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PISMO URZĘDU MIASTA PŁOCKA

Potrzebna pomoc

Dni pełne wrażeń
Do Płocka zjechało się rycerstwo, na ulicach pojawiły się damy w secesyjnych strojach
i panowie na bicyklach, a na licznych kramach oferowano różności dla ducha i ciała.
To zaledwie część atrakcji, które czekały na mieszkańców i gości podczas tegorocznych
Dni Historii Płocka oraz Dnia Chemika.

Swoją radość z uchronienia się przed żywiołem płocczanie wyrazili wielkim czerwonym
napisem, który stworzyli na workach z piaskiem: Nie daliśmy się. Borowiczki 2010.
Niestety, sąsiednie gminy mocno ucierpiały
w powodzi, dlatego prezydent Płocka apeluje
o pomoc dla poszkodowanych.
Czytaj str. 4-5

Dwa filmy otrzymały główne nagrody w tegorocznej, jubileuszowej edycji międzynarodowego festiwalu filmów turystycznych w Płocku. Na
zdjęciu Dariusz Bógdał z nagrodą za fotoreportaż w kategorii przyroda.
Czytaj str. 7

Angels of Fire
Podczas
siódmej edycji gali Angels of Fire
pub licz ność
mogła podziwiać i „wgryzać się” w tajniki sportów
walki podczas
15. ringowych
starć. Jednak największe emocje towarzyszyły
pojedynkom o mistrzowskie pasy oraz tym naznaczonym przez organizatora jako walki wieczoru.
Czytaj str. 17

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Dwa raz Grand Prix

Na Starówce czekało na zwiedzających wiele atrakcji
Podczas oficjalnego otwarcia imprezy prezydent
Mirosław Milewski przekazał klucze do bram mieszczanom – obrońcom Płocka z 1920 r. W ich postaci
wcielili się odtwórcy ról w inscenizacji, która zostanie
pokazana w sierpniu z okazji 90. rocznicy obrony
Płocka przed bolszewikami. Zapraszając do skorzystania z przygotowanych atrakcji prezydent zaapelował, aby podczas zabawy nie zapominać o poszkodowanych przez powódź i pomóc im w usuwaniu jej
skutków. Przez trzy dni kwestę na remont Szkoły
Podstawowej w Borkach w gminie Gąbin prowadzili
harcerze z ZHP i ZHR.
Święto miasta było okazją do uhonorowania osób,
które przyczyniają się swoją działalnością do jego
świetności. Statuetkę księcia Bolesława III Krzywoustego i tytuł Płocczanina 2009 Roku otrzymał Grzegorz Stellak, trener płockich wioślarzy i prezes Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. – Tutaj się urodziłem, wychowałem, tu spełniałem swoje dziecięce
i młodzieńcze marzenia. Teraz próbuję spłacać miastu

dług, pomagając młodym ludziom, którzy chcą realizować się poprzez sport – powiedział laureat. Nagrody w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury otrzymali: Lena
Szatkowska, dziennikarka „Tygodnika Płockiego”,
Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” oraz Młodzieżowy
Dom Kultury.
Podczas trzydniowych uroczystości działo się bardzo wiele. Kolekcjonerzy, amatorzy współczesnego
rzemiosła, jak też smakosze mogli znaleźć coś dla siebie na około 200 kramach wystawionych podczas 2.
Jarmarku Tumskiego. Wielu wrażeń dostarczyło nocne zwiedzanie muzeów, w tym noc kabaretowa w Muzeum Mazowieckim, gdzie aktorzy płockiego teatru
zaprezentowali spektakl „Zielony Balonik”. A w amfiteatrze wypełnionym po brzegi dwa niezapomniane
koncerty – Teatru Muzycznego Roma i Gorana Bregovica.
Alina Boczkowska
Fotoreportaż z trzydniowej imprezy na str. 20.
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Nagrodzony sukces

Będą kolonie

Fotoradar pracuje
Po uzgodnieniu z Komendą Miejską Policji w
Płocku miejsc przeprowadzenia kontroli ruchu
drogowego przy użyciu
fotoradaru, Straż Miejska planuje pracę urządzenia w czerwcu na nastę pu ją cych
uli cach:
Bielska, Dobrzykowska,
Dobrzyńska, Gościniec,
Gra bów ka, Har cer ska,
Kor cza ka, Łu ka sie wi cza, Otolińska, Piłsudskie go,
Pop ła ciń ska,
Sier pec ka, Sło necz na,
Szpitalna, Wyszogrodzka, Zielona, Żyzna.
Jolanta Głowacka
rzecznik prasowy
Straży Miejskiej

Mło dzi szczy pior ni ści za osią gnię cia spor to we w sezonie
2009/2010 otrzy ma li na gro dy Pre zy den ta Mia sta Płoc ka.
Juniorzy wywalczyli tytuł Mistrza Polski, a juniorzy młodsi zdobyli wicemistrzostwo kraju.

Do Bahrajnu

Siedziba dla TPD

Prezydent Mirosław Milewski gratulował młodym szczypiornistom
sportowych osiągnięć
Nagrody finansowe zawodnikom, trenerom i działaczom wręczyli: Mirosław Milewski, prezydent Płocka i jego zastępca Piotr Kubera. – Szkolenie młodzieży w płockiej piłce ręcznej jest najlepsze w kraju, czego dowodem są wasze sukcesy – mówił
prezydent Milewski. – Warto ciężko pracować i przykładać się do treningów, aby
sięgać po najwyższe laury. A to jest przepustka do zawodowej piłki ręcznej.
Prezydent podziękował sportowcom za to, że wspaniale reprezentują i promują
Płock w kraju i za granicą.
(ab)

Świętość w rodzinie
Prawie 200 osób wzięło udział w V Pieszej Pielgrzymce Rodzin do miejsca
kultu św. Joanny Beretty Moli w Imielnicy.

FOT. ALINA BOCZKOWSKA

Filmy naukowe
W tym roku Koło Naukowe Fotografii i Filmu działające w płockiej
fi lii Po li tech ni ki War szawskiej, którego opiekunem jest Mariusz Portalski, zaplanowało pokazy filmów naukowych
dla młodzieży ze szkół
ponadgimnazjalnych.
W pierwszym spotkaniu, podczas którego zaprezentowano trzy filmy
z dziedziny fizyki, wzięło udział około 500 uczniów. Kolejne dwa pokazy odbędą się już po
wakacjach.
(ab)

Zadania z pomocy
Dziewięć organizacji pozarządowych otrzyma
dofinansowanie na realizację zadań publicznych
w zakresie pomocy społecznej. Z budżetu miasta
na II edycję konkursu przeznaczonych zostanie
183 tys. zł. Środki te wykorzystane będą na realizację 11 zadań. Pełna lista organizacji oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie
bip.plock.eu.
20 sportowców i czterech trenerów gościć będzie
od 28 czerwca do 4 lipca w Manamie (Bahrajn).
Odbywać się tam będą 44. Międzynarodowe Igrzyska Szkolne. Płoccy młodzi sportowcy uczestniczą
w tych zawodach od 17 lat. Wśród zawodników,
którzy będą walczyć w Manamie znaleźli się pływacy, lekkoatleci, piłkarze nożni oraz ręczni.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

240 dzieci z płockich
szkół
pod sta wo wych
i gim na zjów po je dzie
w sierpniu na kolonie
do fi nan so wa ne przez
Urząd Miasta. Tak jak w
ubiegłym roku, młodzi
płocczanie wyjadą nad
morze. Organizator zagwa ran tu je uczest ni kom
kolonii wygodny i bezpiecz ny prze jazd na
miej sce wy po czyn ku,
ubez pie cze nie, wy ży wie nie i zak wa te ro wanie, opiekę medyczną
i pedagogiczną, a nad
wodą – ratownika.
(am)

PREZYDENT ZARZĄDZIŁ

Pielgrzymi wyruszyli sprzed kościoła św. Stanisława Kostki
Wierni z różnych miejscowości diecezji płockiej zgromadzili się przed kościołem św. Stanisława Kostki w Płocku. Stąd wyruszyli do kościoła w Imielnicy,
gdzie uczestniczyli we mszy św. celebrowanej przez bpa Piotra Liberę. – Podczas
marszu rozważaliśmy różne aspekty życia świętej, m.in. rozmawialiśmy o rodzinie,
z jakiej się wywodziła. Nasze korzenie są bardzo ważne, bo właśnie w rodzinie rodzi się świętość – powiedział Andrzej Mejer, który wraz z żoną Leonardą jest animatorem pielgrzymki.
(ab)

Płocki oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
otrzymał w użyczenie nieruchomość znajdującą
się przy ul. Mickiewicza. Budynek o pow. 385
mkw. będzie użytkowany przez organizację do
31 marca 2015 roku. Odbywać się tam będą
warsztaty terapii zajęciowej.

Biała sobota
Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej zaprasza
19 czerwca na „Białą Sobotę” w ramach,
której planowanych jest wiele badań
przesiewowych.
W Przychodni Podstawowej i Specjalistycznej
Opieki Zdrowotnej w Płocku przy ul. Miodowej
2 będą w tym dniu dla osób dorosłych udzielane
porady: okulistyczne, dermatologiczne, neurologiczne, laryngologiczne, pulmonologiczne, reumatologiczne i psychiatryczne. W sytuacjach koniecznych porady specjalistów zostaną poszerzone o niezbędne zabiegi lub badania w ramach danej porady (np. płukanie uszu, badanie ciśnienia
śródgałkowego, dna oka, ostrości wzroku, spirometria, audiometria). Bezpłatne świadczenia
udzielane będą w godzinach 8 -14.
Rejestracja osobiście lub telefonicznie: Przychodnia Specjalistyczna ul. Miodowa 2 tel. 24/
364-53-02, 364-53-41; Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc tel. 24/ 364-53-26; Poradnia Skórno –
Wenerologiczna tel. 24/ 364-53-07; Poradnia
Zdrowia Psychicznego tel. 24/ 364-53-21. (rł)
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Nowe przedszkole i żłobek

W Parku bez podatku

Prawdopodobnie już w październiku na Podolszycach Południe powstanie
przedszkole i żłobek. Zostaną wybudowane w tzw. technologii modułowej
czyli z gotowych elementów.

Inwestorzy, którzy rozpoczną nową działalność w Płockim
Parku Przemysłowo-Technologicznym mają szansę na zwolnienia z podatku od nieruchomości. Rozwiązanie to ma być
zachętą, która przyciągnie do Płocka przedsiębiorców.
Z podatku zwolnione będą
budynki lub ich części. Warunkiem udzielenia pomocy
jest złożenie do Prezydenta
Płocka odpowiedniego wniosku wraz z zaświadczeniem
z Parku o zamiarze lokalizacji inwestycji.
Dokumenty muszą być złożo ne przed roz po czę ciem
przed sięw zię cia. In we stor
musi zobowiązać się, że będzie prowadził działalność na
te re nie Par ku przy naj mniej

przez pięć lat, a w przypadku
małych i średnich przedsiębiorstw – przez trzy lata. Dodat ko wym wy mo giem jest
utworzenie przez trzy lata nowych miejsc pra cy i ich
utrzy ma nie przez pięć lub
trzy lata.
Przedsiębiorcy mają szansę
na zwolnienie z podatku od
nieruchomości przez 10 lub
15 lat, w zależności od kosztów kwalifikujących się do
objęcia pomocą.
(m.d.)

Inwestycje pod drogi
Na ostatniej sesji radni wyrazili zgodę, aby miasto rozpoczęło inwestycję. Zajmie się
nią płocka firma Moduł System Serwice. – Złożyliśmy zapytania o cenę do 30 firm –
mówi Piotr Kubera, zastępca
prezydenta. – Z sześciu otrzymaliśmy odzew, ale tylko trzy
przedstawiły gotowe oferty do
realizacji.
Wybudowaniem kompleksu zainteresowana była poznań ska fir ma Al ge co oraz
dwie płockie: Kontener i Moduł Sy stem Ser vi ce. – Ta
ostatnia okazała się najtańsza
– tłumaczy Kubera. – Za postawienie budynku na fundamentach, z całą infrastrukturą, peł nym wy po sa że niem

oraz zagospodarowaniem terenu firma ta zaproponowała
54,68 zł/mkw.
Według umowy, płocki
wykonawca postawi budynek
i wyposaży go – zgodnie
z wszystkimi obowiązującymi
wymogami – a następnie miasto przez 10 lat (zaczynając od
2011 roku) będzie płacić około
1,6 mln zł rocznie. – Przyjęliśmy taką formę finansowania,
gdyż budżetu Płocka nie stać
na jednorazowe wyłożenie tak
dużej kwoty – mówi zastępca
prezydenta. – Ponadto gdybyśmy budowali w tradycyjnej
formie, to trzeba by przeprowadzić przetarg, a to znacznie
wydłużyłoby procedury. Oznacza to, że kompleks na pewno

Rośnie w oczach
Budowa przedszkola w Ciechomicach idzie pełną parą. – Wykonawcy wyprzedzają harmonogram o około miesiąc – mówi Marzena Sawicka, dyrektor ratuszowego Wydziału Inwestycji Miejskich.

Realizacją inwestycji zajmuje się Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych „Budrox” z Gostynina. –
Wykonane zostały już fundamenty, ściany oraz stropy –
wyjaśnia Sawicka. – Obecnie
wykonywana jest konstrukcja
dachowa.
Następnie pracownicy Budrox-u przystąpią do ułożenia
elewacji zewnętrznej oraz
wstawienia okien i drzwi. Do
ścian przymocowana zostanie
szkieletowa konstrukcja drewniana, w której jako ocieplenie

ułożona będzie wełna mineralna. – Wszystko zostanie pokryte różnokolorowymi płytkami,
przypominającymi drewno –
mówi dyrektor wydziału.
Gdy budynek będzie już
w stanie surowym zamkniętym, firma przystąpi do wykonywania instalacji wewnętrznych i prac wykończeniowych.
Zgodnie z umową budowa
ma zakończyć się do końca
marca 2011 roku i kosztować
będzie niecałe 6 mln zł.
W nowym przedszko lu
znajdzie się miejsce dla 50
dzieci. Oprócz tego przy pla-
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nie byłby gotowy do użytkowania jeszcze w tym roku. A przecież Podolszycom przedszkole
i żłobek są bardzo potrzebne.
Kompleks będzie miał ok.
2,5 tys. mkw. Będą w nim
cztery oddziały przedszkolne
dla 100-120 dzieci i cztery oddziały żłobka, gdzie opiekę
znajdzie 80-90 maluchów. Na
Podolszycach Południe jest
teraz tylko jedno przedszkole
i jeden żłobek.
Kompleks zostanie pobudowany na działce należącej do
miasta przy ul. Czerwonych
Kosynierów. Będzie to budynek dwukondygnacyjny przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wokół powstaną
dwa place zabaw.
M.D.

ców ce pow stanie zaplecze
kultu ralno -spor to we. Bu dy nek będzie parterowy. Połowę
zajmie przedszkole, a resztę
zaprojektowano na wypożyczalnię, informatorium oraz
salę wielofunkcyjną, przeznaczoną dla rady osiedla. Na
zew nątrz pow stanie ogród
przedszkolny, dwa place zabaw, niewielkie ogród ki
z urządzeniami sportowymi
oraz tereny zielone przeznaczone do prowadzenia zajęć
i zabaw ruchowych. Będzie
też boisko sportowe. Obiekt
będzie monitorowany i dostęp ny dla osób niepełno spraw nych. Wo kół będzie
miejsce dla 56 samochodów,
z czego 6 miejsc przeznaczonych będzie dla osób niepełnosprawnych.
(m.d.)

Mia sto ku pi 13 dzia łek,
znajdujące się przy ul. Lipowej, Grabowej, Cisowej, Cedrowej, Mazurskiej i Maneżowej. Tereny o powierzchni
8 mkw. każdy położone przy
Grabowej, Cisowej, Cedrowej i Lipowej potrzebne będą
w przyszłości do przebudowy
skrzy żo wań:
Bo ta nicz nej
i Lipowej, Botanicznej i Grabowej oraz Botanicznej i Cisowej. Koszt trzech działek
wyniesie ponad 14,3 tys. zł.

Teren o pow. 25 mkw., znajdujący się przy ul. Maneżowej niezbędny jest do kontynuacji budowy tej drogi. Cena
wynosi 17,1 tys. zł.
Działka o pow. 130 mkw.
leżąca przy ul. Mazurskiej
wykorzystana będzie do realizacji zadania pn. „Budowa
dróg wraz z in fra struk tu rą
w zachodniej części osiedla
Borowiczki”. Miasto za teren
zapłaci blisko 22 tys. zł.
(m.d.)

Teren na Parcele
Miasto kupi pięć działek o łącznej powierzchni 0,4709 ha, położonych przy ul. Wyszogrodzkiej. Tereny przeznaczone będą
pod budowę ul. Parcele wraz z infrastrukturą. Cena – 230 tys. zł.
(m.d.)

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Wizualizacja przykładowego przedszkola modułowego

Obiekt przeznaczony będzie dla dzieci
oraz dorosłych

4 | walka z żywiołem

Nie daliśmy się!
Policjanci, strażnicy miejscy i płocczanie walczyli o utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na Wiśle oraz Słupiance. Ich determinacja, zaangażowanie,
ofiarna praca przyniosła rezultaty. Fala powodziowa przechodziła przez Płock
dwa razy... i dwa razy udało się obronić zagrożone domostwa.
Prezydent Płocka Mirosław
Milewski ogłosił alarm powodziowy w czwartek 21 maja.
Działania obronne koordynował Da riusz Za widz ki, za -

pewniali. – Bywało, że pracowało od 100 do 300 osób –
opowiada Zofia Rzepkowska,
przewodnicząca Rady Osiedla
Borowiczki. – Dziś wielu ludzi

oraz policja. – Bez nich byłoby
nam bardzo trudno – opowiadają mieszkańcy i doceniają
też pomoc innych osób. Młodzież z Płockiego Uniwersyte-

szkoły wpisał im nieusprawiedliwioną nieobecność.
W Borowiczkach pracowali
też harcerze z ZHP przy ul.
Krótkiej i uczniowie z Budowlanki. – Dostaliśmy także pomoc od wielu przedsiębiorców
i zakładów pracy – mówią
mieszkańcy. – Ogród zoologiczny przysłał nam traktor.
Dzięki temu, że był lekki, mogliśmy bronić przepompowni,
bo tam żaden ciężki sprzęt by
nie wjechał. PetroRemont dostarczał tłuczeń. Bardzo nam
się przydał, bo przeciekała
droga na ulicy Rybnej. Musieliśmy ją umocnić, bo w ten
sposób mieliśmy alternatywny
dojazd do wałów. A przecież
wszystko mogło się zdarzyć.
Od początku pomaga nam też
KrysRem – w głosie ludzi wyczuwa się ogromną wdzięczność.

FOT. JAN WAĆKOWSKI

Lokalni bohaterowie

O tym, że udało się wygrać walkę z żywiołem informuje napis na wałach
stępca prezydenta. W niebezpie czeń stwie zna laz ło się
około 20 gospodarstw usytuowanych przy ul. Gmury
i części Borowiczek przy rzece Słupiance.

musiało pójść do pracy. Pracodawcy, co prawda, dawali
naszym ludziom dni wolne, ale
nie chcą za nie płacić, a wiadomo, że każdy musi zarabiać.

Gotowi do ewakuacji

Na „posterunku” była cały
czas Straż Miejska, strażacy

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Mieszkańcy Borowiczek
długo nie zapomną tego, co
przeżyli. Już w sobotę, 22 maja zorganizowali akcję wywożenia dzieci i osób starszych. –
Nie chcieliśmy, aby przeżywały stres – opowiadają. Miasto
przygotowało internaty szkolne oraz szkoły na przyjęcie
osób w razie ewakuacji. Jednak nikt się na nią nie zdecydował. Ludzie powynosili na
piętra swoich domów meble,
sprzęt agd oraz cenniejsze rzeczy i... przystąpili do działania.
Ładowali worki z piaskiem
i bronili się przed wodą. Pracowali całą dobę. Często nie spali kilka kolejnych nocy, albo
szli do domu na 2-3 godziny,
a potem wracali do pracy.
– I tak będzie dopóki nie poczujemy się bezpiecznie – za-

Bezinteresowna pomoc

tu Ludowego, gdy tylko usłyszała o groźbie powodzi w Borowiczkach, zmobilizowała się
sama. Mieli pracować od rana
do godz. 15. – Gdy zobaczyli,
jak bardzo nam jest potrzebna
ich pomoc, to zostali do 18 –
mówi jedna z kobiet. – Najgorsze jest to, że dyrektor

– Wśród mieszkańców Borowiczek są też ludzie zasługujący na szczególne uznanie
– opowiada przewodnicząca
Rzepecka. – To oni rozstawieni byli w newralgicznych
punktach i kontrolowali sytua cję. Zna ją się na rze czy,
więc dostali najbardziej odpowiedzialne zadania. To Bogdan Dymek, Bogdan Zalewski, Artur Motyliński i Bogdan Budek.
Miesz kań cy z uz na niem
mówią o działaniach prezydenta i jego zastępców oraz
pracowników Oddziału Zarzą dza nia
Kry zy so we go,
Ochrony Ludności i Spraw
Obronnych Urzędu Miasta. –
Byli z nami przez cały czas
– opowiadają. – Gdy tylko
o coś poprosiliśmy, natychmiast nam pomagali. Strażnicy Miejscy pracowali po 16
go dzin. Nie za stą pie ni by li

również policjanci z Płocka
i Radomia. Chodzili z nami
przez całą dobę po wałach
i sprawdzali co się dzieje.
Ponadto to oni nie pozwalali
wejść wielu gapiom, którzy
chcieli tylko robić zdjęcia.
Nam potrzebna była każda
para rąk do pracy, a nie ludzie, którzy tylko chcą popatrzeć.

Potrzebna pomoc
– Udało nam się obronić
wa ły prze ciw po wo dzio we –
z ulgą stwierdza Jan Siodłak,
kie row nik Od dzia łu Za rzą dzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta. – W tej
chwi li (w po nie dzia łek 14
czerwca – przyp. red.) stan
alarmowy na wodowskazie w
Bo ro wi czkach prze kro czo ny
jest o 65 cm. Podczas powodzi w maju był on przekroczony o 4,69 m, druga fala
powodziowa była niższa o 21
cm. Alarm powodziowy nie
jest jeszcze odwołany, ale zagrożenie minęło.
Swoją radość z uchronienia
się przed żywiołem płocczanie wyrazili wielkim czerwonym napisem, który stworzyli na workach z piaskiem: Nie
da liś my się. Bo ro wi czki
2010.
Niestety, sąsiednie gminy
mocno ucierpiały w powodzi,
dla te go pre zy dent Płoc ka
apeluje o pomoc dla poszkodowanych.
(m.d., ab)

Możesz pomóc
i wygrać
Prezydent Płocka Mirosław Milewski ogłosił
konkurs, z którego dochód zostanie przeznaczony na pomoc dla powodzian z sąsiadujących
z Płockiem okolic Słubic
i Gąbina.
Wystarczy wysłać do
25 czerwca sms-a o treści
KONCERT pod numer
72611 (opłata 2 zł/2,44 zł
z VAT). Później, każdy
biorący udział w zabawie,
otrzyma pytanie finałowe.
Pierwsze pięć osób,
które prześlą 25 czerwca
po godzinie 20 poprawną
odpowiedź, otrzyma nagrodę – bilet na koncert
Je a na Mi che la Jarre’a.
Artysta wystąpi w Płocku
13 listopada.
(bp)

Wały ochroniły osiedle Borowiczki przed zalaniem
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Ofiarna praca przy umacnianiu wałów przyniosła oczekiwany efekt

Nie daliśmy się!
zdjęcia: Krzysztof Kaliński

Strażnicy Miejscy byli nie tylko
przy umacnianiu wałów, ale pomagali
także w dostarczaniu prowiantu
dla pracujących

oraz Tomasz Kolczyński,
Mirosław Milewski prezydent Płocka,
zastępca prezydenta
Dariusz Zawidzki zastępca prezydenta
monitorowali sytuację na wałach

Serdecznie dziękuję
wszystkim mieszkańcom Borowiczek oraz
pozostałym Płocczanom, którzy heroicznie bronili płockich
wałów w czasie zagrożenia powodzią.
Nie da się opisać
strachu, jakiego doświadczyliście oraz
potwornego wysiłku,
który włożyliście Państwo w obronę przed
żywiołem. Raz jeszcze
dziękuję. Jestem pełen podziwu.
Na posterunku: Jerzy Nowakowski – inżynier
miasta i Jan Siodłak – kierownik ratuszowego Oddziału Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
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Potrzebujący zawsze mogli liczyć na życzliwość
i konkretną pomoc

Mirosław Milewski
Prezydent Płocka

6 | sesja

Raport o środowisku
Na majowej sesji radni zapoznali się z informacjami na temat ochrony środowiska.

Spadki i wzrosty

Problem z odpadami
– Nieciekawie wygląda sytuacja jeśli chodzi o hałas – mówił Andrzej Hasa. – Mamy coraz więcej zgłoszeń dotyczących hałasu pochodzącego
z lokali gastronomicznych, supermarketów i innych obiektów gospodarczych.
Raport zawiera również informacje nt. odpadów. Aż 8090 proc. to odpady przemysłowe, pozostałe to komunalne.
Nie ste ty, aż 90 proc.
wszystkich odpadów trafia na
składowiska, jedynie 4 proc.
jest spalanych, a reszta przeznaczana na recykling i kompostowanie. Według danych

zmalała liczba dzikich wysypisk i to aż o 65 proc.
W subregionie płockim 5,4
proc. odpadów zebrano podczas se lek tyw nej zbiór ki.
Największym problemem jest
zmniejszająca się liczba składowisk, które są zamykane

Dane z miasta
Program ochrony środowiska
dla Płocka jest narzędziem według którego prowadzona jest
polityka ekologiczna w mieście.
Koszty realizacji Programu
w latach 2008-2009 wyniosły
ponad 200 mln zł. Pieniądze po-

dług raportu, stan gospodarki
ściekowej również ulega systematycznej poprawie. Co roku
miasto przeznacza pieniądze na
zmianę sposobu ogrzewania na
proekologiczne w budynkach
komunalnych.
Płock został zaliczony do jednej z sześciu stref na Mazowszu,
w których występują przekroczenia stężeń zanieczyszczeń
powietrza. Jest to przede wszystkim pył, który pochodzi ze źródeł komunikacyjnych oraz
z domków jednorodzinnych.
W 2010 roku uchwalono
i rozpoczęto realizację Programu ograniczenia niskiej emisji
w Płocku, więc jest szansa na
poprawę.

Inwestycje w Orlenie

FOT. MIROSŁAW NOGALSKI

W woj. mazowieckim znajdują się 64 stacje pomiarowe,
w tym dwie w Płocku: przy
ul. Reja (należąca do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska) oraz przy Gimnazjum nr 5 (prowadzona przez
Orlen).
– W latach 1999 – 2008 zanotowaliśmy w województwie
spadek emisji gazowych o blisko 24 procent, a pyłowych o 55
procent – mówił Andrzej Hasa,
kierownik płockiej delegatury
Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska. – Natomiast nastąpił wzrost tlenku węgla i dwutlenku azotu, odpowiednio o 37 i 4 procent.
Według kierownika w 2008
roku nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów m.in. dwutlenku siarki,
tlenku węgla, benzenu i metali.
– Wykroczenia dotyczyły dwutlenku azotu, pyłu, benzoalfapirenu i ozonu troposferycznego –
referował.
Źle sytuacja wygląda, jeśli
chodzi o stan wód powierzchniowych. Tylko 15 proc. klasyfikowanych jest jako dobre,
a reszta jest w złym stanie. – Ale
na szczęście z roku na rok ta sytuacja się poprawia – mówił
Hasa. – Tak jest np. w przypadku Wisły, Narwi i Bzury. Na poprawę jakości wód wpływa modernizacja oczyszczalni ścieków, np. w Maszewie.
Tylko 9 z 16 województw ma
na swoim terenie jeziora. Niestety, na Mazowszu poziom
czystości jezior systematycznie
się obniża, mimo, że bezpośrednio do nich nie są odprowadzane ścieki.

i krzewów. W ciągu dwóch lat
przybyło nam 179 drzew oraz
ponad 14,4 tys. krzewów.
Niestety, podobnie jak w całym województwie ogólna jakość wód w rzekach przepływających przez Płock jest niezadowalająca. Jednak po właściwym
uzdatnianiu nadaje się do spożycia. Ponadto woda dla płocczan
czerpana jest nie tylko ze źródła
powierzchniowego, ale także
z ujęć głębinowych. Stan czystości Wisły w ciągu lat uległ
znacznej poprawie.

Oby takich zakątków było jak najwięcej
z po wo du nie do sto so wa nia
do norm unijnych. Dlatego
najpilniejszą potrzebą jest budowa nowoczesnych spalarni
śmieci.

chodziły z budżetu miasta oraz
z innych instytucji.
W podsumowaniu raportu
można przeczytać, że w Płocku
jest coraz więcej nowych drzew

Korzystnym zjawiskiem jest
powiększająca się liczba mieszkańców korzystających z sieci
wodociągowej, która z roku na
rok jest rozbudowywana. We-

Spółka w 2009 roku zainwestowała ok. 191 mln w instalacje
służące ochronie środowiska. –
Zgodnie z zapowiedziami prowadzimy monitoring środowiska on-line – mówił na sesji Arkadiusz Kamiński, szef Biura
Ochrony Środowiska w koncernie. – Oznacza to, że pomiary
z naszych instalacji przesyłane
są bezpośrednio do Warszawy
i nikt nie może na nie wpływać.
W ubiegłym roku Orlen nie
odnotował przekroczeń związków, które tworzą się przy produkcji i które mogłyby zanieczyszczać środowisko. – Pomimo wzrostu przerobu ropy naftowej, emisje pozostają na stałym poziomie – tłumaczył Kamiński.
M.D.

Kąpiel w tej samej cenie Pośmiertne odznaczenia
Dobra wiadomość dla płocczan: nie będzie podwyżek
cen wody i za odprowadzanie ścieków. Wzrost kosztów
dotyczyć będzie tylko przedsiębiorców.
Podczas majowej sesji radni, jak co roku, zdecydowali o nowych stawkach. Obowiązywać będą one od 1 lipca 2010 roku
do 30 czerwca 2011 roku.
Zgodnie z propozycją Wodociągów Płockich podwyżki miały dotyczyć wszystkich odbiorców. Jednak prezydent Mirosław
Milewski zaproponował, aby dla indywidualnych użytkowników cen nie zmieniać. Radni przystali na taki pomysł. Tym samym zgodzili się, aby miasto wyrównało koszty Wodociągów
i dopłaciło spółce z budżetu miasta ponad 7,3 mln zł: 1,8 mln zł
w 2010 roku, a pozostałą kwotę w 2011 roku.
Zgodnie z podjętą uchwałą, od 1 lipca obowiązywać będą
następujące ceny netto:
– za 1 metr sześcienny dostarczonej wody dla ludności
i celów socjalno-bytowych – 2,89 zł + VAT
– za 1 metr sześcienny dostarczonej wody dla celów produkcyjnych i pozostałych – 3,51 zł + VAT (do tej pory 3,34 zł netto)
– za 1 metr sześcienny odprowadzonych ścieków dla ludności i celów socjalno-bytowych – 2,89 zł +VAT
– za 1 metr sześcienny odprowadzonych ścieków dla celów
produkcyjnych i pozostałych – 3,66 zł + VAT (do tej pory
3,65 zł netto).
W głosowaniu 16 radnych było za przyjęciem uchwały,
dwóch było przeciw, a siedmiu wstrzymało się od głosu. (m.d.)

Mirosław Milewski nadał pośmiertnie medale Laude Probus
senator Janinie Fetlińskiej i poseł Jolancie Szymanek-Deresz.

Senator Janina Fetlińska

Posłanka
Jolanta Szymanek-Deresz

Parlamentarzystki zginęły
10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Medale odebrali: mąż
pani senator – Włodzimierz
Fetliński oraz Litosława Koper, dyrektor biura poselskiego
Jolanty Szymanek-Deresz.
– Żadna z pań nie była rodowitą płocczanką – mówił prezydent Płocka. – Ale obie troszczyły się o nasze miasto i region.

Pomagały
samorządowcom
i zwykłym ludziom. Ten medal
jest podziękowaniem za pracę
na rzecz naszej małej Ojczyzny.
Medal „Laude Probus” (Zasługujący na Pochwałę) to
płockie odznaczenie, którego
historia sięga 1986 roku. Jego
projektantem jest Stanisław
Makuliński. Za zasługi i dokonania przyznaje je prezydent
Płocka.
(m.d.)
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Tomasz Kolczyński, zastępca prezydenta Płocka
wręcza statuetkę „Turysty” zdobywcy Grand Prix
Tourism. W głębi dyrektor festiwalu Ewa Kotus
– W tym roku mamy mały jubileusz. Festiwal w Płocku organizujemy po raz piąty – mówił prezydent Płocka Mirosław Milewski podczas otwarcia festiwalu w auli ratusza.
– Wcześniej trudno było myśleć o Płocku jako mieście turystycznym, ale od kilku lat
stawiamy u nas na turystykę
weekendową. W tym celu inwestujemy w infrastrukturę turystyczną, a także organizujemy wiele imprez kulturalnych
czy sportowych.

Promocja w świecie
Płocki Festiwal należy do
grona międzynarodowych festiwali filmów turystycznych
skupionych w CIFFT (Comité
International des Festivals du
Film Touristique). W tej chwili należy do niego 14 festiwali
z Europy i Ameryki. –
Dzięki temu możemy promować nasze miasto na
świecie – podkreślał prezydent Milewski.
Pod czas pią tej edy cji,
tak jak i w poprzednich,
można było zobaczyć filmy promujące różne regiony świata – te znane, bliskie nam, jak i bardzo egzotyczne. Osobną kategorię w
tym roku stanowił blok filmów poświęconych Fryderyko wi Cho pi no wi. By ło też
wie le im prez to wa rzy szą cych, m.in.: wystawa multime dial na, ekspozycja fo to grafii Andrzeja Łojko, prezentacje regionów i miast na

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Dwa filmy otrzymały główne nagrody w tegorocznej, jubileuszowej edycji
międzynarodowego festiwalu filmów turystycznych. Impreza zatytułowana
jest Film, Art and Tourism Festival, więc jedną statuetkę „Turysty” jury przyznało za walory artystyczne, a drugą w kategorii turystycznej.

Barbara Koniecka, zdobywczyni Grand Prix Art

Jerzego Szkamruka i Piotra Sławińskiego „Fryderyk 2010”.
– Pragnę pogratulować
wspaniałego festiwalu – mówił przedstawiciel CIFFT
Francisco Dias z Portugalii. –
To był dobry pomysł, aby przy
okazji tej imprezy uczcić
pamięć Fryderyka Chopina.
Dwoje na podium
Filmy o nim otworzyły nam
Sze ścio o so bo we, mię dzy - oczy na Polskę.
na ro do we ju ry przyz na ło
Nagroda Prezydenta Miasta
wiele nagród w różnych kat- Płocka trafiła do Kordiana Piegoriach, m.in. za najlepszy wowskiego za film „Warszawa
film komercyjny, ekologicz- Chopina”, a internauci za pośny, za naj lep sze zdję cia, rednictwem portalu Onet.pl
mon taż czy re ży se rię. Ale przyznali swoją nagrodę filnajważniejsza była nagroda mowi „Bytom – energia kultugłów na. Grand Prix Art ry” Macieja Galasa.
przyznano Barbarze KoniecWzruszający Danny Boy
kiej za film animowany „TaNie lada gratką dla uczestkie mia sto”, opo wia da ją cy
historię wielokulturowej Ło- ników festiwalu był pokaz
dzi. Austriacki obraz Andre- (oczywiście poza konkursem)
najnowszej produkcji wytwór ni filmo wej Se-MaDzięki festiwalom filmów For. Film „Danny Boy”
Marka Skrobeckiego, zreaturystycznych możemy
lizowany w technice anipromować nasze miasto macji lalkowej, opowiada
o ludzkiej ułomności, wyana świecie
lieno waniu,
„rów naniu
w dół”, ale także o miłości
asa Meschuh – „Styria – Zie- i poświęceniu. „Danny Boy”
lo ne ser ce Au strii” do stał już zyskuje uznanie w świeGrand Prix Tourism.
cie. – Znalazł się wśród 57 filZ okazji obchodów Roku mów zakwalifikowanych do
Chopinowskiego wręczono też odbywającego się co 2 lata feGrand Prix Chopin 2010. stiwalu filmów animowanych
W tym przypadku w jury zasia- w Hiroszimie – z dumą poindali wszyscy zagraniczni produ- formował Zbigniew Żmudzki,
cenci, reżyserzy oraz operatorzy szef Se-Ma-Fo ra i ju ror
uczestniczący w płockim festi- płockiego festiwalu.
walu. Nagrodę otrzymał film
.
Alina Boczkowska
Starym Rynku poprzez tańce,
pieśni i pokazy, a także koncert „Dzieci kochają Chopina”, w którym z Marią Pomia now ską wy stą pi li młodzi
artyści z Wenezueli, Rosji,
Burkina Faso, Kazachstanu
i Polski.
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Akrobacje nad Wisłą
W tym roku samoloty polecą naprawdę nisko, a będzie
można je podziwiać z korony płockiej skarpy. 19 czerwca
rozpocznie się IV Piknik Lotniczy w Płocku.
Oficjalne otwarcie imprezy
zaplanowano na godz. 10 w
sobotę. Pokazy potrwają do
godz. 17. Ten sam program
powtórzony zostanie w niedzielę. Największą atrakcją
będzie zapewne występ grupy
akrobacyjnej, która wykona
slalom pomiędzy pneumatycznymi przeszkodami umieszczonymi na Wiśle. Wysokość
przeszkody to 15 m.
Podobną atrakcję w Europie
można zobaczyć jedynie
w Budapeszcie. W Polsce to
pierwsze tego typu wydarzenie. Jak zapewniają organizatorzy wystąpi elita polskich pilotów akrobacyjnych.
Dla miłośników historii
przygotowano przelot Supermarine Spitfire lub Hawker
Hurricane – jednych z najsłynniejszych, używanych podczas
II wojny światowej, samolotów bojowych, na których wal-

czyli Polacy. W Płocku
zobaczymy również najnowocześniejszy śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Eurocopter EC 130.
Kolejną piknikową nowością będzie pokaz filmów o tematyce lotniczej. NoveKino
Przedwiośnie wyświetli cztery
tytuły: „Bitwa o Anglię”, „Top
Gun”, „Ślicznotka z Memphis”, „Amelia Erhard”.
Podczas Pikniku nie zabraknie też imprez towarzyszących, takich jak Zlot Zabytkowych Mercedesów. Szczegółowy program imprezy wraz
z mapką dostępny jest na stronie internetowej www.lotniczyplock.pl.
Organizatorami imprezy są:
Aeroklub Ziemi Mazowieckiej, Izba Gospodarcza Regionu Płockiego, sponsorem strategicznym – Urząd Miasta
Płocka.
(rł)

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Filmowo o Chopinie i świecie

W oczekiwaniu na granty
Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” zakończyła nabór wniosków w IV edycji konkursu grantowego. O granty walczy w sumie 51 projektów.
Projekty opiewają na sumę
prawie 1,5 mln zł, a organizacje wnioskują o ponad 853 tys.
zł. – W tej edycji startuje wiele
stowarzyszeń, które stają w
konkursie grantowym po raz
pierwszy lub w ogóle jest to ich
pierwszy konkurs, bo działają
krótko, np. od miesiąca – mówi Iwona Tandecka prezes zarządu Fundacji.
Po weryfikacji formalnej
wnioski wstępnie oceni Rada
Programowa. Następnie nad
projektami pochyli się Rada
Fundacji, którą tworzą przedstawiciele Fundatorów, czyli

Urzędu Miasta Płocka, PKN
Orlen S.A. oraz Basell Orlen
Polyolefins Sp. z o.o. W tym
roku po raz pierwszy swoją
ocenę przedstawi także nowy
darczyńca Fundacji, który będzie miał znaczny udział finansowy w budżecie IV edycji
konkursu. Jego tożsamość beneficjenci poznają 12 lipca
podczas uroczystości rozdania
grantów.
Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” w trzech edycjach konkursów grantowych
wsparła już 87 projektów sumą
ponad 1,2 mln zł.
(it)

| wydarzenia
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Wyglądało to niezwykle groźnie. W pobliżu kościoła farnego doszło do wypadku.
Rowerzysta zderzył się z samochodem osobowym. Byli ranni, sporo krwi. Na
szczęście wkrótce pojawiła się grupa ratowników, a wypadek był... pozorowany.

Na szczęście to tylko zadanie dla ratowników
To jedna z sześciu sytuacji, z
jaką musieli poradzić sobie
uczestnicy okręgowego etapu
Ogólnopolskich Mistrzostw
Pierwszej Pomocy Polskiego
Czerwonego Krzyża. W zawodach wzięło udział 15 zespołów
ratowniczych ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa
mazowieckiego. Pięcioosobowe
drużyny musiały wykazać się

umiejętnościami z zakresu
udzielania pierwszej pomocy.
Ich działania oceniali sędziowie.
– Zawody są jedną z form popularyzowania wiedzy na temat
pierwszej pomocy. W tym etapie
udział wzięli zwycięzcy zawodów rejonowych. I choć przygotowane zadania były trudne, to
młodzież dobrze sobie z nimi
poradziła – informuje Danuta

Lewandowska z Zarządu Rejonowego PCK w Płocku.
Nasze miasto reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2. I świetnie
się spisali. Zajęli pierwsze
miejsce. Teraz zmierzą się ze
zwycięzcami z innych województw podczas ogólnopolskiego finału w Bielsku-Białej.
(ab)

Prezydent czytał dzieciom
Prezydent Płocka Mirosław Milewski zainaugurował w Płocku akcję „Cała Polska czyta
dzieciom”. W auli ratusza drugo- i trzecioklasistom z płockich podstawówek czytał
„Mikołajka” Rene Goscinny’ego.
skiego Tygodnia Czytania
Dzieciom, starają się przekonać najmłodszych płocczan, że

FOT. ALINA BOCZKOWSKA

Książnica Płocka i Biblioteka dla Dzieci Chotomek, nie
tylko z okazji IX Ogólnopol-

Dzieci z uwagą słuchały „Mikołajka” w interpretacji
prezydenta Płocka

książki są świetną alternatywą
dla gier komputerowych.
To zdanie w pełni popierają:
prezydent Płocka Mirosław
Milewski, ratuszowa rzeczniczka Magda Grodecka i Katarzyna Rosa z Wydziału Edukacji, którzy czytali książkę uczniom z czterech płockich podstawówek: 6, 12, 18 i 22.
Przedstawiciele ratusza musieli zmierzyć się też z trudnymi pytaniami od dociekliwych
młodych gości. Dzieci z radością przyjęły informację, że
niedługo powstanie kolejny
plac zabaw na Podolszycach.
Ich pytania dotyczyły też prywatnych zainteresowań prezydenta, jego pracy, a nawet marzeń.
(am)

Nowy biskup
W Kościele Starokatolickim Mariawitów odbędzie się
wkrótce uroczystość konsekracji nowego biskupa.
Ks. Bernarda Marię Kubickiego, dotychczasowego proboszcza parafii mariawickiej w
Lipce, na biskupa elekta Kapituła Generalna Kościoła Starokatolickiego Mariawitów wybrała w maju ubiegłego roku.
Konsekracja odbędzie się w
uroczystość Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy (która
jest szczególnym kultem
otaczana przez mariawitów)
20 czerwca o godz. 12 w katedrze mariawickiej w Płocku.
Głównym konsekratorem będzie biskup naczelny Ludwik
M. Jabłoński, a współkonsekratorami: biskup diecezji śląskołódzkiej Włodzimierz M. Jaworski, bp Andre Le Bec z Prowincji Francuskiej oraz biskup
senior Roman M. Nowak.

FOT. ARCHIWUM KSM

Pierwsza pomoc na medal

Biskup Elekt
ks. Bernard M. Kubicki
Nowy biskup obejmie diecezję lubelską – podlaską z siedzibą w Wiśniewie koło Mińska Mazowieckiego.
(ab)

Rodzina to skarb
W Miejskim Przedszkolu z Oddziałami integracyjnymi
nr 31 w Płocku połączyliśmy Święto Mamy i Taty z Dniem
Dziecka i 28 maja obchodziliśmy Dzień Rodziny.

FOT. ARCHIWUM MP 31
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Przedszkolaki potrafią zrobić wrażenie
Zorganizowaliśmy I Festyn
Rodzinny pod hasłem „Rodzina to skarb”. Jak się później
okazało, była to pierwsza tego
typu impreza na osiedlu Podolszyce -Północ.
Przedszkolna społeczność
bardzo zaangażowała się w organizację festynu. Każdy pracownik placówki miał swój
przydział obowiązków. Nie zawiedli rodzice i sponsorzy,
dzięki czemu było wiele smakołyków. W festynie wzięły
udział przedszkolaki z rodzicami, starszym rodzeństwem, były też babcie i ciocie. Dzieci zaprezentowały program artystyczny, była też galeria ich

prac, salonik kosmetyczny,
w którym mamy malowały
dzieciom bajkowe makijaże,
loteria fantowa z wszystkimi
losami wygrywającymi oraz
zabawy muzyczno-ruchowe
i sportowe.
Z takich wspólnie spędzonych chwil każdy może wziąć
coś dla siebie. Zapracowani rodzice – odrobinę relaksu, pracownicy przedszkola – poczucie
dobrze spełnionego obowiązku,
a dzieci? Dzieci widząc wokół
siebie radosnych, przyjaźnie nastawionych dorosłych, wyrosną
na ludzi otwartych i życzliwych
wobec drugiego człowieka.
Katarzyna Sepioło
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Ten rok obfituje w rocznice. Jedną z nich jest 20-lecie reaktywowania samorządu terytorialnego. Parlamentarzyści, duchowni różnych wyznań, radni oraz prezydenci poprzednich i obecnej kadencji, przedstawiciele uczelni, instytucji
i organizacji uczcili tę rocznicę podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.
Tomasz Korga, przewodniczący Rady Miasta wspomniał samo rządowców, którzy
zmarli w okresie ostatnich
pięciu lat i poprosił o uczczenie ich pamięci minutą ciszy.

Udana reforma
Prezydent Mirosław Milewski podziękował twórcom, pomysłodawcom i tym, którym
nie zabrakło konsekwencji
w tworzeniu nowego, wolnego samorządu. – W ciągu 20
lat jest chyba najbardziej udaną spośród wszystkich reform,
dlatego że naszym gminom,
mia stom, po wia tom, wo je wództwom przyniosła najwięcej pozytywnych zmian – powiedział prezydent. Poinformował też, że jakiś czas temu
wystąpił do prezydenta RP
o nadanie odznaczeń państwowych dla około 30 osób
związanych z samorzą dem
Płockim. – Niestety, tragedia
pod Smoleńskiem uniemożliwiła dokończenie spraw formalnych. Będzie to możliwe
dopiero po wyborze nowego
prezydenta RP – wyjaśniał
Milewski. W związku z tym
odznaczenia zostaną wręczone w późniejszym terminie.

tyczących sposobu funkcjonowania samorządu. – Są różne
pomysły na traktowanie samorządu „po nowemu” – zauważył prelegent. – Nawiązuje
się w nich do działalności korporacji przemysłowych. Mówi
się, że władza publiczna nie
zawsze sobie radzi z zadaniami, które ma do wykonania,
więc może powinna czerpać
wzorce z podmiotów działających w sferze gospodarczej.
To są czasami chwytliwe pomysły, ale niekiedy niebezpieczne, bo relację pomiędzy
społe czeństwem, a wła dzą
sprowadzają do układu klient
– sprzedawca.

Więcej dobrego
Podczas sesji przedstawiono też trzy prezentacje multimedialne przygotowane przez
ucz niów Gim na zjum nr 6,
którzy wzięli udział w „Młodzieżowej akcji obywatelskiej
– 20 lat wspólnie” zorganizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Gimnazjaliści przeprowadzili ankietę

wśród mieszkańców na temat
ostatnich 20 lat w Płocku. Ponad 200 osobom zadali pytania czy zauważają zmiany,
jakie zaszły w tym czasie
w naszym mieście i które oceniają pozytywnie, a które negatywnie. Większość ankietowanych 20-lecie oceniła
pozytywnie. Wskazywano na
znaczące inwestycje, jak budowa nowego mostu, amfiteatru, hali widowiskowo-sportowej, remont ul. Tumskiej, iluminacja mostu im. Legionów
Marszałka Józefa Piłsudskiego, park na Tumach. Jako niekorzystne zjawiska wymieniano m.in. korki na ulicach,
brak wiaduk tów, zły stan
dróg.
Głos zabrał także Henryk
Lamparski, radny pierwszej
kadencji (1990-1994). – Była
ona wyjątkowa, bo nie odczuwało się politycznych opcji.
Życzę radnym obecnej i przyszłych kadencji, aby ich działalność była zbliżona do tego
pierwowzoru.
Alina Boczkowska

W czołówce

Na dzieci czekały góry prezentów. Prezydent Mirosław
Milewski z przedstawicielami MP nr 15
Ubrania (785 sztuk), siedziska (35), a także artykuły
spożywcze trafiły do: Miejskiego Przedszkola nr 4 i 15,
Miej skie go Przed szko la z
Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi
nr 33, Katolickiego Stowarzy sze nia Po mo cy im. św.
Bra ta Al ber ta, Kra jo we go
Sto wa rzy sze nia na Rzecz
Dzie ci Nie peł no spraw nych
„Pomoc Dzieciom”, Zarządu
Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Domu Pomo cy Spo łecz nej „Przy jaz nych Serc” i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
– Wszystkie prezenty pochodzą od płockich sponsorów i przedsiębiorców, którzy

chcą po zo stać ano ni mo wi
– mówił Mirosław Milewski.
– Bardzo im dziękujemy, bo
nigdy nas nie zawodzą.
Prezydent życzył najmłodszym uś mie chu na twa rzy
i miłych wakacji. Dzieciaki
zrewanżowały się piosenkami, wierszykami oraz własnoręcznie wykonanymi pracami plastycznymi. Podczas
spotkania w ratuszu dla dzieci i ich opiekunów przygotowa ny był słod ko -o wo co wy
poczęstunek.
Organizacją zbiórki zajął
się Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta.
(m.d.)

Strażak na obrazku

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

W oko licz no ścio wej pre lekcji prof. Jacek Jagielski,
profesor wydziału prawa i admi ni stra cji
Uni wer sy te tu
Warszawskiego, zauważył że
Pol ska jest li de rem pod
wzglę dem wpro wa dzo nych
zmian w systemie sprawowania władzy.
– W żadnym z państw postkomunistycznych tak daleko
jak w Polsce reforma samorządowa nie poszła – mówił profesor. – Jako jedyny kraj potrafiliśmy oderwać się od centralistycznego modelu administracji państwowej poprzedniego ustroju i przeobrazić go
w nowy system sprawowania
władzy publicznej. Zresztą
u nas, na samym początku, też
były dyskusje czy tworzyć samorząd terytorialny, ten prawdziwy, jako instytucję prawną,
czy też może modyfikować rady narodowe.
Profesor Jagielski powiedział też o nowych ideach do-

Prezydent Mirosław Milewski z okazji Dnia Dziecka
wręczył prezenty podopiecznym organizacji pozarządowych oraz placówek wychowawczych.

FOT. ALINA BOCZKOWSKA

Dwadzieścia lat minęło

Praktyczne prezenty

Do ratuszowego Oddziału Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych wpłynęło 116 prac
plastycznych wykonanych przez dzieci i młodzież.
Przewodniczący Rady Miasta poprzednich kadencji

Busem na wybory
Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.
20 czerwca, w dniu wyborów na urząd Prezydenta RP i wyborów uzupełniających do Senatu RP, zostaną zorganizowane bezpłatne przejazdy
do lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Zainteresowani mogą zgłaszać chęć skorzystania z transportu do
czwartku, 17 czerwca do godz. 17.30, do Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych tel. 24 367 15 82.
Bus, dostosowany do potrzeb osób na wózkach, zapewni Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej.
(bp)
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Prace zostały przygotowane na Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny „Wiatr, wypadek,
ogień, woda – strażak zawsze
rę kę po da” zor ga ni zo wa ny
po raz dwunasty przez Komendę Główną Państwowej
Stra ży Po żar nej. „Ra tu szo wa” komisja konkursowa nagrodziła cztery prace. Trzy z
nich zakwalifikowały się już
do etapu ogólnopolskiego. W
kategorii wiekowej 6-8 lat
na gro dę otrzy mał Da mian
Langholtz z SP nr 6, a w gru-

pie uczniów niepełnosprawnych Edyta Górecka z SOSW
nr 2 i czworo autorów pracy
zbiorowej: Aleksandra Krysiak, Adrian Ję drze jew ski,
Alek san dra
Stan kie wicz
i Ewelina Sobocińska z Ośrod ka Opie kuń czo -Wy cho wawczego. Czwarte miejsce
(nie premiowane do wyższego etapu) uzyskał Sebastian
Staśko z SP nr 3.
Nagrody za ten etap konkursu ufundował Urząd Miasta.
(ab)
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Daj dziecku cukierka i szczotkę
Pięć lat temu co trzecie dziecko w Płocku w wieku przedszkolnym miało próchnicę zębów mlecznych. Teraz ma ją już połowa. To zasługa nas, dorosłych.
U trzylatków jest nieźle, ale
im dziecko starsze, tym gorzej.
Dlaczego? – U dzieci 3-letnich
zęby mleczne są jeszcze w trakcie wyrzynania i dlatego później
zostają poddane procesom
próchnicotwórczym. Inna sytuacja jest u dzieci starszych. Tu
próchnica jest bardziej nasilona
z powodu dłuższego czasu jaki
minął od zakończenia ząbkowania, złych nawyków dietetycznych oraz higienicznych panujących w domu – mówi Beata
Fuz, koordynująca z ramienia
Płockiego Zakładu Opieki

bach. Szczególnie niebezpieczne są kleiste cukierki i ciastka.
Lepiej jest dać dziecku słodycze
jednorazowo, zaraz po głównym posiłku. A potem? Umyć
zęby. Jeśli nasza pociecha nie
skończyła jeszcze 5 lat, lepiej
dla niej będzie, jeśli w tym myciu, a raczej szczotkowaniu,
weźmiemy czynny udział. –
Dziecko w tym wieku nie jest
w stanie dokładnie umyć zębów na wszystkich powierzchniach – tłumaczy Beata Fuz.
Na rynku są dostępne środki
wybarwiające płytkę nazębną,

zbyt wysokie lub zbyt niskie
ułożenie główki dziecka na poduszce w łóżeczku oraz parafunkcje (szkodliwe nawyki, np.
ssanie palca, ogryzanie paznokci), wczesne usuwanie zębów
mlecznych i urazy.

Zdrowotnej program stomatologiczny dla dzieci i młodzieży
obejmujący badania przesiewowe dzieci przedszkolnych od 3
do 6 lat. – Najważniejsza jest
rola rodziców. O jamę ustną
dziecka należy dbać już od
okresu niemowlęcego. Gdy
dziecko nie ma jeszcze zębów,
wskazane jest po każdym karmieniu przemywanie jamy ustnej gazą zamoczoną w przegotowanej wodzie lub rumianku.
Potem, kiedy wyrżną się pierwsze zęby, trzeba je szczotkować kilka razy dziennie, zwłaszcza po głównych posiłkach.

dzięki którym możemy zobaczyć czy zęby zostały umyte
prawidłowo.

7 roku życia przez NFZ.
W Płocku można je bezpłatnie
lakować również po 7 roku życia, ponieważ miasto refunduje
te zabiegi dla swoich mieszkańców. Są też płyny do płukania
ust i nici dentystyczne. Tych
ostatnich nie należy się bać. –
Jeśli tylko dziecko jest w stanie
manualnie poradzić sobie z nicią, to jej używanie jest jak najbardziej wskazane – zapewnia
szkolna stomatolog, która podkreśla, że program profilaktyczny realizowany przez Płocki
ZOZ na zlecenie Urzędu Miasta
to początek walki o zdrowe zęby. – My uczymy dzieci prawidłowej higieny jamy ustnej, badamy i dajemy wskazania do
dalszego leczenia dla rodziców,
ale to rodzice podejmą decyzję,
nie możemy ich zmusić.
(rł)

Współpraca z próchnicą
Prawdziwą zmorą jest, tzw.
przegryzanie między posiłkami.
– Dziecko co pół godziny łapie
coś słodkiego i je. W ten sposób
ząb poddawany jest ciągłemu
działaniu kwasów próchnicotwórczych, a ślina nie ma czasu
na ich zneutralizowanie. Co
zrobić? Okazuje się, że nie jest
ważne, jak dużo słodyczy zostało zjedzonych, istotne jest, jak
długo utrzymują się one na zę-

Orzech do zgryzienia
Kolejnym grzechem dorosłych są wady zgryzu ich dzieci.
Ma je około 43 proc. z 1.700
przebadanych dzieci w wieku
3 – 6 lat. Smoczki uspakajające,
karmienie butelką, późne przechodzenie do karmienia łyżeczką, nadmierne rozdrabnianie
pokarmów. To wszystko może
mieć wpływ na zgryz. – Sztuczne karmienie to mało aktywny
proces dla mięśni języka, warg i
policzków. Mięśnie okrężne ust
w ogóle nie pracują, zwłaszcza
gdy otwory w smoczku są duże i
pokarm bez wysiłku dziecka
spływa do gardła. Na wady
zgryzu może wpływać również

Refundowane zabiegi
Z próchnicą można skutecznie i bezpłatnie walczyć. Obok
regularnego szczotkowania,
można je lakierować i lakować.
Lakowanie zębów (zabezpieczenie bruzd i zagłębień przed
próchnicą) jest refundowane do

Z bezpłatnej pomocy stomatologa można skorzystać w szkołach,
w których istnieją gabinety stomatologiczne. Oto ich lista: SP nr 1, 3, 5,
6, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 23, Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół nr 2 (z SP nr
21), Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1, Gimnazja nr: 2, 4, 8, Miejskie Przedszkole nr 12 oraz Poradnia Stomatologiczna przy ul. Reja 15.

Przed jubileuszem pięćdziesięciolecia (9)

Budowlanka
we wspomnieniach
Bożena Siemienik w prawie
40-letniej pracy zawodowej, jako nauczycielka fizyki i matematyki, uczyła przyszłych „budowlańców” w Zespole Szkół
Budowlanych nr 2. Przyznaje,
że przedmioty których uczyła
nie były zbyt lubiane przez uczniów, ale potrafiła młodzież nimi zainteresować. Efektem jej
pracy m.in. było to, że absolwenci szkoły wybierali i kończyli studia uniwersyteckie na
wydziałach fizyki i matematyki.
Aby to osiągnąć wspólnie z koleżanką, również nauczycielką
fizyki, już nieżyjącą Ewą Sawicką, nawiązała ścisłą współpracę z Wydziałem Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Tam uczniowie brali udział w pokazach,
wykładach i ćwiczeniach z fizyki, a wiosną Instytut Fizyki zapraszał młodzież na targi edukacyjne. Ale UMK to nie była jedyna placówka naukowa, z którą współpracowały obie nauczycielki. Pokazy z fizyki organizował dla uczniów również Instytut Niskich Temperatur Polskiej
Akademii Nauk, a wyjazdy były
łączone ze zwiedzaniem i udziałem w prelekcjach w Muzeum
Techniki w Warszawie.
Tradycją w szkole były wyjazdy do planetarium. Pierwszy
zorganizowany w 1982 roku do
planetarium w Olsztynie, gdzie
młodzież brała udział w projekcjach dydaktycznych, zwiedzała obserwatorium astronomiczne, wystawy o tematyce astronomicznej i astronautycznej
oraz ekspozycje stałe, gdzie

znajdują się okruchy gruntu
księżycowego, różne typy meteorytów i kopia pierwszego
sztucznego satelity Ziemi. Po
otwarciu planetarium w Toruniu wyjazdy na projekcje astronomiczne były również łączone
ze zwiedzaniem miasta i obserwatorium radioastronomicznego w Piwnicach pod Toruniem.
To dzięki tym wyjazdom jej
uczniowie jako jedni z pierwszych mogli zapoznać się
z najnowocześniejszymi i największymi w Europie radioteleskopami, a nawet wysłuchać
wykładu światowej sławy profesora Aleksandra Wolszczana.
Według pani Bożeny praca
w szkole to nie tylko dydaktyka.
Uważa, że młodzież w szkole
średniej jest już w dużej mierze
ukształtowana pod względem
wychowawczym lecz można
jeszcze wiele „naprawić” lub
„zepsuć” w tej dziedzinie. Dlatego według niej ogromne znaczenie ma postawa moralna nauczyciela. Ważne, aby swoich
wychowanków po prostu lubił,
co w żadnym wypadku nie oznacza, aby im pobłażać. Bożena
Siemienik stwierdza, że skoro
przez kilka lat uczniowie wybierali ją na opiekuna samorządu szkolnego, spotykali się
i rozmawiali z nią po zajęciach
obowiązkowych, w swoim czasie wolnym, to potwierdza jej
sympatię do nich. Będąc na zasłużonym wypoczynku mówi:
– Praca z młodzieżą dawała mi
dużą satysfakcję. Czy dla nich
byłam kimś ważnym? To już nie
mnie oceniać.
(tk)

Doskonalenie umiejętności
W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej
dziewięć uczennic klas II i III
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 Specjalnej kształcących się w zawodzie krawca
odbywało praktyki zawodowe
w nowocześnie wyposażonym
Zakładzie Krawiecko – Dziewiarskim „BAIMS”.
Uczen ni ce mia ły moż li wość doskonalenia umiejętności zawodowych zdobytych
w toku nauki szkolnej w warunkach rzeczywistej pracy
produkcyjnej. Program praktyk obej mo wał wszyst kie
działy technologiczne zwią-

zane z wytwarzaniem odzieży: krojownię, szwalnię, termicz ną obrób kę odzie ży.
Każ da z uczen nic od by ła
praktykę w wymiarze 48 godzin zajęć lekcyjnych.
W ramach podjętej współpracy z zakładem „BAIMS”,
w trakcie zajęć praktycznych
odbywanych w warsztatach
szkolnych, uczennice wykonywały również proste prace
konfekcyjne i ćwiczeniowe
zlecane przez zakład objęty
współpracą. Maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji
zadania zostały zakupione ze
środków zaplanowanych w budżecie projektu.
(bch)
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Odkrywanie mocnych stron
Te słowa, wypowiedziane
podczas uroczystości jubileuszowej przez Marię Malewską-Figat, zastępcę dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, najlepiej chyba oddają potrzebę
funkcjonowania takich placówek.
Szkoła działa już 60 lat.
Obejmuje opieką dydaktyczno-wychowawczą dzieci ze
wszystkimi stopniami niepełnosprawności umysłowej z terenu Płocka i okolicznych
gmin. Obecnie placówkę tworzą: Szkoła Podstawowa nr 9,
Gimnazjum nr 7, klasy dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym, zespoły rewalidacyjno-wychowawcze oraz
internat. Szkoła rozpoczęła
działalność w 1950 roku, kiedy w Zakładzie Wychowawczym przy Starym Rynku
utworzono pierwsze klasy specjalne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Później wielokrotnie zmieniała
swoją siedzibę. Ostatnia przeprowadzka miała miejsce
w 1974 r. do budynku przy ul.
Antolka Gradowskiego.

Długie świętowanie

Emerytowane panie dyrektorki obdarowano
pięknymi bukietami
bawa integracyjna z dziećmi
i rodzicami na boisku szkolnym. Następnego dnia społeczność szkolna i goście
uczestniczyli we mszy św. celebrowanej przez bpa Romana
Marcinkowskiego w „Stanisławówce”, której oprawę muzyczną zapewniły płockie chóry
Pueri et Puellae Cantores Plocenses pod dyrekcją Anny
i Wiktora Bramskich. Później
był koncert zespołu „Krakowskie Przedmieście” z Krakowa, który zaprezentował poezję ks. Jana Twardowskiego
(patrona szkoły).

FOT. ALINA BOCZKOWSKA

Jubileuszowe obchody trwały kilka dni. Najpierw była za-

FOT. ALINA BOCZKOWSKA

Ta szkoła jest dla uczniów nie tylko miejscem zdobywanie wiedzy, rozwijania
umiejętności, ale także przekraczania własnych ograniczeń. To dopiero tutaj
wielu z nich doświadczyło swoich pierwszych sukcesów, małych i większych
zwycięstw.

Uczniowie zaprezentowali wzruszający
program artystyczny
Sygnały Płockie nr 12 (234) | 15 czerwca 2010

Kolejny dzień to spotkanie
z gośćmi w szkolnej sali gimnastycznej. Bogusław Kaczkowski, dyrektor SOSW nr
1 mówił, że jubileusz świadczy o tym, iż placówka ma
bogate doświadczenie w pracy
z dziećmi wymagającymi
szczególnej opieki dydaktycznej i wychowawczej.

Nowa elewacja
Uroczystości odbywały się
w cieniu przygotowywanych
przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej zmian w systemie
oświaty dotyczących dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie.
W wystąpieniach goście
podkreślali swoje poparcie dla
protestu wyrażanego przez
środowisko wobec proponowanego projektu.
Wspaniały prezent sprawiły
SOSW nr 1 władze miasta.
– Szkoła otrzyma w przyszłym
roku nową elewację. Wewnątrz
jest piękna, świetnie wyposażona, ale z zewnątrz wymaga remontu – mówił Piotr Kubera,
zastępca prezydenta Płocka,
a jego słowa przyjęto gromkimi
brawami. Z okazji jubileuszu
Piotr Kubera wręczył też nagrody prezydenta wyróżniającym
się pracownikom placówki.
Ostatnim punktem spotkania
był występ uczniów, który
swoim rozmachem, pomysłowością i walorami artystycznymi zrobił na wszystkich duże wrażenie.
Alina Boczkowska

Krok do przodu czy...
dreptanie w miejscu
Istotę sporu pedagogów specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych z Ministerstwem Edukacji Narodowej stanowi projekt rozporządzenia z 28 kwietnia 2010
roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci
i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad
odpłatności wnoszonej przez rodziców.
Szczególne zastrzeżenia budzi paragraf 23 niniejszego dokumentu, w którym w odniesieniu do wcześniejszych regulacji, pominięto zapis określający dzieci i młodzież upośledzone umysłowo w stopniu
lekkim, jako grupę celową oddziaływań specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych. W rozumieniu całego
środowiska pedagogów specjalnych konsekwencją takiego
zapisu byłaby nieuchronna
agonia i w efekcie likwidacja
tych placówek.

jalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale do realizacji własnej polityki finansowej ministerstwa.
Spotkanie zakończyło się
wspólnym uzgodnieniem stanowiska dyrektorów specjalnych ośrodków i MEN oraz
obietnicą uwzględnienia złożo nych uwag i wnio sków.
Teraz pozostaje tylko czekać
na oficjalne stanowisko ministerstwa.
Barbara Chyba
KOMENTARZ

Ogólnopolski sprzeciw
Na skutek protestów napływających z całej Polski, MEN
suk ce syw nie we ry fi ko wa ło
swoje stanowisko. Akcję protestacyjną koordynował Specjal ny Oś ro dek Szkol no –
Wychowawczy nr 2 w Płocku. Jej efektem było spotkanie (2 czerwca) minister Hall
z ponad 100 dyrektorami placówek kształcenia specjalnego z całej Polski. Minister
starała się przekonać dyrektorów, że resort nie planuje likwi da cji ani re wo lu cyj nych
zmian, a jej intencje zostały
źle zrozumiane.
Podczas spotkania dyrektorzy spe cjal nych oś rod ków
kierowali wiele pytań i wątpliwości związanych z wizją
mi ni ster Hall do ty czą cą
kształcenia dzieci i młodzieży
upo śle dzo nej
umy sło wo
w stopniu lekkim.

Działania pozore
Wspólne stanowisko dyrektorów przedstawił Robert Kowalski, dyrektor SOSW nr 2
w Płocku. Wyjaśnił zasadność funkcjonowania tego rodza ju pla có wek, pod kre ślił
konieczność posiadania przez
kadrę właściwych kwalifikacji opartych na gruntownej
wiedzy popartej doświadczeniem. Zwrócił też uwagę na
po zor ność i po wierz chow ność pla no wa nych dzia łań
zmierzających nie do poprawy sytuacji dziecka ze spec-

Piotr Kubera
zastêpca prezydenta

Po co zmieniać coś, co
dobrze funkcjonuje. Pani
minister Edukacji Narodowej chyba nie przemyślała
swojej decyzji.
W Płocku mamy dwa ośrodki specjalne – przy ul.
Gradowskiego i Lasockiego – i obydwa dobrze spełniają swoje zadania. Jeśliby propozycje ministerstwa
weszły w życie, przynajmniej jeden z nich musiałby
zostać zlikwidowany. Projekt zakłada, że dzieci z lekkim upośledzeniem, wymagające wię kszej pracy
i uwagi ze strony nauczyciela, trafiłyby do szkół powszechnych. Byłoby to ze
szkodą dla wszystkich uczniów, gdyż nauczyciel nie
byłby w stanie pogodzić ich
zróżni cowanych potrzeb
edukacyjnych.
Protest środowiska, który
koordynuje SOSW nr 2
w Płocku uważam za słuszny. Mam nadzieję, że MEN
wycofa się ze swojego projektu.
(not. ab)
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Mafia twórcza w Płocku

Dyplom na ścianie
– „Szkoła wspierająca
uzdolnienia” jest największym
tego typu projektem innowacyjnym w Polsce i jednym
z nielicznych w świecie. To nie
okazjonalna,
ale
trwała
i systeatyczna forma nauczania zachowań kreatywnych,
wprowadzana do praktyk edukacyjnych przedszkoli i szkół
podstawowych. W całej dotychczasowej polskiej pedagogice zdolności oraz twórczości
i praktyce nauczania nie było
tak ambitnie zarysowanej
i jednocześnie przemyślanej
pod każdym względem innowacji pedagogicznej – podkreślał prof. Szmidt.
Jego zdaniem, polska prakty ka jest ra czej od wrot na.
W szkołach dominuje akcyjność i umiłowanie do konkursów czasowych, zdiagnozowanych przez profesora jako
odwieczne choroby powojennej szkoły polskiej. Po uzyskaniu specjalnego certyfikatu (np. „szkoły demokratyczne” czy „szkoły z klasą”) dyrek cja i na u czy cie le tra cą
energię pedagogiczną i po zawie sze niu na dy rek tor skiej
ścianie dyplomu powracają
do nudnej praktyki dnia codziennego. Co gorsza, na ten
syndrom fasadowości i akcyjności cierpi również nauczanie twórczości w szkole.

Nauczyciel z potencjałem
– Dlatego przystępując do
projektowania działań w ramach „Szko ły wspie ra ją cej
uzdol nie nia” pró bo wa liś my
uniknąć tych błędów i oprzeć
pro jekt na kil ku so lid nych

Uczestnicy festiwalu w barwnym korowodzie
pod sta wach – tłu ma czył
Szmidt. – Te podstawy to: syste ma tycz ność od dzia ły wań
dy dak tycz nych, ciąg łe sa moksz tał ce nie na u czy cie li
twórczości i monitoring osiągnięć.
Krytycznym ogniwem w systemie nie jest program nauczania czy sam uczeń, ale nauczyciel. Dobry – z powodzeniem zrealizuje nawet kiepski
program, zły – popsuje i ten
najlepszy.
Nauczyciele w projekcie realizowanym na Mazowszu (bo
do Płocka dołączyły już m.in.
Gąbin, Bodzanów, Radzanowo i Słupno), zanim będą odkrywać potencjał twórczy uczniów, uczą się identyfikować
własny. Potem poznają główne
teorie twórczości, systemy trenowania zdolności twórczych
oraz programy twórcze. Dzięki
temu szybko sami zaczynają
wymyślać ćwiczenia, konstruować programy i „przerabiają
je w praktyce”.
– Ten projekt może doprowadzić do tego, że w naszym
województwie przybędzie wynalazców, artystów, albo po
prostu dobrych, szczęśliwych
ludzi. Warto zatem kontynuować i wszelkimi metodami go
popierać – podkreślał Szmidt.
– Warto odwoływać się do polityków, organizować lobbing
protwórczy, mafię twór czą,
która będzie mówiła podobnym językiem, bo wszystko
przemawia za tym, że mamy
racje.

– Cieszę się, że nasz projekt
„Szkoła wspierająca uzdolnienia” i to, co udało nam się
zrobić przez 5 lat, jest tak pozytywnie odbierane nie tylko
w Płocku, ale i w Polsce –
mówi Piotr Kubera, zastępca
prezy den ta Płocka. – Zga dzam się z profesorem Szmidtem, że jest to przedsięwzięcie
unikalne w ska li kra ju.
Na konkretne efekty przyjdzie
nam pewnie jeszcze trochę poczekać, bo pięć lat to niedługa
cezura czasu. Jednak już teraz
są pierwsze pozytywne rezultaty, jak choćby włączanie się
do programu placówek z ościennych gmin. Projekt będzie
kontynuowany, bo nie warto
niszczyć czegoś, co się sprawdza. Nie wyklu czam, że w
przyszłości lekcje twórczości
mogą być włączone w system
oświaty w Płocku.
Radosław Łabarzewski

Drzwi można otworzyć kluczem (to jest technika), ale jeśli
go nie mamy? Musimy odwołać się do twórczości – od
wyważenia drzwi poczynając, a na ciekłym azocie kończąc – obniża on temperaturę metalu do minus 110 st. C,
a w efekcie cały mechanizm zamka się kruszy.
Wie dzę na te mat azo tu
można podać w sposób nudny
lub opo wie dzieć hi sto rię
z drzwiami. Lekcje twórczości to lekcje, które takiej konkretnej wiedzy nie dają, ale
uczą rozwijania umiejętności
w pokonywaniu przeszkód,
szukania rozwiązań i otwierania zamkniętych drzwi bez
klu cza. Jed nak, aby lek cje
twórczości miały sens, muszą
być wdrożone w proces nauczania w sposób systematyczny. Na tym mniej więcej polega płocka „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia”.
Aktualnie programem objętych jest około 1000 dzieci ze
szkół podstawowych i 300
przedszkolaków. W tym roku
akredytacje otrzymały Szkoły
Podstawowe nr: 3, 5, 6, 11, 12,
16, 22, a także placówki w Bodzanowie, Nowym Grabiu,
Radzanowie i Słupnie.

Projekt cały czas jest rozszerzany. To już nie tylko lekcje
twórczości dla dzieci. Jego
dotychcza sowi re a li za torzy
występują już w roli trenerów
dla nauczycieli przystępujących do projektu. W czterech
szkołach koordynatorzy projektu prze prowa dzi li 12godzinne szkolenie rad pedagogicznych. Poza tym prezentują pokazowe lekcje twórczości (według własnych scenariuszy), biorą udział w konferencjach promujących projekt „Szkoła Wspie ra ją ca
Uzdolnienia” w Ciechanowie,
Ostrołęce, Radomiu, Mińsku
Mazowieckim i Siedlcach.
Ewaluacją całego procesu
zajmują się Zakład Pedagogiki
Twórczości w Katedrze Badań
Edukacyjnych Uniwersytetu
Łódzkiego i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
(rł)

Nie tylko o Unii
„Cudze chwalicie, swego nie znacie..” to tytuł VII Międzygimnazjalnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej,
w którym startowali uczniowie gimnazjów z województwa mazowieckiego.
Zma ga nia od by wa ły się
w Gim na zjum nr 4 im.
Obroń ców Płoc ka 1920 r.,
któ re by ło or ga ni za to rem
konkursu wspólnie z Regionalnym Centrum Informacji
Europejskiej w Płocku.
Gimnazjaliści musieli wykazać się zarówno zdolnościami
artystycznymi, jak i wiedzą.
W konkursie plastycznym na
najciekawszą lalkę w stroju
narodowym wygrało Gimnazjum w Sannikach, drugie

miejsce zajęło G2 w Płocku,
a trzecie G4. Najpiękniej piosenkę
polską
zaśpiewał
Tomasz Czubak, uczeń G2.
W konkursie wiedzy o Polsce
zwyciężyło G13, drugie miejsce zajęło G4, a trzecie G8.
Każdy z uczestników otrzymał nagrody i upominki, które ufundowali: Towarzystwo
Na u ko we Płoc kie, Urząd
Mia sta Płoc ka, Re gio nal ne
Centrum Informacji Europejskiej oraz G4.
(aga)

Innowacyjność
Na milion mieszkańców przypada w Polsce jedynie 71 patentów, we Francji – 405, a w Niemczech – aż 650. 0,6 proc. – tyle
polskiego PKB przeznacza się na
innowacje i badania twórcze,
w UE – 2,6 proc. a w Izraelu – 4,7.
(źródło: raport Komisji Europejskiej „European Innovation Scoreboard”)

FOT. ARCHIWUM G4

Tak o projekcie „Szkoła
wspierająca uzdolnienia”, realizowanym od 5 lat w Płocku,
mówił profesor Krzysztof
J. Szmidt, kierownik Zakładu
Pedagogiki Twórczości w Katedrze Badań Edukacyjnych
Uniwersytetu Łódzkiego i prezes Polskiego Stowarzyszenia
Kreatywności.
Profesor, który od początku
sekundował „płockiemu eksperymentowi”, był gościem
III Międzyszkolnego Festiwalu Twórczości w Płocku (24 –
26 maja), na którym podsumowano 5 lat projektu.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Jest największym tego typu projektem innowacyjnym w Polsce i jednym
z nielicznych w świecie o takiej skali. Jestem święcie przekonany, że przejdzie
do historii polskiej pedagogiki.

Wspieranie uzdolnień

Dziewczęta z G4 za wiedzę o Polsce zdobyły II miejsce
15 czerwca 2010 | Sygnały Płockie nr 12 (235)
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FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Zaczęło się od juwenaliów – święta studentów, które odbywa się zazwyczaj
w kwietniu lub w maju. Płocczanie mogli być w tym roku nieco zdezorientowani. Studenci płockich uczelni świętowali bowiem... dwa razy.

Tegoroczna Katorga dostarczyła wielu wrażeń
W kwietniu odbyła się nowa impreza – „Katorgalia”
(połączenie juwenaliów i festi wa lu pio sen ki Ka tor ga –
dzieła Samorządu Studentów
PWSZ i stu den tów Szko ły
Wyższej im. Pawła Włodkowica), a w maju … juwenalia
(zorganizowane przez Parlament Studentów Politechniki
Warszawskiej w Płocku).

Skąd ten bałagan?
Jesz cze przed roz po czę ciem majowych imprez studenckich dowiedzieliśmy się,
że uczelnie organizujące oddzielne juwenalia – a w ubiegłych latach współpracujące ze
sobą – zwyczajnie się pokłóciły. I to na tyle „skutecznie”,
że do dziś nie chcą słyszeć
o jakiejkolwiek współpracy.
Rodzi się pytanie: o co poszło? – Nie zdradzę szczegółów, bo nie ma sensu wzajemnie obrzucać się błotem – mówi Beata Małecka z PWSZ.
– Nie chcemy współpracować, ale nie mamy zamiaru ze
sobą walczyć, bo nie wyjdzie
to na zdrowie żadnej z uczelni. Po pro stu posz liś my
w swoje strony i tyle.
Pod wój ne ju we na lia to
w skali kraju niechlubny fenomen. W większych miastach zdarzają się, rzecz jasna,
imprezy organizowane samo-

dzielnie przez różne uczelnie, ale nigdy nie jest to efekt
sporu, a raczej współpracy.
Przykład – juwenalia warszawskie trwały od pierwszego
do ostatniego maja. Przez cały miesiąc, niemal codziennie studenci uczestniczyli w
kon cer tach czy im pre zach
klubowych, organizowanych
przez Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską lub inne szkoły wyższe –
wszystko z poszanowaniem
własnego „interesu”, w klimacie współpracy, a nawet
przy wzajemnej pomocy. –
Każdy wybiera taką imprezę,
jaka mu odpowiada – powtarza li stu den ci Po li tech ni ki,
którzy zorganizowali w stolicy własny koncert – odbywają cą się cy klicz nie „Stud nię”. Nie narzekali na kolegów z UW, którzy na własny
kon cert ścią gnę li gwia zdy
muzyki ze Stanów Zjednoczonych i w ten sposób zapewnili sobie o wiele wyższą
frekwencję.

Podwójne juwenalia
Według Beaty Małeckiej,
sytuacja w Płocku nie jest
jeszcze dramatyczna. – Reklamujemy wzajemnie swoje
imprezy, zapraszamy się na
nie – dodaje reprezentantka
stu den tów PWSZ. – Na
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wszystkie eventy zapraszani
są wszyscy studenci, prywatnie też nie ma konfliktów.
Jeśli mamy między sobą jakieś problemy, to załatwiamy
je bezpośrednio.
Małecka, od lat zaangażowana w działalność samorządu PWSZ, ostrożnie dobiera
słowa. Ale, pytana o historię
współ pra cy PWSZ z Po li techniką Warszawską, odpowiada: – Już od kilku lat nie
chcieliśmy robić juwenaliów
z Politechniką, ale ze względów finansowych musieliśmy.
W tym ro ku się to uda ło.
A problem rósł już od kilku
lat. I dodaje: – Cała sytuacja
miała również swój formalny
oddźwięk.
Co dalej? Prawdopodobnie
szykuje nam się coroczny,
„ju we na lio wy dub let” –
uczel nie nie chcą sły szeć
o współpracy. – Zamierzamy
podtrzymać swoje stanowiska
w tej sprawie – mówi Beata
Ma łec ka. – Wąt pię, byś my
wspólnie podejmowali się jakiś przed sięw zięć. W tym
również organizacji przyszłorocznych juwenaliów.
Mimo usilnych starań, nie
udało mi się skontaktować
z reprezentantami Parlamentu Stu den tów Po li tech ni ki
Warszawskiej w Płocku.
Mariusz Sepioło

Aleksandra Pięta, uczennica klasy III b Gimnazjum nr 6,
zdobyła I miejsce w kategorii junior w Ogólnopolskim
Konkursie Edukacyjnym ,,Reporter”.
Konkurs odbywał się pod
patronatem Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich, Wydziału Grafiki Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie,
Związku Polskich Artystów
Fotografików, Studium Fotografii ZPAP oraz Centrum
Konkursów Edukacyjnych.
Uczestnicy podzieleni byli
na trzy kategorie wiekowe:
młodzik (uczniowie szkół podstawowych), junior (gimnazjaliści), senior (uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych).
Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu reportażu
dokumentującego wydarzenia,
zjawiska, problemy, z którymi
spotkali się uczestnicy konkursu. Jako formy prezentacji
przewidziano prace pisemne,
fotograficzne, multimedialne.
W konkursie licznie uczestniczyli uczniowie z Gimnazjum nr 6. Przygotowali prace
pisemne, w których opowiedzieli o wydarzeniach ze swego „podwórka”, przedstawili
historie osób im bliskich – niby zwyczajnych, lecz w gruncie rzeczy niepospolitych.
Wśród juniorów najwyżej
oceniono reportaż ,,Walczyć
czy się poddać?” Aleksandry
Pięty. Pisząc o heroizmie koleżanki zmagającej się z chorobą, Ola wykazała wielką wrażliwość, takt i empatię, ale również potrafiła spojrzeć na tę sytuacje wielopłaszczyznowo.

Zachowując kulturę literacką,
w subtelny sposób opowiedziała o reakcji otoczenia,
o emocjach młodych ludzi
mierzących się z nieznanym
przeciwnikiem i uczestniczących w pierwszym doświadczeniu dorosłego życia. Niezaprzeczalnym atutem pracy jest
autentyzm i świeżość spostrzeżeń. Ola odważnie mówi o
rozterkach, niepewności i nadziei rówieśników. Jej relacja
to bogaty portret pokolenia,
które stoi u progu dorosłości.
Zespół redakcyjny
Gimnazjum nr 6
pod kierunkiem
Magdaleny Michalskiej

FOT. MAGDALENA MICHALSKA

Historia jednej kłótni

Dziennikarski talent

Aleksandra Pięta,
najlepsza reporterka
wśród juniorów

Seminarium o przedsiębiorczości
Inwestycje w małych i średnich przedsiębiorstwach to temat VIII Seminarium Ekonomicznego, zorganizowanego
przez członków koła naukowego „Sonda”, które działa
przy Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku.
Celem przedsięwzięcia było
ukazanie możliwości wykorzystania różnorodnych instrumentów finansowych w stymulowaniu rozwoju małej
i średniej przedsiębiorczości
w regionie, ze szczególnym
uwzględnieniem funduszy wysokiego ryzyka.
Podjęto również próbę zidentyfikowania potrzeb inwestycyjnych małych i średnich
przed się biorstw, czyn ni ków
determinujących te potrzeby,
a także źródeł finansowania
takich inwestycji.

Tomasz Wysocki, dyrektor
Akademickich Inkubatorów
Przedsiębiorczości przedstawił
model „preinkubacji” w AIP
oraz różne formy finansowania
działalności gospodarczej typu
start-up. W drugiej części seminarium występowali studenci
ekonomii Kolegium Nauk
Ekonomicznych i Społecznych. Po wygłoszeniu referatów odbyła się dyskusja, podczas której studenci odpowiadali na pytania zadane przez
słuchaczy.
Magdalena Kludacz
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Władze gubernialnego miasta Płocka
w latach 1866-1914 (9)
Ważnym sprawdzianem umiejętności i sprawności organizacyjnych prezydenta Skrobońskiego były kampanie wyborcze do Dumy Państwowej Rosji w latach 1905-1912. Płocczanie wraz z mieszkańcami okolicznych gmin tworzyli jedną Komisję Wyborczą.
W wymienionym okresie
Polacy w ramach Cesarstwa
Rosyjskiego
czterokrotnie
uczestniczyli w wyborach do
I, II, III i IV Dumy – pierwszego parlamentu wybieranego
legalnie po ponad stu latach.
Prezydent Skroboński jako
członek Powiatowej Miejskiej
Komisji Wyborczej czynił
wszystko, aby jak najwięcej
uprawnionych osób wzięło w
nich udział oraz aby zjazdy
przedwyborcze i wyborcze
przebiegały bez zakłóceń,
choć działacze robotniczy nawoływali do ich bojkotu.

Wyborcze obowiązki
Wybory dawały Polakom
nadzieję na autonomię, dawały także poczucie, że ich głos
się liczy, że w tym państwie –
molochu, jakim była Rosja,
coś znaczą. Kolejne kampanie
wyborcze były sprawdzianem
zarówno dla władz, jak i obywateli. Najważniejsze zadanie

władz miejskich polegało na
przygotowaniu spisu wyborców, które okazało się trudnym do wykonania, ponieważ
w krótkim czasie kilkakrotnie
władze centralne zmieniały
kryteria ich ustalania. Prezydent wraz ze swoim sztabem
przystąpił do sporządzania list
wyborczych niemal natychmiast po otrzymaniu polecenia od Gubernatora – najważniejszej instytucji na forum
lokalnym – to znaczy w grudniu 1905 r., a ich ostateczna
wersja była gotowa w lutym
roku na stępne go. Pierwsze
prawybory, których celem było wyłonienie elektorów na
Gubernialny Zjazd Wyborczy
odbyły się 3 maja 1906 r. Jednak zanim to nastąpiło prezydent i jego ludzie musieli wykonać wiele czynności. Na ich
barkach spoczywały najważniejsze zadania: kontakty z
prze wod ni czą cym Po wia to wej Komisji Wyborczej, kon-

takty z Inspektorem Podatkowym (cenzus wyborczy zależał od wno szo nych po dat ków), przenoszenie prawa do
gło so wania przez ko biety
(któ re nie uczestniczy ły
w wyborach, choć posiadały
odpowiedni cenzus majątkowy) na mężów, braci, ojców.
Prezydent był w stałym kontakcie z Prezesem Sądu Okręgowego, z Drukarnią Rządową, która drukowała karty do
głosowania, z wójtami gmin
powiatu płockiego, gdyż prawybory odbywały się wspólnie z przedstawicielami zebrań gminnych, informował
mieszkań ców i władze nadrzędne o sprawach związanych z wyborami w dwujęzycznych ogłoszeniach, zapraszał do ratusza (który na
czas wyborów zamieniał się
w sztab wy bor czy czyn ny
również w dni świąteczne)
znanych i szanowanych obywateli do współpracy o przygotowaniu wyborów, a w dniach zjazdów do pomocy w ich
przeprowadzeniu.
Największym wydarzeniem
był pierwszy zjazd przedwybor czy, w któ rym wzię ło
udział ponad 80 proc. uprawnionych. Wybrani na nim zostali elektorzy na Gubernialne
Zebranie Wyborcze w głosowaniu zadecydowali, że jednym z dwóch posłów do I Dumy został płocczanin, zaledwie trzydziestodwuletni lekarz-okulista Aleksander Maciesza, wybierany również na
elektora w kolejnych prawybo rach. Pod czas ko lej nych
kampanii wyborczych prezydent Skroboński był najbardziej zapracowanym człowiekiem w Płocku. Największym
sukcesem wyborów było autentyczne obudzenie się z letargu społeczeństwa polskiego, przeświadczenie, że nawet w tak złożonej sytuacji
można służyć ojczyźnie.

Nagłe zastępstwo
Ogłoszenie z 17 września 1907 r. dotyczące wyborów
do Dumy Państwowej

Niestety, nie wszystkie zamie rze nia za rzą du mia sta
udało się zrealizować wskutek skom pli ko wa nych oko -

Prezydenci Płocka
w latach 1848 – 1914
daty ich powołania oraz odwołania
Aleksander Roman
Sylwester Stróżewski
Antoni Boglewski
Józef Ptaszyński
Mitrofan Aleksandrowicz
Wasyli Taranowski
Jan Jachimowicz
Józef Widuliński
Rajmund Szatrzycki
Stiepan Jakowlewicz Ałfierow
Jegor Andrejewicz Wołkow
Mikołaj Konstantynowicz Żerwe
Aleksy Iwanowicz Mantjew
Aleksander Mikołajewicz Szpilotow
Siergiej Piotrowicz Fiodorow
Alfons Skroboński
Rajmund Borszewski

liczności międzynarodowych
oraz wa run ków wew nętrz nych. Najpierw Rosja przegra ła woj nę na Da le kim
Wschodzie. Wielu żołnierzy,
w tym mieszkańców naszego
miasta nie wróciło do swoich
domów. Ich rodziny znalazły
się w niezwykle trudnej sytuacji. Miasto musiało im pomóc, w związku z tym duża
część budżetu najpierw została przeznaczona na wyposażenie żołnierzy, a potem na
pomoc materialną poszkodowanym na wojnie i ich rodzinom. Z kolei po roku 1910
stało się jasne, że zarówno
stare jak i nowe mocarstwa
dążą do wojny. Ta sytuacja
nie mogła pozostać bez wpływu na finanse miasta i losy
urzęd ni ków
Ma gi stra tu,
w tym prezydenta Skrobońskiego, który zgodnie z opracowanym wcześniej harmonogramem musiał się ewakuować w głąb Rosji.
Ponieważ miasto nie mogło
pozostać bez żadnej administracji, 25 października 1914
r. naczelnik guberni powołał
na pełniącego obowiązki Pre-

1848 – 1854
1854 – 1857
1858 – 1864
1864 – 1867
1867 – 1868
1868 – 1869
1869 – 1873
1873 – 1880
1880 – 1886
1886 – 1888
1888 – 1890
1890 – 1891
1891 – 1893
1893 – 1897
1897 – 1903
1903 – 1914
1914 – ....... .

zydenta Miasta Płocka Rajmunda Borszewskiego. Przeka za nie sta no wi ska od by ło
się w pośpiechu tego samego
dnia, a dwa dni później powołany raportował gubernatorowi, że wydał polecenie
Kasie Miasta o potrącanie mu
1/4 z wynagrodzenia na poczet kaucji. Tyle na temat
Raj mun da Bor szew skie go,
radcy dworu, sekretarza Gubernialnej Rady Opieki mówią akta w języku rosyjskim.
O wiele więcej pisała ówczesna prasa polska oraz np.
Pamiętniki Marii Macieszyny, tyle że w większości odnosi się to do okresu późniejszego i jego działalności społecznej, kościelnej oraz politycznej, ponieważ Borszewski był działaczem Narodowej De mo kra cji. Zmarł
w 1936 r. i został pochowany
na cmen ta rzu za byt ko wym
(po prawej stronie przy bramie).
Krystyna Grochowska
W publikacji wykorzystano
materiały Archiwum Państwowego w Płocku
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Wakacyjna scena młodych
Stowarzyszenie Teatr Per Se przygotowuje scenę letnią, która stanie na dziedzińcu Płockiej Galerii Sztuki. Od 25 czerwca do 29 sierpnia, zawsze o godz. 19,
będą na niej prezentowane spektakle młodzieży.
Przedstawienia przygotowuje
65 młodych ludzi skupionych w
grupach, które prowadzą aktorzy
płockiego teatru: Magda Tomaszewska, Jacek Mąka, Łukasz
Mąka i Mariusz Pogonowski.
Wakacyjne prezentacje młodych otworzy spektakl przygotowany przez Mariusza Pogonowskiego. – Pokażemy „Ubu
Króla”, ale w formie kreskówki,
na dodatek Ubu będzie kobietą,
a Ubica – facetem – mówi Po-

gonowski. – Kolejnym przedstawieniem będzie „Szukając
Ptaszka”, na podstawie „Niebieskiego Ptaka” Maurice Maeterlincka. To świetna bajka, którą początkowo zamierzałem dać
Łukaszowi, ale kiedy przeczytała ją Magda Tomaszewska zapaliła się do pomysłu. Jednak
zamiast bajki dla dzieci wyszła
bajka dla dorosłych.
Na dziedzińcu PGS scenę 6x6
metrów buduje firma Artbud.

Scenografią zajmie się Katarzyna Walasik, a choreografią
Agnieszka Cichocka.
Stowarzyszenie nie korzysta
już z piwnicznych pomieszczeń
przy ul. 3 Maja 18 (tzw. scena
off off). – Nie było nas stać na
utrzymanie tego miejsca. Przejął je POKiS i myślę, że jeszcze
coś tam pokażemy – mówi Pogonowski. Miejsca na próby
użyczyła Galeria OTO JA.
Po letnich pokazach planowane są jeszcze 4 premiery
jesienne na przełomie listopada
i grudnia. Szczegóły na stronie
www.plockteatr.pl
(rł)

Program

FOT. MARIUSZ POGONOWSKI

25 czerwca – (premiera) „Ubu Król
– czyli Polacy” Alfreda Jarry w reż.
Mariusza Pogonowskiego
27czerwca–„Ubu Król–czyli Polacy”
1 lipca – (premiera) „Szukając
Ptaszka” – na podstawie „Niebieskiego Ptaka” Maurice Maeterlincka
w reż. Magdaleny Tomaszewskiej
2, 3, 8 lipca – „Szukając Ptaszka”
15 lipca – (premiera) „Smok”
S. J. Lwowicza w reż. Jacka Mąki
16, 18, 22 lipca – „Smok”
22 lipca – (premiera) Robin Hawdon „Wieczór kawalerski” reż. Łukasz Mąka
23, 25 lipca – „Wieczór kawalerski”
30, 31 lipca, 1 sierpnia – „Ubu
Król – czyli Polacy”
5 sierpnia – „Szukając Ptaszka”
13,14, 15 sierpnia – „Smok”
27, 28, 29 sierpnia – „Wieczór
kawalerski”

Roboty i robociki
RS Media lubi tańczyć i robić zdjęcia, Sz-krab powstał,
aby imitować ruchy płazów, a Robot Roomba sprząta,
choć efekty jego pracy nie zawsze są zadawalające.
Roboty sprzątające, myszkujące i pełzające, toczące
walki sumo i te, które mówią,
tańczą i mają łaskotki – wszystkie czekały na dzieci w Płockiej Galerii Sztuki, ale tylko
przez trzy dni.
Z okazji Dnia Dziecka przedstawiciele Politechniki Łódzkiej
oraz Fundacji „Laboratorium
Możliwości” przywieźli do PGS
wystawę „Świat Robotów”.
Chętni mogli wziąć udział
w warsztatach programowania

Poetyckie szranki
Książnica Płocka zaprasza na 22. edycję Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego im. Władysława Broniewskiego
„O Liść Dębu”.
Do 31 lipca należy nadesłać
zestaw pięciu wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach
zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nie nagrodzonych w innych konkursach.
Prace powinny być napisane
w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki
wierszy, sugerują jedynie
możliwość sięgnięcia po tematykę płocką.
Opatrzone godłem (pseudonimem) zestawy wierszy –
w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego, ewentualnie czytelnego rękopisu – należy nadesłać w czterech egzemplarzach na papierze o formacie
A4 na adres: Książnica Płocka,
09 – 400 Płock, ul. Kościuszki
6. Nazwisko, imię, dokładny

Wrażliwość, elegancja, nienaganny styl i szlachetne brzmienie zespołu Hevelius Brass Quintet
z Gdańska sprawiają, że publiczność chętnie i z przyjemnością uczestniczy w jego koncertach.

adres autora oraz numer telefonu kontaktowego lub adres
e-mailowy należy umieścić
w osobnej kopercie, opatrzonej
takim samym godłem i dołączyć do zestawu wierszy. Na
kopercie z nadsyłanymi na konkurs pracami powinien znaleźć
się dopisek: Konkurs Poetycki
„O Liść Dębu.”
Przewiduje się następujący
podział nagród i wyróżnień:
„Liść Dębu”, czyli I nagroda
Prezydenta Miasta Płocka,
II i III nagroda oraz nagrody
specjalne: Dyrektora Książnicy
Płockiej za wiersz o tematyce
miłosnej i za najlepszy wiersz o
Fryderyku Chopinie – „Poecie
fortepianu”. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 19
listopada 2010 r.
(rł)

Spro sto wa nie

PerSeusze mają nadzieję, że nie będzie padać

Fi nał Can zo na dy

robotów mini – sumo, a najlepsi
sprawdzić swoje siły w walce na
ringu. Od trzech lat w łódzkiej
manufakturze fani tej gry z całej
Polski spotykają się na zawodach „sumo challenge”. Najbliższe odbędą się 6 listopada, dlatego Płocka Galeria Sztuki zamierza wrócić z cyklem warsztatów
po wakacjach.
Było też coś dla małych
dziewczynek. Płocka artystka
Nela Lewandowska pokazała
lalki ze swojej kolekcji. (rł)

W poprzednim numerze „Sygnałów Płockich” pojawiły się nieścisłości w informacji dotyczącej sprzedaży biletów na koncert Jean Micheal Jarre’a. Ilość biletów powinna być przypisana poszczególnym
sektorom Orlen Areny, a nie okresom ich sprzedaży. Za pomyłkę
przepraszam. Właściwy opis poniżej.
Radosław Łabarzewski

Ceny biletów
Termin zakupu:
Bok sceny
ok. 1200 szt.

I. 28 maja – 9 października
II. 10 października – 12 listopada
III. 13 listopada – dzień koncertu
Sektory boczne Sektory centralok. 2100 szt.
ne i płyta hali

Loża
(tylko 50 szt.)

ok. 1350 szt.
FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Młodzi muzycy z dużym wyczuciem potrafią zagrać zarówno utwory klasyczne rodem
z baroku i renesansu, jak i oryginalne transkrypcje standardów
jazzowych i muzyki popularnej.
Tego wyjątkowego ansamblu
będzie
można
posłuchać
w Płocku podczas kolejnej odsłony Festiwalu „Canzonada”,
w niedzielę 20 czerwca o godz.
17 w Opactwie Pobenedyktyńskim. Wstęp wolny. (opr. ab)

I.
II.
III.

145 zł
160 zł
175 zł

160 zł
175 zł
190 zł

175 zł
190 zł
200 zł

400 zł
425 zł
450 zł

Bilety są dostępne we wszystkich agencjach sieci Ticketpro i Centrum
Informacji Turystycznej przy Starym Rynku 8, a w dniu koncertu w hali.
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Piłka nożna

Futbol amerykański

Nie utrzymali się

Cenne zwycięstwo

Nie udało się piłkarzom nożnym płockiej Wisły utrzymać w gronie pierwszoligowców. Po niezbyt udanych spotkaniach w dwóch ostatnich ligowych kolejkach płocczanie zajęli 15. lokatę i z dorobkiem 40 punktów opuszczają I ligę.
Po 32. kolejce i szczęśliwym
remisie 2:2 z Sandecją w Nowym Sączu była jeszcze realna
szansa na uratowanie miejsca
gwarantującego utrzymanie.
Kluczem do sukcesu miał być
pojedynek na stadionie przy Łukasiewicza z MKS Kluczbork.

Skomplikowana kalkulacja
Choć przed ostatnią kolejką,
czyli spotkaniem w Szczecinie
płocczanie mieli jeszcze matematyczną szansę na pozostanie

FOT. PIOTR MIESZKOWSKI

Zawiodła drużyna
Zwycięstwo w tym spotkaniu
i ewentualny remis w kolejnym
meczu z Pogonią w Szczecinie
pozwoliłby płocczanom osiągnąć cel. Niestety mecz, z również zagrożonymi spadkiem piłkarzami z Kluczborka, zupełnie
wiślakom nie wyszedł. Polegli
na własnym obiekcie 0:4 i na
próżno doszukiwać się w tym
spotkaniu pojedynczych przyczyn porażki. Zawiodła drużyna, która miała tej wiosny przebłyski dobrej gry i coś się zazębiało w jej grze. Niestety w decydującym momencie zawodnicy nie potrafili psychicznie udźwignąć ciężaru, jaki na nich
spoczywał i nie sprostali realizacji założeń trenera Jana Złomańczuka.

Piłkarze Wisły nie zdołali uchronić się
od spadku do niższej ligi
na zapleczu ekstraklasy,
to zbyt dużo musiało się wydarzyć na innych boiskach.
Na przykład Górnik Łęczna,
pewny utrzymania, musiałby
pokonać Dolcan Ząbki zagrożony spadkiem lub Flota Świnoujście również pewna pozostania w I lidze musiałaby wygrać z zagrożonym Podbeskidziem Bielsko-Biała. Jedno
z tych zdarzeń musiałoby zaistnieć przy zwycięstwie płocczan w Szczecinie. Niestety i ta
kalkulacja okazała się złudna.
W Łęcznej padł remis, Podbeskidzie wygrało w Świnoujściu
a płocczanie podzielili się pun-

ktami z Pogonią 3:3 tracąc decydującego gola w 82 minucie.
W przyszłym sezonie pozostanie kibicom z Płocka pasjonowanie się zmaganiami swoich
ulubieńców w szeregach zespołów II ligi. W jakim składzie
i z jakim sponsorem na koszulkach na razie nie wiadomo. Jedno jest pewne: pobyt w tej klasie
rozgrywkowej powinien potrwać nie dłużej niż rok, ponieważ
stadion nazwany imieniem Kazimierza Górskiego nie może
świecić pustkami i ograniczać
się do rozgrywek na prowincjonalnym szczeblu.
Piotr Marek Nowicki

Piłka ręczna

Wzmocnienia szczypiornistów
Nie ostygły jeszcze na dobre emocje po sezonie krajowej ekstraklasy piłki ręcznej, a już
rozpoczęła się karuzela transferowa. W ekipie płockiej Wisły niewiele słychać o odejściach zawodników, ale są już potwierdzone informacje na temat wzmocnień.
Słoweńcy: Luka Dobelsek
i Bostian Kavas oraz znany
z krajowych parkietów Piotr
Chrapkowski zasilą szeregi
płockiej drużyny budowanej
przez Duńczyka Larsa Waltera. Luka Dobelsek, to w tym
sezonie jeszcze nadal zawodnik prowadzonej przez Walthera drużyny TV Emsdetten,
z którą walczy o awans do
1. Bundesligi. Do sukcesów 27letniego Słoweńca, grającego
na środku rozegrania, należą
m.in. zdobycie srebrnego medalu na rozgrywanych w Polsce
w 2002 roku Mistrzostwach Europy juniorów i trzykrotne

wicemistrzostwo swojego kraju
z Gorenje Velenje.
Jego rodak Bostian Kavas
przeniesie się do Płocka z macedońskiego Metalurga Skopje, do
którego przybył w grudniu minionego roku z Gorenje Velenje.
W barwach tego zespołu uczestniczył w ostatniej edycji Ligi
Mistrzów stając m.in. naprzeciw
mistrzów Polski z Kielc. Grający na prawej stronie rozegrania
leworęczny 32-letni Słoweniec
ma być wzmocnieniem na tej
pozycji w Wiśle, gdyż jak wszyscy kibice widzieli, była to najsłabsza część zespołu. Nierówno grający Aleksej Peskov i da-

leki od formy sprzed kontuzji
Sebastian Rumniak nie radzili
sobie zbyt dobrze w meczach
o wysoką stawkę.
Trzeci z zakontraktowanych
szczypiornistów, to zawodnik
zdegradowanego z ekstraklasy
AZSiF Gdańsk – Piotr Chrapkowski. Mierzący 205 cm sporotwiec jest młodzieżowym reprezentantem Polski i jednym
z
bardziej
obiecujących
zawodników z krajowego podwórka. Mimo, że zdecydowanie lepiej spisuje się w obronie, to w swoim zespole zdołał
zdobyć w lidze 95 bramek.
Piotr Marek Nowicki

Tym razem Mustangi nie zawiodły. Płocczan było stać
na pewność siebie, rozluźnienie i widowiskowe akcje.
Efekt: Scyzory Kielce – Mustangs Płock 12:18.
– Nie można wyróżnić jednego zawodnika, albo formacji.
To cały zespół wygrał ten mecz
– mówił po meczu Tomasz
Włudarski, trener Mustangów.
Ale mogliśmy oglądać w meczu ze Scyzorami indywidualne, popisowe akcje.
– To się rzadko zdarza na
boiskach PLFA – tak mówił
o akcji płocczanina Łukasza
Pietrzaka rzecznik prasowy
Mustangów, Paweł Chlebny.
– Każdy zawodnik przykrył
odpowiednią osobę i wyszło
nam to, nad czym pracowaliśmy od dawna. Wygraliśmy, bo
pokazaliśmy w końcu, że jesteś my dru żyną za równo
w obronie, jak i ataku, w którym nie ma słabych ogniw.
Każdy gra na równym pozio-

mie. Takich momentów było
więcej. Wśród świetnie przygotowanych Mustangów, wyróżniał się również Michał
Wasileski, który odnotował
dwa przechwyty i jedno efektowne przyłożenie.
Mecz ze Scyzorami był dla
płocczan szczególnie ważny –
bez zwycięstwa z kielczanami
nie mogliby się liczyć w walce
o przejście do strefy play off. Na
razie Mustangi plasują się na
czwartym miejscu, ale stan tabeli już wkrótce może się zmienić.
Już 27 czerwca spotkanie Mustangs – Radom Rocks. Radomianie to na razie najsłabsza
drużyna grupy wschodniej II Ligi Futbolu Amerykańskiego.
Dlatego liczy się tylko zwycięstwo.
Mariusz Sepioło

Mini liga piłki ręcznej

Górą faworyci
Za nami już trzy turnieje III Edycji Orlen Handball Mini Ligi.
Tradycyjnie nie zabrakło w nich wielu wrażeń i emocji. 240
zawodników z 16 zespołów w dotychczasowych trzech turniejach rzuciło w 48 meczach około 1500 bramek.
Bez straty punktu są faworyci – finaliści poprzednich
edycji: Szkoły Podstawowe nr
16, 21, 23 z Płocka i SP 7
z Ciechanowa. Podopieczni
trenerów To masza Popi sa,
Doroty Stępniak, Cezariusza
Raczkowskiego i Arkadiusza
Chełmińskiego są na najlepszej drodze do awansu do ścisłego finału.
Obecnie rozgrywki wkraczają w decydującą fazę. Drużyny, które zajęły w swoich
grupach eliminacyjnych dwa
pierwsze miejsca, stoczą walkę o miejsca 1-8 w finale A,

pozostałe drużyny w finale B
zagrają o miejsca 9-16.
Bardzo dzielnie radzi sobie
w rozgrywkach żeńska drużyna ze Szkoły Podstawowej
nr 16.
Dziewczęta pod kierunkiem
Magdaleny Kosmatki awansowały do pierwszej ósemki
wygrywa jąc po drodze ze
szkołą z Węgrowa i II zespołem SP 23. Niewątpliwie mecze z ich udziałem dodają kolorytu na sze mu turnie jowi,
a przeżytymi emocjami można by obdzielić niejedno ligowe spotkanie.
(nd)

Piłka ręczna

W ścisłej czołówce
Młodziczki AZS PWSZ Jutrzenka Płock zajęły VI miejsce
w Finale Pucharu Związku Piłki Ręcznej w Polsce.
Zawody – odpowiednik Mistrzostw Polski w tej kategorii
wiekowej rozegrano na początku czerwca w Buku w woj.
wielkopolskim. Startowało 8
drużyn wyłonionych w drodze
eliminacji z całej Polski.

Dziewczęta z AZS PWSZ
Jutrzenka Płock znalazły się w
gronie sześciu najlepszych
drużyn w Polsce. To duży sukces zawodniczek i trenera
Marka Jagodzińskiego.
Maria Wróblewska
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Angels of Fire VII

Młodzież na ringu

Siódma edycja gali Angels of Fire już za nami. Tym razem ring został ustawiony w płockim amfiteatrze. I to chyba jedyna poważna zmiana w stosunku
do przednich edycji, gdyż emocje były jak zwykle ogromne.
Jak zwykle publiczność mogła podziwiać i „wgryzać się”
w tajniki sportów walki podczas
15 ringowych starć. Jednak największe emocje towarzyszyły
pojedynkom o mistrzowskie pasy oraz tym naznaczonym przez
organizatora jako walki wieczoru. Ciekawą konfrontację na zasadach K-1, zakończoną niecodziennym rozstrzygnięciem,
stoczyła Alicja Piecyk (Fighter
Wrocław), która pokonała nieoczekiwanie Joannę Paprocką
(LKS Lotos Jabłonna). Zawodniczka z Wrocławia dopiero na
tydzień przed galą dowiedziała
się, że zastąpi kontuzjowaną
Joannę Korczyńską, a zatem
okres przygotowawczy miała
skrócony do minimum.
Na sobotniej gali nie zabrakło
także walk płocczan. Najciekawsza była ta z udziałem Wojciecha Burdanowskiego. Zawodnik
K.S. Fight MZOS Płock bił się
w K-1 o tytuł Zawodowego Mistrza Mazowsza PZKB z cięższym o 10 kg Robertem Rzepeckim (Semiramida Pułtusk). Nie-

Rafał Petertil nie dał rady utytułowanemu „Shockowi”
siony dopingiem kibiców i realizujący założenia taktyczne Burdanowski doprowadził w drugiej rundzie do przerwania pojedynku, gdyż rywal nie był już
zdolny do dalszej walki.
„Danie główne” wieczoru
podano kibicom w ostatniej
walce, gdzie w ringu stanęli:
Białorusin Dmitry Shakuta i Polak Rafał Petertil reprezentujący

Gym-Fight Wrocław. Utytułowany „Shock”, posiadający
w swojej kolekcji najbardziej
prestiżowe pasy mistrzowskie,
nie dał szansy Polakowi i już
w drugiej rundzie po potężnym
uderzeniu kolanem mógł cieszyć się ze zwycięstwa i odebrać z rąk organizatorów Puchar Prezydenta Miasta Płocka.
Piotr Marek Nowicki

II edycja Młodzieżowej Ligi Spartanwear (MLS) ruszy już
19 czerwca w hali sportowej przy ul. Korczaka 10 w Borowiczkach.
Podobnie jak w ubiegłym roku, odbędzie się 10 spotkań pod
marką MLS. Pierwszeństwo
startu w rozgrywkach ma młodzież w wieku 14 – 21 lat, uprawiająca amatorsko sporty walki: kick-boxing, Sandę, Muay
Thai, boks, karate, MMA, jujitsu oraz grappling. Wszystkie
pojedynki ligi będą rozgrywane
na ringu bokserskim w stylach:
low – kick; K-1; Muay Thai;
Sanda; MMA; karate oraz
boks. Organizatorzy nie będą
pobierać opłat startowych od
uczestników zawodów.
Poszczególne zawody zostaną rozegrane w terminach: 19
czerwca, 26 czerwca, 07 sierpnia, 21 sierpnia, 25 września,
16 października, 30 paździer-

nika, 13 listopada, 27 listopada, 11 grudnia. Podczas każdego spotkania odbędzie się pojedynek o pas Młodzieżowego
Mistrza Angels of Fire.
Organizatorem Młodzieżowej Ligi Spartanwear jest Stowarzyszenie Polska Liga Kick
– Boxingu w Płocku (organizator m.in. zawodów Angels
of Fire) przy udziale Urzędu
Miasta. Współorganizatorem
projektu jest Stowarzyszenie
Nasz Kraj w Płocku. Patronat
honorowy nad MLS objął Mirosław Milewski, prezydent
Płocka. Promotorem ligi jest
Tadeusz Kopciński. Patronat
sportowy sprawuje Polski
Związek Kick – Boxingu w
Warszawie.
(tk)

Wushu

Złoto i brąz
Z XIV Międzynarodowego Otwartego Pucharu Polski
Wushu zawodnicy UKS Sanda przywieźli siedem medali.

Jubileuszowe bieganie
nagród poprzedził występ
Dzieci Płocka oraz pokaz brazylijskiej sztuki walki zaprezentowany przez Unicar Capoeira z Płocka. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, m.in.
odtwarzacze DVD, telewizorki
LCD, aparaty fotograficzne,

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Impreza była częścią obchodów 30-lecia NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego. Organizatorzy zapewnili nagrody
dla zwycięzców w 14 kategoriach biegowych, oddzielnie dla
dziewcząt i chłopców za miejsca od I do VI. Moment rozdania

Ambicji i woli walki nikomu nie brakowało
Sygnały Płockie nr 12 (234) | 15 czerwca 2010

lornetki, mp4. Wszyscy uczestnicy biegów wzięli udział w losowaniu czterech rowerów górskich. Wśród szczęśliwców
znaleźli się: Patryk Mirowski,
Józef Grodkowski, Danuta Rakowska – Śroczyńska i Monika
Ambroziak.
Po południu na Stadionie
Miejskim ponad trzytysięczną
widownię bawił Zespół Kombii. Po nim wystąpił Jan Pietrzak z Kabaretem pod Egidą.
Dopełnieniem wieczoru stał
się występ Don Vasyla i Cygańskich Gwiazd.
W czasie trwania biegu i festynu przeprowadzona została publiczna zbiórka pieniędzy na rzecz po wo dzian
z gminy Gąbin. Zebrano prawie 2 tys. zł. Pieniądze zostały przekazane na konto specjal nie utwo rzo ne na rzecz
po wo dzian przez MOPS
w Gąbinie.
(s)

FOT. ARCHIWUM UKS SANDA

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” corocznie jest organizatorem biegów
ulicznych. W tym roku przeprowadzono już X Bieg NSZZ „S” im. Krzysztofa Zywera,
w którym wystartowało około 450 uczestników.

Marcin Dymek w walce z reprezentantem Czech
W zawodach udział wzięło
około 400 zawodników z Iranu, Białorusi, Rosji, Czech
i Polski.
Sportowcy z Iranu zdominowali kategorię seniorów.
Wszystkie swoje pojedynki
wygrywali jednogłośnie.
UKS Sanda Płock reprezentowało siedmiu zawodników w
konkurencji SANDA. Zdobyli
7 medali: 3 złote i 4 brązowe.
Mateusz Dymek (kat. 9-10
lat) – 35 kg zdobył złoty medal
oraz został uznany za najlep-

szego juniora do 12 lat. Marcin
Dymek (13-14 lat) – 60 kg także wywalczył złoty medal.
Brązowe medale zdobyli: Gaik
Kadymian (11-12 lat) – 40 kg,
Kamil Gawiński (senior do 60
kg), Piotr Woźnicki (senior do
75 kg).
Podczas turnieju została rozegrana również konkurencja
pierwszego kroku, w której
Sebastian Kowalski zdobył
brązowy medal do 75 kg,
a Sławomir Rakowski złoty
medal do 70 kg.
(pp)
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Sukcesy płockich wioseł

Sezon otwarty

FOT. ARCHIWUM PTW

Podczas Centralnych Kontrolnych Regaty Otwarcia Sezonu Juniorów
w Kruszwicy znowu płockie wiosła wyszły obronną ręką.

Zdobywcy srebrnego medalu podczas „Nadziei Olimpijskich”
Jak zwykle niezawodni byli
juniorzy w konkurencji czwórek bez sternika. Pierwsze
miejsce zajęła osada Płockiego
Towarzystwa Wioślarskiego
w składzie: Łukasz Lewandowski, Damian Kruszyński,
Damian Plewiński, Damian
Salak. Trzecie miejsce także
zdobyli zawodnicy PTW.

Zawsze na podium
Trener kadry zasugerował,
aby płoccy juniorzy wystartowali w innych składach osobowych i znowu Płock udowodnił, że jest najlepszy. Osada
czwórki bez sternika w składzie: Gabriel Felbór, Dawid
Przedpełski, Damian Plewiński, Damian Kruszyński zajęli
pierwsze miejsce. Taki sam
sukces stał się udziałem Damiana Salaka i Łukasza Lewandowskiego w konkurencji dwójek bez sternika.
W konkurencji dwójek ze
sternikiem wioślarze PTW: Sebastian Lewandowski, Jakub
Olszowiec, ster. Kamil Gurzkowski w przepięknym stylu
zajęli I miejsce. Zwyciężyła
także osada czwórki ze sternikiem: Konrad Pudlik, Przemysław Zieliński, Adrian Kowalski, Bartłomiej Ludwikowski,
ster. Paweł Pabian. Świetnie

zaprezentowała się też osada
dwójki podwójnej: Michał Mikołajewski, Rafał Zajkowski
zajęli trzecie miejsce.
Ostatnim biegiem w juniorach był wyścig ósemek, który
załoga PTW ukończyła na drugim miejscu.

Godni następcy
W ślady starszych kolegów
poszli
juniorzy
młodsi.
W przepięknym stylu rozegrali wyścig dwójek bez sternika.
Pierwsze miejsce zajęli Paweł
Piłat i Patryk Szelągowski, natomiast na drugim uplasowali
się Jeremi Kuźma i Tomasz
Falkiewicz.
W wyścigu czwórek ze sternikiem juniorów młodszych
zdecydowanie pierwsze miejsce zdobyli młodzi wioślarze
PTW: Kamil Handlarski, Paweł Kotecki, Jakub Płoski, Jakub Bednarski, ster. Sebastian
Radwański, a trzecie, po walce
do ostatnich metrów, też przypadło wioślarzom z Płocka.
Zawodnicy czwórki, która
zdobyła trzecie miejsce,
wspólnie z czterema innymi
zawodnikami PTW stworzyli
osadę ósemki i w rewelacyjnym stylu zajęli drugie miejsce. Płocka ósemka jest najmłodszą osadą w finale „A”.

Także najmłodsza grupa
(tzw. młodzicy) w rywalizacji
z innymi osadami toczyła wyrównane pojedynki, z których
wychodziła zwycięsko lub na
miejscach medalowych.
Przygotowanie do tych regat
i wyjazd był możliwy dzięki
wsparciu Urzędu Miasta
i PKN Orlen.

Olimpijskie Nadzieje
Na le ży wspom nieć też
o doskonałym występie na
Międzynarodowych Regatach
w Brnie Michała Mikołajewskie go w re pre zen ta cyj nej
osadzie czwórki podwójnej,
która zajęła drugie miejsce
w finale „A”.
Doskonale spisali się też na
Międzynarodowych Regatach
„Na dziei Olim pij skich” ju niorzy młodsi PTW, którzy w
czwórce ze sternikiem: Jakub
Bednarski, Jakub Płoski, Paweł Kotecki, Kamil Handlarski, ster. Sebastian Radwański, po prze pięk nej wal ce
zdobyli srebrny medal. Natomiast dwójka bez sternika –
Paweł Piłat i Patryk Szelągowski zajęli miejsce trzecie.
Wszyscy zawodnicy są ucznia mi Szko ły Mi strzo stwa
Sportowego przy ZST.
Waldemar Rogowski

Czterech zawodników Płockiego Towarzystwa Triathlonu
DELTA wystartowało w XVII
Triathlonie Kolskim w Wąsoszach na sprinterskim dystansie
600 m pływania, 14 km jazdy na
rowerze oraz 3 km biegu. Zawody przyciągnęły ponad 100 zawodniczek i zawodników z całego kraju. 12 czerwca odbędą
się Mistrzostwa Polski na dystansie długim w Suszu, dlatego
większość sportowców (także
płocczanie) potraktowali Kolski
Triathlon jako przetarcie przed
imprezą mistrzowską.
W kategorii mężczyzn zwyciężył Przemysław Szymanowski z Barycza przed swoim
bratem Dominikiem. Wśród
kobiet bezkonkurencyjna okazała się Maria Pytel ze Starachowic. Najlepiej z płocczan
zaprezentował się Waldemar
Gieres, który zajął w klasyfikacji generalnej 39. miejsce
(6. w kategorii weteranów).
Tuż za nim, bo na 41. miejscu
zawody ukończył Sebastian

Waldemar Gieres,
najlepszy z płocczan
Dymek. Jego ojciec Stanisław
Dymek zajął 48. miejsce w kategorii open oraz 9. w weteranach. W zawodach ogólnopolskich udanie zadebiutował
Waldemar Chmiel, który zajął
62. miejsce (17. w weteranach).
(seb)

Triathlon

Ludzie z żelaza
nad Sobótką
3 lipca odbędzie się V Edycja Ogólnopolskiego Triathlonu
o Puchar Prezydenta Miasta Płocka.
Triathlon to nowa dyscyplina
sportu, która składa się z trzech
konkurencji: pływania, jazdy na
rowerze oraz biegu. Na Igrzyskach w Sydney w 2000 r.
triathlon zadebiutował jako dyscyplina olimpijska. W Polsce
z każdym rokiem przybywa
amatorów tego sportu. W Płocku od kilkunastu lat istnieje silna grupa triathlonistów, dzięki
której od 4 lat rozgrywany jest
triathlon nad Sobótką.
Tegoroczna edycja odbędzie
się w sobotę 3 lipca. Rywalizację rozpoczną dzieci startując
w aquathlonie czyli pływaniu
na dystansie 400 m oraz biegu
na dystansie 2 km. W samo południe odbędzie się start głównego dystansu oraz dystansu
mini dla amatorów. Wprowadzenie dystansu mini jest ukłonem organizatorów w stronę
wszystkich, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z triathlonem. Amatorzy przepłyną
400 m, przejadą 8 km na rowerze oraz pokonają biegiem

2 km. W ramach dystansu mini zostaną rozegrane Mistrzostwa Płocka Amatorów.
Także o godz. 12 wystartują
zawodnicy głównego dystansu: 750 m pływania, 20 km jazdy na rowerze i 5 km biegu.
Płockie zawody otwierają tegoroczny cykl Grand Prix
Wheeler Triathlon Tour MTB.
Zapisy prowadzone będą
w dniu imprezy od godziny 9.
Ze względu na nawierzchnię
trasy zawody zostaną przeprowadzone na rowerach MTB.
Każdy zawodnik zobowiązany
jest do posiadania aktualnych
badań lekarskich i kasku rowerowego. Organizator zapewnia
po zawodach w ramach wpisowego posiłek oraz napoje na
trasie i na mecie. Ceremonię
wręczenia nagród i zakończenia imprezy zaplanowano na
godzinę 14.15.
Regulamin zawodów można
znaleźć na stronie www.pttdelta.wor dpress.com/ak tu al no sci/.
(seb)
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Przedszkolna olimpiada
Skoki przez płotki, na piłce „kangurce”, przez skakankę, przekładanie szarfy
oraz celny strzał do bramki to zadania, z którymi musiały zmierzyć się dzieci
startujące w IX Sportowej Olimpiadzie Przedszkolaków.

Starówka Płocka

Fotografia i muzyka
W kamienicy przy Starym Rynku 8 na miłośników fotografii i muzyki czekają wspaniałe propozycje.
Już 17 czerwca o godz. 18
w Domu Darmstadt zostanie
zaprezentowana wystawa fotograficzna Krystyny Falkowskiej „Oblicza Bliskiego
Wschodu”. – Krystyna Falkowska od niedawna należy
do Płockiego Towarzystwa
Fotograficznego im. A. Macieszy. To jej pierwsza debiutancka wystawa. Autorka zaprezentuje na niej fotografie wykonane podczas swoich podróży po
Turcji i Egipcie. Jednak
nie będzie to typowa fotografia turystyczna –
mówi Artur Kras, prezes
PTF. Wstęp wolny.

Olimpiada to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim wspaniała zabawa
Zawody od by wa ły się
w hali sportowej Specjalnego
Oś rod ka Szkol no -Wy cho wawczego nr 2 w Płocku.
Wzięli w nich udział sześciolatki z 27 przedszkoli z Płocka i okolic. W zabawę sportową włączyli się też rodzice,
którzy startowali na torach
przeszkód.

W sportowej rywa li zacji
zwyciężyli reprezentanci Samorzą dowe go Przedszko la
z Łącka, II miejsce zajęło
MP 4, III miejsce MP 19,
IV miejsce MP 6, V miejsce
MP 29, VI miejsce MP 27.
Puchar, medale i nagrody
rzeczowe ufundował Urząd
Miasta. Na zakończenie spor-

towej rywalizacji wszystkie
drużyny wraz z nauczycielkami uczestniczyły w barwnej
paradzie. Olimpiadę przygotowali pracownicy MP 29.
Nad bezpieczeństwem czuwała pielęgniarka Katarzyna Michalska, a uroczystość poprowadził komentator sportowy
Bogdan Wolny.
(ks)

Psia re wia
Nie wszystkie dostały medale, ale i bez tego zachwycały zwiedzających swoją urodą,
opanowaniem, a niekiedy oryginalnym wyglądem.

Niezwykłych wrażeń mogą
się też spodziewać wielbiciele
talentu Andrzeja Grabowskiego. Znany i lubiany aktor wystąpi 24 czerwca w Domu Darmstadt z recitalem kabareto-

Andrzej Grabowski
wym. Szczególną popularność
zawdzięcza roli Ferdynarda
Kiepskiego w serialu „Świat
według Kiepskich”. Jednak na
swoim koncie ma wiele ról teatralnych, filmowych i w serialach telewizyjnych, np. „Boża Podszewka”, Pitbull” czy
„Blondynka”.
Początek recitalu o godz.
18. Bilety w cenie 20 zł.

KOLACJA DLA DWOJGA
Kto jako pierwszy otrzymał tytuł
Honorowego Obywatela Miasta Płocka?
Wśród Czytelników, którzy udzielą poprawnej odpowiedzi rozlosujemy dwa zaproszenia na kolację dla dwóch osób w cenie 120 zł w Restauracji „Salonik”, mieszczącej się w kamienicy nr 19 na Starym Rynku. Lokal oferuje dania kuchni polskiej
i włoskiej. Specjalnością zakładu jest Przysmak Hrabiego – polędwiczka wieprzowa
w sosie winno-śmietankowym oraz dania dla wegetarian: warzywa z grilla i placek
to stada z farszem warzywnym.
Odpowiedzi należy dostarczyć do redakcji „Sygnałów Płockich” osobiście, pocztą
tradycyjną lub e-mailową: sygnaly@plock.eu do 23 czerwca br.
KOLACJA W BROWARZE TUMSKIM
Płock, grodzie nasz z Tumskich Wzgórz
Trzymasz straż, grodzie nasz
Patrząc w Wisły toń, Ty trwasz, Ty trwasz

FOT. ALINA BOCZKOWSKA

Psia arystokracja zaprezentowała się podczas XXXII Mazowieckiej Wystawy Psów Rasowych na stadionie Miejskiego Centrum Sportu. Na wybiegach oceniano prawie 150 różnych ras. Wśród berneńskich
psów pasterskich w klasie juniorów debiutował Milky Way
Astroladium. – Dostał brązowy medal. Jest bardzo łagodny
i przyjacielski. Teraz waży 50
kg, ale pewnie jeszcze trochę
nabierze wagi. Ma dopiero rok
– mówi dumna z pupila Agata
Fortuńska z Płocka.
Best in Show, czyli najpiękniejszym psem wystawy została Jemiołuszka, suka rasy polski owczarek nizinny.
(ab)

Kolejnym wydarzeniem będzie recital fortepianowy zorganizowany
w ramach obchodów
200. rocznicy urodzin
Fryderyka Chopina. W
sobotę 19 czerwca zagra
Jerzy Sterczyński, a koncert poprowadzi Adam
Rozlach. Pianista prowadzi intensywną działalność
koncertową w kraju i za granicą. Od 1989 r. jest profesorem
Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie
(obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Od
2005 pełni funkcję dziekana
Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów. Koncert
przygotowany we współpracy

z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina w Warszawie,
rozpocznie się o godz. 18. Bilety w cenie 10 zł.

Słowa hejnału Płocka napisał Tadeusz Boetzel.
Nagrodę – kolację w cenie 120 zł w Browarze Tumskim za podanie poprawnej odpowiedzi wylosowali: Marcin Kęczkowski i Tadeusz Ozdowy. Po odbiór nagród
należy zgłosić się z dowodem tożsamości do redakcji „Sygnałów Płockich” w budynku ratusza, pokój nr 220, w godzinach pracy Urzędu Miasta.
(ab)

Junior Milky Way, zdobywca brązowego medalu
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Jarmark Tumski „wylał się” na ul. Grodzką,
pl. Narutowicza i Stary Rynek

Ulicami miasta przemaszerował barwny korowód

Dni pełne wrażeń
zdjęcia: Krzysztof Kaliński

Na Starym Rynku rekonstrukcja potyczki
żołnierzy podziemia antykomunistycznego
z funkcjonariuszami NKWD

Teatr Muzyczny Roma pokazał to, co ma najlepszego

Doborowe rycerstwo w starciu
z młodymi ochotnikami nie miało żadnych szans

Prezydent Mirosław Milewski wręczył nagrody
za upowszechnianie kultury. Jednym z laureatów był Zespół Pieśni i Tańca „Wisła”

Rycerskie potyczki wyglądały bardzo groźnie

Małych Rycerzy
nie brakowało

Goran Bregovic dyrygował
nietylko swoim zespołem,
ale i publicznością

Grzegorz Stellak,
Płocczanin roku 2009

Kupić nie kupić – potargować warto...
na Jarmarku Tumskim

