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Miasto chce usprawnić przejazd al. Piłsudskiego. Dlatego ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z al. Piłsudskiego z uwzględnieniem linii tramwajowej”.

Nowoczesne rozwiązanie

godz. 11, 11 listopada 2008 r. Plac
Narutowicza wypełnili licznie przybyli płocczanie. Kilkanaście minut później
dołączyli do nich ci, którzy uczestniczyli
w mszy św. za Ojczyznę w bazylice katedralnej. W pełnym słońcu, po lewej stronie,
tuż przy wylocie ul. Kościuszki stanęli
w szeregu żołnierze 4 Pułku Strzelców
Konnych (stowarzyszenie) oraz pododdziały rekonstrukcyjne z Sochaczewa i Słupna.
W międzyczasie wolontariusze i harcerze
wpinali w kurtki płocczan biało-czerwone
kokardki. Kilkuletnia dziewczyna spytana
o to czy wie jakie jest święto odpowiedziała: Tak. Urodzinki mojej ojczyzny. Chwilę
potem orkiestra zagrała hymn narodowy,
po którym do zgromadzonych przemówił
prezydent Mirosław Milewski.
– Dzięki ofierze naszych przodków żyjemy
dziś w wolnym państwie. Sto dwadzieścia trzy
lata niewoli to kilka pokoleń, które z wiarą
i żelazną konsekwencją walczyły o wolność.
Czy nas dzisiaj byłoby stać na taki upór
i cierpliwość? Czy mielibyśmy siłę, by konty-

O

nąć, władze miasta chcą przebudować
skrzyżowanie al. Piłsudskiego z torami
kolejowymi.
Koncepcja stworzona przez gdańskie
Konsultacyjne
Biuro
Projektowe
„Krzysztof Żółtowski” zakłada, że tory
kolejowe będą biegły nad al. Piłsudskiego.
Aby to było możliwe trzeba wybudować
wiadukt o długości 53,4 metra. Po obu jego stronach znajdowałby się chodniki dla
pieszych. Dzięki temu osoby, które chciałyby przejść z jednej na drugą stronę ulicy
nie musiałyby np. uruchamiać sygnaliza-

cji świetlnej, która powodowałaby zatrzymanie samochodów.
Budowa wiaduktu jest możliwa, ale
tylko wtedy gdy nawierzchnia alei zostanie obniżona, tak aby np. ciężarówki
mogły bezpiecznie i swobodnie przejeżdżać pod wiaduktem. Spadek wyniósłby
ok. 4 proc. Takie rozwiązanie nie wyklucza, aby po przebudowanej ulicy, tam
gdzie teraz znajduje się pas zieleni, mógł
jeździć tramwaj.
– Według szacunkowych kosztów przebudowa skrzyżowania alei Piłsudskiego

Słoneczny Dzień Niepodległości
nuować działania, które naszym rodzicom,
dziadkom nie przyniosły oczekiwanych rezultatów? – mówił Prezydent. – Wydaje nam się,
że żyjemy w trudnym czasie, w obliczu światowego finansowego kryzysu. I tylko czasem
przebija się głos starszego człowieka, że najważniejsze, że nikt nie umiera z głodu, że jest
dach nad głową. I że teraz są dobre czasy.
Potrzeba nam też wiary w nas samych, że
w odpowiednim momencie będziemy potrafili zachować się właściwie i wykazać się bohaterstwem na miarę naszych czasów.
Po przemówieniu, parlamentarzyści,
przedstawiciele władz lokalnych i instytucji
kultury, kombatanci, przedstawiciele szkół
wyższych, przedsiębiorców i związków zawodowych oraz młodzież złożyli kwiaty na
Płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.
Następnie wszyscy przemaszerowali na
Stary Rynek, gdzie odbyły się pokazy
musztry i walki wręcz. Na koniec na ul. Pie-

karskiej 4 Pułk Strzelców Konnych zaprezentował się w konnej defiladzie, a sokolnik

demonstrował pracę z sokołem. Fotorepor(rł)
taż na str. 11.

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Przypomnijmy, że na czerwcowej sesji
Rady Miasta zastępca prezydenta Tomasz
Kolczyński zaprezentował wizualizację
bezkolizyjnego przejazdu al. Piłsudskiego. Konkretnie chodzi o odcinek, w którym tory kolejowe przecinają aleję.
Teraz, gdy przejeżdża pociąg, samochody stoją w korkach. Według badań
z 2005 roku na wjeździe do Płocka od
strony Wyszogrodu natężenie ruchu wynosi 10 tys. 360 pojazdów na dobę. Przyjęto, że w 2010 roku drogą tą przejeżdżać
będzie prawie 13 tys. pojazdów na dobę,
a pięć lat później 15,7 tys. Wprawdzie
część samochodów będzie mogła wtedy
korzystać z obwodnicy północno-zachodniej, ale i tak ruch będzie znaczny. Wynika to chociażby z faktu, że Płock jest jednym z najbardziej zmotoryzowanych
miast w Polsce. Liczba pojazdów w 2006
roku wynosiła 455 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców. W godzinach szczytu ruch wewnątrzmiejski w rejonie przejazdu mieści się w granicach ok.
3 tys. pojazdów na godzinę. Gdy szlabany
kolejowe zostają zamknięte na 5 minut, po
obu stronach przejazdu tworzą się kolejki
o długości ok. 200 metrów. Aby ich unik-

z torami kolejowymi kosztowałaby około
30 milionów złotych – mówił na czerwcowej sesji Rady Miasta Tomasz Kolczyński. – Z tej sumy pięć milionów trzeba byłoby przeznaczyć na przebudowę części
kolejowej. PKP chce, abyśmy przebudowali tory na odcinku jednego kilometra.
Zastępca Prezydenta przypuszcza, że
prace mogłyby trwać nawet dwa lata, ale
aby nie zablokować całkowicie miasta należałoby je wykonywać etapami. Ponadto,
jeśliby doszło do budowy wiaduktu na 14
dni trzeba będzie zamknąć linię kolejową
na trasie Płock-Kutno. Prawdopodobnie na
ten czas zostanie uruchomiona zastępcza
komunikacja autobusowa na odcinku 8 km.
Pociągi towarowe z i do Orlenu będą jeździły okrężną drogą: od Kutna przez Toruń,
Sierpc do Płocka Trzepowo. Długość trasy
okrężnej wynosić będzie ponad 220 km.
Ale do tych zmian jeszcze daleko. – Na razie zlecamy opracowanie projektu wraz
z kosztorysem – zapowiada Kolczyński.
Firmy, które podejmą się tego zadania
będą miały rok od podpisania z Urzędem
Miasta umowy. W dokumentacji oprócz
budowy wiaduktu znajdą się również opracowania dotyczące m.in. likwidacji istniejących i odtworzenie w innej lokalizacji zatok autobusowych, przebudowy skrzyżowań z drogami osiedlowymi oraz parkingu
osiedlowego po stronie południowej. Konieczne również będzie przebudowanie istniejących instalacji: wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, energetycznej, gazowej,
ciepłowniczej i telewizji kablowej. M.D.

Pokaz walki i samoobrony przygotowany przez uczniów LO im. IV Pułku Strzelców Konnych

Prezydent zarządził

Minęło pół miesiąca

Do wynajęcia
Prezydent przeznaczył do wynajęcia 2 lokale użytkowe: przy ul. Kolegialnej 13 i przy
Bielskiej 61. Pierwszy ma powierzchnię
35,2 mkw., a drugi 97,9 mkw. Oba wyposażone są w instalację elektryczną i wodnokanalizacyjną. Na Kolegialnej jest dodatkowo c.o. i ciepła woda. Lokalami administruje MZGM-TBS i on ogłosi na wynajem publiczny przetarg nieograniczony.
Ponadto w tym samym trybie przeznaczono do wynajęcia 51 lokali w budynku
przy ul. 3 Maja 16, który Gmina Płock nabyła od PBP „Petrobudowa”. Wolne są lokale na parterze, trzecim i czwartym piętrze
o powierzchni od 6 do 47 mkw.

Na sprzedaż
Do zbycia (w formie ustnego przetargu
nieograniczonego) przeznaczono z zasobu
gminy nieruchomość zabudowaną pawilonem handlowo-usługowym o pow. 3.791
mkw. położoną przy al. Kilińskiego, w sąsiedztwie rogatek i szkoły „Siedemdziesiątki”. Budynek wzniesiony został w latach 20. i początkowo pełnił funkcję stajni
dla stacjonującej w Płocku jednostki wojskowej, potem magazynu, a od 2002 roku
zarządzała nim szkoła. Obecnie stan techniczny budynku jest zły. Nieruchomość ma
dostęp do instalacji elektrycznej, woda
i kanalizacja tylko w pomieszczeniach. Cenę wywoławczą ustalono na 1.500.000 zł.
Druga nieruchomość na sprzedaż zlokalizowana jest przy ul. Targowej 173. Teren
o pow. 8.922 mkw. jest zabudowany dwiema halami magazynowo-produkcyjnymi,
wybudowanymi w latach 70. i stanowił
część byłej Fabryki Maszyn Żniwnych. Nieruchomość jest uzbrojona w instalację
elektryczną, wodociagową, telefoniczną,
kanalizację. Drogi wewnętrzne są betonowe, teren oświetlony. Cenę wywoławczą
ustalono na 8 mln złotych.

Bogatszy ARS
Do spółki Agencja Rewitalizacji Starówki miasto wniosło (jako wkład niepieniężny) nieruchomość zabudowaną przy ul.
Królewieckiej 18. O jej wartość podwyższony został kapitał zakładowy spółki, która teraz zarządzać będzie tym obiektem.

Potrzeba 2 dyrektorów
Prezydent powołał dwie komisje konkursowe, które wybiorą kandydatów na
dwa stanowiska dyrektorskie w oświacie.
Konkursy dotyczą Szkoły Podstawowej nr
1 im. Braci Jeziorowskich przy Pasażu Vuka Karadzica i Zespołu Szkół nr 3 przy ul.
Łukasiewicza 11.
(j)

Uwaga, Czytelnicy
Przypominamy, że następny numer
„Sygnałów Płockich” będzie ostatnim
w tym roku, ukaże się około 10 grudnia. Podobnie jak w latach ubiegłych,
w grudniu otrzymacie jedno, bogatsze wydanie gazety z dużą krzyżówką
i ciekawostkami „do poczytania” między przygotowaniami do świat Bożego Narodzenia i kalendarzem na przyszły rok.
(j)

W końcu października na terenie Politechniki Warszawskiej w Płocku odbyła się kolejna akcja poboru krwi, zorganizowana przez Zarząd Rejonowy PCK. Inicjatorem akcji
było Koło Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Krew pobierała ekipa Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – Placówka Terenowa w Płocku. Ambulans został podstawiony przez załogę Komunikacji Miejskiej.
Studenci licznie przybyli uczcić w ten sposób, obchodzone w tym roku, 50-lecie honorowego krwiodawstwa. Krew oddało 71 osób. Na potrzeby lecznictwa pozyskano
31.950 ml krwi.
(j)

Nowy klub radnych
W Radzie Miasta Płocka powstal nowy
klub – stowarzyszenie Nasz Kraj. Tworzą
go 4 radni: Lech Latarski, Jacek Jasion,
Beata Szczytniewska i Wiesław Kossakowski. W ten sposób przestał istnieć
klub radnych niezależnych, a PSL ma

Remont biblioteki
Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa
Naukowego Płockiego przechodzi gruntowny remont. Po odnowieniu czytelni
przyszła kolej na modernizację pomieszczeń magazynowych; wymienia się stare
regały stacjonarne (służące do przechowy-

swoją reprezentację w postaci dwuosobowego koła.
Stowarzyszenie Nasz Kraj powstało
w Warszawie. Założyli je: Wiesław Tkaczyk – ekspert samorządu terytorialnego,
kompozytor Piotr Nagiel i dwaj płocczanie – lekarz Wiktor Tołubiński i radny Jacek Jasion.
(j)

wania zbiorów) na nowoczesne – przesuwane. Remont finansuje PKN ORLEN, od
2007 roku współprącujacy z Towarzystwem Naukowym Płockim.
Lepsze funkcjonowanie Biblioteki im.
Zielińskich, pełniącej funkcję międzyuczelnianej biblioteki akademickiej, to poprawa
jakości życia studiujących płocczan.
(j)

Bliżej klientów
Fabryka New Holland w Płocku to jedyny w Polsce i największy w Europie Centralnej producent kombajnów zbożowych.
Jak co roku, firma zaprosiła do Płocka
swoich kluczowych klientów. Spotkanie
odbyło się w Domu Technika, 6 listopada.
– Naszą strategią jest bycie jak najbliżej
klienta, bo wtedy wiemy czego od nas oczekuje – mówił Alessandro Maritano, dyrektor
handlowy New Holland na obszar Europy
Centralnej. – Sektor rolniczy rozwija się,
między innymi dzięki dotacjom z Unii Europejskiej. Dlatego klienci chcą mieć maszyny
wyprodukowane w najnowszej technologii.
Dyrektor przyznał, że 2008 rok dla całej firmy, nie tylko tej w Płocku, był bardzo dobry.
– Do tej pory sprzedaliśmy 1200 kombajnów,
czyli o ponad 30 proc. więcej niż w roku
ubiegłym – relacjonował. – Nie nadążamy
z produkcją. Na początku 2008 roku prognozowaliśmy, że sprzedamy o 15 proc. więcej.
Jeśli do końca roku utrzyma się podobny
trend, to osiągniemy 40 procentowy wzrost.
– Fabryka od lat 90. nigdy tyle nie produkowała – przyznał Zbigniew Pokorski,

dyrektor zakładu w Płocku. – 2008 rok jest
wyjątkowy, zarówno pod względem liczby
osób zatrudnionych, jak i pod względem
czasu pracy. Linie produkcyjne pracują
przez siedem dni w tygodniu, dzięki czemu
produkcja wzrosła o 60 proc.
Szefostwo firmy spodziewa się, że przyszły rok będzie równie dobry. Dlatego chce
m.in. zwiększyć dostępność punktów kontaktów z klientami. Zanim to się jednak stanie, płocka fabryka otworzyła swoje drzwi;
w Domu Technika pochwaliła się swoimi
osiągnięciami, a na koniec zaprosiła do
zwiedzenia zakładu produkcyjnego. (m.d.)

* Motocyklista Marek Dąbrowski – zawodnik OrlenTeam, po drugim etapie rajdu UAE Desert Challege, zapewnił sobie tytuł mistrza świata
w swojej klasie.
* W ostatnich dniach października zburzony został stary biurowiec ”Mostów” u zbiegu ul. Bielskiej i Tysiąclecia.
* Ekipy Gimnazjum nr 4 (za część teoretyczną) i Gimnazjum nr 8 (za występ artystyczny) wygrały ósmą
edycję konkursu nt. uzależnień
„Wybór należy do ciebie”.
* Wiceprezes Wisły Płock – Janusz
Matusiak został wybrany wiceprezesem PZPN ds. futbolu zawodowego.
* 31 października protestanci obchodzili
swoje święto – 491. rocznicę dnia,
w którym Marcin Luter ogłosił 95 tez,
będących początkiem odłamu chrześcijaństwa. Płocka parafia ewngelicko-augsburska liczy 50 osob.
* Do końca listopada płocczanie powyżej 65. roku życia mogą za darmo
zaszczepić się przeciw grypie.
* Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski spotkał się w Płocku z samorządowcami. Omawiano inwestycje
realizowane przez organy administracji centralnej i samorządy, korzystające ze środków budżetu państwa i programu Natura 2000.
* Senator Eryk Smulewicz zastąpił (20
października) Andrzeja Nowakowskiego na stanowisku szefa płockiej PO.
* W teatrze pocztowcy obchodzili swoje święto „Dzień łącznościowca”.
Dyrektor generalny Poczty Polskiej
wręczył odznaczenia resortowe kilkudziesięciu pracownikom.
* Tadeusz Fabisiak został ponownie
wybrany przewodniczącym Zarządu
Okręgowego Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
na 5-letnią kadencję.
* Tegoroczna akcja „Ratujmy płockie
Powązki” przyniosła rekordowy
plon; na cmentarzach kwestarze
1 i 2 listopada zebrali ponad 43
tys. zł.
* Dyrektor Jagiellonki – Mirosław Piątek zre zy gno wał ze sta no wi ska
– szko łę po pro wa dzi do koń ca
stycznia.
* Szósty pływacki Memoriał im. Cezarego Piórkowskiego zgromadził na
starcie 240 zawodników.
* Budynek na rogu Kolegialnej i Bielskiej kupiła od PZOZ spółka Quatro,
zajmująca się wynajmowaniem powierzchni.
* Szczypiorniści Wisły pokonali Zagłębie Lubin 32:22. 9 goli zdobył Bartosz Wuszter.
* 236 tys. zł kosztowała renowacja
najstarszego Ołtarza Ukrzyżowania
w Katedrze. Prace trwały od czerwca do października br. Pomogli
sponsorzy m.in. Basell Orlen Polyolefins.
* Płockie koło łowieckie im. św. Herberta obchodziło 55. rocznicę istnienia (9 bm.). Było sobotnie
polowanie, a w niedziele sztandar
i medale.
* Sir Arnold Wolfendale - astronom
królowej angielskiej był gościem
sympozjum naukowego w Wyższym
Seminarium Duchownym (13 bm.) i
studentów Politechniki (14 bm.) (j)
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Do 28 listopada mają czas na złożenie oferty firmy, które chcą zająć się przebudową obiektów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Inwestycja realizowana
będzie w ramach zadania pn. „Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno-rekreacyjne”.

Kuracja odmładzająca
Zakres prac obejmuje: rozbudowę i nadbudowę budynku starego basenu (budynek
A), remont i przebudowę dwóch budynków: basenu wioślarskiego i hangaru na łodzie (budynek B), przebudowę przyłączy
pomiędzy obiektem A i B, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu oraz wykonanie instalacji monitorującej cały obiekt.
Budynek A, czyli stary basen został wybudowany w 1963 roku. Po ekspertyzie
technicznej okazało się, że ogólny stan
techniczny konstrukcji głównej jest dobry.
Obiekt ten zostanie kompleksowo wyremontowany i dostosowany do aktualnych
standardów i przepisów techniczno-budowlanych. Budynek zostanie ocieplony i będzie miał nową elewację zewnętrzną.
Rozbudowa będzie polegała na dobudowaniu od strony południowej (w miejscu
istniejącego tarasu) zaplecza socjalnego
oraz nowej klatki schodowej od strony
wschodniej. Schody połączą zaplecze socjalne na parterze z salą gimnastyczną na
poziomie -1. Powstanie ona w miejscu rozebranej niecki basenu i będzie miała wysokość dwóch kondygnacji.
Obiekt będzie dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Głównym celem przebudowy i nadbudowy budynku starego basenu jest zmiana
funkcji jego części głównej, czyli basenu.
Obecny żelbetowy basen zostanie rozebrany, a na jego miejscu zostanie wybudowana sala sportowa o wymiarach: 23,3 m długości, 10,4 m szerokości oraz 6,2 m wysokości. W przyszłości odbywać się tam będą zajęcia gimnastyczne oraz rozgrywane
będą gry zespołowe, np. koszykówka.
W związku z tym, w nowej części tego bu-

dynku, na istniejącym tarasie od strony południowej, powstaną szatnie i łazienki.
Teren wokół budynku zostanie wyłożony kostką betonową. Wzdłuż budynku
A powstanie ciąg pieszo-jezdny.
Budynek B, czyli basen wioślarski został
wybudowany w 1974 roku, a w latach
1997-1999 roku postawiono dobudówkę.
Obiekt ma prawie 900 metrów kwadratowych powierzchni, jest jednopiętrowy,
a jego dach pokryty papą. Po remoncie
kształt dachu się nie zmieni, zostanie on jedynie wymieniony. Od strony wschodniej
ustawiona zostanie centrala wentylacyjnoklimatyzacyjna oraz 10 kolektorów słonecznych.
Po remoncie na parterze będzie m.in. odnowiony basen wioślarski o wymiarach:
15,03 m długości, 7,01 m szerokości oraz
1,2 m głębokości, siłownie, natryski, szatnie dla dziewcząt i chłopców. Na piętrze
znajdą się: pokoje gościnne, biura zarządu
PTW, łazienki oraz pomieszczenie magazynowe.
Hangar na łodzie wioślarskie o pow. 840
mkw. wybudowano w 1963 roku. Po remoncie hangar zyska nadbudowę o lekkiej
konstrukcji, gdzie magazynowane będą łodzie i sprzęt sportowy. Ponadto wykonawca ociepli ściany i stropodach, a także ułoży nowe instalacje wodno-kanalizacyjne,
elektryczne, oświetleniowe i odgromowe.
Łącznik pomiędzy budynkiem A a hangarem na łodzie wioślarskie będzie służył
szkutnikowi.
Inwestycja obejmie również prace przy
murach oporowych działki, które zabezpieczają ścianę szczytową hangaru oraz budynek B przed osuwającą się ziemią. M.D.

Ekologiczniej w Orlenie
Z nieukrywaną satysfakcją, 28 października w PKN Orlen otwarto najnowocześniejszą w Polsce instalację termicznego
przekształcania odpadów, czyli popularnie
mówiąc spalarnię. Inwestycja, niespecjalnie fotogeniczna i atrakcyjna, z pewnością
jednak doceniona zostanie przez ekologów
i płocczan, którzy „na własnej skórze” odczuwają skutki sąsiedztwa potężnego
kombinatu, siłą rzeczy, produkującego
także tysiące ton odpadów.
Dotychczas petrochemiczne odpady
także były przekształcane termicznie w 3
piecach fluidalnych, ale po zaostrzeniu
norm unijnych, dotyczących ochrony środowiska naturalnego, okazało się, że wysłużone piece (pracujące od 25 lat) pilnie
potrzebują wymiany. W czerwcu 2005 roku Wojewoda Mazowiecki zobowiązał
koncern do modernizacji instalacji, dając
na to czas do 30 czerwca 2009 roku.
Nie było na co czekać; spółka Orlen
Eko wzięła się ostro do pracy, rozpisała
przetarg i w pierwszym podejściu wybrała
wykonawcę (konsorcjum VEOLIA WATER SYSTEMS). Postarała się o dofinansowanie inwestycji, bo cały koszt dwuetapowej realizacji zamykał się kwotą blisko
130 mln złotych. Bezzwrotną dotację
w wysokości 19,5 mln zł uzyskano z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost
Konkurencyjności Przedsiębiorstw, resztę

stanowiły środki własne i dopłaty zwrotne
do kapitału, udzielone przez PKN Orlen.
W I etapie, który zakończono w grudniu
2006 roku, wybudowano instalację zagęszczania osadów ściekowych (zbiorniki
i stacja wirówek). II etap obejmował zaprojektowanie i budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych.
Całość już pracuje – unieszkodliwia
w temperaturze 850 – 900 st. C odpady pochodzące z procesów przerobu ropy naftowej i oczyszczania ścieków, produkując
przy okazji ciepło, które włączone jest
do ogólnej sieci zakładowej. Emisja zanieczyszczeń zmniejszyła się kilkunastokrotnie. Ponadto instalacja może być wykorzystana komercyjnie tzn. spalać także odpady ściekowe od innych „producentów” np.
komunalne, pod warunkiem, że będą
wcześniej odpowiednio przygotowane
(wysuszone). Jej zdolność przerobowa
wynosi 50 tys. ton odpadów rocznie, co
zabezpiecza potrzeby Orlenu na co najmniej kilkanaście lat.
– Jesteśmy dumni z tej inwestycji – podkreśla członek zarządu Orlenu Krystian
Pater. Rozwiązuje ona jedną z najważniejszych dla nas kwestii – utylizację odpadów
niebezpiecznych oraz wyraźnie zmniejsza
wpływ zakładu na nasze bezpośrednie otoE.J.
czenie.

Targi edukacyjne
Porządek ze ściekami
„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, iż w związku z realizacją projektu
pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 28 października ogłoszono
przetarg na opracowanie dokumentacji
projektowej dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli GóryCiechomice”.
Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie
osiedli Góry-Ciechomice planowany jest
w ulicach: Tęczowa, Janówek, Św. Faustyny, Ciechomicka, Ziołowa, Lawendowa, Rumiankowa, Miętowa, Herbaciana,
Sygnały Płockie

Tymiankowa, Pedagogiczna, Edukacyjna,
Wakacyjna, Nauczycielska, Semestralna,
Góry, Łącka, Nowoosiedlowa, Przyszkolna. Długość kanałów sanitarnych wynosić
będzie około 9 km, natomiast rurociągów
tłocznych około 3,5 km.
Termin wykonania dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowę
wynosi 8 miesięcy. Oferty należy składać
w siedzibie zamawiającego: „Wodociągi
Płockie” Sp. z o.o., ul. Harc. A. Gradowskiego 11, 09-402, Płock, w sekretariacie
(sala nr 101) w terminie do 18.11.2008 roku, do godziny 9.
jp

Wojewódzki Urząd Pracy (Filia
w Płocku) wspólnie z Powiatowym
i Miejskim Urzędem Pracy organizują 2
grudnia 2008 r. w godzinach 10 – 14
Targi Edukacyjne, które odbędą się
w Domu Technika przy ul. Kazimierza
Wielkiego 41.
Targi są adresowane do wszystkich
osób, które pragną podnieść swoje
kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać
wiedzę. Wszyscy zainteresowani będą
mogli zapoznać się z różnorodnymi
ofertami edukacyjnymi i kierunkami
kształcenia uczelni wyższych, szkół dla
dorosłych oraz instytucji szkoleniowych. Uczestnictwo w Targach pozwoli na uświadomienie potrzeby oraz znaczenia kształcenia przez całe życie,
a także pomoże w nabyciu umiejętności szybkiego przekwalifikowania się,
zgodnie z potrzebami i wymogami lokalnego rynku pracy.

Kontakt z doradcami zawodowymi
podczas trwania targów pomoże również
uczniom odpowiedzieć sobie na pytanie,
kiedy i jak podejmować świadomą decyzję edukacyjną, która decyduje o ich przyszłym zawodzie. Tego typu organizowana
impreza, przygotuje młodzież do wkroczenia na właściwą ścieżkę zawodową.
Podczas targów odbędzie się również
konferencja nt: „Partnerstwo Lokalne dla
Edukacji”, której celem jest wskazanie
uczelniom, instytucjom szkoleniowym
oraz innym jednostkom funkcjonującym
w sferze edukacji, korzyści wynikających
z tworzenia bądź wstępowania do istniejących już Partnerstw Lokalnych. Zostaną
także zaprezentowane możliwości pozyskania środków finansowych z Projektu
Operacyjnego Kapitału Ludzkiego, w którym to programie szczególne znaczenie
mają projekty tworzone w Partnerstwie
Lokalnym.
kk
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z obrad rajców
Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na XXVIII
sesji w dniu 28 października 2008 roku:

1. UCHWAŁA NR 397/XXVIII/08
w sprawie zmian w Budżecie Miasta
Płocka na 2008 rok,
2. UCHWAŁA NR 398/XXVIII/08
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wekslowych,
3. UCHWAŁA NR 399/XXVIII/08
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umów na okres przekraczający rok budżetowy,
4. UCHWAŁA NR 400/XXVIII/08
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych dla realizacji Projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV” w związku

z wnioskowaniem o dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
5. UCHWAŁA NR 401 /XXVIII/08
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie
przez Gminę Miasto Płock realizacji zadań centralnego organu administracji rządowej – Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad w zakresie budowy odcinka drogi krajowej w Płocku,
6. UCHWAŁA NR 402/XXVIII/08
w sprawie zmian w Statutach Osiedli.
7. UCHWAŁA NR 403 /XXVIII/08
w sprawie nadania imienia placówce
kształcenia ustawicznego,
8. UCHWAŁA NR 404 /XXVIII/08
w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych,
9. UCHWAŁA NR 405/XXVIII/08
w sprawie wytycznych do Polityki Parkingowej miasta Płocka, zasad i trybu

działania organów samorządu miasta
Płocka w zakresie ustalenia wymagań
i obowiązków urządzania lub wydzielania miejsc postojowych dla pojazdów
użytkowników stałych i przebywających
okresowo, w tym również miejsc postojowych dla pojazdów, z których korzystają
osoby niepełnosprawne oraz podstaw
kształtowania w tym zakresie wskaźników ilościowych i jakościowych obowiązujących w granicach administracyjnych
miasta Płocka oraz zasad przejęcia przez
organy samorządu miasta Płocka obowiązku zapewnienia miejsc postojowych
w zastępstwie innych podmiotów,
10. UCHWAŁA NR 406/XXVIII/08
w sprawie oddania w użyczenie pomieszczeń użytkowych o powierzchni 220,00
m2, 23,40 m2 oraz 12,00 m2 mieszczących
się w budynku przy ul. Kościuszki 5 Katolickiemu Stowarzyszeniu Pomocy im. Św.
Brata Alberta,

11. UCHWAŁA NR 407/XXVIII/08
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości zabudowanej działka
nr 917 przy ul. Kilińskiego 11 Stowarzyszeniu „Monar” w Warszawie –
Punktowi Konsultacyjnemu „Monar”
w Płocku,
12. UCHWAŁA NR 408/XXVIII/08
zmieniająca uchwałę nr 313/XXII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 18 marca 2008r.
w sprawie określenia zadań rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2008),
13. UCHWAŁA NR 409/XXVIII/08
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, działającymi na terenie
Miasta Płocka, na 2009 rok”.

kingowych, a jeśli w strefie I to jedynie 40 –
argumentowała. – Oznacza to, że poza centrum cena za metr kwadratowy mieszkania
wzrośnie o 1-2 tysiące złotych.
Radna była także ciekawa, jak miasto
wyegzekwuje od inwestora, aby 10 proc.
miejsc parkingowych było ogólnodostępnych.
– Miejsca parkingowe są teraz najczęściej usytuowane w podziemiach budynków, tak zaprojektowano między innymi
Złoty Róg. Deweloperzy nie mogą nastawiać się wyłącznie na maksymalny zysk
i jednocześnie uciekać od zapewnienia
miejsc parkingowych – uważa zastępca
prezydenta Płocka Tomasz Kolczyński.
– Przedstawiając takie wskaźniki chcemy
uniknąć sytuacji, w której właściciel dużego
obiektu handlowego na całej nieruchomości wybuduje obiekt, a zapewnienie miejsc
parkingowych zrzuci na miasto – tłumaczył
dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Krzysztof Kwiatkowski.
W szczególnych przypadkach miasto może od właściciela terenu przejąć obowiązek
zapewnienia miejsc parkingowych, np. wtedy gdy wielkość nieruchomości nie pozwoli
na ich wybudowanie. Wówczas właściciel
terenu, administrator czy deweloper będzie
mógł złożyć w tej sprawie wniosek do Urzędu Miasta, a po zawarciu umowy będzie
musiał za zwolnienie z obowiązku zapewnienia parkingów zapłacić. Podstawę do
ustalenia stawki za miejsca tworzone przez
samorząd będzie stanowił średni koszt budowy jednego miejsca parkingowego.
Autorzy dokumentu pomyśleli także
o rowerach i wózkach dziecięcych. W każ-

dym budynku wielorodzinnym, niezależnie od strefy, na każde 10 mieszkań powinno być minimum jedno pomieszczenie
przeznaczone na wózki i rowery.
O miejscach do pozostawienia rowerów
pomyślano także w przypadku internatów,
akademików, schronisk turystycznych,
domów dziecka, dużych obiektów handlowych, targowisk, a nawet biur i banków.
Zgodnie z wytycznymi polityki parkingowej miasto będzie musiało zapewnić miejsca parkingowe dla autokarów i samochodów ciężarowych wzdłuż trasy mostowej
oraz planowanej obwodnicy północnej.
Na tych parkingach mają powstać m.in.
sanitariaty i punkty gastronomiczne.
Według nowych wytycznych, został już
zaprojektowany między innymi blok komunalny przy ulicy Misjonarskiej, który
ma powstać do jesieni przyszłego roku.

Na ostatniej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie wytycznych do
polityki parkingowej dla Płocka

Określone są w niej zasady oraz tryb
działania w zakresie ustalenia wymagań
i obowiązków urządzania lub wydzielania
miejsc postojowych, w tym także dla pojazdów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Najprościej mówiąc chodzi
o to, aby przy powstających lub przebudowywanych budynkach znajdowała się odpowiednia liczba miejsc parkingowych.
Miasto chce także w przyszłości ograniczyć ruch pojazdów na Starym Mieście.
Obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych ma spoczywać na właścicielu lub zarządcy nieruchomości. Jedynie w nielicznych – określonych w dokumencie – sytuacjach ten obowiązek może na siebie przejąć miasto, ale za opłatą.
Płock został podzielony na trzy strefy
parkowania. Dla każdej określono wskaźniki ilościowe i jakościowe, czyli dokładnie podano ile musi być miejsc postojowych dla różnych typów budynków.
Strefa I obejmuje teren Starego Miasta
i ograniczona jest ulicami: Kazimierza
Wielkiego, Nowowiejskiego, Ostatnią,
Królewiecką, 1 Maja, Sienkiewicza, al.
Kilińskiego, ul. Mostową, Rybaki, brzegiem Wisły do Rogatek Dobrzyńskich.
Strefa II to teren o dobrej dostępności do
komunikacji zbiorowej ograniczony: ujściem rzeki Brzeźnicy, ulicami: Kazimierza
Wielkiego, Dobrzyńską, al. Kobylińskiego, ul. Łukasiewicza, Tysiąclecia, Mickiewicza, Lasockiego, Dworcową, al. Piłsudskiego, ul. Strzelecką, Wyszogrodzką,
Głowackiego, Partyzantów, Świerkową,
Norbertańską, wschodnią granicą Miejskiego Ogrodu Zoologicznego i brzegiem
Wisły. W obręb ten nie wchodzi strefa I.
Ponieważ w strefie I i II odległość do
najbliższego przystanku nie jest większa
niż 400 metrów, uważa się, że łatwiej poruszać się autobusami Komunikacji Miejskiej niż prywatnymi samochodami. Dlatego miasto chce, aby w tych strefach
podnieść jakość transportu zbiorowego.
Ponadto plany są takie, żeby na Starym
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Mieście i w śródmieściu 20 proc. miejsc
postojowych znajdowało się w garażach
(otwartych lub zamkniętych).
Gdyby jednak ktoś chciał postawić nowy budynek lub przebudować stary, stojący w strefie I lub II będzie musiał zastosować się do wytycznych. Oznacza to np.,
że budując obiekt mieszkalny wielorodzinny na Starym Mieście inwestor będzie
musiał zapewnić 1 miejsce postojowe na
jedno mieszkanie. W strefie II na jeden lokal będzie musiało przypadać 1,5 miejsca
parkingowego, z czego minimum 10 proc.
będzie ogólnodostępna. W przypadku budowy np. hotelu w strefie I jedno miejsce
postojowe będzie przypadać na 4 pokoje,
a w strefie II na dwa pokoje.
Obowiązek stworzenia największej liczby miejsc parkingowych będą mieli ci inwestorzy, którzy będą chcieli budować na
obszarze pozaśródmiejskim, czyli w strefie
III. Tam na jedno mieszkanie przypadać
będą dwa miejsca parkingowe, a 10 proc.
z nich będzie ogólnodostępna. W uchwale
wskazane są też minimalne wymagania
przy budowie m.in. biurowców, internatów, banków czy obiektów handlowych.
10 procent miejsc parkingowych ma
być przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Powinny się one znajdować jak najbliżej obiektu, nie dalej niż 100 metrów.
Nie wszyscy zadowoleni

– Jesteśmy przeciw przyjęciu uchwały,
gdyż jej projekt nie był opiniowany przez społeczeństwo, spółdzielnie mieszkaniowe czy
deweloperów – mówił Piotr Nowicki z SLD.
Zastępca prezydenta Tomasz Kolczyński wyjaśnił, że taka opinia nie jest konieczna. – Zresztą zapisy w tym dokumencie mogą być zmienione, jeśli zajdzie taka
potrzeba – mówił.
Radna Bożena Musiał miała zastrzeżenia,
że nie wszyscy inwestorzy traktowani będą
jednakowo. – Jeśli deweloper będzie chciał
postawić blok z 40 mieszkaniami w strefie
III to będzie musiał zapewnić 80 miejsc par-

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Strefy, wskaźniki i ograniczenia

Bieżąca aktualizacja

Wytyczne do polityki parkingowej zostały już uwzględnione w najnowszych
planach zagospodarowania przestrzennego. Teraz są już obowiązującą normą, zarówno do planów zagospodarowania, które Rada Miasta będzie przyjmowała
w przyszłości jak również tam, gdzie takich dokumentów nie ma. Przyjęte na
ostatniej sesji Rady Miasta wskaźniki
miejsc parkingowych, mogą być zmieniane w zależności od sytuacji.
Za przyjęciem uchwały w sprawie wytycznych do polityki parkingowej było 15
radnych, pięciu było przeciw, a sześciu
wstrzymało się od głosu.
Małgorzata Danieluk
Sygnały Płockie
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ateriał był bardzo obszerny, bo zawierał aż 96 stron. Znalazły się
tam dane m.in. z policji, straży miejskiej
i pożarnej, monitoringu wizyjnego miasta, prokuratury i sanepidu. W podsumowaniu możemy przeczytać, że według tych służb bezpieczeństwo mieszkańców Płocka należy ocenić na poziomie dobrym i z roku na rok skala zagrożeń społecznych, w wielu dziedzinach, jest coraz mniejsza lub pozostaje
na niezmienionym poziomie.
Płocczanie czują się bardziej bezpieczni, m.in. dlatego, że mają lepszy
kontakt ze służbami odpowiedzialnymi za utrzymanie ładu i porządku publicznego. Dodatkowe patrole policji,
finansowane z budżetu miasta, spowodowały, że znacznie ograniczono zdarzenia o charakterze przestępczym.
Ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa płocczanom spełnia monitoring wizyjny miasta. Dzięki niemu,
mniej jest przypadków dewastacji mienia, kradzieży czy rozbojów. Jeśli już
do takich incydentów dochodzi, służby
działają szybciej i przez to sprawcy są
częściej ustalani.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa na
drogach należy wybudować obwodnice
Płocka oraz trzecią przeprawę drogowokolejową, aby w ten sposób wyeliminować przejazd przez centrum miasta samochodów z ładunkami niebezpiecznymi.
Radni chwalili przygotowanie materiału, ale nie obyło się bez pytań i zastrzeżeń.

M

Narkotyki

Tomasz Maliszewski i Piotr Nowicki
zaniepokojeni byli wzrostem w Płocku
przestępstw związanych z narkotykami.
– Czy szkoły są monitorowane pod kątem sprzedaży w nich środków odurzających? – dopytywał Nowicki.
– W płockiej komendzie policji działa
specjalny zespół ds. narkotyków – tłumaczył komendant Jarosław Brach – Od
początku roku zatrzymano blisko 90
dilerów środków odurzających, z czego
w ciągu dwóch ostatnich miesięcy – 27.
Brach zapewnił, że policjanci poważnie traktują problem narkotykowy
i robią wszystko, aby ograniczyć handel, także w szkołach. Niestety, do pla-

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone
podczas XXVIII sesji
Rady Miasta Płocka:
Piotr Szpakowicz

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Wnoszę o wycięcie, ewentualnie redukcję 30% korony wierzb, znajdujących się przy kładce dla pieszych przez
Rosicę i na zakręcie ul. Gmury. 2/ Proszę o udzielenie informacji o zakresie
zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” – czy obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż całej ulicy
Wierzbowej, Wilczej i Sarniej?
Sygnały Płockie

Na październikowej sesji radni zapoznali się z informacją nt. bezpieczeństwa w Płocku w 2006 roku

Na poziomie dobrym

Radni na sesji dopytywali o możliwość
zmiany siedziby płockiej komendy policji, gdyż obecna jest w fatalnym stanie.
– Od dwóch lat deklarujemy chęć
współpracy przy budowie nowego budynku – mówił zastępca prezydenta Dariusz
Zawidzki. – Ale od komendanta głównego policji usłyszeliśmy, że nie ma na ten
cel pieniędzy. Nie możemy wziąć na siebie
całego finansowania, bo nas na to nie
stać. Oblicza się, że budowa nowej komendy kosztować będzie około 40 milionów złotych.
Wypowiedź zastępcy prezydenta poparła Wioletta Kulpa. – Samorząd nie
jest organem założycielskim policji –
mówiła. – To parlamentarzyści powinni
się bardziej zaangażować w ten projekt
i lobbować na rzecz przeznaczenia na
ten cel pieniędzy z budżetu państwa.
– Komendant wojewódzki policji powiedział ostatnio, że pojawiła się szansa, aby połowa środków na budowę komendy w Płocku pochodziła z budżetu
policji – wyjaśniał Jarosław Brach. – W
takim przypadku w przyszłym roku komenda wojewódzka mogłaby zabrać się
za opracowanie dokumentacji.

cuje z fotoradarami oraz wystawia mandaty za złe parkowanie.
Na poparcie swojej wypowiedzi, Gapińska przytaczała dane. W 2006 roku
Straż Miejska przeprowadziła ponad
9,3 tys. kontroli związanych z bezpieczeństwem w komunikacji. W ubiegłym roku tych kontroli było już 13,5
tys. Z większą liczbą kontroli wiąże się
też liczba ujawnionych wykroczeń;
w 2006 roku było ich 2,7 tys., a rok
później prawie 7,5 tys. – Nie takie są
zadania Straży Miejskiej – powtarzała.
– Strażników brakuje na przykład
w okolicach szkół czy w miejscach,
gdzie uczniowie chodzą na wagary.
Niech funkcjonariusze zajmą się tym
problemem, bo dla mnie priorytetem
działań strażników nie jest wystawianie
mandatów.
– Nie zgadzam się z opinią, że Straż
Miejska koncentruje się tylko na wyłapywaniu kierowców przekraczających prędkość – mówił radny Paweł Kolczyński. –
Świadczą o tym chociażby liczby; kontrole dotyczące bezpieczeństwa w komunikacji stanowiły jedynie 24 procent wszystkich kontroli. Ponadto na 44 strażników,
którzy wychodzą na miasto, tylko jeden
zajmuje się obsługą fotoradaru.
– Gdyby Straż Miejska nie pracowała
z fotoradarem, oznaczałoby to, że samorząd zgadza się na łamanie prawa przez
kierowców przekraczających prędkość –
dopowiadał Dariusz Zawidzki.
Wioletta Kulpa nie zgodziła się z zarzutem Elżbiety Gapińskiej, że mimo zwiększenia liczby etatów w Straży Miejskiej,
na ulicach miasta nie widać patroli. – Miasto finansuje wspólne patrole strażników
i policjantów – mówiła Kulpa. – W 2007
roku tych patroli było 763, a przez dziewięć miesięcy 2008 roku już 861.

Policja municypalna

Podolszyce zagrożone?

Dużo zastrzeżeń do pracy Straży
Miejskiej miała radna Elżbieta Gapińska. – Nie do końca zajmuje się tym,
czym byśmy chcieli – mówiła. – Ze sprawozdania wynika, że straż głównie pra-

Beata Szczytniewska chciała wiedzieć, jak Straż Miejska i policja oceniają bezpieczeństwo na Podolszycach.
– Coraz częściej dzieciom kradzione
są telefony komórkowe oraz drobne

Tomasz Maliszewski
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Zwracam się z prośbą o przeprowadzenie naprawy ul. Sienkiewicza 2/ Proszę o udzielenie szczegółowej informacji, w jakim terminie zostanie dokonana
przebudowa lub kapitalny remont budynku i sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej nr 11.

neczkowej. 4/ Dlaczego opóźnia się modernizacja sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ul. Wyszogrodzkiej z Jana
Pawła II i Armii Krajowej?

cówek oświatowych funkcjonariusze
nie mogą wchodzić z psem wyszkolonym do wykrywania narkotyków.
– Takie jest orzeczenie rzecznika
praw obywatelskich i musimy się do tego stosować – wyjaśniał komendant. –
Do ucz niów sta ra my się do trzeć
z działaniami profilaktycznymi. Wspólnie z Urzędem Miasta zorganizowaliśmy akcję pod nazwą „Przystanek PaT,
czyli profilaktyka a teatr”. Prowadzimy też pogadanki, również na wniosek
dyrektorów szkół.
Warunki pracy

Elżbieta Podwójci-Wiechecka

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Czy został wykonany projekt modernizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wyszogrodzkiej? 2/ Dotyczy
stanu technicznego parkingu wielopoziomowego przy ul. Jana Pawła II, będącego w zasobach MTBS. 3/ Dotyczy ułożenia płyt chodnikowych wzdłuż płotu MP
nr 37, a dzikim boiskiem obok górki sa-

Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o usunięcie drzewa na ul. 1
Maja przy przychodni Eskulap i na ul.
Misjonarskiej przy posesji nr 8. 2/ Bardzo proszę o wyrównanie zadoleń na ul.
Kutnowskiej, naprzeciw byłej cegielni.
Beata Szczytniewska

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Wnoszę o przebudowę wyjazdu
z Auchan i OBI na ul. Czwartaków. 2/
Proszę o rozbudowę ul. Czwartaków –
po dwa pasy ruchu w obu kierunkach –
poprzez likwidację parkingów po pół-

kwoty pieniędzy – mówiła. – Więcej też
jest kradzieży samochodów.
– W tym roku otrzymaliśmy w Płocku
zgłoszenia o zginięciu 40 aut – mówił
Jarosław Brach. – Około połowa tych
zdarzeń wystąpiła na Podolszycach,
gdyż jest to typowe blokowisko. Liczba
kradzieży w porównaniu z ubiegłym rokiem nie wzrosła drastycznie. Chcę
przypomnieć, że jeszcze kilka lat temu
dziennie ginęły 1-2 samochody.
Komendant przyznał, że na Podolszycach policja nie odnotowuje zgłoszeń,
dotyczących kradzieży przedmiotów
i pieniędzy nieletnim.
Inne dane przedstawił Wojciech Wasilewski, zastępca naczelnika wydziału
prewencji Straży Miejskiej. – Po zgłoszeniach od mieszkańców zmasowaliśmy działania na terenie Podolszyc –
mówił. – Po dwóch miesiącach zrobiliśmy rozpoznanie i okazało się, że jest
lepiej, że nie ma aktów wandalizmu,
a zbierające się grupy młodzieży nie zagrażają przechodniom.
Inne osiedla

Wasilewski odpowiadał też na pytania Tomasza Maliszewskiego związane
z bezpieczeństwem na osiedlu Kochanowskiego oraz na terenie ogródków
działkowych, których właściciele skarżą
się na kradzieże. – Ulice: Kochanowskiego, Traugutta zostały wpisane na
tzw. listę miejsc zagrożonych, bo mamy
wiele zgłoszeń – tłumaczył. – Dlatego
wysyłamy tam więcej patroli.
Zastępca naczelnika wydziału prewencji mówił, że strażnicy mają klucze do
wszystkich ogródków działkowych
i przeprowadzają kontrole również w godzinach nocnych. – Niestety, całkowite
wyeliminowanie kradzieży w tych miejscach nastręcza trudności, gdyż często
działki zajmują duży teren – tłumaczył.
Po wysłuchaniu odpowiedzi, 19 radnych zagłosowało za przyjęciem informacji nt. bezpieczeństwa, a pięciu
wstrzymało się od głosu.
Małgorzata Danieluk

nocnej stronie ulicy. 3/ Wnoszę o drugi
pas jezdni na ul. Jana Pawła II od Wyszogrodzkiej do Czwartaków.
Krzysztof Buczkowski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Czy przeprowadzony w 2007 roku remont kamienicy przy ul. Kościuszki 3B
był realizowany z wykorzystaniem środków unijnych lub innych pochodzących
spoza budżetu miasta? 2/ Ile kamer obrotowych, a ile statycznych jest zainstalowanych na płockich ulicach? Czy UM
planuje wymianę statycznych na obrotowe? 3/ Jaka jest łączna moc świateł wykorzystywanych do iluminacji mostu
i ile płaci UM za 1kWh prądu? Kto będzie zajmował się konserwacją iluminacji i jak długo były eksploatowane poprzednie lampy na moście?
Opr. (j)
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Imię dla szkoły
Cen trum Kształ ce nia Usta wicz ne go bę dzie no sić imię „Po ko le nia
Ko lum bów”. Pla ców ka mie ści się
przy al. Pił sud skie go 6. Z wnio skiem o na da nie szko le ta kie go
imie nia wy stą pi ła ra da pe da go gicz na oraz sa mo rząd słu cha czy. W uza sad nie niu wnio sku czy ta my m.in.:
na da nie CKU imie nia poz wo li na
re a li za cję wie lu za dań wy cho waw czych oraz bę dzie po moc ne
w kształ to wa niu u ucz niów przy wią za nia do swo jej szko ły i pro mo wa nia jej po zy tyw ne go wi ze run ku.
W głosowaniu wybrano symboliczną
generację młodych ludzi, wchodzących w dorosłość – Pokolenie Kolumbów. Tym mianem określano Polaków,
urodzonych około 1920 roku, którzy

w momencie wybuchu II wojny światowej wkraczali w dorosłość, a bieg historii zmusił ich do nierównej i tragicznej w skutkach walki w obronie ojczyzny. Taki patron zobowiązuje.
Pomysł nadania placówce imienia
Pokolenia Kolumbów wyrósł w przekonaniu, że warto wspominać bohaterską przeszłość i pielęgnować ją, bo
z niej wyrastamy. W trudnych czasach
narastającej przemocy i demoralizacji
życia publicznego jest to istotny aspekt w wy cho wa niu współ czes ne go
mło de go po ko le nia. Niez będ ne jest
więc przybliżanie osobowości, które
własnym przykładem dostarczają najlepszych wzorców do naśladowania
i stanowią życiowy drogowskaz.
(m.d.)

Radni zdecydowali o zmianach w regulaminie przyznawania stypendiów sportowych. Nie obyło się jednak bez kłopotów.

Bez dyskryminacji
Już na początku sesji Piotr Nowicki
chciał, aby ten punkt zdjąć z porządku
obrad. – Przed podjęciem tej uchwały
powinny być przeprowadzone rozmowy
i konsultacje z Radą Sportu – argumentował. – Tworzą ją ludzie związani ze
sportem, którzy mieli duże osiągnięcia.
– Wprowadzenie zmian nie wymaga
opinii rady – tłumaczył zastępca prezydenta Tomasz Kolczyński. – Rada
Sportu jedynie opiniuje wnioski stypendialne.
Zastępca Prezydenta wyjaśnił, że
nowe zapisy w regulaminie pozwolą
przyznawać stypendia także tym zawod ni kom, któ rzy nie upra wia ją
dyscyplin olimpijskich lub paraolim-

pijskich. – Do tej pory nie było takiej
możliwości, więc te osoby były dyskryminowane – mówił Kolczyński.
Według starych zasad stypendia nie
były przyznawane zawodnikom, którzy
osiągnęli sukcesy po terminie składania
wniosków stypendialnych. Nowy regulamin to zmienia.
14 radnych było przeciw zdjęciu tego
projektu uchwały z porządku obrad,
a 10 radnych chciało, aby nie dyskutować na ten temat. W końcowym głosowaniu nad wprowadzeniem nowego regulaminu przyznawania stypendiów
sportowych „za” opowiedziało się 18
radnych, dwóch było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu.
(m.d.)

Radni zapoznali się z informacją na temat współpracy miasta ze szkołami wyższymi w Płocku

Dotacje, dyplomy i rozwój
Przypomnijmy, że Rada Miasta
w grudniu 2004 roku postanowiła
wspierać działalność państwowych
i niepaństwowych szkół wyższych, funkcjonujących w Płocku.
W 2008 roku miasto wspierało placówki m.in. w zakresie rozwoju i modernizacji bazy lokalowej. Politechnika
Warszawska Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku otrzymała
dotację z Wydziału Edukacji w wysokości 383 tys. zł. Pieniądze te zostały
przeznaczone na: modernizację i unowocześnienie bazy laboratoryjnej (w
tym zakup sprzętu komputerowego),
wymianę windy osobowo-towarowej
w gmachu głównym przy ul. Łukasiewicza oraz na remont sal dydaktycznych.
Ponadto ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej kwotą 3 tys. zł dofinansowane
zostało zadanie pn. „Rekultywacja części starych trawników, uzupełnienie nasadzeń oraz pielęgnacja drzew, krzewów ozdobnych i trawników na terenie
przy Domu Studenckim „Wcześniak”
oraz przy stołówce”.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w tym roku otrzymała 190 tys. zł.
Większość – 170 tys. zł – placówka
przeznaczyła na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
Resztę wydano na pomoce dydaktyczne. Ponadto PWSZ kupiła książki i podręczniki do Biblioteki Głównej Uczelnianej za 100 tys. zł. Pieniądze te pochodziły z dotacji z Wydziału Edukacji
Urzędu Miasta.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta,
szkoły wyższe mogą zgłaszać wnioski
o wynajęcie lokalu wchodzącego
w skład mieszkaniowego zasobu miasta
z przeznaczeniem dla pracowników naukowych i dydaktycznych. W 2008 roku do Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej nie wpłynął żaden taki wniosek.
Od lutego 2008 roku Towarzystwo
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Wspierania Szkolnictwa Wyższego
i Oświaty realizuje zadanie pn. „Prowadzenie na rzecz społeczności lokalnej
działań w zakresie edukacji i oświaty –
tworzenie systemu wspomagania dzieci
i młodzieży szczególnie uzdolnionych
oraz podwyższanie jakości pracy placówek oświatowych”. W ramach tego zadania sprawowana jest opieka merytoryczno-psychologiczna nad uczniami
uzdolnionymi z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. W ramach działań pozaszkolnych biorą oni udział

Uczel nie wyż sze współ pra cu ją
z miastem również w zakresie rozwoju
kultury, sportu i turystyki. Miasto pomagało przy przygotowaniu lub dofinansowaniu takich imprez jak m.in.:
III Międzynarodowy Festiwal Judo
Dzieci i Młodzieży (Szkoła Wyższa
im. Pawła Włodkowica), koncert jubileuszowy Zespołu Tańca Ludowego
„Masovia” (Politechnika Warszawska
– Szkoła Nauk Technicznych i Społecz nych), Ju we na lia (PW-SNTiS),
Studencki Festiwal Piosenki „Kator-

lepsze prace magisterskie, inżynierskie
i licencjackie o tematyce naukowo-badawczej związane z rozwiązywaniem
problemów gospodarczych i społecznych oraz technicznych Płocka. W roku akademickim 2007/2008 na konkurs wpłynęło siedem prac: 3 magisterskie i 4 licencjackie z trzech uczelni: PW-SNTiS, PWSZ i Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica. Laureaci
otrzymali od Prezydenta Płocka nagrody pieniężne w wysokości od 1 do 4
tys. zł.
Co na to szkoły

w projekcie edukacyjnym – Deltaklub.
Do czwartej edycji programu zgłosiło
się 87 uczniów, z których do programu
zakwalifikowano 52. W roku szkolnym
2008/2009 zajęcia odbywają się w 9
grupach (matematyka, fizyka, chemia +
grupa informatyczna). W sumie uczestnikami projektu jest 135 uczniów.
Natomiast w płockich przedszkolach
i szkołach podstawowych wdrożony został program, mający na celu stymulowanie kreatywności uczniów pn. „Nasza
szkoła – szkołą wspierającą uzdolnienia”.

ga” (PWSZ), dwa koncerty chóru Vox
Juventutis PWSZ (na zdjęciu).
W 2008 roku z budżetu miasta dofinansowano organizację konferencji „40lecie Instytutu Inżynierii Mechanicznej
Wydziału Budownictwa, Mechaniki
i Petrochemii PW w Płocku” oraz III
Międzynarodową Konferencję Naukową „Gospodarka w warunkach integracji europejskiej”, zorganizowaną przez
PWSZ.
Prezydent Płocka ogłosił III edycję
konkursu „Dyplom dla Płocka” na naj-

Na sesję Rady Miasta przybyli przedstawiciele dwóch uczelni: prof. Jacek
Kubissa z PW-SNTiS oraz doc. dr Jan
Kalinowski – prorektor ds. studenckich
i nauczania PWSZ.
Prof. Jacek Kubissa przypomniał, że
Politechnika Warszawska działa już 41
lat. – Misją placówki, oprócz działań
dydaktycznych i naukowych, jest działanie na rzecz miasta i regionu we współpracy z dużymi zakładami przemysłowymi – mówił. – Współpracujemy również
z władzami miasta. Jestem zadowolony
z jej rezultatów. Chciałbym, aby głównym naszym wspólnym celem stało się
stworzenie takich kierunków studiów,
które w przyszłości zapewniłyby pracę
absolwentom.
Jan Kalinowski przyznał, że PWSZ
już stara się dostosowywać kierunki studiów do potrzeb rynku. – Pomaga w tym
nam również miasto – mówił. – Liczę, że
ta współpraca się zacieśni.
Zastępca prezydenta Tomasz Kolczyński wspomniał, że warto byłoby reaktywować działalność Konwentu Rektorów.
Po wysłuchaniu informacji nt. współpracy miasta z uczelniami wyższymi
wszyscy radni obecni na sali obrad byli
za przyjęciem materiału.
Małgorzata Danieluk
Sygnały Płockie

*WYBORY*WYBORY*WYBORY*WYBORY*WYBORY*WYBORY*WYBORY*WYBORY*WYBORY*WYBORY*WYBORY*WYBORY*WYBORY*

Płocczanie (nie) głosowali
26 października odbyły się wybory do jednostek
pomocniczych miasta Płocka – Rad Mieszkańców
Osiedli.
Kandydatom, którzy mieszkają na małych osiedlach dużo łatwiej było uzyskać wymaganą liczbę
głosów. Np. na osiedlu Pradolina Wisły, aby powstała Rada Mieszkańców Osiedla (czyli, aby osiągnięty
został 8-proc. próg wyborczy) do urn musiało pójść
31 osób, a w Trzepowie – 47. Dużo trudniej mieli
kandydaci z dużych osiedli m.in. Łukasiewicza czy
Podolszyc Północ. Aby wybory były ważne w lokalach wyborczych powinno zjawić się odpowiednio:

829 i 726 osób. Podobne problemy mieli ci, którzy
chcieli działać na osiedlach: Kochanowskiego, Kolegialna, Wyszogrodzka i Podolszyce Południe.
Frekwencja w całym Płocku wyniosła 9,43 proc.,
ale nie oznacza to, że wszystkie osiedla zmobilizowały się. Jak się okazało, na dużych osiedlach wyborcy aż tak chętnie do urn nie ruszyli. Najmniej osób
głosowało: na Skarpie (1,86 proc. uprawnionych), na
Podolszycach Południe (2,26 proc.), na osiedlu Kolegialna (2,62 proc.), Podolszycach Północ (2,7 proc.)
i na osiedlu Kochanowskiego (2,63 proc.). Ośmioprocentowego progu wyborczego nie przekroczyły

też osiedla: Dworcowa (4,19 proc.), Łukasiewicza
(3,8 proc.), Tysiąclecia (3,79 proc.) i Wyszogrodzka
(6,04 proc.).
Wyborcy zmobilizowali się jedynie na małych, leżących na peryferiach miasta osiedlach. Oznacza to,
że tylko na osiedlach: Borowiczki, Ciechomice, Góry, Imielnica, Pradolina Wisły, Radziwie, Stare Miasto, Trzepowo i Winiary będą Rady Mieszkańców
Osiedli.
Poniżej podajemy frekwencję na tych osiedlach,
nazwiska członków nowych Rad i liczbę zdobytych
przez nich głosów.
(m.d.)

BOROWICZKI:

IMIELNICA:

STARE MIASTO:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu - 316
(11,1 proc. uprawnionych do głosowania)
Liczba głosów ważnych – 311
1. Białaszek Maria Jolanta – 202
2. Brzuzy Beata – 140
3. Dąbkowska Bożena – 160
4. Dobrzeniecki Robert – 155
5. Gradomski Ireneusz Stanisław – 157
6. Karczewski Stefan – 172
7. Kowalski Andrzej Ryszard – 168
8. Kozakiewicz Jolanta – 141
9. Olewniczak Maria – 143
10. Rosowska Anna – 168
11. Rzepkowska Zofia Anna – 204
12. Sobczak Irena Jadwiga – 148
13. Stańczak Marianna Janina – 146
14. Wiatr Jolanta – 154
15. Zieliński Grzegorz – 174

Liczba osób biorących udział w głosowaniu – 309
(15,6 proc.). Liczba głosów ważnych – 306
1. Bogucki Jerzy – 65
2. Cieślak Bożena – 134
3. Dudek Andrzej – 119
4. Gonta Henryk – 74
5. Kleniewska Teresa – 116
6. Kolczyński Marek – 70
7. Kołodziejski Robert Tomasz – 63
8. Niedzielak Aniela Honorata – 143
9. Pełnikowska Maria – 133
10. Petera Zenon – 84
11. Pietrzak Witold Janusz – 125
12. Walczak Marek Robert – 74
13. Wierzchowski Bogdan – 66
14. Zaleski Józef Jerzy – 136
15. Zawadzki Edward – 105

Liczba osób biorących udział w głosowaniu – 296
(8,11 proc.). Liczba głosów ważnych – 293
1. Białecki Ireneusz – 162
2. Bor Grzegorz – 66
3. Bor Izabela – 58
4. Bor Leon – 57
5. Dąbrowski Andrzej – 54
6. Gąsiorowski Piotr – 67
7. Kawczyński Sławomir – 142
8. Kępczyńska Marzena – 132
9. Kominiak Anna Małgorzata – 92
10. Łabińska Jadwiga – 163
11. Markowska Tamara – 84
12. Rajkowska Aldona Anna – 85
13. Skubiszewska Jadwiga – 133
14. Skubiszewski Dariusz Włodzimierz – 136
15. Załęski Sławomir – 59

CIECHOMICE:

PRADOLINA WISŁY:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu – 78
(9,27 proc.). Liczba głosów ważnych – 78
1. Baranowska Ewelina – 27
2. Baranowski Franciszek – 25
3. Bor Małgorzata – 23
4. Gościniak Marianna – 30
5. Jakacka Marzena – 24
6. Jakowska Iwona – 20
7. Jankowska Katarzyna – 19
8. Jankowski Wiesław – 19
9. Jędrzejewska Beata – 35
10. Kacprzak Grzegorz – 23
11. Kamińska Alicja – 26
12. Morzyński Wiesław – 15
13. Petrykowski Adrian – 35
14. Sławańska-Siłkowska Renata Irena – 31
15. Seweryniak Aneta – 25

Liczba osób biorących udział w głosowaniu – 91
(23,16 proc.). Liczba głosów ważnych – 90
1. Czerniak Wanda Katarzyna – 35
2. Kacprzak Marianna – 29
3. Kostun Renata Genowefa – 47
4. Petrykowski Marek – 32
5. Ptaszyński Jacek – 39
6. Seliwiak Elżbieta – 34
7. Seliwiak Stanisław – 38
8. Sobczak Krzysztof – 37
9. Sobczak Marlena – 34
10. Szurko Irena – 27
11. Tomczak Małgorzata – 35
12. Tomczak Michał – 34
13. Waszkiewicz Adam – 36
14. Waszkiewicz Marek Grzegorz – 53
15. Żółtowski Leon – 34

GÓRY:

RADZIWIE:

WINIARY:

Liczba osób biorących udział w głosowaniu – 219
(17,41 proc.). Liczba głosów ważnych – 219
1. Adamiak Halina – 59
2. Drzewiecka Bożena – 66
3. Grabowski Tadeusz – 61
4. Jędrzejczak Marek Leszek – 64
5. Kowalczyk Danuta Irena – 80
6. Kowalczyk Tadeusz – 102
7. Krac Hanna – 87
8. Krupa Rafał – 76
9. Leśniowski Władysław Zbigniew – 76
10. Marzec Jan – 93
11. Pietrzak Adam – 69
12. Rutkowski Andrzej – 76
13. Wilgocki Józef Tadeusz – 58
14. Witek Aleksander – 57
15. Zasada Elżbieta – 58

Liczba osób biorących udział w głosowaniu – 602
(20,64 proc.). Liczba głosów ważnych – 600
1. Banach Bogdan – 318
2. Berdek-Paskuda Anna Bożena – 164
3. Fijałkowski Sławomir Mirosław – 196
4. Kominek Tomasz – 160
5. Kopyciński Andrzej – 196
6. Kulpińska Wanda – 160
7. Malesa Urszula Stanisława – 247
8. Nowak Zbigniew Władysław – 179
9. Osiecki Bogusław – 200
10. Paszkiewicz Wojciech – 287
11. Piekarz Henryk Andrzej – 163
12. Sitarczyk Donata – 214
13. Tyszka Elżbieta Edyta – 235
14. Wasilewski Marcin – 279
15. Ziółkowska Wacława Iwona – 258

Liczba osób biorących udział w głosowaniu – 195
(15,75 proc.). Liczba głosów ważnych – 195
1. Aftański Robert Piotr – 61
2. Ambroziak Elżbieta – 37
3. Baranowski Jacek – 48
4. Cybart Anna Krystyna – 87
5. Guzowska Dorota – 39
6. Ignaczak Teresa – 68
7. Kujawa Ewa – 75
8. Kwiatkowska Ewa – 42
9. Kwiatkowski Ryszard – 62
10. Olszewski Radosław – 57
11. Osiecki Arkadiusz – 41
12. Sadziak Marianna Zofia – 58
13. Szczepańska Ewa Urszula – 46
14. Szpręgiel Waldemar – 66
15. Żabka Anna – 86

TRZEPOWO:

Sygnały Płockie

Liczba osób biorących udział w głosowaniu – 111
(18,68 porc.). Liczba głosów ważnych – 109
1. Białoskórska Lucyna – 62
2. Gładyszewska Stanisława – 83
3. Kajkowska Małgorzata – 49
4. Kijewska Wanda – 59
5. Niedzielska Danuta – 75
6. Patora Bożena – 90
7. Piekart Jacek – 60
8. Piotrowski Piotr – 76
9. Rutkowska Barbara – 54
10. Sadowska Marzenna – 61
11. Sporczyk Maciej – 86
12. Stangret Barbara – 88
13. Szpalerski Wojciech – 83
14. Twardowska Mirosława – 39
15. Witkowski Bronisław – 41
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M. GIERULA KMP

W niebieskim mundurze

W ciągu kilku godzin sześć pojazdów z nieważnymi tablicami rejestracyjnymi trafiło na policyjny parking

Nieważne nie jeżdżą
ło się, że kierowcy są nietrzeźwi. Skierowano także sześć informacji do funduszu gwarancyjnego w związku z nieopłaceniem składki OC.
– Większość kierowców wie, że nie
dopełnili wszystkich formalności po
sprowadzeniu samochodu z zagranicy –
mówi podinsp. Paweł Bednarek, naczelnik sekcji ruchu drogowego KMP. – Są
to głównie osoby, które na co dzień handlują samochodami i w ten sposób chcą
zaoszczędzić.
Przypomnijmy, że tablice rejestracyjne
samochodów sprowadzanych z zagranicy
mają określoną ważność, wypisaną na
żółtym tle. Kiedy data ta minie, pojazd
nie może być dopuszczony do ruchu.
(m.d.)

1 i 2 listopada już za nami. Policjanci, którzy w te dni mają zawsze wiele pracy, podsumowali coroczną akcję „Znicz”.

Było w miarę spokojnie
W kraju doszło do ponad 400 wypadków drogowych, w których zginęło ponad 40 osób, a ponad 500 zostało rannych. Na szczęście, w Płocku i okolicach nie było tak tragicznie. Porządku
pilnowało blisko 50 policjantów z płockiej komendy oraz 170 z komisariatów
i posterunków. – Oceniamy ten czas jako spokojny – mówi asp. sztab. Jacek
Peas z płockiej drogówki. – Nie było
wypadków, zabitych i rannych.. Za to
zgłoszono 11 kolizji.
Do najpoważniejszej doszło 1 listopada o godz. 18.45 na rondzie przy nowym moście. Zderzyły się tam toyota
i Ford Escort, w wyniku czego przejazd
przez rondo przez pewien czas był niemożliwy.
Policjanci zatrzymali też sześciu pijanych kierowców. Rekordzista z mazdy zatrzymany został na ul. Łukasiewicza.
W wydychanym powietrzu miał ponad 3
promile alkoholu. W ręce funkcjonariuszy
wpadło też pięciu pijanych rowerzystów.
Do zadań policjantów należało również kierowanie ruchem w rejonie płockich nekropolii.
– Tymczasowa organizacja ruchu,
specjalne oznakowania, jakoś umykały
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uwadze wielu kierowców – opowiada
Anna Lewandowska z zespołu prasowego KMP. I nie obyło się bez awantur.
– Co wyście tu narobili, dlaczego nie
mam gdzie zaparkować, policja wszystko psuje i utrudnia – opowiadał o zachowaniu jednego z płocczan zziębnięty
policjant, pełniący służbę przy cmentarzu komunalnym.
– Mężczyzna prosił, żebyśmy mu pozwolili podjechać pod samą bramę, żeby
tam mogła wysiąść jego stara, chora
matka, a on odjedzie szukać miejsca na
parkingu – dopowiada asp. sztab. Marek
Ciećwierz z drogówki. – Oczywiście bez
problemu dostał zgodę… i co zrobił?
Kiedy matka wysiadła, on wyskoczył
z auta zaraz za nią, zostawił samochód
tuż pod bramą i spokojnie poszedł sobie
na cmentarz.

porządkować. Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do
służby wojskowej.
Aby zostać panem/panią w mundurze
należy złożyć następujące dokumenty: pisemne podanie ze wskazaniem konkretnej
jednostki, wypełniony kwestionariusz
osobowy, własnoręcznie napisany życiorys, dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych
oraz wyników uzyskanych
w toku postępowania kwalifikacyjnego oraz przechowywanie tych dokumentów przez okres 5 lat, zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr
101, poz. 926 z późn. zm./.
Osoby zainteresowane przyjęciem do
służby w policji powinny złożyć wymagane dokumenty w komendzie właściwej ze
względu ma miejsce zamieszkania, czyli
np. w Płocku w Komendzie Miejskiej, ul.
Słowackiego 4/1. Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej
komendzie wojewódzkiej, powiatowej
lub miejskiej policji. Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronach internetowych: Komendy
Głównej Policji (www.policja.pl) oraz
Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Ra(m.d.)
domiu (www.kwp.radom.pl).

strony samych uczestników wypadków,
sprawców, ich rodzin, przemówią do wyobraźni bardziej niż policyjne statystyki,
kolejne apele o zdjęcie nogi z gazu.
Komenda przygotowała tysiąc czarno-białych ulotek, a Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego sfinansował
wydrukowanie 2,5 tysiąca egzemplarzy w kolorze. Projekt graficzny zrobił
nieodpłatnie student grafiki komputerowej Bartek Lewandowski z Płocka,
a Wydawnictwo Iwanowski nadało realizacji ekspresowe tempo.
Książeczki rozdawali policjanci, harcerze, licealiści PUL, a także kwestarze,
zbierający datki na remonty zabytko-

wych nagrobków w ramach akcji „Ratujmy Płockie Powązki”.
– Widzieliśmy pierwsze reakcje – opowiada Anna Lewandowska. – Ludzie
z zaciekawieniem patrzyli na, jakby
pochlapane krwią, białe kartki papieru,
niektórzy przystawali, żeby na gorąco
przeczytać, obejrzeć zdjęcia.
– Świetny pomysł z tą akcją, od tej
strony jeszcze tego problemu nie pokazywaliście – komentowała kobieta
w średnim wieku na cmentarzu przy al.
Kobylińskiego. – Mnie to ruszyło, mam
nadzieję, że znajdzie się choć kilka osób,
którym to przemówi do wyobraźni.
(m.d.)

Ulotki się spodobały

Płocka komenda przygotowała miniksiążeczki z trzema opowiadaniami
pod wspólnym tytułem „O czym opowiadają przydrożne krzyże”. Komendant miejski insp. Jarosław Brach mówił o zawartej w nich treści: – Chcę
wierzyć, że te historie, opowiedziane od

M. GIERULA KMP

Funkcjonariusze przeprowadzili akcję
pod nazwą „Tablica”. Zatrzymywani byli
kierowcy, którzy po sprowadzeniu samochodu z zagranicy nie dokonali wszystkich formalności i używali nieważnych
tablic rejestracyjnych.
– Działania przeprowadzone zostały
w rejonie płockiej giełdy samochodowej –
opowiada Mariusz Gierula, rzecznik prasowy KMP. – Brało w nich udział 20 funkcjonariuszy z Płocka, Płońska, Gostynina,
Sierpca i Żyrardowa. Dodatkowo, wspierani byli przez pracowników Izby Celnej.
Podczas akcji skontrolowano 124 auta, wystawiono 79 mandatów na kwotę
ponad 12 tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali pięć dowodów rejestracyjnych
oraz dwa prawa jazdy, ponieważ okaza-

Od dziecka marzyłeś/aś, aby zostać policjantem? A może dopiero teraz zastanawiasz się, czy nie jesteś zbyt stary, aby
podjąć taką pracę? Masz okazję, aby spełnić swoje marzenia, gdyż Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji ogłosił właśnie rekrutację do służby. Przyjęcia planowane są na przyszły rok, a dokładnie na:
26 lutego, 29 kwietnia, 2 lipca, 31 sierpnia
i 26 października. Funkcjonariuszy brakuje w Komendach Powiatowych w: Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach
oraz w Komendach Powiatowych Policji w: Białobrzegach, Ciechanowie,
Garwolinie, Gostyninie,
Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie
Mazowieckim, Mławie,
Ostrowi Mazowieckiej,
Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie,
Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie
i Żyrardowie.
Przypomnijmy, że służbę w policji może pełnić każdy, kto: posiada obywatelstwo polskie, jest niekarany i korzysta
z pełni praw publicznych, ma przynajmniej średnie wykształcenie (choć preferowani będą kandydaci z wyższym – kierunki: prawo, administracja, ekonomia, informatyka) oraz posiada zdolność fizyczną
i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się pod-

Sygnały Płockie

Bomba i pożar na stoisku z materiałami
łatwopalnymi w sklepie OBI, a do tego
jeszcze awaria instalacji amoniaku w zakładach Sadrob – to wszystko wydarzyło
się 7 listopada w Płocku. I chociaż wygląda to przerażająco, proszę się nie denerwować. Na szczęście były to tylko ćwiczenia
obronne pod kryptonimem „Płock 2008”.
– Żyjemy w mieście, w którym wystąpienie potencjalnych zagrożeń jest dużo wyższe niż w innym – mówił prezydent Mirosław Milewski. – Dlatego wszystkie służby powinny być przygotowane do sprawnej akcji.
Taki też był cel ćwiczeń. I choć sytuacje
były pozorowane, to patrząc z boku można
było odnieść wrażenie, że wszystko dzieje
się naprawdę. A wyglądało to tak:
Po godz. 11 pracownik sklepu Obi
otrzymuje informację, że na jednym ze
stoisk wybuchł pożar. Ogień błyskawicznie rozprzestrzenił się na inne stoiska. Natychmiast szef ochrony obiektu informuje
dyrektora placówki o sytuacji i zawiadamia straż pożarną. Zaczyna się ewakuacja
klientów. Osoby nieposzkodowane oraz
lżej ranni wychodzą z obiektu sami. Pięciu
najbardziej poszkodowanym potrzebna
jest pomoc. Wynoszeni są na drzwiach,
krzesłach i układani na matach. Na miejscu zjawiają się służby: straż pożarna, poli-

cja i pogotowie. Ratownicy udzielają pomocy rannym; jedna osoba jest w stanie
ciężkim.
Do obiektu wchodzi dwóch strażaków
z kamerą termowizyjną. Naraz jeden ze
strażaków wybiega i mówi, że kolegę
przygniótł płonący regał. Na rozkaz dowódcy akcji do Obi wbiega dwóch strażaków z noszami. Wynoszą rannego. Lekarz
poleca ratownikowi wezwać Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Niedługo potem pojawia się śmigłowiec i zabiera rannego.
Karetki przewożą do szpitala lżej poszkodowanych. Kończy się akcja gaśnicza.
W tym samym czasie dochodzi informacja, że w palącym się sklepie podłożona
jest bomba. Na miejscu zjawia się policja
z psem, który przeszkolony jest do wyszukiwania ładunków wybuchowych. Dyżurny operacyjny włącza syrenę alarmową na
ul. Mazura i Czwartaków. Komunikat
o ewakuacji mieszkańców z rejonu ul. Sikorskiego, Czwartaków i al. Jana Pawła II
podają media. Wtedy przed sklep wybiega
przewodnik z psem i informuje o odnalezieniu paczki z bombą. Alarm zostaje odwołany.
Ale tylko na chwilę. Bo kilkanaście minut później dochodzi do awarii instalacji
amoniaku na terenie Sadrobu. Znów
wszystkie służby zostają postawione

w stan gotowości i udają się na miejsce
zdarzenia. Dyżurny MCZK uruchamia sygnał alarmu o klęskach żywiołowych. Nakazuje ewakuację ze strefy zagrożenia
wzdłuż ul. Przemysłowej i Bielskiej,
w której niewyczuwalny jest amoniak.
Tam, gdzie czuć substancję mieszkańcy
muszą pozostać w domach. Ruch na odcinku ul. Przemysłowej, od Gawareckiego
do Gwardii Ludowej, zostaje wstrzymany.
Ratownicy z PKN Orlen ustawiają kurtynę wodną wzdłuż ogrodzenia Sadrobu.
Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej
i Orlenu wkładają ubrania ognioszczelne
i rozwijają instalacje zraszające. Czterech
ratowników z plutonu ratownictwa che-

micznego Orlenu zakłada ubrania gazoszczelne i patroluje ulice. Orlen Medica organizuje punkt pomocy medycznej. Nagle
okazuje się, że jeden z ratowników zasłabł
przy płocie. Natychmiast pogotowie przystępuje do jego reanimacji, a chwilę potem
karetka przewozi go do szpitala. Kończy
się akcja ratownicza, odblokowane zostają ulice, a sygnał alarmowy informuje
o odwołaniu zagrożenia. Media podają
komunikat, że niebezpieczeństwo minęło.
Scenariusz działań wszystkich służb,
biorących udział w ćwiczeniach, przygotował Oddział Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
Urzędu Miasta Płocka.
M.D.
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Nieszczęścia chodzą trójkami
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Patrole na działkach

Na potrójnym gazie

O tym, że altanki działkowe są często
okradane pisaliśmy już nie raz. Tym razem o tym, że patrole strażników miejskich przynoszą skutki.
Wszystko wydarzyło się w nocy 3 listopada na terenie ogrodu „Nadwiślański” przy ul. Dobrzykowskiej. – Funkcjonariusze na jednej z działek zastali
cztery bezdomne osoby – opowiada Jolanta Głowacka, rzecznik prasowy Straży Miejskiej. – Wszyscy byli trzeźwi
i odmówili jakiejkolwiek pomocy z naszej strony.
Strażnicy nadal patrolowali teren.
Ich uwagę zwróciło zapalone światło
w jednej z altanek. – Zauważyli też wybitą szybę oraz ślady, że ktoś wchodził
do środka przez rozbite okno – relacjonuje Głowacka. – W domku kilka me-

Nie dość, że jechał po alkoholu, to jeszcze był nafaszerowany środkami odurzającymi. Niemal fruwał w oplu, nad którym
nie mógł zapanować. W szpitalu skrzętnie
ukrywał narkotyki w… majtkach!
– Wszystko wydarzyło się w nocy
z czwartku na piątek– opowiada dyżurny
KMP asp. sztab. Mariusz Biernacki.– 20latek z Cekanowa jechał w swojej miejscowości oplem vectrą. Było 15 minut po północy, kiedy stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi, koziołkował. Świadkowie mówią, że to cud, że w ogóle przeżył.
Chłopaka karetka pogotowia zabrała
do szpitala. Jest potłuczony, ma połamane żebra, ale ogólnie wyszedł z całej sytuacji bardzo ulgowo.
– Dopiero po dłuższym czasie, już po
badaniach w szpitalu, udało się zmie-

Sygnały Płockie

trów dalej także paliło się światło. Tam
również złodzieje weszli do altanki
przez okno.
Funkcjonariusze poprosili o wsparcie
inny patrol i przez dyżurnego powiadomili policję.
Jakby tego było mało, strażnicy odkrywali kolejne włamania do altanek
działkowych. W niektórych alejkach,
przed domkami wystawione były skradzione rzeczy. – Prawdopodobnie uszykowane były do zabrania przez złodziei
– opowiada rzecznik.
Podczas oględzin terenu, odkryto
kolejne domki, do których dokonano
włamań. Na miejsce przybył dodatkowy patrol oraz policjant z psem tropiącym. Złodziejom udało się uciec.
(m.d.)

rzyć mu alkotestem stężenie alkoholu
w organizmie– dodaje dyżurny Biernacki.– Wyszło ok. 0,7 promila. Badanie
narkotestem potwierdziło, że 20-latek
był pod wpływem środków odurzających. Dodatkowo pobrano mu krew do
badań.
Ale to nie koniec kłopotów z młodym
kierowcą. Podczas badań z kieszeni wysunęła mu się podejrzana foliowa torebka. Natychmiast gdzieś ją ukrył.
– Policjanci przeszukali mężczyznę
dokładnie i znaleźli torebkę z 8 tabletkami ekstazy– mówi Mariusz Biernacki.–
Ukrył ją… w majtkach.
Kiedy mężczyzna dojdzie do siebie
i trochę wydobrzeje, będzie musiał długo tłumaczyć się przed policjantami.
Szykuje się kilka zarzutów.
(a)
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Rodzinny, historyczny czy rajdowy?
rakowska firma ,,Eskadra”, opracowująca na zlecenie ratusza strategię
promocji Płocka, przedstawiła płocczanom,
którzy przyszli 4 listopada do Małachowianki, 3 propozycje, z których każda ma
pozytywnie wpłynąć na wizerunek naszego
miasta – przyciagnąć turystów i sprawić, by
nam samym żyło się w Płocku lepiej, ciekawiej. Wybranie kierunków promocji poprzedziły badania w kilku miastach, gdzie
pytano o znajomość grodu Krzywoustego.
Zgodnie z przewidywaniami, okazało się,
że niewiele osób zna Płock; zaledwie 30 %
badanych było choć raz w naszym mieście
(na ogół przejazdem) i jeżeli w ogóle się
z czymś kojarzy to z Orlenem, ewentualnie
piłkarzami Wisły.
Przedstawione propozycje bazują na
tym co już mamy, co tylko należałoby bardziej wyeksponować i rozbudować. Najprostszą (i chyba najtańszą) wydaje się
propozycja uczynienia z Płocka miasta
,,rodzinnego”. Tu podstawą jest ogród zoologiczny, do którego na ogół wybierają
się całe rodziny z dziećmi. Pomysł polega
na tym, by po kilkugodzinym zwiedzaniu
ogrodu zaproponować coś jeszcze – to ma
być oferta na cały dzień, a najlepiej na cały weekend. Nic nie stoi na przeszkodzie,
by w różnych punktach miasta (nie tylko
na Wzgórzu Tumskim) urządzić niewielkie, ale atrakcyjne, place zabaw, na których można zatrzymać się na trochę podczas spaceru. Pożądane byłyby także tzw.
zabawki edukacyjne, usytuowane na trasach spacerów np. krzywe zwierciadło

MAREK CZASNOJĆ

K

z opisem, jak to działa. A gdy rodzina
zgłodnieje miałaby możliwość posilić się
w restauracji czy kawiarni, przyjaznej
dzieciom – ze specjalnym, urozmaiconym,
kolorowym menu, podawanym na wesołej
zastawie. W lokalu takim pożądane byłyby
też niższe stoliki i krzesła, nie mówiąc już
o przystosowaniu toalet do potrzeb najmłodszych gości. A po posiłku atrakcją dla
całej rodziny byłby rejs po Wiśle. Wskazane byłoby także powiększenie bazy noclegowej o niedrogie hoteliki, czy pensjonaty,
w których na weekedy zatrzymywałyby
się rodziny spoza Płocka.
Druga propozycja opiera się na historycznych wartościach naszego miasta.

Katedrę, muzea, Małachowiankę, szlak
gotyku ceglanego, należałoby połączyć
w jeden atrakcyjny ciąg, do którego można dołączyć rozbudowywane Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. A w Radziwiu,
by lepiej połączyć oba brzegi, mógłby
powstać park miniatur – najważniejsze
polskie zabytki z różnych miast. Chodzi
o to, by w to co mamy ,,tchnąć życie”, by
muzea nie kojarzyły się tylko z gablotami,
których nie można dotykać i kapciami, ale
żywym przekazem historycznej wiedzy.
O tym, że można historię propagować
w ciekawy sposób, najlepiej świadczy
przykład Muzeum Powstania Warszawskiego. Rekonstrukcje historyczne, ulicz-

Blisko 120 tysięcy spółdzielców spłaca jeszcze stare kredyty mieszkaniowe z lat 90-tych. Z powodu inflacji, ich oprocentowanie jest kilka razy wyższe niż pożyczony kapitał. Obecnie projekt ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów
mieszkaniowych z 1995 r. został skierowany do podkomisji ds. budownictwa.

Stare kredyty mieszkaniowe a uwłaszczenie
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych ma na celu rozwiązanie bardzo ważnego społecznie problemu: umożliwienie
członkom spółdzielni spłaty kredytu (zaciągniętego w ich imieniu przez zarządy),
w tym uwolnienie ich od bezprawnego zadłużenia. Do 1992 r. spółdzielnie mieszkaniowe zaciągały kredyty na budowę osiedli,
co czyniły na koszt spółdzielców. Zaciągnięte kredyty opierały się na niejawnych
umowach, w których warunki udzielania
kredytu były inne niż realizowane w praktyce. Problem ujawnił się ze szczególną mocą
wtedy, gdy weszła w życie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Przyczyny tak
ogromnego zadłużenia są następujące:
Po pierwsze, banki przy spłacie kredytów, których udzielały spółdzielniom, stosowały zasadę dowolnej zmiany oprocentowania tych kredytów i to bez podpisania
umowy. A więc nastąpiła jednostronna zmiana oprocentowania kredytów: z 1% do
57% w 1992 roku!
Drugą przyczyną jest praktyka banków,
która sprowadza się do naliczania odsetek
od odsetek, czyli do kapitalizacji odsetek.
Co więcej, do 1996 r. spłaty rat nie były zaliczane do zmniejszenia spłaty kredytu
podstawowego, tylko odliczano je od kwoty odsetek a pozostałe odsetki znowu doliczano do kapitału i od tego dopiero liczono
odsetki. Mamy więc do czynienia z kapita-
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lizacją odsetek, procentem składanym.
Trzecią przyczyną wzrostu zadłużenia,
jest zastosowanie zasady kapitalizacji odsetek także budżetowych. W sytuacji rosnącego zadłużenia, w 1995 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w spłacie
niektórych kredytów mieszkaniowych, ale
w rezultacie ustawa raczej zabezpieczała
interesy banków. W każdym razie zezwalała, aby budżet państwa przeznaczał część
pieniędzy publicznych na wykup odsetek
przysługujących kredytobiorcom.
Do przyczyn rosnącego zadłużenia spółdzielców z powodu nieprzestrzegania przepisów prawa, należy również fakt, że ustawa – Prawo bankowe z 1989 r. w art. 121
ust. 2 i 3 mówiła, że Rada Ministrów zapewnia pokrycie różnicy pomiędzy odsetkami preferencyjnymi a stosowanymi przez
banki komercyjne, którym miały być zapewnione zyski w okresie transformacji.
Nigdy się z tego nie wywiązano.
Mamy więc cztery przyczyny, które można sprowadzić do jednego: złamanie prawa
przez banki, stosujące niedozwolone praktyki. Sprawa zadłużenia ujawnia się głównie wtedy, kiedy spółdzielcy po spłacie zadłużeń chcą przenieść prawa własności na
siebie. Okazuje się wówczas, że spółdzielcy, w imieniu których zostały zaciągnięte
kredyty przed 31 maja 1992 r. spłacając
zgodnie z zapisami ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych kwoty nominalne kredytu,

zobligowani są do spłacenia ogromnych
kwot, nawet kilkunastotysięcznych.
Dlatego jest ogromny nacisk spółdzielców, którzy potrafią już liczyć i gromadzą
dokumenty. Spółdzielnie, które do tej pory nie zadały sobie żadnego trudu pomocy
spółdzielcom, żądają spłaty tych kwot.
Projekt nowej ustawy jest bardzo skromny. Po pierwsze proponuje, aby w przypadku kiedy dochodziłoby do przenoszenia
praw oddłużonych już mieszkań, nominalna
kwota zwrotu kredytu umorzonego przez
państwo, nie przekraczała 1,5 minimalnego
wynagrodzenia. Po drugie, ustawa mówi, że
jeżeli ktoś spłacał kredyt regularnie przez
okres 10 lat według przyjętych zasad, a więc
według metody dochodowej lub według
normatywu, lub według metody wartościowej, wówczas zadłużenie pozostające do
spłacenia powinno być umorzone. Z projektu ustawy wynika, że jej celem jest wyeliminowanie negatywnych finansowo skutków przemian ustrojowych państwa, którymi została obarczona wybrana grupa obywateli, przede wszystkim członków spółdzielni mieszkaniowych. Kolejnym celem
projektu ustawy jest doprowadzenie do stanu, w którym spółdzielcy zostaną uwolnieni od ciążących na zajmowanych przez nich
mieszkaniach obciążeń kredytowych.
Projekt budzi ogromne kontrowersje,
głównie ze strony posłów SLD oraz Krajowej Rady Spółdzielczej. Negatywne sta-

ne karnawały poświecone jakiejś epoce,
zawsze cieszą się dużym powodzeniem
i mogłyby być jednym ze sposobów na
podniesienie atrakcyjności jednej z dawnych stolic Polski. Raczej nie będziemy
konkurencją dla karnawału w Wenecji,
czy Rio de Janeiro, ale nadwislańskie imprezy kostiumowe mogłyby być sposobem na przyciągnięcie gości, a i płocczanie mieliby dobrą zabawę.
Trzecia propozycja bazuje na Orlenie.
To marka już powszechnie rozpoznawalna i nic nie stoi na przeszkodzie (oprócz
pieniędzy), by to w mądry sposób wykorzystać, czyli uczynić Płock ,,miastem na
wysokich obrotach”. Zalążkiem takiej
strategii jest już organizowany w Płocku
we wrześniu (w tym roku po raz drugi)
Rajd Orlen. Takich rywalizacji, opartych
o paliwa koncernu. może być więcej –
wyścigi motocyklowe, modeli latajacych,
motorówek na Wiśle, a nawet wyścigów...
Formuły 1. Tyle, że do tego ostatniego potrzebny byłby profesjonalny tor, na który
trzeba wydać masę pieniędzy. Ale przy
dobrej współpracy miasta i kombinatu pomysł niekoniecznie musi być mrzonką.
W Europie jest tylko jeden taki tor – w
Budapeszcie – i to w bardzo kiepskim stanie, więc może w przyszłości w Płocku?
Do 17 listopada ekipa Eskadry czeka
jeszcze na pomysły płocczan, które ofertę
mogą jeszcze urozmaicić i wzbogacić.
Można dzwonić pod nr (12) 25 23 732 lub
664 469 279 albo napisać m.szychowiak@eskadra.com.pl. Pod koniec listopada mamy wybrać jeden z zaproponowanych wariantów i przyjętą strategię promocji Płocka zacząć realizować.
E.J.

nowisko jest również ze strony Narodowego Banku Polskiego. Negatywnie projekt
ustawy ocenia rząd, do negatywów zalicza:
– ograniczenie wysokości nominalnej
kwoty umorzenia kredytu do kwoty nieprzekraczającej 1,5-krotnego minimalnego
wynagrodzenia za pracę, spowoduje znaczne zmniejszenie wpływów do budżetu;
– powyższa zasada będzie powodowała
nierówne traktowanie członków spółdzielni;
– proponowana zmiana nie obejmuje
przekształcających spółdzielcze prawo do
lokalu w odrębną własność na podstawie
przepisów ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych;
– kredytobiorcom przysługiwałby zwrot
z budżetu dokonanych przez nich spłat kredytu, w tym spłat zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek;
– w 2008 r. niezbędne byłoby wydatkowanie środków budżetowych o łącznej
kwocie około 1830 mln zł na sfinansowanie należności banków, wynikających
z umorzeń zadłużenia z tytułu kredytu –
kwota 570-610 mln zł, oraz skapitalizowanych 1260-1330 mln zł;
– rząd aktualnie nie dostrzega w budżecie
państwa możliwości finansowania.
Jest to tematyka niewątpliwie trudna ze
względu na jej złożoność i fakty z przeszłości, które spowodowały taką sytuację,
z jaką mamy teraz do czynienia. Mam nadzieję, że stała podkomisja pochyli się nad
tym problemem spółdzielców.
Marek Dyszkiewicz
Płockie SOS „Nasz Dom”
Sygnały Płockie

Kierujący Porozumieniem Organizacji Kombatanckich w Płocku, Płocczanin Roku 2007,
Marek Gajewski wraz z innymi kombatantami

Złożenie kwiatów na Płycie Grobu Nieznanego Żołnierza; (od lewej) zastępca prezydenta
Piotr Kubera, prezydent Mirosław Milewski, Tomasz Korga – przewodniczący Rady Miasta oraz zastępca prezydenta Tomasz Kolczyński

Słoneczny
Dzień
Niepodległości
zdjęcia: Krzysztof Kaliński
Pokaz konny na ul. Piekarskiej

10 listopada, godz. 16.30 – koncert w Muzeum Mazowieckim z udziałem Piotra Palecznego i kwartetu Prima Vista

Piotr Adamiak ciekawie opowiadał o sokolnictwie, a potem zaprezentował umiejętności
swojego sokoła

Parada wioślarska w wigilię Święta Niepodległości

Święto Patrona IV LO
28 października 2008 r., w rocznicę
śmierci Bolesława Krzywoustego, w IV
Liceum Ogólnokształcącym jego imienia, wchodzącym w skład Zespołu
Szkół nr 1, odbyły się obchody Dnia Patrona. Rozpoczął je montaż słowno-muzyczny poświęcony księciu Bolesławowi Krzywoustemu oraz jego doniosłym
czynom. Zaprezentowano różnorodne
teksty m.in. fragmenty Kroniki Galla
Anonima, słuchowiska radiowego „Pasowanie Bolesława Krzywoustego na
rycerza” oraz „Śpiewów historycznych”
J. U. Niemcewicza.
Nastrój podkreślała wspaniała oprawa
dźwiękowa, stylizowana na muzykę
średniowieczną. Uczniowie wystąpili
w kostiumach z epoki, udostępnionych
Sygnały Płockie

przez Harcerski Zespół Pieśni i Tańca
„Dzieci Płocka”. Największe wrażenie
na odbiorcach zrobiła scena pasowania
księcia Bolesława na rycerza oraz wkroczenie wojów Krzywoustego wraz
z chorągwiami poszczególnych ziem
państwa polskiego.
Podczas uroczystości pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali oficjalnie przyjęci do grona licealistów „Krzywoustego”. Obchody Dnia Patrona IV
LO przygotowali uczniowie klas drugich i trzecich pod kierunkiem: Jolanty
Rybińskiej-Janickiej, Marzeny Pytel
i Pauliny Fałaty.
Społeczność Zespołu Szkół nr 1 ma
nadzieję, że w przyszłym roku również
uczniowie Gimnazjum nr 1 w Płocku

będą mogli wziąć udział w podobnej
uroczystości, ponieważ z inicjatywy
gimnazjalistów jest planowana realizacja projektu nadania szkole imienia.

Wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1
w Płocku gimnazjum nie ma bowiem
jeszcze swojego patrona, z którym mogłoby się identyfikować.
ub
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Logo Druskiennickiej Jesieni Poezji na frontowej ścianie kawiarni „Sirdele”

1. „Wilno? To gdzieś na Białorusi?” –
słyszę w kasie płockiego dworca kolejowego w odpowiedzi na pytanie o aktualne możliwości dojazdu do tego miasta.
Okazuje się, że dotrzeć tam nie aż tak łatwo, jak można by myśleć, pamiętając, że
kiedyś należało ono do Rzeczpospolitej
Obojga Narodów, później do II Rzeczpospolitej, obecnie zaś, podobnie jak stolica III (IV?) Rzeczpospolitej, do metropolii Unii Europejskiej.
Czuję się niemal jak Chryzostom
Bulwieć z alegorycznego poematu Gałczyńskiego, bezskutecznie dowiadujący się, jak dojechać do celu własnej
„podróży” – zwłaszcza że „za oknem”
również „jesień”. W tej niespodziewanej analogii nie zgadza się tylko źródło
informacji (w przypadku Bulwiecia
„Orbis”) i, przede wszystkim, sam cel
przedsięwzięcia – nie jadę bowiem, jako żywo, „do Ciemnogrodu”.
2. „O ZMIERZCHU
ulice Wilna
puste

Piłsudskiego, że to „polskie miasto”.
Koło kościoła św. Katarzyny natrafi na
popiersie Moniuszki, w głównym ciągu
ulic Starówki zauważy dom, gdzie
mieszkał i tworzył J. I. Kraszewski
oraz kilkakrotnie zatrzyma się przed
tablicami upamiętniającymi różne wileńskie epizody w biografii Wieszcza
Nr 1 – a skręciwszy w nieodnowioną
jeszcze bramę kościoła św. Trójcy
znajdzie się naprzeciw dawnego więzienia filomatów, gdzie na podwórcu
otwarto właśnie miniaturowe muzeum
mickiewiczow skie „Ce la Konra da”.
W tym samym ciągu ulic minie też jednak budynek, w którym na krótko zatrzymał się wybitny pisarz francuski
Stendhal, idąc w 1812 roku na Moskwę
u boku uwielbianego Napoleona. Zboczywszy ku pobliskiemu Zarzeczu odwiedzi dawny dom (obecnie muzeum)
wielkiego malarza i kompozytora litewskiego M. K. Čiurlionisa, a w innej,
nowszej części Starówki zwróci uwagę
na kamienicę, w której mieszkał jako
dziecko słynny amerykański skrzypek
(i rodowity wilnianin) Jascha Heifetz.

czyli wieczór anglojęzycznych pieśni
za inspirowa nych je go wiersza mi,
w wykonaniu artystki o niemiecko
brzmią cym naz wisku Rita Ma ria
Schäper...
W samej rzeczy, Wilno, przez kilka
wieków jeden z głównych bastionów
kultury polskiej, po półwieczu sowieckiego mroku, zbudowało na nowo swą
tożsamość jako międzynarodowa Mekka turystów i artystów. Tu od 1968 roku mieszka Vladimir Tarasov, jeden
z lepszych perkusistów free jazzowych
w skali światowej, od kilkunastu lat
znany też jako autor instalacji, prezentowanych na słynnym weneckim biennale sztuk plastycznych; tu dziesięć lat
temu osiadł współpracujący z nim okazjonalnie Kerry Shawn Keys, płodny
amerykański poeta, prozaik i translator,
tłumaczony na kilka języków europejskich. Tu regularnie bywa zamieszkała
od dawna w Australii Šimkuté, której
najnowszy, litewsko-angielski tomik
Mintis Ir Uola/Thought and Rock
(„Myśl i skała” – patrz przytoczony
wcześniej wiersz) doczekał się rekomendacji ze strony J. M. Coetzee’go,
południowoafrykańskiego noblisty z
2003 roku. Z drugiej zaś strony, tamtejsza scena literacko-muzyczna przestała
być utożsamiana z twórcami polskimi,

MIĘDZYNARODOWY
urodzonymi na dawnym terytorium
Wielkie go Księ stwa Litewskie go –
Mickiewiczem, Miłoszem, Moniuszką,
Karłowiczem – dzięki światowemu rezonansowi poezji piszących w języku
ojczystym: Tomasa Venclovy czy Sigitasa Gedy i zainspirowanych rodzimą

cienie zapuszczonych
domów okrywają
kocie łby
smutkiem
okna obserwują
zataczających się pijaczków
i koty wyjadające resztki
ze śmietników
ponury plac katedralny
przesłania pustkę”
Tak oto widzi „Florencję Północy”,
wnet po zrzuceniu sowieckiego jarzma,
poetka Lidija Šimkuté.
Od tamtego czasu wiele się zmieniło:
upio ry komuni stycznej zgrzebności
i niechlujstwa, jeszcze dekadę temu
stosunkowo natrętne, obecnie widoczne są coraz mniej – przynajmniej na
słynnej Starówce, nie bez przyczyny
objętej patronatem UNESCO. Wspomniany w wierszu plac – z pięknie odrestaurowaną klasycystyczną katedrą pod
wezwaniem św. Stanisława i św. Władysława – dziś tętni życiem, a prowadząca doń Aleja Gedymina, główna
ulica śródmieścia, lśni wielkomiejskim
blaskiem, godnym Stolicy Kultury Europejskiej AD 2009.
A gdzie tu przedwojenne Wilno? –
zapyta przybysz zza zachodniej granicy, mający w pamięci słowa marszałka
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Muzeum mickiewiczowskie „Cela Konrada” w Wilnie

Ostatecznie odniesie więc wrażenie, że
przebywa w mieście wielonarodowym,
gdzie – jak za odległych czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego, swoiście
zmitologizowanych przez... polskiego
rzecznika autonomii tego kraju, Józefa
Mackiewicza – różne nacje żyją w harmonii, a ich kultury dopełniają się nawzajem. O tej symbiozie przybysz
przekona się dodatkowo na terenie uniwersytetu (ongiś imienia Stefana Batorego), dzięki afiszowi anonsującemu
„podróż w głąb poezji Mickiewicza”,

cania się – dowiaduję się więcej wnet
po przyjeździe, w iście pałacowej siedzibie Związku Pisarzy Litewskich, od
jego wiceprzewodniczącej w osobie
Birute Jonuškaite. Dowiedziawszy się,
że przybywam z Płocka, moja rozmówczyni wyraża skruchę z racji niedotrzymania dwóch uzgodnionych wcześniej
terminów wizyt literackich w tym mieście i... proponuje zadośćuczynienie
w postaci zaproszenia jego przedstawiciela (najlepiej płci żeńskiej) na tegoroczną edycję Zimy Poetyckiej, tradycyjnie organizowanej na zasadzie objazdu kilku miast na północy kraju.
W kwestii rozeznania sytuacji i wytypowania ewentualnej kandydatki zwraca się do mnie, na co, jako płocczanin,
nie mogę się nie zgodzić.
3. Moja droga poetycka na Litwę
wiedzie w tym roku w inne strony i w
inne klimaty. Bezpośrednio z Wilna
udaję się bowiem do słynnego nadniemeńskiego kurortu na inaugurację dziewiętnastej edycji wspomnianej już
Druskiennickiej Jesieni Poezji (2-6
października 2008, ośrodek uzdrowiskowo-konferencyjny „Dainava”) jako
jeden z dwóch – obok znanego poety
i tłumacza Piotra Sommera – przedstawicieli Polski. Wśród dziesięciorga innych gości zagranicznych są Paul Hoo-

prehistorią oratoriów Broniusa Kutavičiusa, w obszarze współczesnego minimalizmu dystansującego zapewne H.
M. Góreckiego, a nawet A. Pärta.
O tym, że literatura litewska naprawdę kwitnie, mówiąc po norwidowsku,
„na prze cią gach świa ta”, najle piej
świadczą organizowane tam co roku
mię dzyna rodowe fe stiwa le: Wiosna
Poezji w Wilnie, Druskiennicka Jesień
Poezji oraz mniej znana Zima Poetycka
w Poniewieżu. Na temat tej ostatniej –
chyba wciąż jeszcze na etapie rozkrę-

ver, czołowy poeta amerykański doby
obecnej, autor pomnikowej antologii
Postmodern American Poetry wydawnictwa Norton, tłumacz ezoterycznych wierszy F. Hölderlina i wykładowca Uniwersytetu San Francisco,
Germain Droogenbroodt, flamandzki
poliglota osiadły w Hiszpanii, wydawca i wszechstronnie uzdolniony literat
(dzięki przedostatniemu tomikowi The
Road tłumaczony na 16 języków) oraz
czarująca Węgierka Krisztina Toth, ex-dyrektor artystyczny Instytutu Kultury
Francuskiej w Budapeszcie i autorka
ważnej na tamtejszym rynku antologii
współczesnej poezji francuskiej.
Selekcja gości i uczestników imprezy jest nader staranna (dość wspomnieć, że w minionych latach Polskę reprezentowały tu takie tuzy, jak Ryszard
Krynicki), a rozmach organizacyjny
i finansowy – wręcz oszałamiający.
Trudno się zresztą temu dziwić, spojrzawszy na długą listę mecenasów,
wśród których figurują Ministerstwo
Kultury Republiki Litewskiej, Uniwersytet San Francisco czy też ambasady
Austrii i Hiszpanii oraz Instytut Polski
w Wilnie. Najhojniejsze dotacje niewiele by jednak pomogły, gdyby nie
charyzma i zaangażowanie spiritus movens przedsięwzięcia w osobie Kornelijusa Platelisa, dwukrotnego ministra
suwerennej Republiki Litewskiej,
obecnie zaś redaktora naczelnego tygodnika „Literatura ir Menas” („Literatura i Sztuka”). Przede wszystkim jednak jest on przewodniczącym rady programowej Druskiennickiej Jesieni Poezji, w głównej mierze odpowiedzialnym za treść i układ obszernego almaSygnały Płockie

nachu, zawierającego m.in. zestawy
wierszy wszystkich festiwalowych gości w wersjach oryginalnych i po litewsku (także w jego przekładach) oraz
kronikę edycji poprzedniej. Jest też autorem bogatego scenariusza imprezy,
obejmującej np. konkursy poetyckie,
kiermasz wydawnictw literackich, warsztaty translatorskie oraz niecodzienną
próbę wprowadzenia poezji czytanej
w „żywy” kawiarniany kontekst na za-

a upojnych sytuacji: artystycznych, towarzyskich, międzyludzkich...
Oszołomiony całym tym bogactwem,
z niejakim lękiem myślę, co też mnie
czeka po powrocie na rodzimą prowincję literacką. Wieczory autorskie, od
których wionie nudą pogadanek
w świetlicy szkolnej? Przedstawiciele
tak zwanych środowisk twórczych,
w wielu wypadkach przychodzący na
owe wieczory nie tyle z zamiłowania do

Kornelijus Platelis (po prawej) w chrakterze festiwalowej „atrapy” u wejścia do ośrodka
„Dainava” w Druskiennikach

GOŚCINIEC POEZJI
sadzie swoistego happeningu (reality
show?). Troskli wym opiekunem
wszystkich gości, gotowym oczekiwać
ich choćby we wczesnych godzinach
rannych na dworcu lotniczym na peryferiach Wilna, a także przemiłym kompanem do rozmów przy przednich litewskich trunkach.
Dzięki Kornelijusowi przez cztery
dni dosłownie żyjemy poezją i to chyba na większość możliwych sposobów.
W piątek, 3 października odbywa się
na przykład panel dyskusyjny na cokolwiek śliski temat usytuowania sztuki poetyckiej między domeną wyobraźni a tak zwanym światem rzeczywistym, w którym to panelu jest mi dane zasiąść obok eksperta tej miary, co
Paul Hoover; wyszedłszy od filozofii
buddyjskiej i platońskiej, przez Mickiewicza i Miłosza docieram do prowokacyjnej konkluzji Gombrowicza,
że „poeci mnożą się jak robactwo”,
wywołując dość ożywioną dyskusję
i żartobliwą, przyjacielską aprobatę
Paula.
W tenże dzień zaczynają się również
wieczory poezji czytanej, zakończone
w niedzielę galą w wileńskim kościele
św. Katarzyny – zdaniem Kornelijusa
najbardziej poetyckiej z miejscowych
świątyń – gdzie prezentujemy nasze
wiersze na przemian z tłumaczami
(moim jest sympatyczny Rymvidas
Strielkunas), przy natchnionym akompaniamencie fortepianowym Tomasa
Kutavičiusa, syna słynnego Broniusa.
Dzień wcześniej, na pożegnanie
Druskiennik, odbywa się szampańska
późnowieczorna biesiada – a może raczej istny karnawał niespodziewanych
Sygnały Płockie

literatury, ile z niepobożnej chęci dogodzenia własnej próżności? Organizatorzy tychże, traktujący je w niemałej
mierze jako platformę dość grubymi
nićmi szytej autopromocji? Mimo
wszystko jednak mamy przecież
w Płocku doroczną ”Noc poetów”, która, choć z czarodziejstwami Kornelijusa
nieporównywalna, odbywa się już od
dłuższego czasu i na pewno jest na swój
sposób potrzebna. Podczas pożegnalnego bankietu pytam więc naszego czarodzieja, czy nie zechciałby użyczyć swej
magii przyszłorocznej edycji tej imprezy – zwłaszcza że w Płocku był ledwie
raz i to przejazdem. Czarodziej jest
oczywiście permanentnie zajęty – nie
tylko naszym, jakżeż absorbującym festiwalem – nie daje wszakże odpowiedzi
jednoznacznie odmownej.
4. Moja droga na XIX Druskiennicką
Jesień Poezji to, w sensie nieomal dosłownym, „Gościniec Sztuki” – przyjeżdżam tu bowiem także w nadziei na promocję aktualnego, polsko-litewskiego
numeru tego magazynu artystyczno-literackiego, od lat ponad dziesięciu wydawanego w Płocku. Nieoceniony Kornelijus, który wzbogacił ów numer interesującym wywiadem na temat życia literackiego w swoim kraju, rozważanego
z historycznej perspektywy stosunków
polsko-litewskich, umożliwia mi krótkie
omówienie pisma – oferując się zarazem
jako tłumacz – w doprawdy gęstym kontekście miejscowych oficyn wydawniczych, prezentujących najnowsze publikacje poetyckie oraz przedstawicieli
różnych redakcji, promujących własne
periodyki. W tej drugiej grupie szczególną uwagę zwracają reprezentanci ob-

wodu kaliningradzkiego, wydający tam
podobnie pomyślany magazyn, poświęcony problematyce rosyjsko-litewskiego
pogranicza kulturowego.
„Gościńcowe” wibracje wyczuwa się
tu zresztą niemal co krok. Okazuje się na
przykład, że reprezentantem Polski na
poprzedniej Jesieni był znany krytyk
i poeta Leszek Szaruga, któremu w niemałej mierze zawdzięczamy piąty, z wielu względów przełomowy numer (wydany dzięki dotacji Fundacji Batorego).
Gościem Jesieni tegorocznej przez pierwsze dwa dni jest znany tłumacz Leszek
Engelking, bez którego wysoce kompetentnych przekładów najprawdopodobniej nie złożylibyśmy numeru obecnego.
W festiwalowym tłumie przewijają się
też Richard Benesevich – osiadły w Polsce Amerykanin litewskiego pochodzenia, najbardziej chyba dla rzeczonego
numeru zasłużony – oraz uwzględnieni
w nim poeci, Lidija Šimkuté i Kerry
Shawn Keys.
Lidija jest doprawdy niepocieszona,
gdy okazuje się, że egzemplarz autorski, pozostawiony przez nią na krótko
na stoliku w kawiarni „Širdele” (centrum życia towarzyskiego festiwalu),
ktoś sobie przywłaszczył. Chętnie wynagradzam jej tę stratę, i to w dwójnasób, gdy obiecuję przekazać jeden egzemplarz do australijskiego odpowiednika Biblioteki Narodowej – nie mogąc
zarazem oprzeć się uczuciu satysfakcji,
że nasz „Gościniec” wzbudza aż takie
zainteresowanie zagranicą.
5. Epilogiem festiwalu okazuje się
krótka sesja poezji czytanej w kawiarni „Užupis” na wileńskim Zarzeczu,
gdzie miejscowi artyści – czyżby pod
wpływem stojącego nieopodal pomnika Mic kie wicza, pod koniec życia
przywódcy „Legionu” dusz niepokornych a niezależnych? – postanowili
proklamować własną „republikę”. Jej
instancją zwierzchnią jest zapewne
owa kawiarnia, gdzie atmosfera i wystrój wnętrza kojarzą się dość blisko
z przybytkami nowojorskiej bohemy
w Greenwich Village. Moim wkładem
w to pożegnalne spotkanie jest prezenta cja wiersza na pisa ne go dwa dni
wcześniej pod wrażeniem nadspodziewanie smakowitej historyjki o nowych
przygodach artystów rosyjskich w Baden-Baden (miejscu ruletkowej gehenny Dostojewskiego), opowiedzianej mi

Pomnik Moniuszki przy kościele św. Katarzyny w Wilnie

przez zamieszanego w owe przygody
artystę Tarasova. W podobnej sytuacji
nie mogę nie zadedykować mu tego
wiersza – przetłumaczonego na litewski w trybie niemal błyskawicznym
przez niezawodnego Rymvidasa.
Kiedy zaś przemykam o zmroku
w kierunku dworca autobusowego
przez pustoszejący Plac Katedralny,
przypomina mi się inny wiersz Gałczyńskiego, „przyszywanego wilniuka”
– to i cóż, że a propos innego miasta:
„Gdy wróci noc, znów pójdę sam
na pusty plac przed Notre- Dame
i cień mój pomknie za mną tam
z wielką walizką rozpaczy.”
W danej sytuacji słowa zapewne
zbyt mocne – choć przecież naprawdę
żal stąd wyjeżdżać. Z miasta tyleż
pięknego, co gościnnego – mniej więcej na tej zasadzie, na jakiej gościnny
zawsze starał się być... „Gościniec
Sztuki”.
Andrzej Dorobek
PS Jeśli chodzi o polski kontyngent
tegorocznej Druskiennickiej Jesieni
Poezji, czyli redaktorów naczelnych
”Literatury na świecie” i ”Gościńca
Sztuki”, miłym pokłosiem imprezy będzie publikacja ich wybranych wierszy
w prestiżowym chicagowskim magazynie „New American Writing”, przewidziana na wiosnę 2009 roku.

Autor podczas wieczoru poetyckiego w wileńskim kościele św. Katarzyny (obok tłumacz,
Rymvidas Strielkunas)
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To prawdziwa gratka dla płocczan. Muzeum Mazowieckie wy- W swojej twórczości tworzę świat lepszy od rzeczywistego, taki,
stawi trzy obrazy Jana Matejki, w tym jeden o tematyce płockiej. jaki sobie wymarzyłem – mówił malarz Erwin Sówka podczas
otwarcia wystawy w Galerii OTO JA.
170. rocznicę urodzin jednego z najważniejszych i najlepszych polskich malarzy Muzeum Mazowieckie w Płocku
chce uczcić w sposób szczególny cyklem
imprez kulturalnych, z których ta wydaje
się jednak najważniejsza. 14 listopada
o godz. 17 w kamienicy przy ul. Tumskiej 8, dzięki przychylności Muzeum
Narodowego w Warszawie (z którego
zbiorów wypożyczone zostały obrazy),
zobaczymy „Chrzest Władysława
Warneńczyka 18. II. 1425 r.” (1881 r.),
„Ociemniałego Wita Stwosza z wnuczką”(1865 r.) i „Przyjęcie Żydów R.P.
1096” (1889 r.) z cyklu „Dzieje cywilizacji w Polsce”. I na ten obraz MMP zwraca szczególną uwagę. Dzieło przedstawia

kojarzenia były czasem zaskakujące, ale budzące uśmiech, np. praca
Żanety Studzińskiej („Płock – tu warto
żyć”), na której trzy ciężarne, w koszulkach: niebieskiej, czerwonej i żółtej pozują na tle ratusza. Zabawę z barwami miasta zaproponował również
Mateusz Koziorowski w pracy pod
wiele mówiącym tytułem, „Płock
Wars” (świetlne miecze pod chmurnym
niebem i Wzgórzem Tumskim w tle)
oraz Agnieszka Czarnecka („Fajne są
chło-ptaki w Płocku”), która zdobyła 2
miejsce w drugiej kategorii. Zwyciężyła Jolanta Kowalska trzema czarno-białymi zdjęciami z dzieciakami taplającymi się w wodzie i pianie ze strażackich wozów. – Bardzo się cieszę, że
wygrało zdjęcie czarno – białe. Bałam
się go wysłać, bo temat jakby sugerował coś innego. Dlatego jest to dla

S

scenę posłuchania delegacji hiszpańskich
Żydów przez polskiego władcę, księcia
Władysława Hermana (lata panowania:
1079-1102), jego rodzinę i doradców.
Akcję obrazu umiej-scowił Matejko
przed płocką katedrą (gród był wtedy rezydencją Hermana), której portal stanowi
centralne tło obrazu. Wyraźnie widoczne
są też brązowe Drzwi Płockie. Choć
świątynia konsekrowana była dopiero
w 1144 r., a więc później niż przedstawione wydarzenia, to takie syntetyzowanie wydarzeń było charakterystyczne
w twórczości Matejki. Wystawa będzie
czynna do 21 grudnia.
Pięć dni po otwarciu wystawy, 19 listopada 2008 r. (środa) o godz. 17 MMP
zaprasza na wykład Matejko – budowniczy świadomości narodowej – i co po
nim?, który wygłosi jedna z najlepszych
w kraju specjalistek w zakresie malarstwa XIX-wiecznego, ceniony historyk
sztuki prof. dr hab. Maria Poprzęcka. 27
listopada (czwartek), o godz. 13 muzeum zaplanowało warsztaty teatralne dla
młodzieży, a na weekend 6 – 7 grudnia
planowana jest akcja fotograficzna pt.
Zostań postacią z obrazu „Kazanie Skargi”. Będzie można wówczas zrobić sobie
zdjęcie „w obrazie”.
Wszystkie wydarzenia związane z artystą odbywają się w ramach trzeciej edycji cyklu Portrety, propagującego twórczość jednego, wybranego artysty.
(rł)

„Z Ziemi do Nieba” to wystawa ponad 20 obra zów ślą skie go ar ty sty,
członka legendarnej grupy janowieckich malarzy mistyków z Katowic,
którą galeria będzie pokazywać do 19
grudnia. Prace pochodzą z ostatnich
dwudziestu lat i większości nawiązują
do symboliki tantrycznej; kult ekstazy
erotycznej z dominującymi żeńskimi
symbolami, tj. kwiaty lotosu.
– Maluję przeważnie kobiety, ale te
łagodne, bo takie lubię. A nie te nowoczesne bizneswoman, bo takich my
chłopy po prostu się boimy – żartował.

Mistrz z Janowa był pod wrażeniem
przyjęcia i – jak to określił – kibiców
z Płocka, podziwiał Starówkę, płocką
Katedrę, a na koniec powiedział, że
ma nadzieję jeszcze tu wrócić, z... nową wystawą. A obecną można oglądać
w Galerii OTO JA przy pl. Narutowicza 2 (brama obok Biblioteki im. Zielińskich) od poniedziałku do piątku
w godz. 14 – 17.30. Wystawę dofinansował Urząd Miasta Płocka, Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich i Agpress.
Mecenasem galerii jest Orlen Gaz.
(rł)

Zabawa formą, przestrzenią i miasta Płocka – płocczanie wykazali się dużą pomysłowością i wyobraźnią biorąc udział w konkursie fotograficznym „Płock na wesoło”

Kolory ciąży, chło-ptaki i Lord Wader
mnie duże zaskoczenie i nie mogę powiedzieć nic więcej – mówiła wzruszona laureatka. – Pracę wy słałyśmy
w ostatnim dniu, choć o konkursie wiedziałyśmy od dawna. Koleżanki w pracy codziennie dopytywały, czy już je
wysłałyśmy – mówiły Ewa Luma i Anna Kubiak – zdobywczynie III nagrody
w konkursie za zdjęcie pięciu uśmiechniętych dziewczynek.
W sumie na zaproszenie organizatorów
odpowiedziało 69 osób, które łącznie
przysłały ponad 150 zdjęć. W kategorii I –
gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – prace złożyło 19 osób,
w kategorii II – osoby pełnoletnie – 50.

„Woda“, Jolanta Kowalska – I nagroda w kategorii II
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Maluję kobiety łagodne

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Obrazy Mistrza Jana

Podczas otwarcia wystawy 3 listopada (przed aulą ratusza), przed wręczeniem nagród, prezydent Mirosław
Milewski powiedział: Chciałbym podziękować Państwu za udział, za nadesłanie tak wielu prac. Cieszymy się,
że mają Państwo tak bardzo różne
spojrzenie na Płock, choć zakres tematyczny konkursu był dość wąski. Poza
tym widać, że patrzycie na nasze miasto z optymizmem, a to jest najważniejsze.
Organizatorzy konkursu – Wydział
Komunikacji Społecznej UMP, Płocka
Galeria Sztuki, Płockie Towarzystwo Fotograficzne – zapowiadają kolejną edycję

konkursu w przyszłym roku. Tegoroczną
można oglądać do 18 listopada.
Przypominamy zwycięzców:

w kategorii I: II miejsca – Anna Korzeniak i Hanna Jakóbczyk, III miejsca –
Renata Bartnicka i Mariusz Mokszki.
Wyróżnienia otrzymały: Marta Winiarska i Mariola Herbaszewska.
w kategorii II: I miejsce – Jolanta
Kowalska (reportaż – fot.1), II miejsca –
Mariusz Selig i Agnieszka Czarnecka
(fot.2), III miejsce – Ewa Luma, Anna
Kubiak. Wyróżnienia przyznano: Michałowi Chrzanowskiemu i Lucynie Sadeckiej.
(rł)

„Fajne są chło-ptaki w Płocku...“, Agnieszka Czarnecka, II nagroda w kategorii II

Sygnały Płockie

Urodził się 6 listopada 1888 roku w podpłockich wówczas Podolszycach. 120 lat
później Towarzystwo Naukowe Płockie zorganizowało w rocznicę jego urodzin
konferencję naukową poświęconą temu wybtnemu lekarzowi – Honorowemu Obywatelowi Płocka z 1964 roku, patronowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Lekarz higienista
Skąd wziął się taki medyczny talent
Po strajku szkolnym w 1905 roku Marcin
i skąd zainteresowanie powszechną higieną, Kacprzak nie wraca do rosyjskiego gmnaktórą sto lat temu mało kto wiązał ze zdro- zjum. W następnym roku rozpoczyna
wiem? Odpowiedzi na te pytania – zdaniem (wśród 465 uczniów) naukę w tworzonej
jednego z prelegentów lek. med. Jarosława przez A. Macieszę polskiej szkole przy ul.
Waneckiego – szukać należy w dzieciń- Królewieckiej, z której potem wyrosła Jastwie i młodości Marcina Kacprzaka (nie giellonka. Po przeniesieniu szkoły na miejmylić z rewolucjonistą Marcinem Kasprza- sce obecnej siedziby, w starej powstaje pierkiem). W rodzinnej wsi w parafii Imielnica, wsza w Płocku stacja pogotowa ratunkowedwie wiorsty od Płocka, 9-osobowej rodzi- go (początkowo konna), Maciesza opraconie zapewne „nie przelewało się”. Ojciec wuje program higieny w polskiej szkole
był dróżnikiem, pilnującym odcinka drogi i regulamin szkolnego lekarza, uczy profina trasie Warszawa Płock, potem przenie- laktyki zdrowia. Nie może więc dziwić, że
siony został do Lelic i wykonywał tę samą wychowany w takich warunkach, po otrzypracę na innej drodze. W Lelicach była 3- maniu w 1908 roku świadectwa dojrzałości,
klasowa szkoła mieszcząca się w jednej iz- chciał studiować medycynę. Przez rok zbiebie, a część uczniów (wyłącznie chłopcy) rał na to środki od sponsorów, ale udało się;
przychodziła do niej z własnymi stołkami, w 1909 roku wyjechał na studia do Paryża.
Rok urodzenia Marcina Kacprzaka zbiega
bo brakowało ławek. Marcin musiał być
zdolnym chłopcem, skoro zauważył go się symbolicznie z rokiem powstania Warmiejscowy proboszcz, który później stał się szawskiego Towarzystwa Higienicznego,
jednym z jego sponsorów w dalszym kształ- o czym mówił drugi z prelegentów – prezes
ceniu. Bo nauka wówczas sporo kosztowa- PTH dr Kazimierz Dragański. Higienia
ła i bez wsparcia ludzi zamożnych wiejski bowiem to sztandarowe dzieło bohatera
chłopak nie miał co liczyć na dalszą eduka- konferencji, któremu poświęcił całe życie,
cję. Dzięki nim 12-letni Marcin mógł konty- jako lekarz, publicysta, społecznik, rektor
nuować naukę w płockim Gimnazjum Gu- Akademii Medycznej (w 1946 roku przygobernialnym (dziś Małachowianka), w któ- tował m.in. projekt reformy służby zdrorym – jak w całym zaborze rosyjskim – wy- wia). Karierę zawodową rozpoczynał w Rokładowym był język rosyjski. Ale oprócz sji, gdzie w Charkowie musiał nostryfikować paryski dyplom. Najpierw jako
niego uczniowie uczyli się franculekarz wojskowy, potem ziemski.
skiego, greki i łaciny, a więc soW 1922 roku na stypendium
lidnych podstaw dobrego wykw Baltimore (USA) uzyskał stoształcenia.
Płock był wówczas 27-typień doktora zdrowia publiczsięcznym miastem, nękanym –
nego. Po powrocie do kraju rozpodobnie jak wszystkie więkpoczął pracę w Państwowym
sze skupiska – licznymi zaraZakładzie Higieny w Warszazami i epidemiami. Miał, co
wie, któremu pozostał wierny
prawda aż 3 szpitale (św. Trójniemal do końca życia, bo do
cy, zakaźny i żydowski) z pra1965 roku. Rok wcześniej
Marcin Kacprzak
wie 200 łóżkami, ale pełniły
otrzymał godność Honoroweone raczej rolę przytułków niż lecznic i ma- go Obywatela Płocka. Na polu krzewienia
ło komu udawało się opuścić je zdrowym. higieny zyskał międzynarodową sławę, czeBrak leków, lekarzy, powszechny brud, nie go wyrazem było przyznanie mu przez
dawały szans na sensowne leczenie. W tym WHO (Światową Organizację Zdrowia), jasamym czasie, na przełomie wieków, na ko jedynemu Polakowi, najwyższego wyświecie dokonano bardzo ważnych odkryć różnienia – medalu Leona Bernarda. Przew medycynie, jak choćby promieniowanie mawiając z tej okazji w Genewie w Pałacu
X przez Roentgena, Biernacki wyodrębnił Narodów powiedział m.in. zagadnienia meodczyn OB (dziś jedno z podstawowych dycyny społecznej były i są po dzień dzisiejbadań krwi), wynaleziono szczepionkę na szy treścią mojego życia. Gdybym rozpoczął
dżumę, Jordan zakłada dla dzieci pierwsze drugie życie, oddałbym je również medycyogródki. A w Płocku w tym samym czasie nie społecznej.
Od 1945 roku był profesorem Uniwersyosiedla się grupa lekarzy, którzy wywrą
niebagatelny wpływ na życie miasta, nie tetu Łodzkiego, a 2 lata później warszawtylko w sensie medycznym: m.in. Aleksan- skiej Akademii Medycznej (także wieloletder Maciesza, Aleksander Zaleski, Włady- nim jej rektorem). Był członkiem Polskiej
sław Kosmaciński, Bronisław Mazowiecki. Akademii Nauk i Akademii Nauk MedyczW 1911 roku do Płocka sprowadzono pier- nych ZSRR. Prowadził badania, dotyczące
wszy aparat roentgenowski. Uaktywnia się ludności wiejskiej, interesował się higieną
Płockie Towarzystwo Lekarskie, w 1904 szkolną, promował oświatę zdrowotną
roku powstaje Towarzystwo Higieniczne w społeczeństwie. Jego główne prace to:
Wieś płocka (1937), Gruźlica na wsi (1938),
i Komitet Opieki nad Chorymi Dziećmi.
Cóż ten Komitet dzieciom proponuje? Stan opieki nad zdrowiem ludności wiejskiej
Latem wyjazdy do Ciechocinka a codzien- (1937), Epidemiologia ogólna (1956).
Marcin Kacprzak zmarł w 14 lipca 1968
nie m.in.... kroplę mleka. Wygląda na to,
że akcja ,,Kropla mleka” (pamiętamy cho- roku w Warszawie, jest pochowany na PoE.J.
dzącą reklamę z filmu ”Va banque”) zaini- wązkach.
cjowana we Francji w 1893 roku, w Polsce
PS Konferencji towarzyszyła promocja
rozpoczęła się w 1903 roku w Płocku,
choć oficjalne źródła podają, że pierwszy reprintu jednej z prac Kacprzaka pt.
,,Zdrowie w chacie wiejskiej” z 1928 roku.
był Kraków w 1905 roku.
Sygnały Płockie

Unijne dylematy (4)

My, obywatele
Unii Europejskiej
Traktat z Maastricht (Traktat o Unii Europejskiej) wszedł w życie 1 listopada 1993
roku i jednym z jego głównych założeń było wzmocnienie ochrony praw i interesów
obywateli państw członkowskich, poprzez
ustanowienie obywatelstwa UE. Ta nowa
instytucja miała również służyć pogłębianiu integracji duchowej, kulturowej i cywilizacyjnej całej Europy. Należy jednak
wskazać istotę obywatelstwa europejskiego
oraz aspekty odróżniające je od obywatelstwa krajowego.
Według definicji słownikowej, obywatelstwo narodowe jest to przynależność państwowa, niosąca ze sobą pewne uprawnienia,
jak również i obowiązki, które są określone
przez porządek prawny danego państwa.
Traktat o Unii Europejskiej wskazuje jedynie uprawnienia, wynikające z obywatelstwa unijnego, pomijając obowiązki, co jest
zasadniczą różnicą występującą pomiędzy
tymi terminami. Art. 17 wspomnianego
traktatu stanowi: Niniejszym ustanawia się
obywatelstwo Unii. Każda osoba posiadająca przynależność państwową państw
członkowskich staje się obywatelem Unii.
Obywatelstwo Unii uzupełnia, ale nie zastępuje obywatelstwa narodowego. Artykuł
ten przedstawia sposób nabycia obywatelstwa, nie poruszając bezpośrednio sprawy
jego utraty. Z logicznego punktu widzenia,
wnioskujemy jednak, iż utrata obywatelstwa Unii następuje na skutek utraty przynależności państwowej. Można więc stwierdzić, iż obywatelstwo wspólnotowe jest bezwarunkowo i automatycznie uzależnione od
obywatelstwa państwowego. Według doktryny jest ono oparte na więzi pozornej, pomiędzy obywatelem a obszarem obowiązywania traktatów, gdyż UE nie posiada osobowości prawnej. Zmiany w tej dziedzinie
mogą nastąpić dopiero po ratyfikacji przez
wszystkie państwa członkowskie i wejściu
w życie Traktatu z Lizbony, który między
innymi nada Wspólnocie brakującą dotychczas osobowość prawną.
Status prawny obywatela jest określany
poprzez katalog przysługujących mu praw.
W Traktacie czytamy, iż Obywatele Unii
korzystają z praw ustanowionych niniejszym Traktatem i podlegają obowiązkom
w nim określonym. Do najważniejszych

z nich zaliczyć można: prawo do swobodnego poruszania się i przebywania na terytorium wszystkich państw należących do
Wspólnoty. Kolejne uprawnienie dotyczy
głosowania i kandydowania w wyborach do
Parlamentu Europejskiego w państwie
członkowskim, w którym dana osoba przebywa, podlegając tym samym przepisom,
co obywatele tego państwa. Obywatel Unii
może również zostać członkiem ponadpaństwowych struktur partii politycznych na
płaszczyźnie europejskiej, stanowiących
istotny element integracji wewnątrzwspólnotowej. Następnym przywilejem jest czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach samorządowych w państwach członkowskich,
w których dana osoba zamieszkuje. Posiadając obywatelstwo innego państwa członkowskiego podlega takim samym regulacjom jak obywatele tego państwa. Według
art. 20 TWE Każdy obywatel Unii przebywający na terenie państwa trzeciego, w którym państwo członkowskie, którego jest
obywatelem, nie posiada swojego przedstawicielstwa, ma prawo do ochrony przez
władze dyplomatyczne i konsularne każdego innego państwa członkowskiego na takich samych zasadach jak obywatele tych
państw. Art. 21 TWE odnosi się do możliwości składania petycji do Parlamentu Europejskiego we wszystkich sprawach, którymi zajmują się instytucje unijne, jak również zwracanie się bezpośrednio na piśmie
do samych instytucji. Nadaje także sposobność zwracania się do ombudsmana w przypadku naruszania praw i przy wydawaniu
niesprawiedliwych decyzji. Obywatele mają także dostęp do dokumentów Parlamentu
Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej, co wynika z art. 255 TWE.
Katalog przysługujących nam praw nie
jest zamknięty. Prawo Wspólnot Europejskich przewiduje również zakaz dyskryminacji ze względu na obywatelstwo i płeć,
swobodę przepływu pracowników oraz
swobodę świadczenia usług. Możemy więc
ustalić, że obywatelstwo Unii Europejskiej
wzmacnia, rozwija i pogłębia integrację naszego kontynentu. Zwiększa także poczucie
naszej przynależności do Wspólnoty i – co
najważniejsze – ułatwia nam codzienne funTomasz Szczęsny
kcjonowanie.

Za promocję spójności
Województwo Mazowieckie zostało
laureatem nagrody międzynarodowego
konkursu Kongresu Lokalnych i Regionalnych Władz Rady Europy „Promocja
Społecznej Spójności poprzez Rozwój
Gospodarczy”.
W konkursie nagrodzone zostały projekty, które miały istotny wpływ na rozwój gospodarczy regionu i ukazywały,
jak wspierają i wzmacniają społeczną
spójność. Nagrodzony został Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza, zgłoszony do konkursu przez
Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. Jest to
program realizowany przez Departament

Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich. Obejmuje komponenty dotyczące:
rozwoju powiatowej infrastruktury drogowej, wsparcia modernizacji placówek
oświatowych, wyrównywania rozwoju
gminnej infrastruktury drogowej, rozwoju infrastruktury sportowej, budowy sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz
wsparcia potencjału rozwojowego
Wśród laureatów znalazły się również: region Berlina, serbski region
Wojwodina, turecki region Karamanmaras oraz brytyjska Walia. Nagrody
zostaną wręczone 2 grudnia br. w Strasburgu.
wum
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Twórczość W.A. Mozarta słusznie
uz na wa na jest za naj lep szy chy ba
przykład klasycznego piękna i proporcji w muzyce nowożytnej – wszelako
w fan ta stycz nej sym bo li ce Cza ro dziejskiego fletu oraz w eschatologicznych akcentach Don Giovanniego i, prze de wszyst kim, Re qu iem
można z pewnością dopatrywać się
zapowiedzi romantyzmu. Muzykę tego okresu trudno sobie wyobrazić bez
dojrzałych dzieł L. van Beethovena
w rodzaju V czy IX Symfonii – choć
w świadomości potocznej kompozytor ten nie bez podstaw funkcjonuje
jako najmłodszy z klasyków wiedeńskich. Jednym z najwcześniejszych
i najważniejszych manifestów muzycz ne go ro man tyz mu oka za ła się
Uwertura do „Snu nocy letniej” nastoletniego F. Mendelssohna-Bartholdy’ego, przez wybitne autorytety muzykologiczne w rodzaju Alfreda Einsteina raczej zasadnie postrzeganego
jako „romantyk klasycyzujący”, rozmiłowany na dodatek w barokowej
twórczości Jana Sebastiana,... Aptekar skie od mie rza nie „kla sycz ne go”
i „romantycznego” w dziełach „boskiego Amadeusza”, zmagającego się
z nie przy chyl nym lo sem Lud wi ga
i „nieziemskiego chłopca” imieniem
Felix (według określenia Goethego)
byłoby zapewne nadmiarem akademickiej fatygi – toteż dobrze się stało,
że, jako twórcy dość mocno skoligaceni w sensie artystycznym, znaleźli
się oni w programie kolejnego koncertu Płockiej Orkiestry Symfonicznej (7 listopada 2008 roku, sala PSM),

zatytułowanego „Dzieła wielkich mistrzów”.
Pierwszym z owych dzieł okazała
się uwertura do opery Wesele Figara,
jedno z najbardziej „przebojowych”
dzieł Mozarta, przez swój niewinny
wdzięk najwyraźniej maskujące wywrotowy potencjał podstawy libretta,
czyli znanej komedii Beaumarchais
(dotyczy to zresztą całej muzyki tego
arcydzieła). Orkiestra, od początku
bieżącego sezonu w formie zauważalnie lepszej niż kiedykolwiek przedtem, odegrała rzecz stylowo i pewnie
– w niemałej mierze dzięki dyrekcji
Je rze go Sal wa row skie go, jed ne go
z najwybitniejszych rodzimych kapelmistrzów średniego pokolenia, cenione go ja ko in ter pre ta tor Gershwi na
i Mendelssohna, a w Polsce – może

„Układ Koleżeński”
rozliczył się z grantu
Minął już czas rozliczeń ostatnich
transz przyznanych w ramach II edycji
konkursu grantowego. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w konkursie
grantowym otrzymał 11.600 zł. na realizację projektu „ Kultura i organizacja wolnego czasu, integracja środowiska lokalnego”. Fundacja dofinansowała warsztaty dla kaberetu „Układ
Koleżeńskii”, a także wyjazdy na występy.
Na warsztaty członkowie kabaretu
wyjechali w kwietniu do Mielna. –
Grafik zajęć był bardzo napięty – tłumaczy koordynator projektu Hanna
Sadecka. Codziennie ćwiczyliśmy po 6
godzin, trzy po śniadaniu i trzy po
obiedzie. Efekt warsztatów to przygotowanie nowego programu kabaretowego „Emeryckie dylematy”, w którym połowa tekstów to utwory członków zespołu: Witolda Chojnackiego,
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Te re sy Hu czek, Ry szar dy Koz łow skiej. Druga połowa to stare i sprawdzone skecze, które do dziś bawią –
mówi Sadecka. Z nowym repertuarem
„Układ koleżeński” wystapił już 9
kwietnia w Unieściu (pomorskie) dla
osób przebywających na rehabilitacji.
W tym roku kabaret występował też
w Sokołowie Podlaskim na Przeglądzie Zespołów Emeryckich, na przeglądach i piknikach w Drobinie, Sierpcu i Żychlinie. Z projektu skorzystali
także mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Krótkiej, z którym
emeryci współpracują i gdzie występują na piknikach i zabawach integracyjnych.
Kabaret „Układ Koleżeński” tworzy
20 osób. Najbliższy wystep będzie
miał miejsce 18 listopada w Spółdzielczym Domu Kultury podczas Dnia Seniora, a 29 listopada zespół jedzie do
Pacyny na Piknik Europejski.
IT

przede wszystkim z racji epokowego
przedsięwzięcia w postaci pierwszej
kompletnej rejestracji fonograficznej
poematów symfonicznych Karłowicza oraz zainicjowania festiwalu „Toruń: Muzyka i Architektura”.
Równie rzetelnie orkiestra zabrzmiała w III Koncercie fortepianowym c-moll op. 37 Beethovena, tonację i klimat wyrazowy dzielącym zarówno z niewiele późniejszą V Symfonią, jak i z prototypowym niejako
koncertem fortepianowym Mozarta,
jedną z najbardziej nietypowych i nowatorskich pozycji w katalogu jego
dzieł (KV 401), tak na ogół pogodnych. W eskalacji napięć dramatycznych i emancypacji partii orkiestrowej Beethoven poszedł tu dalej –
patrz rozbudowane, burzliwe przetworzenie części I i jej inicjalny temat, kojarzący się poniekąd z tematem-wizytówką V Symfonii – choć do
ideału „koncertu symfonicznego” nie
zbliżył się aż tak bardzo, jak w dwóch
następnych utworach z obszaru tej
formy. Tak czy inaczej, poziom wymagań dla solisty wyznaczył porównywalnie wysoki – na szczęście w zakresie możliwości niespełna 30-letniej pianistki japońskiej Rieko Nezu
(na zdjęciu), finalistki Konkursu Chopinowskiego sprzed trzech lat i uczennicy jego wcześniejszych laureatek,
od ś. p. Haliny Czerny-Stefańskiej
przez Marthę Argerich po Ewę Pobłocką. Dość przekonująco wyeksponowała ona kulminacje pierwszej części, za du ma ny li ryzm środ ko we go
Largo, a z niebezpiecznych zawiro-

wań pasażowych finałowego Ronda
wyszła obronną ręką.
Po względnie pogodnym finale Beethovenowskiego Koncertu atmosfera rozjaśniła się ostatecznie w drugiej
części wieczoru – bo też Symfonia Adur op. 90 zwana „Włoską” to jedno
z najbardziej promiennych dzieł „romantyka klasycyzującego”, odzwierciedlające zarówno uroki słonecznej
Italii, którą Mendelssohn odwiedził
dwa la ta przed skom po no wa niem
utworu (patrz zwłaszcza części skrajne, głów nie szam pań skie fi na ło we
Presto utrzymane w rytmie włoskiego
tańca pod nazwą saltarello), jak i nader szczęśliwe, mimo przedwczesnej
śmierci, koleje życiowe autora. Salwarowski potwierdził się jako wnikliwy interpretator dzieł niemieckiego
mistrza – i szkoda doprawdy, że w początkowym Allegro vivace orkiestra
aż nadto wyraźnie przypomniała sobie
o latach prób i błędów (spektakularne
kiksy rogów).
W kwestii mendelssohnowskiej wypa da ło by też za py tać, dla cze go –
miast wziąć na warsztat nie grane
jeszcze w Płocku Symfonię „Szkocką” albo prawdziwie wybitną, choć
mało znaną „Reformacyjną” – ponownie sięgnięto po najbardziej popularną „Włoską”, bodaj sześć lat po jej
wykonaniu pod batutą poprzedniego
szefa orkiestry Jacka Bonieckiego.
Dla cze go zaś płoc ką pub licz ność
znów trzeba było upominać, by nie
klaskała między poszczególnymi częściami symfonii, pytać wręcz wstyd.
AD

Poetycka Chryzantema
Rozstrzygnieta została 34. edycja
Ogólnopolskiego Konkusu Poetyckiego,,Jesienna Chryzantema”, którego
organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie,,Civitas Christiana”
w Płocku. Jury pod przewod nic twem Zdzi sła wa
Korysia – redaktora naczel ne go
mie sięcz ni ka,,Nasz Głos”, zapoznało się ze 115 zestawami wierszy, które spełniały warunki regulaminu konkursu i postanowiło przyznać następujące nagrody: I nagrody
nie przyznano, dwie II
na gro dy (ex ae quo)
otrzymali: Karol Samsel
(godło,,Cheronea”) z Ostrołęki i Hanna Wosik (godło,,Ryba”) z Łodzi. III
nagrodę przyznano Radosławowi Sobot ce (go dło,,stu dent przo dow nik”)
z Ostrołęki. Nagrodę specjalną za debiut, ufundowaną przez przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia

,,Civitas Christiana” otrzymał: Wojciech Skoczek (godło „dziad borowy”)
z Warszawy. Ponadto wyróżniono:
Agatę Chmiel (godło ,,TYM RAZEM
PAŹDZIERNIK’’) z Zagórzyc
Dworskich, Marka Jagielskie go (go dło ,,Horst”)
z Gliwic i Zofię Mardułę
(godło ,,Ruth’’) z Rudy
Śląskiej.
Nagrodę dyrektora Instytutu Wydawniczego
,,PAX” /książka/ otrzyma Paweł Świder (godło
,,cyrenius”) z Pisza za
zestaw wierszy, a podobną nagrodę redaktora naczelnego ogólnopolskiego pisma ,,Znaj”
dla najmłodszego laureata dostanie
Pa weł Świ der (go dło ,,cy re nius”)
z Pisza.
Uroczyste podsumowanie konkursu
odbędzie się 22 listopada 2008 r.
o godz. 11 w Domu Darmstadt przy
Starym Rynku 8.
H.K.
Sygnały Płockie

*KONCERTY*KONCERTY*KONCERTY*KONCERTY*KONCERTY*KONCERTY*KONCERTY*KONCERTY*KONCERTY*KONCERTY*KONCERTY*
łocka Orkiestra Symfoniczna zaprasza
21 listopada do sali koncertowej PSM
przy ul. Kolegialnej 23 na kolejny koncert
muzyki lekkiej. Tym razem motywem
przewodnim wieczoru będzie tango. ,,Libertango” i ,,Concerto para bandoneón
(Acoccagua)” – A. Piazzoli oraz V Symfonię F-dur op. 76 usłyszymy w wykonaniu
orkiestry i solisty Klaudiusza Barana, znakomicie posługującego się bandoneonem.
Koncert, który poprowadzi Krzysztof Urbański, rozpocznie się o godz. 19. Bilety
po 20 zł do nabycia w kasie orkiestry przy
ul. Bielskiej 9/11 (tel. 024/364 10 85) oraz
w sklepie muzycznym Harfa przy ul. Kolegialnej 1 (tel. 024/262 34 57). Rezerwacja internetowa www.posorkiestra.pl
Klaudiusz Baran
ukończył w 1995 roku Akademię Muzyczną im. Fryderyka
Chopina w Warszawie. Jako stypendysta
rządu francuskiego
kontynuował studia

P

PASJA TANGA
w Conservatoire Paul Dukas w Paryżu
w klasie prof. Maksa Bonnay’a oraz
uczestniczył w wielu mistrzowskich kursach muzycznych, pracując pod kierunkiem takich pedagogów jak: Fridrich Lips,
Mogens Ellegaard, Mie Miki, Teodoro
Anzelotti, Matti Raantanen, Wiaczesław
Siemionow.
Jest laureatem krajowych i międzynarodowych konkursów, m.in. Katowice –
1993, Castelfidardo (Włochy) – 1997,
Paryż – 1997 i festiwali. Występuje solo,
w zespołach kameralnych jak i z towarzyszeniem orkiestr symfonicznych
w Polsce, a także we Francji, Włoszech,
Austrii, Ukrainie, Rosji, Hiszpanii,
Niemczech, Jugosławii, Słowacji, Litwie. Jest zapraszany jako wykładowca
na międzynarodowe kursy interpretacji
muzycznej (Polska, Francja, Jugosławia).W 2003 roku ukazała się jego pierwsza płyta nagrana dla wytwórni Sony

SYLWESTER Z ORKIESTRĄ
Można już kupowawć zaproszenia na
sylwestrowy wieczór z Płocką Orkiestrą
Symfoniczną. Na 31 grudnia zaplanowano dwa koncerty: o godz. 18 i 21, po
70 i 80 zł. Program obu koncertów jest
taki sam – amerykańskie piosenki świąteczne, przeboje muzyki big-bandowej,
najpiękniejsze duety. Orkiestrę poprowadzi Zygmunt Kukla, solistą będzie
Jarek Wist, a nad całością czuwać będzie Marek Sierocki.
Jarek Wist to
młody wokalista pochodzący z Inowrocławia. Odkryła go
Elżbieta Skrętkowska w programie
„Szansa na sukces”.
Zaśpiewał w nim
piosenkę
„Małe
szczęścia”, a potem „Jestem Tobą” z repertuaru Roberta Jansona i Varius Manx.
Udział i wygrana w ,,Szansie na sukces” zaowocowały współpracą z największymi polskimi gwiazdami, w tym
z Anną Marią Jopek, Mieczysławem
Szcześniakiem i zespołem Skaldowie.
Jarek zaangażowany był w wiele muzycznych projektów. Najważniejsze
z nich to: widowisko ,,Kolęda Nocka”
z piosenkami Ernesta Brylla i Wojciecha Trzcińskiego oraz program ,,Show
Time”. Dzisiaj podbija serca publiczności muzyką swingowo – popową. Z grupy muzyków, których miał okazję poznać występując na scenie, stworzył
skład swojego zespołu. Produkcją pierwszego singla zajął się Grzegorz Jabłoński (,,Idol”, ,,Show Time”, Natalia
Kukulska, Polucjanci). Nad nową wersją piosenki ,,Fresh” z repertuaru Kool
& The Gang pracowali: Kuba Raczyński (ex saksofonista Varius Manx), Robert Luty (perkusja, m.in. Edyta Górniak, Reni Jusis), Piotr Żaczek (bas, m.in.
Anita Lipnicka, Ewa Bem), Sebastian
Sołdrzyński (trąbki, m.in. Maryla RoSygnały Płockie

dowicz, Edyta Bartosiewicz, Kukla
Band), Ania Szarmach (chórki, m.in.
Natalia Kukulska).
Nowa, swingowa wersja hitu „Fresh”
spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. Singel znalazł się na playlistach
w kilkudziesięciu polskich rozgłośniach
radiowych. DJ’e znakomicie przyjęli zawarte na singlu remixy „Fresh”. Do
udziału w teledysku do piosenki udało
się Jarkowi namówić popularną aktorkę
Joannę Jabłczyńską.
Jarek jest jedynym polskim wykonawcą, którego piosenka znalazła się w albumie, wśród utworów takich gwiazd jak:
Stevie Wonder, Diana Krall, czy Paul
Anka. Obecnie wokalista pracuje nad
materiałem na pierwszą solową płytę,
współpracując z najlepszymi kompozytorami i autorami tekstów (Krzysztof
Herdzin, Grzegorz Jabłoński, Paweł Zarecki, Robert Amirian).
Zygmunt Kukla
jest ab sol wen tem
Wy dzia łu
Jaz zu
i Muzyki Rozrywko wej w sek cji
kompozycji i aranżacji Akademii Muzycznej w Katowicach, w klasie prof.
Andrzeja Zubka (dyplom w 1992r.).
Już podczas studiów założył własną
orkiestrę ,,Kukla-Band”, z którą brał
udział w najważniejszych wydarzeniach
muzycznych i telewizyjnych.
Jest cenionym aranżerem i dyrygentem zarówno orkiestr rozrywkowych
jak i symfonicznych. Podczas festiwalu
,,Opole 1999” otrzymał Na grodę
Dziennikarzy oraz Realizatorów i Operatorów Telewizyjnych. Współpracuje
z największymi gwiazdami polskiej
estrady. Są wśród nich: Edyta Górniak,
Maryla Rodowicz, Krzysztof Krawczyk, Zbigniew Wodecki, Maciej Maleńczuk.

Classical z dziełami Astora Piazzolli,
która otrzymała nagrodę Akademii Fonograficznej Fryderyk 2003 w kategorii
Najlepszy album – muzyka kameralna.
Krzysztof Urbański urodził się w 1982
roku w Pabianicach.
Obecnie jest asystentem maestro Antoniego Wita w Filharmonii Narodowej w
Warszawie.
W 2007 roku z wyróżnieniem ukończył studia w Akademii Muzycznej im.
Fryde ryka Chopina w Warsza wie
w klasie dyrygentury symfoniczno –
operowej prof. Antoniego Wita. Swoje
zdolności dyrygenckie rozwijał podczas kursów mistrzowskich prowadzonych przez Kurta Masura. Brał udział
w dwóch konkursach dyrygenckich: IV
Międzynarodowym Przeglądzie Mło-

dych Dyrygentów w Białymstoku
w 2006 roku (II miejsce i nagroda dla
największej osobowości artystycznej)
oraz Międzynarodowym Konkursie
Dyrygenckim w Pradze w ramach 62.
Międzynarodowego Muzycznego Festiwalu Praska Wiosna w 2007 roku (I
nagroda).
Jako dyrygent współpracował z większością polskich orkiestr filharmonicznych, m.in.: Orkiestrą Filharmonii Narodowej, NOSPR w Katowicach, Sinfonią
Varsovią, a także Orkiestrą Symfoniczną
z Shenzhen (Chiny), Praską Radiową
Orkiestrą Symfoniczną i Praską Orkiestrą Symfoniczną FOK, występował także na międzynarodowych festiwalach takich jak Warszawska Jesień czy Praska
Wiosna.
Hobbystycznie zajmuje się komponowaniem. Jest autorem muzyki filmowej,
a jego „Mała Świąteczna Symfonia”
otrzymała honorowe wyróżnienie na
Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Grzegorza Fitelberga. opr. (j)

W latach 1991 – 1995 był dyrygentem
musicalu Metro oraz ,,Człowiek z La
Manczy”. Wieloletni kierownik muzyczny Festiwali Piosenki w Opolu i Sopocie
oraz wielu innych widowisk muzycznych realizowanych dla potrzeb Telewizji Polskiej.
„KUKLA BAND” to obecnie orkiestra nr 1 w Polsce. W jej skład wchodzą
najlepsi polscy muzycy młodego pokolenia. Podstawowy skład orkiestry to: 3
saksofony, 3 trąbki, 2 puzony, perkusja,
gitara, gitara basowa, fortepian. Do imprez specjalnych orkiestra zostaje powiększona do pełnego big bandu + sekcja
smyczków oraz grupa wokalna.
Początki istnienia zespołu na polskiej
scenie muzycznej to rok 1989, kiedy to
Zygmunt Kukla – jeszcze jako student
Akademii Muzycznej w Katowicach,
grał pierwsze koncerty i brał udział
w programach telewizyjnych, a skład orkiestry to głównie koledzy ze studiów.
Wiosną 1999 r. Zygmunt Kukla nawiązał współpracę ze znanym managerem i agentem koncertowym Wojciechem Wałcerzem i Agencją Artystyczną
„WEGE ART”. Od tego czasu działalność orkiestry znacznie się ożywiła,
a Kukla Band na stałe wrósł w pejzaż
polskiej muzyki rozrywkowej.
Orkiestra brała udział w największych
i najważniejszych imprezach kulturalnych w Polsce m.in.: Festiwalu Polskiej
Piosenki w Opolu – 9 razy (lata 1999 –
2007), Festiwalu Piosenki „SOPOT”–
3 razy (lata 2002 – 2004), Gali Nagrody
TV – „WIKTORY” – 6 razy (lata 1999
– 2004), Gali Godła „TERAZ POLSKA” – 3 razy (lata 2001 – 2003), Gali
Nagrody „POLSKIE ORŁY” – 2 razy
(lata 2001 – 2003).
Orkiestra bierze udział w nagraniach
dla potrzeb radia oraz firm fonograficznych. Płyty z jej udziałem to: ONA i ON
– Duety Miłosne – 2005 r. (z udziałem
znanych aktorów), ONA i ON 2 – 2006 r.
ZAKOCHAJ SIĘ W WARSZAWIE –
2007 (piosenki o Warszawie w wykonaniu czołówki polskich wokalistów).

Marek Sierocki
jest jednym z najbardziej znanych polskich
prezenterów
muzycznych i doskonale czuje się w klimatach lat 70-tych
i 80-tych, bo właśnie
wtedy kształtowały
się jego upodobania. Ma 49 lat i pochodzi z Zielonki w województwie mazowieckim. W połowie lat 80-tych rozpoczął prowadzenie muzycznego kącika
w niezwykle popularnym telewizyjnym
programie informacyjnym – „Teleexpress”. Przedstawiał tam teledyski rodzimych wykonawców oraz gwiazd zagranicznych, czym zyskał opinię propagatora muzyki rozrywkowej. Były to czasy,
kiedy dostęp do produkcji zachodnich
nie był tak powszechny jak dzisiaj, a zatem na tych kilka muzycznych minut codziennie czekały z niecierpliwością tysiące fanów. W tym czasie Sierocki był
zafascynowany takimi wykonawcami jak
Depeche Mode (jest autorem książki poświęconej tej brytyjskiej grupie wydanej
w 1991 roku) oraz Chrisem Rea. Tego
ostatniego gitarzystę i wokalistę można
często usłyszeć na składankach firmowanych przez Marka Sierockiego.
Na początku lat 90-tych został redaktorem naczelnym polskiej edycji słynnego pisma młodzieżowego „Bravo”. Jego
rosnąca pozycja w telewizji publicznej
doprowadziła Sierockiego do funkcji dyrektora artystycznego dwóch najważniejszych festiwali w Polsce. Odpowiadał za
repertuar i wybór artystów Krajowego
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu
oraz Festiwalu w Sopocie, organizowanego przez Telewizję Polską.
Marek Sierocki jest również publicystą
muzycznym i autorem książek. Ma niezwykłe wyczucie nastroju panującego na
parkiecie i potrafi rozpalić publiczność
do czerwonościm serwując na przemian
gorące rytmy latynoskie, niezapomniane
przeboje z lat 60-tych oraz dobrze znane
większości lata 70-te i 80-te.
opr. (j)
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*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*
W środę, 5 listopada, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa uroczyście zainagurowała działalność swojej nowej auli audytoryjnej w Instytucie Nauk Ekonomicznych w Trzepowie

Wizytówka PWSZ

X lat Państwowych
Wyższych Szkół
Zawodowych
24 października w Ciechanowie odbyła się jubileuszowa konferencja (pod
honorowym patronatem Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary
Kudryckiej) z okazji X-lecia Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych
w Polsce.
Uroczystość otworzył przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych
Szkół Zawodowych prof. dr hab. Andrzej Kolasa. Wygłoszono okolicznościowe referaty dotyczące historii Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, stanu obecnego oraz przyszłości
tego typu szkolnictwa w naszym kraju.
Głos zabrali także goście zaproszeni
m.in. prof. Jerzy Buzek, były Premier
RP, przedstawiciel Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego – Barbara Ro-

W uroczystości wzięli udział m.in.
przedstawiciele Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, władz samorządowych i miejskich.
Po sybolicznym przecięciu wstęgi
obiekt został poświęcony, a goście gratulowali uczelni tak udanej inwestycji.
Nowoczesny budynek dydaktyczny
o ciekawej konstrukcji architektonicznej
jest siedzibą Instytutu Nauk Ekonomicznych PWSZ. Jego budowę rozpoczęto
ponad rok temu. Umowę z wykonawcą –
Przedsiębiorstwem Budowlano-Instalacyjnym REMBUD sp. z.o.o. we Włocławku – podpisano 5 lipca ubiegłego
roku.
Dokumentację projektową wykonała
Pracownia Architektoniczna ARCHIMEDIA z Poznania. Koszt całej inwestycji
kształtuje się w granicach 5 milionów złotych, z czego 2 miliony uczelnia otrzyma-

ła od marszałka województwa mazowieckiego – Adama Struzika. Pozostałą kwotę
w wysokości ok. 3 mln. zł. szkoła pokryła
ze środków budżetowych.
W budynku, oprócz auli audytoryjnej
na 330 miejsc, wyposażonej w nowoczesne media – tablicę interaktywną, nagłośnienie, rzutnik multimedialny, sterowanie
elektroniczne, wizualizer, komputer itp.
znajdują się trzy sale wykładowe o powierzchni 60 m kwadratowych i jedna
komputerowa, pokój dla wykładowców,
pomieszczenie techniczne, sanitariaty,
bufet dla studentów i pracowników.
Obiekt został odebrany przez odpowiednie służby, wykonano drogę pożarową,
w trakcie zagospodarowania jest park
wokół budynku.
Uroczystość oddania do użytku uczelnianej auli uświetnił występ studenckiego chóru „Vox Juventutis”.
MZ

Dla ćwiczących
Przy Zespole Szkół nr 1 na Międzytorzu powstaje łącznik pomiędzy salami gimnastycznymi.
Łącznik umożliwi uczniom ćwiczącym na zajęciach wychowania fizycznego
przemieszczanie się między salami bez konieczności wychodzenia na szkolne korytarze. Budynek będzie parterowy, niepodpiwniczony.
Prace wykona PPHU Dawax za blisko 260 tys. zł. Na wywiązanie się z zadania
ma czas do 17 grudnia.
mk

gowska. Jubileuszową konferencję
uświetnił występ chóru PWSZ w Ciechanowie, chór PWSZ w Płocku „Vox
Juventutis” i kapela góralska z Podhalańskiej PWSZ w Nowym Targu.
Przedstawiciele 32 Państwowych
Wyższych Szkół Zawodowych (władze,
Senaty, poczty sztandarowe, wykładowcy, studenci) wzięli udział w mszy świętej w intencji Państwowych Wyższych
Szkół Zawodowych, odprawionej przez
biskupa płockiego ks. Romana Marcinkowskiego. W przemarszu ulicami Ciechanowa wzięło udział około 800 osób.
Na zakończenie organizatorzy zorganizowali piknik akademicki dla wszystkich uczestników spotkania.
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku w obchodach jubileuszu
X-lecia Państwowych Wyższych Szkół
Zawodowych w Polsce reprezentowali:
rektor prof. Jacek Grzywacz, prorektorzy – doc. dr Ewa Wiśniewska i doc. dr
Jan Kalinowski oraz kanclerz mgr Roman Siemiątkowski, poczet sztandarowy i chór uczelniany Vox Juventutis.
M.Z.

Śpiewać każdy może …
„Muzyka łączy, muzyka scala, muzyka każdego człowieka zniewala” –
to motto przewodnie koncertu, który
odbył się 22 października br. w sali
koncertowej PSM I i II st. Wspólny
śpiew chórów z płockich podstawówek rozgrzał serca słuchaczy, którzy
wypełnili salę do ostatniego miejsca
i na stojąco oklaskiwali finałową piosenkę.
W koncercie wystąpiły chóry ze
szkół podstawowych nr 1, 5, 6, 11, 17,
23 oraz zespoły wokalno-instrumentalne: „Kamerton” z SP nr 1, zespół taneczny „Odlot” z SP nr 6, „Zespół Rodzinny” z Dobrzykowa, zespół smyczkowy i zespół wokalny z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.
Obecna na koncercie Ewa Adasiewicz – dyrektor Wydziału Edukacji
Urzędu Miasta Płocka, nie kryła wzruszenia i zaproponowała Annie Czachorowskiej – organizatorowi koncertu,
spotkanie takiej samej rangi w płockim
amfiteatrze.

Koncert prowadzili: Anna Czachorowska – nauczycielka muzyki z SP nr 1
i Maciej Karczewski – nauczyciel muzyki z SP nr 11. Niespodzianką dla
wszystkich okazał się wspólny występ
nauczycieli-dyrygentów, którzy zaśpiewali dwie piosenki.
– Wśród nas jest wielu wspaniałych ludzi, którzy z pasją podchodzą do swojej
pracy, nie liczą czasu spędzonego na dodatkowych próbach i przygotowaniach.
To w ich stronę kieruję szczególne podziękowania. Dziekuję Joannie Zarembie,
Annie Głowackiej, Marlenie Kozińskie jnauczycielkom z Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej w Płocku, które przygotowały dekorację sceny, Elizie Ogorzale – konsultantce scenariusza, akustykom – Arkadiuszowi Ptaszyńskiemu,
Grzegorzowi Obidowskiemu, nauczycielom-muzykom, dyrektorom szkół i sponsorom: Urzędowi Miasta Płock, PSM l
i ll st., Firmie,,Grafix”, Nadleśnictwu
Płoc, POKIS- ow i Barbarze Kalińskiej
ze sklepu Bombonierka.
A.Cz.

Ekologiczni laureaci
Rozstrzygnięty został II etap konkursu ekologicznego, zorganizowanego
przez Urząd Marszałkowski, dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
woj. mazowieckiego. Komisja konkursowa Delegatury UMWM w Płocku wybrała po dwie najlepsze prace z każdej
kategorii wiekowej, które wezmą udział
w ostatnim etapie wojewódzkim. Do finału zakwalifikowano: w grupie najmłodszej prace plastyczne przygotowane przez uczniów SP nr 5 w Płocku i SP
nr 2 w Sierpcu; w drugiej grupie za naj-
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ciekawsze jury uznało prace plastyczną
wykonaną w SP w Starej Białej i hasło
reklamowe wymyślone przez uczniów
SP w Rębowie. Wśród najstarszych
uczestników konkursu wyróżniono
przewodnik ekologiczny wykonany
przez gimnazjalistów (G2) z Gostynina
i pracę plastyczną uczniów z G nr 4
w Płocku.
Wyniki VI edycji konkursu ogłoszone
zostaną niebawem podczas uroczystej
gali, na którą zaproszeni zostaną wszyscy laureaci.
(j)
Sygnały Płockie

Przemyślana i perfekcyjnie skomponowana poezja Maćka Woźniaka to projekcja zmysłów, ale nie zmyśleń. Smuga światła kierująca nas w stronę prawdy...
o samym sobie.

Rok z życia iluzjonisty

Już nie tylko na teatralne, taneczne i muzyczne, ale również teledyskowe warsztaty zaprasza 20 – 22 listopada MDK w Płocku w ramach projektu

Mistrz i Uczeń
Międzynarodowe Interdyscyplinarne
Warsztaty Artystyczne odbywają się już
po raz dwudziesty drugi. Co roku korzystają z nich zarówno uczniowie jak i nauczyciele z całej Polski, wszyscy na takich
samych prawach uczestnika. W tym roku
mają do wyboru:
warsztat teatralny – zaprzyjaźnionego
z MDK – Adama Sajnuka – aktora, reżysera, scenarzysty, współtwórcy i lidera
warszawskiego Teatru Konsekwentnego.
Warsztaty wokalne poprowadzi, kutnowianka z urodzenia, mieszkająca w stolicy Magdalena Ptaszyńska, od 2007 r.
związana z Autorską Szkołą Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy
w Warszawie. Wcześniej ukończyła Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, na Wydziale Jazzu
i Muzyki Rozrywkowej. Zajęcia edukacyjnie prowadzi w oparciu o własny, autorski program z zakresu emisji głosu oraz
interpretacji piosenki. Florystka Agnieszka Dąbrowska – Walczak z Kutna – (mia-

sta, w którym co roku organizowane jest
Święto Róży) poprowadzi warsztat plastyczny, na którym pokaże jak wykonać
„gobeliny” z papieru i roślin. Dużą zainteresowaniem cieszyć się będą zapewne
warsztaty teledyskowe prowadzone
m.in. przez Adama Warzyszyńskiego –
twórcę poratalu Szorty.pl i prezesa Fundacji Rozwoju Sztuki Filmowej.
Warsztaty rozpoczną się w czwartek 20
listopada o godz. 10 w Młodzieżowym
Domu Kultury i potrwają do soboty do
południa, kiedy to rozpoczną się pokazy
powarsztatowe.
W piątek zaś (21 listopada) o godz. 19
MDK zaprasza na koncert Wojciecha
Majewskiego z zespołem w programie
z albumu „Grechuta” – z jazzowymi aranżacjami utworów krakowskiego artysty.
Majewskiemu towarzyszyć będą: Robert
Majewski (trąbka), Jacek Niedziela (kontrabas), Krzysztof Dziedzic (perkusja).
Szczegółowe
informacje
na
http://mdk-plock.pl
(rł)

Czerwona Australia, pastelowe Podhale
Obraz mitycznej, pradawnej krainy
Aborygenów, czerwonych piasków, pustynnych szlaków, dziwnych stworzeń
i bezkresnych równin w pracach Marka
Tomalika prezentuje Płocka Galeria
Sztuki. Tomalik – dziennikarz National
Geographic Polska i Radia Kraków, autor setek publikacji i kilku wystaw fotograficznych, geolog z wykształcenia oraz
manager (z zamiłowania) zespołów rockowych ANKH i KusiCiele – kocha podróże. Zwiedził m.in.: Singapur, Malezję, Birmę, Laos, Indie, Syberię (jezioro
Bajkał), Laponię, Egipt, Algierię, Boliwię i Peru. Ale jego drugą ojczyzną jest
Australia, gdzie często organizuję wyprawy. Wystawę kilkudziesięciu prac Tomalika można oglądać w PGS do 30 listopada.
Jednocześnie, w tzw. „małym salonie”
galerii prezentowane są pastele Beaty
Zalot, artystki z Zakopanego, absolwentki filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, która od kilku lat swój czas
poświęca m.in. malarstwu. Artystka znana jest przede wszystkim jako dziennikarka związana z Tygodnikiem Podhalańskim. Pisze liczne reportaże, które są
portretami interesujących postaci, często
twórców ludowych, trochę szalonych
Sygnały Płockie

Jedna z prac Beaty Zalot

i ,,nawiedzonych” artystów. Podczas
swoich bliższych i dalszych wędrówek
obserwuje otaczającą naturę, jej bogactwo form, kolory.
Lubi prowincjonalne miasteczka, żyjące własnym życiem. Jej pastele to wędrówka po ulubionych miejscach – zakątkach Podhala, ulicach spiskich miast
na Słowacji, starych podwórkach i zaułkach, odkrytych podczas wakacyjnych
wojaży. Wystawa czynna do końca listopada.
(rł)

Na pierwsze spotkanie promujące jego najnowszy, 5 tom wierszy wybrał
Książnicę Płocką, z szacunku do swojego miasta i miejsca, które w jego życiu,
chyba wiele znaczy. – Pamiętam go
jeszcze jako małego chłopca, który często nas odwiedzał – wspominała Maria
Zalewska – Mikulska, dyrektor biblioteki podczas wieczoru autorskiego 23
października. Następnie był udział
w konkursie poetyckim „O liść Dębu”,
którego w końcu został jurorem. Potem
było oddalenie i dziś Maciej Woźniak
jest bardziej polskim (krakowskim), niż
płockim poetą.
„Iluzjon” Maćka Woźniaka (rocznik
1969) to miejsce z pogranicza fikcji
i rzeczywistości, świat zamglony, schowany w zakamarkach umysłu, a jednak
bardzo bliski, intymny. Wszystko się
w nim odkształca, przesuwa, przybliża
i oddala. Woźniak świadomie doświadcza nas wszystkimi możliwymi odmianami iluzji, przeprowadza przez lustra
złudzeń, miraży oraz paraidolii (spostrzeganie w kształtach obłoków, wzorów tapet i nieregularnych plam, konkretnych postaci lub obrazów). „On
n’est pas qui pense”, „tutaj nic nie jest
sobą” i wszystko jest wszystkim – przekonuje. Sytuacja, przedmiot, zjawisko
doskonale nam znane, mogą być przeżywane po raz pierwszy i zwielokrotniony,
deja vu zmienione w jamais vu. Oszustwo? Wręcz przeciwnie. Ja takiego świata pragnę, takim właśnie chcę go widzieć.
Te trzydzieści osiem wierszy to nieskrępowana gra skojarzeń, nie tyle
poza, co w poprzek czasu. Przekraczając wydawałoby się nie przekraczal ne ra my hi sto rii, prze strze ni
i podświadomości Woźniak przenosi
nas lekko z miejsca w miejsce. Trzyma się jedynie miesięcy – wiejskiego
kalendarza pór roku – który pozwala
żyć spokojnie, w dystansie do hałasu
świata poza Iluzjonem. Dzięki temu
może sięgać tak daleko. Wszystko tu
jest impresją na temat. Spacer po Kępie może skończyć się w Kopenhadze,
kwie cień w Wa szyn gto nie, a maj
w Wykowie. Wędrując z Woźniakiem
wchodzimy w „płonące” obrazy Van
Gogha i rozterki Chopina, ocieramy
się o tajemnicę Sorena Kirkegarda
i Anne Sexton – poetki, która otruła
się spalinami własnego samochodu
oraz M.C. Eschera – jednego z najsłynniejszych grafików, przekraczają-

ce go w swo ich gra fi kach gra ni ce
ludzkiej percepcji, mistrza iluzji.
A na koniec zostaje „Głód”, bo jak
sam pisze „wiersz karmi się wierszem/(...) gdy leżysz obok i patrzę na
ciebie,/ i mam najlepsze miejsce w iluzjonie/ głód wyczekuje. Ale na co?” Na
więcej panie Maćku, na więcej.
Radosław Łabarzewski
Peep show

Tu się zdejmuje. Tu się patrzy
jak się zdejmuje. Tu się wygląda
jak się patrzy. Ale tylko wtedy,
bo potem się czeka. Jedna czeka
za drugim się traci. Jedno traci
pod drugim, aż zostaną makijaż
i lakier. Kolejne warstwy,
które z siebie zdejmować coraz
bardziej wstyd. Tu się płaci:
za to, że się zdejmuje, i za to,
że się patrzy. A szyba nie jest
pomiędzy. Ona jest wcześniej,
przed okiem. Zanim się zacznie
wzrok. Kiedy się kończy wzrok,
są ciemności. W nich się tańczy.
Wiersz przed Wielkanocą

Podwórza przy Kolegialnej. Na
sznurkach
schną białe balustrady, kwitnące
różami w płynie
tarasy Semiramidy. Przypięte spinaczem ołtarze,
portale litości nad ciałem. Dla
kobiet
o zardzewiałych piersiach, na
zardzewiałych balkonach.

Niezamierzona zamiana
W poprzednim numerze SP w materiale ”Gdybyś jutro obudziła się z krzywym nosem” nieświadomie twórcą muzyki do ”Dróg życia” uczyniłem Barbarę Marciniak, a zgodnie z prawdą jest nim p. Bogdan Marciniak. Za co serdecznie przepraszam.
Radosław Łabarzewski
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najęcia budynku jest przeprowadzenie
robót budowlanych, które pozwolą na
bezpieczne użytkowanie nieruchomości.
Monar będzie miał na to 12 miesięcy od
podpisania z miastem umowy. Przez ten
czas nie będzie musiał płacić czynszu.
Przypomnijmy, że w płockim punkcie
konsultacyjnym znajdują pomoc osoby
zagrożone narkomanią, uzależnione oraz
ich rodziny. Pracownicy Monaru prowadzą konsultacje, porady indywidualne,
rodzinne, organizują detoksykację oraz
leczenie w ośrodkach stacjonarnych. Zajmują się także działaniami edukacyjnymi
na temat narkomanii.
(m.d.)

25 października chór nauczycieli „Solidarni” im. Jana Pawła II pod kierunkiem Magdaleny Ołdakowskiej reprezentował NSZZ Solidarność Oświaty Regionu Płockiego w III
Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym „Musica Sacra Ars Liturgica” w Toruniu. Do konkursu zakwalifikowało się 18 zespołów z całej Polski, w tym 9 w kategorii świeckiej.
Płocczanie stanęli na scenie m.in. obok takich chórów jak: Zespół Pieśni Dawnej „Fresca voce” z Bydgoszczy, chór Wyższej Szkoły Administracji Publicznej z Białegostoku,
czy chór akademicki UMK z Torunia. Podczas przesłuchań chór „Solidarni” wykonał
pieśni: „Idźmy tulmy się jak dziatki” A. Zoły, „Ave Maria” T.L. da Victorii, „Zdrowaś Królewno Wyborna” A. Koszewskiego, „Nieście chwałę, mocarze” M. Gomółki, „Modlitwę
o pokój” N. Blachy. Jury pod przewodnictwem prof. Jadwigi Gałęskiej – Tritt (AM
w Poznaniu) doceniło występ młodego stażem zespołu (chór powstał w 2007 r.), przyznając wyróżnienie za stylowe wykonanie utworu Mikołaja Gomółki.
ms

APEL
PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W PŁOCKU
do lekarzy mieszkających,
praktykujących w płockim okręgu sądowym
Zwracam się ponownie z uprzejmą
prośbą do lekarzy z rejonów: Płocka,
Ciechanowa, Mławy, Płońska, Sochaczewa, Żyrardowa, Sierpca i Gostynina o zgłoszenie się do Sądu Okręgowego w Płocku (tel. 024 2697364,
adres e-mail: so.plock.adm@plock.
so.gov.pl, 09-404 Płock, Plac Narutowicza 4) do pełnienia czynności lekarza sądowego w wybranym rejonie,
miejscu i czasie.
Warunki niezbędne do zawarcia
umowy cywilno – prawnej ze strony
lekarza to: prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełna zdolność
do czynności prawnych, niekaral-
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Wieczór zaufania
Zaufaj. Komu? Jezusowi. To słowa
przewodnie drugiego w tym roku akademickim Wieczoru Chwały, który odbył
się 16 października w „dolnym” kościele
Stanisławówki. Ciepła atmosfera zaufania i zawierzenia obecna była w muzyce,
optymistycznych, dających nadzieję, tekstach pieśni. Przybyli na to spotkanie
płocczanie, a także młodzież z Makowa
Mazowieckiego, Przasnysza, Radzynia,
Sokołowa Podlaskiego i innych miast dawali swoją szczerą modlitwą świadectwo
prawdziwej Bożej radości.
W konferencji ksiądz Tomek przywołał postać Jana Pawła II. Nie przez przypadek bowiem, październikowy Wieczór Chwały odbył się w trzydziestą
rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę piotrową. Jan Paweł II
był człowiekiem, który całym swoim
życiem dał wyraz głębokiego zawierzenia Bogu i szczególnie do tego zachęcał
młodych ludzi. To właśnie do nich kierował słowa: „Nie bój się, wypłyń na
głębię!”, przywołując ewangeliczny
obraz, w którym apostołowie po kolejnym całkowicie nieudanym połowie, na
słowo Jezusa znów zarzucili sieci. Tego
połowu nie zapomnieli do końca życia.

„A Ty?”, czy wierzysz w cud swojego
życia” – pytał ksiądz Tomek.
Agnieszka, która przyjechała z Makowa Mazowieckiego podzieliła się swoimi
doświadczeniami. Opowiedziała o tym,
jaka była jej droga do zaufania oraz jak
wielką siłę można w sobie odnaleźć dzięki powierzeniu swych dróg Bogu.
Potem… niespodzianka wieczoru,
przygotowana przez nowo powstały teatr,
działający w duszpasterstwie akademickim „Petroklezja”. „To jedyne i najważniejsze przesłanie jakie możecie dziś zabrać do swoich domów, szkół, pracy” –
powiedział ksiądz Tomek. Cóż to było?
Przy dźwiękach nieco enigmatycznej muzyki młodzi ludzie malowali równie enigmatyczne linie i plamy. Muzyka coraz
bardziej ożywała, aż w końcu ożył również obraz utworzony na sześciu kartonach. Po takcie ciszy z niezrozumiałych
bohomazów wyłoniła się twarz Jezusa.
To swoista alegoria, której sens można
odnieść do swojego życia. A ponieważ
w twarzy każdego człowieka można dostrzec niepowtarzalną cząstkę Boga, na
zakończenie wieczoru, trzymając się za
ręce, wszyscy zaśpiewali „Abba Ojcze”.
Anna Radomska – Urbanek

Złote gody w USC

rosław Milewski. Specjalnie dla jubilatów wystąpił chór z III Liceum Ogólnokształcącego w Płocku. Później małżonkowie ze wzruszeniem przyjmowali
od gości życzenia i kwiaty oraz pozowali do pamiątkowych zdjęć. Medal za
długoletnie pożycie małżeńskie nadaje
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.
Mogą go otrzymać pary, które przeżyły
ze sobą co najmniej 50 lat. Wystarczy
zgłosić się do płockiego Urzędu Stanu
Cywilnego z dowodami osobistymi jubilatów i odpisem aktu małżeństwa, jeśli
ślub nie był zawarty w Płocku.
(rł)

Kolejne pary otrzymały w Urzędzie
Stanu Cywilnego medale za długoletnie
pożycie małżeńskie. Tym razem na
ślubnym kobiercu ponownie stanęli
państwo: Boduchowie, Częstochowscy,
Dziadkowiecowie, Górniccy, Iwaćkowscy, Krawczyńscy i Mendrala. W Pałacu
Ślubów jubilatów powitała Elżbieta
Wasilewska, kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego. Życzenia bohaterom wieczoru złożył także prezydent Płocka Mi-

ność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zdolność
albo niezdolność do stawienia się na
wezwanie organu uprawnionego
uczestnika postępowania z powodu
choroby przysługuje wynagrodzenie
w kwocie 80 złotych.
Szczegóły dotyczące instytucji lekarza sądowego zawarte są w ustawie
z 15.06.2007 roku o lekarzu sądowym (Dz. U. nr 123, poz. 849) oraz
na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Płocku – soplock.bip.org.pl.

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Płocki punkt konsultacyjny Stowarzyszenia „Monar” przeniesie się do budynku
mieszczącego się przy al. Kilińskiego 11.
– Apeluję, aby miasto jak najszybciej podpisało umowę, gdyż w obecnej siedzibie przy
Placu Dąbrowskiego 1 Monar nie ma żadnych mediów, ogrzewania i wody – mówił
na sesji Rady Miasta Wiesław Kossakowski.
Monar za wynajęcie nieruchomości
będzie miesięcznie płacił 1300 zł netto
plus podatek VAT. Opłata będzie podwyższana o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych podawany
przez prezesa GUS z początkiem każdego kolejnego kwartału. Warunkiem wy-

ARKADIUSZ MICHALSKI

Do nowej siedziby

Halina MIESZKOWICZ
Prezes Sądu Okręgowego
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Koncerty w Domu Darmstadt
Na drugą połowę listopada Płocki Ośrodek Kultury
i Sztuki przygotował dwa koncerty, które będą miały miejsce w Domu Darmstadt przy Starym Rynku. Pierwszy odbędzie się 21 listopada, a gwiazdą wieczoru będzie Kwartet Tomasza Szukalskiego w składzie: Tomasz Szukalski –
saksofon, Artur Dutkiewicz – fortepian, Paweł Puszczało –
kontrabas, Krzysztof Dziedzic – perkusja. Koncert zorganizowany w ramach Kawiarni Jazzowej zatytułowano
„Tomasz Szukalski gra ballady”. Bilety w cenie 20 zł do
nabycia w Domu Darmstadt.
Tomasz Szukalski jest
światowej klasy saksofonistą, legendą polskiego jazzu, jedną z największych
indywidualności europejskiej sceny muzycznej. Słynie z mistrzowskich wykonań ballad jazzowych (płyta
„Tina Kamila”). W początkach swojej kariery współpracował m.in. ze Zbigniewem Namysłowskim, Janem Ptaszynem Wróblewskim i Tomaszem Stańko, z którymi nagrał wiele znaczących
w historii polskiego jazzu płyt. W latach 1974 – 79 z Tomaszem Stańko oraz z gwiazdami europejskiego jazzu takimi
jak: Arild Andersen, Dave Holland, Edward Vesala, Palle
Danielsson, Terje Rypdal, nagrywał dla słynnej wytwórni fonograficznej ECM Manfreda Eichera.
W 1978 roku współtworzy zespół THE QUARTET,
z którym debiutuje w nowojorskiej Vilage Vanguard. U progu lat 80. The Quartet był najpopularniejszym zespołem jazzowym w Polsce oraz czołowym combo europejskin. Kontynuacją The Quartet jest Kwartet Tomasza Szukalskiego.
Natomiast 25 listopada w Domu Darmstadt rozpocznie

ostatnim dniu października 1866 roku, podczas prapremiery operetki Jacquesa Offenbacha Życie paryskie w paryskim Theatre de Palais-Royal, na scenie pojawił
się, pośród innych postaci, nieprzyzwoicie bogaty przedstawiciel Ameryki Południowej (konkretnie Brazylii), przybywający do francuskiej stolicy w celu przehulania skradzionej
gotówki. 62 lata później, w tak zwanym życiu realnym, zawitał tam przedstawiciel Ameryki Północnej (konkretnie USA),
by, między innymi, usłyszeć od autora Bolera, że niepotrzebnie chce być drugorzędnym Ravelem, skoro jest pierwszorzędnym Gershwinem, i, ostatecznie, uwiecznić swą wizytę w nadsekwańskiej metropolii w poemacie symfonicznym
Amerykanin w Paryżu – całkiem zresztą zręcznym warsztatowo oraz spójnym jako synteza jazzowych akcentów rytmicznych i właściwej autorowi rozlewności melodyki z typowo francuską lekkością i elegancją narracji, zbliżonej nieco
do modnej wówczas „wielkomiejskiej” estetyki Les Six czyli Grupy Sześciu (wzbogacenie partytury o ilustracyjne
dźwięki klaksonów samochodowych). Niespełna pięć lat
wcześniej, na zamówienie znanego muzyka jazzowego, Paula Whitemana, Gershwin napisał Błękitną rapsodię (jak,
niezbyt precyzyjnie, wykłada się po polsku tytuł Rhapsody
in Blue) na fortepian i orkiestrę, z miejsca uznaną za modelowy przykład „amerykańskości” w muzyce i za prawzór
syntezy idiomu jazzowego i symfonicznego. Obie te kompozycje wypełniły pierwszą część koncertu Płockiej Orkiestry
Symfonicznej, zorganizowanego, jak zwykle, w sali PSM
w ostatnim dniu października 2008 roku.
Zważywszy na tytuł koncertu, „Muzyka po amerykańsku”,
był to wybór całkiem oczywisty – tym bardziej, że z Błękitną rapsodią miejscowa orkiestra zdążyła się już zmierzyć
bodaj dziesięć lat wstecz, w prestiżowym towarzystwie polsko-amerykańskiego pianisty Adama Makowicza. Na omawianym koncercie jego miejsce przy klawiaturze zajął Waldemar Malicki, nie dorównujący mu wyczuciem swingu
i jazzowej frazy, choć przecież zasłużenie ceniony jako błyskotliwy, pełen inwencji wirtuoz (niecodzienna wersja Lotu

W
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się koncert fortepianowy włoskiego pianisty Pierpaolo Levi. Koncert organizowany jest we współpracy z Włoskim
Instytutem Kultury w Warszawie. Wstęp wolny.
Pierpaolo Levi uzyskał dyplom w klasie fortepianu
w Konserwatorium im. C. Monteverdiego w Bolzano oraz
w Accademia Filarmonica w Bolonii pod kierunkiem prof.
Nives Caetani Buzzai. Studia doskonalące odbył pod kierunkiem wybitnych pianistów: prof. Caporali, prof. Marzorati i prof. Montanari. W 1989 r. otrzymał na Węgrzech
pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie mistrzów, poświęconym twórczości F.Liszta. W 1991 r. został
laureatem konkursu „Rendano” w Rzymie. W Wielkiej
Brytanii nagrał kilka koncertów „na żywo” dla MCPS.
W czasie licznych koncertów w Paryżu i Londynie, wykonał trzykrotnie w całości Rapsodie Węgierskie F.Liszta.
Wykonanie to zostało również nagrane przez RAI.
Występuje często w charakterze jurora konkursów pianistycznych krajowych i międzynarodowych m.in. w 2006 r.
był członkiem jury podczas VIII Nat Studio Piano Competition w Tajlandii, gdzie dał również koncerty i uczestniczył
w seminariach. W czasie listopadowego pobytu w Polsce
będzie po raz drugi jurorem Międzynarodowego Festiwalu
Chopinowskiego na Mazowszu.
W czerwcu 2006 r., w Risiera di San Sabba (dzielnicy
Triestu), gdzie mieścił się jedyny obóz zagłady we Włoszech, odbyło się jego prawykonanie utworów kompozytorów żydowskich, napisanych w nazistowskich obozach
koncentracyjnych. Program ten został powtórzony
w 2007 r. z okazji obchodów Dnia Pamięci, podczas sympozjum, zorganizowanego przez Uniwersytet Kalabrii,
które objęte zostało patronatem Prezydenta Republiki
Włoskiej. Wkrótce ukaże się jego wydanie płytowe.
Artysta prowadzi mistrzowską klasę fortepianu w Akademii Ars Nova w Trieście oraz w Accademia Ducale
w Genui. Początek obu koncertów o godz. 18.
(j)

Istoty z bajki
Płoc ki Oś ro dek
Kul tu ry
i Sztuki zaprasza 18 listopada do Do mu
Dar mstadt na
otwarcie wystawy
ak wa re li
Claudiusa Poscha z Darmstadt
pt. „Postacie…
+ coś więcej”.
Wystawa organi zo wa na jest
w ra mach ob cho dów 20-le cia partnerstwa Płocka i Darmstadt. Otwarcie ekspozycji, która będzie czynna do 9 grudnia, o godz. 18,
wstęp wolny.
Claudius Posch urodził się w Darmstadt w 1947
roku. W latach 1967 – 1972 studiował w Wyższej
Szkole Plastycznej w Kassel. Pierwszą wystawę
„Kopfhändler” miał w galerii Klubu Piwnica Schloß
w Darmstadt w 2001 roku.
– Kopfhändler to istoty o wyjątkowej ewolucji:
wynurzają się z wody, wychodzą prosto na ląd, rozwijają się do czegoś florystycznego i mutują stosownie do krajobrazu. Stają się figurą akrobacji, ukrywają się w oczach, żyją w jajach, lub zmieniają się
w księżyce…” – mówi o swoich pracach Claudius
Posch. Natomiast recenzent Klaus Staat uważa, że
świat Poscha to Kopfhändler, dziwaczne twory o fizjonomii najróżniejszej natury i z rękami jako jednocześnie ciało i kończyny – nie znane do tej pory w historii sztuki istoty z bajki.
(j)

LATYNOAMERYKANIN W PŁOCKU
trzmiela Rimskiego-Korsakowa na drugi bis) i prawdziwy
showman estrad koncertowych. Nie on jednak, o dziwo, okazał się największą atrakcją wieczoru.
Sukces koncertu symfonicznego to, rzecz oczywista,
efekt współdziałania wszystkich wykonawców, reprezentujących odpowiednio wysoki poziom kompetencji warsztatowej. Może się przecież zdarzyć – nie tylko w filmie Wajdy Dyrygent (1979), w aspekcie muzycznej „kuchni” mało
zresztą wiarygodnym – że orkiestra nie wyrastająca zbyt
wysoko ponad przeciętny poziom poprawności niespodziewanie wznosi się na wyżyny kunsztu i pasji wykonawczej,
i to w repertuarze raczej nieoczekiwanym. W Płocku ów
niewątpliwy cud wydarzył się przynajmniej dwukrotnie:
6 lipca br. na rynku staromiejskim podczas niezapomnianego wieczoru muzyki Jona Lorda i po przerwie koncertu
omawianego obecnie. W pierwszym wypadku cudotwórcą
okazał się francusko-bułgarsko-szwajcarski kapelmistrz
Misha Damev, w drugim – Latynoamerykanin zamieszkały
w Polsce od trzech dekad, czyli boliwijski dyrygent Ruben
Silva (jego maestrię niżej podpisany miał możność podziwiać w maju 2004 roku, podczas koncertu renomowanego
śląskiego tria harmonijkowego Con Brio z towarzyszeniem
Toruńskiej Orkiestry Kameralnej w ramach festiwalu Toruń
Harmonica Top).
Pierwsza, gershwinowska część wieczoru, w sensie wykonawczo-interpretacyjnym najzupełniej rzetelna, nie zapowiadała jeszcze frenezji części następnej – tym bardziej, że
program tej ostatniej nie znalazł się ani na zaproszeniu, ani
na afiszu. Przemieszczaliśmy się z Ameryki Północnej
(efektowna uwertura do operetki Leonarda Bernsteina Kandyd, zainspirowanej słynną powiastką Woltera), przez
Środkową (Danzon Nr 2 współczesnego twórcy meksykańskiego Arturo Marqueza), aż na rodzinny kontynent dyrygenta (czteroczęściowa suita z baletu Estancia Alberto

Ginastery, najwyżej chyba cenionego w świecie kompozytora „poważnego” z Argentyny). Nad tą muzyczną podróżą
nadal unosił się duch Gershwina – jako autora efektownej
Uwertury kubańskiej, pulsującej tanecznymi rytmami
mambo – choć, stosownie do kierunku geograficzno-kulturowego, klimat stawał się coraz gorętszy, by osiągnąć zenit
w suicie Ginastery, zgrabnie łączącej wątki argentyńskiej
muzyki ludowej (zgodnie z podtytułem głoszącym, że
Estancia to „sceny z życia wiejskiego”) z „poważnym” folkloryzmem pierwszej połowy XX wieku a la Bartok czy
Strawiński. Widok orkiestry, z niezawodną determinacją
pokonującej zawiłości niełatwego przecież tekstu nutowego, aż do tryumfalnego transu w utrzymanym w rytmie malambo Danza final (szczególne brawa dla zwiewnej a skutecznej kotlistki, istnej podpory rozbudowanej sekcji perkusyjnej) był tyleż bezprecedensowy, co doprawdy budujący.
W tej sytuacji koniecznością okazał się bis w postaci równie ognistego Mambo, podczas którego dyrygent ujmująco
uaktywnił publiczność.
Tytułem podsumowującej refleksji można tylko zapytać:
skoro wspomniana publiczność – która chyba już nigdy nie
oduczy się oklaskiwania poszczególnych części form cyklicznych – aż tak żywiołowo reagowała na bliską pionierom
dwudziestowiecznej awangardy muzykę Ginatsery (docenianą także przez rockmanów: świetne opracowanie finałowej Toccaty z I Koncertu fortepianowego przez trio
Emerson, Lake & Palmer), czy ten szampański koncert nie
powinien spowodować jakiegoś przełomu w polityce repertuarowej orkiestry? Czy płockich słuchaczy naprawdę nie
należałoby zacząć konsekwentnie prowadzić raczej w kierunku Strawińskich i Bartoków (o Lutosławskich i Szymanowskich wstydliwie nie wspominając) niż ku Leharom,
Kalmanom albo wręcz przebojom Hanki Ordonówny?
A. Dorobek
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Warszawska Jesień Poezji w IV LO

Niepowtarzalność chwili

Licealiści z Krzywoustego już po raz
drugi w murach swojej szkoły gościli twórców przybyłych do Płocka w związku
z obchodami XXXVII Warszawskiej Jesieni Poezji, na którą co roku przyjeżdżają
do Polski poeci z całego świata. Do stolicy
organizatorzy imprezy zaprosili m.in. twórców z: Chin, Rosji, Włoch, Austrii, Ukrainy, Białorusi, Grecji, Niemiec oraz laureatów polskich nagród literackich ostatnich
lat. Dzięki staraniom Wojciecha Łęckiego
– prezesa płockiego oddziału Związku Literatów Polskich, do naszego miasta przyjechali ze swoją poezją: Ryszard Danecki
z Poznania, Dariusz Tomasz Lebioda
z Bydgoszczy oraz Romuald Mieszkowski
z Wilna.
– Spotkania z młodzieżą są ważne, gdyż
system nauczania w tradycyjnej szkole raczej zabija wrażliwość, zamiast ją kształtować – mówił najstarszy z zaproszonych gości Ryszard Danecki, w odpowiedzi na pytanie, czy szkoła pomaga rozwijać zdolności twórcze. – Każde wyjście poza rutynowe działania otwiera uczniów na bogactwo
rzeczywistości.
– Szkoła nie zabija wrażliwości, lecz
pozwala odkryć i rozwinąć swój potencjał.
Bez uczenia się, zwłaszcza przedmiotów
ścisłych, człowiek nie może osiągnąć sukcesu, także w poezji – ripostował Wojciech
Łęcki. – Ogromną rolę w rozwoju, również
humanistycznym, odgrywa matematyka,
która uczy logicznego myślenia, wychwytywania sensu i precyzji słowa.
Danecki, żywotny 77-latek, autor wierszy,
librett, opowiadań, wielokrotnie odznaczany
działacz kultury, marynarz, człowiek czterech systemów: sanacji, wojny, komuny i demokracji, wnuk powstańca, syn żołnierza
Września, nawiązał do historii. Młodzież dowiedziała się m.in. dlaczego nie świętujemy
jedynego w Polsce zwycięskiego Powstania
Wielkopolskiego, tylko pomijamy je milczeniem. W wierszu Polska, opublikowanym
w zbiorze Witaj jasności poeta pisze: Nie od-

dzielisz drzewa od kory, jeśli śmierci nie pragniesz drzewa – więc się uczyć mądrej pokory od prastarych dębów nam trzeba.
Romuald Mieczkowski, rzecznik polskości na Litwie, właściciel Polskiej Galerii Artystycznej, wydawca kwartalnika Znad Wilii, organizator Międzynarodowych Spotkań
Poetyckich Maj nad Willą, opowiadał o sytuacji Polaków w Wilnie. W dyskusji okazało się, że młodzież interesuje się problemami związanymi z polityką międzynarodową oraz tym, w jakim zakresie życie
współczesne znajduje odzwierciedlenie
w poezji. Z relacji Mieczkowskiego wynikało, że w Wilnie trwa wciąż postępujący
proces depolonizacji, a ludność rdzenna boryka się z paradoksami nie tylko historii, ale
i prawa, np. za ponad pięć hektarów ziemi,
należącej kiedyś do jego dziadka, po 15 latach oczekiwania na stosowne decyzje administracyjne, w ramach ustawy przywracającej prawo własności, realnie Mieczkowscy
otrzymali 2 metry kwadratowe gruntu. –
Trzeba robić swoje, nie oglądać się na nic
i zjednywać sojuszników do swoich poczynań – powiedział poeta, który do Polski
przyjeżdża dość często, ponieważ pracuje
w warszawskim Centrum Kultury i Sztuki.
Spotkanie poetyckie może być okazją
do świetnej zabawy. Co chwila wybuchały
na sali salwy śmiechu dzięki temu, że poeci okazali się mistrzami anegdoty, zresztą
nie tylko literackiej. Uczniom podobały się
zwłaszcza historie z życia studenckiego,
serwowane przez Dariusza Tomasza Lebiodę, poetę i wykładowcę z Bydgoszczy.
Jego lingwistyczne dowcipy o naukowcach i studentach zachęcały do posmakowania studenckiego życia.
– W następnym roku spotkaniu towarzyszyć będzie rozstrzygnięcie regionalnego
konkursu poetyckiego – mówi organizatorka
spotkań Urszula Ambroziak-Bereszczyńska.
– Dążymy do tego, by młodzi ludzie, mający
zacięcie artystyczne, poznali się i włączyli w
proces współtworzenia kultury lokalnej. UB

Poezja w Literackiej
Po wakacyjnej przerwie w księgani
„Literacka” przy ul. Kolegialnej 13 (róg
1 Maja) wznowiono cykliczne spotkania
poetyckie. 22 października gościem wieczoru był Witold Jan Mierzyński, promując swój nowy tomik fraszek pt. „Kosa tańczących kolibrów”. Spotkania są
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otwarte dla wszystkich, ciekawych nowości w płockim światku literackim.
Wysokie obcasy

Nawet kobiecy skrzat
spogląda w nich
z wysoka na świat.

Urok Gruzji
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza
27 listopada do Domu Darmstadt na pokaz
slajdów w ramach Klubu „Podróże” im. Tony’ego Halika pt. „Gruzja naszymi oczami”.
Po tym mało znanym nam kraju oprowadzać
gości będą: Karolina Dudek i Paweł Tertelis.
Pokaz zdjęć przygotowała grupa studentów, którzy w wakacje wyjechali w podróż
życia, by poznać inny świat, ale i siebie samych. Gruzja powitała ich magią i orientem, a pożegnała wojną, która zmusiła ich
do wcześniejszego powrotu do kraju. Jednak te 11 dni, jakie spędzili w tym niesamowitym kraju, dostarczyły im niecodziennych przeżyć, bogate były w nowe doświadczenia i przyjaźnie.
Urok Gruzji wzbudził w uczestnikach
chęć podzielenia się z innymi magią miejsc,
które odwiedzili. Prezentacja zdjęć połączona z opowieściami i anegdotkami, choć
po trosze odzwierciedli klimat tej krainy.
Swą podróż rozpoczęli od stolicy – Tbilisi, gdzie już na lotnisku mieli możliwość
poczuć, że trafili do zupełnie innego świata,
w którym najbardziej ceni się przyjaźń, ro-

dzinę i lojalność, a nie pieniądze i dostatek.
Następnie wyruszyli do Tuszetii, krainy
graniczącej z Czeczenią, gdzie mieli wrażenie, że trafili na koniec świata. Sama podróż była bardzo ekscytująca m.in. wspinali się wąską, krętą drogą, nad nie kończącą
się przepaścią, przedzierali się przez jęzor
lodowca i na wąskiej drodze mijali wielkiego „Kamaza”, mając wrażenie, że zaraz
zepchnie ich w przepaść.
Kolejnym etapem wyprawy było dotarcie do Lagodekhi, górzystego obszaru,
gdzie łąki porośnięte są rododendronami,
a jedynymi istotami ingerującymi w tę
przepiękną naturę są żołnierze, stabilizujący granicę z Dagestanem oraz nieliczni turyści, których prowadzić musi doswiadczony przewodnik. Przewodnik prowadzący
naszą grupe studentów zabłądził. W gęstej
mgle nie było widać nic! Nic, prócz przepaści i stromych zboczy, które nagle wyrastały pod nogami. Niemal cudem wrócili, na
dole czekała na nich informacja o wojnie
i spadających bombach. Ostatnie 3 dni
w Gruzji spędzili w atmosferze ewakuacji
i stanu wojennego…
Początek podróży o godz. 18, wstęp
opr. (j)
wolny.

Ocalmy pamięć o płockim artyście
Podczas wernisażu wystawy Aleksy
Kiriuszyn 1886-1972. Artysta płocki
w Muzeum Mazowieckim w Płocku
rozpoczęto sprzedaż kalendarza na
rok 2009 pt. Płockie ulice i podwórka
w zwierciadle Aleksego Kiriuszyna.
Zgodnie z założeniem, dochód wesprze
finansowo restaurację zniszczonego
grobu artysty na cmentarzu przy ul.
Norbertańskiej w Płocku.
Doceniając zrozumienie mieszkańców dla wspaniałej akcji ocalenia pamięci o znakomitym płockim twórcy,
zwracamy się z apelem o zakup kalendarza zawierającego reprodukcje malowniczych prac Kiriuszyna. Kalendarz
dostępny jest w sklepiku muzealnym
przy ul. Tumskiej 8 w cenie od 25 zł.
Kupując kalendarz złożymy hołd
malarzowi, który czyniąc Płock jednym z najważniejszych tematów swej
bogatej twórczości stworzył drobiazgową dokumentację ikonograficzną naszego miasta, zwłaszcza lat 40 – 60.
XX wieku, ale także czasów międzywojennych.

Pomóżmy ocalić pamięć o płockim
artyście Aleksym Kiriuszynie!
Blisko 100 prac Aleksego Kiriuszyna,
prezentowanych jest na wystawie, która
czynna będzie do 30 listopada w kamienicy secesyjnej przy ul. Tumskiej 8. MW
Sygnały Płockie
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HANDBALL Mini LIGA

Zawodnicy Płockiego Towarzystwa
Wioślarskiego w niecodzienny sposób uczcili Święto Niepodległości. W wigilię 11 listopada spotkali się w swojej siedzibie.
Gdy było już ciemno, na Wisłę wypłynęły
osady, które prezentowały się imponująco
na tle oświetlonego starego mostu. Po paradzie całe środowisko wioślarskie, miało
jeszcze jedną okazję do świętowania. Odbyły się dwa chrzty nowych łodzi. „Jedynkę” firmy Filippi kupiła Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Na łódkach tej firmy
pływa cała czołówka światowa. W Płocku
taką szansę będzie miał reprezentant Polski
Kamil Zajkowski. Nowa łódź będzie nosić
imię „Grześ” na cześć niedawno zmarłego
Grzegorza Filińskiego – wioślarza, który
jako pierwszy po wojnie zdobył Mistrzo-

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Chrzest
nad Wisłą

Kamil Zajkowski z „Grzesiem”

stwo Polski. Matką chrzestną łodzi została
jego żona – Jolanta Filińska.
Druga „jedynka”, choć już innej firmy trafiła do płockich weteranów wioślarstwa. Będzie nosić imię „Marysia” – na cześć wnuczki fundatora Jana Skowrońskiego.
(m.d.)

W drugiej kolejce II edycji ORLEN
Handball Mini Ligi jak zwykle nie brakowało emocji i zaciętej rywalizacji, do której już zdążyli nas przyzwyczaić młodzi
szczypiorniści – uczniowie klas V z płockich i podpłockich szkół podstawowych.
Również klasyfikacja grupowa przysparza
wielu emocji, a szczególnie walka o czołowe lokaty.
W grupie A z kompletem 8 punktów
przewodzi SP nr 22 w Płocku (trener
Radosław Mrowicki), której zawodnicy pewnie i zdecydowanie wygrali
swoje wszystkie dotychczasowe spotkania. Do pościgu za liderem włączyli
się triumfatorzy I edycji OHML uczniowie SP nr 23 w Płocku (trener Michał Królikowski). Po porażce w pierwszej kolejce, tym razem dwukrotnie
gładko pokonali swoich rywali i z 6
punktami zajmują drugą lokatę. Tyle
sa mo pun któw, choć gor szy bi lans

punktowy, zgromadzili zawodnicy SP
nr 3 w Płoc ku (tre ner Mał go rza ta
Klucznik).
Równie dużo emocji towarzyszy rywalizacji grupy B. Tu, podobnie jak
w roku ubiegłym, bezkonkurencyjni są
finaliści I edycji OHML – uczniowie SP
nr 21 w Płocku (trener Andrzej Kulpiński), którzy w II edycji odprawili już
z kwitkiem swoich najgroźniejszych rywali z SP nr 16 w Płocku oraz z SP
w Słubicach i z kompletem 8 punktów
zajmują pozycję lidera.
Tegoroczna II edycja ORLEN Handball Mini Ligi wyłoni trzy reprezentacje
OHML. Skład każdej z nich ogłoszą trenerzy podczas III kolejki, która odbędzie
się 23 listopada. Przypomnijmy tylko, że
powołani zawodnicy wezmą udział
w zgrupowaniach oraz dwóch Ogólnopolskich Turniejach mini piłki ręcznej
w Ciechanowie i Płocku.
(j)

5-lecie UKS JUDO KANO Płock

W III Mistrzostwach Płocka w Judo,
które odbyły się 25 października, wystartowało ponad 230 zawodników: 173
chłopców i 60 dziewcząt w 60 kategoriach
wagowych. Taka liczba stawia tę imprezę
na czołowym miejscu wśród zawodów
sportowych, organizowanych w Płocku.
Wśród startujących dominowały kluby
płockie, które wystawiły 106 zawodników
i zawodniczek.
Złotymi medalistami zostali:
zawodnicy UKS ,,JUDO KANO”
Płock
Dawid Łuniewski, Artur Sawicki, Jakub Wojciechowski, Andżelika Giersz,
Natalia Berkowska, Oliwia Januszewska,
Andżelika Soliwoda.
zawodnicy MMKS ,,Jutrzenki”
Płock
Paweł Krzemiński, Dawid Kardaś, Patryk Ciechomski, Adam Wiśniewski, Magda Białoskórska, Iga Brochocka, Daria
Ciechomska, Daria Czerwińska.
zawodnicy UKS ,,Judo Sensei” Płock
Mateusz Bugaj, Bartek Dybiec, Michał
Bednarski, Krystian Sawicki
zawodnicy UKS ,,Eliot” Płock
Piotr Dulęba, Maciej Jarosz, Michał
Grzywiński, Tomasz Sobótka, Martyna
Maślanka, Aleksandra Wilk, Milena
Kuczmarska.
Mistrzostwa po raz trzeci zorganizował
Uczniowski Klub Sportowy,,JUDO KA-

NO” Płock, który przy tej okazji obchodził również 5 – lecie swojego istnienia.
W tym czasie zaczynając od zera, nie mając nawet jednej judoki powstał klub zrzeszający ponad 90 zawodników i zawodniczek, zdobywających medale mistrzostw
Polski, rozwijający zainteresowania dzieci
i młodzieży naszego miasta, organizujący
obozy zagraniczne letnie i zimowe, systematycznie powiększający swoją bazę sprzętową. Przez 5 lat przez maty klubu JUDO KANO przewinęło się już ponad 450 zawodników i co roku dochodzą nowi adepci judo.
Podczas uroczystego otwarcia prezes klubu Leszek Jarosiński serdecznie podziękował wszystkim osobom i instytucjom, które
pomagały w powstaniu klubu, jak i w jego
pierwszych najtrudniejszych latach istnienia
m.in. prezydentowi Mirosławowi Milewskiemu, zastępcy prezydenta ds. sportu Piotrowi Kuberze oraz dyrektorowi Wydziału
Kultury i Sportu Romanowi Buremu, prezesowi Centrum Edukacji Grupa ORLEN Annie Kossakowskiej, dyrektorowi Policealnego Studium Ochrony Osób i Mienia Lidii
Wasilewskiej, Wiśle S.A., Dariuszowi Michalskiemu, hurtowni AMPER i Wojciechowi Cwalinie, firmie ARBOR i Markowi
Klikczyńskiemu, firmie ALTUS i Piotrowi
Wrótniakowi, firmie p.u. ZIELEŃ i Dariuszowi Kanigowskiemu oraz wielu innym.
Po informacje o klubie i mistrzostwach zapraszamy na stronę www.judokano.pl (jar)

Jubileuszowy Orlen Polish Open
International Tennis Federation zatwierdził i opublikował kalendarz zawodów NEC Wheelchair Tennis Tour na rok
2009. Jubileuszowy XV ORLEN POLISH OPEN zostanie rozegrany w dniach
2-6 czerwca 2009 roku w Płocku. Turniej
będzie posiadał kategorię ITF2 z regulaminową pulą nagród 14000 USD.
Spodziewany jest udział 64 zawodników z całego świata.
Sygnały Płockie

Aktualne najwyższe lokaty Polaków na
światowych listach rankingowych:
Gra singlowa mężczyzn:
5 m. – Tadeusz KRUSZELNICKI
(SKS Konstancin – Jeziorna), 26 m. –
Piotr JAROSZEWSKI (SIKT Płock)
Gra singlowa kobiet:
14. – m. Agnieszka Bartczak (LOB
Wrocław), 67 – m. Lucyna SKORUPIŃSKA (ZSTTW Zielona Góra).
W.Ch.

Silniejsza Croatia

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Walczyli i wygrywali

Po raz kolejny płoccy szczypiorniści
w ramach rozgrywek grupowych Ligi
Mistrzów schodzili z parkietu pokonani.
W sobotę, 8 listopada, w łąckiej hali nie
sprostali bałkańskim asom i przegrali
24:27 (12:16) z Croatią Osiguranje Zagrzeb. Nie był to jednak pojedynek podobny do przednich spotkań płocczan.
Od początku spotkania było widać w poczynaniach wiślaków brak paraliżującego respektu przed rywalem, co zaowocowało dość korzystnym wynikiem w pierwszej części spotkania. Tylko cztery
bramki różnicy na korzyść Chorwatów
były wynikiem dość poprawnej gry
w obronie, a w szczególności Marcina
Wicharego w bramce. Motorem napędowym ataków pozycyjnych starał się być
Iwan Pronin, a kontrataki ze zmiennym
szczęściem wyprowadzał szybki Witalij
Nat. Przy dość chaotycznej momentami
postawie Croatii płocczanom udało się
nawet doprowadzić do remisu 20:20
w 43. minucie spotkania. Od tego momentu chorwackiego szkoleniowca Lino
Cervara opuścił spokój i pewność siebie.
Kilka ostrów słów w kierunku swoich
podopiecznych zdyscyplinowało bał-

kańskich graczy na tyle skutecznie, że
już po 6 minutach na tablicy widniał wynik 20:26 na korzyść gości. Mimo ambitnej postawy płockich zawodników
w końcowej części meczu zwycięstwo
Chorwatów nawet przez moment nie było już zagrożone.
Mimo porażki, płocczanie pokazali się
z niezłej strony i wyraźnie widać, jak
procentują spotkania z wyżej notowanymi i faworyzowanym rywalami. Do końca europejskich rozgrywek LM pozostały 2 kolejki. Już 15 listopada Wisła zmierzy się na Węgrzech z Pick Szeged, a 20
listopada na swoim terenie gościć będzie
niemiecki Rhein-Neckar Loewen.
pn

Wisła: Wichary, Seier – Kwiatkowski 2, Matysik 4, Paluch, Kuptel
1, Wuszter 4, Twardo 2, Frołow 4,
Rumniak, Pronin 1, Nat 6;
Croatia: Skof, Somić – Koloper,
Duvnjak 6, Backović, Lazarov 7,
Spoljarić, Vori 6, Dzomba 2, J. Valcić,
Strlek 3, Horvat 2, Vukić, T. Valcić 1.
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BEZPŁATNE

200 numerów w 13 lat
Oddajemy w ręce Czytelników dwusetny numer „Sygnałów Płockich”. Jesteśmy z Państwem od listopada 1995 roku. Pierwszy 12-stronicowy numer wydaliśmy w nakładzie 1 tys. egzemplarzy.
Ukazywaliśmy się na sesje Rady Miasta,
które odbywały się raz w miesiącu, ale
data nie była stała, czyli raz ukazywaliśmy się na początku miesiąca, a raz na koniec. Trudno było nas dostrzec, gdyż nie
mieliśmy zorganizowanych punktów dystrybucji; raz w miesiącu przeczytać mogli nas tylko ci z Państwa, którzy pojawili się w Urzędzie Miasta – który wtedy
mieścił się na Placu Dąbrowskiego – lub
na obradach Rady Miasta, które odbywały się w Domu Technika.
W 2003 roku zmieniliśmy cykl wydawniczy, tzn. od stycznia tego roku
ukazujemy się co dwa tygodnie – zawsze 1 i 15 dnia każdego miesiąca. Jedynie w lipcu, sierpniu oraz grudniu wydajemy po jednym numerze. Obecnie
drukujemy 10,7 tys. egzemplarzy gazety, która rozprowadzana jest do ponad
140 punktów miasta.
Gdyby zliczyć strony wszystkich numerów „Sygnałów Płockich” od listopada
1995 roku do 1 listopada 2008 roku,
otrzymalibyśmy liczbę 4310 stron. Większość z nich, bo aż 3948 stanowią „strony
regularne”. Ale na przestrzeni tych 13 lat
wydrukowaliśmy też wiele tzw. „wkładek”. Od 2000 roku – zawsze w maju –
przygotowujemy dla Państwa specjalną
wkładkę na Piknik Europejski. Przybliżamy w niej miasta partnerskie Płocka oraz
zamieszczamy program obchodów.

W grudniu 2002 roku do „Sygnałów”
dołączyliśmy po raz pierwszy kalendarz
ścienny na przyszły rok. Nie ukrywamy,
że grudniowy nakład rozchodzi się zawsze najszybciej, a „sygnałowe” kalendarze często spotykamy w różnych instytucjach lub prywatnych domach.
Do lipcowego numeru 2004 roku po
raz pierwszy dołączyliśmy informator
kulturalny „MiastO! Żyje”. Podajemy
w nim miesięczne kalendarium imprez,
odbywających się w naszym mieście,
organizowanych nie tylko przez ratusz.
„Sygnały Płockie” – mimo, że są pismem Urzędu Miasta Płocka – nie relacjonują tylko wydarzeń, odbywających
się w gmachu przy Starym Rynku 1; są
gazetą miejską, informującą o wszystkim co może zainteresować płocczan.
Staramy się też przybliżać różne zakątki Polski i świata. Jeśli czytali Państwo
uważnie te 200 numerów „Sygnałów”,
mogliście „zwiedzić” m.in. Wieliczkę,
Miłomłyn i polskie Mazury. Wraz z nami
choć na chwilkę można było przenieść
się do: Japonii, Egiptu, Chile, Kamerunu,
Florencji, Waszyngtonu, Bratysławy,
Tajpej, Serbii, Włoch, Australii, Włoch,
Tunezji, Ukrainy, Czech. „Gościliśmy”
też na: Sycylii, Spitsbergenie, Teneryfie,
egzotycznych Wyspach Cooka, Bałkanach oraz odwiedziliśmy św. Mikołaja
w Rovaniemi. To tylko niektóre z naszych wspólnych wypraw.
Wierzymy, że dzięki nam bliżej poznali Państwo pracę płockich samorządowców. Mamy nadzieję, że dzięki lekturze „Sygnałów Płockich” wiedzą Państwo więcej o swoim mieście, jego kulturze, zabytkach i historii. O Was i dla
Was piszemy obecnie w trzyosobowym
składzie: Ewa Jasińska – redaktor naczelny, Małgorzata Danieluk i Radosław Łabarzewski. A ponieważ nie na
wszystkim znamy się bardzo dobrze
mamy kilku stałych współpracowników; m.in. o muzyce pisze Andrzej Dorobek, a o sporcie Piotr Nowicki. Zdjęciami wspierał nas Jan Waćkowski, a
obecnie Krzysztof Kaliński. Pióro piórem, ale nie byłoby nas gdyby nie Stanisław Bąkiewicz. To on, to co my napiszemy składa na komputerze w jedną
całość.
Dziękujemy Państwu za cenne uwagi;
czasami pochwały, a czasami słowa krytyczne dotyczące naszej pracy. Dziękujemy Wam za te wspólne 13 lat.
200 numerów podsumowała
Małgorzata Danieluk
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LISTOPAD 2008

