
PREZYDENT NIE ZJAWI SIĘ NA SPOTKANIACH ESKADRY 

PROMOCJA? DEBATUJCIE SAM 
Już wiemy, dlaczego na pierwszych konsultacjach społecznych nad wizerunkiem Płocka nie było prezydenta. 
Zatrzymały go obowiązki służbowe - to raz. A dwa - nie chciał, by płocczanie bali się wypowiadać swoje sądy 

ALEKSANDRA DYBIEC 

Jak, gdzie i za pomocą czego rozsła
wić Płock na całym świecie - od kil
ku miesięcy zastanawia się krakow
ska Grapa Eskadra. Ratusz w waka
cje powierzył jej pracę nad strategią 
promocyjną miasta. Firma ma do
świadczanie, opracowała strategię 
min. Krakowa, Torunia i Białegosto
ku. Pod koniec roku poznamyjej po
mysł na Płock. 

Ale żeby zrobić tojak należy, gru
pa musi wiedzieć, co o mieście my
ślą jego mieszkańcy. Dlatego organi
zuje społeczne konsultacje, czyli spot
kania z płocczanami. Pierwsze takie 
konsultacje odbyły się dwa tygodnie 
temu w III LO. Uczestnicy mieli się 
podzielić swoimi spostrzeżeniami 
na temat dobrych i złych stron mia
sta. Przyszło 80 osób. Monika Szy-
chowiak, szefująca pracom nad stra
tegią promocji Płocka, twierdzi, że 
to było jedno z najbardziej emocjo
nujących spotkań, wjakich uczest
niczyła. Problem polega na tym, że 
zabrakło tego najważniejszego płoc-
czanina - prezydenta miasta Miro
sława Milewskiego, jak również któ
regokolwiek z jego zastępców. Nie 
przyszli i nie usłyszeli oni, jak ludzie 
żalą się na kolejki w przychodniach 
pecjalistycznych czy na drogie pa

liwo. Ani tego, że płocczanie są dum
ni - z położenia miasta, j ego wspania
łych zbiorów muzealnych czy ogro
du zoologicznego. 

Ludzie byli rozżaleni. Tym bar
dziej że na plakacie anonsującym 
spotkanie było napisane: „W spotka
niu wezmą udział mieszkańcy Płoc
ka, m.in. Mirosław Milewski, prezy
dent". 

- No i dlaczego się nie zj awil? - py
tali. 

Wszyscy pocieszali się jednak, że 
naj ważniej sza osoba w mieście weź
mie z pewnością udział w drugich 
konsultacjach społecznych, zapla

nowanych na 4 listopada w auli Mała-
chowianki (przedstawione będą na 
nim pierwsze hipotezy promocyjne, 
a także wyniki badań marketingowych, 
które od końca września są przepro
wadzane na mieszkańcach Płocka, tu
rystach odwiedzających miasto i in
westorach). 

„Gazeta" na wszelki wypadek po
stanowiła się upewnić. O plany prezy
denta zapytaliśmy Magdalenę Gró
decką, rzecznika prasowego ratusza. 
Okazało się, że Mirosława Milewskie
go ani jego zastępców na spotkaniu nie 
będzie. Ani na tym 4 listopada, ani na 
ostatnim z cyklu społecznych konsul
tacji - wyznaczonym na początek grud
nia. 

Dlaczego? 
- Nieobecność władz miasta poz

woli na swobodniejsze wypowiadanie 
się plocczanom w sprawach dotyczą
cych Płocka - wyjaśnia Gródecka. - Nie 
wzbudzi wątpliwości ewentualnego 
wywierania wpływu ze strony miasta 
na opinie wygłaszane przed zewnętrz
ną firmą. Tym samym uwiarygodni 
ich szczerość. 

Okazuje się, że właśnie dlatego pre
zydent nie pojawił się także na pier
wszym spotkaniu. Owszem, był zaję
ty innymi obowiązkami, ale nie chciał 
także krępować płocczan. 

- Właśnie z tego powodu w żadnym 
ze spotkań raczej władze nie powin
ny uczestniczyć - podkreśla Gródec
ka. 

Monika Szychowiak nie kryj e zdzi
wienia i obiecuje, że Eskadra będzie 
namawiać prezydenta na udział w kon-
sultacjach. 

- Prezydent j est na bieżąco z naszy
mi planami, bo wszystkie mu prezen
tujemy - zaznacza Szychowiak. - Mo
że rzeczywiście ostatnie spotkanie by
ło tak żywe, bo nie było władz? Nie 
wiem, czy ludzie boj ą się prezydenta. 
Wszystko zależy od specyfiki miasta. 

Mirosław Milewski.., ...i uczestnicy spotkania w III LO. To sytuacja możliwa tylko na łamach „Gazety" 
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