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Trwają intensywne prace przy przebudowie skrzyżowania alei Jachowicza
z ul. Dworcową. Od października
będzie obowiązywała już nowa organizacja ruchu. A zmian jest kilka.
– Po pierwsze jadąc ulicą Dworcową
w stronę Podolszyc, nie będzie już można skręcać w lewo – mówi Małgorzata
Witczewska, dyrektor Miejskiego
Zarządu Dróg. – Dlatego powstaje
wysepka. Wszystkie samochody będą
musiały jechać w prawo i zawrócić
dopiero na skrzyżowaniu al. Jachowicza
z 11 Listopada.
Kierowcy będą też mogli wybrać inne
rozwiązanie: z ul. Dworcowej dostać się
do ul. Otolińskiej drogami wewnętrznymi i wtedy z Otolińskiej będą mogli
skręcić w lewo, w stronę Warszawy.
Pod względem organizacji ruchu nie
zmienia się skrzyżowanie al. Jachowicza

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Jachowicza / Dworcowa inaczej

Ale to nie koniec nowości. – Nowe
światła zostaną ustawione na skrzyżowaniu al. Jachowicza z Dworcową – tłumaczy Dariusz Zawidzki, zastępca prezydenta. – Oczywiście, będą skoordynowane

z Dworcową, jeśli jedzie się od strony
centrum. Z tego kierunku będzie można
swobodnie skręcać w lewo, co oznacza,
że nie zmienią się trasy kursowania autobusów Komunikacji Miejskiej.

„Do czynu! Do broni! Do ofiar!” – pisał w sierpniu 1920 r. „Kurier Płocki”. –
„Ksiądz, robotnik, magnat i kobieta winni ramię przy ramieniu wesprzeć tę dziatwę
naszą, co piersiami swymi bohatersko osłania Ojczyznę. Ziemio Płocka, wstań!”

Srebrne wiosła dla płocczanina

Kamil wicemistrzem

Do apelu!

świata

Wniebowzięcia), bp Piotr Libera pytał
w homilii, czy dzisiejsze młode pokolenie,
zafascynowane kolorową tandetą, żyjące
w świecie iluzji, namawiane do duchowej
miernoty i przeciętności, do równania
w dół, byłoby zdolne do ryzykowania życia w imię wyższych celów, jak ich dziadowie 89 lat temu? Módlmy się – mówił
biskup – aby wojsko polskie zawsze pozostawało wierne swoim ideałom – Bóg,
Honor, Ojczyzna.
dokończenie na str. 5
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89. rocznica wojny polsko-bolszewickiej jest szczególnym świętem także dla
Płocka. Od 15 do 18 sierpnia odbyło się
wiele uroczystości, upamiętniających samą wojnę, Bitwę Warszawską oraz przede
wszystkim obronę Płocka przed bolszewikami. W Dzień Wojska Polskiego (15
sierpnia) w katedrze odprawiona została
uroczysta msza św. „za tych, którzy oddali życie w obronie naszej ojczyzny, naszego miasta”. Nawiązując do pełnego oddania i poświęcenia Marii Panny (święto

z tymi, znajdującymi się na skrzyżowaniu
al. Jachowicza z Kilińskiego. Nowa sygnalizacja będzie również przy ul. Otolińskiej.
Aby było bezpiecznie, zmienią się
także przejścia dla pieszych. Teraz, aby
przejść na drugą stronę od Stanisławówki do ZUS, pieszy nie musi zatrzymywać się w pasie zieleni. Od października
się to zmieni; przejście pokonywać się
będzie na dwa razy.
Kolejną wprowadzoną zmianą będzie
likwidacja przejść dla pieszych: na wysokości McDonald’s oraz na wysokości
stacji benzynowej Orlenu (naprzeciwko
politechniki). – Powstanie za to nowe
przejście z sygnalizacją świetlną bezpośrednio u wlotu ulicy Otolińskiej –
wyjaśnia dyrektor MZD.
Wszystkie prace kosztować będą 460
tys. zł, a wykonawcą jest firma AMP
Consultant z Elbląga.
(m.d.)

Kiedy 3 lata temu, za namową znajomego, trafił z Gołdapii do Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w płockiej
„siedemdziesiątce” i zadeklarował, że
chce wiosłować, nawet najwięksi optymiści wśród trenerów nie spodziewali się tak szybkich rezultatów.
– Owszem, warunki fizyczne miał bardzo dobre, także dużo dobrych chęci –
wspomina jego trener Jacek Karolak. Ale
wielu już takich było, którym chęci i samozaparcia starczało na parę miesięcy, a potem woleli robić to, co inni chłopcy w ich
wieku. Bo wiosłowanie to niemal codzienna ciężka praca, a wyniki będą albo nie.
Ale Kamil wykazał charakter i konsekwentnie dążył do wytyczonego celu.
8 sierpnia w Brive-la-Gaillerde w południowej Francji stanął na drugim
miejscu podium dla zwycięzców Mistrzostw Świata Juniorów (startowało
w tej konkurencji 38 „jedynkarzy”).
Obok stał ponad dwumetrowy Niemiec,
który wyprzedził go o 45 setnych sekundy, a na trzecim miejscu Chińczyk. Sukces może przypisać tylko sobie i trene-

Kamil Zajkowski z trenerem Jackiem Karolakiem na mistrzostwach świata w Brive – la
Gaillerde

rowi (podobnie jak porażki), bo startuje
na „jedynce”. To nie jest zwycięstwo
zespołowe, ani – w przypadku gorszego
wyniku – winy nie można zrzucić na kolegę, który się zagapił i źle pociągnął
wiosłem.
dokończenie na str. 22

Prezydent zarządził
Na poszerzenie ulicy
Gmina Płock nabyła od właścicieli
część (0,25 ha) dwóch działek przy
ul. Lisiej (Imielnica). Nieruchomości
te są przeznaczone na planowane poszerzenie ulicy.

Samochód z darami dla potrzebujących wyjeżdżał z Płocka już dwa razy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Płocki PCK i Urząd Miasta działają wspólnie od
dziesięciu lat, organizując pomoc dla pogorzelców, powodzian, a nawet ofiar
wojny. Tym razem niezbędne artykuły pojechały do Dąbrowy Tarnowskiej.

Minął miesiąc

Pięć ton pomocy

e-Urząd

MARIUSZ SEPIOŁO

Prezydent zatwierdził rozpoczęcie
realizacji projektu „Płocka Platforma
Teleinformatyczna e-Urząd”, w oparciu o metodykę PRINCE2. Nad realizacją projektu czuwać będzie 5-osobowy Komitet Sterujący pod przewodnictwem sekretarza miasta –
Krystyny Kowalewskiej.
Zagrają w europejskiej orkiestrze

Wzorem lat ubiegłych troje uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej
zaproszonych zostało do udziału
w Europejskiej Orkiestrze Młodzieżowej, przygotowującej koncerty
w Darmstadt. Orkiestrę tworzy kilkudziesięciu młodych muzyków z kilkunastu krajów. W tym roku Polskę
i Płock w orkiestrze reprezentować
będą: Krzysztof Sadowski, Szymon
Białorucki i Bartłomiej Żółtowski.
Koszty wyjazdu pokryte zostaną
z budżetu miasta, noclegi i wyżywienie zapewnia strona zapraszająca. (j)

Dyżury Komisji
Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych informuje,
że od września przyjmować będzie interesantów również w środy w godz. 9 –
12. Pozostałe dyżury bez zmian tj. w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz.
15.30 – 18.30, w siedzibie komisji przy
ul. Misjonarskiej 22, pok. 1, tel. 024/364
76 15. Informacje w Wydziale Zdrowia
i Spraw Społecznych tel. 024/367 17 20,
(j)
024/367 17 04.

Popraw klimat
swojego miasta
Od 16 do 22 września korzystamy
z transportu zbiorowego, poruszamy się
rowerem lub pieszo. W tych dniach przypada bowiem „Europejski Dzień bez Samochodu”. Zachęcamy wszystkich płocczan, by choć w jednym dniu przyłączyli
się do akcji, której hasło w tym roku
brzmi: Popraw KLIMAT swojego miasta.
Używanie samochodów ma znaczny wpływ na zmiany klimatu i zanieczyszczenie środowiska. Jeśli czasem
zostawimy samochód w garażu, odrobinę pomożemy środowisku, a sobie
poprawimy kondycję i samopoczucie.
(j)

Środki czystości, odzież i obuwie, wyroby dziewiarskie i prawie pięć ton materiałów budowlanych, m.in. cement i glazura
– wszystko to pojechało do miasta, które
najbardziej ucierpiało podczas tegorocznych powodzi w Małopolsce. Dąbrowa Tarnowska leży na terenach depresyjnych, najbardziej narażonych na wylewy rzek.
Powódź, która nawiedziła południe Polski późną wiosną, zniszczyła wiele prywatnych domostw. Jednak mieszkańcy Dąbrowy, tak jak wcześniej Kłodzka, mogli liczyć
na pomoc ze strony płockich organizacji.
Płocki oddział Polskiego Czerwonego
Krzyża nawiązał kontakt z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej. Do akcji
włączył się też Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obron-

nych Urzędu Miasta Płocka. Wspólnie zorganizowano zbiórkę darów. Jak zwykle,
hojnością wykazali się właściciele firm
z Płocka i okolic.
W historii współpracy PCK z Urzędem
Miasta odnotowano już wiele akcji pomocowych. Kiedy w 2006 spłonęła w Płocku kamienica na rogu ulic 1 Maja i Sienkiewicza,
pogorzelcami zajął się właśnie Polski Czerwony Krzyż, przy wsparciu Urzędu Miasta.
– W statutach PCK oraz Oddziału Zarządzania Kryzysowego widnieje niemal
identyczny zapis: o pomocy poszkodowanym w kraju i zagranicą – mówi Janina
Kamińska, z zarządu płockiego PCK. –
Dlatego zdecydowaliśmy się połączyć siły,
aby razem organizować wsparcie dla potrzebujących.
(ms)

* Nagrobek Michała du Laurans, który
uratował w czasie II wojny światowej
katedralny skarbiec, będzie kolejnym
poddanym renowacji w ramach akcji
„Ratujmy płockie Powązki”.
* Płocki Mostostal wygrał przetarg na
budowę dwóch zbiorników na ropę
w Adamowie (o pojemności 100 tys.
m sześc. każdy) dla PERN-u.
* Przy ul. Kolejowej budowane są zatoki na przystankach autobusowych.
Mają być gotowe w październiku.
* Mateusz Michalak zdobył brązowy
medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Krakowie w strzelectwie sportowym.
* Wojewoda Mazowiecki podpisał decyzję lokalizacyjną portu lotniczego
w Modlinie.
* Duńczyk Lars Moller Madsen wzmocnił drużynę płockich szczypiornistów
na dwa sezony.
* Andrzej Dwojnych stracił stanowisko
kierownika płockiej delegatury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
* W rankingu „Wspólnoty” Płock zajął 3.
miejsce pod względem zamożności
wśród miast na prawach powiatu. Pierwszy jest Sopot, drugie Świnoujście.
* Prezes UOKiK zgodziła się na przejęcie przez PERN kontroli nad spółką
OLPP.
* Piotr Jaroszewski z Albinem Batyckim
zajęli 13. miejsce w drużynowych
mistrzostwach świata w tenisie na
wózkach, jakie odbyły się w Nottingham.
* 6 sierpnia z katedry wyruszyła 28. pielgrzymka diecezji płockiej na Jasną
Górę z udziałem 1300 pątników.
* Płockie Stowarzyszenie Twórców
Kultury (przedtem RSTK) obchodzi
25-lecie działalności – skupia 48
członków.
* Płocka Orkiestra Symfoniczna rozpoczęła sprzedaż karnetów (12 koncertów od września do końca roku)
w cenie 220 złotych.
* Z półrocznym opóźnieniem zakończono budowę pawilonu szpitalnego na
Winiarach. Pierwszych pacjentów
przyjmie pod koniec roku.
* Rozpoczęła się realizacja „Złotego Rogu”. Najpierw na przyszły plac budowy weszli archeolodzy. Zakończenie
inwestycji planowane jest na 2012 rok.
* Od 14 do 16 sierpnia w Łącku trwały
mistrzostwa Polski młodych koni
w skokach przez przeszkody.
* Płockie pogotowie ratunkowe otrzymało 676 tys. zł z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na
zakup 2 nowych ambulansów. To 85
proc. wartości karetek.
* PKN Orlen uruchomił nowy program
flotowy „Biznestank”, umożliwiający
małym i średnim przedsiębiorcom,
tankującym co najmniej 500 l paliwa
miesięcznie, zakupy z rabatem.
* Za hojną pomoc dzieciom niepełnosprawnym m.in. zakup pomp insulinowych, Piotr R. Raczkowski otrzymał od Krajowego Stowarzyszenia
na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
„Pomoc Dzieciom” medal XXV-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
* Na Audioriver sprzedano 12 tysięcy
biletów.
(j)
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Nowa stara kamienica

W Ciechomicach

Agencja Rewitalizacji
Starówki zakończyła rewaloryzację kamienicy
przy ul. Kwiatka 51, której remont trwał od lipca
2008 r. Wykonane roboty
kosztowały prawie 1,5
mln zł.
W odnowionej kamienicy powstały dwa lokale usługowe – na parterze oraz dwa mieszkalne
– na piętrze. Wszystkie
lokale znalazły już naby- Przed...
wców.
Remont prowadzony
był przez konsorcjum
firm PBU „WIXBUD”
Sławomir Mikulski – lider konsorcjum i Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Usługowe
„WERESZCZYŃSKI”. Projekt budowlany opracowany został przez Zakład
Projektowania
i Usług Technicznych
„ARKON-B” Zdzisław
i po remoncie
Brzeski.
Zakres rewaloryzacji budynku objął
m.in.: rozbiórkę zużytych elementów
(dach, więźba dachowa, drewniane stropy, drewniane schody, ściany działowe
i część ścian konstrukcyjnych, demontaż okien, drzwi), rozbiórkę współczesnej przybudówki, przeprowadzenie
kompleksowych prac hydroizolacyjnych ścian piwnic i fundamentów, wykonanie izolacji pionowych i poziomych metodą firmy Schomburg, wykonanie nowych stropów stalowo-żelbetowych i nowej klatki schodowej, montaż

Miasto szuka wykonawcy, który zajmie
się budową odcinka ul. Browarnej –
od dróg dojazdowych do nowego mostu
do skrzyżowania z ul. Włościany (bez nawierzchni na tym skrzyżowaniu).
W ramach zadania wykonana zostanie asfaltowa jezdnia o szerokości 6 metrów. Powstanie także jednostronny chodnik o szerokości 2 metrów. Wykonany będzie z kostki betonowej czerwonej, natomiast zjazdy do posesji będą w kolorze szarym. Podczas prac
przebudowana zostanie część istniejącego

Wypoczynek, zabawa i edukacja

detali architektonicznych, wykonanie
instalacji wewnętrznych oraz nowych
przyłączy medialnych.
Przypomnijmy, że kamienica przy ul.
Kwiatka 51 została wzniesiona w latach
1865-1866. W 1975 roku została wpisana
do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego. Dom od czasów powstania
do chwili obecnej pełnił funkcję mieszkalną. Zmiana sposobu użytkowania była
możliwa pod warunkiem dostosowania
nowej funkcji do walorów zabytkowych
obiektu.
DS.

Równo rozkładaj
Już niedługo kierowcy ciężarówek i samochodów dostawczych będą musieli zacząć dbać o to, by nie przekraczać wagi
dopuszczalnego załadunku oraz aby równo rozkładać ładunek na naczepie.
A wszystko dlatego, że Urząd Miasta kupił właśnie urządzenie do ważenia pojazdów. Stanowisko z wagami przenośnymi
zaprojektuje oraz wykona Biuro Projektów i Inwestycji „Probud” z Sierpca. Inwestycja kosztować będzie prawie 300 tys. zł.
Stanowisko do ważenia pojazdów stanie przy ulicy Dobrzykowskiej, na odcinku pomiędzy rondem a zabudowaniami
w Radziwiu, prawdopodobnie na wysokości ogrodów działkowych.
Będzie miało co najmniej 50 m długości i 5,5 m szerokości. Ze względów bezpieczeństwa oddzielone będzie od pasa
jezdni wyspą o szerokości 1,5 m. Od
strony pobocza wydzielony zostanie ciąg
pieszy,
umożliwiający
dokonanie
oględzin pojazdu.
– Ważeniem samochodów zajmą się
pracownicy Mazowieckiej Wojewódzkiej
Inspekcji Transportu Drogowego – mówi
Małgorzata Witczewska, dyrektor MiejSygnały Płockie

rowu melioracyjnego oraz powstanie plac
manewrowy dla samochodów. Zbudowany
on będzie z elementów ażurowych.
Inwestycja obejmie również wykonanie
kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją hydrantów oraz nowego oświetlenia.
Dla ułatwienia komunikacji osób niepełnosprawnych przewidziano obniżenie
krawężników w miejscach przejść dla pieszych do 2 cm ponad powierzchnię jezdni.
Według planów prace powinny zakończyć się 30 listopada br.
(m.d.)

skiego Zarządu Dróg. – Oni też będą nakładali kary na kierowców, którzy przewożą zbyt ciężki ładunek.
Ale nie o sam ciężar chodzi. – Ważne
jest także rozłożenie towaru na naczepie,
czyli nacisk na poszczególne osie – wyjaśnia Witczewska. – Na przykład jeżeli dopuszczalna masa pojazdu wynosi 40 ton,
a na naczepie jest 20 ton, nie oznacza to,
że kierowca nie zapłaci kary. Bo może być
przypadek, że ładunek nie jest rozłożony
równo i np. na osi środkowej waga dopuszczalna jest przekroczona.
Zbyt duże obciążenie pojazdu powoduje, że na drogach powstają koleiny. Dlatego miasto chce, aby z płockich ulic wyeliminować takie samochody.
Waga ustawiona będzie do połowy
grudnia przy ul. Dobrzykowskiej. – Ale
inspektorzy ustawiać się będą w różnych
częściach miasta, między innymi na ulicy
Otolińskiej i Bielskiej, gdzie ruch ciężarówek jest największy i kierować samochody
na wagę – mówi dyrektor MZD.
Wpływy z kar za przekroczenie dopuszczalnej wagi zasilą budżet miasta.
(m.d.)

Miasto chce zagospodarować teren w rejonie lasku brzozowego na Podolszycach
Południe. Najpierw trzeba opracować dokumentację projektowo-kosztorysową. Do
15 listopada sporządzi ją firma, która wygra
przetarg.
Zamiast lasku – na powierzchni 1,87 ha
– ma powstać wewnątrzosiedlowy park
o charakterze wypoczynkowym z funkcją
rekreacyjną, sportową i edukacyjną. Będą
tam place, alejki i plac zabaw. Zbudowane
zostaną również utwardzone trzy miejsca,
gdzie ustawione będą trzy toalety przenośne – dwie zwykłe oraz jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W parku
ma stanąć także fontanna z zamkniętym
obiegiem wody. Musi być ona tak zaprojektowana, aby jej zbiornik był łatwy
w konserwacji, odporny na uszkodzenia
mechaniczne, wpływy chemiczne (środki
uzdatniania wody) i mrozoodporny. Forma
fontanny powinna umożliwiać ptakom
chłodzenie się i picie wody oraz łatwy dostęp do wody dla ludzi.
Cały teren zostanie oświetlony. W dokumentacji znajdzie się także inwentaryzacja istniejącej oraz projekt nowej zieleni, ze szczególnym uwzględnieniem lasku
brzozowego o powierzchni ok. 6,5 tys.
mkw., który poza niezbędnymi zabiegami
pielęgnacyjnymi ma pozostać w nienaruszonym stanie. Projekt obejmować będzie
także elementy małej architektury, czyli
ławki, śmietniczki i wybieg-toaletę dla
psów. Firma, która będzie sporządzać dokumentację projektowo-kosztorysową ma
obowiązek dostosowania opracowana do

miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Według koncepcji zagospodarowania terenu, przygotowanej przez Zakład Usług
Ogrodniczych Arbor i firmę Usługi Projektowe Piotra Gryszpanowicza, obszar parku
będzie terenem zamkniętym, do którego
prowadzić będą cztery bramy: jedna od
północy, druga od wschodu i dwie od strony południowej. W lasku brzozowym
mogłaby powstać ścieżka dydaktyczna ze
stanowiskami edukacyjnymi, przy których
będą np. zestawy roślin, kompozycje i tablice informacyjne. Ciągi komunikacyjne
w parku – najprawdopodobniej z kostki
brukowej – mają zostać tak zaprojektowane, aby mogły się po nich poruszać również osoby niepełnosprawne. W koncepcji
przewidziano miejsce z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi na powierzchni trawiastej. Pod poszczególnymi elementami do
zabawy znalazłby się piasek. Urządzenia
do zabawy dla różnych grup wiekowych
mają być wykonane z drewna akacjowego,
z elementami wspinaczkowymi oraz
sprawnościowymi. Koncepcja zakłada, że
miejscem rekreacyjnym dla najmłodszych
dzieci ma być plac zabaw w formie nieregularnej piaskownicy w otoczeni kamieni
i głazów, które mogą być jednocześnie siedziskami bądź stanowić podstawę pod
drewniane kłody, na których również będzie można usiąść. Na terenie parku mają
powstać także miejsca typowo wypoczynkowe, usytuowane wzdłuż kamiennych
ścieżek. Pod koronami drzew mają staną
stoły z parasolami.
(m.d.)

Nowa siedziba za rok

Stary obiekt zostanie wyburzony, a na jego miejscu Budogost postawi nowy, dwukondygnacyjny (parter i poddasze). Przebudowana zostanie także część garażowa. Po
rozbudowie budynek będzie miał prawie 3
tys. metrów sześc. (do tej pory 520).
W nowych pomieszczeniach znajdzie
się m.in. garaż na dwa wozy straży pożarnej. Będzie też zaplecze magazynowe
i socjalne dla strażaków oraz duża sala
spotkań z antresolą przeznaczona dla lokalnej społeczności. W budynku zaprojektowano także dwie sale wielofunkcyjne, które będą mogły być wykorzystywane podczas niewielkich zebrań lub na prelekcje oraz szatnia. Na parterze przewidziano pokój śniadań dla strażaków.
Prace mają potrwać rok.
(m.d.)

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Budogost” zajmie się rozbudową budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej, znajdującego się przy ul. Sierpeckiej 27 w Trzepowie. Firma z Gostynina wygrała przetarg,
proponując najniższą cenę – 1 mln 479
tys. 876 zł. Tym samym pokonała siedem
innych firm, które za wykonanie prac
chciały od 1 mln 586 tys. zł do 2 mln 139
tys. zł.
Obecnie na terenie działki o powierzchni ponad 2,5 tys. mkw. znajduje się stary budynek, wykorzystywany również jako ośrodek kulturalno-oświatowy „Strażak” oraz wybudowany w 1992 roku garaż z pomieszczeniami technicznymi.
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*XXXIX SESJA RADY MIASTA*XXXIX SESJA RADY MIASTA*XXXIX SESJA RADY MIASTA*XXXIX SESJA RADY MIASTA*
z obrad rajców
Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na XXXIX
sesji w dniu 25 sierpnia 2009 roku:

1. UCHWAŁA NR 552/XXXIX/09
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obiektów Sportowych w Płocku – Jednostka Budżetowa,
2. UCHWAŁA NR 553/XXXIX/09
w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 r.,
3. UCHWAŁA NR 554/XXXIX/09
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy,
4. UCHWAŁA NR 555/XXXIX/09
w sprawie zmian w Statucie Miasta
Płocka,
5. UCHWAŁA NR 556/XXXIX/09
w spra wie wy ra że nia zgo dy na
udzie le nie bo ni fi ka ty od ce ny
sprzedaży prawa własności nierucho mo ści sta no wią cej włas ność
Gminy – Miasto Płock oznaczonej
nr 1336 o pow. 578 m2 położonej
w Płocku przy ul. Sadowej,
6. UCHWAŁA NR 557/XXXIX/09
w sprawie wytycznych do Polityki
Parkingowej miasta Płocka, zasad
i trybu działania organów samorządu miasta Płocka w zakresie ustalenia wymagań i obowiązków urządzania lub wydzielania miejsc postojowych dla pojazdów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsc postojowych dla pojazdów, z których korzy sta ją oso by nie peł no spraw ne
oraz podstaw kształtowania w tym
zakresie wskaźników ilościowych
i ja ko ścio wych obo wią zu ją cych
w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych
miasta Płocka oraz zasad przejęcia
przez or ga ny sa mo rzą du mia sta
Płoc ka obo wiąz ku za pew nie nia
miejsc postojowych w zastępstwie
innych podmiotów,
7. UCHWAŁA NR 558/XXXIX/09
w spra wie wy ra że nia zgo dy na
przy stą pie nie Gmi ny – Mia sto
Płock do Partnerstwa z Powiatem
Zwoleńskim, Powiatem Łosickim

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone
między sesjami
w sierpniu 2009 roku:
Lech Latarski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Zwracam się z ponowną prośbą o nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul.
Armii Krajowej (od Kutrzeby do Wyszogrodzkiej). 2/ W imieniu użytkowników działek przy ul. Bielskiej zwracam
się z prośbą o udrożnienie przepływu
wody pod zjazdem, prowadzącym do
pierwszej bramy. 3/ Proszę o przycięcie
gałęzi drzew rosnących wzdłuż ul.
Obrońców Westerplatte. 4/ Proszę
o przedstawienie planów wobec „okrą-
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i Powiatem Szydłowieckim w ramach aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Priorytet IV: Środowisko, zapobiega nie za gro że niom i ener ge ty ka
Działanie 4.4: Ochrona przyrody,
zagrożenia, systemy monitoringu
Projekt „Partnerstwo dla bezpieczeństwa – ograniczanie i usuwanie
skutków zagrożeń naturalnych na
obszarze czterech powiatów województwa mazowieckiego,
8. UCHWAŁA NR 559/XXXIX/09
w spra wie wy ra że nia zgo dy na
przy stą pie nie Gmi ny – Mia sto
Płock do aplikowania i realizacji
wniosku o dofinansowanie zadania
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet IV: Środowisko, za po bie ga nie za gro że niom
i energetyka Działanie 4.4: Ochrona
przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu Projekt „Partnerstwo dla
bez pie czeń stwa – ogra ni cza nie
i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych na obszarze czterech powiatów województwa mazowieckiego,
9. UCHWAŁA NR 560/XXXIX/09
w spra wie przy stą pie nia Gmi ny
Miasto Płock do Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,
przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej
na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go 20072013, Prio ry te tu I „Two rze nie
warunków dla rozwoju potencjału
innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działania 1.7
„Pro mo cja Gos po dar cza”, oraz
sposobu finansowania przez Gminę
Miasto Płock uczestnictwa w tym
projekcie,
10. UCHWAŁA NR 561/XXXIX/09
w spra wie przy stą pie nia Gmi ny

Miasto Płock do Projektu „Rozwój
elektronicznej administracji w samo rzą dach wo je wódz twa ma zo wieckiego wspomagającej niwelowa nie dwu dziel no ści po ten cja łu
wo je wódz twa”, wnio sko wa ne go
o dofinansowanie z Regionalnego
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go 20072013, Priorytetu II „Przyspieszenie
e-Rozwoju Mazowsza”, Działania
2.2 „Rozwój e-usług”, oraz sposobu finansowania przez Gminę Miasto Płock uczestnictwa w tym projekcie,
11. UCHWAŁA NR 562/XXXIX/09
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie miasta Płocka
Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
12. UCHWAŁA NR 563/XXXIX/09
w sprawie pozbawienia ulicy Stary
Ry nek do tych cza so wej ka te go rii
drogi gminnej,
13. UCHWAŁA NR 564/XXXIX/09
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym
garażu zlokalizowanego przy ul.
Padlewskiego,
14. UCHWAŁA NR 565/XXXIX/09
w sprawie zmian w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym Miasta Płocka na lata 2009-2013,
15. UCHWAŁA NR 566/XXXIX/09
w sprawie zgodności projektu Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Witolda Zglenickiego w Płocku z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagos po da ro wa nia prze strzen ne go
miasta Płocka,
16. UCHWAŁA NR 567/XXXIX/09
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Witolda
Zglenickiego w Płocku,
17. UCHWAŁA NR 568/XXXIX/09
w sprawie zgodności projektu Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu w rejonie
ulicy Długiej w Płocku z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka,

18. UCHWAŁA NR 569/XXXIX/09
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy
Długiej w Płocku,
19. UCHWAŁA NR 570/XXXIX/09
w spra wie pod pi sa nia umo wy
o współpracy partnerskiej w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, gospodarki oraz działalności samo rzą do wej po mię dzy Gmi ną –
Miasto Płock i Miastem Huai’an
w Chińskiej Republice Ludowej,
20. UCHWAŁA NR 571/XXXIX/09
w sprawie nadania imienia Szkole
Podstawowej Nr 6 w Płocku,
21. UCHWAŁA NR 572/XXXIX/09
w spra wie zmia ny Uch wa ły Nr
362/XXV/08 Rady Miasta Płocka
z dnia 24 czer wca 2008 ro ku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr
870/XLII/01 Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czer wca 2001 ro ku
w sprawie zmiany nazwy, określenia zadań i terenu działania Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr
1 w Płocku,
22. UCHWAŁA NR 573/XXXIX/09
w spra wie zmia ny Uch wa ły Nr
363/XXV/08 Rady Miasta Płocka
z dnia 24 czer wca 2008 ro ku
w sprawie określenia zadań i terenu
działania Poradni PsychologicznoPedagogicznej Nr 2 w Płocku,
23. UCHWAŁA NR 574/XXXIX/09
w sprawie ustalenia Regulaminu
przyznawania i przekazywania stypen diów miej skich dla ucz niów
szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka,
24. UCHWAŁA NR 575/XXXIX/09
w sprawie sprostowania błędów pisar skich w tre ści uch wa ły nr
539/XXXVIII/09 Ra dy Mia sta
Płocka z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości w ramach pomocy
de minimis na wspieranie inwestycji
w nowe obiekty hotelarskie, modernizację istniejących obiektów hotelarskich oraz adaptację istniejących
nieruchomości lub ich części na
obiekty hotelarskie na terenie Miasta Płocka.

glaka” przy ul. Bielskiej i uprzątnięcie
terenu wokół niego.

Na jakim etapie jest sprzedaż sztucznego lodowiska?

Beata Szczytniewska

Artur Jaroszerwski

możliwości zmiany właściciela, czy
miasto jest w stanie zapewnić mieszkania zastępcze, czy w planach jest sprzedaż innych budynków z lokatorami?

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Na prośbę mieszkańców osiedla Podolszyce Południe wnoszę o montaż fotoradaru na wysokości przychodni „Rodzina”. 2/ Na prośbę mieszkańców zasobów MTBS wnoszę o montaż progów
zwalniających od parkingu wielopoziomowego do al. Jana Pawła II 37a. 3/
Wnoszę o przyłączenie monitoringu
miejskiego, który jest poszerzany o tereny Podolszyc, do zasobów MTBS. 4/
Wnoszę o przystosowanie terenu ogrodzonego siatką dla potrzeb „psiego parku”. 5/ Proszę o oznakowanie wjazdu do
hali sportowej w Borowiczkach i montaż lustra, by poprawić widoczność. 6/

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Kto jest wykonawcą i bezpośrednim
inwestorem wymiany wodociągu w ul.
Popłacińskiej? 2/ Proszę o podanie, które ze spółek komunalnych były w posiadaniu w ubiegłym roku funduszy inwestycyjnych oraz jakie były wyniki finansowe tychże inwestycji?
Grzegorz Lewicki

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ W związku z planami sprzedaży
przez ARS budynku przy ul. Bielskiej 5
proszę o odpowiedź na pytania: ile rodzin jest zameldowanych w tym budynku, czy lokatorzy mają świadomość

Wioletta Kulpa

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Dotyczy zmniejszenia środków finansowych z budżetu państwa m.in. na pomoc społeczną i konsekwencji dla samorządu płockiego.
Jerzy Seweryniak

Przed miot, te mat in ter pe la cji:
1/ Na prośbę mieszkańców ul. Łąckiej
proszę o zamontowanie blokad zwalniających na tej ulicy. 2/ Proszę o podniesienie ul. Nizinnej przy drodze „Na
Stoku”.
Opr (j)
Sygnały Płockie

W Płocku powstaną kolejne obiekty sportowe, oświatowe
i kulturalne. Miasto zwiększa swoją atrakcyjność i konkurencyjność. Potwierdza tym samym swój status – stolicy północnego Mazowsza.

Jak inwestują w Płocku
Kultura
Prio ry te to wą in we sty cją bę dzie
z pewnością rozbudowa Muzeum Mazowieckiego. Nie tylko unikalne eksponaty (portret Jacka Malczewskiego), czy forma przedstawiania muzealnych zasobów (ekspozycje z udziałem aktorów Teatru Dramatycznego)
są siłą płockiej placówki. W ostatnich
latach muzeum stało się jednym z najważniejszch ośrodków myśli historycznej i politycznej. To tutaj płocczanie mają niepowtarzalną okazję do
dyskusji na kontrowersyjne tematy historyczne – cykl „Konfrontacje historyczne” zyskał wielu wiernych słuchaczy.
Wkrótce muzeum powiększy się
o ponad 2 tysiące mkw. Już w 2010 r.
do obiektu będziemy wchodzić innymi drzwiami. Patio muzeum zostanie
wykorzystane jako powierzchnia wystawowa. Na pierwszym piętrze nowego budynku powstanie stała ekspo zy cja ar che o lo gicz na; bę dzie
można przyjrzeć się najstarszej historii Płocka. Będzie również sala konferencyjna i miejsce na wystawy czasowe – wszystko na trzech kondygnacjach.
Sport

Naj wię kszym przed sięw zię ciem
w dziedzinie infrastruktury sportowej
jest ha la spor to wo -wi do wi sko wa,
pow sta ją ca przy ul. Łu ka sie wi cza.
Stoi już tzw. szkielet budynku, czyli
fundamenty, słupy i główne ściany.
Pra ce idą szyb ko, dla te go ist nie je
szansa, że na mecz piłkarzy ręcznych
Wisły Płock wybierzemy się tam już
wiosną.
Co z nabrzeżem wiślanym? – to pytanie zadawało ostatnio wielu płocczan. Dziś wiemy, że teren nad Wisłą
zostanie wykorzystany do celów turystyczno-rekreacyjnych. Będzie można
podziwiać port jachtowy, wybrać się
na molo i odwiedzić kawiarnię. Modernizowana jest również siedziba
Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. W 2011 r. do użytku zostaną oddane nowe szatnie i budynek administracyjny.

Już niedługo (jesień b.r.) znów popływamy w basenach „Podolanki”.
Wnętrze budyku jest już prawie gotowe, a próby wodne wypadły pozytywnie. Przed wykonawcą remontu pozostaje jeszcze naprawa dachu. Nie udało
się bowiem uszczelnić świetlików, które teraz należy wymienić na nowe. Także w pływalni „Jagiellonka” potrzebne
było wykonanie drobnych napraw
(m.in. remont korytarzy, magazynu na
środki czystości, sali gimnastycznej).
Oświata

W oświacie szykują się niemałe zmiany. Gotowy do użytku jest już nowy budynek dydaktyczny Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły. Wykonano
także remont auli. W „Małachowiance”
odnowiono dawne kolegium i kolegiatę.
Przewidywana jest również budowa nowej hali sportowej, wyposażonej w wielofunkcyjne boisko, zaplecze i widownię.
Rozpoczęto remont III LO im. M. Dąbrowskiej. Liceum powiększy się o ponad 750 mkw., a w środku powstaną
nowe sale, świetlica i pomieszczenia pomocnicze.
Przed wakacjami informowaliśmy
o remontach w wielu płockich przedszkolach, szkołach podstawowych
i gimnazjach (Miejskie Przedszkola nr
1, 11, 16, 17, 20, 27, 33, 35, SP nr 3, 6,
11, 12, 16, 20, 23 i gimnazja nr 5, 8 i 1).
Radnych, na XXXIX sesji Rady Miasta, podczas której omawiany był ten temat, najbardziej zainteresowała sytuacja Szkoły Podstawowej nr 23. Prace
remontowe potrwają tam jeszcze kilka
miesięcy, ale – jak mówił z-ca prezydenta miasta Dariusz Zawidzki – nie
będą one kolidowały z zajęciami.
Istotnymi inwestycjami w dziedzinie
oświaty będą budowy dwóch nowych
przedszkoli oraz kompleksu oświatowego przy ul. Harcerskiej. Przedszkola
powstaną na osiedlach Ciechomice
(planowane zakończenie budowy 15
lipca 2010 r.) i Radziwie (otwarcie
ofert 8 września b.r.).
Szczegółowe informacje o inwestycjach na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta: www.bip.ump.pl.
(ms)

Szkoła Druha Wacława
Na sierpniowej sesji radni uchwałą
Rady Miasta Płocka nadali Szkole
Podstawowej nr 6 przy ul. 1 Maja 11
imię Druha Wacława Milke. O takiego patrona wnioskowała szkolna społeczność, uznając, że druh może być
dla uczniów przykładem i wzorem
„jak żyć pięknie, pełniąc służbę Bogu
i Polsce”. Wacław Milke całe życie
poświęcił pracy z dziećmi. Wszędzie
starał się zaszczepić swoim podopieczSygnały Płockie

nym dobro, tolerancję i miłość do
dziecka.
„Szóstka” jest szkołą wspierającą
uzdolnienia, dlatego twórcze i niekonwencjonalne metody wychowawcze
Druha są jej bardzo bliskie. Ponadto
właśnie spośród dzieci „Szóstki” 60 lat
temu W. Milke utworzył pierwszą grupę
dziecięcą w swoim zespole. Uczniami
druha było również wielu nauczycieli
szkoły i rodziców obecnych uczniów.(j)

Do apelu!
dokończenie ze str.1
Złożono kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz przy pomniku Marszałka
Józefa Piłsudskiego – głównego architekta
zwycięstwa nad Sowietami. Dzień później,
w płockim amfiteatrze wystąpiły zespoły pieśni i tańca: Śląsk i Wisła. 17 sierpnia, w filii
bibliotecznej nr 5 Książnicy Płockiej zaprezentowano wystawę „Płock – miasto bohater”, składającą się ze zdjęć i dokumentów
z okresu walki z bolszewikami. Natomiast 18
sierpnia – w szczególnym dniu dla naszego
miasta – na cmentarzu garnizonowym, odbyła
się uroczystość z udziałem władz samorządowych, posłów oraz senatorów Ziemi Mazowieckiej.
Chwała bohaterom

Wystąpieniom przedstawicieli władz miasta przysłuchiwali się harcerze oraz kombatanci. Tomasz Kolczyński, zastępca prezydenta Płocka, mówił na cmentarzu garnizonowym: – Nie wiadomo, jak potoczyłyby się
losy wojny, gdyby Płock w znaczący sposób
nie związał sił nieprzyjaciela. Obrona Płocka
to nie tylko sukces militarny, ale także narodziny polskiej świadomości narodowej wśród
mieszkańców miasta. Wyzwaniem dla nas
wszystkich powinna być troska o wolną Polskę. Niech postawa obrońców Płocka będzie
dla kolejnych pokoleń wyznacznikiem patriotyzmu, honoru i poświęcenia. Chwała bohaterskim obrońcom Płocka!

W nagrodę za partnerską współpracę i
propagowanie integracji Płock został
uhonorowany Tablicą Honorową Rady
Europy. Podczas występu „Śląska“, prezydent Mirosław Milewski odebrał ją od przedstawicielki Rady Europy, Johanny Schicker.

Płockie pospolite ruszenie

Aby zrozumieć, w jaki sposób Płock przyczynił się do zwycięstwa nad „sowiecką nawałnicą”, należy przeanalizować fakty historyczne. Faktem było bowiem wybudowanie
przez płocczan barykad i okopów; faktem
było zaangażowanie kobiet i dzieci; faktem
było zrezygnowanie z podziałów klasowych
i politycznych na rzecz wspólnego oporu.
I mimo, że początkowo płocczanie byli sceptyczni wobec wojny polsko-bolszewickiej
(do której dążyły także władze II Rzeczpospolitej), to już 9 sierpnia, kiedy front niebezpiecznie szybko zbliżał się do Warszawy
i północnego Mazowsza, z Płocka wyruszył
pierwszy, 200-osobowy oddział ochotników.
Dzień później, z dziedzińca gimnazjum im.
Wł. Jagiełły, na front wymaszerowało kolejnych 200 osób.

Wróg u bram

Oddziały bolszewickie zauważono w pobliżu Płocka już 10 sierpnia. Sowieci podeszli
pod Sierpc i Raciąż, co spowodowało postawienie płockich żołnierzy w stan gotowości.
Po dwóch dniach armię bolszewicką dzieliło
od Płocka tylko 20 km. Kolejne dni były jednak szczęśliwe dla polskiej armii. Po ciężkich
walkach nad Wkrą i pod Radzyminem oraz
przede wszystkim po skutecznej kontrofensywie Polaków znad Wieprza (Piłsudski
przegrupował swoje oddziały i zaatakował
bolszewików od tyłu – wydarzenia nazwane
później „cudem nad Wisłą”), sytuacja bolszewików na północnym Mazowsza była już katastrofalna. Mimo to, w Płocku nadal trwała
pełna mobilizacja. „Kurier Płocki” drukował
kolejny odezwy, odbywały się spotkania organizacji społecznych, mobilizowano kolejnych ochotników. Już wkrótce płocczanie
przekonali się o sile bolszewickiej armii. Na
Płock skierowano oddziały uważane za najbardziej agresywne – tworzyli je Rosjanie
z najdalszych terenów Syberii. Jeden ze
świadków ataku bolszewików na Płock
wspominał, że żołnierze Armii Czerwonej
kradli nawet krany, gdyż uważali, że jeśli
umieszczą je w ścianie swojej glinianej lepianki... popłynie z nich woda.
Wszyscy na barykady

Bezpośredni atak rozpoczął się 18 sierpnia.
Tak wspominała ten dzień 16-letnia Janina
Landsberg-Śmieciuszewska, która przynosiła
żołnierzom świeżą bieliznę: „Wszyscy byli
bardzo przygnębieni. (...) Starałam się dodać
im otuchy mówiąc, że wszystko będzie dobrze, choć sama nie bardzo w to wierzyłam.
(...) nastrój żołnierzy był fatalny, byli zmęczeni, brakło tego zapału, który był wcześniej.
Przestali wierzyć w swe siły, mówili, że ich za
mało, że nie wiedzą co się dzieje z prawym
skrzydłem (...), że nie mają amunicji”. Pomimo ciężkiej sytuacji, małej liczebności i słabego uzbrojenia, płocczanie stanęli do walki.
Nad ranem działania zbrojne rozpoczęły się
w najbliższych okolicach miasta (Białkowo,
Rogozino, Trzepowo), by ok. godz. 14 przesunąć się już w okolice Podolszyc i tzw. przedmościa. Na Płock nacierała kawaleria bolszewickiego wodza Gaj-chana. Wkrótce walki
przeniosły się w głąb miasta. Krasnoarmiejcy
zalali ulicę Królewiecką, Dominikańską (dzisiejsza 1 Maja), Kościuszki, Plac Floriański.
Na medal

Przełom nastąpił jednak bardzo szybko. 19
sierpnia, na szturmujących Stary Rynek bolszewików posypał się grad kul i napastnicy
zmuszeni byli do wycofania się. Odtąd walka
ograniczyła się jedynie do lekkiej wymiany
ognia i lokalnych potyczek. Znaczący wkład
w przezwyciężenie natarcia Sowietów mieli
płoccy harcerze. Do legendy urosła postać
bohaterskiego Antolka Gradowskiego, ucznia gimnazjum im. Wł. Jagiełły. Mniej znane
są historie innych harcerzy, jak np. Tadeusza
Jeziorowskiego z Cierszewa, który bez wiedzy rodziców uciekł do Płocka, by wziąć
udział w jego obronie. Jego bohaterską postawę docenił sam Józef Piłsudski, który odznaczył go podczas wizyty w Płocku (10 kwietnia 1921 r.). Tego dnia odznaczenie otrzymało również samo miasto – Płock stał się kawalerem Krzyża Walecznych.
Na podstawie „Dziejów Płocka” pod redakcją Mirosława Krajewskiego, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2006
opr. Mariusz Sepioło
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Elektrośmieci
na Przemysłową
W każdym gospodarstwie domowym
do wykonywania codziennych czynności wykorzystywane są różnego rodzaju
sprzęty elektryczne i elektroniczne.
W momencie gdy przestają one pełnić
swoje funkcje stają się odpadem, a na
właścicielu spoczywa obowiązek pozbycia się ich zgodnie z obowiązującym
prawem. Z uwagi na sygnały od mieszkańców Płocka, iż nie posiadają stosownej wiedzy, w jaki sposób mogą pozbyć
się generowanych „elektrośmieci” Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka
informuje, iż ustawa o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym nakłada
obowiązek bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu przez sprzedawców detalicznych i hurtowych, podczas zakupu nowego sprzętu tego samego typu i takiej
samej ilości. Obowiązek ten istnieje od
1 lipca 2006 roku.
Sklepy jednak nie są punktami przyjmującymi cały zużyty sprzęt. Ustawa
z dnia 21 listopada 2008 roku o zmianie
ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadziła dodatkowo zapis, iż prowadzący punkt
serwisowy jest obowiązany, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu
serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze
względów technicznych lub właściciel
sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla

O mieście inaczej
Z czym zazwyczaj kojarzy się Polakom Płock? Z bogatą historią (choć niekoniecznie dobrze znaną) i – oczywiście
– z Orlenem. No może coraz częściej
przyjezdni zwracają uwagę na piękne
położenie naszego miasta i na zbiory secesji w Muzeum Mazowieckim. Tak też
Płock przedstawiany jest najczęściej
w folderach i przewodnikach.
Ale okazuje się, że można nasze miasto pokazać w zupełnie inny sposób.
Dokonała tego Anna Frątczak z miesięcznika „Elle”. Choć gazetę czytają
najczęściej kobiety, bo to do nich przede wszystkim pismo jest skierowane, to
tym razem powinni po nie sięgnąć także
mężczyźni. Publikacja o Płocku w „Elle” jest nagrodą za otrzymanie przez
Urząd Miasta wyróżnienia specjalnego
w konkursie „Złote Formaty”, organizowanym przez Grupę Ströer.
Dwustronicowy artykuł pt. „Płock –
fiesta i sjesta” opatrzony jest zdjęciami,
m.in. podświetlanego starego mostu,
Wzgórza Tumskiego i żaglówek na Wiśle. Ale takie obrazki dobrze znamy. Nie
wszyscy jednak wiedzą – nawet płocczanie – że w mieście znajduje się showroom, czyli sklep w którym możesz kupić
lub wstawić w komis ubrania światowych marek i to – jak przekonuje autorka tekstu – w rozsądnych cenach. Frątczak szeroko pisze o odbywających się
w mieście różnych festiwalach: począwszy od Reggaeland, przez Rockowe
Ogródki, Audioriver, a na Cinemagic

niego nieopłacalna, do nieodpłatnego
przyjęcia zużytego sprzętu.
Ponadto na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Płocka znajduje się wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Obecnie na terenie Płocka niebezpieczne odpady w postaci zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
powstałe w gospodarstwach domowych
można przekazywać nieodpłatnie firmie
REMONDIS Sp. z o.o. prowadzącej
zbiórkę odpadów niebezpiecznych. Od
roku 2006 firma ta uruchomiła na własnym terenie, przy ul. Przemysłowej 32,
bezpłatny punkt przyjmowania w/w zużytego sprzętu.
(j)

Właśnie rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Straż Miejska postanowiła zadbać o to, żeby dzieci pomaszerowały do szkół z wiedzą
o własnym bezpieczeństwie.

Prace w centrum
lat), instalacji sanitarnej, drzwi, grzejni ków (gwa ran cja pro du cen ta, nie
mniej niż 36 miesięcy), zieleni (36
miesięcy).
Prace rozpoczęły się od robót archeologicznych. – Powinny one zająć maksymalnie trzy miesiące – mówi Mirosław
Kłobukowski, prezes MTBS.
Wszyst kie miesz ka nia w Zło tym
Rogu będą przeznaczone do sprzedaży. Jest jednak szansa, że MTBS zaofe ru je je na za sa dzie par ty cy pa cji
w kosztach. – Czekamy na decyzję
Ban ku Gos po dar stwa Kra jo we go
o promesie – wyjaśnia Kłobukowski.
– Jeśli decyzja będzie pozytywna, lokatorzy zapłacą jedynie 30 proc. wartości mieszkania.
(m.d.)

Bezpiecznie do szkoły

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Rozpoczęła się budowa tzw. Złotego
Rogu, czyli kompleksu u zbiegu ul.
Sienkiewicza, Kwiatka i Bielskiej. Inwestorem jest Miejskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego, a wykonawcą Vectra. Budowa kosztować będzie ok. 22 mln zł, a prace potrwają 30
miesięcy.
W nowym Złotym Rogu znajdzie się
56 mieszkań i dziewięć lokali użytkowych. Będzie też garaż podziemny na
43 auta. Roboty obejmą również remont zabytkowych obiektów przy ul.
Kwiatka 42 i 44. Vectra daje 36 miesięcy gwarancji na budynek, z wyłączeniem elewacji (pięć lat), pokrycia
dachu (10 lat), stolarki okiennej (gwarancja producenta, nie mniej niż pięć

6

kończąc. Autorka zaprasza nie tylko do
Muzeum Mazowieckiego, ale także do
żydowskiej łaźni – mykwy. – Tyle, że nie
na kąpiel, bo dziś w budynku mieści się
Płocka Galeria Sztuki – pisze Frątczak.
W „Elle” nie zapomniano również
o Małachowiance: Płock... od wieków
się edukuje. Brytyjczycy i Francuzi zżymają się na Małachowiankę, bo liceum
to jest starsze od Oxfordu i Sorbony!
Nasze miasto jest także dobrym miejscem na sjestę. Frątczak odwiedziła
m.in. Browar Tumski, gdzie spróbowała
warzonego na miejscu piwa (doskonałe!
– to jej ocena), skosztowała zupy rybnej
z ananasem i marchewkowego cymesu
w „Esterze” (elegancki, egzotyczny
obiad), kawy w „Trittico” (designerska
klubokawiarnia z miękkimi kanapami
w kamienicy, gdzie mieszkał awangardowy artysta Stefan Themerson), naleśników w „La Petite” (klimat klubokawiarni i cieniutkie crepe’y na milion
sposobów) oraz pajdy hrubego (najlepszego chleba w Polsce z pobliskiego
Grzybowa, który wypieka się jak przed
100 laty).
Płockowi zazdrościmy plaży nad Wisłą i mostu prawie jak w San Francisco.
Festiwalowo bije rekordy Polski, a nad
wszystkim czuwa duch taty Kazika –
miejmy nadzieję, że te słowa – jak i cały tekst w „Elle” – zachęcą Polaków do
odwiedzenia Płocka, a płocczan przekonają, że mieszkają w klimatycznym i nowoczesnym mieście.
(m.d.)

Spotkanie pomogła zorganizować filia
nr 8 Książnicy Płockiej. Rozmowa
z dziećmi trwała dwie godziny. Na trudne pytania odpowiadała Jolanta Głowacka, rzecznik prasowy Straży Miejskiej.
Dzieci obejrzały prezentację multimedialną, przedstawiającą m.in. prawidłowe zachowanie się na placu zabaw, podwórku, nad wodą, czy w lesie. Jednak
czas zabawy i beztroski szybko mija,
dlatego skupiono się na przekazaniu
dzieciom zasad, których powinny przestrzegać w drodze do szkoły.

Przyszli uczniowie poznali znaczenie pod sta wo wych zna ków dro go wych. Obejrzeli obrazki, które pomogły w zrozumieniu zasad ruchu drogowego. Na koniec dzieci stworzyły duży plakat i wypisały na nim numery telefoniczne policji, straży pożarnej i pogotowia. Plakat jest nadal stałym elementem wystroju biblioteki przy ul.
Walecznych.
Każde dziecko otrzymało od Straży
Miejskiej zakładkę do książki, długopis
oraz smycz do kluczy.
(ms)
Sygnały Płockie

Sport i edukacja
Budynek ma być parterowy i zostanie
podzielony na dwie odrębne części:
przedszkolną i kulturalno-sportową
z małą salą wielofunkcyjną. Obie części
posiadać będą wspólne zaplecze z pomieszczeniami technicznymi w środkowej części obiektu. Dach budynku będzie płaski.
Przedszkole stanie przy ul. Ciechomickiej. Jego bryła będzie nowoczesna
i zostanie podzielona na osiem kubików,
połączonych ze sobą przeszklonymi holami i korytarzami, dzięki czemu wszystkie pomieszczenia będą prawidłowo
doświetlone.
Przedszkole będzie miało dwa oddziały przeznaczone dla 50 dzieci i 12
pracowników (osiem osób w części
przedszkolnej i cztery w części kulturalno-sportowej).
Do części przedszkolnej budynku
prowadzić będą dwa wejścia: jedno
główne od strony ul. Ciechomickiej
i drugie, dodatkowe, od strony ul. Piwnej. Do ogrodu przedszkolnego, który
zostanie całkowicie ogrodzony będą kolejne dwa wejścia. Obok pomieszczenia
dozorcy, znajdzie się także część administracyjna, poczekalnia dla rodziców
oraz osobna, dla każdego z oddziałów,
szatnia dla dzieci. Hol prowadzić będzie
do sali wielofunkcyjnej, przeznaczonej
do zajęć ruchowych, gimnastyki, rytmiki oraz do organizowania uroczystości
z udziałem rodziców. Pomieszczenia dla
maluchów będą od strony południowej
budynku. Dla każdego z oddziałów
zaprojektowano odrębny zespół sanitariatów, schowek porządkowy oraz magazynek dla nauczyciela. Dodatkowo
wydzielono toaletę dla maluchów dostępną z zewnątrz budynku. Jest ona
niezbędna podczas zabaw na powietrzu.
Pomieszczenia dla nauczycieli i pracowników będą w zachodniej części budynku. Od sal dla dzieci oddzielać je będzie korytarz. Przy wejściu na teren
ogrodu usytuowany zostanie pokój pielęgniarki.
W przedszkolu nie będą przygotowywane posiłki. Będą dostarczane z zewnątrz w szczelnych opakowaniach. Na-

tomiast, przy dodatkowym wejściu od
ul. Piwnej zaprojektowano pralnię i suszarnię oraz oddzielne pomieszczenia
na czystą i brudną bieliznę. Sprzęt i zabawki przeznaczone do zajęć na powietrzu przechowywane będą w specjalnym
magazynku, usytuowanym przy jednym
z wyjść na teren ogrodu.
Druga, oddzielna funkcjonalnie część
budynku – kulturalno-sportowa – będzie
miała osobne wejście od ul. Ciechomickiej. Z głównego holu, gdzie znajdą się
szatnie oraz toalety, będzie można dostać się do wypożyczalni i informatorium oraz do sali wielofunkcyjnej przeznaczonej dla rady osiedla. Mała sala
gimnastyczna zostanie oddzielona dodatkowym korytarzem z oddzielnym
wejściem z zewnątrz, dzięki czemu będzie można z niej korzystać, gdy przedszkole będzie zamknięte.
Powierzchnia użytkowa ca łe go
obiektu wyniesie ponad 1,4 tys. mkw.,
z czego ponad 660 mkw. zajmie część
przedszkolna, a prawie 685 mkw. –
część kulturalno-sportowa. Reszta zostanie przeznaczona na pomieszczenia
techniczne. Cały obiekt będzie monitorowany.
Budynek zaprojektowano tak, aby
w całości dostępny był dla osób niepełnosprawnych. Wejścia będą bezprogowe, albo z progami o maksymalnej wysokości 2 cm.
Wokół obiektu powstanie ogród z placami zabaw oraz zielenią. Zostanie on
odgrodzony od pozostałej części działki. Wydzielone zostanie także wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni
poliuretanowej, o długości 40 metrów
i szerokości 20 m. Pozostała część terenu będzie nieogrodzona. Projekt przewiduje, że na zewnątrz budynku znajdą
się dwa place zabaw z zestawami urządzeń dla dzieci w różnym wieku, dwa
niewielkie ogródki z urządzeniami sportowymi oraz dwa tereny zielone, przeznaczone do prowadzenia zajęć i zabaw
ruchowych. Nie zapomniano również
o parkingu dla 56 samochodów, z czego
sześć miejsc przeznaczonych będzie dla
osób niepełnosprawnych.
(m.d.)

Kolejne rondo w mieście
Na początku września rozpocznie się
przebudowa ulicy Mickiewicza. Prace podzielono na dwa etapy: pierwszy realizowany będzie w tym roku, a drugi w 2010 r.
Prace wykonywać będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Płocka.
– Najważniejszą zmianą będzie powstanie ronda u zbiegu ul. Mickiewicza
i 11 Listopada – mówi Małgorzata Witczewska, dyrektor Miejskiego Zarządu
Dróg. – W 2009 roku zostanie również
wykonane przebicie ul. Północnej do
Mickiewicza. Prawdopodobnie usuniemy też wszystkie drzewa w Mickiewicza.
Sygnały Płockie

Wykonane zostanie także przebicie
ślepego dotąd odcinka ul. Lasockiego
do 11 Listopada. W obrębie ronda wykonane zostaną chodniki oraz oświetlenie.
Drugi etap to budowa chodników,
czterech zatoczek autobusowych oraz
nasadzenia zieleni od ul. Bielskiej do
Szopena.
Całość prac kosztować będzie około
3,7 mln zł. – Ale 85 proc. kosztów na
budowę Mickiewicza pozyskaliśmy ze
środków unijnych – mówi Dariusz Zawidzki, zastępca prezydenta.
(m.d.)

Etap końcowy
(z zastępcą prezydenta Dariuszem
Zawidzkim rozmawia Małgorzata Danieluk)
19 sierpnia miasto podpisało z wykonawcą aneks do umowy o budowie
czwartego, 4,5-kilometrowego odcinka dróg dojazdowych do nowego mostu. Czego on dotyczy?
– Do 15 października przesunęliśmy
termin wykonania niektórych prac, między innymi: oznakowania poziomego
i pionowego, drenażu, obrukowanie
jednego z filarów wiaduktu oraz zmiany
wykonania technologii drogi serwisowej.
Czy oznacza to, że po tym terminie
samochody będą mogły przejeżdżać
ostatnim odcinkiem?
– Mam nadzieję, że nastąpi to wcześniej. Projekt organizacji ruchu jest już
zatwierdzony. Wysłaliśmy już też zgłoszenie o dopuszczenie drogi do eksploatacji do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Po namalowaniu
oznakowania poziomego i ustawieniu

MAŁGORZATA DANIELUK

Miasto zbuduje przedszkole w Ciechomicach. Oprócz tego przy placówce powstanie zaplecze kulturalno-sportowe. Chętni, którzy chcieliby zająć się realizacją
tej inwestycji mają czas do 8 września na złożenie oferty. Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, budowa potrwa 14 miesięcy od przekazania placu budowy.

znaków, które potrwa około tygodnia,
będzie można dopuścić ulicę do ruchu.
Jest więc szansa, aby czwarty odcinek
dróg dojazdowych był przejezdny pod
koniec września.
Nadal jednak nie rozwiązana jest
sprawa osuwających się skarp, które
znajdują się w sąsiedztwie drogi. Czy
nie powinno się poczekać z otwarciem
czwartego odcinka?
– Nie jest to dostateczny powód.
Problem dotyczy nie więcej niż 20 proc.
powierzchni stoków. Drogi dojazdowe
znajdują się na trudnym inwestycyjnie
terenie. Tegoroczne obfite opady spowodowały, że część skarp osuwa się.
Nie wpływa to jednak na bezpieczeństwo poruszających się samochodów,
ani nie powoduje zmian w nawierzchni
drogi.
Na razie nie wiadomo, czy jest to
wina wykonawcy czy projektanta.
Nikt też nie chce zapłacić za dodatkowe prace, choć wiadomo, że trzeba je
będzie wykonać. Czy miasto weźmie
na siebie dodatkowe koszty?
– Już niedługo zaczną pracować biegli, którzy wyjaśnią, co źle wykonano.
Jednego wskaże miasto, a drugiego –
wykonawca. Z naszej strony chcemy,
aby to nie były osoby fizyczne, a uczelnia czy instytut, które specjalizują się
w tym temacie. To oni wskażą, co należy zmienić. Projektant będzie musiał
uwzględnić poprawki i oszacować koszty. Praca biegłych pokaże, kto i gdzie
popełnił błąd. Niewykluczone, że miasto najpierw zapłaci za te dodatkowe prace, a potem na drodze sądowej będzie
ubiegać się o zwrot kosztów od winnych. Tak będzie najszybciej i najprościej, aby doprowadzić do całkowitego
ukończenia tej inwestycji.
Dziękuję za rozmowę.

Unia na rozwój powiązań
gospodarczych i ochronę przyrody
Mazowiecka Jednostka Wdrażania
Programów Unijnych przypomina, że
wciąż można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach naborów ogłoszonych 9 i 16 czerwca br.
Środki w wysokości ponad 21 mln euro
pochodzą z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Celem projektów Działania 1.6 jest
rozwój sieci powiązań gospodarczych
poprzez wspieranie powstawania oraz
rozwoju klastrów i powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami
i sferą badawczo – rozwojową. Na
konkurs przeznaczono kwotę w wysokości 10 mln euro. O wsparcie ubiegać się mogą osoby prawne prowadzące powiązania kooperacyjne, czyli
m.in. przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, oraz instytucje
otoczenia biznesu. Konkurs jest nabo rem otwar tym, co oz na cza, że
wnio ski o do fi nan so wa nie moż na
składać do wyczerpania alokacji (do
150 % wartości alokacji). Dotacje bę-

dą wypłacane w formie zaliczek i refundacji.
Celem konkursu Działanie 4.4 jest monitorowanie środowiska i czynników
wpływających na jego stan oraz metod zapobiegania i likwidacji zagrożeń. Działania przyczynią się do ochrony dziedzictwa
przyrodniczego, a także posłużą do zachowania istniejących zasobów naturalnych.
O wsparcie ubiegać się mogą m.in. jednostki samorządu terytorialnego, parki narodowe i krajobrazowe oraz spółki wodne
i ich związki. Wnioski o dofinansowanie
można składać do wyczerpania alokacji,
czyli wykorzystania przewidzianych
środków w wysokości 11.475 000 euro
(do 130% wartości alokacji).
Wnioski o dofinansowanie realizacji
inwestycji można składać osobiście, kurierem lub pocztą, od poniedziałku do
piątku w godz. 8.30-15.30 do wyczerpania alokacji w Mazowieckiej Jednostce
Wdrażania Programów Unijnych
w Warszawie ul. Jagiellońska 74.
MJWPU
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KMP PŁOCK

Uwaga kibice!

Twarde lądowanie
29 lipca około godz. 19.45 dyżurny
policji otrzymał zgłoszenie o wypadku
na płockim lotnisku przy ul. Bielskiej.
– Z informacji przekazanej przez strażaków wynikało, że na płycie lotniska
rozbił się samolot – opowiada Piotr Jeleniewicz, rzecznik prasowy policji. –
Na miejsce natychmiast wysłaliśmy patrole ruchu drogowego i prewencji, aby
zabezpieczyły miejsce wypadku.
Na szczęście, wypadek okazał się nie
tak poważny jak wynikało ze wstępnych

informacji. Samolot typu Wilga pilotowany przez 52-letniego mieszkańca
Warszawy podczas lądowania uszkodził
część amortyzatora i zarył w ziemię.
– Po wylądowaniu, przy niewielkiej
prędkości doszło do przechylenia samolotu. Pilot leciał sam, nikt nie doznał obrażeń – mówi dyżurny kom. Robert Koper.
Policjanci przebadali pilota na zawartość alkoholu w organizmie, był trzeźwy. Na miejscu zdarzenia nie doszło do
wycieku paliwa.
(m.d.)

Nie wpuszczaj

ga w tym czasie przeszukuje regały
i szafki – opowiada Jeleniewicz. – Po
wyjściu kobiet z domu, okradziona starsza osoba dopiero po pewnym czasie
orientuje się, że padła ofiarą złodziejek.
Do kradzieży dochodziło w centrum
miasta i na osiedlu Borowiczki. Pierwsza z kobiet ma około 170 cm wzrostu,
jest szczupłej budowy ciała. Druga jest
niższa i tęższa o owalnej twarzy. Z policyjnych ustaleń wynika, że kobiety mogą używać peruki koloru blond z włosami prostymi, długości do ucha.
– Apelujemy do wszystkich osób w podeszłym wieku, mieszkających samotnie,
aby pod żadnym pozorem nie wpuszczały
nieznajomych do mieszkania, a o pojawieniu się takich osób informowały policję – mówi Jeleniewicz.
Osoby, które zauważą opisane kobiety
pukające do mieszkań na płockich osiedlach proszone są o kontakt pod numerem
telefonu 024 266-15-73 (w dni robocze
do godz. 15.30) lub przez całą dobę pod
(m.d.)
numerem alarmowym 997.

Mimo wielu ostrzeżeń, płocczanie nadal padają ofiarą dwóch oszustek. Kobiety pod pretekstem sprzedaży towarów
lub podając się za pracownice spółdzielni, bądź opieki społecznej, wchodzą do
mieszkań i kradną pieniądze i inne cenne rzeczy.
– Policjanci wydziału kryminalnego
prowadzą już trzy takie sprawy – mówi
Piotr Jeleniewicz, rzecznik prasowy policji. – Poszukujemy dwóch kobiet
w wieku około 35-40 lat, południowej
urody, które dobrze mówią po polsku.
Metoda działania oszustek jest zawsze
podobna: kiedy drzwi otwiera starsza
osoba, kobiety przedstawiają się jako
sprzedawcy firan, pościeli itp. w bardzo
atrakcyjnych cenach. Czasami podają
się za znajome sąsiadów, prosząc o kartkę i długopis. – Po wejściu do mieszkania, jedna z kobiet bardzo angażuje się
w rozmowę z właścicielką lokalu, a dru-

Od kłótni do pobicia
Przynajmniej miesiąc w więzieniu posiedzą sprawcy pobicia bezdomnego
mężczyzny. Do zdarzenia doszło 1 sierpnia ok. godz. 18.50 przy al. Spacerowej w okolicach al. Kobylińskiego. Całe zajście zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.
– Ze wstępnych ustaleń wynika, że
między grupą młodzieży a 37-letnim
płocczaninem doszło do kłótni – opowiada Piotr Jeleniewicz, rzecznik prasowy policji. – Potem zaczęła się bijatyka.
Trzech chuliganów biło bezdomnego
metalowymi rurkami aż stracił przytomność. Potem napastnicy odeszli, zostawiając swoją ofiarę. Policję o zdarzeniu poinformował operator monitoringu.
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Funkcjonariusze zatrzymali sprawców
przy ul. Bielskiej. – Mają od 16 do 19 lat
– mówi Jeleniewicz. – Wiemy, że kilka
dni temu między chłopakami a bezdomnym płocczaninem doszło do konfliktu. Gdy 1 sierpnia ponownie się spotkali, młodzieńcy poszli do pobliskiej
klatki schodowej, gdzie mieszka jeden ze
sprawców i zabrali metalowe rurki.
Dwaj sprawcy są dobrze znani policji.
Byli karani za włamania i kradzieże. Jeden z nich przebywał w zakładzie poprawczym, skąd otrzymał przepustkę za
dobre sprawowanie i miał przebywać
poza ośrodkiem do końca sierpnia.
– Pobity mężczyzna trafił do szpitala –
relacjonuje rzecznik. – Ma złamaną lewą
rękę i liczne obrażenia głowy oraz połamane żebra. Jego stan określany jest przez
lekarzy jako poważny.
(m.d.)

Od 1 sierpnia obowiązuje nowa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Obecne przepisy mają ukrócić
burdy na polskich stadionach i zapewnić
bezpieczeństwo podczas Euro 2012. Ale
nowe przepisy obowiązują również na
lokalnych stadionach.
Sankcje to już nie grzywny rzędu
500-1000 zł, ale kary wyrażone w stawkach dziennych (obecnie 200 zł). Tak
więc, np. kara za wdarcie się na płytę
boiska to grzywna nie mniejsza niż 180
stawek dziennych (36 tys. zł), kara ograniczenia wolności lub nawet jej pozbawienia na okres do trzech lat.
We dle nowej usta wy wię kszość
czynności zabronionych staje się przestępstwami. Są to: organizacja imprezy
bez zezwolenia lub wbrew warunkom
zawartym w zezwoleniu, wnoszenie
i posiadanie broni, amunicji, materiałów pirotechnicznych itp., wtargnięcie
na płytę boiska, rzucanie przedmiotów,
zasłanianie twarzy podczas zadym, naruszenie nietykalności członka służb
porządkowych lub członka służb informacyjnych.
Do tej pory znany był zakaz stadionowy, który teraz zyskał miano środka
karnego i może być orzekany nawet na

sześć lat z wymogiem stawienia się
w jednostce policji podczas rozgrywek.
Zakaz klubowy może być teraz wprowadzony przez organizatora imprezy.
Tam, gdzie kluby mają pełną własność
użytkowania obiektu, ich władze mogą
go orzec np. na dwa lata w stosunku do
osoby, która zakłóca porządek. Kibice
wywalczyli prawo odwołania się od takiej decyzji, co wstrzymuje wykonanie
takiego orzeczenia do czasu rozpatrzenia odwołania przez podmiot prowadzący rozgrywki.
Kolejną zmianą jest brak możliwości
kupna biletów na miejsca stojące. Ponadto każdy bilet musi mieć przypisane
miejsce i numer fotelika, widnieje na
nim także pesel kibica. W przypadku
awantury można będzie ustalić, kto na
danym miejscu siedział, kto wywołał
zamieszki, kto brał w nich aktywny
udział. Nowe przepisy wprowadzają na
polskie stadiony stewardów, czyli służby informacyjne, a policyjni „ciężkozbrojni” mają stanowić 50 proc. służb
ochrony. W nowej ustawie nie ma zapisu o odpłatnym udziale policji w zabezpieczeniu imprezy. Całkowity ciężar zapewnienia bezpieczeństwa spoczywa na
organizatorze.
(m.d.)

Kronika policyjna
* 12 sierpnia po godz. 5 zapaliły się
stro py w ka mie ni cy przy ul.
Grodzkiej 15. Nikomu nic się nie
stało.
* Złodzieje włamali się do peugeota,
zaparkowanego przy ul. Żabiej
i skradli radio samochodowe.
* Na policję zgłosiła się 25-latka,
której skradziono 600 zł z jej karty bankomatowej. Ze wstępnych
ustaleń wynika, że sprawcą była
znajoma pokrzywdzonej.
* W Grabinie doszło do śmiertelnego wypadku. 22-letni łodzianin,
kierujący Oplem Astra zjechał na
lewą stronę i uderzył w drzewo.
Na miejscu zginął 23-letni pasażer. Nieprzytomny kierowca trafił
do szpitala.
* Z ul. Dworcowej złodzieje zabrali
motorower wart 2,5 tys. zł.
* Niez na ni spraw cy wła ma li się
w nocy do jednego z płockich salonów kosmetycznych i ukradli
3200 zł.
* Z garażu przy ul. Kochanowskiego
ulatniał się gaz. Strażnicy miejscy
wezwali na miejsce straż pożarną
oraz pogotowie gazowe, które zabezpieczyło wyciek.
* Na ul. Dobrzykowskiej 19-letnia
miesz kan ka po wia tu płoc kie go
potrąciła 63-letniego rowerzystę,
który z obrażeniami ciała trafił do
szpitala.
* Policjanci z dochodzeniówki zlikwidowali dwie meliny. W mieszkaniu przy ul. Sienkiewicza funkcjonariusze znaleźli 70 litrów al-

*

*

*

*

koholu oraz blisko 350 paczek papierosów, a przy ul. Kazimierza
Wielkiego – kilka butelek wódki.
W pierwszym przypadku właścicielka mieszkania przyznała się,
że sprzedaje alkohol i papierosy.
W drugim – 26-letnia lokatorka
oświadczyła, że wódka należy do
jej matki.
Z otwartego samochodu zginęła
sportowa torba podróżna z bagażem o wartości ponad 1,3 tys. zł.
Pokrzywdzony podczas spaceru
po mieście, rozpoznał na nieznanym mężczyźnie jedną ze swoich
koszulek oraz torbę. Między mężczyznami doszło do bójki. Znajomy pokrzywdzonego z niewielkim obrażeniami został odwieziony do szpitala. Sprawca kradzieży
był pod wpływem alkoholu i trafił
do policyjnego aresztu.
Na ul. Sierpeckiej policjanci zatrzymali 46-letniego pijanego kierowcę Forda Escorta.
Z zakładu fotograficznego przy ul.
Tysiąclecia złodzieje zabrali moni tor LCD. Wła ści ciel wy ce nił
szkody na 1,3 tys. zł.
Przy ul. Mickiewicza funkcjonariu sze za trzy ma li 27-let nie go
męż czyz nę, w któ re go tor bie
znaleźli 54 tys. zł, trzy aparaty
fotograficzne oraz łom. Okazało
się, że rzeczy pochodzą z włamania do domku jednorodzinnego
na Po dol szy cach. Męż czyź nie
grozi do pięciu lat pozbawienia
(m.d.)
wolności.
Sygnały Płockie

Ponad 5 mln złotych unijnych funduszy może otrzymać Urząd Miasta Płocka na „Płocką Platformę Teleinformatyczną e-Urząd”

Sprawy urzędowe
elektronicznie
Zarząd Województwa Mazowieckiego
zatwierdził listę rankingową w ramach
Działania 2.2 „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Projekt „Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd” znalazł się na 35. pozycji
wśród 57 zatwierdzonych wniosków. Całkowita wartość płockiego projektu to 5
mln 999 tys. 859 zł. Dofinansowanie stanowi 85 proc. całości, czyli ok. 5 099 880
zł. Pozostałe 15 proc. pochodzić będzie
z budżetu miasta.
Wnioski z zatwierdzonej listy będą
jeszcze oceniane pod kątem wykonalności. Urząd Miasta Płocka musi teraz dostarczyć do Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych niezbędne dokumenty: m.in. studium wykonalności, ocenę oddziaływania projektu na
środowisko i dokumenty niezbędne do
oceny kondycji finansowej. Jeśli przejdziemy weryfikację pozytywnie, nastąpi
podpisanie umowy o dofinansowanie
i uruchomienie środków. Realizacja projektu potrwa dwa lata.
Celem głównym projektu „Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd” jest
rozwój w zakresie elektronicznej administracji (eGovernment). Inicjatywa wiąże

się z uruchomieniem w Urzędzie Miasta
Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych usług publicznych drogą elektroniczną. Podstawowymi elementami platformy teleinformatycznej będą:
– Portal e-Usług Publicznych umożliwiający doręczanie dokumentów elektronicznych pomiędzy nadawcami, adresatami a UMP
– System Elektronicznego Obiegu Dokumentów, obsługujący kancelaryjny
obieg dokumentów w UMP dla dokumentów papierowych oraz elektronicznych
– Elektroniczna Skrzynka Podawcza
generująca Urzędowe Poświadczenie Odbioru dla doręczanych dokumentów elektronicznych
– Aplikacje do wymiany informacji
z systemami zewnętrznymi np. Biuletyn
Informacji Publicznej, elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej,
Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów, zgodnie z wymogami przepisów
prawa
– System bezpieczeństwa, zabezpieczający dostęp do informacji przetwarzanych w ramach platformy oraz ich
bezpieczną wymianę pomiędzy elementami systemu oraz systemami zewnętrznymi (np. BIP).
ag

Unia pomaga ale wymaga
Jednym z priorytetów Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)
jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej regionu.
Zaletą korzystania ze źródeł energii odnawialnej jest przede wszystkim wzmocnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawa zaopatrzenia
w energię terenów o słabej infrastrukturze
energetycznej. Aspekt ten odgrywa ważną
rolę ze względu na realizację przyjętego
przez Unię Europejską tzw. pakietu energetycznego, który zakłada m.in.: zwiększenie udziału energii produkowanej z odnawialnych jej źródeł do 20% całkowitego średniego zużycia energii w UE do
2020 roku.
Zaraz po wakacjach, 8 września br. ruszy nabór wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka”. Na tych, którzy zechcą ubiegać się o te fundusze czeka prawie 25 milionów euro. Starać się
o dofinansowanie unijne mogą projektodawcy, których przedsięwzięcia dotyczą
budowy lub unowocześnienia elektrowni
wykorzystujących surowce odnawialne,
zbiorników retencyjnych oraz stopni rzek,
węzłów cieplnych. Składane projekty mogą też odnosić się do wyposażenia systemów ciepłowniczych w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń powietrza,
przekształcenia istniejących systemów
ogrzewania obiektów użyteczności pubSygnały Płockie

licznej w systemy bardziej przyjazne dla
środowiska. Powyżej wymienionych zostało jedynie kilka celów, na które można
uzyskać dofinansowanie, w rzeczywistości jest ich o wiele więcej. Jednostki z terenu województwa mazowieckiego, chcące starać się o uzyskanie funduszy w ramach RPO WM, muszą jednak posiadać
wkład własny, który formuje się w następujący sposób:
– 3% – dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
gdy nie występuje pomoc publiczna,
– 15% – dla pozostałych beneficjentów,
gdy nie występuje pomoc publiczna,
– 40% – w przypadku udzielenia pomocy de minimis,
– 40% – w przypadku udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie energetyki,
– 40% – w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
jest programem skierowanym do jednostek samorządu lokalnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji oświaty i nauki oraz służby zdrowia.
Od 8 sierpnia będzie można składać
także wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.8 „Wsparcie
przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)”
Więcej informacji na temat RPO WM
2007 – 2013 oraz składania wniosków
można znaleźć na stronie www.mazowia.eu
BG

Przebudowa Dróg Lokalnych
– nabór wniosków
W przyszłym roku władze gminne
i powiatowe otrzymają dofinansowanie
na budowę dróg lokalnych w wysokości
92 mln zł. Wnioski można składać od 1
września br. – Zachęcam samorządy do
udziału w Narodowym Programie Przebudowy Dróg. Województwu mazowieckiemu przyznano środki z budżetu państwa w wysokości około 92 mln zł – niemal 30 mln zł więcej niż w 2009 r. – powiedział Dariusz Piątek, wicewojewoda
mazowiecki.
Kolejna edycja programu zakłada inny od ubiegłorocznego podział środków. Nowy podział uwzględnia powierzchnię i liczbę ludności oraz łączną
długość dróg gminnych i powiatowych
w poszczególnych województwach.
Wnioski o dofinansowanie budowy
dróg lokalnych na rok 2010 należy skła-

dać od 1 do 30 września 2009 r., w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w pokoju nr
638. Wnioski złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.
W ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
inwestycje są finansowane ze środków
własnych samorządu terytorialnego i dofinansowywane przez wojewodę w wysokości do 50% wartości inwestycji. Na
2009 rok z budżetu centralnego zostało
przeznaczone na ten cel 62,5 mln zł na
Mazowsze i 3 mld zł w skali całego kraju. Dzięki tym środkom w województwie
mazowieckim w 2009 roku zostanie zrealizowanych 28 projektów na drogach
powiatowych oraz 48 projektów na drogach gminnych.
IB

Unijne dylematy (14)
Nastroje Polaków po ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego na
pewno się polepszyły. Wybrani przez nas eurodeputowani otrzymali kilka
znaczących stanowisk w strukturach PE, w tym tą najważniejszą, pozycję
przewodniczącego.

Nasza reprezentacja w PE
Jerzy Buzek to postać numer jeden
po ostatnich wyborach. Na pierwszym
posiedzeniu nowo wybranego Parlamentu w Strasburgu otrzymał on 555
głosów spośród 713, które oddali europosłowie i został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Jego kadencja
będzie trwała dwa i pół roku, natomiast
przez kolejne dwa i pół roku stanowisko
to przypadnie liderowi socjalistów Martinowi Schulzowi. Dla Polski wybór ten
jest wielkim wyróżnieniem, gdyż jako
pierwszy kraj z wielkiej dziesiątki, która dołączyła do wspólnoty w 2004 roku,
otrzymał tak ważne i prestiżowe stanowisko.
Jerzy Buzek w PE zasiadał od czerwca 2004, kiedy to został wybrany eurodeputowanym po raz pierwszy. Podczas tej kadencji był członkiem Komisji Prze mysłu, Ba dań Na ukowych
i Energii oraz Ochrony Środowiska,
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności. Jednak obecnie jako przewodniczący PE będzie miał zupełnie
inne zadania do spełnienia. Do jego
podstawowych funkcji należy kierowanie pracami Parlamentu oraz jego organów, prze wodnic two obra dom, jak
również reprezentowanie PE na arenie
międzynarodowej.
Oprócz Jerzego Buzka jeszcze troje
polskich europosłów będzie pełnić znaczące funkcje w PE. Danuta Huebner
wybrana z listy PO, była komisarz ds.
polityki regionalnej, będzie jedynym
polskim szefem komisji i pokieruje Komisją REGI. Lidia Geringer de Oedenberg z SLD wybrana została pierwszym kwestorem z najwyższym poparciem. Natomiast Michał Kamiński
z PiS objął przewodnictwo w grupie politycznej Europejskich Konserwatystów

i Reformatorów. Warto zaznaczyć, iż
z naszego okręgu płocko-ciechanowskiego trzech kandydatów trafiło do
Brukseli. Są to: Jolanta Hibner z PO,
Adam Bielan z PiS oraz Jarosław Kalinowski z PSL.
Pisząc o eurodeputowanych warto
wspomnieć o ich uposażeniu, jakie
otrzymają zasiadając w PE. Wszyscy
europosłowie będą otrzymywali jednolite wynagrodzenie w wysokości
38,5% wynagrodzenia sędziego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,
czyli 7.665 euro brutto miesięcznie.
Każdy poseł będzie mógł zdecydować,
czy woli płacić podatki do budżetu UE,
czy do budżetu krajowego. Posłowie
otrzymają także dietę w wysokości 298
euro za każdy dzień posiedzeń PE lub
komisji, której są członkami. W miesiącu jest to kwota ok. 4,5 tys. euro.
Można więc łatwo policzyć, że miesięczna pensja eurodeputowanego wyniesie ponad 11 tys. euro netto. Oprócz
tego posłowie otrzymują także 4,2 tys.
euro na utrzymanie biur krajowych
oraz do 17,5 tys. euro miesięcznie na
wynagrodzenia dla asystentów i zlecanie ekspertyz. Z naszego, polskiego
punktu widzenia są to bardzo duże pieniądze. Musimy jednak pamiętać, że takie same wynagrodzenia otrzymują eurodeputowani z wszystkich krajów
członkowskich. Wcześniejszy system
płac był mniej sprawiedliwy, gdyż posłowie otrzymywali wynagrodzenie tej
samej wysokości co posłowie zasiadających w ławach swoich parlamentów
krajowych. Oznaczało to, że Polak
i Włoch za wykonywanie tej samej pracy otrzymywali diametralnie różne wynagrodzenia. Teraz wszyscy europosłowie są równi.
Tomasz K. Szczęsny
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„Ciepła izba” zaprasza

„Zaczarowany tornister”

Płocki Dom Dziennego Pobytu „Ciepła
izba” to inicjatywa Katolickiego Stowarzyszenia im. Św. Brata Alberta. Codziennie spotyka się tu grupa kilkunastu osób –
samotnych i schorowanych. Jednym
z głównych celów DDP jest pomoc cierpiącym na chorobę Alzheimera. Projekt
dofinansowała fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”.
Uczestnicy biorą udział m.in. w zajęciach manualnych, treningach pamięci,
zajęciach z muzykoterapii, biblioterapii, grach i zabawach intelektualnych,
a także w indywidualnych zajęciach tera peu tycz nych. Wszyst kie działania
prowadzone w DDP ukierunkowane są
na pobudzenie inicjatywy pacjentów.

Najmłodsi mieszkańcy Płocka, objęci
opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymają wyprawki szkolne podarowane przez pracowników PKN ORLEN
– taki jest cel akcji „Zaczarowany Tornister”, prowadzonej w koncernie w ramach
wolontariatu pracowniczego. Na wyprawki czeka 328 dzieci w wieku od 6 do 11 lat.
Dzieci z niezamożnych rodzin wyposażone zostaną w niezbędne przybory szkol-

Placówka świadczy usługi o charakterze
pielegnacyjno-opiekuńczym i duchowym.
Obszerne informacje o działalności DDP
możemy znaleźć na stronie internetowej
Caritas Diecezji Płockiej. Tak piszą o sobie
sami twórcy „Ciepłej izby”: „Zapewnienie
opieki chorym w trybie dziennym, umożliwia ich opiekunom dalsze funkcjonowanie
zawodowe, poprawia funkcjonowanie rodzin, odciąża opiekunów (...). Dom Dziennego Pobytu to nie tylko pomoc opiekunom, ale również wyrwanie z uciążliwego
kręgu choroby i zamknięcia w czterech
ścianach osób dotkniętych chorobą”.
DDP mieści się przy ul. Sienkiewicza
54. „Ciepła izba” zaprasza od poniedziałku do piątku, od godz. 7:30 do 18. (ms)

Bezrobocie w Płocku spada
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych
w czerwcu 2009 r. w Płocku wynosiła
6.984 osoby.
Od stycznia liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 290 osób, zaś w porównaniu
z majem aż o 399. W czerwcu 2009 r. stopa bezrobocia w Płocku kształtowała się na
poziomie 10,6% (przy średniej dla kraju
i województwa – odpowiednio 10,7%
i 8,2%) i była niższa od stopy bezrobocia
w maju br. o 0,5 punktu procentowego.
Wśród miast na prawach powiatu
w województwie mazowieckim Płock
uplasował się przed Ostrołęką (14,8%)
i Radomiem (20,5%), przy czym należy
wziąć pod uwagę, że w porównaniu z majem spadek stopy bezrobocia był największy właśnie w Płocku. W pozostałych
miastach nie przekroczył w Radomiu 0,3

punktu procentowego, a w Ostrołęce – 0,2
punktu procentowego.
Na spadek stopy bezrobocia wpływa
aktywność Miejskiego Urzędu Pracy
w Płocku, który podejmuje różnorodne
działania zmierzające do zmniejszenia
liczby bezrobotnych w mieście, w tym
m.in. realizuje subsydiowane programy
rynku pracy oraz projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego („Aktywny Płock – wyrównywanie
szans bezrobotnych na rynku pracy
w Mieście Płocku” oraz „Pośrednik, doradca – profesjonalnym pracownikiem
Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku”),
a ponadto pozyskuje do współpracy nowych pracodawców oraz organizuje giełdy pracy.
MUP

Tylko do 15 września można składać wnioski o przyznanie
stypendium szkolnego na najbliższy rok szkolny

Pomoc dla płockich uczniów
Stypendium szkolne może otrzymać
uczeń (słuchacz) mieszkający w Płocku
i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na
osobę w rodzinie. Zapis ten dotyczy
w szczególności osób z rodzin, w których
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.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż 351 zł (do dochodu nie wlicza się
jednorazowego pieniężnego świadczenia
socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze). Od jego wysokości i warunków życia zależy wysokość stypendium szkolnego, które nie może być niższe niż 51,20 zł
i nie może przekraczać 128 zł (miesięcznie).
Pieniądze te można przeznaczyć na
m.in. całkowite lub częściowe pokrycie
kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole oraz dojazdy do szkoły
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(dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych), pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym (zakup podręczników,
przyborów szkolnych itp.). Stypendium
szkolne może być udzielone w jednej lub
kilku formach jednocześnie. Jest przyznawane na okres (nie dłuższy niż) od września do czerwca w danym roku szkolnym.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi (słuchaczowi), który otrzymuje inne
stypendium ze środków publicznych, gdy
łączna kwota (za rok szkolny) otrzymywanych stypendiów przekracza 1280 zł (w
przypadku słuchaczy kolegiów – 1152 zł).
Wniosek mogą złożyć przede wszystkim rodzice, ale również sam, pełnoletni
uczeń, czy dyrektor szkoły, 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-go Maja 6, pok. nr 1 lub ze strony
www.zjo.lo.pl.
(rł)

ne jak zeszyty, długopisy, ołówki, flamastry, farby, kredki, bloki, wycinanki, linijki,
piórniki, nożyczki, klej, plastelina itp. Ze
swojej strony koncern zakupi tornistry, które dzieci otrzymają razem z wyprawkami.
W programie mogą wziąć udział także
klienci i współpracownicy Orlenu. Aby
okazać swoje serce dla najmłodszych
płocczan wystarczy wejść na stronę
www.zaczarownytornister.orlen.pl, wybrać dziecko, któremu chcemy zakupić
przybory szkolne, wypełnić formularz
i zaakceptować przystąpienie do akcji.
Tornistry wypełnione wyprawkami szkolnymi zostaną przekazane podczas specjalnie
zorganizowanego dla dzieci spotkania.
Dotychczas w ramach wolontariatu pracowniczego PKN ORLEN, zostały przeprowadzone takie akcje jak: „Namalujmy uśmiech” (odnawianie wybranego w regionie
Domu Dziecka), „Spełniamy marzenia”
(prezenty dla dzieci z Rodzinnych Domów
Dziecka), „Świąteczne pakowanie prezentów” (zapakowano ponad 2 tys. paczek).BP

Kończy się pierwszy etap projektu „KIS – Pomoc wykluczonym”
w ramach którego 22 osoby przeszły kursy zawodowe, a dwie
już podjęły pracę

Jak szukać pracy?
Beneficjenci do końca sierpnia zdawali
egzaminy z kursów zawodowych, dzięki
którym zdobędą nowe kwalifikacje oraz odpowiednie dokumenty uprawniające do wykonywania określonych zawodów. Ostatnie
dni wakacji były wypełnione ostatnimi spotkaniami warsztatowymi z psychologiem,
doradcą zawodowym oraz pedagogiem.
Wcześniej wszyscy zaliczyli zajęcia
z obsługi Internetu. Trzy osoby szlifowały
angielski. 7 osób kształciło się w kierunku
sprzedawca – fakturzysta, kolejne brały
kursy dla kierowców wózków widłowych
i spawacza.
Podstawowym celem projektu jest ograniczenie zjawiska bezrobocia i poprawa
dostępu do rynku pracy mieszkańców
Płocka, którzy są zagrożeni tzw. wykluczeniem społecznym (długotrwale bezrobotni
i korzystający z pomocy płockiego MOPSu). W KIS, czyli Klubie Integracji Społecz-

nej, obok nabycia ww. umiejętności praktycznych, mieli też nauczyć się samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz
tworzyć grupy samopomocowe.
Dlatego warto dodać, że 3 osoby biorące
udział w programie – czyli same potrzebujące pomocy i wsparcia – zdecydowały się pomagać innym i zostały wolontariuszami.
We wrześniu zaczyna się rekrutacja do
drugiej edycji projektu. Zainteresowani już
powinni się kontaktować z Biurem Projektu w MOPS-ie przy ul. Wolskiego 4, pok.
112 lub telefonicznie pod nr 024 364 02 23.
Informacje można również znaleźć na stronie www.mopspl.pl.
Koordynator projektu liczy przede wszystkim na osoby młode, do 25. roku życia.
Projekt „KIS – Pomoc wykluczonym”
jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
(rł)

10 sierpnia na terenie ogródka MZOS odbyła się impreza integracyjna – piknik dla beneficjentów projektu „KIS – Pomoc wykluczonym”. Było grillowanie, stoły szwedzkie z przekąskami i tańce.

Sygnały Płockie

Sygnały Płockie
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Muzyka płynie jak rzeka
Według organizatorów – w każdym
z trzech dni festiwalu 4. edycji Audioriver
– na płockiej plaży bawiło się ponad 12
tys. fanów elektroniki z całej Polski. To rekord w historii płatnych edycji tej międzynarodowej imprezy. Według przeprowadzonego przez portal Resident Advisor
rankingu Audioriver był czwartym festiwalem muzyki elektronicznej na świecie
w sierpniu 2009 r. Płocka impreza wyprzedziła m.in. wielkie festiwale w Londynie,
Tokio i Lipsku.
– Trudno wskazać najlepsze koncerty,
bo na 4 plażowych scenach było ich aż 60,
ale po wstępnych oględzinach forów internetowych, wygląda na to, że największe

wrażenie wywarli Moderat, Richie Hawtin,
Dirtyphonics, Dub FX, DJ Hell i James
Holden, który nad ranem porwał publiczność, a ta porwała jego. Grał o 1,5 godziny dłużej niż to było planowane, a nawet
bisował, czym zakończył plażową część
Audioriver. Komentarze nt. festiwalu są
w ogromnej większości bardzo pozytywne,
ale nie obyło się bez zarzutów – mówi
rzecznik festiwalu, Łukasz Napora. Główny dotyczy pola namiotowego, na którym
już w piątek (7 sierpnia) zabrakło miejsc,
choć było ono dwukrotnie większe niż
w ubiegłym roku. – Na następną edycję
musimy znaleźć inny teren, bo na plaży niewiele więcej da się zrobić. Imprezie prze-

strzeni zabierać nie możemy, ponieważ już
w tym roku zbliżyliśmy się do jej maksymalnej pojemności – dodaje Napora.
Sprawdziły się za to nowe atrakcje Audioriver, jak kino festiwalowe (z doskonałymi tytułami tj. „Control” czy „EXILS”
oraz film o Joe Strummerze) oraz staromiejska Muzzo Stage, która za dnia okupowana była przez fanów bawiących się przed
sceną i... w fontannie.
Jedna z gwiazd tegorocznej edycji Richie
Hawtin w niedzielę (9 sierpnia) na swoim
mikro blogu napisał: Dziękuję POLSKO...
mam nadzieję, że nie będę musiał czekać
kolejnych 5 lat na powrót...
(rł)
zdjęcia: Krzysztof Kaliński

Sztuka niszowa wyszła z podziemi. Płock udowodnił, że jest miastem, które szanuje nowe formy. 23 sierpnia zakończył jedyny taki festiwal w Polsce – Rynek Sztuki.

O ile występ pierwszej formacji nie mógł
zaskakiwać – solidna dawka wysmakowanego bluesa, „okraszona” wspaniałym
śpiewem Tima Mitchela z Oklahomy, o tyle koncert warszawskiego Łąki Łan (na
zdjęciu) zapowiadał się jako kolorowe,
szalone muzyczne przedstawienie. Funkowe dźwięki „najbardziej owadzich muzyków na rynku” zawładnęły publicznością.
Muzyczny żart, szalone tempo i oryginalne, „owadzie” kostiumy – to znaki rozpoznawcze Łąki Łan.
Nie zabrakło również seansu kina niemego („Prazske svadlenky”, reż. P. Prazsky) i oprawy muzycznej (Gadająca Tykwa). Po raz pierwszy na Starym Rynku pojawił się teatr uliczny. Grupa Theaterlabor
z Bielefeld (Niemcy) zaprezentowała spektakl „Świat według Juliusza Verne’a” –
wariację na temat życia i twórczości jednego z najbardziej cenionych autorów powieści since-fiction.
Czwartego dnia festiwalu lista propozycji
znacznie się wydłużyła. Koncerty Loco Star
i Grzybowski Band, spektakle teatrów Akt

z Warszawy i Novego Fronta z Pragi, pokaz
„Brzdąca” z Charliem Chaplinem w roli
głównej i występ zespołu Oranżada. Jeśli
ktoś postanowił spędzić wieczór na Starym
Rynku, nie pożałował. Prawie sześć godzin
niezapomnianych wrażeń – od klasyki komedii, przez teatr, do dobrej muzyki.
Festiwal zakończył się prezentacją sztuki
współczesnej. Kiedy zniknęły ostatnie dekoracje Teatru Formy z Wrocławia (mało
odkrywczy spektakl „Babel”), rozpoczął się
ostatni seans w tegorocznej edycji. Tym razem, za sprawą filmu „Antena” i muzyki
zespołu Lady Arp, przenieśliśmy się do
XXI wieku.
W ciągu sześciu dni odbyliśmy podróż
w czasie, poznaliśmy nieznane formy sztuki. I mimo, że nie udało się ściągnąć gwiazd
dużego formatu (mówiło się m.in. o Maćku
Maleńczuku), to płocki festiwal umocnił
swoją pozycję wśród najlepszych imprez
kulturalnych w kraju. Warto było czekać
rok. Teraz pozostaje uzbroić się w cierpliwość na następne dwanaście miesięcy.(ms)
zdjęcia: Krzysztof Kaliński

Rynek (pełen) Sztuki
Na początku powiało strachem. Jednak
nie z powodu problemów technicznych, czy
braku krzeseł dla publiczności. Przed płockim ratuszem wyświetlono pierwszy horror
w historii kinematografii, klasyk gatunku –
„Gabinet Doktora Caligari” (na zdjęciu)
w reżyserii Roberta Wiene. Projekcji towarzyszyła muzyka zespołu Maćko Korba, reprezentującego prężnie rozwijającą się scenę etno i roots. Odtąd zaskakująca fuzja filmu niemego i muzyki eksperymentalnej towarzyszyła nam przez cały tydzień.
Drugiego dnia oprawę muzyczną dla czechosłowackiej produkcji z 1929 r. pt. „Pancerove auto” zapewnił zespół Mahadeva –
niekonwencjonalne połączenie elektroniki
i tradycyjnych instrumentów. Muzycy Mahadevy, „uzbrojeni” w hinduskie sitary, do-
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skonale odnaleźli się w środowisku elektronicznego jazzu.
„Back to the Oldschool”, czyli trzeci
dzień festiwalu, również przyniósł odkrywcze połączenie tradycji z nowoczesnością. Wczesnym popołudniem zawody deskorolkowe i pokazy breakdance, wieczorem projekcja „Dobrego wojaka Szwejka”
– pierwszej ekranizacji słynnej powieści
Jaroslava Haszka. Filmowi towarzyszyły
dźwięki generowane przez MorF – muzyków, którzy swoją twórczość określają jako połączenie „zwichniętego jazzu” i „hałaśliwego popu”.
W czwartek do Płocka przyjechały zespoły, które miały przyciągnąć na Stary Rynek jeszcze większą widownię: Leszek Cichoński Band & Tim Mitchel i Łąki Łan.

Sygnały Płockie
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Vox Juventutis w Turcji

Wakacyjne tournee MASOVII

Tygodniowy (19 – 26 lipca) obóz szkoleniowo-wypoczynkowy chóru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej miał
miejsce w tureckiej miejscowości wypoczynkowej Bodrum nad Morzem Egejskim. Wyjazd był nagrodą dla chórzystów
za bardzo intensywny, pracowity rok, obfitujący w liczne koncerty, wykonane
wspólnie z Płocką Orkiestrą Symfoniczną
(musical „My Fair Lady”, opera „Madame
Butterfly”, majowy koncert charytatywny
i lipcowy koncert „Noc Rockowa z Orkiestrą” z udziałem gwiazdy – Ricka Wakemana, inaugurujący X Letni Festiwal Muzyczny), ponadto udział w dwóch Międzynarodowych Festiwalach Muzycznych (w
Pradze i Lwowie) oraz kilka innych, udanych występów, chociażby z okazji jubileuszu 10-lecia Państwowych Wyższych
Szkół Zawodowych w Polsce, który miał
miejsce w Ciechanowie.
Przed chórem i jego dyrygentem Robertem Majewskim jeszcze kolejne wyzwanie
– ostatni w tym roku kalendarzowym koncert, wieńczący obchody jubileuszu dziesięciolecia istnienia PWSZ w Płocku –
wspólny występ Płockiej Orkiestry Symfonicznej, Vox Juventutis i gwiazdy światowych scen operowych Małgorzaty Walewskiej, zaplanowany na listopad.

Ostatnie miesiące przyniosły Zespołowi Tańca Ludowego „Masovia” Politechniki Warszawskiej – Szkoły Nauk Tech nicz nych i Spo łecz nych
w Płocku kilka interesujących wyjazdów po za gra ni ce na sze go kra ju.
Wszystkie poprzedzone były żmudną
pracą i przygotowaniem specjalnego
repertuaru.
Kapela zespołu pod kierownictwem
Grzegorza Goleniowskiego była pod
koniec ubiegłego roku w Poczdamie
(Niemcy) oraz w maju bieżącego roku
w Kijowie na Ukrainie, na obchodzonych tam „Dniach Europejskich”. Koncerty odbywały się na stoiskach Województwa Mazowieckiego. W Kijowie
kapela wzięła udział w imprezie dziesięciu krajów europejskich. Był to wielki
festyn, a centralne uroczystości odbywały się na scenie głównej w centrum
Kijowa.
W lipcu, już w pełnym składzie (kapela, grupa taneczna i wokalna), zespół
uczestniczył w XIX Międzynarodowym
Festiwalu Folklorystycznym „Akademicky Zvolen 2009”; Masovia skorzystała
z zaproszenia słowackiego Uniwersytetu
Technicznego. W festiwalu wzięło udział
13 zespołów studenckich m. in.: z Grecji,
Czech, Gruzji, Polski, Algierii oraz Słowacji. Zespół z Płocka, pod kierownictwem Tomasza Panka, prezentował polskie tańce narodowe oraz tańce górali spi-

Wakacyjny pobyt w Turcji nie był wolny
od pracy. Codziennie odbywały się kilkugodzinne próby i pod koniec pobytu zespół dał
koncert w hotelowym amfiteatrze, serdecznie przyjęty przez międzynarodową publiczność. Chór wykonał kilka utworów a’capella, które nagrodzono sowitymi brawami.
Niezapomniane wrażenia, piękna opalenizna, cudowne zdjęcia i zakupione pamiątki długo będą przypomniały o wspaniałych,
M.Z.
ale i pracowitych wakacjach.

skich, co się okazało tak bliskie sercom
naszych południowych sąsiadów.
Festiwalowi towarzyszyły również rozśpiewane i roztańczone barwne korowody
w centrum miasta. Koncerty odbywały się
w Domu Kultury „Podborova” oraz na
scenie głównej – na zwoleńskim deptaku.
Podczas gali finałowej Zespół Tańca Ludowego „Masovia“ odebrał dyplom od organizatorów festiwalu za wysokie walory
sceniczne. Po koncertach festiwalowych
delegację Masovii w strojach ludowych
gościł rektor Uniwersytetu Technicznego
oraz Prezydent Miasta Zvolena. Po festiwalu tancerze z Płocka mieli odrobinę oddechu w słynnym słowackim aquaparku
„Tatralandia” oraz zwiedzali jedną z najpiękniejszych jaskiń słowackich – Jaskinię Wolności. Również w drodze powrotnej odwiedzili Zakopane. Wyjazd na Słowację zaowocował wieloma zawartymi
przyjaźniami z innymi zespołami.
W najbliższych planach Masovii jest
kolejny wyjazd. Już na początku sierpnia
zespół wybrał się w następną, interesującą
podróż – na Międzynarodowy Festiwal„Sudmalinas” w Rydze na Łotwie.
Kadrę ZTL „Masovia” stanowią: Tomasz Panek – kierownik artystyczny,
Grzegorz Goleniowski – kierownik muzyczny, Małgorzata Grabowska-Panek – instruktor tańca i choreograf, Tomasz Piekarski – akompaniator i Jadwiga Karpińska, która dba o garderobę.
T.P.

Relaks z szaradami
Płocki Klub Miłośników Rozrywek
Umysłowych „Relaks” aktywnie włączył
się w organizowanie wolnego czasu dla
dzieci, spędzających wakacje w mieście.
Trzy imprezy (17, 21 i 24 lipca) odbyły
się na terenie ogrodu zoologicznego.
W pierwszej uczestniczyło 60 dzieci
związanych ze Spółdzielczym Domem
Kultury, w drugim około 70 najmłodszych z klubów osiedli: Westerplatte, Łukasiewicza i Chopina, a w trzeciej 60
dzieci z terenów zarządzanych przez Mazowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową.
Były zmagania sportowe i, oczywiście,
szaradziarskie, zakończone ogniskiem
i pieczeniem kiełbasek. Każde dziecko
otrzymało słodki upominek.
Natomiast 30 lipca w ogródku MZOS
przy Placu Dąbrowskiego bawili się seSygnały Płockie

niorzy. Na pikniku rekreacyjnym wysiłek umysłowy (rozwiązywanie krzyżówek) połączono z fizycznym (tańce).
Wzięło w nim udział 150 płocczan.
Sierpień był nie mniej atrakcyjny. Ponad 40 dzieci z MSM pojechało z „Relaksem” na wycieczkę sportowo-rekreacyjną do Białobrzegów. 22 sierpnia odbyła się największa klubowa impreza –
V Ogólnopolski Turniej Szaradzistów
o mistrzostwo Płocka, w którym wzięło
udział 50 „tęgich głów”. Gościny szaradzistom użyczyła Szkoła Wyższa im.
Pawła Włodkowica. Wakacyjne atrakcje zorganizowane przez Klub Miłośników Rozrywek Umysłowych zakończył
w minionym tygodniu piknik turystyczno-sportowo-szaradziarski ”Pożegnanie
lata” w zoo.
A.J.
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Sygnały Płockie
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Osy bez straży
Masz na swojej posesji gniazdo os,
pszczół, szerszeni lub innych dokuczliwych owadów? Do tej pory mogłeś
zwrócić się do strażaków, aby zajęli się
jego usunięciem. Teraz już nie ma takiej
możliwości, bo funkcjonariusze zareagują tylko wtedy, gdy owady będą agresywne i będą zagrażały życiu lub zdrowiu ludzi.
– Jeśli dostaniemy takie zgłoszenie, to
dyżurny dokładnie wypyta, czy w pobliżu agresywnych np. os przebywają dzieci lub osoby niepełnosprawne – mówi
Jacek Starczewski, rzecznik prasowy
Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.
– Jeśli tak, to na pewno się pojawimy.
W innych przypadkach o likwidację

gniazd owadów powinni dbać administratorzy budynków.
Taką usługę można także zlecić
pszczelarzom, którzy roje pszczół chętnie zabierają do swoich pasiek. Usuwaniem innych błonkoskrzydłych zajmują
się wyspecjalizowane firmy.
– Wszystkim zainteresowanym kontaktem z nimi, dyżurny poda numer telefonu – wyjaśnia rzecznik.
Usługa taka kosztuje ok. 150 zł. Starczewski przypomina, że do przyjazdu
strażaków bądź innych fachowców,
owadów nie wolno drażnić, a wokół
gniazda należy wyznaczyć 20-metrową
strefę, w którą nikt nie powinien wchodzić.
(m.d.)

Jesień z PTTK
Choć największe natężenie wakacyjnych wyjazdów już za nami, urlopowy
nastrój można sobie wydłużyć na
wczesną jesień. Oddział Miejski PTTK
proponuje dwie atrakcyjne wycieczki –
tygodniową i weekendową.
Pierwsza prowadzi „Szlakiem Trylogii” na Ukrainę, przez Żółkiew, Lwów,
Kołomyję, Chocim, Kamieniec Podolski, po Zbaraż i Krzemieniec. Koszt
1050 złotych i 50 dolarów (5 noclegów
ze śniadaniami i obiadokolacjami). Jest
jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapisy do
3 września.
Natomiast 2 – 4 października trasa
wycieczki autokarowej z PTTK będzie

wiodła do Kazimierza Dolnego, Puław, Nałęczowa, przez Janowiec, Kozłówkę do Zamościa. Uczestnicy posłuchają koncertu organowego w kazimierskiej farze, popłyną statkiem po
Wiśle, będą mogli napić się wody ze
„źró deł ka mi ło ści” w Na łę czo wie
i sprawdzić jakie stopnie miał na świadectwie Bolesław Prus. A obok rezydencji Zamoyskich obejrzą największy
w kraju zbiór sztuki socrealistycznej.
Koszt wycieczki (2 noclegi, 2 śniadania i 2 obiadokolacje) to 440 złotych
(dla członków PTTK 420 zł). Zapisy
przy ul. Tumskiej 4 (odwach), tel.
024/262 26 00.
(j)

Psie obowiązki

na adresu zamieszkania właściciela)
na le ży zgła szać pi sem nie do biu ra
PTRiIZ przy ul. 3 Maja 18, pok. 10,
tel. 024/262 40 31.
4. tam też należy złożyć zawiadomienie o zwolnieniu właściciela z opłaty za posiadanie psa (ukończenie 65.
roku życia, posiadanie gospodarstwa
rolnego, z tytułu niepełnosprawności
– pies przewodnik, pies-terapeuta).
5. opłatę w wysokości 30 zł rocznie
od jednego psa należy uiszczać (bez
wezwania) w kasie Urzędu Miasta
Płocka (wejście od ul. Zduńskiej) lub
na konto PKO BP II O/Płock 13 1020
3974 0000 5502 0177 7929.
Płockie biuro Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt czynne
jest codziennie (oprócz środy) w godz.
7.30 – 15.
(j)

Pol skie To wa rzy stwo Re je stra cji
i Identyfikacji Zwierząt przypomina,
iż zgodnie z regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie Płocka wła ści cie le psów zo bo wią za ni
są do:
1. trwałego, bezpłatnego oznakowania psa mikroczipem w lecznicach weterynaryjnych.
2. wyprowadzania psa na smyczy,
a w przypadku ras uznanych za agresyw ne – na smy czy i w ka gań cu
(zwolnienie psa ze smyczy dopuszczalne jest tylko w miejscach mało
uczęszczanych).
3. wszystkie zmiany, dotyczące posiadanego psa (zgon, zaginięcie, zmia-

Osiedlowy ping-pong
Zawodniczki Nadwiślanina Płock do
nowego sezonu przygotowywały się na 2
obozach: w Szczutowie i w Jeżewie.
Kończący obóz turniej żaczek wygrała
Katarzyna Bagrowska przed zawodniczką z Ożarowianki. W zmaganiach młodziczek Aleksandra Lau musiała ustąpić
miejsca Lidii Durmaj z Alfy Gostynin.
Sygnały Płockie

W Płocku na młode tenisistki stołowe czekał finał turniejów osiedlowych.
Tu dziewczęta z Nadwiślanina zdobyły
bez trudu oba puchary: w rywalizacji
żaczków Kasia Bagrowska, wśród młodziczek Ola Lau. Puchar wywalczył też
brat Oli – Mateusz Lau w kategorii żaków.
(j)

Za rok przystąpisz do matury z angielskiego i niemieckiego?
Czeka cię trudny egzamin gimnazjalny z języków obcych i nie
wiesz jak się do niego przygotować? Odpowiedź jest prosta – zapisz się na kursy językowe w Domu Darmstadt.

Do you speak English?
Kursy językowe odbywały się w Domu Darmstadt już w wakacje. Młodzi
lingwiści studiowali zasady gramatyki
i ortografii angielskiej, niemieckiej
i francuskiej. Od września kursy startują „na poważnie”.
Szkoła językowa to gwarancja dobrych interesów – tak dla właścicieli,
jak i dla tych, którzy z jej usług korzystają. Zajęcia nie ograniczają się do
nudnych wykładów, „wkuwania” słówek i reguł gramatyki. Lekcje angielskiego, niemieckiego, czy francuskiego wymagają dziś współpracy ucznia
z nauczycielem, rozmowy, treningu
praktycznego, ćwiczeń wykorzystywania języka. Wykładowcy wykorzystują
multimedia (programy komputerowe,
nagrania audio), by swoich podopiecz-

nych nauczyć świadomego korzystania
z wiedzy i umiejętności.
Także Dom Darmstadt proponuje
takie usługi. Będzie można uczyć się
an giel skie go, nie miec kie go, fran cu skiego i włoskiego. Chętni mogą zapisywać się na kursy tradycyjne, obejmujące 60 godzin w ciągu roku szkolnego (całkowity koszt 600 zł) oraz intensywne, na które złoży się 120 godzin w ciągu roku szkolnego (koszt
1180 zł). Istnieje możliwość płatności
w ratach.
Szcze gó ło wy cen nik kur sów na
stronie internetowej www.dd.pokis.pl.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się
10 września o godz. 17 w Domu
Darmstadt (Stary Rynek 8, tel. 024
367 19 22).
(ms)

4 medale
dla FU HOK KUEN Płock

Jeden złoty i trzy srebrne medale oraz
puchar dla klubu przywieźli z Międzynarodowych Mistrzostw Małopolski
w walkach Sanshou Qingda oraz Ogólnopolskiego Turnieju w Taolu trzej zawodnicy FU HOK KUEN PŁOCK.
W zawodach wzięły udział ekipy z Polski, Szwecji i Niemiec. Wśród płockich
zwycięzców znalazły się dwie zawodniczki Taolu i jeden fighter Sanshou.
Zawody w Szczyrku otworzył Taniec
Lwa przygotowany przez uczniów polskiego i niemieckiego Klubu Choy Lee
Fut, podczas którego przebrani i poruszający się w rytm bębna tancerze naśladują ruchy mitycznego lwa. Ten tradycyjny element chińskiej kultury – symbolu szczęścia, bogactwa i powodzenia
– demonstrowany jest na wszystkich
ważnych uroczystościach.

Złoty medal w kategorii form ręcznych seniorek, srebrny w formach z bronią, a także puchar dla najlepszej zawodniczki Taolu zdobyła Andżelika
Stefańska. Z kolei drugie miejsce na podium za występ w kategorii form ręcznych seniorek przypadło Margicie Kaczanowskiej. Srebrny medal otrzymał
także Adam Grzelak, startujący w konkurencji wolnej walki Sanshou, kategoria do 70 kg.
Od września trójka medalistów z klubu FU HOK KUEN PŁOCK będzie prowadziła treningi dla grup początkujących. Zajęcia z dziećmi w stylu Hung
Gar Kung Fu (potocznie zwanym południowym Shaolinem) odbywać się będą
w Płocku i Gostyninie, natomiast ćwiczenia z Sandy (tzw. chiński kick-boxing) w Gostyninie i w Kutnie.
AS
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Co dofinansować?
Rolą Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” zgodnie z założeniami jej Fundatorów – Urzędu Miasta Płocka, PKN
ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. – jest udzielanie wsparcia płockim organizacjom pozarządowym.
W trzech edycjach konkursów grantowych przekazaliśmy na projekty ponad 1 mln 200 tys. zł.
By nasza pomoc była owocna, w ubiegłym roku prosiliśmy o wypełnienie ankiet, które pozwoliłyby nam ukierunkować działania tam, gdzie istnieją rzeczywiste potrzeby. Ponawiamy tę prośbę, licząc na wskazówki przy planowaniu nowych przedsięwzięć.
Prosimy o wypełnienie ankiet i odesłanie ich w formie papierowej lub elektronicznej na adres Fundacji – ul. Misjonarska 22, pok.32. 09 – 402 Płock, lub koordynator plock.eu. Na opinie czekamy do 10 września 2009 r.
I. Tandecka
Fundusz Grantowy dla Płocka

AN KIE TA
Część pierwsza – dane organizacji

1. Jaki status prawny posiada organizacja?
a) Fundacja
b)Stowarzyszenie
c) Klub sportowy
d)Inne
2. Ile osób zatrudnia organizacja?
a) Zatrudniamy......... osób, w tym............ na stałym etacie
b)Nie zatrudniamy nikogo
3. Jaki jest podstawowy profil działalności Twojej
organizacji?
a) Pomoc społeczna
b)Kultura i sztuka
c) Sport i turystyka
d)Ekologia
e) Bezpieczeństwo
f) Edukacja
g)Promocja zdrowia
h)Wspieranie środowiska gospodarczego
i) Inne............................................................
4. Jaki jest roczny budżet Twojej organizacji?
a) 0 – 20 000 zł.
b)20 000 zł. – 50 000 zł.
c) Więcej niż 50 000 zł.
Część druga – ocena organizacji

5. Jak oceniasz swoją organizację pod kątem pozyskiwania funduszy na działalność statutową?
a) Bardzo dobrze
b)Dobrze
c) Źle
6. Czy Twoja organizacja starała się i pozyskała
środki finansowe z programów unijnych?
a) Tak
b)Tak, ale projekt odrzucono
c) Nie
7. Jakie są główne źródła utrzymania Twojej
organizacji?
a) Środki pozyskane z UMP
b)Urząd Marszałkowski
c) Fundusze unijne
d)Prywatni sponsorzy, biznes
e) Składki członkowskie
f) Inne (jakie?)........................................................
8. Jakie problemy ma Twoja organizacja z pozyskiwaniem funduszy na działalność statutową?
....................................................................................
....................................................................................
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....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
9. Na co najbardziej brakuje pieniędzy w Twojej
organizacji?
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Część trzecia – informacja

10.Czy Twoja organizacja zatrudnia osoby, których
podstawowym zadaniem jest pozyskanie środków
finansowych na działalność statutową?
a) Tak, zatrudniamy...... osób
b)Nie
c) Nie, korzystamy z pomocy agencji zewnętrznych
d)Nie, zajmują się tym władze organizacji
11. Czy Twoja organizacja jest zainteresowania
szkoleniami z zakresu pozyskiwania środków
finansowych na działalność statutową?
a) Tak, braliśmy udział w takich szkoleniach
b)Tak, wzięlibyśmy udział w takich szkoleniach
c) Nie, nie jesteśmy zainteresowani
12. Czy Twoja organizacja jest zainteresowana
zatrudnieniem na zasadach subsydiowanych
osoby, która zajmie się pozyskaniem środków
finansowych na działalność statutową?
a) Tak
b)Nie
13. Wskaż zakres szkoleń, które Twoim zdaniem
najlepiej wpłyną na pracę Twojej organizacji.
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Nazwa organizacji:
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

Sportowe kadry
Już 1 września rozpoczyna się 2. nabór w ramach Ogólnopolskiego Programu Kształcenia Kadr Sportowych, jednego
z największych w Europie projektów edukacyjnych, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Są to BEZPŁATNE: specjalistyczne kursy instruktorskie (I klasy) i specjalistyczne kursy
trenera II klasy oraz studia podyplomowe „Menedżer sportu”.
Liderem projektu jest Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, a partnerami: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego
w Poznaniu oraz Towarzystwo Naukowe Płockie. Projekt
ma charakter ogólnopolski.
Aby umożliwić dokształcanie się jak najszerszej grupie odbiorców, realizowany jest w 5 miastach: Białystok, Kraków,
Płock, Wałcz, Wrocław (regionalne ośrodki szkoleniowe).
Projekt zakończy się w 2014 roku; łącznie ze wszystkich
typów kształcenia skorzysta ponad 5 tys. osób
Wartość projektu: ponad 24 mln PLN.
KB

XX lat Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich
29 – 30 sierpnia br. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Płockiej świętowało jubileusz swojej działalności.
Dzięki wsparciu Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”
w opactwie pobenedyktyńskim zorganizowano konferencję
podsumowującą XX-lecie oraz sympozjum rodzinne „Rodzina podstawową wartością społeczeństwa”. Dyskutowano
o współczesnych problemach rodziny jako podstawowej wartości społeczeństwa.
Uroczystości rozpoczęła msza św. dziękczynna w bazylice
katedralnej, którą odprawił bp Piotr Libera, a zakończył wieczór jubileuszowy z muzyką i tańcem w siedzibie Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. Zaproszeni goście
– około 300 osób, reprezentujących Polską Federacją Stowarzyszeń Rodzin Katolickich – mieli również czas na zwiedzanie Płocka i okolic z przewodnikiem.
Honorowy patronat nad jubileuszem objęli: biskup płocki Piotr
Libera, marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik,
wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, prezydent Płocka Mirosław Milewski oraz starosta Powiatu Płockiego Michał Boszko.
Projekt Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” wsparła kwotą
3850 zł.
(j)

Płocka poezja
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza do Domu Darmstadt 8 września na spotkanie z Barbarą Ciszyńską autorką
dwóch książek poetyckich „Na ścieżkach czasu” i „Kwiaty
Antygony”. Początek o godz. 18, wstęp wolny.
Barbara Stefania Nidzgorska-Ciszyńska urodziła się
w 1931 roku w Kocewie koło Bieżunia. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie (filologia polska) oraz Studium Teatralnego w Krakowie. Całe życie
związana z Mazowszem, od 1968 roku mieszka w Płocku.
Z zawodu i zamiłowania nauczycielka (40 lat pracy), instruktor teatralny i animator kultury (ponad 50 lat).
Od 1984 r. jest członkiem Robotniczego Stowarzyszenia
Twórców Kultury (obecne PSTK), od maja 2005 r. – Płockiego Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich. Jako prezes
RSTK (13 lat) inicjowała wiele działań kulturotwórczych:
ogólnopolskie plenery malarskie (8), wiele wystaw, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Władysława Broniewskiego
dla dorosłych (5). Od września 1996 r. prowadziła kawiarenkę
literacką „Pod Dębem” (około 70 spotkań).Zredagowała i wydała almanach poetycki „Słowem malowane…”, „Wierszolandię” (wiersze dla dzieci – współredaktor).
Jest autorką prozy i wierszy, drukowanych w prasie regionalnej, krajowej oraz w almanachach i antologiach. Książnica
Płocka wydała jej debiutancki tom „Na ścieżkach czasu” (95
wierszy), który traktuje jak poetycki pamiętnik. Drugi tom
wierszy, „Kwiaty Antygony”, wydaje płocki oddział SAP
(67 wierszy, 48 ilustracji).
MW
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Kwiaty w Domu Darmstadt
MARIUSZ SEPIOŁO

Meksyk w Płocku

Od 3 do 9 sierpnia, Dom Darmstadt
prezentował prace Emilii Karpowicz.
Wystawa „Kwiaty letnie” składała się
91 malowideł, przedstawiających tytułowe letnie kwiaty, a wykonanych
w niekonwencjonalnej formie – na jednorazowych, plastikowych talerzykach.
Do każdej z prac autorka dołączyła szeroki, bardzo rzetelnie wykonany opis danego kwiatu. Podziwiano więc nie tylko
zdolności plastyczne Emili Karpowicz,
ale również ogrom pracy, jaką wykonała
zbierając potrzebne informacje.
Malarstwo i zamiłowanie do botaniki,
nie są jedynymi zainteresowaniami autorki. Podczas wernisażu płocczanie
mogli usłyszeć również wiersze, stworzone specjalnie na tę okazję. Emilii
Karpowicz towarzyszyła jej przyjaciółka, znana płocka poetka Wanda Gołę-

biewska, której wiersze również mieliśmy okazję usłyszeć.
– Byłam świadkiem narodzin artystki
– mówiła w Domu Darmstadt Wanda
Gołębiewska. – Obserwowałam jak pani Karpowicz „zmaga się” z kwiatami.
Płocka poetka znała również odpowiedź
na nurtujące płocczan pytanie: dlaczego
kwiaty? – Bo nawet jeśli więdną, nie zawodzą nas tak, jak ludzie.
Mimulus, Mirabilis, Myosotis – wbrew
pozorom nie są to magiczne zaklęcia, ale łacińskie nazwy figlarza, dziwaczka i niezapominajki. Kwiaty pojawiające się latem były
dla autorki najbardziej inspirujące. Właśnie
dlatego zdecydowała się je przedstawić
w formie prac plastycznych. Dlaczego na
plastikowych talerzykach? To pytanie Emilia Karpowicz, jak na skromną artystkę przystało, pozostawiła bez odpowiedzi... (ms)

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza do Domu Darmstadt na ”Dni Kultury
Meksykańskiej”, które trwać będą od 2 do
4 września. W tym czasie obejrzeć będzie
można wystawę fotografii „Veracruz”
Carlosa Cano (wernisaż 2 września
o godz. 18), która czynna będzie do 20
września.
W czwartek, 3 września, również
o godz. 18 na małej scenie na Starym
Rynku (w razie niepogody w DD) posłuchać będzie można oryginalnego koncertu meksykańskiej grupy „Mariachi Los
Amigos” (na zdjęciu). Zespół tworzą:
Carlos Martinez Anaya (skrzypce,
śpiew), Jesus Estrada Guzman (quitara,
vihuela, gitara, wiolonczela, harmonijka,

śpiew), Gabriel Hernandez Rizo (vihuela, gitara, flet poprzeczny, śpiew). Koncertują od 1998 roku, propagując typową
dla Meksyku muzykę, mają także w repertuarze popularne przeboje latynoamerykańskie.
A w piątek o godz. 17 rozpocznie się
projekcja filmu dokumentalnego „Obserwatorzy Nieba w Dawnym Meksyku”(Los Antiguos Mexicanos Obervadoers del Cielo). Po seansie będzie się degustacja potraw kuchni meksykańskiej,
przygotowana przez Hotel Tumski.
Dni Meksyku w Płocku organizowane są we współpracy z Amabasadą Meksyku w Polsce. Wstęp na
wszystkie imprezy jest wolny.

Już na wiosnę rozpocznie się remont synagogi w Płocku. W odnowionym budynku ma powstać Muzeum Żydów Mazowieckich – pierwszy tego typu projekt
na skalę ogólnopolską.

Muzeum Żydów Mazowieckich
Przedsięwzięcie zainicjowała grupa
prywatnych osób, które zdecydowały się
powołać w 2005 r. Stowarzyszenie Synagoga Płocka. Założycielami stowarzyszenia były znane osobistości z Płocka, m.in.:
Anna i Wiktor Bramscy – twórcy chóru
chłopięcego „Pueri Cantores Plocensis”,
szefowa Stowarzyszenia „Silni Razem” –
Marzena Kalaszczyńska, byli wykładowcy płockiej Politechniki – prof. Andrzej
Zieliński – i Wyższego Seminarium
Duchownego – ks. prof. Ireneusz Mroczkowski, czy Zofia Celińska, odznaczona medalem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”.
Stowarzyszenie otrzymało wsparcie ze
strony płockich i mazowieckich radnych.
Miasto przekazało budynek bożnicy przy
ul. Kwiatka 7. Odtąd, droga do stworzenia
muzeum kultury żydowskiej stała się dużo
łatwiejsza. Udało się zgromadzić 1,3 miliona złotych oraz uzyskać dofinansowanie

Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego, który
przekazał na cele projektu aż 7,7 miliona
złotych. Stowarzyszenie uzbierało w ten
sposób całą potrzebną sumę.
Warto dodać, że w skład stowarzyszenia wchodzą szefowie dużych płockich
firm, m.in.: Naftoremontu, Turbudu,
płockiego oddziału Zakładu Remontowego Energetyki Warszawa, Polimex-sices, Polimex oraz firmy Wereszczyński.
Zagwarantowali oni wykonanie prac remontowych za brakującą kwotę. Przebudowa będzie skomplikowana. Przewidywane jest częściowe rozebranie budynku,
wzmocnienie i pokrycie nowym dachem.
Muzeum, które powstanie w bożnicy,
będzie pełniło również funkcje edukacyjne. Stowarzyszenie Synagoga Płocka nawiązało w tym celu współpracę z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.
(ms)

*
Carlos Cano Jiménez, nazywany
mi strzem mek sy kań skiej fo to gra fii,
urodził się w stanie Veracruz. W latach
1971 – 1974 studiował sztuki wizualne
w Krajowej Szkole Sztuk Plastycznych
„San Carlos” na Narodowym Uniwersy te cie
Au to no micz nym
UNAM
w mieście Meksyk, a następnie odbył
specjalizację w dziedzinie fotografii na
Wydziale Sztuk Plastycznych Uniwersytetu Veracruz (1975 – 1977).
W 1977 r. otrzymał krajową nagrodę dla
studentów sztuk plastycznych Aguascalientes; w tym samym roku rozpoczął pracę na
uniwersytecie Veracruz. Uczestniczył w licznych kursach fotograficznych, jednocześnie
prowadził wykłady z tej dyscypliny.
Jego prace były publikowane w różnych czasopismach. Otrzymał wiele nagród m.in. Pierwszą Krajową Nagrodę
Malarską w dorocznym konkursie studentów szkół plastycznych (1977), I nagroda
w Międzynarodowym Konkursie COMFOT (1994), Złote Palmy – nagrodę za
mistrzostwo fotograficzne, przyznawaną

*
Film pt. „Observadores del Cielo en
el México Antiguo /Obserwatorzy
Nieba w Dawnym Meksyku/ został zaprezentowany pierwszy raz z okazji
Międzynarodowego Roku Astronomii.
Powstał na podstawie książki: „Kosmologia: symbolizm piramid” i opowiada
o tym, jak społeczności Mezoamaeryki
rozumiały wszechświat i jakie miało to
odzwierciedlenie w ich kulturze, piramidach, grze w piłkę (pelota) i voladores (Indianie opuszczający się z 30 m
Sygnały Płockie

*
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przez środowisko dziennikarzy z miasta
Meksyk (1995), I miejsce w konkursie poświęconym tematyce przyrodniczej, zorganizowanym przez UNESCO.
Od 1977 roku Cano uczestniczył
w licznych wystawach indywidualnych
i zbiorowych w Meksyku. Jego prace
były wystawiane na Pierwszym Biennale w Wenecji, w Budapeszcie w Waszyngtonie, Nowym Meksyku oraz
w Centrum Finansowym w Arizonie.
Cano jest także malarzem; mówi o sobie: „Mimo, że wszyscy znają mnie jako
fotografa, jestem także malarzem i z malarstwa oraz zamówień na portrety utrzymywałem się przez wiele lat. Uwielbiam
malować i mogę spędzić przed sztalugami 10 godzin i nie odczuwać zmęczenia”.
Jego prace fotograficzne to spojrzenie
rdzennego mieszkańca Veracruz „pełnego
uśmiechu, kolorytu, radości, ludzi kochających zabawę i do pewnego stopnia, niepokornych”. W fotografiach prezentuje
przede wszystkim miejsca archeologiczne
oraz krajobrazy regionu Veracruz.

*

*
słupa na linach głową w dół, kręcąc się
jak na karuzeli).
Film zrealizowany został przez Erwina
Neumaiera we współpracy z TV UNAM
(TV Narodowego Autonomicznego Uniwersytetu Meksyku), Instytutem Astronomii oraz Instytutem Astrofizykii. Specjaliści (Irene Cruz, Enrique Peimbert i inni)
wyjaśniają w nim, dlaczego znajomość
nieba miała kluczowe znaczenie w rytuałach i obyczajach, zaczynając od miejsc
kultu, a kończąc na voladores.
(j)
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Wszyscy wierni wyznawcy Proroka do broni! Odradza się nasz stary tatarski konny pułk Rzeczypospolitej i wzywa wszystkich wiernych
zamieszkujących Polskę i Litwę do swych szeregów, pod zielony sztandar Proroka. Niech Bóg błogosławi poczynania wasze! – tymi słowami grono wybitnych przedstawicieli Komitetu Obrony Kresów Wschodnich i Związku Tatarów zakończyło odezwę wojenną do swoich ziomków w 1919 roku.

Tatarzy w obronie Płocka
Odezwa nie pozostała bez echa. Tatarzy
istotnie utworzyli, stacjonujący w Płocku,
Pułk Tatarski Ułanów im. płk. Mustafy
Achmatowicza, jakkolwiek byli w nim także żołnierze innych narodowości i wyznań.
W walkach o Płock, w sierpniu 1920 roku,
pułk zapisał piękną kartę. Włączony
w skład grupy operacyjnej Dolna Wisła
gen. Mikołaja Osiowskiego, osłaniał przeprawy przez rzekę między Wyszogrodem
i Białobrzegami oraz uzupełniał załogę
przedmościa.
Tworzenie pułku rozpoczęto w styczniu
1919 roku. Do lipca sformowano 3 szwadrony liniowe, szwadron karabinów maszynowych i dywizjon techniczny (w
Ostrowii Mazowieckiej, Białymstoku,
Grodnie i Wilnie). Nazwę „Tatarski Pułk
Ułanów im. Mustafy Achmatowicza” nadano jednostce rozkazem naczelnika Józefa Piłsudskiego 3 lutego 1920 roku. Patron
pułku płk. Mustafa Achmatowicz zapisał
się w historii jako jeden z najlepszych tatarskich dowódców, dzielnie wspierających wojska Rzeczpospolitej w licznych
wojnach. Zginął podczas Insurekcji Kościuszkowskiej w bitwie pod Maciejowicami w 1794 roku.
O krótkiej i burzliwej historii jednego
z płockich pułków opowiadał (13 sierpnia)
dr Michał Trubas podczas sesji naukowej
zorganizowanej przez Towarzystwo Naukowe Płockie i Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.
W lipcu 1919 roku uznano, że jednostka osiągnęła zdolność bojową. Liczyła
wówczas 12 oficerów, 476 ułanów, 380
koni, 6 karabinów maszynowych. Pierwsze walki pułk, pod dowództwem płk.
Eugeniusza Śląskiego, stoczył w marcu
pod Grodnem z Niemcami. Potem wsła-

czył już 700 żołnierzy, choć Tatarów było
w nim najmniej, a większość stanowiła
zbieranina z różnych jednostek i podobno
nawet skazanych z płockiego więzienia. Połowę z nich stanowili chorzy i ci dla których
nie wystarczyło uzbrojenia – ich odesłano
do Krośniewic.
Z tych, którzy pozostali sformowano 3
dywizjony: do patrolowania Wisły, patrolowania przedmieść aż po Raciąż i dywizjon
pieszy osadzony w Płocku w okopach, które ciągnęły się od zakładów mięsnych po
obecne zabudowania politechniki.
Po takim wojsku nie można było się
niczego nadzwyczajnego spodziewać.
Mnożyły się skargi płocczan na samowolę ułanów, gwałty i grabieże. Ale w polu
radzili sobie doskonale; pewnie dlatego,
że ubrani też byli byle jak i w byle co,
nie różnili się od nacierających oddziałów krasnoarmiejców i dostarczali dowództwu najlepsze meldunki o ruchach
wojsk nieprzyjacielskich. I 17 sierpnia,
gdy na Płock najechał korpus Gaja, rosyjscy żołnierze mogli brać płockich
obrońców za swoich. Przynajmniej
w pierwszych godzinach dało to trochę
czasu na przygotowanie obrony.
Teoretycznie umundurowanie ułanów tatarskiego pułku im. Mustafy Achmatowicza
składało się z czarnych spodni z lampasami,
serdaka z mnóstwem guzików, barankowej
„papachy” zamiast rogatywki. Ale nigdy
nie zostali tak przyodziani. Nosił każdy co
chciał, co wprowadzało w błąd nie tylko
przeciwników, ale zapewne też czasem
i swoich towarzyszy broni.
– Gwoli ścisłości, powinniśmy w tym
miejscu dodać – mówił dr Trubas – że
napastnicy bardziej zainteresowani byli
ra bun kiem niż wal ką. Ten ele ment,

oprócz bohaterskiej
obro ny
mia sta, cze go
nikt nie kwestionu je, też miał
swo je zna cze nie. Gdyby boOdznaka pamiątkowa
wiem na Płock pułku Jazdy Tatarskiej
napadło zdyscyplinowane, regularne wojsko, w starciu
z nim tatarski szwadron i cywile nie mieliby szans.
W obronie Płocka zginęło co najmniej 56
żołnierzy (w tym 2 oficerów) z tatarskiego
pułku, około stu zostało rannych, a z tego
połowa jeszcze zmarła w szpitalu polowym
w Gostyninie. Po raz drugi w swojej krótkiej, 18- miesięcznej, historii pułk został
unicestwiony. Formalnie Pułk Tatarski im.
płk. Mustafy Achmatowicza rozwiązano 10
września 1920 roku. Resztki trafiły do 13.
Pułku Ułanów Wileńskich, którego 1. szwadron od 1936 roku nosił wyróżniający przydomek „tatarski”. O restytucję tatarskich
oddziałów zabiegał Związek Kultury
i Oświaty Tatarów Rzeczpospolitej i prezydent Ignacy Mościcki w ten sposób przychylił się do ich prośby. Rok później społeczność tatarska ufundowała dla tego
szwadronu buńczuk (zamiast sztandaru),
a Ministerstwo Spraw Wojskowych modlitewne dywaniki. Szwardon dzielnie walczył
jeszcze we wrześniu 1939 roku – pod Maciejowicami, w Suchowoli na Lubelszczyźnie, do rozwiązania armii polskiej.
Sesji towarzyszyła wystawa, nielicznych niestety, pamiątek (pieczęć, zdjęcie
podoficerów jednego ze szwadronów i dowódcy por. Iskandera Achmatowicza), po
nietypowych ułanach rezydujących w naszym mieście.
Ewa Jasińska

w czasach nowożytnych stały się powszechną formą wyróżnienia i nagradzania
obywateli a od XIX wieku były również
symbolem suwerennego państwa
i atrybutem władzy.
Rząd polski we Francji
zwanych Ordo, Ordinium
i Wielkiej Brytanii nada(ordo z łac. stan, warstwał niektóre ordery
wa), stąd polska nazwa
i odznaczenia ustanoorderu – najwyższego
wione lub przyjęte przed
wyróżnienia honorowe1939 r., w tym wojenne:
go wojskowych i cywiorder Virtuti Militari
lów. Późne pojawienie się
i Krzyż Walecznych. Now Polsce orderów i odznawoustanowione odznaczeczeń wynikało z obrony zasania wojskowe to Krzyż Zady równości i wolności szlasługi z Mieczami, Krzyż pacheckiej, która stała w sprzeczności
miątkowy Monte Cassino, Medal
z wyróżnianiem. Najstarszy z orderów – Wojska, Medal Morski i Medal Lotniczy
Order Orła Białego ustanowił król August oraz odznaczenie cywilne Medal Morski
II w 1705 r., następne król Stanisław Ponia- Polskiej Marynarki Handlowej. W roku
towski, w tym w 1792 r. Order Virtuti Mil- 1966 prezydent RP w Londynie ustanowił
itari za zasługi wojenne. Odznaczenia są Krzyż Armii Krajowej. Został on zaliczony
drugim, niższym od orderów, rodzajem ho- w 1992 r. do systemu odznaczeń państwonorowych wyróżnień. Są to z reguły krzyże wych III RP.
lub medale. Ordery i odznaczenia nadawaWładze w kraju również zaakceptowane początkowo w niewielkich ilościach, ły order Virtuti Militari i Krzyż Walecz-

nych, ponadto ustanowiły order wojenny
Krzyża Grunwaldu oraz odznaczenia wojenne – medal „Zasłużonym na Polu
Chwały” i Krzyż Partyzancki. Inne odznaczenia przysługujące uczestnikom walk
to: „Medal za Warszawę 1939-1945”
„Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk”, „Medal
Zwycięstwa i Wolności 1945 r.” W latach
80. wprowadzono nowe odznaczenia
kombatanckie: Krzyż Oświęcimski,
Krzyż Bitwy pod Lenino, Warszawski
Krzyż Powstańczy, medal „Za udział
w wojnie obronnej 1939 r.”
Najniższą formą odznaczenia są odznaki.
Ich polski rodowód sięga I wojny światowej. Służyły one wyróżnieniu narodowych
formacji w armiach państw obcych. Oprócz
identyfikacji, funkcji rozpoznawczych odznaki upamiętniają dzieje jednostek – ich
utworzenie, udział w walkach, są nagrodą
za długoletnią służbę, za wybitne osiągnięcia. Odznaki z czasów II wojny nawiązują
do polskich tradycji historycznych i falerystycznych oraz tradycji armii sojuszniczych,
w skład których wchodziły jednostki.
Krystyna Suchanecka

wił się szarżą na Szack, który zdobyli „w
galopie”. Następnie jednostka została przerzucona na Polesie, do zgrupowania którym dowodził gen. Sikorski. Ich głównym
zadaniem było przerwanie linii zaopatrzenia dla Armii Czerwonej między Homlem
a Pińskiem. Po wykonaniu tego zadania
pułk pełnił służbę garnizonową, co – jak
zauważył dr Trubas – nie wyszło mu na
dobre. Tatarzy (i nie tylko) jakkolwiek
bitni i dobrze wyszkoleni, z braku zajęcia
i właściwego nadzoru (rozrzuceni na bardzo dużym terenie) demoralizowali się,
zajmując się pijaństwem i rabunkiem.
Świadczy o tym długi spis kar, jakie wymierzano tym żołnierzom.
W kwietniu 1920 roku rozproszonych
ułanów zebrano w jeden oddział i skierowano do grupy gen. Romera, zlecając mu
dozorowanie 70-kilometrowego odcinka
Dniepru. Przywrócenie dyscypliny zaowocowało m.in. udanymi wypadami za rzekę,
gdzie zgromadzono znaczne siły Armii
Czerwonej pod dowództwem marszałka
Siemiona Budionnego i zdobyciem Nowosiłek. Dysproporcja sił nie mogła jednak
być skuteczna na dłużej i zarządzono odwrót, podczas którego wojska polskie ponosiły znaczne straty. Udział w wyprawie
kijowskiej dokończył dzieła – z pułku tatarskiego pozostało przy życiu 86 ułanów.
Te resztki pociągiem wysłano do Modlina,
a stamtąd do Płocka. Natomiast szwadron
zapasowy (260 ułanów i 4 ckm-y) walczył
jeszcze pod Sejnami i potem wcielony został do oddziałów polskich.
W Płocku resztki pułku zakwaterowano
w koszarach przy obecnym Placu Dąbrowskiego (siedziba PWSZ) i podjęto jego odbudowę. Teoretycznie udało się, bo na początku sierpnia 1920 roku pułk tatarski li-

1 września o godz. 13 Muzeum Mazowieckie zaprasza do Spichlerza na wernisaż wystawy Rok 1939. Wojna widziana przez pryzmat wstążki i kamieni.

Ordery i medale
Na wystawie zostaną zaprezentowane
ordery i odznaczenia ustanowione przez
Rząd Polski na emigracji i władzę w kraju
oraz odznaki formacji polskiej walczącej
w czasie II wojny światowej. Wystawa
oparta jest na zbiorach Jana Henryka Walusia, znanego płockiego falerysty. Wśród
nich będzie można zobaczyć m.in. Order
Krzyża Grunwaldu.
Okres II wojny światowej otworzył nowy rozdział w historii polskich orderów
i odznaczeń sięgającej pocz. XVIII w. Ludzi wyróżniających się zaletami lub czynami od dawna obdarzano zaszczytami.
W starożytności były to wieńce, zbroje, pasy itp. W średniowieczu przyjęły one formę
emblematów, zazwyczaj krzyży (znak stanu rycerskiego), gwiazdy lub medalu. Nadawano je początkowo w zakonnych
i świeckich stowarzyszeniach rycerskich

18

Sygnały Płockie

* HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA *

– Cela miała 34 mkw. Stało w niej dziesięć dwupiętrowych prycz dla 20 osób. W sumie 1,7 metra na
człowieka – wspomina Czesław Hajduk, płocki lekarz, a w młodości „polityczny przestępca”.

Mleka nie będzie, skwaśniało
W celi były jeszcze 2 stoły, 2 ławy i 2
szafki oraz kibel i głośnik, z którego godzinami Wanda Odolska – mistrzyni propagandy socjalistycznej (jej głos w latach 40.
i 50. znał każdy dorosły i dojrzewający
Polak) – komentowała bieżące wydarzenia
polityczne. Czasami puszczano na żywo relacje ze spotkań „Jaworzniaków” (tylko nieliczni mieli szanse na kontakt bezpośredni)
z pisarzami, tj. Igorem Newerly czy Kazimierzem Koźniewskim. – Kiedyś Koźniewski przyjechał do nas i mówi: „To, że wy,
młodzi, kilkunastoletni tu jesteście, że nie
zamieniliście miecza na lemiesz to nasza wina”. Na co jeden z naszych wstał i powiedział: „A to dziwne. Pan czuje się winny,
a cieszy się wolnością. Ja czuje się niewinny, a siedzę”. Po tej wypowiedzi relacje przerwano – wspomina Hajduk.
Szkoła janczarów

Kiedy przyjechał do Jaworzna miał za sobą kilkumiesięczne, brutalne przesłuchanie,
proces i 10-letni wyrok. Jako „młodociany
wykolejeniec”, członek nielegalnej, młodzieżowej organizacji POW, pozbawiony został
również – na 3 lata – praw obywatelskich
i publicznych praw honorowych.
Wcześniej, od 1943 do 1945 r. w Jaworznie
działał podobóz KL Auschwitz-Birkenau. Trzy
miesiące po wyjściu Niemców, którzy zostawili tu m.in. 15 niezniszczonych, drewnianych
baraków, murowaną łaźnie, szpital i warsztaty
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego zaadaptowało filię oświęcimskiego KL na
„swój” Obóz Pracy dla przesiedleńców (głównie Niemców i folksdojczów, a następnie Łemków i Ukraińców, w ramach akcji „Wisła”).
Rok po likwidacji obozu, zadecydowano, że
świetnie nadaje się on na tzw. Progresywne
Więzienie dla Młodocianych (do 21. roku życia) więźniów politycznych. Miała to być
„szkoła janczarów XX wieku”. Przeszło przez
nią przeszło 10 227 chłopców i młodych mężczyzn. W „ramach edukacji” ciężko pracowali
po 10 –12 godzin, 6 dni w tygodniu, w bardzo
złych warunkach w 5 pobliskich kopalniach.
W obozowych warsztatach robili okna, drzwi,
produkowali budowlane prefabrykaty. Ze zrobionych przez siebie pustaków wybudowali
bloki, do których przenieśli się z drewnianych
baraków. – Te bloki stoją do dziś, pełnią funkcje mieszkalne – mówi Hajduk, który początkowo z więzienia w Goleniowie trafił do jaworzyńskiego szpitala.
– Podejrzewali u mnie gruźlicę, ale to było
wycieńczenie psychiczne i fizyczne po śledztwie. W szpitalu brakowało lekarstw, poza
jednym – mlekiem, którego było pod dostatkiem, aż nam żołądki wysiadały.
Marzyłem, aby zemdleć

Przesłuchania trwały od 4 kwietnia do
20 listopada 1949 roku. Próbowali go złamać
wulgarnym językiem, głodem (2 kromki
chleba na dzień), biciem i bezsennością.
– Kiedy nie spałem przez trzy doby, marzyłem tylko o jednym, aby zemdleć, stracić choć
na chwilę przytomność. Tylko tak mogłem
odpocząć – wspomina. – Były też przysiady.
Za pierwszym razem zrobiłem 200 i nie miaSygnały Płockie

łem siły zejść po schodach. Potem przywykłem, robiłem 500. A wie pan co to jest „demokratyczne krzesełko”? Hajduk energicznym ruchem wyciąga to na którym siedzi
i odwraca do góry nogami.
Ubecy próbowali przy okazji przesłuchiwania młodych konspiratorów pogrążyć jeszcze kilka osób, m.in. gimnazjalnego katechetę. – Jeden z nas został złamany i powiedział,
że ks. Talarek działał w naszej organizacji.
Próbowali podobne zeznania wymusić i na
mnie. Ubowiec mówił mi: „Mamy twoją matkę. Jest obok, z człowiekiem, który nie jest tak
grzeczny jak ja”. Potem dało się słyszeć jęki
kobiety. Byłem przekonany, że to moja matka
– opowiada. Ale księdza nie obciążył. Potem
okazało się, że pani Hajduk nigdy nie została
nawet zatrzymana.
Nie obciążył też doktora, który jeszcze
w czasie okupacji na rodzinnej Wileńszczyźnie, jako lekarz powiatowy, współpracował
z AK. Dzięki „wywołanym” przez niego epidemiom tyfusu wielu ludzi uniknęło łapanki.
Jak tylko wiedział o planowanej przez Niem-

O własnej organizacji Hajduk pomyślał
mając 8 – 9 lat, przeczytawszy książeczkę
„Bitwa pod Raszynem”. Wspólnie z kolegą
Wackiem założyli POW. Nadali sobie pseudonimy. To była zabawa, ale już wtedy nauczyli się obchodzić z bronią (zbierając karabiny porzucone przez uciekających czerwonoarmistów i rozbrajając poniemieckie niewypały).
W kwietniu 1946 r. rodzice musieli wyjechać do Sulęcina jako repatrianci. – Strasznie nie lubię tego słowa. Dla nas to była nie
„re-”, ale ekspatriacja. Mój ojciec nie
chciał wyjeżdżać powtarzając, że „Polska
jest tam, gdzie są Polacy”. Ale nieoficjalnie
dowiedział się, że grozi nam wywózka na Sybir. Dlatego wyjechaliśmy – tłumaczy. Młody Hajduk poszedł do I klasy polskiego gimnazjum i miał spore kłopoty z j. polskim,
zwłaszcza z ortografią, ale przeszedł do II
klasy. Potem wyjechał z rodzicami na ziemie odzyskane do Sławna. Drogi młodych
konspiratorów rozeszły się, ale korespondowali ze sobą.

1948 r. – tuż przed aresztowaniem, zdjęcie
z matką, ojcem i bratem (pierwszy z lewej)

czego nieświadomych nauczycieli. Wkrótce
miały rozpocząć się szkolenia wojskowe.
Wtedy nastąpiła wpadka.
Dostaliśmy sygnał, że we wsi pod Darłowem jakiś ormowiec energicznie nakłania
ludzi do wstępowania do spółdzielni produkcyjnych (jednym z ich postulatów była też
walka z kolektywizacją wsi). Postanowiliśmy go rozbroić. Ja proponowałem, żeby zrobili to koledzy z innych terenów, ale chłopcy
z Darłowa chcieli sami, zapewniając, że nikt
ich nie rozpozna. Okazało się, że jeden z ormowców ich śledził – tłumaczy Czesław Hajduk. – Dziś sobie myślę, że z jednej strony –
wiedząc jak dalej potoczyła się historia – dobrze się stało. Za kilka lat bylibyśmy pełnoletni. Na pewno dostalibyśmy wyższe wyroki,
a może nawet i karę śmierci. Pan Bóg nad
nami czuwał.
Koło historii z happy endem

Z kolegami w gimnazjum w Sławnie (drugi z lewej)

ców akcji, zaraz któryś z jego pacjentów zapadał na jakąś zakaźną chorobę, a tych okupant unikał jak ognia. Hajduk pytany podczas
śledztw o to, czy doktor miał cokolwiek
wspólnego z AK odpowiadał, że był zbyt mały, aby ktokolwiek w takie rzeczy chciał go
wtajemniczać. Choć tak naprawdę jego konspiracyjna droga zaczęła się w wieku 9 lat
właśnie tam, w miasteczku Iwie, w którym
zamieszkał zaraz po wybuchu wojny.
Polska jest tam, gdzie Polacy

Urodził się w rodzinie chłopskiej, tuż
przed wojną. Kiedy wybuchła miał ukończoną jedną klasę podstawówki. Po wkroczeniu
do jego wsi, 18 września 1939 r., Armii Czerwonej kontynuował naukę w szkole białoruskiej (do VI klasy).
– Mój ojciec na terenie Wileńszczyzny nie
należał do AK, ale z nią współpracował. Nasze
gospodarstwo leżało pół kilometra od miasta
to był dobry punkt do spotkań konspiratorów
z leśnymi oddziałami. Wtedy ja stawałem na
„czujce”. Do dziś pamiętam jak biegałem do
miasta, pod wskazany adres i mówiłem „Dzisiaj nie będzie mleka, bo skwaśniało”, choć nigdy nie dowiedziałem się, co to hasło znaczyło.
Nasz dom był też często kryjówką dla ludzi
obawiających się aresztowań – wspomina.

Wierzyliśmy w III wojnę

Polska się zmieniała, ich zdaniem na gorsze; pobicie studentów na 3 Maja, obecność
wojsk sowieckich w Polsce, mimo pokoju,
fiasko wyborów w 1947 r. i rozbicie PSL –
jedynej legalnej opozycji.
Nie mieli wątpliwości, że sowietyzacja będzie postępować i powrócili do działań konspiracyjnych. Wacek przyjechał do Sławna
i został komendantem. Organizacja rozwijała
się szybko. Powstały placówki m.in. w Bobrowicach, Darłowie, Białogardzie, Elblągu,
a nawet w Białymstoku. W sumie w działalność konspiracyjną zaangażowanych było 69
osób. Pierwsze działania to pisanie haseł
i ulotek na maszynie wykradzionej lokalnemu ZMP. Wśród postulatów były m.in.: „całkowite uniezależnienie od ZSRR” i „niedopuszczenie do narzucenia Polsce ustroju komunistycznego” oraz „walka o niezakłamaną
wolność sumienia”.
Nawiązali kontakt z emerytowanym nauczycielem gimnazjum, który pisał im ulotki.
– Wierzyliśmy w III wojnę i że Polska będzie potrzebowała mądrych i wykształconych ludzi. Dlatego uczyliśmy się dobrze,
a dla słabszych kolegów organizowaliśmy
samopomoc klasową, wciągając w nią ni-

W związku z uchwaleniem konstytucji
1952 r. zmniejszono wszystkim wyroki o jedną trzecią, z tego po odbyciu połowy lub
dwóch trzecich kary można się było starać
o warunkowe zwolnienie. Po wyjściu z więzienia skończył szkołę, choć nie było łatwo.
Jako „negatywnie ustosunkowany” wielokrotnie musiał walczyć o prawo do edukacji,
np. został zmuszony do tego, aby szkołę średnią ukończyć korespondencyjnie. Ale się
udało. Jednak na szczecińskiej Akademii
Medycznej nie chcieli go widzieć. Odrzucili
papiery bez podania powodów. Wtedy historia jeszcze raz zatoczyła koło. Stary znajomy
lekarz z Wileńszczyzny, którego kontaktów
z AK Czesław Hajduk nie ujawnił podczas
śledztwa, miał znajomego rektora na łódzkiej
akademii. Obiecał pomóc. – Warunek był jeden. Muszę zdać dobrze lub bardzo dobrze –
wspomina. Egzaminy zdał bardzo dobrze.
Potem pracował jako lekarz m.in. w Mazowieckim Ośrodku Medycyny Pracy. Opublikował ponad 60 artykułów (m.in. w „Notatkach Płockich” i „Echu Sławna“), 4 książki
dotyczące swojej konspiracyjnej działalności
noszące tytuły: „W szponach bezpieki” –
1993 r., „Z podciętymi skrzydłami” – 1994,
„W zaczynach antysowieckiej konspiracji” –
1998 r., „Przygody księdza Talarka” – 2001 r.
Do dziś mieszka w Płocku.
(rł)
* Tekst powstał w związku z XIX zjazdem
„Jaworzniaków”, który tym razem – po raz
pierwszy – odbył się w Płocku, w lipcu br.
* „Jaworzniacy” to związek byłych młodocianych więźniów politycznych (między 16
a 21 r.ż.), którzy w czasach stalinowski odsiadywali kary w obozie pracy w Jaworznie
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Historie w piosence
W grudniu 2008 roku, w warszawskim Teatrze Studio odbyła się premiera recitalu Ewy Błaszczyk zatytułowanego „Nawet, gdy wichura”. Znakomita aktorka, zwyciężczyni plebiscytu
Polka 2006, założycielka fundacji
„Ako go”, zaprezentowała piosenki
Osieckiej, Kleyffa, Czupkiewicz, Wysoc kie go, ks. Jana Twardow skiego
z muzyką Satanowskiego, Możdżera,
Grechuty, Partyki. Artystce towarzyszyła 3-osobowa grupa muzyków (piano, gitara i saksofon).
Teraz program ten będziemy mogli
obejrzeć w Płocku. Artystka przyjeżdża
na występ do Domu Darmstadt na zaproszenie Płockiego Ośrodka Kultury
i Sztuki 12 września. Początek recitalu
o godz. 18, bilety po 20 zł można nabywać w DD przy Starym Rynku 8.
Warto przypomnieć, że Ewa Błaszczyk ma duże doświadczenie wokalne;
przez kilka lat występowała w kabarecie
Jana Pietrzaka „Pod Egidą”, brała udział
w przeglądach poezji śpiewanej i pio-

– Pociąg stanął w polu, a my nawet iść nie potrafiliśmy po tak
długiej przerwie. Łyżeczki wystawialiśmy przez dziury w wagonie, żeby trochę deszczu na nie zebrać.

Te ptaki, no i ryby

senki aktorskiej we Wrocławiu jak również festiwalach w Opolu i Sopocie.
Swoje piosenki Ewa Błaszczyk przeplata pełnymi dramatyzmu wyznaniami
– że warto walczyć o życie, mieć nadzieję, nie poddawać się „nawet, gdy
wichura”.
(j)

Fani ciężkich brzmień szykują się na niepowtarzalną, muzyczną
ucztę. Już 12 września IV edycja Płock Cover Festival.

Jeszcze głośniej

– W naszym wagonie nikt nie umarł,
ale w innych tak. Czasami na stacjach
zatrzymywali transport, otwierali wagony i wynosili zmarłych. Co się z nimi
potem działo, czy ktoś ich pochował –
nie wiem – wspomina Michał Chackiewicz, który do Kraju Ałtajskiego na
Syberii dotarł jako 10-letni chłopiec.
Poruszającą historię jego syberyjskiej tułaczki można odnaleźć na wystawie „Martyrologia narodu polskiego
w okresie drugiej wojny światowej, ze
szczególnym uwzględnieniem Kresów
Wschodnich”, którą otwarto 12 sierpnia w Muzeum Mazowieckim. Przed
jej otwarciem odbyło się sympozjum,
poświęcone losom Polaków zsyłanych
6 tys. km w głąb ZSRR oraz działającym tam dziś organizacjom polonijnym, które poprowadziła senator Janina Fetlińska. W sympozjum uczestniczy ła 18-oso bo wa gru pa Po la ków
z Syberii, którzy do Płocka przyjechali na zaproszenie Regionalnego Stowarzyszenia Wschód-Zachód. Większość
delegacji to młodzież, która chce poznać kraj rodzinny swoich dziadków.
Goście z Syberii na co dzień mieszkają w Kraju Ałtajskim: Bijsku, Górnym
Ałtajsku, Muraszce i Majmie. Wielu
z nich jest stowarzyszonych w miejscowych organizacjach polonijnych.
Nie widziałem jajka

Niemiecki Blind Guardian zagra w Polsce po raz pierwszy

Płock Cover Festiwal już od czterech
lat jest „hucznym” zakończeniem muzycznego lata. Na nadwiślańskiej plaży
pojawiali się najsłynniejsi wykonawcy
rockowi. W Płocku grały już takie legendy jak Slade, Uriah Heep, Therion,
czy Acid Drinkers. Występowały także
tzw. zespoły coverowe, które w repertuarze miały kompozycje takich grup
jak Queen, Black Sabbath, czy Deep
Purple.
W tym roku organizatorzy postawili
na wyjątkowo mocne uderzenie. Znamy już największe gwiazdy festiwalu.
Na początek przedstawiciele rodzimej
sceny metalowej: Hunter i Acid Drinkers.
Hunter to żywa legenda polskiego
heavy metalu. Na koncie mają występy
na największych festiwalach. Są także
organizatorami słynnego już Hunterfestu – cyklicznej imprezy, na której królują ostre brzmienia.
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Ich przyjaciele z Acid Drinkers (organizowali wspólne trasy koncertowe),
również uchodzą za najlepszych w swoim gatunku. Zdobywcy czterech Fryderyków będą promować swoją czternastą
płytę „Verses of Steel”.
Najbardziej wyczekiwanym koncertem tegorocznego Cover Festiwalu jest
jednak występ Blind Guardian. Zespół
uznawany za największego przedstawiciela power metalu, zagra w Polsce po
raz pierwszy. Na plaży ma pojawić się
ogromna scena. Blind Guardian zapowiada niepowtarzalne show, z wykorzystaniem najnowszych możliwości
produkcyjno-technicznych.
Pomysłodawcą festiwalu jest agencja
„Ido”, w której działalność zaangażowany jest założyciel legendarnego Harlemu, a obecnie lider zespołu Babsztyl,
Ryszard Wolbach. Możemy więc liczyć
na porcję najlepszej muzyki. Oczywiście rockowej.
(ms)

Michał Chackiewicz, który w 1941
roku wraz z mamą Michaliną, która była wówczas w ciąży, babcią i dwoma
braćmi został wywieziony na Syberię,
spędził tam 5 lat swojego dzieciństwa:
Przez te 5 lat nie jadłem na przykład
jajka. Chyba nawet go nie widziałem.
Łapaliśmy wróble i sroki, na których
gotowało się zupę. Te ptaki, no i ryby,
które łowiliśmy na przykład w sidła
zrobione z końskiego włosia, to było jedyne mięso, jakie jedliśmy. Pani Michalina za kradzież marchewek dla
dziecka została skazana na rok więzienia. Mogła uniknąć kary, podpisując
sowieckie obywatelstwo, jednak wówczas najprawdopodobniej rodzina
Chackiewiczów nigdy nie wróciłaby do
Polski. Do wię zie nia tra fiła ra zem
z kilkumiesięcznym synem, który rocznego pobytu w celi nie przeżył.

waliły ich trupy. Wygrzebali się spod
rozstrzelanych i uciekli, a czekałaby ich
pewna śmierć, bo tych, co pracowali, też
rozstrzeliwali. Potem walczył w armii
Andersa.
Takiego szczęścia nie miała Wiktoria
Zodewska – Kołyszkina, która 12 sierpnia w Muzeum Mazowieckim opowiadała swoją historię. Nawet dziś, po wielu latach, ciężko jej mówić o wszystkich upokorzeniach, głodzie i strachu, który towarzyszył jej rodzinie podczas syberyjskiej
tułaczki. Ojca znała z opowieści matki,
bo kiedy go mobilizowali w 1938 r. ona
dopiero szykowała się na świat. Jako 8latka była upokarzana przez dzieci
w szkole w obcym, nieprzyjaznym kraju,
musiała żebrać na ulicy, pracować m.in.
przy załadunku pociągów. Kiedy wraz
z matką i siostrą w 1953 r. przyjechały do
Bijska, wszystko co miały to jedna marynarka i para butów. Wtedy poszła do fabryki, gdzie pracowało się po 8 godzin,
a kolejne 6 spędzała w szkole wieczorowej. Potem poszła na studia, na filologię
rosyjską. Wtedy mogła już przyjechać do
Polski. Jechała z duszą na ramieniu, że
wreszcie pozna ojca. Wierzyła, że żyje.
Na miejscu – w rodzinnej Narewce – okazało się, że owszem żyje, ale mieszka
w Katowicach i... ma już drugą rodzinę.
Wróciła do Rosji. Ojciec zmarł w 1986 r.
Dziś bardzo żałuje, że nie było im dane
ani razu się spotkać.
W programie Polaków z Syberii obok
zwiedzania Płocka były wycieczki do:
Krakowa, Warszawy, Łodzi i Lichenia.
Regionalne Stowarzyszenie Wschód-Zachód po raz pierwszy zorganizowało
przyjazd Polaków ze Wschodu do Płocka
w 2005 r. Byli to rodacy z Rosji, Kazachstanu i Turkmenistanu. Od 2008 r. Stowa-

Powrót taty

Rodzina Chackiewiczów wróciła do
kraju w 1946 roku. Przez PCK zaczęli
szukać ojca. W 1948 roku dowiedzieli
się, że jest w Anglii, potem wyjechał do
Kanady. Matka pana Michała wyjechała
do męża w 1968 roku, a syn spotkał się
z ojcem po 44 latach.
– Tata opowiadał, co przeżył. Zabrali
go do więzienia w Kujbyszewie, niedaleko Katynia. Tam kopał groby, w których
chowali rozstrzelanych przez NKWD.
Po zakończonym kopaniu nie wyszedł
z dołu razem z bratem ciotecznym, przy-

rzyszenie aktywnie współpracuje z polonijną organizacją Centrum Narodowe
„Orzeł Biały”, która działa w Bijsku na
Syberii. W tym roku do przyjazdu do Polski zaproszeni zostali także przedstawiciele innych organizacji polonijnych
z Syberii Zachodniej. Pobyt Sybiraków
sfinansował Senat RP.
Wystawę można oglądać w Muzeum
Mazowieckim do końca września. (rł)
Sygnały Płockie
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Europejska jakość ma zagościć w polskiej piłce ręcznej już od
nowego sezonu. Wszystko za sprawą transferów jakich dokonały
ekipy odwiecznych rywali – Vive Kielce i Wisły Płock.

Transferowe hity w Wiśle
Kielczanie pod wodzą trenera Bogdana Wenty już w trakcie ubiegłego sezonu wyszukiwali potencjalnych graczy
i podpisywali kontrakty z dużym wyprzedzeniem. W ten sposób udało im się
zatrudnić rozgrywających Mariusza Jurasika (Rhein Neckar Loewen) i Damiana Moszczyńskiego (Alpla HC Hard),
lewoskrzydłowego reprezentacji Ukrainy Witalija Nata (Wisła Płock), serbskiego obrotowego Rastko Stojkovića
(HSG Nordhorn) oraz duńskiego bramkarza Marcusa Cleverly (TV Emsdet-

ten). Płocki sztab szkoleniowy już ponad pół roku temu podkreślał, że konieczne są wzmocnienia drużyny nie
tylko po to, by rozgrywać mecze w europejskich pucharach, ale przede wszystkim po to, by walczyć z Vive na krajowym podwórku o mistrzowski prymat.
Trener płocczan Oliver Jensen i asystujący mu Łukasz Szczucki nie dość że
szybko zyskali poparcie prezesa Jerzego
Ożoga, to przekonali do swojej wizji budowania zespołu zarówno właściciela
(UMP), jak i głównego sponsora (PKN
Orlen). Dzięki współpracy tych wszystkich ogniw płocki klub zasiliło kilku
graczy europejskiego formatu, którzy
mają być antidotum na Vive Kielce.
Już pod koniec ubiegłego sezonu
z Piotrkowa Trybunalskiego zakontraktowano znanego wszystkim fanom
szczypiorniaka prawoskrzydłowego Arkadiusza Miszkę. W drugiej połowie
czerwca odbyła się prezentacja czterech
kolejnych graczy – tym razem z zagranicy. Są to: Joakim Bäckström (Szwecja), grający na pozycji lewoskrzydłowego, ostatnio w zespole szwedzkiej ekstraklasy H 43 Lund. Ma 23 lata, 180 cm
wzrostu, 80 kg wagi. Jego największym
osiągnięciem jest złoty medal na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata
w 2007 roku. Rozegrał trzy spotkania
w reprezentacji swego kraju. Dimitri
Kuzelev (Rosja), były obrotowy reprezentacji swojego kraju, w której rozegrał
60 spotkań. Ma 36 lat, 195 cm wzrostu
i 105 kg wagi. W swej karierze grał
w zespołach: CSKA Moskwa, GWD
Minden, a ostatnio w duńskim Arhus
GF, będąc najskuteczniejszym zawodniSygnały Płockie

kiem (143 bramki). Alexey Peskov (Rosja), grający na pozycji prawo rozgrywającego. Ostatnio był zawodnikiem
słoweńskiego Celje Pivovarna Lasko.
Ma 26 lat, 200 cm wzrostu i 100 kg wagi. Największymi osiągnięciami Rosjanina jest zdobycie Pucharu EHF i Pucharu Zdobywców Pucharów oraz cztery tytuły Mistrza Rosji z zespołem Chehovskie Medvedi. Nowy rozgrywający Wisły wystąpił także w 30. spotkaniach reprezentacji swojego kraju. Vegard Samdahl (Norwegia) – środkowy rozgrywający i kapitan reprezentacji Norwegii jest
kolegą klubowym Dimitria Kuzeleva
i drugim pod względem skuteczności zawodnikiem Arhus GF, z którym zdobył
brązowy medal. W przeszłości reprezentował barwy: Viking Stavanger oraz IFK
Skovde, z którym trzykrotnie sięgał po
mistrzostwo Szwecji. Ma 31 lat, 188 cm
wzrostu i 91 kg wagi. Wystąpił w 36.
spotkaniach reprezentacji Norwegii.
Skandynawowie podpisali umowy na
dwa lata z opcją przedłużenia kontraktów o rok, Peskov na trzy lata, a Kuzelev
na dwa.
Jednak prawdziwy hit transferowy dopiero czekał. 31 lipca gwiazda światowego szczypiorniaka, rozgrywający reprezentacji Danii – Lars Moller Madsen (na
zdjęciu) został oficjalnie przedstawiony
na konferencji prasowej w Sport Barze
Champions w warszawskim Mariocie jako zawodnik Wisły Płock. Madsen zadebiutował w reprezentacji Danii 30 maja
2003 r. i rozegrał w niej dotychczas 74
spotkania, rzucając 153 bramki. W 2006
roku w Szwajcarii zdobył brązowy medal
Mistrzostw Europy, rok później w Niemczech wywalczył brązowy medal Mistrzostw Świata, wreszcie w 2008 roku na
turnieju w Norwegii został mistrzem Europy. Ma 28 lat, waży 116 kg i mierzy 205
cm. W Wiśle będzie grał z numerem 18.
W tak zmienionym składzie płocczanie
w ramach przygotowań do sezonu ligowego i europejskich pucharów wystartowali
już w dwóch turniejach, niestety, bez większych sukcesów. 7-8 sierpnia w Kwidzynie Wisła rozegrała trzy spotkania w „Turnieju o puchar prezesa MMTS”, przegrywając z MMTS Kwidzyn 22:25 (12:13)
i 24:27 (14:11) z KS Azoty Puławy. Zwycięstwo płocczanie odnotowali ostatniego
dnia turnieju w meczu o 5. miejsce z AZS
AWFiS Gdańsk 30:25 (14:16).
Kolejnym sprawdzianem płockich piłkarzy ręcznych był rozgrywany w Niemczech silnie obsadzony turniej Sparkassen
Cup. Wisła w rozgrywkach grupowych
odnotowała dwie porażki: z TSV Dormagen 24:30 i z TSV Hannover-Burgdorf
21:32 oraz zwyciężyła ThSV Eisenach
37:27. Niestety, taki bilans nie zagwarantował płocczanom wyjścia z grupy do dalszych gier. Rozgrywki ligowe zespół Wisły rozpocznie 5 września meczem we
własnej hali z beniaminkiem Powenem
Zabrze.
P. Nowicki

26 –27 września na Sobótce

Mistrzowie wioseł
Na zalewie Sobótka odbędą się pierwsze w historii polskiego wioślarstwa
regaty rangi mistrzowskiej na krótkim
dystansie. Uczestnicy I Mistrzostw
Polski w sprincie wioślarskim będą
mieli do pokonania 500 metrów.
Inauguracyjna impreza połączona będzie z dorocznym XXVI już Memoriałem Juliusza Kawieckiego – Pucharem
Polski w wioślarstwie i XI turniejem
Uczniowskich Klubów Wioślarskich.
O puchary walczyć będą: jedynki
kobiet i mężczyzn, jedynki dziewcząt

i chłopców, jedynki wagi lekkiej,
młodzicy i ósemki mężczyzn. Wioślarskie święto zakończy wyścig ósemek weteranów (reprezentantów najstarszych klubów) i festyn rekreacyjny „Sport dla wszystkich”.
Głównym organizatorem imprezy,
w której weźmie udział polska czołówka wioślarzy z medalistami Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich, jest Płockie Towarzystwo Wioślarskie, a patronat nad nią objął
Prezydent Miasta Płocka.
(j)

Piękne samochody, zawrotne prędkości i trudna trasa – na to
wszystko czekają miłośnicy sportów motorowych w Płocku. Już
18 września wystartuje ich ulubiona impreza – Rajd Orlen.

Fajny Rajd Orlen
Do Płocka przyjadą najlepsi kierowcy
krajowi i zawodnicy, walczący w Pucharze
Strefy Europy Centralnej. Znaczenie Rajdu
Orlen rośnie z roku na rok. Tegoroczna
edycja będzie jeszcze bardziej prestiżowa.
Automobilklub Polski, organizator rajdu,
obchodzi w tym roku 100-lecie istnienia.
Odcinki specjalne zostały wytyczone na
północ od Płocka. Na sobotę (19 września)
zaplanowano dwie pętle po dwa odcinki.
Wieczorem, w centrum miasta, atrakcyjna
próba na ulicy Mostowej. W niedzielę zawodnicy pokonają sześć oesów, podzielonych na dwie pętle. Bazę rajdu stanowić będą tereny przy budynkach administracyjnych PKN Orlen. Tam zlokalizowany zostanie park serwisowy.
Ubiegłoroczny Rajd Orlen przeszedł do
historii jako jeden z najlepiej zorganizowanych i najbardziej „przyjaznych” turniejów
w Polsce. Zwyciężył Krzysztof Hołowczyc
z pilotem Łukaszem Kurzeją. – To był bardzo fajny, ciekawy rajd – mówił Krzysztof
Hołowczyc, reprezentujący Orlen Team.

I ze znanym sobie przekąsem, dodawał:
– Cieszę się, że wygrałem tu, w Płocku, gdzie
siedzibę ma mój sponsor. Poprzednią edycję
ciepło wspominał także dyrektor rajdu,
Grzegorz Gac: – To przede wszystkim kibice
tworzą wspaniałą atmosferę, a w Płocku bez
wątpienia stanęli na wysokości zadania.
Wiemy już, że tak jak w poprzednich
edycjach, w strefach kibiców pojawią się
miłośnicy rajdów z całej Polski. Na stronie
internetowej rajdu (www.rajdorlen.com)
znajdziemy informacje i ciekawostki dotyczące naszego miasta. Miejmy nadzieję, że
i w tym roku Płock stanie się ważnym pun(ms)
ktem na rajdowej mapie Polski.

Przemek wicemistrzem Polski
Spory sukces odniósł Przemysław Rutkowski – zawodnik Miejsko-Ludowego
Klubu Lekkoatletycznego Płock na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych
w lekkiej atletyce, zdobywając srebrny medal w rzucie dyskiem z wynikiem 52,50 m.
Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie, cała trójka medalistów przekroczyła odległość 50 metrów. Najlepszy
Wojciech Praczyk /Uczniak Szprotawa/
uzyskał 55,97 m.
Przemek lekką atletykę uprawia 4 lata. Do tej pory jego największym sukcesem było 4. miejsce w rzucie dyskiem
na Mistrzostwach Polski Młodzików
w 2007 roku.
Swoja przygodę ze sportem zaczął
w Gimnazjum Nr 8 pod okiem nauczyciela-trenera Stanisława Nisztora. Po ukoń-

czeniu gimnazjum trafił do Zespołu Szkół
Centrum Edukacji w Płocku (Technikum
Chemiczne) i pod opieką swojego nowego
trenera Mirosława Nisztora osiąga dalsze
sukcesy, dwukrotnie zdobywając 2. miejsca w Mistrzostwach Polski LZS w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem.
Sukces Przemka jest przepustką do kadry narodowej juniorów i do reprezentowania naszego kraju na zawodach międzynarodowych.
Na mistrzostwach w Krakowie (24-26
lipca) Przemek startował również w konkursie finałowym w pchnięciu kulą, zajmując 11. miejsce z wynikiem 16,30 m.
Obok Przemka w Mistrzostwach Polski
startowała Monika Gajewska, która
w skoku wzwyż zajęła 14 miejsce z wynikiem 154 cm.
M.N.
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XVI Mistrzostwa Polski w Tenisie na Wózkach

Sześć medali dla Płocka
Medale zdobyli podopieczni trenera
Jacka Wilczyńskiego: Judyta OLSZEWSKA – złoty i srebrny, Jerzy KULIK – srebrny i brązowy, Kamil FABISIAK – 2 brązowe.
Sukces ten osiągnęli we Wrocławiu
podczas XVI edycji Indywidualnych Mistrzostw Polski na kortach otwartych. Na
przepięknym obiekcie stadionu olimpijskiego (pod nieobecność najlepszych polskich „wózkarzy” – Tadeusza Kruszelnickiego i Piotra Jaroszewskiego), szansa
na medale i tytuł Mistrza Polski otworzyła się dla innych zawodników.
Tytuł Mistrza Polski w grze singlowej
mężczyzn przypadł Albinowi Batyckiemu (SPARTAKUS Koźmin Wlkp.),
który w finale wygrał z Jerzym KULIKIEM (SIKT Płock) 7/5; 6/1. Brązowy
medal w tej grze przypadł Kamilowi
FABISIAKOWI (SIKT Płock) i Bogusławowi Kanon (ISTZ GEM Miękowo).
W grze deblowej mężczyzn doszło do
niespodzianek. W półfinale, para nr 1
Kamil FABISIAK/ Jerzy KULIK (SIKT

Płock) przegrała z parą reprezentującą
LOB Wrocław – Maksymilian Szary/
Jarosław Żyła 5/7; 7-6 (tie break 7-3); 510. W finale para wrocławskiego LOBu
– Maksymilian Szary/ Jarosław Żyła
wygrała z turniejową ”dwójką” Albin
Batycki/ Krzysztof Brezyna (Spartakus
Koźmin Wlkp.) 5/7; 6/4; 10 – 4.
W grze singlowej kobiet wygrała faworytka, numer 1 polskiego tenisa na
wózkach, Agnieszka Bartczak (LOB
Wrocław).W meczu o I miejsce wygrała
z Judytą OLSZEWSKĄ (SIKT Płock)
6/7 (tie break 5 – 7), 6/2; 6/0. Brązowy
medal wywalczyła Lucyna Miętrkiewicz (ZSTTW Zielona Góra).
W finale gry deblowej kobiet para Judyta OLSZEWSKA (SIKT Płock) / Lucyna Miętrkiewicz (ZSTTW Zielona
Góra) wygrała z Agnieszką Bartczak
(LOB Wrocław)/ Katarzyną Wojcieszak
(SPARTAKUS Koźmin Wlkp.) 7/6 (tie
break 9 – 7); 6/4.
W. Chrobot
prezes SIKT Płock

Kamil wicemistrzem świata
dokończenie ze str. 1
Czy spodziewał się Pan takiego sukcesu – pytam trenera Jacka Karolaka.
– Teraz już mogę powiedzieć, że tak, bo
przedtem bałem się prorokować, żeby nie
zapeszyć. Ale Kamil idzie jak burza i doprawdy musiałby mieć dużego pecha (co
zawsze może się zdarzyć), żeby ukończyć
mistrzostwa na dalekiej pozycji. Już
w 2007 roku, jako początkujący – można
powiedzieć – wioślarz zdobył brązowy
medal na ogólnopolskiej olimpiadzie
młodzieży i jako najmłodszy zawodnik
zakwalifikował się do reprezentacji. Rok
później miał już na koncie trzy tytuły mistrza Polski, IV miejsce w zawodach międzynarodowych w Monachium, złoty medal na Baltic Cup i trzecie miejsce w Pucharze Europy. W tym roku zaliczył już
dwa tytuły mistrza Polski i II miejsce na
startach z reprezentacją w Monachium.
Płockie Towarzystwo Wioślarskie każdego roku zbiera sporo laurów, ale sukcesów na „jedynce” nie pamiętam...
– Bo dawno ich nie było. Na „jedynkę” trzeba mieć szczególne predyspozycje; nie można liczyć na wsparcie –
choćby psychiczne – kolegów, nie można mieć słabszego dnia, trzeba za to
mieć dużą odporność na stres i być
przygotowanym, że w razie niepowodzenia wszyscy będą mieli pretensje i winy
nie będzie z kim dzielić.
Kamil Zajkowski powtórzył sukces Kajetana Broniewskiego sprzed 29 lat. On
również na jedynce zdobył srebrny medal
na mistrzostwach świata i tak jak Kamil
przegrał z reprezentantem Niemiec.
Ile w przygotowaniu zawodnika zależy od niego samego, a ile od trenera?
– Najważniejsza jest współpraca i pełne
zaufanie. Trener przygotowuje zawodnikowi rozkład zajęć, z uwzględnieniem fizycz-
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nych predyspozycji, nadzoruje treningi,
pilnuje wagi (masa ciała musi być zgrana
z ciężarem łódki) i układa kalendarz startów. Zawodnik musi te zalecenia realizować z pełnym przekonaniem, że to co proponuje trener jest dla niego najlepsze. Tak
jest w przypadku Kamila i są wyniki.
Na ile ważny jest sprzęt?
– Niestety, coraz ważniejszy, podobnie
jak w innych dyscyplinach sportu. Mówię
niestety, bo jakość idzie w parze z ceną
i wielu klubów nie stać, by wyposażyć zawodników w to, czym dysponują zagraniczni konkurenci. Dlatego bywa, że nasi reprezentanci, wyszkoleni na poziomie konkurentów, a czasem nawet lepiej, w ostatecznej rywalizacji przegrywają o przysłowiowy włos, czyli lepsze wiosła, dulki.
Kamil ma dobry sprzęt?
– Najlepszy na jaki klub stać. Ale
łódki Empacher, na jakiej ściga się
cała wioślarska czołówka mu nie kupimy. Kosztuje około 40 tysięcy złotych,
co może nie jest zawrotną sumą, ale
taki wydatek przekracza obecnie nasze
możliwości, bo przecież trzeba wyposażyć innych zawodników, którzy także mają szanse na medale. Np. Damian Plewiński i Damian Salak startowali w tej samej imprezie we Francji
w czwórce ze sternikiem i zajęli 11.
miejsce. Może to nie rewelacja, ale
oni są jeszcze bardzo młodzi, brak im
doświadczenia, za to predyspozycje
mają duże i w nich też trzeba pokładać
nadzieję na najwyższe laury. A łódkę
dla Kamila może ufunduje jakiś sponsor? Gwarantuję, że wstydu mu nie
przyniesie.
Kamil ostatni rok staruje w grupie juniorów. W przyszłym roku ścigać się będzie już jako młodzieżowiec. Na starej czy
nowej łódce?
E. Jasińska

Bardzo zdolna młodzież
Na Młodzieżowych Mistrzostwach medalowej, a na ostatnich 100 metrach
Polski i Regatach Młodzików o Puchar zdecydowanie wyszli na II miejsce i tak
Prezesa PZTW, które rozegrane zostały przekroczyli linię mety, zdobywając
1-2 sierpnia na jeziorze Gopło w Krusz- srebrne medale.
wicy, jeszcze raz mogliśmy przekonać
Następnym, rewelacyjnym dla PTW,
się, że mamy bardzo utalentowaną wio- był wyścig czwórek podwójnych ze
ślarsko młodzież. Płockie Towarzystwo sternikiem, gdzie w finale „A” płynęły
Wioślarskie
wzięło
udział w tej prestiżowej imprezie sportowej rangi mistrzowskiej z dużym powodzeniem.
W grupie młodzieżowej Płock reprezentowały dwie osady:
dwójka ze sternikiem
i jedynka kobiet. Jako
pierwsza do walki w finale „A” wystartowała
dwójka ze sternikiem
w składzie: Mariusz Sternik Kamil Gurzkowski, Mariusz Śpiegowski i Jakub ZaŚpiegowski, Jakub zga na ostatnich metrach sięgnęli po brązowe medale
Zazga, ster. Kamil
Gurzkowski. W strefę finiszową wpły- dwie płockie osady. Rozegrali ten wyśnęli na doskonałym IV miejscu a na cig po mistrzowsku zajmując I miejsce
ostatnich metrach popisali się finiszem (Łukasz Krajewski, Jakub Płoski,
godnym największych mistrzów i w Michał Bielski, Adrian Pawłowski,
efekcie zajęli III miejsce, wyprzedzając ster. Kamil Gurzkowski), natomiast
na mecie czwartą osadę Bydgostii Byd- druga osada (Piotr Podliński, Tomasz
goszcz o 0,42 sek. Trenerami brązo- Sobieraj, Adrian Włodarski, Wiktor
wych medalistów są: Grzegorz Stellak Wojda, ster.Sebastian Radwański)
i Piotr Sałkowski.
po bardzo wyrównanej walce zajęła IV
Następnie do walki stanęła na jedynce miejsce.
Grażyna Pietrzak, podopieczna trenerDużego pecha miał Paweł Pawłowki Agnieszki Lepczak. Od 5 lat PTW nie ski na jedynce. Po pięknych wyścigach
miało w finale „A” Mistrzostw Polski eliminacyjnych, które dały mu prawo
w grupie seniorsko-młodzieżowej swo- startu w finale „A”, finału tego jednak
jej jedynkarki, a tego dokonała w tym nie ukończył z powodu złapania tzw.
roku Grażyna Pietrzak zajmując dosko- „raka” i wyrwania wiosła z dulki. Nalenałe VI miejsce. Należy zaznaczyć, że ży zaznaczyć, że takie sytuacje przytrafiają się nawet najlepszym wioślarzom.
Jako ostatnia z płockich osad wyruszyła na
tor wioślarski osada
czwórki
podwójnej
dziewcząt ze sterniczką
w składzie: Daria Czaplińska,
Karolina
Miszczyk, Weronika
Trzcińska, Natalia
Kalota, ster. Krystyna
Sokołowska. Jak na
grupę młodziczek wyścig ten był bardzo wyrównany i praktycznie
wynik był trudny do
przewidzenia do 10 m
Złota czwórka ze sternikiem i trenerem Krzysztofem Kalińskim przed metą. Ostatecznie wioślarki PTW zaGrażyna Pietrzak oraz Jakub Zazga to jęły IV miejsce, co należy uznać za dobry
ubiegłoroczni juniorzy, dlatego ich wy- wynik w tak poważnej imprezie. Młodziniki napawają optymizmem.
cy PTW na tych zawodach rangi MisWśród najmłodszych zawodników trzostw Polski odnieśli duży sukces dru(grupa młodzików) Płockiego Towarzy- żynowy, zajmując w ogólnej punktacji II
stwa Wioślarskiego, pod wodzą trenera miejsce, ulegając jedynie Bydgostii BydKrzysztofa Kalińskiego, jako pierwsza goszcz i pozostawiając pokonane 24 kluw finale „A” wystartowała osada czwór- by. Start płockich wioślarzy wsparli fiki podwójnej bez sternika (Patryk Wy- nansowo: Urząd Miasta Płocka i PKN
rzykowski, Marcin Matusiak, Michał Orlen.
Iskra, Kamil Świgoński), którzy już od
W. Rogowski
połowy dystansu plasowali się w strefie
sekretarz zarządu PTW
Sygnały Płockie
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Kruszwicy na jeziorze Gopło, 2326 lipca, odbyły się regaty wioślarskie. XV Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży to zawody dla juniorów
młodszych (wiek 15-16 lat). Jest to najważniejsza impreza sportowa rangi mistrzowskiej rozgrywana w Polsce. Wioślarze Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, dzięki wsparciu Urzędu Miasta
i PKN Orlen, przystąpili do rywalizacji
z wielkim powodzeniem.
Dzięki doskonałemu przygotowaniu
zawodników pod względem kondycyjnym i techniki wiosłowania, ekipa PTW
w rywalizacji drużynowej zajęła rewelacyjne III miejsce, ulegając jedynie Bydgostii Bydgoszcz i AZS-AWF Gorzów.
Olbrzymi wkład w sukces drużynowy
wniosła reprezentacyjna dwójka wioślarzy PTW: Marcin Śniegocki i Bartłomiej Ludwikowski, którzy w swojej koronnej konkurencji dwójek bez sternika
nie dali swoim konkurentom szans. Od
połowy dystansu dominowali na torze i z
bezpieczną przewagą przypłynęli na
I miejscu.
W podobnym stylu rozegrali następny
wyścig w konkurencji czwórek bez sternika. Wspólnie z Konradem Pudlikiem
i Dawidem Fiodorem również bezapelacyjnie zajęli I miejsce. Trenerem tych
osad jest Jerzy Podsędek.
Dobrze w wyścigu finałowym zaprezentowała się druga płocka osada czwórki bez sternika (Tomasz Falkiewicz, Mateusz Niedzielski, Adrian Bratuszewski,
Jeremi Kuźma), która zajęła VI miejsce.
Była to najmłodsza osada finałowa i jeszcze w następnym roku będzie startowała
w tej grupie wiekowej. Trenerem tej osady oraz osady czwórki ze sternikiem jest
Andrzej Petrykowski. Czwórka ze sterni-
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Olimpiada w Kruszwicy

w zasięgu ręki. Trenerem tej osady jest
Agnieszka Lepczak.
W koronnej konkurencji wioślarskiej,
jaką jest wyścig ósemek ze sternikiem,
osada PTW wystąpiła w składzie: Patryk

kiem (Patryk Szelągowski, Kamil Handlarski, Paweł Kotecki, Paweł Piłat,
ster. Przemysław Kamiński), startując
po raz pierwszy w tej grupie wiekowej,
zakończyła wyścig finałowy na II miejscu za Bydgoszczą.
O dużym pechu może mówić Rafał
Zajkowski, który podczas biegu eliminacyjnego nabawił się kontuzji ręki i tylko
dzięki uporowi ukończył ten bieg. Mimo
dokuczliwego bólu wystartował także
w finale „B” i zajął II miejsce w konkurencji jedynek. Rafał Zajkowski jeszcze
w 2010 r. będzie startował w grupie juniorów młodszych. Jego trenerem jest
Piotr Sałkowski.
Mimo, że wioślarki PTW nie zdobyły
medalu to wyścig czwórek ze sterniczką
należał do najbardziej pasjonujących ze
względu na wyrównany poziom. Joanna
Środkowska, Aneta Białaszek, Klaudia
Małecka, Andżelika Pietrzak, ster.Małgorzata Kobielska zajęły V miejsce, chociaż
na kilka metrów przed metą medal był

Wystartowali 28 lipca w Białej Podlaskiej. Odwiedzili 11 największych miejscowości na Mazowszu, zaliczyli 9 premii lotnych
i 23 górskie. Prezentujemy obszerną relację z 52. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Dookoła Mazowsza”.

Przez Mazowsze na rowerze

Sygnały Płockie

Author) i w I etapie wyścigu to on wystąpił w żółtej koszulce lidera.
Kolejne etapy przynosiły rywalizację
na najwyższym poziomie. Na odcinku
Siedlce – Warszawa Rembertów najlepszy był Siarhei Novikau, reprezentant Białorusi. Podium uzupełniali Słowacy: Maros Kovac i Peter Sagan (obaj z Dukla
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Historia wyścigu sięga 1951 r. W pierwszej edycji wystartowało 68 początkujących zawodników, a trasa wyścigu była
kilkakrotnie krótsza niż dziś. Organizatorzy wspominają, że 58 lat temu, jednym
z zadań kolarzy było... pomaganie przy
żniwach. Dziś wyścig „Dookoła Mazowsza” jest jednym z najważniejszych
w Europie.
– Bardzo cenimy sobie tereny równiny
mazowieckiej. Dlatego cieszymy się, że
władze województwa i poszczególnych
miast zgodziły się na organizację kolejnej
edycji wyścigu – mówił na konferencji
prasowej, na kilka dni przed startem, dyrektor wyścigu Marcin Wosiołek. Organizatorzy przyznają, że „Mazovia Tour” posiada jedną z najtrudniejszych tras, nawet
dla doświadczonych kolarzy.
Na lini startu w Białej Podlaskiej stanęli najlepsi zawodnicy w kraju oraz znani
kolarze z zagranicy. Poza polskimi ekipami (m.in. CCC Polsat Polkowice, Mostostal Puławy, DHL Author), pojawiły się
również drużyny z Ukrainy, Białorusi,
Słowacji, Grecji i Rumunii. W prologu
najszybszy był Dariusz Rudnicki (DHL

Trencin Merida). Dwaj najlepsi zawodnicy dopiero w Rembertowie osiągnęli ponad minutową przewagę nad peletonem.
Dobrych pozycji nie oddali do końca wyścigu i zajęli najwyższe stopnie podium.
Polscy zawodnicy przypomnieli o sobie
dopiero w drugim etapie. Trasa Zwoleń –
Kozienice obfitowała w próby ucieczek
od peletonu. W drugiej rundzie etapu zawodnicy CCC Polsat oraz DHL Author na
długo oderwali się od peletonu, tworząc
silną grupę dziesięciu zawodników. Ich
przewaga została jednak zniwelowana
przez doskonale dysponowanego Petera
Sagana. Drugie i trzecie miejsce przypadło Polakom z finiszującej grupy: Krzysztofowi Jeżowskiemu (CCC Polsat) i Dariuszowi Rudnickiemu (DHL Author).
W trzecim etapie kolarze musieli
zmierzyć się z własnymi umiętnościami
i upływającym czasem – w Szydłowcu
ścigali się w tzw. czasówce, liczącej ponad 19 km. Trasę najszybciej pokonał
Łukasz Bodnar z CCC Polsat i tym samym zagwarantował sobie pozycję lidera klasyfikacji generalnej, na drugie
miejsce spychając Petera Sagana. Bodnar

Szelągowski, Kamil Handlarski, Paweł
Kotecki, Paweł Piłat, Rafał Derkus, Michał Liberek, Jakub Bednarski, Adrian
Czachorowski, ster. Przemysław Kamiński. Od startu do 50 metrów przed mety
płynęli na drugiej pozycji i tylko brak doświadczenia pozbawił ich pewnego medalu. Ostatecznie zajęli V miejsce, ale
wszyscy zgodnie uznali ten bieg za najpiękniejszy wyścig OOM ze względu na
wyrównany poziom i walkę przez cały tor
(2000 m).
Finał złożony z sześciu ósemek „zmieścił się” w długości jednej łodzi, co rzadko zdarza się w tej kategorii wiekowej.
Trenerami naszej ośemki juniorów są Jerzy Podsędek i Andrzej Petrykowski.
Wszyscy wymienieni zawodnicy Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego są uczniami Szkoły Mistrzostwa Sportowego
przy ZST w Płocku.
Waldemar Rogowski
Sekretarz Zarządu PTW

przejechał odcinek czasowy w 24 minuty
i 36 sekund.
Przedostatni, IV etap Masovia Tour stanął pod znakiem rywalizacji w peletonie.
Pięćdziesięciu kolejnych zawodników
osiągnęło na mecie niemal identyczny
czas (3 godziny i 50 sekund). Zwyciężył
Polak, Krzysztof Jeżowski, pokonując Petera Sagana i – tu niespodzianka – Niemca Rudigera Selinga z Jenatec Cyckling.
Najciekawiej zapowiadał się ostatni, najdłuższy etap: z Wyszogrodu do Płocka. Do
rozegrania było aż 13 premii górskich i 3
premie lotne. Trasa wyścigu przebiegała
przez liczne wzniesienia, co dawało dużo
okazji do odjazdów i prób ataku. Pierwszym
zawodnikiem na mecie w Płocku był Peter
Sagan, który dzięki temu zwycięstwu zajął
pierwsze miejsce wśród juniorów (U-23).
Miejsce drugie przypadło świetnemu
Krzysztofowi Jeżowskiemu, a trzecie Robertowi Radoszowi (DHL Author).
Najlepszym zawodnikiem 52. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Dookoła Mazowsza” został Łukasz Bodnar,
dwukrotny mistrz Polski w jeździe indywidualnej na czas. Zawodnik CCC Polsat zapewnił sobie zwycięstwo dzięki czasówce,
w IV etapie wyścigu. Na drugim miejscu
sklasyfikowany został Robert Radosz, reprezentujący barwy DHL Author. Miejsce
trzecie zajął Tomasz Kiendyś, również
z polkowickiego CCC. Mariusz Sepioło
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/WORLD MASTERS ATHLETICS
CHAMPOINSHIPS STADIA/. W zawodach startowała rekordowa liczba
uczestników – 9560 ze 107 krajów
świata, w tym 2946 kobiet i 6614 mężczyzn w 20 kategoriach wiekowych.
Wśród nich był płocczanin – Dariusz
Bednarski.

Dookoła Polski? Tylko na rowerze

Kolarze z grupy BeneqTeam przejechali w lipcu aż 850 km. Odwiedzili kilkanaście miejscowości, zatrzymywali
się w najbardziej malowniczych okolicach. Zakończył się czwarty, przedostatni etap rajdu dookoła Polski.
Rowerzyści jechali 10 dni. Po drodze
zwiedzali najsłynniejsze polskie zamki
i muzea, w Sudetach podziwiali piękno
górskiego krajobrazu, podróżowali po
parkach narodowych. Dla jedenastu zapaleńców z Klubu Turystyki Kolarskiej
nawet najtrudniejsze podjazdy nie stanowiły przeszkody.
Rowerzyści dotarli m.in.: do wspaniałego zamku w Książu, wodospadu
Wilczki w Międzygórzu, unikatowego
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach
Zdro ju, czy klasz to ru cy ster skie go
w Hen ry ko wie. Od wie dzi li zna ne
uzdrowiska w Polanicy, Dusznikach
i Kudowie. Zwiedzili także zabytkowe
kościoły, m.in.: kościół Św. Krzyża
w Je le niej Gó rze i san ktu a rium
w Krzeszowie.

Rajd zakończy się w przyszłym roku.
BeneqTeam szykuje rowery na jeszcze
dłuższą podróż. W sumie trasa rajdu
wyniesie prawie 600 km!
(ms)

Przez najbliższe pięć lat Płock będzie stolicą piękna. To w naszym mieście na dobre zagości Festiwal Piękna. Prezydent Mirosław Milewski podpisał umowę z firmą Missland o dalszej współpracy przy organizacji konkursu Miss Polski.

Będzie spektakularnie

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Na przełomie lipca i sierpnia w Lahti
(Finlandia) odbyły się Mistrzostwa
Świata Weteranów w Lekkiej Atletyce

Wystartował w skoku wzwyż w kat.
M-55. wraz z 20 innymi zawodnikami (5
z USA, 2 z Chin, 5 z Finlandii, 2 Niemców
i po jednym z Czech, Holandii, Włoch, Litwy, Szwajcarii, Rosji). Do zawodów przygotował się solidnie, uwzględniając godzinę startu. Wszelkie testy wykazywały rosnącą formę sportową i wzbudziły apetyt na
zloty medal. Ale, jak się okazało, wszystkiego przewidzieć się nie da. Dwa dni
przed startem naszego weterana dopadła
grypa jelitowa (temperatura, wymioty, biegunka, odwodnienie). Start stanął pod
wielkim znakiem zapytania.
Ale doświadczony skoczek tak łatwo
nie daje za wygraną. Stanął na starcie
o godz. 12.10 i skoczył kolejno: 157 cm,
163 cm i 169 cm. Wystarczyło na brąz.
Złoty medal z wynikiem 175 cm zdobył
Czech Jaroslav Lorenc a srebro – 172
cm Holender Jan Huijbersb.
Dariusz Bednarski z optymizmem
czeka na kolejne zawody, jakimi będą
Igrzyska Olimpijskie w Sydney (10-18
października br.), o ile start wspomoże
finansowo jakiś sponsor. Udział w mistrzostwach w Lahti był możliwy dzięki
pomocy płockiego Multiservice.
Zawody miały wspaniałą oprawę, były wzorowo zorganizowane na pięknych
obiektach sportowych wokół skoczni
narciarskich.
(j)

W naszym mieście najpiękniejszą
Polkę wybrano już rok temu. Imprezę
transmitowała telewizja Polsat. Także
i w tym roku Polsat jest głównym promotorem wydarzenia. A będzie co promować.
Festiwal Piękna – bo tak nazwano
cykl imprez towarzyszących wyborowi
Miss Polski – rozpoczął się już 29 sierpnia. Na Starym Rynku pojawili się
m.in. Magda Femme, Lidia Kopania, Janusz Tylman i Danuta Błażejczyk. Odbył się również finał ogólnopolskiego
konkursu artystycznego „Piękno według
dzieci”, w którym brali udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
z całego kraju. Organizatorzy zachęcali
do refleksji na temat piękna i jego dowolnej interpretacji.
Najważniejsze jednak przed nami.
4 września na scenie płockiego amfiteatru zaprezentują się 24 finalistki konkursu, które powalczą o prestiżowe tytuły Miss Publiczności, Miss Foto, Miss
Internetu oraz najważniejszy – Miss
Polski. Zwyciężczyni, oprócz wspaniałej korony, otrzyma przepustkę do Johannesburga, gdzie 12 grudnia będzie
walczyć o tytuł Miss World. Ci, którzy
nie będą mogli oglądać wyborów w amfiteatrze, mogą liczyć na transmisję na
żywo w telewizji Polsat, od godz. 21.
Ostatnie dni Festiwalu Piękna rówież za po wia da ją się atrak cyj nie.

5 września w amfiteatrze wybrana zostanie Miss Supranational – najpiękniejsza spośród kandydatek z całego
świa ta. Im pre zę uświet nią wy stę py
Haliny Młynkowej i gwiazdy tegorocz ne go fe sti wa lu – Sop hie El lis
Bextor, znanej z takich tanecznych hitów jak „Murder on the Dance Floor”
czy „Catch You”. Miss Polski Nastolatek zostanie wyłoniona 6 września.
Obie gale transmitowane będą przez
telewizję TV4.
Organizatorzy przyznają zgodnie, że
Festiwal Piękna ma wysokie aspiracje.
– Mam nadzieję, że to wydarzenie będzie miało swój oddźwięk nie tylko
w Polsce, ale i zagranicą – mówił na
konferencji prasowej prezes wyborów
Miss Polski, Gerhard Parzutka von Lipinski. Wtórował mu przedstawiciel telewizji Polsat, Marcin Perzyna: – Postaramy się, żeby wybory były spektakularnym wydarzeniem na dużą skalę. I dodawał: – Jako główny patron medialny,
będziemy promowali naszego partnera
– miasto Płock.
Karnet na wszystkie imprezy Festiwalu Piękna kosztuje 60 zł. Zamówienia
można dokonać na stronie internetowej
dystrybutorów – www.ticketpro.pl
i www.pokis.pl. Można też kupić wejściówki na poszczególne dni: 4 września
– 35 zł, 5 września – 25 zł i 6 września
– 20 zł.
(ms)

Cytat
numeru

JANUSZ KUKLEWICZ

Brąz w Lahti

Władcy lubią tylko tych,
którzy są im przydatni
i tylko tak długo, dopóki
ich potrzebują.
Napoleon Bonaparte

Sygnały Płockie
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* HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA * HISTORIA *
uż 1 września 1939 roku w godzinach
rannych niemieckie samoloty przedarły się przez obronę przeciwlotniczą
i rozpoczęły naloty na Kraków. Mianowany komendantem obrony przeciwlotniczej Wawelu Józef Aleksander Polkowski uznał, że sytuacja jest groźna
i zdecydował o ewakuacji wawelskich
skarbów narodowych.
Najcenniejsze zabytki zapakowano
do 24 skrzyń, obitych blachą i 8 cylindrowych pojemników na arrasy i chorągwie. Początkowo planowano je
ukryć w podziemiach zamku, ale Polkowski doszedł do wniosku, że nie będą
tam bezpieczne i trzeba je wywieźć
z kraju. Po latach okazało się, że była to
decyzja ze wszech miar słuszna.
Wywiezienie z Krakowa tak dużego
ładunku nie było sprawą prostą. W mie-
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Niski stan wody odsłaniał piaszczyste
łachy i krypa co i rusz utykała na mieliźnie. Ostrzeliwały ją niemieckie samoloty. Pasażerowie byli przerażeni, a wówczas podobno Polkowski częstował ich
„dla kurażu” kieliszkiem wódki i bardzo
wolno płynęli dalej, trzymając się blisko
brzegów, by być mniej zauważalnymi
dla samolotów. Wreszcie postanowili
płynąć tylko nocą, a w dzień chowali się
w przybrzeżnych zaroślach. Tempo było ślimacze.
tóregoś dnia zauważyli płynący
w górę Wisły stateczek. Udało się
namówić jego załogę, by zawróciła
i wzięła krypę na hol. Dzięki temu 9
września dotarli do Kazimierza Dolnego.
Tam skrzynie przeładowano na chłopskie
furmanki i ruszono do Lublina. Polkowski telefonicznie połączył się z dowódz-
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kowskiego skrzyń z narodowymi skarbami, 17 września sowieci uderzyli na
Polskę. Droga na wschód została zamknięta. Pozostał kierunek południowy.
Pociągiem skarby dotarły do portu
w Konstancy, gdzie przeładowano je
na statek. Dalej drogą morską przez
Konstantynopol, Maltę, Francję transportowane były do Anglii. Tam przeładowano je na Batorego i 5 lipca 1940
roku, dalej już w miarę bezpiecznych
wa run kach, pod osło ną pan cer ni ka
i krążowników alianckich, pojechały
do Kanady.
W Kanadzie przetrwały do końca wojny, troskliwie zabezpieczone przez Polkowskiego i jego przyjaciół, najpierw
w Ottawie, a potem w skarbcu prowincji
Quebec. Nowy rząd PRL-u upomniał się
o zwrot przechowywanych w Kanadzie

Jak płocczanin
wawelskie skarby ocalił
twem korpusu Lublin i na dalszą drogę
zażądał samochodów. Kilkanaście kilometrów przed Lublinem udostępniono
mu 3 autobusy, do których przeniesiono
skrzynie.
Ewakuacja trwała dalej przez Lublin,
Zamość, Hrubieszów, Włodzimierz
Wołyński, Łuck, Wiśniowiec. Od Zbaraża poruszali się wąską szosą, zatłoczoną uciekinierami i kolumnami wojska,
zdążającego w przeciwnym kierunku.
Pod ostrzałem wrogich samolotów dotarli do Kut, przy granicy z Rumunią.
Niezmordowany Józef Polkowski odszukał wysokiego rangą urzędnika rządu RP i przedstawił sprawę – co dalej
począć ze skarbami? Ku zdumieniu Polkowskiego wiceminister do którego dotarł, dopiero teraz przypomniał sobie
o istnieniu wawelskich zbiorów i dowiedział się o indywidualnej akcji ich ewakuacji. Przed podjęciem decyzji o dalszej drodze przywiezionych przez Pol-

wawelskich eksponatów. Jako prawny
opiekun zbiorów, wyznaczony przez
rząd londyński, J. Polkowski sprzeciwiał
się oddaniu zbiorów pojałtańskiej Polsce,
obawiając się, że mogą być zagrabione –
tym razem przez wschodniego sojusznika. Jednakże w 1961 roku umowa została zawarta i ocalone przez Polkowskiego
zbiory zostały zwrócone. Jeden człowiek, cywil, dzięki swej odwadze, wiedzy, głębokiej patriotycznej motywacji,
uratował to co najcenniejsze m.in.
Szczerbiec, insygnia królewskie, zespół
arrasów.
drodze na Wawel, na wszystkich
dworcach kolejowych skarby witane były entuzjastycznie – hymnem narodowym, Warszawianką. W tym samym roku do Krakowa przyjechał też
Polkowski. Według relacji ś.p. prezesa
TNP Jakuba Chojnackiego, podczas tego pobytu w Polsce, dwa dni spędził też
w rodzinnym Płocku u, mocno schoro-
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wanego już wówczas, biskupa Tadeusza
Zakrzewskiego.
Zmarł w Ottawie 11 października
1981 roku i został pochowany na miejscowym cmentarzu.
Na podstawie wspomnień Józefa
Aleksandra
Krzywdy-Polkowskiego
„Z Wawelu do Kanady”
opracował Marian Wilk

MACIEJ WRÓBEL

ście panował chaos, kto mógł wyjeżdżał
i znalezienie jakiegoś środka transportu
graniczyło z cudem. Pomocy odmówiło
nawet dowództwo okręgu korpusu, do
którego Polkowski też się zwracał.
W ostatniej chwili krakowska Żegluga
Wiślana udostępniła starą krypę węglową bez masztu i własnego napędu. Na
nabrzeże bezcenne skarby transportowano partiami, małym traktorkiem
z przyczepą na śmieci. Po załadunku na
krypę (na którą zabrała się też część pracowników wawelskiego muzeum z rodzinami), prawdopodobnie pod osłoną
nocy, 3 września rozpoczął się spław.
Flisak z kilkunastoletnim pomocnikiem z trudem odepchnęli prostokątne
pudło od brzegu, kierując się w dół Wisły. Nie był to zapewne optymalny kierunek, skoro chciano dotrzeć na
wschodnie, zdawało się wówczas, najbezpieczniejsze rubieże Rzeczpospolitej, ale innej drogi transportu nie było.

J.A. Krzywda-Polkowski urodził się w Płocku 25 stycznia 1881
roku w wielodzietnej, mieszczańskiej rodzinie. Ojciec, w poszukiwaniu pracy, wkrótce po jego narodzinach, przeniósł się z rodziną do
Warszawy. Wcześnie osierocony,
dzięki opiece dobrych ludzi, ukończył szkołę średnią, a w 1911 roku
zdobył dyplom architekta-rysownika w moskiewskiej Akademii Malarstwa, Rzeźby i Architektury im.
Katarzyny Wielkiej. W 1918 roku
powrócił do wolnej Polski. Jako
ochotnik wziął udział w wojnie
polsko-bolszewickiej. W 1924 roku prof. Szyszko-Bohusz, kierujący renowacją zamku na Wawelu
zatrudnił Polkowskiego przy odbudowie, czyniąc go swoim asystentem, sprawującym m.in. opiekę nad
zbiorami.

W 2002 roku Rada Miasta Płocka wspólnie z Towarzystwem Naukowym Płockim podjęły
decyzję w sprawie ufundowania Polkowskiemu tablicy pamiątkowej, która umieszczona
została w holu Biblioteki im. Zielińskich
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ospodarzami tegorocznych uroczy sto ści zwią za nych z wy bu chem Powstania Warszawskiego 65 lat
temu byli płoccy harcerze. Rozpoczęli
w piątek od akcji rozdawania ulotek
informacyjnych mieszkańcom naszego
miasta. Akcja planowana była na 2 godziny, ale 1200 sztuk druków, przypominających o rocznicy Powstania, roze szło się w nie ca łe pół go dzi ny.
O wynikach tej akcji można też było
przekonać się w sobotę podczas oficjalnego apelu przy płycie Grobu Nieznanego Żołnierza 1 sierpnia, kiedy na
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1 sierpnia 1944 – pamiętamy
W Komendzie Hufca przy ul. Krótkiej harcerze zorganizowali kominek,
przy którym dyskutowano o różnych
sposobach mówienia nie tylko o Powstaniu Warszawskim, ale o całej historii
naszego kraju.
Do dziś, w niektórych miejscach na
chodnikach zachowały się efekty kolejnej harcerskiej inicjatywy powstańczej
– malowania znaków Polski Walczącej
z hasłem „1 Sierpnia 1944. Pamięta-

my!”. Po zo sta je mieć na dzie ję, że
zatarcie się farby nie spowoduje zatarcia pamięci o bohaterskich czynach
warszawiaków w walce o niepodległą
Polskę.
Za merytoryczną stronę obchodów
odpowiadał zespół programowy Hufca
ZHP Płock, któremu merytorycznie i finansowo pomógł Urząd Miasta Płocka
i Samorząd Województwa Mazowieckiego.
pwd. Grzegorz Brzeziński

Siedemdziesiąt lat temu, 1 września, hitlerowskie Niemcy, łamiąc pakt o nieagresji, bez wypowiedzenia wojny, dokonały zbrojnej napaści na Polskę

Opracowanie ppłk. Mossora w wielu
punktach było zbieżne z wnioskami gen.
Kutrzeby, ale uwzględniało również
wyprzedzające polskie uderzenie na
Prusy Wschodnie. Miało to przyhamować mobilizację Werhmachtu. Jednocześnie stawiał na współpracę wojskową z Sowietami i Czechosłowacją m.in.
w przygotowaniu lotnisk dla wojsk sojuszniczych.
Był to rok 1937. Marszałek RydzŚmigły propozycję współpracy z sowietami odrzucił, uznając, że „zaraza
bolszewicka jest równie groźna jak hitlerowski Werhmacht”. Ppłk. Mossor
popadł wtedy chyba w niełaskę, bo nie
był już awansowany. Dopiero w Polsce
Ludowej, w randze generała pełnił wysokie funkcje w Ludowym Wojsku
Polskim.

godz. 17 stawiła się liczniejsza niż
zwykle grupa płocczan. Kwiaty złożył
„mały powstaniec”, potem kombatanci, od władz miasta przewodniczący
Rady Miasta Tomasz Korga i zastępca
prezydenta Piotr Kubera, a także osoby
prywatne, chcące uczcić pamięć poległych warszawiaków. Harcerze zaciągnęli wartę rekonstrukcyjną – ubrani
byli w mundury z 1944 roku i trzymali
broń, jakiej używali powstańcy.

Czy można było inaczej?
Uderzenie rozpoczęły jednocześnie
niemieckie siły lądowe, morskie i powietrzne; około 2 mln żołnierzy, 2 floty
powietrzne (2.100 samolotów), 2.800
czołgów, 10.000 dział. Polska mogła
przeciwstawić: prawie 1 mln żołnierzy
(70% planu mobilizacyjnego), 400 samolotów, 880 czołgów przeważnie lekkiego typu), 4.300 dział i skromną marynarkę wojenną, praktycznie wyłączoną z walk o polskie wybrzeże (dywizjon
niszczycielski ewakuowano do Wielkiej
Brytanii).
Mimo tak nierównych sił, wojsko polskie stawiło zdecydowany opór Niemcom, jednak wielokrotna przewaga nieprzyjaciela zmusiła polskie armie (po
ciężkich bojach) do wycofywania się
w głąb kraju. Bitwa nad Bzurą była jedną z największych bitew w tej wojnie;
armie Poznań i Pomorze pod dowództwem gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby dokonały zwrotu zaczepnego, wiążąc
w walce 18 dywizji niemieckich
i odrzucając wroga w bezpośrednim natarciu 20 km na południe. Przez trzy dni
i noce polscy żołnierze walczyli jak
równy z równym, zadając napastnikom
poważne straty w ludziach i sprzęcie.
Potem, niestety, było już tylko gorzej.
Polski plan obrony zakładał m.in.
stopniowe wycofywanie armii na
wschodnie rubieże Rzeczpospolitej
i utrzymanie tego obszaru do czasu uzyskania pomocy zachodnich sojuszni-
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ków. Pomoc jednak nie nadchodziła
a 17 września sowieckie wiarołomstwo
wbiło nam „nóż w plecy”, przypieczętowując klęskę polskich wojsk. Jeszcze
broniła się Warszawa i Hel, do 5 października żołnierze gen. Kleberga walczyli pod Kockiem. Ale nadziei było coraz mniej. Po ponad 5 tygodniach krwawego oporu, zaatakowana z dwóch
stron, Polska została pokonana.
Ani guzika

Przed wybuchem wojny utwierdzano
Polaków w przekonaniu, że jesteśmy
silni, że nie oddamy „ani guzika”.
Wielkie manewry wojskowe na poligonie w Bobrujsku, wspaniałe defilady na
Polach Mokotowskich, słynne rewie na
krakowskich Błoniach, mogły utwierdzać przekonanie o sile polskiego oręża. Rzeczywiście, w latach 30. ubiegłego wieku wojsko polskie zaliczane było do największych armii świata, tyle
że... w kawalerii. Według oceny zagranicznych obserwatorów, liczebnością
i wyszkoleniem polska kawaleria przewyższała kawalerię amerykańską, rosyjską i niemiecką. Tyle, że nasi wrogowie postawili także na „konie mechaniczne”.
Po odzyskaniu niepodległości rządy
polskie starały się utrzymywać przyjazne kontakty z Berlinem i Moskwą, zawierając umowy o nieagresji. Przynajmniej część polityków zdawała sobie

sprawę, że pokój z tymi państwami nie
będzie trwać wiecznie.
Rok po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, jego następca Edward Rydz
Śmigły zlecił gen. T. Kutrzebie opracowanie studium na temat potencjału wojennego Niemiec i Polski. Kutrzeba –
ówczesny wykładowca w Wyższej
Szkole Wojennej i szef Biura Rady Wojennej dostał do pomocy zdolnego oficera sztabowego ppłk. Stefana Mossora,
któremu zlecił przygotowanie drugiego
opracowania na ten sam temat.
Powstały dwa dokumenty, ukazujące
skalę rozbieżności i inne spojrzenia na
strategiczne plany ewentualnej wojny
z Niemcami. Gen. Kutrzeba w swojej
pracy podkreślał różnice w potencjale
ludnościowym i przemysłowym Niemiec
i Polski. Np. w produkcji stali przewaga
sąsiada była przytłaczająca – Niemcy wytapiali 18 mln ton stali rocznie, Polska zaś
zaledwie 1,3 mln tony, co niewątpliwie
miało bezpośrednie przełożenie na uzbrojenie. Nie mieliśmy raczej szans na szybkie dogonienie Niemiec, więc gen. Kutrzeba w swoim studium sugerował zawarcie sojuszów wojskowych z Anglią
i Francją, zakładając, że Czechosłowacja
pozostanie neutralna. Jednocześnie wskazywał na konieczność zakupu materiałów
i surowców na cele wojenne w Rosji sowieckiej. Rumunię potraktował jako kraj
tranzytowy dla dostaw wojennych od
strony Morza Czarnego.

Płockie pułki

Gdzie we wrześniu 1939 roku walczyły dwa płockie pułki? Garnizon
płocki nie należał do największych, ale
ze względu na swoją lokalizację był
ważnym miejscem na wojskowej mapie
kraju. Płockie oddziały znalazły się
w pasie działań armii Modlin: 4. pułk
w składzie Nowogródzkiej Brygady Kawalerii gen. Andersa, natomiast 8. pułk
artylerii lekkiej im. Króla Bolesława
Krzywoustego działał w strukturach 8.
dywizji piechoty płk. Teodora WyrwyFurgalskiego. Żołnierze płockich pułków z honorem spełnili swoją powinność wobec naszego miasta i ojczyzny.
Na podstawie pracy zbiorowej
„Wojsko Polskie 1939 – 1945”
opr. Marian Wilk
Sygnały Płockie

