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65 lat temu, 21 stycznia 1945 roku, na wieży płockiego ratusza powiewać zaczęły
flagi: polska i radziecka

BEZ OPŁAT

Niem cy opu ści li mia sto, ale
czy było to wyzwolenie – jak
utrzymuje Mirosław Krajewski
autor książki „Płock w okresie
okupacji 1939 – 1945” – czy nowa okupacja, jak wynika z opracowań warszawskiego IPN? Co
się wtedy wydarzyło?
– Rosjanie zachowywali się bardzo różnie. Były grabieże. Mamy
relacje ludzi o tym, jak chodzili po
domach i chcieli wódki. Były też
próby gwałtu na kobietach. Trzeba
pamiętać, że tzw. radziecki żołnierz frontowy to była najgorsza
hołota, ludzie w zasadzie cały czas
pijani. Do tego mieli za sobą
NKWD, które strzelało do nich,
kiedy nie szli naprzód – tłumaczy
Pawłowicz – autor książki „Ludzie
bezpieki. Urząd Bezpieczeństwa
Publicznego w Płocku 1945 –
1956” i dodaje: – Władza ludowa
to była fikcja. Komuniści polscy
nie mieli nic do powiedzenia Polsce, najwięcej do powiedzenia
miało NKWD.
(rł)
(czytaj więcej na str. 15)

WŁASNOŚĆ: MIROSŁAW ŁAKOMSKI

Czas ponury jak milczenie

Towarzysze polscy i radzieccy pod pomnikiem wdzięczności dla Armii Czerwonej
wzniesionym na Placu Obrońców Warszawy. Dziś w tym miejscu stoi Józef
Pisłudski.

Dobra wiadomość dla tych, którzy muszą wymienić
lub wyrobić dowód osobisty: od 1 stycznia została zniesiona opłata za wydanie tego dokumentu. Taką zmianę
przyniosła nowelizacja ustawy z 10 kwietnia 1974 r.
o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.
z 2006 nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
Do tej pory za wydanie dowodu osobistego płaciło się
30 zł. Kwota ta stanowiła równowartość kosztów wydania tego dokumentu.
Istniały jednak wyjątki, gdy gmina nie pobierała tej opłaty. Było tak wtedy, gdy dowód osobisty musiał być wymieniony z powodu wady technicznej. Tak samo było
w sytuacji, gdy dokument został sporządzony niezgodnie
z danymi zawartymi we wniosku. Ponadto opłaty nie
uiszczało się, gdy dowód osobisty musiał być wymieniony z powodu zmian administracyjnych, takich jak zmiana kodu pocztowego, zmiana nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub numeru lokalu. Nie dotyczyło to zmiany miejsca zameldowania.
Prawo przewidywało, że z 30 zł opłaty zwolnione były osoby przebywający w domach pomocy społecznej lub
pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej albo rentę
socjalną. Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku małoletnich przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach socjoterapii.
– W 2009 roku w Urzędzie Miasta 7 tysięcy 333 osoby
złożyły wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego –
mówi Krzysztof Głowacki, kierownik Oddziału Spraw
Obywatelskich. – 5 proc. z opłaconych 30 zł trafiało do
budżetu miasta.
(m.d.)

112 243,17 zł zebrali płocczanie podczas osiemnastego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W niedzielę 10 stycznia na płockie ulice wyszło 300
wolontariuszy. Mimo zimna i uciążliwych opadów śniegu, kwestowali na zmiany od godz. 9 do 20, dogrzewając się w Młodzieżowym Domu Kultury – sztabie orkiestry. W tym roku do puszek wolontariuszy wrzuciliśmy
ponad 92 341 zł. Najwięcej do tej, którą miał jeden
z członków Grupy Rekonstrukcyjnej G-11. Znalazło się
w niej 1849,74 zł. Z licytacji w MDK, gdzie można było zdobyć m. in. plakat z autografem Jurka Owsiaka,
a także przejażdżkę radiowozem, udało się zebrać ponad
3,33 tys. zł. Wpłacały też osoby indywidualne i szkoły.
Tym ostatnim do niedzieli udało się zebrać 13 200 zł
(najlepszym okazał się zespół szkół z Proboszczewic –
ponad 5 tys. zł). Odwiedzający sztab, można było również obejrzeć prezentacje grup artystycznych MDK oraz
szkolenia z zakresu pierwszej pomocy prowadzone
przez płocki oddział Maltańskiej Służby Medycznej.
Potem był koncert na Starym Rynku (z udziałem m.in.
grupy Podwórkowi Chuligani z Płocka) i światełko do
nieba. W czasie koncertu promowana była kampania,

zainicjowana przez płocką Komendę Policji
„Nawet zebry w paski noszą odblaski”. Przez
całą niedzielę każdy wolontariusz WOŚP, obok
czerwonego serduszka orkiestry rozdawał odblaskowe. Program ma na celu uświadomienie pieszym,
że dzięki odblaskom są na drogach bardziej widoczni
i bezpieczni.
W tym roku wydarzył się też jeden nieprzyjemny incydent. Na ul. Górnej (Cholerka) przy kościele, dwie
wolontariuszki WOŚP zostały zaatakowane przez zakapturzonego mężczyznę. Choć mężczyzna je przewrócił i bił nie dały sobie odebrać pieniędzy. Uciekł
wystraszony ich krzykiem.
Ostateczna kwota zebrana przez Płock powinna być
znana za kilka tygodni. Trwają jeszcze aukcje na portalu
allegro, gdzie licytowane są m.in.: film dokumentalny
o Jerzym Kawalerowiczu „Żyłem 17 razy” autorstwa Tadeusza Bystrama i Stanisława Zawiślińskiego z autografem jednego z reżyserów, 3 prace autorstwa Zofii Bisiak
– historyka sztuki, czy piłka ręczna z autografem byłego
trenera Wisły Płock – Flemminga Olivera Jensena. Czas
na rozliczenie ma też jeszcze kilka płockich szkół. (rł)

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Serca czerwone i odblaskowe

Oświatowy konkurs
Ogłoszony został otwarty konkurs ofert dla
organizacji pozarządowych na realizację zadań
w zakresie edukacji
i oświaty. Dofinansowanie mogą otrzymać podmioty, które wspierają
uczniów szczególnie uzdolnionych, wspomagają
placówki w programach
rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży,
organizują zajęcia pozalekcyjne, udzielają wsparcia metodycznego nauczycielom itp.
Na
dofinansowanie
przeznaczono 120 tys.
złotych. Chętni na uzyskanie takiej pomocy
winni złożyć swoje oferty
w Biurze Obsługi Klienta
UMP do 29 stycznia.
Droga nasza
Prezydent wyraził zgodę
na nabycie na rzecz Gminy
Płock dwóch działek
o łącznej powierzchni 0,98
ha. Działki te wchodzą
w skład drogi powiatowej
nr 245 (Płock – Wykowo),
a ich dotychczasowym
użytkownikiem wieczystym była Krajowa Spółka
Cukrowa, która zwróciła
się z wnioskiem o wykup
tych nieruchomości.
(j)

DPS dziękuje
W imieniu mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej „Przyjaznych
Serc” w Płocku składam
serdeczne podziękowania
wszystkim darczyńcom za
przekazanie
słodyczy,
odzieży, artykułów plastycznych, zabawek i upominków z przeznaczeniem
na paczki świąteczne dla
mieszkańców naszego
Domu.
Szczególne podziękowania kieruję do:
Stowarzyszenia „Silni
Razem”, Międzyzakładowego Branżowego Związku Zawodowego PKN
Orlen, parafii Św. Maksymiliana Kolbe’go, Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
UMP, Fundacji Panaceum, Banku Żywności w
Płocku, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
UMP, apteki „Medicor”
oraz Szkoły Podstawowej
Nr 21. Życzymy w Nowym Roku wiele radości,
zdrowia i satysfakcji płynącej z zaangażowania na
rzecz osób niepełnosprawnych naszego Domu oraz
pomyślnej
realizacji
wszystkich zamierzeń.
Piotr Ostrowicki
Dyrektor DPS
„Przyjaznych Serc”
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Sarny w basenie

6 stycznia, o godzinie 8 rano do dyżurnego Straży Miejskiej zadzwonił mężczyzna z informacją, iż do nieczynnego
od kilku lat basenu na terenie Borowiczek
wpadły dwie sarny. Próbując same wydostać się z pułapki, mogły zrobić sobie
krzywdę.
Po potwierdzeniu zgłoszonej interwencji dyżurny Straży Miejskiej polecił patrolowi pilnować miejsca zdarzenia, aby np.
bezpańskie psy nie zaatakowały zwierząt

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, posłowie: Jolanta SzymanekDeresz, Andrzej Nowakowski, Wojciech
Jasiński, wojewoda mazowiecki Jacek
Kozłowski, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” Marek Krysztofiak, przewodniczący Zarządu
Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”
Wojciech Kępczyński, radni Prawa
i Sprawiedliwości, radna Elżbieta Podwójci, Rada Mieszkańców Osiedla „Stare
Miasto”, rektor Szkoły Wyższej im. Pawła
Włodkowica Zbigniew Kruszewski, Włodzimierz Śniecikowski – burmistrz Gostynina, przewodniczący Rady Miasta
Gostynina – Jolanta Syska-Szymczak,
naczelnik Urzędu Skarbowego Henryka
Piekarska, komendant Straży Miejskiej
Jacek Fuz, zespół prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Płocku, rzecznik prasowy Wojewody Mazowieckiego Ivetta
Biały wraz z zespołem, Basell Orlen Polyolefins, zarząd Płockiego Towarzystwa
Wioślarskiego, rzecznik Kurii Diecezjalnej
Elżbieta Grzybowska, zarząd i pracownicy
Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
dyrekcja i pracownicy Książnicy Płockiej,
zarząd Fundacji „Fundusz Grantowy dla
Płocka”, dyrektor i pracownicy Muzeum
Mazowieckiego, Pueri i Puellae Cantores
Plocenses, dyrekcja, muzycy i pracownicy Płockiej Orkiestry Symfonicznej, dyrekcja i pracownicy Teatru Dramatyczne-

Po nowemu
Jeździsz autobusem linii nr 8? Od 1
stycznia wprowadzone zostały zmiany
w rozkładzie jazdy. Dotyczą one:
– likwidacji kursu o godz. 22.35 z przystanku Popłacińska Stocznia do Nowego
Duninowa oraz kursu powrotnego z Duninowa o godz. 23.08 do Popłacińskiej
Stocznia.

lub ktoś na nie nie zapolował. O fakcie powiadomione zostało też Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Płocka, które na miejsce zdarzenia wysłało lekarza weterynarii oraz pracowników Muniserwisu. Podczas uwalniania płochliwych zwierząt z głębokiego basenu jednej
z saren udało się uciec w przydrożne zarośla, druga natomiast odwieziona została do
Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Leśnych
w Miszewie Murowanym.
JG

go, Maciej Szczepaniak oraz zawodnicy
Orlen Team, załoga kina NoveKinoPrzedwiośnie, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej Mariusz Krzyżaniak,
dyrekcja i pracownicy zoo, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miasta Krzysztof Kwiatkowski, zarząd
Oddziału Okręgowego Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne
i Galeria „Oto Ja”, Klub Osiedla Dworcowa, zarząd miejski TPD oraz Klub KPŚ
„Przyjaciel Dziecka”, mieszkańcy, pracownicy i dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”, płocki oddział
Krajowego Stowarzyszenia na Rzecz
Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc Dzieciom”, prezes Stowarzyszenia Kai Kairos
Joanna Łukjaniuk, zuchy, harcerki i harcerze, instruktorzy i instruktorki Hufca
ZHP Płock, członkowie Obwodu Płockiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Płocki Klub Miłośników Rozrywek Umysłowych „Relaks”, Klub Fu HOK KUEN
Płock, zespół tenisa stołowego kobiet
Nadwiślanin BS Mazowsze Płock, uczniowie i grono pedagogiczne Gimnazjum
z Oddziałami Integracyjnymi nr 8, dyrekcja, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół
Budowlanych nr 1, Jan Kaszuba – dyrektor Zespołu Szkół nr 1, dyrekcja i szkolna
społeczność Stowarzyszenia Oświatowców Polskich, Biuro OCIPE Warszawa,
„Nasz Płock”, Atu Press, Studio Euro Media, Maciej Wróbel, Marian Wilk, Andrzej
Karaczun z RoadLook.pl, Jacek Ostrowski, Iwona Jóźwicka, Beata Górka-Winter,
Jan Gorzelany, Darek Bednarski, Grzegorz
Dziwota, Elżbieta Grzesiek z rodziną.
Dziękujemy naszym przyjaciołom
i sympatykom, którzy składali nam także
życzenia osobiście i telefonicznie.
Zespół redakcyjny

– likwidacji kursu o godz. 22.44 z przystanku Medyczna pętla jadącego do Popłacińskiej Stocznia oraz kursu powrotnego
z Popłacińskiej o godz. 23.10.
– przyśpieszenia ostatniego kursu
z przystanku Popłacińska Stocznia z godz.
23.35 na godz. 22.40 w związku z likwidacją kursu do/z Nowego Duninowa.
Nowe rozkłady jazdy zamieszczone są
na przystankach KM oraz na stronie internetowej www.km.ump.pl.
(m.d.)

MINĘŁO PÓŁ MIESIĄCA

STRAŻ MIEJSKA

PREZYDENT
ZARZĄDZIŁ

* Tuż przed świętami Bożego Narodzenia spłonęło mieszkanie przy ul. Kazimierza Wielkiego. Śmierć poniósł jego właściciel.
* Bank Żywności rozdał na Starym Rynku ok. 4
tys. paczek z mrożonymi warzywami
i makaronem.
* Zmarła 13-letnia płocczanka, która trafiła na
Winiary 7 grudnia z wirusem A/H1N1.
* Zjazd ZHP wybrał nowe władze; członkiem
Kwa te ry Głów nej zo stał hm. Grze gorz
Woźniak – komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP.
* Na rewitalizację pałacu w Sannikach (remont
kapitalny pałacu i parku) przyznano unijne
dofinansowanie w wysokości 17 mln złotych.
* Płocczanin, który złożył kupon w kolekturze
przy ul. Tysiąclecia jest jedną z trzech osób
które trafiły w Totka szóstkę; wygrana wyniosła 3 mln 966 tys. 957 zł 80 gr.
* 200 kg karmy dostały w gwiazdkowym prezencie od uczniów i nauczycieli ZO-K „Profesor”
zwierzaki w płockim schronisku.
* Przekroczony został stan alarmowy na Wiśle
w rejonie Wyszogrodu – mogą wystąpić lokalne podtopienia. 29 grudnia prezydent Płocka ogłosił alarm przeciwpowodziowy. Do akcji ruszyły lodołamacze.
* Przy ul. Mickiewicza 27 otwarte zostało
Centrum Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
Ars-Med.
* Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił automatyczną infolinię paszportową pod nr
022/695 73 88.
* Od stycznia, cudzoziemcy ubiegający się o pracę w Polsce, załatwiają formalności w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Mazowieckim
Urzędzie Wojewódzkim, a nie – jak dotychczas – w WUP.
* W minionym roku związek małżeński zawarło
w Płocku 881 par.
* Płockie szpitale podpisały kontrakty z NFZ na
poziomie ubiegłorocznym.
* Nowym trenerem szczypiornistów Wisły został
Szwed Thomas Sivertsson.
* Stopa bezrobocia na koniec 2009 roku wyniosła w Płocku 10,8 proc.
* Nieźle radzą sobie zawodnicy Orlen Teamu
w Rajdzie Dakar; po sześciu etapach motocyklista Jacek Przygoński uplasował się w pierwszej dziesiątce, a Krzysztof Hołowczyc
w klasyfikacji generalnej zajął V miejsce. (j)

Dla Krzysia
20 grudnia 2009 r. w kościele p.w. św. Wojciecha
odbył się XIV Koncert Charytatywny z cyklu „Podaj dłoń” pt. „Po raz kolejny pomóżmy Krzysiowi
i jego bliskim”.
Wystąpili: Chór Akademicki Szkoły Wyższej im.
Pawła Włodkowica i Grupa „Victoria” ze Szkoły
Podstawowej nr 20 pod dyrekcją Małgorzaty Szpotańskiej oraz goście. Na rzecz Krzysia Wasilewskiego, cierpiącego na chorobę nowotworową, przekazano 5500 zł. Szczegóły koncertu w następnym numerze „Sygnałów”.
ms
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Kup i wybuduj
10 lutego odbędzie się przetarg na
sprzedaż działki przy ul. Portowej na
Radziwiu. Plac ma blisko 0,08 ha powierzchni i jest w kształcie prostokąta
o bokach 52,5 x 15,16 m. Dłuższy z boków, od strony północnej przylega do
ul. Portowej. Od strony zachodniej i południowej znajdują się niezabudowane
działki, a od wschodu jest punkt sprzedaży węgla.
35 metrów od działki biegnie kanalizacja deszczowa, a w północnej części
działki położony jest kabel energetyczny. W północno-zachodniej części placu
znajduje się wysoka skarpa. Na działce
leży dużo gruzu, głównie płyty betonowe i żelbetowe.

Dla działki gmina nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego
przewiduje na tych terenach budownictwo jednorodzinne.
Przetarg odbędzie się 10 lutego
o godz. 11 w Urzędzie Miasta, w pokoju 206. Bliższe informacje na temat
przetargu można uzyskać w Referacie
Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa, ul. Zduńska 3, pokój 9, pod numerem telefonu 24/367 14 68 lub na stronie
www.bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia/gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. (m.d.)

Strategia gotowa
Zakończone zostały prace nad strategią promocji. Dokument proponuje długoletnie rozwiązania komunikacyjne dla
miasta, stąd też trwają prace organizacyjne, przygotowujące do wdrożenia
poszczególnych działań.
Pierwszym etapem wdrażania strategii pro mo cji jest two rze nie Księ gi
Standardów, która w ciągu najbliższych dni bę dzie go to wa. Za wie ra
zbiór podstawowych zasad, którymi
na le ży kie ro wać się wy ko rzy stu jąc
herb Płocka oraz znak graficzny miasta – logo, a także podstawowe infor-

macje o sposobie konstrukcji znaków,
ich proporcjach, kolorystyce, typografii oraz szczegółowe opracowania oraz
projekty realizacyjne z użyciem logo
i logotypu, takie jak akcydensy biurowe, materiały promocyjne czy reklama
zewnętrzna.
Wszelkie działania w strategii promocji zmierzają do stworzenia spójnego
wizerunku miasta. W oparciu o Księgę
łatwo będzie stosować znak w sposób
jednorodny i prawidłowy, ułatwi to również weryfikację wykonanych projektów czy druków.
am

Biblioteka im. Zielińskich zmodernizowana

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Zgodnie z art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.
Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) zawiadamiam,
że na wniosek inwestora – Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Krzysztofa
Kondraciuka – Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
działającego w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 września 2009
roku – Wojewoda Mazowiecki wydał w dniu
18 grudnia 2009 roku decyzję o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. nr 567
z ul. Boryszewską oraz ul. KD2 w miejscowości Boryszewo Nowe gmina Radzanowo
od km 2 + 345,00 do km 2 + 589,00”.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją
zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami
rozgraniczającymi teren ustalone decyzją
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością
Województwa Mazowieckiego. Stronami
postępowania w sprawie są – właściciele,
użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających
określających niezbędne granice terenu
pod projektowane obiekty budowlane.
Teren inwestycji obejmują następujące
działki: (oznaczenia – przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi, w nawiasie po podziale, tłustym drukiem oznaczono działki przeznaczone pod inwestycje,

podanie wytłuszczonego numeru działki
bez nawiasu oznacza, że działka w całości
jest przeznaczona pod inwestycję).
Obręb: 1 Płock, Gmina: Płock, Powiat:
płocki, Województwo: mazowieckie działki
nr ewidencyjny: 2 (2/1, 2/2), 3 (3/1, 3/2,
3/3, 3/4), 4/2 (4/4, 4/5);
Obręb: 6 Płock, Gmina: Płock, Powiat:
płocki, Województwo: mazowieckie działka
nr ewidencyjny: 125;
Obręb: Kostrogaj, Gmina: Radzanowo,
Powiat: płocki, Województwo: mazowieckie działki nr ewidencyjny: 85/3 (85/4,
85/5), 86 (86/1, 86/2), 87;
Obręb: Boryszewo Nowe, Gmina: Radzanowo, Powiat: płocki, Województwo:
mazowieckie działki nr ewidencyjny: 60/2
(60/6, 60/7), 60/3.
Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością
Województwa Mazowieckiego. Stronami
postępowania w sprawie są – właściciele,
użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających
określających niezbędne granice terenu
pod projektowane obiekty budowlane.
Z treścią przedmiotowej decyzji można
zapoznać się w Mazowieckim Urzędzie
Wojewódzkim w Warszawie Wydział Infrastruktury i Środowiska Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku,
ul. Kolegialna nr 15, 09-402 Płock, p. 109,
tel. (024) 262 –70–58 wew. 182.
Po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia zawiadomienie bądź doręczenie
uważa się za dokonane.
Płock, dnia 18 grudnia 2009 roku

Media Markt wprowadza się do Mazovii

Zakończył się kolejny etap modernizacji czytelni Biblioteki im. Zielińskich
Towarzystwa Naukowego Płockiego,
zrealizowany dzięki wsparciu PKN ORLEN. Ta faza remontu dotyczyła
usprawniania systemu i warunków
magazynu książek wydanych po 1800
roku, znajdujących się w budynku przy
Pl. Narutowicza 2, w tzw. „Domu pod
Opatrznością”.
Dzięki kilkuletniej, finansowej pomocy ze strony koncernu udało się odnowić
i unowocześnić wnętrze biblioteki. Zrealizowane prace remontowe obejmowały
Sygnały Płockie

malowanie, wymianę wykładzin, wyburzanie niektórych ścian, modernizację
sieci światłowodowej i instalacji elektrycznej. Istotnym i niezwykle potrzebnym elementem remontu było odnowienie część magazynowej Biblioteki im.
Zielińskich, gdzie znajdują się cenne
zbiory. Część ta została wyposażona
w nowoczesne regały przesuwne (na
zdjęciu). Zastosowanie takiego systemu
regałów pozwoli na optymalne wykorzystanie przestrzeni poprzez kumulację dotychczasowych zbiorów i przygotowanie
miejsca pod przyszłe nabytki.
BP

Media Markt rozpoczął prace adaptacyjne w swoim lokalu w Galerii Mazovia. Będzie to pierwszy salon tej marki
w naszym mieście. Jednocześnie firma
prowadzi rekrutację 90 pracowników.
Na powierzchni 4500 m2 klienci Mazovii znajdą szeroki wybór sprzętu RTV
i gospodarstwa domowego, komputery,
oprogramowanie, artykuły fotograficzne, płyty czy kasety. Market zaoferuje
również serwis gwarancyjny, recycling
starego sprzętu, dostawę zakupionego
towaru do domu na życzenie klienta,
a także serwisy: komputerowy i instalacyjny. Płocczanie mogą też liczyć, jak
w przypadku innych salonów tej sieci,
na spektakularne promocje.
Aktualnie trwa rekrutacja średniej kadry zarządzającej, która zorganizuje pracę
wyspecjalizowanych działów Media
Markt, ale także zaplecza logistycznego,
obsługi klienta i kas. Pracę w samym Media Markt w Galerii Mazovia znajdzie
około 90 osób. Salon w płockiej Mazovii
będzie 40. sklepem tej sieci w Polsce.
Media Markt podbój polskiego rynku
rozpoczęła w 1998 roku od marketu
w Czeladzi i spektakularnych promocji,

co niewątpliwie zmieniło rynek elektroniki użytkowej. To właśnie Media
Markt jako pierwszy wprowadził nowe
standardy na rynku polskim, jak np. raty 0%, czy wymiana „stare na nowe”.
Obecnie działa w Polsce 39 sklepów.
W roku 2010 ich liczba powiększy się
o kolejne trzy, w tym w Galerii Mazovia
w Płocku.
AG
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z obrad rajców
Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na XLIV
sesji 29 grudnia 2009 roku:

1. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka
na rok 2010 Nr 632/XLIV/09,
2. UCHWAŁA NR 633/XLIV/09
w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/IV/02
Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia
2002 roku w sprawie określenia wzorów
formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego,
3. UCHWAŁA NR 634/XLIV/09
w sprawie zmian w Budżecie Miasta
Płocka na 2009 rok,

chomości gruntowych obiektu „Stadion
im. Kazimierza Górskiego” przy ul. Łukasiewicza w Płocku na rzecz Stowarzyszenia Integracyjny Klub Tenisa w Płocku,
12. UCHWAŁA NR 643/XLIV/09
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie
usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy – Miasto Płock,
13. UCHWAŁA NR 644/XLIV/09
w sprawie likwidacji Płockiej Fundacji
Zdrowia Dzieci,
14. UCHWAŁA NR 645/XLIV/09
w sprawie przyjęcia ramowego planu
pracy Rady Miasta Płocka na okres od
stycznia do 12 listopada 2010 roku,

4. UCHWAŁA NR 635/XLIV/09
w sprawie zmian w Budżecie Miasta
Płocka na 2009 rok,

15. UCHWAŁA NR 646/XLIV/09
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych
Komisji Rady Miasta Płocka na okres od
stycznia do 31 października 2010 roku,

5. UCHWAŁA NR 636/XLIV/09
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przez
jednostki budżetowe miasta Płocka,

16. UCHWAŁA NR 647/XLIV/09
w sprawie programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2009-2014,

6. UCHWAŁA NR 637/XLIV/09
w sprawie wydatków budżetu miasta
Płocka, które w 2009 roku nie wygasają
z upływem roku budżetowego,

17. UCHWAŁA NR 648/XLIV/09
w sprawie sprostowania błędu w treści uchwały nr 628/XLIII/09 Rady Miasta Płocka
z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie
przyjęcia do realizacji przez placówkę
oświatową, projektu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Społecznego,

7. UCHWAŁA NR 638/XLIV/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na
okres przekraczający rok budżetowy,
8. UCHWAŁA NR 639/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia
2009 roku w sprawie rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za
czas służby przekraczającej normę,
9. UCHWAŁA NR 640/XLIV/09
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock przy ulicy
Sierpeckiej w Płocku,
10. UCHWAŁA NR 641/XLIV/09
w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy-Miasto
Płock przy ul. Sierpeckiej w Płocku,
11. UCHWAŁA NR 642/XLIV/09
w sprawie wydzierżawienia części nieru-

18. UCHWAŁA NR 649/XLIV/09
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka,
19. UCHWAŁA NR 650/XLIV/09
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta
Płocka na 2010 rok,
20. UCHWAŁA NR 651/XLIV/09
w sprawie uchwalenia Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Miasta Płocka na
lata 2010 – 2014,
21. UCHWAŁA NR 652/XLIV/09
w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy PŁOCK w znaku towarowym
„HP HOTEL PŁOCK”.

Emocjonujące inwestycje
Obrady ostatniej w 2009 roku sesji
Rady Miasta zdominowały inwestycje.
O nich głównie rozmawiano przy uchwalaniu budżetu na bieżący rok i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata
2010 – 2014.
Rad nych nie po ko i ło prze su nię cie
niektórych zadań w czasie i planowane
zwię ksze nie za dłu że nia mia sta, co
w konsekwencji musi prowadzić do
ogra ni cze nia fron tu in we sty cyj ne go
w latach następnych. Zwracali na to
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uwagę m.in. radni: Elżbieta Gapińska,
Artur Jaroszewski, Piotr Nowicki. Elżbieta Podwójci apelowała o szybsze
dokończenie remontu SP nr 23, a Barbara Smardzewska-Czmiel o przyspieszenie realizacji ul. Polnej. Lech Latarski z kolei chciał wiedzieć, czy przy
przebudowie ul. Otolińskiej uwzględniono ul. Targową.
Sporo miejsca poświęcono również
budownictwu komunalnemu i socjalnemu. Co do tego, że mieszkań za-

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone
między sesjami i podczas
XLIV sesji Rady Miasta Płocka
29 grudnia 2009 roku:
Barbara Smardzewska-Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o zarezerwowanie w budżecie
miasta środków finansowych na modernizację chodnika w ul. Jasnej. 2/ Proszę
o wpisanie do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego inwestycji pn. „Przebudowa
i modernizacja sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej nr 18”. 3/ Proszę
o rozważenie możliwości uczynienia
z dotychczasowej „dzikiej” plaży nad Zalewem Sobótka (w jego zachodniej części) formalnej plaży z dozorem ratownika.
4/ Na prośbę mieszkańców proszę
o umożliwienie im wjazdu w ul. Grodzką
w celu odbierania paczek z poczty. 5/
Uprzejmie proszę o wystąpienie do PKS
(jako właściciela) o zamontowanie wiaty
przystankowej przy ul. Kutnowskiej. 6/
Proszę o zarezerwowanie środków na remont w bieżącym roku chodnika w północnej stronie ul. Góry (ok. 150 m). 7/
Proszę o wyrównanie i utwardzenie tłuczniem części jezdnej ul. Nowoosiedlowej
wiosną 2010 roku.
Artur Jaroszewski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Dotyczy zanieczyszczonych ulic
i sieci kanalizacyjnych w pobliżu miejsc
realizacji inwestycji. 2/ Dotyczy poszukiwania sponsora tytularnego dla budowanej w Płocku hali widowiskowosportowej. 3/ Dotyczy budowy parkingu
wielopoziomowego przy ul. Kościuszki
(proszę o podanie wszystkich aneksów
i zmian dotyczących prac projektowych). 4/ Proszę o podanie wykazu

Koniec fundacji

płockich billboardów, będących własnością miasta, ile kosztowały i jakie są
bieżące koszty eksploatacji.
Jacek Jasion

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Funkcjonowanie MOPS – opóźnienia w naliczaniu opłat za świadczone
usługi. 2/ Jaki jest rachunek ekonomiczny i korzyść marketingowa z funkcjonowania amfiteatru w obecnym
kształ cie? 3/ Pro szę o wy ty cze nie
i utwardzenie 100 m ulicy Małopolskiej na odcinku od skrzyżowania z ul.
Mazurską do działki nr 3688/8 na osiedlu Borowiczki.
Piotr Szpakowicz

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o zmobilizowanie służb miejskich do zajęcia się sprawą utonięcia
barki w Wiśle. 2/ Proszę o zmobilizowanie służb miejskich do uporządkowania
chaosu związanego z budową galerii
Mazovia. 3/ Proszę o rozpatrzenie możliwości wykonania przejścia dla pieszych na ul. Czwartaków(naprzeciwko
wejścia do galerii Wisła).
Tomasz Maliszewski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Jakimi kryteriami kierował się Pan
Prezydent przy wyborze zarządu
w spółce „Inwestycje Miejskie”? 2/
Zwracam się z prośbą o rozważenie
możliwości wykonania gruntownego remontu al. Piłsudskiegio podczas realizacji przebudowy wiaduktu.
Grzegorz Lewicki

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o informację, dotyczącą aktualnego stanu zadłużenia miasta, ze
wskazaniem ilości i wysokości zaciągniętych (i aktualnie spłacanych) kredytów oraz innych zobowiązań finansowych.
Opr. (j)

Płocka Fundacja Zdrowia Dzieci powołana została do życia w 1993 roku
uchwałą Rady Miasta. Od 1995 roku
służyła pomocą finansową i organizacyjną rodzinom, które nie były w stanie sfinansować zabiegów medycznych, rehabilitacji niepełnosprawnych
dzieci, zakupu sprzętu itp. Była orga-

nizacją non profit finansowaną głównie z budżetu miasta oraz z nawiązek
sądowych.
Zmiana ustawy o finansach publicznych w 2006 roku uniemożliwiła dalsze
wspieranie fundacji z budżetu miasta
i w połowie roku zawiesiła ona działalność. Taki stan trwał do tej pory więc
radni postanowili zlikwidować nie działającą fundację, co uczynili na grudniowej sesji Rady Miasta.
(j)

równo jednego jak i drugiego typu
jest za mało, wszyscy byli zgodni.
Różnice są natomiast w kwestii sposobu złagodzenia tego problemu. Jedni postulowali by znacząco zwiększyć
roz mia ry bu dow nic twa so cjal ne go,
inni – w tym z-ca prezydenta Dariusz
Zawidzki – byli przeciwni tworzeniu
enklaw „gorszych” lokatorów. Propono wa ne roz wią za nie to two rze nie
mieszkań socjalnych (z dofinansowaniem do czynszu) w standardowych
blokach, co ma zapobiec społecznemu
wy klu cze niu ro dzin go rzej sy tu owanych.

Prezydent Mirosław Milewski, odpowiadając na liczne pytania i wątpliwości, wyjaśnił m.in. że przesuniecie
o rok budowy bezkolizyjnego skrzyżo wa nia al. Pił sud skie go z to ra mi
ko le jo wy mi po dyk to wa ne jest ko niecznością dokończenia remontu ul.
Wy szo grodz kiej. Jed no czes ne zam knię cie obu ar te rii zab lo ko wa ło by
miasto. Uspokajał również, że planowany wzrost zadłużenia, nie przekracza progu bezpieczeństwa, co potwierdziły międzynarodowe ratingi i pozytywna opinia o budżecie Regionalnej
Izby Obrachunkowej.
(j)
Sygnały Płockie
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Komisje zaplanowały
Na ostatniej w 2009 roku sesji radni przyjęli plany
pracy 5 komisji stałych w Radzie Miasta. Określili
w nich czym będą zajmować się do końca kadencji,
czyli od stycznia do końca października 2010 roku.

Komisja Inwestycji,
Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta

Styczeń – nowe pomysły, dotyczące rozwoju miasta
w perspektywie lat 2020 i 2030
Luty – najważniejsze inwestycje miejskie roku 2010
(upływ pozwoleń na budowę)
Marzec – ocena inwestycji zrealizowanych w 2009 roku
Kwiecień – sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 rok
Maj – plany dalszego udrożnienia miasta (skrzyżowanie torów kolejowych z aleją Piłsudskiego), remonty i inwestycje drogowe z oceną funkcjonalności rozwiązań komunikacyjnych
Czerwiec – rewitalizacja Starówki z uwzględnieniem środków unijnych
Lipiec – zaawansowanie budowy obwodnic miasta
(stan aktualny, harmonogram)
Sierpień – remonty w obszarach: kultura, oświata,
sport, służba zdrowia, wykorzystanie środków zewnętrznych na inwestycje
Wrzesień – zaawansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej, zapoznanie się z funkcjonalnością
inwestycji, informacja z wykonania budżetu miasta za
I półrocze
Październik – budownictwo komunalne i socjalne.
Komisja Rewizyjna

Styczeń – sprawozdanie z działalności Komisji
w 2009 roku, analiza remontu „Podolanki”
Luty – funkcjonowanie klubu sportowego Wisła
(plany finansowe, inwestycje), wyjazdowe posiedzenie na ul. Sannicką
Marzec – remont placówek oświatowych i służby
zdrowia w 2009 roku, inwestycje, którym wygasły
pozwolenia na budowę (przyczyny, koszty)
Kwiecień – sprawozdanie z wykonania budżetu za
2009 rok, realizacja uchwał Rady Miasta w 2009 roku,
wniosek absolutoryjny
Maj – inwestycje w roku 2009
Czerwiec – kontrola wybranego przetargu, budowa i remonty dróg w 2009 roku na poszczególnych
osiedlach
Lipiec – stan przygotowań do inwestycji drogowych: obwodnica północna, północno-zachodnia, wiadukt nad aleją Piłsudskiego
Sierpień – wykonanie uchwał Rady Miasta za I półrocze 2010, działalność spółek gminnych w I półroczu
Wrzesień – wykonanie budżetu miasta za I półrocze
2010, realizacja programów przyjętych przez Radę
Miasta
Październik – realizacja hali sportowej, wykonanie
interpelacji radnych.
Komisja Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej

Styczeń – zadłużenie miasta na 31 grudnia 2009 roku
Luty – rozliczenie dotacji dla szkół za rok 2008
i 2009
Marzec – inwestycje i remonty dróg w roku 2010
Kwiecień – sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 rok
Maj – wyniki działalności zakładów budżetowych
oraz spółek z udziałem gminy Płock w 2009 roku,
wnioski złożone przez Urząd Miasta i spółki gminne
o środki z Unii Europejskiej
Sygnały Płockie

Czerwiec – realizacja programu rewitalizacji Starówki
(dofinansowanie remontów prywatnych kamienic)
Lipiec – wyniki działalności zakładów budżetowych
i spółek gminnych za 2009 rok
Sierpień – wyniki działalności zakładów budżetowych i spółek gminnych za 2009 rok
Wrzesień – wykonanie budżetu miasta na I półrocze
2010
Październik – wykorzystanie środków finansowych
w instytucjach kultury, podległych Urzędowi Miasta.
Komisja Gospodarki Komunalnej

Styczeń – realizacja inwestycji drogowych w 2009
roku – plany na rok 2010
Luty – sytuacja w ZUOK Kobierniki (plany na 2010
rok), inwestycje w gospodarce komunalnej (z uwzględnieniem funduszy niewygasających za 2009 rok)
Marzec – utrzymanie porządku i czystości w mieście
w roku 2009, przygotowanie do remontu placówek
oświatowych
Kwiecień – funkcjonowanie i rozliczenie mostu
„Solidarności” i dróg dojazdowych, sprawozdanie
z wykonania budżetu 2009
Maj – WIOŚ o stanie środowiska w Płocku, wpływ
zanieczyszczeń na zdrowie mieszkańców, wyniki działalności zakładów budżetowych
Czerwiec – postęp w budowie hali widowiskowosportowej
Lipiec – wyniki finansowe spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Płock
Sierpień – rozwiązania komunikacyjne przy wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, wywóz odpadów komunalnych (selektywna zbiórka odpadów),
wyniki finansowe spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Płock
Wrzesień – informacja o oddanych i zasiedlonych
mieszkaniach komunalnych i na wynajem w czasie kadencji, wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2010
Październik – informacja o budowie boisk typu
„Orlik”.
Komisja Polityki Społecznej

Styczeń – biblioteki szkolne (księgozbiór, zakupy
w latach 2006-2009), opieka medyczna w placówkach
szkolnych
Luty – funkcjonowanie świetlic środowiskowych
(posiedzenie wyjazdowe)
Marzec – informacja o osobach eksmitowanych,
podsumowanie programów profilaktyczno-zdrowotnych finansowanych z budżetu miasta w 2009 roku
Kwiecień – przygotowanie placówek oświatowych
do przyjęcia sześciolatków, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 rok
Maj – waloryzacja płac nauczycieli, pracowników
administracji i obsługi oraz pracowników kultury, realizacja obowiązkowych zajęć, wynikających z nowelizacji Karty Nauczyciela
Czerwiec – funkcjonowanie Płockiego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w 2009 roku
Lipiec – sprawy bieżące
Sierpień – stan przygotowań placówek oświatowych
do nowego roku szkolnego (remonty, wyposażenie,
kadry)
Wrzesień – funkcjonowanie spółki Wisła Płock
w 2009 roku, ocena pracy Straży Miejskiej w roku
2009
Październik – wyniki egzaminów zewnętrznych
płockich placówek oświatowych na tle województwa
i kraju.
(j)

O czym radni będą radzić,
czyli plan pracy Rady Miasta
na 2010 rok
Na ostatniej w ubiegłym roku sesji radni
przyjęli ramowy plan swoich zajęć na następny
rok. Wstępnie zaplanowano 10 sesji.
W styczniu poznamy informacje nt. realizacji Programu Rewitalizacji Starówki za 2009
rok, a sprawozdania z ubiegłorocznej działalności przedstawią komisje: Rewizyjna oraz Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej.
W lutym radni zajmą się rozliczeniem dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych za
2008 i 2009 rok. Ponadto przedstawiona zostanie informacja z realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla Płocka w 2009 roku. Sprawozdania za 2009 rok przedstawią trzy komisje:
Gospodarki Komunalnej, Polityki Społecznej
oraz Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa
Miasta.
Marcowa sesja poświęcona będzie realizacji
strategii Zrównoważonego Rozwoju Płocka
w 2009 roku oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta.
W kwietniu poznamy sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta w 2009 roku. Prezydent
złoży też sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Odbędzie się głosowanie nad
udzieleniem absolutorium Prezydentowi.
W maju Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska poinformuje o stanie środowiska
na obszarze województwa, a przedstawiciel
PKN Orlen opowie o monitorowaniu zanieczyszczeń powietrza przez koncern. Zapoznamy się także ze sprawozdaniem z realizacji Programu Ochrony Środowiska (w tym Planu Gospodarki Odpadami).
Na czerwcowej sesji głównym tematem będzie „Osoba niepełnosprawna w społeczności
lokalnej” oraz informacja z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie Płocka
w 2009 roku. Prezydent przedstawi też informację na temat funkcjonowania Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ubiegłym roku.
W lipcu radni będą mieli przerwę urlopową.
W sierpniu zajmą się: wykorzystaniem środków zewnętrznych (unijnych, z budżetu państwa i innych) na inwestycje w Płocku, realizacją
Programu Rozwoju Turystyki oraz formami pomocy świadczonymi na rzecz rodzin poprzez
MOPS i organizacje pozarządowe. W porządku
obrad znalazł się także temat „Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny w latach 20062010”.
Na wrześniowej sesji przedstawione zostaną
informacje: z wykonania budżetu Płocka za
I półrocze 2010 roku, z realizacji Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego w 2009 roku oraz z funkcjonowania spółki Wisła Płock. Analizie poddany zostanie stan bezrobocia w Płocku.
W październiku głównym tematem będzie
informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w Płocku w roku ubiegłym. Ocenie
poddana zostanie realizacja uchwały o współpracy ze szkołami wyższymi.
W listopadzie odbędzie się podsumowanie
kadencji Rady Miasta Płocka 2006-2010.
Na każdej sesji będzie czas na wydarzenia
bieżące, które trudno zaplanować, czyli na
sprawy różne.
(m.d.)

* Na wszystkich posiedzeniach komisje zajmują się
także oceną materiałów na sesje i sprawami bieżącymi.
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Szóstka świętuje dzień patrona
Nadanie szkole w 2003 r. imienia
Władysława Szafera, wybitnego polskiego botanika, ,,adwokata przyrody”, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, było wielkim honorem, ale
nio sło też okre ślo ne zo bo wią za nia
i cele, którym placówka miała sprostać
w przyszłości. Wybór tak zasłużonej
dla ochrony przyrody postaci nie był
kwestią przypadku. Już w 1992 roku
Grażyna Rutkowska, obejmując stanowi sko dy rek to ra ów czes nej Szko ły
Podstawowej nr 14, zainicjowała działalność ekologiczną.
Ambitne projekty realizowane przez
placówkę i potwierdzające je wyróżnienia świadczą o tym, że idea profesora
Szafera realizowana jest tu z pasją i zaangażowaniem. Wieloletnia działalność
ekologiczna gimnazjum uhonorowana
została nadaniem szkole prestiżowego
tytułu Mecenasa Polskiej Ekologii.
Atrakcyjną ofertą edukacyjną i piękną
wizytówką Gimnazjum nr 6 jest, wprowadzona w roku szkolnym 2003 / 2004,
innowacja programowa obejmująca zajęcia edukacyjne z biologii i informatyki,
rozszerzone o treści ekologiczne oraz
elementy edukacji zdrowotnej. Innowacyjność rozwiązań polega m.in. na zapoznawaniu młodzieży z technikami
komputerowymi i programami informatycznymi, umożliwiającymi i wzbogacającymi realizację wytyczonych celów.
Nowatorskie metody kształcenia polegają przede wszystkim na zwiększeniu liczby zajęć prowadzonych metodami aktywizującymi – ćwiczeń, obserwacji, prowadzonych hodowli, wykorzystaniu programów multimedialnych, ukazaniu
możliwości programów komputerowych
i Internetu, prowadzeniu lekcji w ośrodkach dydaktycznych, organizowaniu zajęć w terenie. Rozwiązania te cieszą się
ogromnym zainteresowaniem uczniów,
gdyż ułatwiają im podejmowanie właściwych działań proekologicznych w środowisku lokalnym, umożliwiają indywidualizację uczenia się.
Współpraca, którą szkoła nawiązała
z instytucjami i ośrodkami związanymi
z ochroną środowiska, ochroną przyrody
i ekologią, owocuje podejmowanymi
przez wychowanków działaniami. Obecnie na uwagę zasługuje udział w realizacji projektów grantowych ,,Przyszłość
zależy od nas” oraz ,,Uchwyćmy piękno
natury”. Szkoła znana jest w lokalnym
środowisku z organizacji happeningów
z okazji Dnia Ziemi, uczestnictwa w konkursie ,,Segreguj odpady”, czy zaangażowania w akcję ,,Sprzątanie Świata“.
Inspiracją do podejmowania wciąż nowych wyzwań jest postawa życiowa
i działalność patrona szkoły – profesora
Szafera. Pamiętając o zasługach tego wybitnego botanika i kontynuując jego dzieło, społeczność szkolna co roku uroczyście świętuje Dzień Patrona.
Tegoroczne obchody przypadły na 11
grudnia. Uroczystość uświetnili goście
m.in. wizytator Grażyna Muszyńska,
prezes LOP – Władysław Skalny, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

6

i Ochrony Środowiska UMP – Sławomir
Milik.
Po uroczystym powitaniu przez dyrektora szkoły – Grażynę Rutkowską,
uczniowie zaprezentowali część artystyczną, której celem było przedstawienie sylwetki i dokonań Władysława
Szafera.
Ważnym punktem uroczystości była
prelekcja, dotycząca zmian klimatycznych, przygotowana przez uczniów
klas ekologicznych. Przybliżyli oni
słuchaczom problem wzrostu poziomu
stężenia dwutlenku węgla i podwyższenia się temperatury powietrza na
Ziemi w ciągu ostatnich stu lat. Zapozna li tak że z pro jek tem,,NA TU RA
2000 i inne formy ochrony przyrody”,
re a li zo wa nym obec nie przez kla sy
ekologiczne. Projekt ten jako element
większego programu edukacyjnego,,U
źródeł natury” zakłada ochronę i zachowanie najcenniejszych przyrodni-

Konkurs historyczny w Zespole Szkół Technicznych

Wybitni dowódcy
Od trzech lat Zespół Szkół Technicznych organizuje konkursy poświęcone
wybitnym polskim dowódcom w II wojnie światowej. W 2009 roku przypadła
piętnasta rocznica śmierci gen. Stanisława Maczka, legendarnego dowódcy
I Dywizji Pancernej. Dlatego III Powiatowy Konkurs Historyczny poświęcony
był tej postaci, a temat to Generał Stanisław Maczek na tle wydarzeń polityczno-militarnych XX wieku.
W konkursie uczestniczyło siedem
zespołów uczniów wraz z opiekunami,
z płockiego powiatu ziemskiego
i grodzkiego. Uczniowie rywalizowali
w dwóch etapach: pisemnym i ustnym
finale. Po pierwszej części jury wyłoniło sześciu finalistów, którzy najlepiej
odpowiedzieli na pytania testowe.
Finał konkursu w szkolnej auli, prowadzony przez wicedyrektora Bogdana Taube i nauczycielkę historii mgr Danutę
Czapską, rozpoczął się hejnałem płockim.
Następnie wszyscy zgromadzeni obejrzeli najlepszą prezentację multimedialną,
przygotowaną przez młodzież z ZSZ nr 2.
Urozmaicenie konkursu stanowiły pytania, dotyczące przedstawianych na slajdach różnych typów broni oraz figurki
żołnierzy reprezentujących poszczególne
rodzaje jednostek bojowych. Na pytania
teoretyczne finaliści udzielali wyczerpujących odpowiedzi, co świadczyło o ich
dobrym przygotowaniu. Najwięcej trud-

ności mieli z nazwaniem dwóch przedmiotów stanowiących wyposażenie czołgisty: hełmofonu i mapnika. Podobnie
było z odgadnięciem, jakie wydarzenia
związane są z zaznaczoną na mapie miejscowością.
Trzyosobowe jury, któremu przewodniczył płk. Marek Siwanowicz (autor pytań z dziedziny wojskowości) uznało, że
największą wiedzą wykazał się uczeń
Bartosz Borkowski z Technikum Chemicznego w Płocku, zajmując I miejsce
w konkursie. Wszyscy finaliści otrzymali
od dyrektora ZST Bernarda Szymańskiego i wizytator Henryki Pszczolińskiej dyplomy i nagrody rzeczowe.
E.G.

Przed jubileuszem 50 – lecia (3)

„Budowlanka” we wspomnieniach

czo terenów Unii Europejskiej. Obszary chronione w ramach ,,Natura 2000”
to miejsca szczególnie licznego występowania najrzadszych, najbardziej zagro żo nych wy gi nię ciem ga tun ków
zwierząt i roślin.
Podczas uroczystości podsumowano
również trzy konkursy, przeprowadzone w bieżącym roku szkolnym w ramach programu ,,Uchwyćmy piękno
natury”. Autorką najlepszego hasła
ekologicznego (,,Nie szukaj wymówki,
chroni się nawet mrówki!”) okazała się
Katarzyna Jarzyńska, konkurs fotograficzny wygrała Małgorzata Kraśniewska, zaś w konkursie plastycznym jury
za najlepszą uznało pracę ,,Peace”,
wykonaną przez Darię Gieras, Karolinę Majewską i Katarzynę Ziebicką.
Rozstrzygnięto również konkurs na
projekt teczki firmowej Gimnazjum nr 6.
Najbardziej spodobała się praca, którą
wykonał Adam Kuć.
Propagowane w szkole idee patrona
zyskują wciąż nowych zwolenników
i wiernych naśladowców.
Zespół redakcyjny Gimnazjum nr 6
pod kierunkiem Magdaleny Michalskiej

Franciszek Jaszczak jest absolwentem Studium Zawodowego przy Politechnice Częstochowskiej, skończył studia zawodowe i przez całe życie związany był ze szkołą, którą miło wspomina.
Od 1 grudnia 1968 roku do 20 lipca
1991 roku sprawował funkcję dyrektora
Technikum Budowlanego i Zasadniczej
Szkoły Budowlanej. Początkowo pełnił
funkcję dyrektora internatu szkoły, potem był zastępcą dyrektora. Dzięki
wspaniałym nauczycielom, pracownikom oraz młodzieży, czuł się bardzo dobrze w swojej roli. Kadra miała przed
nim respekt; wymagał by słowa były realizowane, uważał że bez stresu i pracy
człowiek nie osiągnie wiele. Wyznawał
zasadę, że nauczyciel nigdy nie rozkazuje, ale tak prowadzi rozmowę, aby
dojść do porozumienia z uczniem –
współpraca jest najważniejsza.
Jako matematyk starał się zachęcać
do nauki swoich wychowanków, opowiadając im różne ciekawostki o przedmiocie, nieznane historie. Twierdził, że
„…rodzic musi mieć zaufanie do nauczyciela, nie można nikogo odtrącać”.
Taką atmosferę starał się stworzyć
w szkole. Dyrektor musi nad wszystkim
panować. Nauczyciel musi wymagać
i oceniać.
Swoją pracę zawsze traktował jak
służbę. Dyscyplina, wzajemny szacu-

nek, poświęcenie dla innych, to były zasady, którymi Franciszek Jaszczak kierował się na co dzień. ,,Miałem szczęście do ludzi’’ – mówił. Z wielką sympatią wspominał nauczycieli, portierów,
którzy pilnowali porządku w szkole.
Oni wychowywali naszą młodzież,
dzięki nim w placówce wszyscy czuli
się bezpiecznie. Choć młodzież pełnoletnia, stwarzała czasem problemy wychowawcze to uczestniczyła w życiu
szkoły. Wpajał młodzieży, że nauka
i praca są sensem życia. Relacje między
nauczycielami stanowiły podstawę dobrego funkcjonowania szkoły.
Bardziej odpowiadała mu rola nauczyciela niż dyrektora. ,,Aby być dobrym nauczycielem trzeba przede
wszystkim lubić swoją pracę, inaczej
trzeba zmienić zawód’’ – to rada dyrektora dla nauczycieli. Aby dobrze pracować należy znać metodykę przedmiotu
i psychologię rozwoju młodzieży.
Chciał, aby uczniowie zdobyli umiejętności, dzięki którym w przyszłości bez
trudu znajdą dobrą pracę.
F. Jaszczak w Zespole Szkół Budowlanych zostawił sporą część swojego
życia. Dzisiaj zagląda do ”Budowlanki”, wspomina dawne czasy. W wolnych chwilach czyta. Jego ulubioną
książką jest „Trylogia” Henryka Sienkiewicza.
TK
Sygnały Płockie
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Jubileusz Szkoły Mistrzów

IMIENIA POKOLENIA KOLUMBÓW

W 1984 r. z inicjatywy wojewódzkich
władz oświatowych i sportowych, Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego i ZSZ
nr 3 powstała w Płocku Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Wioślarstwie. Funkcję dyrektora objął doświadczony trener
i pedagog Marian Choczyński. W 2002 r.
Rada Miasta podjęła uchwałę o rozszerzeniu profilu kształcenia o nową dyscyplinę
sportu – badminton.
W ciągu 25 lat szkołę opuściło wielu
wybitnych wioślarzy takich jak: Piotr Buchalski, Rafał Cholewiński, Michał Cieślak, Rafał Dubielak, Michał Grzelak,
Wojciech i Artur Jankowscy, Piotr Lepczak, Łukasz Olczak, Konrad Pietrzak, Jacek Streich, Tomasz Tomiak, Stanisław
Wierzbicki, Elżbieta Wojciechowska, Bogdan Zalewski.
Na jubileuszowe uroczystości 25-lecia
szkoły przybyli do niej dyrektorzy, trenerzy i uczniowie, reprezentujący różne
dziedziny sportu:: z Radomia zapaśnicy,
ze Świdnicy kolarze, ze Szklarskiej Poręby biathloniści, z Wałcza wioślarze i kajakarze, z Zakopanego narciarze. Gospodarzami byli zawodnicy SMS – wioślarze
i badmintoniści.
Główną częścią jubileuszu był konkurs,
zorganizowany przez Danutę Czapską
i wicedyrektora Bogdana Taube, „Sławili
imię Polski. Polscy sportowcy XX wieku”. Młodzi ludzie musieli wykazać się
nie tylko wiedzą ale i sprawnością fizyczną w takich konkurencjach jak np. rzut lot-

12 grudnia w Centrum Kształcenia
Ustawicznego przy Alei Piłsudskiego 6
odbyła się uroczystość, która miała na
celu przypomnienie jednego z ważniejszych momentów w ponad piętnastoletniej już historii tej placówki. Rok
wcześniej – 8 grudnia 2008 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego nadano
imię Pokolenia Kolumbów.

ką do tarczy, wyścigi trójek wioślarskich
na kocach. Miłym przerywnikiem w sportowej rywalizacji był występ szkolnych
cheerleaderek, które przy dźwiękach muzyki zagrzewały do walki zawodników
i zaprezentowały ciekawy pokaz swoich
gimnastycznych umiejętności. Trzy pierwsze drużyny: SMS Świdnica, SMS Radom i SMS Płock otrzymały cenne nagrody ufundowane przez dyrekcję „Siedemdziesiątki”.Wszyscy uczestnicy konkursu
zostali uhonorowani upominkami i pamiątkowymi statuetkami.
Wicedyrektor ZST – Leszek Brzeski
przypomniał historię szkoły, podkreślając
wybitne osiągnięcia sportowców na mistrzostwach świata, olimpiadach, regatach
międzynarodowych i krajowych. Prowadzący uroczystość trener Jacek Karolak
zaprezentował najlepszych aktualnych zawodników – uczniów ZST, odnoszących
sukcesy w wioślarstwie, badmintonie, judo. Prezydent Mirosław Milewski, gratulując szkole sukcesów sportowych, zapewnił o kontynuowaniu pomocy materialnej, udzielanej z budżetu miasta w postaci stypendiów dla utalentowanych zawodników, zakupów sprzętu, remontów
i budowy w niedługim czasie hali sportowej. Atrakcją imprezy były improwizowane zawody na ergometrze.
Po części oficjalnej w szkolnej auli
spotkali się po latach absolwenci SMS
z władzami samorządowymi, sportowymi, z nauczycielami i trenerami.
IB

PO 4,5 TYS. ZŁ Z UNII
DLA NAJZDOLNIEJSZYCH Z MAZOWSZA
W 2009 roku o stypendia ubiegało się
550 uczniów z Mazowsza, otrzyma je 417
najzdolniejszych. Wsparcie unijne w wysokości 380 zł miesięcznie będą mogli
przeznaczyć na opłacenie dodatkowych
zajęć czy zakup książek.
Wielu uczniów, mimo iż osiąga sukcesy w nauce, nie ma wystarczających środków, aby w pełni rozwijać swoje zainteresowania. Taką szansę daje im stypendium
unijne dla najzdolniejszych uczniów. Najwięcej wniosków o stypendium wpłynęło
z subregionu radomskiego – 125, stypendia otrzymało tam 104 uczniów. W subregionie płockim o stypendium ubiegało się
47 uczniów, otrzymało 37.
Stypendia zostały przyznane na okres
12 miesięcy, czyli od 1 września 2009 do
Sygnały Płockie

31 sierpnia 2010 r. Łączna kwota stypendium to 4.560 zł, czyli 380 zł miesięcznie.
Każdy uczeń będzie rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna. Nauczyciel
pomoże uczniowi dobrze wykorzystać
stypendium. Będzie również na bieżąco
monitorować jego osiągnięcia edukacyjne. Każdy z nauczycieli otrzyma wynagrodzenie za pracę z uczniem. Wyniesie
ono 700 zł brutto.
55 osobom wręczono także Nagrody
Marszałka Województwa Mazowieckiego
dla wybitnie uzdolnionej młodzieży z województwa mazowieckiego. Wśród nich
było 2 laureatów z regionu płockiego.
Otrzymali oni nagrody pieniężne w wysokości 2.600 zł.
mm

Por. Jerzy Matlęga wręcza nagrodę
Agacie Pawlak ze zwycięskiej drużyny

W uroczystości wzięli udział nauczyciele i słuchacze CKU, a przede wszystkim goście honorowi – weterani wojenni,
reprezentanci Pokolenia Kolumbów.
Nadanie imienia szkole przypomniał
krótki film z ubiegłorocznej uroczystości, która odbyła się w Teatrze Dramatycznym. Następnie, w części artystycznej, słuchacze CKU zaprezentowali
wiersze czołowych reprezentantów Pokolenia Kolumbów: K. K Baczyńskiego
i T. Różewicza.
Podczas uroczystości rozstrzygnięto
konkurs wiedzy o Pokoleniu Kolumbów. Do pierwszego etapu, który odbył
się w listopadzie stanęło 24 uczestników; rozwiązywali test poświęcony drugiej wojnie światowej w literaturze i filmie. Do drugiego etapu przeszło 8 najlepszych, którzy 12 grudnia walczyli
o atrakcyjne nagrody w dwóch czteroosobowych drużynach. Rywalizacja była zacięta, zwycięska drużyna pokonała
konkurentów zaledwie dwoma punktami i w nagrodę otrzymała odtwarzacze MP3.
Spotkanie z weteranami było okazją
do wspomnień honorowych gości, dzięki którym słuchacze lepiej poznali patronów swojej szkoły.
A. B.

Konkurs w Gimnazjum nr 5

WSPÓŁCZEŚNIE O ŚREDNIOWIECZU
Zaszczepienie młodzieży pasji historycznych jest sprawą niezwykle trudną.
Wiedzą o tym nauczyciele Gimnazjum nr
5 w Płocku., którzy wybrali niekonwencjonalną formę nauki i zaprosili uczniów
szkół podstawowych do udziału w konkursie „ Władcy Polski – Piastowie”.
Konkurs odbył się 16 grudnia 2009 r.
w przystrojonej świątecznie świetlicy
gimnazjum.
W rywalizacji uczestniczyły trzyosobowe drużyny ze szkół podstawowych nr 5,
13, 17, 18, i 22. Podczas konkursu należało wykazać się wiedzą o dynastii Piastów
oraz zaprezentować pracę plastyczną, wykonaną techniką collage i prezentującą
ważne wydarzenia z najdawniejszych
dziejów Polski.
W teście wiedzy bezkonkurencyjna
okazała się reprezentacja SP nr 17. Pozostałe nagrodzone miejsca zajęły SP 5 i SP
22. W konkursie plastycznym największe
uznanie zyskała praca Eweliny Chmielewskiej z SP 18.
Po konkursowych zmaganiach gospodarze imprezy zaprezentowali przyszłym gim-

nazjalistom humorystyczne przedstawienie
o początkach państwa polskiego oraz prezentację multimedialną „Piastowie”. Konkursowe spotkanie zakończył szkolny zespół rockowy „Marchewkowe pole”.
Uczestnicy konkursu stwierdzili, że przy
wykorzystaniu nowoczesnych środków
przekazu – obrazu i dźwięku, nauczanie
ar
o średniowieczu może być ciekawe.

Drzwi Otwarte w Jedynce
28 stycznia br. Szkoła Podstawowa nr 1 przy Pasażu Vuka Karadzica organizuje Dzień Otwartych Drzwi. Chętni będą mogli zwiedzić placówkę, wziąć
udział w rozstrzygnięciu konkursu plastycznego pt. „Mój wymarzony tornister”, adresowanego do dzieci 5-cio i 6-cio letnich. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody. Początek imprezy o godz. 17.
MP
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza zbadać sytuację
osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy. Będzie o to
pytać samych zainteresowanych, jak i pracodawców.

Projekt badawczy MOPS
Według płockiego MOPS-u w naszym
mieście brakuje usystematyzowanych
danych i opracowań dotyczących tego tematu. Słabe rozpoznanie potrzeb i problemów środowiska osób niepełnosprawnych powoduje, że działania podejmowane przez instytucje bywają mało skuteczne. Dlatego głównym celem projektu jest
przeprowadzenie diagnozy potrzeb osób
niepełnosprawnych związanych z przystosowaniem ich do zatrudnienia, a także
diagnoza zapotrzebowania na pracę tych
osób wśród płockich pracodawców.

Strona internetowa projektu –
www.mopspl.pl/bid/ – ruszyła przed
dwoma miesiącami. Od grudnia trwa
nabór ankieterów, którzy od stycznia do
lipca 2010 roku będą prowadzić badania. Raport końcowy powinien być znany pod koniec przyszłego roku.
Projekt zatytułowany „Badanie i diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych
na lokalnym rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
(rł)

Od południa w sobotę do południa w niedzielę (12 – 13 grudnia
2009 r.) trwał pierwszy płocki Maraton Pisania Listów Amnesty
International. Płocczanie napisali ich 134.

Listy, które dają siłę
W Polsce akcja organizowana jest od
dziesięciu lat. Organizatorzy podkreślają, że ręcznie pisane, indywidualne dowody niezgody na łamanie praw człowieka mają szczególną moc. Takie listy
solidarności okazują się często ostatnią
nadzieją dla prześladowanych i więzionych. – Tylko te listy dawały mi siłę –
wspomina Mutabar Tadżibajewa z Uzbekistanu, która spędziła 900 dni na
„wyspie tortur”, z czego 700 w izolatce.
Płocki maraton został zorganizowany w Młodzieżowym Domu Kultury
przez Ingę Kujawę – Zawadzką (na
zdj.) – pracownicę tej instytucji i członkinię AI.
– Pisaliśmy do rządów państw,
w których łamane są prawa człowieka,
a także do króla Maroka czy Głównego
Inspektoratu Policji w Nepalu – mówił
organizatorka maratonu. – Tam działa
Rita Mahato, której grożono śmiercią,
gwałtem i porwaniem w związku z jej
pracą na rzecz kobiet, które były ofiarami przemocy.
Działalność Rity Mahato polega na
dokumentowaniu przypadków przemocy wobec kobiet w Nepalu. Wielokrotnie grożono jej gwałtem i śmiercią za
kontynuowanie swojej pracy. Listy dotyczyły również Nguyena Van Dai wietnamskiego prawnika i obrońcy praw
człowieka. W maju 2007 roku został

skazany na 5 lat więzienia za prowadzenie „wrogiej propagandy przeciwko
państwu”. Amnesty International uznało
go za więźnia sumienia.
Jeden list to niewiele, ale tysięcy listów nie można zignorować. Płocczanie
pisali po polsku, angielsku i francusku.
– Myślę, że – jak na pierwszy raz –
poszło nam nieźle, biorąc pod uwagę, że
nie mamy żadnej grupy szkolnej, które
mogły pisać już od 7 grudnia – dodaje
Inga Kujawa – Zawadzka. – Mamy płocką rekordzistkę, panią Monikę, nauczycielkę z płockiego „Ekonomika”, która
pisała z nami całą noc! Razem z Płockiem debiutowały w Maratonie również:
Elbląg, Reda i Olsztyn, który jako jedyny z debiutantów nas przegonił. Mam
nadzieję, że za rok akcję powtórzymy.
A co z tegorocznymi listami? Wszystkie listy zostaną wysłane do adresatów
przez organizatorów płockiego maratonu. – Na ten cel zrobimy zbiórkę wśród
znajomych – zapewnia organizatorka.
Punkty pisania działały przez całą dobę
w około 100 polskich miastach. Założeniem
tegorocznej akcji Amnesty International było napisanie 100 tysięcy listów w obronie
prześladowanych obrońców praw człowieka z całego świata. I cel ten został osiągnięty (stan na 14 grudnia 2009: 103 839 listów). Ranking miejsc można znaleźć na
stronie http://maraton.mojek.pl/.
(rł)

PCK pomaga bezdomnym
Polski Czerwony Krzyż realizuje program pod hasłem „Powrót osób bezdomnych do społeczności”. W ramach programu osoby bezdomne przebywające w środowisku tzn. na klatkach schodowych,
dworcu, ogródkach działkowych, otrzymują rzeczy zabezpieczające przed zimnem. Są to nowe ciepłe kurtki, swetry, koszule, ręczniki, czapki i szaliki, środki
opatrunkowe oraz śpiwory. W ten sposób
ułatwiamy im przetrwanie trudnego okresu jesienno – zimowego. W tym roku
przygotowaliśmy pomoc w oparciu o dane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na liście bezdomnych zakwalifikowanych do pomocy znajduje się 21
osób. Pomoc rzeczową zakupiliśmy ze
środków Wojewody Mazowieckiego,
a także środków własnych.
Posiadamy również spore zapasy
odzieży używanej przekazanej przez
mieszkańców Płocka, z której mogą korzystać zarówno bezdomni, jak też inne
osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
materialnej.
Czerwonokrzyska Gwiazdka

Zarząd Rejonowy PCK w Płocku
przygotował również 328 paczek świątecznych dla dzieci z rodzin najbardziej
potrzebujących. Paczki otrzymały dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat wskazane przez pedagogów szkolnych i opiekunów Szkolnych Kół PCK.

Obdarowano dzieci z 14 szkół z terenu miasta,11 szkół z powiatu oraz dzieci przebywające w Noclegowni dla Kobiet, prowadzonej przez PKPS.
200 paczek zostało przygotowanych
w ramach dotacji Urzędu Miasta Płocka. Na
przygotowanie pozostałych 128 – artykuły
spożywcze oraz słodycze pozyskano podczas zbiórek 28 i 29 listopada oraz 5 grudnia w sieci sklepów PSS „Zgoda”.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom,
którzy wsparli naszą akcję oraz uczniom
Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 oraz słuchaczom z Zespołu Policealnych Szkół
Medycznych za pomoc w zbiórce.
ZR PCK

Zimowe obowiązki
W związku z wystąpieniem opadów
śniegu i koniecznością odśnieżania chodników Straż Miejska w Płocku przypomina o obowiązkach, jakie ciążą na właścicielach nieruchomości. Obowiązki te wynikają między innymi z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz uchwały Rady Miasta Płocka.
Właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie,
a także inne podmioty władające nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Do obowiązków należy oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota
i innych zanieczyszczeń, a także usuwanie z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących
z trasami pieszych i drogami, sopli lodowych i nawisów śniegu, niezwłocznie

po ich powstaniu. Usunięty śnieg oraz
lód mogą być pryzmowane na krawędzi
chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nie utrudniający ruchu
pieszym. Podczas usuwania lodu i śniegu należy zwrócić uwagę, aby nie doszło do uszkodzenia nawierzchni chodnika. Śliskość chodników może być likwidowana poprzez posypywanie chodników solą i piaskiem, bez stosowania
środków chemicznych.
Na osoby nie wywiązujące się z nałożonych obowiązków strażnicy miejscy
mogą nałożyć mandat karny lub sporządzić wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego. Osoby, które doznają uszczerbku
na zdrowiu w wyniku nie wywiązania
się właścicieli z obowiązku odśnieżania
chodników mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania z powództwa cywilnego.
JG

Ochrona i promocja zdrowia
Prezydent ogłosił otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie
ochrony i promocji zdrowia w 2010 roku.
W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, które podejmą się działań na rzecz społeczności lokalnej, dotyczących edukacji zdrowotnej, profilaktyki
uzależnień, przeciwdziałania przemocy,
propagowania krwiodawstwa, udzielania
pierwszej pomocy itp.
Na dofinansowanie tych zadań przewidziano w budżecie miasta 360 tys. złotych.
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Oferty adresowane na Pełnomocnika
Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji
Pozarządowych należy składać w Biurze
Obsługi Klienta ratusza (wejście od ul.
Zduńskiej) do 22 stycznia do godz.
15.30. Wzór oferty można pobrać ze strony internetowej UMP www.plock.eu lub
od Pełnomocnika na ul. Misjonarskiej 22
i w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (Stary Rynek 1, pok. 250 i 251).
Wybór ofert które otrzymają dofinansowanie nastąpi w ciągu 45 dni.
(j)
Sygnały Płockie

ZHR. Czym był i jest, jakie ma cele i jak je realizuje? O tym można było dowiedzieć się z wystawy przy auli ratusza. W ubiegłym
roku minęło 20 lat od założenia tej organizacji.

Pierwszy był tzw. Mały ZHR – jawna,
choć formalnie nielegalna, katolicka organizacja harcerska założona w Gdyni 11 listopada 1988 r. W jej skład weszły drużyny z Trójmiasta, Szczecina i Kotliny
Kłodzkiej. Organizacja prowadziła działalność wychowawczą i propagowała ideę
niezależnego harcerstwa. ZHR – jako ogólnopolska organizacja zaczął działać 12 lutego 1989 r., kiedy to w Warszawie spotkali się przedstawiciele niezależnych struktur
i organizacji harcerskich z całej Polski, aby
zjednoczyć siły. Uznano, iż najlepszą nazwą dla nowej organizacji będzie właśnie
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.
– Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
wychowuje w oparciu o wartości chrześcijańskie. Jest organizacją otwartą dla
wszystkich osób poszukujących wiary, których postawa jest inspirowana Prawem
i Przyrzeczeniem Harcerskim – tłumaczy
pwd. Albert Dyna. – Obecnie w Płocku
największe środowiska ZHR działają przy
parafiach są to: Szczep „3” przy parafii
Ducha Świętego, środowisko „4” przy parafii św. Bartłomieja, środowisko „7” przy
parafii św. Krzyża oraz prężne środowisko
działające przy parafii św. Benedykta.
Wystawa „Harcerstwo na Mazowszu”
prezentuje różne aspekty życia harcerskiego m.in. misję, formy pracy, Białą Służbę,
obóz i ideę harcerską. Autorami tego
wspólnego projektu mazowieckich chorągwi są pwd. Mariusz Chłopik HR, pwd.

Tomasz Górnicki HR oraz hm. Barbara
Brzeska HR. Oficjalne otwarcie wystawy
odbyło się w Warszawie 11 listopada.
Przez ponad dwa tygodnie była dostępna
w jednym z najbardziej charakterystycznych punktów Warszawy – na tarasie widokowym nad trasą W-Z w pobliżu Placu
Zamkowego.
Wystawę złożoną z dwunastu plansz
można było też oglądać (do 6 stycznia)
w płockim ratuszu. Teraz odwiedzi miejskie licea. Pierwszym będzie Liceum
Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły.
Wystawa jest jednym z elementów świętowania przez Mazowsze dwudziestej
rocznicy powstania ZHR-u.
(op. rł)

Zaklęte rewiry

je się mówić: taki Płock widzę, nie tylko ten
landszaftowy z malowniczo położonym
Wzgórzem Tumskim, ale również ten czający się w zakamarkach. Wszystkie zdjęcia
zostały wykonane w obrębie Starego Miasta
w ostatnim roku. Większość jest czarno-biała. Część z nich znalazła się w kalendarzu
„Inne miejsca” (wydawca: Agpress/ projekt: Joanna Piasecka). Wystawa była jednocześnie jego promocją.
Wszyscy, którzy zjawili się na wernisażu – odbył się 17 grudnia, w niezwykle
mroźny i śnieżny dzień – musieli podpisać
oświadczenie, że do opuszczonej Elektrowni wchodzą na własną odpowiedzialność. W środku grzała ich nie tylko adrenalina, ale również ciepła herbata, grzane
piwo i bigos oraz kilka gazowych ogrzewaczy. Oprawę muzyczną zapewniła
Płocka Kapela Podwórkowa.
(rł)

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Dawna płocka Elektrownia Miejska
z 1928 r. to piękny zabytkowy obiekt, od
pół wieku opuszczony i popadający w ruinę.
Nie bez powodu to miejsce – zapomniane
i zaniedbane, ale niezwykłe – Piotr Łukawski wybrał na miejsce wystawy swoich fotografii. „Inne miejsca” są zapisem „zakamarków, schodów, wind/ Baru, park/ Końca
tras/ Brudnych ulic gdzie jest mrok” – jak
śpiewał Lech Janerka. Łukawski odkrywa
przed nami Płock „brzydki”, ale i magiczny,
straszny i śmieszny, odrzucający i pociągający jednocześnie. Raz bije z tych fotografii
duch starego miasta jak z obrazów Kiriuszyna, by za chwilę przekształcić się w abstrakcyjną układankę rozpadu „starego”
z protezami nowoczesności. Łukawski zda-

ZDJĘCIA: KRZYSZTOF KALIŃSKI

Harcerze Rzeczypospolitej

Autor i jego prace

Sygnały Płockie
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KRZYSZTOF KALIŃSKI

Betlejemskie Światełko Pokoju

Płockie kolędowanie
Kolędą „Bracia, patrzcie jeno, jak niebo
goreje” Kameralny Zespół Wokalny POKiS zainaugurował 7 stycznia w bazylice
katedralnej kolejne „Płockie kolędowanie”. W czwartek, w koncercie zatytułowanym „Wigilie polskie” oprócz zespołu organizatora piękne polskie kolędy – zarówno powszechnie znane jak: Przybieżeli do
Betlejem pasterze, Anioł pasterzom mówił,
W żłobie leży, Oj, maluśki, maluśki, jak
i mniej znane, śpiewał chór Minstrel z Ma-

łachowianki. Chórzystom towarzyszyły organy, Wieniawski String Quartet i akompaniator Jarosław Domagała. Koncert prowadził Jerzy Zelnik (na zdjęciu), wplatając
między kolejne prezentacje kolęd strofy
poezji związanej z Bożym Narodzeniem.
Następnego dnia – 8 stycznia – koncert
kolęd i pastorałek dała kapela Drewutnia,
a w sobotę tegoroczną edycję Płockiego
Kolędowania zakończył występ oktetu
wokalnego Gaudium.
(j)

Ratuszowy Mikołaj
Mocno musiał nadźwigać się przed świętami Bożego Narodzenia ratuszowy Mikołaj, by wnieść do auli stosy prezentów, jakimi na koniec 2009 roku obdarował podopiecznych 19 placówek i organizacji. Na
stosy paczek złożyło się 3.255 sztuk wyrobów dziewiarskich, 300 par letniego obuwia (klapek), 17 kartonów słodyczy, 122 kg
wędlin, kombinezony dziecięce, siedziska
do rehabilitacji, 6 żelazek, kuchnia mikrofalowa i 2 czajniki elektryczne. Dary zebrane przez ratuszowy Oddział Zarządzania
Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw
Obronnych od, chcących zachować anonimowość, płockich sponsorów rozdzielono
pomiędzy: Miejskie Przedszkola nr 3, 15,
16, i 33, Oddział Miejski TPD, Katolickie
Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta, Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc Dzieciom”, Zarząd Rejonowy PCK, Rzecznika Osób Niepełnosprawnych UMP, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, parafię św. Stanisława
Kostki, DPS w Goślicach, Caritas Diecezji
Płockiej, Stowarzyszenie Hospicyjno-Paliatywne p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej,
DPS „Przyjaznych serc”, koło Polskiego
Związku Głuchych, Dom Samotnej Matki

10

Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Białej.
Przekazując dary, prezydent Mirosław
Milewski podkreślał, że hojność sponsorów,
szczególnie w czasie dotykającego wiele
firm kryzysu, godna jest najwyższej pochwały i napawa optymizmem. Przedstawicielom
obdarowanych organizacji życzył, by również w przyszłym roku mogli liczyć na wielkie serca ofiarodawców, ale by jednocześnie
potrzebujących ich wsparcia ubywało.
Dzieci, które przyszły do ratusza ze
swoimi opiekunami po odbiór mikołajowych prezentów, zrewanżowały się własnoręcznie wykonanymi świątecznymi
stroikami i choinkowymi ozdobami.
Pokaźne paczki ze słodyczami i owocami przyniósł też dla 48 dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Przedszkola nr
33 przy ul. Padlewskieggo, Mikołaj
z Krajowego Stowarzyszenia na Rzecz
Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc
Dzieciom”. Ufundowali je przedsiębiorcy
z firm: Henczke Budownictwo, Wielopol
z Sierpca, Bomilla z Włocławka i hurtowni Piotra Paliwody. Radość na buziach
maluchów była dla ofiarodawców najlepszą zapłatą.
(j)

Jak co roku, harcerze Hufca Płock roznosili w darze Betlejemskie Światło Pokoju do
najważniejszych instytucji naszego miasta.
Światło Pokoju zapalane w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem przekazują sobie wzajemnie skauci całej Europy. Do Polski trafiło z rąk skautów słowackich, którzy
przekazali je przedstawicielom Chorągwi
ZHP, a stamtąd do wszystkich hufców.
Płoccy harcerze rozdali lampiony 48 instytucjom m.in. prezydentowi Mirosławowi
Milewskiemu, przewodniczącemu Rady
Miasta Tomaszowi Kordze, a także wydziałom Urzędu Miasta Płocka z którymi harcerze współpracują na co dzień – w tym redakcji „Sygnałów Płockich”. W trakcie Wigilii przed ratuszem światło zostało przekazane wszystkim mieszkańcom miasta.

Światło otrzymały także poszczególne
parafie na terenie Płocka, a specjalna delegacja komendy Chorągwi Mazowieckiej
oraz Komendy Hufca ZHP Płock obdarzyła lampionem biskupa płockiego Piotra Liberę. Na liście obdarowanych znajdują się także policja, Straż Miejska,
szpitale, hospicja, ZOO, przedstawiciele
płockich mediów, szkoły i placówki edukacyjne, a także kilka firm i przedsiębiorstw wspierających płocką działalność
harcerską.
Przez cały okres świąteczno-noworoczny Betlejemskie Światło Pokoju płonęło
w katedrze, gdzie mogli je pobierać wszyscy zainteresowani.
Pwd. Grzegorz Brzeziński
Hufiec ZHP PŁOCK

Polskie tradycje
Spółdzielczy Dom Kultury PSML-W
zorganizował konkurs szopek bożonarodzeniowych, przygotowanych w ramach
VI edycji konkursu plastycznego z cyklu
„Tradycje i Zwyczaje Polskie”.
Na tegoroczną edycję zgłoszono 102
szopki 180 autorów, wykonane przez dzieci i młodzież z 16 placówek z Płocka
i miejscowości ościennych (SP 3, 6, 16, 20,
21, 22, 23 z Płocka, Szkoła Podstawowa
w Maszewie Dużym, Staroźrebach i Soczewce; Gimnazjum 7, 8 z Płocka; Gimnazja: w Bielsku, Nowej Górze, szopki
z Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz
Gminnego Ośrodka Kultury w Soczewce.
Oceny złożonych na konkurs prac dokonało profesjonalne, powołane przez organizatora jury. Po dokładnym zapoznaniu
się z pracami komisja postanowiła nagrodzić 46 autorów 31 szopek. Nagrodzone

i najciekawsze prace zostały wyeksponowane na świątecznej wystawie w SDK.
Wszystkie nagrodzone dzieci otrzymały
upominki oraz dyplomy.
MK

Machiny nieba pierwsze
Niespodzianek nie było.
11. edycję Płockich Kalendarzy wygrał kalendarz
Towarzystwa Naukowego
Płockiego i firmy Telemedian według projektu Joanny Piaseckiej. Zarówno
TNP jak i Piasecka na płockim przeglądzie królują
niepodzielnie od 3 lat.
W 2008 r. ich zwycięski
kalendarz zawierał reprodukcje atlasu Henryka
Hondiusa, w 2009 roku –
inspiracją były ryciny z książki, żyjącego
w XVIII wieku, angielskiego architekta Williama Chambersa „Traktat o Chinach”.
W tym roku sięgnęli gwiazd, umieszczając
w kalendarzu ilustracje z trzech dzieł Heweliusza, m.in. Machinae Coelestis pars prior
(Machiny nieba część pierwsza, Gdańsk
1673 roku), które znajdują się w zbiorach
Biblioteki im. Zielińskich.
W poprzednich latach zwycięstwo TNP
dzieliło z Petrotelem. Tym razem ich
wspólny projekt „Afryka. Podróże historyczne” znalazł się na drugim miejscu. Au-

torem projektu jest Marek
Bartuś z firmy ArtLine.
Drugie miejsce, ex eaquo,
zdobył też Cezary Dzięcielski (foto i projekt) z Urzędu
Miasta Płocka kalendarzem
„Płockie panoramy”.
Kalendarz ukazujący magię sierpeckiego skansenu
(i nie tylko) ze zdjęciami
Adama Łukawskiego, według projektu Joanny Piaseckiej, zdobył miejsce trzecie.
W tym roku organizatorka
przeglądu – Halina Płuciennik – zadecydowała, aby oddzielnie oceniać kalendarze,
które nie są wieloplanszowymi. W tej kategorii zwyciężył jednoplanszowiec Urzędu
Gminy Gostynin z pracami uczniów ukazującymi piękno pojezierza gostynińsko – włocławskiego. Na drugim miejscu znalazł się
kalendarz – gadżet do książki „Rejs po płockim peerelu” Mirosława Łakomskiego
(VIAARTCITY), a na trzecim – kalendarz
jubileuszowy Agpressu (projekt: Marcin Lipiński). Wystawę można oglądać w Domu
Darmstadt do 24 stycznia.
(rł)
Sygnały Płockie

*ŚWIĄTECZNE REMANENTY*ŚWIĄTECZNE REMANENTY*ŚWIĄTECZNE REMANENTY*ŚWIĄTECZNE REMANENTY*ŚWIĄTECZNE REMANENTY*

„Nikt nie ma prawa być szczęśliwy sam, bo naprawdę żyć,
to pomagać innym żyć”

Dzielą się z innymi
Akcja pod hasłem „Razem dla Świata
bez ubóstwa” prowadzona jest w Szkole
Podstawowej nr 17 od 2004 roku, kiedy
Ministerstwo Edukacji zaproponowało
obchody Tygodnia Edukacji Globalnej.
Celem akcji jest uwrażliwienie dzieci na
potrzeby drugiego człowieka.
W apelu inauguracyjnym wzięli
udział przedstawiciele Kuratorium
Oświaty i Wychowania, Urzędu Miasta,
samorządów uczniowskich z opiekunami z płockich szkół podstawowych.
Przedstawiono uczniom sytuację najuboższych mieszkańców, poczynając od
najbliższego otoczenia. Uczniowie
przekonali się, jak wiele jest jeszcze do
zrobienia na świecie; ludzkość stać na
komputery, Internet, wynalazki, a nie jesteśmy w stanie wszystkich nakarmić.
Przedstawiciele samorządów uczniowskich podpisali się pod deklaracją
przeprowadzania na terenie swoich
placówek akcji na rzecz osób, które
cierpią głód.
Przez pierwsze dwa lata w „siedemnastce” zbierano odzież, środki czystości, pościel, żywność oraz pienią-

dze. Dzięki ofiarności dzieci i ich rodziców udało się zebrać bardzo dużo
rzeczy, którymi obdarowano potrzebujących z najbliższej okolicy, mieszkańców osiedla Dobrzyńska oraz noclegowni dla kobiet. Pieniądze zgromadzo ne przez Sa mo rząd Ucz niow ski
przeznaczono na paczki świąteczne,
które przygotowywali wolontariusze
z Centrum Wolontariatu. Listę potrzebujących przygotował Miejski Ośrodek Pomoczy Społecznej.
Natomiast od trzech lat szkoła organizuje wigilię dla 70 osób, będących
w trudnej sytuacji życiowej. Społeczność szkolna stara się o obfite paczki
żywnościowe oraz fundusze na przygotowanie wigilijnego stołu. Tak było
także 22 grudnia 2009 roku. Szkolne
kucharki przygotowały wiele przysmaków m.in. pierogi z kapustą i grzybami, śledzie, rybę po grecku. Wieczór
umiliły JASEŁKA, które uczniowie
przygotowali pod kierunkiem katechet ki Mał go rza ty Tom czak oraz
Święty Mikołaj, który rozdawał paczki
przygotowane przez samorząd ucz-

niowski. Pieniądze uzyskane z dyskoteki andrzejkowej i loterii fantowej,
wystarczyły nie tylko na słodycze, ale
i na środki czystości.
Warto dodać, że „siedemnastka” znana jest z udziału w licznych akcjach charytatywnych. Od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w zbiórce pieniędzy na
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,
prowadzi „Wigilię dla zwierząt w schronisku” (dzieci zanoszą psom i kotom

koce, żywność, a nawet budy), uczniowie kwestują w akcji „Ratujmy Płocki
Powązki”, zbierali książki dla rówieśników z Ukrainy i pieniądze dla głodujących dzieci w Ghanie.
Działania te zostały docenione także
przez organizację UNICEF Polska, która w 2009 roku w konkursie na „Najbardziej zaangażowaną społecznie szkołę”
przyznała płockiej „siedemnastce” pierwsze miejsce.
LK

Płockie kartki na święta

Święta w internacie

Młodzieżowy Dom Kultury był organizatorem dorocznego XVIII już konkursu
plastycznego na „Najładniejszą Kartkę
Świąteczną”. Jury miało do oceny 563 prac
z 34 placówek. Nagrodzono kilkanaście
prac. Nagrodę specjalną Prezydenta Płocka
za kartkę z Mikołajem na wieży katedry
(na zdjęciu) otrzymała Zosia Szymańska
(11 lat). Prezydent przyznał też 6 nagród
i 4 wyróżnienia autorom najpiękniejszych
prac z motywem płockim: I nagroda – Lena Górska (15 lat, Gimnazjum w Łącku), II
– Inga Lipińska (lat 6, Miejskie Przedszkole nr 11) i Joanna Sińczak (lat 9, Szkoła
Podstawowa nr 6), III – Julia Kulesza (lat
7, SP nr 18), Iga Szulczewska (lat 7, SP
Płockiego Towarzystwa Oświatowego)
i Agata Kuć (lat 12, Z.O.K. Profesor).

Już na kilka dni przed pojawieniem
się na grudniowym niebie wigilijnej
gwiazdy społeczność Internatu III LO
im. M. Dąbrowskiej mogła poczuć
prawdziwe święta.
Tradycyjne świąteczne spotkanie.
w internacie upłynęło w atmosferze
wzajemnej życzliwości, ciepła i otwarcia na drugiego człowieka. Kierownik
internatu – Zbigniew Kaczmarczyk złożył wszystkim świąteczne i noworoczne
życzenia. Następnie instruktor z Hufca
ZHP Płońsk, harcmistrz Tomasz Sobolewski przekazał zebranym Betlejemskie Światełko Pokoju.
A potem uczestnicy spotkania obejrzeli przygotowaną specjalnie na tę okazję,
wyjątkowo bogatą, część artystyczną.
Młodzież zaprezentowała uwspółcześnione jasełka. Powstały one pod kierunkiem wychowawcy – Marioli Skrzyńskiej. Występujący w przedstawieniu
Maryja (Klaudia Sitkiewicz) i Józef (Ewa
Jankowska) szukali schronienia w hotelu.
Okazało się jednak, że podobnie jak ponad 2000 lat temu nie mogli liczyć na pomoc ze strony lepiej sytuowanych ludzi,
tak i dziś opieką oraz wsparciem obdarzyli ich ci, którzy sami mają niewiele. Wystąpiły też solo muzycznie uzdolnione
dziewczęta oraz internacki chór, który
przy dźwiękach gitary zaprezentował kilka kolęd, w tradycyjnym i współczesnym
brzmieniu. Utalentowanych licealistów
do występu przygotowali wychowawcy:
Anna Parzych i Jerzy Żuchewicz.
Uroczyste spotka nie za kończyło
wspólne kolędowanie, karaoke oraz degustacja smakołyków, przygotowanych

Sygnały Płockie

Konkurs podzielony był na 3 kategorie wiekowe. W najmłodszej grupie (4 –
6 lat) najbardziej podobały się prace:
Oli Soczewki z MDK (4 lata), Ani Cieślikowskiej z MP nr 21 (5 lat), Marysi
Karbowskiej z MP nr 15 (6 lat) i Julii
Gościniak z Czermna (6 lat).
W kategorii wiekowej 7 – 9 lat pierwsze nagrody zdobyli: Marek Ruszkowski (SP nr 6), Szymon Cieśliński
(SP nr 6) i Agata Jakubowska (filia
eMDK-uś).
Wśród autorów prac w grupie wiekowej 10 – 12 lat najwyżej oceniono kartkę Doroty Gdak ze Szkoły Podstawowej PTO, a w najstarszej grupie (13-15
lat) zwycięzcą konkursu została Klaudia
Sielczak z Gimnazjum nr 13.
(j)

przez wychowanków internatu. Tradycyjne ciasta wykonane pod nadzorem
wychowawcy – Darii Sobolewskiej
wszystkim smakowały. Był to kulinarny wkład młodzieży w przygotowanie
wieczoru dla mieszkańców internatu,
a jednocześnie pierwsza poważna prezentacja swoich umiejętności.
Wychowankowie aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach do świąt.
W okresie przedświątecznym przeprowadzono konkurs na najładniejszą kartkę
bożonarodzeniową, świąteczne dekoracje
pojawiły się we wszystkich pokojach,
przeprowadzili też zbiórkę maskotek oraz
pieniędzy na słodycze, którymi obdarowali dzieci ze Świetlicy Miejskiej nr 3.
Akcję koordynowała wychowawczyni –
Małgorzata Kowalska.
ms
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FOTO 1

Jagiellonek i Simar, czyli syn i ojciec

Panda mała: znów jestem w Płocku

W minionym, 2009 roku do płockiego zoo sprowadzonych zostało 87 sztuk
nowych zwierząt, tyle samo, w naszym ogrodzie, przyszło na świat (bez ryb).
Oto najważniejsze z nich.
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SamPrawdziwą sensacją w płockim zoo były narodziny młodej żyrafy (foto 1 i 8). co
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Radość w ogrodzie

Sygnały Płockie

*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*
Do noszenia „odblasków” mają zachęcać z billbordów młodzieżowi idole, m.in. Marcin „Różal” Różalski. Po co?
Aby zmienić drogowe statystyki, aby na płockich drogach było bezpiecznie.

Odblaski są w modzie
walczyk. – Ja sam noszę odblaski i wiem, jak duże ma to znaczenie dla mojego bezpieczeństwa na drodze.
– Ogród zoologiczny odwiedza blisko 200 000 osób rocznie
– mówił z kolei dyrektor Niweliński. – Przeważająca ich część
to dzieci i młodzież. To między innymi najmłodszym będziemy
uświadamiać potrzebę noszenia odblasków, zgodnie z zasadą:
jestem widoczny, jestem bezpieczny. Prowadzimy zajęcia
z grupami szkolnymi przez cały rok, na prelekcje przychodzi
nawet 30 000 uczniów od września do
czerwca.
Dyrektor płockiego zoo Aleksander Niweliński obiecał, że logo kampanii umieści przy wybiegu, gdzie mieszka zebra.
Bo właśnie ona jest maskotką kampanii
„Zebra w paski też nosi odblaski”. Logo
stworzył Marcin Nowak z firmy Promocja Via-Art.
Kampania będzie stale się rozwijała.
Niedługo dzięki płockiemu fotografikowi Markowi Konarskiemu, Promocji
Via-Art i miastu, które zadeklarowało
ponieść koszty druku i naklejania plakatów akcja stanie się bardzo widoczna
w Płocku. Zebra najpierw pojawi się na
wielkim ekranie diodowym na budynku
dawnego dworca PKS przy al. Jachowicza.
– Chcemy wprowadzić modę na odblaski – mówił komendant Jarosław Brach. – Do projektu
przystąpili ludzie, którzy widzą potrzebę poprawy bezpieczeństwa na drogach. Często sami mają doświadczenia z pieszymi,
pojawiającymi się przed samochodem w ostatnim momencie.
Lista osób biorących udział w „Zebrze” jest w dalszym ciągu otwarta, czekamy na każdego, kto ma pomysł poprawy bezpieczeństwa na drogach.
(rł)

Wisła wyszła

townie podpiętrzyła, jest około 6 cm poniżej wejścia na plac
MORKI. Jedna z łodzi znalazła się na bramie do slipu. Kra
niszczy ogrodzenie łączące MORKĘ ze Szkółką Żeglarską.
W ratuszu rozpoczyna się narada powodziowa z udziałem
Wojewody Mazowieckiego, władz RZGW, Starosty Płockiego, Prezydenta Miasta Płocka i podległych służb.
Od godz. 20 woda znów opada. Woda zatrzymała się na stanie z godzin wieczornych dnia poprzedniego, czyli ok. 25-30
cm poniżej furtki. Za to kra lodowa ponownie zapełniła całą
przestrzeń do mostu. To komunikat z 3 stycznia, z godz. 10.
Dziesięć godzin później lodołamacze są już dobrze widoczne
na wysokości szpitala. Woda opada o dalsze 20 cm, a temperatura spada. 4 stycznia po południu woda opadła poniżej bulwaru o ok. 50 cm.
(rł na podst. www.morka-plock.pl)

Na przełomie roku poziom Wisły na wysokości Płocka zaczął szybko rosnąć, spiętrzając zamarzającą krę powyżej linii
nadwiślańskich wałów.
W dramatycznej sytuacji znalazła się przede wszystkim
płocka „MORKA”. Już 30 grudnia o godz. 11 na stronie internetowej klubu pojawia się komunikat: Stan wody o 15 cm poniżej poziomu placu gdzie składowane są jachty. Właściciele
zainteresujcie się swoimi jachtami.
Trzy i pół godziny później sytuacja jest już „bardzo poważna”. O godz. 16 Andrzej Jodełka prezes PTTK MORKA ogłasza „alarm powodziowy”, a dzień później o godz. 8 „akcję
przeciwpowodziową”. Wszyscy, którzy mogą pomóc mają się
stawić z łopatami, szpadlami i w strojach roboczych. Wszyscy
też oczekują lodołamaczy. O godz. 16 woda przestaje się podnosić. Nie na długo.
1 stycznia o godz. 8 prezes Jodełka wydaje kolejny, dramatyczny komunikat: Poziom wody powoli, ale systematycznie wzrasta. Już ok. 15 – 20 cm pozostało, by dostała się na
plac. Nie rezygnujemy z walki o nasze dobro. ZWOŁUJĘ NA
GODZ. 11.00 WSZYSTKICH CZŁONKÓW MORKI Z ŁOPATAMI I SZPADLAMI. KAŻDA PARA RĄK NA WAGĘ
ZŁOTA. W środowisku płockich żeglarzy mówi się, że sytuacja zaczyna przypominać tę z 1982 roku. O 19.30 kolejny
komunikat: woda od godz. 12.30 opadła o ok. 12-15 cm (...).
Lodołamacze zakończyły pracę w odległości około 1,5 km od
zapory antyśryżowej, poniżej szpitala. Może jutro dotrą do
Morki. Oby.
Następny komunikat ma być podany 2 stycznia, około godz.
10. Ale pojawia się już o 4:15. Ruszyły lody powodując podpiętrzenie wody. Kra zaczyna niszczyć wszystko, co na jej drodze. Wszyscy do Morki – potrzebna pomoc. O 5:30 potężny zator zatrzymuje się na wysokości MORKI. Woda, która rapSygnały Płockie

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Tylko w 2009 roku na drogach Płocka i powiatu zginęły 52
osoby. – Fakt, wypadków jest zdecydowanie mniej, ale ich ofiar
z roku na rok przybywa – tłumaczył podczas konferencji prasowej naczelnik wydziału ruchu drogowego w Płocku kom. Zbigniew Kopczyński. Czy noszenie „odblasków” może tu coś zmienić? Kopczyński nie ma wątpliwości, że tak. Kierowca jadący
samochodem z prędkością 80 km/h dostrzeże pieszego bez odblasków, kiedy ten będzie od niego w odległości 30 metrów. Na
właściwą reakcję ma wówczas zaledwie 1,2 s. Osoba z elementami odblaskowymi jest widoczna nocą ze 150 m.
W tym przypadku czas reakcji kierowcy, jadącego samochodem z prędkością 80 km/h to 7 sekund. – To bardzo
dużo. Można uniknąć tragedii – podkreśla Kopczyński.
Płockiej policji udało się zaangażować w kampanię społeczną 6 instytucji i osoby prywatne, m.in. POKiS,
MDK, płockie ZOO oraz Fundację
Orlen Dar Serca. POKiS zainaugurował kampanię w Sylwestra, rozdając
(3 000 szt.) przed płockim ratuszem
elementy odblaskowe, które nosiły
również gwiazdy sylwestrowej nocy.
Podobnie było podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (5 000
szt.). – W tym roku chcemy zrobić, nie
światełko, ale odblask do nieba – mówiła na grudniowej konferencji Izabela Sztandera z Młodzieżowego Domu Kultury,
szefowa płockiego sztabu WOŚP. – Ludzie będą mieli odblaski rozdawane przez wolontariuszy, a co najważniejsze, sami
wolontariusze z odblaskami będą bardziej bezpieczni.
Odblaski przekazała nieodpłatnie fundacja Orlen Dar Serca.
– Czekaliśmy na taką akcję – mówił jej prezes Eugeniusz Ko-

Kronika policyjna
* Na ul. Wyszogrodzkiej, koło Zakładu Energetycznego, ciężarówka uderzyła w słup.
Jej element spadł na przejeżdżające audi.
Nikt nie odniósł obrażeń.
* Trzy osoby, w tym 10-letnie dziecko, zostały ranne w wypadku, do którego doszło
na drodze z Płocka do Warszawy. Przyczyną było wymuszenie pierwszeństwa
przejazdu przez kierowcę mazdy. Do szpitala trafiła kierująca saabem, jej dziecko
oraz pasażer mazdy.
* Do mężczyzny i jego syna podeszło dwóch
mężczyzn i zażądało 2 złotych. Gdy ich
nie otrzymali, zaczęli grozić tasakiem.
Gdy sprawcy zobaczyli przejeżdżający radiowóz, zaczęli uciekać, ale nieskutecznie. Funkcjonariusze zbadali ich alkotestem, który u 38-latka wykazał 2,2 promila, a u 32-latka – ponad 3 promile. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Do
zdarzenia doszło wieczorem przed Kauflandem.
* Policjanci zatrzymali 38-letniego mężczyznę, który awanturował się w mieszkaniu przy ul. Miodowej. Sprawca był
pijany, a – dodatkowo – miał przy sobie
marihuanę.
* Kierowca Toyoty Corolli, jadący ul. Grabówka, na łuku drogi zjechał nagle na
przeciwny pas ruchu, zahaczył o Fiata
Pandę i zderzył się czołowo z VW Golfem. Do szpitala trafiło dwoje płocczan
z golfa oraz sprawca wypadku – 68-letni
mężczyzna, który prowadził samochód
mając 1,2 promila alkoholu w organizmie.
* Przy ul. Słodowej nieznany sprawca zaatakował 86-letnią płocczankę i ukradł jej torebkę.
* Przy ul. Otolińskiej patrol policji zatrzymał
dwóch nietrzeźwych kierowców. 31-letni
płocczanin miał 1,8 promila alkoholu
w organizmie, a 19-latek z Płońska – 0,6
promila.
* W al. Piłsudskiego zderzyły się trzy pojazdy. Najpierw seat uderzył w fiata, a ten
w stojącą przed nim ciężarową scanię.
Kierująca fiatem kobieta trafiła do szpitala, ale po badaniach wróciła do domu.
Sprawca wypadku wybiegł z auta i zaczął uciekać, wyrzucając po drodze portfel i dokumenty. Zauważył to patrol prewencji, który dogonił 25-letniego płocczanina. Mężczyzna był pijany; w organizmie miał 2,85 promila alkoholu. Ponadto okazało się, że ma on zakaz prowadzenia pojazdów do 2012 roku. Wcześniej sądy trzykrotnie odbierały mu prawo
jazdy za podobne wyczyny. Mężczyzna
trafił do aresztu, a o jego losie zdecyduje
prokurator.
* Trzech pijanych mężczyzn w wieku 20-22
lata zaatakowało jadącego rowerem 68letniego płocczanina. Sprawcy bili i kopali swoją ofiarą, ukradli 500 złotych
i odeszli z miejsca zdarzenia (ul. Rzeczna). Starszy mężczyzna zatrzymał nadjeżdżający samochód, w którym jechał emerytowany policjant. Mężczyźni pojechali
za sprawcami i zatrzymali tego, który zaczął bójkę. Gdy mężczyźni czekali na patrol, pojawiło się dwóch pozostałych napastników. Wszyscy zaprzeczali, że pobili i okradli starszego pana. Jeśli zeznania
68-latka okażą się prawdziwe, to napastnikom grozi do 12 więzienia.
(m.d.)
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Jedno ciepło, dwa źródła

ZUS informuje

Ekologiczna energia

Z końcem grudnia 2009 r. Zakład Ubezpieczeń
Społecznych zaprzestał wydawania i potwierdzania papierowych legitymacji ubezpieczeniowych.
Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej potwierdzać będą inne dokumenty
określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ciepłownię miejską w Płońsku odwiedziliśmy 5 stycznia tego roku, w środku okresu grzewczego, trzymał silny mróz. Jest to największa w Polsce ciepłownia ekologiczna opalana zrębkami drewna. Jej część pracuje trzeci sezon. W środku czysto, spokojnie, urządzenia pracują jak szwajcarski zegarek. Skorzystaliśmy z gościny pana Longina Boguckiego, wiceprezesa zarządu PEC
(Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej), który pokazał
ciepłownię, która jest własnością samorządu miejskiego.
Bogusław Osiecki: Jakie są dotychczasowe doświadczenia w spalaniu zrębków?
Longin Bogucki: Kocioł pracuje bez większych zastrzeżeń. Na początku były pewne problemy ale wynikały
z uczenia się przez nas i przez producenta, którym jest firma szwajcarska SCHMID. Były problemy techniczne
z turbiną, która nie dotrzymywała założonych parametrów. Występowały nadmierne drgania, wzrastała temperatura łożysk. Dostawcą turbiny jest firma niemiecka. Ponieważ urządzenia były na gwarancji, rozmowy z producentami były prowadzone przez generalnego wykonawcę
firmę Grospol z Poznania. Teraz jest już dobrze. Z tego co
nam wiadomo, jesteśmy pierwszą w Polsce ciepłownią
ekologiczną tego typu. Suwałki były też zainteresowane,
szczególnie produkcją energii elektrycznej.
Andrzej Piekarz: Czy są problemy ze zrębkami, wilgocią, ich przechowywaniem?
LB: Najlepiej rozpocząć od dobrego wyposażenia laboratorium, aby na bieżąco wykonywać analizy wartości
opałowej. Na tej podstawie prowadzi się negocjacje cenowe co do wartości jednostki opałowej za GJ w tonie.
Chodzi o ilość energii chemicznej w tonie biomasy. Metodami chemicznymi określamy wartość opałową drewna. Dostawcy często mierzą ilość biomasy w metrach
sześciennych lub przestrzennych. Są to jednostki umowne, bardzo dyskusyjne, bo trudno określić ile jest w biomasie drewna, ile powietrza a ile wody.
BO: Czy ma znaczenie rodzaj drewna, liściaste czy
iglaste?
LB: Nie ma. Przestrzegam przed gromadzeniem na
hałdzie biomasy zawierającej duże ilości liści, szczególnie latem. Liście ulegają fermentacji, wydzielają duże
ilości metanu i może wystąpić samozapłon. Mieliśmy taki przypadek. Najlepszą metodą jest przechowywanie
zrębków pod gołym niebem a nie pod dachem. Przy długim przechowywaniu zaleca się instalację rur perforowanych i wietrzenie zgromadzonej biomasy. Rury mogą
służyć też do odprowadzenia nadmiaru wody – rośnie
w ten sposób wartość opałowa. Najlepiej tak ustawić harmonogram dostaw aby zrębki nie były składowane na
placu dłużej jak dwa tygodnie.
AP: Macie problem z pozyskaniem zrębków?
LB: Na dziś nie ma takich problemów. Podnosimy nasze wymagania co do jakości surowca i tu problemy mogą się pojawić. W pobliżu Płońska nie ma większych obszarów leśnych. Zrębki są dostarczane z odległości ponad 100 kilometrów, co podnosi ich cenę.
BO: Słyszałem, że podpisaliście kontrakt z plantatorem wierzby energetycznej.
LB: To są niewielkie ilości. Plantatorzy często nie
sprawdzili poziomu wód gruntowych przed posadzeniem wierzb. A wierzba potrzebuje dużo wody i jeśli ta
woda jest za głęboko to efekty są mizerne. Niektórzy
porwali się na uprawę wierzby, ale nie uzyskali zakładanych rezultatów.
AP: Ile zrębków zużywacie w ciągu roku?
LB: Roczne zużycie biomasy jest w granicach 70-75
tysięcy metrów przestrzennych. Mamy, w ciągu roku,
krótką, półtoramiesięczną przerwę remontową. Latem
dostarczamy parę (ciepło) tylko do firm produkcyjnych
np. AGRICOL. Turbozespół pracuje wówczas małą mocą i mamy problem ze sprzedażą energii cieplnej pochodzącej ze skraplacza. Za to zimą radzimy sobie bardzo
dobrze. W założeniach mamy produkcję 10,5 tys MWh
energii ze zrębków.
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BO: Drugie 10 MWh macie z kotła węglowego.
LB: Mamy dwa kotły węglowe WRm15 i WR10. Dzisiaj pracuje jeden z nich.
BO: Czy bez tych dwóch kotłów zaryzykowałby Pan
uruchamianie kotła na biomasę?
LB: To zbyt duże ryzyko. U nas jest olbrzymia niepewność co do otoczenia prowadzonej działalności.
W tej sytuacji rezerwa węglowa musi być.
AP: A co robicie z popiołem ze spalenia biomasy?
LB: Popiół na razie gromadzimy, nie są to duże ilości.
Mamy wykonaną analizę jego składu. Dokumentacja została przesłana do Instytutu Gleboznawstwa. Wydaje mi
się, że ten popiół nadaje się wyłącznie do upraw energetycznych. Jest w nim, poza potasem, magnezem, wapniem i azotem cała tablica Mendelejewa.
AP: Czy opalanie zrębkami jest tańsze niż węglem?
LB: Ekologia musi kosztować. Przy obecnym niekontrolowanym wzroście cen węgla, to w tej chwili koszty
są porównywalne. Do niedawna zrębki były droższym
paliwem. Dlatego sensowna jest produkcja skojarzonej
energii, termicznej i elektrycznej. Najnowsza technologia pozyskiwania energii z biomasy polega na zgazyfikowaniu tejże biomasy i spalaniu wytworzonego metanu. Zgazowywać można wszystko, liście buraczane, liście z drzew, trawę. Niestety, koszt takiej inwestycji jest
ponad dwukrotnie większy niż przy spalaniu. Na 1MW
mocy trzeba wydać ok. 4mln złotych.

BO: Czy jest Pan zadowolony z tej inwestycji?
LB: Byłbym bardziej zadowolony gdyby stało się tak
jak przewidywała umowa i gdybyśmy produkowali taką
ilość energii jaką zakładaliśmy. Duże kłopoty mieliśmy
z Urzędem Regulacji Energetyki. Długo czekaliśmy na
koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej. Brakowało im wiedzy na temat gotowych, sprawdzonych technologii. Straciliśmy sporo czasu i pary na próby turbiny.
BO: Skąd pomysł ciepłowni ekologicznej?
LB: Inicjatorem był zarząd PEC. Pomysł znalazł poparcie we władzach miasta, które poręczyły kredyt.
AP: Opłaciło się?
LB: Tak, chociaż rachunek nie jest prosty. Mniej płacimy za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Produkujemy energię skojarzoną. Dostajemy dopłatę za sprzedaż energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Mamy zielone certyfikaty i prawo do handlu
emisjami CO2. Sprzedaliśmy trochę tych praw na giełdzie w Paryżu po ok. 14 euro za tonę.
Bogusław Osiecki
Andrzej Piekarz
PS Płońsk ma jedną dużą ciepłownię miejską z różnymi kotłami – na węgiel i na drewno. Jest to przemyślana
dywersyfikacja pozyskiwania ciepła. Zabraknie węgla to
będą mieli ciepło z drewna. Miasto Płock nie ma własnej
ciepłowni, kupuje ciepło wyłącznie z jednego źródła,
ciepłowni PKN ORLEN. Może warto to zmienić?

Legitymacje do lamusa
Informacje umożliwiające stwierdzenie czy dany pacjent jest objęty ubezpieczeniem, ZUS przekazuje do
Narodowego Funduszu Zdrowia w formie elektronicznej.
Raz w tygodniu przekazywane są deklaracje zgłoszenia
do ubezpieczenia zdrowotnego oraz deklaracje wyrejestrowania z ubezpieczenia. Raz w miesiącu NFZ otrzymuje pliki zawierające informacje o należnych i opłaconych składkach.
– Dane, które przekazujemy do NFZ są wystarczające
do ustalenia prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Nie ma potrzeby, by dublować je na papierze – wyjaśnia Mirosława Boryczka, członek zarządu ZUS ds.
ekonomiczno-finansowych.
Dla ubezpieczonych (pacjentów) zaprzestanie przez
ZUS wydawania i potwierdzania legitymacji ubezpieczeniowych nie powinno mieć żadnego wpływu na możliwość korzystania z opieki zdrowotnej na dotychczasowych zasadach. Dowodem ubezpieczenia są inne dokumenty określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
w szczególności dokumenty potwierdzające opłacanie
składek.
Jednym z dowodów potwierdzających prawo do korzystania z opieki zdrowotnej jest druk ZUS RMUA, czyli informacja o miesięcznej kwocie składek przekazywana ubezpieczonym przez płatników (każdy pracodawca
ma obowiązek wystawiania swoim pracownikom takiego
dokumentu co miesiąc). W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą potwierdzeniem ubezpieczenia jest druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz dowód opłacenia składek.
Szczegółowe informacje o zasadach potwierdzania
prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl.
Barbara Smardzewska-Czmiel
rzecznik prasowy O/ZUS w Płocku

Druga edycja projektu
„Pomoc Wykluczonym”
37 mieszkańców Płocka bierze udział w II edycji projektu „KIS – Pomoc wykluczonym”, współfinansowanej
przez Unię Europejską (EFS). Są to osoby długotrwale
bezrobotne, korzystające z pomocy płockiego MOPS
i zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy.
Od listopada 2009 r. spotkali się z psychologiem oraz
doradcą zawodowym. Ich celem było wykrycie indywidualnych predyspozycji zawodowych uczestników. Wyniki tych konsultacji w połączeniu z początkowymi deklaracjami będą podstawą do skierowania uczestników II
edycji na odpowiednie kursy i szkolenia zawodowe, które rozpoczną się na przełomie I i II kwartału 2010 roku.
Wcześniej, bo już od stycznia, rozpoczynają się spotkania grupowe. Pedagodzy poprowadzą zajęcia z zakresu edukacji społecznej – komunikacja w rodzinie,
kształtowanie właściwej postawy wobec rodziny, radzenie sobie w trudnych sytuacjach opiekuńczo – wychowawczych. Psycholodzy oraz doradcy zawodowi przeprowadzą warsztaty obejmujące zajęcia psycho-edukacyjne w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej.
Będą uczyć jak radzić sobie ze stresem i przezwyciężać
problemy życiowe. Przeprowadzą również warsztaty
z aktywnego poszukiwania pracy, pisania CV i listu
motywacyjnego, pism urzędowych i podań. Nauczą autoprezentacji i prowadzenia rozmowy z pracodawcą.
Spotkania będą odbywać się przez 8 miesięcy (styczeń
– sierpień 2010 roku).
(op. rł)
Sygnały Płockie
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Czy to, co się wydarzyło w Płocku 65 lat temu, można nazwać wyzwoleniem? Nie – mówi stanowczo Jacek Pawłowicz – to było zastąpienie starej, niemieckiej okupacji, nową sowiecką.

Czas ponury jak milczenie
Nie da się udowodnić, że 21 stycznia
1945 r. zakończyła jedna okupacja na rzecz
innej. Takie myślenie, mimo trwającej walki
wewnętrznej, nie wytrzymuje próby krytyki –
pisze w książce „Płock w okresie okupacji
1939 – 1945” Mirosław Krajewski (PłockWłocławek 2001). Nie może się z tym zgodzić Jacek Pawłowicz – autor takich książek
jak „Ludzie bezpieki. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku 1945 – 1956”
(Warszawa 2007), czy „Chwała bohaterom.
Mieszkańcy Mazowsza zachodnio-północnego sądzeni przez Wojskowe Sądy Rejonowe 1946–1955” (Warszawa 2005).

AK, czyli Armia Krajowa. Ten napis wyryty
w ścianie podziemnej celi przy ul. 1 Maja 3/5
przetrwał do dziś. Płocczanie mogli zobaczyć
piwnice budynku po raz pierwszy we wrześniu 2006 r. podczas odsłaniania tablicy upamiętniającej osoby tam zamordowane.

Niemców w lesie brwileńskim (18 stycznia –
202 osoby) i na ul. Sienkiewicza (19 stycznia – 79 osób). No i pytanie: co będzie dalej?
– tłumaczy Pawłowicz. – Rosjanie zachowywali się bardzo różnie. Były grabieże. Mamy
relacje ludzi o tym, jak chodzili po domach
i chcieli wódki. Były też próby gwałtu na kobietach. Trzeba pamiętać, że tzw. radziecki
żołnierz frontowy to była najgorsza hołota,
ludzie w zasadzie cały czas pijani. Do tego
mieli za sobą NKWD, które strzelało do
nich, kiedy nie szli naprzód.
Z Armią Czerwoną do Płocka przybyli też
sowieccy komendanci wojskowi; miejski –
mjr Cyganow i powiatowy – mjr Walejew.
To oni przez najbliższe miesiące sprawowali faktyczną i niemal absolutną władzę
w Płocku i okolicach.
Walejew wprowadza w Płocku radzieckie
prawo wojenne. Wszyscy natychmiast muszą zdać broń palną i białą, materiały wybuchowe i sprzęt radiowy. Od godz. 18 do 6 rano obowiązuje godzina milicyjna i całkowite zaćmienie.
Pospieszne, już w pierwszych tygodniach
wolności, podwyższenie ogrodzenia więzieni
płockich, fatalne robiło wrażenie wśród społeczeństwa – pisał w swej książce Dorobek.
– Fakt ten, określano jako „pierwszą inwestycję ludowej władzy”. Codzienne rozstawianie zasieków na chodniku przy gmachu,
w którym mieściła się Milicja Obywatelska
i Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa (wówczas był to budynek przy ul. Dominkańskiej
5, a obecnie ul. 1 Maja 3/5) nie tyle dziwiły,
co raziły przeciętnego obywatela.
Lepsi od NKWD i Gestapo

– Dla Polaków, dla wojska polskiego jakim
była Armia Krajowa, to nie był koniec wojny.
To był jej ciąg dalszy, tylko w innych realiach, w realiach Polski, gdzie ideologia
i kłamliwa propaganda komunistyczna dominowały. Władza ludowa to była fikcja. Komuniści polscy nie mieli nic do powiedzenia Polsce, najwięcej do powiedzenia miało NKWD
– mówi Pawłowicz.
Inwestycje władzy ludowej

Jak pisał Franciszek Dorobek w książce
„Płock i ziemia płocka w 1945 roku” (TNP
1980), oddziały radzieckie zajęły Radziwie
w „wysłonecznione południe” 20 stycznia.
Następnego ranka stanęły na prawym brzegu
Wisły. Całe miasto zostało wyzwolone – pisał dalej. – Odszedł na zawsze czas – „ponury jak milczenie, w którym miłość była bez siły, a śmierć bez majestatu.” Na wieży zegarowej płockiego ratusza powiewać zaczęły
flagi: polska i radziecka.
Wg Pawłowicza poranek był raczej ponury. W mieście straszyły zburzone obiekty
m.in. most i dworzec kolejowy. Unosił się
smród spalenizny z podpalonych przez uciekających Niemców budynków, m.in. magazynów zbożowych. Ulice były puste. Ludzie
raczej nie wychodzili z domów. Nie było łopoczących flag i kwiatów rzucanych na czołgi i maszerujących czerwonoarmistów.
– Sowieci to była wielka niewiadoma. Panowała rozpacz po zamordowanych przez
Sygnały Płockie

Ten budynek był przez czas okupacji siedzibą Gestapo. Po południu, 21 stycznia
1945 roku weszło do niego NKWD. – Niezależnie od komendantur wojskowych, jednak w bliskiej z nimi współpracy, uaktywniły się, przystępując do legalnej działalności,
delegatury NKWD i grupy kontrwywiadu
Armii Czerwonej (...) – pisze w swej książce
Krajewski.
26 stycznia 1945 r. do „legalnej” działalności (rozkazem personalnym nr 3 kierownika WUBP) przystąpił również mjr Tadeusz Konopka – pierwszy komendant płockiego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego, który po południu 21 stycznia
zajmował wraz z NKWD budynek przy ul.
Dominikańskiej. – Od razu zaczęła się łapanka żołnierzy AK i ludzi związanych z podziemiem niepodległościowym – mówi Jacek Pawłowicz. – Mieli o tyle ułatwioną sytuację, że w środowisku płockim akowcy byli dość powszechnie znani, a działające na
tym terenie struktury PPR prowadziły działalność wywiadowczą dla NKWD i po prostu
przygotowały listy osób, które mają być
aresztowane. Dla Sowietów Alowcy i PPRowcy to byli ich ludzie, którzy w czasie wojny współpracowali ze skoczkami sowieckimi. Było to tragiczne w skutkach, ponieważ
NKWD wyłapało najważniejszych ludzi
z AK, którzy byli na tym terenie.
Żeby złapać jednego człowieka UB potrafiło zwerbować połowę mieszkańców pod-

płockiej wsi, a dla rozbicia siedmioosobowej
grupy ,,Cacki” zaangażować 1100 żołnierzy.
Jeszcze w styczniu 1945 r. Konopka przesłał
do Warszawy wnioski o przyjęcie nowych
funkcjonariuszy UB. Wśród nowo przyjętych był Zdzisław Kisielewski – pierwsza
wtyczka AK w płockich strukturach UB.
– Zdzisiek Kisielewski, Stanisław Pospisiel i wielu innych rozpracowywali struktury
AL jeszcze w czasie okupacji. Byli to żołnierze wywiadu AK, którzy z marszu poszli do
UB, bo byli w AL – dodaje Pawłowicz.
Ze wspomnień – przyjętego w drugiej, lutowej turze naborów do UB – Czesława Mireckiego (również żołnierza wywiadu Inspektoratu Płocko – Sierpeckiego AK, który
został komendantem UB w Brudzeniu) wiemy, jak Konopka podchodził do swojej pracy. Zwaniariew – sowiecki major i nadzorca
płockiego UB z ramienia NKWD – zorganizował 10 lutego szkolenie, m.in. na temat jak
prowadzić przesłuchania, itp. Konopka miał
wówczas stwierdzić z dumą, że ponieważ
szkolą ich Rosjanie, a oni korzystają z podręczników gestapo to będziemy lepsi od jednych i drugich.
Wąski przekrój polityczny

Trudno powiedzieć kiedy – tak naprawdę –
zebrała się Miejska Rada Narodowa. Dorobek
za K. Germanem – ówczesnym sekretarzem
Komitetu Okręgowego PPR podaje datę 22
stycznia, ale zaznacza, że mogło to być również dzień później (wg. pp. Stogowskich) lub
dzień wcześniej. 21 stycznia wskazywał Franciszek Kozłowski – pierwszy przewodniczący
MRN i pierwszy (wg Dorobka), a faktycznie
drugi* prezydent Płocka w komunistycznej
Polsce. Trudno też ustalić, ile na tym zebraniu
było osób, bo – o dziwo –„źródeł pisemnych
całej sprawy brak”. A kto był? Na pewno
Kozłowski, German i mjr Cyganow – radziecki komendant wojenny miasta.
Dorobek pisze, że: w początkowym okresie po wyzwoleniu władza z natury rzeczy
posiadała wąski przekrój polityczny. Skład
jej przede wszystkim stanowili działacze
PPS z okresu międzywojennego, których
część przeszła w szeregi PPR (...)
– Skład nie mógł być inny, bo wszyscy inni ukrywali się po lasach lub siedzieli już

Cyprian Paczkowski był prezydentem
Płocka przez 3 dni

w płockim więzieniu – dodaje Jacek Pawłowicz. – Jeżeli ktoś pisze, że jakaś Miejska
Rada Narodowa się zebrała to zebrali się
wyłącznie komuniści i ludzie z nimi współpracujący. To nie była reprezentacja społeczeństwa polskiego, to była reprezentacja
zdrajców narodowych, ponieważ struktury
komunistyczne działały przeciwko polskiemu
rządowi, który był na emigracji i nie są postrzegane przez historyków jako struktury
niepodległościowe. Komuniści walczyli
z Niemcami. To jest prawda. Ale przede
wszystkim byli agenturą sowiecką w Polsce,
działającą na szkodę polskiego państwa podziemnego.
Jedną z pierwszych decyzji MRN było
utworzenie Milicji Obywatelskiej.
Radosław Łabarzewski
*) 21 stycznia NKWD mianowało Cypriana Paczkowskiego – Polaka, inteligenta,
przedwojennego działacza komunistycznego, który w więzieniach II RP spędził 4 lata
– na prezydenta Płocka, którym „rządził”
3 dni. 23 stycznia po południu NKWD go
aresztowało pod zarzutem współpracy
w okresie niemieckiej okupacji z gestapo. To
wtedy prezydentem zostaje Franciszek Kozłowski. Jaki był faktyczny powód aresztowania Paczkowskiego? Bez dostępu do archiwów NKWD nie sposób nic ustalić. Wiadomo jednak, że po powrocie z ZSRR, gdzie został wywieziony po aresztowaniu, został
w pełni zrehabilitowany i rozpoczął służbę
w... płockim UB. W styczniu był referentem
PUBP Płock, a w marcu 1946 r.– jego komendantem. Z kolei od września 1946 przez
kolejne osiem miesięcy intendentem tegoż
urzędu. W maju 1947 roku umiera. Podobno
z przyczyn naturalnych.

Cela pod budynkiem przy ul. 1 Maja 3/5 (stan obecny) to tu od 1939 r. gestapo katowało
polskich patriotów, od styczniu 1945 r. to samo robiło NKWD i UB.
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W porównaniu z tą, którą ma nastąpić
za dwa lata, tegoroczna rocznica nic nie
znaczy. Bo cóż to jest te 35 lat, wobec
dwóch stuleci. Osiem lat temu, podczas
uroczystej sesji naukowej z dumą podkreślano, że powołany do życia 12 sierpnia
1812 Teatr Płocki jest jednym z najstarszych stacjonarnych teatrów w Polsce.
Jednak, gdyby nie wysiłek, którego
zwieńczeniem był 12 stycznia 1975 roku
– otwarcie nowego budynku teatru przy
ul. Nowy Rynek 11 – dziś nie moglibyś-

Jan Skotnicki wznawia działalność płockiej sceny

my świętować żadnej z tych dat. Bo przecież od czasów okupacji niemieckiej teatru w Płocku nie było. Najpierw Niemcy
go zamknęli, a potem kazali rozebrać. Co
prawda, już w czerwcu 1945 roku Miejska
Rada Narodowa podjęła decyzje odnośnie
jego odbudowy. Miał być odtworzony
w „identycznej formie zewnętrznej i za-

chowaniem stylu” i w tym samym miejscu. Nie udało się jednak, jak wiele rzeczy
w tamtym czasie.
Jednak determinacja ludzi zasiadających we władzach miasta i powiatu trzy
dekady później doprowadziła do tego, że
po 35 latach przerwy, teatr płocki wystawił pierwszą premierę w nowo wybudowanym budynku. Byli to „Krakowiacy
i górale” Bogusławskiego. Pierwszym
dyrektorem został Jan Skotnicki, który na
sesji naukowej 8 lat temu powiedział słowa, które dziś też zdają się być aktualne:
Teatr istnieje w określonym świecie i najpierw trzeba zdefiniować ten świat, a potem myśleć jakie przedstawienia i jaki teatr odpowiadają temu czasowi w tym
miejscu i w danej sytuacji. Nie ma teatru
oderwanego od czasu.
Kilka lat temu budynek przy ul. Nowy Rynek 11 przeszedł gruntowny
remont, zyskując imponujące i nowoczesne wnętrze oraz miano jednej z najbardziej nowoczesnych scen w Polsce.
Z okazji jubileuszu redakcja „Sygnałów
Płockich” życzy widzom i całemu zespołowi teatru, aby podobnie mówiono
o tym, co w tych bogato wyposażonych
wnętrzach się wystawia. Bo jak mówił
pierwszy dyrektor tego teatru: (...) Prowincja istnieje tam, gdzie brak rzeczywistych kryteriów pozwala na wytworzenie
się kryteriów pozornych. Tak więc nie
jest to miejsce, ale stan umysłów. (rł)
Fotografia pochodzi z książki „Rejs po
płockim peerelu” Mirosława Łakomskiego
(VIA ART, Płock 2009), na końcu której
znajduje się 45-stronicowy „Suplement teatralny” poświęcony płockiej scenie

Kobiety Hoffmanna
21 stycznia w Domu Darmstadt odbędzie się wieczór literacki (w języku polskim i niemieckim) pt. „Postacie kobiece
w literaturze i życiu E.T.A. Hoffmanna”
z udziałem Johanny Bronkalla (na zdjęciu) z Frankfurtu nad Menem. Początek
o godz. 18, wstęp wolny.
E.T.A. Hoffmann (1776-1822) należał
do twórców niemieckiego romantyzmu.
Był jednocześnie prozaikiem, kompozytorem, rysownikiem oraz malarzem. Od
1800 r. pracował w Poznaniu jako asesor
i tam właśnie poślubił Polkę Michalinę
Rorer – Trzcińską. Pisarz gościł też
w Płocku, do którego został karnie przeniesiony wskutek upublicznienia jego karykatur wojskowych i urzędników.
Potem Hoffmann osiadł w Bambergu,
gdzie zakochał się w jednej ze swoich
uczennic – Julii Marc. Transpozycję tego uczucia można odnaleźć śledząc relacje pomiędzy bohaterami wielu jego
opowieści. Johanna Bronkalla przedstawi realne postacie kobiece w życiu Hoffmanna jak i postacie fikcyjne w literaturze artysty.
Olimpia z cyklu „Nocnych opowieści“
Hoffmanna pt. „Piaskun“ (niem. „Der
Sandmann“) jest dowcipna, nie specjalnie
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rozmowna,
wszystko co
można od niej
usłyszeć to
okrzyk i westchnienie
„Ach, ach…“
W noweli
pt. „Panna de
Scuderi“
(niem.: „Das Fräulein von Scuderi“), która uważana jest za pierwszą niemiecką nowelę kryminalną poznajemy Magdaleine
von Scuderi, poważną pisarkę oraz Madelon. Obie kobiety żyją w 1680 r. w Paryżu, gdzie ma miejsce seria morderstw.
Gospodyni wieczoru – Johanna Bronkalla – urodziła się w 1974 roku w Zabrzu. Od roku 1988 mieszka we Frankfurcie nad Menem. W latach 1997 –
2000 uczęszczała do szkoły aktorskiej
w Moguncji. Występowała m.in. w Teatrze Państwowym w Moguncji, na Festiwalu w Oppenheimie, w Schauspiel
Frankfurt oraz w Teatrze w Bambergu.
Od 2006 r. pracuje jako wykładowca
w szkole artystycznej dla dzieci (Stagecoach) we Frankfurcie nad Menem.
I. Wiśniewska

VALDI LAV

35 lat płockiego teatru

Dorota Cempura, Łukasz Mąka, Magdalena Bogdan (leśne zwierzęta), Hanna Zientara
(Pinokio) i Hanna Chojnacka – Gościniak (wróżka)

„Pinokio” – opowieść o pajacyku, który stał się chłopcem, znana jest wszystkim. Z takiego założenia wyszli zapewne twórcy
płockiego przedstawienia pomijając kilka, kluczowych dla tej historii, scen.

Historia bez morału
Zaczyna się ciekawie, zbiorową sceną,
w której poznajemy Dżeppetta (Mariusz
Pogonowski) i jego sąsiadów. Jest kolorowo, radośnie, aktorzy śpiewają. A dzieci
chłoną wszystko z otwartą buzią. Niestety,
im dalej tym mniej ciekawie. Dialogi
grzęzną w przydługich tyradach i prowadzą nas donikąd. Brakuje spójności między kolejnymi scenami oraz silnych akcentów istotnych dla powieści Carlo Collodiego. Pinokio (Hanna Zientara) jest fajny... i tyle. Proces jego moralnej przemiany, tak istotny dla całej historii, jest tu niewidoczny. Brakuje głosu sumienia, czyli
mądrego świerszcza, który upomina pajacyka przed popełnieniem kolejnych błędów. Panienka z niebieskimi włosami
(Hanna Chojnacka) pojawia się raz i raczej niewiele ma wspólnego z wróżką.
W ogóle postać, którą w powieści Pinokio nazywa swoją mamą, jest tu potraktowana „po macoszemu”. Podobnie zresztą
jak sam Dżepetto. Rozumiem, że ze
względów formalnych – lub na drastyczność scen – pominięto historie, kiedy
Pinokio jest podwórzowym psem czy
wtedy, kiedy jako osioł łamie nogi i zostaje wrzucony do morza. Ale brak w spektaklu pobytu marionetki w Krainie Leniuchów i spotkania z Dżepetto w brzuchu
rekina zrozumieć trudno. W zamian mamy rozciągnięte do granic cierpliwości
sceny z Lisem (Przemysław Pawlicki)
i Kotem (Magdalena Tomaszewska).

Tak samo trudno zrozumieć, o co
w płoc kim przed sta wie niu cho dzi.
Przecież „Pinokio” Collodiego to piękna opowieść z morałem. O tym, że
kłamstwo nie popłaca, że w życiu obok
za ba wy waż na jest rów nież na u ka
i praca oraz że prawdziwa miłość zwycięża wszystko. Wszystko to da się
opowiedzieć, jeżeli nie uczyni się z tej
opowieści historii trywialnej, gdzie
prawdziwa przyczyna oślich uszów Pinokia i Patyka (Bogusław Karbowski),
sprowadzona jest do problemów z wyglądem.
Mając jednak na względzie uwagi
młodszej widowni trzeba przyznać, że
scena z cyrkiem to najbardziej udany moment tego przedstawienia. Jeśli chodzi
o samą grę aktorów to pozytywnie zaskoczyła mnie Hanna Zientara. Zauważalna
jest również, mimo charakteryzacji Katarzyna Anzorge; najbardziej „marionetkowa” z marionetek i najbardziej „żywy”
i wesoły z klaunów oraz balet (Jan Kołodziej, Henryk Jóźwiak, Łukasz Mąka).
Muzykę do przedstawienia napisał
Ireneusz Wikarek, choreografię przygotował Jan Łosakiewicz, za scenografię
odpowiada Dorota Cempura. Na scenie
występuje cały zespół, reżyseruje –
Waldemar Matuszewski.
Premiera spektaklu w Teatrze Dramatycznym odbyła się 6 grudnia 2009 r.
Radosław Łabarzewski

Darmstadt w obiektywie
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza do Domu Darmstadt 28 stycznia
o godz. 18 na otwarcie wystawy fotograficznej Bernda Auerscha (Darmstadt) pt. „Darmsztadzkie impresje”.
Wstęp wolny.
Autor urodził się w 1943 roku w Rudolstadt w Turyngii. W roku 1966 ukoń-

czył Szkołę Handlową Ottona Häusera
w Darmstadt. Z zamiłowania zajmuje
się fotografią i filmowaniem.
Na wystawie, która czynna będzie do
14 lutego, zobaczymy zdjęcia Bernda
Auerscha prezentujące najciekawsze
miejsca Darmstadt, miasta partnerskiego Płocka.
IW
Sygnały Płockie
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CZAR AKORDEONU
Najpiękniejsze tanga, walce, melodie cygańskie
i kompozycje Georga Gerschwina w aranżacjach na
orkiestrę symfoniczną i akordeon będzie można
usłyszeć przy ul. Kolegialnej 23 29 stycznia.
Solistą koncertu pt. „Czar akordeonu” będzie
Wiesław Prządka, a towarzyszyć mu będzie Płocka Orkiestra Symfoniczna, którą poprowadzi Bohdan Jarmołowicz.
Mistrz akordeonu i bandoneonu jest absolwentem
Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego
w Poznaniu w klasie akordeonu profesora Henryka
Krzemińskiego. Zdobył m.in. I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Zespołów Kameralnych
w Paryżu.
Jest twórcą i kierownikiem artystycznym wielu
zespołów i projektów muzycznych m.in.: MUSETTE QUARTET, NEW MUSETTE QUARTET,
GIPSY SWING. W czerwcu 2009 r. był kierownikiem muzycznym Międzynarodowego Festiwalu
Teatralnego MALTA, podczas którego była wystawiana operita Astora Piazzolli „Maria de Buenos
Aires”, gdzie artysta występował wraz z krakowską
grupą NEW TANGO BRIDGE.
Szerokie horyzonty muzyczne Wiesława Prządki owocują współpracą z największymi postaciami sceny muzycznej – Hanną Banaszak, Waldemarem Malickim, Jackiem Wójcickim, Bohdanem
Jarmołowiczem, Zbigniewem Górnym, Justyną
Szafran, Tomaszem Tomaszewskim, Richardem
Galliano.
W 2000 r. odkrył swoją kolejną pasję – BANDONEON i TANGO. Jak dotąd jest jedynym bandoneonistą w Polsce, koncertującym na bandoneonie
diatonicznym (wyjątkowa trudność tego instrumentu polega na tym, że na rozciąganiu miecha naciskając te same guziki, wydobywa się inny dźwięk niż
na zamykaniu). Grając tango, a w szczególności
muzykę dziś bardzo popularnego Astora Piazzolli,
współpracuje z Waldemarem Malickim, Grupą
Piazzoforte (laureat Fryderyka 2006), zespołem
New Tango Bridge, międzynarodowym zespołem
Distango oraz Teatrem im. Juliusza Słowackiego
w Krakowie, gdzie występuje w przedstawieniu
„Tango Piazzolla” (przedstawienie uznano za najlepsze w Polsce w 2008 r.).
Dokonał szeregu nagrań dla rozgłośni radiowych
i telewizyjnych w Polsce, Szwecji, Niemczech, Holandii, Francji, Danii, Belgii, Włoszech. Ma na swoim koncie wiele płyt nagranych z własnym zespołem New Musette Quartet oraz wybitnymi wokalistami i orkiestrami.

Natomiast Bohdan Jarmołowicz jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej
w Poznaniu. W roku 1976 ukończył studia dyrygenckie w klasie prof. Witolda Krzemieńskiego, zaś
w roku następnym studia kompozycji w klasie prof.
Floriana Dąbrowskiego.
W okresie studiów prowadził intensywną działalność w reaktywowaniu ruchu jazzowego Wielkopolski. Rezultatem tej działalności była grupa Warsztat, z którą zdobył szereg nagród na festiwalach
Jazz nad Odrą. Jest laureatem III nagrody Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych w Kaliszu, a także nagrody specjalnej na Festiwalu Złota
Tarka w Warszawie.
Współpracował z orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu. Komponował i nagrywał muzykę do spektakli teatralnych oraz do filmu. Jako dyrygent wziął udział w nagraniu muzyki do głośnego
amerykańskiego filmu Stalin z Robertem Duvallem
w roli głównej.
Jest finalistą Konkursu Młodych Dyrygentów
w Besançon (Francja) w 1980 roku.
W latach 80-tych i 90-tych występował w Europie Zachodniej jako dyrygent i generalny dyrektor
muzyczny amerykańsko-niemieckich produkcji
znanych musicali, między innymi Cabaret, West Side Story i Phantom Of The Opera. Koncertował
i nagrywał z licznymi orkiestrami, m.in. z Das Sinfonie Orchester Berlin.
Na swoim koncie ma liczne prawykonania polskich utworów współczesnych m.in. kompozycje
Krzesimira Dębskiego, Norberta Mateusza Kuźnika, Piotra Mossa, Mikołaja Hertla. Wraz ze swoją
orkiestrą nagrał łącznie 27 płyt kompaktowych.
Wśród nich płytę zatytułowaną Chopin nieznany
z utworami Fryderyka Chopina
W latach 2005-2007 wraz z orkiestrą Sinfonia
Baltica akompaniował słynnym zespołom baletowym, wśród nich Classique Ballet de Paris oraz
Państwowemu Baletowi z Sankt Petersburga, wykonując muzykę Piotra Czajkowskiego do baletów
Dziadek do orzechów i Jezioro Łabędzie. W roku
2008 wydano płytę DVD z Requiem d-moll Mozarta nagraną przez solistów, słupską orkiestrę i Polski
Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis pod
batutą Jarmołowicza podczas nocnego koncertu
w Gdańsku w rocznicę śmierci kompozytora.
Od 1992 roku piastuje stanowisko dyrektora Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica.
Początek koncertu o godz. 19, bilety w kasie POS
i w sklepie muzycznym Harfa po 30 zł.
(j)

Koncert na...
kieliszki
Na nietypowy koncert zatytułowany BEZ AKCYZY –
GLASS DUO zaprasza Płocka Orkiestra Symfoniczna
22 stycznia. W sali koncertowej PSM wystąpi duet – Anna i Arkadiusz Szafrańcowie, którzy kompozycje Mozarta, Czajkowskiego, Dvoraka, Sibeliusa i Chopina zaprezentują na nietypowym instrumencie – szklanej harfie,
złożonej z wielu kielichów.

Ich fascynacja kieliszkami jest przez przyjaciół żartobliwie nazywana propagowaniem zdrowego stylu życia...
A kieliszki, szklana harfa, czy jak kto woli – anielskie organy, śpiewają wszystkim tym, którzy w instrumencie
Glass Duo widzą nie tylko oryginalny, ale też, a może
przede wszystkim, profesjonalny i pełnowartościowy instrument.
Duet tworzą Anna i Arkadiusz Szafrańcowie. Artyści
odwołują się do ciekawych dziejów szklanej harfy,
wskrzeszając jednocześnie starą, zapomnianą już nieco
tradycję. Są jedynymi w Polsce instrumentalistami profesjonalnie uprawiającymi tę sztukę.
W swym repertuarze muzycy mają kompozycje zarówno takich mistrzów jak Bach, Mozart, utwory pisane ręką
Czajkowskiego, Musorgskiego, Bartoka, czy wreszcie
Chopina i Szymanowskiego. Duet bierze udział w festiwalach muzycznych, dokonuje prawykonań utworów
specjalnie dla nich pisanych, grywa samodzielnie oraz
z towarzyszeniem zarówno kameralistów, jak i orkiestr –
również symfonicznych. Współpracował m.in. z zespołami tej rangi, co orkiestra Filharmonii Narodowej i kompozytorami tego formatu, co Zbigniew Preisner. W Płocku towarzyszyć im będzie Płocka Orkiestra Symfoniczna
pod batutą Pawła Kos-Nowickiego.
Bilety w cenie 30 zł do nabycia w kasie POS przy ul.
Bielskiej 9/11 i w sklepie muzycznym Harfa przy ul. Kolegialnej 1.
(j)
* Instrumenty szklane znane były na Dalekim Wschodzie już
w Średniowieczu. W XII wieku w Chinach, czy w XIV wieku
w Persji, wydobywano dźwięk ze szklanych naczyń, stukając
w nie drewnianymi młoteczkami. W Europie pierwsze wzmianki o szklanej muzyce pochodzą z 1492 roku. Grano wówczas na
kieliszkach od wina strojonych wodą. Pierwsze zaś informacje
o profesjonalnym używaniu takiego zestawu pojawiają się
w 1741 roku. Wtedy to właśnie Irlandczyk Richard Pockridge
konstruuje zestaw kieliszków i nazywa go anielskimi organami.
Sam staje się pierwszym prawdziwym wirtuozem tego instrumentu, a dźwięk wydobywa z niego pocierając rant kieliszka
wilgotnym opuszkiem palca. Do stworzenia nowej muzycznej
tradycji przyczynił się również Wilibald Glück, którego verrillion,
również zbudowany ze strojonych wodą kieliszków, zachwycał
współczesnych mu melomanów swą magiczną barwą.

Sygnały Płockie
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*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*
W ramach obchodów 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, Płocki Ośrodek
Kultury i Sztuki zaprasza 16 stycznia o godz. 18 do Domu Darmstadt na recital
fortepianowy w wykonaniu Marka Drewnowskiego. Koncert organizowany jest
we współpracy z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Bilety
w cenie 10 zł do nabycia w Domu Darmstadt przy Starym Rynku 8.

Chopin w Domu Darmstadt
Marek Drewnowski – pianista i dyrygent, naukę gry na fortepianie rozpoczął
we wczesnym dzieciństwie. Studia pianistyczne odbywał w warszawskiej Akademii Muzycznej w Warszawie pod kierunkiem Ryszarda Baksta i Zbigniewa Drzewieckiego. Po śmierci prof. Drzewieckiego przeniósł się do Krakowa i ukończył
tamtejszą Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w klasie Jana Hoffmana. W 1980
był stypendystą Kultury Paryskiej (Jeleński). Nagranie dwunastu sonat Scarlattiego w 1975 przyniosło artyście znaczący
sukces w kraju i za granicą. Po wysłuchaniu tego nagrania w nowojorskim radiu,
Leonard Bernstein zaprosił Marka Drewnowskiego do występów w Tanglewood
z Boston Symphony Orchestra.

Pianista koncertuje w największych salach Europy, Stanów Zjednoczonych i Japonii. We wrześniu 1989 brał udział
w uroczystym koncercie w Warszawie poświęconym 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej, obok takich sław, jak Leo-

nard Bernstein, Barbara Hendriks, Hermann Prey, Liv Ulmann. Koncert był
transmitowany przez stacje telewizyjne
niemal całego świata. Za prawykonanie
„Koncertu fortepianowego” Stefana Kisielewskiego na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Wspólczesnej „WARSZAWSKA JESIEŃ” w 1991 artysta otrzymał
prestiżową Nagrodę Krytyków Muzycznych Stowarzyszenia Polskich Artystów
Muzyków (SPAM) – „Orfeusz”.
W dorobku fonograficznym Marka
Drewnowskiego znajdują się: SONATY
Domenica Scarlattiego (Tonpress), KONCERTY FORTEPIANOWE Karola Marii
von Webera (Frequenz, Arte), seria płyt
chopinowskich (Tonpress), KONCERTY
FORTEPIANOWE Fryderyka Chopina
w wersji kameralnej, które artysta przywrócił również estradom koncertowym, II
KONCERT FORTEPIANOWY Aleksandra Tansmana i IV SYMFONIA
„KONCERTUJĄCA” Karola Szymanowskiego. Dla NVC Arts w Londynie
pianista dokonał nagrań na wideo obu
koncertów i 19 walców Chopina. Obecnie
firmy Dinemec Records z Genewy (Beloved Entertainment Group z Nowego Jorku) i firma japońska Exton (Octavia Records), wydały dwie płyty z koncertami
Chopina – w wersji na kwintet (Marek
Drewnowski wraz z zespołem THE CHOPIN SOLOISTS – firma Beloved) i w
wersji na orkiestrę kameralną (Marek
Drewnowski z THE CHOPIN SOLOISTS ENSEMBLE – firma Exton).
Marek Drewnowski wystąpił w roli
Chopina w filmie Krzysztofa Zanussiego
KONCERT CHOPINA. Jest też twórcą
i organizatorem Festiwalu im. Józefa Hofmanna w Nałęczowie, a także założycielem orkiestry kameralnej The Chopin Soloists. Jest współtwórcą filmu Izabeli Cywińskiej „Oczarowanie Fryderyka”. Obecnie prowadzi klasę fortepianu w Schola
Cantorum w Paryżu i Akademii MuzyczM. Wojtalewicz
nej w Łodzi.

Kino niemieckie w Domu Darmstadt

Piłka też jest polityką
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza 18 stycznia na pokaz filmu pt. „Football under cover”, („Futbol ściśle tajny”),
reż. David Assmann, w oryginalnej wersji
językowej. Początek seansu w Domu Darmstadt o godz. 17, wstęp wolny.
FUTBOL ŚCIŚLE TAJNY to produkcja
niemiecko-irańska z 2008 roku. Film
otrzymał nagrodę Teddy w kategorii najlepszy dokument na Berlinale’2008.
Opowiada o misji z gatunku niemożliwych – żeńska drużyna piłkarska z Berlina
chce wyjechać do Teheranu, by rozegrać
towarzyski mecz z tamtejszą żeńską drużyną narodową. Jak się okazuje, futbol kobie-
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cy ma w Iranie długą tradycję (pierwszy
zespół kopał tam piłkę już w 1968 roku),
teraz jednak uchodzi za lokalną osobliwość. Dziewczyny trenują tylko we własnym towarzystwie, a restrykcyjne normy
religijne nakazują, by podczas rozgrywek
zarówno one, jak i ich przeciwniczki były
ubrane w spodnie, bluzy z długimi rękawami oraz – obowiązkowo – chusty na głowach. W dodatku na stadionie nie może
wówczas przebywać żaden mężczyzna.
Panie z drużyny berlińskiego Kreuzbergu
i Ayat Najafi są jednak zdeterminowane.
Zaangażowałem się w ten projekt – wyjaśnia reżyser – bo wszyscy mówili mi, że

„Nowy ład świata” to drugie, mocne przedstawienie projektu HUTA Płock. Już sam
wysiłek zmierzenia się z tekstem Harolda Pintera zasługuje na wielkie uznanie.

Nikt nie woła
Pokój trwały jak stal, demokracja wypalana żelazem. Oglądając przedstawienie
„Nowy ład świata” przypomniała mi się
piosenka Richarda Desjardins „Les Yankees” będącą alegorią polityki „pokojowej”
USA, a nawiązującą do eksterminacji ludności idiańskiej przez nowych osadników.
Desjardins śpiewa o tym jak Jankesi
podjeżdżają do Indian – uzbrojeni po zęby
– i wrzeszczą przez megafon: Choć podbiliśmy wszystko co było możliwe, aż po lody
galaktyki, to dziś przychodzimy jako przyjaciele. Uwierzcie nam i dość tego gadania. Oddajcie nam hołd, ponieważ musimy
zaraz wracać do domu.
Tryptyk Pintera (Przyjęcie, Górski język, Nowy ład świata) to bolesna rozprawa
z globalną polityką antyterrorystyczną,
którą usprawiedliwia się najbardziej okrutne i krwawe działania. Dzięki niej mogły
powstać takie miejsca jak Guantanamo. To
wreszcie głośno postawione pytanie o znaczenie słów: demokracja, wolność, pokój.
W pierwszej części spotykamy się
z ideą „demokracji wojennej”. Klub elity
elit, możnych świata – którzy uczynią
wszystko, aby wszystko w nim było lepsze, aby zapanował nowy ład. Druga część
– Górski język – to idea wprowadzona
w czyn. „Klubowicze” wkraczają na terytorium i wołają przez megafon: przychodzimy w pokoju, w którym zamkniemy cię
i będziemy brutalnie przesłuchiwać. Warto tu zaznaczyć, że „Górski język” to sztuka powstała po doświadczeniach z pobytu
w Turcji, gdzie władze tłumiły język Kurdów. Ostatnia część to powieść o świecie

„po”, kiedy opór zostaje złamany, a nowy
ład narzucony.
U Jacka Mąki – reżysera płockiego
spektaklu – mamy wspaniałą scenę budowania zasieków, linii demarkacyjnej między widownią a aktorami. Dzięki temu
ostatnie minuty spektaklu oglądamy już
zza drutu kolczastego. Dlatego końcowa
scena wybrzmiewa w tym spektaklu tak
mocno. Kiedy syn woła do matki: „Mamo,
już możesz mówić!” usłyszeć można tylko
ciszę, która odbija się od ścian więzienia.
Jego krzyk jest coraz bardziej rozpaczliwy
i przerażający. Ale nikt nie woła. W końcu
i on zostaje zagłuszony dźwiękami piosenki „Czegoż chcą ludzie ci” Edyty Geppert.
Miałem wtedy ciarki na całym ciele.
Spektakl Mąki był dopracowany w każdym szczególe; scenografia, stroje, ruch
sceniczny i aktorzy.
Podobnie jak na „Genesis no. 2” (PREMIERA W HUCIE WRESIEŃ 2009)
miałem wrażenie, że nikt mnie nie obraża
i nie traktuje jak głupka. Widać było pracę włożoną przez ludzi tworzących spektakl. Widać było „żelazną” rękę reżysera.
Wśród bardzo dobrej gry na największe
wyróżnienie zasługuje moim zdaniem
Alek Pietrzak (wybijający się już w „Zupie Pomidorowej”) i Anna Korzeniak
(„Genesis no. 2”).
Premiera spektaklu odbyła się 13 grudnia 2009 na scenie off off, w 28. rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego. Świadomie, bo dziś – w czas, kiedy wolność przełykamy jak pop-corn – warto się nad jej
jakością zastanowić.
Projekt HUTA Płock został dofinansowany ze środków Urzędu Miasta i Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka.
(rł)

to niemożliwe. A ja chciałem udowodnić,
że owszem, to jest możliwe. Szybko jednak
stało się jasne, że sama determinacja może
okazać się zbyt słabym orężem. Pokojowa
z założenia inicjatywa zderza się z murem
podejrzeń, biurokratycznych absurdów,
w najlepszym razie biernego oporu (pomocy organizatorom odmawia nawet FIFA).
„Futbol ściśle tajny” zaczyna się jak intymna opowieść o piłkarskiej pasji, kończy
jak pełen napięcia thriller – do samego
końca nie mamy pewności, czy finałem akcji nie będzie... gwizdek irańskiej policji.
Widowiskowe walory nie przesłaniają jednak płynących z filmu dwóch, biegunowo
odmiennych, refleksji: na temat zatrważającej kondycji praw człowieka w Iranie i siły futbolu, który jest w stanie jednoczyć ludzi całkowicie różnych kultur.
M. W.
Sygnały Płockie
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JUDO KANO z medalami
Jak zwykle judocy z UKS ,,JUDO
KANO” Płock nie zawiedli swych sympatyków. Na zakończenie sezonu zarówno najstarsi jak i najmłodsi postarali
się o doskonałe wyniki. W Sobótce koło
Wrocławia rozegrane zostały IX Mistrzostwa Polski Masters Judo. Płock reprezentowali Leszek i Kinga Jarosińscy,
którzy w tym roku już trzykrotnie startowali w zawodach mistrzowskich masters, przywożąc medale.
W mistrzostwach wystartowało 69
zawodników, co jest rekordową liczbą
w tej kategorii wiekowej. Dzięki wpisaniu mistrzostw do kalendarza Polskiego
Związku Judo, każdy może się wcześniej do nich przygotować, co znacznie
podnosi poziom zawodów. W tym roku
niektórzy mastersi specjalnie wyjeżdżali na zgrupowania z juniorami, by podnieść poziom kondycji i techniki. Leszek Jarosiński (po rocznej przerwie)
trochę obawiał się nowych przeciwników. Jednak po dwóch walkach zakończonych przed czasem rzutami tai – otoshi i o – soto – gari stanął na najwyższym podium w kat. 90 kg.
Kinga Jarosińska po doskonałym sezonie (Mistrzostwo Włoch i Mistrzostwo Słowacji) wystartowała bez nerwów. Będąc w doskonałej formie zajęła
I miejsce w kat. do 70 kg i dodała do listy tytuł Mistrzyni Polski Masters na
rok 2009.
Będąc najstarszym zawodnikiem judo w Płocku Leszek Jarosiński szkoli
także swoich następców i ma nadzieję,

że będą odnosić sukcesy jeszcze większe niż on sam. Są już tego symptomy;
w Międzynarodowym Turnieju Judo
w Poznaniu świetnie powalczyły
dziewczyny. Natalia Berkowska wywalczyła srebro w kat. 40 kg, Ilona Pochodaj i Andżelika Soliwoda przywiozły brązowe medale, a Hubert Kostewicz zajął V m. W turnieju wzięło
udział 500 zawodników.
LJ

* Na zajęcia trenerzy zapraszają do
Centrum Szkolenia Judo przy ul. Rembielińskiego 10 w godz. 16 – 21, od poniedziałku do soboty.

Szaradziści nie próżnują
Płocki Klub Miłośników Rozrywek
Umysłowych „Relaks” rozszerza swoją
działalność, promując taką formę spędzania wolnego czasu wśród dzieci
i młodzieży. Np. w ubiegłym miesiącu
zorganizował konkursy szaradziarskomikołajkowe w 3 klubach osiedlowych:
Dworcowa, Łukasiewicza i Westerplatte. Ich uczestnicy, w wieku 6 – 15 lat,
obdarowani zostali słodkimi nagrodami,
zakupionymi przez Klub, dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta i Urzędu
Marszałkowskiego.
Członkowie „Relaksu” na swoim
spotkaniu wigilijnym, zorganizowanym

w klubie osiedla Łukasiewicza, ogłosili
wyniki jesiennego turnieju szaradzistów
o mistrzostwo klubów osiedlowych.
Zwycięzcą została Jadwiga Gałązka
z klubu Westerplatte. Na drugim miejscu uplasował się Jerzy Tatkowski z klubu Dworcowa, a dwa kolejne miejsca
podzielili między siebie szaradziści
z klubu osiedla Tysiąclecia: Barbara Sękowska i Zygmunt Adamczyk. Nagrodami były książki.
Szaradziści już przygotowują się do
kolejnej rywalizacji – eliminacji korespondencyjnych XIII Mistrzostw Polski
Szaradzistów.
(j)

Woj ciech Jan kow ski
kawalerem OOP
Podczas warszawskiej gali jubileuszowej 90 – lecia Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich prezes Stowarzyszenia Klubu Olimpijczyka w Płocku – Wojciech Jankowski postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, za wybitne zasługi dla rozwoju sportu, za osiągnięcia w działalności
szkoleniowej i trenerskiej oraz za wybitne
osiągnięcia sportowe został odznaczony
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Polonia Restituta to order o charakterze cywilnym, ustanowiony 4 lutego 1921
w celu nagradzania zasług dla państwa
i społeczeństwa w dziedzinie oświaty, nauki, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej i służby
państwowej.
Na straży honoru Orderu stoi Kapituła
Orderu Odrodzenia Polski składająca się
z Wielkiego Mistrza Orderu i ośmiu
członków Kapituły, powoływanych przez
Wielkiego Mistrza na pięć lat. Zgodnie
z ustawą o orderach i odznaczeniach Prezydent RP, z tytułu wyboru na ten urząd,

staje się Kawalerem Orderu Odrodzenia
Polski klasy I i przewodniczy Kapitule jako Wielki Mistrz Orderu.
Wojciech Jankowski jest medalistą olimpijskim z Barcelony 1992 roku i wielokrotnym medalistą mistrzostw świata. Obecnie
jest trenerem reprezentacyjnej ósemki, która w tym roku na Mistrzostwach Świata
w Poznaniu zajęła IV miejsce, przegrywając brązowy medal o 0,08 sekundy i wywalczyła Mistrzostwo Europy.
(j)

Dwoje zawodników z klubu kung fu reprezentowało Płock na IV Otwartych Mistrzostwach Śląska Wushu. Srebrny i brązowy medal wywalczyli uczniowie UKS
Fu Hok Kuen Płock: Adam Grzelak i Andżelika Stefańska.

Mistrzostwa Śląska Wushu
IV Otwarte Mistrzostwa Śląska w Wushu odbyły się w Czerwionce-Leszczynach. Zorganizowało je Stowarzyszenie
Dalekowschodnich Sztuk Walki „TAO”.
Licznie zgromadzonej na trybunach widowni dodatkowej rozrywki dostarczyły
m.in. pokazy akrobatyczne na szczudłach
w wykonaniu grupy ze Słowacji. Do rywalizacji sportowej stanęło ponad 150 zawodników z całego kraju.
Tegoroczne mistrzostwa rozegrano
w trzech konkurencjach: wolnej walki
sanshou i qingda oraz taolu, czyli form
tradycyjnych kung fu. Uczniowski Klub
Sportowy Fu Hok Kuen Płock reprezentowały dwie osoby. Adam Grzelak startował w konkurencji sanshou w kategorii do
70 kg, natomiast Andżelika Stefańska

w formach ręcznych i formach z bronią
długą. Warto zaznaczyć, iż dla zawodników taolu zawody te mocno liczyły się
w rankingu do Mistrzostw Europy, zaplanowanych na 2010 rok w Turcji. Wiele
kategorii zostało połączonych, a płocczanka, jako jedyna kobieta w swoich konkurencjach, stanęła w szranki z przedstawicielami kadry narodowej Polski. Udało jej
się wywalczyć brązowy medal za formę
z bronią długą. Z kolei Adam Grzelak znikomą ilością punktów przegrał walkę finałową z reprezentantem Czech. Ostatecznie zajął drugie miejsce i do Płocka
przywiózł srebrny medal. Tych dwoje zawodników klubu Fu Hok Kuen Płock
otrzymało stypendia od Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia sportowe. SL

Capoeira dla wszystkich
Uczniowski Klub Sportowy – GRUPO
MAGIA i Urząd Miasta Płocka zapraszają płocczan na IV Ogólnopolskie Warsztaty CAPOEIRA REGIONAL. Impreza będzie miała miejsce w Gimnazjum nr 8
przy ul. Generała Kutrzeby 2 29-31
stycznia br.
Rozpoczęcie warsztatów w piątek
o godz. 16. Po uroczystym otwarciu planowany jest trening w grupach zaawansowania. W sobotę trening w grupach, połączony z nauką śpiewania, rozpocznie się
o godz. 10. Między godz. 13 a 15 przewidziana jest przerwa obiadowa, a po niej
Sygnały Płockie

trening w grupach RODA. Na ten dzień
zaplanowano również połączony trening
różnych szkół sztuk walk oraz pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu
Maltańskiej Służby Medycznej.
W niedzielę – od godz. 10 trening
w grupach RODA i uroczyste zakończenie
warsztatów, nad którymi honorowy patronat objął prezydent Mirosław Milewski.
Mieszkańcy Płocka mają na warsztaty
wstęp wolny, z możliwością udziału
w darmowym treningu. Szczegółowe informacje: Jerzy Obrębski tel. 691-178-123
(j)
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Instrumenty
dla orkiestry

Pa miąt ka
z Płoc ka
Pod tym tytułem Archiwum Państwowe w Płocku
wydało album zawierający
167 pocztówek z widokami
Płocka, datowanych zarówno na początek XX wieku,
jak i lata 70. Pochodzą z kolekcji Lecha Borzyma, który
użyczył już swej kolekcji
w 2004 roku, kiedy to wydane zostało dwujęzyczne CD
ze skanami 455 kart pocztowych. – Przedstawiony
w albumie zbiór jest wyborem z mojej autorskiej kolekcji powstającej od ponad
dwudziestu lat – pisze w albumie Lech Borzym, przyznając, że najbardziej ceni te
związane z Płockiem. Album
jest dwujęzyczny. Został podzielony na cztery części:
„Wisła i mosty”, „Wzgórze
Tumskie”, „Ka-tedra i inne
kościoły”, „Ulice, place,
urzędy i szkoły”.

Most na Wiśle, ok 1900 r.

Wydawnictwo – dofinansowane przez Urząd
Miasta Płocka – powstało
we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Archiwum Państwowego
w Płocku. Cena: 40 zł. (rł)

Aleje Tumskie, ok 1905 r.

Takie życzenia stanowiły hasło krzyżówki zamieszczonej w świątecznym numerze
Sygnałów Płockich. Z ponad setki nadesłanych rozwiązań wylosowaliśmy 18 nagród,
które otrzymają:
Stefania Malinowska (ul. Grabowa) –
odkurzacz, Andrzej Ziemicki (Plac Dąbrowskiego) – czajnik elektryczny, Elżbieta Grzesiek (ul. Kochanowskiego) – maszynka do mięsa, Halina Borsyławska
(Obr. Westerplatte) – bon na słodycze, Janusz Zgierski (ul. Czwartaków) – bon na
słodycze, Elżbieta Lipińska (al. Jana Pawła II) – bon na słodycze, Kazimierz Retkowski (ul. Na Skarpie) – książka „Zwyczaje w polskim domu”, Damian Petrykowski
(ul. Lotników) – bon na słodycze, Marianna Borowska (ul. Bukowa) – książka „Polska kuchnia tradycyjna”, Maria Franczak
(ul. Gradowskiego) – Słownik ortograficzny, Wojciech Zalewski (ul. Czwartaków) –
kalendarz ścienny z widokami Płocka, Teresa Kowalska (ul. Czerwonych Kosynierów) – książka „Przesądy”, Robert Wołyński (al. Jana Pawła II) – kalendarz ścienny,
Krzysztof Żelechowski (ul. Kazimierza
Wielkiego – kalendarz ścienny), Jan Gorzelany (ul. Dybowskiego) – książka legend „Gwiazdy w Wiśle”, Jan Nowacki (ul.
Pszczela) – „Gwiazdy w Wiśle”, Renata
Prusińska (ul. Wiosenna) – upominek,
Sławomira Bętlewska (ul. Kolegialna) –
upominek.
Wymienionych czytelników, którym tym
razem dopisało szczęście, zapraszamy po
odbiór nagród do redakcji w ratuszu (pok.
220) do końca stycznia br. Nagrody nieodebrane w tym terminie zasilą pulę przy następnym losowaniu.
(j)

Wygraj kawę
lub kolację
Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp.
z o.o., przy współpracy z Portalem Plocek.pl
oraz restauracjami i lokalami gastronomicznymi ze Starego Miasta, od grudnia rozpoczęła akcję konkursową, podczas której będzie
można wygrać zaproszenie dla dwóch osób na
kawę i deser (100 zaproszeń w miesiącu) a raz
w tygodniu na wykwintną kolację.
Lokale, które przyłączyły się do akcji to:
Restauracja Estera, Browar Tumski, Restauracja Salonik, Restauracja Art Deco, Karczma Pod Strzechą, Restauracja&Klub Harrison, Pizzeria Laguna, Restauracja Sphinx.
Kampania będzie trwała 3 miesiące, aby wziąć w niej udział wystarczy odpowiedzieć na 1 proste pytanie, które jest zamieszczane
na stronie www.konkurs.plocek.pl – tam też znajdują się wszelkie informacje dot. konkursu.

Cytat
numeru

J. KUKLEWICZ

Pomyślności
w Nowym Roku

Płocka Orkiestra Symfoniczna zakupiła instrumenty muzyczne ze środków otrzymanych
z programu operacyjnego Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Mecenat 2009 za
łączną kwotę 140.000 zł. O pieniądze te w imieniu orkiestry aplikował Urząd Miasta Płocka.
Orkiestra
wzbogaciła się
o wysokiej klasy puzon basowy marki Thein, blisko 40
różnych instrumentów perkusyjnych oraz
wy po sa że nie
w postaci krzeseł kontrabasowych. Połowa
środków pochodziła z proConga ze statywem za min- gramu Mecenat
isterialne pieniądze
2009, natomiast
drugą połowę stanowiły środki własne POS.
Płocka Orkiestra Symfoniczna od kilku lat
systematycznie uzupełnia instrumentarium orkiestrowe korzystając ze wsparcia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ubiegłych latach zakupiono: klawesyn,
harfę, flety koncertowe, instrumenty perkusyjne, 2 kontrabasy. W bieżącym roku orkiestra
będzie się starała o pozyskanie środków na
kolejne instrumenty, m.in. fagot, puzon tenorowy, oboje oraz wyposażenie sceniczne. (j)

Pesymista to optymista
z praktyką życia.
Optymista to pesymista,
który wziął się do roboty.
Marcin Niewalda

