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Specjalnie dla Sygnałów:

Inwestycje na Starówce

Bogusław Kaczyński

Stare Miasto to nie tylko wizytówka P³ocka, atrakcja turystyczna dla
przyjezdnych, ale tak¿e ulubione miejsce spacerów p³occzan. Ciesz¹ ju¿
odnowione kamienice oraz kolejne ambitne plany rewitalizacji.

Podczas ciężkiej choroby, ani przez moment nie dopuszczałem myśli, że po pierwsze
sprawa może skończyć się raz na zawsze,
a po drugie, że będę jeździł na wózku, jak mi
przepowiadano. Stanąłem na własnych nogach i cały czas czynię postępy.
Czytaj str. 13

Stresujące poszukiwanie finansów (czytaj:
sponsorów), trudne dyskusje na temat formy
festiwalu, nieprzespane noce spędzone na
przygotowaniach i setki wykonanych telefonów – prawdziwa katorga. Ale kiedy przychodzi efekt końcowy – Studencki Festiwal
Piosenki „Katorga” – zmęczenie zastępuje
satysfakcja.
Czytaj str. 11

Wyróżnieni za sukces

MATERIAŁ ARS

Prawdziwa Katorga

Tak bêdzie wygl¹daæ Pierzeja Bielska

Dwie dyscypliny sportu tryumfowały
w plebiscytach podsumowujących sportowe
osiągnięcia ubiegłego roku. Kapituła doceniła wioślarstwo, a czytelnicy – sporty walki.
Czytaj str. 15

Rok 2010 zapowiada się ciekawie, jeśli
chodzi o działania Agencji Rewitalizacji
Starówki.
– Przymierzamy się do wykonania czterech dużych inwestycji – mówi Dariusz
Sztanderski, prezes ARS. – Są one na różnym etapie przygotowania. Zależy nam na
tym, aby płocka Starówka zmieniała się na
lepsze. Nie chodzi tylko o nowe budynki
czy odnawianie starych. Chcemy, aby Stare Miasto w Płocku wyglądem, ale także
mentalnością mieszkających tu ludzi upo-

dobniło się do starówek miast europejskich. Nasze działania mają na celu uzupełnienie oferty mieszkaniowej i usługowej. Pragniemy też, aby toczyło się tu życie
kulturalne, a zakres usług, nie tylko gastronomicznych stale się powiększał. Dlatego cieszą nas działania innych inwestorów, chociażby to, że powstaje Złoty Róg
realizowany przez Miejskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego.
Dokończenie na str. 3
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Pochylić się nad
cudzym cierpieniem

KRÓTKO

Dzień Myśli Braterskiej
Obchodzony jest 22 lutego przez harcerzy i skautów na całym świecie. Pierwszy Dzień Myśli Braterskiej obchodzili skauci ze
Stanów Zjednoczonych w
1926 r.
Jest to dzień przyjaźni,
dlatego harcerze składają
sobie życzenia, przesyłają
kartki z pozdrowieniami,
organizują gry terenowe
lub spotykają się przy ognisku. Tak też uczcili to święto harcerze z płockiego
Hufca ZHP. W sobotę 20
lutego wzięli udział w pikniku wypełnionym grami,
zabawami, dyskusją i spotkaniem przy ognisku. Przypomnieli też sobie jak ważny jest dla nich ruch harcerski, obchodzący w tym roku stulecie swojego istnienia.
(gb)

LAO CHE na pikniku
Przed miesiącem pisaliśmy o najnowszej płycie
septetu z Płocka, która ukaże się 1 marca. Zespół intensywnie przygotowuje się
w sali koncertowej POKiS
do promującej krążek „Prąd
Stały / Prąd Zmienny” trasy
koncertowej. Dziś wiemy
już, kiedy LAO CHE zagra
przed płocką publicznością.
Będzie to 9 maja na Starym
Rynku podczas 12. Pikniku
Europejskiego.
Czekając na koncert
można odwiedzić stronę internetową zespołu, która
wielu może zaskoczyć. Zespół wraz z edycją każdego
nowego krążka zmienia jej
wygląd
(www.laoche.
art.pl).
(rł)

Pod drogę
Miasto nabędzie prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Lenartowicza. Zostały
one – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – wydzielone pod drogę
lokalną. Działka o powierzchni 46 mkw. zostanie
kupiona za 9.192 zł. Na cenę składają się: grunt –
6.850 zł, demontaż i ponowny montaż ogrodzenia – 2.217 zł oraz nasadzenia – 125 zł. Działka
o powierzchni 42 mkw. kosztować będzie 23.236
zł, z czego 6.250 zł to wartość gruntu, 1.736 zł –
wartość demontażu i ponownego montażu ogrodzenia, 14.766 zł kosztować będzie wartość
odtworzenia gospodarczego budynku murowanego, a 484 zł – nasadzenia.

Przychodnia za Wisłą

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Szansa dla wokalistów
Po raz 15. odbędzie się
konkurs piosenki Wygraj
Sukces. Mogą w nim wziąć
udział dzieci i młodzież w
wieku 6 – 19 lat. Eliminacje
przeprowadzone zostaną 24
marca o godz. 11. w MDK
przy ul. Tumskiej 9a. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie przez Internet na
specjalnym formularzu zamieszczonym na stronie
www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl. Laureaci eliminacji przejdą do II etapu konkursu. Główną nagrodą jest
wycieczka do Eurodisneylandu pod Paryżem dla wokalisty i jego instruktora.
W poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną
przyznane nagrody rzeczowe. Szczegóły na stronie
www.wygrajsukces.com.pl
oraz w Dziale Imprez
MDK pod numerem tel. 24
364 77 15.
(ab)

Bezp³atne badania, msza œw., koncert i zabawy animacyjne
wype³ni³y Dzieñ Chorego obchodzony po raz dziesi¹ty
w P³ockim Zak³adzie Opieki Zdrowotnej.

PREZYDENT ZARZĄDZIŁ

Młodzież z MDK odwiedziła dzieci na oddziale pediatrycznym

Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w 1992 roku, wyznaczając na
obchody 11 lutego. W tym roku odbywał się on pod hasłem „Nie możemy zatrzymać się w czasie i zmieniać przeszłości, możemy za to sprawić, że teraźniejszość
będzie lżejsza”. – Ten dzień przypomina o szacunku do człowieka chorego, o tym
że nie możemy pacjenta spychać na margines życia społecznego – podkreśla Wiesława Rybicka, kierownik Biura Marketingu i Promocji Zdrowia PZOZ.
W szpitalu św. Trójcy i przychodniach ambulatoryjnych ten dzień był bardzo
urozmaicony. Przeprowadzano bezpłatne badania. Kobiety mogły skorzystać
m.in. z badań ginekologicznych, cytologicznych, piersi, a mężczyźni powyżej 40.
roku życia otrzymać skierowanie na badania PSA. W obchodach uczestniczyli
również wolontariusze z Klubu Integracji Społecznej MOPS, aktorzy z płockiej
sceny dramatycznej oraz młodzież z Teatru Wici działającego w Młodzieżowym
Domu Kultury, którzy zaprezentowanymi programami artystycznymi dostarczyli
chorym wiele radości. Odprawiona została też msza św. w intencji wszystkich
chorych i pracowników służby zdrowia.
– Staramy się ulżyć chorym w cierpieniu i służyć im jak najlepiej. Chciałbym, żeby pacjenci czuli się wyjątkowo przez cały czas, dlatego Dzień Chorego trwa u nas
okrągły rok – zapewnia Artur Krawczyk, prezes Płockiego ZOZ.
(a.m.)

Zginęli
za Polskę
3 marca mija 70. rocznica zamordowania w lesie w
Grabinie k/Łącka 23 płockich działaczy społecznych. Dokonali tego Niemcy w ramach akcji likwidacji polskich elit na okupowanym przez siebie terytorium Polski.
Bogusław Osiecki

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej przez kolejny rok będzie wynajmował pomieszczenia w budynku przy ul. Zielonej 40. Za najem pomieszczeń użytkowych o pow. 217,01 mkw. ustalono
opłatę 8,96 zł netto za metr kwadratowy, a za najem piwnicy 4,48 zł netto za metr kwadratowy.
Stawki te będą korygowane co kwartał o wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez prezesa GUS.
W budynku od lat funkcjonuje placówka podstawowej opieki zdrowotnej, która zabezpiecza
świadczenia lekarskie i pielęgniarskie dla dorosłych i dzieci, leczenie, diagnostykę oraz profilaktyczną opiekę zdrowotną. Przychodnia przy
ul. Zielonej i jej filia przy ul. Góry 7 to jedyne
placówki na terenach lewobrzeżnej części Płocka, które na mocy kontraktu z NFZ zabezpieczają świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej
dla płocczan z osiedli Radziwie, Góry, Ciechomice i Pradolina Wisły.
(m.d.)

Serdeczne wyrazy współczucia

Zofii Ulickiej
oraz Jej Najbliższym
z powodu śmierci

MAMY
składają
pracownicy
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Inwestycje na Starówce

Szanowni Państwo!
W grudniu 2009 roku została przyjęta aktualizacja
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Płocka na
lata 2010-2014. WPI pokazuje, co w miejskich inwestycjach zmieni się w ciągu
najbliższych pięciu lat. Są tu
zaplanowane dziesiątki ulic
osiedlowych, budowa lub
przebudowa dużych dróg, inwestycje oświatowe, lokalowe i sportowe. W planach
zostały uwzględnione opinie
i propozycje płocczan, zebrane w trakcie konsultacji
społecznych.
Wszystkie Państwa wnioski zostały szczegółowo rozpatrzone. Większość dotyczyła inwestycji, które są już
planowane w mieście. Najczęściej poruszano kwestię
rozwiązania problemów komunikacyjnych, zarówno w
skali ogólnomiejskiej np. budowy obwodnic miasta, ulicy Wyszogrodzkiej, jak i w
skali osiedlowej.
Na wniosek mieszkańców,
którzy zgłosili brak terenów
rekreacyjnych i miejsc zabaw dla dzieci, w WPI zostało zaplanowane zadanie „Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe”. W jego ramach
powstanie między innymi
park na Podolszycach Południe czy zostanie zagospodarowany teren między ulicami
Bielską i Obrońców Westerplatte. Wnioski dotyczyły
również tworzenia nowych
przedszkoli i żłobków. W
2010 roku zostanie zakoń-

Dokoñczenie ze str. 1

(trzy piętra plus poddasze
użytkowe) budynku przy
Starym Rynku 5. Ale to nie
koniec, gdyż większą część
inwestycji będzie stanowiła
zabudowa wzdłuż ul. Bielskiej. Obiekt ma kończyć się
przy skręcie w ul. Synagogalną. Część parteru zostanie
przeznaczona na parking. Ma
być tam 10 miejsc, z których
będą mogli korzystać właści-

MATERIAŁ ARS

Stary Rynek 5
– Pierzeja Bielska
W planach jest wybudowanie czterokondygnacyjnego

Ma³achowskiego 4A

MATERIAŁ ARS

Synagogalna – wjazd do ARS-u

Synagogalna Office Center
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ciele lokali. Pro jek to wa na
zabudowa będzie odtworzeniem pierwotnego wyglądu
Starego Rynku. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przy go to wy wa na jest
przez Biuro Architektoniczne „Abrys” z Płocka. Termin ukończenia budowy został przesunięty ze względu
na dużą liczbę kolizji lokalizacji infrastruktury, do których usunięcia niezbędne są
dodatkowe ustalenia i pozwolenia.
Plac 13 Straconych
– II etap
Zagospodarowanie Placu
nosi roboczą nazwę Synagogalna Office Center. W nowoczesnym budynku znajdą się
powierzchnie pod handel i
usługi (do sprzedaży i na wynajem). Na najwyższym,
przeszklonym piętrze, na które będzie można wjechać panoramiczną windą, zaplanowano restaurację z widokiem
na Starówkę. Obiekt będzie
monitorowany. Inwestycja
obejmie także budowę parkingu podziemnego i zagospodarowanie terenu wokół budynku. Projekt wykonała firma
Neoinvest z Kielc. Obecnie
trwa nadal procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę robót budowlanych.
Synagogalna
– wjazd do ARS-u
Inwestycja ma polegać na
dobudowaniu obiektu w pierzei ul. Synagogalnej. Obecnie znajduje się tam wjazd do
ARS-u. Nowoczesny 3,5kondygnacyjny budynek zostanie wkomponowany w
obiekty z lat 50. i 60. XX

wieku. Będzie miał trzy kondygnacje i poddasze. Na parterze znajdą się powierzchnie
pod usługi, a na wyższych
kondygnacjach będzie można kupić mieszkanie. Teraz

czona budowa przedszkola
na osiedlu Radziwie i rozpoczęła się w Ciechomicach, a
w planach jest także budowa
nowych przedszkoli i żłobka
na osiedlu Podolszyce Południe i Łukasiewicza.
W tym roku czekamy na
Państwa propozycje do 15
kwietnia. Mogą Państwo podzielić się swoimi uwagami
na temat najbliższego otoczenia i osiedla, a także propozycjami kierunków rozwoju
Płocka w zakresie: komunikacji, mieszkalnictwa, gospodarki komunalnej, szkolnictwa, opieki zdrowotnej czy
bezpieczeństwa.

Prezydent Płocka
Wnioski można składać
on-line poprzez stronę internetową www.plock.eu/wpi
lub wypełniając wniosek w
formie papierowej, który zamieszczamy na str. 17-18. (r)

trwają prace nad opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonuje je Pracownia
Architektoniczna Królikowki
i Jaworski.
(m.d.)

MATERIAŁ ARS

Małachowskiego 4A
W 2008 roku ARS wzniósł
budynek przy ul. Małachowskiego 4B. Przypomnijmy, że
powstał tam obiekt 3,5-kondygnacyjny z poddaszem
użytkowym. Na parterze znajdują się lokale usługowe, a na
wyższych piętrach mieszkania. Teraz ARS zajmuje się
miejscem obok. Ma tam powstać również 3,5-kondygnacyjny budynek usługowo-biurowy. Na parterze znajdą się
miejsca postojowe. Lokale
przeznaczone zostaną na
sprzedaż. Dokumentację projektowo-kosztorysową opracowało Biuro Architektoniczne „Abrys”. Obecnie trwa procedura wydawania pozwolenia na budowę.

MATERIAŁ ARS

Oto niektóre plany Agencji
Rewitalizacji Starówki na
2010 rok.

Stary Rynek 5 – Pierzeja Bielska
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Dla dzieci i dorosłych

cie ogro dzo ny pro wa dzić
będą z budynku dwa wejścia. Znajdą się tam dwa place zabaw, które wyposażone
zostaną w nowoczesne zestawy urządzeń dla dzieci w
różnym wieku. Ponadto na
zewnątrz usytuowano dwa
niewielkie ogródki z urządzeniami sportowymi oraz
dwa tereny zielone, przeznaczone do prowadzenia zajęć i zabaw ruchowych. Wydzielone zostanie także boisko sportowe o nawierzchni
poliuretanowej, o długości
40 i szerokości 20 metrów.
Cały obiekt będzie monito ro wa ny i do stęp ny dla
osób nie peł no spraw nych.
Wokół znajdzie się miejsce
dla 56 samochodów, z czego sześć miejsc przeznaczonych będzie dla osób niepełnosprawnych.
(m.d.)

Ju¿ w przysz³ym roku 50 dzieci bêdzie uczêszczaæ do nowego przedszkola na osiedlu
Ciechomice. Oprócz tego przy placówce powstanie zaplecze kulturalno-sportowe.
Przetarg na realizację inwestycji wygrało Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
i Zagospodarowania Terenów
Zielonych „Budrox” z Gostynina. Firma wyceniła prace na
niecałe 6 mln zł. Tym samym
pokonała trzech innych wykonawców, którzy chcieli od ponad 6 mln do prawie
8 mln zł. Zgodnie z umową
budowa ma zakończyć się do
1 kwietnia 2011 roku.

oddzielne pomieszczenia na
czystą i brudną bieliznę.
Sprzęt i zabawki przeznaczone do zajęć na powietrzu
przechowywane będą w specjalnym magazynku, usytuowanym przy jednym z wyjść
na teren ogrodu.

znajdą się szatanie i toalety.
Dalej zaprojektowano wypożyczalnię, informatorium oraz
salę wielofunkcyjną przeznaczoną dla rady osiedla. Mała
sala gimnastyczna zostanie
oddzielona dodatkowym korytarzem z osobnym wejściem
z zewnątrz. Dzięki temu z sali
będzie można korzystać nawet
wtedy, gdy przedszkole będzie zamknięte.
Na powietrzu
Do ogrodu przedszkolnego, który zostanie całkowi-

Nowe granty już wiosną

Nowe przedszkole w Ciechomicach
przyjmie dzieci w 2011 r.
Na zdjêciu przedszkolaki z MP nr 1.
będzie pokój pielęgniarki.
Obok pomieszczenia dozorcy
będzie także część administracyjna, poczekalnia dla rodziców oraz osobna dla każdego z
oddziałów szatnia dla dzieci.
Hol prowadzić będzie do sali
wielofunkcyjnej, przeznaczonej do zajęć ruchowych, gimnastyki, rytmiki oraz do organizowania uroczystości z
udziałem rodziców.
Przy dodatkowym wejściu
od ul. Piwnej zaprojektowano pralnię i suszarnię oraz

Posiłki nie będą przygotowywane w przedszkolu, ale
dostarczane z zewnątrz w
szczelnych opakowaniach.
Kultura i sport
Druga część budynku
przeznaczona na działalność
kulturalno-sportową zajmie
prawie 658 metrów kwadratowych. Zostanie ona oddzielona od części przedszkolnej
i prowadzić będzie do niej
osobne wejście od ul. Ciechomickiej. W głównym holu

Zarz¹d oraz Rada Fundacji „Fundusz Grantowy
dla P³ocka” ostatecznie zamknê³a i podsumowa³y
III edycjê konkursu grantowego. Dziêki wsparciu
Fundacji, która przekaza³a p³ockim organizacjom
pozarz¹dowym blisko 300 tys. z³, zrealizowane
zosta³y 32 projekty.
– Łącznie w dotychczasowych trzech edycjach konkursów grantowych organizacje
otrzymały ponad 1 milion 150
tysięcy złotych – mówi Iwona
Tandecka, prezes fundacji.
– Obecnie przygotowujemy
się do ogłoszenia kolejnej, IV
już edycji konkursu. Wysokość grantów zależeć będzie
w dużej mierze od płockiego
biznesu. Tradycyjnie już nie
zawiedli nas fundatorzy, liczymy jednak na to, że za ich
przykładem pójdą inni płoccy
przedsiębiorcy, do których
zwracamy się z prośbą o
wsparcie. Darczyńców Fundacji przedstawimy podczas
uroczystości ogłoszenia konkursu, którą planujemy na połowę kwietnia.
Projekty realizowane w ramach konkursu miały na celu
m.in.: podwyższanie poziomu
wykształcenia płocczan, przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i ekonomicznemu osób zagrożonych, upo-

wszechnianie rekreacji, kultury fizycznej i sportu, podnoszenie jakości pomocy społecznej czy zachowanie dziedzictwa historycznego oraz
rozwoju kultury i sztuki.
Opis projektów z III edycji
znaleźć można na stronie
www.funduszgrantowy.plock.eu
(rł, m.d.)
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Nowocześnie
i funkcjonalnie
Parterowy budynek stanie
przy ul. Ciechomickiej. Będzie miał nowoczesną bryłę,
podzieloną na osiem kubików. Zostaną one połączone
ze sobą przeszklonymi holami, dzięki czemu całość będzie dobrze doświetlona.
Część przedszkolna zajmie
ponad 660 metrów kwadratowych. Prowadzić do niej będą
dwa wejścia: główne od strony ul. Ciechomickiej i dodatkowe od strony ul. Piwnej.
Pomieszczenia dla maluchów
usytuowane będę od strony
południowej budynku. Dla
każdego z oddziałów zaprojektowano odrębny zespół sanitariatów, schowek porządkowy oraz magazynek dla nauczyciela.
Dodatkowo wydzielono
także toaletę dla maluchów
dostępną z zewnątrz budynku.
Jest ona niezbędna podczas
zabaw na powietrzu. Przedszkole będzie miało dwa oddziały przeznaczone dla 50
dzieci i 12 pracowników
(osiem osób w części przed-

szkolnej i cztery w części kulturalno-sportowej).
Pomieszczenia dla nauczycieli i pracowników będą w
zachodniej części budynku.
Od sal dla dzieci oddzielać je
będzie korytarz. Przy wejściu
na teren ogrodu znajdować się

„Bóg” według Woody
Allen’a Stowarzyszenia
Teatr Per Se w ramach
projektu „HUTA P£OCK”

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” to pionierska
w skali Polski inicjatywa Urzędu Miasta, PKN Orlen i Basell
Orlen Polyolefins. Dzięki zaangażowaniu fundatorów wspiera
płockie stowarzyszenia, kluby, fundacje w pracy na rzecz poprawy życia mieszkańców Płocka. Fundacja ogłasza konkursy
grantowe, w których przekazuje pieniądze na projekty wpisujące się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Płocka.
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W naszym spo³eczeñstwie jest grupa ludzi, którzy z ró¿nych powodów
zagro¿eni s¹ wykluczeniem spo³ecznym czy zawodowym. Przeciwdzia³aæ takim zjawiskom ma Program Aktywnoœci Lokalnej dla P³ocka.
Program na lata 2008-2013
został przyjęty przez Radę
Miasta w 2008 r. Na lutowej
sesji radni zapoznali się z informacją nt. jego realizacji w
2009 roku. Programem zostało
objętych 224 płocczan: 24 wychowanków opuszczających
rodziny zastępcze i placówki
opie kuń czo-wy cho waw cze,
100 osób niepełnosprawnych,
120 osób nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są w
wieku aktywności zawodowej
i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.
Indywidualnie i grupowo
W ramach aktywizacji społecznej przeprowadzono m.in.
treningi umiejętności i kompetencji społecznej. Wzięły w
nich udział 164 osoby, które
uczyły się m.in. mowy ciała,
metod i technik rekrutacji
oraz jak skutecznie zaprezentować się pracodawcy. Ponadto 25 osób spotkało się indywidualnie z psychologiem,
a 42 miało okazję do spotkania z prawnikiem, który
udzielał porad m.in. z prawa
pracy i rodzinnego oraz uregulowań dotyczących zakładania własnej firmy. 12 osób
niepełnosprawnych miało
okazję do spotkania z asystentem osoby niepełnosprawnej,
który zajmował się rozpoznaniem sytuacji życiowej rodzin
dotkniętych niewydolnością
wychowawczą.
W ramach aktywizacji zawodowej płocczanie wzięli
udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym (220 osób, łącznie 669
godzin).
244 płocczan skorzystało z
417 kursów. Uczestnicy uzyskali dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające
odbycie i ukończenie szkolenia. Najwięcej, bo 111 osób
chodziło na kurs prawa jazdy
kat. B, 35 ukończyło kurs
sprzedawcy fakturzysty z obsługą kasy fiskalnej, a 22 –
szkolenie z księgowości komputerowej. Płocczanie uczyli
się też m.in. języków obcych,
fryzjerstwa, stylizacji paznokci, grafiki komputerowej oraz
projektowania i tworzenia biżuterii.

Na jednym z pikników propagowano
ideę rodzicielstwa zastępczego

W ramach aktywności zdrowotnej 19 osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze uczestniczyło w 143
godzinach indywidualnej terapii psychologicznej. Osoby
niepełnosprawne brały udział
m.in. w rehabilitacji grupowej
(80 osób), indywidualnej
(110). Ponadto 34-osobowa
grupa wyjechała na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny
nad morze.
Pożądane postawy
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zawarli 120 kontraktów socjalnych z osobami nieaktywnymi
zawodowo, 100 umów z osobami niepełnosprawnymi w
ramach Programu Aktywności
Lokalnej (PAL) oraz 24 Indywidualnych Programów Usamodzielniania.
Działania o charakterze środowiskowym miały na celu inspirowanie do udziału w spotkaniach i imprezach o charakterze integracyjnym, kulturalnym i edukacyjnym. Około
300 osób w sierpniu wzięło
udział w pikniku edukacyjnointegracyjnym. Celem była
promocja idei rodzicielstwa
zastępczego wśród płocczan.
Kilka dni później odbył się festyn integracyjno-edukacyjny,
w którym wzięło udział 250
osób. Podczas imprezy propagowana były zachowania oraz
postawy bez przemocy.
Koszt realizacji projektu
„Droga do aktywności” w
2009 roku wyniósł ponad
1.885 tys. zł, w tym środki fi-
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nansowe w wysokości ponad
1.678 tys. zł pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego, a wkład własny
Miasta Płocka przekroczył
kwotę 207 tys. zł.
(m.d.)
KOMENTARZ

Piotr Kubera
zastêpca prezydenta

Proponując różne formy
aktywności, chcemy aby
osoby te wyszły ze swoich
domów, przekwalifikowały
się. Do wyboru mają m.in.
44 rodzaje różnych kursów.
Muszę przyznać, że cieszą
się one dużym powodzeniem. Osoby biorące w nich
udział mają jednak pewne
obowiązki. Zawarty z nimi
kontrakt obliguje do zakończenia szkolenia, w przeciwnym wypadku kursanci
muszą zwrócić koszty. Liczymy, że większość osób
po zdobyciu nowych kwalifikacji znajdzie pracę.
Większość działań realizowanych w ramach Programu finansowanych jest z
Europejskiego Funduszu
Społecznego, czyli są to
środki zewnętrzne, niepochodzące z budżetu miasta.

struktury technicznej, stanowiącej własność GminyMiasto Płock oznaczonej nr
3707/15 o pow. 97 mkw.
położonej w Płocku przy ul.
Rogowskiego,
5.UCHWAŁA NR 665/XLVI/
10 w sprawie uchylenia uchwały nr 418/ XXIX/08 Rady
Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia innych zadań służących
ochronie środowiska, które
mogą być finansowane z
Miejskiego i Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
6.UCHWAŁA NR 666/
XLVI/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Płocka,
7.UCHWAŁA NR 667/
XLVI/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umów na okres przekraczający rok budżetowy.

Uchwały Rady Miasta Płocka
podjęte podczas XLVI sesji
23 lutego 2010 roku:

1.UCHWAŁA NR 661/
XLVI/10 zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta
Płocka na rok 2010,
2.UCHWAŁA NR 662/
XLVI/10 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych przy ulicy
Kolejowej i ul. 1 Maja w
Płocku będącej własnością
Gminy-Miasto Płock,
3.UCHWAŁA NR 663
/XLVI/10 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock przy ulicy Miodowej w Płocku,
4.UCHWAŁA NR 664/
XLVI/10 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia
w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na
realizację urządzeń infra-

Pełna treść uchwał dostępna na stronie www.ump.pl

Podsumowani radni (2)
Na lutowej sesji sprawozdanie z dzia³alnoœci w
2009 roku przedstawi³y kolejne trzy komisje, dzia³aj¹ce przy Radzie Miasta.
Przedstawiamy podsumowanie Komisji Gospodarki
Komunalnej, a kolejne sprawozdania w następnym numerze.
Od stycznia do grudnia
2009 roku komisja odbyła 18
posiedzeń, w tym kilka
wspólnie z innymi komisjami
Rady. 11 członków pod przewodnictwem Wiesława Kossakowskiego zajmowało się
m.in. zagadnieniami dotyczącymi: przebudowy ul. Wyszogrodzkiej i Czwartaków w
związku z otwarciem nowych
centrów handlowych na Podolszycach, remontu Podolanki, realizacji programu rewitalizacji Starego Miasta
oraz planów Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych.
Radni poruszali również
problemy parkingowe w
Płocku, omawiali remonty
placówek oświatowych i kulturalnych, porządek i czystość
w mieście, a także kwestie
związane z budownictwem
mieszkaniowym. Członkowie
komisji zapoznali się z informacjami nt.: najważniejszych
inwestycji zaplanowanych w
2009 roku, monitoringu za-

nieczyszczenia
powietrza
przez Orlen oraz rozliczenia
budowy dróg dojazdowych
do drugiej przeprawy mostowej. Opiniowali też materiały
i projekty uchwał na sesje Rady Miasta Płocka oraz występowali o opinie prawne. Na
bieżąco rozpatrywali również
korespondencję i uczestniczyli w różnego rodzaju spotkaniach, uroczystościach i wystawach.
(m.d.)

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Przeciw wykluczeniu

z obrad rajców

Wies³aw Kossakowski
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Do urzędu przez sieć

Wieœci w YouTube

Ponad 5 mln z³otych z unijnych funduszy otrzyma³ Urz¹d Miasta na projekt pn. „P³ocka Platforma Teleinformatyczna e-Urz¹d”.

Niektóre sprawy będzie można załatwić przez Internet

wieckiego 2007–2013. Oznacza to, że pozostało już jedynie zawarcie umowy na kwotę
ponad 5 mln zł.
Bez wychodzenia z domu
Celem projektu jest uruchomienie w Urzędzie Miasta
oraz jednostkach podległych
elektronicznych usług publicznych, skierowanych do
mieszkańców i przedsiębiorców. Chodzi o to, aby
część spraw można było
załatwiać z domu czy biura, bez konieczności przychodzenia do urzędu. Naturalnie nie wszystko od razu. Projekt zakłada stopniowe wdrażanie elektronicznej obsługi, początkowo będzie to 30 spraw, ale
ich katalog będzie systematycznie powiększany.
Platforma e-Urząd składać
się będzie z pięciu części:

skrzynka podawcza), Lokalnego Centrum Certyfikacji,
Biuletynu Informacji Publicznej, Portalu Integracyjnego
oraz Systemu Rejestracji Czasu Wejścia – Wyjścia.
Komunikacja interesanta z
urzędem odbywać się będzie
przez skrzynkę kontaktową.

Klient będzie mógł śledzić
przebieg złożonych
przez niego dokumentów
oraz uzyskać informację o
stanie spraw
i korespondencji,
którą złożył do urzędu
Do zalogowania się będzie
służył specjalny identyfikator oraz indywidualne hasło.

Pomogli dzieciom
Na apel o pomoc dla
podopiecznych Ośrod ka
Opie kuń czo -Wy cho waw czego przy ul. Mościckiego, opublikowany w płockich mediach, odpowiedzieli w ratuszu. Oddział
Zarządzania Kryzysowe-

go Ochrony Ludności i
Spraw Obronnych przekazał 152 sztuki wyrobów
dziewiarskich. Długopisy,
ołówki, smycze i cukierki
dorzucił Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą.
(ab)

Dzięki temu klient będzie
mógł m.in. wypełnić dostępny e-formularz, dołączyć załączniki i wysłać je do urzędu, otrzymując w odpowiedzi elektroniczne potwierdzenie odbioru. Możliwe będzie również podpisywanie
wysyłanych dokumentów
podpisem elektronicznym.
Klient po podpisaniu umowy
otrzyma pendrive, zawierający bezpieczny podpis, do korzystania z którego wystarczy komputer z portem usb.
Pod kontrolą
Klient będzie mógł śledzić
przebieg złożonych przez
niego dokumentów oraz uzyskać informację o stanie
spraw i korespondencji, którą
złożył do urzędu, niezależnie
od jej postaci (dokument papierowy lub elektroniczny)
oraz sposobu złożenia (osobisty lub przez e-Urząd). Jeśli interesant zamówi usługę
powiadamiania, to na podany
adres mailowy otrzyma zawiadomienie o zmianie statusu
sprawy.
W ramach systemu przewiduje się także wnoszenie opłat
za pomocą dowolnego systemu bankowości elektronicznej lub mikropłatności.
Dzięki zmianie ustawy o
informatyzacji realne stanie
się też archiwizowanie
spraw w wersji elektronicznej, co w istotny sposób
wpłynie zarówno na koszty
funkcjonowania urzędu,
jak i też na dostęp do danych archiwalnych. Koszty
zmniejszą się także dzięki
elektronicznemu obiegowi
dokumentów, który wyeliminuje potrzebę drukowania
materiałów roboczych.
Niestety, zgodnie z prawem nie wszystkie sprawy
będzie można załatwić przez
Internet. W przypadku dokumentów, takich jak np. prawo jazdy będzie można pobrać wniosek ze strony internetowej i wypełnić go w domu. Ale złożyć trzeba go będzie osobiście. Udogodnieniem ma być możliwość zarezerwowania sobie przez
Internet dogodnego terminu
odwiedzin w urzędzie.
M.D.

Audycja telewizyjna o najważniejszych wydarzeniach
w mieście, przygotowywana
co tydzień przez biuro prasowe Urzędu Miasta dostępna
jest także dla internautów.
Cotygodniowe
wydanie
„Wieści z Ratusza” można

oglądać w soboty i niedziele o
godz. 17.15 i 20. na antenie lokalnej telewizji Tele Top.
Oprócz tego aktualne oraz archiwalne wydania są dostępne
na stronie www.ump.pl., a także w serwisie YouTube na kanale Wieści z Ratusza. (ab)

Drożej dla zmotoryzowanych
Wyrabiasz nowy dowód rejestracyjny lub zda³eœ w³aœnie egzamin i ubiegasz siê o wydanie prawa jazdy?
Od po³owy lutego obowi¹zuj¹ nowe stawki op³at.

Większe stawki – stosowa ny mi roz po rzą dze nia mi
– wprowadził Minister Infrastruktury 16 lutego. – Teraz za wydanie prawa jazdy
zapłacimy o 14 złotych więcej niż dotychczas, czyli 84

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Platformy Transakcyjnej (w
skład której wejdą m.in. portal
e-Usług publicznych, system
elektronicznego obiegu dokumentów i elektroniczna

FOT. ALINA BOCZKOWSKA

Projekt otrzymał 79 proc.
możliwych do zdobycia punktów w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazo-

zło te – mó wi Krzysz tof
Ganc, kierownik ratuszowego Oddziału Komunikacji.
Międzynarodowe prawo jazdy kosztuje 30 zł (do tej
pory 25 zł).
Za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z
kompletem nalepek legalizacyjnych i nalepką kontrolną
pobierana jest opłata w wysokości 85 zł (dotychczas 75 zł).
Składa się na to opłata za: dowód rejestracyjny – 54 zł (do
tej pory 48 zł), komplet nalepek legalizacyjnych – 12,50

zł (11 zł) oraz nalepkę kontrolną – 18,50 zł (16,50 zł).
Za wydanie pozwolenia w
ce lu cza so wej re je stra cji
pojazdu z kompletem znaków legalizacyjnych zapłacimy 26 albo 31 zł. Na kwoty te składają się: pozwolenie czasowe w przypadku
rejestracji z urzędu – 13,50
zł (do tej pory 12 zł) lub
poz wo le nie cza so we w
przy pad ku re je stra cji na
wniosek właściciela pojazdu – 18,50 zł (16,50 zł)
oraz za komplet znaków legalizacyjnych (w obu przypadkach) – 12,50 zł (11 zł).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za
wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanie tablic
rejestracyjnych, nalepki kontrolnej, nowego lub wymianę
prawa jazdy pobierana jest
opłata w wysokości 0,50 zł
za każdy z tych dokumentów. – Jest to opłata ewidencyjna, która przekazywana
jest do Centralnej Ewidencji
Pojazdów i Kierowców –
mówi Ganc.
Kierownik Oddziału Komunikacji wyjaśnia, że jeśli
ktoś rozpoczął załatwianie
formalności przed 16 lutego, to obowiązują go stare
stawki opłat.
(m.d.)
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Wsparcie dla niosących pomoc
Dofinansowanie otrzyma
13 organizacji. 60 tys. zł trafi
do Stowarzyszenia Hospicyjno – Paliatywnego z przeznaczeniem na wszechstronne
wsparcie pacjentów przebywających pod opieką hospicjum oraz członkom ich rodzin poprzez prowadzenie
działalności związanej z pracami zespołu konsultacyjnego. Polski Komitet Pomocy
Społecznej otrzyma 20 tys. zł
dotacji, dzięki której pomoże
rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz na realizację programu „PEAD – dożywanie
najuboższej ludności Unii Europejskiej”. Taką samą kwotą
Urząd Miasta wesprze Dom
Dziennego Pobytu „Seniorzy
2010”, zaś 25 tys. zł przekaże
na punkt dożywiania „Wyjść

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

302 tysi¹ce z³ to kwota, któr¹ miasto wesprze w bie¿¹cym roku organizacje
pozarz¹dowe realizuj¹ce zadania publiczne w sferze pomocy spo³ecznej.

Z bud¿etu miasta zostanie dofinansowany m.in.
dom dziennego pobytu prowadzony
przez Stowarzyszenie œw. Brata Alberta

Haczyk na klienta
Jakie pu³apki czyhaj¹ na kredytobiorców uœwiadamia³ podczas spotkania w Towarzystwie Naukowym P³ockim Wojciech Sawicki. Niektórzy z
uczestników byli zszokowani uzyskanymi informacjami.
nym sprawdzeniu wychodzi,
że oprocentowanie rzeczywiste wynosi ponad 27 procent.
Tu nie ma łamania prawa,
jest tylko żerowanie na naszej niewiedzy – udowadniał
Sawicki. Podawał też przykłady banków, gdzie oprocentowanie rzeczywiste, poprzez ukryte dopłaty i specjalne procedury wzrasta do
pięćdziesięciu, stu, a nawet
więcej procent.

FOT. MACIEJ WRÓBEL

Ale prelegent zapraszając
na wykład uprzedzał, że osoby aktualnie spłacające pożyczki mogą poczuć się niekomfortowo. Wyjaśnił na
przykładach, że to co podawane jest w reklamach nijak
się ma do faktycznej oferty
kredytowej. – Na plakacie jesteśmy kuszeni taką propozycją – 0 procent prowizji,
oprocentowanie niecałe 7
procent. Jednak po dokład-

Wojciech Sawicki tłumaczył, jak oceniać oferty banków
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Winę za to, że przeciętny
klient nie potrafi obliczyć, ile
naprawdę kosztuje go pożyczka prelegent upatruje w
ludzkiej niewiedzy, do której
przyczyniają się też media. –
Jest tabu na pisanie o ofertach banków z podawaniem
rzeczowej analizy, nie można
też w mediach porównywać
różnych kredytów. Wiem to z
własnego doświadczenia –
przekonywał Sawicki.
Przekazał też pięć podstawowych zasad, które określił ja ko pięć przy ka zań
głównych dla kredytobiorców, m.in. aby nie wydłużać
zbędnie okresu kredytowania, czy nie przegapić tego,
co zwykle w umowie zapisane jest malutką czcionką na
temat opłat za przeterminowane spłaty. Podał też wzór
(który osobiście opracował)
jak łatwo samemu wyliczyć
faktyczny koszt pożyczki. Z
informacjami dotyczącymi
analizy kredytu można zapoz nać się na stro nie
www.sawicki.cc.
Alina Boczkowska

naprzeciw
bezdomności
2010”. Oba projekty przygotowało Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. św. Brata
Alberta. Miasto kontynuuje
również wsparcie dla takich
projektów jak Płocki e-Serwis
Obywatelski dla osób niewidomych (5 tys. zł dla Stowarzyszenia De Facto na internetowy serwis prasowy odczytywany przez specjalistyczne
oprogramowanie dla niewidomych) czy Dom Dziennego
Pobytu i Terapii dla chorych z
chorobą Alzheimera (50 tys.
zł) prowadzonego przez Caritas Diecezji Płockiej. Caritas
otrzymał także 45 tys. zł m.in.
na integrację społeczną i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i grup zagrożonych poprzez tworzenie systemu wsparcia społecznego
dla osób z chorobą nowotworową i ich najbliższych.
Ponadto 35 tys. zł trafi do
Stowarzyszenia „Jestem”, 16

tys. zł do koła terenowego Polskiego Związku Głuchych, 2
tys. zł do Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL ILKO i
po 10 tys. zł do koła Polskiego
Związku Niewidomych oraz
Polskiego
Stowarzyszenia
Diabetyków w Płocku.
Wszystkie organizacje zostały wyłonione w konkursie
ofert ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Płocka w
grudniu 2009 roku.
(rł)
W uzupełnieniu do artykułu z poprzedniego numeru Sygnałów Płockich
„Na przekór chorobie” informujemy, iż Dom Dziennego Pobytu, z którego korzystają podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera prowadzony i finansowany jest przez Caritas
Diecezji Płockiej przy
wsparciu
finansowym
Urzędu Miasta.

Nagrody Prezydenta
Trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie nagród
za osi¹gniêcia w dziedzinie twórczoœci i edukacji
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Przewidziano nagrody indywidualne i zbiorowe. Indywidualne przyznawane są wybitnym działaczom i animatorom
kultury, twórcom sztuki, autorom nowatorskich programów
rozwoju kultury, animatorom
edukacji artystycznej. Zbiorowe mogą otrzymać instytucje,
placówki, stowarzyszenia propagujące upowszechnianie

kultury w mieście oraz zespoły i grupy artystyczne.
Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Płocka wraz z informacjami dotyczącymi kandydata i uzasadnieniem należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miasta Płocka do 30 kwietnia.
Laureatów poznamy podczas
Dni Historii Płocka.
(a.m.)

Pieniądze na kształcenie
Mazowiecka
Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego na składanie
wniosków o dofinansowanie
projektów dotyczących:
– kształcenia w formach
szkolnych osób dorosłych z
własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub
podwyższeniem wykształcenia
i kwalifikacji ogólnych i zawodowych,
– formalnego potwierdzania
kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób
pozaformalny i nieformalny,
– usług doradczych dla osób

dorosłych zainteresowanych
kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego,
– wsparcia dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia
ustawicznego, praktycznego i
doskonalenia zawodowego.
Na dofinansowanie projektów
przeznaczona jest kwota prawie
16 mln zł. Wnioski można składać do zamknięcia konkursu (tj.
do wyczerpania limitu środków). Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie
www.mazowia.eu i mazovia.pl.
Dodatkowe informacje: 0 801
101 101, e-mail:punkt_kontaktowy@mazowia.eu.
(s.d.)
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Nie tylko zabawa
Ferie zimowe to szczególny czas dla stra¿ników miejskich. Funkcjonariusze przez dwa tygodnie przeprowadzili 643 kontrole miejsc, gdzie przebywa³y i bawi³y siê dzieci oraz m³odzie¿.

Spotkania stra¿ników miejskich z dzieæmi to nie
tylko pogadanki, ale tak¿e konkursy i zabawy
wacka. Funkcjonariusze uczyli także do kogo mogą zwrócić
się dzieci o pomoc w przypadku zagrożenia, a także informowali kiedy należy korzystać
z numerów alarmowych. –
Szczególny nacisk położyliśmy
na zagrożenie w kontaktach z
obcymi oraz na uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw
wynikających z nieodpowiedniego zachowania się wobec
zwierząt – opowiada rzecznik.
Oprócz pogadanek dzieci i
młodzież z Klubu Osiedla Łu-

kasiewicza miały czas na zabawę – rozegrały turniej tenisa
stołowego ze strażnikami z referatu interwencyjno-patrolowego i zespołu profilaktyki.
Specjalnie na ferie zimowe na dziewięciu billboardach za wisł pla kat „Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską”. – W ten sposób przypominaliśmy dorosłym, że troska o bezpieczeństwo dziecka
należy przede wszystkim do
nich – wyjaśnia Głowacka.
(m.d.)

Na pozór wzór rodziny
Rzadko s³yszy siê o przypadkach, gdy ofiar¹ przemocy jest mê¿czyzna. Wbrew
pozorom nie s¹ to odosobnione sytuacje. W p³ockiej komendzie trwa w³aœnie
postêpowanie w takiej sprawie.
– Są małżeństwem, oboje są
po pięćdziesiątce, dość zamożni, dorosłe dzieci, na pozór
wzór rodziny – mówi prowadząca sprawę asp. sztab. Grażyna Stelmaszewska z płockiej
dochodzeniówki. – Pan jest
spokojnym, cichym człowiekiem, jego żona to stanowcza,
energiczna kobieta. Kiedyś było między nimi pięknie, ale coś
się wypaliło.
Kobieta swoje racje zaczęła
wykładać siłą, za pomocą rękoczynów. Kiedyś zagroziła
mężowi nożem, kiedy indziej
biła w twarz, solidnie podbiła
mu oko, a raz chwyciła ciężki
sprzęt domowy i uderzyła nim
w głowę małżonka.

Uwaga p³occzanie! Zmieni³y siê rewiry dzielnicowych, miejsca przyjmowania, a niektórzy z Was maj¹ te¿ nowych dzielnicowych. Po raz pierwszy podajemy te¿ adresy mailowe.

Dzięki temu dostęp do policjanta, który opiekuje się Waszą
okolicą będzie prostszy i skuteczniejszy. Przypomnijmy, że
do dzielnicowego można zgłaszać się nie tylko z problemami,
ale również z pomysłami wspólnych inicjatyw, które będą
sprzyjać poprawie bezpieczeństwa.
Poniżej podajemy nowe rewiry, numery telefonów, nazwiska
dzielnicowych oraz ulice, którymi się opiekują.

FOT. STRAŻ MIEJSKA

364 kontrole dotyczyły
miejsc
niebezpiecznych
(m.in. klatek schodowych,
miejsc grupowania się młodzieży), 221 razy funkcjonariusze sprawdzali tereny rekreacji dzieci i młodzieży
(m.in. górki saneczkowe,
lodowiska i baseny) oraz 58
razy pojawili się w autobusach Komunikacji Miejskiej.
– Ponadto nasi pracownicy
z zespołu profilaktyki przeprowadzili 14 spotkań w 12 placówkach, w których dzieci i
młodzież spędzała ferie zimowe – informuje Jolanta Głowacka, rzecznik prasowy Straży Miejskiej. – W zajęciach
wzięło udział około 200 osób
w wieku od 4 do 18 lat.
Dzieci z klubów profilaktyki
środowiskowej, świetlic osiedlowych, ogniska opiekuńczego oraz z noclegowni dla kobiet uczyły się jak bezpiecznie
spędzać czas wolny. – Podczas 23 godzin strażnicy opowiadali, jak z pozoru beztroskie zimowe zabawy mogą być
niebezpieczne, jeśli odbywają
się w miejscach do tego nie
przeznaczonych, m.in. blisko
drogi czy zamarzniętych zbiorników wodnych – mówi Gło-

Dzielnicowi
bliżej mieszkańców

– Osoby z rodziny próbowały z tą kobietą rozmawiać,
uznały, że ma jakiś problem,
deklarowały pomoc w jego
rozwiązaniu. Ale ona reagowała co najwyżej zdziwieniem: No nie przesadzajcie,
że ja się nad nim znęcam?!
Wielkiej krzywdy mu nie robię, co najwyżej biję go kablem – opowiada Grażyna
Stelmaszewska.
Nie pomogły mediacje ani
porady psychologa. Kobieta
stawała się coraz bardziej
agresywna. – W końcu dzieci
namówiły ojca, żeby przyszedł
do nas i zgłosił zawiadomienie
o przestępstwie, jakim jest
przemoc domowa. Choć oboje

już postanowili, że tak dłużej
żyć się nie da i zdecydowali się
rozwieść – dodaje asp. sztab.
Stelmaszewska.
Akta trafiły do prokuratury.
Policja nie chce jeszcze rozstrzygać, jaki będzie finał, ale
za stosowanie przemocy wobec rodziny grozi do pięciu lat
pozbawienia wolności.
W ubiegłym roku policjanci
w Płocku i na terenie powiatu
przeprowadzili 5814 interwencji domowych, z czego 709
wezwań dotyczyło przemocy
w rodzinie. Ustalono ogółem
713 sprawców przemocy domowej, w tym: 670 mężczyzn,
39 kobiet i 4 nieletnich.
(m.d.)

REWIR I
Osiedla: Skarpa, Łukasiewicza, Tysiąclecia,
Kochanowskiego i Dworcowa
Dzielnicowi przyjmują interesantów
w Komendzie Miejskiej Policji, ul. 1 Maja 3/5
Kierownik I rewiru dzielnicowych
– asp. sztab. Jarosław Sieczkowski,
pokój nr 216, tel. 024 266 16 15; kom. 696 497 104,
e-mail: j.sieczkowski@mazowiecka.policja.gov.pl
Rejon nr 1 – asp. sztab. Waldemar Świerczewski, pokój nr
217, tel. 024 266 13 49, kom. 696 497 121, e-mail: w.swierczewski@mazowiecka.policja.gov.pl
Ulice: Biegańskiego, Chałubińskiego, Dobrzyńska (od nr 1 do
47), Dybowskiego, Garleja, HDK, Jabłczyńskiej, Jasna, Judyma,
Kamińskiej, Kazimierza Wielkiego (od nr 38 do 52 i 39 do końca), Kwiatowa, Macieszy, Mała, Medyczna, Na Skarpie, Parowa
(od Wisły do ul. Dobrzyńskiej), PCK, Polna, Sosnowa, Szpitalna, Śniadeckiego, Traktowa, Zamenhoffa, Zalew Sobótka.
Rejon nr 2 – asp. Piotr Adamkowicz, pokój nr 213, tel. 024
266 11 64, kom. 696 497 129, e-mail: p.adamkowicz@mazowiecka.policja.gov.pl
Ulice: Asnyka, Dąbrowskiej, Dobrzyńska (od nr 14 do 66), Gałczyńskiego (od nr 1 do 5 i od nr 2 do 12), Konopnickiej, Kredytowa (od nr 14 do 28 i 19 do 47), Łukasiewicza (od nr 19), Maszewska, Mehoffera, Miodowa (od nr 21 do 51), Mościckiego (od nr 1
do 27), Nałkowskiej, Norwida, Parowa (od ul. Dobrzyńskiej do ul.
Łukasiewicza), Słowackiego, Środkowa, Tuwima, Wyspiańskiego, Zalewskiego, Zglenickiego (od ul. Łukaszewicza).
Rejon nr 3 – asp. Marek Rutkowski, pokój nr 215, tel. 024
266 11 52, kom. 696 497 108, e-mail: m.rutkowski@mazowiecka.policja.gov.pl
Ulice: Bartnicza, Kazimierza Wielkiego (od nr 26 do 38 D),
Kobylińskiego (25 do końca i od 28 do 38), Kredytowa (od nr 1
do 12), Miodowa (nr 5 i 13), Mościckiego (od nr 2 do 6), Nowowiejskiego (od nr 4 do 8), Skłodowskiej, Słodowa, Topolowa.
Rejon nr 4 – mł. asp. Dariusz Kamiński, pokój nr 215, tel.
024 266 11 52, kom. 696 497 089, e-mail: d.kaminski@mazowiecka.policja.gov.pl
Ulice: Gałczyńskiego (od nr 14 do 24), Jaśminowa, Łukasiewicza (od nr 7 do 11), Miodowa (od nr 2 do 20), Pszczela.
Rejon nr 5 – mł. asp. Piotr Krajewski, pokój nr 215, tel. 024
266 11 52, kom. 696 497 111, e-mail: p.krajewski@mazowiecka.policja.gov.pl
Ulice: al. Roguckiego, aleja Spacerowa, Batalionów Chłopskich, Hermana, al. Kobylińskiego 14, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Łukasiewicza (od nr 12 do 30), Morykoniego, Tysiąclecia (od nr 14 do 16 i od 9 do 13).
Rejon nr 6 – post. Dorota Florencka, pokój nr 215, tel. 024
266 11 52, kom. 696 497 091, e-mail: d.florencka@mazowiecka.policja.gov.pl
Ulice: Gawareckiego, Kossobudzkiego, Płoskiego, Przemysłowa (od nr 1 do 7), Rembielińskiego, Tysiąclecia (od nr 2 do 10).
cdn
opr. (m.d.)
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Dla wygody pacjenta
otwarci na nowe pomysły –
zapewnia Artur Krawczyk,
pre zes Za rzą du Płoc kie go
ZOZ-u, w strukturach którego znajduje się placówka.
Obejmuje ona opieką medyczną ponad 10 tys. pacjen-

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

– Robimy wszystko, aby
pacjenci czuli się jak najlepiej, analizujemy czas pracy, obłożenie lekarzy. Wiele
rozwiązań, które już wprowa dzi liś my do sko na le się
spraw dza, ale je steś my

W przychodni przy ul. Miodowej 2
zmienił się nieco sposób rejestracji

tów, którzy są przypisani
(zgod nie z do bro wol ny mi
deklaracjami) do czterech
le ka rzy. – Ma my jesz cze
czterech lekarzy, którzy nie
mają zdeklarowanych pacjentów, ale w razie potrzeby
(choroby jednego z lekarzy
lub dużej liczby pacjentów
danego dnia) świadczą usługi dodatkowo – zapewnia
Ka ta rzy na Tu rek, peł no mocnik Zarządu Przychodni
Pod sta wo wej i Spe cja li stycznej Opieki Zdrowotnej.
Zmiany dotyczą też systemu rejestracji, gdzie pracują
trzy osoby: dwie obsługują
świadczeniobiorców osobiście, a trzecia – telefonicznie. Ten podział wynika z
faktu, że pacjenci chętniej
rejestrują się na miejscu.
Zarząd Spółki zdecydował
się też zmienić nieco sposób
rejestracji. Pacjenci, którzy
zgłaszają się jedynie na kontynuację leczenia, czyli przepisanie recept są przyjmowani nie od godz. 7.30, a od
8.30. Podobne rozwiązania
wprowadziły inne przychodnie PZOZ.
(naz)

Szko³a kontra u¿ywki
250 tys. z³ miasto przeznaczy na przeciwdzia³anie narkomani i przemocy w rodzinie oraz profilaktykê uzale¿nieñ. Œrodki pochodz¹ z Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, a realizowaæ je bêd¹
miejskie placówki oœwiatowo-wychowawcze, tj. szko³y, przedszkola i specjalne oœrodki szkolno-wychowawcze.
Wiosną w klasach IV szkół
podstawowych ruszą – podobnie jak przed rokiem –
programy Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na
tropie” oraz – dla klas VI –
„Fantastyczne możliwości”.
Ich celem jest „opóźnienie”
pierwszych prób picia alkoholu w towarzystwie rówieśników i upijania się oraz większej gotowości do opierania
się naciskom społecznym.
Ważne, że w programie biorą
udział zarówno uczniowie,
jak i ich rodzice. Aby właściwie zrealizować te programy
nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenie.
Będą realizowane również
programy autorskie: m.in.

„Czuję się bezpiecznie w
swoim środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym”,
„Bezpieczna szkoła – wolna
od nałogów”, „Sport i rozrywki kontra używki”, „Ważne, by uwierzyć w dobro”
czy „Grupa Młodzieżowych
Liderów Zdrowia”.
Dla młodzieży, która miała pierwsze kontakty z substancjami psychoaktywnymi
przygotowane zostały programy interwencyjne „Korekta” i „Tukan”.
Dla dzieci oraz młodzieży
wykazującej zaburzenia zachowania i nie radzącej sobie z po jawiający mi się
problemami miasto przygotowało programy profilak-
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tyczno-terapeutyczne: „Mądrze cieszmy się życiem”,
„Je steś my ak cep to wa ni”,
„Dbamy o siebie”.
Poza tym profilaktyka będzie realizowana podczas
wszelkich wyjazdów, tj. zielonych i białych szkół, biwaków oraz obozów.
W planach są również festyny rodzinne i profilaktyczne oraz konkursy plastyczne,
m.in. „Nie palę, nie piję, nie
biorę”, „Żyj bezpiecznie”,
„Uzależnienie – co Ty na
to?”, „Umiemy pięknie i mądrze żyć”, konkurs małych
form teatralnych „Wszystko
dobre, co się dobrze kończy”
i turnieje sportowe „Zachowaj trzeźwy umysł”.
(rł)

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Od koñca lutego w Przychodni Podstawowej i Specjalistycznej Opieki
Zdrowotnej przy ul. Miodowej 2 pacjenci swoje uwagi, pomys³y i opinie
na temat funkcjonowania placówki mog¹ wrzucaæ do specjalnej skrzynki.

M³odzie¿ z Budowlanki przygotowa³a
tablice informuj¹ce o szkodliwoœci azbestu

Uświadamiali
w gminach
O zagro¿eniu jakie stwarzaj¹ wyroby azbestowe
mówi siê od lat. Informacje na ten temat trafiaj¹ te¿
do szkó³. Program usuwania azbestu rozpisany
jest na kilkanaœcie lat, dlatego tak wa¿ne jest
uœwiadomienie zagro¿enia m³odemu pokoleniu.
Tym zagadnieniem zajmowali się także uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych nr
1, którzy uczestniczyli w
konkursie „Usuwamy azbest” koordynowanym przez
Ministerstwo Gospodarki.
Wielu uczniów Budowlanki mieszka w okolicznych
wsiach i miasteczkach, dlatego pod okiem kilku nauczycieli, postanowili zająć się
problemami związanymi z azbestem na terenach wiejskich.

Wybór padł na dwie gminy
oddalone od Płocka o około
20 km – Bielsk i Mochowo.
W ramach projektu uczniowie
przeprowadzili wywiady z
wójtami obydwu gmin, zinwentaryzowali dachy pokryte
azbestem, przeprowadzili ankiety wśród mieszkańców. W
gminach umieszczono też
tablice informacyjne o szkodliwości azbestu i sposobach
jego usuwania.
Teresa Kiełpińska

Wesoło i z morałem
Dzieci z Radziwia koniec ferii mia³y bardzo urozmaicony. Rada Mieszkañców zorganizowa³a dla
nich wyjazd na lodowisko i do kina.
W tej wesołej wyprawie
uczestniczyli podopieczni
Świetlicy Miejskiej nr 2, Klubu Profilaktyki Środowiskowej „Amicus” i wszystkie
chętne dzieci z naszego osiedla. Frajdy było co niemiara.
Na lodowisku przećwiczono
wszystkie figury akrobatyczne, ale najlepiej wychodziły
nieplanowane salta. Zabawa
odbywała się pod czujnym
okiem policjantów, którzy w
tym dniu prowadzili akcję
„Zebra w paski też nosi odblaski”. Dzieci brały udział w
konkurencjach sportowych

organizowanych przez funkcjonariuszy policji i zdobyły
wiele nagród.
Po słodkim poczęstunku
wszyscy udali się do kina na
film „Astro Boy”, a później,
pełni wrażeń, do domu.
Ten sympatyczny wypoczynek to zasługa Rady Mieszkańców Osiedla Radziwie, ale
podziękowania należą się także Komunikacji Miejskiej – za
darmowy transport oraz Miejskiemu Zespołowi Obiektów
Sportowych za zorganizowanie imprezy na lodowisku.
Maria Klaś
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Podglądanie zawodowców
Niekonwencjonalne lekcje
zaproponowały uczniom IV
Liceum Ogólnokształcącego
nauczycielki Urszula Zabrzyska i Marzena Pytel, które
przygotowały trzyletni program dla klas o profilu społeczno-prawnym. – Chcemy
przybliżyć młodzieży zagadnienia prawa nie tylko w teorii, ale i w praktyce. Dlatego
uczniowie przyglądają się pracy sędziów na sali sądowej,
odwiedzają Policyjną Izbę
Dziecka, uczestniczą w prelekcjach zaproszonych do szkoły
prawników i parlamentarzystów. Nie wszyscy w przyszłości będę się realizować w zawodach prawniczych, ale znajomość prawa każdemu przyda
się w codziennym życiu – wyjaśnia Urszula Zabrzyska, nauczycielka historii.
W lutym z uczniami klas I,
II, III o profilu społecznoprawnym spotkali się adwokaci Żaneta Jankowska i Rafał
Dłużniewski. Opowiedzieli o
swojej drodze do zawodu,

FOT. ALINA BOCZKOWSKA

Dlaczego toga adwokata ma zielony ¿abot, jakimi zasadami musz¹
kierowaæ siê mecenasi w ¿yciu zawodowym i jak wygl¹da aplikacja
adwokacka dowiedzieli siê licealiœci podczas spotkania z przedstawicielami p³ockiej palestry.

Licealiœci mogli poznaæ plusy i minusy zawodu adwokata

trudnościach i korzyściach
płynących z jego wykonywania, samorządzie adwokackim
oraz stereotypach odnoszących się nie tylko do polskiej
palestry. Uczniowie mieli do
prelegentów bardzo wiele pytań dotyczących zarówno
kwestii teoretycznych, jak i
konkretnych zdarzeń.
Po żywej reakcji na sali widać było, że taka forma zdoby-

wania wiedzy jest dla uczniów
bardzo atrakcyjna. – Jesteśmy
dopiero w pierwszej klasie,
więc jeszcze mamy czas na
podjęcie decyzji o wyborze zawodu. Jednak takie spotkania
bardzo rozszerzają horyzonty i
dają wiele konkretnych informacji – przyznają zgodnie
Sandra Sitkiewicz i Adrianna
Szelągowska z Ic.
Alina Boczkowska

Edukacja przez pracê

Apel do absolwentów
Drodzy Absolwenci
– Przyjaciele TRZECIEGO
Zbliża się 40. rocznica powołania III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Płocku. Chcemy
uroczyście uczcić ten piękny jubileusz 23 października
2010 roku przede wszystkim koncertem, spotkaniem absolwentów, nauczycieli, wspólną Mszą św.
Wśród naszych absolwentów jest wiele ciekawych, fascynujących ludzi, którzy godnie reprezentują wartości
wyniesione z naszej szkoły. Niekiedy słyszymy o nich, ale
częściej nie znamy ich losów, drogi kariery, choć wiemy,
że pięknie służą ludziom, czyniąc świat lepszym. Chcemy
przyznać im „Paszporty TRZECIEGO” jako rodzaj wyróżnienia za szlachetną i twórczą postawę.
Reprezentować godnie szkołę i miasto, które Was wychowały, jest wielkim zaszczytem. Trzeba się chwalić
osiągnięciami, bo przecież jest to pomnożenie kapitału, z
jakim wyszliście w świat po maturze. Czekamy na Wasze
ciekawe biografie.
Ktokolwiek wie coś o dokonaniach swoich koleżanek i
kolegów, niech do nas napisze. Będziemy uznawać to za nominację do wyróżnienia. Może właśnie ta osoba zasługuje
na „Paszport TRZECIEGO”?
Cieszymy się, że nasz jubileusz wypada w czasie, gdy
tak modne jest wracanie do korzeni ludzi światowych i
obytych.
Podajemy nasz adres e-mailowy: 40lecie@3lo.pl.
Nazwiska wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynią się do uświetnienia uroczystości, zostaną wpisane „złotymi literami” w Kronice Szkoły. Dla Waszych
potomnych.
W imieniu Samorządu Uczniowskiego
Joanna Turek

Zdaniem prof. Janiny Wyczesany lêk przed nak³adaniem obowi¹zków na dzieci niepe³nosprawne, nawet na te w wieku przedszkolnym, to b³¹d. Dziêki pracy – oczywiœcie adekwatnej do wieku – mog¹ w sobie wykszta³ciæ po¿¹dane
cechy osobowoœci, niezbêdne do samodzielnego ¿ycia.

Przed jubileuszem 50-lecia (5)

Prof. Wy cze sa ny, któ ra
specjalizuje się w pedagogice dzie ci upo śle dzo nych
umysłowo i wykłada na Katedrze Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogicznej w Krakowie, była głównym go ściem kon fe ren cji
metodycznej „Rola edukacji w rewalidacji zawodowej osób nie peł no spraw nych”, którą w sali koncerto wej szko ły mu zycz nej
zor ga ni zo wał 20 lu te go
Specjalny Ośrodek Szkolno
– Wychowawczy nr 2 w
Płocku.
– Kiedyś obserwowałam w
polskiej szkole dla dzieci
upośledzonych w stopniu
umiarkowanym i znacznym,
jak one siedziały, a panie
roznosiły im posiłek. W podobnej szkole w Niemczech
dzieci robią wszystko same –
tłumaczyła pani profesor.

Stefan Piotrowski w Zespole Szkół Budowlanych nr 1
funkcję wicedyrektora pełnił
przez cztery lata. Był to okres,
kiedy szkoły ZSOŚ i ZSB zostały połączone. – Pierwsze
dwa lata po połączeniu były
trudne. W placówce było bardzo dużo uczniów, a to wiązało się z problemami wychowawczymi, których nie brakowało. Był ogrom pracy, ale
udało się nad wszystkim zapanować – wspomina Stefan
Piotrowski.
Jak sam przyznaje zawsze
wo lał uczyć ma te ma ty ki,
niż pełnić funkcję dyrektora. Uważa, że matematyka
jest przedmiotem dla ludzi
myślących. Nie wolno dużo
mówić, ale trzeba dobrze
kie ro wać pra cą ucz niów.
Pierwsze lekcje z danego
działu powinno się tłumaczyć powoli, od przykładów

Jej zdaniem praca pozwala
funkcjonować w różnych
kontekstach społecznych,
przygotowując do pełnienia
ról życiowych. Dzięki niej
człowiek jest człowiekiem,
stanowiącym o sobie samym
oraz wyrażającym sens swego istnienia i działania. Praca
ma szczególne znaczenie dla
osób
niepełnosprawnych
umysłowo. Wspiera rozwój
osobisty, ale także pozwala
przekraczać bariery własnej
ograniczoności. – Można to
osiągnąć, kiedy dziecko pełni, np. dyżury w klasie. Zdobywa wtedy nie tylko wiedzę
o otaczającej rzeczywistości,
ale kształci też pożądane cechy osobowości – uważa
prof. Wyczesany.
Konferencja zorganizowana
została w ramach projektu
„Nauczyciel – terapeuta przyszłości – podwyższanie kwali-

Prof. Janina Wyczesany

fikacji pracowników szkolnictwa specjalnego w Płocku”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Urzędu Miasta Płocka. Szczegóły
na temat projektu można znaleźć na stronie www.sos
w2plock.com
(rł)

Budowlanka we wspomnieniach
prost szych do trud niej szych. Zawsze w klasie znajdzie się prymus, który poradzi sobie z zagadnieniem
od razu. Jednak nauczyciel
nie pracuje przecież tylko z
tym jednym uczniem, ale
stara się angażować wszystkich. Ubolewa, że są nauczyciele, którzy w ogóle się
nie wysilają. Systematyczność w każdej dziedzinie
jest bardzo ważna.
Pracę w zawodzie nauczyciela, także tę w „Budowlance” wspomina bardzo
miło. Wzorem była dla niego polonistka (która miała
doskonały kontakt z młodzieżą i wspaniałe podejście do uczniów), a także jego mama.
Będąc na emeryturze często spo ty ka swo ich ucz niów, którzy go pamiętają.
Teresa Kiełpińska
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Prawdziwa Katorga

M³ody biznes

Stresuj¹ce poszukiwanie finansów (czytaj: sponsorów), trudne dyskusje
na temat formy festiwalu, nieprzespane noce spêdzone na przygotowaniach
i setki wykonanych telefonów – prawdziwa katorga. Ale kiedy przychodzi
efekt koñcowy – Studencki Festiwal Piosenki „Katorga” – zmêczenie zastêpuje satysfakcja.

Spotkali siê na szkolnym korytarzu. Przeszkadza³
im nadmierny ha³as. Postanowili to zmieniæ. Z pomoc¹ nauczyciela muzyki rozkrêcili szkolny radiowêze³. Tak zaczê³a siê ich wspó³praca. Dziœ razem
prowadz¹ firmê zajmuj¹c¹ siê nag³aœnianiem
i opraw¹ muzyczn¹ imprez.

Aleja gwiazd
W poprzednich latach festiwal przyciągał niebanalnych artystów, których występy uświetniały rywalizację
między uczestnikami. W ciągu prawie dwudziestu lat na
„Katordze” zagrali m.in. Sixteen, Nocna Zmiana Bluesa
czy Harlem. Rok temu na
scenie pojawiły się energetyczne kapele AQQ i Paprika
Korps. Znakiem rozpoznawczym imprezy stały się recitale popularnych kabaretów:
Potem, Słuchajcie, Ciach.
Co roku, swoje muzyczne
poszukiwania mogli zapre-

zentować na profesjonalnej
sce nie mu zy cy -a ma to rzy.
To ry wa li za cja mło dych
zespołów i solistów stanowi
główny cel festiwalu. Na
początku lat 90., kiedy „Kator ga” sta wia ła pier wsze
kroki, do konkursu mogli
przystępować artyści z całego kraju. Dziś zasięg „Katorgi” ogranicza się do regionu płockiego, ale w niczym nie umniejsza to poziomu muzycznego festiwalu. Wy stę py uczest ni ków
ocenia profesjonalne jury, w
któ rym za sia da ją naj wię ksze muzyczne autorytety z
Płocka, m.in. wirtuoz gitary
Krzysz tof Mi siak. Mło de

FOT. MIROSŁAW NOGALSKI

– Nie chcemy zdradzać żadnych szczegółów – mówi wieloletnia organizatorka „Katorgi”, Katarzyna Orłowska z
Samorządu Studentów płockiej PWSZ. – Trwają rozmowy z gwiazdami i jeszcze sami
nie wiemy, jak to wszystko będzie wyglądać. Na razie organizatorzy są bardzo tajemniczy, ale udało nam się ustalić,
że festiwal odbędzie się prawdopodobnie pod koniec
kwietnia.
Zainteresowani
uczestnictwem artyści będą
mogli składać zgłoszenia już
od 1 marca. Jeśli wszystko
pójdzie dobrze i „Katorga”
utrzyma swój stały poziom,
możemy liczyć na wiele ciekawych wydarzeń, nie tylko
muzycznych.

Sławek Wierzcholski,
gwiazda Katorgi
sprzed kilku lat

Podyskutujmy

Z dymkiem czy bez?
Kawa, papieros i dobre towarzystwo. Dla wielu
„kawiarniany” niezbêdnik. Ju¿ nied³ugo mo¿e jednak zabrakn¹æ w nim jednego, sta³ego elementu.

Polscy parlamentarzyści,
na wzór irlandzkich czy włoskich, pracują nad nowelizacją ustawy o zakazie palenia
tytoniu w miejscach publicznych. Jeśli poprawki wejdą w
życie, nie będzie można pozwolić sobie na przysłowiowego dymka wewnątrz lokalów

gastronomicznych i rozrywkowych.
Pomysł wzbudził gorące
dyskusje w całym kraju. Ortodoksyjni palacze i przeciwnicy tytoniowego dymu w miejscach publicznych toczą boje
na forach internetowych. Sami
postanowiliśmy sprawdzić, co
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zespoły mogą liczyć na fachową obsługę na scenie –
or ga ni za to rzy gwa ran tu ją
potrzebny sprzęt i opiekę
techniczną. Zaś solistom towarzyszy orkiestra, przygotowująca i wykonująca podkłady muzyczne – wszystko
pod okiem profesjonalnych
muzyków.
Trudy organizacji
Czasami trudno uwierzyć,
że imprezę co roku przygoto wu ją
„włas no ręcz nie”
studenci. Organizacja „Katorgi” stoi na wysokim pozio mie. Do obo wiąz ków
stu den tów PWSZ na le ży
zgro ma dze nie od po wied nich środków, bez których
nic nie mogłoby się odbyć,
a także opieka nad (często
wy ma ga ją cy mi) ar ty sta mi.
Organizatorzy stają na głowie, by ściągnąć do Płocka
atrakcyjne, popularne zespoły czy znaleźć odpowiednie miejsce na imprezę. Festiwal przez lata „tułał” się
po Płocku – odbywał się w
auli III LO, sali koncertowej Spółdzielczego Domu
Kultury, klubie Rock ’69,
by rok temu znaleźć się w
ogródku MZOS-u.
Więcej o przygotowaniach
do tegorocznej „Katorgi” w
następnych numerach „Sygnałów Płockich”.
Mariusz Sepioło

sądzą o kontrowersyjnych
przepisach płoccy internauci.
– Chodzi o to, żeby palacz
przestał naruszać wolność
tych, którzy nie mają ochoty
przebywać w dymie papierosowym. I to nie tylko dlatego,
że jest to niezdrowe, ale zwyczajnie, dla niepalących,
obrzydliwe – to jedna z nielicznych wyważonych opinii.
Na odpowiedź nie trzeba
było długo czekać. – W tej
chwili nie brakuje lokali, restauracji, w których jest totalny zakaz palenia, albo wydzielone miejsca. Jako palacz
mogę nie iść do lokalu, gdzie

Młodzi akustycy są twórcami jednej z kilkunastu firm
skupionych pod skrzydłami
płockiego Akademickiego
Inkubatora Przedsiębiorczości. AIP to instytucja pomagająca młodym przedsiębiorcom w rozwinięciu skrzydeł.
Pomoc wygląda różnie – od
wynajmowania potrzebnych
pomieszczeń, prowadzenia
księgowości, do promocji i
reklamy. Takie wsparcie, dla
ludzi stawiających w biznesie pierwsze kroki, bywa często niezbędne.
Inkubator w Parku
Początki płockiego Inkubatora Przedsiębiorczości
sięgają 2006 roku. Wtedy też
w głowach studentów płockiej PWSZ zrodził się pomysł stworzenia instytucji
wspierającej przedsiębiorczość wśród młodych ludzi.
Zorganizowano konferencję
pt. „Akademickie Inkubatory
Przedsiębiorczości szansą
dla młodych na zaistnienie na
rynku pracy” i sprawa stała
się głośna w środowisku studenckim. W 2007 r. zdecydowano się powołać AIP w ramach struktur powstającego
Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Był
to pomysł śmiały i trafny jednocześnie – 5 listopada 2007
roku Inkubator rozpoczął
działalność. Dziś, zarząd

palić nie można. Osoba niepaląca niech wybierze lokal,
w którym palić nie wolno.
Zdania są podzielone, a temperatura debaty coraz wyższa.
Swój sprzeciw ogłosili niedawno niektórzy warszawscy
restauratorzy i właściciele klubów. Czy z podobną sytuacją
będziemy mieli do czynienia
także w Płocku? W następnych numerach zaprezentujemy opinie płockich studentów
oraz znanych osób, związanych z naszym miastem.
Jeśli chciałbyś włączyć się
do dyskusji, pisz: msepiolo@gmail.com.
(ms)

spółki mieści się przy ul.
Zglenickiego 42 (w pobliżu
PKN Orlen).
Liczy się pomysł
Droga do założenia własnej firmy i podpisania umowy z AIP jest prosta. Ważne,
by zaczęło się od dobrego

pomysłu. Następnie należy
złożyć wniosek, w którym
trze ba przedsta wić wi zję
przyszłe go
przedsię biorstwa. Później jest rozmowa
z przedstawicielem Inkubatora, który wybraliśmy (w
zależności od miejsca zamieszkania). Podczas spotkania analizowane są dobre i
złe strony projektu. Dopiero
potem dyrektor danego AIP
decyduje – po zasięgnięciu
opinii Rady AIP – o zakwalifikowaniu firmy do tzw.
„preinkubacji”. Jest to okres
próbny, który zaz wyczaj
kończy się podpi sa niem
umowy.
Wśród podopiecznych AIP
są m.in. najszybsi w Płocku
kurierzy (dostarczają przesyłkę w piętnaście minut),
nauczyciele języka angielskiego, pośrednicy między
głodnymi klientami a płockimi restauracjami (dowóz dań
z różnych lokali w Płocku) i
wszechstronni informatycy
(od projektowania stron internetowych, po naprawę
sprzętu komputerowego).
Być może twój pomysł zyska poparcie płockiego AIP.
Warto spróbować – wszelkie
informacje na stronie internetowej www.aipplock.pl i w
siedzibie spółki przy ul.
Zglenickiego 42.
(ms)
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Władze gubernialnego
miasta Płocka
w latach 1866-1888 (2)

Po szczeblach kariery
Urzędnikiem prowadzącym księgi ludności w płockim Magistracie był Teofil
Motyliński (rocznik 1857).

Pochodził z mieszczan Płocka i posiadał dom przy ulicy
Rybaki, ubezpieczony od pożaru na kwotę 1000 rubli. Od
1876 roku był na służbie w
różnych instytucjach rządowych jako kancelista, redaktor pism urzędowych w Płockiej Izbie Skarbowej, w Płockiej Kasie Oszczędności
i wreszcie w Magistracie.
Rangi urzędniczej nie posiadał. Otrzymywał 300 rubli
rocznie.
Na stanowisku archiwariusza w Magistracie był zatrudniony Stanisław Przędziński (rocznik 1840). Był synem urzędnika IX klasy, zaś
on sam był urzędnikiem klasy XL. Na służbie państwowej był od 1862 roku jako
aplikant w płockim Magistracie, następnie w Kancelarii
Naczelnika Płockiej Dyrekcji
Naukowej, był też asystentem kasjera Kasy Miejskiej w
Płocku, kasjerem w Lipnie,
kancelistą w Płockim Urzędzie Gubernialnym, a w maju
1878 r. został powołany na
archiwariusza Magistratu w
Płocku z pensją 400 rubli
rocznie. Przędziński wynajmował mieszkanie w budynku Magistratu.
Najstarszym urzędnikiem
Magistratu był Walery
Szulc, kontroler Płockiej Kasy Miejskiej (urodzony w roku 1826). Był synem urzędnika z Guberni Piotrkowskiej. Tam też, po ukończeniu gimnazjum, rozpoczął
urzędniczą karierę. Do Płocka przybył w 1846 roku,
gdzie w Urzędzie Gubernialnym pełnił rozmaite funkcje.
Był kolejno: aplikantem, kopistą, kancelistą, asystentem
asesora prawa, następnie adiunkta, redaktora pism urzędowych; w 1875 roku został
powołany na kontrolera Kasy
Miejskiej. W hierarchii
urzędniczej zajmował miejsce X. Od roku 1885 otrzymywał wynagrodzenie 500
rubli rocznie. Był odznaczony medalem brązowym.

Polacy i katolicy
Na podstawie analizy tych
jedenastu ankiet personalnych
urzędników płockiego Magistratu można dokonać pewnych uogólnień:
– wszyscy przedstawieni
wyżej urzędnicy byli Polakami
i katolikami;

Rządy Rosjan
Pod koniec 1886 roku w
Płockim Magistracie Miejskim nastąpiły duże zmiany.
Na urząd prezydenta miasta
zostaje powołany (będący w
rezerwie i mający zaledwie
34 lata) Stiepan Jakowlewicz Ałfierow. Był on potomkiem szlachty czernihowskiej, należał do cerkwi
prawosławnej. Prezydent –
kapitan Ałfierow miał ukończoną szkołę wojskową. Mimo młodego wieku był kawalerem Orderu Św. Anny i
Św. Stanisława (III klasy). W
hierarchii urzędniczej zajmo-

POCZTÓWKA ZE ZBIORÓW LECHA BORZYMA

Artysta i medyk
Architektem w Magistracie
był Aleksander Szmidecki,
urodzony w 1857 roku, człowiek młody, posiadający dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Sankt Petersburgu. Podobnie jak wymienieni wcześniej, był katolikiem i szlachcicem z urodzenia. Służbę rozpoczął w 1882 roku jako architekt powiatu przasnyskiego, a
w czerwcu 1885 r. został powołany na stanowisko płockiego architekta miejskiego z
wynagrodzeniem 500 rubli
rocznie. Zajmował IX miejsce
w hierarchii urzędniczej.
Stanowisko płockiego lekarza miejskiego od roku 1885
piastował radca dworu, Kornel Górski, potomek szlachecki z Guberni Mińskiej,
urodzony w 1850 roku, katolik, kawaler Orderu Św. Anny
(III klasy) oraz brązowego
medalu wybitego na pamiątkę
wojny rosyjsko-tureckiej z lat
1877-1878. Kornel Górski był
absolwentem wydziału medycznego Uniwersytetu Moskiewskiego. Za trud i poświęcenie w walce z epidemią
tyfusu otrzymał Order Św.
Stanisława. Z powołania był
żołnierzem, służył w 21. muromskim pułku piechoty, w
którym pełnił różne funkcje,
zarówno w armii czynnej (w
czasie wojny rosyjsko-tureckiej), jak i w dowództwie. Od
roku 1879 był – jako lekarz –
członkiem Sierpeckiej Powiatowej Komisji Poborowej; na
początku lat 80. pełnił obowiązki starszego lekarza pułkowego. W 1885 r. rozkazem
Głównego Wojskowego Zarządu Medycznego został
zwolniony ze służby w wojsku i powołany przez gubernatora płockiego na lekarza
miasta Płocka z wynagrodzeniem 600 rubli rocznie.

czy li w re pre sjo no wa niu
mieszkańców po powstaniu
styczniowym lub że z tego
tytułu otrzymali jakieś gratyfikacje.

Ratusz oko³o 1905 roku
– wszyscy – oprócz prezydenta i lekarza pochodzili – z
Mazowsza, w większości z
Guberni Płockiej lub samego
Płocka albo jak Szulc byli zasiedziałymi płocczanami;
– w roku 1886 większość
urzędników należała do pokolenia średniego, wyjątkami
byli: W. Szulc (lat 60) i A.
Szmidecki (lat 29);
– ich wykształcenie na poziomie średnim nie odbiegało
od ówczesnej normy (wyjątkami byli architekt i lekarz
posiadający dyplomy akademickie);
– kariery przedstawionych
urzędników (poza architektem i lekarzem) należały do
typowych i ogólnie można
powiedzieć, że wspinali się
po jej szczeblach powoli, ale
konsekwentnie i systematycznie; każdy miał za sobą
wieloletni staż urzędniczy;
można wnioskować, że dobrze znali swoje obowiązki i
dobrze je wykonywali;
W ankietach nie znalazłam najmniejszej wzmianki,
że w jakiejś mierze uczestni-

wał – tak jak jego poprzednicy – rangę VIII. Miał za sobą
krótką, ale efektowną karierę
wojskową, od szeregowca do
kapitana. W iwanogrodzkim
pułku piechoty pełnił różne
obowiązki. Jako prezydent –
podobnie jak poprzednicy –
otrzymywał rocznie 1200
rubli oraz dodatek funkcyjny
w wysokości 150 rubli rocznie.
W styczniu 1887 r. nastąpiły w Magistracie dalsze
zmiany. W. Szuka sprawującego kontrolę nad Płocką
Kasą Miejską zastąpił Dymitr Afinogenow Naumow
(rocznik 1847), syn asesora
ko le gial ne go z Gu berni
Brzeskiej, wyznania prawosławnego. Naumow ukończył szkołę dla dzieci szlacheckich w Brześciu i rozpoczął karierę od pisarza
przy komisji wojskowej.
Wielokrotnie zmieniał miejsca zamieszkania i służby,
zawsze jednak starał się być
blisko skarbu i kasy. W guberniach Królestwa Polskiego pojawił się na początku

lat siedemdziesiątych, pracował w Izbach Skarbowych
Sierpca, Rypina, Przasnysza, by wreszcie zostać na
wiele lat (do 1907 r.) kontrolerem Płockiej Kasy Miejskiej z pensją 500 rubli rocznie. Mieścił się w X klasie
urzędników, odznaczeń nie
posiadał.
Oprócz kapitana Ałfierowa i kontrolera Naumowa w
Płockim Magistracie zaczęli
obej mować
sta nowi ska
urzędnicze również kolejni
Rosjanie, przeważnie bardzo
młodzi. Urząd sekretarza do
spraw mieszkaniowych objął Anatol Ilijn, potomek
szlachty z Guberni Kurskiej
(lat 25) prawosławny, wychowa nek szkoły junkierskiej. Urzędnikiem kancelistą został również Rosjanin,
Piotr Konstantynowicz Pauling, syn woj skowe go
kwatermistrza, wychowanek
Płockiego Gimnazjum Męskiego, prawosławny, mający zaledwie 23 lata, który
wkrótce awansował na asystenta kasy.
Trampolina dla obcych
Z ankiet personalnych nowych urzędników obejmujących stanowiska urzędnicze w
płockim Magistracie w latach
1885-1888 można wywnioskować, że element polski i
katolicki, który do tego czasu
przeważał, odchodził z przyczyn obligatoryjnych (bo musiał) i naturalnych.
Nie bez znaczenia dla miasta i jego mieszkańców było
również to, że ustępujący
urzędnicy reprezentowali środowisko miejscowe, dobrze
znali lokalne potrzeby i problemy. Ważne urzędy municypalne zaczęli obejmować Rosjanie przybyli z różnych guberni Cesarstwa Rosyjskiego,
obcy w środowisku płockim.
Na dodatek byli to przeważnie
ludzie młodzi, zupełnie nieprzygotowani do nowych obowiązków, które przejmowali
po doświadczonych urzędnikach Polakach. Sprawy mieszkańców Płocka były im zupełnie obce. Nieobojętne było
również i to, że wywodzili się
z kręgów wojskowych i że
służbę w Płockim Magistracie
Miejskim traktowali jako
trampolinę do kariery na terenie Cesarstwa.
Krystyna Grochowska
W niniejszej publikacji wykorzystano materiały Archiwum Państwowego w Płocku.
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W koncercie „Bogusław Kaczyński zaprasza” płoccy melomani wysłuchali arii i duetów z najpiękniejszych
oper, operetek i musicali oraz pieśni neapolitańskie w wykonaniu solistów oraz instrumentalistów Płockiej
Orkiestry Symfonicznej. Dodatkową atrakcją muzycznych spotkań były opowieści i anegdoty o artystach
i ich dziełach.

Kreuję artystów, nie siebie
Z Bogus³awem Kaczyñskim, krytykiem muzycznym, popularyzatorem opery,
operetki i muzyki powa¿nej rozmawia³a Alina Boczkowska
sach ludzi i instytucji, pisze
Pan bez ogródek w książce
„Kretowisko”. Jak można
odnaleźć się w takiej „dżungli”, nie dać się zaszczuć,
próbować dalej robić swoje?
Trzeba sobie wyznaczyć w
życiu pewne priorytety. Całe
moje życie jest jedną wielką
walką. Walczę ze wszystkimi i
na każdym kroku o ideały,
którymi są dla mnie muzyka i
jej popularyzacja. Tak to już
jest, że ma się grono ludzi za
sobą i przeciwko sobie. Jestem

Wśród zarzutów, jakie
przeciwnicy kierują pod Pana adresem jest i taki, że jest
Pan mistrzem autokreacji.
Przesłania Pan swoją osobą
artystów, których prezentuje. Nie czeka też Pan w kącie
aż Pana zauważą, pochwalą,
ale sam mówi o sobie „ja to
wiem, potrafię, dałbym radę”.
Uważam, że to jest zaleta.
Te cechy charakteru nabyłem
podczas długich i wielokrotnych pobytów w Ameryce. Po

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Pański ojciec chciał, aby
został Pan pianistą. Podobno
nie cieszyły go tak bardzo
Pańskie sukcesy telewizyjne,
bo nie takiej kariery dla Pana pragnął?
Mój ojciec wymarzył sobie,
że będę pianistą i rozbudził we
mnie takie marzenia. Studiowałem grę na fortepianie, ale
tuż przed dyplomem sforsowałem sobie prawą rękę. Rozpoczęło się długotrwałe leczenie – gips, naświetlenia, masaże. Po około dwóch latach
stwierdziłem, że to jest walka z
wiatrakami, chora ręka ciągle
dawała o sobie znać. Byłem
zmuszony zrezygnować z grania. Zająłem się studiami na
wydziale kompozycji, dyrygentury i teorii muzyki w Akademii Muzycznej w Warszawie. I właśnie wtedy pojawiła
się w moim życiu telewizja,
która całkowicie mnie pochłonęła. Mój ojciec był bardzo
dumny z tego co robię w telewizji i mojego ogromnego rozgłosu w kraju i za granicą.
Wszystko oglądał, kolekcjonował każdy wycinek prasowy, ale tak w skrytości ducha
ciągle powtarzał: – Jaka szkoda, że ty nie grasz.
Mimo tych przeszkód na
starcie okazało się, że znalazł
Pan dla siebie miejsce nie
tylko w świecie muzyki, ale
także w tak wpływowym medium, jakim jest telewizja.
W telewizji znalazłem się
zupełnie przypadkowo, bo ani
specjalnie jej nie uwielbiałem
ani nie oglądałem, gdyż nie
miałem czasu. Była to dla
mnie kompletnie nieznana dyscyplina przekazu artystycznego. Cała moja kariera telewizyjna to kwestia przypadku.
Choć jest Pan kochany
przez publiczność, to nie ma
Pan łatwego życia z decydentami i częścią tzw. artystycznego światka. O swoich bojach o posadę dyrektora Teatru Wielkiego, ataku na Pana z różnych stron, a także
niezdrowych układach i prawidłach, które decydują o lo-

Bogus³aw Kaczyñski
z P³ock¹ Orkiestr¹ Symfoniczn¹
zodiakalnym bykiem i cechy
przypisane do tego znaku u
mnie się sprawdzają. Walę rogami, nie patrząc na przeszkodę, w grube, betonowe mury i
często udaje mi się wybić w
nich dziury. Ale nabiłem też
sobie kilka guzów. To co opisuję w „Kretowisku” – to są
właśnie te guzy. Ta sytuacja
mnie nie załamała, nadal walczę o swoje ideały. Wydałem
ostatnio książkę pod znamiennym tytułem „Jak samotny
szeryf”. To jest cytat z listu
pewnego telewidza, który takie słowa napisał do mnie po
jakieś burzliwej telewizyjnej
dyskusji. Książka cieszy się
niezwykłym powodzeniem.
Teraz będzie drukowane już
trzecie wydanie, bo dwa pierwsze rozeszły się niemalże natychmiast.

prostu przyjąłem ich mentalność, ich sposób myślenia i
mówienia o sobie. I tę zasadę
stosuję również w Polsce.
Natomiast jeśli chodzi o
prezentowanie artystów, to
absolutnie kreuję ich, a nie
siebie. Najbliższym dowodem mogą być choćby koncerty w Płocku – o artystach
mówię godzinami, o sobie
ani jednego słowa.
Jest Pan honorowym obywatelem wielu polskich
miast, m.in. Białej Podlaskiej (miejsce Pańskiego
urodzenia), Krynicy, Łańcuta. A czym Pan się zasłużył w
Lipnie, że również obdarzyło
Pana tym tytułem?
Tutaj, także dzięki moim
staraniom, rozwinął się kult
Poli Negri, która urodziła się w
tym mieście. Ponad dwadzie-

ścia lat temu pomyślałem, że
warto by było uczcić ten fakt.
Byłoby to też korzystne dla
rozwoju miasta, jego promocji. Któregoś razu, jadąc do
Torunia czy do Bydgoszczy na
występy, zatrzymałem się w
Lipnie i poszedłem do urzędu.
Tam przyjęła mnie pewna,
nieznana mi bliżej urzędniczka. Powiedziałem do niej:
Proszę pani, tu urodziła się Pola Negri, należałoby jakąś tablicę wmurować, mówić o tym.
A urzędniczka, a była to jakaś
pyza urzędnicza nadęła się,
wykrzywiła usta i powiedziała: Nie, proszę pana. Ona nigdy nie mówiła, że jest z Lipna. Ja na to: Ona mówiła, że
jest z Europy, z Polski. To wystarczyło dla Hollywoodu. Ale
pyza nie dała się przekonać.
No i moje starania spełzły
wówczas na niczym.
Jednak nie dał Pan za wygraną...
Nie byłym sobą, gdym jadąc
trzy lata później nie wstąpił
znów do Lipna, i znów z tym
samym problemem. Ale tym
razem udałem się na komendę
milicji (wtedy jeszcze była milicja obywatelska). Zastałem
dwóch młodych milicjantów,
którym powiedziałem, w jakiej sprawie przyjeżdżam. Oni
zawieźli mnie na miejsce,
gdzie stał dom Poli Negri, po-

Moje życie
jest jedną wielką walką,
walczę ze wszystkimi
i na każdym kroku
kazali pamiątki po niej. Byli
bardzo serdeczni, wspierali
moją inicjatywę, pomogli w
skontaktowaniu z odpowiednimi osobami. I te moje starania
zapaliły wreszcie miejscowych działaczy. Pięć lat temu
odsłanialiśmy tablicę poświęconą Poli Negri, a od trzech lat
odbywa się festiwal jej imienia. Można na nim spotkać
znakomitości polskiego filmu.

W tym roku pod koniec maja
odbędzie się kolejna, czwarta
już edycja, na którą oczywiście się wybieram. Do Lipna
przyjeżdża coraz więcej
gwiazd. Na tegoroczny festiwal zaproszona jest m.in. Beata Tyszkiewicz, Magda Zawadzka, Ewa Wiśniewska,
Wiesława Czapińska. I właśnie za moje starania o uhonorowanie w Lipnie Poli Negri, i
za to, że jako pierwszy rzuciłem takie hasło nadano mi tytuł honorowego obywatela tego miasta.
Trzy lata temu doznał Pan
udaru mózgu. Dziś może
Pan być wzorem dla ludzi
dotkniętych ciężką chorobą,
że nie wolno się poddawać,
trzeba mieć nadzieję i walczyć o powrót do zdrowia.
Co dawało Panu siłę do pokonania choroby i powrotu
do aktywności, do życia zawodowego?
Mój wrodzony optymizm.
Podczas tej ciężkiej choroby,
ani przez moment nie dopuszczałem myśli, że po pierwsze
sprawa może skończyć się raz
na zawsze, a po drugie, że będę jeździł na wózku, jak mi
przepowiadano. Stanąłem na
własnych nogach i cały czas
czynię postępy. Idzie to bardzo powoli, gdyż jest to niezwykle ciężka praca. Piszą do
mnie e – maile ludzie z całej
Polski, a także nasi rodacy z
Niemiec, Anglii, Kanady,
którzy mają w rodzinie chorych na tę samą chorobę, co
ja. I pytają mnie, co robić,
proszą o pomoc. Nie jestem
lekarzem, nie mogę leczyć ludzi drogą e – mailową, ale natychmiast odpisuję, każdemu
staram się przekazać optymizm, nadzieję, doradzam
ćwiczenia, zachęcam do poważnego traktowania rehabilitacji, która czyni cuda.
Jest Pan człowiekiem
niezwykle eleganckim w
sposobie bycia, ubierania
się, wysławiania. Czy nie
miał Pan obaw przed
wzięciem udziału w programie Kuby Wojewódzkiego, znanego z dosadnego języka i niekonwencjonalnych zachowań na wizji?
Postawiłem mu swoje warunki: że nie będzie przy mnie
używał brzydkich wyrazów,
nie będzie prowadził rozmowy na tematy nieprzyzwoite
oraz że będę w jego programie ubrany tak, jak się ubieram do telewizji, czyli elegancko. On zaakceptował te zastrzeżenia, a program zrobił
świetne wrażenie.
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Pieprz i wazelina
Na początku jest Harriet i
jej dwóch kochanków, którzy
nic nie wiedzą o sobie nawzajem. To punkt wyjścia do
historii, która z minuty na
minutę coraz bardziej się
komplikuje, aż do kompletnego absurdu, gdy prywatne
mieszkanie staje się tytułową
„Prywatną kliniką”. Jak do
tego dochodzi? Powinienem
napisać, że „warto się o tym
przekonać samemu”, ale...
Sztuka J. Chapmana i D.
Freemana to przysłowiowy
samograj, robi ją w Płocku
(podobnie jak wcześniej w
Radomiu czy Olsztynie) Jerzy
Bończak, aktor komediowy
„całą gębą”, grają dobrzy
płoccy aktorzy, m.in. Jacek
Mąka i Marek Walczak.
Świetnie. Jednak po obejrzeniu zostaje pewien niedosyt.
Choćby dlatego, że w pierwszej części brakuje nieco
tempa, a po antrakcie, w pamięci wyraziściej rysują się
„drugie”, a nawet „trzecie”
plany, że wspomnę tylko
świetną w roli zahukanej i
morderczo naiwnej żony Hannę Zientarę. To prawda, Jerzy

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Dramatyczny zaprasza na „Prywatn¹ klinikê”, lekk¹ farsê „z pieprzem”,
która mo¿e œmieszyæ, choæ ¿art to ma³o wybredny, bli¿szy rodzimym sitcomom, ni¿ angielskiemu humorowi.

W skomplikowanym uk³adzie damsko-mêskim:
Jerzy Boñczak, Jacek M¹ka,
Magdalena Margulewicz i Hanna Chojnacka.
Bończak jako „zalany w
sztok” weterynarz potrafi
ostro poszarżować na scenie,
zgrabne i hojnie eksponowane
ciało Magdaleny Margulewicz tuszuje jej aktorskie braki, a ilość tekstu jaki musiała
spamiętać i wyrzucić z siebie
Hanna Chojnacka naprawdę
imponuje. Wystarczy, żeby
kilka razy szczerze „zarechotać”, ale za mało, żeby osią-

gnąć poziom jaki dla tego gatunku wyznaczyły w poprzednim sezonie „Dzikie żądze” w
reż. Stefana Friedmana.
Należy jednak uczciwie
przyznać, że po pokazie
przedpremierowym (12 lutego) zespół otrzymał „stending owejszyn”, a aktor Jerzy
Bończak wywołał owacje samym tylko pojawieniem się
na płockiej scenie.
(rł)

S³ów ciêcie-giêcie
Bo ca³a zabawa w tym, by znaleŸæ dobry rym, czyli „Chotomek” wy³ania
mistrza rymowania. Biblioteka dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej w P³ocku
zaprasza do walki o tytu³ „Mistrza Rymowania 2010 roku”.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Każdy, kto ma od 8 do 11
lat, lubi czytać i tworzyć
(lub pisać) własne wiersze,

Agnieszka Fr¹czek,
ceniona autorka
wierszy dla dzieci

może wziąć udział w „rymowanym” konkursie. Warunkiem uczestnictwa jest
publiczne, „aktorskie” zaprezentowanie wybranego,
wierszowanego utworu literatury dziecięcej (kanon literatury dla dzieci lub literatu ra współ czes na) oraz
krótkiego (od 4 do 14 wersów) utworu własnego autorstwa.
Uczniowie zainteresowani
tym przedsięwzięciem powinni zgłaszać się do pań w
bibliotekach szkolnych, które
wyłonią (maksymalnie) pięciu najlepszych reprezentantów danej placówki. Ich nazwiska należy przekazać do
Biblioteki dla Dzieci do 11
marca.

Finał odbędzie się 15 marca
w „Chotomku” przy ul. Sienkiewicza 2. Głównym jurorem
będzie mistrzyni słów „cięcia-gięcia”, popularna i lubiana
autorka wierszy dla dzieci,
Agnieszka Frączek.
Zwycięzca otrzyma zaszczytny tytuł „Mistrza Rymowania” i nagrodę specjal ną. Dla po zo sta łych
uczest ni ków prze wi dzia ne
zostały atrakcyjne nagrody
pocieszenia.
Dodatkowo, laureaci konkur su, bę dą mie li szan sę
powtór nie za pre zen to wać
swój repertuar przed szeroką
publicznością już we wrześniu, pod czas uro czy ste go
otwarcia wystawy z okazji
10 – lecia Chotomka.
(rł)

Pieśni błatne i bławatne
O tym, ¿e formu³a „Kawiarni Jazzowej POKiS” jest
pojemna œwiadczy zaproszenie do P³ocka Projektu
Volodia, promuj¹cego twórczoœæ W³odzimierza
Wysockiego.
Zwykle słyszeliśmy jego
utwory w interpretacji aktorów, czasem bardzo dobrej, ale
pozbawionej tego brudu, który
pod paznokciami młody Wołodja wyniósł z zaułka Bolszoj
Karietnyj, gdzie dorastał i otarł
się o półświatek.
Tego zapewne brakowało
też Januszowi Kasprowiczowi, basiście wrocławskiej formacji postpunkowej „Przyjaciele Stefana”, który od wielu
lat zafascynowany twórczością Włodzimierza Wysockiego postanowił coś z tym

zrobić. Skrzyknął zatem kolegów z innych kapel (Rokitowski, Malko, Gawron, Bińczak) i tak powstała oryginalna mieszanka – gitarowego
hałasu, „lwowskiego” brzmienia banjo i flamenco z domieszką Toma Waitsa (głos
Kasprowicza).
Jak brzmią takie ballady jak
choćby „Magadan” czy „Protokół” w nowych aranżacja będzie można usłyszeć 5 marca o
godz. 19 w sali widowiskowej
POKiS przy ul. Tumskiej 9a.
Bilety w cenie 20 zł.
(rł)

Dom Darmstadt zaprasza

Wykład o feministce
Alicję Schwarzer, przedstawicielkę niemieckiego i francuskiego
Ruchu Kobiet przedstawi Irmela Körner. Wykład w języku niemieckim z polskim tłumaczeniem.
Irmela Körner studiowała historię, mieszka i pracuje w Berlinie,
publikowała w mediach swoje teksty na temat kobiet i ich roli w
społeczeństwie. Ostatnio działała jako pracownik naukowy dla posłanki SPD. Irmela Körner zna Alicję Schwarzer osobiście od początków istnienia czasopisma Emma, do którego pisuje. Jest ona
centralnym symbolem ruchu kobiecego i procesu jego zmian w ciągu ostatnich trzydziestu lat.
(m.w.)
3 marca godz. 18. Wstęp wolny.

Kabaretowy Kryszak
Każdy występ Jerzego Kryszaka jest wydarzeniem nadzwyczajnym i niepowtarzalnym. Aktor angażuje publiczność w swoje skecze, czym buduje niepowtarzalną atmosferę. Propaguje dowcip
publicystyczny pełen świeżego spojrzenia na bieżącą scenę polityczną, ze zręcznością obnażając jej wady i słabości. Show Kryszaka to występ zarówno dla młodych, jak i dla starszych.
(m.w.)
6 marca godz. 18. Bilety w cenie 20 zł.

U siebie
To tytuł filmu opowiadającego historię niemieckiego dziecka,
urodzonego w Legnicy w czasie II wojny światowej, którego
rodzina została przyjęta do pracy w radzieckim miasteczku wojskowym. Nazwiska tych Niemców nie figurowały w spisach Czerwonego Krzyża, co było przyczyną rozdzielenia rodzin, dramatów
osób cywilnych. Film porusza tematykę powojennych losów Niemców w Legnicy i organizacji życia mniejszości niemieckiej po 1990
roku.
(m.w.)
10 marca godz. 10 i 17. Film w ramach cyklu „Kino dokumentu niemieckiego”. Wstęp wolny.

Obalanie mitów
W Odessie pierwszy raz zobaczyłem Morze Czarne. Tam też z
politowaniem pokręcono głową nad moim rowerem i powiedziano
mi, że nie dojadę na nim do Stambułu. Tymczasem kilka tygodni
później przejeżdżałem mostem z Europy do Azji nad Cieśniną Bosfor. W czasie podróży przez Syrię, Jordanię, Palestynę i Egipt padło wiele mitów, jakimi obarczamy Arabów i muzułmanów.
Piotr Romejko
15 marca godz. 18, pokaz slajdów pt. „Na rowerze do Kairu”,
komentarz Piotr Romejko. Wstęp wolny.
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Wyróżnieni za sukces
Organizatorem plebiscytów był Wydział Kultury i
Sportu Urzędu Miasta oraz
Ga ze ta Wy bor cza Płock,
Tygodnik Płocki i Radio dla
Ciebie, a honorowy patronat
objął prezydent Płocka Miro sław Mi lew ski. Wy ni ki
zostały ogłoszone podczas
Płockiego Balu Sportu, który odbył się 13 lutego w Hotelu Tumskim. – Chciałbym
podziękować wam za walkę,

za to, że pokazujecie młodym sportowcom hart ducha
– zwrócił się do sportowców
prezydent Milewski.

FOT. PIOTR AUGUSTYNIAK

Tryumf wioślarstwa
Ka pi tu ła, któ rą two rzą
głównie laureaci poprzednich plebiscytów doceniła
suk ce sy wio śla rzy. Piotr
Buchalski i Dominik Kubiak, uznani za najlepszych
sportowców mogą ubiegły

Najlepsi: trener (w œrodku) Grzegorz Stellak i
sportowcy (od lewej) Piotr Buchalski,
Dominik Kubiak

roku uznać za udany, gdyż
zdobyli wiele trofeów. Wywalczyli złoto w czwórce
bez ster ni ka na Mi strzo stwach Pol ski w sprin cie
wio ślar skim, sre bro w
dwójce bez sternika oraz w
czwórce bez sternika wioślar skich
Mi strzo stwach
Polski i brązowy medal w
dwójce bez sternika na Długo dy stan so wych Mi strzo stwach Polski.
Zdobywcy II i III miejsca
też mają się czym pochwalić. Piotr Ja ro szew ski (II
miejsce), najbardziej utytuło wa ny za wod nik Płoc ka,
czło nek ka dry na ro do wej
Polski i kadry paraolimpijskiej w tenisie ziemnym na
wózkach, wielokrotny mistrz Polski, zajmuje wysoką,
14. pozycję zarówno w grze
deblowej jak i singlowej w
światowym rankingu ITF. Z
kolei szczypiorniści Wisła
Płock (III miejsce) to wicemistrzowie Polski.
Odz wier cie dle niem te go
plebiscytu są również wybory na Najlepszego Trenera 2009 roku. I miejsce zdobył Grzegorz Stellak trener
seniorów w wioślarstwie, II

FOT. DARIUSZ OSSOWSKI

Dwie dyscypliny sportu tryumfowa³y w plebiscytach podsumowuj¹cych
sportowe osi¹gniêcia ubieg³ego roku. Kapitu³a doceni³a wioœlarstwo, a
czytelnicy – sporty walki.

Jacek Wilczyñski, trener tenisistów na wózkach
odbiera statuetkê i gratulacje
od prezydenta Miros³awa Milewskiego
oraz zastêpcy prezydenta Piotra Kubery
ski, a trenerem Robert Rajewski. Najpopularniejszym
wydarzeniem sportowym
uznano galę sportów walki
Angel of Fire.
Sportowym odkryciem roku wśród juniorów został Kamil Zajkowski, zdobywca
m.in. srebrnego medalu w jedynce na Mistrzostwach
Świata Juniorów w Brive
(Francja) czy dwóch złotych
w jedynce oraz w ósemce
Mistrzostw Polski Juniorów i
w jedynce na Długodystansowych Mistrzostwach Polski. Miejsce drugie przypadło
Pawłowi Krysiakowi (lekka
atletyka), a trzecie judoce Patrykowi Ciechomskiemu.
(rł, ab)

miejsce – Jacek Wilczyński,
trener medalistów tenisa na
wózkach, III miejsce – Jensen Olivier Fleming, trener
Wi ce mi strzów Pol ski Se niorów.
Najlepszym Wydarzeniem
Sportowym okazała się reaktywacja po latach sekcji piłki
ręcznej kobiet i udział w rozgrywkach ligowych.
Popularne sporty walki
Natomiast kibice wybierali
najpopularniejszych. Oddano
w sumie ponad 4500 głosów.
W tej kategorii tryumfowali
syn i ojciec, realizujący się w
kickboxingu. Najpopularniejszym sportowcem wybrany został Łukasz Rajew-

Sportowa niedziela z Wisłą Płock

Gra z zawodowcami to wielka frajda
przy szedł czas na mecz.
Walczyli ze sobą amatorzy
(przeważnie dzieci) i zawo-
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dowcy. Ale atmosfera była
tak gorąca, jakby rozgrywał
się najważniejszy mecz: był

więc doping, oklaski, a czasami słychać było jęki zawo du. Po tem za wod ni cy
Wisły rozdawali plakaty, a
naj bar dziej wy trwa li fa ni
biegali od jednego do drugiego sportowca, aby zebrać
wszystkie autografy. – Brakuje mi jeszcze podpisu Bartka Wusztera, ale zaraz go
znajdę – krzyczał do swojego taty jeden z chłopców.
Był też czas na grę w kręgle z zawodnikami, zmierzenie się na symulatorach
Formuły 1, podziwianie wyczynów freestylowców, którzy z piłką wyczyniali istne
cuda. Wiele emocji dostarczały także walki w kostiumach sumo, rozegranie par-

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Takich tłumów, jak 21 lutego w galerii Wisła dawno
nie by ło. A wszyst ko za
sprawą możliwości spotkania się z zawodnikami obu
sekcji Wisły Płock. Przez
sześć go dzin fut bo li ści i
szczypiorniści byli do dyspozycji swoich kibiców. Impreza rozpoczęła się od prezentacji składów. Zawodnicy wychodzili na sztuczną
zieloną murawę mini-boiska. Wszystko odbywało się
jak na prawdziwych zawodach: najpierw był szpaler
che er le a de rek, a po tem
gromkie brawa kibiców. Ci,
którzy nie zmieścili się tuż
przy bo i sku, ob ser wo wa li
wszystko z I piętra. Potem

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

10-letni Kuba przyszed³, bo chcia³by byæ taki jak szczypiornista Tomasz Paluch, jego rówieœnikowi Maækowi marzy siê kariera pi³karza no¿nego, a 5-letniego Kacpra przyprowadzi³ tata, który kiedyœ amatorsko
gra³ w pi³kê rêczn¹ i chcia³by, aby jego syn zainteresowa³ siê kiedyœ tym sportem.

Plakaty płockich drużyn
rozchodziły się
jak ciepłe bułeczki

tii w piłkarzyki oraz sprawdzian krzepy na siłomierzu,
czyli uderzaniu gumowym
młotkiem w elektroniczne
kowadełko. A dla dzieciaków, które nie interesują się
jeszcze sportem, ustawiono
specjalny rękaw z przeszkodami.
(m.d.)
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Piłka ręczna

Tenis stołowy

Po
trój
ny
triumf
Ligowe potyczki Wisły
Dwa trudne wyjazdowe spotkania rozegrali pi³karze rêczni p³ockiej
Wis³y. Najpierw podopieczni Thomasa Sivertssona pokonali 12 lutego lubiñskie Zag³êbie 30:27 (16:15), a tydzieñ póŸniej zremisowali z
Nielb¹ W¹growiec 25:25 (15:12).
Pojedynek z Zagłębiem
płocczanie potraktowali bardzo ambicjonalnie, gdyż w
pierwszej rundzie sezonu zasadniczego lubinianie wywieźli z Płocka komplet punktów. Rewanż zatem musiał
być skuteczny. Wisła przez
całe spotkanie kontrolowała
wynik i nawet gdy gospodarze kilkakrotnie zdołali odrobić straty niemal natychmiast płocczanie brali się do
roboty i odskakiwali rywalowi na dwie – trzy bramki. W
szeregach Wisły po raz kolejny rozegrał znakomite zawody Dima Kuzelev – strzelec 8 bramek. Znakomicie
spisali się także obaj bramkarze. Marcin Wichary i
Morten Seier po raz kolejny
udowodnili, że są pewnym
punktem zespołu i znakomicie się uzupełniają.
Remis w końcówce
Kolejne spotkanie Wisła
rozegrała na „gorącym terenie” w Wągrowcu. Nielba,
mimo że jest beniaminkiem
ekstraklasy, udowodniła już
niejednokrotnie, że potrafi
ambicją i wolą walki nadrobić wszelkie braki techniczne. Konfrontacja z Wisłą zawsze będzie wyzwalała w

graczach z Wągrowca szczególne pokłady energii, gdyż
w drużynie tej występują zawodnicy niegdyś grający w
Płocku. Adrian Konczewski,
Łukasz Białaszek, Bartosz
Świerad, Alosza Szyczkow
czy Andriej Frołow prowadzeni przez jed nego ze
współtwórców potęgi płockiego szczy pior niaka Ed warda Kozińskiego potrafili
przeciwstawić się wyżej notowanemu rywalowi naszpikowanemu gwiazdami i mimo że całe spotkanie gonili
wy nik, to na 4 sekun dy
przed końcem meczu doprowadzili do remisu.
Kolejny zgubiony punkt
przez płocczan może być
niezwykle ważny w kontekście końcowego układu w tabeli przed walką w play-off.
Utrzymanie drugiej lokaty w
sezonie zasadniczym zagwarantuje płocczanom ewentualną konfrontację z Vive
Kielce dopiero w finale.
Znajdujący się obecnie na
trze cim miej scu MMTS
Kwidzyn ze stratą 2 punktów do Wisły również o tym
wie, a do końca rozgrywek
pozostały jeszcze 3 ligowe
kolejki, w których można
zdobyć 6 punktów.

Będą wzmocnienia
Nie za leż nie od koń co wych zdobyczy ligowych i
pucharowych kluby już rozglądają się za wzmocnieniami na przyszły sezon.
Oczywiście konkretnych
per so nal nych in for ma cji
dziś żaden rozsądny zarząd
klubu nie poda, ale według
nieoficjalnych danych podawanych na portalach internetowych wysoce prawdopodobny jest powrót do
pol skiej li gi Sła wo mi ra
Szmala.
Re pre zen ta cyj ny bram karz miałby występować w
Płocku lub Kielcach, gdyż z
klu bów w tych mia stach
otrzymał propozycję podpisania kontraktu.
W krę gu za in te re so wań
kielczan jest także kolejny
reprezentant Polski – Michał Jurecki. Dla przeciwwagi według portalu interne to we go max sport24.pl
Wisła jest zainteresowana
pozyskaniem leworęcznego
ro zgry wa ją ce go Go ren je
Valenje i reprezentacji Słowenii – Jure Natka, który w
przeszłości grał w słynnym
Celje Pivovarna Lasko, a
także Chambery Savoie.
Piotr Marek Nowicki

Z pozycji faworytki utalentowana m³oda tenisistka
sto³owa Wiktoria Ziemkiewicz wygra³a ju¿ trzeci
Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny w kategorii ¿aczek (do 10 lat). Zawodniczka Nadwiœlanina P³ock,
uczennica SP 20 w P³ocku, dziesiêæ lat dopiero
skoñczy w tym roku.

Płocczanka nie tylko nie
oddała przeciwniczkom seta
w turnieju, ale w każdym pojedynku przegrywała jedynie
kilka piłek. Jej wyśmienita
gra jest wynikiem pracy z
trenerem Grzegorzem Lipczyńskim, a wcześniej ze
swoim dziadkiem, znanym
płockim tenisistą, Januszem
Roznerem.
Nieco słabiej niż w poprzednich startach poszło w
hali warszawskiej Spójni
Mateuszowi Lau. Wśród
chłopców zajął 4. miejsce (w
poprzednich WTK-ach zajmował kolejno miejsca 2. i
3.). Miejsca w przedziale 1720 zajęli koledzy klubowi
Mateusza z Nadwiślanina
Piotr Grzelak i Jakub Żeberkiewicz. Wszyscy są uczniami SP 20 w Płocku i trenują
pod okiem Grzegorza Lipczyńskiego.
Teraz przed najmłodszymi
tenisistami stołowymi Indywidualne Mistrzostwa Województwa. Turniej odbędzie
się 6 marca w Jeżewie (powiat sierpecki). Prawo startu
w zawodach mają ci, którzy
po trzech turniejach kwalifikacyjnych zajmują miejsca w
pierwszej 32. w województwie. Wszyscy z wymienionych utrzymali się w tej 32.
Prawo startu ma również Dominika Wolińska, która w
ostatnim WTK-u nie zagrała.

Mistrzostwa województwa
są jednocześnie eliminacjami
do nieoficjalnych mistrzostw
Polski w tej kategorii wiekowej, Turnieju o Puchar Przeglądu Sportowego i Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Do mistrzostw zakwalifikuje się po troje najlepszych
dziewczynek i chłopców wy-

Wiktoria Ziemkiewicz
najlepsza wœród
¿aczków
łonionych podczas mistrzostw województwa. W
ubiegłym roku Płock był reprezentowany na tych mistrzostwach przez Katarzynę
Bagrowską, która zdobyła
brązowy medal w krajowym
finale i Annę Wereszczaka
(miejsce 25-32).
(r)

Belfer w wodzie

FOT. JAN WAĆKOWSKI

Pracownicy oœwiaty poka¿¹ swoje talenty w p³ywaniu
stylem grzbietowym, klasycznym i dowolnym. Mog¹
startowaæ tak¿e ci, którzy nie potrafi¹ p³ywaæ, bowiem przewidziano konkurencjê w œciganiu siê na
materacu i zjazd rur¹.

Z W¹growca szczypiorniœci Wis³y przywieŸli tylko remis

To już IV Mistrzostwa Pracowników Oświaty w Pływaniu. Organizuje je Miejski
Zespół Obiektów Sportowych, Związek Nauczycielstwa Polskiego w Płocku
oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta. Przewidziano
dwie kategorie dla kobiet i
mężczyzn – do 35. roku
życia i powyżej tego wieku.

Uczestnikami mistrzostw
mogą być czynni i emerytowani pracownicy oświaty.
Zawody rozegrane zostaną
5 marca od godz. 12. W
związku z mistrzostwami
pływalnia Podolanka tego
dnia w godz. 11 – 15 będzie
nieczynna dla klientów indywidualnych.
(ab)
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FOT. CEZARY DZIĘCIELSKI

Nagroda za most

Bal z niespodzianką
Bale maskowe, zwłaszcza
wśród dzieci i młodzieży,
mają wielkie wzięcie. W
Spółdzielczym Domu Kultury w maskaradzie wzięło
udział prawie 300 osób.
Była to druga edycja integracyjnego balu maskowego
dla dzieci i młodzieży „Daj
ra dość in nym”. Wzię li
w nim udział uczestnicy kół
zainteresowań Spółdzielczego Domu Kultury, klubów
osiedlowych – Łukasiewicza, Dworcowa, Kochanowskiego, klubów profilaktyki
środowiskowej, świetlic środo wi sko wych i świet lic
miejskich. Współorganiza-

torem imprezy był Wydział
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.
Bal rozpoczął się od niespodzianki, którą był spektakl przygotowa ny przez
dzie ci ze Spół dziel cze go
Domu Kultury pt. „Królewna Śnieżka”. Później wszyscy ruszyli w tany. Wybrano
także króla i królową balu
oraz nagrodzono upominkami najładniejsze i najciekawsze stroje karna wa łowe.
Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie niespodzianki,
a każda placówka dodatkowo nagrodę rzeczową – piłkę do siatkówki.
(m.k.)

Kolorowy p³ocki most zosta³ uznany za najlepiej oœwietlony obiekt w Polsce.

Urzędowi Miasta Płocka
przyznano I miejsce za iluminację mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego w kategorii
„Oświetlenie wybranej
przestrzeni lub obiektu”
w grupie miast i gmin powyżej 70 tys. mieszkańców. Konkurs na „Najlepiej oświetloną gminę

i miasto 2009 roku” organizowany jest przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Patronat sprawuje Ministerstwo
Infrastruktury oraz Fundacja Promocji Gmin Polskich.
Płock pokonał Toruń,
który oświetlił Fosę
Wschodnią i Collegium

Minus UMK, Rzeszów,
który do konkursu zgłosił
między innymi iluminację
Placu
Cichociemnych,
fontannę w Parku Jedności
Polonii z Macierzą oraz
Park Papieski, a także
Kraków z oświetleniem
kościoła o. Redemptorystów i Zamku Królewskiego na Wawelu.
(a.g.)

Sentymentalna
podróż w czasie
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przeczytał swoje opowiadanie zatytułowane „Płockie sentymenty lat siedem-

dziesiątych” będące literacką podróżą po Płocku
sprzed czterdziestu lat. (ab)

FOT. ALINA BOCZKOWSKA

Jedną z bardziej wyrazistych po sta ci płoc kie go
śro do wi ska
twór cze go
jest Da niel Ratz. Podczas
lutowego spotkania w kawiarni artystycznej Czarny Kot za pre zen to wał
prób kę swo je go ta len tu
pla stycz ne go i pro za tor skie go.
Artysta znany jest z tego,
że do tworzenia obrazów
wykorzystuje różnorodne
materiały. Tym razem pokazał ikony – wizerunki
Matki Boskiej „ubrane”
w koszulki z koralików,
ozdobnych tkanin, biżuterii. Wśród zaprezentowanych prac znalazł się też
autoportret, na którym artysta upozowany jest na
wschodniego monarchę.
Podczas wieczoru Ratz

Daniel Ratz

Chopinowskie pejzaże
W Mu ze um
Ma zo wiec kim
moż na po dzi wiać pej za że
autorstwa Alojze go
Bal cerza ka, twór cy
Galerii Koszelów ka. Cykl
pejzaży mazowiec kich, bę dących hołdem
dla Fry de ry ka Cho pi na
artysta rozpoczął w 2007
roku. Dotychczas obrazy
prezentowane były w Polsce i za granicą, a każda
kolejna wystawa uzupełniana jest o nowe prace.
W Płocku można je oglądać do 5 kwietnia.
Malarz tak przedstawia
włas ne emo cje bu dzą ce
się na styku pejzaż – muzyka – malarstwo: – Ma-

lując w plenerze, dotykam
tej muzyki – mazurki, polonezy, nokturny czy walce. Słyszę ich dźwięki, jakby błądziły po polach, łąkach i lasach. Malarstwu
jest najbliżej do muzyki.
Czuję, że ze swoim pejzażem jestem blisko Żelazowej Woli. I utwierdzam się
w tym przekonaniu z każdym rokiem.
(ab)

Cytat numeru

Nie namawiam,
aby do szkół nie chodzić,
ale niekiedy talent i umiejętności
można doskonalić w sposób indywidualny.

Katarzyna Groniec
piosenkarka i aktorka

ZDJĘCIE

MIESIĄCA

Co dwa tygodnie w tej rubryce
będziemy prezentować fotografię,
która zwyciężyła w konkursie

Płockiego Towarzystwa
Fotograficznego
im. Aleksandra Macieszy
pt. „Zdjęcie miesiąca”.

– W lutym konkurs na zdjęcie miesiąca miał tytuł „Związek”. Zastanawialiśmy się, jakie fotografie się pojawią, ponieważ temat zwykle kojarzy się
z parami i ślubem. Jak się w okazało, wyobraźnia
autorów nie ograniczyła się do tego tematu.
W zasadzie nie było żadnej fotografii ślubnej,
choć na niektórych zdjęciach unosił się duch
dwojga ludzi. Zwycięzcą został Przemek Sułek ze
zdjęciem zrobionym w Bieszczadach – Piotr Statkiewicz, wiceprezes PTF.

Z ukosa

blok rysunkowy

Na Dzieñ Kobiet
– kilka przemyœleñ
na ich temat
wyra¿onych
przez s³awnych ludzi.

Piękna kobieta jest jak rzeka, w której toną mędrcy
Seneka Młodszy

Nie rozumiem, po co kobietom tyle pieniędzy.
Jedzą mało, piją mało, nie grają, nie palą
i nie mają przyjaciółek, które musiałyby utrzymywać
Jacques Tati

Nie można ufać kobiecie,
która przyznaje się do swojego wieku.
Jeżeli mówi coś takiego,
gotowa powiedzieć każde głupstwo
Oscar Wilde

Kobieta jest często natchnieniem do rzeczy wielkich,
w których spełnieniu przeszkadza
Aleksander Dumas, Ojciec

Kobieta wybaczy ci wszystko oprócz jednego –
tego, że jej nie kochasz
Alfred de Musset

