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Stypendia
dla najlepszych

Remonty i inwestycje drogowe

Funkcjonalnie
i bezpiecznie

Wkrótce, po raz pierwszy, ruszy wypłata
miejskich stypendiów. Otrzyma je ponad 460
uczniów. To nowa forma wsparcia dla dzieci i
młodzieży z płockich szkół. Ci, z najwyższą
średnią ocen mogą liczyć nawet na 700 zł miesięcznie. Pozostali na kwoty od 100 do 300 zł,
które będą wypłacane od lutego do czerwca tego roku.
Czytaj str. 3

Rowerem po Płocku

Władze miasta w 2010 roku przeznaczą ponad 20 milionów złotych na poprawę
systemu komunikacji drogowej w mieście.

FOT. RADOSŁAW ŁABARZEWSKI

– Środki te wydamy nie tylko na remonty, ale
również na nowe inwestycje – mówi prezydent
Mirosław Milewski. – Mniej więcej w połowie
roku ogłosimy konkurs na wykonanie pierwszego
etapu budowy obwodnicy północno-zachodniej
Płocka, czyli od ulicy Bielskiej do Orlenu. Mam
nadzieję, że jesienią rozpocznie się to przedsięwzięcie, którego realizacja przewidziana jest na
dwa i pół roku.
W tym roku miasto zajmie się też ulicą Graniczną na odcinku od alei Piłsudskiego do ul.
Otolińskiej. Dalej prace przewidziane są na samej Otolińskiej. Przebudowa obejmie wymianę
nawierzchni jezdni i jej poszerzenie, budowę

Już wkrótce dowiemy się, jak do 2033 roku
będzie wyglądać sieć tras rowerowych w naszym mieście. Przygotowany zostanie dokument, w którym zostaną zaplanowane poszczególne trasy rowerowe z wyszczególnieniem
koniecznych do wykonania rozwiązań technicznych lub inżynierskich, jak skrzyżowania,
ronda, wydzielone w jezdni lub pomiędzy pasami ruchu śluzy rowerowe.
Czytaj str. 8

chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przebudowę ulicy Targowej. W tym roku prace rozpoczną
się na ul. Targowej, a w drugiej połowie przyszłego roku robotnicy wejdą na Otolińską. Na tę
inwestycję miasto otrzymało środki zewnętrzne:
z budżetu krajowego ponad 6,2 mln zł, a z UE
prawie 8 mln zł. – Dzięki utworzeniu nowego
cią gu ko mu ni ka cyj ne go Gra nicz na -O to liń ska Targowa powstanie skrót ze wschodnich dzielnic, m.in. z Podolszyc i Imielnicy np. do Orlenu
– mówi prezydent Milewski. – Kierowcy nie będą musieli wjeżdżać do centrum miasta.
Dokończenie na str. 7

Jest postrzegany przez duże, lipowe rzeźby
kobiet, które tworzy, następnie maluje, myje
ubiera, z którymi rozmawia. Wyrzeźbił ich 14,
a jedną wyciął z gąbki, poza tym wykonał ponad 170 mniejszych figurek około 30-40 centymetrowych. Ewa, Marysia, Królowa Elżbieta,
Tancerka, Anielica – zaludniają świat wykreowany przez artystę – samouka z Brzeźnicy
w woj. dolnośląskim.
Czytaj str. 13

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

FOT. GRZEGORZ PIASKOWSKI

Kobiety Ziętka

Skrzyżowanie ul. Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich będzie przebudowane,
aby zapewnić dogodny dojazd do hali widowiskowo-sportowej.
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Laur za iluminację

Pieniądze na centrum

Prezydent Płocka Mirosław Milewski odebrał
nagrodę przyznaną naszemu miastu za zajęcie I
miejsca w konkursie
„Oświetlenie wybranej
przestrzeni lub obiektu”
(w grupie miast i gmin
powyżej 70 tys. mieszkańców). Jury doceniło
iluminację mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Laury
wręczane były podczas
XVIII Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2010.

Towarzystwo Naukowe
Płockie otrzymało ponad
8,5 mln zł dotacji z Unii
Europejskiej na pierwszy
etap rewitalizacji zabytkowych kamienic położonych
przy Starym Rynku 21 i 23.
Ma tu powstać publiczne
centrum wystawienniczoedukacyjne. Wartość całego projektu wynosi ponad
10 mln zł.
(ab)

Studenci
na rynku pracy
Państwowa
Wyższa
Szkoła Zawodowa w Płocku zawarła porozumienie o
współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy. Przedłużono także umowę dotyczącą
adekwatnego porozumienia
zawartego w ubiegłym roku z Miejskim Urzędem
Pracy. Współpraca obejmuje pomoc dla studentów
w wejściu na rynek pracy
poprzez system szkoleń,
prezentowanie ofert zatrudnienia, informowanie na temat sytuacji na lokalnym
rynku pracy.
(m.z.)

Dla POKiS-u

Jest cudnie
Wszyscy przyznają, że trudno poznać to przedszkole – przestronne sale i korytarze, pastelowe kolory i łazienki przy salach dla dzieci. Już odnowiona elewacja robi wrażenie.

Jeszcze jedna
przychodnia
W poprzednim numerze
„Sygnałów Płockich” informowaliśmy, że mieszkańcy
lewobrzeżnej części Płocka
mogą korzystać ze świadczeń medycznych w przychodni Płockiego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radziwiu i jej filii w Górach. Na
mocy kontraktu z NFZ podstawową opiekę zdrowotną,
a także ginekologiczną
świadczy także NZOZ
„Przychodnia Radziwie”
przy ul. Popłacińskiej. (ab)

Druga szansa
Prezydent ogłosił drugą edycję konkursu na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w
2010 roku. Organizacje pozarządowe mają czas
do 6 kwietnia na składanie ofert. W budżecie
miasta na ten cel przeznaczono 485 tys. zł. Część
tej kwoty – 302 tys. zł została już rozdysponowana w pierwszej edycji konkursu. Dotacje zostały
przyznane na realizację 13 projektów. Teraz do
rozdysponowania są 183 tys. zł na zadania w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania ich szans.

Wyższy kapitał
Podwyższony został kapitał zakładowy Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Milion złotych przeznaczone zostanie na przebudowę części budynku „D” dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu oraz na I etap przebudowy budynku Przychodni Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Reja.

To samo miejsce
Świetlica Miejska nr 3 prowadzona przez Oddział Miejsko-Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nadal będzie działać w lokalu przy ul.
Sienkiewicza 17a. Umowa została zawarta na
czas nieokreślony, a stawkę wynajmu określono
na 1 zł/mkw. Będzie ona kwartalnie korygowana
o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez GUS. (m.d.)

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Wycieczka z PTTK
Płocki oddział Polskiego
Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego zaprasza
na wycieczkę do Kopalni
Soli w Kłodawie, Sanktuarium w Licheniu i do Ślesina. Wyjazd 26 marca o
godz. 8. Cena: 85 zł, członkowie PTTK 75 zł, dzieci
65 zł. Zapisy i wpłaty
przyjmowane są do 17
marca w siedzibie PTTK
O/Płock, ul. Tumska 4, tel.
24262 84 00.
(ab)

PREZYDENT ZARZĄDZIŁ
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki dysponuje
dwoma dodatkowymi pomieszczeniami, znajdującymi się w oficynie środkowej przy ul. Tumskiej 9. Jedno z nich to garaż o powierzchni
14,03 mkw. Drugie, o pow. 31,98 mkw., przeznaczone będzie na pomieszczenie magazynowe.
Ośrodek ponosić będzie wszelkie koszty i opłaty
związane z użytkowaniem lokali, w tym koszty
konserwacji i remontów bieżących.

FOT. JAN GAWRYŁKIEWICZ

KRÓTKO

Dzwoń za darmo
Teraz w przedszkolu nr 1 wnętrza godne... koronowanych głów
– Każdy kto nas odwiedza mówi, że nie jest pięknie, ale cudnie – cieszy się dyrektor Alicja Dziewirz. Siedzibą „Jedynki” jest zabytkowa, parterowa kamienica, która powstała przed 1803 rokiem, a w 1829 roku została gruntownie przebudowana. Do niedawna na poddaszu mieściły się mieszkania komunalne. Po kapitalnym remoncie, obejmującym zmianę rozkładu pomieszczeń, cały budynek
zajęły przedszkolaki. Placówka zyskała poddasze, gdzie swoją salę mają starszaki. Jest tu również pomieszczenie do ćwiczeń, gimnastyki korekcyjnej czy zajęć
logopedycznych. W piwnicach rozgościła się kuchnia, która wreszcie spełnia
wszelkie normy – oddzielnie są magazyny, obieralnia, pokój socjalny, węzeł CO
i winda towarowa. Na parterze są dwie sale przedszkolne, pokoje nauczycielskie
oraz zaplecze sanitarne.
Remont, który trwał niespełna 1,5 roku objął między innymi wymianę wszystkich stropów, oczyszczenie i osuszenie murów, wykonanie izolacji, tynków renowacyjnych, nowej klatki schodowej i dźwigu towarowego oraz częściową wymianę okien. Przedsiębiorstwo Budowlane „EDBUD” wykonało także wszystkie
roboty z branży elektrycznej i sanitarnej. Została też wymieniona cała konstrukcja i podbudowa dachu, który pokryto dachówką karpiówką. Plac wokół budynku został ogrodzony i powstał na nim plac zabaw. Kamienica zyskała też podjazd
dla osób niepełnosprawnych. Przez czas remontu przedszkole korzystało z gościny Szkoły Podstawowej nr 1. „Na swoje” wróciło po feriach zimowych.
– Przeprowadzka poszła bardzo sprawnie. Mamy zgrany zespół, który chętnie
i ciężko pracował oraz wspaniałych rodziców, którzy użyczyli własnych samochodów do przewożenia rzeczy. Z takimi ludźmi naprawdę można wiele zrobić –
mówi dyrektor.
(rł, gl)

Na stronie Urzędu Miasta Płocka została
uruchomiona usługa VoiceLink.
Umożliwia ona oglądającym stronę www.plock.
eu nawiązanie darmowej rozmowy telefonicznej z
pracownikiem informacji Biura Obsługi Klienta w
godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka (ikonka po
prawej stronie u góry). Do zrealizowania połączenia
internaucie wystarczą tylko podłączone do komputera słuchawki lub głośnik oraz mikrofon.
Usługa VoiceLink oparta jest o technologię Voip, a
jakość sygnału jest uzależniona od parametrów łącza.
Łatwość, szybkość i wygoda w nawiązaniu rozmowy
to największe atuty tej bezpłatnej usługi.
(s.d.)
„Sygnały Płockie” Pismo Urzędu Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09−400 Płock,
tel. (24) 367 15 78, fax (24) 367 15 79.
Redaktor naczelny: Alina Boczkowska.
Redaguje zespół.
Skład komputerowy: Urząd Miasta Płocka.
Druk: Studio Jeden,
09−400 Płock, ul. Bielska 61/1, tel/fax (24) 268 24 41.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych
oraz zastrzega sobie prawo do skracania, redagowania
tekstów i zmian tytułów. Nakład 15.000 egz.
e-mail: sygnaly@plock.eu | www.plock.eu
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Stypendia dla najlepszych Klasówka z Płocka
Wkrótce, po raz pierwszy, ruszy wypłata miejskich stypendiów. Otrzyma
je ponad 460 uczniów. To nowa forma wsparcia dla dzieci i młodzieży
z płockich szkół.

W którym roku utworzono
gubernię płocką? Jak nazywał się bohaterski chłopiec,
który w 1920 r. zginął na barykadzie, broniąc miasta
przed bolszewikami? Która
płocka uczelnia wyższa działa w mieście najdłużej? – to
tylko trzy pytania, z jakimi
musieli zmierzyć się przystępujący do pierwszej „Klasówki z Płocka.” I etap testu

wiedzy o naszym mieście został zorganizowany w styczniu. Wkrótce półfinały.
19 marca najlepsi uczniowie z poszczególnych gimnazjów spotkają się w Gimnazjum nr 8 na Podolszycach.
22 marca w Jagiellonce, w
szranki staną licealiści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Finał przeprowadzony zostanie w maju. (rł)

Zaproszenie na jubileusz
FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

We wrześniu 2010 roku Zespół Szkół Budowlanych
nr 1 w Płocku będzie obchodzić 50-lecie istnienia.
Na tę uroczystość komitet organizacyjny zaprasza
byłych pracowników, absolwentów i wszystkie osoby związane ze szkołą.

Stypendia miejskie to wymierna motywacja dla uczniów
Ci, z najwyższą średnią
ocen mogą liczyć nawet na
700 zł miesięcznie. Pozostali
na kwoty od 100 do 300 zł,
które będą wypłacane od lutego do czerwca tego roku.
Pomysł na miejskie stypendia to wynik obserwacji płockich urzędników, którzy od
kilku lat zauważają znaczny
spadek (ponad dwukrotny w
ciągu 4 lat) liczby udzielanych stypendiów szkolnych
(finansowanych z budżetu
państwa). Z pewnością niebagatelny wpływ na to ma częste i nieusprawiedliwione
opuszczanie zajęć lekcyjnych
przez uczniów, a obecność to
jeden z podstawowych warunków każdego programu
stypendialnego. Drugim powodem jest to, że niewiele rodzin spełnia bardzo niskie
kryterium dochodowe (do

351 zł na osobę w rodzinie).
Mieści się w nim jedynie około 8 proc. uczniów.
Dlatego płocki samorząd,
który zgodnie z ustawą o systemie oświaty, może tworzyć regionalne lub lokalne
programy wyrównywania
szans edukacyjnych oraz
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
zdecydował się uruchomić
własny program, mniej restrykcyjny niż rządowy.
Stypendia miejskie kierowane są do uczniów osiągających
bardzo dobre wyniki w nauce
(średnia ocen 4,5 w podstawówkach, 4,3 w gimnazjach
i 4 w ponadgimnazjalnych)
z dochodem nie przekraczającym 1008 zł na osobę w rodzinie. Warunkiem jest też bardzo
dobra ocena z zachowania
i tzw. wzorowa frekwencja.

– Ważne jest to, że będą
one wypłacane co miesiąc, a
nie jak w przypadku stypendiów szkolnych – raz na semestr. Poza tym podniesienie
kryterium dochodowego do
1008 zł na osobę pozwoliło
skorzystać z tego wsparcia
zarówno uczniom z rodzin o
niskich, jak i średnich dochodach – mówi Ewa Adasiewicz, dyrektor Wydziału
Edukacji UMP.
Na 464 beneficjentów 220
zgłosiły szkoły podstawowe
(od IV klasy), 127 – gimnazja, 38 – licea, 31 – szkoły
zawodowe. Do tego trzeba
doliczyć dwa ośrodki szkolno–wychowawcze, szkołę
muzyczną, CKU i placówki
niepubliczne dotowane przez
miasto (PUL, SOP, „Profesor”, ZDZ), czyli razem 39
placówek.
(rł)

W Płocku są wypłacane trzy
rodzaje stypendiów: szkolne,
motywacyjne (dla uczniów mających szczególne osiągnięcia w
nauce i sporcie, np. prestiżowe
miejsca w olimpiadach przedmiotowych czy zawodach sportowych) oraz miejskie (kryterium – średnia ocen). Pamiętać
należy również o zasiłkach losowych. Zasiłki i stypendia szkolne
dotowane są z budżetu państwa,
pozostałe ze środków miejskich.
Na finansowanie stypendiów
motywacyjnych w roku szkolnym 2009/2010 miasto przezna-

czyło kwotę 400 tys. zł. W pierwszym semestrze z połowy tej
kwoty skorzystało ponad 1,1 tys.
uczniów, a wysokość pojedynczego stypendium wyniosła 180
zł. Z powodu małej częstotliwości ich przyznawania (2 razy w
roku) i niewielkiej kwoty (180
zł) mają one znaczenie głównie
prestiżowe i w takiej formule nie
mają większego znaczenia dla
wyrównywania szans w dostępie
do edukacji młodzieży uboższej,
lecz zdolnej i chcącej się uczyć.
Chętnych na stypendia ministerialne w I semestrze tego ro-

ku szkolnego było 924, z czego
900 przyznano do nich prawo,
przeznaczając na ten cel ponad
354,5 tys. zł. Jednakże w styczniu tego roku ok. 104 stypendystom wstrzymano wypłaty, z
powodu przekroczenia limitu
godzin „nieobecnych”. Dlatego
przypominamy rodzicom, których sytuacja ekonomiczna
zmieniła się w ostatnim czasie,
że mogą złożyć wniosek
o przyznanie stypendium. Stypendium szkolne nie może być
niższe niż 72,80 i wyższe od
182 zł.
(rł)

Uroczystość 18 września
rozpocznie msza św. w kościele pw. Ducha Świętego.
Później zaplanowano część
oficjalną w auli Państwowej
Szkoły Muzycznej. Kolejne
punkty imprezy odbywać się
będą w „Budowlance” – okolicznościowa wystawa, spot-

kania absolwentów z poszczególnych roczników oraz bal.
Szczegółowe informacje
można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr tel. (24)
366-03-80 lub poprzez kontakt e-mailowy: budowlanka@budowlanka.net.
Teresa Kiełpińska

Klucz do sukcesu
Przez trzy miesiące dziesięciu pełnoletnich uczniów
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 Specjalnej
uczestniczyło w kursie kształcącym w zawodzie kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym.

Kurs został zorganizowany
w ramach projektu „Niepełnosprawni równi na lokalnym
rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Prowadziła go firma „Polkurs”. – Pomimo odbywania się kursu w czasie
wolnym od zajęć szkolnych
frekwencja była pełna – podkreśla Zenon Butkiewicz,
właściciel firmy. Szkolenie

zakończyło się egzaminem.
Dziewięciu chłopców uzyskało zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń
transportu bliskiego wydane
przez Urząd Dozoru Technicznego. Zdobycie takich
kwalifikacji zawodowych to
w dzisiejszych czasach jedyna
realna szansa na rozwój zawodowy i znalezienie miejsca
na rynku pracy.
(rk)

Zdobycie certyfikatów ułatwi start na rynku pracy
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Wolontariat w Gimnazjum nr 6 Dla początkujących
Różne wyzwania
Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, wsparciu dyrektor
Grażyny Rutkowskiej, pomysłodawczyni powołania szkolnego koła wolontariatu, Gimnazjum nr 6 już trzykrotne
otrzymało Certyfikat Szkoły
Zaangażowanej Społecznie
oraz wyróżnienie za aktywne
uczestnictwo w konkursie
UNICEF na Najbardziej Zaangażowaną Społecznie Szkołę
Roku 2008. Działalność naszych wolontariuszy przybiera
rozmaite formy, gdyż szkoła
realizuje coraz ambitniejsze
zadania. Na uwagę zasługuje
przystąpienie Gimnazjum nr 6
do Klubu Szkół UNICEF. W
ramach tej współpracy realizowano projekt pod hasłem
,,Szkoła z prawami dziecka”.
Obchodom dwudziestolecia
Konwencji o Prawach Dziecka
towarzyszyło zorganizowanie
wystawy prac malarskich, nagranie audycji radiowej, przygotowanie przedstawień teatralnych ,,My nienormalni”
oraz ,,Tato, czy ty mnie kochasz?”. Wolontariusze wykonali także gazetkę szkolną dotyczącą działań UNICEF na
świecie, praw dzieci i ich życia
w krajach Ameryki, Afryki i
Azji. Nie bez odzewu pozostał
też apel organizacji o włączenie się placówki w ogólnopolską akcję zbierania środków
finansowych na ratowanie życia i zdrowia dzieci na Haiti.
Uznanie budzi również udział
w XVIII Finale WOŚP. 10 stycznia 2010 roku, mimo mrozu
i padającego śniegu, nasi wolontariusze kwestowali na
rzecz dzieci z chorobami onkologicznymi. Akcja przynio-

FOT. GIMNAZJUM NR 6

Idea wolontariatu to cenne ogniwo wzbogacające ofertę edukacyjno – wychowawczą Gimnazjum nr 6, gdyż działalność proekologiczna szkoły często łączy się z uczestnictwem w akcjach o charakterze społecznym.

Wolontariuszki z „Szóstki”
podczas tegorocznego finału WOŚP
sła wymierne efekty, gdyż zebrano prawie 3,5 tys. złotych.
Na nich można liczyć
Działania społeczników z
,,Szóstki” cenione są od lat w
środowisku lokalnym. Przypomnieć należy o uczestnictwie w akcji ,,Ratujmy Płockie Powązki”, mikołajkowej
zbiórce pieniężnej dla dzieci
ze świetlicy środowiskowej
przy ulicy Otolińskiej czy pomocy w sprzedaży płyt zespołu ,,Team” organizowanej w
ramach akcji ,,Jestem przyjacielem – artyści dzieciom”.
Zainteresowaniem cieszy się
również projekt ,,Ktoś mnie
ocalił”, którego celem jest
wskazanie negatywnych skutków wynikających z sięgania
po środki odurzające, m.in. alkohol, narkotyki, papierosy
oraz propagowanie postaw abstynenckich. Wsparcie kole-

żeńskie obejmuje także pracę
z dziećmi z Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego w Płocku.
Gimnazjaliści pomagają im
odrabiać lekcje, przygotowywać się do sprawdzianów, zaś
w ramach projektu,,Poczytaj
mi przyjacielu” odwiedzają
miejskie przedszkola, by spędzić z maluchami czas na lekturze bajek i baśni.
Tak bogata oferta szkolnego koła wolontariatu to efekt
pracowitości naszej młodzieży, jej wrażliwości na ludzką
krzywdę, ale to także zasługa
nauczycieli – Doroty Iwanowskiej, Anny Linowskiej
oraz Magdaleny Michalskiej,
które czynnie wspierają młodzież i pomagają jej realizować kolejne wyzwania.
Zespół redakcyjny
Gimnazjum nr 6
pod kierunkiem
Magdaleny Michalskiej

i ambitnych
Płock ma 21 doradców metodycznych. – Jesteśmy
w czołówce, więcej ma tylko Warszawa – podkreśla
Ewa Adasiewicz, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.
Doradcy będą wspierać w
pracy płockich nauczycieli,
organizować pokazowe lekcje otwarte, szkolenia i warsztaty, a także służyć poradą
indywidualną, np. przy tworzeniu autorskich projektów
nauczania.
– Doradcy mają służyć pomocą przede wszystkim tym,
którzy dopiero zaczynają
pracę w szkole, ale również
nauczycielom z dłuższym stażem, którzy chcą, przez rozwój osobisty i zawodowy,
podnosić jakość kształcenia
oraz wzbogacić ofertę edukacyjną swojej placówki – podkreśla Ewa Adasiewicz. – To
również wsparcie dla dyrektorów placówek, np. gdy dyrektor, który z zawodu jest
matematykiem, będzie chciał
przeprowadzić wizytację na
lekcji biologii może poprosić
o pomoc doradcę z tej dziedziny. Doradcy mają również
pomagać radom pedagogicznym w rozwoju ich placówek, w ramach projektu „Ku
lepszej szkole” – realizowanego wspólnie przez miasto
i płocki wydział Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
– Taką działalność doradców wymyśliliśmy już w 2009
roku i okazało się, że jest to
pomysł zbieżny z aktualną polityką Ministerstwa Edukacji.
MEN upatruje ważną rolę doradztwa w diagnozowaniu
pracy szkoły – mówi Grzegorz Skwarna, kierownik
płockiego wydziału MSCDN.
Wśród płockich metodyków są specjaliści przedmiotowi, a także pedagogiki twórczości i wychowania, zarówno na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych, jak i
ponadgimnazjalnych.
Wszyscy zostali wyłonieni
w drodze konkursu. Musieli
speł nić kil ka kry te riów
(usta lo nych roz po rzą dze niem Mi-nistra Edukacji Narodowej z 19 listopada 2009
r.), m.in. posiadać stopień
na u czy cie la mia no wa ne go
lub dy plo mo wa ne go i co
naj mniej pię cio let ni staż
pracy pedagogicznej.

Kandydatury wskazali dyrektorzy szkół.
Po przesłuchaniu przez komisję kwalifikacyjną, w skład
której wchodzili przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu
Miasta oraz wydziału MSCDN
w Płocku i pozytywnym zaopiniowaniu kandydatów przez
MSCDN, Prezydent Płocka
powierzył obowiązki doradcy
21 nauczycielom na 3 lata.
Szczegółowy wykaz doradców metodycznych i ich
dane kontaktowe można znaleźć na stronie www.plock.
mscdn.pl w zakładce „doradcy metodyczni”.
(rł)
KOMENTARZ

Joanna Pocałuń
koordynator ds. doradztwa
metodycznego Mazowieckiego
Samorz¹dowego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
Wydzia³ w P³ocku

Zachęcamy doradców, aby
współpracę z nauczycielami
zaczynali od poznania swojego środowiska pod kątem potrzeb i oczekiwań w zakresie
doradztwa metodycznego, doskonalenia zawodowego, organizacji i kadry na szkolenia.
Dopiero na bazie tych informacji oraz własnych obserwacji i doświadczeń, powinni zaplanować swoje działania na
cały rok. Po zatwierdzeniu
planów przez MSCDN mogą
przejść do ich realizacji.
Dużą popularnością wśród
nauczycieli cieszą się zawsze
konsultacje indywidualne czy
lekcje otwarte, kiedy doradcy
mają okazję pokazać w praktyce swój warsztat pracy.
Poza tym, zarówno Urząd
Miasta jak i MSCDN, widzą
dużą rolę doradców w badaniu efektów działania szkoły,
czyli nie skupianiu się wyłącznie na działalności przedmiotowej, ale także na spojrzeniu na szkołę całościowo.
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Zamówienia publiczne
Przedstawiamy niektóre z zaplanowanych przetargów, jakie w 2010 roku
zostaną ogłoszone przez Urząd Miasta i jednostki mu podległe.

• „Program trwałego i zrównoważonego rozwoju, spójności społeczno-gospodar-

czej, regionalnej i przestrzennej wraz z poprawą stanu środowiska przyrodniczego obszaru związanego z zagospodarowaniem nabrzeża rzeki Wisły na odcinku
od Jaru Brzeźnicy do terenów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego przy ul. Kawieckiego oraz zabudową na potrzeby rekreacji, sportu, turystyki i wypoczynku
związanych z akwenem Sobótka, portem jachtowym, amfiteatrem i dzielnicą nadrzeczną Rybaki w Płocku trwale przyczyniającego się do rozwoju oraz konkurencyjności regionu doliny środkowej Wisły”.

a) Wykonanie maksymalnie 290 projektów decyzji ustalających warunki zabudowy terenu miasta Płocka, dla którego nie ma miejscowego planu zagospodarowania i uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych w sprawach
dotyczących wydania w/w decyzji do momentu, gdy staną się one decyzjami
ostatecznymi w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
b) Wykonanie maksymalnie 60 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu miasta Płocka, dla którego nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych w sprawach dotyczących wydania w/w decyzji do
momentu, gdy staną się one decyzjami ostatecznymi w rozumieniu przepisów
Kodeksu postępowania administracyjnego.

• Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie i chirurgia drzew na
terenach miasta Płocka stanowiących własność Gminy – Miasto Płock i Skarbu Państwa.

• Dostawa wkładów sorbcyjnych do urządzeń typu Eco-drain wraz z odbiorem
i utylizacją zużytych.

• Monitoring przemieszczeń Skarpy Wiślanej za pomocą inklinometrów (wykonanie nowych 5 szt. oraz dokonanie pomiaru 13 szt.).

• „Budowa ulicy Jesionowej” w ramach zadania „Budowa ulicy: Cedrowej, Li-

powej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej,
Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy
Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą”.

• Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami: Bliską i Zbożową oraz brakującą infrastrukturą.

• Polityka Rozwoju Gospodarczego.
• Utrzymanie i eksploatacja fontann i wodotrysków na ul. Tumskiej oraz fontann
i poidełka na Starym Rynku.

• Remont elewacji Miejskiego Przedszkola nr 33 przy ul. Padlewskiego 2.

• Jarmark Tumski – Dni Historii Płocka.

• Termomodernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3.

• Występ Teatru ROMA.

• Rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 1 ul. Kościuszki 7- dokumentacja pro-

• Nagłośnienie i oświetlenie sceny na dni Historii Płocka.

jektowa

• Termomodernizacja budynku mieszkalnego, remont nawierzchni, ul. Mickiewicza 6.

• Opracowanie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w skali 1:1000

1. „Miejscowy plan zagospodarowania terenu położonego w rejonie trasy dojazdowej do mostu im. „Solidarności”, ulicy Ciechomickiej oraz wschodniej i południowej granicy administracyjnej miasta w Płocku”

• Program zrównoważonego rozwoju układu dróg rowerowych na terenie miasta
Płocka na lata 2010 – 2033 w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym.

• Organizacja V Międzynarodowego Festiwalu Turystycznego.
• Remont dachu i elewacji budynku mieszkalnego ul. Zduńska 13.
• Remont elewacji z wymianą stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej
nr 23 ul. Walecznych 20.

• Remont pomieszczeń Zespołu Szkół nr 2 ul. Łukasiewicza 11.

2. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w rejonie trasy dojazdowej do mostu im. „Solidarności”, ulicy Jordanowskiej,
wschodniej granicy administracyjnej miasta oraz ulicy Ciechomickiej w Płocku”

• Termomodernizacja, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej

3. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w Płocku pomiędzy: południową i zachodnią granicą miasta, północną granicą
działek o numerze ewidencyjnym gruntów 128 i 129, południową linią rozgraniczającą drogi dojazdowe do II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę”.

• Realizacja w terenie projektu zagospodarowania terenu działki gminnej o nr

• Sporządzenie dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania prze-

• Realizacja w terenie projektu zagospodarowania terenu w rejonie lasku brzozo-

strzennego:

wody z remontem budynku Żłobka nr 4 ul. Lachmana 4 – dokumentacja projektowa.

ewid.661/1, o powierzchni 738 mkw. zlokalizowanej przy ul. Piekarskiej w
Płocku z przeznaczeniem na zieleniec o charakterze wypoczynkowym z uwzględnieniem miejsca startowego dla paralotniarzy.

wego na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku.

1. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Dolnej, Górnej, Wodnej, Granicznej, Wyszogrodzkiej, trasy dojazdowej do mostu
im. „Solidarności” od Ronda Wojska Polskiego w Płocku.

• Płock Cover Festiwal.

2. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie trasy dojazdowej do mostu im. Solidarności, ul. Grabówka i ul. Gościniec w Płocku.

• Najem systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka składającego się z 8 ka-

• Dostawa i nasadzenia kwiatów na terenie miasta Płocka w 2010 r.

• Przebudowa pomieszczeń w Komisariacie Policji przy ul. Armii Krajowej 62

• Wykonywanie usług polegających na usuwaniu śniegu z chodników, przejść

dla pieszych, przystanków autobusowych i parkingów będących w utrzymaniu Gminy – Miasto Płock wraz z uporządkowaniem terenu polegającym na
oczyszczeniu nawierzchni z pozostałości śniegu i lodu oraz umożliwieniem
spływu wód roztopowych do wskazanych wpustów ulicznych (odkucie lodu, odgarnięcie śniegu wraz z wywozem w promieniu 1 m wokół wpustu
w obrębie jezdni) wraz z udrożnieniem z lodu, śniegu i błota rusztów tych
studzienek.

• Zakup materiałów promocyjnych z nowym logo
• Opracowanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wi-

zerunkiem miasta: Druk i dostawa do siedziby Urzędu Miasta Płocka publikacji „Na co wydajemy nasze pieniądze? Budżet Płocka 2010”.
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• Remont elewacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 16 przy ul. Wolskiego 8.
mer stanowiących rozbudowę istniejącego systemu monitoringu wizyjnego.

w Płocku.

• Międzynarodowe Igrzyska Szkolne w Manama (Bahrajn) – zakup biletów lotniczych.

• Biesiada Kasztelańska.
• Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą.

• Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez
utworzenie nowej strefy parkingowej.

• Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z aleją Piłsudskiego z uwzględnieniem linii tramwajowej.
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• Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK – 2012” wraz z zagos-

• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budyn-

• Naprawa skarp w ramach zadania „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do

• Konkurs na zagospodarowanie działki przy Al. Kobylińskiego 32.

podarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim.

II przeprawy mostowej w Płocku”.

• Modernizacja węzłów cieplnych w obiektach stadionu „Wisła”.

ków zlokalizowanych przy ul. Kwiatka 3.

• Dozorowanie i ochrona terenu, obiektów, osób i mienia Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (MOZ).

• Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

• Konserwacja zieleni na terenie MOZ w Płocku.

• Sprzątanie pomieszczeń UMP.

• Dostawa myszy i szczurów dla MOZ w Płocku.

• Dozór i ochrona obiektów, osób i mienia UMP.

• Dostawa mięsa wołowego mniej wartościowego dla MOZ w Płocku.

• Oświetlenie świąteczne miasta.

• Dostawa pokarmu dla ryb i gadów dla MOZ w Płocku.

• Budowa obwodnicy północno-zachodniej Miasta Płocka. Etap I.

• Dostawa owoców dla MOZ w Płocku.

• Likwidacja kolizji energetycznych w ramach zadania „Budowa obwodnicy pół-

• Dostawa warzyw dla MOZ w Płocku.

nocno-zachodniej Miasta Płocka. Etap I.”.

• Nadzór inwestorski dla zadania „Budowa obwodnicy północno-zachodniej miasta
Płocka. Etap I.”.

• Nadzór autorski dla zadania „Budowa obwodnicy północno-zachodniej miasta
Płocka. Etap I.”

• Remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta Płocka.
• Dostawa materiałów piśmiennych.
• Dostawa materiałów papierniczych.
• Dostawa oleju opałowego do kotłowni na terenie stadionu im. K. Górskiego w
Płocku.

• Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

• Remont nawierzchni jezdni skrzyżowania Alei Jachowicza z ulicą 11 Listopada – opracowanie dokumentacji.

• Opracowanie dokumentacji technicznej na remont mostu na ul. Harcerskiej.
• Przebudowa alei Kilińskiego z Alejami Jachowicza – budowa dodatkowych
dwóch pasów lewoskrętów – opracowanie dokumentacji technicznej.

• Przebudowa ul. Zglenickiego – opracowanie dokumentacji.
• Budowa brakujących chodników w al. Armii Krajowej wraz z zatoką postojową dla taksówek od ul. Żyznej do Wyszogrodzkiej (strona prawa) – opracowanie dokumentacji.

• Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej w al. Jana Pawła II na odcin-

ku od ul. Wyszogrodzkiej (przy PKO) do Mazura – opracowanie dokumentacji technicznej.

• Remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta Płocka.

• Przebudowa wiaduktu na ul. Norbertańskiej – opracowanie dokumentacji.

• Konserwacja urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta Płocka.

• Przebudowa ul. Obrońców Płocka 1920 r. – opracowanie dokumentacji.

• Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

• Budowa sięgacza ul. Św. Wojciecha – jezdnia, chodniki – opracowanie doku-

• Prenumerata prasy.
• Druk „Sygnałów Płockich” w 2011 roku.

mentacji technicznej.

• Remont ul. Wyszogrodzkiej (nawierzchnia jezdni, chodniki i zatoki autobusowe).

• Zamieszczanie ogłoszeń w prasie codziennej.

• Odtworzenie rowu na ul. Jeziornej.

• Realizacja na terenie miasta Płocka programu identyfikacji i rejestracji psów z

• Remont chodnika na ul. Dobrzyńskiej na odcinku od Al. Kobylińskiego do blo-

prowadzeniem internetowej centralnej i lokalnej bazy danych „Podaj Łapę”.

• Wykonywanie czynności ciągłego i kompleksowego świadczenia pomocy
prawnej dla Urzędu Miasta Płocka przez 8 radców prawnych.

• Dokończenie inwestycji w budynku „D” w szpitalu św. Trójcy (parter, część
północna) z przeznaczeniem na Pododdział Rehabilitacji Narządu Ruchu.

• Wykonanie projektu budowlanego dla zadania „I etap przebudowy budynku

Przychodni Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Reja
15 polegający na zaprojektowaniu przebudowy, wymianie stolarki okiennej i
drzwiowej, wymianie dachu oraz elewacji”.

• I etap przebudowy budynku Przychodni Podstawowej i Specjalistycznej Opie-

ki Zdrowotnej przy ul. Reja 15 polegający na zaprojektowaniu przebudowy,
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie dachu oraz elewacji”.

• Zakup dwóch autobusów używanych przegubowych 11,5-12 m.
• Zakup trzech automatów stacjonarnych dla KM.
• Wybór ubezpieczyciela majątku na 2011 r. (KM)

ku przy ul. Kredytowej 6 (strona prawa).

• Remont chodnika na ul. Wolskiego na odcinku od ul. Tysiąclecia do przychodni zdrowia.

• Utwardzenie dróg gruntowych – ul. Ośnicka.
• Przebudowa ul. Otolińskiej wraz z niezbędną infrastrukturą.
• Przebudowa ulic 7 Czerwca 1991 r., Batalionów Chłopskich, Łukasiewicza –

przebudowa skrzyżowania Łukasiewicza/Batalionów Chłopskich, budowa pasów włączenia i zjazdów, wymiana nawierzchni jezdni, chodników i budowa
ścieżki rowerowej w ul. 7 Czerwca 1991 r., przebudowa oświetlenia.

• Budowa chodnika przy ul. Medycznej na odcinku od ul. PCK do przychodni
„Roka”.

• Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zatoki postojowej do ważenia pojazdów ciężarowych.

• Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 567 z ul. Boryszewską
w miejscowości Boryszewo Nowe.

• Wybór wykonawcy bieżnikowania opon. (KM)

• Budowa dwóch zatok autobusowych w al. Kilińskiego.

• Zakup olejów silnikowych. (KM)

• Przebudowa ul. Błonie – jezdnia, chodniki, kanalizacja deszczowa.

• Zakup druków biletów. (KM)

• Przebudowa ul. Słodowej – jezdnia, chodniki, oświetlenie.

• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku wielorodzin-

• Przebudowa ul. Bartniczej – jezdnia, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświet-

nego na osiedlu Podolszyce Północ wraz z dojazdami i miejscami parkingowymi.

• Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sienkiewicza 63.
• Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 65.

lenie.

• Przebudowa ul. Traugutta – jezdnia, chodniki, oświetlenie, kanalizacja deszczowa.
Opr. (m.d.)
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Nowe przedsięwzięcia
W 2010 roku kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość, gdyż miasto przewidziało wiele remontów. – W
wakacje rozpocznie się remont ulicy Wyszogrodzkiej
na odcinku od Podolszyc do
Imielnicy – mówi Prezydent.
– Wybraliśmy ten termin,
gdyż wtedy ruch komunikacyjny jest najmniejszy.
Płocczan czeka też przebudowa ul. 7 Czerwca 1991 r.
– W ramach tej inwestycji
przebudowane zostanie między innymi skrzyżowanie ul.
Łukasiewicza i Batalionów
Chłopskich – wyjaśnia Mirosław Milewski. – Zbudowane
zostaną pasy włączania i zjazdy do powstającej hali widowiskowo-sportowej. Powstaną nowe chodniki, ścieżka
rowerowa w ul. 7 Czerwca
1991 r. oraz przebudowane
będzie oświetlenie. Prace powinny zakończyć się w październiku br.
Od wakacji rozpoczną się
także prace przy wiadukcie w
al. Piłsudskiego. Przedsięwzięcie spowoduje to powstanie
bezkolizyjnego skrzyżowania
ulicy z przejazdem kolejowym. Samochody będą jeźdz-

W tym roku rozpoczną się prace przygotowawcze
do budowy wiaduktu w al. Piłsudskiego
ić tunelem, a pociągi wiaduktem. – W tym roku chcemy
skupić się na wszystkich robotach przygotowawczych, m.in.
przełożona zostanie infrastruktura, wykonane zostanie
część robót ziemnych, a także
przygotowywane będą prefabrykaty do budowy wiaduktu –
mówi prezydent. – Wiosną
przyszłego roku przewidujemy
zakończenie tej inwestycji
i wtedy, niestety, na 3-4 miesiące zamknięta będzie cała
aleja Piłsudskiego.

Na dwa lata przewidziano
także przebudowę ul. Traugutta (jezdnia, chodniki,
oświetlenie,
kanalizacja
deszczowa).
Zmiany na ulicach
2010 rok to czas przebudowy wielu płockich ulic. Za
ok. 250 tys. zł zostanie przebudowana ul. Błonie na osiedlu Kolegialna. Ponad 700
tys. zł kosztować mają prace
na ul. Słodowej, a o 200 tys.
zł więcej roboty przy przebu-

dowie ul. Bartniczej. Oprócz
nowej jezdni, chodników i
oświetlenia, wykonana tam
będzie również kanalizacja
deszczowa.
– Chcemy także w tym roku wybudować – kosztem
wyspy z zielenią – dwa dodatkowe pasy do skrętów w
lewo na skrzyżowaniu alei
Kilińskiego z Alejami Jachowicza – wyjaśnia Mirosław Milewski. – Powinno
to znacznie usprawnić komunikację tym kierowcom,

Waga dla tirów
W tym roku miasto ogłosi
kilka przetargów na wykonanie dokumentacji remontów
m.in. ul. Harcerskiej, Zglenickiego, Obrońców Płocka
1920 r., Cichej, wiaduktu na
ul. Norbertańskiej i sięgacza
ul. Św. Wojciecha.
– Aby ograniczyć przejazd
przez miasto przeładowanych
tirów chcemy przy rondzie
przy ulicy Dobrzykowskiej
ustawić specjalną wagę – zapowiada Mirosław Milewski.
Małgorzata Danieluk

Wiadukt z iluminacją i ścieżką rowerową
Miasto przygotowuje się do budowy nowego wiaduktu nad torami kolejowymi przy ul. Norbertańskiej.
Najpierw zostanie opracowana dokumentacja projektowa, a prace odbywać się będą w 2012 roku.
Chodzi o niewielki wiadukt, prowadzący m.in. do
ogrodu zoologicznego. Jego
stan techniczny wymaga naprawy. Miasto zdecydowało,
że stara budowla zostanie
rozebrana, a w jej miejsce –
ale nie w tym samym miejscu – powstanie nowa. Istniejący wiadukt stanowi jedyny
dojazd do zoo, dlatego jego
rozbiórka będzie możliwa
do piero po zbu do wa niu
no wego obiek tu. Dłu gość
obecnego wiaduktu wynosi
30 metrów, a szero kość
9 metrów.
W skład do ku men ta cji
wejdą m.in. projekty rozbiór ki i bu do wy no we go
wiaduktu wraz z odwodnie-

Sygnały Płockie nr 6 (228) | 15 marca 2010

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Finał prac
Najpóźniej do 30 września
zakończy się przebudowa ulicy Mickiewicza. Inwestycja
kosztować będzie ponad 2
mln zł, z czego 517 tys. zł to
środki pochodzące z budżetu
krajowego, a ponad 1,53 mln
zł z UE i inne. Inwestycja
obejmie budowę nowej jezdni, zatok autobusowych,
chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia.
Na początku września sfinalizowane zostaną prace
przy ul. Gierzyńskiego.
Przedsięwzięcie za ponad
1,23 mln zł zakłada budowę
jezdni, zatok postojowych i
chodników. Natomiast w lipcu br. zakończy się drugi
etap przebudowy ulicy Popłacińskiej (od Kolejowej do
Portowej). Nowa nawierzchnia jezdni, chodniki oraz
kanalizacja deszczowa kosztować będzie 880 tys. zł.
Do wakacji powinien zakończyć się także remont ul.
Wyszogrodzkiej na odcinku
od ul. Granicznej do Spółdzielczej.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Funkcjonalnie i bezpiecznie

któ rzy jeż dżą od stro ny
ogrodu zoologicznego.
Miasto chce zająć się także
remontem nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu Alei Jachowicza z ul. 11 Listopada,
gdzie teraz występują bardzo
duże ubytki.
Remonty dotyczyć będą
także chodników. Nowe powstaną m.in. na ul. Wolskiego
na odcinku od ul. Tysiąclecia
do przychodni zdrowia, po
prawej stronie ul. Dobrzyńskiej (od „Wcześniaka” do
bloku przy ul. Kredytowej 6),
na ul. Medycznej na odcinku
od ul. PCK do przychodni
„Roka” oraz w al. Armii Krajowej za strażnicą.
– Dla usprawnienia ruchu
chcemy także wybudować
dwie zatoki autobusowe
w alei Kilińskiego – mówi
prezydent. – Jedna powstanie
przy „Siedemdziesiątce”, a
druga po drugiej stronie ulicy
bliżej ogrodu zoologicznego.

Zniszczony wiadukt zastąpi nowy obiekt
niem, oświetleniem iluminacyjnym i dojazdami oraz
kosztorys inwestorski. No-

wy obiekt ma być jednoprzęsłowy o długości 25-30
metrów i szerokości ok. 10-

11 metrów. Oprócz pięciometrowej jezdni znajdą się
na nim: chodnik o szerokości 2 metrów po jednej stronie, a po dru giej ta kiej
sa mej sze ro ko ści ścież ka
rowerowa. Oświetlenie ilumi na cyj ne za mon to wa ne
będzie na konstrukcji tak,
aby światła skierowane były do góry. Będzie istniała
moż li wość za sto so wa nia
kilku barw.
W projekcie znajdzie się
również propozycja zagospodarowania terenu wokół
wia duk tu. Fir ma, któ ra
wy gra prze targ po win na
także zaprojektować miejsca postojowe.
(m.d.)
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Rowerem po Płocku

betonowanej ścieżki, często
chcą tylko dobrego oznakowania – mówi Tomasz Kolczyński. Program uwzględniać będzie wymogi specjalne
dla śródmieścia i Starego Miasta – nawierzchnię dróg, skróty rowerowe, organizację ruchu oraz możliwości przemieszczania się pomiędzy koroną Skarpy Wiślanej i nabrzeżem Wisły.

Już wkrótce dowiemy się, jak do 2033 roku będzie wyglądać sieć tras rowerowych w naszym mieście. Firma, wybrana w przetargu, przygotuje
„Program zrównoważonego rozwoju systemu dróg rowerowych na terenie Płocka na lata 2010-2033 w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym”.

System tras umożliwi w większym stopniu
korzystanie z rowerów jako ekologicznego środka
transportu oraz w celach rekreacyjnych
zostałej struktury rowerowej,
w tym sygnalizacji świetlnej,
parkingów i stojaków rowerowych. Uwzględnione także
będzie miejskie, regionalne i
krajowe oznakowanie dróg
oraz tablice kierunkowe dla

użytkowników dróg rowerowych w ujęciu lokalnym, turystycznym i rekreacyjnym w
oparciu o przepisy o ruchu
drogowym.– Wiemy już, że
aby rowerzyści byli zadowoleni nie zawsze potrzebują wy-

Ścieżka rowerowa – ma utwardzoną nawierzchnię
Szlak rowerowy – ma nawierzchnię naturalną, nieutwardzoną

W 2010 roku miasto wybuduje m.in. ścieżkę rowerową, stanowiącą łącznik
pomiędzy ul. Grabówka i
Gościniec. Dokończona
zostanie także budowa
ścieżki rowerowej na Podolszycach Południe, przy
al. Jana Pawła II. W tym
roku powstanie odcinek
pomiędzy bankiem PKO
BP a parkingiem wielopoziomowym. W planach jest
także kontynuacja budowy
ścieżki prowadzącej od
ogrodu zoologicznego do
ul. Norbertańskiej, aby na
rowerach można łatwo zjechać na ul. Grabówka.

W stronę ekologii
Uroczystym wmurowaniem aktu erekcyjnego PKN
Orlen rozpoczął realizację Programu Inwestycji
Ekologiczno-Energetycznych.
Prace mają trwać ponad
siedem lat. Jako pierwszy w
drugim kwartale 2012 roku
wybudowany zostanie kocioł
o mocy 300 MWt. Zapewni
on asortyment pary i energii
elektrycznej. W czwartym
kwartale 2012 r. zmodernizowana będzie Pompownia Paliw. Jest to niezbędne dla
podniesienia standardu magazynowania i przetłaczania
różnych gatunków paliwa.
Z kolei w drugim kwartale
2015 r. zacznie działać instalacja mokrego odsiarczania
spalin, która zapewni redukcję emisji dwutlenku siarki aż
o 95 proc., czyli – według
władz koncernu – o około 17
tys. ton/rok. W tym samym

czasie Orlen planuje inwestycję, polegającą na zabudowie
elektrofiltrów, pozwalającą
na redukcję o 95 proc. pyłu.
Rok później zakończy się budowa specjalnego turbozespołu (TG7) w celu zwiększenia (o 20 proc.) wartości produkcji energii elektrycznej.
Jako ostatnia – w drugim
kwartale 2017 r. – powstanie
instalacja
Katalitycznego
Odazotowania spalin, która
przyniesie redukcję o 80 proc.
(czyli o ok. 3600 ton/rocznie)
emisji tlenków azotów.
Cała inwestycja kosztować
ma 1,4 mld zł. Wzmocni ona
potencjał elektrociepłowni,
która już teraz zabezpiecza
potrzeby całego kompleksu

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Co jest, co będzie
Dokument zawierać będzie
ocenę stanu istniejącej infrastruktury rowerowej oraz projekty systemu dróg w Płocku.
Znajdzie się w nim m.in. opis
poszczególnych tras rowerowych z wyszczególnieniem
koniecznych do wykonania
rozwiązań technicznych lub
inżynierskich, jak skrzyżowania, ronda, wydzielone w jezdni lub pomiędzy pasami ruchu
śluzy rowerowe oraz zabezpieczenia zjazdów i wjazdów
z pasa ruchu lub chodnika.
Program określi ogólne wymogi dla tras m.in. rodzaje nawierzchni, parametry techniczne dla poszczególnych kategorii dróg rowerowych i po-

Z udziałem społeczeństwa
Firma opracowująca program będzie musiała sporządzić plan finansowy, który
zawierać będzie m.in. źródła
pochodzenia pieniędzy na jego realizację, ich wysokość,
podział między poszczególne
priorytety oraz informację o
wysokości współfinansowania. – Chcemy, aby wskazano
nam najlepsze rozwiązania –
mówi zastępca prezydenta. –
Po raz pierwszy będziemy
mieli kompleksowo zaplanowane trasy rowerowe. Dokument będzie zgodny ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Płocka.
Autorzy opracowania przeprowadzą konsultacje społeczne z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi. – Budując ścieżki
i szlaki rowerowe chcemy
osiągnąć dwa cele – wyjaśnia
Tomasz Kolczyński. – Po
pierwsze chcemy stworzyć
warunki do poruszania się rowerami w celach turystycz-

FOT. RADOSŁAW ŁABARZEWSKI

W programie znajdą się
m.in. symulacje natężenia
i rozkład ruchu drogowego.
Z badań ankietowych, przeprowadzonych na grupie nie
mniej niż 2,5 tys. osób, dowiemy się jak często płocczanie korzystają z rowerów
i gdzie najczęściej nimi jeżdżą. Firma przeprowadzi też
analizę zdarzeń drogowych z
udziałem rowerzystów wraz
z oceną przyczyn.
– Już w grudniu ubiegłego
roku przygotowaliśmy tzw. zawiadomienie, które rozesłaliśmy do instytucji, sąsiednich
gmin oraz stowarzyszeń zajmujących się organizowaniem
nie tylko tras rowerowych, ale
także szeroko pojętej turystyki
– wyjaśnia zastępca prezydenta Tomasz Kolczyński. – Dostaliśmy odpowiedzi z propozycjami i pomysłami poprowadzenia w Płocku ścieżek rowerowych, m.in. z sąsiednich
gmin, Miejskiego Zespołu
Obiektów Sportowych i Klubu
Turystyki Kolarskiej „BeneqTeam”, działającego przy Oddziale Zakładowym PTTK przy
Orlenie. Podpowiedzi dotyczą
m.in. poprowadzenia tras rowerowych w taki sposób, aby
połączyć wszystkie płockie
obiekty sportowe, skomunikować centrum Płocka z Łąckiem i Słupnem. Wszystkie te
uwagi przekażemy firmie, która zajmie się przygotowaniem
programu.

nych. Wiemy, że taki ruch rekreacyjny odbywać się będzie
najczęściej w weekendy, gdy
rodziny na rowerach będą poruszać się nie tylko po mieście, ale wyjeżdżać poza Płock.
Chcemy także, poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury, aby część płocczan
przesiadła się z samochodów
na rowery i w ten sposób pokonywała drogę z domu do
pracy i z powrotem.
Wybrana w przetargu firma na sporządzenie programu będzie miała 240 dni od
podpisania z miastem stosownej umowy.
(m.d.)

Podczas wmurowywania kamienia węgielnego.
(Od lewej) bp Roman Marcinkowski,
Krystian Pater, członek Zarządu PKN Orlen,
Tomasz Kolczyński, zastępca prezydenta Płocka
instalacji w zakładzie produkcyjnym oraz dla odbiorców zewnętrznych (zapewnia 85 proc. wody grzewczej
dla Płocka i 95 proc. energii

elektrycznej). Drugim celem
jest ekologia i dostosowanie
do norm środowiskowych,
które zaczną obowiązywać
po 2015 roku.
(m.d.)
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Szkoła druha Wacława
O tym, że „Szóstka” ma już swojego patrona zainteresowani wiedzą nie od dziś. Szkoła, z której druh
Wacław Milke rekrutował swoich pierwszych podopiecznych do zespołu „Dzieci Płocka” zdecydowała, że to najlepszy i jedyny kandydat.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Po dob nie zda nie mia ła
Rada Miasta, która w ubiegłym roku podjęła stosowną
uchwałę.
Od kilku dni imię patrona
widnieje na tablicy przy wejściu do szkoły od ul. 1 Maja.
Jednak oficjalna uroczystość
wręczenia aktu nadania imienia wraz z przekazaniem nowego sztandaru społeczności
Wisła zalała m.in. ul. Rybaki

Szlakiem powstańców

Wisła wylała

Na trasy XXVII Rajdu Zima „Szlakami powstania
styczniowego” wyruszyło 560 osób, zorganizowanych w 22 drużyny. Tworzyli je uczniowie z podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
a także członkowie klubu turystyki rowerowej „Beneq Team” koła zakładowego „Mostostal” oraz turyści indywidualni.

Spóźnione lodołamacze
Z zabudowań przy ul. Gmury ewakuowano – na ich prośbę – dwie rodziny. Reszta pozostała w swoich domach. W
kulminacyjnym momencie
mieszkańcy do posesji mogli
dostać się jedynie łódkami.
Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i
Spraw Obronnych Urzędu
Miasta, straż miejska, policja i
straż pożarna czuwały przez
całą dobę. Mieszkańcy zapewnione mieli m.in. worki z
piaskiem oraz – gdyby zaszła
taka konieczność – szybką
ewakuację. Miasto przygotowało miejsca noclegowe.
Władze Płocka już 19 lutego zwróciły się do Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej (RZGW) o wysłanie
w kierunku miasta lodołamaczy. – Ale ruszyły one dopiero
21 lutego – mówił Dariusz Zawidzki, zastępca prezydenta. –
To było zbyt późno i nie były w
stanie na czas przebić się do
nas przez zator.
Na szczęście w środę 3 marca koło południa lodołama-

czom udało się częściowo
przełamać krę. – Dzięki temu
w ciągu zaledwie godziny woda opadła o kilkadziesiąt centymetrów – mówił Zawidzki.
– Za wcześnie na oceny czy
lodołamacze zostały wysłane
zbyt późno – twierdził na konferencji prasowej 3 marca wojewoda mazowiecki Jacek
Kozłowski i obiecał, że po
ustąpieniu zagrożenia poprosi
swoje służby o przedstawienie
raportu z podjętych działań.
Alternatywa dla Gmur
Wojewoda widzi dwa rozwiązania, aby w przyszłości
nie dochodziło do zalewania
ul. Gmury. – Trzeba zabezpieczyć ten teren urządzeniami
hydrotechnicznymi, ale będzie
to kosztowało nawet kilkadziesiąt milionów złotych – tłumaczył. Kto miałby za to zapłacić? – Miasto i RZGW – odpowiedział bez zawahania.

Drugim rozwiązaniem –
według Kozłowskiego – jest
przesiedlenie mieszkańców.
– Ludzie mieszkający przy
ulicy Gmury nie chcą się
przeprowadzać. Mieszkają
tam, jak sami mówią, od dziada, pradziada – tłumaczył
Dariusz Zawidzki. Wyjaśnił
też, że na postawienie budynków, które co kilka lat są
zalewane, pozwolenie na budowę były wydane kilkadziesiąt lat temu. Niektóre to
samowole budowlane. – Teraz teren ten objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –
mówił Zawidzki. – Określa
on, że przy budowie nowego
domu musi być utrzymana
rzędna 62 metrów. Oznacza
to, że jeśli będzie tak duża
powódź, która występuje raz
na sto lat, to nie dojdzie do
zalania parterów tych budynków.
M.D.

Nie bez piecz na cie ka wość
Wielu płocczan na własne oczy chciało zobaczyć jak wysoko wezbrała Wisła. Gapie tłumnie wchodzili na wały przeciwpowodziowe, część z nich wjechała na nie samochodami. Policjanci przestrzegają, że wjeżdżanie pojazdami na wał przeciwpowodziowy to wykroczenie zagrożone grzywną do 5 tys. zł.
Pamiętajmy, że obciążanie wału niszczy jego strukturę.
– I rzecz najważniejsza, kiedy rzeka wylewa już po paru chwilach zaparkowany na suchym gruncie samochód może stać zalany przez wodę, a my zostaniemy uwięzieni w śmiertelnej pułapce – ostrzega Piotr Jeleniewicz, rzecznik prasowy płockiej
policji.
(m.d.)
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Nad ranem we wtorek (2 marca) woda zaczęła zalewać ulicę Gmury.
Następnego dnia Wisła przekroczyła stan alarmowy o półtora metra.
Woda wdarła się na bulwar nad Wisłą. Połamała ławki, zalała Centrum
nad Wisłą, ul. Rybaki była nieprzejezdna.
Zagrożone było ujęcie wody
pitnej, mieszkańcy Borowiczek odcięci byli też od prądu,
gdyż woda zalała stację transformatorową. W Dobrzykowie
spiętrzenie kry było tak duże,
że jej dwumetrowa warstwa
została wyrzucona na wał.

szkolnej zaplanowano na 25
marca. O godz. 10.30, podczas mszy świętej poświęcony zostanie sztandar. Po
mszy zaplanowano powrót
do szkoły, gdzie o godz. 13
rozpoczną się główne uroczystości. Odtąd, już oficjalnie, Szkoła Podstawowa nr 6
będzie nosić imię druha Wacława Milke.
(rł)

Udział w rajdzie to aktywny wypoczynek
i możliwość pogłębienia wiedzy o bohaterach
Uczczenie 147. rocznicy
zrywu narodowego to jeden z
celów imprezy. Kolejne to aktywny wypoczynek i mo-żliwość poznania szlaków turystycznych miasta. Niektórzy
uczestnicy wyprawy wrócili z
nagrodami. Najwięcej punktów można było otrzymać za
program
zaprezentowany
przy ognisku. W kategorii
szkół podstawowych zwyciężyli „Wytrwali wędrowcy” z
SP w Rogozinie, których
opiekunem była Anna Kaźmierska.
Wśród
gimnazjalistów
przyznano aż trzy pierwsze
miejsca. Tryumfowali: druży-

na „Tup Tuś” z Gimnazjum nr
2 z opiekunką Aliną Sitkiewicz, „Watra” z G nr 1 pod
okiem Artura Brzeskiego oraz
„Biedronki” ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 z opiekunką
Domrawą
Korzeniewską.
Najlepsi spośród uczniów
szkół ponadgimnazjalnych
byli członkowie drużyny
„Globtroters” z III LO im. M.
Dąbrowskiej z opiekunem
Bogdanem Majewskim.
Na mecie rajdu wszyscy
uczestnicy otrzymali znaczki rajdowe i pyszną grochówkę. Zwycięzcy odebrali puchary i dyplomy. (ab)
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Podsumowani radni (3)

Zmiany u dzielnicowych (2)

Komisje stałe, działające przy Radzie Miasta, podsumowały swoją działalność w 2009 roku.

Nowe rewiry, numery telefonów, nazwiska dzielnicowych oraz ulice, którymi się opiekują.

W poprzednich wydaniach
„Sygnałów” przedstawiliśmy
sprawozdanie trzech komisji
Rady, w tym numerze ostanie dwa podsumowania.

Rejon nr 7 – mł. asp. Krzysztof Piasek, pokój nr 215, tel. 024
266 11 52, kom. 696 497 093, e-mail: k.piasek@mazowiecka.policja.gov.pl
Ulice: 7 Czerwca 1991 r., Długa (od Łukasiewicza do PGB),
Gwardii Ludowej, Gałczyńskiego 11, Kostrogaj, Łukasiewicza (od
7 Czerwca 1991 r. do bramy II i od nr 15 do nr 19), Miodowa 22,
Orlińskiego, Plac Celebry, Przemysłowa (od nr 17 do końca), Rutskich, Wiadukt.
Rejon nr 8 – mł. asp. Artur Gawski, pokój nr 213, tel. 024 266
11 64, kom. 696 497 106, e-mail: a.gawski@mazowiecka.policja.gov.pl
Ulice: Dąbrówki, Kwiatka (od nr 51-59 i 48), Kazimierza Wielkiego (od nr 2 do 20, od nr 1 do 37), Al. Kobylińskiego (od nr 2 do
8 i nr nieparzyste do 23), Mieszka I, Nowowiejskiego 2 i od nr 1 do
11, Okrzei, Ostatnia, Piasta Kołodzieja, Sienkiewicza (od nr 54 do
64), Tysiąclecia (od nr 1 do 7/1), Zduńska.
Rejon nr 9 – mł. asp. Artur Mróz, pokój nr 217, tel. 024 266 13
49, kom. 696 497 125, e-mail: a.mroz@mazowiecka.policja.gov.pl
Ulice: 21 Stycznia, Chopina (od nr 2 do 44 i od nr 1 do 55), Kochanowskiego (od nr 10 do 52/1 i 11-35), Lotników, Łączna, Mickiewicza (od nr 1 do 33), Północna, Przeskok, Traugutta, Wschodnia, Żwirki i Wigury, Bielska (od nr 32 do nr 50 i od 53 do 61A),
Obrońców Westerplatte (od nr 12 do końca), Obrońców Płocka (od
nr 29 do 37).
Rejon nr 10 – mł. asp. Marek Imielski, pokój nr 217, tel. 024
266 13 49, kom. 696 497 123, e-mail: m.imielski@mazowiecka.policja.gov.pl
Ulice: Chopina (od nr 55 i od nr 67, nr parzyste 46 do nr 66),
Dworcowa, Lasockiego (od nr 14 do 28 i od 13 do 21), Obr. Płocka
1920 r. (od nr 2 do 48), Reja, Jachowicza (od 2 do 6), Targowa, Graniczna (od 1do 11 i od 2 do 20A), Bielska (od 63 do 79, 54 do 70),
Jędrzejewo, Wiścickiego, Mickiewicza (25 do końca i 26 do końca).
Rejon nr 11 – wakat, z problemami zwracać się do kierownika
rewiru
Ulice: Al. Jachowicza (od nr 8 do 44 i 49), Kochanowskiego (od
nr 2 do 6 i od nr 1 do 7), Lasockiego (od nr 1 do13 i od 2 do 12),
11 Listopada, Mickiewicza (od nr 2 do 24), Obr. Płocka 1920 r. (od
nr 1 do 25), Salezjańska, Sportowa, Bielska (od nr 23 do 51/3 i 16
-30), Nowy Rynek(od 1 do 7), Obrońców Westerplatte (od nr 1 do
9 i od 2 do 10/1), Królewiecka (od 1 do 5).

Barbara Smardzewska-Czmiel

Smardzewskiej-Czmiel zajmowało się omówieniem
m.in. budowy hali sportowowidowiskowej i przygotowań
do najważniejszych inwestycji
zaplanowanych na 2009 rok.
Radni ocienili też realizację
inwestycji wykonanych w
2008 roku, a także zaawansowanie budowy obwodnic
Płocka i budowy IV odcinka
dróg dojazdowych do nowej
przeprawy mostowej oraz stan
bezpieczeństwa publicznego
w Płocku w 2008 roku. Radni

Komisja Polityki Społecznej
Dwunastu członków komisji pod przewodnictwem Elżbiety Gapińskiej odbyło w
2009 roku 15 posiedzeń, w
tym trzy wspólne z innymi komisjami. Podczas obrad omawiano m.in.: współpracę międzynarodową dzieci i młodzieży z płockich szkół, kontrakty z NFZ oraz profilaktyczne programy zdrowotne
realizowane w 2009 roku.
Radni zapoznali się z informacjami na temat: działań podejmowanych przez Urząd Miasta w celu poszerzenia granic
administracyjnych Płocka,
rozwoju dyscyplin sportowych w mieście, aktywnych

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Komisja Inwestycji, Rozwoju
i Bezpieczeństwa Miasta
W 2009 roku komisja odbyła 16 posiedzeń, w tym trzy
wspólnie z innymi komisjami
Rady. Dziewięciu członków
pod przewodnictwem Barbary

form zmniejszania bezrobocia, waloryzacji płac nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, funkcjonowania spółki Wisła Płock oraz
wykorzystania środków z
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Omówiono sposoby zapobiegania przemocy i agresji w
szkole oraz zadania związane
z przeciwdziałaniem otyłości
dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i wychowawczych. Radni odbyli wizytację w płockich żłobkach
i przedszkolach, sprawdzając
ich sytuację lokalową, stan
techniczny, wyposażenie oraz
kadrę. Podczas obrad oceniono funkcjonowanie Straży
Miejskiej, stan przygotowań
placówek oświatowych do nowego roku szkolnego i wypoczynku letniego oraz kalendarzem imprez kulturalnych
i sportowych, zaplanowanych
na wakacje.
(m.d.)

zapoznali się także z perspektywami dalszej rewitalizacji
starówki z uwzględnieniem
środków unijnych, planami
udrożnienia komunikacyjnego
w mieście, oceną realizacji
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz możliwościami pozyskania inwestorów do Płockiego
Parku Przemysłowo-Technologicznego. Komisja omówiła
także inwestycje i remonty
obiektów kulturalnych, sportowych, oświatowych i zdrowotnych, przeprowadziła analizę budownictwa komunalnego i socjalnego w 2008 roku, a
także zajęła się stopniem wykorzystania środków zewnętrznych pozyskiwanych na
miejskie inwestycje.

Elżbieta Gapińska

Uwaga pasażerowie autobusów!
Zmieniły się trasy oraz rozkłady jazdy niektórych autobusów Komunikacji
Miejskiej. Jeśli jeździcie pojazdami nr 12, 25, 27, 28, 30 i 36 najpierw sprawdźcie
na przystanku lub na stronie www.km.ump.pl godziny odjazdów autobusów.
Autobusy linii nr 12, 28 i 36
jeżdżą teraz inną trasą. Linia
nr 12 w kierunku Słupna przystanek końcowy ma przy ul.
Szeligi lub w Słupnie przy ul.
Młynarskiej, natomiast w kierunku Płocka przystanek końcowy znajduje się przy Al. Jachowicza/Bielska lub przy
Bramie nr I lub II PKN Orlen.
Po zmianach trasy przejazdu
„12” wyglądają następująco:
PKN Orlen Brama I – PKN
Orlen Brama II – Łukasiewicza – Kobylińskiego – Jachowicza/Bielska – Jachowicza –
Piłsudskiego – Wyszogrodzka

– Cekanowo – Słupno – Słupno Młynarska – Słupno Klonowa – Barcikowo – Szeligi.
Uwaga! Odcinek trasy
przez Barcikowo obowiązuje
tylko w kierunku do Szelig.
Ponadto trzeba pamiętać, że
początkowym i końcowym
przystankiem dla linii nr 12
jest przystanek Jachowicza/Bielska. Autobus nie
wjeżdża na dworzec przy Al.
Jachowicza w czasie kursu.
Przejazd i postój na dworcu
odbywa się tylko w przerwach pomiędzy kursami.
Warto też wiedzieć, że każdy

kurs do/lub z Szelig kończy
się na przystanku Słupno
Młynarska. Przypominamy,
że strefa A (czyli tańsze bilety) obowiązuje do przystanku Wyszogrodzka Mirosław.
Od 1 marca autobusy linii
nr 28 nie dojeżdżają do Szelig. Obowiązuje tylko aktualna trasa Jachowicza Dworzec
– Wykowo.
Ponadto autobusami linii nr
36 nie dojedziemy ze Słupna
do PKN Orlen. Pojazdy kursują na trasie al. Jana Pawła
II/Mazura do ul. Długiej.
(m.d.)

REWIR II
Osiedla: Radziwie, Góry, Ciechomice, Stare Miasto,
Kolegialna, Międzytorze, Wyszogrodzka
Dzielnicowi przyjmują interesantów
w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku, ul. 1 Maja 3/5
Kierownik II rewiru dzielnicowych
– asp. sztab. Sławomir Orliński,
pokój 209, tel. 024 266 13 26, kom. 696 497 119,
e-mail: s.orlinski@mazowiecka.policja.gov.pl

Rejon nr 12 – mł. asp. Tomasz Karpiński, pokój nr 208, tel.
024 266 11 78, kom. 696 497 113, e-mail: t.karpinski@mazowiecka.policja.gov.pl
Ulice: Bielska (od nr 12 do 14 i od nr 13 do 21), Kaczmarskiego,
Królewiecka (od nr 2 do 18 i od nr 7 do 19), Nowy Rynek (od nr 2
do 22), Sienkiewicza (od nr 26 do 52 i od 35 do 41), Tumska (od
nr 2 do 22 i od 4 do 15).
Rejon nr 13 – mł. asp. Jarosław Górski, pokój nr 208, tel. 024
266 11 78, kom. 696 497 117, e-mail: ja.gorski@mazowiecka.policja.gov.pl
Ulice: 1 Maja (od nr 4 do 10 i od 7 do 11), 3 Maja, Dojazd, Gradowskiego (od nr 18 do 32 i od nr 9 do 19), Al. Jachowicza (od nr
1 do 37), al. Kilińskiego (od nr 17 do 41 i od nr 8A do 12), Królewiecka (od nr 11 do 27 i od 18B do 28), Kupiecka, Misjonarska (od
nr 5 do 9 i nr 22), Padlewskiego, Piękna.
Rejon nr 14 – mł. asp Marcin Bralski, pokój nr 208, tel. 024
266 11 78, kom. 696 497 118, e-mail: m.bralski@mazowiecka.policja.gov.pl
Ulice: 1 Maja (od nr 1 do 3/5 i nr 2), Błonie, Gradowskiego (od
nr 2 do 16 i od nr 1 do 7), Jakubowskiego, Al. Kilińskiego (od nr 1
do 5 od nr 2 do 8), Kolegialna, Kościuszki (od nr 11 do 15 i od nr
14 do 28), Krótka, Misjonarska (od nr 1 do 3 i od nr 2 do 12), Plac
Obrońców Warszawy, Sienkiewicza (od nr 3 do 33 i od nr 2 do 24),
Plac Dąbrowskiego, Zacisze, Warszawska.
c.d.n.
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Zadyma o dym
Posłowie przyjęli ustawę o paleniu papierosów
w miejscach publicznych w formie bardzo złagodzonej w stosunku do pierwotnych założeń.
W projekcie proponowano całkowity zakaz palenia m.in. w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych. Jeszcze przed przyjęciem ustawy przez
Sejm zapytaliśmy znanych ludzi związanych
z Płockiem, co myślą na jej temat. Okazało się,
że restrykcyjne przepisy miały większe poparcie.
Hubert „Spięty” Dobaczewski, wokalista i gitarzysta zespołu Lao Che:

– Nie palę od półtora roku.
Podpisuję się pod pomysłem
zakazu palenia w knajpach. Z
jednej strony dlatego, że po
prostu palenie przeszkadza
mi na co dzień, z drugiej – bo
poniekąd pracuję w klubach,
grając tam koncerty ze swoim zespołem. Graliśmy koncert na Wyspach, w miejscu,
w którym palenie było zakazane, ale chętni mogli udać
się na papierosa do specjalnego pomieszczenia.

siłków, to oczekuję tego, że
spożyję je w czystym klimacie pozbawionym szkodliwej aury. Jestem jak najbardziej za za ka zem pa le nia
(sam jestem niepalący) w
lokalach, chyba, że jest wydzielona strefa dla palących.
Kon klu du jąc, nie lo gicz ną
wydaje mi się sytuacja, że
płaciłbym za niepożądaną
atmosferę.
Dawid „Verres” Gawliński, raper, członek zespołów
Monografia, Oddech Miasta,
Dwa i Pół Promila i Trivium,
założyciel grupy Saligia Entertainment, z którą organizuje imprezy masowe:

jest kolejnym popisem dyskryminacji i zwykłym pretekstem do wystawiania
mandatów.
Ryszard Wolbach, muzyk,
założyciel grupy Babsztyl,
wokalista zespołu Harlem:

– Wiem z doświadczenia,
że do knajp, w których można palić, ludzie po prostu
przestają przychodzić, bo
dym papierosowy im przeszkadza. Uważam, że taki zakaz nie jestem niczym złym.
Stawiam jednak warunek: w
klubach, restauracjach, czy
kawiarniach powinno znajdować się specjalnie wyznaczone miejsce, przeznaczone
do palenia papierosów, w
pobliżu lokalu, np. przy wejściu. Po co psuć sobie imprezę i odłączać się od towarzystwa, z którym spędza się
czas?

Kolejny przystanek Alter-Stacji, czyli KUMKA OLIK
w sali POKiS.
Alter-Stacja – to cykl koncertów Płockiego Ośrodka
Kultury i Sztuki promujący
szeroko pojętą muzykę alternatywną. W ramach tego projektu płocczanie spotkali się
przy Tumskiej 9 z takimi grupami jak: Apteka, Muchy,
Setting The Woods On Fire
czy Planet L.U.C. Teraz, 26
marca wystąpi młoda formacja KUMKA OLIK. Istniejący od zaledwie 3 lat zespół z
Mogilna jest dobrze rozpoznawalny i doceniany na polskiej scenie muzycznej. Już w
2007 roku osiągnął duży sukces dochodząc do finału opolskich Debiutów. Wówczas
zdobył duże uznanie krytyków i fanów wykonując „Bia-

łą flagę” Republiki. W tym
samym roku KUMKA OLIK
na Jarocin Festival zdobył
drugą nagrodę jury. Następstwem jarocińskiego sukcesu
jest sygnowany przez Piotra
Kaczkowskiego album „Minimax Jarocin PL”, na którym
zespół umieścił swoją piosenkę, „Koduję”, która była również wielokrotnie emitowana
na antenie radiowej Trójki,
m.in. w programach Minimax
i Offensywa. W styczniu 2009
r. ukazała się ich debiutancka
płyta, a teraz pracują nad drugim krążkiem.
Koncert rozpocznie się o
godz. 19. Bilety w cenie: 10
zł do nabycia w POKiS.
(rł)

Urodzinowe postanowienia
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Płocku
obchodził 26 lutego drugie urodziny.

Monika Lewczuk, studentka, I wicemiss Polski:

Cezary Supeł, dyrektor Izby Gospodarczej
wręcza prezent beneficjentom prowadzącym firmy
w płockim inkubatorze.

Maciej Włodarczyk, poeta,
znany jako Kapitan Matzky:

– Wol ność jed nych nie
może się odbywać kosztem
drugich. Dlatego wydaje mi
się, że jeśli płacę za usługę –
spożycie płynów tudzież po-

Powrót alternatywy

– Jestem czynnym palaczem. Wprowadzenie ustawy
o zakazie palenia w lokalach
jest jednym z najbardziej
„durnych” pomysłów naszych rządzących. Co to
zmieni? Nic! Każda osoba
idąca do pubu ma na celu
jedno: odpocząć po tygodniu
pracy, spędzić czas ze znajomymi lub po prostu napić się
alkoholu, który jest tak samo
dostępny, jak papierosy. Dlaczego palacz miałby opuszczać miejsce spotkania i ludzi, z którymi miło spędza
czas? Myślę, że gdyby w lokalu były oddzielne pomieszczenia „dla palących” i „niepalących”, to spokojnie załatwiłoby sprawę. To prawo
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Myślę, że w kwestii lokali,
w których podawane są posiłki jest to przepis trafny.
Natomiast puby czy kluby to
miejsca stworzone do tego,
żeby się odprężyć, pobawić,
porozmawiać. Dla wielu
osób palenie jest nieodłączną
czynnością, więc w przypadku zakazu takie miejsca straciłyby swój klimat i przede
wszystkim klientów.
(notował ms)

Jego lider i założyciel Tomasz Wysocki przedstawił
trzy najważniejsze cele do
zrealizowania przez płocki
AIP w najbliższym czasie:
obsługa ponad 30 firm do
końca roku, nawiązanie
współpracy z lokalnymi
uczelniami, oraz wypromowanie start-up’u roku (najlepszego pomysłu biznesowego testowanego w ramach
Akademickich Inkubatorów
Przedsiębiorczości).
AIP w liczbach
1 – tylu pomysłodawców
było potrzebnych, aby założyć Inkubator Przedsiębiorczości w Płocku
16 – liczba firm prowadzonych przez AIP Płock

24 – przez tyle miesięcy
Inkubator pomaga młodym
przedsiębiorcom rozwinąć
skrzydła
34 – liczba pomysłów,
które były inkubowane w
płockim AIP
200 zł – tyle kosztuje prowadzenie firmy w AIP
2.000 zł – na tyle zostało
wycenione
prowadzenie
własnego biznesu bez pomocy AIP
60.000 zł – tyle w ciągu
miesiąca zarabiają najlepiej
działające firmy w AIP
Płock.
Więcej o AIP w Płocku pisaliśmy w poprzednim numerze „Sygnałów Płockich”
(5/226).
(ab)
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Obnażanie hipokryzji

Z zasobów płockiego archiwum

Władze gubernialnego
miasta Płocka (3)

Chociaż Olga Tokarczuk w podróżach spędza wiele czasu, to Płock odwiedziła po raz pierwszy. Miasto zrobiło na niej pozytywne wrażenie. – Może w
mojej kolejnej powieści któryś z bohaterów mógłby
się tu zatrzymać na posiłek czy nocleg – dywagowała.

w latach 1866-1914

Laureatka Nagrody Literackiej Nike 2008 za „Biegunów”
spotkała się z czytelnikami w
ramach cyklu „Płocka Premiera
Miesiąca”. „Prowadź swój pług
przez kości umarłych” – powieść, którą promowała w

Nagły zgon
W marcu 1868 r. Jan Jachimowicz został powołany na
Prezydenta Miasta Płocka, a w
kwietniu tego roku widnieje na
zachowanej liście płac z wynagrodzeniem 900 rubli w srebrze rocznie. Z dokumentów
archiwalnych wynika, że angażował się zwłaszcza w asfaltowanie chodników i brukowanie ulic oraz urządzenie oddziału cholerycznego, jako że
w 1871 r. Płock znowu nawiedziła epidemia cholery.
Spraw tych nie udało mu się
rozwiązać, gdyż 8 lutego 1873
r. zmarł nagle podczas pełnienia obowiązków. Wówczas
opieczętowano najważniejsze
pomieszczenia w ratuszu i natychmiast powiadomiono Rząd
Gubernialny. Jeszcze tego samego dnia Gubernator Płocki
wyznaczył do pełnienia obo-

wiązków Prezydenta Józefa
Widulińskiego, wówczas sekretarza Płockiej Gubernialnej
Rady Opiekuńczej, a wcześniej
inspektora podatkowego i Burmistrza Wyszogrodu.

Trudne zadanie
Asesor kolegialny Józef Widuliński urodził się w Warszawie w 1826 r. Jego ojciec Karol, był sekretarzem generalnym Poczty i Telegrafu. Józef
Widuliński, po ukończeniu w
Warszawie gimnazjum podjął

FOT. ALINA BOCZKOWSKA

Jan Jachimowicz przybył do
Płocka w 1867 r. z guberni mińskiej, gdzie się urodził i wychował. W Mińsku ukończył gimnazjum państwowe. Pochodził z
rodziny szlacheckiej. Posiadał
tytuł radcy dworu. Był katolikiem. Został powołany przez
Gubernatora W. Prewłockiego
na Prezydenta Miasta Płocka na
początku 1868 r. po bardzo
krótko urzędujących Rosjanach: Mitrofanie Aleksandrowiczu i Wasylu Taranowskim
(ostatni był tylko pełniącym
obowiązki). Byli oni powołani
w myśl ukazu z grudnia 1866 r.
o nowym zarządzie w Królestwie Polskim. Widocznie nie
spełnili oczekiwań władz gubernialnych, które doszły do
wniosku, że w Płocku będzie lepiej, gdy prezydentem będzie
katolik, znający polską kulturę i
język. Być może z tych względów w Płocku na różne stanowiska urzędnicze powoływani byli
Polacy wywodzący się z Kresów byłej Rzeczypospolitej –
byli oni swego rodzaju łącznikami między lokalnym społeczeństwem i władzą zwierzchnią.

Prezydent Widuliński
został pochowany
w rodzinnym grobowcu
na cmentarzu miejskim
przy Al. Kobylińskiego
pracę w administracji państwowej. W Płocku znalazł się
około 1870 r. jako urzędnik
rządowy i tu pozostał do
śmierci 18 września 1899 r.
Oficjalne powołanie na Prezydenta Miasta Płocka otrzymał 24 lutego 1873 r. Na samym początku, jeszcze jako
pełniący obowiązki prezydenta
dostał Widuliński niełatwe zadanie – musiał uporządkować
sprawy po zmarłym nagle poprzedniku, stanąć na czele specjalnie powołanej w tym celu
komisji, która miała sporządzić
protokół, spisać pozostawiony
majątek, uporządkować doku-

mentację, przeliczyć pieniądze
znajdujące się w biurku i szafie
etc. Komisja została powołana
12 lutego i nazajutrz przystąpiła do pracy. W jej skład oprócz
Józefa Widulińskiego weszli:
przedstawiciel Sądu, przedstawiciel Gubernatora do zadań
specjalnych, policmajster, ratmani, sekretarz miasta, kasjer
i kontroler Kasy Miejskiej. Komisja pracowała bez przerwy
ponad dobę. Wszystkie czynności zostały zawarte w protokole, następnie opracowane
i przedłożone Gubernatorowi.
Protokół zawiera szczegółowy
opis wszystkich czynności, począwszy od zdjęcia pieczęci z
drzwi prowadzących do Kancelarii, z szafy zawierającej dokumenty i z biurka, przy którym pracował zmarły. Członkowie komisji zebrali, uporządkowali i opisali wszystkie
znajdujące się w gabinecie dokumenty (służbowe i prywatne), wszystkie drobiazgi i pieniądze z szuflad i kasy (większość była umieszczona w kopertach, portmanetce i portfelu
wraz z odpowiednimi adnotacjami skąd pochodzą i na co są
przeznaczone.
Dokumenty i pieniądze prywatne oddano żonie i synowi
zmarłego, służbowe przekazano do depozytu Kasie Miejskiej. Pisma, z których większość dotyczyła robót drogowych w mieście, trafiły do inżyniera gubernialnego zgodnie
z administracyjną procedurą.
Pozostałe dokumenty, w tym
dotyczące utworzenia oddziału
cholerycznego w nowo powstałym szpitalu żydowskim
odłożono do szczegółowej
analizy. W następnej kolejności komisja przystąpiła do rewizji Kasy miejskiej i sporządziła odrębny protokół.
Cdn.
Krystyna Grochowska
W publikacji wykorzystano
materiały Archiwum Państwowego w Płocku

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

W tym wydaniu „SP” przedstawiamy dwóch prezydentów Płocka: Jana
Jachimowicza i Józefa Widulińskiego. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania: skąd przybyli i czym zasłużyli się dla naszego miasta.

Olga Tokarczuk

Książnicy Płockiej, to thriller
moralno-ekologiczny. Jego akcja toczy się w Kotlinie Kłodzkiej. Bohaterką książki jest

wiejska nauczycielka i miłośniczka twórczości Wiliama Blake’a – Janina Duszejko. Również tytuł powieści jest cytatem
z poezji tego angielskiego prekursora romantyzmu. Spokój
starej hippiski burzy seria makabrycznych zbrodni. Giną
osoby, które znęcały się nad
zwierzętami. – Literatura popularna dociera do wielu ludzi i
powinna poruszać naszą wrażliwość. „Prowadź pług...” ma
obnażyć ludzką hipokryzję –
tłumaczyła Tokarczuk, wegetarianka i przeciwniczka uboju
zwierząt.
Fabułę podkreślają czarnobiałe rysunki Jaromira 99.
– Dzieli nas tylko granica,
a i poglądy na świat mamy podobne – wyznała pisarka. Rysownik i autor ciekawych komiksów mieszka niedaleko
Tokarczuk, po czeskiej stronie.
(a.m.)

Kontinuum sztuki
Matejko, Wyspiański, Malczewski i Mehoffer – różne środki wyrazu, różne formy, różni artyści i jeden
mianownik – krakowska Akademia Sztuk Pięknych.
Płocka Galeria Sztuki zaprasza na wystawę
„Akademia – Mistrz –
Uczniowie”, która ma
pokazać trzy epoki –
XIX, XX i XXI wiek
z życia słynnej uczelni
jako przykład kontinuum w artystycznym nau czaniu. – Wysta wa
została tak pomyślana,
aby była formą dialogu
między tymi epokami,
na różnych płaszczyzKasper Żelechowski,
nach – mówi Grzegorz
popiersie
kobiety, 1885
By liń ski, ab solwent
i wy kładow ca krakowskiej
Co zobaczymy? Fragmenty
uczelni, a jednocześnie jeden zbroi, buławę, ozdobny czez artystów biorący udział w piec, małą koronę czy krucywystawie. Wspólnie z żoną fiks – wszystkie były na wypopokażą swoje multimedialne sażeniu uczelnianej pracowni,
„Akropolis” – jak sama nazwa tzw. „graciarni”, w czasach
wskazuje – będące „rozmo- gdy mistrz Matejko z niej kową” z dziełem Stanisła wa rzystał. Będą też rysunki i
Wyspiańskiego. – To nasza szkice Malczewskiego, Meau tor ska wysta wa. Wie le hoffera i Wyspiańskiego oraz
obiektów będzie można zoba- mistrza Jana. W sumie będzie
czyć po raz pierwszy poza można zobaczyć 40 eksponauczelnią – podkreśla Jerzy tów 24 artystów. Wystawie toMazuś, dyrektor PGS.
warzyszą trzy katalogi.
(rł)
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Żyje dla pięknych kobiet

Spory o Ziętka
Powstało o nim kilka artykułów i filmów, w tym najsłynniejszy, bo nagradzany, w
reżyserii Bartosza Blaschke, z którego wyłania się
nieco ponury portret twórcy –
osoby milczącej i zamkniętej
w sobie. W pracy dyplomowej
studentów łódzkiej „filmówki” w końcowej scenie Ziętek
z jedną – z jak je niekiedy
określa – drewnianych „żon”
kładzie się spać. To przykład
„widzenia” artysty przez osoby, które zetknęły się z jego
twórczością, a nie z samym
artystą. Być może trochę dlatego, że ma on niezwykle emocjonalny stosunek do swoich
rzeźb.
– Jadąc do niego byliśmy
nieco uprzedzeni, a okazało
się, że to człowiek niezwykle
kontaktowy, niesamowicie
dowcipny, pogodny i głęboki.
Ma poglądy na temat życia,
sztuki, religii, rzeczy ostatecznych – tłumaczy Grzegorz
Piaskowski, współautor wystawy. – Po kilku słowach zaczął wyciągać wszystkie swoje
skarby, artykuły, listy, prace.
Czasem ciężko wejść mu w
słowo. Pokutują jakieś dziwne
matryce, przez które patrzymy
na tego rodzaju twórczość;
„stłumiony seks”, „psychopatologia twórczości”, etc. Ale
to nie jest wynik jakiejś obsesji. On po prostu uwielbia kobiety.

Bogdan Ziętek: Mam powołanie do pięknych kobiet. (...) To cały mój świat
– Chociaż sam przyznaje, że
miał problemy z kobietami –
wchodzi w słowo Magdalena
Lica-Kaczan, współautorka
wystawy w Spichlerzu.
– A któż ich nie miał – ripostuje Piaskowski. – Jest artystą, w dodatku bezkompromisowym, który nie tworzy dla
poklasku, ale wyłącznie z

własnej potrzeby. Gdyby trafił
do akademii to byłby drugim
Starowieyskim, znaną postacią polskiej sztuki.
– No, ale nie byłby Ziętkiem.
Nie tworzyłby w ten sposób –
dodaje Magdalena Lica-Kaczan i w tym są oboje zgodni.
Ich „spory” o Ziętka trwają
już kilka miesięcy, ale są to

zmagania twórcze, ponieważ
jak sami przyznają, codziennie odkrywają coś nowego i
fascynującego.
Obraz kompletny
Z Ziętkiem problem ma
wielu. To, że jest niepodrabialny można uznać za wartość,
jednak fakt, że jest „nieklasyfi-

Jubileusz „Znaj”

Ucieleśnione marzenie
Utworami Chopina wykonanymi na saksofonie rozpoczęło się spotkanie promujące piąty numer kwartalnika „Znaj”. Jednym z bohaterów tego wydania
pt. „Pamięć” jest właśnie ten genialny polski kompozytor.
Oprócz niego także m.in.
Jan Paweł II, Marian Jachimo wicz, Rafał Wo jaczek,
Franz Kafka, Stanisław Nawrocki.
Promocja piątego numeru
„Znaj”, kwar talnika ar ty styczno-naukowego wydawanego przez płocki oddział
Sto warzy szenia Au torów
Polskich, miała szczególny
charakter. Świętowano pierwszą rocznicę istnienia pisma. – Zrodziło się ono z marzenia wielu ludzi. Próbujemy – artyści i naukowcy –
zapisywać to, co się dzieje
wokół nas – mówił Krzysztof Bieńkowski, redaktor naczelny „Znaj”.
Re dak cja mie ści się w
Płocku, ale pismo swoim
oddziaływaniem daleko wykracza poza granice miasta.

Utwory nadsyłają autorzy z
całej Polski, a poprzez Internet „Znaj” dociera do odbior ców po za gra ni ca mi
kraju.
Ju bi le u szo we spot ka nie
było okazją do podziękowania spon so rom – oso bom
pry wat nym i in sty tu cjom,
które finansowo wspierają
wydawanie „Znaj”. Jednym
z me ce na sów jest Urząd
Miasta Płocka. – Praca, jaką
wykonują członkowie redakcji jest ogromna – podkreślał Bieńkowski. – Ja odbieram 30 e-ma i li dzien nie.
Zdarza się, że kiedy proszę o
na de sła nie
mak sy mal nie
pięciu tekstów, autor przysyła 300 i mówi – wybierz sobie. Jesteśmy jak murarze, z
cegiełek – utworów budujemy pismo. Nikt z członków

FOT. MIROSŁAW NOGALSKI

Wyrzeźbił ich 14, a jedną
wyciął z gąbki, poza tym wykonał ponad 170 mniejszych
figurek około 30-40 centymetrowych. Ewa, Marysia, Królowa Elżbieta, Tancerka,
Anielica – rzeźbione, malowane, wyrysowane, fotografowane, wyśnione, wymarzone, wycięte z gazet, oprawione
w ramki, naturalnych rozmiarów i te mniejsze zaludniają
świat wykreowany przez Bogdana Ziętka, artysty – samouka z Brzeźnicy w woj. dolnośląskim. Na cztery miesiące
zamieszkają w budynku
„Spichlerza” w Płocku. Tam
od 25 marca czynna będzie
wystawa „Kobiety w świecie
Bogdana Ziętka”, którą przygotowuje Dział Etnograficzny
Muzeum Mazowieckiego.

FOT. GRZEGORZ PIASKOWSKI

Jest postrzegany przez duże, lipowe rzeźby kobiet, które tworzy, następnie maluje, myje ubiera, z którymi rozmawia. Obsesja na punkcie kobiet? – Nie, to tylko artystyczna fascynacja kobiecym pięknem
– mówi o artyście Bogdanie Ziętku kurator wystawy Grzegorz Piaskowski z Muzeum Mazowieckiego.

kowany” do żadnej z szufladek z różnymi „izmami” wielu
mocno irytuje. Są prace, które
moglibyśmy określić jako pop
art bliski Warholowi, z drugiej
strony jakiś symbolizm, malarstwo pejzażowe, a nawet art
brut. Jednak kiedy chce się
ująć to w całość, wychodzi
twórczość pełna paradoksów,
absurdalnych zestawień, nieobciążona jakimikolwiek normami. I to jest, tak naprawdę,
fascynujące u Ziętka.
Wystawa będzie miała charakter monograficzny, podsumowujący jego artystyczną
działalność. Autorzy wystawy, którym zależało, by twórczość Ziętka pokazać jak najpełniej, nie skupiają się jedynie na rzeźbie (tej najbardziej
znanej), malarstwie czy fotografii, jak miało to miejsce dotychczas. Zaprezentują, okazuje się po raz pierwszy, m.in.
karty z rysunkami (głównie
kobiet, ale nie tylko), opisami
snów, dowcipami, łamigłówkami, nutami, interesującymi
go sprawami, zamieszczonymi w tomie z dziewiętnastowiecznymi obrazami Tarasa
Szewczenki oraz – nieznaną i
niedocenianą, a tworzoną
pięknym językiem – poezję
artysty.
Wystawa czynna będzie
do 25 lipca.
(rł)

Członkowie redakcji „Znaj” – Krzysztof Bieńkowski,
redaktor naczelny i Wiesława Ludwikowska
redakcji nigdy nie wziął za
to ani złotówki. Pracujemy
społecznie.
Cie ka wym wpro wa dze niem do promocji pisma było wy ko na nie cho pi now skich kompozycji na saksofonie przez Krzysztofa Kralkę. – Ta muzyka przystaje
do różnych stylistyk muzycznych. To świad czy o jej
wielkości – zaznaczył artysta. W tym numerze „Znaj”

zamieszczono wiele tekstów
autorów z Płocka i okolic.
Wśród nich był też nasz redak cyj ny ko le ga Ma riusz
Sepioło. Podczas spotkania
mieli oni możliwość zaprezentowania próbki swoich
ar ty stycz nych
do ko nań.
Uczczono też pamięć zmarłego w lutym członka SAP,
znanego płockiego fotografika Jana Sulimierskiego.
Alina Boczkowska
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Średniowieczne klimaty
W pięknych i gościnnych wnętrzach płockiej katedry 19 marca rusza
XVI edycja Festiwalu Muzyki Jednogłosowej.
Capella all’Antico
W tym roku artystami, którzy jako pierwsi przeniosą nas
w świat średniowiecznej monodii (z gr. monodia – solowy
śpiew) będzie Capella all’Antico z Zamościa. Zespół dysponuje niezwykłym brzmieniem dzięki wykorzystaniu
wiernych kopii średniowiecznych instrumentów ludowych. Jego repertuar stanowią przede wszystkim utwory
średniowieczne, a także kompozycje renesansowych kompozytorów. Capella all’ Antico występowała między innymi w Niemczech, Hiszpanii,
Słowacji czy Rumunii.
Z tegorocznego XXX Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola
Cantorum” (Kalisz) zespół
wyjechał z główną nagroda
Grand Prix – Pucharem Ministra Edukacji Narodowej. W
Płocku wystąpi w piątek 19
marca o godz. 19.
Ensemble Sreteniye
Dzień później o tej samej
porze usłyszymy Ensemble
Sreteniye z Charkowa (Ukraina). Zespół, 20 lat temu, założyła trójka absolwentów
Charkow Instytut Beaux
Arts, zafascynowanych średniowiecznymi pieśniami sakralnymi. Unikalny styl oraz
niezwykły repertuar zaowocowały licznymi nagrodami i
wyróżnieniami dla chóru,
m.in. w 1993 roku, został on
laureatem
International
Church Singing Festival w
Moskwie. Zespół zapewnia

Taki tytuł ma kolejna z imprez organizowanych przez
Ingenium Stowarzyszenie
Edukacji Muzycznej. Jednym ze współorganizatorów
jest Płocki Ośrodek Kultury i
Sztuki. W programie koncert
w wykonaniu uczniów szkół
muzycznych w Płocku – państwowej i ogólnokształcącej
oraz wystawa ze zbiorów Archiwum Państwowego w
Płocku, Muzeum Mazowieckiego, Towarzystwa Nauko-

wego Płockiego, Archiwum
Diecezjalnego i Muzeum
Diecezjalnego. Uzdolniona
muzycznie płocka młodzież
zaprezentuje w kontekście
historycznym płockie życie
muzyczne okresu międzywojennego. Wykonane zostaną
utwory klasyczne dawne i
współczesne.
(red.)
28 marca godz. 18 sala
koncertowa PSM, Wstęp
wolny

Pieniądze na kulturę i sztukę

Mediaeval trio
oprawę muzyczną podczas
nabożeństw, uczestniczy w
festiwalach muzyki sakralnej, a także intensywnie koncertuje głównie w Niemczech i Francji.
Mediaeval trio
W niedzielę, 21 marca wystąpią goście z Norwegii.
Mediaeval trio wykonuje repertuar oparty na średniowiecznej muzyce z terenów
Anglii i Francji, norweskie
średniowieczne ballady i
pieśni, a także kompozycje
współczesnych artystów. Początki działalności grupy
(1997) związane są z intensywną pracą podczas Hilliard
Summer Festival w Anglii i
Niemczech. Dodatkowo trio

współpracowało z artystami
światowego formatu, jak
Linda Hirst i John Potter.
Koncertowali w całej Europie, Kanadzie, a także Stanach Zjednoczonych. Ich debiutancka płyta „Words of
the Angel” została wydana w
październiku 2001 roku. Album stał się natychmiast sensacją i dostał się na listę „Top
10 Bestsellers” prestiżowego
amerykańskiego tygodnika
„Billboard” poświęconego
przemysłowi muzycznemu.
Organizatorami festiwalu
są: Urząd Miasta Płocka,
Płocki Ośrodek Kultury i
Sztuki, Kuria Diecezjalna i
parafia katedralna.
(opr. rł)

Gdzie się wybrać?
20 MARCA

– Recital fortepianowy w
wykonaniu Jerzego Romaniuka. Dom Darmstadt godz.
18, bilety w cenie 10 zł.
– „Lovers saute”; Teatr Dramatyczny, godz. 16.30 i 19
23 MARCA

– „Płocka pamięć o Szopenie” – sesja popularnonaukowa; Towarzystwo Naukowe
Płockie (Plac Narutowicza 8),
godz. 17, wstęp wolny.
25 MARCA

Jerzy Romaniuk, o którym jeden z krytyków
niemieckich napisał „ten człowiek nie tylko grał
Chopina, on był Chopinem”, wystąpi z recitalem
fortepianowym 20 marca w Domu Darmstadt.
tanii, Niemczech, Hiszpanii,
Danii, Włoszech, Jugosławii,
Czechach, Francji, Holandii,
Austrii, Kuwejcie w Emiratach Arabskich, na Węgrzech,
Kubie, Łotwie. W samych tylko Niemczech zagrał ponad
300 koncertów. Jako profesor
daje „master classes” m.in. w
Holandii, Chinach i w Polsce
dla studentów japońskich.
W swoim dorobku ma wie-

Już po raz drugi można składać oferty w konkursie na realizację
zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki. Ponad 445 tys. zł z budżetu miasta zostanie przeznaczone na cztery rodzaje zadań: 1. „Jest
takie miasto Płock” – projekty literackie, teatralne, plastyczne, fotograficzne, muzyczne itp., mające na celu umacnianie tożsamości lokalnej. 2. „Międzyczas” – projekty kulturalne odnoszące się do ludzi, tradycji, miejsc i wydarzeń wpisanych w historię i teraźniejszość Płocka. 3. „Laboratorium EDeK – Eksperymentalne Działania Kulturalne” – projekty innowacyjne, oryginalne, upowszechniające nowatorskie formy ekspresji w sztuce, będące dialogiem ze
współczesnym światem. 4. Działania i przedsięwzięcia mające na
celu upowszechniania polskiej i światowej kultury i sztuki oraz edukację kulturalną. Wnioski należy składać do 7 kwietnia.
Więcej informacji na stronie www.plock.eu.
(m.d.)

– Otwarcie wystawy pokonkursowej pt. „Tradycje wielkanocne”; Dom Darmstadt g. 12.
– Wernisaż wystawy „Kobiety w świecie Bogdana Ziętka”, Muzeum Mazowieckie –
Spichlerz, godz. 17
– Promocja książki Jacka
Pawłowicza „Rotmistrz Pilecki 1901 – 1948” i projekcja filmu o legendarnym rotmistrzu
z zasobów IPN, Książnica
Płocka, godz. 18.

Chopinowskie impresje

Pianista jest profesorem w
Akademii Muzycznej im.
F. Chopina w Warszawie. Debiutował na estradzie Filharmonii Narodowej w Warszawie grając koncert fortepianowy d-moll Brahmsa. Od tamtej pory, to jest od wczesnych
lat siedemdziesiątych, prowadzi ożywioną działalność koncertową. Występował w wielu
krajach m.in.: w Wielkiej Bry-

Muzyka płockiego salonu

26 MARCA

Jerzy Romaniuk

le nagrań płytowych dokonanych w Holandii, Niemczech
a także w Polsce.
(m.w.)

– „Pasja wg św. Jana”. Wykonawcy: Kunach – Ewangelista /tenor/, Jacek Ozimkowski
– Jezus /bas/, Mirosław Borczyński – Piłat /bas/, Marzena
Korchut-Łykowska – sopran,
Piotr Olech – alt, Chór PWSZ
w Płocku „Vox Juventutis”,

Robert Majewski – przygotowanie chóru, Płocka Orkiestra
Symfoniczna, Toporowski –
dyrygent. W programie: J.S.
Bach – Pasja wg św. Jana,
godz. 19, Bazylika Katedralna;
wstęp wolny.
– Koncert zespołu KUMKA
OLIK w ramach cyklu AlterStacja; Płocki Ośrodek Kultury
i Sztuki, godz. 19, bilety w cenie 10 zł do nabycia w POKiS,
Centrum Informacji Turystycznej (Stary Rynek 8) oraz
w amfiteatrze (ul. Rybaki 15).
27 MARCA

– Koncert chóru rosyjskiego
„Solnceworoth”; (organizator
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki); Muzeum Mazowieckie, ul.
Tumska 8, godz. 17, wstęp
wolny.
– „Lato w Nohant”; Teatr
Dramatyczny – premiera prasowa; godz. 19
28 MARCA

– „Lato w Nohant” – premiera na Międzynarodowy
Dzień Teatru; Teatr Dramatyczny, godz. 19
30 MARCA

– „Lato w Nohant”; Teatr
Dramatyczny, godz. 9
31 MARCA

– „Lato w Nohant”; Teatr
Dramatyczny, godz. 9
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Z tarczą i na tarczy
Finisz rozgrywek sezonu zasadniczego piłkarzy ręcznych trwa. Za nami
kolejne dwa spotkania poprzedzające fazę play-off. Porażka we własnej hali z odwiecznym rywalem z ziemi świętokrzyskiej i wyjazdowe zwycięstwo
z akademikami z Gdańska – to bilans szczypiornistów płockiej Wisły.
W 20. kolejce ligowych
zmagań (24.02) Wisła spotkała
się we własnej hali z Vive Kielce. Mimo znacznej poprawy
gry w obronie i waleczności w
ataku płocczanie przegrali
24:28 (10:14). Faworyzowana
ekipa gości pod wodzą trenera
Bogdana Wenty przyjechała do
Płocka z pewnością walczyć o
wygraną, ale nawet porażka nie
pozbawiłaby jej pierwszego
miejsca w ligowej tabeli, gdyż
przewaga jaką wypracowali sobie kielczanie przez cały sezon
jest imponująca i nie do zniwelowania.

Płocczanie wystartowali w XXX Półmaratonie Wiązowskim, jednym z najstarszych w Polsce.

oprócz zmagań na krajowym
podwórku toczą ciężkie boje w
europejskiej Lidze Mistrzów.

Zwycięstwo w Gdańsku
Kolejne spotkanie (6.03) Wisła rozegrała w Gdańsku. Rywal może nie z najwyższej półki, ale z pewnością wymagający. AZS AWF Gdańsk już niejednokrotnie sprawiał niespodzianki w ligowych zmaganiach, a do tego prowadzony
jest przez II trenera kadry narodowej Daniela Waszkiewicza.
Zgodnie z oczekiwaniami akademicy toczyli wyrównany pojedynek z pretendentem do mistrzowskiego tytułu przez większą część spotkania. Do 40.
minuty wynik był sprawą
otwartą, natomiast później górę

Trzeci od prawej przedstawiciel
płockiego TKKF Sebastian Dymek
Tegoroczną edycję biegu
ukończyło 1034 zawodników,
co jest absolutnym rekordem w
historii tej imprezy. Musieli oni
pokonać dystans 21 km i 100 m.
Zmagania zdominowali biegacze zza wschodniej granicy. Zajęli oni cztery czołowe miejsca.
Honor Polski obroniła Iwona
Lewandowska, która zwyciężyła
w klasyfikacji kobiet.
Najlepiej z płockich biegaczy
wypadł Marcin Stańczak. Z czasem 1h24’27” zajął 64. miejsce
w klasyfikacji generalnej. W

półmaratonie udział wzięli także: Sebastian Dymek (143. miejsce) Jacek Żółtowski (166), Ireneusz Bedyk (276), Paweł Wołos (354).
W biegu na 5 km jedynym
płockim zawodnikiem był 82letni Eugeniusz Malanowski.
Wywalczył drugie miejsce w
swojej kategorii wiekowej. Bieg
we Wiązownej był ostatnim
sprawdzianem TKKF Płock
przed V Półmaratonem Warszawskim, który odbędzie się 28
marca.
(seb)

Bardzo blisko podium
FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Zamurowana bramka Vivy
Mecz zatem miał wymiar
przede wszystkim prestiżowy i
wprowadzający kibiców w serię spotkań pomiędzy ekipami
z Płocka i Kielc. Nikt przecież
nie wyobraża sobie innego scenariusza, jak wielki pięciomeczowy finał obu zespołów w
walce o mistrzostwo Polski. Jeśli dołożymy do tego dwa spotkania półfinałowe (10 i 17.03)
w Pucharze Polski to rzeczywiście spotkanie sezonu zasadniczego wygląda przy tym jak
mecz o przysłowiową „pietruszkę”.
Na szczęście dla kibiców
obu drużyn spotkanie było
niezwykle zacięte i emocjonujące. Pierwsza połowa rozpoczęła się po myśli płocczan,
którzy prowadzili najpierw 3:1
a potem 4:2. Później do głosu
doszli goście, którzy mimo nienajlepszej postawy w ataku
zdołali wyjść na prowadzenie i
nie oddali już go do końca
spotkania. Spora w tym zasługa
bramkarza kielczan. Marcus
Cleverly w znakomitym stylu
zbijał piłki po rzutach szczypiornistów Wisły i tym samym
stwarzał swoim kolegom szanse na powiększanie różnicy
bramkowej. Podopieczni trenera Thomasa Sivertsona, mimo

że momentami grali nieco
niefrasobliwie i chaotycznie
w ataku, próbowali wyćwiczonych na treningach nowych zagrań, co przynosiło zamierzone
efekty. Jeszcze w pierwszej połowie płocczanom udało się
zniwelować niekorzystny wynik do jednej bramki, ale minuta nieuwagi kosztowała ich kolejne trzy gole i do przerwy
prowadzili goście 14:10.
Po zmianie stron obraz gry
był taki sam. Wisła próbowała
gonić wynik i w 51. minucie
znów zbliżyła się na jedną
bramkę.
Rezultat
21:22
wzbudził emocje w ostatnich
minutach, ale wtedy znów na
drodze wiślakom stanął Cleverly, który „zamurował” kielecką bramkę, a Tomasz Rosiń-

Biegowy sprawdzian

Nafciarze nie zdołali przełamać dobrej passy Vivy
ski i Patryk Kuchczyński wyprowadzili Vive na bezpieczne
prowadzenie.
Ostatecznie
mecz zakończył się wynikiem
28:24 dla zespołu Bogdana
Wenty, ale wciąż sprawa złotego medalu jest otwarta, gdyż w
płockim zespole widać wyraźny progres formy, natomiast
kielczanie wydają się być już
nieco przemęczeni wyczerpującym sezonem, w którym

wzięło doświadczenie. Wisła w
ostatnich 15 minutach dzięki
znakomitej dyspozycji formacji ofensywnej i wyśmienitej
postawie w bramce Marcina
Wicharego, zdołała wypracować sobie bezpieczną przewagę, którą umiejętnie kontrolowała do końca spotkania. Zakończyło się ono wynikiem
31:25 (15:16).
Piotr Marek Nowicki

O Ś W I A D C Z E N I E
W związku ze skandalicznym zachowaniem części kibiców podczas meczu Wisła Płock –
Vive Kielce 24 lutego, pod adresem trenera Bogdana Wenty – Płockie Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej wyraża ubolewanie i stanowczy sprzeciw wobec takich zachowań, które
godzą w wizerunek kibiców, a przede wszystkim naszego klubu Wisły Płock.
Stowarzyszenie ma nadzieję, że podobne zdarzenia nie będą miały miejsca w przyszłości.
Zarząd Płockiego Stowarzyszenia Sympatyków Piłki Ręcznej
Sygnały Płockie nr 6 (228) | 15 marca 2010

Czwarte miejsce drużynowo
zajęli biegacze TKKF Płock w
Biegu Trzech Jezior w Trzemesznie.
W ósmej edycji tego ciężkiego, przełajowego biegu drużyna
TKKF Płock wystąpiła po raz
ósmy. W ekipie znaleźli się
Przemysław Giżyński oraz Edmund Stańczak, którzy uczestniczyli we wszystkich biegach od
2003 roku. Zwycięzcą biegu został Tomasz Szymkowiak –
olimpijczyk z Pekinu na dystansie 3000 m z przeszkodami. Dobre miejsca zajęli płocczanie.
48-letni weteran biegów ulicznych Wojciech Więckowski po-

zostawił w pokonanym polu
wielu młodszych rywali. Uzyskał świetny czas (53:06), który
dał mu wysoką, piątą lokatę w
klasyfikacji generalnej. Tuż za
nim uplasował się Przemysław
Giżyński. Wysokie, jednak pechowe, 4 miejsce zajęli płocczanie w klasyfikacji drużynowej.
Zwyciężył MLUKS Trzebiatów, zaś do trzeciej ekipy „BiegNadJeziorskiem.pl” płocczanom zabrakło 4,5 minuty. W
ekipie TKKF Płock wystartowali także Marcin Stańczak (37
miejsce), Edmund Stańczak
(194), Zofia Chądzyńska (225).
(seb)

Oferty na sport
Do 7 kwietnia mogą zgłaszać swoje oferty organizacje, które
chcą wziąć udział w konkursie na realizację zadań publicznych z
zakresu kultury fizycznej i sportu w 2010 roku. Dotacje zostaną
przyznane na trzy rodzaje zadań: 1. Szkolenie zawodników oraz
upowszechnianie sportu poprzez udział w zawodach miejskich,
wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. 2. Organizacja zawodów sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych na terenie Płocka. 3. „Sportowe lato w mieście” – zagospodarowanie
czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie zajęć
sportowo-rekreacyjnych od 15 czerwca do 31 sierpnia 2010 r.
Więcej informacji na stronie www.plock.eu.
(m.d.)
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Płockie Ergowiosła 2010
Tegoroczne wiosłowanie
w hali na dystansie 500 m
przyniosło jak zwykle wiele
sportowych emocji, ale również doskonałej zabawy, zarówno dla osób dorosłych,
jak i dla młodzieży. W kilkunastu kategoriach rywalizowali ze sobą gimnazjaliści,
licealiści, studenci, przedstawiciele służb mundurowych,
osoby niepełnosprawne i zawodnicy wyczynowi zrzeszeni na co dzień w Szkole
Mistrzostwa
Sportowego
(SMS) przy popularnej płockiej „Siedemdziesiątce”. Nie
zabrakło także biegu VIP-ów
oraz rywalizacji dziennikarzy i nauczycieli, w której triumfował Sebastian Dymek z
Biura Prasowego Urzędu
Miasta Płocka. Wzorem lat
ubiegłych na starcie stanęli
również uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły w Dobruszce (Czechy).

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Już po raz XVIII przy współpracy Urzędu Miasta Płocka rozegrano w Zespole Szkół Technicznych zawody z cyklu Płockie Ergowiosła. Jednocześnie był to już XV Memoriał Kazimierza Młynarkiewicza. Impreza co roku gromadzi na starcie kilkuset amatorów tzw. „suchych wioseł”.

Wśród zawodniczek z pewnością są przyszłe mistrzynie

Futbol amerykański

kategorii szkół ponadgimnazjalnych wśród chłopców
zwycięstwo odniósł uczeń
Zespołu Szkół Technicznych
Konrad Ruszkowski, którego
nazwisko w gronie triumfatorów tych zawodów pojawia
się od kilku lat. Podobnie jest
wśród dziewcząt, gdzie Monika Pełka reprezentująca
Zespół Szkół Centrum Edukacji na najwyższym stopniu
podium staje już od 5 lat.
Pierwsze sukcesy na ergometrze odnosiła już jako uczennica gimnazjum w Radzanowie. Obecnie trenuje pchniecie kulą i rzut dyskiem pod
okiem trenera Mirosława
Nisztora. Rywalizujący dziś z
sobą juniorzy zrzeszeni w
płockiej SMS to także reprezentanci Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, które co
roku liczy się w walce o medale mistrzostw Polski. Widać zatem, że impreza, która
z roku na rok przyciąga jeszcze w fazie eliminacji szkolnych coraz większą liczbę
uczestników, w pełni realizuje przesłanie patrona memoriału, który był wielkim orędownikiem
wychowania
młodzieży w sportowym duchu. Piotr Marek Nowicki

Biegi przełajowe

Wielki apetyt na finał
Mustangs Płock będą walczyć w tym sezonie o awans do pierwszej ligi futbolowej, co nie udało się zespołowi rok temu. Wiosną w barwach zespołu zagrają nowi zawodnicy.
kontuzje. – Apetyt rośnie w
miarę jedzenia – mówi „Sygnałom” rzecznik prasowy
Mustangów, Paweł Chlebny.

FOT. KONRAD SKIBA

Awans do półfinału był na
wyciągnięcie ręki, ale tuż
przed decydującym meczem
płocki zespół zdziesiątkowały

Patrząc na triumfatorów
poszczególnych kategorii
szkolnych można by pokusić
się o stwierdzenie, że Płockie
Ergowiosła są jednym z elementów wychowujących i
kształtujących przyszłych mistrzów płockiego sportu. W

Płockie Mustangi mają już trzy lata

– Chcemy jak najlepiej pokazać się w tym sezonie. To nowi
gracze przesądzą w tym roku
o naszej pozycji w tabeli. Do
startu ligi zostało nam niewiele ponad miesiąc, dlatego
ciężko trenujemy, trzy razy w
tygodniu. Chcemy dostać się
do finału Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego i powalczyć o awans.
Najbliższy mecz już 24
kwietnia, przeciwko Warsaw
Spartans. Po potyczce ze stołecznym klubem, liga ruszy
na dobre. – Plan minimum to
wygrać przynajmniej cztery
mecze i awansować do rozgrywek play-off – mówi
rzecznik prasowy Mustangów. – Na pewno nie będzie
to dla nas łatwy sezon, ale
myślę, że trener Tomasz Włudarski wie co robi i w sezonie
pokażemy futbol, jakiego w
Płocku jeszcze nie było.
Mariusz Sepioło

Wicemistrz młodzików
W Józefowie k/ Otwocka
na początku marca odbyły się
Mistrzostwa Mazowsza w
biegach przełajowych, w których bardzo dobrze spisali się
zawodnicy Miejsko-Ludowego Klubu Lekkoatletycznego w Płocku.
Rafał Błaszczak został wicemistrzem Mazowsza w
biegu na dystansie 1500 m w
kategorii młodzików. Niedużo do medalu zabrakło Emilowi Myserze, który był
czwarty na dystansie 2000 m
w kategorii juniorów młod-

szych. W zawodach wysokie
punktowane miejsca zajęli
też inni zawodnicy MLKL
Płock. Na dystansie 1000 m
– młodziczki: Justyna Budnicka (9. miejsce), Anna
Szczutowska (13), Klaudia
Gontarska (22), Sandra Niedziałkowska (34). Wśród
młodziczek na 1500 m: Iwona Niska (11), Kinga Nisztor
(19), Agata Nowicka (21).
Młodzicy na 1500 m – Mateusz Seżalski (42), juniorzy
młodsi na 2000 m – Dominik
Gontarski (28).
(m.n.)

Wiktoria najlepsza
Dziewięcioletnia tenisistka stołowa MLUKS Nadwiśla nin Płock, uczen ni ca
SP 20 w Płocku, Wiktoria
Ziemkiewicz wygrała Indywidualne Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego
w kategorii żaczek (do lat
10 – rocznik 1999 i młodsze).
To pierwszy tytuł mistrzowski tej niezwykle utal-

entowanej młodej zawodniczki. Płoc czan ka wy wal czyła tym samym awans do
nie o fi cjal nych mi strzostw
Pol ski w tej ka te go rii
wiekowej – Turnieju o Puchar Przeglądu Sportowego
i Polskiego Związku Tenisa
Stołowego, który odbędzie
się w Gdańsku w ostatni
weekend marca (27-28).
(nw)
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Portret Baby Jagi

Sprawdzian z Chopina

Jak wygląda Baba Jaga wiedzą przedszkolaki, które wzięły udział
w III Regionalnym Przeglądzie Twórczości Plastycznej zorganizowanym
przez Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jasia i Małgosi w Płocku.

FOT. MP 4

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Rok Chopinowski zainspirował nauczycieli z Gimnazjum nr 8 do zorganizowania konkursu. Gimnazjaliści z Płocka i okolic mogli wykazać się w nim
zdolnościami plastycznymi i wiedzą muzyczną.

Piękne stroje bajkowych postaci to zasługa rodziców
Portrety można teraz podziwiać w holu ratusza do końca
marca. Na konkurs nadesłano
prace z 32 placówek. Wykonane są techniką kolaż. Jury
zachwyciły wszystkie, więc
nagrodzili ich autorów.
Dziewczynki otrzymały plecaki w kształcie pluszaków, a
chłopcy samochody na baterie. Oprócz tego dla każdego

był zestaw przyborów plastycznych oraz prezenty dla
przedszkoli. Fundatorem nagród był współorganizator imprezy – Urząd Miasta. Sprawami organizacyjnymi kierowała Dorota Kolasińska.
– Uroczystość wręczania
nagród miała bogatą oprawę. Najpierw w programie
słowno-muzycznym zapre-

zentowały się pięciolatki.
Później grupa sześciolatków
wystąpiła z bajką o intrygującym tytule „Królewna
Śnieżka i ośmiu krasnoludków”. Na zakończenie był
pokaz tańca dyskotekowego
również w wykonaniu sześciolatków – mówi Teresa Fijałkowska, dyrektor przedszkola nr 4.
(ab)

Urodziny z fasonem
Wiele szumu zrobili w Płocku z okazji swojego jubileuszu członkowie zespołu
Quest. Na imprezę w budynku kina Nowe Przedwiośnie zajechali czarnym lincolnem, a jednym z punktów programu było wkroczenie grupy uzbrojonych i
zamaskowanych funkcjonariuszy płockiej policji.

I Powiatowy Konkurs Wiedzy Muzycznej odbywał się pod
hasłem „Fryderyk Chopin –
twórca nam najbliższy”. Pierwszy etap polegał na dostarczeniu pracy plastycznej wykonanej przez grupę uczniów. W tej
kategorii tryumfowali gimnazjaliści ze szkoły w Łęgu Probostwie, drugie miejsce zajęli uczniowie Gimnazjum nr 1 w Płocku, a trzecie z Gimnazjum nr 10.
Drugi etap polegał na sprawdzeniu wiedzy o kompozytorze i
jego dziełach. Uczestników oceniano indywidualnie. Musieli
oni rozwiązać test z wiedzy
ogólnej, określić miejsca
i obiekty przedstawione na fotografiach oraz rozpoznać frag-

menty utworów. Najlepiej w
tym sprawdzianie wypadła Ewa
Śrubka z Gimnazjum nr 5, druga była Maja Grabowska z Gimnazjum nr 10, a trzecie Małgorzata Kramarz także z „Piątki”.
Zwycięzcy otrzymali cenne
nagrody, m.in. odtwarzacze
DVD, mp3, instrumenty muzyczne, słuchawki, które ufundowała Rada Rodziców.
– Chcemy organizować kolejne edycje konkursu, poświecone
polskim kompozytorom. Młodzież uczy się o nich w szkole,
więc jest to dobra okazja do utrwalenia i pogłębienia zdobytej
na lekcjach wiedzy – mówi Bożena Tyburska, nauczyciel muzyki w Gimnazjum nr 8. (ab)

Gwia zdor skie ju ry
Gitarzyści amatorzy mogą spróbować swoich sił
w II Płockich Konfrontacjach Gitarowych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury.
FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Jeden z płockich muzyków
rockowych określił kiedyś
Płock mianem „discopolowego zagłębia”, uważając, że
mieszka tu bardzo wielu fanów tego gatunku muzyki.
Obserwując uczestników jubileuszowej imprezy widać, że
discopolowy Quest, ma sporo
zwolenników zarówno wśród
młodzieży, jak i starszego pokolenia. Jubileusz był okazją
do zaprezentowania nowej
płyty zespołu pt. „Spectrum”.
Imprezę prowadził znany w
muzycznym światku Paweł
Konnak – Konjo, wystąpił
gwiazdor muzyki disco polo z
formacji „Jorrgus”, a urodzinowy tort wnieśli „Merylin
Monroe” i „Elvis Presley”.
Jubileusz był zorganizowany z wielką pompą – limuzynami, hostessami-króliczka-

Wręczenie nagród uświetnił koncert w wykonaniu uczniów i absolwentów Gimnazjum nr 8.

(Od lewej) Grzegorz Woja, Jacek Kozakiewicz,
Dariusz Kilanowski. Nieobecny był na jubileuszu
czwarty „Queściak” – Piotr Kwiatkowski
mi i bardzo rozbudowaną obsługą medialną. Niestety,
liczni kamerzyści i fotografowie często zasłaniali głów-
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nych bohaterów wieczoru,
tak że publiczność zdana była tylko na odbiór audio poprzez nagłośnienie.
(ab)

Konkurs adresowany jest do
solistów i zespołów gitarowych (najwięcej ośmioosobowych). W grupie solistów
przewidziano dwie kategorie wiekowe: do
15 lat włącznie oraz
od 16 roku życia.
Można prezentować utwory własne
lub z szeroko pojętej
klasyki gitarowej, na gitarze klasycznej, akustycznej,
elektrycznej lub basowej. Zdobywcy głównych nagród będą
mieli możliwość nagrania

dwóch utworów w studiu nagrań MDK. Laureaci zaprezentują się publiczności podczas
koncertu 14 maja. W jury zasiadać będą Krzysztof
Misiak, znany instrumentalista z Płocka
oraz Mietek Jurecki,
autor wielu sukcesów Budki Suflera,
multinstrumentalista i
aranżer, autor piosenek
do seriali TV.
Zgłoszenia przyjmowane są
do 23 kwietnia. Szczegóły na
www.mdk-plock.pl.
(ab)

Cytat numeru

Kiedyś ludzie mieli więcej czasu,
żeby z kimś pogadać patrząc sobie w oczy,
teraz w zasadzie komunikują się kciukiem
wysyłając sms-y lub przez „gotującą” się komórkę.

Ryszard Rynkowski
piosenkarz

BĘDZIE

SIĘ

Bilety na

DZIAŁO

Musical w Sanremo

AUDIORIVER
W marcu ruszyła sprzedaż biletów na płocki Audioriver, na którym 6-8 sierpnia wystąpią m.in.:
Ellen Allien, Hybrid live, Qemists
Soundsystem, Karotte oraz Dusty Kid live.

Ellen Allien

Dwudniowe bilety z pierwszej puli kosztują 70 złotych. Ta cena obowiązuje do 30
kwietnia. Od 1 maja do 31 lipca za karnet
zapłacimy już 100 zł, od 1 sierpnia – 130
zł, a w czasie imprezy – 70 zł za bilet jednodniowy. Można je kupić w sieci Ticketpro w całej Polsce (w Płocku w Centrum
Informacji Turystycznej przy Starym Rynku 8) oraz na stronie www.ticketpro.pl.
(rł)

Z ukosa

Pierwszy płocki, całkowicie autorski musical przygotowany w Młodzieżowym Domu Kultury „Drogi życia” został zakwalifikowany do tegorocznej
edycji Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Szkolnej w stolicy włoskiej piosenki, Sanremo. Wykonawcy (młodzież gimnazjalna i licealna)
21-24 kwietnia zawalczą o Grand Prix konkursu. W zorganizowaniu wyjazdu
finansowo pomógł Urząd Miasta.
(ab)

blok rysunkowy

W oczekiwaniu na wios nę ,
kilka cieplejszych refleksji,
niekoniecznie meteorologicznych...

Popatrz jak nam wiosna ubiera przyrodę
i rozbiera panny, a zwłaszcza te młode.
Lech Konopiński

Wiosna jest rozpuszczaniem zimy.
Ludwik Jerzy Kern

Wróbel: Ile to się trzeba naćwierkać,
żeby przyszła wiosna.
Karel Čapek

Wiosna ubiera drzewa,
szkoda że nas nie przyodziewa.
Tadeusz Gicgier

Fantazja to wieczna wiosna.
Friedrich Schiller

