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89. ROCZNICA
WOJNY POLSKO – BOLSZEWICKIEJ
I OBRONY PłOCKA W 1920 ROKU
13 sierpnia (czwartek), godz. 16, TNP, pl. Narutowicza 8 – referaty dr A. Miśkiewicza (Najważniejsze wydarzenia w dziejach Tatarów polskich), dr M. Trubas
(Obrońcy Płocka 1920 r. – Pułk tatarski płka Mustafy Achmatowicza)

16 sierpnia (niedziela), godz. 16, amfiteatr – koncert ZPiT ŚLĄSK i WISŁA pt.
„A to Polska właśnie”, przekazanie Tablicy Honorowej Rady Europy
17 sierpnia (poniedziałek), godz. 17, Kopiec Harcerzy (za dworcem PKP) –
capstrzyk

18 sierpnia (wtorek)
godz. 10, Pomnik Wł. Broniewskiego – złożenie kwiatów przez harcerzy i przemarsz do miejsc pamięci narodowej wojny 1920 roku
godz. 16.30, Cmentarz garnizonowy – zbiórka pocztów sztandarowych, wystąpienie Prezydenta Płocka, modlitwa i apel poległych

DZIEŃ WOJSKA POLSKIEGO
15 sierpnia (sobota)
godz. 9.20, Pl. Obrońców Warszawy – złożenie kwiatów pod pomnikiem marsz.
Józefa Piłsudskiego, przejście do katedry
godz. 10, Katedra – msza św. za ojczyznę
ok. godz. 11.30, Płyta Grobu Nieznanego Żołnierza – złożenie kwiatów w hołdzie
poległym

Płockie obchody
31 lipca (piątek)
godz. 14 – 16, ulice Płocka – harcerze w mundurach z biało – czerwonymi
opaskami będą rozdawać ulotki mieszkańcom Płocka z przypomnieniem wydarzeń 1 sierpnia 1944 roku w Warszawie
i zapraszać mieszkańców na uroczystości z tej okazji.
godz. 17 – 19, Hufiec, ul. Krótka 3A
– spotkanie wędrowników i seniorów
harcerskich przy wspólnym ogniu – kominku poświęcone Powstaniu Warszawskiemu.
godz. 20, Hufiec, ul. Krótka 3A –
spotkanie harcerzy i instruktorów oraz
prezentacja filmu, gra terenowa dotycząca tematu.
1 sierpnia 2009 (Sobota)
godz. 7, ulice Płocka – harcerze w 5osobowych patrolach na chodnikach Płoc-

ka będą malować
symbole Polski Walczącej, naśladując
w ten sposób akcję
małego sabotażu.
godz. 16.50 – 17.20, Odwach – uroczystości przy płycie Grobu Nieznanego
Żołnierza, które poprowadzą płoccy harcerze;
16.50 – wprowadzenie I warty
16.59 – zmiana warty
17.00 – włączenie wszystkich syren
alarmowych, zatrzymanie ruchu
17.05 – odczytanie rozkazu specjalnego
17.10 – złożenie kwiatów, pierwszy
w imieniu żołnierzy kwiaty składa mały harcerz przebrany za małego powstańca oraz
organizacje kombatanckie wraz z przedstawicielami samorządu miasta
17.20 – pamiątkowe zdjęcie i zakończenie uroczystości.

Obchodom towarzyszy wystawa fotografii i dokumentów ilustrujących bohaterstwo
płocczan w 1920 r. „Płock – miasto bohater”, którą można oglądać w dn. 17 – 30
sierpnia w filii nr 5 Książnicy Płockiej przy ul. Tumskiej 11

Radość i łzy
Płockie Towarzystwo Wioślarskie odniosło duży sukces na Mistrzostwach Polski Juniorów, wygrywając trzy konkurencje (jedynka, dwójka ze sternikiem, ósemka) w jednej pechowo zajmując drugie miejsce
(dwójka bez sternika) i w jednej trzecie miejsce (czwórka ze sternikiem)
oraz pechowe szóste miejsce czwórki bez sternika (awaria łodzi): ogólny dorobek medalowy: 3 złote, 1 srebrny i 1 brązowy.

czytaj na str. 11

Prezydent zarządził

Minął miesiąc

Lokale do wynajęcia
Prezydent zatwierdził listę lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie publicznego przetargu nieograniczonego. Do zagospodarowania są 33 lokale
znajdujące się przy ul 3 Maja 16 (27 pomieszczeń), Bielskiej 14, Sienkiewicza 45
(2 lokale), Kwiatka 34, Sienkiewicza 64
i 65. Przetarg ogłosi MZGM-TBS.

* Płocki Centromost zakończył budowę
dwóch kolejnych jednostek dla holenderskich armatorów: masowca i zbiornikowca.
* Tadeusz Rutkowski, były wiceprezes
ZUOK, został prezesem Centrum Edukacji
Grupa Orlen.
* Marta Chojnowska z płockiego Centrum Sportów Walki zdobyła złoty medal na
mistrzostwach Polski juniorów i seniorów
K-1 Rules i zakwalifikowała się do reprezentacji Polski.
* Świńska grypa trafiła do Płocka. Zachorował 13-latek, który w końcu czerwca
przyleciał z Kanady. Kilka dni później podobne objawy pojawiły się u 2 nastolatków
z którymi się kontaktował. Obyło się bez
powikłań.
* Zielona linia nr 13 kursuje w tegoroczne wakacje tylko do Grabiny. „Czternastkę”
do Soczewki zastąpiły trzy wydłużone kursy ”ósemki”.
* Pływak Piotr Mikuła z płockiego MZOS
zdobył srebro i brąz w wyścigach na 50
i 100 m stylem dowolnym na Międzynarodowych Igrzyskach Szkolnych w Atenach.
* Orlen podarował szpitalowi na Winiarach 15 tys. sztuk bielizny operacyjnej i pościelowej.
* W płockiej politechnice w październiku
rozpocznie działalność studium podyplomowe „Fizyka dla nauczycieli subregionu
płockiego”. Przez 2 semestry nauczyciele
będą mogli dowiedzieć się, jak atrakcyjnie
wykładać ten trudny przedmiot. Rekrutacja
trwa do 15 września, koszt 1,9 tys. zł.
* W kasie Teatru Dramatycznego można
kupować wejściówki (od 80 do 150 złotych) na koncert Chóru Aleksandrowa, który zaśpiewa w płockim amfiteatrze 24 października.
* Burza z gradobiciem, która przeszła
nad Płockiem w nocy z 7 na 8 lipca zniszczyła 80% upraw w gminie Słupno.
* PCK zbiera pieniądze dla powodzian.
Można je wpłacać w kasie PCK przy ul.
Misjonarskiej 22 lub na konto 77 1160
2202 0000 0001 4210 0344 z dopiskiem
„powódź”.
* Na sierpień zaplanowano rozpoczęcie
remontu ul. Mostowej. Można spodziewać
się potężnych korków.
* W nocy z 10 na 11 lipca w Wiśle koło Morki utopił się 29-letni mieszkaniec
Lipiec.
* Sanepid wprowadził zakaz kąpieli
w Zaździerzu, Zdworzu i Koszelówce.
W wodzie wykryto enterokoki i pałeczki
salmonelli.
* Przez 2 tygodnie, po 3 godziny dziennie, w Domu Darmstadt odbywały się
warsztaty języka niemieckiego (z niemieckimi lektorami) dla 20 uczniów, wytypowanych przez szkoły.
* PKN Orlen złożył w sądzie arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej wniosek o wszczęcie postępowania arbitrażowego przeciwko Yukos International z siedzibą w Holandii,
w związku z transakcją nabycia akcji AB
Mazeikiu Nafta.
* Płoccy strażacy otrzymali 150 tys. zł
dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na zakup specjalnego samochodu
– nośnika kontenerowego.
* Po kolejnych badaniach Powiatowy
Inspektor Sanitarny dopuścił do kąpieli
(od 14 lipca) zalew Sobótka, Soczewka
i jezioro Górskie w Grabinie. Nadal nie
można kąpać się w jeziorach: Ciechomickim i Zdworskim.
(j)

i garaże
Na chętnych czeka też 13 wolnych garaży, których wynajęciem (w drodze
przetargu) zajmie się MZGM-TBS. Garaże zlokalizowane są przy ulicach: 1 Maja,
Błonie, Bartniczej, Jakubowskiego (trzy),
Kościuszki, Kredytowej, Padlewskiego,
Słodowej, Dobrzyńskiej/Norwida (trzy).
Nowi dyrektorzy w oświacie
Rozstrzygnęły się konkursy na dyrektorów kilku placówek oświatowych. Od 1
września br. Miejskim Przedszkolem nr
1 kierować będzie Alicja Dziewirz, MP nr
2 – Anna Cichocka, MP nr 9 – Katarzyna
Zygmuntowicz, MP nr 15 – Iwona Załęska, MP nr 17 – Bożena Kijek, MP nr 33
– Anna Żaglewska, MP nr 35 – Elżbieta
Olewnik, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 – Paweł Świątek, Zespołem Szkół Technicznych – Bernard
Szymański, L.O. im. Wł. Jagiełły – Mirosław Piątek.
Alarm 1 sierpnia
1 sierpnia o godz. 17 – dla upamiętnienia 65. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego, w całym mieście uruchomione zostaną syreny alarmowe,
włączone do radiowego systemu alarmowego Płocka. Ciągły sygnał dźwiękowy emitowany będzie przez 3 minuty.
Na autobusy
Do spółki Komunikacja Miejska Płock
wniesiony zostanie wkład pieniężny
w wysokości 777.500 zł z przeznaczeniem na zakup autobusów, co o taką samą wartość podwyższy kapitał spółki.
Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmie dotychczasowy wspólnik – Gmina Płock.
(j)

Kamień węgielny wmurowany
2 lipca, na terenie budowy hali sportowo-widowiskowej odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego.
Akt swoimi podpisami potwierdzili: Mirosław Milewski – prezydent Płocka,
Tomasz Kolczyński – zastępca prezydenta, Jerzy Ożóg – prezes Wisły Płock,
Marek Graczykowski – prezes zarządu
VECTRA S.A., Henryk Nowacki –
główny projektant MCD sp. z.o.o., Wojciech Wudarski – prezes zarządu ZEPInpro Sp.z.o.o. Wmurowania tuby z ak-

tem erekcyjnym dokonali przedstawiciele Urzędu Miasta Płocka, wykonawcy, a także piłkarze ręczni Wisły Płock.
Wiceprezydent Kolczyński napisał na
świeżym betonie „Anno Domini 2009”.
Hala ma być oddana do użytku jesienią
2010 r. Będzie to miejsce imprez sportowych oraz artystycznych. Płocczanie
mogą spodziewać się koncertów wielu
gwiazd. Jednak głównym przeznaczeniem hali będą mecze piłkarzy ręcznych
Wisły Płock.
(opr. ms)

Wakacje w ogródkach
W czasie wakacji z ogródków przedszkolnych, poza dziećmi uczęszczającymi do miejskich przedszkoli, mogą
korzystać dzieci do lat 7 wyłącznie pod
opieką dorosłych. Za bezpieczeństwo
dzieci na przedszkolnych placach zabaw odpowiadają ich opiekunowie,
których obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i wprowadzania psów. Ogródki są czynne do końca
września br.:

– od poniedziałku do piątku w godz.
16.00 – 19.00 w przedszkolach, które
pełnią dyżur wakacyjny,
– od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 – 19.00 w przedszkolach, które nie
pełnią dyżuru wakacyjnego,
– w soboty w godz. 13 – 19 we wszystkich miejskich przedszkolach z wyjątkiem MP nr 8 przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 oraz MP nr 11 przy ul. Bielskiej 26/11.
seb

Więcej rozwagi

Moje wakacje
Ogłaszamy konkurs dla płocczan na
wspomnienia z wakacji. Jeżeli spędziliście urlop w ciekawym miejscu, godnym
polecenia, lub – wręcz przeciwnie – spotkały was niemiłe przygody, napiszcie
o tym! Podzielcie się swoimi wrażeniami,
które – być może – pomogą innym zaplanować przyszłoroczny wypoczynek.
Na wakacyjne wspomnienia (zdjęcia
mile widziane) w objętości maksimum 2
stron maszynopisu, czekamy do końca
sierpnia. Prosimy dostarczyć je do redakcji w ratuszu, Stary Rynek 1, pok.
220. Najciekawsze opublikujemy na łamach Sygnałów Płockich, a dla ich autorów przygotujemy atrakcyjne nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu w połowie września.
Płocczanie, do piór!

Policjanci płockiej komendy wraz
z Urzędem Marszałkowskim i przedstawicielami samorządu wyznaczyli miejsca, gdzie staną „czarne punkty” na wodzie. 16 lipca ustawiono 3 takie tablice;
dwie w Grabinie – od 2006 roku utonęły tam 3 osoby (na patelni i przy Rusałce) i jedną w Alfonsowie (gm. Słubice),
gdzie wiele osób korzysta z wypełnionego wodą żwirowiska. W lipcu 2006 r.
utonęła tam jedna osoba.
(j)

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 16 lipca 2009 r. zmarła nasza koleżanka

Teresa Małgorzata Zauszkiewicz
Rodzinie Zmarłej wyrazy szczerego współczucia składają
koleżanki z Oddziału Finansowo-Księgowego
Urzędu Miasta Płocka
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Spacer po Tumach

Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Płocku wicemarszałek Stefan Kotlewski oraz Zarząd
PPPT podpisali 2 lipca preumowy dotyczące unijnego dofinansowania dwóch
projektów PPPT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Projekty te dotyczą rozwoju działalności technologicznej oraz naukowo-badawczej.
Dokumenty dotyczące przygotowania
projektów indywidualnych płockiego
Parku w ramach RPO WM na lata
2007–2013 podpisali: wicemarszałek –
Stefan Kotlewski, prezes zarządu PPPT
S.A. – Robert Makówka oraz wiceprezes – Adam Trojanowski.
– Projekty Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego zasługują na
szczególną uwagę ze względu na swój
unikalny charakter, jak i znaczenie dla
całego regionu. Mam nadzieję, że podpisane dziś preumowy będą początkiem bardzo pozytywnych dla subregionu inwestycji – podkreśla Stefan
Kotlewski.
Pa ra fo wa nie umów od by ło się
w obecności przedstawicieli akcjonariuszy PPPT S.A.: Marka Serafina –
członka zarządu PKN ORLEN S.A.,
Wiesława Raboszuka – dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Mirosława Milewskiego – prezydenta Płocka, który
powiedział: – To ważny moment dla
naszego miasta, regionu i parku. Oz-

W

Sygnały Płockie

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Dawno nie byłeś na Wzgórzu Tumskim? Teraz warto się tam wybrać, bo
wszystko wygląda zupełnie inaczej. A to
za sprawą remontu, który zakończył się
na początku lipca.
Park na skarpie, od wielu lat zaniedbany, teraz jest uporządkowany. Są nowe
alejki, latarnie, ławki i śmietniczki. Pojawił się też zupełnie nowy element – kamienny krąg. Stanął on w miejscu, gdzie
prawdopodobnie przed wiekami stała rotunda z prochami Władysława Hermana.
Remont parku na Tumach trwał od maja
ubiegłego roku. Najpierw Muniserwis – na
zlecenie Urzędu Miasta – zajął się terenem
za katedrą. Wygląd parku został utrzymany
w stylistyce XIX wieku. Główne alejki zachowały swój przebieg, a te które były
rzadko uczęszczane zastąpiono innymi.
Trakty spacerowe wyłożono granitowymi
płytami o nieregularnym kształcie. Na
brzegu skarpy pojawiły się stalowe balustrady z herbem Płocka i wbudowanym
oświetleniem. Nad samą skarpą powstały
dwa tarasy widokowe. W ubiegłym roku
wyremontowano także schody za katedrą,
zajęto się konserwacją drzew, a wiosną br.
park ozdobiły trawniki i nowe krzewy.
Przybyły też dwie kamery monitoringu.
W tym roku Muniserwis wykonał remont parku w kierunku Wieży Szlacheckiej. Powstała specjalna platforma – miejsce wypoczynku dla wycieczek – z doskonałym widokiem na opactwo i katedrę.
Także w tej części są nowe alejki, które
ukształtowano w taki sposób, aby spływa-

Dziewięć ulic

jąca woda zasilała zieleń wzgórza. Pojawiły się nowe ławki, śmietniczki i latarnie. Tu
także zamontowano kolejne dwie kamery.
Tuż po zakończeniu prac, Muniserwis
zajął się kolejnym odcinkiem: od wieży
do hotelu „Starzyński”. Szczególnym
elementem tej części parku będzie oświetlenie iluminacyjne sądów. Wyeksponowany zostanie również dąb, rosnący przy
ul. Teatralnej. Jest to pomnik przyrody,
który w przyszłości ozdobi zielona iluminacja. Zmieni się także otoczenie pomnika Ludwika Krzywickiego. Zlikwidowane będą schodki, które zastąpi łagodny
nasyp. Prace potrwają prawdopodobnie
do końca listopada. Jesienią zaplanowano również nasadzenia zieleni w wyremontowanych częściach parku. (m.d.)

Borowiczki doczekają się w końcu nowych dróg. Ale oczywiście nie wszystkich. Mowa tu o zachodniej części osiedla, a konkretnie od ul. Harcerskiej w prawo. Przy okazji zostanie wykonana infrastruktura.
Kanalizacja deszczowa wraz z wpustami i przykanalikami oraz odcinkami od
kolektorów głównych do granic posesji
zostanie wybudowana w rejonie ulic: Żuławskiej, Lubuskiej, Pomorskiej, Śląskiej,
Warmińskiej, Podlaskiej, Kaszubskiej,
Skierkowskiego i Kujawskiej.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej
bez wpustów i przykanalików obejmie
ulice: Korczaka (odcinek od ul. Podlaskiej do Mazowieckiej) oraz Harcerską
(od ul. Warmińskiej do Skierkowskiego).
Z nowych nawierzchni i oświetlenia
będą mogli się cieszyć mieszkańcy ulic:
Żuławskiej, Lubuskiej, Pomorskiej, Ślą-

skiej, Warmińskiej, Podlaskiej, Kaszubskiej, Skierkowskiego i Kujawskiej.
Obecnie prawie wszystkie te ulice mają nawierzchnię gruntową i nie ma przy
nich chodników. Jedynie na ul. Warmińskiej i Skierkowskiego położone są płyty
betonowe, a na ul. Korczaka – asfalt.
Chodniki mają tylko ul. Warmińska
i Korczaka.
Podczas robót na wszystkich ulicach
ułożona zostanie kostka brukowa szara,
a zjazdy i chodniki wykonane zostaną
z kostki kolorowej. Krawężniki będą betonowe. Przy siedmiu ulicach zaprojektowano także obustronne chodniki. Jedynie
na ul. Pomorskiej chodnik zostanie ułożony po jednej stronie, a przy ul. Kaszubskiej powstanie ciąg pieszo-jezdny.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem prace zakończą się 31 października
2010 roku
(m.d.)

Mur z gwarancją
W poprzednim numerze informowaliśmy o zakończeniu prac konserwacyjnych resztki średniowiecznego muru obronnego u zbiegu ulic:
Kwiatka i Bielskiej. Prace realizowane przez toruńską firmę „RE-

LIEF” trwały od marca br. Na ich
solidność wykonawca udzielił 36–
miesięcznej gwarancji, a nie 3-miesięcznej. Za zaistniały błąd przepraszamy czytelników i zainteresowanych.
(j)

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny rozpocznie przygotowania do realizacji nowych inwestycji
o wartości ponad 290 mln zł

Idziemy do przodu
nacza, że idziemy do przodu i park będzie się rozwijał.
Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego na liście tzw. projektów
kluczowych RPO WM znalazły się dwa
projekty PPPT. Przy wyborze projektów
władze województwa kierowały się
przede wszystkim ich regionalnym charakterem, wpływem na rozwój województwa oraz na wzrost konkurencyjności i poziomem innowacyjności. Szacunkowa wartość dwóch projektów
PPPT to ponad 290 mln zł, z czego unijne wsparcie wyniesie przeszło 95 mln
zł (40% kosztów kwalifikowanych).
Wymiar zaplanowanych przedsięwzięć
ma być unikalny w skali kraju i stać się
istotnym impulsem dla rozwoju konkurencyjności regionu płockiego i województwa mazowieckiego.
Podpisanie preumów rozpoczyna formalnie etap przygotowawczy inwestycji.
Efektem realizacji całego przedsięwzięcia będzie wdrożenie innowacyjnych rozwiązań orga niza cyjnych
i technologicznych, polegających na
zorganizowaniu na terenie płockiego
Parku sieci instytucji, oferujących pełną gamę usług i produktów umożliwiających w procesach outsourcingu ogra-

niczenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmie szczególnie dziedziny: zintegrowanych usług
księgowo-rachunkowych, zintegrowanych usług archiwistyczno-magazynowych, zintegrowanych usług logistyki
i doradztwa gospodarczo-technologicznego oraz uruchomienie zaplecza badawczo-rozwojowego.
Pierwszy projekt pod nazwą „Płocki
Park Przemysłowo-Technologiczny I” to
m.in. Centrum Usług Korporacyjnych,
które obejmuje budowę infrastruktury
technicznej: uzbrojenie działek w niezbędne media, budowę nowego budynku,
a także zakup wyposażenia IT oraz wyposażenia specjalistycznego. Celem przedsięwzięcia jest również budowa nowego
kompleksu obiektów kubaturowych, które stanowiąc funkcjonalną całość, mają
tworzyć centralny obszar infrastruktury
informatycznej wraz z otoczeniem dla
prowadzenia innowacyjnych projektów
informatycznych oraz rozwojowych programów informatycznych. Jednocześnie
będą one zaspokajać potrzeby przyszłych
i obecnych inwestorów PPPT. Całkowita
szacunkowa wartość projektu wynosi
198 860 tys. zł, a kwota dofinansowania
opiewa na kwotę 65 200 tys. zł.

Kolejny projekt – „Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny II” – obejmuje m.in.: budowę infrastruktury technicznej, budowę nowego budynku z pomieszczeniami laboratoryjnymi i seminaryjnymi oraz m.in. zakup wyposażenia komunikacyjnego i specjalistycznego. Projekt zakłada ścisłą współpracę ze
Szkołą Nauk Technicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku. Całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 91,5 mln zł, z czego kwota dofinansowania ze środków unijnych
to 30 mln zł.
(rł)
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*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*
12 miesięcy potrwa budowa nowego przedszkola na osiedlu Radziwie. Prace
prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Budowlane Elmir. Płocka firma w przetargu
zaproponowała najniższą cenę – 3 mln zł 481 tys. 880 zł, pokonując tym samym
10 innych wykonawców, którzy za wybudowanie placówki chcieli od 3 mln
697,5 tys. zł do 5 mln 35 tys. zł.

Dla zawodowców
Firma
„Miastoprojekt-Bydgoszcz”
opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 2 przy ul. Lasockiego. Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego z Bydgoszczy zaproponowało najniższą ofertę: 135 tys. 420 zł.
Do przetargu stanęło jeszcze innych 15
firm, które za wykonanie prac chciały od
145 tys. 180 zł do 289 tys. 140 zł.
Projektanci z Bydgoszczy pokażą, jak
w przyszłości będzie wyglądał nowy,
dwukondygnacyjny budynek. Zostanie on
połączony z już istniejącym. Znajdą się
w nim sale do nauki zawodu i przysposobienia do pracy. Z budynków korzystać
będą uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 Specjalnej i Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2.
Na parterze będą dwie pracownie dla
kierunków: piekarz, cukiernik i kucharz,
jedna plastyczno-ceramiczna oraz jedna
z warsztatem dla uczniów, którzy będą się
kształcić w zawodzie mechanik pojazdów
samochodowych. Na najniższej kondygnacji będą też: garaż, łazienka, pomieszczenie magazynowe, dwa pomieszczenia
socjalno-administracyjne oraz jedna ogólna pracownia o powierzchni 60 mkw.
I piętro zajmą pracownie: krawiecka, fryzjerska oraz gospodarstwa domowego. Będzie również sala relaksacyjna o pow. 100
mkw. oraz sala konferencyjna (168 mkw.).
Wszystkie pomieszczenia będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Sale zostaną tak zaprojektowane, aby
mogły się w nich odbywać zajęcia w grupach liczących od 5 do 8 osób.
Wszystkie sale przeznaczone do nauki
zawodu zostaną odpowiednio wyposażo-

Zmiany w ogrodzie
W tym roku zakończy się przebudowa
pawilonu dydaktycznego i zostanie wykonany projekt jego ekspozycji akwarystycznej. Za blisko 4 mln 700 tysięcy złotych
PHU REMAR kolejno wykonuje m.in.
wzmocnienie fundamentów poprzez mikropale, roboty rozbiórkowe oraz montażowe
stropu i pokrycia dachowego, rozbiórkę posadzek i podłoży. Równolegle trwają prace
projektowe dotyczące wyposażenia budynku w nowoczesny zestaw akwariów.
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ne. Np. w warsztacie dla kierunku piekarz-cukiernik znajdą się m.in. piec piekarniczy, mieszadło do ciasta, nadziewarka do pączków oraz trzy stoły produkcyjne, a w sali dla kierunku mechanik pojazdów samochodowych stanowiska:
obróbki ręcznej i mechanicznej, naprawy
ogumienia,
kontrolno-diagnostyczne
i podnośniki samochodowe.
Ciekawie zapowiada się także sala relaksacyjna i doświadczania świata. Jej wyposażenie stanowić będą m.in. łóżko wodne, basen piankowy, emiter zapachów, kolumna świetlna oraz pokój lustrzany.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
zostanie wykonana w dwóch etapach.
W pierwszym firma zajmie się przygotowaniem koncepcji programowo-przestrzennej
wraz z projektem zagospodarowania terenu
wokół projektowanego budynku. W ciągu
trzech miesięcy od podpisania umowy Miastoprojekt-Bydgoszcz będzie musiał przeprowadzić badania geotechniczne podłoża
oraz uzyskać decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Następnie, po zaakceptowaniu przez
miasto koncepcji, firma przystąpi do drugiego etapu. W ciągu czterech kolejnych
miesięcy zostanie opracowany projekt architektoniczno-budowlany, w którym
znajdą się rozwiązania budowlane, konstrukcyjne, zostanie zaprojektowana także
wewnętrzna komunikacja drogowa i piesza oraz zieleń i oświetlenie terenu. Powstaną opracowania branżowe związane
z instalacjami: wodociągową, gazową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, elektryczną i wentylacji.
Wykonawca zadania sporządzi również
kosztorysy inwestorskie oraz uzyska pozwolenie na budowę.
M.D.

W 2009 roku zaplanowane jest też zakończenie prac projektowych pawilonu żyraf.
Odwiedzający zoo mogą już chodzić po
zmodernizowanych nawierzchniach alejek
spacerowych. Na wschód od wybiegu lampartów perskich nawierzchnia jest z betonu
żwirowego, a na zachód – polbrukowa.
Została też wybudowana kanalizacja deszczowa, która zabezpiecza drogi przed erozyjnym działaniem wód opadowych
i gruntowych. Na razie niedostępny jest dla
gości ogrodu remontowany pawilon dydaktyczny.
(a.m.)

Obecnie Miejskie Przedszkole nr 13
funkcjonuje przy ul. Kolejowej. Nowy
budynek powstanie przy ul. Krakówka 8,
niedaleko kościoła na Radziwiu. Na
działce znajdują się obecnie dwa budynki: mieszkalny, który wykorzystywany
jest jako świetlica dla dzieci oraz gospodarczy. Zostaną one rozebrane. Z placu
znikną także huśtawki i bujaki, które są
w złym stanie technicznym.
Budynek nowego przedszkola będzie
dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Znajdą się tam trzy sale dla dzieci
oraz zaplecze socjalne, sala zajęć ruchowych wraz z magazynem sprzętu sportowego oraz wysoką na 30 centymetrów
sceną do występów artystycznych, sala
zajęć grupowych z zapleczem sanitarnym i mała sala zajęć indywidualnych.
Będzie też magazyn leżaków oraz pralnia z suszarnią.
W budynku zaprojektowano także
blok żywieniowy z windą towarową, która umożliwi przewóz posiłków oraz naczyń między parterem a I piętrem oraz
pomieszczenia administracyjne i socjalne. W holu znajdzie się poczekalnia dla
rodziców i szatnia dla dzieci z szafkami
na ubrania. Ze względu na przeznaczenie
budynku część okien zostanie zamontowana na wysokości 0,5 m od posadzki.
Jednak do wysokości 1 metra okna wykonane będą z bezpiecznego, hartowanego szkła i nie będzie ich można – ze
względu na bezpieczeństwo maluchów –
otworzyć.

Przedszkole zbudowane będzie w tradycyjnej technologii murowanej zwieńczonej dachem wielospadowym. Kąt nachylenia połaci dachowych wyniesie 22
stopnie, a sam dach zostanie pokryty dachówką ceramiczną. Elewacja wykończona będzie tynkiem mineralnym oraz
cegłą i płytkami klinkierowymi. Budynek
stanie na działce o powierzchni 4,85 tys.
mkw., a ponad jej połowę zajmie teren
zielony. Nie zabraknie też placu zabaw
o powierzchni ponad 450 mkw. Znajdą
się tam m.in.: piaskownica, bujaki, huśtawki oraz zestawy elementów drewnianych, np. lokomotywa z wagonikami. Powierzchnia placu zostanie wyłożona nawierzchnią poliuretanową, czyli bezpieczną w razie upadku. Całość zostanie
odgrodzona drewnianym płotkiem
i oświetlona lampami parkowymi. Na terenie znajdą się ławki. Powstanie też taras
o powierzchni 74 mkw., który w razie
potrzeby będzie mógł służyć za scenę.
Na terenie znajdzie się również parking
dla 14 samochodów; dziewięć miejsc (w
tym jedno dla osoby niepełnosprawnej)
przeznaczonych będzie dla personelu, a z
pozostałych pięciu korzystać będą rodzice, którzy przywozić będą swoje pociechy do przedszkola. Dojścia do placówki
wyłożone zostaną kostką betonową.
Budynek przeznaczony jest dla trzech
oddziałów przedszkolnych, w sumie 75
dzieci. Zatrudnionych tam będzie 13 osób
(administracja, pedagodzy, kuchnia, obsługa).
M.D.

Będzie drugi etap

nie infrastruktura. Budowa potrwa dwa
miesiące.
Przypomnijmy, że ul. Zubrzyckiego do
tej pory miała nawierzchnię gruntową,
miejscami utwardzoną płytami żelbetowymi. Obecnie – w I etapie do końca
września – na odcinku 395 metrów ułożona zostanie kanalizacja deszczowa, będzie
też nowe oświetlenie i nawierzchnia.
Z pasa drogowego zostanie wyprowadzona kanalizacja sanitarna i wodociąg. Ulica
będzie miała asfaltową nawierzchnię,
a chodniki, zjazdy i sięgacze wykonane
będą z polbruku. Roboty w I etapie kosztować będą 1 mln 535 tys. zł.
(m.d.)

KRZYSZTOF KALIŃSKI

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Najnowsza placówka

Zakład Budowlano-Montażowy „Budomont” z Brudzenia Dużego zajmie się
budową ul. Zubrzyckiego na Podolszycach Południe. Ta sama firma realizuje
właśnie pierwszy etap tej inwestycji.
Budomont wygrał – pokonując siedem
innych firm – przetarg ogłoszony przez
Urząd Miasta. Prace kosztować będą 216
tys. 325 zł. Drugi etap przedsięwzięcia
obejmować będzie budowę sięgacza
o długości 115 metrów. Powstaną także
chodniki, zjazdy oraz uzupełniona zosta-

Sygnały Płockie

*XXXVIII SESJA RADY MIASTA*XXXVIII SESJA RADY MIASTA*XXXVIII SESJA RADY MIASTA*XXXVIII SESJA RADY MIASTA*
z obrad rajców

1. UCHWAŁA NR 535/XXXVIII/09
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego
w sprawie określenia zasad współpracy
i wzajemnych zobowiązań dla realizacji
zadania – rozbudowa skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr 567 z ul. Boryszewską
w miejscowości Boryszewo – Nowe, realizowanej w ramach projektu ujętego
w Wojewódzkim Planie Inwestycyjnym
Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2009-2021 w ramach projektu
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 567
relacji Płock – Góra”,
2. UCHWAŁA NR 536/XXXVIII/09
w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych prowadzonych na terenie
miasta Płock przez inne niż miasto Płock
osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
3. UCHWAŁA NR 537/XXXVIII/09
w sprawie zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie wykonania w 2009 roku zadania
edukacyjnego w ramach rządowego
programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce,
4. UCHWAŁA NR 538/XXXVIII/09
w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach
w Płocku przy ul. Królewieckiej 12 c,
5. UCHWAŁA NR 539/XXXVIII/09
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
na wspieranie inwestycji w nowe obiekty
hotelarskie, modernizację istniejących
obiektów hotelarskich oraz adaptację istniejących nieruchomości lub ich części
na obiekty hotelarskie na terenie Miasta
Płocka,
6. UCHWAŁA NR 540/XXXVIII/09
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych
przez jednostki budżetowe miasta Płocka,
7. UCHWAŁA NR 541/XXXVIII/09
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy na okres przekraczający rok budżetowy,
8. UCHWAŁA NR 542/XXXVIII/09
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umów na okres przekraczający rok budżetowy,

9. UCHWAŁA NR 543/XXXVIII/09
w sprawie zmiany Uchwały Nr
388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia
30 września 2008 roku w sprawie opłaty
targowej na terenie miasta Płocka, zmienionej Uchwałą Nr 435/XXX/08 Rady
Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008 roku,
10. UCHWAŁA NR 544/XXXVIII/09
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia
poręczenia finansowego dla Miejskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Płocku z tytułu zaciągnięcia
kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków Nr 1 i 2
przy ulicy Jana Pawła II w Płocku”,
11. UCHWAŁA NR 545/XXXVIII/09
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia
poręczenia finansowego dla Miejskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Płocku z tytułu zaciągnięcia
kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków Nr 1, 2, 3,
4 przy ulicy Armii Krajowej w Płocku”,
12. UCHWAŁA NR 546/XXXVIII/09
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia
poręczenia finansowego dla Miejskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Płocku z tytułu zaciągnięcia
kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków Nr 3, 4 i 5
przy ulicy Jana Pawła II w Płocku”,
13. UCHWAŁA NR 547/XXXVIII/09
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na
dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie”,
14. UCHWAŁA NR 548/XXXVIII/09
w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok,
15. UCHWAŁA NR 549/XXXVIII/09
w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok,
16. UCHWAŁA NR 550/XXXVIII/09
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia
pn.: „Hala sportowo – widowiskowa” i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco”,
17. UCHWAŁA NR 551/XXXVIII/09
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia
pn.: „Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3” i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie
weksla „in blanco”.

Dla Romów...

Realizatorem zadania będzie Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej.

Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na
XXXVIII sesji 30 czerwca 2009 roku:

Jak co roku, miasto zawarło porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie realizacji w 2009 roku
zadania edukacyjnego w ramach rządowego programu na rzecz społeczności
romskiej w Polsce.
Za 7,5 tys. zł kupione zostaną podręczniki oraz przybory szkolne dla
uczniów romskich, uczęszczających do
płockich podstawówek oraz gimnazjów.
Sygnały Płockie

... i na boiska

Miasto otrzymało także dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł na przebudowę boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej nr
3. Pieniądze pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Aby środki
mogły zostać przekazane, Prezydent
Płocka musiał zawrzeć umowę z Ministrem Sportu i Turystyki.
(m.d.)

Na ostatniej przed wakacjami sesji, radni zapoznali się z informacją o złożonych wnioskach oraz stanie pozyskiwania środków
z Unii Europejskiej przez miasto i jednostki mu podległe. W materiale znalazły się projekty, które już są w trakcie realizacji oraz
nowe propozycje (stan na koniec maja br.).

Unia nas dofinansuje
Miasto stara się o pozyskanie pieniędzy m.in. na przebudowę ulicy Mickiewicza. Inwestycja kosztować ma ponad
6 mln 240 tys. zł. Wniosek, po ocenie
merytorycznej, pod koniec kwietnia został zakwalifikowany do współfinansowania ze środków UE w wysokości 85
proc. wydatków. Oznacza to, że miasto
otrzyma ponad 5,3 mln zł. W związku
z tym w ciągu dwóch lat ul. Mickiewicza zostanie przebudowana na odcinku
od ul. Bielskiej do ul. Chopina. U zbiegu z 11 Listopada powstanie rondo.
Jest także duża szansa, aby 30 proc.
kosztów zostało pokryte ze środków UE
na zadanie pn. budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla
Borowiczki (od ul. Harcerskiej w prawo) – II etap. Całość kosztować ma ponad 8 mln zł, a dofinansowanie może
wynieść ponad 2,4 mln zł. Budowa obejmie dziewięć ulic (Żuławską, Podlaską,
Lubuską, Warmińską, Skierkowskiego,
Pomorską, Śląską, Kujawską i Kaszubską) o łącznej długości prawie 2,5 km.
Wykonane zostaną także chodniki, wjazdy do posesji, przejścia dla pieszych,
kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie.
Niestety, I etap tej inwestycji, która
miała obejmować osiem dróg w Borowiczkach, nie znalazł się na liście rankingowej projektów rekomendowanych
do dofinansowania ze środków UE.
20 kwietnia br. w wyniku oceny merytorycznej do współfinansowania
z pieniędzy unijnych zakwalifikowany
został projekt pn. budowa ulicy Granicznej – II etap. Miasto otrzyma ponad
22 mln zł z prawie 33 mln zł. Inwestycja
będzie prowadzona pomiędzy ul. Otolińską a Wyszogrodzką na odcinku
o długości 2,5 km. Dzięki temu poprawi
się bezpieczeństwo w Płocku, a ruch
tranzytowy przez miasto będzie znacznie mniejszy.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania
Programów Unijnych jest w trakcie
oceny płockiego projektu pn. Płocka
Platforma Teleinformatyczna – e-Urząd.
Miasto chce, aby po jego wdrożeniu
niektóre sprawy urzędowe można było
załatwiać przez internet. W związku
z tym za prawie 6 mln zł ma m.in. powstać portal e-usług publicznych oraz
system elektronicznego obiegu dokumentów i elektroniczna skrzynka podawcza.
Pod koniec maja Gmina Płock złożyła dwa wnioski o dofinansowanie. W tej
chwili Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ocenia je pod
względem formalnym. Miasto chce pozyskać 85 proc. z prawie 14 mln zł na
przebudowę budynku dydaktycznego
w zoo. Dzięki temu mogłaby powstać
nowoczesna ekspozycja gadów, płazów,
bezkręgowców oraz ryb.

Ponad 55,5 mn zł ma kosztować natomiast rozbudowa i zagospodarowanie
Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele
turystyczno-rekreacyjne. Jeśli wszystko
pójdzie dobrze, Płock otrzyma pokrycie
prawie 41 proc. kosztów.
Miasto opracowało także dokumentację aplikacyjną dla zadania pn. Uporządkowanie przestrzeni miejskiej
w obszarze Starego Miasta poprzez
utworzenie nowej strefy parkingowej.
Chodzi o budowę parkingu przy ul.
Kościuszki. Ma on kosztować prawie
19 mln zł, ale miasto stara się pozyskać
85 proc. kosztów.
W ramach modernizacji infrastruktury szkolnictwa zawodowego, Płock
chce zrealizować trzyetapową inwestycję. W I etapie powstać mają warsztaty szkolne wraz z wyposażeniem
przy Zespole Szkół Budowlanych nr 1.
Drugi etap obejmie wyposażenie warsztatów przy Zespole Szkół Technicznych, a w trzecim – pobudowane zostaną warsztaty przy Zespole Szkół
Zawodowych nr 2.
Ponadto Płock jest partnerem w projekcie Muzeum Mazowieckiego pn.
Roz bu do wa i adap ta cja ka mie ni cy
przy ul. Tumskiej dla potrzeb muzeum. Projekt ten znalazł się na liście
rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania. Całkowita
wartość projektu wynosi prawie 19,5
mln zł, a uzyskany poziom dofinansowania – 85 proc. Udział miasta wynosi
– 50 proc.
W ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko Gmina
Płock złożyła wniosek pn. Budowa
dróg dojazdowych (krajowych) do drugiej przeprawy mostowej – odcinek IV.
Projekt przeszedł pierwszy etap oceny
merytorycznej i znalazł się na liście
rankingowej. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji do oceny II
stopnia. Inwestycja ma kosztować 69,3
mln zł, a miasto chce pozyskać ponad
53 mln zł.
Ponadto Gmina Płock jest beneficjentem w Programie Operacyjnym
Kapitał Ludzki. W latach 2008-2009
zostało złożonych 12 wniosków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pięć z projektów otrzymało
dofinansowanie w wysokości prawie
4,5 mln zł. Są to: „Aktywny Płock –
wyrównanie szans bezrobotnych na
rynku pracy w Płocku”, „Bezrobotny
pośrednikiem, doradcą – pracownikiem
Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku”
(oba projekty Miejskiego Urzędu Pracy), „Droga do aktywności”, „KIS –
pomoc wykluczonym” oraz „Wykorzystaj szansę” – Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
dokończenie na str. 6
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Ulga dla hotelarzy
Jeśli jesteś lub zamierzasz w przyszłości być hotelarzem, to będziesz mógł skorzystać z pomocy tzw. de minimis. Taką
uchwałę radni przyjęli na czerwcowej sesji. Właściciele hoteli mogą starać się
o zwolnienie z podatku od nieruchomości.
Ale trzeba spełnić kilka warunków.
O pomoc mogą starać się ci, którzy właśnie postawili nowy budynek, w który ma
być hotel. Z podatku zwolnione będą także te nieruchomości lub ich części, które
zostaną zaadaptowane na obiekty hotelarskie oraz te, których kategoria zaszeregowania w wyniku modernizacji uległa podniesieniu o co najmniej jedną gwiazdkę.
Warunkiem otrzymania pomocy jest
również utworzenie nowych miejsc pracy.
Przez rok z podatku zwolnieni zostaną ci,

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone
podczas XXXVIII sesji
Rady Miasta Płocka i w lipcu 2009 roku:
Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę pilnie o wycięcie gałęzi, które kolidują z linią elektryczną w ul. Ziołowej, Tymiankowej i Nadwiślańskiej.
2/ Proszę o wyczyszczenie kratek ściekowych na osiedlach: Skarpa, Stare
Miasto, Kolegialna, Radziwe, Góry,
Ciechomice i zlikwidowanie zalewiska
na ul. Kolejowej (naprzeciw Polomarketu). 3/ W związku ze złym odwodnieniem ul. Kutnowskiej proszę o ścięcie
darniny, by woda zeszła do rowu.
Tomasz Korga

którzy oddadzą do użytku obiekt hotelarski o mniejszej niż 2-gwiazdkowej kategorii lub nieposiadający kategorii oraz
utworzą w Płocku nie mniej niż trzy nowe
miejsca pracy, związane z tą inwestycję.
Przez trzy lata podatku nie zapłacą ci inwestorzy, których obiekt będzie miał co
najmniej dwie gwiazdki oraz zatrudnią co
najmniej pięć nowych osób.
Najdłużej, bo przez pięć lat zwolnieni
z podatku od nieruchomości będą ci, którzy
wybudują lub zaadaptują obiekt hotelarski,
który będzie miał przynajmniej trzy gwiazdki i przyjmą do pracy 10 nowych osób.
Warunkiem skorzystania z ulgi jest złożenie m.in. odpowiedniego wniosku
w ciągu trzech miesięcy od daty zakończenia inwestycji.
(m.d.)

dli? 4/ Proszę o uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy al. Jana
Pawła II od strony ul. Św. Wojciecha.
5/ Ja kie dzia ła nia zo sta ły pod ję te
w sprawie remontu drogi lokalnej za
budynkami przy ul. Sienkiewicza 12
do 20.
Piotr Szpakowicz

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o zwiększenie patroli (policji
i strażników miejskich) w Pasażu Paderewskiego. Czy planowany jest tam
monitoring? 2/ Wnoszę o redukcję 30%
koron drzew wzdłuż ul. Dobrzyńskiej.
Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Czy wzorem innych miast, pomoc
społeczna mogłaby dopłacać rencistom
i emerytom do kawy i herbaty w kawiarniach?
Artur Jaroszewski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o wykonanie parkingu między SP nr 16 a MP nr 15 oraz powiększenie parkingu między ulicami Królowej Jadwigi i Wolskiego. 2/ Proszę
o wymianę stołów do tenisa na terenie
osiedla Łukasiewicza. 3/ Jak został rozwiązany spór, dotyczący obelisku przy
ul. Sienkiewicza 28? 4/ Proszę o wyremontowanie ściany sali gimnastycznej
w SP nr 3.

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o podanie przyczyn zwiększenia kosztów związanych z realizacją
hali widowiskowo-sportowej o 360 tys.
złotych. 2/ Proszę o udostępnienie dokumentów, w których Ministerstwo
Sportu (lub inny urząd centralny) zobowiązało się do finansowania płockiej
hali widowiskowo-sportowej na poziomie 50%.

Barbara Smardzewska-Czmiel

Elżbieta Podwójci-Wiechecka

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ W imieniu mieszkańców osiedla Góry proszę o zadaszenie fragmentu placu
zabaw przy ul. Parkowej. 2/ Czy Urząd
Miasta monitoruje aktualną sytuację na
lokalnym rynku przewozowym pod kątem wysokości opłat za taksówki? 3/
Proszę o zainstalowanie na placu zabaw
przy ul. Parkowej urządzeń dla dzieci
i koszy do koszykówki i dodatkowe jego oświetlenie.

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Dotyczy przedłużenia linii autobusu
nr 21 na Podolszyce Północ i Zielony
Jar oraz uruchomienie w sezonie letnim
dodatkowego kursu.

Bożena Musiał

Przed miot, te mat in ter pe la cji:
1/ Proszę o informację na temat harmonogramu budowy ul. Puchalskiego.
2/ Proszę o wyremontowanie fragmentu chodnika przy ul. Sienkiewicza
w sąsiedztwie budynku przy al. Kilińskiego 17. 3/ Dlaczego program „trener osiedlowy” obejmuje tylko 10 osie-
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Krzysztof Buczkowski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o informacje, dotyczące działań podjętych przez Urząd Miasta w celu zachowania pomnika przyrody (dąb
szypułkowy) na terenie objętym pracami projektowymi, związanymi z budową parkingu przy ul. Kościuszki 3.
Wioletta Kulpa

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o umożliwienie przejazdu ulicami w obrębie Starego Miasta samochodom służbowym Centrum Logistyki
Poczty Polskiej.
Opr. (j)

Od 2008 r. Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych realizuje Samorządowy Program

Niepełnosprawni w społeczności
Na czerwcowej sesji radni przyjęli informacje na temat działalności Biura
w ubiegłym roku. Wynika z niej, że
w 2008 r. trafiły do niego 2333 osoby.
Pomoc rzeczowa

Zakres udzielanych porad i pomocy
w rozwiązywaniu problemów dotyczył
m.in. łagodzenia skutków biedy m.in. poprzez pomoc rzeczową oraz program indywidualnego dożywiania (na bazie istniejących stołówek i restauracji).
W 2008 r. z programu skorzystało 20
osób. Do Biura zgłaszają się prywatne
osoby, które chętnie przekazują sprzęt ortopedyczny, RTV i AGD oraz meble. Trafiają one do osób w trudnej sytuacji materialnej. W ubiegłym roku przekazano: 2
wózki inwalidzkie, 2 telewizory, lodówkę,
kuchnię gazową oraz wypoczynek. Poza
tym Biuro wspólnie z Komunikacją Miejską organizowało w 2008 r. wyjazdy chorych do Centrum Onkologii w Warszawie.
Osoby o niskich dochodach zgłaszały się
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po zasiłek celowy na pokrycie kosztów wyjazdu.
We współpracy z Komendą Miejską
Policji, Strażą Miejską i Europejskim Stowarzyszeniem Poszkodowanych w Kolizjach i Wypadkach Drogowych „Diament” kontrolowane jest przestrzeganie
prawa pod względem bezprawnego zajmowania „kopert”. Ostatnie lata tzw. „akcji parkingowej” pokazały, że nasze społeczeństwo coraz rzadziej łamie prawo
pod tym względem. Sam Miejski Zarząd
Dróg stosuje zaś zasadę wyznaczenia 10
proc. miejsc parkingowych dla kierowców niepełnosprawnych przy nowych inwestycjach. Spółdzielnie mieszkaniowe
do „kopert” podchodzą indywidualnie.
W miarę możliwości przychylają się do
wniosków zainteresowanych.
Praca i prawo

Urząd Miasta Płocka współorganizował
Targi Pracy Osób Niepełnosprawnych, na
których wystawiało się ponad 20 pracodawców z Płocka i okolic. Z informacji
uzyskanych przez Biuro RON z Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filii w Płocku

Unia nas dofinansuje
dokończenie ze str. 5
Ponadto siedem wniosków przeszło pozytywną weryfikację merytoryczną, ale
cztery z nich nie dostaną dofinansowania
ze względu na wyczerpaną alokację.
W 2009 roku Gmina Płock opracowała
11 wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości prawie 15 mln zł.
O ponad 13 mln zł ubiegają się: Miejski
Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, Szkoła Podstawowa nr 22,
Zespół Szkół nr 2, Gimnazjum nr 5, Małachowianka, Zespół Szkół Technicznych,
Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich
oraz Wydział Spraw Administracyjnych
Urzędu Miasta.
Ponadto osiem wniosków o dofinansowanie złożyły spółki prawa handlowego

wynika, że kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych otrzymało zatrudnienie. Na
koniec 2008 r. w Miejskim Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 216 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
i niepozostających w zatrudnieniu (osoby,
które pobierają świadczenia rentowe) oraz
263 osoby niepełnosprawne bezrobotne
(osoby bez dochodu). W 2008 r. MUP
podpisał 12 umów z osobami niepełnosprawnymi o przyznanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej na kwotę ponad 459
tysięcy zł. Osoby otrzymały od 14,3 tys. zł
do 44 tys. zł. Ponadto Miejski Urząd pracy podpisał dwie umowy z pracodawcami
na wyposażenie stanowisk pracy dla pięciu osób niepełnosprawnych na ogólną
kwotę ponad 201 tys. zł. W samym Urzędzie Miasta Płocka zatrudniono prawnika
na umowę zlecenie. Jeden dzień w tygodniu udziela bezpłatnych porad niepełnosprawnym klientom Biura. W ubr. z porad
prawnika skorzystało 70 osób. Problemy
z jakimi zgłaszają się niepełnosprawni dotyczą głównie: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych, prawa pracy.
Wsparcie instytucji

Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych wspiera też placówki oświatowo –
wychowawcze, m.in. Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy Nr 1 i Nr 2 oraz
Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych, które otrzymały po 750 zł na dofinansowanie zakupu paczek świątecznych. Wsparcie finansowe na wyjazd na
wycieczkę dzieci niepełnosprawnych
otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 3 (856
zł) i SP nr 22 (950 zł).
Wg Biura RON sytuacja osób niepełnosprawnych w naszym mieście z roku na
rok poprawia się, choć nadal pozostają
sprawy do rozwiązania, takie jak bezrobocie czy transport osób niepełnosprawnych.
W Płocku jest ponad 12,7 tys. osób niepełnosprawnych, z czego 53 proc. to
kobiety. Pełny tekst informacji na stronie
bip.ump.pl
(op. rł)

z udziałem miasta. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach
chce przy wsparciu środków unijnych rekultywować składowisko i wykonać instalację odgazowywania oraz wybudować instalację termicznego przekształcania odpadów. O pieniądze starają się także: Płocki
Zakład Opieki Zdrowotnej, Komunikacja
Miejska, Wodociągi Płockie oraz Płocki
Park Przemysłowo-Technologiczny.
Spółki planują też składać kolejne
wnioski. ZUOK chce otrzymać ponad 7
mln zł na budowę składowiska odpadów
o powierzchni 3,4 ha i pojemności 517
tys. m. sześć. Komunikacja Miejska starać
się będzie o dofinansowanie trzech projektów, m.in. na modernizację zajezdni
i myjni dla pojazdów powyżej 3,5 t. Natomiast Wodociągi Płockie chcą otrzymać
40 proc. z 3 mln zł, które pomogą przeprowadzić rewitalizację Wieży Ciśnień.
Małgorzata Danieluk
Sygnały Płockie

Absolwenci gimnazjów wybrali swoje nowe szkoły. Płockie szkoły średnie zaproponowały świeżo upieczonym podopiecznym szeroką ofertę pod względem
profili klas, kół zainteresowań i zajęć SKS.

Gimnazjaliści wybrali

Biblioteka
w komputerze
Towarzystwo Naukowe Płockie jest
jednym z beneficjentów III edycji konkursu grantowego Fundacji „Fundusz
Grantowy dla Płocka”. Na realizację
swojego projektu „Digitalizacja zbiorów Biblioteki im. Zielińskich TNP”
otrzymało dofinansowanie w wysokości
13.000 zł.
Biblioteka TNP (jedna z najstarszych
w Polsce) od kilku lat realizuje program
tworzenia elektronicznych baz danych
oraz digitalizacji zbiorów, zajmując na
tym polu czołową pozycję wśród bibliotek w kraju. Digitalizacja to wprowadzenie do komputerów drukowanych
lub rękopiśmiennych materiałów w postaci danych cyfrowych metodą skanowania oraz poddanie ich obróbce cyfrowej, pozwalającej publikować zbiory
w postaci bibliotek cyfrowych.
Proces digitalizacji dotyczy zwłaszcza trudno dostępnych, wymagających
szczególnej ochrony obiektów bibliotecznych, takich jak zbiory specjalne
Biblioteki im. Zielińskich, zaliczane do
Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Są
to starodruki, w tym inkunabuły, archiwalne dokumenty, grafiki, mapy. Konwersja obejmuje również interesujące
masoviana i plociana oraz archiwalne
czasopisma. Szczególnie wersje papierowe roczników prasy narażone są na
destrukcję i wprost „zaczytywanie”
przez użytkowników.
Pracochłonna i kosztowna digitalizacja posiada wiele istotnych zalet. Przede
wszystkim przyczynia się do zabezpie-

czenia historycznego księgozbioru płockiej Biblioteki, chroniąc cenne oryginały przed zniszczeniem lub kradzieżą.
Czytelnicy korzystają z wygodniejszych
wersji cyfrowych, które dają możliwość
wykonywania kopii tekstów w formie
komputerowego wydruku.
W ramach projektu realizowanego od
1 kwietnia 2009 r. wykonano już digitalizację dwóch XV-wiecznych inkunabułów Gregorius IX, papa „Decretalium…
cum glossa…” (wyd. Venezia 1482 r.)
i Pseudo-Cyrillus „Speculum sapienyiales…” (wyd. Köln 1477 r.) oraz kilku
tytułów archiwalnej prasy, jak kontynuowana konwersja „Gazety Warszawskiej“ z lat 1888, 1910-1912, 1921-1928
(35 woluminów), dalej Plocker Tageblatt z lat 1941-1945 (10 woluminów),
Sprawozdania z działalności TNP z lat
1945, 1952, 1955-1958, 1961-1964,
1968-2008 (33 woluminy).
Grant pozyskany z Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” przeznaczono na digitalizację 22 woluminów czasopisma Tygodnik Ilustrowany obejmujący lata: 1899-1903 i 1905-1910. Towarzystwo Naukowe Płockie oferuje
czytelnikom wersję cyfrową tego pisma
z lat 1889-1898. Wsparcie Fundacji
pozwoliło na kontynuację digitalizacji
kolejnych roczników.
Całość projektu zakończy się 30 listopada. Wszystkie e-booki są sukcesywnie udostępniane w czytelni multimedialnej Biblioteki im. Zielińskich TNP
(Pl. Narutowicza 2).
A.C.

Poradnia Chirurgii
Onkologicznej
Płocki ZOZ informuje wszystkich pacjentów, że w Przychodni Podstawowej
i Specjalistycznej przy ul. Miodowej 2
rozpoczęła świadczenie specjalistycznych usług medycznych Poradnia Chirurgii Onkologicznej.
Rejestracji można dokonać osobiście lub pod nr tel. 024/ 364 53 02 lub
Sygnały Płockie

024/ 364 53 41. Poradnia czynna jest:
we wtorek w godz. 15-18 (lek. Włodzimierz Nowatorski), w środę w godz.
7-10 (lek. Ta de usz Po dol ski),
w czwartek w godz. 15-18 (lek. W.
Nowatorski) i w piątek w godz. 15-18
(lek. T. Podolski).
(op. rł)

Najlepsze licea w Płocku postawiły
na jeszcze wyższy poziom edukacji.
W roku szkolnym 2009/2010, w LO im.
Małachowskiego dominować będą klasy o profilach matematyczno-przyrodniczych. Pierwszoklasiści w Małachowiance będą uczyć się m.in. w klasie
matematyczno-fizycznej, w której niektóre zajęcia prowadzone będą przez wykładowców akademickich.
„Najlepsi logują się w klasie A ” – tak
przyciągała najbardziej uzdolnionych
humanistów Jagiellonka. Klasa A zaproponuje „innowacyjny pogram”, skupiający się na dziennikarstwie i mediach. W ofercie będą warsztaty dziennikarskie, lekcje z nauczycielami akademickimi i spotkania z ludźmi kultury
i mediów. Ale nie tylko na nauczanie języka polskiego postawi w przyszłym roku Jagiellonka. Na stronie internetowej
szkoły czytamy, że szkoła wychowała
wielu laureatów olimpiad matematycznych, informatycznych i przyrodniczych. We wrześniu rusza klasa G (mate ma tycz no -in for ma tycz no -fi zycz na),
która wykształci przyszłych ekonomistów i informatyków.
W III LO atrakcyjną ofertę odnaleźli
przyszli lekarze. Uczniowie jednej
z klas spędzać będą dwie godziny tygodniowo na zajęciach w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. IV LO przyzwyczaiło nas do oryginalnych, innowacyjnych profili. Klasa multimedialna,
społeczno-prawna, czy kulturoznawczo-językowa – to tylko niektóre z propozycji LO im. Krzywoustego. Natomiast

w V LO kształcić się będą m.in. przyszli urzędnicy europejscy (klasa europejska) i regionalni działacze (klasa regionalno-społeczna).
Także w innych szkołach ponadgimnazjalnych oferta edukacyjna jest szeroka. Zespół Szkół Technicznych (Siedemdziesiątka) wykształci techników
mechaników, mechatroników i informatyków, a także wybitnych sportowców.
Uczniowie ZST odnoszą wielkie sukcesy w wioślarstwie, o czym regularnie informujemy w „Sygnałach Płockich”.
Uczniowie, którzy wybrali ZS Budowlanych, będą w przyszłości tworzyć infrastrukturę naszego miasta. Technik budownictwa, czy technik geodeta to dziś
jedne z najważniejszych i najlepiej płatnych zawodów. Jak co roku, ZS Ekonomiczno-Kupieckich oferuje edukację
w zakresie ekonomii, handlu i hotelarstwa.
Gimnazjaliści, którzy wiosną poszukiwali odpowiedniego miejsca przyszłej
nauki, pytali najczęściej o koła zainteresowań. W Jagiellonce będą to m.in. warsztaty dziennikarskie, humanistycznoregionalne, koła informatyczne i matematyczne oraz koło młodych twórców,
prowadzone przez polonistę Wiesława
Kopcia. Małachowianka proponuje
m.in. udział w chórze mieszanym Minstrel oraz zajęcia sportowe. Do dziś
w Małachowiance wiszą zdjęcia uczniów, którzy zdobyli mistrzostwo świata w piłce siatkowej!
Początek we wrześniu. Ale jeszcze
przez miesiąc uczniowie mogą cieszyć
się wakacjami.
(ms)

Dwieście godzin rehabilitacji
Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” po raz kolejny wsparła finansowo Stowarzyszenie SCLEROSIS MULTIPLEX,
które pod swoją opieką ma płocczan chorych na stwardnienie rozsiane. W III edycji konkursu grantowego na zapewnienie
podopiecznym Stowarzyszenia rehabilitacji indywidualnej Fundacja przyznała
grant w wysokości 13.650 zł. Stowarzyszenie rozliczyło się właśnie z pierwszej
transzy – 6.000 zł. Za te pieniądze zorganizowano ponad dwieście godzin indywidualnych ćwiczeń w domach chorych.
Rehabilitacją indywidualną objęte są
te osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą dotrzeć na spotkania grupowe. – Rehabilitacja pozwala na spowolnienie spastyczności mięśni – mówi
Teresa Zonenberg prezes Stowarzyszenia. – Podczas godzinnych ćwiczeń, re-

habilitant rozmawia z chorym o jego
problemach, udziela cennych wskazówek tak jemu, jak i jego rodzinie. Rehabilitacja odbywa się średnio dwa razy
w tygodniu. Objęto nią ponad 30 chorych mieszkańców Płocka.
Podopieczni Stowarzyszenia mogą
również liczyć na spotkania integracyjne.
– W tym roku jedno już mamy za sobą
– mówi Janina Kurczewska skarbnik Stowarzyszenia. – W weekend spotkaliśmy
się w Zielonej Szkole w Sendeniu i chociaż deszcz nas zmoczył, to było warto.
Dla niektórych osób, które z uwagi na
stan zdrowia poruszają się np. już tylko
na wózkach inwalidzkich, to jedyna okazja, by wyjechać poza miasto, spotkać się,
podzielić doświadczeniami i odpocząć na
łonie natury. Kolejne spotkanie planujemy na koniec sierpnia.
IT

Sprostowanie
Redakcja Sygnałów Płockich przeprasza Panią Romanę Kowalczyk za
błędne podanie jej imienia w poprzednim numerze gazety.
(r.ł.)
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Czas na I etap

Młodzi goście ze wschodu
Grupa 36 dzieci i młodzieży z polskich
rodzin na Białorusi przyjechała na wakacje do Płocka na zaproszenie Starosty
Płockiego. Pochodzą z Sopoćkina i Grodna. Przebywali w naszym mieście od 7 do
21 lipca. Mieszkali w internacie Zespołu
Szkół im. Leokadii Bergerowej.
W tym czasie odwiedzili Miejski
Ogród Zoologiczny, byli w kinie, obejrzeli wystawy w płockich muzeach.
Brali udział w zajęciach rekreacyjnosportowych na basenie. Oprócz Płocka
zwiedzili również skansen w Sierpcu,
Ciechocinek, Włocławek, Niepokalanów i Golub-Dobrzyń. Wybrali się też
na wycieczkę do Warszawy.
W ratuszu spotkali się z Krystyną Kowalewską – sekretarzem miasta i Ewą

Adasiewicz – dyrektorem Wydziału
Edukacji.
– Najbardziej podobała mi się płocka
katedra. Mojej siostrze Agnieszce ratusz
i Małachowianka – mówi 19-letni Jan
Łukuć, który w Polsce był po raz drugi.
W imieniu Prezydenta Miasta Płocka,
Oddział Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
przekazał gościom odzież, obuwie, kiełbasę na pożegnalne ognisko i owoce cytrusowe. Goście zaskoczyli piękną polszczyzną i wzruszającym wykonaniem
(po polsku) pieśni „Ojczyzno naszych
przodków”.
Wielu z nich wyraziło nadzieję, że będą mogli studiować w Polsce.
J. Bogucki

Aleja się wydłuży
Miasto chce zmienić wygląd alei Roguckiego oraz tereny do niej przyległe.
W związku z tym wybrało firmę, która
zajmie się opracowaniem dokumentacji
projektowo-kosztorysowej.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawili
wykonawcy z Warszawy: Glorieta oraz
CK Architekci Chrzanowski Klepin.
Swoją pracę wycenili na 94 tys. 550 zł.
Trzy inne firmy zaproponowały od 99
tys. 430 zł do 146 tys. 400 zł.
W dokumentacji znajdą się m.in. pomysły na przebudowę samej alei, a także zagospodarowanie terenów przyległych. W przyszłości ma tam powstać
ciąg pieszo-rowerowy, który połączy ul.
Batalionów Chłopskich, Gwardii Ludowej oraz rzekę Brzeźnicę. Teren pomię-

dzy kościołem św. Jadwigi a ul. Gwardii
Ludowej także zostanie zagospodarowany.
Projektanci zajmą się także odwodnieniem terenu. W planach jest też stworzenie wodotrysku z zamkniętym obiegiem wody. Nie zabraknie elementów
małej architektury, takich jak: ławki,
śmietniczki oraz latarnie. Firma musi
stworzyć projekt szaty roślinnej z zachowaniem drzew, które zostały posadzone w 2006 roku. Ponadto wskaże,
gdzie należy posadzić nowe krzewy,
drzewa oraz kwiaty. Opracowanie dotyczyć będzie terenu o powierzchni ok.
3,5 ha.
Projektanci na wykonanie zadania
mają czas do 15 listopada.
(m.d.)

Zbudują wspólnie
Na ostatniej sesji radni wyrazili zgodę
na zawarcie przez Prezydenta Płocka porozumienia z województwem mazowieckim w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji
zadania pn. rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 567 z ul. Boryszewską
w Boryszewie Nowym. Ponieważ ruch na
tym odcinku jest bardzo duży ustalono, że
powstanie rondo z czterema wlotami.
In we sty cja ma być re a li zo wa na
w ramach projektu ujętego w Woje-
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wódzkim Planie Inwestycyjnym Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2009-2021 w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej relacji
Płock-Góra.
Nasze miasto ma partycypować
w przedsięwzięciu, ale tylko w granicach Płocka. Konkretnie chodzi tu
o przebudowę ulicy Otolińskiej. Pieniądze na ten cel pochodzić będą z budżetu
miasta, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
(m.d.)

Miasto przygotowuje się do remontu
ulicy Wyszogrodzkiej – od al. Kilińskiego
do Granicznej. Na razie szuka jednak firmy, która wykona I etap tej inwestycji,
czyli od ul. Granicznej do Siennej (remont
obejmie odcinek od zakładu energetycznego do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą).
Wybrana w przetargu firma wykona także
część prac z etapu II, czyli kanał deszczowy w ul. Spółdzielczej i Południowej
wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej.
W całości II (od ul. Siennej do Lenartowicza) i III etap (od ul. Lenartowicza do
al. Kilińskiego wraz ze skrzyżowaniem ul.
Wyszogrodzkiej z Sienkiewicza) zostaną
wykonane w przyszłości.
Ulica Wyszogrodzka jest drogą gminną,
o nawierzchni bitumicznej. Po jej dwóch
stronach znajdują się chodniki. Niestety,
zarówno asfalt, jak i chodniki są popękane,
jest mnóstwo kolein i ubytków. Po remoncie, dzięki nowej nawierzchni jezdni,
chodników i zjazdów poprawi się stan bezpieczeństwa, zmniejszy się hałas związany
z drganiami, wywoływanymi ruchem pojazdów, a także zostanie uszczelniony system odprowadzania wód deszczowych.

W I etapie zostaną najpierw rozebrane
krawężniki, chodniki, zjazdy oraz zniknie
stary asfalt.
– Przebudowana będzie także kanalizacja deszczowa wraz z przyłączami – mówi
zastępca prezydenta Tomasz Kolczyński.
Następnie robotnicy zajmą się wzmocnieniem nawierzchni i ułożeniem nowego
asfaltu oraz chodników z kostki brukowej.
W ramach II etapu zostaną przeprowadzone tylko roboty rozbiórkowe pod budowę
kanalizacji deszczowej. – Wykonane zostaną także kolektory ściekowe w ul. Spółdzielczej i Południowej – informuje zastępca Prezydenta.
Podczas prac obowiązywać będzie
tymczasowa organizacja ruchu. O szczegółach wykonawca powiadomi płocczan.
Wiadomo, że remont jezdni i kanalizacji
deszczowej w I etapie zostanie podzielony na cztery odcinki: 1- pomiędzy ul.
Paśniki i przejazdem kolejowym, 2 – pomiędzy przejazdem a ul. Źródlaną, 3 –
pomiędzy ul. Źródlaną i dojazdem do al.
Piłsudskiego oraz 4 – pomiędzy dojazdem do Piłsudskiego i ul. Graniczną.
(m.d.)

Cudze chwalicie...
Oddział Miejski PTTK zaprasza w sierpniu płocczan na zwiedzanie (z przewodnikiem) Płocka i okolic. Choć mieszkamy
bowiem w naszym mieście wiele lat, niewiele na ogół wiemy o zabytkach, a okolice znamy tylko z okna samochodu.
Podobnie jak w lipcu, przewodnik
PTTK czeka na chętnych przy
zegarze słonecznym na Starym Rynku w każdą niedzielę o godz. 11.45. 2
sierpnia grupa powędruje na Kopiec Harcerzy 1920 roku, 9
sierpnia poznać będzie można wszystkie tajemnice Małachowianki, 16 sierpnia
pełna informacja o Domu Broniewskiego, 23
sierpnia zwiedzić będzie można cmentarz w Radziwiu, a 30 – zabytkowy cmentarz przy al. Kobylińskiego.
23 i 30 sierpnia będzie też okazja do
zdobycia Odznaki Krajoznawczej Ziemi
Płockiej. Otrzymają ją piechurzy, którzy
zaliczą szlaki żółte. W niedzielę 23 sierpnia chętni zbierają się na dworcu przy al.
Jachowicza skąd o godz. 8.12 pojadą autobusem nr 21 do Dobrzykowa (bilet 3,80
zł). Stamtąd powędrują przez Zaździerz,
jezioro Ciechomickie i Górskie na stację
PKP w Łącku. Po drodze zwiedzą zabytkowy drewniany kościół, cmentarz, rezerwat przyrody. Powrót do Płocka szynobusem o godz. 15.28.
W następną niedzielę również początek
wyprawy na dworcu przy al. Jachowicza,
skąd o godz. 11.15 odjedzie autobus do
Duninowa. Potem wędrówka żółtym szlakiem przez Jeżewo, Krzywy Kołek, Jeziorowo do Łącka. Stamtąd powrót szynobusem do Płocka.
Kto nie lubi chodzić może zapisać się
(tel. 024/262 26 00) na autokarową wycie-

czkę do Drobina, Kuchar, Zawidza, Sierpca, Rościszewa i Muzeum Wsi Mazowieckiej. Wyjazd 8 sierpnia o godz. 8
sprzed teatru, powrót około godz. 18, cena
62 złote.
Następna sierpniowa eskapada prowadzi
do Zakopanego, skąd przewidziany jest
wypad na Słowację. Chętni mogą zapewnić sobie 4 atrakcyjne dni – 13 – 16 sierpnia – za 540 złotych.
A już 21 sierpnia następny wyjazd – do
Krakowa, Wieliczki
i Częstochowy. Za
450 złotych zwiedzić
będzie można m.in.
Klasztor Jasnogórski,
kopalnię soli, Wawel,
Kościół Mariacki i wypocząć w parku wodnym z wodą
solankową.
Kto zaplanował sobie urlop na wrzesień
może skorzystać z oferty jednodniowej
wyprawy do Pelplina na Jarmark Cysterski i Radzynia Chełmińskiego, zakończenie ogniskiem na terenie zamku. Wyjazd
i powrót 19 września, koszt 95 zł.
Dłuższa i droższa wyprawa prowadzi na
Ukrainę „Szlakiem Trylogii”. Od 14 do 19
września uczestnicy wycieczki zwiedzą
Żółkiew, Lwów z katedrami, zamkiem
i cmentarzem Orląt, następnie pojadą do
Kołomyji na targ huculski, w Chocimiu
i Kamieńcu Podolskim przypomną sobie
sceny opisywane przez Henryka Sienkiewicza, rozegrane m.in. w twierdzy kamienieckiej. W Buczaczu zwiedzą barokowe kościoły, w Zbarażu zamek Wiśniowieckich, a w
Krzemieńcu dworek Słowackich i liceum do
którego chodził poeta. Całość (5 noclegów
z posiłkami) kosztuje 1050 zł i 50 dolarów.
Zapisy i szczegółowe informacje w Oddziale Miejskim PTTK przy ul. Tumskiej
4 (odwach), tel. 024/ 262 26 00.
(j)
Sygnały Płockie
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Jeśli twoje dziecko podczas wakacji spędza całe dnie bezproduktywnie przed telewizorem, bądź komputerem, zapisz je na zajęcia do jednego z siedmiu klubów
profilaktyki środowiskowej, które działają w Płocku

Aktywni w wakacje

Konkurs piosenki w klubie „Przyjaciel
Dziecka”

Klubowicze znajdą też w nich pomoc
w rozwiązywaniu problemów życiowych
i rodzinnych. Placówki funkcjonują przez
cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, dostosowanych
do potrzeb uczestników oraz w soboty
i dni wolne od zajęć szkolnych w godzinach przedpołudniowych. W roku szkolnym uczniowie mogą liczyć na wsparcie
w nauce. Obejmują opieką dzieci i młodzież w wieku od 6 do 24 lat. Żeby zapisać dziecko wystarczy wypełnić deklarację. Zapisy trwają przez cały rok, także
w wakacje. Adresy i telefony do klubów
oraz organizatorów można znaleźć
na stronie internetowej http://dane.plock.eu/bip//dane/wnioski/wzs04kps.pdf
Kluby profilaktyki środowiskowej są
finansowane z budżetu miasta i prowadzone przez płockie organizacje pozarządowe.
– Na bieżącą działalność 7 klubów
przyznane zostały dotacje – w tym roku
684 tysięcy złotych – mówi Anna Kostun
z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Płocka. – Wydatkowanie
środków finansowych jest na bieżąco monitorowane i analizowane. Nie zdarzyło
się, aby przyznane dotacje były wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.
Czasami znajdują się sponsorzy, którzy
dodatkowo wspierają działania placówek.
– Wysłaliśmy ponad 200 pism do różnych firm z prośbą o wsparcie finansowe,
jednak spotkaliśmy się z małym odzewem
– mówi Seweryna Rogulska z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. – Dlatego zrezygnowaliśmy z wyjazdu na kolonie w tym
roku. W zamian będzie tylko wycieczka.
Rekreacja

Podczas wakacji nie brakuje zajęć rekreacyjnych. Są wyjścia na pływalnie,
wyjazdy nad okoliczne jeziora, turnieje
Sygnały Płockie

sportowe. Dzieci mogą korzystać ze
szkolnych boisk oraz sal gimnastycznych
m.in. w Wyższym Seminarium Duchownym. 23 lipca odbyła się zorganizowana
przez SDK i Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych UMP olimpiada sportowa
pod hasłem „Masz wybór – Wybierz
zdrowie. Lekkoatletyka w małym wydaniu”.
Dzieci wzięły udział w podchodach
przy Sobótce i w Soczewce, rajdzie pieszym w okolicy miasta. Ponadto Kluby
„Przyjaciel Dziecka” i „Nasz Krąg” planują wyjazdy do Borowiczek na ściankę
wspinaczkową, a Klub „Przyjaciele” urządzi zabawę w klubie żeglarskim „Morka”.
Planowane są też dalsze wycieczki; do
Łodzi, Torunia, Ciechocinka, do Parku Jurajskiego w Solcu Kujawskim. Klub
„Przyjaciele” pod koniec sierpnia zabierze
swoich wychowanków na tygodniowy
pobyt nad morzem.
Ekologia i kultura

W Klubie „Przyjaciele” odbywają się
zajęcia edukacyjne pod hasłem „Ekologia
na co dzień małego człowieka”. Dzieci
dowiadują się jak dbać o środowisko m.in.
poprzez naukę segregacji odpadów, odwiedzą też Miejski Ogród Zoologiczny.
Kluby profilaktyki środowiskowej proponują uczestnikom także wyjścia do kina, na wystawy do Muzeum Diecezjalnego, Muzeum Mazowieckiego oraz Spichlerza. Gdy pogoda nie dopisuje, w każdym klubie na dzieci czeka cała masa różnego typu gier planszowych i logicznych.
Ponadto dzieci próbują swoich sił w zajęciach manualnych oraz wokalnych (np.
zabawa „Mała Szansa na Sukces”
w „Przyjacielu Dziecka”), odkrywają tajniki sztuki fotograficznej, uczą się tańczyć.
W Klubie „Szuflada” odbywają się
„Dni innego państwa”, podczas których
podopieczni poznają kulturę, religię i historię różnych krajów świata.
– Dzieci nauczą się m.in. jeść pałeczkami, tańczyć flamenco – wymienia Tomasz
Sarniak z „Szuflady”. – Poznają też piosenki danego kraju oraz tajniki sztuki origami. Przeprowadzą też różne eksperymenty z tzw. „Wielkiej Księgi Doświadczeń”. Będą to proste doświadczenia fizyczne, wyjaśniające podstawowe sprawy,
na przykład skąd się bierze tęcza i dźwięk.
Dzielnicowi i strażnicy miejscy opowiadają w klubach jak dbać o bezpieczeństwo podczas wakacji, promują zdrowy
styl życia, wolny od nałogów.
– Podoba mi się, że tu nigdy nie jest
nudno – podsumowuje 10-letnia Weronika z „Szuflady”. – Pobyt w klubie jest
atrakcyjniejszą formą spędzania czasu niż
siedzenie przed telewizorem – dodaje Monika Kowalska z Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. św. Brata Alberta. – Dzieci znają się, uczą współpracy
w grupie. Warto do nas przyjść.
Jakub Bogucki

Piknik w Ciechomicach
W sobotę, 27 czerwca Rada Mieszkańców Osiedla „Ciechomice” zaprosiła wszystkich chętnych na Piknik
Rodzinny. Od godz. 15 działania plastyczne dla dzieci prowadziły pracownice Książnicy Płockiej od lat współpracujące z RMO „Ciechomice”. Każde dziecko mogło stworzyć własną

niepowtarzalną koszulkę z postaciami
z bajek, pomalować gipsową figurkę
oraz wykonać i ozdobić maskę. Dzieci
otrzymały napoje i słodkie upominki.
Nie zabrakło też atrakcji dla dorosłych. Wszyscy wspaniale bawili się
przy dźwiękach muzyki zespołu SAYLOR-BAND.
(j)

Artystyczna przygoda z naturą
W dniach 23-25 czerwca dzieci i młodzież z Pracowni Plastycznej Piwnica
uczestniczyły w Plenerowych Warsztatach Artystycznych „Przygoda z naturą”. Organizatorem zajęć był Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. Warsztaty odbywały się w Szkole Podstawowej
w Ostrowach, w której realizowany jest
program edukacji regionalnej i ekologicznej. Jest to już szósta edycja warsztatów organizowanych przez Annę Liśkiewicz, instruktora POKiS.
W tym roku, pod okiem Anny Górczyńskiej, uczestnicy mogli zapoznać
się z techniką wyrobu tradycyjnego papieru czerpanego, poznać różne gatunki
kwiatów polnych, które posłużyły do
stworzenia pięknych kompozycji na
własnoręcznie wykonanym papierze.
Atrakcją pobytu w Ostrowach była
przejażdżka wozem konnym, podczas
której dzieci i młodzież obserwowały
przyrodę. W plenerze mogły zweryfikować wiadomości zdobyte podczas zajęć
w pracowni, dotyczące perspektywy,
barw i zależności w przyrodzie.
Wrażenia odzwierciedlili w swoich
pracach rysunkowych i malarskich oraz
małych formach rzeźbiarskich.

Każdy uczestnik warsztatów wyjechał z bagażem niezapomnianych
wspomnień, zabierając ze sobą własnoręcznie wykonane małe rękodzieło.
Pracownia Plastyczna Piwnica zaprasza na zajęcia artystyczne w dniach 3 –
14 sierpnia w godzinach 12 – 15 przy ul.
Szarych Szeregów 15.
(op. rł)

Cygańska noc
Muzycy z całego świata, tłumy na widowni i piękna pogoda – tak w skrócie można podsumować Międzynarodową
Noc Cygańską „Romani Rat”. 4
lipca, na płockiej plaży, wystąpił m.in. płocki zespół Romen
oraz Dhoad Gypsies, pochodzący z dalekich Indii. Koncert
poprowadzili: Zofia Czernicka
i Krystiano. Święto Romów zakończyło się dopiero ok. godziny pierwszej w nocy.
(ms)

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Pierwszy klub powstał pod koniec lat
90. Placówki te proponują alternatywną
formę spędzania wolnego czasu oraz prowadzą działalność promującą wśród dzieci i młodzieży zdrowy styl życia.
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Strumyk, morze i rzeka
na Was już czeka
pamiętajcie jednak:

· kąpcie się w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych;
· stosujcie się do regulaminu kąpieliska i poleceń ratowników;
· nie wchodźcie do wody po obfitym posiłku i opalaniu się, gdy Wasze
ciała są nagrzane;

· nigdy nie zakłócajcie wypoczynku i kąpieli innym osobom;
· nigdy nie skacie do wody w miejscu, którego nie znacie, rzeźba dna
często się zmienia;

· zawsze pływajcie z drugą osobą – nigdy sami;
· nie wzywajcie pomocy jeśli faktycznie nie jest ona Wam potrzebna;
· podczas pływania łodzią, kajakiem zawsze miejcie na sobie
kamizelkę ratunkową;
Wybierz zawsze telefon do Straży Miejskiej,
gdy Tobie lub innym osobom
będzie zagrażało jakieś niebezpieczeństwo!!!

TELEFON ALARMOWY 986

Bezpieczeństwo najważniejsze
Za nami miesiąc wakacji. A jak czas
wolny i ładna pogoda – to jest okazja do
kąpieli. Niestety, brak wyobraźni i lekkomyślność mogą stać się powodem tragedii nad wodą.
– Mając na uwadze bezpieczeństwo
dzieci już pod koniec roku szkolnego
przeprowadzaliśmy liczne pogadanki,
między innymi o prawidłowym zachowaniu się nad wodą – mówi Jolanta
Głowacka, rzecznik prasowy Straży
Miejskiej. – Teraz czas na rodziców,
którzy również powinni porozmawiać na
ten temat ze swoimi pociechami.
Głowacka przypomina, że uważać na
wodę powinni nie tylko ci, co nie umieją pływać.
– Trzeba przestrzegać pewnych zasad:
po pierwsze – kąpać powinniśmy się za-

wsze w miejscach do tego wyznaczonych,
w obecności ratownika – mówi rzecznik.
– Po drugie w przypadku pływania żaglówką, kajakiem czy łódką zawsze powinniśmy mieć założone kapoki. Po trzecie – należy zawsze stosować się do poleceń ratowników oraz mundurowych
służb wodnych. Po czwarte – zawsze powinniśmy reagować, kiedy ktokolwiek
chciałby wejść po alkoholu do wody. Po
piąte – wodę należy traktować z szacunkiem, bo to groźny żywioł. I nawet w czasie najwspanialszej zabawy nie można
wyłączyć logicznego myślenia, wyobraźni oraz zapomnieć o zdrowym rozsądku.
Strażnicy przygotowali łatwe do zapamiętania dla dziecka zasady. Teraz
czas na rodziców, aby omówili je ze
swoim dzieckiem.
(m.d.)

Płocczanie hałasują
Ponad 31 tysięcy kontroli przeprowadzili w pierwszym półroczu płoccy
strażnicy miejscy.
– W tym czasie ujawniliśmy ponad
osiem tysięcy wykroczeń – mówi Jolanta
Głowacka, rzecznik prasowy SM. –
3345 osób zostało pouczonych, a 3249
otrzymało mandaty karne. W 850 sprawach prowadzone są czynności wyjaśniające, natomiast 382 wnioski skierowaliśmy do sądu.
Strażnicy najczęściej interweniowali
w związku z nieprzestrzeganiem przepisów o bezpieczeństwie i porządku w komunikacji. – Chodzi tu np. o zastawianie
bram wjazdowych, złe parkowanie czy
przekraczanie prędkości – relacjonuje Głowacka. – Takich przypadków było aż 5734.
700 razy funkcjonariusze musieli interweniować, gdy osoby próbowały się wyżyć na urządzeniach użytku publicznego.
Strażnicy otrzymali 658 zgłoszeń o zakłó-
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caniu spokoju i porządku publicznego,
478 w sprawach związanych z utrzymaniem czystości i porządku oraz 412 dotyczących spożywania alkoholu w miejscach zabronionych. Aż 452 osoby trafiły
do izby wytrzeźwień, 33 do szpitala, a 29
do policyjnej izby zatrzymań.
– Cieszy fakt, że płocczanie coraz częściej reagują na to, co złego dzieje się
wokół nich – mówi rzecznik. – W pierwszym półroczu dyżurny odebrał ponad
4800 zgłoszeń z prośbą o pomoc.
Praca strażników polegała także na zabezpieczaniu imprez i uroczystości, których w pierwszym półroczu odbyło się
105. Funkcjonariusze kontrolowali także
skupy złomu, ogrody działkowe, place zabaw oraz nocne autobusy Komunikacji
Miejskiej. Ponadto spotykali się z radami
mieszkańców osiedli, dyrektorami szkół
oraz – wraz z przedstawicielami administracji – kontrolowali osiedla.
(m.d.)

Jeżdżą pijani i za szybko
Policjanci wydziału ruchu drogowego
podsumowali I półrocze. – Statystyki są
na podobnym poziomie jak w latach poprzednich – mówi Piotr Jeleniewicz,
rzecznik prasowy KMP. – Najgorzej
jest na największych skrzyżowaniach
w mieście oraz na drogach wylotowych
w kierunku Warszawy i Łącka.
Od początku 2009 roku w Płocku
i powiecie doszło do 172 wypadków (w
tym 76 na terenie miasta). Zginęło 17
osób, a 226 zostało rannych. – Najczęstszą przyczyną wypadków była nadmierna prędkość, wymuszenie pierwszeństwa przejazdu oraz nieuwaga pieszych
– relacjonuje komisarz Zbigniew Kopczyński z płockiej drogówki.
Przez sześć miesięcy funkcjonariusze
zatrzymali 381 pijanych kierowców; rok
wcześniej było ich 352 dwóch, a w 2007
roku – 407. – Coraz więcej zgłoszeń
o nietrzeźwych prowadzących otrzymujemy od innych uczestników ruchu – cieszy się komisarz.
Policjanci zatrzymali prawie 100 praw
jazdy, 461 dowodów rejestracyjnych i 23
kierowców, którzy prowadzili auta mimo
zakazu sądowego. W sumie funkcjona-

riusze wystawili blisko 7 tysięcy mandatów (20 proc. więcej w porównaniu z I
półroczem 2008 r.) i sporządzili 47 wniosków do sądu o ukaranie.
– Tradycyjnie, do najbardziej niebezpiecznych ulic należą główne arterie
miasta: Wyszogrodzka, Piłsudskiego,
Bielska i Jachowicza – wylicza Piotr Jeleniewicz. – Dużą ostrożność należy zachować również na skrzyżowaniach: Armii Krajowej z Jana Pawła na wysokości galerii i banku oraz Szpitalnej z Medyczną.
Niebezpiecznie jest też na drodze krajowej nr 62 z Płocka do Warszawy,
szczególnie na odcinku Słupno-Cekanowo oraz na „60” między Płockiem
a Łąckiem.
– Dzięki regularnym patrolom i fotoradarom mniej groźnych wypadków
i kolizji zanotowaliśmy w Górze i na
skrzyżowaniu dróg krajowych w Drobinie – mówi rzecznik.
Na poprawę bezpieczeństwa wpłynęły
akcje prewencyjne takie jak ”trzeźwy poranek”, ”prędkość ” czy ”pasy”, które na
stałe weszły do kalendarza służb wydziału
ruchu drogowego KMP w Płocku. (m.d.)

Kronika policyjna
* Straż pożarna dostała wezwanie do
mieszkania przy ul. Dobrzyńskiej.
Na miejscu okazało się, że w lokalu
nie ma pożaru, ale za to jest awantura. Policjanci zatrzymali 56-letnią
kobietę, która miała ponad promil
alkoholu w wydychanym powietrzu. Razem z mężem odpowie za
bezpodstawne wezwanie straży.
* W nocy z 10/11 lipca w Wiśle, w okolicach Morki utopił się 29-letni mężczyzna.
* Strażnicy miejscy na ul. Mostowej zatrzymali 34-letniego mężczyznę i jego 61-letniego ojca, którzy ukradli
żeliwną kratkę ściekową. Obaj mieli
ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
* Na skrzyżowaniu ul. Gwardii Ludowej i Bielskiej zderzyły się Ford Fiesta i Citroen C3. Do szpitala trafiło
czworo dzieci z obu samochodów:
dwie dziewczynki (5 i 14 lat)
i dwóch chłopców (9 i 10 lat). Na
szczęście nie odniosły groźnych
obrażeń. Winę za zajście ponosi 37letnia kobieta, która wymusiła pierwszeństwo citroenowi.
* Podczas kontroli Opla Vectry policjanci znaleźli torebkę z marihuaną.
23-letni płocczanin usłyszał zarzut
posiadania narkotyków.
* Z citroena zaparkowanego przy ul.
Sienkiewicza zginęła nawigacja samochodowa oraz dokumenty. Właściciel auta – łodzianin – wycenił
straty na 1 tys. zł.
* Do policyjnego aresztu trafił 34-letni
mężczyzna, który prowadził poloneza pod wpływem alkoholu. Mężczyzna wiózł dwie osoby, w tym niepełnosprawną żonę. Wszyscy byli pi-

jani. Do zdarzenia doszło przy al.
Piłsudskiego.
* Starsza kobieta została okradziona we
własnym mieszkaniu przy ul. Harcerskiej. Po wizycie dwóch kobiet, które oferowały sprzedaż firan, płocczanka zauważyła brak pieniędzy,
zegarka oraz biżuterii. Straty oszacowała na prawie 8 tys. zł.
* Z ciężarówek zaparkowanych przy
ul. Targowej złodzieje zabrali: telewi zor, na wi ga cję sa mo cho do wą,
radio i torbę podróżną. Straty – 4
tys. zł.
* Ze skupu złomu w Radziwiu zginęły
elementy mosiężne o wadze 100 kg
i wartości 1 tys. zł.
* Na przejściu dla pieszych u zbiegu ul.
Dobrzyńskiej i Medycznej został potrącony 41-letni mężczyzna. Ranny
w poważnym stanie został odwieziony do szpitala. Ze wstępnych ustaleń
wynika, że mężczyzna przebiegał
przez pasy, uciekając przed rzęsistym deszczem. Wpadł wprost pod
koła VW Polo, prowadzonego przez
30-latka.
* Po krótkim pościgu, przy ul. Zglenickiego policjanci zatrzymali Daewoo
Nexię. Okazało się, że jej kierowca –
30-letni mieszkaniec Bielska – ma
ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
* W ręce policji wpadł 53-letni kierowca autobusu PKS, u którego badanie
alkomatem wykazało blisko dwa
promile.
* Podczas kontroli jednego z bloków
przy ul. Obrońców Westerplatte
strażnicy miejscy odkryli w mieszkaniu zwłoki starszej, samotnie mieszkającej kobiety.
(m.d.)
Sygnały Płockie

Telewizor, plaża, a może las, a zamiast pilota w ręku, puszki z piwem czy kremu
z filtrem mundur żołnierski i karabin. Członkowie płockiej grupy G511 przekonują, że to...

Sposób na wolny czas
Air Soft? A co to takiego? Odmiana paintballu? To standardowy zestaw pytań od
osób, które stykają się z terminem po raz
pierwszy. – Nie – oświadcza stanowczo
Joanka – kadet w grupie G511. – Airsoft
gun to gra zespołowa, wykorzystująca
pneumatyczne repliki broni palnej strzelające plastikowymi kulkami o kalibrze 6
mm. Trafienia nie pozostawiają śladów
dlatego airsoft to zabawa dla ludzi honorowych, który po uderzeniu kulką, z podniesioną głową, wyjmują czerwoną chustę
i schodzą z pola gry.
Broń jest wierną repliką tej używanej
przez oddziały armii brytyjskiej. Podobnie
jak strój (czasami oryginalny). Każda gra
ma dokładny scenariusz, zazwyczaj naśladujący fikcyjne, bądź historyczne działania wojenne, policyjne lub potyczki oddziałów paramilitarnych. W czasie rozgrywki obowiązuje zestaw zasad bezpieczeństwa spisanych w tzw. prawie ASG (najważniejszą z nich jest obowiązek używania okularów ochronnych) oraz ustalenia
szczegółowe odnośnie zasad trafienia,
czasu powrotu do gry, warunków zwycięstwa zgodnie z nieśmiertelną zasadą „fair
play”. Tereny na których odbywają się rozgrywki to zwykle lasy oraz opuszczone
budynki, zazwyczaj oddalone od siedzib
ludzkich (zawsze w uzgodnieniu z właścicielem gruntu i służbami leśnymi, policją,
etc.).
– G511 wypady do podpłockich lasów
organizuje praktycznie co niedzielę – mówi Joanka. – Wstajemy wcześnie rano.
Przygotowanie do rozgrywek rozpoczyna
się od wykonania starannego kamuflażu,
z dbałością o szczegóły, z zachowaniem

zasad określonych przez armię brytyjską.
Poza leśnym umundurowaniem, nakryciem głowy i przykryciem dłoni, wykonuje
się malowanie wzorów na twarzy, a także
maskuje się broń i elementy wyposażenia.
Następnie trzeba obrać odpowiednią taktykę, tak aby nie dać się zaskoczyć oraz
wyeliminować przeciwnika. Jeśli obie
drużyny są dobrze wyszkolone i postępują
według regulaminów wojskowych, zadania są bardzo trudne do wykonania. I to
właśnie w airsofcie jest najważniejsze
oraz najciekawsze: doskonalenie samego
siebie poprzez ciągłe poszerzanie wiedzy,
zdobywanie sprzętu i ekwipunku oraz podnoszenie sprawności fizycznej.
Ten rodzaj hobby wymaga od uczestnika
gry poświęcenia całkowitej uwagi swoim
ruchom, zachowaniom ludzi z drużyny oraz
przeciwnikom. Nie ma możliwości myśleć
o pracy, domu czy rodzinie. Na kilka godzin
uczestnik staje się zupełnie inną osobą.
Potwierdza to Waldek z G511, który początkowo dość sceptycznie przystępował
do grupy. – Ale okazało się, że to fajna zabawa, dostarcza adrenaliny, której z pewnością nie dadzą szachy, czy gra w bierki.
Vito – dowódca płockiej grupy – dodaje:
Airsoft daje możliwość do nabywania
umiejętności taktycznych i survivalowych
uczy logicznego myślenia oraz daje satysfakcję ze zdobytych umiejętności.
Do zabawy może przystąpić każdy, kto
ukończył 18 lat. Grupa hobbystów nie pobiera żadnych opłat. Jedyny koszt to zakup niezbędnego wyposażenia (łącznie
z bronią to ok. 300 – 500 zł). Z grupą można skontaktować się przez stronę
www.grupa511.bnx.pl.
(rł)

Pogryzieni i pokopani
Praca strażników miejskich i policjantów wcale nie jest łatwa. Może to banał,
ale stróże porządku nie codziennie zostają
pokopani albo pogryzieni przez agresywne osoby.
Do takich dwóch przypadków doszło
w ciągu godziny.
16 lipca około 23.35 strażnicy otrzymali zgłoszenie, że dwie kobiety wyrywają
drzewko z donicy przy ul. Grodzkiej. Funkcjonariusze odnaleźli sprawczynie, gdy
te spokojnie siedziały na schodach jednego z lokali przy Placu Narutowicza. Obok,
oparte o ścianę stało drzewko.
– Gdy strażnicy się wylegitymowali
i poinformowali o przyczynie interwencji,
kobiety zaczęły ich wyzywać – opowiada
Jolanta Głowacka, rzecznik SM. – Patrol
wezwał policjantów, ale zanim przybył on
na miejsce, sprawczynie chciały odejść.
Kobiety były tak agresywne, że strażnicy próbowali założyć im kajdanki. – Jedna z nich uderzyła funkcjonariusza z całej
siły w głowę – relacjonuje Głowacka. –
Gdy już udało się zaprowadzić je do służbowego pojazdu, zaczęły demolować radiowóz. Nagle jedna z kobiet zaczęła kopać strażnika i ugryzła go w rękę.
Patrol policji zabrał je w końcu na komendę. Tam zostały poddane badaniu alkotestem. Okazało się, że 27-latka miała
Sygnały Płockie

0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, a jej o cztery lata młodsza koleżanka – 1,6 promila.
Godzinę później mieszkańcy ul. Czwartaków wezwali policję, aby uciszyła grupę
młodzieży, która pije alkohol i rzuca butelkami. – Na miejscu zjawiły się dwa radiowozy – mówi Piotr Jeleniewicz, rzecznik płockiej policji.
Funkcjonariusze z jednego radiowozu
ukarali mandatami młodzieńców, którzy
zostali na miejscu, a drugi pojazd ruszył
w kierunku klatki, gdzie ukrył się jeden
z wyrostków. – Przed drzwiami jednego
z mieszkań zobaczyli chłopaka, który szarpał kobietę, jak się później okazało swoją
siostrę – opowiada komendant komisariatu na Podolszycach nadkom. Marek Majewski. – Mężczyzna został szybko obezwładniony, ale podczas interwencji ugryzł
jednego z policjantów w palec.
Awanturnik nie chciał się poddać badaniu alkomatem i została mu pobrana krew.
Został przewieziony do policyjnego aresztu.
Pogryziony policjant po opatrzeniu przez
lekarza został zwolniony ze szpitala.
– Sprawca usłyszy zarzut czynnego
oporu, naruszenia nietykalności funkcjonariusza oraz znieważenia – dodaje Majewski. – Dodatkowo dostanie mandat za
zakłócenie ciszy nocnej.
(m.d.)

Złota dwójka ze sternikiem

Radość i łzy
W 90. rocznicę powstania Polskiego
Związku Towarzystw Wioślarskich w Bydgoszczy (17-19 lipca) odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów, które dla tej kategorii wiekowej są najbardziej prestiżową
imprezą sportową w Polsce. Również wioślarze Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, dzięki wsparciu Urzędu Miasta
i PKN Orlen, przystąpili do walki o medale. W dwójce bez sternika wystartowali Damian Salak i Damian Plewiński, którzy
przez cały dystans prowadzili i kontrolowali wyścig. Na około 20 m przed metą niesforny kibic użył sygnału dźwiękowego,
przypominającego sygnał na mecie i załoga
PTW, przekonana o zakończeniu wyścigu,
przestała wiosłować. Ten błąd kosztował
zawodników płockich utratę pewnego złotego medalu; zajęli II miejsce (ulegając
0,07 sek.) i zdobyli srebrne medale.
Na rehabilitację długo nie trzeba było
czekać. Takiego błędu Salak z Płewińskim i sternikiem Łukaszem Sokołowskim nie powtórzyli w następnej konkurencji, którą był wyścig dwójek ze sternikiem. Tutaj pokazali kto naprawdę w juniorach w „długich wiosłach” jest najlepszy. To była rewelacyjna jazda, dzięki której zajęli I miejsce i zdobyli złote medale.
W następnym biegu na jedynce wystartował Kamil Zajkowski, który w swoim
stylu dał szanse walki rywalom tylko
przez 1200 metrów. Następne 800 metrów
to był już pokaz jazdy jednego zawodnika,
który bezwzględnie wykazał swoją dominację na jedynce juniorów i samotnie
przekroczył linię mety, zdobywając złoto.
Rewelacyjnie spisała się także najmłodsza osada PTW w konkurencji czwórek ze
sternikiem w składzie: Konrad Wiśniewski, Mateusz Dorobek, Jakub Olszowiec,

Z Syberii do Płocka
Od 28 lipca gości w Płocku grupa Polaków z Ałtajskiego Kraju na Syberii. Z dalekiej Rosji przybyli uchodźcy z czasów II
wojny światowej, działacze organizacji
polonijnych oraz młodzież. Sybiraków zaprosiło Regionalne Stowarzyszenie
Wschód-Zachód.
W związku z wizytą rodaków z Syberii,
12 sierpnia o godz. 10, odbędzie się w Muzeum Mazowieckim konferencja „Martyrologia narodu polskiego w okresie II wojny
światowej”. Dwa referaty przygotowali Polacy z Ałtajskiego Kraju. Po sympozjum
nastąpi otwarcie wystawy fotograficznej,
poświęconej miejscom zsyłek na Syberię.

Sebastian Lewandowski, ster. Łukasz
Sokołowski, którzy zajęli III miejsce
i zdobyli brązowe medale. Dużego pecha
miała następna płocka osada czwórki bez
sternika w składzie: Michał Mikołajewski, Gabriel Felbór, Łukasz Lewandowski, Damian Kruszyński, którzy wygrali
swoje eliminacje i weszli z pierwszego
miejsca do finału, ale awaria techniczna
steru nie pozwoliła na równorzędną walkę
i ostatecznie zajęli VI miejsce, koncentrując się tylko na ukończeniu biegu. Również
dla tych pechowych zawodników przyszedł czas rehabilitacji w ostatniej koronnej
konkurencji ósemek ze sternikiem. Płocka
osada ósemki popłynęła w składzie: Gabriel Felbór, Mateusz Dorobek, Michał
Mikołajewski, Sebastian Lewandowski,
Jakub Olszowiec, Kamil Zajkowski, Łukasz Lewandowski, Damian Kruszyński, ster. Przemysław Kamiński i pięknym stylu od startu objęła prowadzenie
i nie oddała go do mety zajmując I miejsce. Należy pamiętać, że wszyscy w/w zawodnicy (poza Kamilem Zajkowskim)
jeszcze w 2010 r. będą reprezentować barwy PTW w grupie juniorów, natomiast Kamil od nowego sezonu rozpocznie rywalizację w grupie młodzieżowej.
Trenerami przedstawionych zawodników, będących uczniami Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ZST, są: Jacek
Karolak i Piotr Sałkowski.
Dla siedmiu zawodników, biorących
udział w bydgoskich mistrzostwach, sezon
jeszcze trwa. W Wałczu pilnie przygotowują się do najważniejszych imprez w swoim
życiu – startu w Mistrzostwach Świata
(Kamil Zajkowski, Damian Salak, Damian
Plewiński) i w Pucharze Europy (Michał
Mikołajewski, Gabriel Felbór, Łukasz Lewandowski i Damian Kruszyński).
Waldemar Rogowski
(sekretarz zarządu PTW)

Delegacja Polaków uczestniczyć będzie
także w cyklu szkoleń, m.in. 15 sierpnia
w Wojewódzkim Centrum Ekologicznym
w Otwocku. 17 i 18 sierpnia młodzież polonijna odwiedzi Płocką Galerię Sztuki.
Goście z Syberii zobaczą m.in. Opinogórę, gdzie mieści się Muzeum Romantyzmu,
oraz stado ogierów w Łącku. Ale nie tylko
Płock i jego okolice zwiedzą Polacy z Ałtajskiego Kraju. Warszawa, Kraków, Wieliczka, czy Jasna Góra – to kolejne przystanki
w ich wycieczce po Polsce. Przejazdy i pobyt
Polonii w Płocku dofinansował Senat RP.
Regionalne Stowarzyszenie WschódZachód zaprasza na wszystkie imprezy
z udziałem Polaków z Ałtajskiego Kraju.
(ms)
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Kim był Masław?

Na zadane kilku maturzystom z rocznika 2006 i 2007
pytanie, odpowiedzi ograniczały się do paru określeń:
barbarzyńca, poganin, samozwańczy władca, który odłączył Mazowsze od państwa Polan i chciał przywrócić
pogaństwo. Taki jest stereotypowy obraz księcia widziany przez większość społeczeństwa, utrwalony na podstawie książki J. Kraszewskiego pt. „Masław”.
Wielu historyków twierdzi, iż Masław był cześnikiem
na dworze Mieszka II, inni, że legalnym władcą z dyna-

Trzeba zadać pytanie – jak wielką siłę przedstawiało
państwo Masława, skoro wojska trzech państw wspólnie musiały walczyć, żeby odnieść zwycięstwo? Mimo
przegranej bitwy Masław nie został zabity ani uwięziony, co spotykało z reguły buntowników. Po złożeniu
przyrzeczenia wierności powrócił na zamek do Płocka.
Ten fakt niektórzy historycy uważają za dowód, iż Masław nie był zwykłym buntownikiem, lecz kimś bardzo
ważnym, zapewne z dynastii Piastów, być może bratem
Kazimierza.
Książę Lechii

Masław nie podporządkował się Kazimierzowi Odnowicielowi. W 1047 r. został pokonany i zabity przez zjednoczone wojska Kazimierza Odnowiciela i Jarosława
Mądrego. Historycy nie są zgodni co do miejsca bitwy.
Jedna z wersji podaje miejsce nad rzeką Brzeźnicą pod
Płockiem, druga że stało się to nad prawą Skrwą.
Według legendy bitwa była bardzo ciężka, książę
Kazimierz Odnowiciel wpadł w zasadzkę i tylko dzięki
jednemu z rycerzy nie zginął. O tej bitwie tak pisze
w swoim letopisie kronikarz ruski Nestor: „Jarosław
idzie na Mazowszan i zwycięża ich i księcia ich ubija
Moisława i podbija ich dla Kazimierza”. Po zwycięskiej

MASŁAW
– ZAPOMNIANYKSIĄŻĘ LECHII
stii Piastów – Mieszkiem III, któremu ówcześni kronikarze zmienili imię na Masław. Jest grono historyków, którzy przypuszczają, że był synem Mieszka II i nieznanej
kobiety. Czyżby miała miejsce analogiczna sytuacja: Kazimierz Odnowiciel – Masław, jak w przypadku Zbigniew – Bolesław Krzywousty?
Co się wtedy działo?

Zachodnią część kraju najeżdżają Niemcy, wschodnią
Rusini. Do kraju powraca najstarszy syn Bolesława Chrobrego, brat Mieszka II, Bezprym, który przy wsparciu Jarosława Mądrego osiada na tronie. Król Mieszko II
Lambert opuszcza kraj. W 1031 roku zrzeka
się korony i składa cesarzowi Konradowi
II hołd w Merseburgu. Oznacza to, iż
Polska staje się krajem poddanym
cesarstwu niemieckiemu. Żona
Mieszka Lamberta, Rycheza
(Niemka) wyjeżdża z Polski
wraz z młodocianym synem
Kazimierzem (przyszłym Kazimierzem Odnowicielem) na
dwór niemiecki. Wywozi
i przekazuje królewskie insygnia cesarzowi niemieckiemu.
W 1032 roku książę Bezprym
zostaje zabity. Brzetysław II
Czeski w 1039 r. najeżdża Polskę,
zdobywa, rabuje i pali Poznań oraz
Gniezno, zabiera do Pragi relikwie
świętego Wojciecha. W kraju panuje
chaos, trwają bratobójcze walki. Brak
władzy państwowej.
Co w tym czasie dzieje się na Mazowszu? Gall
Anonim pisze „Ci zaś, co uszli z rąk wrogów lub uciekli
przed buntem swoich poddanych, uchodzili za rzekę Wisłę na Mazowsze. Był bowiem pewien człowiek imieniem
Masław, cześnik i sługa jego ojca Mieszka, a po śmierci
tegoż we własnym przekonaniu Książę i naczelnik Mazowszan (...).“
Masław próbuje przywrócić władzę, zjednoczyć kraj,
zaprowadzić spokój także poza Mazowszem. Wyrusza do
Wielkopolski. W 1041 r. w bitwie pod Poznaniem zostaje pokonany przez wojska Kazimierza Odnowiciela.
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bitwie wg Galla Anonima, Kazimierz Odnowiciel tak
odezwał się do swojego wojska: „Oto dzień od dawna
upragniony, oto kres trudów i walk ziszczony! Pogromiwszy fałszywe chrześcijany, bez trwogi uderzcie na pogany”. Ta wypowiedź świadczy, że Masław nie był poganinem lecz chrześcijaninem. Chrześcijaninem – tak,
ale jakim? Istnieją sugestie, że Masław i jego poddani
bronili przed proniemieckim Kazimierzem Odnowicielem chrześcijańskiej wiary starszej, niż ta wprowadzona
przez Mieszka.
Wielkość „księcia Lechii” polegała na tym, że w tak
niespokojnych i skomplikowanych politycznie
czasach, potrafił swą polityką utrzymać spokój, próbował zaprowadzić ład w Wielkopolsce i zjednoczyć państwo. Był
władcą niezależnym, nie płacił trybutu cesarzowi niemieckiemu.
Miał wpływ na wiele wydarzeń
w Polsce i Europie Środkowej
oraz na części słowiańszczyzny.
Zostało to zapisane w kronikach wielu państw. Według
znawców okresu średniowiecza cyt. „Wraz z klęską Masława na długo zakończyła się
niezależna polityka zagraniczna Polski”.
Samodzielne państwo Masława ze stolicą w Płocku istniało
w latach 1037–1047.
Powinniśmy wskrzesić pamięć naszego wielkiego przodka Masława
i starać się zmienić jego wizerunek. Czy
Masław nie zasłużył na wzniesienie pomnika
w Płocku? Marzy mi się, żeby w czasie transmisji
telewizyjnych imprez kulturalnych i uroczystości, kamery telewizyjne ustawione w amfiteatrze, pokazujące panoramę Płocka, mogły ukazać pomnik wielkiego człowieka, pierwszego płocczanina, którego imię zapisało się
w historii Polski i Europy, „księcia Lechii” – Masława.
Na podstawie: „Dzieje Płocka” A.Gieysztor, „Historia
Płocka w ziemi zapisana” A.Gołembnik, „Niesamowita
Słowiańszczyzna” M. Janion i forum historyków okresu
średniowiecza
opr. A. Dzierżanowski

VIRGINIJUS MATUOLIS

est wiele miejsc w Polsce, których społeczności lokalne są dumne z historii swojej miejscowości. Nieraz małe epizody urastają do wydarzeń dużej miary
i przy każdej sposobności są eksponowane. Płock ma
wspaniałe karty historii i to z okresu bardzo burzliwego, bo powstawania państwa polskiego. Niestety, nie
potrafimy tego pokazać.
Pragnę przybliżyć postać, o której prawie wcale nie
mówimy, a wg opinii znawców historii jest to postać
porównywalna z Bolesławem Krzywoustym. To „książę Lechii” – MASŁAW, którego polityka zaważyła nie
tylko na historii Mazowsza, ale znacznej części słowiańszczyzny.

J

Od lewej: Marek Mroczkowski, Alesia Rynkevič (attaché ds.
kultury), Małgorzata Mroczkowska

W opisie męczeńskiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu w 1009 roku wymienione jest miejsce kaźni –
zginął ścięty przez pogan na granicach Rusi i Litwy.
Warto podkreślić, że biskup Bruno z Kwerfurtu z misją chrystianizacyjną do pogańskiego kraju Jaćwięgów
wyruszył z opactwa benedyktyńskiego św. Wojciecha
w Płocku.
Wśród gości zaproszonych przez ambasadora Egidijusa Meilűnasa znaleźli się także płocczanie: dyrektor
I Prywatnego Liceum Plastycznego i I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej – Małgorzata Mroczkowska, dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły – Mirosław Piątek i prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego – Marek Mroczkowski (organizatorzy Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW). Konkurs odbywa się pod patronatem
honorowym Ambasadora Litwy w Polsce, Ambasadora Polski przy Unii Europejskiej w Brukseli i Prezydenta Miasta Płocka. Tegorocznej edycji towarzyszył
w Płocku wykład dziekana Wydziału Sztuk Pięknych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr. hab. art.
kons. Józefa Flika. Uczony scharakteryzował portrety
Jagiellonów z najstarszego pocztu królów Polski
w Muzeum Okręgowym w Toruniu, które z tej okazji
Poczta Polska umieściła na limitowanej serii kart wraz
ze zdjęciem Jagiellonki, a wizerunek Władysława Jagiełły na datowniku okolicznościowym.
Ambasador Litwy z dużym uznaniem wypowiedział
się o VII edycji konkursu, podkreślając, iż jesteśmy
spadkobiercami wspólnej historii i warto podjąć trud
pogłębiania swej wiedzy [...] Rzeczpospolita Obojga
Narodów, unikatowe i majestatyczne wspólne państwo, stworzone przez naszych przodków, winno napawać dumą. Wspólne polsko-litewskie dziedzictwo historyczne zajmuje unikatowe miejsce w Europie i na
świecie.
Obchodom Tysiąclecia Litwy towarzyszą inne znaczące wydarzenia. W maju otwarto w Skarbcu Wielkim Zamku Królewskiego w Warszawie wystawę Litwa: kultura i historia, przygotowaną przez Narodowe
Muzeum Sztuki Litwy, w lipcu prezydenci Litwy, Łotwy, Estonii, Polski oraz królowie Danii, Norwegii
i Szwecji otworzyli podniesiony z ruin po rosyjskiej
dewastacji Pałac Wielkich Książąt Litwy i Królów
Polski na Zamku Dolnym w Wilnie. Rezydencję (na
życzenie Jagiellonów) budowali w XVI wieku wybitni włoscy architekci i rzeźbiarze Bernardino Zanobi de
Gianotis, Giovanni Cini da Siena, Filippo da Fiesole,
którzy wcześniej na zlecenie biskupa Andrzeja Krzyckiego dokonali renesansowej przebudowy bazyliki katedralnej Wniebowzięcia NMP w Płocku.
Marek Mroczkowski
Sygnały Płockie

W grobie Słowackiego, po 78 latach od pochówku, znaleziono
niewiele. Nie było trumny i większości kości, tylko brązowy
proch, czaszka tonąca we włosach i...

Interwencja Marszałka

Sprowadzenie „zwłok” Słowackiego na
Wawel nie odbyło się bezkolizyjne. Pomysł
przeniesienia szczątków poety do kraju
kiełkował przynajmniej od lat 80. XIX w.
Ale dopiero w maju 1924 r. z inicjatywy
krakowskiego Związku Literatów przygotowania ruszyły pełną parą. Co prawda,
gdyby nie interwencja samego marsz. Józefa Piłsudskiego z pochówku Słowackiego
w Krakowie pewnie nic by nie wyszło. Biskupi byli raczej niechętni temu pomysłowi, podobnie zresztą jak Sejm i Senat, do
którego komitet obywatelski zgłosił się
o pomoc. Ale udało się, choć bp Sapieha
zapowiedział, że zgodę swą daje „wyjątkowo” i po raz ostatni. Uroczystości sprowadzenia zwłok były naprawdę imponujące.
Ani przedtem, ani potem Polska czegoś takiego nie widziała. Trumna na pokładzie

statku „Wilija” w „poetyckiej eskorcie”
młodego Jana Lechonia i Artura Oppmana
przypłynęła z portu w Cherbourgu do Gdyni. Powitała ją m.in. orkiestra marynarki
wojennej – grająca marche funébre z sonaty b-moll Chopina. Płynąc w górę Wisły
statek zatrzymywał się w Tczewie, Grudziądzu, Toruniu, Ciechocinku, Włocławku, Płocku (25 czerwca 1927 r.) i w Warszawie. Wszędzie witały „powracającego”
poetę tłumy i nobliwi obywatele tych miast
(przy przystani PTW – m.in. dr A. Maciesza i M. Rościszewska). Bito w dzwony,
odprawiano egzekwie i strzelano z armat.
Na Wawelu marszałek Piłsudski powiedział: „W imieniu rządu RP polecam panom (oficerom) odnieść trumnę Juliusza
Słowackiego do krypty królewskiej, bo
królom był równy.”

Kondukt pogrzebowy pod Barbakanem w Krakowie, 27 lipca 1927.

łą czaszkę, ale poza tymi włosami owijającymi czy okrywającymi, był tam jeszcze
wielki kłąb włosów – (...) – który leżał obok
czaszki – przytacza relacje Jarosław Rymkiewicz („Encyklopedia Słowacki”). Włosy wokół czaszki (jak i te leżące obok) były ciemne, szatynowe. Profesor Papillaut,
doktor antropologii i dyrektor LaboratoCo odkrył prof. Papillaut
rium Szkoły Nauk Wyższych w Paryżu,
Wróćmy raz jeszcze na cmentarz Mont- który badał i mierzył czaszkę (metodą
martre. Jest poranek 14 czerwca 1927 r. Broca za pomocą ołowianego śrutu myśliNad grobem Słowackiego stoją m.in.: Jan wskiego) miał powiedzieć Lechoniowi, że
Lechoń, Karol Poznański – konsul gene- gdyby nie miał dokumentów, że to czaszralny RP i antropolog prof. Papillaut (wg ka Słowackiego, byłby pewny, że to czaszLechonia „Papillard”, wg Poznańskiego – ka kobiety. Po tym badaniu zrobiono gip„Papillon”) i grabarze. Kopią, kopią coraz sowy odlew czaszki, ale nie wiadomo co
głębiej i nic. W końcu natrafiają na kilka się z nim stało. Podobnie jak nie wiadomo,
spróchniałych desek, dwa piszczele (wg gdzie jest biała skarpetka znaleziona
Poznańskiego), brązowy proch (wg Le- w grobie. Może zalutowano ją razem
chonia był tylko proch) i czaszkę – dobrze z czaszką w małej ołowianej trumnie i lezachowaną z niemal kompletnym uzębie- ży teraz w krypcie na Wawelu.
To tylko jedna z historii z cyklu „Słoniem. Poznański karze przesypać prochy
na prześcieradło. W grobie było jeszcze wacki nieznany”. Książnica już szykuje
coś... włosy. – Ta sprawa jest trochę ta- nam kolejną gratkę – wystawę o kobietach
jemnicza, bowiem z relacji wynika, że wło- w życiu poety i spotkanie z autorem głośsów była ogromna ilość – było ich praw- niej książki „Szatanioł” – Janem Zielińdopodobnie, jeśli można to tak ująć, o wie- skim (1 października 2009 r.). Książka byle za dużo. Włosy okrywały czy owijały ca- ła zachwalana (ale też krytykowana) za

Jest trzecia, będzie i czwarta... siedziba Muzeum Mazowieckiego. Tak pisaliśmy 5 miesięcy temu.
Teraz możemy dodać... będzie i piąta.

Wtedy dyrektor muzeum Leonard Sobieraj mówił: Złapaliśmy oddech. działka
za kamienicą przy Tumskiej 8 jest już naszą własnością. Dziś dodaje: Zabezpieczyliśmy przyszłość placówki na kilkadziesiąt lat. To historyczny dzień dla muzeum.
Impulsem do szukania nowej przestrzeni były plany miasta dotyczące budowy wielopoziomowego parkingu od
ul. Kościuszki. – Obawialiśmy się, że
w związku z tą inwestycją znów będziemy
mieli problem z dowożeniem eksponatów
do muzeum. Na razie odbywa się to
głównym wejściem, ale Tumska jest deptakiem i transport powinien odbywać się
od zaplecza. Co prawda – jeśli parking
powstanie – muzeum będzie miało zabezpieczony dojazd, ale myśl o powiększeniu muzealnej przestrzeni już zakiełkowała i padła na podatny grunt (pomysł
zaakceptowały władze samorządu województwa, które dały na zakup blisko 2
mln zł).
Sygnały Płockie

MATERIAŁY MMP

Kolegialna 6 – królestwo art deco

Pierwsza wizja dziedzińca przy posesji
Kolegialna 6 z oszklonym dachem

Dyrekcja placówki zainteresowała się
kamienicą przy ul. Kolegialnej 6 i jej podwórkiem. To tu 29 stycznia 2006 r. wybuchł tragiczny w skutkach pożar (zginęły
cztery osoby), po którym budynek został
częściowo wyłączony z użytku.

– Udało się nam ją kupić w ostatniej
chwili, bo był już kupiec prywatny – tłumaczy dyr. Sobieraj i zapewnia, że nie będzie miał problemu z jej zagospodarowaniem. Pomieszczenia kamienicy przy Kolegialnej pozwolą godnie wyeksponować
zbiory art deco, czyli tzw. drugą specjalizację mazowieckiej placówki.
Uporządkujmy zatem stan posiadania.
Tumska 8 to „królestwo secesji”. W nowo
wybudowanym budynku „przyklejonym”
do banku za kilkanaście miesięcy zagości
stała ekspozycja historyczna „X wieków
Płocka” (patrz SP z 1 marca 2009). Na
placu liczącym 700 mkw – powstanie nowy budynek. To tu planowano zorganizować wystawę art deco, malarstwa młodopolskiego oraz rzeźb Bolesława Biegas.
Plany dotyczące tych dwóch ostatnich ekspozycji nie ulegną zmianie, ale dzięki nowym przestrzeniom będzie tu można jeszcze pokazać malarstwo XVIII i XIX w.
oraz zorganizować Galerię Sztuki Płocka.
Mamy też dobrą wiadomość dla miłośni-

ZE ZBIORÓW WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PłOCKU

W ostatnią drogę polskiego wieszcza
z ziemi francuskiej do polskiej zaprasza
Książnica Płocka, która wystawą „Jak
Płock Słowackiemu ostatni hołd składał...”
rozpoczęła obchody jubileuszu 200. urodzin poety i 160. rocznicy jego śmierci. To
prawda, że wakacyjna aura nie sprzyja tematyce śmierci, ale zapewniam, że warto
wsiąść do karawanu czasu, aby popatrzeć
na ten niesamowity marche funébre A.D.
1927, którym żyły wtedy: Paryż, Warszawa, Kraków i... Płock. Na wystawie zgromadzono potężny zbiór zdjęć i wycinków
prasowych – m.in. ze zbiorów Biblioteki
im. Zielińskich, Narodowego Archiwum
Cyfrowego, Muzeum Mazowieckiego czy
seminaryjnej Biblioteki. Dodatkową atrakcją są powiększone zdjęcia z płockich uroczystości w 1927 roku.

ZE ZBIORÓW NARODOWEGO ARCHIWUM CYFROWEGO

Skarpetka Słowackiego

Statek z prochami Poety na Wiśle w Tczewie, fot. publikowana w „Tygodniku Ilustrowanym”, nr 27 z 2 lipca 1927 r.

ujawnianie ciekawostek na temat życia
poety (trenował boks, zażywał morfinę,
miał nieślubne dziecko z księżną Charlottą Bonaparte).
Wystawa „Jak Płock Słowackiemu
ostatni hołd składał...” czynna będzie
w Książnicy jeszcze tylko do 8 sierpnia.
Płockie obchody są dofinansowane przez
Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka”
i Urząd Miasta Płocka.
(rł)

ków twórczości polskiego rzeźbiarza.
Muzeum Mazowieckie ma już zgodę paryskiego Towarzystwa Literacko – Historycznego (właściciela kolekcji), na sprowadzenie kolejnych rzeźb Biegasa. To kolejny powód, aby przenieść dotychczasowe eksponaty w nową, większą przestrzeń.
Poza salami wystawowymi, na tyłach
Tumskiej 8, znalazłyby się też sale konferencyjne i edukacyjno – dydaktyczne oraz
pomieszczenia biurowe.
W sumie, w tym roku Muzeum Mazowieckie zyskało blisko 2,5 tys. mkw. dodatkowej przestrzeni. Teraz całość muzealnego kompleksu ma kształt litery „L”
z wejściem głównym od ul. Tumskiej
i przyszłym wjazdem na zaplecze – bramą
od ul. Kolegialnej. Ale marszałek Adam
Struzik studzi emocje. – Plany są, ale potrzebne są też pieniądze, m.in. na niezbędne ekspertyzy, badania gruntów i budynków. A mamy kryzys. Dyrektor też zapewnia, że nie ma mowy o pośpiechu. W kamienicy mieszka jeszcze 11 rodzin, dla
których trzeba znaleźć lokale zastępcze.
Dlatego na doprowadzenie do użytku nowych przestrzeni daje sobie 5 lat. Choć
wstępne wizualizacje są już gotowe (patrz
obok).
Radosław Łabarzewski
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*PŁOCCZAN ŚWIATA OGLĄDANIE*PŁOCCZAN ŚWIATA OGLĄDANIE*PŁOCCZAN ŚWIATA OGLĄDANIE*PŁOCCZAN ŚWIATA OGLĄDANIE*
1. W polskim rozumieniu pojęcie „kultu jednostki”
kojarzy się głównie ze stalinowskim imperium albo też
z Koreą Północną. W Jugosławii z czasów marszałka Tity widzimy, dla odmiany, symbol komunistycznego
liberalizmu – na ogół nie dostrzegając bardziej umiarkowanych przejawów tegoż kultu. Przy grobie zmarłego
w 1980 roku marszałka w jego belgradzkim mauzoleum
przez całą następną dekadę stała warta. Obecnie widać
tam, między innymi, jego dwa pomniki, mundury galowe, pieczołowicie zrekonstruowany gabinet oraz... pałeczki, które tradycyjnie przynosiły mu sztafety młodzieżowe, obiegające cały kraj, by ostatecznie zameldować,
co się w nim zmieniło na lepsze. Jak dalece – i czy
w ogóle – marszałek oczekiwał wieści innego rodzaju,
trudno dziś jednoznacznie stwierdzić. W każdym razie
o obozach, w których bez większych skrupułów zamykał
przeciwników politycznych, ze zgromadzonych w mauzoleum dokumentów nie dowiemy się nic.
W hotelu „Petrus” w centrum serbskiego Paračina
w niektórych pokojach brak papieru toaletowego, głównymi schodami można dojść tylko do zdewastowanych
pomieszczeń na pierwszym piętrze, a winda chodzi, kiedy jej się podoba. Zegar uliczny nieopodal nie chodzi natomiast wcale – czyżby po to, by unaocznić przyjezdnym, że najlepszy czas Serbii przeminął nieodwołalnie
wraz z odejściem marszałka?
Nie znaczy to, że przeminął też czas turystyczny dla
byłej Jugosławii – o czym świadczy choćby... „Czas na
Bałkany”, jedna z wielu tras autokarowych w tamte strony (4-13 lipca 2009, organizator: BP „Rainbow Tours”).
Autorowi tych słów daje ona możliwość pogłębienia
ubiegłorocznej inicjacji w historię i teraźniejszość tego
wyjątkowo barwnego regionu Europy, także dzięki „naszej Kasi kochanej”, jak w zaprzyjaźnionym gronie wycieczkowym nazywamy naszą miłą i kompetentną pilotkę, Katarzynę Mikołajczyk.
2. Zegar w centrum Skopje, stolicy Macedonii, też nie
pokazuje właściwej godziny – może dlatego, że najlepszy czas dla tej części byłej federacji jeszcze nie nadszedł. Świadczyć o tym mogą gromady małoletnich cygańskich żebraków, w swej nachalności posuwających
się wręcz do wpychania turystom rąk do kieszeni, albo
fatalny stan miejsc użyteczności publicznej – sądząc po
toaletach na głównym placu Bitoli, drugiego co do wielkości miasta republiki. Jest ona jednak niewątpliwie krajem o znacznym potencjale turystycznym.

Bunkier na pograniczu albańsko-macedońskim

Choć, jak Serbia po secesji Czarnogóry, pozbawiona
dostępu do morza, Macedonia ma niebagatelny atut zastępczy w postaci Jeziora Ochrydzkiego – najgłębszego
i, po Jeziorze Szkoderskim, największego na Bałkanach,
malowniczo położonego wśród gór (po części już na terytorium Albanii). Atutem równie mocnym jest nadbrzeżna Ochryda, miasto o niemal śródziemnomorskiej
urodzie, harmonijnie łączące funkcje nowoczesnego kurortu, centrum zabytkowej architektury i współczesnej
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Kościół Matki Boskiej na Skałach i Cerkiew Św. Jerzego

Najbardziej uderzający element lokalnego krajobrazu
stanowią wszakże... bunkry. Wybudowane na rozkaz
Hodży w liczbie około 300 tysięcy (i w warunkach dramatycznego deficytu mieszkań) w celu zapewnienia
wszystkim obywatelom ochrony przed „imperialistyczną” inwazją, są iście absurdalnym pryszczem na atrakcyjnym obliczu turystycznym tego niewielkiego, gościnnego kraju – toteż Albańczycy żartobliwie proponują cudzoziemskim gościom, by przy okazji wyjazdu zabrali
ze sobą choćby jeden z tych bunkrów. Dodatkową przynętą ma być... butelka znanego koniaku „Skanderbeg”.
4. Wjeżdżając na Wybrzeże Dalmatyńskie od południowej, czarnogórskiej strony, przekraczamy barierę
dzielącą kraje rozwijające się od rozwiniętych – to i cóż,
że w obrębie tej samej byłej federacji. Znalazłszy się na
magistrali biegnącej wzdłuż Adriatyku, mijamy Budvę,
podobno najbardziej atrakcyjny spośród bałkańskich kurortów (ze starówką liczącą ponad 2000 lat), i niebawem
docieramy do Kotoru, uroczo „przytulonego” do podnóża masywu górskiego Lovcen, a ze względu na jeszcze

RAPORT Z „TITOLANDU”
sztuki (przez całe wakacje odbywa się tu letni festiwal
muzyczny, którego gośćmi bywają artyści tak renomowani, jak amerykańska sopranistka Jessye Norman czy
włoski kompozytor i dyrygent Ennio Morricone). Atrakcją osobną jest okoliczne, położone wyżej w górach Jezioro Prespańskie, zagłębie smakowitych ryb i siedlisko
dzikiego ptactwa. W sensie infrastruktury wczasowej
wydaje się ono nieomal dziewicze – co, w sensie bardziej ogólnym, sugerowałoby, że Macedonia to kraj
szczególnie godny polecenia tym, którym niezbyt miłe
są zatłoczone plaże Wybrzeża Dalmatyńskiego.
Walorem turystycznym tej części byłego „Titolandu”
– zamieszkałej w ponad 60 procentach przez Słowian –
może też być jej wieloetniczna przeszłość, nieuchronnie
rzutująca na teraźniejszość. O starogreckiej prehistorii
świadczą może już tylko ruiny miasta Heraclea nieopodal Bitoli – żywe są natomiast tradycje religijno-kulturowe państwa otomańskiego, którego autonomiczną prowincją Macedonia była do zarania XX stulecia (nim,
w wyniku wojen bałkańskich, została częściowo rozparcelowana między Grecję, Bułgarię i Serbię). Meczety
spotyka się tu bodaj częściej niż świątynie chrześcijańskie (wśród których szczególną uwagę zwraca kościół
Matki Boskiej Wszystkowidzącej w Ochrydzie z unikatowymi freskami ściennymi, zapowiadającymi przełomowy dla malarstwa europejskiego styl Giotta) – pamiętać trzeba jednak, że w Skopje urodziła się matka Teresa
z Kalkuty, a z Ochrydy pochodził św. Klemens, uczeń
św. Cyryla, uważany za twórcę cyrylicy. W historii tych
ziem ślad swój pozostawił też, a jakże, marszałek Tito –
vide okazała rezydencja nad Jeziorem Ochrydzkim,
obecnie do dyspozycji władz Republiki Macedonii.
3. W Albanii, przez którą wiedzie nasza droga z Macedonii do Czarnogóry, swoistym odpowiednikiem marszałka był Enver Hodża. Podobnie jak Tito, doszedł on do
władzy dzięki zasługom w walce o wyzwolenie kraju
spod okupacji hitlerowskiej i odrzucił polityczny dyktat
Moskwy – o ile jednak powojenna Jugosławia szybko zaczęła być postrzegana jako najbardziej „zachodnie” z komunistycznych państw europejskich, Albania okazała się
bastionem dogmatyzmu oraz iście stalinowskiego terroru,
trwającego mniej więcej do połowy lat 80-tych. Stąd też
w centrum stolicy kraju, Tirany, rzucają się w oczy przede wszystkim monumentalne gmaszyska rządowe w socrealistycznym stylu czy też bardziej nowoczesna – i, dalibóg, bardziej monstrualna – Piramida, zaprojektowana
przez córkę Hodży (mieściło się tu kiedyś poświęcone
dyktatorowi muzeum). Zabytkowa architektura uchowała się w miasteczku Kruja, którego główną atrakcją jest
twierdza Skanderbega, bohatera narodowego Albanii,
równocześnie z Władysławem Warneńczykiem mężnie
stawiającego czoła tureckiej ekspansji.

Pomnik marszałka w mauzoleum w Belgradzie

wspanialszą starówkę wpisanego na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.
Po zachodniej stronie odkrywa się krajobraz porównywany z norweskimi fiordami: malownicza zatoka adriatycka zwana Boką Kotorską, na jej brzegu potężny stadion, gdzie występują gwiazdy rzędu The Rolling Stones
czy Madonny, a mniej więcej pośrodku – dwie wysepki,
niemal w całości zabudowane przez dwie rzadkie perełki architektury sakralnej: barokowy katolicki kościół
Matki Boskiej na Skałach i prawosławną cerkiew pod
wezwaniem św. Jerzego. Harmonijna konfiguracja przeszłości i teraźniejszości w niepospolicie pięknych „okolicznościach przyrody”.
Wrażenie elegancji i luksusu, typowych raczej dla Riwiery niż dla krajów bałkańskich, towarzyszy nam także
podczas podróży chorwacką częścią magistrali nadmorskiej: na przykład w Szybeniku z tejże listy UNESCO,
znanym z imponującej, gotycko-renesansowej katedry
św. Jakuba oraz, inaczej niż inne miasta dalmatyńskie, założonym nie przez przybyszy ze starożytnej Grecji, Rzymu czy Bizancjum, lecz przez władców średniowiecznej
Chorwacji. W należącej do tego kraju części półwyspu
Istria znów natrafiamy na barwną mozaikę różnych tropów historycznych i kulturowych: w Puli, kilkaset metrów
od słynnego, nadspodziewanie dobrze zachowanego amfiteatru z czasów rzymskiego cesarza Wespazjana, znajduje się pomnik dublińczyka Jamesa Joyce’a, który na początku XX stulecia udzielał się tutaj w mało wdzięcznej
roli anglistycznego belfra, niezbyt licującej z jego późniejszą renomą „papieża” światowej awangardy literackiej.
Na Istrii słoweńskiej czujemy się natomiast bez mała jak
w północnej Italii – centralnym punktem ślicznego Piranu
Sygnały Płockie

na skalistym wybrzeżu Adriatyku jest bowiem plac noszący imię Giuseppe Tartiniego, wybitnego włoskiego
skrzypka i kompozytora epoki baroku, zapewne najsłynniejszego z synów tej ziemi. Jakim zaś sposobem uchowała się tu jeszcze ulica imienia Lenina...
Bardziej stosownym patronem byłby w tym wypadku
marszałek Tito – Chorwat z pochodzenia, Jugosłowianin z politycznego wyboru – który towarzyszy nam
zresztą niemal przez całą dalmatyńską trasę. Nad główną bramą muru otaczającego kotorską starówkę widnieje data oswobodzenia Czarnogóry spod nazistowskiego
panowania, a nad nią – sentencja jego autorstwa:
„Cudzego nie chcemy, swojego nie damy”. Na archipelagu Wysp Briońskich przy północnym wybrzeżu Chorwacji znajduje się kilka dalszych rezydencji marszałka –
najważniejsze, choć pośrednie skojarzenia z tą epokową
w dziejach Bałkanów postacią nasuwają się jednak
znacznie bardziej na południe, w Dubrowniku: najpiękniejszym mieście chorwackiej Dalmacji zwanym czasem „perłą Adriatyku” (vide choćby średniowieczny
klasztor franciszkanów albo Muzeum Apteki).
W latach 1204-1808 owo miasto było stolicą republiki kupieckiej Jej władze, odgrodzone od panujących
wówczas w Europie absolutyzmów granicznym Murem
Iliackim – pono jednym z najdłuższych na świecie i w
dużej mierze zachowanym do dziś – starały się dochować wierności szlachetnej rzymskiej zasadzie „Salus rei
publicae suprema lex esto” („Dobro rzeczpospolitej najwyższym prawem”). Zasadzie organicznie obcej wszelkim totalitarnym autokratom – do pewnego stopnia
z wyjątkiem marszałka Tity, który, podążając zgoła wyjątkową drogą komunistycznego „absolutyzmu oświeconego”, skutecznie wykreował federację jugosłowiańską na fenomen niemożliwy, zdawałoby się, w obrębie
bloku państw tak zwanego realnego socjalizmu. I choć
idea powojennej integracji większości ludów Słowiańszczyzny południowej przeżyła swego herolda zaledwie
o dziesięć lat, można chyba zaryzykować hipotezę, że
wysoki, prawdziwie już „zachodni” status cywilizacyjny Słowenii czy imponująca szybkość, z jaką Chorwacja podźwignęła się ze zniszczeń po ostatniej wojnie domowej, to w jakimś stopniu konsekwencja wcześniejszej polityki marszałka.
Tutaj też kryje się najgłębszy sens niniejszego „raportu”. Casus „Titolandu” sugeruje bowiem, że, nawet mając do czynienia ze społeczeństwem maksymalnie skonfliktowanym i rozwarstwionym, warto jest pokazać mu
nowe, nieoczekiwane wartości wspólnej egzystencji
w płaszczyźnie socjopolitycznej, a następnie próbować
– przynajmniej – w owym kierunku je prowadzić. Szkoda tylko, że strategia ta nie wydaje się realna w kraju,
gdzie głośny pisarz Andrzej Stasiuk fundament środkowoeuropejskiej czy raczej post-”demoludowej” tożsamości widzi w cokolwiek perwersyjnej radości z nie do
końca utraconego śmietnika (jak można by sparafrazować antysanacyjną formułę Juliusza Kadena-Bandrowskiego).
Andrzej Dorobek

Płocka Galeria Sztuki (ul. Sienkiewicza 36), tel.
024/ 364 60 40, www.plockagaleria.com: wystawa II
Ogólnopolskiego Biennale Miniatury Cyfrowej oraz
wystawa indywidualna laureatki I Ogólnopolskiego
Biennale Miniatury Cyfrowej – Katarzyny Kroczek –
Wasińskiej. Galeria czynna od wtorku do niedzieli
godz. 10-18; bilety: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł, dla
grup powyżej 15 osób 2 zł/osoba, w niedzielę wstęp
wolny.

sierpień
Nr 08/2009

7-9 SIERPNIA (PIĄTEK – NIEDZIELA)
Plaża nad Wisłą – AUDIORIVER Festiwal Świata Niezależnego – prezentacja najnowszych trendów
w muzyce elektronicznej. Przez dwa dni koncerty
i pokazy didżejskie oraz kino festiwalowe. Od trzech
lat Audioriver jest umieszczany w dziesiątce najlepszych festiwali na świecie w rankingu prestiżowego
portalu Resident Advisor. Na trzech scenach wystąpi około 50 artystów, w tym m.in.: Richie Hawtin –
niekwestionowany król techno i minimal, reprezentant sceny intellige dance music Telefon Tel Aviv,
łącząca synth pop z muzyką rockową grupa The
Whip, a także Moderat, Daniel Bell i inni.
Bilety – 100 zł. do nabycia w Centrum Informacji
Turystycznej (Stary Rynek 8) oraz w sieci ticketpro.pl.
Więcej o festiwalu na stronie: www.audioriver.pl

17-23 SIERPNIA (PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA)
Stary Rynek – Jazz na Starówce, Nadwiślański
Festiwal TeatrówUlicznych, Kino Letnie. Będzie
można posłuchać polskich muzyków jazzowych
i bluesowych, zobaczyć czołówkę teatrów ulicznych, obejrzeć pokazy niemego kina plenerowego.
Zo ba czy my Te atr Akt (Pol ska), The a ter la bor
(Niemcy), Teatr Formy (Polska), a usłyszymy zespoły Leszek Cichoński Band, Grzybowski Band
oraz młodsze pokolenie muzyków – Pink Freud oraz
Łąki Łan; wstęp wolny.

Spichlerz (ul. Kazimierza Wielkiego 11b), tel. 024/
262 25 95, www.muzeumplock.art.pl: wystawa „Muzykanci”.

1 SIERPNIA (SOBOTA)
Star Rynek: zakończenie 52. Międzynarodowego
Wyścigu Kolarskiego „Dookoła Mazowsza”, wstęp
wolny.

3 SIERPNIA (PONIEDZIAŁEK)
NoweKino „Przedwiośnie” (ul. Tumska 5a), tel.
024/367 65 00, www.novekino.pl; z cyklu Filmowe
Spotkania – „Sekrety”; godz. 19, bilet 14 zł.

10 SIERPNIA (PONIEDZIAŁEK)
NoweKino „Przedwiośnie” (ul. Tumska 5a), tel.
024/367 65 00, www.novekino.pl; z cyklu Filmowe
Spotkania – „Genua. Włoskie lato”; godz. 19, bilet
14 zł.

12 SIERPNIA (ŚRODA)
Muzeum Mazowieckie (ul. Tumska 8), tel. 024/
364 70 71,:www.muzeumplock.art.pl: otwarcie wystawy „Martyrologia narodu polskiego w okresie drugiej wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem Kresów Wschodnich”, wystawie będzie towarzyszyć sympozjum naukowe w godz. 10-13, po jego
zakończeniu nastąpi otwarcie wystawy.

13 SIERPNIA (CZWARTEK)
Dom Darmstadt (Stary Rynek 8), tel. 0 24/ 367 19
22, www.dd.pokis.pl: otwarcie wystawy malarskiej
z okazji 25-lecia działalności Płockiego Stowarzyszenia Twórców Kultury; godz. 18; wstęp wolny, wystawa czynna do 30 sierpnia.

WYSTAWY
Dom Darmstadt (Stary Rynek 8), tel. 024/ 367 19
22, www.dd.pokis.pl: wystawa rękodzieła artystycznego Emilii Karpowicz pt. „Kwiaty letnie”; wystawa
czynna do 9 sierpnia, wstęp wolny.
Książnica
Płocka
(ul.
Kościuszki
6),
www.plock.bibl.plock.pl: „Król duch w drodze do
krypty. Jak Płock Słowackiemu ostatni hołd składał”
– wystawa, prezentująca ostatnią drogę Juliusza Słowackiego z paryskiego cmentarza Montmarte do
krypty na Wawelu. Wystawa czynna od 12 do 31
sierpnia
Wystawa fotograficzna pt. „Mazgaje” Piotra Statkiewicza czynna do 8 sierpnia.
Książnica czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 10-18, w soboty w godz. 10-14.
Muzeum Diecezjalne (ul. Tumska 3a), tel. 024/ 262
26 23: ekspozycje stałe – „Sztuka sakralna z terenu Diecezji Płockiej”, „Malarstwo polskie szkół romańskich
i germańskich”, „Sztuka ludowa”, zbiory ze skarbca katedralnego m.in. iluminowane kodeksy rękopiśmienne:
Biblia Płocka (I poł. XII w.), Graduał franciszkański
(XII w.), Księga objawień św. Brygidy (1400 r.), tkaniny liturgiczne XV -XVIII w., malarstwo średniowiecza,
malarstwo nowożytne i obce, pasy kontuszowe, złotnictwo; muzeum czynne od wtorku do soboty w godz. 1015, niedziele i święta w godz. 11 – 16.
Muzeum Mazowieckie (ul. Tumska 8), tel. 024/
364 70 71,:www.muzeumplock.art.pl: wystawy stałe:
wnętrza secesyjne, galeria rzeźby i malarstwa, rzemiosło artystyczne, malarstwo i rzeźba Bolesława
Biegasa.
Wystawa „Martyrologia narodu polskiego w okresie drugiej wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem Kresów Wschodnich”.
Wystawa „90 lat policji” czynna do 5 sierpnia.
Muzeum czynne wtorek-niedziela w godz. 10-17. Bilety w cenie: normalny 8 zł, ulgowy 4 zł, wstęp wolny
dla dzieci do lat 7 oraz w czwartki dla wszystkich.

Towarzystwo Naukowe Płockie (pl. Narutowicza
8), tel. 024/366 99 72; sesja naukowa z cyklu Płockie
Pułki – „Pułk tatarski ułanów im. płk. Mustafy Achmatowicza”, godz. 16, wstęp wolny.

16 SIERPNIA (NIEDZIELA)
Amfiteatr (ul. Rybaki 15), www.pokis.pl: koncert
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Koncert został poświęcony 89. rocznicy obrony Płocka przed bolszewikami w 1920 roku. Przed zespołem „Śląsk” wystąpi
Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” Płockiego Ośrodka
Kultury i Sztuki. Darmowe zaproszenia dostępne
w POKiS (ul. Tumska 9) oraz Centrum Informacji
Turystycznej (Stary Rynek 8); godz. 18.

17 SIERPNIA (PONIEDZIAŁEK)
NoweKino „Przedwiośnie” (ul. Tumska 5a), tel.
024/367 65 00, www.novekino.pl; z cyklu Filmowe Spotkania – „Jeszcze dalej na północ”; godz. 19, bilet 14 zł.

22 SIERPNIA (SOBOTA)
Amfiteatr (ul. Rybaki 15), www.pokis.pl: koncert
z okazji 50. urodzin rocka w Polsce – widowisko złożone z najpopularniejszych 50 piosenek rockowych.
Wśród wykonawców: Czerwone Gitary, Skaldowie,
No To Co, Halina Frąckowiak, Krystyna Prońko. Imprezę poprowadzą popularni prezenterzy “Wideoteki
dorosłego człowieka” – Maria Szabłowska i Krzysztof Szewczyk; godz. 20, bilety w cenie 20 złotych do
nabycia w Centrum Informacji Turystycznej (Stary
Rynek 8) oraz w sieci ticketpro.pl.

24 SIERPNIA (PONIEDZIAŁEK)
NoweKino „Przedwiośnie” (ul. Tumska 5a), tel.
024/367 65 00, www.novekino.pl; z cyklu Filmowe
Spotkania – „Volver”; godz. 19, bilet 14 zł.

30 SIERPNIA (NIEDZIELA)
Spichlerz (ul. Kazimierza Wielkiego 11b), tel. 024/
262 25 95, www.muzeumplock.art.pl: piknik archeologiczno – historyczny.

Katedra Św. Jakuba w Szybeniku

Sygnały Płockie
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*90 LAT POLICJI*90 LAT POLICJI*90 LAT POLICJI*90 LAT POLICJI*90 LAT POLICJI*90 LAT POLICJI*90 LAT POLICJI*90 LAT POLICJI*

ylu niebieskich mundurów w jednym miejscu płocczanie dawno nie
widzieli. A wszystko za sprawą święta
policji i centralnych obchodów garnizonu mazowieckiego, które w tym roku
(22 lipca) odbyły się w naszym mieście.
Powód do świętowania był jeszcze jeden: w 2009 roku polska policja obchodzi 90-lecie powstania.
– To dla płocczan wielki zaszczyt, że
właśnie w naszym mieście odbywają się

T

Jak świętowali policjanci
obchody – mówił Mirosław Milewski,
prezydent Płocka. – Dziękuję wszystkim
funkcjonariuszom, którzy codziennie
troszczą się o nasze bezpieczeństwo.
Ale, żeby dobrze pracować, trzeba mieć
ku temu warunki. Dlatego deklaruję duży udział miasta przy budowie nowego
budynku komendy.

Oficjalne uroczystości zakończyły
przemówienia i życzenia spokojnej pracy. Ale na tym obchody święta policji
się nie zakończyły. Od rana do wieczora, szczególnie dzieci, miały wiele
atrakcji, m.in. tresurę psów, rowerowy
tor przeszkód, mogły wejść do policyjnej amfibii, wsiąść na policyjny motocykl, obejrzeć jak wygląda w środku samochód-laboratorium lub zrobić sobie
pamiątkowy odcisk palca. Był też symulator zderzeń, a wszyscy chętni mogli
założyć specjalne gogle i przekonać się,
jak widzi kierowca po wypiciu znacznej
ilości alkoholu. Na małej scenie aktorzy
płockiego teatru odegrali scenkę przesłuchania w przedwojennym posterunku
– według Wiecha. Po południu odbył się
pokaz interwencji: pościg samochodowy ze strzelaniną i zatrzymaniem „przestępcy”. Wieczorem, w amfiteatrze wystąpił zespół Leszcze i kabaret DeKaDe.
W Muzeum Mazowieckim otwarto
rocznicową wystawę „Policja w latach
1919-2009” (czytaj poniżej).
Uroczystości zorganizowała płocka
komenda przy wsparciu Komendy Wojewódzkiej w Radomiu, Prezydenta Płocka
i Marszałka Województwa.
(m.d.)
zdjęcia: Krzysztof Kaliński

Na poparcie swoich słów Prezydent
przekazał komendantowi wojewódzkiemu
metalową tablicę z wypisaną deklaracją.
Obchody święta policji rozpoczęły się
mszą św. w katedrze. Następnie, funkcjonariusze i zaproszeni goście przemaszerowali na Stary Rynek. Tu 97 policjantów
z płockiej komendy miejskiej i podległych jej jednostek otrzymało awanse.
M.in. za długoletnią służbę złotym medalem nadawanym przez Prezydenta RP została wyróżniona podinsp. Jadwiga Jurzak-Koper z zespołu kontroli, a srebrnym – podinsp. Stanisław Spychała, naczelnik wydziału dochodzeniowo-śledczego. Minister MSWiA przyznał brązowe odznaki „Zasłużony Policjant” kierownikowi posterunku w Starej Białej –
asp. sztab. Zdzisławowi Dybcowi oraz
asp. sztab. Markowi Ciećwierzowi z wydziału prewencji KMP.
Prezydent Płocka nagrodami pieniężnymi wyróżnił 12 policjantów, a Komendant Wojewódzki Policji nagrody
pieniężne przyznał jednemu funkcjonariuszowi i jednemu pracownikowi cywilnemu.

Warszawski kataryniarz na patio płockiego muzeum. W centrum – przedwojenny słup informacyjny. Czasopisma policyjne i komunikaty, pamiętające XX-lecie międzywojenne. W ten
sposób 90. rocznicę powstania polskiej policji uczciło Muzeum Mazowieckie.

Wernisaż wystawy „90 lat policji” odbył się 22 lipca. Patio Muzeum Mazowieckiego zamieniło się na chwilę
w przedwojenną ulicę, po której przechadzały się postaci również stylizowane na przedwojennych mieszczan.
Wszystko po to, by oddać niepowtarzalny klimat czasów, w których powstawała polska policja.
90 lat temu, 24 lipca Sejm RP przyjął
ustawę powołującą pierwszy od ponad
100 lat, niepodległy organ ochrony i porządku publicznego. Kształtowanie się
policji było jednym z najważniejszych
elementów procesu budowania wolnej
Polski.
Wichry historii nie oszczędziły jednak instytucji policji. Po II wojnie światowej została zastąpiona przez Milicję
Obywatelską. Z biegiem lat MO zyskiwała kolejne przybudówki, słynące
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z brutalności i bezwzględności, jak ZOMO i ORMO.
Nazwa policja (łac. politia) powróciła dopiero w 1990 r., w wyniku przekształceń ustrojowych. Zmieniła się nie
tylko nomenklatura, ale także sposoby
działań policjantów, którzy odtąd stali
się stróżami prawa, nie stróżami władzy ludowej.
Wystawa składa się przede wszystkim
ze zdjęć i dokumentów, zbieranych i archiwizowanych przez wszystkie lata
działalności policji na Mazowszu. Gabloty z cennymi fotografiami ustawione są
w porządku chronologicznym. Możemy
więc przyjrzeć się codziennej pracy oficerów Policji Państwowej sprzed wojny
(zdjęcia dokumentują m.in. czyszczenie
broni, szkolenia, a nawet śluby oficerów!), trudnej służbie funkcjonariuszy
MO (także jednego z pierwszych mili-

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Policja w muzeum

cjantów w Płocku), a także czasom
współczesnym, w których na policję spadły nowe obowiązki, jak m.in. walka
z przemysłem narkotykowym, czy przestępczością zorganizowaną.

Duże wrażenie robi gablota poświęcona martyrologii polskiej policji. Możemy zobaczyć tu zdjęcia z ekshumacji
w rosyjskim Miednoje, gdzie pochowani zostali oficerowie Wojska Polskiego,
urzędnicy i policjanci, zamordowani
w 1940 r. przez NKWD.
Poza zdjęciami możemy również obejrzeć autentyczną broń, którą posługiwali się oficerowie policji po 1919 r.,
a także miniatury wszystkich radiowozów, używanych przez policję na przestrzeni 90 lat.
Podczas wernisażu zostały wręczone
pamiątkowe medale najbardziej zasłużonym płockim policjantom. Przemawiał mazowiecki komendant wojewódzki Ryszard Szkotnicki, a także organizator wystawy, dyrektor Muzeum Mazowieckiego Leonard Sobieraj. Pojawił się
także przedstawiciel PKN Orlen, Marek
Serafin. Szczególnie mile powitany został Michał Spirydonow, wnuk asp. Stefana Lipińskiego, zamordowanego
przez sowietów i pochowanego w zbiorowym grobie w Miednoje.
Wystawa będzie otwarta do 5 sierpnia. Wstęp wolny.
Mariusz Sepioło
Sygnały Płockie

Kontynuując rozważania na temat unijnych swobód, jakie przysługują wszystkim obywatelom Wspólnoty, należy zwrócić uwagę także na pozostałe, równie
istotne swobody, które zapewnia nam unijne prawo. Należą do nich: zasada
swobodnego przepływu pracowników, kapitału oraz swoboda prowadzenia
działalności gospodarczej i świadczenia usług.

Unijne dylematy (13)

Unijne swobody

Bezpiecznie
do pracy zagranicą
W okresie letnim nasilają się wyjazdy do sezonowej pracy poza granicami kraju. Nie wszyscy wracają z miłymi wspom nie nia mi. Dla te go Wo je wódzki Urząd Pracy radzi, by przed
wyjazdem zastosować się do poniższych zasad:
1. Zanim skorzystasz z oferty pracy
oferowanej przez prywatną agencję
zatrudnienia, sprawdź czy dana agencja prowadzi swoją działalność legalnie
w Polsce. Wykaz wszystkich certyfikowanych agencji znajduje się na stronie www.kraz.praca.gov.pl
2. Prywatne agencje zatrudnienia
mogą pobierać opłatę z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za
granicą, poniesione na: dojazd i powrót osoby skierowanej, wydanie wizy, badania lekarskie, tłumaczenia dokumentów.
3. Bądź świadom swoich praw pracowniczych (np. płaca minimalna, godziny pracy, urlopy w danym kraju).
4. Pracę i mieszkanie najlepiej znaleźć jeszcze przed wyjazdem.
Sygnały Płockie

5. Nigdy nie podpisuj umowy o pracę, której nie rozumiesz.
6. Przed wyjazdem kup bilet powrotny (np. autokarowy bilet open)
7. Weź ze sobą jak najwięcej pieniędzy
na start.
8. Weź ze sobą dane kontaktowe
krewnych, przyjaciół, którzy już są
w kraju, do którego wyjeżdżasz oraz
dane przydatnych instytucji (Polski
Urząd Konsularny, urząd pracy).
9. Weź ze sobą CV, listy referencyjne, świadectwa kwalifikacji przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
10. Weź ze sobą przynajmniej dwa
dowody tożsamości – warto również
zrobić ich kserokopie.
11. Jeśli przysługuje Ci darmowa
opieka medyczna, wystąp przed wyjazdem o wydanie Europejskiej Karty
Ubez pie cze nia
Zdro wot ne go
(www.nfz.gov.pl/ue)
Szczegółowe informacje znajdują się
na stronie www.wup.mazowsze.pl (baner EURES), gdzie zamieszczony jest
informator „Bezpieczne wyjazdy do
pracy”, wydany przez MPiPS.
W.L.

Swoboda przepływu pracowników została określona w art. 39 TWE, który stanowi o zakazie dyskryminacji ze względu
na przynależność państwową w dziedzinie zatrudnienia, wynagrodzenia i warunków pracy. Ma ona zastosowanie do
wszystkich pracowników, będących obywatelami UE. Do podstawowych praw
wynikających z tej zasady zaliczamy równe traktowanie w zakresie dostępu do pracy, warunków pracy, wynagrodzenia czy
uprawnień socjalnych, prawo do podejmowania pracy w innym państwie członkowskim, czy też prawo do połączenia się
pracownika z rodziną, przez co rozumieć
można prawo członków rodziny do pobytu, podjęcia pracy czy edukacji. Jedyne
ograniczenia tej swobody wynikają z faktu zatrudnienia pracownika w administracji publicznej, gdyż ma on specjalny stosunek lojalności dla swojego państwa oraz
gdy zatrudnienie takiego pracownika może stanowić zagrożenie dla porządku, bezpieczeństwa, czy zdrowia publicznego
państwa przyjmującego.
Kolejna zasada dotyczy swobody
przepływu kapitału. Poprzez przepływ
kapitału możemy rozumieć przeniesienie
wartości kapitału pieniężnego lub rzeczowego z jednego państwa do drugiego,
przy czym przynajmniej jedno z tych
państw musi być członkiem UE. Swoboda przepływu kapitału oznacza swobodny eksport i import kapitału w każdej postaci, np. papierów wartościowych, czy
rachunków bankowych. Daje ona także
możliwość obywatelom UE dokonywania transakcji bankowych w dowolnym
kraju członkowskim, czy też lokowania
tam swoich oszczędności. Granice tej
swobody mogą wynikać ze stosunków
z państwami trzecimi, z umów międzynarodowych czy też ze stosowanych sankcji międzynarodowych.
Podejmując temat unijnych swobód
nie można pominąć swobody prowadze-

nia działalności gospodarczej, nazywanej także swobodą przedsiębiorczości,
czy też swobody świadczenia usług. Żeby lepiej zrozumieć te swobody, które
często są ze sobą mylone chciałbym
przedstawić podstawowe różnice, występujące pomiędzy tymi zasadami. Prowadzenie działalności gospodarczej,
które kwalifikuje się do wspólnotowej
swobody musi spełnić warunek transgraniczności; działalność taka musi być
prowadzona samodzielnie i stale, tzn.
przez czas nieokreślony. Natomiast
swoboda świadczenia usług musi również mieć charakter transgraniczny, lecz
jej wykonanie następuje w określonym
czasie i za pewną odpłatnością.
Przedstawione swobody, które bezpośrednio wynikają z unijnego prawa są
podstawowym fundamentem wspólnego rynku. To dzięki nim możemy podejmować pracę w innym państwie członkowskim, prowadzić tam własną działalność gospodarczą, czy świadczyć
tymczasowo usługi, jak również przeprowadzać transakcje handlowe o charakterze międzynarodowym.
Tomasz Szczęsny

EURO-słownik:
Pracownik (wg prawa UE) – osoba
wykonująca pracę, mającą wymierną
wartość ekonomiczną, na rzecz innej
osoby lub pod jej kierownictwem,
otrzymująca za to wynagrodzenie.
Wspólny rynek – jest to jedna z form
integracji, opierająca się na wprowadzeniu zasad swobodnego przepływu
osób, usług, towaru i kapitału. Jest poprzedzona wprowadzeniem unii celnej,
czyli zniesieniem granic celnych
i wprowadzeniem wspólnej taryfy celnej dla państw trzecich.

Na rozwój powiązań gospodarczych
Mazowiecka Jednostka Wdrażania
Programów Unijnych uruchomiła nabór
wniosków o dofinansowanie realizacji
projektów z zakresu wzmacniania powiązań kooperacyjnych.
Celem konkursu jest rozwój sieci powiązań gospodarczych i kooperacyjnych między przedsiębiorstwami i sferą
badawczo – rozwojową.
Projekty mogą przewidywać m.in.
budowę i rozwój klastrów w regionie
mazowieckim, doradztwo z zakresu
opracowania planów rozwoju klastra,
wspieranie działalności podmiotów prowadzących klaster, działania promocyjne, a także wdrażanie i komercjalizację
technologii i produktów innowacyjnych.

O wsparcie ubiegać się mogą osoby
prawne prowadzące powiązania kooperacyjne, czyli m.in. przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, oraz instytucje otoczenia biznesu.
Konkurs dla Działania 1.6 (RPO WM)
jest naborem otwartym, co oznacza, że
wnioski o dofinansowanie można składać
do wyczerpania alokacji (do 150 % wartości
alokacji). Na dofinansowanie projektów
przewidziano środki do 10 mln euro.
Wnioski o dofinansowanie można
składać do siedziby MJWPU w Warszawie, a także w Oddziałach Zamiejscowych MJWPU w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.
Więcej informacji o konkursie na
www.mazowia.eu
maz
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MARIUSZ SEPIOŁA

5 lat CIFAL Płock

Dary dla powodzian
Płock po raz kolejny udowodnił, że potrafi pomagać potrzebującym. Dzięki wspólnym staraniom płockiego PCK i Urzędu Miasta, udało się zorganizować zbiórkę darów dla ofiar powodzi w Kłodzku. Do miasta, leżącego na terenie najbardziej podatnym na wylewy rzek, 22 lipca pojechały buty, piżamy,
koszule, wyroby dziewiarskie, chemiczne oraz żywność. Wielką hojnością
wykazali się przedsiębiorcy z Płocka i okolic, którzy zakupili potrzebne artykuły. Na pomoc czeka 500 mieszkańców Kłodzka.
(ms)

Codziennie odbiera od kilku do kilkudziesięciu maili od poetów, pisarzy, naukowców. Na każdy odpowiada osobiście. Często spędza przy komputerze po 16 godzin, aż do bólu w opuszkach palców. Jego biuro to pomieszczenie socjalne 2x2
m z jednym miniaturowym stoliczkiem, telefonem i umywalką. Tu prowadzi zarówno działalność gospodarczą jak i literacką. Tu powstaje pismo „ZNAJ”.
Z Krzysztofem Bieńkowskim – poetą, członkiem Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Autorów Polskich, a przede wszystkim redaktorem naczelnym kwartalnika literacko – naukowego „ZNAJ” – rozmawia Radosław Łabarzewski

Trafiliśmy w ludzkie potrzeby
Trzy numery to sporo jak na pismo
literackie. Czy nie jesteś zmęczony?
– Nie, wręcz przeciwnie, jestem pozytywnie naładowany zdobywanym doświadczeniem. Cały czas się uczę,
uważnie słuchając wszystkich, którzy
przy piśmie pracują, a jest to w tej chwili 26 osób. Uważnie słucham, aby każdy
kolejny numer był lepszy. Myślę, że po
tych trzech numerach – „Herbert – Miłość”, „Zadura – Śmierć” i „Szymborska
– Tolerancja” – dorosłem do tego, żeby
spróbować zmierzyć się z bardzo odpowiedzialnym numerem „Jan Paweł II –
Wiara”.
Skoro mówisz o „wierze” to powiedz: czy wierzysz, że wydawanie
pisma artystycznego, literackiego
w Płocku, w Polsce ma sens?
– Powiem tak: ważny był przede
wszystkim pomysł na to pismo – który
„kupiła” sama Wisława Szymborska,
wyrażając zgodę na publikację swoich
tekstów – polegający na tym, żeby każdy numer miał swoją „lokomotywę”
w postaci wielkiego nazwiska. Dołożenie do tego przewodniego tematu sprawiło, że projekt wypalił, a ja jestem zawalony tekstami. W tej chwili czytam
ich kilka tysięcy. Przestałem już liczyć,
bo to po prostu koszmar, ale w sensie
pozytywnym, bo ja się cieszę, że tyle tego dostaję. Myślę, że w tej chwili mam
jakiś pogląd o poziomie literatury polskiej, o tym jak i gdzie ludzie piszą.
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Pomimo Internetu, w którym publikuje wielu literatów, uważam, że zgodnie
z cytatem z aktu lokacyjnego miasta
Płocka (zamieszczonym w nr 1
„ZNAJ”) „wszystko co dzieje się w czasie, z czasem ginie jeżeli nie zostanie
przez dowód piśmienny uwiecznione”.
Poważna licząca 200 stron publikacja,
prezentująca ponad 120 autorów w każdym numerze stanowi gwarancję, że po
tym ślad trwały zostanie. Potwierdza to
wzrastająca liczba prenumeratorów,
osób zainteresowanych pismem. Myślę,
że mimo kryzysu jest to dobra sprawa.
Skoro tych materiałów jest tak
dużo, to jak dokonywana jest ich selekcja?
– W piśmie są wskazane osoby odpowiedzialne za poszczególne działki. Fotografia czy plastyka to pole Janka
Drzewieckiego i Jana Sulimerskiego,
konkursy literackie i promocja – W.
Ludwikowskiej. I. Szychowski czuwa
nad historią. Jest też grupa konsultantów
naukowych, wybitnych fachowców
w dziedzinie literatury, tj. W. Smaszcz,
B. Ubrankowski czy L. Martinek
z Czech.
Ja sam bardzo śledzę poletko poetyckie. Dla mnie najcenniejszy zapis poetycki to ten, który zostawia trwały ślad
w pamięci. Jeżeli zapamiętuje się tekst
i jego przesłanie to znaczy, że to jest
tekst, który warto opublikować. Jeżeli
jest pustka, to właściwie nie ma co spe-

We wrześniu odbędzie się kolejne szkolenie CIFAL Płock (Międzynarodowe
Centrum Szkoleniowe dla Władz Lokalnych Europy Środkowej i Wschodniej).
Tym razem tematem będzie „Edukacja
ekologiczna a wyzwania miejskie”.
W szkoleniu wezmą udział uczestnicy
m.in. z Bułgarii, Macedonii, Mołdawii,
Ukrainy oraz Polski, z tak różnych instytucji jak ministerstwa, jednostki sektora prywatnego, władze samorządowe oraz niezależni specjaliści.
Szeroki zakres szkolenia obejmuje zarówno tematy techniczne, jak i bardziej
ogólne. Prezentacje przedstawione podczas szkolenia będą miały na celu rozwój
nowych strategii. Szkolenie to również
szansa dla uczestników zaprezentowania,
jak przebiega współpraca pomiędzy poszczególnymi partnerami w dziedzinie ochrony środowiska.
Sieć CIFAL składa się z centrów szkoleniowych m.in. w Szanghaju, Barcelonie,
Atlancie, Kuala Lumpur, Kurytybie, Durbanie i Płocku. Każde Centrum CIFAL jest
ośrodkiem wymiany wiedzy pomiędzy
władzami lokalnymi, rządami, organizacja-

mi międzynarodowymi, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim.
Centrum CIFAL Płock obejmuje swym
zasięgiem kraje Europy Środkowej
i Wschodniej, jest jedynym centrum szkoleniowym UNITAR w tej części Europy.
Od momentu jego powstania mija już 5 lat.
W tym czasie płocki CIFAL zorganizował
jedenaście sesji szkoleniowych dla przedstawicieli władz lokalnych na tematy związane z partnerstwem publiczno-prywatnym w usługach miejskich (gospodarka
wodna, transport, odpady) oraz z e-administracją. Najbliższa będzie 12 z kolei. (mt)

cjalnie nad takim tekstem się pochylać.
Osób bardzo dobrze piszących jest wiele, np. biorąc do ręki ten trzeci numer
warto wyróżnić M.K. Monasterskiego,
który stara się pogodzić Achillesa z tematem wiodącym, czyli „tolerancją”.
Doskonały wiersz napisała Zofia Staniszewska z Mieczowa k. Poznania („Zofia wolontariuszka”) czy Tatiana Judycka z Krakowa, której „Prostytutka” jest
absolutnie rewelacyjna. Są też świetne
teksty Mariusza Cezarego Kosmali
z Legionowa, który był jednym z laureatów ubiegłorocznego konkursu „O liść
dębu”.
Staram się też prezentować płockich
twórców. Niestety, są takie osoby, które
nachalnie domagają się publikacji
w każdym numerze, bo „ja jestem
z Płocka, a pismo jest w Płocku”. Jeżeli
ktoś z kolegów i koleżanek obraża się,
że nie ma jego tekstów, to może winić
tylko siebie, że nadesłał słaby materiał.
Temat do publikacji musi być mocny,
bo pismo nie może być nijakie. Zresztą
najlepsza promocja dla płocczan będzie
wtedy, gdy będzie ich niewielu w numerze. Wówczas będą zwracać większą
uwagę.
Polecam też teksty naukowe, np.
Libora Martinka o recepcji dzieła
W. Szymborskiej w Czechosłowacji
i Republice Czeskiej.
A poeci arabscy? Jak się znaleźli
w numerze?
– Jak do mnie dociera osoba pisząca
i w biogramie – który zawsze uważnie
czytam – znajduje, że ktoś jest po arabistyce, że jego ojciec jest sekretarzem
ambasady w Kairze to próbuję z tego
wyciągnąć wnioski. I tak było z Wojciechem Skoczkiem. Spotkałem go w Warszawie podczas promocji „ZNAJ”
w Domu Literatury podczas Światowych Dni Poezji. Po moim wystąpieniu
część młodzieży zaintrygowana treścią
pisma wyszła na korytarz i zaczęli mi
dawać swoje teksty m.in. dostałem ma-

teriał, który jest w tym numerze („Wracamy do domu, Mumek”) bez podpisu.
Przeczytałem i stwierdziłem, że jest doskonały i pasuje do tematu „tolerancja”.
Zacząłem szukać autora, pisząc maile
do wielu osób. W końcu go odnalazłem.
Okazało się, że jego ojciec – Marek –
jest po arabistyce, robi znakomite fotografie (też w numerze). To on skontaktował mnie z dr Yousefem Sh’hadeh’em
– który prowadzi katedrę literatury arabskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim,
i tak oto otrzymałem propozycje publikacji kilkudziesięciu autorów przełożonych na język polski. Z nich wybrałem
te, które najbardziej do mnie przemawiały. A cztery z nich (autorstwa Izzat
al -Tyri), patrząc na formy zapisu, są
bardzo zbieżne z twórczością bohatera
poprzedniego numeru B. Zadury.
Jesteś zadowolony?
– Tak. Dodam jeszcze, że udało się
nam nawiązać współpracę z amerykańską Polonią. W Stanach odbyła się promocja pisma. Wszystko to świadczy
o tym, że trafiliśmy w ludzkie potrzeby.
I jeszcze jedno: najpierw zaufał nam
marszałek Adam Struzik, który dał środki na pierwszy numer, drugi i trochę
trzeciego. Ale ja się bardzo cieszę, że
zaufały nam również władze miasta
Płocka. Od Prezydenta Miasta otrzymaliśmy pieniądze na honoraria do numeru
4 i 5.
Udało się zatem to, co miałeś w zamiarze od początku?
Tak. To efekt naszej półrocznej pracy.
Myślę, że ludzie odpowiedzialni za kulturę w Płocku dostrzegają, że jest to
wielka szansa dla promocji kultury
płockiej i płocczan. Pismo można dostać
w sklepach EMPiK w całej Polsce, ale
także wysyłamy je za granicę (Stany
Zjednoczone, Australia). Miesiąc temu
została także uruchomiona strona internetowa pisma – www.znaj-sap.pl –
gdzie pokazujemy najciekawsze sprawy związane z pismem.
Sygnały Płockie
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Duchy secesji
i romantyzmu
w muzeum
Jednym z niespokojnych duchów
epoki secesji – w sensie różnorodności
poczynań twórczych i rozległości koneksji międzynarodowych – był zapewne Henry van der Velde: Belg
z pochodzenia, zmarły w Szwajcarii,
przez długie lata związany z Niemcami
(głównie z Weimarem, gdzie założył
słynną szkołę zdobnictwa artystycznego). Malarz, architekt, typograf i teoretyk sztuki – przede wszystkim znany
ja ko pro jek tant wnętrz i obiek tów
użytkowych. Wiedzą o tym także bywal cy
Mu ze um
Ma zo wiec kie go
w Płocku – nic więc dziwnego, że
właśnie tam, 25 czerwca br, odbyła się
promocja okazałej, dwujęzycznej, bogato ilustrowanej książki Henry van
der Velde w Polsce, wydanej przez
Nie miec kie Fo rum Kul tu ry Eu ro py
Środkowej i Wschodniej, współgospodarza imprezy (w osobie prowadzącego spotkanie Thomasa Schulza).
Bardziej niespokojnym duchem
wcześniejszej epoki romantyzmu był E.
T. A. Hoffmann, niemiecki pisarz, rysownik, kompozytor i krytyk muzyczny,
wielorako związany z Polską – w tym
także z Płockiem, gdzie mieszkał przez
mniej więcej dwa lata – zrozumiałe zatem, że w tym właśnie mieście, 26 czerwca br., przypomniano tę fascynującą,
bez mała epokową postać. Miejsca użyczyło ponownie Muzeum Mazowieckie
– ponownie też współgospodarzem imprezy było wspomniane wyżej Forum,
stawiające sobie za cel przywracanie pamięci mieszkańcom Europy Środkowej
i Wschodniej niemieckich wątków w historii kultury tych ziem. Całkiem zresztą słusznie: jeśli bowiem naprawdę mamy zmierzać ku polsko-niemieckiemu
pojednaniu, najbardziej dogodna droga
ku temu wiedzie właśnie przez kulturę –
zważywszy choćby na ogrom zasług, jakie mieli dla Polski w tym względzie
Samuel Bogumił Linde, Oskar Kolberg
czy Wincenty Pol.
Trzeba też podkreślić z uznaniem, że
w ów czerwcowy wieczór pokazano
Hoffmanna jako kompozytora – pamiętajmy bowiem, że niektóre jego
utwory (w tym wykonane na dziedzińcu muzealnym Grand Trio E-dur AV
52 z 1809 roku) do dziś nie doczekały
się publikacji, a jedyna bodaj prezentacja jego muzyki w Płocku odbyła się
ponad pięć lat temu w Domu Darmstadt, przy oka zji mul ti me dial ne go
spektaklu E. T. A. Hoffmann w Płocku. Wspom nia ne trio oka za ło się
zresztą atrakcyjną kompozycją o wyraźnych cechach Beethovenowskich
(główny temat i rytmika Scherza, nieba nal ny układ cy klu so na to we go,
gdzie autonomiczna część wolna zoSygnały Płockie

stała zredukowana do krótkiego Adagio, przechodzącego w finałowe Allegro vivace).
Owe cechy to, być może, kwestia inspiracji powstałym rok wcześniej Triem fortepianowym D-dur op. 70 nr 1 najmłodszego z klasyków wiedeńskich, dzięki
Hoffmanowi znanym jako „Geister Trio”
(„Trio duchów”). Określenie to pochodzi
z recenzji – uważanej zresztą za jedną
z ważniejszych pozycji w obszernej bibliografii Beethovenowskiej – gdzie autor
porównał głosy skrzypiec i wiolonczeli,
oplatające partię fortepianu w drugiej,
wolnej części, do tajemniczych zjaw sennych. Pozytywną ocenę Hoffmanna
w pełni potwierdziła historia – nawet dziś
bowiem ustęp ten imponuje oryginalnością faktury instrumentalnej i aurą romantycznej niesamowitości.
To niewątpliwe arcydzieło kameralistyki zabrzmiało w Płocku za sprawą
poczdamskiego Tria Margaux, które tworzą: pochodząca z Japonii pianistka Beni
Araki, skrzypek Christoph Heidemann
i wiolonczelista Martin Seemann. Choć
specjalizują się oni w tak zwanej muzyce
dawnej (pierwszym instrumentem pianistki był klawesyn), potrafili świetnie
wyczuć specyfikę twórczości z czasów
romantycznego przełomu i wykonać program ze swadą niemal wirtuozowską. Była to na dodatek kolejna, po niedawnych
koncertach Arte dei Suonatori w ramach
Festiwalu Muzyki Dawnej „Mazovia
Goes Baroque”, atrakcja dla lokalnych
miłośników HIP (Historically Informed
Performance) – artyści grali bowiem na
tzw. instrumentach z epoki: skrzypek
i wiolonczelista na kopiach osiemnastowiecznych dzieł mistrzów lutnictwa (Guarneriego i Stradivariego), a pianistka –
na rekonstruowanym fortepianie młoteczkowym, mniejszym gabarytowo i subtelniejszym w sensie brzmienia niż jego
współcześni następcy.
W życiu kulturalnym Płocka był to
wieczór doprawdy niezbędny: tyleż
piękny, co kształcący – także dzięki komentarzowi dr Klausa Harera, głębokiego, jak się okazało, znawcy muzyki oraz
instrumentów z epoki wczesnego romantyzmu. Muzeum po raz kolejny potwierdziło zaś swój charakter prawdziwego przybytku muz wszelakich, godnie nawiązując do jednego z najcenniejszych wątków swej działalności, określanego kiedyś mianem „koncertów
przy lampie naftowej”. Wiele lat temu,
w dawnej siedzibie na Wzgórzu Tumskim, znakomite Arens Trio z Lipska
w repertuarze Mendelssohnowskim, teraz goście zza tej samej granicy w repertuarze pokrewnym, na przyszłość – uzasadniona nadzieja, że płomień muzycznej lampy nie zagaśnie.
A. Dorobek

Mazgaje płockie
Taki tytuł nosi wystawa fotograficzna
Piotra Statkiewicza – członka Płockiego
Towarzystwa Fotograficznego – którą
od 17 sierpnia będzie można oglądać
w Książnicy Płockiej. – Jest to zbiór fotografii, pokazujących
Płock w inny sposób,
trochę magiczny, malarski może niedokładny jak
dla fotografii, ale mam
nadzieję, że ciekawy –
przekonuje autor. – Fotografie
powstawały
przez niecałe półtora roku, od jesieni 2007 do
końca 2008 roku. Są to
głównie fotografie nocne, wykonane w sposób
inny niż zazwyczaj robi
się zdjęcia. Na moich fotografiach można zauważyć elementy
miasta rozmyte, ponakładane na siebie,
przesunięte lub wychodzące jedne z drugich. Dlatego nazwałem tę wystawę
„Mazgaje płockie”. Wszystkie te efekty
uzyskałem za pomocą aparatu i optyki,

bez uciekania się do programów komputerowych. Zdjęcia zostały wykonane
w technice cyfrowej, co pozwoliło mi na
zaoszczędzenie na zdjęciach próbnych.
Uzyskanie jednego zdjęcia wymagało
nieraz kilkunastu prób.
Fotografie z cyklu „Mazgaje płockie” zostały
m.in. zakwalifikowane
do wystawy w ramach
XVII Krajowego Salonu Fotografii Artystycznej w Żarach i pokazane
w warszawskiej „Fabryce Trzciny” w ramach
akcji „I love Płock”.
Jedna z prac zdobyła III
miejsce w miejskim
konkursie „Zaczarowany Płock”.
Wystawę, którą można oglądać do
30 sierpnia w budynku przy ul. Kościuszki 6 – zorganizowało Płockie Towarzystwo Fotograficzne i Książnica
Płocka, a sfinansował Urząd Miasta
Płocka.
(rł)

Książka z drugiej ręki
Klub Integracji Społecznej Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku organizuje zbiórkę książek „z drugiej ręki”,
które zostaną przekazane na potrzeby pacjentów płockich szpitali, trafią również do
Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego.
Podobną akcję KIS przeprowadził
w kwietniu br. W Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich Klub przekazał
książki na potrzeby świetlic oddziałów pediatrycznych płockich szpitali, z których
na bieżąco korzystają hospitalizowane na
oddziałach dzieci. Książki zostały podarowane przez kilka płockich księgarni. Okazało się, że jest również zapotrzebowanie
na wyposażenie w książki świetlic innych
oddziałów szpitalnych, gdzie przebywają
dorośli pacjenci, najdłużej hospitalizowa-

ni, np. na oddziale wewnętrznym, a także
pacjenci Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego. Dlatego Klub Integracji Społecznej zaprasza do współpracy, zarówno
osoby indywidualne jak i instytucję i organizacje, i zachęca do przekazywania książek na potrzeby osób chorych.
Wszystkich, którzy zechcą wesprzeć
tą inicjatywę i oddać część posiadanych
pozycji książkowych (mogą to być zarówno książki nowe jak i używane, mile widziany będzie każdy gatunek literatury, albumy, encyklopedie, lektury
szkolne) prosimy o kontakt z Klubem
Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku,
ul. Wolskiego 4, I piętro, pok. 112, tel.
024/ 364 02 23
(mops)

Grant dla Wisły
Program artystyczny Zespołu Pieśni
i Tańca „Wisła” został wzbogacony
o „Suitę Kurpiowską”. Zespół skorzystał z niezwykle bogatych zbiorów
księdza Władysława Skierkowskiego,
proboszcza kościoła w Imielnicy w latach 1925-41.
Ks. Skierkowski zakochany w kulturze Kurpiów, przez całe życie zbierał
ich pieśni. Jego dorobek stanowi 1500
utworów weselnych, pogrzebowych, pasterskich, a nawet miłosnych. Staraniem
Towarzystwa Naukowego Płockiego,
w 1934 r. jego zbiory zostały wydane
drukiem. Niestety, ks. Skierkowski zginął podczas II wojny światowej w obozie w Działdowie.
Dzisiaj, pieśniami zgromadzonymi
przez księdza zainteresowała się „Wi-

sła”. W ramach III edycji konkursu
„Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka”
przeznaczył 12 500 zł na przygotowanie „Suity”, w tym zakup kostiumów.
Premiera jesienią.
(opr. ms)
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Równie ciekawe jak portrety są ich opisy i skróty – stanowiące
integralną część dzieł – np. „T.C”, „C+Co”, „C+Co+Et”, „pułkownik miał kwaśno w nosie” czy

Absurd? Jaki absurd?

Artysta był lekko zmęczony

A gdyby tak napisać ten tekst od
końca? Dużo świetnego, szyderczego
humoru, w wykonaniu młodych, zdolnych ak to rów. Po go now ski -re ży ser
zachwyca równie bardzo jak Pogonowski-aktor. Gorąco polecam!

rze pod lupę inteligentów; brutalnie
rozlicza artystów z grzechów i grzeszków. Z dużym dystansem podchodzi
też do siebie. Woody Allen pojawia się
na scenie, by odegrać mały, ale znaczący epizod.

Zacząć od końca

Deus artifex

„Każdy tekst powinien mieć swój początek, środek i koniec” – tylko skąd
wziąć na nie pomysł? Z takim problemem boryka się dwóch, podrzędnych
artystów: Autor i Aktor. Obaj zmagają
się z uciążliwym brakiem weny twórczej. Pusta scena wypełnia się wkrótce
postaciami, które zmieniają treść sztuki,
a ściślej mówiąc, dopiero ją tworzą. Czy
problem niespełnionego twórcy zostaje
rozwiązany? Nie, gdyż bardzo szybko
okazuje się, że także Autor i Aktor są
bohaterami czyjejś sztuki...
„Bóg” w reżyserii Mariusza Pogonowskiego jest kolejnym projektem Stowarzyszenia Teatr Per Se. Teatr działa
od czterech lat i zdążył już zgromadzić
wokół siebie rzesze fanów. Ostatnim,
dużym przedsięwzięciem (pomysłodawcą był Mariusz Pogonowski) jest „HUTA Płock” – projekt skierowany do
młodych ludzi, „gotowych stworzyć
platformę artystycznego i kulturowego
dialogu”. Częścią projektu jest art zine
„HUTA Płock”, w którym można znaleźć więcej informacji o premierach Teatru Per Se.

Na podziw zasługuje sprawne połączenie fikcji z rzeczywistością. Przestrzeń akcji nie ogranicza się tylko do
samej sceny; wśród publiczności także
znajdują się ludzie, będący częścią wymyślanej przez Allena sztuki. Na scenie
pojawia się piękna i naiwna Doris, która
z rozbrającą szczerością przyznaje, że to
co mówi, jest tylko napisaną przez autora kwestią.
Im dłużej trwa spektakl, tym więcej
postaci przyznaje się do bycia wymyślonym przez twórcę sztuki. „Stwórca” kieruje ich ruchami jak sprawny lalkarz;
wkłada im w usta kwestie, których pewnie nie chcieliby mówić. Dowiadujemy
się, że „ten grubas w trzecim rzędzie”
naprawdę nie istnieje, a „ten pan”
wkrótce zdradzi swoją żonę z „tamtą panią”. Nawet kiedy na scenie pojawia się
deus ex machina, która w tragedii greckiej rozwiązywała akcję – nic nie staje
się łatwiejsze. Wprost przeciwnie – bohaterowie toną w morzu absurdów, nie
dowierzając temu, czego sami stali się
częścią.

przyjaciół i znajomych, tj. aktorki Neny Stachurskiej czy Rafała, syna Jacka
Malczewskiego, których portrety prezentowane są w Płocku.
(rł)

KRZYSZTOF KALIŃSKI

60 portretów autorstwa Stanisława
Ignacego Wit kiewi cza, powstałych
w ramach jego jednoosobowej Firmy
Portretowej, prezentuje Muzeum Mazowieckie w Płocku.
Prace pochodzą z największej w Polsce i na świecie kolekcji portretów artysty, która jest własnością Muzeum
Pomorza Środkowego w Słupsku.
Stanisław Witkacy – malarz, fotografik, pisarz, dramaturg i filozof – przykładał ogromną wagę do roli, jaką sztuka powinna pełnić w życiu każdego pojedynczego człowieka, jednocześnie
głosił upadek „sztuki czystej” i zanik
„uczuć metafizycznych.” Porzucenie
sztuki i powołanie firmy portretowej
(1925), nastawionej na działalność
usługowo-zarobkową, to konsekwencja
tych przekonań.
Witkacy bardzo sformalizował relacje artysta – klient, tworząc szczegółowy regulamin. Portrety podzielił na
pięć podstawowych kategorii: typ A,
B, C, D, E. Na wystawie w Muzeum
Mazowieckim prezentowany jest najliczniejszy typ C – ten najbardziej ekspresyjny, który artysta wykonywał
pod wpływem alkoholu i narkotyków.
Świadczą o tym takie dopiski jak Co
(artysta tworzył pod wpływem kokainy), Et (eter), Eu (eukodal). Witkacy
eksperymentował z używkami, badając
wpływ poszczegól nych specyfików
na postrzeganie otaczającego świata,
a w konsekwencji na formę artystyczną
powstających prac. Portrety typu C
miały przedstawiać modela w sposób
subiektywny, nie wykluczając elementów karykatury formalnej i psychologicznej. O tym, że były dla niego ważne, świadczy nie tylko ich liczba, ale
również fakt, że za wykonanie portretu
typu C nie brał pieniędzy. A to właśnie
pieniądze były głównym motywem powołania Firmy Portretowej „S.I. Witkiewicz”. Typ C przeznaczony był dla

NIEKTÓRE SYMBOLE I SKRÓTY:

[zaznaczone kursywą cytaty pochodzą
z tekstu regulaminu]
T.C, C+Co, Et, C+Co+Et, itp. – typy
te wykonywane przy pomocy C2H5OH
i narkotyków wyższego rzędu – obecnie
wykluczone. Charakterystyka modela
subiektywna – spotęgowania karykaturalne tak formalne jak i psychologiczne
nie wykluczone. W granicy kompozycja
abstrakcyjna, czyli tzw. „Czysta Forma”. [bez ceny]
T.U – upadek talentu twórcy
C – alkohol
Co – kokaina
Cof – kofeina
Ępedete – (z fr. un peu de thé) trochę
herbaty
F.ZZ. – fajka z zaciąganiem się
N – nie pił alkoholu (towarzyszące
liczby określają ilość dni lub miesięcy)
NP – nie palił papierosów (towarzyszące liczby określają ilość dni lub miesięcy)
P – palił papierosy
ppc – prawie po ciemku
(wg. www.muzeum.slupsk.pl)

Cyfrowe miniatury
Płocka Galeria Sztuki zaprasza na II
Ogólno pol skie Biennale Miniatury
Cyfrowej. – To przegląd grafiki ostatnich lat, uwzględniający wszelkie postawy i tendencje twórcze oraz najlepsze osiągnięcia w grafice cyfrowej –
zapewnia kurator wystawy Jerzy Mazuś. – Celem II Ogólnopolskiego Biennale, podobnie jak w minionych latach,
jest prezentacja dzieł o formacie
10x10. Format ten sprzyja skrótowej,
lapidarnej formie wypowiedzi, która
naturalnie eliminuje z grafiki wszystko
co zbędne, stając się najlepszym dowodem na to, iż mały format nie jest ograniczeniem wypowiedzi.
Na wystawie prezentowane są 124
prace, nadesłane przez 27 uczestników
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biorących udział w konkursie, a wśród
nich te nagrodzone. W tym roku nagrodę główną – za cykl prac – otrzymał Jerzy Pietruczuk (Oświęcim), I nagrodę –
za cykl prac – Przemysław Bukowski
(Dąbrowa Górnicza), II – Krzysztof
Krawiec (Bydgoszcz), III – Laura Dyczko (Miejsce Piastowe).
Biennale towarzyszy również wystawa dzieł artystów zasiadających w jury:
Adama Wsiołkowskiego – przewodniczącego jury i członków: Krzysztofa Kiwerskiego, Wiesława Szamockiego oraz
Jerzego Mazusia. Na piętrze można
oglądać indywidualną wystawę Katarzyny Kroczek-Wasińskiej laureatki poprzedniej edycji. Wystawa czynna do
30 sierpnia.
(rł)

Stwórca Woody Allen

Tekst Woody’ego Allena został
sprawnie zaadaptowany na polskie warunki. „Typowo żydowska sprzeczka
z Bogiem”, jak nazywano dzieło w Nowym Jorku, za sprawą Teatru Per Se staje się przezabawną, niezwykle aktualną
farsą o nas samych.
Duet „Faling” (Mariusz Pogonowski
i Przemysław Pawlicki) bardzo często
sięga po tematykę relacji Boga i człowieka. Spektakl Pawlickiego „Genezis
no. 2” był wręcz obrazoburczym przedstawieniem samego Stwórcy. Pogonowski podchodzi do tematu nieco subtelniej, pozwalając sobie jedynie na typowy dla Allena sarkazm.
Allen ujawnia się tu jako szyderczy
prześmiewca. Dostaje się więc samej
sztuce, teatrowi i aktorom. Autor bie-

Płocki Brooklyn

„Bóg” w wykonaniu Teatru Per Se,
jest prześmiewczą próbą odkrycia i zdemaskowania absurdów, które otaczają
nas na co dzień. Sztuka wykorzystuje
motywy i konwencje na stałe zakorzenione w kulturze. Mariusz Pogonowski
sprawił, że tekst oparty na krytyce wielkomiejskiego życia i inteligenckiej części społeczeństwa, doskonale sprawdza
się w polskiej rzeczywistości, w dalszym ciągu kreowanej wokół przestarzałych stereotypów. Ostre żądło Allena-prześmiewcy staje się uniwersalnym
sposobem na przedstawienie człowieka
w krzywym zwierciadle.
Kolejne premiery Teatru Per Se już
po wakacjach. O nowościach na Scenie
Off Off w następnych numerach „Sygnałów Płockich” i w „HUTA Płock”.
Mariusz Sepioło

Sygnały Płockie

*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*
W murach płockiej PWSZ przez tydzień rozbrzmiewały dźwięki gitary, basu i perkusji. 6 lipca rozpoczęły się warsztaty muzyczne, z udziałem czołówki polskich muzyków rockowych i jazzowych.

Rockowe warsztaty

Ostatni tacy artyści
Pokazywałem film z nagrań terenowych.
Fantastyczny skrzypek ekstatycznie wyginając się, grał mazurki. To perła w mojej
kolekcji – mówię. Potem dyskusja, pytania
z sali: – Tak mi przykro i wstyd, że nasza
kultura jest tak prymitywna – mówi słuchaczka. – W innych krajach jest tyle kunsztu i finezji, dlaczego nie u nas? Oto fragment książki Andrzeja Bieńkowskiego –
malarza, fotografa i etnografa, który przez
niemal 30 lat podróżował po wsiach centralnej Polski i Ukrainy w poszukiwaniu
unikalnych form ekspresji. Odnalazł je
w czymś, co dotąd nazywaliśmy muzyką
ludową, a co sam autor książki określa
mianem sztuki.
I trudno się z nim nie zgodzić. W Muzeum Mazowieckim (Spichlerz, ul. Kazimierza Wielkiego 11b) czynna jest wystawa
„Ostatni wiejscy muzykanci”. Ekspozycja
składa się głównie ze zdjęć autorstwa
Bieńkowskiego, wykonanych podczas
„sesji nagraniowych”, w których uczestniczyli prawdziwi wiejscy muzykanci. Możemy zobaczyć również prywatne fotografie muzyków. Prawdziwymi unikatami są
stare, ręcznie wykonane instrumenty oraz
stroje ludowe.
Wystawę, która potrwa do 15 listopada,
otworzyły 24 czerwca występy zespołów,
złożonych z prawdziwych muzykantów,
których Andrzej Bieńkowski odwiedzał
podczas swoich badań. Zwiedzający mogli
spróbować też wiejskiego jadła, przygotowanego specjalnie na tę okazję.
Jak zauważył kurator wystawy Grzegorz Piaskowski, każdemu z eksponatów
towarzyszą autentyczne, ludzkie historie.
Warto dodać, że realizm miesza się w nich
z ludową magią i gusłami... – Pewien
skrzypek, uważany w swej okolicy za wirtuoza tego instrumentu, uchodził za guślarza, który swoją grą wręcz hipnotyzował
uczestników potańcówki, czy wesela –
opowiadał Piaskowski.
Wystawa ma zadać kłam potocznemu
wyobrażeniu o muzyce ludowej. Zbiory
Andrzeja Bieńkowskiego nie są dokumentacją festiwali folkowych czy imprez plenerowych, podczas których „artyści, przebrani w rekonstrukcje strojów ludowch,
śpiewają i tańczą według ustalonego scenariusza”. Wystawa prezentuje bowiem
autentyzm wiejskiej kultury, której lwią
częścią była właśnie muzyka. Bez wesel
i zabaw, podczas których grali muzykanciSygnały Płockie

-wirtuozi, nie można byłoby dziś mówić
o polskiej lub ukraińskiej kulturze etno.
Jak wspominał sam bohater wystawy,
przez kilkadziesiąt lat dokumentowania życia tych ludzi, zdążył „wejść” w ich kulturę, a nawet prywatne problemy. – Śmierć
muzykanta – coraz częściej mnie to dotyka
– rodzina zawiadamia mnie o pogrzebie –
pisze w swojej książce Bieńkowski.
– Cmentarz w Sadach, mały murek, wycięto wszystkie drzewa, żeby nie śmieciły. Rozprażony plac betonowych nagrobków. Ale
tu też jest kawał mojej biografii: Kędzierscy, Pańczakowie, Piecyk, Kietla, Duda,
Gaca... To w tym tkwi niezwykła moc
zbiorów, prezentowanych w Spichlerzu – w
ich prawdziwości, w osobistym doświadczeniu kultury, którą mamy za płotem,
a która nadal jest tak bardzo egzotyczna.
Oddajmy głos Andrzejowi Bieńkowskiemu: – Postanowiłem przedstawić ludzi, którzy tworzą sztukę, zupełnie nie wiedząc, że jest ona świetna. Jest to sztuka naiwna, nieograniczona kulturowo. Artyści
profesjonalni mają poczucie wartości swojej sztuki. Natomiast wiejscy muzykanci
mają w sobie niewinność, która sprawia,
że to co tworzą jest wspaniałe – mówił autor fotografii. – Każdy artysta ma prawo
do tego, by uważać, że to co robi jest godne uwagi. Ale właśnie to różni profesjonalistów od przedstawicieli kultury wiejskiej,
tradycyjnej. W ich przypadku liczy się tylko własna ekspresja. Bez znaczenia jest
kariera, sława, uznanie.
Wystawa przywołuje szereg skojarzeń.
Andrzej Bieńkowski chętnie dyskutował na
temat kulturowych odnośników, które ekspozycja przynosi. Już w samym zamyśle
przypomina niektóre cechy nurtu art brut –
sztuki, nazywanej często „naiwną”. – Rzeczywiście, dostrzegam pewne podobieństwo
między sztuką ludową a art brut – mówił
Andrzej Bieńkowski. – Należy jednak zauważyć, że art brut jest sztuką chorych, odrzuconych, odsuniętych na społeczny margines.
Muzyka ludowa jest natomiast ważną częścią wiejskiej kultury, cześcią społeczności.
Andrzej Bieńkowski wykonał ogromną
pracę, badając i dokumentując zjawisko,
które nigdy wcześniej nie interesowało etnografów. Jak powiedział kurator wystawy: – Jest to człowiek, który chroni tę
wspaniałą kulturę. Według mnie, powinien
się znaleźć pod ochroną ONZ.
Mariusz Sepioło

Warsztaty odbywały się w ramach festiwalu Rockowe Ogródki. Co roku do
Płocka przyjeżdżają najlepsi polscy instrumentaliści, by swoją wiedzę i umiejętności przekazywać młodym muzykom. Na przestrzeni lat, w warsztatach
uczestniczyli m.in.: jeden z najlepszych
basistów w Europie Krzysztof Ścierański, znany perkusista Maciej Ostromecki, czy klawiszowiec Maciej Rzesiowski. Jedynie funkcję instruktora gry na
gitarze elektrycznej pełni co roku ta sama osoba. To wirtuoz gitary Krzysztof
Misiak, inicjator i jeden z głównych organizatorów imprezy.
Młodzi muzycy tłumnie odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w warsztatach. Wczesnym rankiem pojawili
się na dziedzińcu PWSZ z gitarami,
werblami, pałkami. Odtąd przez tydzień
zbierali się w poszczególnych salach, by
słuchać mistrzów gry na instrumentach.
Jak co roku, największe zainteresowanie wzbudziły warsztaty gitarowe.
Krzysztof Misiak zdążył już zasłynąć
nie tylko ze wspaniałej gry na gitarze,
ale także z dobrego podejścia do „młodych”. Ciężko pracowali basiści, którzy poznawali tajniki swojego instrumentu dzięki Filipowi Sojce – muzy-

kowi współpracującemu z takimi sławami jak Kayah czy Leszek Możdżer.
Głoś no by ło rów nież, rzecz jas na,
w sek cji per ku sji, gdzie kró lo wał
Grzegorz Grzyb.
Warsztaty prowadzone przez sławych
instrumentalistów są dla wielu młodych
talentów wielkim wydarzeniem. Kontakt z legendą gitary czy basu, możliwość wspólnego zagrania z ulubionym
muzykiem, rozmowy, trwające długo po
zakończeniu warsztatów – to wszystko
działa na wyobraźnię młodych ludzi.
Niektórzy zgłaszają się na warsztaty co
roku, by szlifować swoje, coraz większe, umiejętności.
Każdego dnia, w pubie Rock 69, odbywały się spotkania jam session – wspólne
minikoncerty, w których uczestniczyli instruktorzy i uczniowie. Warto dodać, że
tegoroczni wykładowcy na co dzień tworzą razem zespół jazzowy – 3 Jazz Soldiers. Mogliśmy więc liczyć na premierowe występy zespołu Krzysztofa Misiaka,
Filipa Sojki i Grzegorza Grzyba.
Inicjatywa zyskała poparcie Funduszu Grantowego dla Płocka, który dofinansował warsztaty. Dzięki temu ich
uczestnicy mogli liczyć na większy
komfort nauki i ćwiczeń.
(ms)

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego z cyklu „Portrety”. W tym roku jego bohaterem jest Józef Chełmoński.

Fotografia malarska
Od kilku lat Muzeum Mazowieckie organizuje interdyscyplinarny cykl imprez
zatytułowany Portrety, poświęcony wybitnym artystom. Do tej pory zostali zaprezentowani tacy twórcy, jak: Rembrandt, Stanisław Wyspiański czy – w
ostatnim roku Jan Matejko. Wydarzeniom
towarzyszyły wystawy ich dzieł, spektakle teatralne bądź działania
parateatralne, spotkania
popularyzatorskie, odczyty oraz formy edukacyjne
dla dzieci i młodzieży (np.
w poprzednim roku warsztaty teatralne dla młodzieży, weekendowe gry i zabawy). W 2009 roku,
w którym mija 160. rocznica urodzin oraz 95. rocznica śmierci Chełmońskiego, muzeum chce przybliżyć sylwetkę i twórczość
jednego z najwybitniejszych polskich malarzy. Będzie to próba odniesienia jego
twórczości do czasów teraźniejszych.
– Twórczość Chełmońskiego to znakomita inspiracja dla takiej wypowiedzi artystycznej jaką jest fotografia. Bo to zarówno pejzaże, które pozwalają na przekazanie nastroju, klimatu, tak ważnego
w fotografii. To też realistyczne scenki rodzajowe, które mogą stanowić punkt wyjścia nawet dla fotografii reporterskiej –
zapewniają organizatorzy.

Poprzez ten konkurs chcą propagować
fotografię jako formę wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej, współdziałania różnych dziedzin artystycznych oraz
inspirowanie twórczych poszukiwań.
Konkurs fotograficzny, organizowany
wspólnie z Płockim Towarzystwem Fotograficznym, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Każdego
roku napływają interesujące prace z całego kraju, inspirowane twórczością
malarską. W tym roku, po
raz pierwszy, organizatorzy planują opublikować
najlepsze prace w katalogu. Jest też o co powalczyć. Można wygrać do
6.000 zł. Choć łatwo nie
będzie, bo w jury tegorocznej edycji zasiadają
m.in.: znany artysta fotografik Tadeusz Rolke i wybitny znawca
twórczości Józefa Chełmońskiego, historyk sztuki – Tadeusz Matuszczak.
W konkursie mogą wziąć udział zarówno profesjonalni fotografowie, jak i amatorzy. Termin nadsyłania prac mija 23
października br. Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród odbędzie
się 5 listopada. Warunki konkursu
i dodatkowe informacje można znaleźć
na stronach www.muzeumplock.art.pl
i www.ptf.plocman.pl.
(op. rł)
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Kolejny tytuł
do kolekcji
PIOTR PIEGAT

W lekkoatletycznych
mistrzostwach
Polski weteranów w Białymstoku (2728 czerwca)
nasz skoczek
weteran – Dariusz Bednarski zdobył kolejny tytuł mistrza Polski w skoku wzwyż. Zawody,
których organizatorem był białostocki
Urząd Miasta i toruński PZWLA, stały na
wysokim poziomie. W pięknej, upalnej
pogodzie płocczanin pokonał poprzeczkę
na wysokości 173 cm, co dało mu kolejny
mistrzowski tytuł MP wraz z pucharem
ministra sportu i turystyki Mirosława
Drzewieckiego dla najlepszego zawodnika mistrzostw Polski. Ponadto Polski
Związek Lekkiej Atletyki uhonorował dotychczasowe osiągnięcia Dariusza Bednarskiego na arenie międzynarodowej
specjalnym medalem.
Na tych zawodach startował jeszcze jeden płocczanin-weteran Bogumił Żeromski. W biegach na dystansach 200 i 400 m,
w kategorii wiekowej M-50 zdobył brązowe medale.
DB

Czytelnicy, którzy prawidłowo wypełnią krzyżówkę i oznaczone litery wpiszą
do dia gra mu otrzy ma ją do koń cze nie
aforyzmu Fryderyka Nietzsche’go, rozpoczynającego się od słów Jest trochę szaleństwa w miłości, ale też trochę.... Wystarczy je
dostarczyć do redakcji w ratuszu (pok. 220) do 20 sierpnia aby wziąć udział w losowaniu upominków.

UKS JUDO KANO Płock może pierwsze
półrocze zaliczyć do bardzo udanych. Dzięki nawiązaniu kontaktów zagranicznych najlepsi zawodnicy tego klubu mają możliwość
wyjazdu na turnieje w całej Europie. Jednym z największych i mających najlepszą
oprawę w Europie jest Turniej Narodów organizowany w Wiedniu. Pomimo że startuje
tam ponad 1100 zawodników przez dwa dni
na sześciu matach, rezerwować miejsca trzeba już na dwa – trzy miesiące przed imprezą. Do Wiednia przyjeżdżają reprezentacje
z 23 państw. Zawodnicy UKS JUDO KANO Płock już po raz czwarty wystartowali
w tym prestiżowym turnieju. Do tej pory tylko Patryk Cichecki w 2007 zdobył brązowy
medal w kategorii 66 kg.
Tym razem Leszek Jarosiński i Michał
Berner przygotowania do zawodów rozpoczęli prawie sześć miesięcy wcześniej i dały one znakomite rezultaty. Na pierwszy
ogień poszła najmłodsza zawodniczka
płockiego klubu Andżelika Giersz w kat. 30
kg. Po wygranych dwóch walkach w dogrywce dała radę reprezentantce Bułgarii
Sarah Krames, wygrywając z nią przed czasem i zdobywając dla Płocka pierwszy złoty medal na tym turnieju.
Następna z dziewcząt Natalia Berkowska
(podopieczna Michała Bernera) startowała
w kategorii 40 kg. W silnej międzynarodowej obsadzie dotarła do półfinału, gdzie
zmierzyła się ze Słowaczką Kariną Fimelową z Bratysławy. Po zaciętej walce Natalia
wygrała przed czasem i weszła do finału.
O złoto walczyła z zawodniczką gospodarzy Austriaczką Anniką Brauninger. W po-
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łowie czasu walki otrzymała silny cios głową w łuk brwiowy. Powieka spuchła
i utrudniła widzenie. To zadecydowało
o minimalnej przewadze przeciwniczki
i zdobyciu przez Natalię srebrnego medalu.
Po zwycięstwach dziewcząt w ekipie panowały świetne nastroje. Do boju ruszyli
chłopcy. W kategorii + 60 kg wystartowali:
Maciej Charkowski i Adrian Turkowski. Po
wygranych walkach dotarli do półfinałów.
Tu, niestety, przeciwnicy byli lepsi i nasi zawodnicy dostali się do baraży w walce
o brązowe medale. Faworytem był Maciek
Charkowski, który już kilkakrotnie wygrywał turnieje w Polsce, natomiast Adrian
Turkowski jest jeszcze młodym stażem zawodnikiem i pomimo świetnych warunków
fizycznych brakuje mu doświadczenia. Jakież było zdziwienie trenera Leszka Jarosińskiego, gdy po walkach o medale Maciej
Charkowski przegrał w dogrywce niesamo-

Od lewej: trener Leszek Jarosiński, Andżelika Giersz (złoto), Natalia Berkowska podopieczna trenera grupy średniozaawansowanej Michała Bernera (srebro), Adrian Turkowski (brąz), Ilona Pochodaj, Andżelika Soliwoda, Maciej Charkowski, Piotr Nanartowicz
i Damian Gójski z grupy zaawansowanej.

wicie zaciętą walkę z Mikołajem Renke
i zajął piąte miejsce, a Adrian Turkowski
wygrał i zdobył brązowy medal. Trzeci dla
Płocka i jego pierwszy na tak prestiżowym
turnieju. Pierwszym trenerem Adriana Turkowskiego był Marcin Baran. Trenerzy i za-

wodnicy dziękują za pomoc w ubraniu reprezentacji firmie AMPER, Wojciechowi
Cwalinie i firmie MORDEX oraz za pomoc
w przygotowaniach: firmom ALTUS i Piotrowi Wrutniakowi oraz firmie ARBOR
i Markowi Klikczyńskiemu.
L.J.

Cytat
numeru
JANUSZ KUKLEWICZ

Wiedeńska
Victoria

Dawniej dziewczęta
rumieniły się, gdy się
wstydziły. Dziś wstydzą
się, gdy się rumienią.
Maurice Chevalier (1888–1972),
francuski piosenkarz
Sygnały Płockie
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Dopłynęli na mistrzostwa

Będzie klub uczelniany
1 lipca br. Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Płocku podpisała Porozumienie o współpracy z Miejskim Międzyszkolnym Klubem Sportowym „Jutrzenka” Płock. Celem współpracy jest
lepsze organizowanie zajęć pozaszkolnych i umożliwienie szerokiego dostępu
młodzieży szkolnej i akademickiej do
sportu, zarówno masowego jak i kwali-

Na pierwszym planie czwórka bez sternika, w której płyną od prawej dwaj płocczanie:
Damian Salak i Damian Plewiński

27-28 czerwca na torze regatowym na
Jeziorze Gopło w Kruszwicy odbyły się
Centralne Kwalifikacyjne Regaty Juniorów, które przede wszystkim wyłoniły
potencjalnych reprezentantów Polski na
Mistrzostwa Świata Juniorów (Francja)
oraz Puchar Europy Juniorów (Austria).
Wioślarze Płockiego Towarzystwa
Wioślarskiego, dzięki wsparciu Urzędu
Miasta oraz PKN Orlen, wystartowali
w tych kwalifikacjach z dużym powodzeniem. Ze względu na wyrównany poziom, trener reprezentacji juniorów – Marian Hennig miał duży kłopot z wyłonieniem składu reprezentacji. Przy powoływaniu reprezentanta Polski w konkurencji jedynek, po przepięknym wyścigu
w wykonaniu zawodnika PTW Kamila
Zajkowskiego, który w doskonałym stylu z przewagą 7 sekund pokonał drugiego
na mecie zawodnika z Torunia, ten problem u trenera przestał istnieć. Kamil Zajkowski dostał powołanie na zgrupowanie
kadry juniorów przed Mistrzostwami
Świata i 1 lipca wyjechał do OPO Wałcz,
w którym będzie trenował do 5 sierpnia
tzn. do czasu wyjazdu na Mistrzostwa
Świata do Francji. Należy pamiętać, że
Kamil Zajkowski to aktualny Mistrz Polski i dotychczasowy reprezentant kraju
w tej konkurencji.
Następnie o szlify reprezentantów
w konkurencji czwórek wystartowali aktualni mistrzowie Polski i do obecnej chwili
reprezentanci Polski w konkurencji czwórek bez sternika dwaj wioślarze PTW: Damian Salak i Damian Plewiński, którzy
z dwoma partnerami z Poznania wygrali
wyznaczone dwa biegi kontrolne. Oni
również wyjechali do Wałcza na zgrupowanie przed Mistrzostwami Świata.
O ile zakwalifikowania się do reprezentacji można było spodziewać się po
tych trzech wioślarzach PTW, to miłą
niespodziankę sobie i Płockiemu Towa-

Kamil Zajkowski

Sygnały Płockie

rzystwu Wioślarskiemu sprawiła czwórka
bez sternika juniorów w składzie: Damian Kruszyński, Łukasz Lewandowski,
Gabriel Felbór, Dawid Przedpełski,
którzy zajęli doskonałe III miejsce, ulegając jedynie dwóm osadom kadrowym
przygotowywanym do Mistrzostw Świata. W związku z tak fantastycznym występem, trener kadry powołał również tych
czterech wioślarzy PTW do reprezentacji
Polski na Puchar Europy w Austrii i wyjechali oni na swoje pierwsze w życiu
zgrupowanie kadrowe do Wałcza.
Trener kadry do współpracy na zgrupowanie w Wałczu powołał także dwóch
płockich szkoleniowców: Grzegorza
Stellaka i Jacka Karolaka.
W Kruszwicy poza doskonałym występem w/w wioślarzy dobrze spisał się także Michał Mikołajewski, który zajął IV
miejsce w konkurencji jedynek juniorów,
ulegając jedynie trzem reprezentantom
walczącym o wyjazd do Francji (wygrał
Kamil Zajkowski). Nadal dobrze spisuje
się Rafał Zajkowski (młodszy brat Kamila), który w konkurencji jedynek juniorów młodszych swój wyścig zdecydowanie wygrał. Także doskonale spisała się
osada czwórki ze sternikiem juniorów
młodszych (Paweł Piłat, Paweł Kotecki,
Kamil Handlarski, Patryk Szelągowski,
ster.Przemysław Kamiński), którzy po
wyrównanej walce zajęli drugie miejsce.
Również doskonałe drugie miejsce po
morderczej walce do ostatniego metra
(przegrywając 0,5 sek.) zajęła osada
ósemki ze sternikiem juniorów młodszych (Jeremi Kuźma, Tomasz Falkiewicz, Mateusz Niedzielski, Jakub Bednarski oraz zawodnicy czwórki juniorów
młodszych). Wszyscy wymienieni
zawodnicy PTW są uczniami Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZST.
Waldemar Rogowski
Sekretarz Zarządu PTW

fikowanego. Strony zgodnie oświadczyły, iż zamierzają dokonać połączenia
AZS działającego przy PWSZ w Płocku
z Miejskim Międzyszkolnym Klubem
Sportowym „Jutrzenka” w jeden klub
sportowy pod nazwą AZS PWSZ „Jutrzenka” Płock. Umowa o połączeniu
podpisana zostanie do 30 czerwca przyszłego roku.
mz

Bez medali, ale z rekordami życiowymi i sporym dorobkiem punktowym wrócili lekkoatleci z MLKL Płock z Mistrzostw Polski
Juniorów

Mistrzostwa lekkoatletów
Tylko MLKL Płock reprezentował
nasze miasto na Mistrzostwach Polski
Juniorów w lekkiej atletyce w Słupsku.
Minima uzyskało pięć dziewczyn, ale
jedna z nich – Renata Gajewska (pchnięcie kulą i rzut dyskiem) musiała zostać w domu z przyczyn zdrowotnych.
Najlepszy wynik uzyskała Monika
Pełka, która w pchnięciu kulą była
siódma z nowym rekordem życiowym
13,22 m. Monika startowała jeszcze
w rzucie dyskiem, zajmując 14. miejsce z wynikiem 35,11m. Na pochwałę

zasługuje również Martyna Sieczkowska, która w skoku wzwyż zajęła 8.
miejsce z wynikiem 170 cm. W tej konkurencji startowała również nasza nadzieja na przyszły rok Angelika Brylska, która była 14. z wynikiem 160 cm.
Angelika w trójskoku zajęła 22. miejsce z wynikiem 10,60 m. Natomiast
w rzucie młotem Katarzyna Kokosińska zajęła 10. miejsce z wynikiem
37,31 m. Trenerami zawodniczek są
Mirosław i Stanisław Nisztor.
MLKL Płock zdobył w tych mistrzostwach 19 punktów.
(nisz)

Rada Polskiego Związku Tenisa Stołowego podsumowała sezon
2008/2009. Przedstawiono klasyfikacje województw, klubów i indywidualne. Wśród wymienionych (po 120 najlepszych) zawodników w każdej z kategorii wiekowej jedynymi przedstawicielkami
płockiego tenisa stołowego okazały się: Aleksandra Lau i Katarzyna Bagrowska. Nadwiślanin Płock, jak na potencjał finansowy i kadrowy klubu, we wszystkich klasyfikacjach zajmuje dobre miejsca.

Tenisiści
po sezonie
W klasyfikacji łącznej klubów, Nadwiślanin Płock zajął 128. miejsce na 542
sklasyfikowane kluby z całej Polski.
Płocczanie i płocczanki zostali wyprzedzeni tylko przez 11 innych klubów
z województwa mazowieckiego, które
w klasyfikacji województw zajęło pierwsze miejsce w kraju. W klasyfikacji za
wyniki indywidualne Nadwiślanin jest
139 (537 klubów), a w klasyfikacji za
wyniki drużynowe płocki klub jest 117.
w Polsce.
Dużo wyższe miejsce, bo 71. w kraju,
Nadwiślanin Płock zajął we współzawodnictwie sportu dzieci i młodzieży
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jeszcze lepiej płocki klub wypadł pod
względem liczby zawodników z licencjami. 40 licencji (23 młodzieżowe i 17
seniorskich) dało Nadwiślaninowi 22.
miejsce (na 718 klubów).
Na tak dobre wyniki klubu wpływ
miały niewątpliwie miejsca zajęte
w ogólnopolskim rankingu młodziczek,

Katarzyna Bagrowska i Aleksandra Lau
(z pucharem)

dziewcząt Aleksandry Lau (13 lat)
i Katarzyny Bagrowskiej (11 lat), jedynych z Płocka wymienionych w podsumowaniu wyników indywidualnych.
Ola jest 18. a Kasia 117. wśród młodziczek w Polsce. W zakończonym sezonie
występowały w III lidze kobiet w zespole Nadwiślanina BS Mazowsze Płock.
Na 117. miejscu w Polsce wśród młodzików sklasyfikowany został Arkadiusz
Joachimowicz z Jeżewa (powiat sierpecki) występujący w klubie Salos Płock/Olimpijczyk Jeżewo.
Blogger N.

23

Jak co roku sceny strzegły 2 płockie lwy. Lew jest jednym z głównych symboli, w kulturze rasta.

„...tutaj wibracje płyną jak Wisła”

Deszcz dźwięków

ISRAEL – też legenda, ale polskiego

reggae

Flaga Etiopii to kolejny symbol rasta; zielony – symbol
ziemi, raju utraconego (Afryki), żółty – piasek lub złoto
zagrabione przez kolonistów, czerwony – krew przelana
w walce z kolonistami

Namiot Jungle i DubStepu – wibrująca muzyczna dżungla często ratowała fanów przed deszczem

Liczy się przekaz
Płock jest jednym z pierwszych miejsc, w których promujecie swoją debiutancką płytę „Living In Love Jah”. W maju zagraliście na festiwalu Reggae Revelation w Knurowie,
teraz przyszedł czas na płocki Reggaeland.
Krzysztof „mFink” Stefaniak: Dokładnie tak. Można powiedzieć, że w Płocku zaczynamy promować naszą płytę. Poprzednie koncerty, jak np. Reggae Revelation, odbywały się
jeszcze przed ukazaniem się albumu.
Jak wam się pracowało nad płytą?
Trochę to trwało, ponieważ mieszkamy w różnych częściach Polski i czasami trudno było się zebrać i grać. Byliśmy zdeterminowani i materiał jednak powstał. Na dziś jesteśmy z niego zadowoleni.
„Życie inspiruje nas do ciągłego tworzenia. W wyniku
tego powstaje nasza muzyka”. Mówiąc „życie”, co dokładnie mieliście na myśli?

Pierwsze namioty na plaży pojawiły się już w czwartek, na
dzień przed festiwalem. Na Grodzkiej i Tumskiej można było
spotkać grupki ludzi, ubranych na zielono-żółto-czerwono. Te
barwy dominowały także przez dwa następne dni. 10-11 lipca
Płock był europejską stolicą muzyki reggae.
„Reggaeland” przyciągnął w tym roku ok. 7 tys. fanów muzyki korzennej, reggae i dub. W piątek, na kilka godzin przed
rozpoczęciem festiwalu, pole namiotowe było już zapełnione.
Długie kolejki przed kilkoma wejściami na teren festiwalu, kilkudziesięciu ochroniarzy i samochody, przywożące muzyczne
gwiazdy „Reggaelandu” – nad tym wszystkim czuwał Grzegorz
Żaglewski, pomysłodawca i organizator imprezy.
Wszyscy pamiętamy II edycję festiwalu – niemal zalaną
strugami deszczu. W tym roku, pogoda nie dopisała tylko pierwszego dnia. Ale nie odstraszyło to publiczności, która tłumnie zgromadziła się pod sceną. Trudne zadanie przypadło zespołowi otwierającemu tegoroczną edycję – gostynińskiemu
Nabi, który musiał szybko rozgrzać przemokniętą widownię.
Ale kiedy ze sceny popłynęły pierwsze dźwięki energetycznego
reggae, nikt nie chciał uciekać przed deszczem.
Późnym wieczorem (po występach United Flavour, Skankan
i dj-ów, występujących w namiotach) na scenie pojawili się jamajczycy z Israel Vibration – żywa legenda sceny reaggae.
Zespół istnieje od 1978 r. (debiut fonograficzny) i ma na koncie jedenaście płyt. Już sam początek działalności Israel Vibration może zaskakiwać. Pomysł założenia zespołu powstał
w dość dziwnych okolicznościach – w szpitalu Mona Rehablilitation Centre, gdzie przebywali trzej założyciele Israel Vibration, cierpiący na chorobę Heinego-Medina. Do dziś muzycy
występują na scenie o kulach.
Kolejna gwiazda (poza polskimi: Habakukiem, Izraelem,
Podwórkowymi Chuliganami) pojawiła się w sobotę. Buju Banton & Shiloh Band również przyjechali z kraju Boba Marleya.
Muzyka Buju Bantona, łączącego energetyczny dancehall z reggae, nie mogła nie spodobać się roztańczonej publiczności.
Nad rozbawionym tłumem czuwały jednak służby porządkowe. Oprócz policji i ochrony, zabawę zabezpieczała również
Straż Miejska. Strażnicy odnotowali 45 wykroczeń i nałożyli 35
mandatów. Najwięcej, bo 28 za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Straż Miejska rozdawała również ulotki „Czy
potrafisz pomóc?”, dzięki którym uczestnicy zabawy mogli
poznać m.in. zasady udzielania pierwszej pomocy.
Kolejna edycja gorącego „Reggaelandu” już za rok. Miejmy
nadzieję, że jeszcze większe gwiazdy przyciągną jeszcze więcej
fanów reggae.
(ms)
zdjęcia: Krzysztof Kaliński

Życie codzienne jest dla nas na tyle interesujące, że piszemy o nim. Wszystkie teksty piszemy sami.
„Nasze teksty to czasami opowieści, a czasami ostrzeżenia”. O czym są te „opowieści”?
Na płycie padają nie raz bezpośrednie słowa, manifesty, jak
np. „Bring Back Love”, które mówią jak bardzo brakuje w naszych czasach miłości. Ciągle gdzieś pędzimy, nie pochylamy
się nad rzeczami, które naprawdę są dla nas ważne.
Przed czym „ostrzegacie”?
W dzisiejszych czasach można ostrzegać przed wieloma rzeczami. Konflikty zbrojne na całym świecie, to co dzieje się na
ulicach wielkich miast – przemoc, narkotyki. Coraz bardziej kłuje nas to w oczy. Być może dlatego, że stajemy się coraz bardziej świadomi. Pewne rzeczy są dla nas lepiej zauważalne, dlatego nie chcemy tego wszystkiego przemilczać, jak robią to niektóre „komercyjne” zespoły. Liczy się przede wszystkim przekaz.
Zadebiutowaliście w tym roku, ale gracie ze sobą już
od dwóch lat.

Cecil „Szkielet” Spence z Israel Viration

Potężna ulewa przed koncertem Israel Vibration nie wystraszyła fanów

Buju Banton na płockiej scenie

Fani reggae przyznają, że przyjeżdżają do Płocka ze
względu na; światowe gwiazdy, piękną „jamajską” plaże, tanie bilety i darmowe pole namiotowe.

Tak. Płyta ukazała się dwa dni temu. Nabi jest „kontynuacją” zespołu Nowa Kultura. Niektórzy z nas grali
w poprzednim zespole. Zmieniliśmy nieco formę, nie odgrzewamy przysłowiowego kotleta, ale robimy coś zupełnie nowego.
Na sierpień i wrzesień zaplanowaliście trasę koncertową. Jakie miasta odwiedzicie?
Jesteśmy w trakcie organizowania koncertów, podpisywania umów, itd. Dlatego nie warto udzielać niepotwierdzonych informacji. Niektórzy z nas pracują, niektórzy studiują. Ciężko znaleźć czas na koncerty. Ale postaramy się grać jak najczęściej. Na pewno wszystko ukaże
się na stronie internetowej.
Możecie już dziś zdradzić, czy przyjedziecie do Płocka?
Na pewno, jesteśmy z Gostynina. To nasz region!

Z wokalistą zespołu Nabi
rozmawiał Mariusz Sepioło

