
przez Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy pomocy Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą.
Spotkanie rozpoczęło się okolicznościowym montażem słowno-muzycznym przy go to wa nym przez Zes pół
Emerytów i Rencistów wraz z młodzieżą Gimnazjum nr 6 pod kierunkiem Agniesz ki Gar stki. Na stęp nie
pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych – Kazimierz Cieślik powitał
reprezentantów organizacji oraz zaproszonych gości: ks. biskupa Piotra
Liberę, przewodniczącego Rady Miasta – Tomasza Korgę, radnych oraz zastępcę prezydenta – Piotra Kuberę.
W imieniu Zespołu Konsultacyjnego
oraz Centrum ds. Współpracy z Orga-
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nizacjami Pozarządowymi podziękował za dobrą współpracę i życzliwość
wszyst kim, któ rzy do ce nia jąc wa gę
i potrzebę istnienia i dalszego rozwoju
trzeciego sektora, udzielają nam pomocy, a poprzez to przyczyniają się do
wzrostu aktywności obywatelskiej, od
której w dużym stopniu zależy rozwój
naszego miasta.
W skierowanym do zebranych słowie
bp Piotr Libera przypomniał sylwetkę
arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, wielkiego Polaka, pasterza,
działacza społecznego i męża stanu, któremu Senat RP w specjalnej uchwale
oddał hołd i uznał za wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń Polaków.
Składając życzenia świąteczne przypomniał również hasło Otoczmy troską
życie, które jest jednym z celów działania bardzo wielu organizacji. Przewodniczący Rady Miasta, a zarazem prezes
płockiego hospicjum, podkreślił znaczenie pracy społeczników i życzył zebranym, by – mimo przeszkód i trudności –
nie malało ich zaangażowanie. Zastęp-

ca prezydenta ds. polityki społecznej Piotr
Kubera składając życzenia wyraził radość
z faktu, że w tym świątecznym spotkaniu bierze udział tak liczna reprezentacja płockich
organizacji pozarządowych.
W imieniu Wojewody Ma zo wiec kie go
i jego Pełnomocnika ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi życzenia złożyła Izabella Siander, wyrażając nadzieję, że w nadchodzącym
roku wszystkie dobre praktyki będą
kontynuowane oraz że w środowisku
płockich organizacji pojawi się wiele
nowych i ciekawych inicjatyw.
Kolejnym elementem spotkania opłatkowego było wręczenie przyznanych przez Prezydenta Miasta Płocka
medali „Laude Probus” – za kultywowanie tradycji oręża polskiego, współorganizowanie uroczystości państwo-

wych, upamiętnianie ważnych wydarzeń w dziejach miasta i przygotowywa nie re kon struk cji hi sto rycz nych.
Otrzymali je: przedstawiciele Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 4. Pułku Strzelców oraz komendantka Hufca
ZHP.
Po wręczeniu dyplomów i medali Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych poprosił bpa Piotra Liberę o poświęcenie opłatków, abyśmy mogli
w duchu braterstwa i miłości podzielić
się nimi w tej dużej rodzinie płockich organizacji pozarządowych.
a.cz
Sygnały Płockie

Pierwszy numer poświęcili Herbertowi. W kolejnym będzie Za- Prezydent Płocka ogłosił konkurs na wykonanie zadań publiczdura, a w następnym Szymborska, z którą trwają rozmowy doty- nych w roku 2009 w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Terczące jej przyjazdu do Płocka na promocję pisma.
min składania ofert upływa 21 stycznia.

ZNAJ – w pogoni
za marzeniem

Profilaktyka i promocja zdrowia
Konkurs skierowany jest do organizacji
pozarządowych oraz innych podmiotów
wymienionych w ustawie o działalności
pożytku publicznego. Projekty można
składać na dwa zadania.
Pierwsze dotyczy prowadzenia działań na
rzecz społeczności Płocka w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie. Drugie
zadanie obejmuje edukację zdrowotną i promocję zdrowia, propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie
w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zadanie 1

Sygnały Płockie

Wszyscy autorzy z pierwszego numeru zrezygnowali z honorariów, ale
naczelny „ZNAJ” ma nadzieję pozyskać środki na honoraria: – Robimy
rzecz wyjątkową. Żadne stowarzyszenie literackie, ani SPP, ani SLP nie ma
swojego pisma. Ale musimy zdobywać
na nie środki. Pierwszy numer udało
nam się wydać dzięki wsparciu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Liczymy, że przy drugim,
wesprze nas również Urząd Miasta
Płocka oraz oddziały SAP, których dziś
jest 15.
Bohaterem pierwszego numeru jest
Herbert – jak mówi Krzysztof Bieńkowski – w 2008 r. (Roku Herbertowskim) nie mogło być inaczej, a głównym tematem miłość.
W następnym numerze, w którym
zgodnie z deklaracjami naczelnego ma
być bardziej klarowny podział na temat numeru, część dotyczącą bohatera
i ta poświęconą oddziałom, bohaterem
bę dzie Boh dan Za du ra, a te ma tem
„śmierć”. W kolejnym Wisława Szymborska oraz „tolerancja i mniejszości
narodowe”, a we wrześniowym – Jan
Paweł II i laureaci Międzynarodowego
Konkursu Poetyckiego „Ewangeliczny
Pasterz”.
Tytuł pisma zaczerpnięty został od
Czesława Miłosza, który w latach studenckich działał w Klubie Włóczęgów Wileńskich w sekcji ZNAJ –
czy li Zmar no wa nej Nie dzie li Ani
Jednej.
Nakład pierwszego numeru „Znaj”
to tysiąc egzemplarzy i jest rozprowadzany bezpłatnie. Można też go ściągnąć w postaci e-booka (http://kapitan-matzky.wrzuta.pl/). Kolejny numer już w marcu. Chętnym do współpracy z pismem lub jego prenumeraty
po da je my
kon tak ty
ma i lo we:
B1956@wp.pl (do Krzysztofa. Bieńkowskiego) i matzky@op.pl (Kapitan
Matzky).
(rł)

Zadanie 2

Może być wykonywane m.in. poprzez:
prowadzenie programów edukacyjnych,
propagujących celowość dbania o własne
zdrowie, promujących zdrowy styl życia,
wiedzę o chorobach cywilizacyjnych, czynnikach ryzyka chorób cywilizacyjnych i for-

KRZYSZTOF KALIŃSKI

„Znaj – kwartalnik artystyczno – naukowy – ogólnopolskie pismo Stowarzyszenia Autorów Polskich” to oficjalny i pełny tytuł periodyku, za którym stoi 9-osobowy zespół z Płocka.
– W pogoni za marzeniem dotarłem... tutaj – pisze w pierwszych słowach Krzysztof Bieńkowski, redaktor
naczelny „Znaj”, płocki poeta i członek SAP oraz SLP. To marzenie to
właśnie chęć powołania literackiego
pisma, które pozwoli na prezentacje
jak największej liczby autorów, na
spotkanie twórców, nie tylko z różnych ośrodków w Polsce, ale również
z zagranicy. Pierwszy numer, który
ukazał się w grudniu 2008 r. liczy 180
stron referatów, esejów, wierszy, opowiadań i zdjęć 122 autorów z Polski,
Ukra i ny, Nie miec, Czech i Ser bii.
Wiersze są podane w oryginale i z tłumaczeniem.
– Zależało mi, aby w pierwszym numerze układ autorów był alfabetyczny,
żeby nie było dzielenia ludzi ze względu na wiek, poglądy czy przynależność
do organizacji czy stowarzyszeń – tłumaczy Bieńkowski. – Bo choć jest to
pismo wydawane przez SAP, jesteśmy
otwarci na wszystkich. Zwłaszcza na
młodych, dlatego w „Znaj” będzie taka za sa da, że chęt niej bę dzie my
umieszczać, nawet słabszy, tekst młodszego kolegi, niż tego co ma nazwisko.
Promocją „młodych, nieodkrytych,
war to ścio wych, by strych, rzut kich,
a czasem gibkich” zajmuje się Kapitan
Mat zky vel. Ma ciej Wło dar czyk –
młody płocki poeta, członek zarządu
SAP. Wystarczy obrócić w dłoniach
„Znaja” a przejdziemy do części, którą
„zawiaduje” Matzky. Pierwsza część,
dość skromna, poświęcona jest m.in.
płockim muralom i podwórkom oraz
miłości w stylu trans. – Ale nic nie stoi
na przeszkodzie, żeby w następnym numerze ta część liczyła 50 stron – dodaje Bieńkowski.

Może być wykonywane poprzez m.in.:
prowadzenie Punktów Konsultacyjnych
na terenie Płocka w godzinach popołudniowych i w soboty w godzinach przedpołudniowych lub popołudniowych. Pomoc
musi być udzielana przez osoby posiadające stosowne kwalifikacjenp. psychologa,
pedagoga, prawnika, logopedę, profilaktyka uzależnień, mediatora, lekarza psychiatrę/neurologa. Osoby, którym udzielane
będą porady, nie wnoszą z tego tytułu żadnych opłat.
Realizacja zadania może polegać również na: prowadzeniu klubów/stowarzyszeń
abstynenckich, prowadzeniu działalności
informacyjno-edukacyjnej, np. wydawanie
publikacji – opracowanie oraz/lub rozdawnictwo ulotek, broszur plakatów itp., organizację imprez profilaktycznych (np. festynów, konkursów, pikników, itp.), a także
prowadzeniu grup socjoterapeutycznych.

mach redukcji czynników ryzyka, okresowej kontroli stanu zdrowia i formach działań prozdrowotnych, także z zakresu profilaktyki chorób naczyniowo-sercowych, nowotworowych, układu oddechowego i układu kostno-stawowego. Organizacje mogą
zgłaszać projekty dotyczące organizacji imprez o tematyce prozdrowotnej (np. festynów, pikników, happeningów, konkursów,
olimpiad, itp.) oraz projekty szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji podejmujących tematykę prozdrowotną.
Zadania powinny być realizowane w taki sposób, aby działaniami objęta została
jak największa liczba uczestników. Na ich
realizacje oferent może złożyć jedną lub
kilka ofert.
Szczegółowe warunki realizacji zadań
i wykaz obowiązkowych załączników można znaleźć na stronie http://bip.ump.pl/
w zakładce „ogłoszenia i komunikaty”.
Oferent składa jeden komplet dokumentów bez względu na ilość ofert składanych
w postępowaniu konkursowym. Oferty adresowane na Pełnomocnika Prezydenta Miasta
Płocka ds. Organizacji Pozarządowych należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 na stanowisku
„Biuro Podawcze” w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs” oraz
nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) –
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21
stycznia 2009 roku, do godz. 17.30.
W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data
wpływu do Urzędu Miasta Płocka.
Wzór druku oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Płocka: www.plock.eu
lub otrzymać od Pełnomocnika Prezydenta
Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Misjonarska 22, 09–400 Płock lub
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09400 Płock, pok. 250, 251.
(rł)

Tradycyjne spotkanie noworoczne z Prezydentem Miasta było dla ponad setki kombatantów dużym przeżyciem. Tych, którzy do siedziby Dzieci Płocka nie mogli dotrzeć
o własnych siłach, przywiozły dzieci i wnuki. Oprócz prezydenta Mirosława Milewskiego wiele ciepłych słów usłyszeli od Zbigniewa Czaplickiego – rzecznika Wojewody ds.
kombatantów, kapelana ks. Janusza Filarskiego, przedstawiciela Starostwa. W spotkaniu uczestniczyła też grupa uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 im. Armii Krajowej.
Piękny koncert polskich pieśni i kolęd dały „Dzieci Płocka” wspólnie z goszczącym
u nich zespołem „Jaskółki” z Bielc, który zaprezentował również dwie pieśni mołdawskie. Na koniec 3 pokolenia płocczan łamały się chlebem.
(j)
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Martyna złotą medalistką w judo

Plany i przygotowania

W Sobótce koło Wrocławia rozegrane
zostały w grudniu finały Pucharu Polski
młodzików i młodziczek w judo. Zawody są
traktowane jako Mistrzostwa Polski w tej
kategorii wiekowej. W turnieju wystartowały dwie zawodniczki z płockiego klubu
UKS „Eljot” Płock. Olga Adamska w kat.
wag. 44 kg, zajęła VII punktowane miejsce,
a Martyna Maślanka w kat. wag. 36 kg zajęła I miejsce zdobywając dla Płocka drugi
w historii i pierwszy złoty medal w judo
wśród zawodniczek tej kat. wiekowej.
Wcześniej w Olsztynie w 1997 r. srebrny
medal zdobyła Marta Chojnowska. Czekaliśmy więc aż 11 lat na kolejny medal płockiej młodziczki. Olga i Martyna to podopieczne instruktora Piotra Januszewskiego,
które pierwsze swoje kroki w judo stawiały
pod okiem instruktora Tomasza Korpow-

szczypiornistów…

Martyna Maślanka ze swoim trenerem
Piotrem Januszewskim

skiego, pełniącego rolę opiekuna zawodniczek na tym turnieju.
pm

Puchar Mazowsza w kick-boxingu
Grudniowy weekend (13 – 14) w Tarczynie k/ Warszawy stał się areną Otwartego Międzynarodowego Pucharu Mazowsza. Rywalizacja odbywała się indywidualnie w kategoriach wiekowych seniorów,
juniorów, kadetów, oldbojów i kobiet oraz
drużynowo. Walczono w formułach semicontact i light-contact.
W tym stojącym na bardzo wysokim poziomie sportowym turnieju udział wzięło
250 zawodników i zawodniczek z 8 państw
(Belgia, Niemcy, Polska, Słowacja, Włochy, Węgry, Norwegia i Egipt). Polskę reprezentowało kilkadziesiąt klubów z całego
kraju. Grono to miało również akcent płocki, dzięki zawodnikom klubu LKS „Puncher” Płock. Wszyscy, walczyli w formule
semi-contact.
Marcin Modzelewski w kat. wag. 69 kg
(juniorów), zajął V-VIII miejsce; Mariusz
Bandurowicz kat. 79 kg (juniorów), zajął

miejsce III, zdobywając tym samym brązowy medal OMPM. Mariusz przegrał w półfinale po niezwykle emocjonującej walce
z dużo bardziej doświadczonym zawodnikiem klubu KS „Nadstal”, późniejszym
zwycięzcą tej kat. wagowej. Mariusz Dłużniewski kat. +94 kg (seniorów), zajął lokatę V-VI, wskutek pechowej kontuzji doznanej w trakcie walki. Uczestnictwo w zawodach było dopiero drugim w życiu startem
w turniejach dla płockich zawodników –
wychowanków Piotra Maślanki, tegorocznego Mistrza Europy w Taekwondo International i wielokrotnego medalisty Mistrzostw Polski w Kick boxingu (semi, light
i full- contact) oraz Taekwondo GTF. Przy
okazji klub pragnie gorąco podziękować
firmom: Henczke, Hermes i Altus za uzyskaną wcześniej pomoc w zakupie sprzętu
sportowego, niezbędnego zarówno do treningów jak i startów w turniejach.
pm

JUDO KANO kolekcjonuje medale
W międzynarodowych zawodach rozegranych w Szczecinie zawodnicy klubu
w kategorii młodzików wywalczyli 2 brązowe medale. Na podium stanęli: w kategorii
50 kg Piotr Nanartowicz, a w kategorii 55
kg Artur Sawicki. Zaciekłe walki stoczyli
też: Dawid Łuniewski i Damian Gójski, jednak ze względu na liczbę zawodników
w ich kategoriach wagowych nie dostali się
do finałów. Warto podkreślić, że w zawodach brało udział 215 zawodników z 18 klubów, także z Niemiec, Holandii i Belgii.
Natomiast na płockich matach zawodniczki i zawodnicy JUDO KANO wywalczyli
3 medale. W zawodach międzypowiatowych
Andżelika Giersz wywalczyła złoto w kategorii 30 kg po wygranych 4 walkach z rzędu,
a jej koleżanka Julia Kęsicka brąz. Wśród
chłopców Patryk Bogucki wywalczył w kategorii 66 kg srebrny medal, a Wiktor Antoszewski i Krystian Piaseczny w kategorii 34
kg dwa czwarte miejsca, Giewor Petrosyjan
(najmniejszy z drużyny) zajął 5. miejsce.
Trenerzy prowadzący Leszek Jarosiński
i Michał Berner oraz trener grupy początkującej Marcin Baran są bardzo zadowoleni
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Julia Kęsicka i Andżelika Giersz

z wyników za ubiegły sezon,ale przydałyby
się lepsze warunki do trenowania.
Warto dodać, że UKS JUDO KANO prowadzi zajęcia w okresie ferii zimowych dla
dziewcząt i chłopców od 9 lat. Dla grupy
początkującej zajęcia są w SP nr11 przy ul.
Kochanowskiego 11 we wtorki i czwartki
w godz. 16.30 – 18 (tr. Marcin Baran tel.
501-789-303), także dla dzieci otyłych z dużą nadwagą ciała.
jar

Wraz z początkiem roku wznowili treningi zawodnicy płockiej Wisły. Większe
emocje towarzyszyły jednak piłkarzom
ręcznym, gdyż 5 stycznia odbyli swój pierwszy trening z nowym szkoleniowcem
Flemingiem Oliverem Jansenem. Duńczyk jeszcze na razie musi poruszać się
z listą nazwisk zawodników wraz z przypisanymi numerami i korzystać z pomocy
tłumacza w osobie dyrektora Łukasza
Szczuckiego. Nie przeszkadza mu to natomiast w dość zdecydowanym nakreślaniu
wizji prowadzenia gry. Założenia te są na
swój sposób rewolucyjne, ale z pewnością
niezbędne w osiągnięciu celu, jakim jest
obrona mistrzowskiego tytułu.
Każdy kto śledził poczynania płockich
szczypiornistów w rozgrywkach ligowych
już wie, że zmartwieniem na koniec rozgrywek może być nie tylko kolor medalu, ale
w ogóle jego posiadanie. Liczba drużyn,
która jest na dzień dzisiejszy w stanie pokonać płocczan wzrosła znacznie, a to pokazuje jakie postępy robią inni, podczas gdy
nasi zawodnicy drepczą w miejscu. A zatem z założeniem, że potrzebna jest zmiana
stylu gry, zgadzają się wszyscy, a Jansen
ma być tą postacią w klubie, która wie jak
to zrobić. Na początek ma zostać uszczuplona kadra I zespołu. W pierwszej wersji
miało to być 18 zawodników, dziś mówi się

nawet o 16. Jednocześnie dyrektor Szczucki podkreśla, że nie będzie wyprzedaży zawodników, a to oznacza że zasilą oni szeregi II zespołu. Cykl przygotowań zimowych
także został zmieniony. Piłkarze ręczni nie
będą szlifować kondycji na obozie w górach, jak co roku. Od 5 do 15 stycznia podczas treningów we własnej hali mają zajęcia z biegania, piłki ręcznej i nożnej oraz
zajęcia siłowe. Oliver Jansen zaplanował
także alternatywne zajęcia treningowe, które mają przywrócić szczypiornistom Wisły
„radość z gry”. Nie powinno więc nikogo
zdziwić, jeśli spotkają zawodników Wisły
na przykład w kręgielni. Na 16 i 17 stycznia zaplanowano udział Wisły Płock w turnieju w Głogowie. Szczypiorniści zmierzą
się tam z zespołami Chrobrego Głogów,
Kipera Piotrków Trybunalski i czeskim
zespołem z Jicina. Następnie przez tydzień
odbędą się kolejne zajęcia w Płocku.
W dniach 24-25 stycznia zespół Wisły
weźmie udział w turnieju w Iławie. Rywalami nafciarzy będą: Granitas Kowno,
MMTS Kwidzyn i Traveland-Społem Olsztyn. W płockiej hali kibice będą mogli
zobaczyć swoich pupili w akcji dopiero
4 lutego w meczu Pucharu Polski z AZS
AWFiS Gdańsk, a już 3 dni później w ramach rozgrywek ligowych płocczanie
zmierzą się (7 lutego) ze Stalą Mielec.

…i piłkarzy nożnych
Zgodnie z założeniami włodarzy Wisły
runda wiosenna I ligi ma być potraktowana
jako pierwszy etap budowania zespołu, który w następnym sezonie powalczy o awans
do ekstraklasy. Obecne miejsce w ligowej
tabeli, jak też siła rywali pretendujących do
ligowego awansu nie pozostawiają złudzeń.
Spadek do II ligi raczej Wiśle nie grozi,
więc pozostaje gra o przysłowiową „marchewkę” w środku tabeli. Jednak trener
Piotr Szczechowicz już teraz przygotowuje
szeroką kadrę, z której z pewnością wyłoni
się grupa tworząca I zespół.
Szeregi Wisły do tej pory zasilili: Janusz
Iwanicki (Motor Lublin), Marcin Olejniczak (Sokół Aleksandrów Łódzki) oraz
Krzysztof Wierzba (GLKS Nadarzyn) i Paweł Jurgielewicz (ŁKS Łomża). Pierwszy
z nich to 26-letni skrzydłowy. Jest wychowankiem Pogoni Leżajsk. W latach 20052008 występował w Stali Stalowa Wola.
Jesienią grał w Motorze Lublin, w którym
rozegrał 18 meczów i strzelił 2 bramki.
Marcin Olejniczak to 27-letni pomocnik.
Jest wychowankiem Startu Łódź. Ostatnie
trzy lata grał w barwach Sokoła Aleksandrów Łódzki, z którym awansował z IV do
III ligi. W bieżącym sezonie rozegrał 15
meczów i strzelił jednego gola. Krzysztof
Wierzba jest 23-letnim napastnikiem, wychowankiem Jezioraka Iława. W obecnym
sezonie w rozgrywkach III ligi łódzko-mazowieckiej w 15 meczach strzelił 16 bramek dla GLKS Nadarzyn, w barwach którego występował. Paweł Jurgielewicz to
wychowanek Hetmana Białystok ma 24 lata, mierzy 186 cm wzrostu i waży 77 kg.

W sportowej karierze sportowej występował m. in. w Jagiellonii Białystok, Ruchu
Wysokie Mazowieckie i Warmii Grajewo.
W ostatnim sezonie bronił barw ŁKS Łomża. W ramach testów z zespołem Wisły trenuje bramkarz Łukasz Malec (Gawin Królewska Wola) oraz Mariusz Ragaman
(Warta Poznań) i Łukasz Sękowski (Hetman Zamość). Wiadomo już także, że do
Legii Warszawa powraca z wypożyczenia
do Wisły Kamil Majkowski o którego
upomniał się trener stołecznego klubu Jan
Urban. Na zasadzie porozumienia stron
swoją przygodę z płocką Wisłą zakończył
Jacek Wiśniewski. Nieco wcześniej włodarze Wisły podziękowali za współpracę obcokrajowcom. Rozwiązano kontrakty
z Żarko Beladą, Nikolą Mihailoviciem
i Marjanem Jugoviciem.
Plan przygotowań piłkarzy nożnych zakłada treningi na obiektach przy Łukaszewicza do 30 stycznia. W pierwszej połowie
lutego zawodnicy wezmą udział w obozie
przygotowawczym w Muszynie. W trakcie
przygotowań do rundy wiosennej sztab
szkoleniowy zaplanował także kilkanaście
spotkań sparingowych: 30 stycznia w Gutowie Małym z Jagiellonią Białystok, 14 lutego w Płocku z Narwią Ostrołęka, 15 lutego
w Poznaniu z Lechem, 18 lutego w Płocku
ze Startem Otwock, 21 lutego w Łodzi
z ŁKS, 22 lutego w Płocku z Zawiszą Bydgoszcz, 24 lutego w Gutowie Małym z Motorem Lublin, 25 lutego (miejsce do ustalenia) z Wartą Poznań, 28 lutego w Płocku
z Pelikanem Łowicz i OKS Olsztyn oraz 7
marca w Płocku z Unią Janikowo.
PN
Sygnały Płockie
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Piosenka aktorska w DD

Płockie kalendarze

24 stycznia Płocki Ośrodek Kultury
i Sztuki zaprasza do Domu Darmstadt
na recital Jacka Bończyka pt. „Piosenki kilku Francuzów”. Gość jest aktorem
teatralnym i filmowym, piosenkarzem,
autorem tekstów piosenek, scenarzystą
i reżyserem spektakli muzycznych, wokalistą i gitarzystą formacji rockowej
Bończyk/Krzywański –
Depresjoniści.
Jest absolwentem wydziału aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie – Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu.
Chętnie sięga po teksty
poetyckie i piosenki autorów francuskich, stąd
w Płocku królować będzie tego wieczora piosenka znad Sekwany.
Jacek Bończyk pracował m.in. w Teatrze Muzycznym we Wrocławiu, Teatrze
Dramatycznym w Radomiu, Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, Teatrze
Żydowskim, Syrena, Komedia, Teatrze
Dramatycznym i Rampa w Warszawie.
Brał udział w Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu w 2002 roku, od 2000
roku występuje z recitalami aktorskimi.
Zagrał tez w kilku filmach m.in. „Zakład”
w reż. Teresy Kotlarczyk, „Marszałek Piłsudski” w reż. Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego, serialu „Adam i Ewa” w reż.
Filipa Zylbera, „Klinice samotnych serc”
w reż. Leszka Wosiewicza, serialach –
„Na dobre i na złe”, „Kryminalni”.

Po raz jedenasty płockie firmy zaprezentują w Domu Darmstadt swoje kalendarze przygotowane na 2009 rok. Jak
zwykle prezentowane prace oceniać będzie publiczność i nagrodzi te, które najbardziej płocczanom podobają się.
Otwarcie wystawy nastąpi 28 stycznia
o godz. 18. Kalendarze zgłoszone do XI
edycji ogladać będzie można do 22 lutego, wstęp wolny.
Pomysł zrodził się 11 lat temu, po sukcesie kalendarza Agpressu na warszawskim Vidicalu. Płocki Ośrodek Kultury

Od września 2003 do lutego 2005
roku prowadził audycję autorską Boni
Cafe w radio Kolor. Jest autorem tekstów do piosenek w programach telewizyjnych dla dzieci i młodzieży m.in.
Truskawkowe studio, Zielonym do góry i w filmach animowanych m.in.
Shrek, Ma ła Sy ren ka, Niedź wiedź
w Dużym Niebieskim
Domu, Świat Bobbiego, Taz-mania, Kot Ik!,
Joh nny Bra vo, Ko cia
ferajna w Beverly Hills
oraz tekstów na płytach
Ka ta rzy ny Gro nie c i
Mi cha ła Ba jo ra. Był
tak że au torem sce na riu sza i re ży se rem
Koncertu Galowego w
ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki
Francuskiej w Lubinie
w 2004 roku i autorskiego spektaklu
Terapia Jonasza w Teatrze Rozrywki
w Chorzowie (kwiecień 2007). Od lutego 2008 r. reżyseruje spektakl „Walc
na trawie – piosenki Marka Grechuty”
w Teatrze Syrena w Warszawie.
W 1992 roku otrzymal wyróżnienie
XIII Przeglądu Piosenki Aktorskiej
we Wrocławiu, w 1999 roku zdobył
Grand Prix XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej w Lubinie, a rok później Grand Prix XXI
Prze glą du Pio sen ki Ak tor skiej we
Wrocławiu.
Początek recitalu w Domu Darmstadt
o godz. 18. Cena biletu: 20 zł.
(j)

W Klubie podróży im. Tony’ego Halika

Iran – upadły Eden
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki organizuje 22 stycznia w Domu Darmstadt
kolejną wyprawę w ramach Klubu „Podróże” im. Tony’ego Halika. Tym razem po drogach i bezdrożach Iranu
oprowadzać nas będą: Magda Kaniewska i Jakub Janiak.
– Do Iranu trafiliśmy trochę przez przypadek – opowiadają przewodnicy. – Języka perskiego uczyłem się dopiero w autobusie do Teheranu, plan podróży układaliśmy na miejscu, a za każdym rogiem czekała niespodzianka kusząca czymś zupełnie nowym, nieznanym. W Iranie, tam na
miejscu, nic nie wygląda tak jak w gazetach. Jest egzotyka, okropny upał, dziwne
litery i zwyczaje. Inaczej otwarte są sklepy, ludzie inaczej się ubierają, są inne
cegły i inaczej pije się herbatę. Ale też są
wspaniali ludzie – otwarci, ciekawi świata, pomocni i ciepli. Chcielibyśmy pokazać nasz sprint przez kraj czterokrotnie
starszy od naszego. Kraj, który ledwie
musnęliśmy końcami palców, bo miesięczna wiza dla obszaru dwa razy większego
niż Polska to stanowczo za mało.
Chcielibyśmy przybliżyć świat muzułmanów, który jest inny, zaskakujący, ale
niosący ze sobą wiele mądrości i spokoju. Świat, w którym same litery, wykaliSygnały Płockie

grafowane z kunsztem są poezją. Chcielibyśmy na końcu pokazać jak wygląda
od środka fragment przerażającej osi
zła i terroru pod rządami krwiożerczych
Ajatollachów, zamknięty pośrodku pustyni. Bo wtedy okaże się, że żyją tam ludzie bardzo podobni do nas, rządzą politycy zupełnie jak nasi i ani po teherańskich, ani po warszawskich ulicach nie
biegają białe niedźwiedzie.
Iran to trzeci świat, ale czasem nie
warto wszystkiego upodabniać do pierwszego.
Początek podróży o godz. 18, wstęp
wolny.
(j)

i Sztuki podchwycił ideę i postanowił
stworzyć w Płocku lokalny przegląd takich, jedynych w swoim rodzaju, wydawnictw. Odtąd, zawsze pod koniec stycznia
można oglądać kalendarze instytucji, firm
dużych i małych, bogate 12-planszowe i te
skromniejsze, aż po malutkie listkowe.
Największe zainteresowanie wzbudzały
dotychczas te ze zdjęciami miasta, współczesnymi oraz archiwalnymi. Niejednokrotnie nietuzinkowy projekt, szata graficzna stawały się głównym atutem przyciągającym wzrok widza.
(j)

Ikony Rumina
Od 9 stycznia w Domu Darmstadt czynna jest wystawa ikon Roberta Rumina.
Artysta malarz urodził się w 1968 roku
w Nowym Sączu. W swoim malarstwie
inspirowanym ikoną bizantyjską, stosuje
śmiałe połączenie tematyki tradycyjnej ze
współczesną. Jak sam mówi, jego spotkanie z ikoną przed kilku laty odmieniło dotychczasowe pojęcie artysty o malarstwie
i całe jego życie. – Zgłębić tajemnice warsztatu i języka ikonografii, to wejść do innego świata, świata harmonii, miłości i pokoju. Być po niewidzialnej stronie istnienia
to cel, do którego można dążyć przez całe
życie pracy twórczej. Być gotowym na
chwilę, w której otworzą się oczy i ujrzysz
wszystko to, co zawsze było zakryte, czego
istnienie czułeś w najgłębszych pokładach
swojego serca.
Robert Rumin mieszka i tworzy w Jamnicy. Fascynacja sztuką cerkiewną i pierwsze próby własnej twórczości, idące
w tym kierunku sięgają dwudziestu lat
wstecz. Punktem wyjścia stały się turystyczne wędrówki autora po Łemkowszczyźnie, chociaż nie interesowały go wówczas szczególnie same ikony, a bardziej
„cała cerkiew z jej świętą przestrzenią”.
Zogniskowanie zainteresowań na ikonie
i podjęcie własnych prób twórczych dokonało się z czasem, w sposób dla malarza
naturalny. Zaprezentowane na wystawie
prace pochodzą z ostatnich czterech lat,
gdy nastąpiło szczególne duchowe i artystyczne „zagłębienie się” w całej sferze
kultury prawosławnej.
Paradoksalnie, ta prawdziwa eksplozja
talentu Roberta Rumina przypada na okres
ciężkich doświadczeń zdrowotnych w jego
życiu. Artysta z pasją studiuje twórczość
dawnych ikonopisów. Najbliższa jest mu
duchowo średniowieczna ikona bizantyjska z X w. oraz rosyjska szkoła malowania

Kino dokumentu niemieckiego

Polacy i Niemcy
20 stycznia o godz. 10 i 17 Płocki
Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza do
Domu Darmstadt na pokaz filmu z cyklu „Kino dokumentu niemieckiego” pt.
„Na czasie – Polacy i Niemcy”.
Głównym tematem filmu są aktualne
stosunki polsko-niemieckie, na początku XXI w., perspektywy ich rozwoju

ikon Andrzeja Rublowa z przełomu
XIV/XV wieku. Dla Roberta Rumina, tak
jak dla dawnych ikonopisów, malowanie –
pisanie ikon – posiada wymiar sakralny,
jest formą doświadczenia obecności Boga
i kontaktu z Nim. Maluje farbami akrylowymi na desce lub na płótnie naklejonym
na deskę. Chętnie sięga po stare, uświęcone tradycją drewno. Podobrazia jego prac
to fragmenty ze starych, zniszczonych ław
kościelnych i cerkiewnych, mebli ludowych, drzwi, szaf, łóżek, wiek skrzyń,
niecki i stolnice, kawałki belki zrębu chałupy. Takie stare deski, służące nieraz ludziom przez setki lat, „poświęcone i wymodlone”, najlepiej – zdaniem artysty –
nadają się na ikonę, gdyż, „...w takim
obrazie praca tych ludzi zostaje przechowana, ci ludzie jakby żyją z tym obrazem”/R.R./. Szczególnie chętnie wykorzystuje stare blaty od stołów, przy których
koncentrowało się przecież życie rodzinne.
Artysta wskazuje, że ikona musi powstawać w „sprzyjającej przestrzeni”, którą dla
niego jest przede wszystkim kochająca rodzina i cała sfera życia rodzinnego, dodająca sił, dająca natchnienie i warunki dla
uprawiania twórczości.
Wystawa czynna będzie do 25 stycznia,
wstęp wolny.
Z. Wolanin

w jednoczącej się Europie. Do refleksji
na ten temat skłania 10. rocznica (17
czerwca) zawarcia polsko-niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie
i Przyjaznej Współpracy oraz nasuwająca się teza, że oczekiwania Polski wobec Niemiec i Niemiec wobec Polski
odbiegają niejednokrotnie od zapisów
traktatowych, a także listów załączonych do traktatu.
Wstęp wolny.
IW
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*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*
19 stycznia mija termin składania ofert dla organizacji pozarządowych działających w sferze kultury i sztuki oraz sportu i kultury fizycznej na działania w 2009 roku.

Cztery zadania kultury

Koncerty w Domu Darmstadt
Założony w 2007 roku „POLISH QUARTET” jest jednym z najbardziej interesujących zespołów młodego pokolenia. Kwartet stworzyło czworo utalentowanych muzyków-solistów, których
wspólną pasją stało się interpretowanie
dzieł kameralnych. Ich nieskazitelny
warsztat wykonawczy został doceniony
już u progu wspólnej pracy podczas
międzynarodowego konkursu im. P.
Borcianiego w Reggio Emilia, kiedy to
znaleźli się w najlepszej dziesiątce zespołów z całego świata. Każdy z koncertów PQ spotyka się z uznaniem krytyków, a publiczności na długo pozostaje
w pamięci. Kwartet ma w planach kolejne udziały w konkursach międzynarodowych, a propozycje koncertowe
otrzymuje z najbardziej znakomitych sal
Polski oraz spoza granic kraju.
Każdy z muzyków jest indywidualnym stypendystą Ministerstwa Kultury
i Sztuki. Od 2008 roku opiekę pedagogiczną nad zespołem sprawuje wybitny

pedagog i członek kwartetu „Camerata”
Piotr Reichert.
Młodych muzyków będziemy mieli
okazję zobaczyć i usłyszeć 17 stycznia
o godz. 18 w Domu Darmstadt przy Starym Rynku 8. Koncert zatytułowano
„Polish Quartet – muzyczne inspiracje”,
a zaprezentują się w nim: Wojciech Koprowski – I skrzypce, Aleksandra Tomasińska – II skrzypce, Michał Bryła –
altówka, Karol Marianowski – wiolonczela.
Natomiast 15 stycznia, również
o godz. 18 w DD rozpocznie się koncert
karnawałowy w wykonaniu uczniów
klasy śpiewu solowego prof. Jolanty
Sieniewicz płockiej Państwowej Szkoły
Muzycznej. Zaprezentują oni m.in. polskie pieśni Chopina i Karłowicza, przeboje Abby, a także repertuar musicalowy. Wokalistom akompaniować będzie
na fortepianie Michał Grabias i Maria
Mieczykowska.
Wstęp wolny.
IW

2 MLN ZŁ NA KULTURĘ I SZTUKĘ
Do 30 stycznia 2009 r. organizacje
pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych
realizowanych na terenie województwa
mazowieckiego. Pomoc finansową
można uzyskać m.in. na organizację festiwali, wystaw artystycznych, przeglądów, warsztatów artystycznych, plenerów, przedsięwzięć o charakterze narodowym i regionalnym, a także edukacyjnym. W 2009 roku na ten cel (realizowany od 1 kwietnia do 20 grudnia br.)
w budżecie województwa mazowieckiego zarezerwowano 2 mln zł.
W tym roku organizacje pozarządowe
mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w ramach pięciu zadań:
Zadanie I – organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, konkursach, przeglądach, warsztatach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla
polskiej kultury i sztuki – na terenie województwa mazowieckiego.
Zadanie II – organizowanie lub
uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową oraz
ludową, związaną z upamiętnieniem
osób i miejsc zasłużonych dla Mazowsza, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
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Zadanie III – edukacja kulturalna
dzieci i młodzieży w różnych formach.
Zadanie IV – wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji
i periodyków, książek, katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, dotyczących Mazowsza.
Zadanie V – Fryderyk Chopin –
atrakcja kulturalna Mazowsza.
Oferty konkursowe należy składać osobiście – w jednym z punktów Kancelarii
Ogólnej przy ul. Brechta 3, Jagiellońskiej
26 lub Ks. I. Kłopotowskiego 5 w godzinach 8 – 16 lub za pośrednictwem poczty
(decyduje data stempla pocztowego) ul.
Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa. Na
kopercie należy podać nazwę – „KONKURS OFERT, UPOWSZECHNIANIE KULTURY I SZTUKI, ZADANIE NR...”. Oferty można nadsyłać także
drogą elektroniczną na adres urzad_marszalkowski@mazovia.pl. Przyjmowane
będą tylko te oferty, które będą opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Maksymalna kwota dofinansowania
dla jednej oferty wynosi 20 tys. zł.
Wzór formularza oferty oraz szczegółowy regulamin konkursu dostępne są
na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce organizacje pozarządowe.
mm

700 tys. zł – to planowana, łączna wysokość dotacji na dofinansowanie zadań
w ramach konkursu z zakresu kultury
i sztuki w 2009 roku (w 2008 r. było 360
tys. zł). Zadania publiczne mogą być realizowane od 1 stycznia 2009 r. do 31
grudnia 2009 r. Organizacje mają do
wyboru cztery zadania, w ramach których mogą przygotować swoje oferty.
Pierwsze – JEST TAKIE MIASTO
PŁOCK – dotyczy projektów literackich,
teatralnych, plastycznych, fotograficznych i muzycznych, mających na celu
umacnianie tożsamości lokalnej. Zadanie
2 – MIĘDZYCZAS – koncentruje się na
projektach kulturalnych odnoszących się
do ludzi, tradycji, miejsc i wydarzeń wpisanych w historię i teraźniejszość Płocka.
Projekty innowacyjne, oryginalne, upowszechniające nowatorskie formy ekspresji w sztuce, będące dialogiem ze
współczesnym światem to Zadanie nr 3
zatytułowane
„LABORATORIUM
EDeK – Eksperymentalne Działania Kulturalne”. Działania i przedsięwzięcia mające na celu upowszechnianie polskiej
i światowej kultury i sztuki oraz edukację
kulturalną wpisują się w treść Zadania 4.
Dotacje mogą być wykorzystane
w szczególności na: wynagrodzenia
wypłacane na podstawie umów o dzieło
i umowy zlecenia oraz honoraria, z wyjątkiem wynagrodzeń i honorariów dla
członków i przedstawicieli podmiotu realizującego projekt oraz członków ich rodzin, wynajem obiektów i sal niezbędnych do przeprowadzenia zadania, koszty obsługi technicznej, poligrafię czy nagrody rzeczowe lub finansowe. Miasto
dofinansuje również, z pewnymi warunkami, koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu. Dotacje nie będą udzielane m.in. na: realizację projektów, które
uzyskały środki finansowe z budżetu
miasta Płocka z innego tytułu, pokrycie
deficytu zrealizowanych wcześniej
przedsięwzięć, podatki, cła, opłaty skarbowe, leasingowe, zakup środków trwałych czy usługi telekomunikacyjne.

Szczegółowe informacje na temat samego konkursu, jak i niezbędnych dokumentów i załączników do składanej oferty można znaleźć na stronie
http://bip.ump.pl/ w zakładce „komunikaty i ogłoszenia”. Informacji udziela
Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta
Płocka, Stary Rynek 2 tel. 024 367 16 34.

Japoński dar

nia, organizowanymi przez Państwową
Szkołę Muzyczną w Płocku.
Eiichi Nakayama wspiera sam konkurs, fundując nagrody dla młodych pianistów w postaci fortepianu i wyjazdu
na koncerty do Japonii (w ostatniej edycji obie nagrody zdobył Krzysztof Książek z Krakowa). Grudniowy prezent to
ogromna pomoc w wyposażeniu szkoły,
która instrumentalne zakupy tej miary
poczyniła 10 lat temu.
Za tak wielki wkład w rozwój młodych polskich pianistów oraz promowanie kultury polskiej zagranicą, japoński gość w listopadzie 2008 roku
uho no ro wa ny zo stał przez mi ni stra
kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego medalem Gloria
Artis.
PSM

Do Państwowej Szkoły Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego przyjechało w grudniu 5 pianin firmy Yamaha. To
kolejny dar Eiichi Nakayama z Japonii
dla młodych płockich muzyków.
Ten nietuzinkowy japoński „Mikołaj”
jest właścicielem firmy Kigou Kai, zajmującej się produkcją szkła artystycznego, działającej na terenie Japonii i Francji. Przede wszystkim jest jednak melomanem i wielkim miłośnikiem muzyki
Chopina. Szczególnym uwielbieniem
darzy naszą, nie żyjącą już, wybitną pianistkę Halinę Czerny-Stefańską, stąd zapewne jego zainteresowanie dorocznymi konkursami pianistycznymi jej imie-

...i dwa bloki sportu

Prezydent Płocka ogłosił również
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009. Konkurs ma na
celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań
publicznych Miasta Płocka w zakresie
sportu i kultury fizycznej, podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno – ekonomicznego miasta, zaspakajania potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców, a w
szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji zdrowotnej poprzez sport przede
wszystkim dzieci i młodzieży, wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych, zagospodarowania czasu
wolnego i podniesienia bezpieczeństwa
publicznego.
W Płocku przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będzie w 2009 roku zadanie ujęte w bloku
programowym: 1. Szkolenie zawodników oraz upowszechnianie sportu poprzez udział w zawodach miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.
2. Organizacja zawodów sportowych
oraz sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Płocka w I półroczu 2009 roku.
Szczegółowe informacje na temat samego konkursu, jak i niezbędnych dokumentów i załączników do składanej oferty
można
znaleźć
na
stronie
http://bip.ump.pl/ w zakładce „komunikaty i ogłoszenia”. Informacji nt. konkursu
udziela Urząd Miasta Płocka – Wydział
Kultury i Sportu tel. 024 367 16 31. (rł)

Sygnały Płockie

*PŁOCKI OGRÓD ZOOLOGICZNY*PŁOCKI OGRÓD ZOOLOGICZNY*PŁOCKI OGRÓD ZOOLOGICZNY*PŁOCKI OGRÓD ZOOLOGICZNY*

Zimowy spacer w ogrodzie
Zima w zoo? To jest to! Wystarczy
tylko spojrzeć na pandę małą, która

przybyła do nas z Warszawy 23 grudnia ja ko gwiazd ko wy pre zent pod
choinkę dla Płocka. W Wigilię radośnie biegała po wybiegu. – Nasłuchiwaliśmy co ma do powiedzenia i...
ogólnie była bardzo zadowolona –
mówi Aleksander Niweliński, dyrektor ogrodu. W środę 7 stycznia, kiedy
tem pe ra tu ra oscy lo wa ła przy – 20
stopniach Celsjusza panda skakała sobie beztrosko z gałęzi na gałąź. Takie
zimowe spacery urządza niemal codziennie. Z zimy cieszą się też pantery śnieżne, pingwiny i foki. Nawet
lwy wychodzą codzienne na jedno lub
dwugodzinne spacery. Działa też mini-zoo.
Remonty i plany

Na śniegu nie zobaczymy na pewno
kangurów i małp, no i nici z wyprawy

do pawilonu z płazami i gadami. Trwa
tam remont. Wzmacniane są fundamen ty. Bę dzie wy mie nia ne m.in.
oświet le nie, in sta la cja elek trycz na,
posadzki oraz część terrariów. Na lepszą pogodę czeka przebudowa dachu.
Na dłuższy czas będziemy musieli poże gnać się rów nież z ak wa ria mi.
Trwają przenosiny ryb, dla których
zakupione zostały specjalne plastikowe pojemniki po 1000 l i 5000 l.
Część poczeka na nowe akwaria, a pozostałe zostaną przekazane do innych
ogrodów. Na nową aranżację będziemy jednak musieli poczekać dłużej,
ale jak zapewnia dyrektor liczy się
efekt, a ten – żeby był zadowalający –
wymaga długich przygotowań i ogromu pracy.
Z wiosną zapewne rozpocznie się
oczysz cza nie no wych te re nów zoo

i przygotowanie pod planowaną infrastrukturę. Na przebudowę czeka wybieg dla żyraf, który wzbogaci się
m.in. o kojec dla dziecka. Dyrektor
Niweliński chciałby również sprowadzić do Płocka gepardy. Lokum dla
nich zaplanował w opuszczonym wybiegu wilków grzywiastych. – Samica
zmarła ze starości, a wiekowy samiec
pojechał do ZOO w Warszawie, gdzie
– raczej już po raz ostatni – utworzył
parę hodowlaną – tłumaczy. – Świadomie nie umieszczamy w nim nowych
zwierząt. Część prac wykonamy własnymi siłami; wymiana starego, zardzewiałego ogrodzenia, przebudowa
budynku.
Ostat nim ma rze niem dy rek to ra,
które ma duże szansę na realizację,
jest budowa wybiegu dla niedźwiedzi
brunatnych (patrz obok).
(rł)

Czy niedźwiedź brunatny wróci do płockiego zoo? Są na to duże szanse. Dyrektor
Niweliński myśli o ponad hektarowym wybiegu i imponującej ścieżce dydaktycznej.

Będziemy ratować niedźwiedzie?
Dzię ki nam, tu ry stom, niedź wie dziom brunatnym coraz trudniej znaleźć miejsce do życia w naturalnym
środowisku. Zagrożenie jest na tyle
poważne, że już nie tylko krajowe, ale
i światowe organizacje zaczynają się
interesować „polskim misiem”. Od co
najmniej kilkunastu tygodni w stacjach telewizyjnych można zobaczyć
krótkie spoty organizacji ekologicznej WWF zatytułowane „Pomóż nam
chronić polskie niedźwiedzie”. WWF
zbie ra fun du sze m.in. na li cze nie
gwar (niedźwiedzich jaskiń), badania
DNA polskiego drapieżnika i akcje
edukacyjne dla osób wybierających
się w góry. Na stronie internetowej
organizacji, można znaleźć m.in. informacje jak zachowywać się w Tatrach, Beskidach i Bieszczadach, by
po móc tym dra pież ni kom prze żyć
kontakt „w krainie turystów”. Z kolei
EAZA rusza z kampanią ochroniarską
„Nie cał kiem par szy wa 12-tka”. Ta
„dwunastka” to m.in. norka europejska, wilk, ro so mak, lis ar ktycz ny
Sygnały Płockie

i hisz pań ski oraz wy dra i pol ski
niedźwiedź – drapieżniki, którym ludzie coraz bardziej uprzykrzają życie.
Płockie zoo chce, nie tylko włączyć
się w działania promocyjne tego programu, ale zrobić duży krok naprzód
i wybudować imponujący, ponad hektarowy wybieg oraz, równie imponującą, ścieżkę dydaktyczną wraz z imitacją misiowej gawry.
– Mamy miejsce, czyli wybieg, na
którym dziś znajdują się lamy i kucyki. Wybieg mógłby być niemal identyczny jak w Alpen Zoo Innsbruck (Austria). Z tym, że oni mieszczą się na
600 mkw, a u nas byłoby dwa razy tyle – tłumaczy dyrektor i pokazuje
zdjęcia, które przypominają alpejski
stok; kamienne bloki, mały wodospad
i basen z żywymi pstrągami tęczowymi, na które poluje miś.
– Zadzwoniłem do dyrektora zoo
w Insbrucku, który zgodził się przesłać nam projekt wybiegu, teraz jest
adaptowany do naszych potrzeb. Goto we są już ba da nia ge o de zyj ne

„płockiego stoku”, trwa
opracowywanie projektu
i poszukiwanie środków
na realizację. Pomysł podo ba się Na ro do we mu
Fun du szo wi
Och ro ny
Śro do wi ska, któ ry po dobne przedsięwzięcia finansował wcześniej nawet w 100 pro cen tach.
Dla funduszu ważna jest
strona edukacyjna i ilość
potencjalnych zwiedzających. – Planujemy budowę ścieżki dydaktycznej
z pełną informacją o sytuacji niedźwiedzi w Polsce, z budową wspomnianej gawry,
a co do zwiedzających... W 2008 r.
było ich blisko 200 tys. Zakładam
więc, że rocznie nasz wybieg zobaczyłoby ok. 150 tys. zwiedzających – mówi Niweliński i zapewnia, że te szacunkowe dane spodobały się przedstawicielom Funduszu, do którego zamierza złożyć wniosek o wsparcie fi-

nansowe. – Cały czas zbieram informacje i materiały, tak aby mógł powstać tu najlepszy i najpiękniejszy wybieg w Polsce. Jesteśmy to winni misiom. To bardzo aktywne i inteligentne zwierzę, które będzie się wspaniale u nas prezentować – dodaje. Planuje, że w Płocku zamieszkałaby trójka
niedźwiedzi.
(rł)
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GWIAZDKOWE REMANENTY

Spotkanie przy choince
Jak co roku, pastuszkowie, aniołowie
i królowie przybyli
12 grudnia do siedziby „Dzieci Płocka”.
Blisko 30 miejskich
przedszkoli przygotowało występy na IX
już Przegląd Teatrzyków Bożonarodzeniowych. Przedszkolaki, dzięki pięknym
strojom, wcielały się
kolejno w role; Marii
i św. Józefa, aniołów oraz trzech mędrców. Przedstawiały typowe jasełka, scenki
z Mikołajem i świętą rodziną, śpiewały kolęd i pastorałki.
W nagrodę każde przedszkole otrzymało dużą maskotkę, książki, a każdy uczestnik drobny upominek i paczkę słodyczy.
Imprezę, zorganizowaną przez Miejskie Przedszkole nr 20, otworzył bp Roman Marcinkowski. Byli przedstawiciele Urzędu Miasta – sponsora przeglądu
i Kuratorium Oświaty.

Krzyżówka świąteczna
Zabawa krzyżówkowa, umieszczona w numerze 21 (201) „Sygnałów Płockich” nie była chyba trudna, bo prawidłowych haseł czytelnicy dostarczyli nam
ponad 150. Płock w zimowej szacie to prawidłowe hasło krzyżówki, a ci którzy
dostarczyli je do redakcji wzięli udział w losowaniu nagród. Otrzymają je:
Romuald Kinalski z Rogozina (MP3), Katarzyna Stangret z ul. Armii Krajowej (MP3), Beata Wołyńska z al. Jana Pawła II (MP3), Jan Nowacki z ul.
Pszczelej (bon na słodycze), Artur Lipiński z ul. Jaśminowej (bon na słodycze),
Marianna Chrzanowska z ul. Gałczyńskiego (bon na słodycze), Jaś Jewuła
z ul. Dobrowolskiego (bon na słodycze), Zofia Długosz z ul. Morelowej (kalendarz z obrazami płockiego malarza A., Kiriuszyna), Marian Przybyłowski z ul.
Bartniczej (kalendarz Kiruszyn), Tadeusz Kozłowski z al. Jachowicza (kalendarz Kiruszyn), Sandra Wisniewska z ul. Norwida (kalendarz Kiruszyn), Alfreda Głowacka z ul. Sienkiewicza (Kuchnia polska), Jan Milner z ul. Miodowej
(Leksykon PWN), Ewa Starska z ul. Wolskiego (Techniki masażu), Jan Gorzelany z ul. Dybowskiego (Atlas świata), Kazimierz Rzętkowski z ul. Na Skarpie
(Polska-przewodnik), Barbara Udałow z ul. Lachmana (100 filmów), Jadwiga
Kasza z ul. Jasnej (Kuchnia z Zielonego Wzgórza), Elżbieta Biedrzycka z ul.
Mickiewicza (upominek z kalendarzem), Jacek Boguszewski z al. Jana Pawła II
(upominek z kalendarzem), Ryszard Kwasiborski z ul. Rembielińskiego (upominek z kalendarzem).
Wymienione osoby zapraszamy po odbiór nagród do redakcji w ratuszu (Stary Rynek 1 pok. 220) w godzinach pracy Urzędu Miasta w terminie do końca stycznia br. Upominki nieodebrane do końca stycznia zasilą pulę nagród w następnym losowaniu.
(j)

Mikołaj w Borowiczkach

Najpiękniejsze w Płocku

Do Miejskiego Przedszkola Nr 34 im.
Kubusia Puchatka Święty Mikołaj przyszedł już 5 grudnia. Witał cukierkami
dzieci i rodziców jeszcze w drodze do placówki. Wraz z Mikołajem przedszkolaki
gościły też tego dnia młodzież z ZST
„70”, która wystąpiła w roli Śnieżynek
i Mikołajów bawiąc się z dziećmi.
Odwiedziny Mikołajów z „siedemdziesiątki” stały się od kilku lat tradycją w MP
Nr 34, zapoczątkowaną przez dyrektor
Danutę Komosę. Młodzież wraz z opiekunami: Marzanną Polańczyk – nauczycielem języka polskiego i ks. Grzegorzem
przygotowali dla dzieci szereg konkursów i niespodzianek. Trzy dni później ten sam
Mikołaj zrobił niespodziankę dzieciom z oddziałów przedszkolnych w SP Nr 20; witał po drodze do szkoły i częstował słodkościami.
Tego dnia również przedszkolaków odwiedził zastępca Prezydenta Miasta Płocka –
Piotr Kubera w orszaku bajkowych postaci, wręczając każdemu przedszkolakowi mikołajkowy upominek, ufundowany przez Urząd Miasta Płocka i zostawił prezenty dla
D. K.
grup przedszkolnych.

W księgarni Książnicy Płockiej zaopatrzyć się można w duży, 13-planszowy kalendarz na
2009 rok. Poszczególne miesiące zdobią zwyciężczynie i finalistki konkursu Miss Polski oraz
Miss Polski Nastolatek, na tle
najpiękniejszych i najciekawszych miejsc naszego miasta.
Kalendarz wydał Urząd Miasta
Płocka. Autorami zdjęć są: Mariusz Młynarkiewicz oraz Igor
Drozdowski. Sesje fotograficzne odbywały się w sierpniu m.
in. w Płockiej Galerii Sztuki,
Muzeum Mazowieckim, w parku za Katedrą, przy amfiteatrze,
a nawet w najwęższej w Płocku
ulicy Koziej.
Kalendarze można kupić przy
ul. Kościuszki 6 w cenie 19 złotych.
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