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Letnie remonty dróg

Remont dwukilometrowego odcinka drogi krajowej nr 62 prowadzącego do Warszawy

Tegoroczne lato nie jest łatwe dla kierowców jeżdżących po naszym mieście.
Ale kiedy już miną największe utrudnienia, zarówno ci co siedzą za kierownicą,
jak i ci, którzy chodzą piechotą będą zadowoleni.
Prosto i gładko

Od 2 lipca trwa największy i najważniejszy remont tego lata; swoje oblicze
zmienia ul. Wyszogrodzka, od skrzyżowania z ul. Harcerską do granic miasta.
To dwukilometrowy odcinek drogi krajowej nr 62, prowadzący do i z Warszawy. Korzysta też z niej wiele osób, które pracują w Płocku, ale mieszkają
w gminie Słupno. Niestety, muszą się
oni liczyć z utrudnieniami, które mają
potrwać do końca sierpnia, ale drogowcy liczą, że – przy sprzyjającej pogodzie
– remont może zakończyć się nawet
dwa tygodnie wcześniej.
Wyszogrodzka na tym odcinku nie
była remontowana od lat. Duże natężenie ruchu, szczególnie ciężarówek, spowodowało, że powstały głębokie koleiny i dla bezpieczeństwa kierowców
trzeba było wprowadzić ograniczenie
prędkości do 40 km/godz. Po zakończeniu prac Wyszogrodzką będzie jeździło
się wygodniej i bezpieczniej.
Remontem tej strategicznej dla miasta
arterii komunikacyjnej zajmuje się
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Płońska. Jego pracownicy
najpierw musieli sfrezować całą nawierzchnię. Asfalt został sfrezowany na

grubość 17 cm. Teraz przyszedł czas na
położenie podbudowy i ułożenie warstw
nowej nawierzchni o łącznej grubości
25 cm. Aby tego dokonać drogowcy
muszą wbudować 14 tys. mkw. nowego
asfaltu, czyli ponad 7700 ton. Prace prowadzone są odcinkami po 500 metrów,
aby kierowcy jak najmniej odczuli
utrudnienia. Ruch odbywa się wahadłowo; w dzień, czyli od godz. 5 do 20 ruchem kierują uprawnieni pracownicy,
a w pozostałych godzinach działa sygnalizacja świetlna. W czasie remontu
uporządkowane zostaną także pobocza
drogi.
Z utrudnieniami muszą się również liczyć pasażerowie autobusów Komunikacji Miejskiej. W czasie prac przystanki dla pojazdów linii nr 12, 25, 28 i 36
zostały przesunięte o kilka metrów
w stosunku do istniejących. Podróżujący autobusami dalekobieżnymi muszą
wziąć pod uwagę, że dojazd do miejsca
przeznaczenia może zająć więcej czasu.
Ale już niedługo Wyszogrodzkiej płocczanie nie będą musieli się wstydzić.
Wszystkie prace na 2-kilometrowym
odcinku pochłoną 3,2 mln zł.
Z zatoczkami

Dziesięć dni po rozpoczęciu prac na ul.
Wyszogrodzkiej drogowcy weszli ze
sprzętem na ul. Gałczyńskiego. Przebudową na odcinku od ronda Grabskich
przy ul. Dobrzyńskiej do Łukasiewicza
zajmuje się konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Płock oraz

Przedsiębiorstwo Usługowo-Instalacyjne
„Wereszczyński”. Roboty przebiegać będą etapami, gdyż przebudowywane będą
aż 962 m ulicy. Pierwsza część prac powinna zakończyć się do 15 października.
W tym czasie kierowcy muszą liczyć się
z utrudnieniami, gdyż na pewnych odcinkach droga ta będzie nieprzejezdna.
W związku z tym Komunikacja Miejska
wprowadziła objazdy dla autobusów. Linie nr 8, 19, 26 i 29 w kierunku szpitala
jeżdżą oddaną niedawno do ruchu ulicą
Mościckiego. Autobusy nr 22 i 23 kierują się ulicami: Łukasiewicza, Miodową,
Mościckiego i Dobrzyńską. Linia nr 31
jeździ ul. Dobrzyńską i Kobylińskiego do
Łukasiewicza, a nocna „100” w obu kierunkach jedzie Mościckiego.
Po skończeniu robót pierwszego etapu kierowcy będą mogli jeździć po nowej, równej asfaltowej ulicy. Nowością
na tym odcinku będą cztery zatoczki autobusowe. Do tej pory pojazdy Komunikacji Miejskiej zatrzymywały się na ulicy, hamując w ten sposób poruszanie się
innych pojazdów. Po zmianach nie będzie już takiego problemu.
Drugi etap rozpocznie się w drugim
kwartale 2009 r. Wtedy drogowcy przejdą do wymiany chodników (zostanie
ułożona kostka betonowa) i budowy niezależnej 2-metrowej asfaltowej ścieżki
rowerowej po jednej stronie ulicy. Trudności dla pieszych, związane z wykonywaniem prac mogą potrwać nawet do
końca sierpnia przyszłego roku.
Koszt całości inwestycji (I i II etapu)
oszacowano na 3,3 mln złotych.
Na Starówce

Najmniej utrudnień i dla kierowców,
i dla pieszych niesie ze sobą remont ul.
Synagogalnej. To uliczka o długości
125 metrów biegnąca w bok od ul. Bielskiej, prowadząca do Placu 13 Straconych. Tu prace prowadzi firma Rimex
z Płocka. Zajmuje się ona m.in. wymianą nawierzchni. Zamiast starej trylinki,
Synagogalna będzie miała szarą kostkę
kamienną z granitu. Dzięki temu 5-metrowa jezdnia będzie dostosowana wyglądem do Starego Rynku.
Roboty kosztować będą 215 tys. zł
i powinny zakończyć się do 31 października. W tym czasie wjazd w ul. Synagogalną jest niemożliwy.
Małgorzata Danieluk

Tegoroczne wybory Miss Polski
odbędą się w płockim amfiteatrze. Zwyciężczyni będzie reprezentować nasz kraj w konkursie Miss World.

Z Płocka
w świat
Finał konkursu Miss Polski zaplano wa no na nie dzie lę, 3 sier pnia.
O koronę najpiękniejszej rywalizować będzie 28 kandydatek, wyłonionych w eliminacjach regionalnych.
Wśród nich zobaczymy również płocczan kę Jo an nę Chru stow ską (na
zdjęciu). Laureatkę konkursu wskaże

jury, a telewidzowie oraz widzowie
w amfiteatrze wybiorą Miss Publiczności. Wyłoniona w Płocku Miss Polski będzie reprezentować nasz kraj
w konkursie Miss World, który odbędzie się we wrześniu w Kijowie.
Wybory Miss Polski to pierwsza
impreza organizowana w nowo powstałym amfiteatrze. Konkurs będzie
transmitowany „na żywo” na antenie
Polsatu. W scenariuszu przewidziano
m.in. występ gwiazd programu „Jak
Oni Śpiewają” oraz Rusłany, zwyciężczyni konkursu Eurowizji. Koncert po pro wa dzą Ma ciej Dow bor,
Maciek Rok i Piotr Bałtroczyk. Organizatorami imprezy są Missland, Polsat, World Media, POKiS.
Impreza jest biletowana; bilet kosztuje 20 zł. Zakup jest możliwy poprzez
stronę www.ticketpro.pl, a tuż przed
koncertem – w amfiteatrze.
mk

Prezydent zarządził
Garaże do wynajęcia
Prezydent przeznaczył do wynajęcia
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 9 garaży, którymi administruje MZGM-TBS. Zlokalizowane są one
przy ulicach: Sienkiewicza 15 (16
mkw.), trzy przy ul. Jakubowskiego/Gradowskiego (18 i 16 mkw.), trzy
przy ul. Padlewskiego (16 i 18 mkw.),
dwa przy Dobrzyńskiej/Norwida (po
16 mkw.). Przetarg ogłosi MZGM.

Uważaj na torach

Minął miesiąc

Powołano nową Miejską Komisję
Urbanistyczno-Architektoniczną, która jest organem doradczym w sprawach planowania i zagospodarowania
przestrzennego. W jej skład wchodzą:
Leszek Narkowicz i Jan Lemański
z Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, Alicja Krymowa i Alicja
Pejta-Jaworska z Okręgowej Izby Urbanistów, Kazimierz Badowski i Kazimierz Paczkowski z Mazowieckiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
W „komunikacji” krócej

W lipcu i sierpniu Oddział Komunikacji UMP przyjmuje interesantów
o godzinę krócej: w środy od godz. 10
do 17, w pozostałe dni robocze od
godz. 8 do 15.

MARIUSZ GIERULA

Komisja urbanistyczna

Płocka policja włączyła się do ogólno pol skiej kam pa nii „Bez piecz ny
przejazd. Zatrzymaj się i żyj”.
Jest to akcja wymyślona przez PKP.
W tym roku odbywała się już po raz
czwarty. Przez dwa dni (11 i 16 lipca)
policjanci wraz pracownikami PKP
i Służb Ochrony Kolei stali na niestrzeżonych przejazdach przy ul. Zielonej i Słonecznej – Zatrzymywaliśmy
pojazdy, a kierowcom, rowerzystom
a także pieszym przypominaliśmy o zasadach bezpiecznego przejazdu przez
torowiska – opowiada Mariusz Gieru-

la, rzecznik prasowy policji. – Wszyscy otrzymali gadżety i ulotki związane z tematem akcji.
Na te re nie po wia tu płoc kie go
w 2008 roku doszło, na szczęście, tylko do jednego zdarzenia na przejeździe kolejowym. W lutym, w ciężarów kę wje chał po ciąg oso bo wy.
W wyniku wypadku lekko ranne zostały trzy osoby. Niestety, zazwyczaj
samochód w zderzeniu z pociągiem
nie ma żadnych szans. Nieostrożność
kie row ców zaz wy czaj koń czy się
śmiercią.
(m.d.)

Stadion w dzierżawę

Prezydent wyraził zgodę na wydzierżawienie stadionu im. Kazimierza
Górskiego spółce Wisła Płock S.A. na
5 lat. Ułatwi to administrowanie mieniem spółki. Opłatę za dzierżawę nieruchomości gruntowej ustalono na
19.824,60 zł miesięcznie plus VAT.
Działka na sprzedaż

Do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego przeznaczona
została nieruchomość niezabudowana
o pow. 580 mkw. przy ul. Skrajnej. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren ten przeznaczony jest na mieszkalnictwo jednorodzinne. Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 55 tys. zł. Osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości, powinny to
zgłosić do 18 sierpnia br.
(j)

Przyjazny przedsiębiorcom
Urząd Skarbowy w Płocku po raz
trzeci został wyróżniony przez przedsiębiorców w konkursie organizowanym przez Business Centre Club i Ministerstwo Finansów.
24 czerwca 2008 r. naczelnik płockiego US – Sławomir Jeznach odebrał
certyfikat „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy – 2008”.
Przyznany tytuł może być używany
do czasu rozstrzygnięcia kolejnej edycji
konkursu.
(j)

Nowy prezes Wisły
Zastępca prezydenta Płocka, Piotr
Kubera, został oddelegowany do pełnie nia obo wiąz ków pre ze sa Wi sły
Płock S.A.
Funkcję zastępcy prezydenta ds. polityki społecznej pełni od 2002 r. Po
przekazaniu przez PKN Orlen S.A.
w styczniu br. we władanie miastu
Wisły Płock przewodniczył radzie nadzorczej spółki. Od 4 sierpnia br. obejmie na okres do trzech miesięcy obowiązki prezesa Wisły. W tym czasie
jego dotychczasowe zadania w Urzędzie Miasta przejmą pozostali zastępcy Prezydenta Płocka.
Piotr Kubera ma 32 lata. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również
kursy w zakresie prawnych aspektów
funkcjonowania podmiotów gospodarczych, regulacji prawnych UE oraz
prawa międzynarodowego w polskim

Kto ma Kiriuszyna?
Muzeum Mazowieckie organizuje
w październiku br. wystawę monograficzną artysty malarza Aleksego Kiriuszyna (1886-1972). Ten, urodzony
w Płocku, znany akwarelista, rysownik
i karykaturzysta w latach 1940 – 1958
związany był z płockimi zakładami pracy m.in. Państwowym Zakładem Dróg

krajowym porządku prawnym. Zdał
egzamin dla kandydatów na członków
rad nadzorczych w spółkach Skarbu
Państwa. Dwukrotnie wybierany był
w wyborach samorządowych do Rady
Miasta Płocka.
mk

Wodnych, elektrownią miejską, Zakładem Sieci Elektrycznych. Część jego
prac muzeum zakupiło w 1972 roku po
śmierci artysty. Wiele jest zapewne
jeszcze w prywatnych kolekcjach. Dlatego organizatorzy wystawy proszą
o udostępnienie (na czas trwania wystawy) posiadanych dzieł Kiriuszyna, by
ekspozycja jak najpełniej obrazowała
jego twórczość.
(j)

* Z końcem czerwca rezygnację ze stanowiska prezesa klubu Wisły złożył
Grzegorz Kępiński.
* 1 lipca ok. godz. 17 w Orlenie podczas prac remontowych na instalacji
Olefin II wybuchła mieszanina propanbutanu. Dwie osoby zostały ciężko poparzone. Dwa dni później doszło do kolejnego wypadku.
* PKN Orlen wziął udział w 19. World
Petroleum Congress w Madrycie, gdzie
zaprezentował także swoje stoisko.
* Płocczanin Łukasz Borowicki został
„najlepszym solistą jazzowym” (gitara)
na Festiwalu Młodych Talentów „Nadzieje Warszawy 2008”.
* 2 lipca rozpoczął się remont części ul.
Wyszogrodzkiej – ruch odbywa się wahadłowo.
* W sierpniu zjedzie do Płocka ekipa filmowa, kręcąca zdjęcia do komedii romantycznej pt. „Fenomen”.
* Kuba Kwiecień (pierwszoklasista z SP
nr 23) wygrał konkurs plastyczny na plakat, zakazujący palenia papierosów
w ogrodzie zoologicznym.
* 27. piesza pielgrzymka na Jasną Górę
wyruszy z Płocka 6 sierpnia. Tegoroczne
hasło – „Szlakiem miłości”.
* Walne zgromadzenia spółek komunalnych podsumowały ubiegły rok; połowa z nich w 2007 roku poniosła straty
(PZOZ 9,6 mln, MZGM 6,1 mln, KMP
3,9 mln, Wisła Płock 1,9 mln, ARS 353
tys. Wodociągi Płockie 175 tys.).
* Do 8 sierpnia ma trwać remont na basenie Jagiellonki (wymiana okien, przegląd technologiczny).
* Do listopada powstać ma koncepcja
przebudowy Placu Obrońców Warszawy.
* 150 osób wzięło udział w pieszej pielgrzymce w intencji trzeźwości narodu
z Płocka do Niepokalanowa (7 – 11 lipca).
* Watykańska Kongregacja Nauki
Wiary zaleciła przeprowadzenie przed
sądem kościelnym w Płocku procesu
księży oskarżonych o molestowanie
seksualne.
* No we Przed wioś nie roz pocz nie
dzia łal ność na prze ło mie sier pnia
i września br.
* Za pieniądze z ostatniej kwesty, w ramach akcji „Ratujmy płockie Powązki”,
odnawiane są 3 zabytkowe nagrobki: rodziny Płoskich, rodziny Żochowskich
i ks. Wincentego Orzeszkowskiego (renowacja ostatniego dofinansowana jest
przez Kurię Diecezjalną).
* W nocy (7/8 lipca) nieznani sprawcy
podpalili drzwi do katedry mariawitów
przy ul. Kazimierza Wielkiego.
* Duński bramkarz Morten Seier podpisał roczny kontrakt ze szczypiornistami
Wisły. W poprzednim sezonie grał
w słoweńskim Gorenje Velenje.
* W Rachocinie pod Sierpcem w połowie sierpnia rusza budowa pierwszego
na Mazowszu składowiska do utylizacji
azbestu.
* 42-letni mieszkaniec Zakrzewa w niedzielę (13 lipca) utopił się w Wiśle.
Zwłoki znaleziono następnego dnia. (j)
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*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*
Lubisz zakupy w galeriach handlowych? Teraz musisz jeździć do Warszawy, Łodzi lub Torunia. Niedługo się to zmieni. Już dziś zarezerwuj sobie weekend 8 i 9
listopada. To wtedy najprawdopodobniej zostanie otwarta pierwsza w Płocku galeria handlowa Wisła na Podolszycach.

Zakupy pod kopułą
mieści 555 samochodów. Z niego na pierwszy poziom galerii będzie można dostać
się jedną z czterech wind lub ruchomym
chodnikiem. Pomiędzy kondygnacjami poruszać się będzie można schodami ruchomymi (sześć par) oraz ośmioma windami
(w tym jedną panoramiczną). Wyróżniającym elementem architektonicznym Galerii
Wisła będzie szklana kopuła o średnicy 26
metrów oraz 36-metrowy pylon przed
głównym wejściem do budynku.
Inwestorzy zadbali, aby było to przyjemne, ciepłe miejsce, gdzie nie będzie się
tylko przychodzić na zakupy, ale także odpoczywać, bawić i spotykać ze znajomymi.
Do wykończenia elewacji i wnętrz zostaną
użyte: czarny gres, chorwacki dolomit i naturalne drewno. Dużą uwagę zwrócono na
oświetlenie obiektu. Oprócz wielu świetlików i mniejszej szklanej kopuły, galeria od
zewnątrz będzie miała niespotykaną dotąd
iluminację. W architekturze płocczanie będą mogli wypatrzeć lokalne akcenty: panoramy miasta oraz rzeźby mitycznych postaci związanych z wodą (rusałki mała syrenka oraz duszki wodne).
Na otwarcie Galeria Wisła zapowiada
wiele atrakcji. – Nikt nie będzie się nudzić –
mówi Izabela Tucholska, szef działu marketingu w Galerii Handlowej Wisła.
– Przygotowujemy bloki tematyczne zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Otwarcie
poprzedzone będzie wieloma konkursami,
w których główną nagrodą będzie samochód. Mam nadzieję, że weekend 8 i 9 listopada będzie dla płocczan wielkim wydarzeniem, które na długo zapamiętają.
Małgorzata Danieluk

Kwiatka 51 do remontu
Agencja Rewitalizacji Starówki ogłosiła przetarg nieograniczony na wyłonienie
wykonawcy robót budowlanych w kamienicy przy ul. Kwiatka 51. Dotychczasowy
budynek mieszkalny ma być przebudowany tak, by część parterowa pełniła funkcje
usługowe. Nowe muszą być wszystkie instalacje: elektryczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania oraz wybudowane zostaną przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków dawnego województwa
płockiego.
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Po gruntownym remoncie w kamienicy
będą 2 lokale mieszkalne o pow. 82,04 m2
i 82,33 m2 oraz 2 usługowe o pow. 84,10
m2 i 84,25 m2 na parterze. Projekt budowlany i wykonawczy remontu oraz rozbudowy został opracowany przez Zakład Projektowania i Usług Technicznych „ARKON-B” inż. Zdzisława Brzeskiego
z Płocka. Prace przywracające świetność
budynku powinny być ukończone do czerwca przyszłego roku.
Kamienica przy ul. Kwiatka 51 została
wzniesiona w latach 1865-1866 i pełniła
(j)
funkcję mieszkalną.

ORLEN GAZ w Sokółce

* Caelum Development jest prywatnym
irlandzkim inwestorem obecnym w Polsce
od pięciu lat. W siedzibie firmy zatrudnionych jest 100 osób, które nadzorują działalność CD także na rynkach zagranicznych:
w Niemczech, Rumunii i na Węgrzech. Caelum Development jest właścicielem m.in.
Galerii Askana i galerii Nova Park w Gorzowie Wielkopolskim, Galerii Młyńskiej
w Raciborzu, Galerii Lumina w Jastrzębiu
(w trakcie budowy), kompleksu Wratislavia
Center we Wrocławiu oraz biurowca Wilcza
House w Warszawie.
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27 czerwca na galerii zawisła wiecha –
symbol osiągnięcia najwyższego punktu
budynku. Organizatorom uroczystości plany pokrzyżowała burza i ulewny deszcz.
Ale tradycji stało się zadość. Najpierw
przedstawiciele inwestora (Caelum Development) i wykonawcy (Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
– Budus) wbili symboliczne gwoździe w
drzewce, a potem zawieszono wiechę.
Galeria będzie miała 56 tys. mkw. powierzchni, co równa się ok. 320 domkom jednorodzinnym. Podczas budowy zużyto 1100
ton stali zbrojeniowej, 420 ton konstrukcji
stalowej, 8130 metrów kwadratowych pustaków, 10 tys. metrów kwadratowych płytek,
ułożono 36 kilometrów rurociągów i 10 kilometrów przewodów wentylacyjnych.
– W Płocku dostrzegliśmy nie tylko potencjał przemysłowy, ale także w wysoko
wykwalifikowanej kadrze – mówił 27
czerwca wiceprezes Caelum Development Derek Sharkey. – Galeria to kilkaset
nowych miejsc pracy. Zawieszenie wiechy
to zwieńczenie wielu przygotowań: od
planów, poprzez projekt, pozwolenia aż
do postawienia konstrukcji. Dziękuję tym
wszystkim, którzy się do tego przyczynili:
projektantom, wykonawcom, robotnikom,
władzom miasta, z którymi od początku
współpraca układała się bardzo dobrze.
W galerii znajdzie się ponad 120 punktów
handlowych i usługowych, zarówno firm zagranicznych, jak i polskich. Płocczanie będą
mogli robić zakupy m.in. w delikatesach
Piotr i Paweł (2,4 tys mkw.), perfumerii Douglas (300 mkw.), sklepach takich marek
jak: C&A (zajmie ona największą powierzchnię – 2,4 tys. mkw.), Euro RTV AGD
(1200 mkw.), New Yorker, Royal Collection, KappAhl (wszystkie o powierzchni ponad 800 mkw.), Smyk (700 mkw.) i Galeria
Centrum (600 mkw.). Będzie też salon multimedialny Kolportera. Nie zabraknie restauracji i kawiarni, m.in. Sphinx’a, Pizzy Dominium i Empik Cafe. Ostatnie piętro galerii
zajmie 5-salowe kino Helios, które pomieści
jednorazowo 1000 widzów. Tam też będzie
można skorzystać z 10-torowej kręgielni
z pubem sportowym i restauracją włoską.
Odwiedzający galerię będą mogli skorzystać z parkingu podziemnego, który po-

To jeden z najnowocześniejszych
obiektów tego typu w Polsce. W ciągu doby umożliwia przeładunek 1,5 tys. ton gazu płynnego na dwóch stanowiskach autocystern, czterech stanowiskach cystern kolejowych szerokotorowych i czterech kolejowych normalnotorowych.
26 czerwca ORLEN GAZ otworzył
swój nowy Terminal LPG w Sokółce.
– Kiedy w ubiegłym roku ogłaszaliśmy
Strategię bezpieczeństwa energetycznego ORLEN GAZ, na listę priorytetowych
inwestycji wpisaliśmy właśnie Terminal
LPG w Sokółce – mówił podczas otwarcia prezes zarządu ORLEN GAZ Bernard Cichocki. – Jesteśmy pewni, że
w szybkim czasie da on spółce poczucie
niezależności, elastyczności oraz ułatwi
życie klientom.
Zastosowana nowoczesna technologia
umożliwia jednoczesny przeładunek
w najróżniejszych konfiguracjach, a w
pełni zautomatyzowane procedury znacznie przyśpieszają i ułatwiają cały proces.
W ciągu doby przeładować można 1,5 tys.
ton gazu płynnego. Załadunek od razu odbywa się na wagach samochodowych.
Zamontowane na terenie Terminalu
LPG w Sokółce systemy automatyczne
nie dopuszczają do popełnienia błędów
i weryfikują pracę obsługi – kiedy autocysterna odjechałaby ze stanowiska
w trakcie załadunku, natychmiast zadziałają złącza zrywne na wężach oraz ramionach przeładunkowych, nie pozwalając
na wyciek gazu płynnego z instalacji
i jednocześnie wstrzymując całą opera-

cję. System sam kontroluje poziom gazu
w zbiorników, co oznacza że przy poziomie 85 proc. bez ingerencji człowieka
wstrzymuje napełnianie.

Uroczystość odbyła się pod hasłem
„ORLEN GAZ na tatarskim szlaku”.
– Zawsze staramy się współpracować
ze społecznością lokalną, dlatego uznaliśmy że najlepszym pomysłem na organizację uroczystego otwarcia, będzie sięgnięcie po tatarskie tradycje Podlasia i jego wielkiej atrakcji turystycznej, jaką jest
Szlak Tatarski – mówi Agnieszka Woźniak
z ORLEN GAZ. – Zaprosiliśmy więc regionalny zespół Buńczuk i rodzinę Bogdanowiczów, która specjalnie dla gości
ORLEN GAZ przygotowała autentyczne
tatarskie potrawy m.in. kibiny i pierekaczewniki.
A.W.
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*XXV SESJA RADY MIASTA*XXV SESJA RADY MIASTA*XXV SESJA RADY MIASTA*XXV SESJA RADY MIASTA*XXV SESJA RADY MIASTA*
Na czerwcowej sesji Rady Miasta radni dyskutowali nt. obniżek Radni zapoznali się z informacją na temat realizacji w 2007 rostawek czynszu dla najemców lokali komunalnych
ku samorządowego programu „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej”

Bez większych zmian

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Mogą liczyć na pomoc

Radni SLD zaproponowali, aby ze zniżek mogły korzystać osoby o niskich dochodach, tzn. w sytuacji, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w ciągu trzech
miesięcy nie przekraczałby 175 proc.
kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 proc. tej
kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.
– Dzięki takim uregulowaniom więcej
osób byłoby uprawnionych do zniżek,
a te, które mieszkają same w dużych lokalach nie byłyby pokrzywdzone – mówił
Piotr Nowicki i podawał przykłady: trzyosobowa rodzina, której dochód wynosi
1100 zł, mogłaby skorzystać z 75 proc.
ulgi. Wtedy zamiast 100 zł czynszu, zapłaciłaby jedynie 25 zł. Gdy rodzina składa się z czterech osób, a dochód wynosi
1600 zł, to zniżka wyniosłaby 50 proc.,
czyli opłata za mieszkanie – 50 zł.
Zdaniem radnych SLD ich propozycja pociągnęłaby za sobą dopłaty z budżetu w wysokości około 500 tysięcy
złotych rocznie.
– Takie zmiany zakłócają pewien proces – wyjaśniał zastępca prezydenta
Dariusz Zawidzki. – Według proponowanych zmian skorzystałyby na nich osoby,
którym nie przysługuje dodatek mieszkaniowy, czyli te, które samotnie zajmują
bardzo duże lokale. A sytuacja wygląda
tak, że te osoby często przychodzą do
mnie i chcą zamienić swoje lokale na
mniejsze. Zazwyczaj mieszkają one w rejonie Starego Miasta i teraz chciałyby się
przeprowadzić, aby mieć lepsze warunki.
Jeśli wprowadzone zostaną tak duże ulgi,
zabraknie motywacji, aby ci ludzie chcieli się przeprowadzić, a miasto nie będzie
mogło pozyskać dużych lokali.

niedzielę, 26 października odbędą się wybory do Rad Mieszkańców Osiedli. Przypomnijmy, że wybory
będą ważne pod warunkiem, że w głosowaniu w poszczególnych osiedlach, stanowiących okręgi wyborcze, weźmie
udział co najmniej 8 proc. osób uprawnionych. Taką decyzję podjęli radni na
majowej sesji.
Kalendarz wyborczy do RMO przedstawia się następująco:
– do 10 września Miejska Komisja
Wyborcza (w składzie: Andrzej Burnat, Paweł Kolczyński, Wiesław Kossa kow ski, Wio let ta Kul pa, Bo że na

W

4

Większość płockich radnych przekonała taka argumentacja i nie zgodzili się
na propozycję SLD. Oznacza to, że nadal będą obowiązywały zasady uchwalone przez radnych w 2005 roku. Według nich prawo do 50 proc. zniżki
w czynszu mają lokatorzy, których średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny wieloosobowej jest niższy od
połowy najniższej emerytury. Ulga 25
proc. przysługuje rodzinom, w których
dochód na jedną osobę jest równy połowie najniższej emerytury lub większy,
ale nie przekracza jej 100 proc. O obniżkę czynszu mogą ubiegać się lokatorzy
mieszkań komunalnych, oprócz tych,
którzy mieszkają w lokalach socjalnych
i tych, którym wypowiedziano umowy.
Należy też dodać, że obniżka nie przysługuje osobom zajmującym lokale tak
duże, że nie należy im się dodatek
mieszkaniowy, chyba że przynajmniej
dwa lata czekają na zmianę mieszkania
na mniejsze, a jeszcze takiej propozycji
nie otrzymały.
Jedyną zmianą jest to, że o mieszkania komunalne mogą się teraz starać
osoby, które przez co najmniej pięć lat
mieszkały w Płocku. Tym samym został
zniesiony wymagany dotychczas obowiązek posiadania przez przynajmniej
pięć lat stałego zameldowania. Jest to
zgodne z opinią Rzecznika Praw Obywatelskich, który uważa, że każda osoba
mieszkająca w danej gminie, bez względu na to czy ma stały meldunek czy nie,
jest członkiem wspólnoty samorządowej. Jeśli ma do tego niskie dochody
i jej potrzeby mieszkaniowe nie są zabezpieczone to może się starać o przyznanie lokalu komunalnego.
(m.d.)

We dług da nych w Płoc ku jest
12.758 osób nie peł no spraw nych.
Większość, bo ponad 6,8 tys. stanowią kobiety. W 2007 roku, w porównaniu z poprzednim rokiem, wzrosła
liczba orzeczeń o niepełnosprawności wydanych dorosłym (było ich
1721), ale zmalała liczba orzeczeń
wydanych dzieciom (465).
Niepełnosprawni w naszym mieście mogą liczyć na wsparcie różnych
instytucji, m.in.: Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Domu Pomocy
Społecznej, trzech Zespołów Pracy
Socjalnej, dwóch Środowiskowych
Domów Samopomocy i 22 organizacji pozarządowych.
W Płoc ku dzia ła po nad to pięć
przedszkoli z oddziałami integracyjnymi, dwa przedszkola z oddziałami
specjalnymi, dwie szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi, trzy
szkoły specjalne i dwa gimnazja specjalne.
W 2007 roku z zajęć prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej korzystało 125 osób. Było to
moż li we dzię ki do fi nan so wa niu
z PFRON (95 proc.) – 1,6 mln zł
i środków samorządowych (5 proc.)
– 88 tys. zł.
Z PFRON do fi nan so wa no tak że
tur nu sy re ha bi li ta cyj ne do ro słych
i dzieci oraz ich opiekunów. W sumie
kwota dotacji na ten cel wyniosła ponad 430 tys. zł, dzięki czemu 720
osób mogło skorzystać z rehabilitacji
poza miejscem zamieszkania.
Osobom niepełnosprawnym z naszego miasta na co dzień pomaga Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, mieszczące się w ratuszu. Z porad w 2007 roku skorzystało prawie
2,6 tys. osób. W porównaniu z 2006
rokiem liczba klientów biura zwiększyła się o 382 osoby. Zakres udzielanych porad i pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczył m.in. takich
obszarów polityki społecznej jak:
– łagodzenie skutków biedy i braku
środków materialnych – osoby po-

Jak to będzie
Musiał, Piotr Nowicki, Beata Szczytniewska i Piotr Szpakowicz) ustali granice rad osiedli oraz liczbę wybieranych członków rady w poszczególnych
osiedlach
– 22 września MKW poda do publicznej wiadomości liczbę okręgów wyborczych, liczbę mandatów w poszczególnych okręgach oraz siedzibę MKW
– od 15 września MKW przyjmować
będzie zgłoszenia kandydatów na człon-

ków rad osiedli (odrębnie dla każdego
okręgu wyborczego). 26 września listy
zostaną zamknięte.
– 30 września MKW poda do wiadomości publicznej uchwałę o utworzeniu
obwodów wyborczych (pojawią się plakaty)
– 13 października poznamy listy kandydatów na członków rad osiedli, a ponadto MKW powoła Obwodowe Komisje Wyborcze

trze bu ją ce otrzy ma ły 500 sztuk
odzieży oraz słodycze
– program indywidualnego dożywiania – skorzystało 40 osób
– paczki żywnościowe w okresach
przedświątecznych – żywność zbierana była wśród uczniów Małachowianki
– 130 osób otrzy ma ło po moc
w uzyskaniu zasiłków celowych na:
leki, opłacenie energii, zakup węgla
na zimę przez MOPS i organizacje
pozarządowe
– pięć osób nie peł no spraw nych
otrzymało mieszkania
– pomoc w przyspieszeniu leczenia
i badań dla 80 osób
– obniżono krawężniki m.in. na ul.
Jaśminowej, 11 Listopada, Kwiatka,
Ciechomickiej, Dworcowej i Armii
Krajowej
– kontynuowano ogólnopolską akcję par kin go wą – wy dru ko wa no
m.in. 1000 sztuk naklejek „Jeśli zabierasz moje miejsce, weź też moje
kalectwo”
– Urząd Miasta wyłonił w przetargu firmę – Zakład Pracy Chronionej,
który zajmuje się sprzątaniem na tere nie UM. Po dob nie w Urzę dzie
Skarbowym sprząta ZPCH – firma
zatrudnia 60 osób.
– na przedniej szybie autobusów
Komunikacji Miejskiej pojawiły się
duże tablice z numerem linii, które
pomagają osobom niedowidzącym.
Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych współpracuje także z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. W I i II edycji
konkursu na działania socjalno-pomocowe dla osób niepełnosprawnych
i ich rodzin z budżetu miasta przeznaczono ponad 300 tys. zł.
Ponadto wolontariusze z Centrum
Wolontariatu pomagali w organizacji
imprez dla osób niepełnosprawnych,
prowadzili w centrach handlowych
zbiórki słodyczy i żywności oraz pięciu osobom nosili nieodpłatne posiłki
(m.d.)
do domu.

– 26 października będzie można głosować w lokalach wyborczych w godz.
8-20.
Pełen tekst ordynacji wyborczej do
Rad Mieszkańców Osiedli zamieściliśmy w majowym numerze Sygnałów.
Na czerwcowej sesji radni ustalili
także, że członkowie Obwodowych
Komisji Wyborczych otrzymają jednorazowe diety w wysokości 130 złotych. To ty le sa mo, ile do sta wa li
członkowie OKW podczas ubiegłych
wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli, które odbyły się w 2003 roku.
(m.d.)
Sygnały Płockie

Ekologiczna zbiórka
Zepsuł ci się telewizor, ciśnieniomierz lub inny sprzęt elektryczny albo
elektroniczny? Możesz go bezpłatnie
oddać do sklepu, ale tylko do tego,
gdzie będziesz kupował nowy. Wymiana dotyczy tego samego asortymentu. Nie można np. wymienić kuchenki mikrofalowej na ciśnieniomierz
w aptece, ani mebli na pralkę w sklepie
agd. W innym przypadku musisz liczyć się z tym, że poniesiesz koszty,
tzw. manipulacyjne, które mogą okazać się niemałe.
Po ni żej po da je my wy kaz punktów zbie ra nia zu ży te go sprzę tu
w Płocku:
1. Remondis, Oddział w Płocku, ul.
Przemysłowa 32
2. SITA Płocka Gospodarka Komunalna, ul. Przemysłowa 31
3. Kaufland, ul. Gałczyńskiego 11
4. Hurtownia elektrotechniczna „AMPER” Cwalina, ul. Żyzna 1
5. Sklep Eldom, ul. Wyszogrodzka
163
6. Sklep Rtv/Agd Domator, ul. Dworcowa 42
7. Polska Telefonia Cyfrowa, ul.
Tumska 16
8. Telekomunikacja Polska:
– CH Champion, ul. Przemysłowa 1
– ul. Kwiatowa 2
– ul. Tumska 7
9. Sklep firmowy Agromy, ul. Targowa 34
10. AUCHAN, ul. Wyszogrodzka 140

11. Mix-Electronics:
– ul. Gałczyńskiego 1 (Salon ERA)
– ul. Wyszogrodzka 140 (sklep RTV
AGD)
12. Sklep RTV EURO AGD, ul. Przemysłowa 1
13. Hurtownia elektryczna Petro Eltech, ul. Bielska 61
14. Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe
MORS, ul. Rembielińskiego 8
15. Wojewódzki Ośrodek Informatyki
w Warszawie, Oddział Płock, ul. Kolegialna 15
16. Domar-Bydgoszcz Agd Rtv, ul.
Gałczyńskiego 11
17. PUH:
– ul. Kazimierza Wielkiego 35a
– ul. Bielska 57
18. McDonald’s:
– ul. Wyszogrodzka 125
– ul. Piłsudskiego 2a
19. EMPiK:
– pl. Narutowicza 5
– ul. Tumska 13
20. Apteka, al. Jachowicza 40
21. Stoisko Fotojoker, ul. Przemysłowa 1
22. Jeronimo Martins Dystrybucja:
– ul.. Otolińska 8
– ul. Tysiąclecia 11
23. COMPE, ul. Mickiewicza 10
lok.4
24. Emka Meble, ul. Graniczna 46
25. AZET, ul. Sienkiewicza 48 / B2
26. Carrefour Polska, Champion
Płock, ul. Przemysłowa 1
(m.d.)

Nasze Rady na Odpady

Do leczenia poparzeń
PKN ORLEN zakupi dla szpitala na
Winiarach wyposażenie niezbędne do
leczenia poparzeń. To skutek tragicznego wypadku jaki miał miejsce 1 lipca,
w godzinach popołudniowych, na remontowanej instalacji Olefin II. Doszło
tam do wycieku pozostałości mieszaniny węglowodorów, która z nieznanych
jeszcze przyczyn zapaliła się, wskutek
czego dwóch pracowników firmy Petro
Remont zostało ciężko poparzonych.
Poszkodowani zostali przewiezieni do
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Płocku.
W związku z brakiem niezbędnego
w takich sytuacjach specjalnego łóżka
z respiratorem, jeden z pacjentów został
przetransportowany do warszawskiego
Wojskowego Instytutu Medycznego
przy ul. Szaserów, a drugi do szpitala
w Nowej Soli.

Zarząd PKN ORLEN, wyrażając głębokie ubolewanie i współczucie dla rodzin, zaoferował pracodawcy poszkodowanych wsparcie poprzez udzielenie rodzinom wszelkiej pomocy.
Wszystkie prace na terenie remontowanej instalacji zostały wstrzymane,
a wszystkie ekipy podwykonawców
zewnętrznych wycofane z terenu zakładu.
W koncernie, w trosce o zabezpieczenie w przyszłości efektywnej pomocy
lekarskiej na miejscu, zdecydowano
o zakupie dla płockiego szpitala wyposażenia, zapewniającego udzielanie pełnego zakresu pomocy w leczeniu różnego typu poparzeń powypadkowych.
Przyczyny i okoliczności wypadku
bada obecnie specjalna komisja powołana przez PKN ORLEN.
Biuro Prasowe PKN Orlen

Płockie budowle
Kto projektował i budował Petrochemię? Ile kamienic wyremontowano
w latach 50-tych? Na te i inne pytania
odpowiedzieć ma książka Włodzimierza
Serafimowicza i Bogumiła Trębali pt.
„Z dziejów budownictwa w Płocku. Inwestorzy, projektanci, wykonawcy”.
Książkę wydała Naczelna Organizacja
Techniczna Federacja Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych – Rada w Płocku. Wydawnictwo, w ramach II edycji
konkursu grantowego, wsparła Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”
kwotą 7 tys. złotych.
W założeniach autorów, książka ma
być obrazem przemian gospodarczych
Płocka i rozwoju materialnego z 30-tysięcznego miasta w 1945 r. do 130 tys.
w roku 2007. To źródło informacji
o rozwoju płockiego budownictwa,
o stowarzyszeniach wspierających roz-

wój miasta, o szkolnictwie budowlanym
i ludziach związanych z rozbudową
Płocka po II wojnie światowej. Na ponad 500 stronach przewija się ponad 3
tysiące nazwisk; od kierowników budowy, po projektantów, prawników, naukowców i architektów. Rozwój Płocka
obrazują też zdjęcia zabytków, instalacji
rafineryjnych, nowoczesnych biurowców, osiedli z wielkiej płyty, które wpisały się w krajobraz miasta.
Autorzy książki są związani z płockim środowiskiem budowlano-inwestycyjnym. Włodzimierz Serafimowicz
przez wiele lat pracował m.in. w Petrobudowie, a Bogumił Trębala ponad 30
lat przepracował w MZRiP, dzisiejszym
PKN ORLEN.
Książkę nabyć można w siedzibie
NOT przy ul. 1 Maja w Płocku. Ukazała się w 1000 egzemplarzy.
IT

CYTOMAMMOBUS RUSZA W TRASĘ

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii
Krajowej odbyła się VII edycja Między po wia to we go Kon kur su Eko lo gicznego. W tym roku konkurs przebiegał pod hasłem „Nasze Rady na
Odpady”. Celem konkursu było: podnoszenie kultury ekologicznej dzieci
i młodzieży, propagowanie idei życia
w zgodzie z naturą, rozbudzanie zainte re so wa nia ucz niów śro do wi skiem
oraz związkami i zależnościami między działalnością człowieka a stanem
środowiska.
Konkurs składał się z: turnieju wiedzy, gier i zabaw sportowych oraz preSygnały Płockie

zentacji wcześniej przygotowanych prac
z butelek PET.
Jury przyznało nagrody następującym
szkołom: I miejsce – Szkoła Podstawowa w Nowym Kamieniu, II miejsce –
Szkoła Podstawowa w Mochowie, III
miejsce – Szkoła Podstawowa nr 12
w Płocku.
Fundatorami nagród byli: Urząd Miasta Płocka – Wydział Edukacji oraz Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – w opinii nauczycieli przygotowujących drużyny – ze względu na
atrakcyjną formułę.
Opr. (j)

Dzię ki współ pra cy Sa mo rzą du
Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go
i Cen trum On ko lo gii miesz kan ki
Mazowsza będą mogły bezpłatnie
zro bić ba da nia mam mo gra ficz ne
i cytologiczne w najnowocześniejszym w kraju cytomammobusie. Pojazd ma za zadanie dotrzeć wszędzie
tam, gdzie dostęp do tego typu badań
jest utrudniony. Ma to olbrzymie
znaczenie dla kobiet mieszkających
z dala od szpitali i przychodni. Nad
jakością badań będą czuwać specjaliści z Centrum Onkologii w Warszawie. Konstrukcja pojazdu oraz rozkład pomieszczeń zostały również
przystosowane do potrzeb osób niepeł no spraw nych. Pra cu je w nim
technik elektroradiologii, wykonujący mammografie oraz położna, wykonująca cytologię. Pojazd kosztował 2,4 mln zł. (50 proc. sfinansowano w ramach Narodowego Programu
Zwal cza nia Cho rób No wo two ro wych, a kolejne 50 proc. ze środków

Sa mo rzą du Wo je wódz twa Ma zo wieckiego).
W pierwszej kolejności cytomammobus odwiedzi te powiaty, w których kobiety najrzadziej zgłaszają się
na badania mammograficzne i cytologiczne. Panie z tych terenów będą
miały szansę na bezpłatne badania
w ramach „Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” oraz „Populacyjnego Programu
Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy”.
Cytomammobus będzie wyjeżdżał
z warszawskiej bazy w Centrum Onkologii co tydzień. Co 3-4 dni będzie
wracał do stolicy, aby zgrać obrazy badań mammograficznych z dysku oraz
przewieźć szkiełka z wymazami badań
cytologicznych. Wykonane w terenie
badania zostaną opisane przez specjalistów z Centrum Onkologii: lekarza
radiologa, cytotechnika oraz patomorfologa. Następnie wyniki badań zostaną rozesłane do pacjentek.
Opr.(j)
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Do gry i zabawy
Przy Szkole Podstawowej nr 17 powstaną nowoczesne boiska, urządzenia
sportowe i tereny zabaw. Urząd Miasta
podpisał umowę z wykonawcą zadania
– Przedsiębiorstwem Wielobranżowym
GRETASPORT. Koszt inwestycji wynosi blisko 700 tys. zł. Prace potrwają
do października br.
Przy ul. Miodowej 13a GRETASPORT ma do wykonania trzy boiska
wielofunkcyjne o nawierzchni z tworzyw sztucznych, wyposażone w bramki
do piłki ręcznej, kosze do koszykówki
oraz demontowane słupki do tenisa,
badmintona i siatkówki. Sztuczną
nawierzchnię otrzyma również bieżnia
czterotorowa z rozbiegiem do skoku

w dal i wzwyż. Powstanie także piaskowy zeskok. Pomiędzy boiskami i urządzeniami sportowymi zostanie wysiana
trawa, pojawią się ławeczki. Zaplanowano również utwardzenie terenu wokół stołów do ping-ponga. Inwestycja
wymaga przebudowy sieci cieplnej, rozbiórki istniejącego boiska do koszykówki o nawierzchni asfaltowej i zużytej
bieżni żużlowo-piaskowej.
Remont czeka także budynek szkolny.
W wakacje planowana jest wymiana instalacji elektrycznej wraz z robotami budowlanymi i malarskimi. Sale lekcyjne
zostaną pomalowane farbami w jasnych,
pastelowych kolorach. Prace wykona Inwestbud za ponad 500 tys. zł.
mk

Lider przedsiębiorczości
Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej dołączył do grona Liderów Programu Promocji
Rozwoju Przedsiębiorczości. Certyfikat
i statuetkę od organizatorów przedsięwzięcia: Samorządu Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Serwisu Gospodarczego i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” odebrał 20

czerwca (podczas II Forum Gospodarczego „Mazowsze – perspektywy rozwoju”)
prezes spółki Robert Makówka.
Program promuje firmy, dające dobry
przykład wysokiej jakości prowadzenia
biznesu oraz przestrzegania zasad etycznych, dobrze działające na rzecz swojego środowiska.
(j)

Cztery nowe ulice
deszczową. W Widnej zostały wykonane:
kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz
oświetlenie. Budowa nawierzchni jest
w przyszłorocznych planach.
Do niedawna gruntowe ulice: Sielska
i Chmielna mają teraz polbrukowe jezdnie i chodniki. Powstały także kanalizacje: sanitarna i deszczowa oraz oświetlenie. Prace wykonało konsorcjum firm
Tech-Instal i Melbet.
mk

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Zakończyły się prace przy budowie kolejnych ulic na osiedlu Imielnica. Inwestycje w ul. Widnej oraz ul. Orzechowej
prowadził Zakład Instalacji Sanitarnych
Tech-Instal. Na odcinku od Lokalnej do
Morelowej, Orzechowa miała już nawierzchnię z kostki betonowej. Teraz (również z polbruku) powstał kolejny 230-metrowy fragment ulicy wraz z sięgaczem.
Wykonawca ułożył również kanalizację

Czas na Grodzką 9
Agencja Rewitalizacji Starówki ogłosiła przetarg nieograniczony na wyłonienie
wykonawcy robót budowlanych polegających na „przebudowie budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu
użytkowania I piętra kamienicy z funkcji
mieszkalnej na funkcję usługową (biurowa, gastronomiczna, handlowa), z wewnętrznymi instalacjami (elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania), wymianą stropu
nad parterem, kompleksowym remontem
elewacji, rozbiórką oficyn i budynków
gospodarczych oraz zagospodarowaniem
terenu – zlokalizowanego przy ul. Grodzkiej 9, na obszarze ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych miasta
Płocka”. Na oferty ARS czeka do 4 sierpnia. Zwycięzca przetargu będzie miał czas
na wykonanie wszystkich wymienionych
robót do połowy lipca przyszłego roku.

W odnowionej kamienicy (na zdjęciu)
powstaną 3 dwupoziomowe lokale usługowe (z przeznaczeniem na gastronomię)
o pow. ok. 183, 236 i 246 mkw. oraz 6
mieszkań o pow. od 106 do 144 mkw. na
wyższych kondygnacjach. Projekt budowlany i wykonawczy remontu i rozbudowy został opracowany przez „BETEK”
oraz arch. Martę Siodłak.
Obecnie kamienica przy Grodzkiej 9 jest
budynkiem trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym. Budynek wzniesiony został w latach 18601865 i użytkowany był jako kompleks
mieszkań komunalnych. Wykonany został
w technologii tradycyjnej, fundamenty
i ściany piwnic ceramiczne z cegły pełnej na
zaprawie wapiennej. Stropy drewniane. Budynek główny połączony jest z dwiema oficynami. Ze względu na usytuowanie i wiek
znajduje się w rejestrze zabytków i podlega
ochronie konserwatorskiej.
Opr. (j)

Na czwartym odcinku
Na budowie IV odcinka dróg dojazdowych do nowego mostu trwają roboty ziemne. Po wytyczeniu geodezyjnym
punktów trasy, przystąpiono do zdejmowania humusu, wykonania nasypów
i wykopów. Przygotowano platformę,
która umożliwi wzmocnienie podłoża za
pomocą pali żwirowych. Wykonawca
rozpoczął również przebudowę kolidujących sieci teletechnicznych. Niebawem zaczną się prace przygotowawcze
do budowy wiaduktu przy ul. Ciechomickiej.
Mierząca 4,5 kilometra trasa poprowadzi od skrzyżowania z ulicą Dobrzykowską do Gór. Po drodze, przechodząc

pod niedużym wiaduktem, przetnie ulicę Ciechomicką i Browarną. Na koniec
w Górach połączy się rondem z ulicami
Kutnowską i Łącką. W planach jest także budowa prawie 200 metrów ulicy
Browarnej.
Prace wykonuje konsorcjum pięciu
firm: warszawskiego Polimexu-Mostostal, Doprastavu z Bratysławy, płockiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych
i Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Usługowego „Wereszczyński” oraz gostynińskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Budowlanych. Koszt inwestycji to
blisko 60 mln zł. Prace potrwają do maja 2009 roku.
ag

Asfaltowe alejki
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J. GAWRYŁKIEWICZ

Zakład Usług Miejskich Muniserwis buduje nowe alejki na cmentarzu komunalnym.
Asfaltowe alejki na betonowej podbudowie powstają we wschodniej części
cmentarza. Mają szerokość 3 i 6 metrów. Plany przewidują także budowę sieci wodociągowej i oświetlenia. Prace rozpoczęły się z początkiem czerwca
i potrwają do października br. W budżecie miasta na ten cel zarezerwowano
200 tys. zł.
mk

Sygnały Płockie

Mieszkanie dla bezdomnych Amfiteatr gotowy
z tym, że nie może ona być mniejsza niż
10 proc. dochodu własnego osoby, a suma
odpłatności wszystkich osób przebywających w mieszkaniu nie może przekraczać
miesięcznego kosztu przyznanej usługi.
Mieszkanie funkcjonuje w systemie całotygodniowym łącznie z sobotami, niedzielami i dniami wolnymi od pracy. Pobyt
w mieszkaniu jest czasowy i nie powinien
wynosić dłużej niż 2 lata.
Pierwsze mieszkanie chronione dla bezdomnych powstało w kwietniu ubr. Aktualnie mieszkają tam trzy bezdomne kobiety.
Oba lokale oraz środki finansowe na
wyposażenie MOPS otrzymał od Urzędu
Miasta Płocka.
(op. rł)

OLPP i PERN współpracują
Operator Logistyczny Paliw Płynnych
i PERN „Przyjaźń” podpisali 8 lipca list
intencyjny o wzajemnej współpracy. Obie
spółki realizują strategiczne cele, mające
zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne. Obejmuje ono między innymi magazynowanie zapasów interwencyjnych
oraz stabilne zaopatrzenia w ropę naftową
i paliwa płynne. W związku z planami rozwoju działalności OLPP i PERN, firmy
zamierzają współpracować w przygotowaniu i realizacji inwestycji, dotyczących
rozwoju infrastruktury logistycznej ropy
naftowej i paliw płynnych w kraju.

Oba podmioty gospodarcze będą
współpracować przy budowie podziemnych magazynów paliw ciekłych i ropy
naftowej – kawern, morskich terminali
przeładunkowych, baz magazynowych,
rurociągów oraz pozostałej infrastruktury logistycznej.
Umowę podpisali: ze strony OLPP –
prezes zarządu Wojciech Włodarczyk
i Paweł Mosak, członek zarządu, ze
strony PERN „Przyjaźń” – prezes zarządu Krzysztof Spandowski i Jerzy
Komorowski, członek zarządu.
H.W.

21 lipca Jarosław Kaczyński, prezes PiS i były premier rozmawiał z mieszkańcami Płocka i Nowego Duninowa. W przerwie popłynął „Rusałką” po
Wiśle i spotkał się z biskupem Piotrem Liberą.

Piękniejszy Stary Rynek
Kolejna kamienica przy Starym Rynku
przyciąga wzrok świeżym wyglądem
w pastelowych kolorach. Pod numerem 6
mieści się obecnie Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Optimal”,
którego właściciel Wojciech Koziczyński, zadbał o pieczołowitą restaurację zarówno budynku frontowego jak i oficyny
przy ul. Piekarskiej, od której wjechać
można na podwórko, sąsiadujące z Domem Darmstadt.
Oba dwupiętrowe budynki z poddaszami są już zasiedlone; w części mieszczą
się biura kilku firm, a reszta przeznaczona
Sygnały Płockie

została na dwu- i trzypokojowe apartamenty do wynajęcia. Jest ich w sumie
osiem. W piwnicach, pod łukowatymi, ceglanymi stropami (poddanymi również
zabiegom konserwatorskim), będzie niewielka restauracja. Całość jest klimatyzowana i monitorowana.
Uroczyste oddanie do użytku obiektów
miało miejsce 20 czerwca. Dwie wstęgi –
od Starego Rynku i od Piekarskiej – przecięli symbolicznie: Tomasz Kolczyński –
z-ca prezydenta Płocka, Artur Jaroszewski
– wiceprzewodniczący Rady Miasta
i Wojciech Koziczyński. Budynki poświęcił ks. Krzysztof Jaroszewski, życząc by
dobrze służyły jego mieszkańcom.
(j)

M. KANSY

Drugie mieszkanie chronione dla osób
bezdomnych uruchomił Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Płocku. Od czerwca
mieszka w nim jedna osoba, która została
objęta Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności. Osoba ta pracuje,
posiada własne dochody, ponosi część
kosztów związanych z utrzymaniem lokalu.
Mieszkanie składa się z 2 pokoi, kuchni
oraz łazienki. Wyposażone jest w instalację wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie oraz gaz butlowy.
Pobyt w mieszkaniu przyznaje się na
podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora MOPS. Miesięczną
odpłatność ustala się w uzgodnieniu z osobą, której przyznano pobyt w mieszkaniu,

Urząd Miasta otrzymał pozwolenie na
użytkowanie amfiteatru. To oznacza, że
zakończyło się jedno z najtrudniejszych
inwestycyjnych przedsięwzięć Płocka.
Do budowy nowego amfiteatru i umocnienia skarpy wiślanej przystąpiło pod koniec 2004 r. Konsorcjum firm Vectra S.A.
i BBR Polska Sp. z o.o. Budowa rozpoczęła się od rozbiórki istniejącego amfiteatru. Potem stopniowo zaczęła wyłaniać
się konstrukcja nowej budowli. W październiku 2006 r. Vectra zgłosiła obiekt do
odbioru. Zlecone wówczas przez miasto
ekspertyzy wskazały na wady konstrukcyjne, wymagające usunięcia.
W listopadzie 2007 r., zgodnie z zawartą z Gminą Płock umową, Konsorcjum firm Vectra S.A. i BBR Polska
Sp. z o.o. rozpoczęło prace budowlano-montażowe w zakresie konstrukcji stalowej i zadaszenia amfiteatru. Do wykonania było między innymi: wzmocnienie głowic pylonów i kozłów oporowych oraz poprawa mocowania i rozłożenia membrany. Jako podwykonawcę
konstrukcji sta lowych Konsorcjum

wskazało firmę WIMET. Prace prowadzone były zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym autorstwa
Konsultacyjnego Biura Projektowego
„Krzysztof Żółtowski”.
Zakończona jest procedura odbioru,
a powiatowy inspektor nadzoru budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie.
Wykonane prace są objęte 36-miesięcznym okresem gwarancji. Koszt inwestycji
wyniósł około 20 mln zł. Obiekt oficjalnie
przejął w użytkowanie Płocki Ośrodek
Kultury i Sztuki.
Projekt płockiego amfiteatru przygotowali architekci z poznańskiej firmy Archi
Line. Ideą inwestycji było wkomponowanie nowego obiektu w układ skarpy
z jak najmniejszą ingerencją w jej strukturę. Głównym elementem amfiteatru
jest dach z membran rozpięty wachlarzowo nad stokiem, a centralnym punktem –
scena o powierzchni ponad 200 mkw.
W okrągłym budynku zaplecza znajdą
się m.in.: biura, portiernie, garderoby
i sanitariaty. Obiekt pomieści jednorazowo ponad 3,5 tys. widzów.
mk

W razie pożaru

JRG do dziś ma do swojej dyspozycji
dwa parterowe budynki. W jednym
mieszczą się pokoje oraz pomieszczenia
socjalne, które dzięki pomocy firm oraz
dużemu zaangażowaniu samych ratowników udało się wyremontować. Zostało także założone ogrzewanie gazowe.
Budynek garażowy jest oddalony o kilkadziesiąt metrów. Aby w garażach nie
było ujemnej temperatury, strażacy używają starego pieca węglowego.
Strażacy zabezpieczają całą lewobrzeżną część Płocka, cztery sąsiednie
gminy (Łąck, Gąbin, Słubice i Duninów) oraz ratują ofiary wypadków drogowych, które wydarzyły się na tym terenie. Ponadto specjalizują się w ratownictwie ekologicznym. Pełnią służbę
w trzech nadleśnictwach: płockim, gostynińskim i łąckim.
Część wykorzystywanego podczas
akcji sprzętu przechowywana jest
w specjalnym kontenerze, który w razie
potrzeby ładowany jest na tzw. niskopodwoziówkę (specjalna platforma na
kołach), którą do akcji ciągnie jelcz.
Wiosną tego roku komendant mazowieckich strażaków i prezydent Mirosław Milewski złożyli swoje podpisy
pod listem intencyjnym w sprawie realizacji inwestycji.
(m.d.)

Coraz bliżej do budowy nowej strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Radziwiu.
– Projekt powinniśmy mieć gotowy
w czwartym kwartale tego roku – zastępca komendanta miejskiego PSP
w Płocku Andrzej Smoleński. – Kolejnym krokiem będzie wybór firmy, która
zajmie się budową, tak żeby na wiosnę
ruszyły prace.
JRG nr 2 w Radziwiu istnieje od połowy 1994 roku. Pracuje w niej 35 strażaków. Jednostka powstała podczas remontu starego mostu przez Wisłę. Początkowo miał to być posterunek przeciwpożarowy na kilka miesięcy. Okazało
się jednak, że jednostka straży pożarnej
jest potrzebna w lewobrzeżnej części
Płocka. Dzięki temu ratownicy nie muszą przejeżdżać przez zatłoczone miasto
i most.
Na potrzeby jednostki wykorzystano
dawne budynki przy ul. Popłacińskiej,
w których mieścił się zakład remontowy
Kuratorium Oświaty. Wcześniej zabudowania wykorzystywane były przez
żerański oddział Fabryki Samochodów
Osobowych, a jeszcze wcześniej przechowywano tam kapustę.
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Interpelacje

Piotr Szpakowicz

Przed miot, te mat in ter pe la cji:
1/ Montaż ekranów dźwiękochłonnych
wzdłuż drogi dojazdowej do drugiej przeprawy mostowej.

Przed miot, te mat in ter pe la cji:
1/ Wnoszę o powołanie instytucji w rodzaju Letniego Wolontariatu Turystycznego, rekrutującego się przede wszystkim
spośród płockiej młodzieży, znającego
atrakcje turystyczne Płocka. 2/ Wnoszę
o stworzenie (w porozumieniu z Urzędem
Skarbowym) Punktu Obsługi Przedsiębiorców – oddzielnego okienka w Biurze
Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta, aby
mieszkańcy mogli w jednym miejscu uzyskać pełną informację.

Jerzy Seweryniak

Barbara Smardzewska-Czmiel

Przed miot, te mat in ter pe la cji:
1/ Wraz z mieszkańcami ulic: Góry, Łąckiej i Ciechomickiej ponownie proszę
o przeznaczenie chodnika na pieszo-rowerowy. 2/ Proszę o ułożenie płyt na przystanku przy ul. Dobrzykowskiej i utwardzenie zatoczki autobusowej przy ul. Góry.

Przed miot, te mat in ter pe la cji:
1/ W imieniu rodziców prowadzących
dzieci do przedszkola nr 8 przy ul. Kazimierza Wielkiego, proszę o zamontowanie na ul. Jasnej progu zwalniającego. 2/
Proszę o spowodowanie uporządkowania
terenu pomiędzy stadionem miejskim
a blokiem przy ul. 11 Listopada 9.

Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone
podczas XXV sesji Rady
Miasta Płocka i w lipcu 2008 roku:
Tomasz Maliszewski

Piotr Nowicki

Przed miot, te mat in ter pe la cji:
1/ Na jakim etapie jest zadanie – bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego, z uwzględnieniem linii
tramwajowej (szacunkowy koszt z linią
tramwajową i bez). 2/ Na jakim etapie
przygotowań do realizacji jest wiadukt
nad rondem im. Wojska Polskiego? 3/ Na
jakim etapie realizacji jest budowa lotniska (koncepcja)?

Krzysztof Buczkowski

Przed miot, te mat in ter pe la cji:
1/ Dotyczy powiększenia liczby miejsc
parkingowych wzdłuż ul. Bielskiej (od
ostatniej do Kobylińskiego). 2/ W jaki
sposób wyceniono zdolność promocyjną
SSA Wisła Płock na 3 mln zł? 3/ Dotyczy
zapełnienia składowiska odpadów w ZUOK Kobierniki; jakie zamierzenia inwestycyjne planuje ZUOK?
Opr. (j)

Grabówka do przebudowy
Firma BRD z Włocławka przygotuje
projekt przebudowy ulicy Grabówka wraz
z brakującą infrastrukturą i ścieżką rowerową. Wykonawca ma dziewięć miesięcy
na przygotowanie dokumentacji. Gdy
projekt będzie gotowy, miasto będzie
mogło poszukać wykonawcy robót.
Grabówka ma 3,2 km długości. Łączy
ona osiedle Wyszogrodzka z Imielnicą
i Borowiczkami. Dodatkowo stanowi
idealny skrót dla tych, którzy chcą bez
stania w korkach dostać się na Podolszyce lub do Słupna. Zaliczana jest do kategorii dróg gminnych (lokalnych i dojazdowych). W ubiegłych latach wykonana została nawierzchnia tej ulicy na odcinku 1,5 km. Wtedy powstały także:
ścieżka rowerowa, zatoka autobusowa
oraz oświetlenie.
Teraz powstanie dokumentacja, która
obejmie przebudowę Grabówki na dalszym odcinku, aż do połączenia z ul.
Korczaka w Borowiczkach. Opracowa-

nie będzie uwzględniać także połączenia
z drogami już wybudowanymi (np. z ul.
Gościniec), z drogami będącymi w trakcie projektowania oraz tymi, które objęte
są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Obecnie na ul. Grabówka jest położony
asfalt, ale jest częściowo zniszczony. Na całym odcinku nie ma kanalizacji sanitarnej,
a w części także kanalizacji deszczowej.
Rozwiązania projektowe mają poprawić warunki komunikacyjne. Dzięki
przebudowie zmniejszą się nakłady na
bieżące utrzymanie tej drogi.
Przewidziane w dokumentacji rozwiązania muszą być trwałe, estetyczne
i odporne na działanie czynników atmosferycznych, a także uwzględniać
natężenie ruchu. Ponieważ ul. Grabówka jest częściowo objęta programem
„Natura 2000”, firma BRD musi opracować raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
(m.d.)

Mundurowa gala

Do 15 września płocczanie mogą ubiegać się o stypendia szkolne

Podstawowym kryterium, obok stałego
zamieszkania w Płocku, jest dochód na
członka rodziny, czyli 351 zł netto. Chodzi
tu o sumę przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu, z miesiąca, w którym
wniosek został złożony (pomniejszoną o:
miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz kwotę
alimentów świadczonych na rzecz innych
osób). Nie ma tu znaczenia tytuł i źródło
uzyskania dochodu.
Wysokość stypendium szkolnego jest
uwarunkowana wysokością dochodów oraz
warunkami życia w rodzinie, ale musi zawierać się w przedziale 51- 28 zł miesięcznie.
Przyznawane jest przede wszystkim:
uczniom szkół publicznych i niepublicznych
oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych (do 24. roku życia). Stypendium
przyznawane jest w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest
niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium udzielane jest m.in. na: całkowite lub częściowe pokrycie kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych itp. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej
lub kilku formach jednocześnie. Jest przyz-
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nawane na okres nie dłuższy niż od września
do czerwca w danym roku szkolnym.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi (słuchaczowi), który otrzymuje już inne
stypendium ze środków publicznych, gdy
łączna kwota (za rok szkolny) otrzymywanych
stypendiów przekracza 1280 zł (w przypadku
słuchaczy kolegiów – 1152 zł). Z wnioskiem
o przyznanie świadczeń powinni wystąpić: rodzice (opiekun prawny) ucznia lub sam, pełnoletni uczeń albo dyrektor szkoły.
Poza tym uczniowie, którzy przejściowo
znajdują się w trudnej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego mogą również starać się o zasiłek szkolny, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zdarzenie losowe rozumiane jest jako, np. śmierć bliskiej osoby, wypadek, ale
również pożar, gradobicie. Tu kryterium
dochodowe to kwota do 477 zł miesięcznie.
Zasiłek szkolny może zostać przyznany
w formie: świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z edukacją lub
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 320 zł. O zasiłek
można starać się nie później niż w 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.
Wnioski o przyznanie stypendiów
i zasiłków szkolnych należy składać wyłącznie na specjalnie przygotowanych formularzach w szkołach publicznych lub
niepublicznych, zlokalizowanych na terenie miasta Płocka lub w Zarządzie Jednostek Oświatowych w przypadku, jeśli
szkoła zlokalizowana jest poza granicami
miasta. Wzory wniosków do pobrania
w szkołach, Zarządzie Jednostek Oświatowych ul. 3 Maja 6, pok. Nr 1 lub ze strony
(opr. rł)
www.zjo.lo.pl.

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Pomoc dla uczniów

W Komendzie Miejskiej Policji w Płocku
pracuje 402 funkcjonariuszy. 22 lipca obchodzili oni swoje święto. Na uroczystość do
Szkoły Muzycznej przybyli także: komendant wojewódzki policji Igor Parfieniuk
przedstawiciele władz województwa, starostwa i miasta.
– Naszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa płocczanom oraz mieszkańcom okolicznych gmin – mówił komendant Jarosław
Brach. – Przestępczość spada i to nas cieszy.
Pracujemy tak, aby nie dopuszczać do niebezpiecznych zdarzeń, a jeśli już do takich dochodzi, to staramy się, aby winni zostali ukarani.
Komendant podkreślał dobre efekty
współpracy z samorządami, m.in. z miastem.
– Dzięki pieniądzom z budżetu miasta mamy
możliwość wysłania na patrole większej liczby osób – mówił. – Wsparcie ze zewnątrz
pozwala nam pracować na nowoczesnych
komputerach, używać skanerów, drukarek
czy aparatów fotograficznych.
Jarosław Brach życzył wszystkim policjantom wielu powodów do radości oraz aby
stali się autorytetami dla swoich rodzin, znajomych i sąsiadów.
Głównymi bohaterami uroczystości było
133 policjantów, którzy otrzymali awanse.
To rekordowa liczba mianowań na wyższe
stopnie policyjne. – Obserwuję pracę ludzi,
mam świadomość niskich wynagrodzeń i w

ten sposób chcę wyróżnić, docenić tych, którzy najbardziej się angażują i mają najlepsze
osiągnięcia – wyjaśniał komendant.
W świątecznej atmosferze awanse odebrało: 21 osób na starszego posterunkowego, 47
na młodszego aspiranta, 7 na aspiranta, 4 na
starszego aspiranta, 10 na aspiranta sztabowego, 20 na sierżanta, 7 na starszego sierżanta, 9 na sierżanta sztabowego, 2 na komisarza
(Piotr Tober i Robert Koper ze sztabu KMP),
2 na nadkomisarza (Marek Majewski, komendant komisariatu policji na Podolszycach
i Krzysztof Ziandarski z sekcji dochodzeniowo-śledczej), 2 na podinspektora (Stanisław
Spychała, naczelnik sekcji dochodzeniowośledczej oraz Tomasz Sieradzki z zespołu
kadr i szkolenia), 1 na młodszego inspektora
(Andrzej Wochowski, zastępca komendanta
miejskiego), 1 na inspektora.
Srebrną Odznakę Zasłużony Policjant
otrzyma zastępca komendanta miejskiego Jacek Olejnik, a Brązową – Marek Majewski,
komendant komisariatu na Podolszycach.
Niektórzy policjanci otrzymali również nagrody pieniężne od Marszałka Województwa
Mazowieckiego oraz Prezydenta. – Dziękuję
wam za solidną, dobrą pracę – mówił Mirosław Milewski. – Wiem, że pracujecie w trudnych warunkach, ale mam nadzieję, że gdy
spotkamy się za rok, to nowy budynek komen(m.d.)
dy będzie już projektowany.
Sygnały Płockie
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Na wakacje i nie tylko

Uciekał po egzaminie

Kilka dobrych rad
Urlop i odpoczynek – z tym najczęściej kojarzą nam się wakacje. Wolnych
chwil nie mają jednak strażnicy miejscy.
Przez całe wakacje funkcjonariusze
z referatu szkolno-edukacyjnego prowadzą zajęcia tematyczne w świetlicach
środowiskowych (w ramach współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej) oraz klubach osiedlowych
i profilaktycznych. – Strażnicy opowiadają między innymi o tym, jak nie wejść
w konflikt z prawem w czasie wakacji
i nie tylko – opowiada Jolanta Głowacka, rzecznik prasowy SM.
Ale na pogadankach się nie kończy.
Jak co roku, strażnicy zwracają szczególną uwagę na miejsca, gdzie najczęściej przebywa młodzież. Patrole pojawiają się częściej nad Sobótką, w okolicach Wisły po stronie Radziwia i w rejonie Borowiczek. Funkcjonariusze patrolują boiska szkolne, parki oraz place
zabaw, znajdujące się pośród bloków.
– Chcielibyśmy przypomnieć dzieciom, jak mają się zachowywać sami
w domu, bawiąc się na podwórku, czy
nad wodą – mówi rzecznik. – Również
rodzicom przyda się kilka prostych, ale
ważnych rad.
Głowacka radzi także, aby w razie grożącego niebezpieczeństwa dzwonić pod
bezpłatny numer Straży Miejskiej – 986.
Oto kilka rad strażników:
* dla dzieci:
Jeśli jesteś sam w domu: nie otwieraj
obcym drzwi, klucze do domu wkładaj do
szczelnej kieszeni, nie baw się gazem,
prądem lub wodą, nie wychylaj się z okna czy balkonu, nie udzielaj osobom obcym żadnych informacji przez telefon.
Będąc na podwórku: informuj rodziców o miejscu swojej zabawy, nie baw

Do niecodziennego zdarzenia doszło 9 lipca w Wojewódzkim Ośrodku
Ruchu Drogowego w Płocku. Tego
dnia do egzaminu na prawo jazdy
przystąpił 26-letni mężczyzna, mieszkający w gminie Oporów. – Była to jego trzecia próba – opowiada nadkomisarz Piotr Jasiński z sekcji dochodzenio wo -śled czej Ko men dy Miej skiej
Policji. – Mężczyzna próbował już
swoich sił wcześniej. Ani w Wałbrzychu, ani w Skierniewicach nie udało
mu się zdać egzaminu. Kolejna próba,
tym razem w Płocku, również się nie
powiodła. Kiedy usłyszał, że i tym razem oblał, zrobił się nieobliczalny,
groził egzaminatorowi śmiercią.
Rozgniewany 26-latek wsiadł za
kie row ni cę Volkswa ge na Gol fa
i szybko odjechał. – Natychmiast powiadomiono dyżurnego komendy –
mówi Anna Lewandowska z zespołu
prasowego policji. – Ponieważ auto
miało kutnowskie numery rejestracyjne, dyżurny uznał, że będzie on
chciał dostać się do domu i polecił
policjantom z posterunku w Łącku
zatrzymać go.
Na widok policyjnego radiowozu
i funkcjonariusza, dającego znak do
zatrzymania się, mężczyzna dodał gazu. Uciekiniera udało się złapać dopiero we wsi pod Oporowem, niedaleko jego miejsca zamieszkania. Natych miast po li cjan ci od wie źli go do
płockiej policyjnej izby zatrzymań.

się w pobliżu jezdni, jadąc rowerem poruszaj się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, nie rysuj po budynkach, nie
baw się w pobliżu wykopów i rowów.
Będąc nad wodą: korzystaj z kąpieli
pod opieką rodziców, wybieraj bezpieczne miejsca do pływania, nie skacz
do wody, przestrzegaj regulaminu kąpieliska.
Będąc w parku: chodź tam zawsze z rodzicami, nigdy nie bierz zabawek, słodyczy lub lodów od obcego, nie zaśmiecaj,
nie niszcz terenów zieleni, nie pal ogniska, unikaj kontaktu z obcymi psami.
* dla rodziców od dzieci:
Kiedy jestem w domu: rozmawiaj ze
mną o moich problemach, naucz mnie,
abym nigdy nie otwierał drzwi obcym,
zabezpiecz odpowiednio urządzenia
elektryczne i gazowe, poproś sąsiadów,
aby zwrócili uwagę na obcych, dzwoń
do mnie o różnych porach, nie ujawniaj
mi miejsc, w których przechowujesz
wartościowe przedmioty, pozostaw przy
telefonie najpotrzebniejsze numery.
Kiedy wyjeżdżam: dokładnie sprawdź,
komu powierzasz opiekę nade mną, ustal
przygotowanie i doświadczenie zawodowe moich opiekunów, ustal dokładnie
adres miejsca, w którym będę przebywał, warunki socjalne i opiekę medyczną, upewnij się, że autobus, którym
jadę, jest bezpieczny, a w razie wątpliwości zadzwoń po policję, zrób listę przed mio tów, któ re za bie ram,
a naj bar dziej war to ścio we oz nacz
moimi inicjałami, podaj mi numer telefonu do siebie i twojej pracy, nie
dawaj mi dużej kwoty pieniędzy, zaadresuj mi koperty zwrotne do domu,
abym mógł wysłać ci pozdrowienia
(m.d.)
z wakacji.

Bieg za 32 punkty

Sygnały Płockie

ARCHIWUM SM

Z miejsca na miejsce
Pod czas se zo nu let nie go bez pie czeństwa płocczan i turystów dodatkowo pilnuje strażnik miejski poruszający się na skuterze. Jednoślad o pojemności 66 cm sześc. jest na wyposażeniu
SM od 1998 roku.
– Dzięki skuterowi możemy szybciej
dotrzeć w miejsca, gdzie nie dojedzie
samochód – opowiada Jolanta Głowacka, rzecznik prasowy SM. – Funkcjonariusz objeżdża więc m.in. Wzgórze Tumskie, parki miejskie czy parowę.
Pojazd jest specjalnie oznaczony, tzn.
ma emblematy i numer telefonu Straży
Miejskiej. Głowacka wyjaśnia, że strażnik na jednośladzie ma przy sobie
wszystkie środki przymusu bezpośredniego, tj. kajdanki, pałkę i radiostację.
Dzięki niej może natychmiast podać dyżurnemu informację o zauważonych nieprawidłowościach. Może także, w razie
potrzeby, wezwać na pomoc inny patrol.
W wyposażeniu strażnika nie zabrakło
także notatnika oraz bloczka mandatowego. – Wiele osób nie spodziewa się, że
jadący na skuterze jest naszym pracow-

nikiem – opowiada rzecznik. – Ale ma on
takie same prawa, jak każdy inny patrol
pieszy czy samochodowy.
Oznacza to, że może np. wystawić
mandat za złe parkowanie, spożywanie
alkoholu czy wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych.
(m.d.)

– I widocznie pobyt tam pozwolił mu
ochłonąć i nabrać dystansu do egzaminacyjnego niepowodzenia, bo na
drugi dzień podczas przesłuchania był
spokojny, grzeczny, a nawet skruszony
– mówi nadkom. Jasiński. – Przyznał
się do wszystkiego i zadeklarował, że
chce prze pro sić eg za mi na to ra. Jak
sprawdziliśmy, ten pan ma już sporo
na koncie; był notowany i karany
m.in. za kradzieże, kradzieże z włamaniem i pobicia. Postawiliśmy mu zarzut z art. 190 par. 1 Kodeksu Karnego – za groźbę karalną grozi grzywna,
ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do lat 2.
26-latek, wychodząc z przesłuchania, zapewnił, że na prawo jazdy znów
będzie zdawał, tym razem we Włocławku. Ale to nie jest takie pewne, bo
został jeszcze rozliczony przez drogówkę.
– Za prowadzenie samochodu bez
upraw nień mu si zap ła cić man dat
w wysokości 500 złotych – informuje
asp sztab. Marek Ciećwierz z sekcji
ruchu drogowego KMP. – A za to, że
nie zareagował na znak policjanta
i nie zatrzymał się do kontroli, odpowie przed są dem grodz kim. Ka rą
w tym przypadku może być grzywna do
pięciu tysięcy złotych i zakaz kierowania pojazdami do lat trzech. Oczywiście w tym okresie nie będzie miał
możliwości przystąpienia do kolejnego
egzaminu na prawo jazdy.
(m.d.)

Wszystko zdarzyło się 18 lipca na
Grabówce. Policjanci chcieli zatrzymać do rutynowej kontroli kierowcę
po lo ne za. Ale ten za czął ucie kać.
Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli pościg. – Prowadzący poloneza
za nic miał przepisy ruchu drogowego – opo wia da Ma riusz Gie ru la,
rzecznik prasowy policji. – Łamał
wszelkie możliwe przepisy: wyprzedzał na podwójnej linii ciągłej, na
przejściu na pieszych, znacznie przekraczał prędkość.

W pewnym momencie 20-latek z Olsztyna zatrzymał samochód i próbował
uciekać pieszo. – Ale policjanci byli
szybsi i bez kłopotu zatrzymali uciekiniera – dodaje Gierula.
Okazało się, że mężczyzna bał się
zatrzymania, bo niedawno stracił prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej
liczby punktów karnych. Po ucieczce
płockimi ulicami 20-latek otrzymał
kolejne 32 punkty, grzywnę 1500 złotych i zakaz prowadzenia pojazdów
przez cztery lata.
(m.d.)

Sam przez las

Fun kcjo na riu sze od da li ca łe go,
zdro we go, choć prze stra szo ne go
chłopczyka matce. Ustalili, że trzylatek bawił się z bratem na podwórku
jednej z posesji w Łącku. W pewnym
momencie odszedł do pobliskiego lasu i zgubił się. Poszukiwania rodziny
nie dawały rezultatu; w końcu dziadek i matka powiadomili policję.
Na szczęście, ta historia zakończyła się dobrze. Funkcjonariusze apelują jednak do rodziców o rozwagę
i większy nadzór nad małymi dziećmi. Proszą też, aby w przypadku zaginięcia dziecka natychmiast powiadamiać najbliższą jednostkę policji.
(m.d.)

W południe, 16 lipca do płockiej komendy zadzwoniła kobieta i poinformowała, że zbierając jagody w lesie
zna laz ła zap ła ka ne go trzy let nie go
chłopca. Dziecko tłumaczyło, że przyjechało do dziadka i zgubiło się w lesie. – Dyżurny natychmiast powiadomił pobliskie jednostki policji – opowia da Ma riusz Gie ru la, rzecz nik
KMP. – Po kilkunastu minutach zadzwonił telefon z Gąbina. Okazało się,
że w Łącku – oddalonym od miejsca
znalezienia chłopca o siedem kilometrów – rodzina szuka malucha w lesie.
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Wskaźniki cen towarów i usług
W maju 2008 r. ceny towarów i usług
konsumpcyjnych wzrosły o 0,8%. Większa niż przed miesiącem była dynamika
cen konsumpcyjnych w skali roku (4,4%
wobec 4,0%).
Ceny żywności wzrosły w maju br.
o 1,2%. Więcej niż w poprzednim miesiącu konsumenci płacili za ryż (o 5,6%),
owoce (o 4,8%) i warzywa (o 4,7%). Podrożały tłuszcze roślinne (o 1,5%), w tym
oleje roślinne – o 3,2%. Droższe niż przed
miesiącem było pieczywo (o 1,1%) i przetwory makaronowe (o 1,0%). Zanotowano
również wzrost cen mięsa (o 0,8%), w tym
mięsa wieprzowego – o 1,6%, wędlin –
o 0,7% i drobiu – o 0,6%. Potaniały natomiast tłuszcze zwierzęce (o 2,3%), w tym
masło – o 2,9%, a także cukier (o 0,6%).
Za artykuły w grupie „mleko, sery i jaja”
należało zapłacić o 0,3% mniej, w tym za
sery – o 0,9%, a za jaja – o 0,4%. Ceny napojów bezalkoholowych wzrosły przeciętnie o 0,5%, w tym kawy – o 1,0%, soków i wód mineralnych lub źródlanych –
po 0,6%, a herbaty – o 0,5%. Za wyroby
tytoniowe płacono w maju br. o 0,5%, a za
napoje alkoholowe o 0,3% więcej niż
przed miesiącem.
W maju br. ceny obuwia utrzymały się
na poziomie zanotowanym w poprzednim
miesiącu, a ceny odzieży obniżyły się
o 0,1%.
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych
związanych z mieszkaniem wzrosły
w maju br. o 1,3%. Podrożało użytkowanie mieszkania (o 0,6%). Zanotowano

azowieckie jest największym województwem w kraju, zarówno pod
względem powierzchni, jak i liczby ludności. To przede wszystkim tereny nizinne,
(Równina Środkowopolska), przez które
przebiega dolina Wisły. Na Pojezierzu Gostynińskim oraz nad Zalewem Zegrzyńskim znajdują się tereny rekreacyjne.
Funkcję centrum turystycznego, z szeroką ofertą noclegów oraz bogactwem zabytków i pamiątek przeszłości, pełni Warszawa. Znajdują się tu obiekty zabytkowe najwyższej klasy; warszawskie Stare Miasto
wpisane jest na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego.
Oprócz zabytków zlokalizowanych na
terenie stolicy, Mazowsze oferuje turystom
także inne ciekawe i warte odwiedzenia
miejscowości: Ciechanów, Czersk, Opinogórę Górną, Płock, Pułtusk, Modlin, Studzianki – Magnuszew, Szydłowiec, Radom, Czarnolas, Orońsko, Warkę, Żelazową Wolę. Na terenie województwa mazowieckiego położony jest Kampinoski Park
Narodowy – drugi co do wielkości w kraju, uznany w 2000 r. przez UNESCO za
Światowy Rezerwat Biosfery, a od 2004 r.
wchodzący w skład obszaru Natura 2000.
Na Mazowszu znajdują się też parki krajobrazowe. Największe z nich to Nadbużański Park Krajobrazowy, zajmujący powierzchnię 74,1 tys. ha i Kozienicki Park
Krajobrazowy o powierzchni 26,2 tys. ha.
Na terenie tego drugiego znajdują się najcenniejsze przyrodniczo na Mazowszu rezerwaty przyrody.

M
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wzrost opłat za wywóz nieczystości (śmieci) o 1,5% i usługi kanalizacyjne (o 1,0%).
Koszty zarządu i administracji nieruchomością oraz zaopatrywanie w wodę podrożały po 0,6%. Podniesiono opłaty za
najem mieszkania (o 0,2%).
Ceny nośników energii były wyższe
o 2,4%, w tym gazu ziemnego – o 10,9%,
a energii elektrycznej – o 1,9%. Więcej niż
przed miesiącem płacono za towary i usłu-

gi w zakresie wyposażenia mieszkania
i prowadzenia gospodarstwa domowego
(o 0,2%). Środki do prania i czyszczenia
podrożały o 0,4%, a meble i elementy
meblarskie – o 0,2%. Sprzęt gospodarstwa
domowego był o 0,1% tańszy niż miesiąc
wcześniej.
Opłaty związane ze zdrowiem podniesiono w maju br. o 0,4%. Wzrosły ceny usług szpitalnych i sanatoryjnych (o

1,1%) oraz stomatologicznych (o 0,5%).
Więcej niż w poprzednim miesiącu konsumenci płacili również za artykuły farmaceutyczne (o 0,4%) i usługi lekarskie
(o 0,2%).
Ceny w zakresie transportu były wyższe w maju br. o 0,9%, głównie w wyniku
wzrostu cen paliw do prywatnych środków
transportu – o 2,6%. Pasażerski transport
drogowy podrożał o 0,4%. Nieznacznie
tańsze były samochody osobowe (o 0,1%).
Opłaty związane z łącznością utrzymały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w kwietniu br. Niższe były ceny
sprzętu telekomunikacyjnego (o 1,1%).
Ceny towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą wzrosły o 0,2%. Turystyka zorganizowana oraz opłaty za telewizję kablową i cyfrową podrożały po
1,5%. Więcej niż przed miesiącem należało zapłacić za bilety do kin, teatrów i na
koncerty (o 0,5%). Obniżono ceny sprzętu
audiowizualnego, fotograficznego i informatycznego (o 1,3%).
Opłaty związane z edukacją utrzymały
się na poziomie zanotowanym w poprzednim miesiącu. Ceny w zakresie restauracji i hoteli były wyższe niż w kwietniu br.
o 0,6%.
Spośród innych towarów i usług, podniesiono opłaty w zakresie ubezpieczeń (o
0,3%), w tym ubezpieczeń związanych
z mieszkaniem – o 1,6%. Ceny towarów
i usług w zakresie higieny osobistej wzrosły przeciętnie o 0,1%, w tym usług świadczonych w salonach fryzjerskich, kosmetycznych i zakładach pielęgnacyjnych –
o 0,3%. Nieznacznie tańsze były ceny
środków do higieny osobistej (o 0,1%).

Tu ry sto, przy by waj
Baza noclegowa

Zgodnie ze stanem na 31 lipca 2007 roku w woj. mazowieckim było zarejestrowanych 320 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania; 281 spośród nich
oferowało miejsca całoroczne (w tym 117
hoteli). Pozostałe to internaty, domy studenckie, hotele robotnicze itp.
W stosunku do 2006 r. liczba turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania w województwie zmniejszyła się o 11
obiektów. Przybył 1 ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy, ubyło natomiast 7 obiektów niesklasyfikowanych. Rozmieszczenie
zasobów bazy noclegowej w województwie mazowieckim jest nierównomierne.
W 2007 r. najwięcej obiektów noclegowych było zlokalizowanych na terenie
Warszawy (90) oraz powiatów: płockiego
(17), łosickiego (15), piaseczyńskiego (12),
wołomińskiego i legionowskiego (po 11).
W 2007 r. z obiektów zbiorowego zakwaterowania skorzystało 2497,9 tys. osób
(o 7,7% więcej niż w 2006 r.). Podobnie jak
w roku poprzednim turyści najczęściej nocowali w hotelach (82,3% ogółu korzystających z noclegów) oraz w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych (4,9%). Turystom, którzy w 2007 r. odwiedzili województwo mazowieckie, udzielono 4816,2
tys. noclegów – o 7,2% więcej niż w roku
poprzednim. Znacznie zmalała (o 38,1%)
liczba noclegów w zespołach ogólnodo-

stępnych domków
turystycznych.
Średni czas pobytu turystów w obiektach zbiorowego
zakwaterowania
ogółem w 2007 r.
w porównaniu z rokiem 2006 pozostawał na niezmienionym poziomie i wy- Struktura turystów zagranicznych według miejsca stałego
zamieszkania w 2007 r.
nosił 1,9 dnia; w lipcu i sierpniu był dłuższy. Najwięcej tury- Francji (7%), Hiszpanii (5,4%), Włoch
stów kierowało się do stolicy (75,9% ogó- (5,3%) i Izraela (5,1%).
łu wszystkich turystów odwiedzających
Gastronomia
województwo). W porównaniu z 2006 r.
W końcu lipca 2007 r. w turystycznych
było ich więcej o 133,9 tys. Przeciętny
czas pobytu turysty w stolicy wyniósł, po- obiektach zbiorowego zakwaterowania fundobnie jak w województwie, 1,9 dnia. Sto- kcjonowało 439 placówek gastronomiczpień wykorzystania miejsc noclegowych nych, tj. więcej o 37 (9,2%) niż w analogiczw Warszawie ukształtował się na poziomie nym okresie roku poprzedniego; przybyło
48,9% i był o 2,1 punktu procentowego restauracji (o 12,4%), stołówek (o 8,9%)
wyższy niż przed rokiem oraz o 6,7 punktu i punktów gastronomicznych (27,3%), nie
procentowego wyższy niż średni w woje- zmieniła się liczba barów i kawiarni.
Najwięcej placówek gastronomicznych
wództwie.
Wśród osób korzystających z usług bazy zlokalizowanych było w hotelach – 224,
turystycznej było 798,6 tys. cudzoziemców pozostałych obiektach niesklasyfikowa(o 2,1% więcej niż w roku poprzednim). nych – 64, innych obiektach hotelowych –
Stanowili oni 32% wszystkich turystów, 40 oraz w ośrodkach szkoleniowo-wypokorzystających z noclegów w obiektach czynkowych – 35.
zbiorowego zakwaterowania. Najczęściej
Opracowanie: Wydział Analiz, Rozpoodwiedzali nas turyści z Wielkiej Brytanii wszechniania i Promocji – Urząd Staty(13,4%), Niemiec (10,6%), USA (9,0%), styczny w Warszawie
Sygnały Płockie
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Przyjechali Cyganie nad Sobótkę
Romani Rat 27 czerwca
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Reggaeland 2008, czyli

Jamajska Piła na nadwiślańskiej plaży
Wielki Jah* był łaskawy w tym
roku dla rezydentów Reggaelandu.
Co prawda, oszczędnie obdzielał
słońcem, ale równie oszczędny był
w zsyłaniu deszczu, choć to właśnie ze względu na warunki pogodowe otwarcie festiwalu nieco się
opóźniło. Dopisała frekwencja. Mimo wprowadzenia biletów (30 zł
na dwa dni) na nadwiślańskiej plaży bawiło się blisko 7 tys. ludzi.
Bawiło się to dobre określenie,
wystarczy przeczytać wpisy na
internetowym forum festiwalu.
Sergiusz 9 ze Świdnika pisze:
przez te dwa dni czułem się jak
w niebie, zaliczyłem wszystkie
koncerty na wymiatającej dużej
scenie (...). Dnia pierwszego byłem pod dużym wrażeniem Pani
Piłą się zwącą (czyli Lady Saw –
przyp. red.) – wymiotła, Vavamuffin też całkiem pozytywny klimat zaprowadził. (...) Paraliż
Band fajnie wprowadzili mnie na
jamajską plażę, na której z każdą
godziną robiło się naprawdę
wręcz masakrycznie; Linton Kwesi Johnson & Dennis Bowell Dub
Band – shocked, Toots & the
Maytals – shocked (...).
Z kolei Saju z Łodzi pisze: ja
w przeciwieństwie do kolegi większość czasu spędziłem na sound systemach; (...) drugi dzień
należał do Tetrisa i Soul Operators – niesamowity pokaz improwizacji słownej Tetrisa wbili mnie
w ziemię i w tej pozycji zostałem
do końca festu. A Hejka stwierdza: O rany, normalnie masakra,
mimo że jestem z Płocka, w sobotę czułam się jak na urlopie na
Jamajce, wprost brak słów żeby
wyrazić zachwyt.
Satysfakcji nie kryją też organizatorzy z Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki: – Jesteśmy bardzo
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zadowoleni. Pochwały zbieraliśmy od wszystkich zespołów. Muzycy z Toots & the Maytals mówili, że nie spodziewali się takiej organizacji. Byli też pod wrażaniem
plaży, „wszelkich okoliczności
przyrody” – mówi Grzegorz „Żagiel” Żaglewski. – Sprawdził się
pomysł z biletami, choć było wielu chętnych na przeskakiwanie
barierek. Dlatego w przyszłym roku zrobimy większe. Chciałbym
też podziękować wszystkim wolontariuszom, bez których byśmy
sobie nie poradzili.
Z tegorocznej edycji w pamięci zostanie zapewne energetyczna, wspomniana już, Pani Piła
oraz – jak zawsze trzymający poziom – Vavamuffin, to jeśli chodzi o pierwszy dzień. W drugim
dniu niezaprzeczalnie na dużej
scenie królował Toots & the
Maytals – jamajska reggae legenda. Wiele też działo się na
scenie Sound Systemowej
i Junglowej (namioty). Cieszy
też fakt, że w tej międzynarodowej mieszance ska, dub, reggae,
dancehall, jungle – znalazło się
miejsce dla płockiego projektu
dwóch producentów Ptr 1 i McQ
– Kaosbreed z eksperymentalną
trąbką Darka „Chopina” Szadkowskiego (związanego z płocką
formacją AQQ).
Choć większość
słuchaczy chwaliła
organizacje, to faktycznie
bardziej
urozmaicona festiwalowa stołówka
i prysznice mogłyby
stać się kolejnym
atutem w przyszłym
roku. Jak co roku,
sprawdziła się płocka plaża i Sobótka,

gdzie fani mogli się ochłodzić,
pograć w siatkę czy popływać na
kajakach.
– Z roku na rok chcemy podnosić poziom imprezy. Mamy
też, większe wymagania wobec
siebie – podsumowuje Żaglewski, który wierzy, czwarta edycja
festiwalu odbędzie się z udziałem
Damiana Marleya.
Podczas 3 edycji zdarzyło się
jeszcze coś. Pozytywnie wibrujący
tłum Reggaelandu zainteresował
istoty pozaziemskie. – Patrzcie
UFO – wołali ci, którzy podczas
sobotniego koncertu Lintona
Kwesi Johnsona z Wielkiej Brytanii zamiast na scenę patrzyli na
panoramę Radziwia i niebo nad
Wisłą, po którym przez kilkanaście
minut poruszały się trzy pomarańczowe światła. A może to Wielki
Jah dawał znaki: Tak trzymać. Bo
jak powiedział jeden z fanów: Reggae nie wystarczy słuchać – reggae trzeba kochać!
(rł)
Fot. Krzysztof Kaliński
*) Jah – (czyt. dża) – w wierzeniach rastafari potoczna nazwa
Boga, która najprawdopodobniej
pochodzi od hebrajskiego imienia
Boga – Jahwe. W oryginalnym
tekście Biblii „Jah” występuje 26
razy samo i 24 razy w słowie „Hallelujah”, czyli chwalmy Pana.
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Trzecia edycja Audioriver 2008 odbędzie się 1-2 sierpnia, jak poprzednio, na
płockiej plaży. Tym razem impreza jest
płatna; 35 zł za dwudniowy karnet kupiony przed 31 lipca i 50 zł dla tych którzy
zdecydowali się w ostatniej chwili. W wejściówki zaopatrzyć się można w sieci Ticketpro.
Dla wszystkich znajdzie się miejsce,
bowiem pole namiotowe będzie w tym roku większe. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wprowadzone zostaną również opaski dla biwakujących – bez nich nie będzie
wstępu na ogrodzony teren.
Kogo zobaczymy i usłyszymy?
Shapes

PIĄTEK (1 sierpnia)

Main Stage: Roni Seze Reprazent live,
Shapeshifter live, Jungle Drummer US DJ
Fu feat, MC LowQui live, Cls & Wax + KSize, Harper, Sesiz
Circus Stage: Loco Dice, Josh Wink,
Agoria, Martin Buttrich live, 3 Channels,
SLG, Petter von Coil vs Hagal, Optymist,
Cuba
Red Tent: Beats Friendly live, Thomas
Langner aka Ex-Or, Jolly Roger
Chillout: Chill Leader, Lip, Top Cut, Mat-G

Kalabrese

SOBOTA (2 sierpnia)

Damian

Main Stage: UNKLE live, Dave Seaman,
Kalabrese and his Rumpelorchestra,
2020 Soundystem live, A Mountain ofe
One, Electricity (Bert & Igor), Quantum
Mekk
Circus Tent: Ricardo Villalobos, Damian
Lazarus, Extrawelt live, Guy Gerber live, Poziom-X, Cbass&Mikobene
Red Tent: Catz’n Dogz, Glasse, Easy,
Luiphobia
Chillout: Poziom-X (Chilled), Etiop
Oprawa wizualna: VJ Nocny Marek,
vsTEAM (Paavo vs Charlie), VJ MK, VJ Ar2
Warto dodać, że niektórzy artyści wystąpią w podwójnej roli np. 3 Channels i Pozioma-X będziemy mogli usłyszeć na różnych scenach w zupełnie odmiennych wcieleniach. Szczeciński duet w piątek zagra jako 3 Channels na Circus Stage, by następnego dnia w Red
Tent wskoczyć w skórę Catz’n Dogz. To nie lada gratka, bo Catz’n Dogz w październiku wydają debiutancki album w wytwórni Claude‘a Von Stroke’a. Z kolei Poziom-X przed swoim głównym setem
w Circus Stage zagra downtempo w namiocie Chillout, co dla wielu będzie atrakcją.
Na festiwalu nie zabraknie także stałego bywalca i coraz jaśniej świecącej gwiazdy SLG oraz
naszych ludzi w drum and bassowych świecie, czyli trio Cls & Wax + K-Size. Do tego coraz
częściej wydający Cbass & Mikobene, Cube, Ex-Or i znany wszystkim kolektyw Beats Friendly
w wersji live.
Przypomnijmy, że w pierwszym roku Audioriver zgromadził 20 tys. osób, 12 miesięcy później wynik został podwojony. Audioriver 2007 zajął 7. miejsce na liście najważniejszych światowych festiwali wg prestiżowego serwisu internetowego Resident Advisor.
Audioriver to ukłon w stronę wyrobionych słuchaczy i zachęta dla początkujących miłośników
muzyki elektronicznej. Organizatorzy festiwalu sprowadzili do Polski najważniejszych przedstawicieli tego gatunku muzyki.
Sponsorem głównym festiwalu jest LECH PREMIUM.
(j)

Loco
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d 15 lipca ruszyła sprzedaż karnetów na mecze piłki nożnej Wisły
Płock. Kibice, szczególnie ci, którzy
przychodzą regularnie na rozgrywki nafciarzy na pewno nie
będą zawiedzeni. Klub
przygotował bogatą i zróżnicowaną ofertę biletów
i karnetów na rundę jesienną sezonu 2008/2009.
Klub dokonał analizy cen
biletów i karnetów w całej
Polsce, a także wziął pod uwagę infrastrukturę naszego
obiektu, wynik sportowy, rezultaty przeprowadzonych badań marketingowych oraz sugestie kibiców.
– W ten sposób chcemy budować
lojalność swoich kluczowych klientów, a w konsekwencji zwiększyć frekwencję na trybunach – czytamy
w oficjalnym komunikacie Wisły
Płock. – Dlatego znacząco obniżyliśmy ceny karnetów, tworząc bardzo
atrakcyjną ofertę w skali kraju. Wierni i lojalni kibice sporo zaoszczędzą,
a także otrzymają dodatkowe bonusy
z racji wykupienia karnetów. Jedynym warunkiem nabycia taniego karnetu jest wypełnienie formularza oraz
zgoda na przetwarzanie danych osobowych wymaganych przez Klub.
W nadchodzącym sezonie nowością są karnety dla seniorów, karnety
korporacyjne dla firm, oraz karnety
dla zarejestrowanych członków Stowarzyszenia Sympatyków Klubu Wisła Płock.
Karnet Seniora to oferta dla kibiców powyżej 60. roku życia. Trzeba
za niego zapłacić 59 zł. Uprawnia on
do wstępu na sektor G umieszczony
na trybunie zachodniej. Dzięki karnetowi można zaoszczędzić nawet 100
zł w rundzie.
Karnety Korporacyjne to oferta
dla małych i średnich firm, która pozwala im zaoszczędzić 10 proc. kosztów. Jeśli firma zdecyduje się kupić
powyżej 10 szt. karnetów na lożę honorową, to musi zapłacić 250 zł. Na
trybunę zachodnią karnet (powyżej
20 szt.) kosztuje 90 zł. Ceny można
negocjować przy zakupie więcej niż
50 karnetów.
Karnet SSKWP to oferta skierowana do aktywnych członków Stowarzyszenia Sympatyków Klubu Wi-

O

Lojalni zyskują
Projekty biletów – runda jesienna sezonu
2008-2009

Schemat stadionu piłkarskiego im. Kazimierza Górskiego

Projekty karnetów – runda jesienna
sezonu 2008-2009

14

sła Płock. Wprowadzając tanie karnety – 59 zł – dla członków SSKWP
Klub chce pomóc Stowarzyszeniu
w pozyskiwaniu nowych członków.
Karnet dla członków SSKWP umożliwia wstęp wyłącznie na trybunę
wschodnią.
Dla kibiców, którzy nie mogą korzystać z powyższych ofert, klub przygotował karnety na trybunę wschodnią
w cenie 69 zł (dotychczas 150 zł), na
trybunę zachodnią – 99 zł (w poprzednim sezonie – 220 zł) oraz na lożę –
300 zł (było 500 zł).

Jest też oferta specjalna dla niepełnosprawnych. Cena karnetu wynosi
tylko 1 zł dla osób z I i II grupą inwalidzką. Uprawnia on do wejścia
na sektor G trybuny zachodniej.
Osoba na wózku inwalidzkim i jej
opiekun mogą wykupić karnet za 1
zł i spokojnie oglądać mecze z loży
honorowej.
W nadchodzącej rundzie w ofercie
klubu będą dostępne również dotychczasowe propozycje - bilety rodzinne i szkolne. Nowością jest bilet
dla sędziów piłkarskich oraz to, że

zorganizowane grupy szkolne mogą
siadać na trybunie krytej.
Bilet rodzinny – cena bez zmian
wynosi 30 zł. Umożliwia wstęp na sektor rodzinny. W nadchodzącym sezonie trybuna kryta w całości będzie wydzielonym sektorem rodzinnym. Mogą
na niego wejść maksymalnie dwie osoby dorosłe z trójką dzieci do 15. roku
życia. Bilet jest dostępny wyłącznie
w drodze rezerwacji. Oprócz dodatkowych atrakcji, które na każdym meczu
będą czekały na kibiców w sektorze
rodzinnym, bilet pozwala zaoszczędzić
pięcioosobowej rodzinie nawet 60 zł
na jednym meczu!
Uwaga! Przy wstępie na pozostałe
sektory dzieci powyżej 3 lat i opiekunów obowiązują standardowe ceny biletów.
Bilet szkolny – 2,50 zł dla członków zorganizowanych grup szkolnych wraz z opiekunem.
Nowością jest to, że bilet szkolny
umożliwia wstęp na zadaszony sektor
rodzinny na trybunie zachodniej. Bilet
jest dostępny wyłącznie w drodze rezerwacji po przesłaniu do klubu imiennej listy wszystkich członków zorganizowanej grupy. Na członków grup
szkolnych czekają dodatkowe atrakcje.
Bilet dla sędziów piłkarskich
PZPN – cena 1 zł dla czynnych sędziów piłkarskich PZPN z ważną legitymacją sędziowską. Bilet w cenie 1
zł umożliwia sędziom wstęp wyłącznie na sektor G na trybunie zachodniej i jest dostępny wyłącznie w drodze rezerwacji lub przedsprzedaży.
Przy zakupie biletu w dniu meczu lub
na inne sektory, sędziów obowiązują
standardowe ceny biletów.
Niestety, w rundzie jesiennej ceny
biletów jednorazowych będą droższe niż dotychczas. Wynoszą one:
– na trybunę wschodnią – 13 zł (dotychczas 10 zł)
– na trybunę zachodnią – 18 zł (dotychczas 15 zł)
– na lożę honorową – 50 zł (bez
zmian)
– dla kibiców przyjezdnych (gości) –
15 zł (bez zmian).
Aby ułatwić kibicom wstęp na stadion im. Kazimierza Górskiego każdy
bilet i karnet w sezonie 2008/2009 będzie różnił się kolorem. Identycznymi
kolorami będą oznaczone bramki wejściowe na poszczególne trybuny oraz
kasy. Takie rozwiązanie ma ułatwić
wstęp oraz uniknąć nieporozumień,
czy napięć przy wejściu na stadion.
Na początku 2009 r. Wisła Płock
planuje wdrożyć Kartę Kibica. Będzie
to dokument, dający określone przywileje i ułatwiający komunikację
M.D.
z klubem.
Sygnały Płockie

21 czerwca grono absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. marszałka Stanisława Małachowskiego spotkało się na
jubileuszowym 50. zjeździe. Na okolicznościowej sesji w szkolnej auli wygłoszono kilka referatów, otwarto wystawy: „Małachowianka lat sześćdziesiątych” i „Skrzydła Małachowianki”. Odsłonięto dwie tablice pamiątkowe, poświęcone długoletniemu przewodniczącemu Komitetu Wychowanków i Towarzystwa Wychowanków Małachowianki – Jakubowi Chojnackiemu (w szkole i na domu przy ul. Zduńskiej, gdzie mieszkał).

W służbie Małachowianki
Najważniejsza w nazwie naszego Towarzystwa Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im.
Marszałka Stanisława Małachowskiego
w Płocku jest przyjaźń. To jest podstawa,
która pozwoliła nam przetrwać razem pół
wieku! Unikalna dzisiaj wartość stała się
dla nas wyznacznikiem naszych działań
i kierunkowskazem w życiu.
Według słowników przyjaźń to dobra,
serdeczna relacja pomiędzy osobami,
opierająca się na wzajemnym zaufaniu,
pomocy, życzliwości. Ta dobra i serdeczna relacja między nami a naszą Małachowianką rodziła się w ciągu wielu
lat nauki – naszej, nierzadko naszych rodziców i naszych dzieci. Trudno więc
było rozstać się ot tak, kiedy to, co najbardziej wartościowe w życiu, to, co łączy – zaufanie, miłość, wzajemny szacunek, odpowiedzialność – były w nas
budowane i umacniane właśnie tu. Ta
tęsknota obecna była w sercach absolwentów już przed wojną, o czym świadczy fakt, że od 1894 do 1930 roku odbyło się dziewięć zjazdów, a właściwie
spotkań dawnych kolegów. Z tej tęsknoty zrodził się pomysł Zjazdu Małachowiaków, przedstawiony w 1957 roku
przez wychowanka Liceum mgr inż.
Eligiusza Falkowskiego kilku kolegom
ze szkoły.
Był wśród nich nasz długoletni prezes
i niestrudzony orędownik dobra tej
szkoły – dr inż. Jakub Chojnacki – maturzysta z 1945 r., nasz zacny, zmarły
przyjaciel, którego cechowały wielki
patriotyzm, otwartość na ludzi, świat
i jego sprawy, zaangażowanie na rzecz
pomocy człowiekowi i nauce. Z jego
inicjatywy właśnie Zjazd Małachowiaków w 1958 roku odbył się pod hasłem
777-lecia istnienia szkoły. Było to potężne przedsięwzięcie, a powołany
w celu sprawnej organizacji Komitet liczył aż 30 osób. Aż 9 komisji merytorycznych ukonstytuowało się dla osiągnięcia sukcesu Zjazdu. Jakub Chojnacki przewodniczył czterem z nich. Po
śmierci Eligiusza Falkowskiego został
przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego.
Na drugi dzień Zjazdu Małachowiaków, tj. 14 czerwca 1958 roku, przypada początek historii Towarzystwa Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marszałka
Stanisława Małachowskiego w Płocku.
Komitet Organizacyjny przekształcił się
w Komitet Wykonawczy, który niezwłocznie przystąpił do działań. Sformułowano niezwykle istotne dla dobra
szkoły wnioski i uchwały. Wiodące były te, które dotyczyły siedziby MałachoSygnały Płockie

wianki. Postulowano zbudowanie nowego gmachu, odpowiadającego „potrzebom młodzieży i wymogom współczesnego budownictwa szkolnego”, który winien być „centralnym obiektem
zbudowanym na Mazowszu Płockim dla
uczczenia milenium”. Odnośnie zabytkowej części szkoły zaplanowano remont, a obecny budynek postanowiono
wykorzystać częściowo na potrzeby
Muzeum Historii Kultury Polskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa Mazowsza Płockiego i ewentualnie
na siedzibę Towarzystwa Naukowego
Płockiego.

EWA JASIŃSKA

„Jesteś nam w życiu pięknym
przystankiem
I drogowskazem w nieznany świat.”
Jan Chojnacki
(absolwent z 1946 r.)

Ko mi tet Wy ko naw czy otrzy mał
priorytetowe zadanie realizacji tych
uchwał. Dlatego też w latach 19581964 pełnił on funkcję Społecznego
Komitetu Budowy. Dzięki jego staraniom w czasie XI Zjazdu Wychowanków (4 września 1964 roku) oddano
szkole nowy obiekt i odrestaurowano
część XVII-wieczną. Dwa dni potem,
Ko mi tet Wy ko naw czy przeksz tał cił
się w Komitet Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum
i Liceum im. Marszałka Stanisława
Małachowskiego w Płocku. Podjęto
kolejne uchwały dla dobra szkoły i jej
po do piecz nych;
zmo bi li zo wa no
wszystkich uczniów i przyjaciół szkoły do czynów społecznych i ofiar na jej
rzecz oraz do gromadzenia funduszy.
Środki pozyskiwano głównie z balów
sylwestrowych organizowanych w latach 1958-1972 przez Tadeusza Brudnickiego.
15 lat dzielących Zjazdy XI i XII to
okres wzmożonej pracy na rzecz szkoły; wykorzystywano pojazdy Komitetu
do celów szkoleniowych, zgromadzono imponującą kolekcję roślin egzotycznych, podniesiono estetykę poprzez pozyskanie dzieł sztuki (gobelin
Jolanty Zawidzkiej, metalowe żyrandole, mosiężna lampa naftowa z początków XX wieku).
Na rok 1980 przypadał jubileusz
800-lecia szkoły. Na spotkaniu dyrek-

cji prezydium Komitetu Wychowanków podjęto decyzję o połączeniu uroczystości z XII Zjazdem Wychowanków. Z tej również okazji wydano,
opracowane przez Teresę Nych, skrócone dzieje szkoły.
Kolejne wielkie przedsięwzięcie organizacyjne XII Zjazdu wzięli na siebie wychowankowie razem z dyrekcją. Zapewniono noclegi, zorganizowano wystawy okolicznościowe: filatelistyczną, prac naukowych Małachowiaków oraz zabytków architektury, a przede wszystkim szczegółowo
zaplanowano same obchody jubileuszowe.
6 marca 1988 roku, po ponad 30 latach kierowania pracami Komitetu, Jakub Choj nac ki zło żył re zy gna cję
z funkcji przewodniczącego Towarzystwa. Jako prezes, a potem prezes honorowy, był otwarty na argumenty innych, nie szukając w żadnej sprawie
swoich korzyści. Życiowy optymizm
i pogoda ducha były dla nas zawsze
dobrym przykładem zachowań w trudnych sytuacjach.
Jeśli można o kimś powiedzieć, że
miał charyzmę, to z całą pewnością miał
ją prezes Jakub Chojnacki. Dzięki niemu następowała szybka i sprawna realizacja uchwał zjazdowych, inicjował
społeczne zbiórki (poprzez m.in. zbiórkę złomu, bale, czyny społeczne i darowizny). Za jego też sprawą ufundowano
szkole sztandar oraz dokonano rozbudowy, która zgodnie z oczekiwaniami Wychowanków stała się centralnym obiektem na Mazowszu.
Ko lej ny Zjazd Wy cho wan ków
z okazji 810-lecia szkoły (1990) zaowocował m.in. wydaniem obszernej
mo no gra fii pt. „Ma ła cho wian ka”
(1995, wzn. 2000), albumu zatytułowanego „Małachowianka – IX wieków
Płoc kiej Szko ły (2005), ufun do wa niem dzwonu jubileuszowego (2000),
odsłonięciem tablicy, upamiętniającej
strajk szkolny z 1905 roku (2005, inicjatywa ówczesnego dyrektora Tadeusza Zombirta), opublikowaniem „Nici
Iukundy” autorstwa Elżbiety Ciesielskiej-Zając oraz wznowieniem biuletynu „Małachowiak”.
Co kol wiek ro bi liś my dla na szej
szkoły było darem przyjaźni i wyrazem szczególnej troski i przywiązania,
które wynikały z uczucia, jakim z wzajemnością obdarzyła nas ta szkoła.
Chciałbym, aby nasi następcy-wychowankowie przejęli te wartości, utożsamiając się z nimi tak jak my, by NASZA MAŁACHOWIANKA, cytując
dalej słowa pieśni Jana Chojnackiego,
„kwitła kolejne wieleset lat“.
Maciej Kamiński
(z-ca prezesa Towarzystwa Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół
Gimnazjum i Liceum im. Marszałka
Stanisława Małachowskiego)

Ambasador Republiki Litewskiej Egidijus Meilűnas i dyrektor Małgorzata Mroczkowska

Płocczanie
na święcie Litwinów
Uroczystość upamiętniającą Dzień Państwa Litewskiego zorganizował ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Egidijus Meilűnas. Obchodzone od niedawna święto przypadło
w 755. rocznicę koronacji twórcy państwowości litewskiej Mendoga. Ten jedyny
w historii Litwy król został za zgodą papieża Innocentego IV namaszczony i koronowany przez biskupa chełmińskiego Henryka w Nowogródku dnia 6 lipca 1253 roku.
Przyjęcie w Ambasadzie Litwy w Warszawie (7 lipca), zgromadziło wiele osobistości ze świata dyplomacji, polityki, nauki, kultury i edukacji. Ambasador zaprosił
też płocczan: dyrektora I Prywatnego Liceum Plastycznego i I Prywatnego Liceum
Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej – Małgorzatę Mroczkowską, dyrektora L.O. im. Władysława Jagiełły –
Mirosława Piątka i prezesa Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego – Marka
Mroczkowskiego – organizatorów Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW.
Ideę tego konkursu dobrze podsumował
ambasador Litwy: patrząc z perspektywy
kilkuset lat można stwierdzić, że Litwini
i Polacy, na początek w Krewie w XIV wieku, potem w Lublinie w XVI wieku, stworzyli unikatową dla tego okresu unię
państw. Na owe czasy była to prawdziwa
wielonarodowa Unia Europejska.
Uroczystemu przyjęciu w ambasadzie
litewskiej towarzyszyła otwarta na Zamku
Królewskim w Warszawie wystawa Skarbiec Katedry Wileńskiej pod patronatem
honorowym marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego. Bezcenne sprzęty
liturgiczne, ukryte w 1939 roku przed sowieckim agresorem, powróciły na swoje
miejsce przed niespełna 20 laty, wraz
z odzyskaniem przez Litwę niepodległości
i rekonsekracją wileńskiej świątyni. Do
najznakomitszych zbiorów, eksponowanych po raz pierwszy poza granicami Litwy, należy bez wątpienia relikwiarz ręki
św. Stanisława, ufundowany przez Aleksandra Jagiellończyka w 1503 roku w 250.
rocznicę kanonizacji patrona Katedry i posążek relikwiarzowy św. Kazimierza Jagiellończyka, patrona Litwy, sprawiony
w 1637 roku przez wojewodę smoleńskiego Aleksandra Gosiewskiego. Warto dodać, iż te niezwykłe zbiory pokazane będą
jeszcze tylko w Krakowie przez współorganizatora wystawy – Zamek Królewski
(mwm)
na Wawelu.
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Szczodra Wisła
Co nowego
w płockim ogrodzie?
Mały, czerwony i zły – urodził się
w połowie lipca, przynosząc radość pracownikom płockiego zoo, bo Sanzinia
Madagaskarskie w ogrodach mnożą się
niezwykle rzadko.

Graffiti na murze

To, że „gryzie na wszystkie strony” to
dobry znak, świadczący o zdrowiu młodego osobnika. Warto przyjść do ogrodu i zobaczyć jego zwinne czerwono-brązowe
ciało, które gdy osiągnie dorosłość zmieni
odcień na bardziej spokojny, zielono-szary.
To gatunek endemiczny, występujący
w środowisku naturalnym jedynie na
Madagaskarze, jeden z kilku jakie posiada nasz ogród.
Zaraz po urodzinach złośliwego węża,
z Edynburga do Płocka przyjechały dwie
Toko Czarnoskrzydłe (na zdjęciu) – nietypowe, niewielkie przedstawicielki dzioborożców z Afryki (większość pochodzi
z Azji). To ciekawe, kolorowe, posiadające
długie, zakrzywione dzioby ptaki. Można je
oglądać na nowym wybiegu w ptaszarni.
Oprócz Płocka afrykańskie Toko posiada
tylko Kraków.
(rł)

podoba. Bardzo chętnie fotografują się
przy orłosępie – dodaje dyrektor.
(rł)

Szary, długi, ale potrzebny. – Długo
zastanawialiśmy się co zrobić z murem
okalającym wybieg dla słoni. Doszliśmy
do wniosku, że graffiti to niezły pomysł,
jeśli połączy się sztukę z dydaktyką – mówi Aleksander Niweliński, dyrektor zoo.
Tak powstał kilkunastometrowy obraz
z namalowanymi oryksami, lwem i rzekotką oraz najbardziej popularnym orłosępem, przy którym można stanąć
i porównać rozpiętość jego skrzydeł
z własnymi ramionami. Są też dodatkowe informacje o programach realizowanych przez płockie zoo. – Ludziom się to

Osiedlowy Człowiek Roku
Rada Mieszkańców Osiedla „Dworcowa” postanowiła wyróżnić salezjanina ks.
Jacka Adlera honorowym tytułem
„Człowieka Roku 2007 Osiedla Dworcowa”. Uroczystość wręczenia dyplomu
i pucharu miała miejsce 20 lipca podczas
mszy św. w „Stanisławówce”.
Ks. Jacek Adler, absolwent salezjańskiego Wyższego Seminaiurm Duchodnego, od 1997 roku pełnił posługę kapłańską
w parafii św. Stanisława Kostki i był
mieszkańcem osiedla, które w ten sposób
postanowiło mu podziękować za 11 lat

pracy w Płocku. Był m.in. katechetą
w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości przy ul. Padlewskiego i w LO „Profesor”, pełnił funkcje opiekuna: Klubu Profilaktyki Środowiskowej „Nasz domek”,
ZHR i Kościoła Domowego, prowadził
świetlicę środowiskową dla dzieci z terenu parafii, zbierał dary dla najbiedniejszych, współorganizował turnieje dzikich
drużyn.
Żegnany z żalem przez płocczan, od
sierpnia służy parafii salezjańskiej
w Ostródzie.
(j)

Amerykańskie wakacje
trzy nagrody główne i wyróżnienia. Do
wygrania: karty wstępu do zoo (ważne
przez rok), zoologiczne niespodzianki,
a także gadżety i albumy od współorganizatorów, czyli Gazety Wyborczej
Płock i Sygnałów Płockich. Zdjęcia
można przynosić lub przesyłać na adres:
Miejski Ogród Zoologiczny, ul. Norbertańska 2, 09-402 Płock.
(rł)

Zdjęcie Zbigniewa Nowaka, zdobywcy II nagrody w konkursie „Wiosna w zoo”
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Siedlisko ryb w Soczewce jest jednak zagrożone – wody w jeziorze ubywa i jeśli
szybko nie podejmie się kroków zaradczych, zarówno łowiska, jak i kąpieliska
za parę lat tam nie będzie.
(j)

Karen Barker przyjeżdża do Płocka od ośmiu lat. Mówi, że to jej drugi dom.
W tym roku przywiozła dwójkę kolegów z Fort Wayne, żeby... pogadać.

Zrób zdjęcie w zoo
Przypominamy, że cały czas trwa
konkurs fotograficzny „Lato w płockim
zoo”. To już trzecia edycja konkursu
związanego z porami roku w Miejskim
Ogrodzie Zoologicznym. Na zdjęcia
o formacie minimum 20 na 30 cm (technika dowolna) ogród czeka do końca
wakacji. Każdy z autorów może zgłosić
maksymalnie osiem prac. Jury przyzna

Przyroda radzi sobie jakoś z zanieczyszczeniami, które ustawicznie jej serwujemy. Niezbyt czysta Wisła i jej mieszkańcy także przyzwyczaili się chyba jakoś do trudnych warunków życia, bo co
i rusz okazuje się, że bytują w niej osobniki, którym wiślane mieszkanie odpowiada od kilkunastu lat. Tak z pewnością
jest w przypadku 11,76 kg (83 cm długości) karpia złowionego przez Bogdana
Suchodolskiego, w nocy 25 czerwca, na...
jedno ziarenko kukurydzy, koło starego
mostu. Żal było przerwać długi żywot sędziwemu „płocczaninowi”, więc po
uwiecznieniu zdobyczy na zdjęciu, karpiowi zwrócono wolność.
Drugi rekordowy połów B. Suchodolski miał kilka dni później w jeziorze
w Soczewce. Tym razem na wędkę (na
czerwone robaczki) złapał się ogromny
leszcz – 61 cm długości i 4,07 kg wagi.

Płock i jego miasto partnerskie Fort
Wayne (Indiana, USA), każdego lata,
od 9 lat, prowadzą niekonwencjonalne
war szta ty ję zy ka an giel skie go dla
mieszkańców Płocka.
Każdy kurs, prowadzony w Centrum Języków Obcych YourLanguageCo ur ses, trwa tyl ko je den ty dzień
(pięć spotkań po półtorej godziny codziennie). Spotkania prowadzone są
w małych grupach, w formie luźnych
konwersacji. – Dla mnie ciekawa była
rozmowa z moimi studentami na temat
różnic w prawie europejskim i amerykańskim – wspomina Marilyn Cain,
wy kła dow ca za gad nień eko no micz nych na Uniwersytecie Taylora w Fort
Wayne. Ona, podobnie jak jej kolega
Chris Devos, nauczyciel historii i zagad nień
po li tycz no -spo łecz nych
w szkole średniej Bishop Dwenger
w Fort Wayne są w Płocku po raz pierwszy.
Po tygodniu pobytu, nie udało im się
zwiedzić za wiele, ale chwalili płocki
festiwal Reggaeland. Kolejny weekend
spędzili w Krakowie. Ewa Adasiewicz –
dy rek tor Wy dzia łu Edu ka cji UMP,

z którą spotkali się w płockim ratuszu,
zaproponowała im również uczestnictwo w konferencji edukacyjnej kilkunastu szkół z Polski i Izraela, która odbyła się w Małachowiance. Na propozycję
chętnie przystał Chris Devos, którego
macierzysta placówka ma z najstarszą
pol ską szko łą pod pi sa ną umo wę
o współpracy.
Warsztaty cieszą się nieodmiennie
od lat dużym zainteresowaniem. Skorzystało z nich dotąd ponad 800 osób,
z których wielu powraca. Nie ma się co
dziwić, spoglądając na tematykę spotkań, np. Karen Barker uczy hiszpańskiego po angielsku (świetnie zna też
rosyjski), Marylin Cain mówiła o termi no lo gii w do ku men tach biz ne so wych, zarządzaniu kapitałem ludzkim
i komunikacji w biznesie. Chris Devos
skupił się na zagadnieniach z historii
USA i polityce współczesnej oraz różnicach między gospodarką europejską
a amerykańską.
W tym roku liczba uczestników jest
znaczna, bo na konwersatorium z angielskiego swoich pracowników skierowała jedna z płockich firm.
(rł)
Sygnały Płockie
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W pornnym programie nie mogło zabraknąć przeglądu prasy

akiego dylematu nie mieli wszyscy
ci, którzy we wtorek, 22 lipca włączyli o godz. 6 rano telewizory. Wtedy
rozpoczął się dwugodzinny, sztandarowy poranny program TVP1, który tego
dnia nadawany był na żywo z Płocka.
Ekipa telewizyjnej „jedynki” już
kilka dni wcześniej zawitała do nasze go mia sta. Wraz z Wy dzia łem
Pro mo cji, Tu ry sty ki i Współ pra cy
z Zagranicą uzgadniała co warto pokazać Polsce z Płocka. Program prowadzili: Agnieszka Sulim i Radek
Brzózka – z pochodzenia płocczanin.

T

Płocczanie, którzy osobiście przybyli na Stary Rynek mogli skosztować m.in. cukinii zapiekanej z szynką i mozzarellą

Kawa czy herbata?
Na Starym Rynku gościli m.in. Leonard Sobieraj, dyrektor Muzeum Mazowieckiego, który zachęcał do obejrzenia największych w Polsce zbiorów secesji, Jerzy Mazuś, dyrektor
Płockiej Galerii Sztuki, który opowiadał o międzynarodowych warsztatach obróbki cyfrowej i Tadeusz Kopciński – organizator Gali Sportów
Walki, który miał przy tej okazji

możliwość pokazania krótkiej walki
kick-boxingu.
Była też rozmowa z rzeczniczką osób
niepełnosprawnych Marzeną Kalaszczyńską-Kikiewicz. Opowiadała ona,
jak Płock radzi sobie z kierowcami parkującymi w miejscach przeznaczonych
dla niepełnosprawnych. Możliwość zaprezentowania się na ogólnopolskiej antenie mieli również członkowie stowa-

rzyszenia „Oto ja”, którzy mówili o sztuce naiwnej.
Sławomir Roszkowski, kolekcjoner
starych aut zaprezentował przed ratuszem swoje najcenniejsze okazy.
W „Kawie czy herbacie?” nie mogło zabraknąć również spotów z Małachowianki
i zoo. Telewidzowie z całej Polski mogli
posłuchać też o sierpniowym festiwalu Audioriver i płockim zespole Farben Lehre.
Na koniec programu, prowadzący
Radek Brzózka wzniósł się na wyżyny, czyli przeleciał nad Starym Rynkiem na paralotni z silnikiem. (m.d.)

Na początek wystąpiły ostre Babeczki z Rodzynkiem

Goło i wesoło

Później w politycznym sosie „taplał
się” Krzysztof Piasecki

Niezły bigos zgotowali płocczanom czołowi polscy satyrycy i komicy, a „szef
kuchni” – Tomasz Jachimek dwoił i się
troił serwując coraz bardziej ostre potrawy, przy których nie żałował, ani soli ani
pieprzu. – Widzę, że wielu z państwa stoi.
No, trudno trzeba było sobie na czas wybudować amfiteatr – żartował satyryk.
Wybuchy i salwy śmiechu był więc jak najbardziej uzasadnione. Ostrze satyry cięło
bezlitośnie układy w PZPN, publiczne występy Dody i Mandaryny, dostało się też
służbie zdrowia i nam samym; w skeczach
parodiujących pijaństwo i układy damskomęskie. Tym samy drugą Płocką Noc Kabaretową na Starym Rynku (19 lipca) należy uznać za bardzo udaną. Organizatorami imprezy byli: Urząd Miasta Płocka
i Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.
(rł)
Zdjęcia: Krzysztof Kaliński

Kabaret Skeczów Męczących rozbawił publiczność „Piosenką Trenera” w wiązance parodii hitów zespołu Feel i utworze ekologicznym, w którym zespół wystąpiło „prawie” nago

„Soupe du jour” Nocy Kabaretowej to Łowcy.B, równie goli i weseli jak ich poprzednicy
w jednej ze swych najsłynniejszych kreacji, czyli The Klaszczers

Kiedy zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej w Płocku podszedł do mnie potężny facet i niskim basem zapytał: Przepraszam, czy Pan
Mariolka? – wspominał Igor z Kabaretu Paranienormalni, którego damska kreacja blond-krejzolki to hit płockiego Kabaretonu

Sygnały Płockie
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Jaromir Nohavica – wspaniały czeski bard mógłby być gwiazdą pierwszego Festiwalu Muzyki Literackiej i Artystycznej w Płocku. Pomysł festiwalu zrodził się
w głowie Krzysztofa C. Buszmana

Kulturalne Mazowsze 2009

18 SIERPNIA (PONIEDZIAŁEK)
Pomnik Broniewskiego,
Plac Obr. Warszawy
godz. 10 – Złożenie kwiatów przez
harcerzy pod pomnikiem Władysława
Broniewskiego i w miejscach pamięci
narodowej wojny 1920 roku

Bazylika Katedralna
godz. 10 – Msza święta w intencji
ojczyzny
Po mszy złożenie kwiatów na Bratniej Ziemi przy Katedrze

Uroczystości na Cmentarzu
Garnizonowym przy ul. Norbertańskiej
godz. 16.30 – Zbiórka pocztów
sztandarowych
godz. 17 – wystąpienie Prezydenta
Miasta Płocka, apel i modlitwa za poległych, złożenie kwiatów

Płyta Nieznanego Żołnierza,
Plac Narutowicza
godz. 11.15 – Złożenie kwiatów
w hołdzie poległym żołnierzom
17 SIERPNIA (NIEDZIELA)

Stary Rynek
godz. 18 – Uroczysty koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny
Kopiec Harcerzy
godz. 21 – Capstrzyk harcerzy przy
ul. Targowej (za dworcem PKP)

21 SIERPNIA (CZWARTEK)

Towarzystwo Naukowe Płockie,
Plac Narutowicza 8
godz. 15 – 18 – Sesja naukowa poświęcona 8 pułkowi artylerii lekkiej im. Bolesława Krzywoustego; w programie wykłady: „Dzieje pułku, życie garnizonu
i szlak bojowy w 1939 roku”- dr Michał
Trubas, „Odznaki wojskowe II Rzeczypospolitej” – prof. Krzysztof Filipow, wystawa odznak pułkowych II Rzeczypospolitej i wydawnictw poświęconych artylerii

– mówił poeta, który zapewniał, że jako
były szef Agencji Promocji Kultury Polskiej w Wielkiej Brytanii ma doświadczenie w organizacji podobnych imprez. –
300 tys. zł rocznie i możemy robić imprezę.
Drugi pomysł to organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego poświęconego Fryderykowi Chopinowi. Rok
2010 (w którym przypada 200. rocznica
urodzin kompozytora) będzie Rokiem
Chopinowskim. – Chopin i Wałęsa to dwa
nazwiska, które na zachodzie jednoznacznie kojarzą się z Polską. Sam kompozytor
był silnie związany z Mazowszem, bo przecież to nie tylko Żelazowa Wola, ale również leżący 12 km dalej Brochów czy Pałac
w Sannikach – tłumaczył A. Struzik. Władze Mazowsza przy współudziale samorządów, instytucji, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw chcą, aby powstał
tzw. produkt turystyczny „MAZOWSZE
CHOPINA”. Konkurs płockiego SAP
mógłby być jednym z elementów promocji tego projektu. – Zrobimy go – zapewnił
prezes SAP Krzysztof Bieńkowski.
Trzeci pomysł, który wyszedł od, obecnego również na spotkaniu, prezesa Stowarzyszenia Teatr Per Se – Mariusza Pogonowskiego – to organizacja festiwalu
teatrów offowych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Kolejne spotkanie w sprawie
wszystkich trzech projektów ma się odbyć
w połowie września.
(rł)

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Program
15 SIERPNIA (PIĄTEK)
Plac Obrońców Warszawy
godz. 9.20 – Zbiórka pocztów
sztandarowych
godz. 9.30 – Złożenie kwiatów pod
pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, przejście do katedry

Ten mieszkający od trzech lat w naszym
mieście poeta, autor piosenek i podróżnik,
którego promotorką była Agnieszka Osiecka, jest członkiem płockiego oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich. Stowarzyszenie w pierwszej połowie lipca spotkało się
z marszałkiem Adamem Struzikiem, który
zaproponował płockim literatom pomoc
w sięgnięciu po środki grupy wyszehradzkiej. – Może to nie są tak duże kwoty jak te
z Unii Europejskiej, ale warto z nich skorzystać – mówił Marszałek. – Potrzebny jest tylko dobry pomysł. Mogliby państwo nawiązać
współpracę z regionem środkowo-czeskim,
regionem bratysławskim czy Pesztem, czyli
ośrodkami z którymi samorząd województwa
mazowieckiego ma dobre kontakty.
Pomysł Buszmana to jeden z trzech, którego realizacja byłaby możliwa w przyszłym roku. – Pod warunkiem, że projekty
uda się przygotować do września – mówi
Adam Struzik.
– Mamy tylko cztery tego typu festiwale
w kraju (m.in. Elbląskie Noce Teatru
i Poezji czy piosenki aktorskiej we Wrocławiu), ale żaden nie odbywa się w centralnej Polsce. Myślę, że 2-3 dniowa impreza
z wykorzystaniem amfitetru i teatru,
z udziałem 2-3 gwiazd oraz z konkursem
z Grand Prix publiczności jest w Płocku
możliwa. W jury mogłyby zasiąść takie
osobistości jak Jan Poprawa, Jerzy Satanowski, Włodzimierz Korcz i Jerzy Strobel

MOPS przyjmuje wnioski na wsparcie uczniów rozpoczynających rok szkolny

Dofinansowanie do wyprawki szkolnej
Zasiłek rodzinny i dodatki: z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatek
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania
(m.in. na wydatki na mieszkanie i dojazdy) MOPS wypłaca na wniosek osoby
zainteresowanej. Wnioski składać mogą
członkowie rodzin, w których dochód na
osobę nie przekracza 504 zł netto (lub 583
zł netto, gdy w rodzinie jest dziecko
z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności).
W 2007 roku dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przyznano
w Płocku ponad 6,8 tys. dzieciom, natomiast dodatek z tytułu podjęcia przez
dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania średnio pobierało 18 rodzin w miesiącu.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego to świadczenie jednorazowe
w wysokości 100 zł. Mogą się o nie starać
również rodzice dzieci rozpoczynających
„zerówkę”. Wniosek należy złożyć nie
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później niż 4 miesiące od rozpoczęcia roku szkolnego.
Szczegółowych informacji w sprawie
świadczeń rodzinnych udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych
MOPS przy Pl. Dąbrowskiego 1 w godz.
9-14, a w środy w godz. 11-17 lub pod nr.
tel. 024/ 364 03 70.
Poza tym każda rodzina, znajdująca się
w trudnej sytuacji życiowej, może ubiegać
się o pomoc finansową w Płockim Ośrodku Pomocy Społecznej, w postaci zasiłku
celowego z przeznaczeniem na kupno
niezbędnych podręczników i przyborów
szkolnych. W tym przypadku stosuje się
kryterium dochodowe do 351 zł netto na
członka rodziny.
W 2007 roku z pomocy w formie zasiłków celowych na zakup podręczników
oraz przyborów szkolnych skorzystało
blisko 600 rodzin. Wydatkowano na ten
cel kwotę 111 800 zł. W sprawie przyznania w/w świadczenia należy kontaktować
się z pracownikiem socjalnym zgodnie
z właściwym rejonem.
(opr. rł)

Płocka poetka nagrodzona
Wanda Gołębiewska otrzymała Nagrodę
Marszałka Mazowsza za całokształt twórczości poetyckiej i pracę w kulturze. Odebrała ją z rąk Adam Struzika w lipcu w siedzibie delegatury Urzędu Marszałkowskiego
w Płocku.
Gołębiewska urodziła się w Płocku
w 1945 r. Przez 31 lat uczyła języka polskiego. Jest autorką dzienników i artykułów wspomnieniowych o dawnym Płocku.
Swoje wspomnienia zapisuje od blisko 50
lat. Jako poetka debiutowała tomikiem „Na
mojej ulicy” w 1999 r. Potem wydała:
„Nikt się nie spodziewał” (Książnica Płocka, 2005) z 19. trenami poświęconymi pamięci zmarłej siostrze Ewie i „W Radziwiu” (Towarzystwo Miłośników Radziwia, 2005) – tomik prezentujący 12 wierszy o ziemi radziwskiej. Kolejną książkę –
„... po osiemnastej na Tumskiej...” – wydała wraz Haliną Płuciennik (Starówka
Płocka, 2006).
Od 2007 roku należy do Stowarzyszenia
Autorów Polskich o/Płock, które wydało
jej piąty zbiór „Tam, gdzie do góry noga-

mi” (2007). Jest on niemal w całości poświęcony jej podróży do Australii, bo obok
poezji to właśnie podróże są kolejną pasją
artystki. Odwiedziła m.in. Ukrainę, Litwę,
Czechy, Słowację, Texas i Niemcy.
Jest laureatką kilkudziesięciu konkursów
poetyckich, m.in. imienia Haliny Poświatowskiej, Władysława Broniewskiego i „O
Laur Opina”.
– Płocka poetka nie tylko zapisuje to co
widzi, ale czyni to prostym, zwykłym słowem, a to jak kiedyś mi mówił, już nie żyjący Piotr Kuncewicz, wielki znawca literatury, prezes Związku Literatów Polskich, jest
wartość największa – mówił podczas uroczystego wręczenia nagrody poetce
Krzysztof Bieńkowski, szef płockiego
SAP-u. – I jeszcze jedna refleksja... Wanda
Gołębiewska otrzymała w 2005 r. nagrodę
Prezydenta Miasta Płocka za twórczość literacką, więc o zainteresowanie jej osobą
i o stosowną pomoc Prezydenta Miasta, ośmielam się prosić i wyrażam nadzieję, że
Szanowny Pan Prezydent trudne sprawy
mieszkaniowe poetki.
(rł)
Sygnały Płockie

*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*
6 lipca 2008 roku na Starym Rynku wystąpił (w ramach inauguracji X Letniego Festiwalu Muzycznego) Jon Lord:
artysta światowej renomy, łączący w swej twórczości style tak różne, jak rock i szeroko pojęty blues, oraz swobodnie
rozumiana „poważna” klasyka

Chcę dawać radość
(z Jonem Lordem rozmawiał Andrzej Dorobek)

Sygnały Płockie

rze, miał dość oryginalne podejście do bluesa, z jednej strony skłaniając się po trosze
ku jego czarnej, nacechowanej soulowo odmianie, z drugiej – zapowiadając poniekąd
blues rock późnych lat sześćdziesiątych.
Czy miałoby to znaczyć, że, jak dla wielu
brytyjskich muzyków Twego pokolenia
[rozmówca nasz urodził się w czerwcu
1941 roku – przyp. red.], blues był dla Ciebie muzyką „pierwszą”?
JL: I tak, i nie. Kiedy byłem małym
chłopcem, ojciec zabrał mnie na koncert
symfoniczny – i było to dla mnie niezwykłe
doświadczenie, które odmieniło całe moje
życie.
– Pozostańmy przy The Artwoods i jego
polskiej trasie w kwietniu 1966 roku, która
z kolei odmieniła życie wielu młodych ludzi
w tym kraju. Jakie wrażenia wywarła na

kcjonariuszką służby bezpieczeństwa i ma
obowiązek pilnować, aby nikt z nas przypadkiem nie zboczył z wyznaczonej trasy
i nie zobaczył czegoś, czego zobaczyć nie
powinien. Generalnie jednak mam miłe
wspomnienia – z uwagi na nieprawdopodobną serdeczność i szacunek, jakie okazywali nam wszyscy: publiczność, media...
– Podejmując wcześniejszy wątek Twoich fascynacji muzyką klasyczną, zapytajmy
o ich pierwsze artykulacje w Twojej twórczości: było to bodaj na The Book of Taliesyn (1969), drugiej płycie Deep Purple,
gdzie pojawiają się cytaty z drugiej części
VII Symfonii Beethovena i poematu symfonicznego Romeo i Julia Czajkowskiego –
czy może wcześniej?
JL: Odpowiedź jest bardzo prosta: grając
takie czy inne utwory, chcę zapewnić lu-

Tobie ówczesna Polska: czy były równie
przygnębiające, jak wrażenia Billa Wymana, zrelacjonowane chociażby w jego książce Rolling With The Stones – nie mówiąc
już o Davidzie Bowie’m i jego głęboko
mrocznej kompozycji Warszawa?
JL: Wcale nie czułem się przygnębiony
– choć istotnie była to mój pierwsza wizyta
za żelazną kurtyną – raczej zaciekawiony
i podekscytowany. Moje dzieciństwo częściowo przypadło jeszcze na chude lata wojny, pochodziłem z ubogiej rodziny (ojciec
był strażakiem) – tak więc to, co wtedy zaobserwowałem w komunistycznej Polsce,
wyraźnie korespondowało z moimi doświadczeniami życiowymi. Różnice wynikały głównie z odmienności systemów politycznych. Pamiętam, że jeździliśmy wtedy po Waszym kraju autokarem – była to
zbiorowa trasa, tzw. package tour, z udziałem Elkie Brooks, The Artwoods i Billy J.
Kramer and the Dakotas – a w rogu pojazdu
siedziała niewiarygodnie piękna brunetka
w garniturze, o bardzo surowym wyrazie
twarzy. Zastanawiałem się, kto to może
być, a nikt nie chciał nam powiedzieć nic
konkretnego. Usiłując dowiedzieć się czegoś na własną rękę, spróbowałem zaprosić
ją na kolację. Okazało się, że nie może
przyjąć mojego zaproszenia, bo jest... fun-

dziom rozrywkę i radość, a nie prowadzić
jakąś edukację muzyczną czy kulturoznawczą. W praktyce wyglądało to tak, że
w trakcie próbowania jakiegoś utworu Ritchie zapytał, jak rozwijamy go dalej; mnie
akurat przypomniał się temat Allegretta
z Siódmej, więc zagrałem te znane akordy,
a Ritchie powiedział: „Świetnie, wykorzystajmy to”, choć w ogóle nie wiedział, że to
Beethoven! Założę się zresztą, że 95 procent nabywców tej płyty też tego nie wiedziało – nie było to zresztą aż tak ważne.
Bo przecież naprawdę zależało nam na
tym, aby nasza muzyka docierała do wszystkich potencjalnie zainteresowanych, bez
względu na stopień formalnego przygotowania do jej odbioru.
– Takie utwory jak Concerto for Group
and Orchestra sugerowałyby, że we wczesnym okresie działalności zespół Deep Purple, w głównej mierze za Twoją sprawą,
świadomie i konsekwentnie zmierzał w kierunku rockowo-klasycznej fuzji – było więc
w tym chyba coś więcej niż dawanie ludziom przyjemności i rozrywki. Kto Cię
w tej kwestii zainspirował?
JL: Brubeck to dla mnie ktoś nader ważny: zawsze byłem – nadal zresztą jestem –
jego wielkim fanem. Pytanie o moje świadome dążenie do rockowo-klasycznej fuzji

KRZYSZTOF KALIŃSKI

– Zacznijmy może od końca – dla fanów
„głębokiej purpury” miłego szczególnie...
Jon Lord: Tak, „Child in Time” to
utwór niezwykły – także dlatego, że, nie
uwierzycie, chyba dopiero teraz dotarło do
mnie, jak ogromną siłę ma w sobie.
W aranżacji orkiestralnej, opracowanej
przez kogoś innego, grałem go już kilka
miesięcy temu, ale bez satysfakcji, bo aranżacja bardzo mi się nie podobała. Opracowałem więc własną, która premierę miała
w Płocku, ku mojej wielkiej radości.
– Cofnijmy się trochę w czasie... Mamy
przed sobą pierwszy numer tygodnika
„New Musical Express” z 1968 roku, z informacją, że Chris Curtis, dawny perkusista The Searchers, zamierza założyć zespół
między innymi z Tobą, gitarzystą Ritchie’m
Blackmore’m, Robbie’m Hewlettem i Kenny’m Muddy’m. Grupę, która miała wtedy
powstać, uważa się na ogół za prapoczątek
Deep Purple, choć dwa ostatnie nazwiska
w ogóle nie zaistniały w „purpurowej” historii. A może je pamiętasz?
JL: Niestety, nie. Co do Curtisa, miewał
on różne dziwne pomysły: chciał na przykład zaproponować McCartney’owi miejsce w swoim zespole i był pewien, że Paul
powie: „Jasne, rzucam Beatlesów i przyłączam się do was”. Był to po prostu człowiek o bardzo wybujałej fantazji, choć
z dzisiejszej perspektywy nie mogę mówić
o nim z lekceważeniem, bo przecież dzięki
niemu nawiązałem kontakt z Blackmore’m,
a to radykalnie zmieniło moje życie.
– Przedtem – razem z Nickiem Simperem,
basistą pierwszego składu Deep Purple –
grałeś w Flowerpot Men, który zmierzał
w kierunku popowej psychodelii. Miał nawet
spory przebój Let’s Go To San Francisco,
przypominający San Francisco (Be Sure
To Wear Some Flowers In Your Hair)
Scotta Mc Kenzie. Czy występowaliście
z tym zespołem tylko na koncertach, czy były też plany nagrań studyjnych?
JL: Gdybym został tam dłużej, może tak
by i było, lecz pod koniec 1967 roku stwierdziłem, że muszę dać sobie spokój z tym komercyjnym piosenkowym repertuarem, który miał bardzo mało wspólnego z prawdziwym rockiem psychodelicznym z Zachodniego Wybrzeża USA. Potem dostałem telegram od Tony’ego Edwardsa z zapytaniem,
czy nadal jestem zainteresowany: chodziło
oczywiście o zespół z udziałem Blackmore’a, czyli późniejszy Deep Purple. Jak wiecie, byłem zainteresowany – co do Edwardsa
zaś, był to młody, bogaty biznesmen żydowskiego pochodzenia, wzorujący się na innym
młodym, bogatym biznesmenie żydowskiego pochodzenia, czyli Brianie Epsteinie. Myślał więc sobie: jeśli jemu, jako menadżerowi, udało się z The Beatles, dlaczego mnie
nie miałoby się udać z Deep Purple?
– W podobnych superlatywach można by
mówić o Keefie Hartley’u z The Artwoods,
gdzie grałeś wcześniej. Zespół ten, chyba
pierwszy naprawdę ważny w Twojej karie-

jest natomiast bardzo dobre i rzetelne – tyle
tylko, że nie do końca o to chodzi. Po prostu, uwielbiałem te czy inne klasyczne
utwory i starałem się nimi podzielić z ludźmi, by im sprawić radość – a więc na zupełnie innej zasadzie niż „musicie tego posłuchać, bo dowiecie się czegoś ważnego”.
– Patronem orkiestry, która Ci dziś towarzyszyła, jest Witold Lutosławski, nasz największy kompozytor drugiej połowy XX
wieku...
JL: Oczywiście, znam jego twórczość.
Znam też dzieła innych polskich kompozytorów: Symfonię pieśni żałosnych Góreckiego, tak różną od tego, co pisał wcześniej,
jej prawzór, czyli Stabat Mater Szymanowskiego, a nade wszystko iście niesamowity
Tren pamięci ofiar Hiroszimy Pendereckiego. Bodaj w 1966 roku w Danii, jeszcze na
etapie The Artwoods, pewien dziennikarz
tamtejszego radia zaprosił nas do siebie i zaprezentował tę właśnie kompozycję. Poczułem się jak znokautowany – ale tak przecież
działa muzyka prawdziwie wielka.
– Ritchie Blackmore, którego nazwisko
już tu padło, występował w Płocku, też na
Starym Rynku, ponad miesiąc temu. Archaizowany folk, jaki obecnie gra z Blackmore’s Night, mógłby sugerować, że podąża
w podobnym kierunku, jak ongiś Ty na Sarabande – choć przecież często mówiono
o różnicach między Wami...
JL: Słyszałem o jego płockim występie.
Co do stylu, jaki obecnie uprawia, jest to
chyba przede wszystkim kwestia indywidualnych dyspozycji i wyborów: robi, co akurat chce czy musi – dokładnie tak jak ja. Nie
zgadza się to, być może, z oczekiwaniami
wielu słuchaczy, którzy – z racji tego, że
obaj graliśmy kiedyś w bardzo popularnej
grupie hard rockowej – spodziewają się,
może podświadomie, że będziemy kontynuować ten styl. Bardzo podoba mi się to,
co obecnie robi Ritchie – a także jego wiara w to, co robi.
– Jak oceniasz płocką orkiestrę?
JL: Byli świetni. Pamiętam zupełnie fatalne wykonanie Concerto w Hollywood
Bowl w Kalifornii w 1970 roku, kiedy to
renomowana Los Angeles Philharmonic
Orchestra grała bez żadnego zaangażowania, po prostu byle jak. Płoccy instrumentaliści zaś dali z siebie wszystko. To się wyraźnie czuło na estradzie i było to piękne.
A przecież tekst nutowy tego utworu jest
raczej trudny – tak dalece, że nawet słynna
London Symphony Orchestra miała kłopoty z jego interpretacją...
– Podczas prób odnosiło się wrażenie, że
płocka orkiestra też podchodzi do niego
z dużym lękiem...
JL: Z próby na próbę było coraz lepiej –
a na samym koncercie naprawdę już wspaniale. Zaraz po koncercie jeden ze słuchaczy
z pierwszego rzędu – chyba był to prezydent
jakiegoś niewielkiego miasta niedaleko
Płocka – podszedł do mnie i powiedział, że
chętnie widziałby taki koncert u siebie.
– Dziękuję serdecznie za niezapomniany
wieczór i miłą, pouczającą rozmowę, która
oby była początkiem wspaniałej przyjaźni –
jak powiadają w pamiętnym filmie Casablanca.
PS Cały wywiad ukaże się w najbliższym numerze „Gościńca Sztuki”, wydawanym przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
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Cenne starodruki z Biblioteki im. Zielińskich w Płocku odzyskają świetność dzięki pieniądzom z Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”

X Letni Festiwal Muzyczny

Mocny początek
6 lipca 2008 roku na pewno przejdzie
do historii płockiego życia muzycznego.
Na rynku staromiejskim wystąpił tego
dnia, w ramach inauguracji X Letniego
Festiwalu Muzycznego, Jon Lord: artysta światowej renomy, łączący w swej
twórczości style tak różne, jak rock i szeroko pojęty blues, oraz swobodne rozumiana „poważna” klasyka. Choć największą sławę zyskał jako pianista słynnej
hard rockowej grupy Deep Purple, której
„znakiem rozpoznawczym” były jego partie solowe na organach Hammonda, zmierzał on zarazem w kierunku „symfonizacji” jej brzmienia. Wyrazistym przykładem tych klasycyzujących ambicji był
Concerto for Group and Orchestra, nagrany przez Deep Purple w 1969 roku
z towarzyszeniem znanej w świecie Royal Philharmonic Orchestra, łączący klasyczną trzyczęściową formę koncertu instrumentalnego z barokową techniką concerto
grosso.
Odszedłszy ostatecznie od Deep Purple
w 2002 roku, artysta skupił się niemal wyłącznie na „symfonicznych” eksperymentach w rodzaju Boom of the Tingling
Strings, Disguises, czy From Darkness to
Light i Durham Concerto. Na program
płockiego występu złożyły się wszakże
utwory starsze: wspomniany wcześniej
Concerto for Group and Orchestra, Pavane, Gigue, Bouree i kompozycja tytuło-

Polskie pejzaże
Do 1 sierpnia w Domu Darmstadt
ogladać można było wystawę malarstwa
Anny Łuczyńskiej.
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wa z Sarabande oraz utrzymane w klimacie subtelnego, lirycznego popu, kompozycje z późniejszych płyt autorskich: Pictured Within (1998) i Beyond the Notes
(2004). Na ostatni bis artysta powrócił do
kanonu Deep Purple, wykonując pamiętny Child in Time.
W roli dawnych „purpurowych” towarzyszy Lorda nie najgorzej w sumie odnaleźli się młodzi polscy muzycy sesyjni
z dodatkiem dwojga wokalistów. Płocka
Orkiestra Symfoniczna, zarówno w dość
złożonych, trochę prokofiewowskich fakturach w skrajnych częściach Concerto,
jak i w „transowym”, zainspirowanym
Bolerem Ravela crescendo w Bouree, poradziła sobie nadspodziewanie dobrze –
sądząc po przebiegu prób, w dużej mierze
dzięki tryskającemu energią Mishy Damevowi, utalentowanemu szwajcarskiemu dyrygentowi o francusko-bułgarskim
rodowodzie. Sam maestro, kilkakrotnie
goszcząc w Polsce z Deep Purple, dopiero
teraz wystąpił solo i wydawał się ukontentowany tym faktem, a także entuzjastycznymi reakcjami około tysiąca słuchaczy,
którzy na spotkanie z nim przyjechali niemal z całej Polski. Na estradzie objawił
dużą swadę, zarówno muzyczną (fortepian, organy Hammonda), jak i konwersacyjną, okazał się bowiem przemiłym,
otwartym na dialog z publicznością, konferansjerem własnego występu.
AD

Artystka urodziła się we Włocławku
na Kujawach. Dyplom uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu; w pracowni profesora Jana Pręgowskiego.
Należy do Związku Artystów Plastyków
Polska Sztuka Użytkowa w Opolu. Jest
członkiem grupy artystów ”Read Horse” na Ukrainie i Rady Programowej
Stowarzyszenia Popierania Galerii Koszelówka. Współpracuje z Gostynińskim Towarzystwem Popierania Twórczości Plastycznej.
Uprawia malarstwo sztalugowe oraz
prowadzi pracę pedagogiczną z młodzieżą w zakresie plastyki. Organizuje
plenery i warsztaty artystyczne. Swoje
prace wystawiała m.in. w Łazienkach
Królewskich w Warszawie, Galerii Koszelówka, Lipcach Reymontowskich,
Koninie, Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, a także zagranicą – w Niemczech, Rosji i Czechach.
(eo)

Renowacją starodruków zajmuje się Fundacja Odnowy Zabytków Płocka im. Bolesława Krzywoustego. Organizację w 2006
roku powołało Towarzystwo Naukowe
Płockie. Jej celem jest przede wszystkim ratowanie i odnowa płockich zabytków, inicjowanie działań zapobiegających ich degradacji, upamiętnianie dziedzictwa narodowego. Program wpisuje się w Strategię
Zrównoważonego Rozwoju Płocka i cele
Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”.
W II edycji konkursu grantowego Fundacja Odnowy Zabytków zaproponowała
program „Poszanowanie własnego dziedzictwa – edukacja regionalna jako dziedzictwo kulturowe w regionie”. – W ramach
programu zaplanowaliśmy konserwację
starodruków: Cnapiusa „Thesaurus Polono-latino-graeca” z 1643 r., ks. Andrzeja
Karpia „Lutnia wdzięczno-brzmiąca”

z 1646 r. i ks. Stefana od s. Woyciecha
„Mistyczne miasto Boskie” z 1730 r. – mówi Dorota Dądzik, dyrektor Fundacji i koordynator projektu. Renowacją starodruków zajmuje się pracownia konserwatorska, zakończenie prac planowane jest na
sierpień tego roku.
W ramach tego projektu Fundacja planuje zorganizować jesienią seminarium poświęcone ochronie zabytków Płocka i Ziemi
Płockiej. Skierowane będzie przede wszystkim do uczniów płockich szkół ponadpodstawowych. Uczniowie podstawówek natomiast będą mogli wystartować w konkursie
plastycznym „Zabytki Płocka – to historia
twojego miasta”. Konkurs zostanie ogłoszony we wrześniu.
Na renowację starodruków Fundacja
„Fundusz Grantowy dla Płocka” przyznała
grant w wysokości 4.400 zł.
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Katarynek czar
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Papierowe zabytki

Już po raz trzeci gościliśmy
w Płocku kataryniarzy. W sobotę
i niedzielę (28-29 czerwca) mogliśmy podziwiać ich kunszt i stare instrumenty na Starym Rynku. Nietypowe dźwięki stanowiły również
oprawę mszy św. o godz. 12 w Stanisławówce. Swoją i cudzą twórczość
na katarynkach zaprezentowali wykonawcy z Polski, Niemiec, Belgii
i Holandii. Szkoda, że słuchaczy było niewielu. Chyba znów zawiodła
reklama imprezy, tzn. jej brak.
(j)

W Księgarni Literackiej

Kolorowe wiersze i obrazy
Bohaterką kolejnego już, czerwcowego
poetyckiego spotkania w Księgarni Literackiej przy ul. Kolegialnej była Maria Kruk
Sieczkowska. Zaprezentowała nie tylko
próbkę swojej wierszowanej twórczości ale
i obrazy, bo malarstwo to jej druga pasja.
Tak w jednej jak i w drugiej, bardzo istotną
rolę stanowią barwy, którymi autorka – w
słowie i na płótnie – swobodnie dysponuje.
Spotkanie poprowadził Witold Mierzyński,
poeta i aktor płockiego Teatru Dramatycznego. Oto fragment jednego z jej wierszy
z tomiku pt. „Strofy wiatru”.
Powitanie lata
Lato kapryśne
w moim wierszu
będziesz upalne
zapachniesz sianem
macierzanką i miętą
Szczebiotem ptaków
kwitnące bzy obudzisz
O świcie łąki
białymi bocianami

wymalujesz
W pasma sadów
wepniesz soczyste wiśnie (...)
Ponieważ spotkania w księgarni zyskują coraz większe grono bywalców,
wydzielono dla nich przytulny kącik,
ozdobiony obrazami płockich malarzy,
a na półkach są tomiki wierszy rodzimych twórców.
(j)
Sygnały Płockie
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Płocka Galeria Sztuki zaprasza na zbiorową wystawę fotograficzną trzech artystów: Tadeusza Rolke, Wojciecha Prażmowskiego i Mariusza Młynarkiewicza.

Matka Boska Cukierkowa
Ten ostatni to urodzony w 1974 r. płocczanin, zawodowo zajmujący się fotografią
i grafiką komputerową w Płockiej Galerii
Sztuki, od 1996 r. członek Płockiego Towarzystwa Fotograficznego, który tak naprawdę jest na początku drogi twórczej,
choć ma już na swym koncie kilka nagród,
m.in. na I Ogólnopolskim Biennale Miniatury Cyfrowej. Jego debiut to cykl stylizowanych, kolorowych zdjęć w stylu retro
wykonanych w jednej z opuszczonych
płockich kamienic – pomysł ciekawy, choć
nie odkrywczy, zdjęcia sprawne technicznie, ale z nieco nachalną symboliką.

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Głównych bohaterem wystawy jest Tadeusz Rolke (1929) z Warszawy, artysta
fotografik, prekursor polskiej fotografii
reportażowej, często bywający w Płocku,
chociażby jako juror Biennale Plakatu Fotograficznego. Rolke fotografował już
w czasie Powstania Warszawskiego, ale
prawdziwe początki jego twórczości przypadają na lata 50. XX w. I to fotografie
z tamtego okresu, są najciekawszymi na
tej wystawie. W swych reportażach pokazywał ówczesną polską rzeczywistość, m.
in. warunki życia przymusowo osiedla-

nych Romów. W 1970 r. wyemigrował do
Niemiec, gdzie współpracował ze Sternem, Die Zeit, Spiegel’em, i Art. Obecnie
współpracuje z „Magazynem Gazety Wyborczej” i wykłada na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
W Płocku możemy zobaczy mini-retrospektywną wystawę jego prac; od tych
z połowy ubiegłego stulecia po ostatnie
akty.
Dla mnie jednak najciekawsze, kryje się
na I piętrze Płockiej Galerii Sztuki, gdzie
„schowano” Wojciecha Prażmowskiego
(ur. 1948 w Częstochowie) – jednego
z najbardziej znanych – jak podaje PGS –
poza krajem, przedstawicieli nurtu fotografii kreacyjnej. Równie fascynujące na
wystawie są jego fotografie (nawet te robione dla domów mody) jak i jego fotoobiekty, chociażby drewniane pudełko
z szybką na wieku w kształcie wizerunku
Matki Boskiej Częstochowskiej, pod którą
piętrzą się cukierki. Zresztą motyw grzechu i kary, wiary postrzeganej przez pryzmat konsumpcjonizmu, najbardziej przyciąga uwagę na tej wystawie. Artysta, choć
niechętny cyfrowymi nowinkami, z wielkim szacunkiem odnoszący się fotografii
analogowej, od samego początku chętnie
stosował zabieg fotomontażu, zabawy fotografią traktowaną jako obiekt w przestrzeni. Warto zobaczyć jej efekt. W Płocku prezentowane są także prace z zapoczątkowanego w 1995 r. cyklu Hommage
a... poświeconego wybitnym twórcom XX
wieku, m.in. Hitchcocka (zarówno instalacja – obiekt jak i fotografia).
Pomimo, że oglądanie prac dwóch,
ważnych w polskiej fotografii, artystów to
rzecz niezwykle przyjemna, to zabrakło
mi na tej wystawie ogólnej koncepcji,
idei, która połączyłaby tak różnych twórców. Bo sam fakt, że tworzyli jeszcze
w ubiegłym wieku to jeszcze nie powód.
Wystawa czynna do końca wakacji. (rł)

Z godzinnym opóźnieniem i w ulewnym deszczu rozbrzmiewały w niedzielny późny wieczór (13 lipca) „Hity na czasie” na płockim lotnisku. Największa trasa koncertowa z przebojami Radia Eska, transmitowana jest przez
TVP 2. Płocka transmisja, rozpoczęta z opóźnieniem, trwała 45 minut i wg organizatorów obejrzały ją 2 mln widzów. Na lotnisku bawiło się kilka tysięcy,
przemoczonych do suchej nitki, fanów muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej.
Impreza kosztowała miasto 500 tys. złotych.
(j)
Sygnały Płockie

Mój Płock, mój Darmstadt
Jedną z imprez jubileuszowych na 20lecie partnerstwa Płocka i Darmstadt
(Niemcy) będzie wspólna wystawa fotograficzna dwóch autorów – darmstadtczyka i płocczanina. Na ekspozycji, która zostanie otwarta 5 sierpnia w Domu
Darmstadt, będziemy mogli przekonać
się, jak widzi nasze miasto Gottfried
Scheel-Häfele (był w Płocku w maju)

i co ciekawego podczas tygodniowego
pobytu (w czerwcu) w naszym niemieckim mieście partnerskim zobaczył Piotr
Hejke. Ta sama wystawa zostanie następnie zaprezentowana w Darmstadt
pod koniec 2008 roku.
Efekt pracy obu fotografów oglądać będzie można do 24 sierpnia. Otwarcie we
wtorek o godz. 18, wstęp wolny.
(j)

„W skwarze lipca, przy bezchmurnym niebie, twórczo nam upływał czas”- artyści śpiewająco zakończyli Ogólnopolski Plener Malarski

„Płock w obrazach”
Plener trwał od 1 do 10 lipca. W tym czasie artyści z Płocka, Warszawy, Krakowa,
Bornego Sulinowa i Sankt Petersburga oraz
uczniowie płockiej szkoły plastycznej
uwiecznili zabytki miasta na prawie 40
obrazach. Inspiracją przede wszystkim była
Wisła, Wzgórze Tumskie z Katedrą i Stary
Rynek. Nie zabrakło jednak także nowoczesności; artyści namalowali między innymi instalację petrochemiczną oraz nowy
i stary most.

Plastyczny krajobraz
I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku
organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Pamiętajcie o ogrodach”. Adresowany jest szczególnie do
uzdolnionej plastycznie młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych, która swą przyszłość wiąże z waloryzacją krajobrazu kulturowego, jego wykorzystaniem w projektach zagospodarowania przestrzennego,
restauracją przestrzeni parkowych, komponowaniem ogrodów itp. Głównymi na-

Plener, zorganizowany przez Płockie
Stowarzyszenie Twórców Kultury, miał na
celu przede wszystkim promocję miasta.
Prace namalowane techniką olejną na specjalnym poplenerowym wernisażu wystawiono w Spółdzielczym Domu Kultury.
W połowie sierpnia obrazy zobaczyć będzie można w Ratuszu.
Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” (w ramach II edycji konkursu grantowego) na organizację pleneru Płockiemu
Stowarzyszeniu Twórców Kultury przyznała 4 tys. zł.
IT

grodami w konkursie będą bowiem indeksy na Wydział Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu warszawskiej Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego, jednego
z współorganizatorów przedsięwzięcia.
Patronat honorowy nad konkursem objęli: minister kultury i dziedzictwa narodowego – Bogdan Zdrojewski, rektor SGGW
– prof. Tomasz Borecki, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik
i prezydent Płocka – Mirosław Milewski.
Terminy i regulamin konkursu podane
zostaną w terminie późniejszym.
(j)

Między kolorem i światłem
Muzeum Mazowieckie w Płocku zaprasza do sali wystaw czasowych na „Malarstwo Ewy Koniecznej Matysek-Mazur”.
Absolwentka warszawskiej Akademii
Sztuk Pięknych na stałe mieszka w Los
Angeles w Kalifornii, gdzie zyskała opinię znakomitego konserwatora dzieł sztuki, wykonując prace konserwatorskie dla
muzeów, galerii oraz znaczących kolekcji
prywatnych. Równolegle do działalności
konserwatorskich Ewa Konieczna Matysek – Mazur uprawia własną twórczość
malarską. Bierze udział w wystawach ar-

tystów zachodniego wybrzeża Stanów
Zjednoczonych. Miała również wystawę
w Polsce – w krakowskiej galerii Artemis.
Otrzymała m.in. I i II nagrodę w kategorii
martwa natura na prestiżowej dla środowiska artystycznego Stanów Zjednoczonych wystawie Złotego Medalu w California Art Club w 1996 roku oraz nagrody na
wystawie Złotego Medalu w 1998 roku.
Ma lu je mar twą na tu rę, por tre ty
i pejzaże.
Wystawa czynna do 31 sierpnia. Bilety w cenie 3 zł.
(op. rł)

21

Juniorzy Mistrzami

Czwórka bez sternika juniorów młodszych (od lewej): Damian Kruszyński, Łukasz Lewandowski, Gabriel Felbór, Dawid Przedpełski

Zwycięstwa na medal
W dniach 17-20 lipca w Niemczech
zostały rozegrane Młodzieżowe Mistrzostwa Świata. Również Płockie Towarzystwo Wioślarskie na tej prestiżowej
imprezie miało swoich czterech zawodników (Dominik Kubiak, Tomasz Cichocki, Dawid Kubiak i Radosław
Milczarek). Bardzo pechowo wystartowała osada czwórki bez sternika, w której płynął Radosław Milczarek. Zatrucie
pokarmowe zawodnika z tej osady pozbawiło ją szansy walki o finał i miejsca
medalowe. Następnym płockim zawodnikiem, który przystąpił do walki na torze był Dawid Kubiak w konkurencji
czwórek podwójnych. Osada ta, po pasjonującej walce, zajęła III miejsce.
Jak zawsze ukoronowaniem każdych
regat wioślarskich, a szczególnie tych
najwyższej rangi jest bieg ósemek, na finał którego wszyscy oczekują z największym zainteresowaniem. W tej koronnej konkurencji wioślarskiej płynęło
dwóch wioślarzy PTW (Dominik Kubiak, Tomasz Cichocki), którzy po morderczym wyścigu do ostatnich metrów,
zajęli III miejsce i zdobyli brązowy
medal. Na ten rewelacyjny wynik na
Młodzieżowych Mistrzostwach Świata
polskie i płockie wiosła czekały od dawna. Zadowolony z występów swych zawodników był trener Grzegorz Stellak.
Mistrzostwa Europy dla juniorów

W tym samym terminie w Szkocji
w miejscowości Coork został rozegrany
Puchar Europy, w którym wystartowały
reprezentacje 12 państw. Również i na
tej najważniejszej imprezie w Europie
dla juniorów nie zabrakło reprezentantów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego (Grażyna Pietrzak, Damian
Salak, Damian Plewiński, Kamil Zajkowski). Grażyna Pietrzak wspólnie
z zawodniczką z Torunia w konkurencji
dwójek podwójnych zajęła VI m. Trenerem płockiej zawodniczki jest
Agnieszka Lepczak. Następnie do walki
na torze przystąpili Salak i Plewiński,
którzy wspólnie z dwoma partnerami
z Poznania (w konkurencji czwórek bez
sternika) zajęli rewelacyjne II miejsce
i zdobyli srebrny medal. Jako ostatni
z płockich wioślarzy wystąpił Kamil
Zajkowski w konkurencji jedynek. Był
to wyścig, który wzbudzał największe
zainteresowanie, gdyż zawodnik przez
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dwa tygodnie przed startem, ze względu
na chorobę, przy pomocy antybiotyków
był stawiany przez lekarzy „na nogi”.
Dlatego za zgodą trenera kadry nie brał
udziału w regatach kwalifikacyjnych
w Bydgoszczy i start w Pucharze Europy w Szkocji był jego pierwszym startem po chorobie. Kamil Zajkowski nie
zawiódł i pokazał, że jest twardym zawodnikiem o olbrzymich możliwościach i w przepięknej walce zdobył
brązowy medal. Trenerem płockich
wioślarzy jest Jacek Karolak.
Mistrzostwa Polski
dla juniorów młodszych

W tym samym terminie w Kruszwicy
odbyła się Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży. Rewelacyjnie spisali się
podopieczni trenera Jacka Karolaka
w konkurencji czwórek bez sternika
(Damian Kruszyński, Łukasz Lewandowski, Gabriel Felbór, Dawid Przedpełski), którzy zdobyli złoty medal. Ci
zawodnicy byli również faworytami
w konkurencji czwórek ze sternikiem
(ster. Łukasz Sokołowski), ale awaria
steru 300 metrów po starcie pozbawiła
ich zwycięstwa. Ostatecznie ukończyli
wyścig na V miejscu. O dużym pechu
sportowym może mówić także osada
czwórki podwójnej juniorów trenera
Karolaka, która zajęła IV miejsce. Do
medalu zabrakło bardzo niewiele.
W podobnej sytuacji znalazła się ósemka juniorów młodszych trenera Jerzego
Podsędka, która cały tor płynęła w bezpiecznej strefie medalowej, ale ostatnie
metry finiszowe zdecydowały o zajęciu
IV miejsca. Wspaniale spisała się
czwórka podwójna juniorek młodszych
(Lena Nowakowska, Andżelika Pietras,
Aneta Białaszek, Paulina Reńda), podopieczne Agnieszki Lepczak, zasilając konto medalowe Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego kolejnym „srebrem”.
Warto dodać, że wioślarze i wioślarki
PTW (z wyjątkiem grupy młodzieżowej) są równocześnie uczniami Szkoły
Mistrzostwa Sportowego przy ZST „70”
w Płocku. Przygotowania i start w zawodach jest możliwy dzięki wsparciu
przez Urząd Miasta Płocka, PKN Orlen
oraz Basell Orlen Polyolefins.
Waldemar Rogowski
Sekretarz Zarządu PTW

Piłkarze Wisły Płock wywalczyli Mistrzostwo Polski do lat 17. To największy
sukces naszego klubu w piłce młodzieżowej.
Dzięki zwycięstwom z Lechią
Gdańsk i Salosem Szczecin (4:2) oraz
korzystnym wynikom innych gier, nafciarze z rocznika 1991 zapewnili już sobie złote medale. Umiejętności młodych
płocczan wysoko ocenił były trener reprezentacji juniorów Andrzej zamilski.Wynik podopiecznych Zbigniewa
Mierzyńskiego jest największym sukcesem Wisły Płock w dziejach piłki mło-

dzieżowej. Jeszcze nigdy nasz Klub nie
zdobył medalu Mistrzostw Polski,
a Młode Orły od razu sięgnęły po złoto.
Warto przypomnieć, że ta sama ekipa
przed trzema laty zdobyła Nike Cup,
czyli nieoficjalne Mistrzostwo Polski
do lat 14.
K. K.

Nie tylko umysł

Dla dzieciaków, które chcą pomyśleć
trochę nawet w czasie wakacji, Relaks
zorganizował dwa turnieje. W pierwszym „Z krzyżówką na ty” (16 lipca)
wzięły udział dzieci z osiedla Kochanowskiego. Drugi zorganizowany został wspólnie z SDK i Urzędem Miasta
18 lipca. Po turnieju sportowym najmłodsi mogli zmierzyć się w rozgrywkach umysłowych. Każde dziecko
otrzymało nagrody, m.in. zabawki, artykuły szkolne.
A już 23 sierpnia dorośli zmierzą się
w IV Ogólnopolskim Turnieju o Mistrzostwo Miasta Płocka. Głowę „łamać” będzie ok. 40 osób z całej Polski. Impreza
rozpocznie się o godz. 12 w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica. Relaks zaprasza wszystkich, którzy chcieliby pokibicować szaradzistom z Płocka. Po zakończeniu turnieju na uczestników czeka rejs
statkiem po Wiśle.
(m.d.)

Płocki Klub Miłośników Rozrywek
Umysłowych „Relaks” zajmuje się nie tylko rozwiązywaniem krzyżówek czy szarad. Organizuje także wycieczki dla dzieci.
Na początku lipca 42 maluchów (wraz
z opiekunami) z klubu osiedla Dworcowa
i Spółdzielczego Domu Kultury odwiedziło skansen w Sierpcu. Impreza była możliwa dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta oraz Urzędu Marszałkowskiego, który
zafundował bilety wstępu. 25 lipca druga
grupa dzieci pojechała do Sierpca. Tym razem możliwość obejrzenia Muzeum Wsi
Mazowieckiej mieli najmłodsi z klubów
osiedla Łukasiewicza i Kochanowskiego.
W drugiej dekadzie sierpnia 42 dzieci
wyjedzie do Kołacinka, gdzie znajduje się
Park Jurajski. Jednodniową wycieczkę
dofinansowało Ministerstwo Zdrowia.

Rusza I liga
W atmosferze przepychanek na linii
PZPN, Ekstraklasa S.A. i Trybunału
Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim
Komitecie Olimpijskim odbywają się
przygotowania płockiej Wisły do nowego sezonu w zreorganizowanej (przynajmniej, jeśli chodzi o nazewnictwo) I lidze. Choć decyzje piłkarskiej centrali

nie dotyczą bezpośrednio płocczan, to
zawirowania co do składu poszczególnych lig mogą zakłócić terminarz rozgrywek. Na zorganizowanej 24 lipca
konferencji prasowej nowy trener płocczan Mirosław Jabłoński zapewniał, że
jego zespół jest już przygotowany, aby
w każdej chwili podjąć walkę o ligowe
punkty. Jednocześnie wraz z wiceprezesem Januszem Matusiakiem podkreślali, że tak odmłodzona drużyna nie zawsze i wszędzie będzie zdobywać komplet punktów, co z kolei może poskut-

Wisła Płock: Kwiatkowski – Racki
(Błaszczyk), Bieńkowski, Woroniecki,
Skumórski – Skrzynecki, Adamczyk, Paczkowski (Nowak), Klepczyński (Kowalczyk) – Łazicki (Świstak), Kustra (Jaroń).

kować brakiem awansu do ekstraklasy.
Zdaniem obu panów nikt z tego nie będzie robił tragedii. Według opinii Janusza Matusiaka, najpierw klubowi potrzebny jest ład organizacyjny, który
z pewnością zaowocuje pozyskaniem
kolejnych sponsorów, a to przełoży się
na większe możliwości transferowe.
Co do kadry zespołu z jakim przyjdzie rywalizować Wiśle o najwyższą
klasę rozgrywkową to trener Jabłoński
stwierdził bez entuzjazmu, że obecna
drużyna jest na miarę obecnego budżetu, który kształtuje się na poziomie 7
milionów złotych. Sporą jego część
pochłaniają zobowiązania klubu wobec
zawodników, którzy nie są przydatni do
zespołu, ale mają podpisane kilkuletnie
kontrakty. Duże kłopoty są jeszcze z pozycją bramkarza, ponieważ nie dograna
jest sprawa kontraktu Roberta Gubca,
a w odwodzie pozostaje tylko 17-letni
Łukasz Skowron. Pozostała część zespołu to mieszanka rutyny z młodością,
z której pierwszoplanową postacią może
zostać wypożyczony z Legii Warszawa
Kamil Majkowski. Kto się jednak
sprawdzi i na kogo będzie stawiał trener
Jabłoński zweryfikuje boisko. Pierwszy
mecz na stadionie przy Łukasiewicza
odbędzie się 2 sierpnia o godzinie 18.
Przeciwnikiem wiślaków będzie GKS
Jastrzębie, a o szczególną oprawę meczu na trybunach ma zadbać Stowarzyszenie Sympatyków Klubu Wisła Płock.
Nie pozostaje zatem nic innego jak na
własne oczy przekonać się o sile nowej
P.N.
drużyny.
Sygnały Płockie

*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*
W drugiej połowie września (20-21) odbędzie się w Płocku druga edycja Rajdu Orlen. Do naszego miasta przyjedzie czołówka polskich i europejskich załóg rajdowych. Sponsorem tytularnym imprezy jest PKN Orlen, a generalnym
Urząd Miasta Płocka.

XIII Płocki Międzynarodowy Festiwal Piłki Ręcznej dla Dzieci i Młodzieży

Zlot Uczniowskich
Po dwóch stronach Wisły Klubów Sportowych
W połowie czerwca 2008 r. Miejski
Międzyszkolny Klub Sportowy „Jutrzenka” był organizatorem XIII Płockiego
Międzynarodowego Festiwalu Piłki Ręcznej dla Dzieci i Młodzieży, w którym
uczestniczyły 44 kluby z Polski i zagranicy. W ciągu dwóch dni rozegrano 154 mecze w 8 kategoriach wiekowych na siedmiu obiektach: 3 halach, boisku o sztucznej nawierzchni, boiskach asfaltowych
przy SP nr 23 i Gimnazjum nr 8.
Oto końcowe wyniki piłkarskiego festiwalu i zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych:
– dziewczęta: r. 1997 Migle Lazutkajte
(Litwa) – najlepsza zawodniczka Gaja Kanas, r. 1996 Varsovia Warszawa – zawodniczka Klaudia Zalewska, r. 1995 UKS 23
Płock – zawodniczka Joanna Zaręba,

Rajd Orlen jest w tym roku częścią eliminacji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Po raz pierwszy został
zatwierdzony także jako runda Pucharu
Europy Centralnej. To dlatego, że jest
kandydatem do mistrzostw Europy 2009
i do Płocka przyjadą obserwatorzy z FIA
(Federation Internationale de l’Automobile – Międzynarodowej Federacji Samochodowej). Od ich oceny rajdu, jego tras,
przygotowania i poziomu bezpieczeństwa
zależy, czy uda się podnieść rangę zmagań kierowców ścigających się w Płocku
i pod miastem. I czy za rok zobaczymy
najlepszych europejskich kierowców.
Tegoroczna trasa rajdu została rozszerzona i zmodyfikowana w stosunku do
roku poprzedniego. Tylko trzy spośród
zeszłorocznych odcinków specjalnych
pozostaną trasami Rajdu Orlen 2008. Będą one miały jednak zmieniony kierunek.
Resztę zaprojektowano od początku. Jest
to wymóg rajdu w ramach Pucharu Europy Centralnej, gdzie minimalna długość
odcinków specjalnych wynosi w sumie
170 kilometrów. Nowe OS-y będą bardzo
widowiskowe. Rajd rozpocznie się prologiem rozgrywanym w Płocku – między
Starym Miastem a Wisłą, co dodatkowo
urozmaici rywalizację najlepszych polskich i zagranicznych kierowców. Rajdowcy przejadą „mostówką” pierwszy
raz po południu, a drugi raz – po zmierzchu, ok. godz. 20.30. To będzie prawdziwa gratka dla miłośników sportów samochodowych – rajdówki z halogenami,
mknące między drzewami ul. Mostowej.
Nowością będzie również to, że po raz
pierwszy w tym roku rajdowcy ścigać się
będą po obu stronach Wisły. – Dzięki temu
większa liczba kibiców będzie miała możliwość podziwiania zmagań podczas rajdu,
a kierowcy sprawdzą się na całkowicie nowych trasach – mówi Zdzisław Siwiński,
zastępca dyrektora rajdu. – Specyfika trasy
na Mazowszu pozostanie jednak bez zmian:
szybkie zakręty, dużo szczytów, wybijających pagórków i hopek, gdzie zawodnicy
będą tracili przyczepność z podłożem. Kibice mogą więc liczyć na sportowe emocje.
Sygnały Płockie

Do 5 września nie będzie znana dokładna trasa rajdu. Organizatorzy podadzą ją dopiero po zatwierdzeniu przez
Polski Związek Motorowy. A wszystko
dlatego, aby wszyscy uczestnicy Rajdu
Orlen 2008 mieli takie same szanse zapoznania się z trasą.
Wiadomo jednak, że organizatorom
udało się zawrzeć porozumienie z samorządem gminy Mochowo i przygotują
bród. Będziemy mieli więc okazję zobaczyć, jak samochody pokonują strumień.
– Najważniejsze dla nas jest jednak
bezpieczeństwo, szczególnie kibiców –
dodaje Siwiński. – Kierowcy w swoich
samochodach mają zamontowane specjalne klatki, odpowiednie pasy i siedzą
w fotelach kubełkowych. Natomiast kibiców, znajdujących się na trasie przejazdu, nie chroni nic.
Dlatego podczas Rajdu Orlen zostanie zastosowany, doskonale sprawdzający się system zabezpieczenia tras, polegający na wygradzaniu ich dwoma rodzajami taśm asekuracyjnych. Kolorem
czerwonym oznaczone będą szczególnie
niebezpieczne miejsca, tzw. koperty,
czyli obszary, w których samochód może wypaść z trasy. Kolorem zielonym
zostaną oznakowane miejsca bezpieczne, szczególnie rekomendowane dla kibiców. Podsumowując, zasada jest prosta: rajd można oglądać z tego miejsca,
gdzie jest zielona taśma. Tam, gdzie jest
czerwona, nie wolno przebywać. I zawsze należy stosować się do poleceń ludzi ubezpieczających trasę. – Wbrew
pozorom, kibice, którzy stoją dalej, dużo
lepiej widzą – mówi Romuald Chałas,
prezes Automobilklubu Polski, organizator Rajdu Orlen. – Nie zakładamy
taśm złośliwie, aby utrudnić kibicom obserwację, ale dla ich bezpieczeństwa.
Do Płocka zjadą doskonali kierowcy,
ale prawa fizyki nie podlegają dyskusji
i nikt na nie nie ma wpływu.
Dla obserwatorów będą przygotowane także specjalne parkingi oraz punkty gastronomiczne.
Małgorzata Danieluk

r. 1993/94 MMKS Jutrzenka Płock – zawodniczka Alexandra Rędzińska.
– chłopcy: r. 1997 MUKS Czarni Regimin – najlepszy zawodnik Jakub Daszczyński, r. 1996 MUKS 21 Płock – zawodnik Marcin Ruciński, r. 1995 UKS 23
Płock – zawodnik Igor Królikowski, r.1993-94 SKF Wisła I Płock – zawodnik Adrian Wojkowski.
Zwycięskie zespoły otrzymały puchary
i statuetki, najlepsi zawodnicy medale,
a trenerzy nagrody pieniężne.
Współorganizatorami zawodów byli:
Urząd Miasta Płocka, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Miejski Zespół Obiektów Sportowych i Związek Piłki Ręcznej.
(j)

Ponad pięćdziesięciu zawodników wystartowało w III Triathlonie o Puchar Prezydenta Płocka

Ludzie z żelaza ścigali się na Sobótce
Triathlon to niezwykle ciekawa dyscyplina sportu, która narodziła się w latach 70. ubiegłego wieku w USA. Zawody składają się z pływania, jazdy na
rowerze oraz biegu. Zawodnicy, którzy
ukończą najdłuższy dystans triathlonu
(3,8 km pływania, 180 km jazdy na rowerze oraz bieg na dystansie maratonu)
mogą poszczycić się mianem Ironmana
(człowieka z żelaza). W celu zachęcenia
amatorów mocnych wrażeń płocki
triathlon rozegrano na dystansie sprinterskim (0,75 km pływania, 20 km roweru oraz 5 km biegu). Po raz trzeci z rzędu płocki triathlon wygrał Filip Przymusiński z UAM Triathlon Poznań. W walce o drugie miejsce lepszy okazał się
Marcin Jankowski z Diamentu Gniezno,
który pokonał Bartosza Kubickiego
z Wircom Włocławek. Także wśród kobiet rywalizacja była bardzo wyrównana. Zwyciężyła Ewa Komander z TS
Olimpia Poznań przed Agnieszką Cie-

ślak z Warszawy. Z jednominutową
stratą do czołowej dwójki do mety dotarła Joanna Wojtaszek z UAM Triathlon Poznań.
Zażarta walka o podium trwała w kategorii płockich triathlonistów. Czołowe
miejsca przypadły trzem płockim ironmanom. Zwyciężył Waldemar Gieres, pomysłodawca płockiego triathlonu, przed
dwoma weterenami: Stanisławem Dymkiem oraz Czesławem Mączyńskim.
Zmaganiom triathlonistów towarzyszył
auqathlon dla dzieci, czyli pływanie na
200 metrów i bieg na dystansie 1 km.
Najlepszymi z 20-osobowej stawki okazali się: Martyna Kłobukowska z Sierpca
oraz Rafał Stefański z Poznania.
Organizatorzy zawodów: Miejski Zespół Obiektów Sportowych, Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA, Urząd
Miasta Płocka oraz Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe już zapowiadają
kolejną, czwartą, edycję triathlonu. seb

Mistrzostwa w deszczu
Wspaniała pogoda towarzyszyła ceremonii otwarcia Mistrzostw Polski Weteranów w Słupsku (28-29 czerwca) oraz
kilku konkurencjom rozegranym we
wczesnych godzin popołudniowych:
bieg, skok o tyczce, skok w dal i wzwyż
dla kobiet, oraz mężczyzn w kategorii M65-85. Konkurs skoku wzwyż, w którym
startował płocczanin Dariusz Bednarski,
rozpoczął się o godz. 16.30. Już podczas
rozgrzewki mocno się zachmurzyło i zaczął padać lekki deszcz. Po kilku minutach przestał i konkurs rozpoczął się na
mokrym tartanie i w kałużach wody.
Obawa przed doznaniem kontuzji, poślizgnięciem się sprawiły, że wyniki były
znacznie poniżej możliwości zawodników. Po niespełna 30 minutach konkurs

przerwano, bo znów zaczęło padać. Tak
było dwukrotnie. Temperatura spadła do
13 stopni. D. Bednarski z trudem przeskoczył poprzeczkę na wysokości 168
cm, co dało mu I miejsce i tytuł Mistrza
Polski na rok 2008.
(j)
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Psychozabawa

Czy jesteś pewna siebie?
Co jest lepsze – pewność siebie czy nieśmiałość? Raczej to pierwsze, bo brak
wiary we własne siły sprawia, że nawet błahe sprawy urastają do rangi problemu. Może warto nad sobą popracować... Odpowiedz na pytania i postaw sobie
diagnozę.

Tak Nie
1. Czy chętnie słuchasz rad starszych osób?
2. Czy masz czasem uczucie, że ktoś jest od ciebie mądrzejszy?
3. Czy denerwuje cię, jeśli ktoś z ciebie żartuje?
4. Czy wstydzisz się jakichś swoich krewnych?
5. Czy wolałabyś nie mieć żadnego partnera niż takiego,
który nie budzi zaufania?
6. Czy odczuwasz lęk przed spotkaniem z nieznaną osobą?
7. Czy sprawia ci przyjemność, że jesteś obserwowana
przez kogoś?
8. Czy, uczestnicząc w jakiejś grze towarzyskiej
denerwujesz się, kiedy przegrywasz?
9. Czy cieszysz się, choć odrobinę, jeśli komuś coś się nie uda?
10. Czy przed trudnym spotkaniem bierzesz środki
na uspokojenie?
11. Czy uważasz się za dziecko szczęścia czy raczej pechowca?
12. Czy twoja przyjaciółka jest pewniejsza siebie niż ty?
13. Czy, bez oporów, zabierasz głos w towarzystwie obcych
ludzi?
14. Czy często pożyczasz pieniądze od przyjaciół?
15. Czy, na ogół, bywasz gorzej ubrana od koleżanek?
16. Czy bardziej podoba ci się mały sportowy samochód
niż okazała limuzyna?
17. Czy lubisz podróżować?
18. Czy rzeczywiście masz znacznie częściej rację niż inni?
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Podlicz punkty:

Do 25 pkt.: niewiele jest osób które byłyby tak z siebie zadowolone. Zawsze
doskonale wiesz czego chcesz i że musi się udać. Ale uwaga! Życie czasem lubi płatać figle. Przydałoby się trochę sceptycyzmu.
Od 26 do 33 pkt.: masz tyle pewności, ile trzeba. Znasz własną wartość, ale
nie lekceważysz innych. Zbytnia pewność siebie przynosi czasem więcej szkód
niż pożytku.
Od 34 do 43 pkt.: jesteś osobą wewnętrznie rozdartą. Poczucie własnej wartości toczy ciągłą walkę z niepewnością. Zastanów się, ile szans straciłaś z powodu własnej nieśmiałości, braku zdecydowania?
Od 44 do 49 pkt.: cierpisz na kompleks mniejszej wartości, sama uważasz
się za pechowca. Ta świadomość odbiera ci ochotę do walki. Pamietaj, że kto
wszędzie widzi same trudności, sam prowokuje pecha. Czas zmienić nastawienie do siebie.
Opr. (j)

Po wypełnieniu krzyżówki, z liter w ponumerowanych kratkach należy ułożyć hasło, które wystarczy dostarczyć do redakcji (Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, pok. 220) do 20 sierpnia, aby wziąć udział w losowaniu upominków.
(j)

Fotografować jak Matejko
Po Rembrandt’cie (2006) i Wyspiańskim (2007) Muzeum Mazowieckie zaprasza na przygodę z mistrzem Matejko.
Wspólnie z Płockim Towarzystwem Fotograficznym im. Al. Macieszy zaprasza do
udziału w trzeciej już edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego, w ramach corocznego cyklu „Portrety”. Celem
konkursu jest propagowanie twórczości
wybranego artysty, któremu każdego roku,
MMP poświęca uwagę poprzez działania
interdyscyplinarne tj.: konkurs fotograficzny, odczyty, prelekcje, spektakle i wysta-

wy. W tym roku płockie muzeum chce
uczcić 170. rocznicę urodzin wspaniałego
malarza historycznego – Jana Matejki.
Jak dotąd konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród miłośników fotografii,
a poziom prac był bardzo wysoki, czego
można się spodziewać zapewne i tym razem.
Termin nadsyłania prac mija 31 października. Otwarcie wystawy i wręczenie nagród zaplanowano na 14 listopada. Więcej szczegółów i kartę
zgłoszeniową można pobrać ze strony
www.muzeumplock.art.pl
(rł)

Chcesz osiągnąć sukces?

Cytat
numeru

J. KUKLEWICZ

* Jeśli praca nie daje ci szczęścia,
zmień ją. Wbrew temu co mówią
i piszą, jest jej wokół pełno.
* Wiedz, że człowiek może – jeśli
tylko chce – zrobić trzy razy
więcej niż mu się wydaje.
* Bądź głęboko przekonany, że potrafisz czegoś dokonać – wszak
każdy do czegoś jest stworzony.
* Początkiem sukcesu jest zawsze
pomysł.
* Wymagaj od siebie więcej, niż
wymagają od ciebie inni.
* W trudnych sytuacjach powtarzaj:
czuję się doskonale.

Człowieku! Gdybyś umiał
spojrzeć w lustro swego serca,
zobaczyłbyś ogród pełen róż,
a na każdym płatku róży
tańczącego, szczęśliwego
człowieka.
Koran
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Obrona Płocka w 1920 roku
(Na podstawie: Tadeusz Świecki i Franciszek Wybult – Mazowsze Płockie w czasach
Wojny Światowej i powstania Państwa Polskiego, Toruń, 1932; opracował Ryszard Rzymkowski)
„A było ich znowu tych drapichróstów kilkudziesięciu – każdy prawie zdobył ostrogi rycerskie. Są już dzieci płockie, o których trzeba będzie
mówić z tem samem brzmieniem wzruszenia, z jakiem wymawia się uświęcone dziś w ojczyźnie naszej dwa słowa: dzieci lwowskie. Nie wszystkie one, dzieci płockie, niosą dziś w uśmiechniętą swą przyszłość czoła pokryte dębiną męstwa. Nad niejednym z nich żółta mazowiecka glina wzbiera się cichą mogiłą. Obok Zawidzkiego zginął mały Gradowski, bestjalsko posiekany szablami. Widziałem jego pogrzeb. Widziałem ten
biały, dzieciom przypisany karawan i konie białymi kapami przykryte, dzieci niosły wieniec przed trumną, dzieci dźwigały czarne chorągwie
z nieubłaganym wizerunkiem trupich czaszek i piszczeli [...]. A w trumnie małe ciało, świecące na całą Polskę ranami. W trumnie jeden z tych,
który znowu legł, lat swoich nie licząc, by miarą swego trupa podnieść wzwyż ten cokół, na którym stanąć ma przyszłość ojczyzny.” (A. Grzymała – Siedlecki, „Z pielgrzymki do Płocka” – Tygodnik Ilustrowany 1920 nr 39)

Sytuacja na froncie
nych zaledwie w 3 karabiny maszynowe, wspieranych przez rozlokowaną
15 lipca ogłoszono na terenie powiatu płockiego stan wyjątkowy, zaś 10 na Radziwiu artylerię oraz flotyllę rzeczną w sile trzech opancerzonych
sierpnia na całym Mazowszu został wprowadzony stan oblężenia. Tego statków, wyposażonych w lekkie działa. Generał Władysław Sikorski, dodnia Biskup Ordynariusz Płocki Antoni Julian Nowowiejski (cały czas wodzący na tym odcinku frontu, w przedpołudniowych godzinach wysłał
przebywający z wiernymi w Płocku i niosący im otuchę, podobnie jak w dwa bataliony piechoty w kierunku Bielska. Polskie oddziały natknęły się
czasie I wojny światowej) skierował do gubernatora wojskowego na Ma- pod Trzepowem na przeważające siły rosyjskiej kawalerii i uległy im
zowszu, gen. Latninika, depeszę następującej treści:
w nierównej walce. Wycofujące się niedobitki polskiej piechoty rosyjska
„Imieniem diecezji płockiej błagam nie pozostawiać Płocka z prawej kawaleria ścigała aż do bram miasta. Tak rozpoczęła się
strony Wisły bez opieki zbrojnej. Dosyć grabieży, już ani piędzi ziemi nie
bitwa o Płock
można oddać. Ziemia płocka dała wojsko, daje świadczenia, nie jest gor(...) Załogę miasta przeznaczoną do obrony stanowiły: baon 6. pułku piesza od strony lewej Wisły. Błagam o obronę wszelkiemi siłami życia i mienia mieszkańców ziemi po stronie prawej Wisły, których mężowie i synowie choty legjonów, baon 37. pułku piech., baon 10. pułku piech., spieszony
są w wojsku i nie mogą zagród swoich piersią własną bronić. Prosimy szwadron jazdy tatarskiej. Baon 6. pułku był już rozbity pod Trzepowem,
w Płocku żadnych wysadzeń w powietrze nie robić, bo one tylko szkodę inny oddział wysłany był pod Bodzanów, w czasie walk w Płocku znajdomieszkańcom mogą przynieść. Zapasy w razie ostatniej konieczności nale- wała się niewielka ilość wojska, a i to co pozostało było wraz z komendami zaskoczone. W godzinach popożałoby rozdać mieszkańcom”.
Depesza została opublikowana
łudniowych, 18 sierpnia, po zasyniezwłocznie w „Kurierze Płocpaniu miasta szrapnelami wpadli
kim”; wszyscy już zdawali sobie
doń bolszewicy prawie równocześsprawę z powagi położenia, w janie z dwu stron: przez rogatki Dokim znalazło się Mazowsze Płocbrzyńskie i Bielskie. O wypadkach
kie i sam Płock. Pasterz płocki wytych w sprawozdaniu prezesa Kostosował także do całego duchomitetu Obrony Państwa – T. Świecwień stwa swej die ce zji go rą cy
kiego czytamy:
„Około godziny 3-ej, zajęci spraapel, w którym wzywał do bezwą rodzin wojskowych, znaleźliśwzględnego pozostania z parafiamy się z posłem Mierzejewskim
nami, sprawowania sakramentów
nad Wisłą. Huk dział wstrząsał pow przyjętym zwyczajowo czasie
wietrzem. W okolicach mostu i płyoraz niesienia otuchy obrońcom.
ną cych pan ce rek pa da ły gra na ty
Trzy dni wcześ niej ka wa le ria
i rwały się szrapnele. Skierowaliśbolszewicka, przemieszczając się
my się do mego mieszkania. Po
wzdłuż granicy niemieckiej, zajęła
drodze uciekający wyrobnik przePrzasnysz. Wojna dotarła na Marażonym głosem zawołał do nas, że
zowsze Płockie. Ważyły się w tym
bol sze wi cy sfor so wa li oko py od
czasie losy Warszawy, pod którą
strony Dobrzynia i są już w miepodeszły główne siły wojsk so- Grób Nieznanego Żołnierza na Placu Narutowicza (w miejscu obecnego szaletu)
ście. Idący w pobliżu nas oficer,
wieckich. 15 sierpnia natarcie rosyjskie na stolicę zostało powstrzymane, zaś Wódz Naczelny Józef Piłsud- usłyszawszy to, szybko pobiegł w kierunku Komendy. Ulicą Mostową pęski zorganizował błyskawiczny kontratak nad Wieprzem, który odciążył dziła nasza artylerja, za nią uciekały inne oddziały za Wisłę. Kiedy dochoWarszawę od południa. Tymczasem od strony Dobrzynia w kierunku dziłem do mieszkania w Tow. Kredytowem Ziemskiem przy ul. KościuszPłocka posuwał się III korpus konny Gay-Chana, wchodzący w skład so- ki, od ulicy Grodzkiej wśród ochrypłych okrzyków hura galopowała bolszewieckiej 4. armii, z zamiarem uderzenia na tyły grupy modlińskiej, bądź wicka kawalerja; pędzili kozacy porządnie ubrani, a obok różnego rodzaju
obdartusy w siermięgach lub marynarkach, w kapeluszach cywilnych, manawet zaatakowania tyłów Warszawy.
W Płocku, podobnie jak we Włocławku i Wyszogrodzie, znajdowały się ciejówkach, naszych czapkach wojskowych przy różnorodnem uzbrojeniu –
mosty, niezbędne bolszewikom dla przeprawy wojsk przez Wisłę. We z wyciągniętemi karabinami lub tylko pałaszami lub rewolwerami. Na przoWłocławku, gdzie obrona prawobrzeżnej części miasta nie powiodła się, dzie oddziałów powiewały niewielkie czerwone sztandary”.
Rozpoczęły się gwałty i grabieże, rozgorzała walka, w której udział
wycofujące się na drugi brzeg wojsko polskie spaliło drewniany most.
Płockiego przyczółka mostowego broniło około 80 żołnierzy, wyposażo- wzięła ludność miasta. Przybyły zaraz po wyrzuceniu wroga literat Adam

Sygnały Płockie

I
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Grzymała-Siedlecki, opisując wrażenia swoje z obrony Płocka, drukowane
w warszawskim piśmie codziennym pn. „Rzeczpospolita”, zatytułował je

Drugi Lwów
(...) Mieszkańcy Płocka nie oceniali grozy rozmiarów sił nieprzyjacielskich
i nie z tych powodów ruszyli na wroga: ujrzeli jeno, że barbarzyńca z dzikim
okrzykiem wtargnął oto w ulice ich uroczego miasta, a naprzeciwko walącej się
masy grabieżców stoi nie więcej jak 80 polskich żołnierzy: polowej i wojskowej żandarmerji. Uczuli, że dzieje się jakieś świętokradztwo. Więc zwyciężyć,
albo paść – ale spełnić swój obowiązek! Ile było broni w magazynach, tyle sięgnęło po nią rąk. Komu zabrakło broni, ten oddaje się służbie pomocniczej: nosi amunicję, zbiera rannych”. Stanęły do walki również kobiety i dzieci.

Róg Małachowskiego i Teatralnej, gdzie młodzież płocka broniła dostępu do
katedry

(...) Prócz okopów zewnętrznych były zbudowane na ulicach miasta barykady. Za niemi zbierali się oficerowie, żołnierze i uzbrojona ludność cywilna. Dzieci pod gradem kul donosiły amunicje, kobiety pełniły służbę
opatrunkową i wynosiły zmęczonym obrońcom pożywienie. By opisać
szczegółowo wszystkie bohaterskie czyny, wymienić wszystkie zasługi,
przedstawić ofiarność i poświęcenie wszystkich biorących udział w obronie Płocka, potrzebaby pisać specjalną księgę, a i toby wyczerpującem nie
było, dlatego symbolem zbiorowego wysiłku, poświęcenia i przeżyć ówczesnych miasta pozostanie nadany mu krzyż walecznych. Ot, zachowały
się poszczególne, nieliczne fragmenty, utrwalone w rozkazach, w dyplomach uznania, w sprawozdaniach, w artykułach czasopism itd. Służyć to
może raczej za przykład, za ilustrację zbiorowego czynu.
A więc na posterunkach swych trwali kierownicy organizacyj powołanych do obrony Państwa – prezes Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa T. Świecki, komendantka Służby Narodowej Kobiet, wchodzącej
w skład Komitetu Obywatelskiego – M. Rościszewska, Komenda Straży
Obywatelskiej z Cygańskim, Mossdorfem i Buchowskim. Pozostał także
poseł K. Mierzejewski.
Prezes Komitetu Obywatelskiego zajmował się osobiście doraźną aprowizacją rodzin wojskowych. Brak było wówczas w Płocku środków żywnościowych, zapomogi nie dochodziły, to też rodziny te znajdowały się
w krytycznem położeniu, pomoc potrzebna była natychmiast i najazd bolszewicki jej nie przerwał. Dyrektor Syndykatu Rolniczego A. Majdecki
oddał w tym celu do dyspozycji Świeckiego, na jego odpowiedzialność,
swe magazyny z zapasami aprowizacyjnemi. W czasie, gdy Świecki pełnił swe czynności przy zaopatrywaniu w środki żywnościowe, nieprzyjaciel opanowywał miasto. Po szczęśliwem przedostaniu się, a właściwie
przemknięciu się do swego domu przy ul. Kościuszki, zalanej już nacierającym wrogiem i po zatarasowaniu bram i drzwi wchodowych i po porozumieniu się ze znajdującym się wówczas w Towarzystwie Kredytowem radcą Gustawem Cyprysińskim, zwrócił się Świecki do kwaterujących u niego żołnierzy oddziału wywiadowczego o broń oraz wezwał ich,
aby wraz z nim i Cyprysińskim ostrzeliwali z okien pędzących przez ulicę bolszewików. Oficera, dowódcy oddziału wywiadowczego wówczas
nie było; dwa dni przedtem wyszedł na wywiad i dotąd nie wrócił. Wobec tego żołnierze Świeckiemu odpowiedzieli, że bez dowódcy jego wezwania posłuchać nie mogą. Przebrali się po cywilnemu i wypuszczeni zostali tylnem wyjściem przez ogrody na Wisłę, w stronę zajętego przez nas
przyczółka mostowego. W parę godzin po ich wyjściu radca Cyprysiński
zauważył pozostawiony przez wywiadowców spory zapas broni i amuni-
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cji. Bolszewicy, którzy dotarli przez ulicę Kościuszki do placu Florjańskiego, około godziny 5–6-ej wycofali się stamtąd, gdyż przyczółek mostowy był zajęty przez broniące się dzielnie wojsko nasze, które mogło
zajść bolszewikom na tyły. W opuszczonej przez bolszewików części
miasta, w rejonie ulicy Kościuszki i Mostowej, zorganizowana została natychmiast obrona, w której wzięła udział i ludność cywilna. W tym czasie znaleziona w Towarzystwie Kredytowem broń, amunicja, rozprowadzona została do barykad (...).

M. Rościszewska
działała w gmachu swego gimnazjum, gdzie mieściła się Komenda Służby Narodowej Kobiet. W przytaczanym już opisie o dniach najazdu na
Płock czytamy: „Pamiętny dzień 18-go sierpnia. W szkole od świtu idzie
codzienna praca. Wtem gwizd gęstych kul, rechot karabinów maszynowych, szczęk bitych szyb, złowieszcze „hura” i jakiś krzyk rozpaczy:
„bolszewicy już w mieście, bolszewicy przy naszej barykadzie”...
Zgiełk, krzyk, piekło... Kule z brzękiem padają na mury szkolne, kłują
je, ranią aż do czerwieni cegieł... Jeszcze chwila – a baranie czapy i dzikie twarze są już na podwórzu szkolnem... już w szatni... ciągną karabin
maszynowy na piętro, inni grabią, grożą, znęcają się moralnie. Wtem
celny pocisk artylerji naszej z Radziwia godzi w gmach szkolny. Jęknęły mury, zwalił się kawał ściany drugiego piętra. Przerażeni bolszewicy
spiesznie uchodzą, aby jeszcze, niestety, wrócić do nas kilkakrotnie”...
Był tam, jak wiemy, szpital i organizacje pomocy dla żołnierzy. Pomoc
ta udzielana była w czasie walk na ulicach miasta, co przyczyniło się
w niemałej mierze do wytrwania w obronie.
(...) Walki toczyły się między innemi w następujących punktach: róg
ulic Tumskiej i Sienkiewicza, gdzie odznaczył się w obronie Piotr
Wrzecionkowski z Karwosiek. Poczty przez kilka godzin bronili żołnierze: Hetkowski, Witold Kowalski, Wacław Wysikowski, Stefan Chyczewski i inni, którzy przedarli się przez ogrody i przy pomocy Piotra
Rogozińskiego, dzierżawcy ogrodu, zdobyli na bolszewikach karabin
maszynowy. Na barykadzie przy zbiegu placu Floriańskiego i ulicy Kościuszki poległa nad samem ranem Marja Siwanowiczówna, roznosząc
posiłek i amunicję, niosąc pomoc rannym. Obok niej podobną akcję
prowadził Władysław Konwicki; wśród obrońców tej barykady znajdował się młody chłopiec Władysław Jędrzejewski. Wylotu ulicy Grodzkiej, od strony placu Kanonicznego broniło kilku żołnierzy, z którymi
współdziałali z narażeniem swego życia w postawieniu prowizorycznej
barykady: Antoni Gzowski, Zofja Rozenkowska, Zofja Schodowska,
Wanda Rycharska, Stachowicz i Janina Dominiakówna. Barykady przy
Gimnazjum Żeńskiem im. hetman. Reginy Żółkiewskiej bronili: żandarmi z oddziału por. Cz. Smoczyńskiego – Adam Budzich, Gustaw
Muller z Łodzi i Młynarz. Na rynku Kanonicznym walczyli ppor.
Wurtz, Heller, Świstalski i Jeziorański oraz przykładem odwagi świeciła sanitariuszka Janina Landsberg Śmieciuszewska. W okopach pod
„Stanisławówką” odznaczył się Wł. Nowicki, który po otrzymaniu rany
w rękę rwał granaty zębami i rzucał na wroga do utraty przytomności
z upływu krwi.
Na czele obrony przyczółka mostowego stał jego dowódca major Mościcki, udział w obronie brali: kpt. de Bure, podinspektor policji państwowej powiatu płockiego Z. Tołpycho i inni. W rejonie Szpitala św.
Trójcy walczył oddział żandarmerii wojskowej z dowódcą E. Czurukiem
na czele. Na Wiśle toczyła walki flotylla pod dowództwem kapitana ma-
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rynarki Jarocińskiego. Ostrzeliwano bolszewików ogniem działowym ze
statków: „Minister”, „Wawel” i „Stefan Batory”, na którego padło 12
pocisków bolszewickich. I w innych punktach miasta trwały walki.
Bitwa trwała przez całą noc, osiągając największe napięcie około godziny 23-ej. Przewaga karabinów maszynowych była po stronie nieprzyjacielskiej: 11 – na 3 – po stronie naszej. Artyleria pracowała bezustannie. „Koło godziny 3-ei w nocy – pisze pełnomocnik płockiego Komitetu Obywatelskiego w swem sprawozdaniu – nadciągnęła odsiecz – przybyli Podhalanie. Pod gradem kul biegli przez most pod osłoną drewnianej bariery mostowej, wśród błysków pękających pocisków. Patrzyłem
– pisze dalej Świecki – ze drżeniem w sercu o ich życie. Pochyleni w tyraljerce posuwali się szybko po moście... nie padł ani jeden. Zginęło ich
natomiast dużo w dalszych walkach o Płock. O godzinie 11-ej rano, dnia
19-go sierpnia miasto było w rękach naszych.”

Nazwiska
Wymieniliśmy, przy wyliczaniu punktów toczących się walk, niektóre
nazwiska związane z obroną tych barykad czy odcinków, lecz były to tylko fragmenty. Ustalanie poszczególnych zasług i czynów następowało
z czasem. Pewne odzwierciedlenie tego co się działo, znajdujemy w rozkazie majora Mościckiego, dowódcy przyczółka mostowego „Płock”.
Likwidując – z rozkazu generała Osikowskiego – powierzone sobie dowództwo, wydał 25 sierpnia, opublikowany w miejscowej prasie, okolicznościowy rozkaz, w którym wymienia tych, którzy „nie bacząc na trudy,
dołożyli starań, ażeby nietylko przygotować obronę Płocka, ale także
obronę tę w krytycznej chwili przeprowadzić”. W pierwszym rzędzie major Mościcki wymienia swego adjutanta porucznika Feliksa Waluszewskiego za wzorową pomoc w pracy organizacyjnej i bojowej, za szczerość
koleżeńską i poświęcenie. „Z wdzięcznością i podziwem” wspomina „bohaterskie zachowanie się oddziałów bojowych, przeznaczonych pierwotnie do obrony Płocka, a mianowicie: baon 6 p. p. leg. z jego dzielnym
i prawym dowódcą ś. p. porucznikiem Mieczysławem Głogowieckim, baon 37 p. p. z porucznikiem Karasińskim, baon 10 p. p. z porucznikiem
Hatałą oraz spieszony szwadron jazdy tatarskiej z rotmistrzem Richterem
na czele. Za „śmiałe i zdecydowane stanowisko, jakie zajęły wyżej wymienione oddziały wraz ze swoimi oficerami w krwawych walkach pod
Trzepowem w dniach 17 i 18 sierpnia r. b. z przeważającą masą bolszewickiej jazdy”, rozkaz wyraża cześć i podziękowanie w imieniu Najwyższej Służby”, a z „bolesnem sercem” wspomina „ofiary tych rycerskich
zmagań z najeźdźcą, ofiary miłości Ojczyzny, obowiązku i poświęcenia”.
Za przygotowanie terenu fortyfikacyjnego dokoła miasta i w samym mieście wyrażona jest „podzięka” kapitanowi de Bure i dowódcy jazdy tatarskiej rotmistrzowi Roznatowskiemu, „który nie tylko służył dowódcy
przyczółka mostowego swoją radą i doświadczeniem, ale za pomocą
umiejętnie rozlokowanych placówek i podjazdów – chronił prawe skrzydło” na przestrzeni od Wyszogrodu do Dobrzynia.
W dalszym ciągu rozkaz wymienia „ku chwale Ojczyzny” nazwiska
oficerów, którzy w czasie walk ulicznych w Płocku dnia 18-go sierpnia
„nie ulękli się przemocy, lecz chwytając karabin, zajęli barykady i placówki wewnątrz miasta z garścią wiernych świętej sprawie żołnierzy”.
Są to: porucznik żandarmerji polowej Czesław Smoczyński, porucznik
żandarmerji wojskowej Edward Czuruk, porucznik Sztabu Grupy gener.
Osikowskiego Matuszek, porucznik, dowódca 9-ej kompanji telegraficznej Zawisza Brodziński, rotmistrz jazdy tatarskiej Romuald Borycki, porucznik jazdy tatarskiej Achmatowicz, porucznik – adjutant F. Waluszewski, porucznik Świstelnicki i wielu innych, których rozkaz nie wymienia. „Specjalna podzięka” wyrażona została „za ochronę wielomiljonowej wartości dobra państwowego” ppor. Wierzbowskiemu, kierownikowi W. U. G., „dalej za pracę pomocniczą, por. Przyłuskiemu, komendantowi placu i podchor. Nagórnemu. Za troskliwą opiekę nad rannymi
w szpitalu księżom i klerykom, siostrom miłosierdzia i kapelanowi
wojsk. Słonickiemu”.
Następna część rozkazu dotyczy obrony miasta przez ludność cywilną
i odsieczy. Czytamy mianowicie, że w pomocy „czysto bojowej” oprócz
oficerów i żołnierzy stawili się „także dzielni mieszkańcy Płocka,
zwłaszcza zorganizowani w kadrach straży obywatelskiej pod komendą
ob. Cygańskiego, Mossdorfa i Buchowskiego”, a dalej „zaszczytnie” wymienione „osoby, które swoją pracą szlachetną niosły pomoc materjalną
i moralną żołnierzowi w okopach i w gospodzie żołnierskiej pod przewodnictwem p. Rościszewskiej i p. Rutskiej wraz z całym personelem
pracownic i pracowników”. Podkreślona jest także „praca społeczna,
podjęta przez instytucje przychylne żołnierzowi, a zestrojona w ogólnym, wysoce szlachetnym tonie z działalnością miejscowej prasy, reprezentowanej przez redakcję „Kurjera Płockiego”, wyrażona „podzięka”
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W gimnazjum M. Rościszewskiej mieścił się szpital

komendantowi miejscowej policji Z. Tołpycho „za utrzymanie ładu i porządku w mieście do ostatniej chwili” oraz jego funkcjonariuszom „za
udzielanie cennych wiadomości o ruchach nieprzyjaciela w powiecie”.
Pochwala następnie rozkaz pracownice stacji telefonicznej „za wytrwanie na stanowisku i za podawanie podsłuchanych bolszewickich rozmów
telefonicznych do wiadomości dowództwa i w końcu wyraża „podziękę”
„niezwykle odważnej sanitariuszce p. Jadwidze Landsberg – Śmieciuszewskiej, która pod gradem kul ratowała rannych i zachęcała żołnierzy
do oporu i walki”. Wreszcie wymienione są oddziały, które pierwsze
pośpieszyły na odsiecz Płocka z lewego brzegu Wisły, a w szczególności: baon kowieński, strzelcy podhalańscy, kompanja słucka i artylerja,
która swojemi celnemi strzałami wypłoszyła nieprzyjaciela z miasta. Po
wyrażeniu uznania „wszystkim cichym i bezimiennym obrońcom z różnych warstw społecznych i różnego wieku, kończy major Mościcki swój
rozkaz tym, że „wspomnienie chwil przeżytych w Płocku pozostanie mu
jako cenny dar na resztę życia”.

Za męstwo i waleczność
Z rozkazu generała Rozwadowskiego, szefa Sztabu Generalnego, nadana była specjalna odznaka za obronę Płocka. Odznak tych przyznano 50
sztuk dla osób zakwalifikowanych przez specjalną komisję z pełnomocnikiem Komitetu Obywatelskiego Świeckim na czele. Wojskowe ordery
i krzyże nadane zostały przez przybyłego do Płocka 10 kwietnia 1921 r.
naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Odkładając opis pobytu i przebieg uroczystości na inny czas, ograniczymy się do podania odznaczonych, a więc: – miasto Płock „za zachowanie męstwa i siły woli w ciężkich i nadzwyczajnych okolicznościach, w jakich się znalazło miasto, mianowane zostało kawalerem Krzyża Walecznych. Udekorowani zostali także Krzyżami Walecznych i mianowani jego kawalerami: Marcelina Rościszewska, Tadeusz Świecki i dwaj uczniowie – ochotnicy: Józef Kaczmarski i Tadeusz Jeziorowski.

III

Za zasługi w boju kawalerami krzyża Virtuti Militari mianowani zostali: major Janusz Mościcki, major Albert de Bure, Wojciech Wierzbowski,
kapitan Mieczysław Głogowiecki (poległ pod Trzepowem), rotmistrz Czesław Smoczyński, porucznik Edward Czuruk, porucznik Konstanty Hartingh, podpor. Zbigniew Brodziński, podchorąży Henryk Kleinert, sierż.
Walerjan Lisiecki, kapral Antoni Młynarczyk, szeregowcy: Józef Tosiek,
Edward Srebrzyński, kpt. Leon Wasilewski i kpt. Henryk Bigoszta. Krzyże Walecznych otrzymali: Karol Mierzejewski, Janina Landsberg-Śmieciuszewska, kpt. Waluszewski, kapral Hakała, Tadeusz Włoczkowski (z
Sierpca), pułk. Józef Lewszecki, Wacław Dobiszewski, Szander Achmatowicz, chorąży Jan Sekunda, por. Bohdan Hoff, plut. maryn. Antoni Sikorski, jenerał Osikowski, st. żand. Szefczyk, st. żand. Nowogórski, st.
żand. Bednaruk, major Mościcki itd.
W aktach Służby Narodowej Kobiet Polskich znajdujemy spis pań, które położyły „szczególne zasługi podczas walk niepodległościowych
w obronie Lwowa i Płocka, mianowicie: komendantka M. Rościszewska,
H. Rutska, Wagnerowa (szwalnia, opieka nad szpitalami, gospoda), Gundlachowa (szwalnia), Gierzyńska (zastępcz. komendantki), Malewska
(praca w zarządzie Sł. Nar.), Lendzionowa (gospody), J. Kisielewska, M.
Machcińska, L. Mersonowa, Śmieciuszewska – Landsberg, Grodzka, H.
Kuhlmanówna, H. Dąbrowska, W. Dąbrowska, A. Piniarowiczówna (naczelniczka Sł. Nar. w Sierpcu), M. Jaroszewska (naczeln. Sł. Nar. w Wyszogrodzie), Supniewska, Mrożewska, Gościcka, Żenczykowska, Mielecka, Szymańska, H. Trembecka, Iłowiecka (Sierpc), Kęsicka (Sierpc), Dramińska (Sierpc), St. Piniarowiczówna (Sierpc), dr. Zaleska (Sierpc), trzy
siostry Mijakowskie (pod kulami nosiły amunicję, opatrywały i zbierały
rannych), Mossakowska (pod kulami opatrywała rannych), Beczkowiczowa (szpital w Gimnazjum Żeńsk.), Wąsowiczówna (szpital), Sojkowska
(służąca – pod kulami nosiła żywność), Niemirowska, Strupczewska, Dauterówna, Majewska, Korewicka (pięć ostatnich pań pracowało w herbaciarni i intendenturze).
W Wyszogrodzie opiekowały się rannymi i pracowały w gospodzie żołnierskiej – Tarnowska, Kasprowiczowa, Ogińska, Tomczakowa, Jankowska, Turkowska i Bojanowska. W drugiej gospodzie żołnierskiej pracowały w czasie walk w Płocku: E. Kędzierska, J. Krzywkowska, Świerczyńska i W. Duglasiewicz. Nie należąca do Służby Narodowej Kobiet, która
obok prof. H. Rutskiej duże zasługi położyła w zaopatrywaniu obrońców
Płocka w czasie walk, była cicha, gorliwa pracowniczka społeczna Marja
Macieszyna.
Innych obrońców, szczególnie dzieci płockie, wymienia w cytowanej
już publikacji pt. „Drugi Lwów” A. Grzymała-Siedlecki: „Oto znowu Jan
Świtalski, wyrobnik. Opaska Straży Obywatelskiej, którą nosił na ramieniu, namaszcza go na żołnierza. Staje między żołnierzami, walczy i ginie.
Oto Zawidzki, uczeń kilkunastoletni walczy i ginie. Oto drugi malec:
Wichrowski, jak osa uwija się tam, gdzie najgorzej. Oto krawiec Dobiszewski ze Straży Obywatelskiej: gdy widzi, że na jednej z barykad niema
już ani jednego żołnierza, chwyta karabin i sam jeden „formuje załogę”,
wali w przyśpieszonym tempie, aby zmylić wroga, co chwila komenderuje: „kompanja pal!” – i tak trwa aż do nadejścia pomocy.
Oto skaut Kaczmarski, uczeń klasy 3-ej, wyrusza z kompanją 6 p. p.
leg. za miasto, roznosi amunicję. Dostaje dwie kule w twarz i w piersi
oraz kilka cięć pałaszem. Dostaje się do niewoli i cudem... ocalony...

Grodzka

IV

ZE ZBIORÓW FRANCISZKA OLKOWSKIEGO
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Uroczystości w Płocku (10 kwietnia 1921 r.) z udziałem Józefa Piłsudskiego na pl. Floriańskim - obecnie pl. Obrońców Warszawy (z lewej cerkiew)

A obok Józia Karczmarskiego, drugi urwis – bohater: Tadzio Jeziorowski, uczeń klasy 2-ej, mąż który sobie liczy już lat 11-cie. Ten znowu
działa w samem mieście; przez pięć godzin, oblewając się potem z przemęczenia, pod kulami, bez najmniejszej trwogi, owszem z zacietrzewieniem i zapałem pędzi od barykad do arsenału, od arsenału do barykad
i roznosi amunicję. Ponieważ magazyn broni w Płocku posiadał karabiny
wszelkiego typu: rosyjskiego, austrjackiego i francuskiego, jakie kto
chce, więc było sztuką rozeznać się w kalibrze naboi. Smyk Jeziorowski
węchem czerwonoskórego, w którego się jeszcze może bawił, rozpoznaje
w mig wszelkie zawiłości w tej mierze i ani razu się nie myli. Z walki wyszedł cało, tylko zapewne zabawy w czerwonoskórych i białych straciły
w nim najdzielniejszego z Mohikanów. Gdzieżby taki stary żołnierz bawił się ze smarkaczami...”

PS Bohaterska obrona Płocka uratowała miasto od całkowitego zniszczenia, a ludność od pogromu. Zwycięstwo w bitwie warszawskiej, a w
ciągu następnych kilku dni rozbicie 4 armii sowieckiej zmieniły koleje
wojny, która przetoczyła się na wschód, by już nie powrócić na Mazowsze. Jednakże straty były poważne. Seminarium Duchowne, Magistrat,
a także znaczna ilość sklepów i mieszkań zostały doszczętnie splądrowane. 170 grobów, w przeważającej liczbie bezimiennych cywilnych obrońców miasta, przybyło na cmentarzu. W szpitalu garnizonowym, którego
nie zdołano ewakuować przed gwałtownym wtargnięciem bolszewików,
napastnicy wymordowali wszystkich rannych i chorych. Drugi szpital,
zorganizowany w gimnazjum żeńskim, ocalał dzięki Marcelinie Rościszewskiej, która opiekowała się zarówno rannymi obrońcami Płocka, jak
i wziętymi do niewoli napastnikami.

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski w czasie dekorowania krzyżami herbu miasta i obrońców
Płocka. 1/ Naczelnik Państwa 2/ generał Sikorski (za nim stoi generał Iwaszkiewicz – widoczna
tylko górna część twarzy, obok – niewidoczny gen. Osikowski 3/ biskup płocki J. Nowowiejski
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