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W gronie 
naj lep szych
Płock otrzy mał wy róż nie nie „Spor to wa
Gmi na”. Na gro dę przyz na je Pol ski Klub In -
fra struk tu ry Spor to wej.

– Do kon kur su zgło si ło się 198 miast i gmin 
z ca łej Pol ski – mó wi Ma rze na Sa wic ka, dy rek tor
ra tu szo we go Wy dzia łu In we sty cji Miej skich. – Ka -
pi tu ła przyz na ła wy róż nie nia 44 jed nost kom sa mo -
rzą do wym. 

Płock ry wa li zo wał w gru pie gmin po wy żej 100 tys.
miesz kań ców. Oprócz na sze go mia sta w tej ka te go rii
wy róż nio ne zo sta ły: Kra ków, Gdy nia, Lub lin, Szcze -
cin, Gdańsk oraz Ka lisz. 

– Ka pi tu ła oce nia ła in fra struk tu rę spor to wą, ale
tak że pro mo cję spor tu i re kre a cji nie tyl ko wśród dzie -
ci i mło dzie ży, ale wszyst kich miesz kań ców – mó wi 
Sa wic ka.

Ju ry zwra ca ło uwa gę na stan ba zy spor to wej, 
wy dat ki po nie sio ne na bu do wę in fra struk tu ry spor to -
wej oraz sport po wszech ny. An kie ty, któ re mu sia ły
wy peł nić gmi ny, za wie ra ły tak że in for ma cję o dzia -
ła ją cych ucz niow skich klu bach spor to wych, za trud -
nio nych tre ne rach oraz suk ce sach spor to wych miesz -
kań ców z ostat nich lat. We dług or ga ni za to rów, na de -
sła ne przez gmi ny ka len da rze im prez prze ko ny wa ły,
że dzia ła nia w tym za kre sie po dej mo wa ne są przez
ca ły rok. 

Wśród człon ków ka pi tu ły zna le źli się m.in. Gra ży na
Rab sztyn – dy rek tor Cen trum Edu ka cji Olim pij skiej
Pol skie go Ko mi te tu Olim pij skie go oraz Krzysz tof 
Mi klas – dzien ni karz i ko men ta tor spor to wy. Obra dom
prze wod ni czy ła Mo ni ka Fi li piuk – ek spert PKIS ds.
fun du szy UE. 

Uro czy stość wrę cze nia wy róż nień od by ła się 16
wrześ nia w Pa ła cu Lu bo mir skich w War sza wie. 
Na ga lę przy by li, m.in. Ire na Sze wiń ska – wi ce pre zes
PKOl i An drzej Su pron – wi ce mistrz olim pij ski, 
mistrz świa ta i Eu ro py w za pa sach. (m.d.)

Pod czas swo je go ostat nie go kon cer tu w Pol sce 
(1 mar ca br. w ka to wic kim Spod ku) wy ko na łeś je -
den no wy utwór. Czy to za po wiedź ko lej nej pły ty?

I tak, i nie. To był ro dzaj ek spe ry men tu mu zycz -
ne go, pew nej im pro wi za cji. Jest to tak że część wię -
ksze go pro jek tu. Nie mo gę po wie dzieć czy właś nie
ten utwór tra fi na no wą pły tę. Po pro stu dziś jesz cze
te go nie wiem.

Jak two rzysz no wym al bum? W pew nym mo -
men cie sia dasz i de cy du jesz, że po ra na grać pły -
tę, bo masz w gło wie już ty le po my słów, mu zy ki,
że nad szedł czas? A mo że po pro stu przy cho dzi
to sa mo, na gle oka zu je się, że z ko lej nej wi zy ty 
w stu dio wy szła no wa pły ta?

To bar dziej skom pli ko wa na spra wa. Ostat ni rok był
dla mnie niez wy kle trud ny. Zmarł mój ta ta, po tem ma -
ma i wy daw ca. W krót kim cza sie stra ci łem trzy bli skie

mi oso by. By łem w ta kim sta nie, że nie po tra fi łem za -
koń czyć wie lu spraw, któ re roz po czą łem w cią gu
ostat nich kil ku lat. Wte dy pla no wa łem wy da nie al bu -
mu w 2010 ro ku, ale ostat ni rok zwe ry fi ko wał mo je
pla ny. W tej chwi li czu ję, że je stem już go to wy. 
My ślę, że każ dy mu zyk na po cząt ku ka rie ry za kła da
(ja zresz tą też), że każ dy ko lej ny al bum bę dzie cał ko -
wi cie no wy, zu peł nie in ny od po przed nie go. Jed nak
po trze ba cza su, by prze ko nać się, że je śli ma się coś do
po wie dze nia, ja kąś jed ną myśl prze wod nią, to roz wi ja
się ją przez ca łe ży cie. I wte dy dy stans cza so wy 
nie ma naj mniej sze go zna cze nia. To oczy wi ście jest
nie bez piecz ne, bo bar dzo ła two mo że prze ro dzić się 
w ob se sję. Czę sto pow ta rzam mło dym mu zy kom, 
że je śli ich ży cie jest szczę śli we i są z nie go za do -
wo le ni, to niech nie zo sta ją mu zy ka mi, bo nie bę dą 
ar ty sta mi. Do koń cze nie na str. 11

Od La dy Ga ga do Cho pi na
Je an Mi che le Jar re, ar ty sta uwa ża ny za pio nie ra mu zy ki elek tro nicz nej i naj wię ksze go jej
po pu la ry za to ra wy stą pi 13 li sto pa da w no wej ha li wi do wi sko wo -spor to wej Or len Are na. 

Je go kon cer ty to niez wy kłe przed sta wie nia mu zycz ne z wy ko rzy sta niem ref lek to rów, la se rów i fa jer -
wer ków. Cie szą się one wiel ką po pu lar no ścią. Ar ty sta kil ka krot nie usta na wiał no we re kor dy Gu in nes sa,
je śli cho dzi o licz bę wi dzów. W li sto pa dzie Jar re wy stą pi w czte rech pol skich mia stach – Płoc ku, Gdań -
sku, Wro cła wiu i Rze szo wie. 

W tym wy da niu „Sy gna łów Płoc kich” za mie sza my pier wszą część wy wia du z ar ty stą, prze pro wa dzo -
ne go pod czas je go wi zy ty w War sza wie (21 wrześ nia) zwią za nej z to urnée w Pol sce. 

Z Je a nem Mi che lem Jar rem roz ma wia Ro land Bu ry

Je an Mi chel Jar re pod czas kon fe ren cji pra so wej w War sza wie
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Ju bi le usz w Trze cim
21 paź dzier ni ka w III Li -

ce um Ogól noksz tał cą cym,
ob cho dzą cym w tym ro ku
40-le cie ist nie nia, od bę dzie
się sym po zjum nt. „Ma ria
Dą brow ska na no wo od czy -
ty wa na”, a w Książ ni cy
Płoc kiej zo sta nie otwar ta
wy sta wa po świę co na hi sto -
rii III LO. Na stęp ne go dnia
ob cho dy roz pocz ną się od
mszy św. wko ście le św. Jad -
wi gi. Ko lej nym wy da rze -
niem bę dzie otwar cie no we -
go skrzy dła szko ły. Wgodz.
13-16 wra mach dnia otwar -
te go bę dzie moż na zwie dzać
pla ców kę. 23 paź dzier ni ka
w godz. 10-16 za pla no wa -
no spot ka nia ab sol wen tów,
a o godz. 16 kon cert „No ce
i dnie”. Ob cho dy za koń czą
się ba lem. Szcze gó ło wy pro -
gram na www.3lo.pl. (ab)

Osie dlo we przed szko la ki
Ma lu chy z osie dla Dwor -

co wa mo gą raz w ty god niu
uczęsz czać do mi ni przed -
szko la. Ofer ta adre so wa na
jest do dzie ci w wie ku 3-6
lat. Za ję cia od by wa ją się we
wtor ki w godz. 11 – 13. 
W pro gra mie m.in. za ba wy
i gry edu ka cyj ne. Szcze gó -
ło we in for ma cje u or ga ni za -
to ra – Klub Osie dla Dwor -
co wa, ul. Cho pi na 64 A, tel.
24/262 72 08. (ab) 

Me dy cy w PWSZ
Na mo cy po ro zu mie nia

sa mo rzą du wo je wódz twa
ma zo wiec kie go z Pań stwo -
wą Wyż szą Szko łą Za wo -
do wą wPłoc ku zo sta nie roz -
wią za ny Zes pół Me dycz -
nych Szkół Po li ce al nych. Od
1 wrześ nia 2011 r. PWSZ
uru cho mi włas ną me dycz ną
szko łę za wo do wą, do któ rej
au to ma tycz nie przej dą ucz -
nio wie i słu cha cze do tych -
cza so we go zes po łu. Do dat -
ko wo PWSZ uru cho mi no -
wy in sty tut me dycz ny – In -
sty tut Na u ki oZdro wiu, któ -
ry od 13 lu te go 2011 r. roz -
pocz nie kształ ce nie na kie -
run ku pie lę gniar stwo. (ab)

Świad ko wie wy pad ku
Po szu ki wa ni są świad ko -

wie wy pad ku dro go we go, 
w któ rym  TIR po trą cił męż -
czyz nę na przej ściu dla pie -
szych. Do zda rze nia do szło
przy al. Pił sud skie go 23 sier -
pnia 2010 r. przed go dzi ną
8. W wy ni ku obra żeń męż -
czyz na zmarł. Kon takt 665-
559-487. 

Na fe sti wal
Płock za pre zen to wał się w Por tu ga lii. Oka zją był

Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Fil mów Tu ry stycz nych
Art.&Tur w Bar ce los. Mia sto to na le ży, po dob nie
jak Płock, do Mię dzy na ro do we go Ko mi te tu Fe sti -
wa li Fil mów Tu ry stycz nych CIFFT w Wied niu.
Pod czas im pre zy wy świet lo ny zo stał m.in. film pt.
„Fry de ryk 2010”, w któ rym za pre zen to wa ne zo sta -
ło rów nież na sze mia sto. Przy pom nij my, że Płock
od pię ciu lat jest gos po da rzem Mię dzy na ro do we go
Fe sti wa lu Fil mów Tu ry stycz nych. 

W ce lu ak ty wi za cji
Miej ski Urząd Pra cy utwo rzy Cen trum Ak ty wi -

za cji Za wo do wej. W tym ce lu sko rzy sta z po -
miesz czeń o pow. po nad 600 mkw., znaj du ją cych
się na II pię trze w bu dyn ku przy ul. 3 Ma ja 16.
Obo wią zek wy o dręb nie nia w ra mach urzę dów
pra cy szczeb la po wia to we go cen trum ak ty wi za cji
za wo do wej wpro wa dzi ła zno we li zo wa na usta wa 
o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy. 

Po sze rzą
Mia sto ku pi dział kę o pow. 46 mkw. przy 

ul. Skier kow skie go. Te ren jest po trzeb ny do po sz-
e rze nia dro gi. 

Oce nią do dy plo mu
Pre zy dent po wo łał ko mi sję, któ ra za o pi niu je naj -

lep sze pra ce ma gi ster skie, in ży nier skie i li cen cjac -
kie z ro ku aka de mic kie go 2009/2010. Jej prze wod -
ni czą cym zo stał Piotr Ku be ra – za stęp ca pre zy den -
ta. Pro po zy cje naj lep szych prac zo sta ną przed sta -
wio ne pre zy den to wi, któ ry – jak co ro ku – przyz na
na gro dy w kon kur sie „Dy plom dla Płoc ka”. Je go
ce lem jest wy ło nie nie naj lep szych prac, któ re bę dą
mog ły być wy ko rzy sta ne do roz wią zy wa nia róż -
nych prob le mów gos po dar czych i spo łecz nych
oraz tech nicz nych mia sta. W tym ro ku og ło szo na
zo sta ła już pią ta edy cja kon kur su. (m.d.) 

P R E Z Y D E N T  Z A R Z Ą D Z I Ł

9 wrześ nia na ślub nym ko bier cu po now nie sta nę ło sie dem par: Ma rian na i Jan Ja -
siń scy, Ma rian na i Zby szek Ję drze jew scy, Ana sta zja i Je rzy Kuź niew scy, Jad wi ga i
Hen ryk Łu ka sik, An na i Eu ge niusz Łu kow scy, Bar ba ra i Ire ne usz Osiec cy oraz Bo -
że na i Hen ryk Żół kow scy.

Dwa ty god nie póź niej w USC po now nie, jak 50 lat te mu, sta wi ło się 10 par: Te re -
sa i Wa cław Ci mosz, Ge no we fa i Fran ci szek Da niek, Sa bi na i Bo gu sław Go łąb, Ho -
no ra ta i An to ni Ja ro szew scy, Ma rian na i Ta de usz Ma kow scy, Ma rian na i Jó zef Miaś -
kie wicz, Zo fia i Hen ryk Mio du scy, Ire na i Ka zi mierz Po lań czyk, Bar ba ra i Zyg munt
To bi szew scy oraz Ma ria i Hen ryk Wa sik. 

Bo ha te ro wie uro czy sto ści otrzy ma li z rąk pre zy den ta Płoc ka Mi ro sła wa Mi lew skie -
go me da le „Za dłu go let nie po ży cie mał żeń skie”. Na da je je Pre zy dent Rzecz ypos po li -
tej Pol skiej pa rom, któ re prze ży ły ze so bą co naj mniej 50 lat. Aby je otrzy mać wy star -
czy zgło sić się do płoc kie go Urzę du Sta nu Cy wil ne go z do wo da mi oso bi sty mi ju bi la -
tów i od pi sem ak tu mał żeń stwa, je śli ślub nie był za war ty w Płoc ku. (m.d.)

Wśród ju bi la tów by li pań stwo Bo że na i Hen ryk Żół kow scy
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Ra zem od lat
Wrze sień był wy jąt ko wy w Urzę dzie Sta nu Cy wil ne go, gdyż 
aż dwa ra zy od by wa ła się tam uro czy stość z oka zji zło tych go dów.

By ła to już szó sta edy cja tej im pre zy w na szym mie ście. Pod czas wrześ nio we -
go we e ken du (18-19) moż na by ło zwie dzić, ale tak że obej rzeć „od ku lis” wie le
obiek tów. Spo rą po pu lar no ścią cie szy ły się – jak zwy kle – „Ma ła cho wian ka”, Mu -
ze um Die ce zjal ne, Mu ze um Ma zo wiec kie, Płoc ka Ga le ria Sztu ki, Dom Bro niew -
skie go, płoc ki te a tr oraz am fi te atr. 

W tym ro ku w ra mach ogól no pol skiej ak cji „Od po my słu do prze my słu” po ka -
za no też sta cję uzdat nia nia wo dy Wo do cią gów Płoc kich, fa bry kę ma szyn i sprzę-
tu rol ni cze go CNH Pol ska oraz za byt ko wy młyn w Ra dzi wiu, któ ry był grat ką dla
fa nów mły nar stwa i po szu ki wa czy miejsc w Płoc ku jesz cze „nie od kry tych”. Frek-
wen cja by ła wyż sza niż w ubieg łym ro ku. Wśród zwie dza ją cych by ły też zor ga ni zo -
wa ne gru py tu ry stów z To ru nia, War sza wy, Ło dzi, No we go Są cza czy Gdań ska. (tm)

Płock od ku lis
Miesz kań cy oraz tu ry ści chęt nie ko rzy sta li z bez płat nych atrak cji 
w ra mach te go rocz nych Eu ro pej skich Dni Dzie dzic twa

W za byt ko wym mły nie w Ra dzi wiu
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Pani

Teresie Zonenberg
Prezes Stowarzyszenia Chorych 

na Stwardnienie Rozsiane w Płocku

wyrazy żalu i głębokiego współczucia
z po wo du śmier ci 

MATKI
skła da ją

członkowie i przyjaciele 
Sto wa rzy sze nia Scle ro sis Mul ti plex w Płoc ku
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Ul. Mic kie wi cza wy glą da
te raz im po nu ją co: jest sze ro ka,
jas na (bo wy cię to sta re, wy so -
kie to po le) i bez piecz na. Przy-
pom nij my, że re mont roz po -
czął się w ubieg łym ro ku. 
W I eta pie pow sta ło ron do u
zbie gu ul. Mic kie wi cza i 11
Li sto pa da. Przed się bior stwo
Ro bót Dro go wych wy ko na ło
tak że prze bi cie ul. Pół noc nej
do Mic kie wi cza oraz – „śle pe -
go” do tej po ry – od cin ka ul.
La soc kie go do 11 Li sto pa da.
Po nad to, usta wio no no we la -
tar nie oraz wy ko na no chod ni ki
w obrę bie ron da. W II eta pie,
w 2010 ro ku wy mie nio no na -
wierz chnię od ul. Biel skiej do
ron da, uło żo ne zo sta ły no we
chod ni ki, pow sta ły czte ry za -
to ki au to bu so we. 

Prze bu do wa ul. Mic kie wi cza
kosz to wa ła 3,7 mln zł. 85 proc.
środ ków na ten cel mia sto po zy -
ska ło z fun du szy unij nych. 

Nag ły re mont
Do 15 paź dzier ni ka po trwa ją

pra ce w ul. Spół dziel czej. Na
od cin ku ok. 160 me trów trwa
re mont ko lek to ra i na wierz chni.
Wy ko nu je go Przed się bior stwo
Ro bót Dro go wych z Płoc ka.
Pra ce by ły niez będ ne, gdyż
pod czas re mon tu skrzy żo wa nia
z Wy szo grodz ką oka za ło się, 
że pod as fal tem jest pu sta prze -
strzeń, któ ra pow sta ła przez
niesz czel ny ko lek tor sa ni tar ny.
Stan był tak nie bez piecz ny, 
że mia sto – mi mo, że nie by ło to
za pla no wa ne w bu dże cie – pod-
ję ło de cy zję o re mon cie. Koszt
prac wy nie sie po nad 1 mln zł,
ale część środ ków na ka na li za -
cję desz czo wą po zy ska no z fun-
du szu och ro ny śro do wi ska. 

Dwie za to ki
15 paź dzier ni ka po win na za -

koń czyć się bu do wa dwóch za -
tok au to bu so wych w al. Ki liń -
skie go. Cho dzi o przy stan ki
przy zes po le szkół „70” 
(w kie run ku cen trum) oraz nie -
da le ko zoo (w stro nę mo stu).
Obec nie nie ma tam za tok. Au -
to bu sy, za rów no Ko mu ni ka cji
Miej skiej jak i PKS, za trzy mu -
ją się na jezd ni i ta mu ją ruch. 
– Pra ce wy ko nu je Przed się -
bior stwo Ro bót In ży nie ryj nych
„Ri mex” z Płoc ka – mó wi
Mał go rza ta Wit czew ska, dy -
rek tor Miej skie go Za rzą du
Dróg. – Wcześ niej, na tym te -
re nie prze sta wio no już słu py
ener ge tycz ne. Pra ce te kosz to -
wa ły oko ło 50 ty się cy zło tych.

Prze bu do wa za tok kosz to -
wać bę dzie 180 tys. zł. 

Do dat ko we pa sy
In ten syw ne pra ce trwa ły 

tak że przy prze bu do wie ulic 
w oko li cy bu do wa nej ha li wi d-
o wi sko -spor to wej: Łu ka sie wi -
cza, 7 Czer wca 1991 r. i Ba ta -
lio nów Chłop skich. – Przy ul. 
7 Czer wca 1991 ro ku pow sta ły
do dat ko we pa sy ru chu – włą -
cze nia i wy łą cze nia, a tak że do -
dat ko wy pas ru chu dla zjeż dża -
ją cych do ha li – in for mu je Mał-
go rza ta Wit czew ska. – Dzię ki
te mu ruch w stro nę Or le nu nie
bę dzie utrud nio ny.

Po nad to na skrzy żo wa niu ul.
Ba ta lio nów Chłop skich z ul. 
7 Czer wca 1991 r. pow stał le -
wo skręt. Dzię ki te mu sa mo cho -
dy ja dą ce ul. Gwar dii Lu do wej,
któ re skrę ca ją w Ba ta lio nów
Chłop skich nie blo ku ją ru chu
po ja zdów ja dą cych pro sto. 

Mał go rza ta Da nie luk

Ro bot ni cy na uli cach
Za koń czy ła się prze bu do wa ul. Mic kie wi cza. Jed nak dro-
gow cy nie scho dzą z płoc kich ulic. Na kil ku z nich trwa ją
in ten syw ne pra ce.

Sta ra jak no wa
Pra ce na Wy szo grodz kiej na

od cin ku od ul. Gra nicz nej do
ul. Sien nej, czy li od za kła du
ener ge tycz ne go do skrzy żo wa -
nia z ul. Spół dziel czą trwa ły
od 22 wrześ nia 2009 ro ku. 
Re mont wy ko ny wa ło kon sor -
cjum firm: Przed się bior stwo
Ro bót Dro go wych z Płoc ka –
li der, Przed się bior stwo In sta -
la cyj no-U słu go we „We resz -
czyń ski” oraz Przed się bior -
stwo In ży nie ryj no -In sta la cyj -
ne Ar ka diusz Wa łę sa, Mar cin
Ry bic ki i Lech Ma la ra. 

Do tej po ry jezd nia ul. Wy -
szo grodz kiej (na od cin ku od ro -
ga tek do ul. Gra nicz nej, czy li
przez po nad 3 km) mia ła róż ną
sze ro kość: od 6,8 do 8,4 me tra.
Pas dro go wy, czy li jezd nia
wraz z chod ni ka mi i pa sem zie-
le ni (do gra nic po se sji) mia ła
sze ro kość od 12-14 me trów. 
– Pod czas re mon tu sze ro kość
pa sa dro go we go nie zmie ni ła
się – mó wi Ma rze na Sa wic ka,
dy rek tor ra tu szo we go Wy dzia -
łu In we sty cji Miej skich. – Na -
to miast jezd nia na ca łej dłu go -
ści ma te raz jed na ko wą sze ro -
kość, czy li sie dem me trów. Oz -
na cza to, że każ dy z pa sów ma
3,5 me tra sze ro ko ści.

Chod ni ki i par kin gi
Po obu stro nach uli cy uło żo -

ne zo sta ły – w wię kszo ści – 2-
me tro we chod ni ki. Do te go
pow sta ły 2,5-me tro we pa sy
zie le ni. Po dob nie jak chod ni ki,
tak i wja zdy na po se sje wy ko -
na ne są z kost ki bru ko wej. Pod-

czas re mon tu po każ dej stro nie
uli cy wy ko na no dwie za to ki
au to bu so we oraz dwa miej sca
za trzy ma nia au to bu sów. Zbu-
do wa ne są z be to nu, po nie waż
– jak uza sad niał to pro jek tant –
na wierz chnia be to no wa jest
bar dziej wy trzy ma ła od as fal tu
na si ły, któ re pow sta ją przy ha -
mo wa niu au to bu sów.

To nie ko niec zmian. – Tam
gdzie by ło to moż li we pow sta ły
par kin gi – mó wi za stęp ca pre -
zy den ta To masz Kol czyń ski. –
Są zlo ka li zo wa ne po po łud nio -
wej stro nie uli cy na od cin ku od
uli cy Fil tro wej do za to ki au to -
bu so wej przy za kła dzie ener-
ge tycz nym oraz za to ra mi ko le -
jo wy mi ja dąc w kie run ku cen-
trum mia sta. 

Pod czas prac wy ko na no
rów nież po łą cze nie Wy szo -
grodz kiej z ul. Cha bro wą.
Cho dzi o od ci nek (do tej po ry
grun to wej dro gi) tuż za prze ja -
zdem ko le jo wym, ja dąc w kie -
run ku Po dol szyc. 

Po nad to po pra wio no na -
wierz chnię na prze jeź dzie ko -
le jo wym. Dzię ki te mu kie row -
cy mo gą prze je chać przez to ry
po rów nej na wierz chni, a po -
cią gi mo gą je chać z wię kszą
pręd ko ścią. 

Kosz ty re mon tu wraz z pra-
ca mi do dat ko wy mi wy nio sły
pra wie 7,3 mln zł. 

Ła twiej do sto li cy
Skoń czy ły się już tak że ro bo -

ty na Wy szo grodz kiej na od cin -
ku od sa lo nu volkswa ge na do
skrzy żo wa nia z ul. Har cer ską

(wraz ze skrzy żo wa niem). Do
tej po ry na jezd ni by ły głę bo kie
ko le i ny i obo wią zy wa ło tam
ogra ni cze nie pręd ko ści do 40
km/godz. Pra ce wy ko ny wa ło
płoc kie Przed się bior stwo Ro bót
Dro go wych. 

Naj pierw sta ra na wierz chnia
zo sta ła sfre zo wa na, uzu peł nio -
no pod bu do wę, a na ko niec uło -
żo no no wy as falt. Po jed nej
stro nie wy ko na no też chod nik
oraz na pra wio no dwie za to ki
au to bu so we. Prze bu do wa na zo -
sta ła tak że sy gna li za cja świet -
lna na skrzy żo wa niu Wy szo -
grodz kiej z Har cer ską; wy mie -
nio ne zo sta ło okab lo wa nie oraz
za mon to wa no wy się gni ki nad
jezd nią. Te pra ce wy ko na ła fir -
ma Usłu gi Elek trycz ne Ja nusz
Kęp czyń ski. Koszt re mon tu
wy niósł bli sko 3 mln zł. 

Mał go rza ta Da nie luk

Wy szo grodz ka po re mon cie
Za koń czy ły się pra ce na uli cy Wy szo grodz kiej – moż na już jeź dzić tzw. sta rą Wy -
szo grodz ką oraz od cin kiem sta no wią cym wy jazd z mia sta w stro nę War sza wy.

Jezd nia na ca łej dłu go ści ma te raz jed na ko wą sze ro kość 
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Tak jak do tych czas, ka me -
ry bę dą dzier ża wio ne od fir -
my, któ ra wy ko na in we sty -
cję. Do koń ca te go ro ku przy
ul. Ar mii Kra jo wej 62 (Po -
dol szy ce Pół noc) ma pow stać
dru gie – po ra tu szu – cen trum
mo ni to rin gu. Po miesz cze nia
wy dzie lo ne zo sta ną w bu dyn -
ku straż ni cy Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej. 

In we sty cja obej mu je m.in.
po dłą cze nie pię ciu kamer zew -
nętrz nych ana lo go wych szyb -
ko o bro to wych, dwóch zew -
nętrz nych ana lo go wych sta cjo -
nar nych, dwóch zew nętrz nych
cyf ro wych sta cjo nar nych oraz
jed nej zew nętrz nej cyf ro wej
szyb ko o bro to wej. Po nad to wy -
ko naw ca bę dzie mu siał za in sta -
lo wać sta no wi sko do ob słu gi

sprzę tu oraz sy stem cyf ro wej
re je stra cji obra zu. 

Ka me ry ob ser wo wać bę dą
m.in.: pa saż pie szy przy ul. Ku -
trze by (pro wa dzą cy do Gim na -
zjum nr 8), ul. Czwar ta ków
wraz z przy stan ka mi Ko mu ni -
ka cji Miej skiej, al. Ja na Pa wła
II, te ren przed wej ściem do
Szko ły Pod sta wo wej nr 23, ob -
szar przy pa wi lo nach han dlo -
wych przy ul. Wa lecz nych,
dro gi osie dlo we na Po dol szy -
cach Po łud nie, pa sy jezd ni ul.
Wy szo grodz kiej oraz la sek
brzo zo wy na Po dol szy cach Po -
łud nie. (m.d.) 

Pod kon tro lą
Mia sto chce roz bu do wać mo ni to ring ulicz ny. Tym ra zem
ka me ry pil no wać bę dą po rząd ku na Po dol szy cach.
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Nadz wy czaj na se sja Ra dy
Mia sta zo sta ła zwo ła na (15
wrześ nia) na wnio sek pre zy den -
ta. Pod czas obrad Mi ro sław Mi -
lew ski prze ko ny wał rad nych, że
emi sja ob li ga cji war tych 80 
mi lio nów zł jest ko niecz na, aby
zre a li zo wać bu dżet na 2010 rok,
któ ry rad ni uch wa li li w grud niu
ubieg łe go ro ku. – Gdy by rad ni
wte dy po wie dzie li, że nie zgo dzą
się na ob li ga cje, to dziś nie by ło -
by prob le mu i kon sek wen cji –
mó wił. – Nie roz po czę li byś my
niek tó rych in we sty cji. Te raz już
jest za póź no, bo mia sto ma za -
cią gnię te zo bo wią za nia. 

Kosz tow ne kon sek wen cje
Pre zy dent in for mo wał ja kie

bę dą skut ki nie przy ję cia uch wa -
ły przez rad nych.

– Spo wo du je to brak płat no -
ści mię dzy in ny mi za ha lę wi do -
wi sko wą -spor to wą – mó wił. 
– Do zap ła ce nia jest jesz cze 38
mi lio nów. Je śli nie prze ka że my
tych pie nię dzy kon sor cjum, któ -
re bu du je ha lę, to ono nie zap ła -
ci pod wy ko naw com, a oni swo -
im pra cow ni kom, wśród któ rych
są tak że płoc cza nie. Ja ko gos -
po darz mia sta mu szę zwró cić
uwa gę, że płoc cy przed się bior -
cy mo gą po paść w du że prob le -
my fi nan so we. Po za tym tyl ko
od tej in we sty cji gro żą nam kar -
ne od set ki w wy so ko ści ok. 1 mi -
lio na zło tych. Od wo ła nie kon-
cer tu, na któ rym ma wy stą pić
Je an Mi chel Jar re kosz to wać
bę dzie 1,5 mi lio na zło tych. Ta -
kich przy pad ków nie zap ła co -
nych zo bo wią zań in we sty cyj -
nych jest kil ka dzie siąt. Zo bo -
wią za nia fi nan so we za cią gnię te
są mię dzy in ny mi na: bu do wę
dróg w Bo ro wi czkach – 1,2 mln

zło tych, utwo rze nie no wej stre fy
par kin go wej – 900 tys. zło tych,
bu do wę przed szko la w Cie cho -
mi cach – 1,9 mln zł, mo la – 2,5
mln zł oraz na zap ła ce nie za re -
mont uli cy Wy szo grodz kiej –
3,3 mln zł itp. 

Za gro żo ne wyp ła ty
Pre zy dent wy mie niał ko lej ne

skut ki bra ku emi sji ob li ga cji.
Mia sto ma otrzy mać z Unii Eu -
ro pej skiej do fi nan so wa nie (ok.
40 mln zł) na bu do wę IV od -
cin ka dróg do ja zdo wych do
mo stu oraz na plat for mę te le in -
for ma tycz ną e-U rząd. – Je śli
nie bę dzie my mie li pie nię dzy
na wkład włas ny, to nie do sta -
nie my do ta cji – mówił Mi ro -
sław Mi lew ski. 

Pre zy dent przyz nał, że ok.
1800 osób, któ re pra cu ją m.in.
w Urzę dzie Mia sta, jed nost -
kach bu dże to wych, bib lio te -
kach, szko łach, żłob kach
i przed szko lach nie do sta nie
pen sji już od paź dzier ni ka te go
ro ku. Za gro żo na jest tak że
wyp ła ta świad czeń w ra mach
po mo cy spo łecz nej, z któ rych
mie sięcz nie ko rzy sta 4,8 tys.
osób (przez trzy mie sią ce na ten
cel po trzeb ne jest 2,8 mln zł).
Dla ko lej nych trzech ty się cy
osób za brak nie pie nię dzy na
wyp ła tę do dat ków miesz ka nio -
wych (1,5 mln zł). Nie bę dzie
też środ ków na oświet le nie
ulicz ne, sprzą ta nie mia sta, pro-
fi lak tycz ne pro gra my zdro wot -
ne, a na wet na wy ży wie nie
zwie rząt w płoc kim zoo. 

W gło so wa niu 12 osób opo -
wie dzia ło się za emi sją ob li ga -
cji, a 13 by ło prze ciw. – Jest mi
bar dzo przy kro – pod su mo wał
Mi ro sław Mi lew ski. – Bę dę się

sta rał prze ko nać rad nych do
swo ich ra cji. Mam na to nie wie -
le cza su, gdyż na emi sję ob li ga -
cji po trze ba oko ło pół to ra mie -
sią ca. (m.d.)

Naj póź niej w po ło wie li sto -
pa da zacz nie dzia łać urzą dze -
nie do wa że nia po ja zdów. Sta -
no wi sko zostanie ulokowane
przy dro dze wo je wódz kiej nr
575, przy ul. Do brzy kow skiej
w pob li żu ron da 19 pp. Od sie -
czy Lwo wa (w oko li cach no -
we go mo stu). Pow sta nie tam
spe cjal na za to ka, gdzie bę dą
wjeż dża ły cięż kie sa mo cho dy.
– Po zwa że niu nie bę dą je cha ły
w stro nę Ra dzi wia, bo zo sta nie
tam usta wio ny za kaz po ru sza -
nia się po ja zdów po wy żej 16
ton – mó wi Mał go rza ta Wit -
czew ska, dy rek tor Miej skie go
Za rzą du Dróg. – Ti ry bę dą mu -
sia ły za wró cić w stro nę ron da. 

Wa że niem sa mo cho dów
zaj mą się pra cow ni cy In spek -
cji Tran spor tu Dro go we go.
Oni też bę dą na kła da li ka ry na
kie row ców, któ rzy prze wo żą
zbyt cięż ki ła du nek. Ale nie 
o sam cię żar cho dzi. – Waż ne
jest tak że roz ło że nie to wa ru
na na cze pie, czy li na cisk na
posz cze gól ne osie – wy jaś nia
Wit czew ska. – Na przy kład,
je że li do pusz czal na ma sa po -

ja zdu wy no si 40 ton, a na na -
cze pie jest 20 ton, nie oz na cza
to, że kie row ca nie zap ła ci ka -
ry. Mo że być tak, że ła du nek
nie jest roz ło żo ny rów no i np.
na osi środ ko wej do pusz czal -
na wa ga jest prze kro czo na.

Zbyt du że ob cią że nie po ja zdu
po wo du je, że na dro gach pow-
sta ją ko le i ny. Dla te go mia sto
chce, aby z płoc kich ulic wy e li -
mi no wać ta kie sa mo cho dy. 
– Wa ga usta wio na bę dzie w jed-
nym miej scu, ale in spek to rzy
stać bę dą w róż nych czę ściach
mia sta – opo wia da dy rek tor
MZD. – Bę dzie ich moż na spot -
kać mię dzy in ny mi przy uli cy
Oto liń skiej i Biel skiej, gdzie
ruch cię ża ró wek jest naj wię kszy.
Kie row cy bę dą mu sie li przy je -
chać na wa gę i tam do peł nić
wszyst kich for mal no ści. 

Wpły wy z kar za prze kro -
cze nie do pusz czal nej wa gi za -
si lą bu dżet mia sta. Wy ko na -
niem sta no wi ska do wa że nia
zaj mie się płoc ka fir ma „Li -
pow ski”. Za tę in we sty cję
urząd zap ła ci 538 tys. zło tych. 

(m.d.)

Za cięż ki nie wje dzie
Ostrze ga my kie row ców cię ża ró wek i sa mo cho dów do -
staw czych, aby nie prze kra cza li wa gi do pusz czal ne go za -
ła dun ku i rów no roz kła da li go na na cze pie.

Skut ki bra ku ob li ga cji
Po raz dru gi rad ni nie zgo dzi li się na emi sję ob li ga cji ko mu nal nych oraz okre -
śle nia za sad ich zby wa nia, na by wa nia i wy ku pu.

Do Pol ski przy je cha li na za -
pro sze nie Cen trum im. prof.
Bro ni sła wa Ge rem ka w War -
sza wie. W pro gra mie wi zy ty
by ły m.in. spot ka nia z sa mo -
rzą da mi, or ga ni za cja mi po za -
rzą do wy mi, me dia mi oraz
udział w kon fe ren cji „Eu ro pa 
i USA w zmie nia ją cym się
świe cie”. Pod czas sied mio-

d nio we go po by tu za pla no wa -
no też wi zy tę w Płoc ku. 

Na po cząt ku spot ka nia 
w ra tu szu go ście obej rze li
film o na szym mie ście (po ro -
syj sku). Póź niej roz ma wia no
o fun kcjo no wa niu or ga ni za cji
po za rzą do wych. Bia ło ru si ni
in te re so wa li się szcze gól nie
spo so bem fi nan so wa nia trze-

cie go sek to ra oraz ja ką po moc
ofe ru je w tym za kre sie Płock.
Roz ma wia no też o za gad nie -
niach zwią za nych z roz wo jem
mia sta i po zy ski wa niem fun-
du szy eu ro pej skich. Go ście
py ta li o zna cze nie kon sul ta cji
spo łecz nych przy roz wią zy -
wa niu waż nych prob le mów,
współ pra cy z mia sta mi par t-
ner ski mi oraz ja ki wpływ na
pro ce sy za cho dzą ce w mie ś-
cie, m.in. mi gra cję ma bli -
skość sto li cy. 

W pro gra mie wi zy ty w Płoc -
ku by ło też spot ka nie w Fun-
da cji Fun dusz Gran to wy dla
Płoc ka. (ab)

Bia ło ru si ni w ra tu szu
Mło dzi li de rzy z Bia ło ru si re pre zen tu ją cy róż ne śro do wi -
ska od wie dzi li Płock. W ra tu szu spot ka li się z przed sta wi -
cie la mi Urzę du Mia sta oraz z peł no moc ni kiem ds. or ga ni -
za cji po za rzą do wych. 

De le ga cja z Bia ło ru si z przed sta wi cie la mi 
Cen trum im. Ge rem ka i Urzę du Mia sta Płocka
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Cięż kie sa mo cho dy bę dą wa żo ne
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Mirosław Milewski
prezydent Płocka

Mam w dal szym cią gu na -
dzie ję, że rad ni za cho wa ją
się jak sa mo rzą dow cy wy -
bra ni przez miesz kań ców 
i że bę dą kon sek wen tni,
gdyż już dwu krot nie de cy do -
wa li o emi sji ob li ga cji. 

1 stycz nia 2011 ro ku –
przy za ło że niu, że ob li ga cje
nie zo sta ną wy e mi to wa ne –
mia sto bę dzie do kład nie 
w ta kiej sa mej sy tu a cji fi -
nan so wej, z jed nym tyl ko
wy jąt kiem. Bę dzie my mu sie -
li zap ła cić z na szych wspól-
nych pie nię dzy kil ka dzie siąt
mi lio nów wię cej z ty tu łu
kar, od szko do wań i kar nych
od se tek za nie zap ła co ne zo -
bo wią za nia. 

Dla te go wie rzę, że rad ni
kie ru jąc się od po wie dzial -
no ścią za mia sto i miesz kań -
ców, bę dą po nad na ka za mi
par tyj ny mi i bie żą cą grą 
w kam pa nii wy bor czej. 

K O M E N T A R Z
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Uro czy stość prze bie ga ła zgo-
d nie z olim pij skim ce re mo nia -
łem – by ła de fi la da re pre zen ta -
cji spor to wych, od śpie wa no
hymn, przed sta wi cie le spor tow -
ców wcią gnę li na maszt fla gę, 
a szta fe ta zło żo na z wy bit nych
za wod ni ków prze nio sła pło ną cą
po chod nię, od któ rej znicz za -
pa lił siat karz Ar tur Nie słu chow -
ski. Przed sta wi cie le – spor tow -
ców oraz sę dziów – zło ży li ślu -
bo wa nie olim pij skie, w któ rym
zo bo wią za li się m.in. do prze -
strze ga nia szla chet nej ry wa li za -
cji i za sad fa ir play oraz res pek -
to wa nia re guł dla do bre go imie -
nia spor tu. 

Speł nie nie ma rzeń
– Ty siąc let ni Płock wi ta ty -

siąc mło dych spor tow ców –
przy wi tał ze bra nych pre zy dent
Mi ro sław Mi lew ski. – To dla
na sze go mia sta ogrom ny zasz -
czyt, a jed no cześ nie wyz wa nie,
że by zor ga ni zo wać tak wiel ką
im pre zę spor to wą dla mło dzie -
ży. Ży czę wam wspa nia łych
osią gnięć, ale pa mię taj cie, 
że igrzy ska to nie tyl ko spor to -

we wyz wa nie, ale tak że oka zja
do dzie le nia się swo ją przy jaź -
nią, uś mie chem, ra do ścią. 

– Mó wi się, że Płock to mia sto
świę tych – powiedział bp Piotr
Li be ra. – Prze by wa li tu świę ci –
sio stra Fa u sty na Ko wal ska, An -
drzej Bo bo la, bł. Ho no rat Koź -
miń ski, mę czen ni cy abp An to ni
Ju lian No wo wiej ski i bp Le on
Wet mań ski. Chy ba po raz pier-
wszy nasz pra sta ry Płock stał się
mia stem olim pij skim. 

Szcze gól nym go ściem, któ ry
mo że być przy kła dem dla mło -

dzie ży był Pa tryk Czar now ski,
siat karz gra ją cy w re pre zen ta cji
Pol ski. – Swo je pier wsze kro ki
w spor cie sta wia łem w Sa lo sie
w Ostró dzie – mó wił spor to -
wiec. – To by ło po cząt kiem dro -
gi do re a li za cji mo ich ma rzeń,
czy li udzia łu w wiel kich im pre -
zach spor to wych. 

Po czę ści ofi cjal nej z po ka -
zem wy stą pi ły che er li der ki 
z Show dan ce oraz Krzysz tof
Go lon ka, zna ny z pro gra mu
„Mam ta lent”, któ ry za pre zen -
to wał niez wy kłe umie jęt no ści
w żon glo wa niu pił ką. 

Suk ce sy płoc czan
Mło dzi za wod ni cy z 29 or ga -

ni za cji SA LOS z róż nych re gio -
nów Pol ski przy by li do Płoc ka
w pią tek 10 wrześ nia, a przez
dwa ko lej ne dni trwa ła spor to wa
ry wa li za cja. Za wo dy ro zgry wa -
ne by ły w czte rech dy scy pli -
nach: pił ce noż nej, siat ków ce,
ko szy ków ce i te ni sie sto ło wym.
Spor tow cy po dzie le ni by li na
dwie ka te go rie wie ko we: A –
rocz ni ki 1993-94 oraz B – rocz -
nik 1995 i młod si. 

Bar dzo do brze spi sa li się
płoc cy za wod ni cy. Zdo by li
łącz nie sie dem zło tych me da li.
Cał kiem zdo mi no wa li swo ich
prze ciw ni ków w te ni sie sto ło -
wym. Za rów no chłop cy, jak 
i dziew czę ta w obyd wu ka te -
go riach wie ko wych w grach
in dy wi du al nych zdo by li zło te
krąż ki. Po za tym chłop cy 
z gru py A i B się gnę li po zło to
w grze deb lo wej. Naj wyż sze
miej sce na po dium wy wal czy -
li tak że star si chłop cy w pił ce
noż nej. Wszyst kie wy ni ki do -
stęp ne są na www.sa los -
plock2010.pl.

– Igrzy ska sa le zjań skie w
Płoc ku by ły pre zen ta cją ta len -
tów i wiel kich pa sji spor to wych
uczest ni ków. To tak że ogrom na

pra ca i za an ga żo wa nie or ga ni -
za to rów – mó wi ks. An drzej
Kur to, prze wod ni czą cy Ko mi -
te tu Or ga ni za cyj ne go. – Je stem
za do wo lo ny z at mos fe ry, ja ka
pa no wa ła pod czas za wo dów.
Już pod czas uro czy ste go otwar-
cia by ło wi dać, że moż na po
emo cjach zwią za nych z ce re -
mo nią i po spek ta klu roz ryw -
kom, skoń czyć spot ka nie mo dli -
twą. Jak się pra cu je nad tym, 
to nie ma prob le mu z nie po żą -
da ny mi za cho wa nia mi pod czas
ja kich kol wiek im prez – czy to
spor to wych czy in nych. 

Wspó łor ga ni za to rem igrzysk
był Urząd Mia sta, a pa tro na tem
ho no ro wym ob jął za wo dy m.in.
pre zy dent Płoc ka Mi ro sław Mi -
lew ski. Ali na Bo czkowska

Olim pij skie emo cje
Na sce nie płoc kie go am fi te a tru zna ny ko men ta tor spor to wy Prze my sław 
Ba biarz, a na wi dow ni oko ło ty siąc mło dych spor tow ców, ich opie ku no wie 
i wo lon ta riu sze. Tak roz po czę ła się ce re mo nia otwar cia XVIII Ogól no pol skich
Igrzysk Mło dzie ży Sa le zjań skiej. 

Im pre za od bę dzie się 15 paź -
dzier ni ka w godz. 10-14 na
sta dio nie miej skim przy ul.
Spor to wej 3. Bę dzie to oka zja
do spot ka nia i wy mia ny in for -
ma cji po mię dzy pra co daw ca -
mi, poś red ni ka mi pra cy oraz
oso ba mi po szu ku ją cy mi za -
trud nie nia. 

Fir my i in sty tu cje bio rą ce
udział w przed sięw zię ciu bę -
dą mog ły nie tyl ko poz nać
ocze ki wa nia pra cow ni ków,
ale tak że za pre zen to wać swo -
ją mar kę na lo kal nym ryn ku.

Or ga ni za to ra mi tar gów są:
Miej ski Urząd Pra cy, PKN
Or len, Ba sell Or len Po ly o le -
fins oraz Po li tech ni ka War sza-
w ska Szko ła Na uk Tech nicz -
nych i Spo łecz nych. (ab)

Ju bi le u szo we 
tar gi pracy
„Od edu ka cji przez in no -
wa cje do za trud nie nia” 
to ha sło XV Płoc kich Tar -
gów Pra cy. 

Siatkarki z poświęceniem walczyły
o każdy punkt
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W po ło wie wrześ nia pięcio -
o so bo wa de le ga cja z Płoc ka
prze by wa ła w Loz ni cy. By ła
to oka zja do wie lu spot kań 
i roz mów. – Ser bo wie chcą
wró cić do współ pra cy z har ce -
rza mi, któ ra ur wa ła się kil ka
lat te mu – opo wia da Ma gda le -
na Gro dec ka, rzecz nik pra so -
wy pre zy den ta. – W naj bliż sze
wa ka cje trzy dzie stu płoc kich
har ce rzy ma od po czy wać 
w sta ni cy pod Loz ni cą.

Za pro sze nie – na ra zie ust ne
– wy sto so wał ser bski od po -
wied nik pol skie go ko men dan -
ta huf ca. 

Na to miast pre zy dent Loz ni cy
za pro po no wał, aby po sze rzyć 
i uak tyw nić współ pra cę po mię -
dzy mia sta mi par tner ski mi 
w dzie dzi nie eko no mii, gos po -
dar ki i po zy ski wa nia in we sto -
rów. – Otrzy ma liś my pro po zy -
cję pod pi sa nia do dat ko we go

po ro zu mie nia o re a li zo wa nie
pro jek tów z tych ob sza rów –
mó wi Gro dec ka. – Szcze gó ły
bę dzie my jesz cze oma wiać. 

Ser bia jest bar dzo za in te re -
so wa na wstą pie niem do Unii

Eu ro pej skiej. – Przy go to wu ją
się do te go su mien nie i chcą
czer pać do świad cze nie od in -
nych, mię dzy in ny mi od płoc -
kie go sa mo rzą du – opo wia da
rzecz nik. Loz ni cza nie chcą

po zy skać in for ma cje m.in. na
te mat or ga ni za cji pra cy przy
ob słu dze klien ta w ra tu szu,
co mu szą w tej dzie dzi nie
zmie nić u sie bie i jak na ja -
kość ob słu gi wpły wa ją za le -
ce nia unij ne. – Chcą rów nież
otrzy mać od nas jak naj wię -
cej in for ma cji w za kre sie fun -
kcjo no wa nia gos po dar ki ko -
mu nal nej w mie ście – mó wi
Gro dec ka. – Za in te re so wa ni
są za rów no re mon ta mi dróg,
bu dow nic twem miesz ka nio -
wym, ale tak że fun kcjo no wa -
niem jed no stek po dleg łych
ra tu szo wi. 

Płoc ka de le ga cja prze by -
wa ła w Loz ni cy na za pro sze -
nie stro ny ser bskiej. Oprócz
ofi cjal nych spot kań wzię ła
udział w 76. Fe sti wa lu Fol k-
lo ry stycz nym „Vuk’s fa ir”.
Od by wa się on w miej sco wo -
ści Tršić, w któ rej uro dził się
Vuk Ka ra dzić – wy bit ny pi s-
arz i uczo ny, oj ciec ję zy ka
ser bskie go. W wy da rze niu
bio rą udział uczest ni cy z ca łej
Eu ro py, a bez poś red nią re la -
cję na da je ogól no kra jo wa te -
le wi zja. (m.d.)

Sko rzy sta ją z do świad czeń
Od no wie nie współ pra cy z har ce rza mi oraz na u ka gos po da ro wa nia za so bem ko mu nal -
nym – ta kie są głów ne ce le na ja kie w przy szło ści sta wia ją Ser bo wie z na sze go par tner -
skie go mia sta. 

Pre zy dent Loż ni cy Vi do je Pe tro vić (z al bu mem),
przed sta wi cie le Urzę du Lozni cy i de le ga ci z Pol ski 
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Ce re mo nię otwar cia 
po pro wa dził 

Prze my sław Ba biarz
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Ra da Mia sta de le go wa ła do
RDPP Bar ba rę Smar dzew ską -
Czmiel oraz Jac ka Ja sio na.
Oprócz nich w skład ra dy
wej dą: An drzej Czap ski ja ko
przed sta wi ciel Urzę du Mia sta
oraz Ka zi mierz Cie ślik – peł -
no moc nik ds. or ga ni za cji po -
za rzą do wych.

W czwar tek 16 wrześ nia
od by ło się zgro ma dze nie wy -
bor cze płoc kich or ga ni za cji
po za rzą do wych. Do au li ra tu -
sza przy by ło 84 przed sta wi -
cie li trze cie go sek to ra, aby
wy brać sze ściu przed sta wi cie -
li do płoc kiej Ra dy Dzia łal no -
ści Po żyt ku Pub licz ne go, po
jed nym z każ dej gru py te ma -
tycz nej (po moc spo łecz na,
zdro wie, sport, kul tu ra, or ga -
ni za cje tech nicz ne i tzw.
„trze cie go wie ku”). W gło so -
wa niu taj nym, zwy kłą wię k-
szo ścią gło sów (do ur ny
wrzu co no 73 kar ty, wszyst kie
by ły waż ne) wy bra ni zo sta li:
Bar ba ra Żół tow ska (Pol ski
Czer wo ny Krzyż – za rząd re -
jo no wy), Mał go rza ta Ry bic ka
(Li ga Ko biet Pol skich – od -
dział te re no wy), Ka zi mierz
Wa luch (m.in. prze wod ni czą -

cy Ra dy Pro gra mo wej Fun da -
cji Fun dusz Gran to wy dla
Płoc ka, czło nek TNP), Ewa
Li lian na Ma tu siak (Płoc kie
Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół
Książ ki i Bib lio tek), Jo lan ta
Se ra fin (Sto wa rzy sze nie In ży -
nie rów, Tech ni ków i Me cha -
ni ków Pol skich – od dział 
w Płoc ku) i Iwo na Wierz bic ka
(Sto wa rzy sze nie „Tum ska”).

Ra da bę dzie or ga nem kon-
sul ta cyj nym i opi nio daw -
czym, dzia ła ją cym przy Pre -
zy den cie Mia sta. Do jej za dań
bę dzie na le ża ło m.in.: opi nio -
wa nie pro jek tów bądź zmian
stra te gii roz wo ju mia sta, opi -
nio wa nie pro jek tów uch wał 
i ak tów pra wa miej sco we go,
do ty czą cych sfe ry za dań pub-
licz nych, w tym pro gra mów
współ pra cy z or ga ni za cja mi
po za rzą do wy mi. Zaj mo wać
się bę dzie tak że wy ra ża niem
opi nii w spra wach do ty czą -
cych fun kcjo no wa nia or ga ni -
za cji po za rzą do wych, udzie la -
niem po mo cy w przy pad ku
spo rów mię dzy or ga na mi ad -
mi ni stra cji pub licz nej a or ga -
ni za cja mi po za rzą do wy mi. 

(m.d./r.ł.)

Bę dą opi nio wać
Zna ny jest już skład płoc kiej Ra dy Dzia łal no ści Po żyt ku
Pub licz ne go (RDPP). We szło do niej m.in. dwo je rad nych 
i sze ściu przed sta wi cie li or ga ni za cji po za rzą do wych.

Spot ka nie roz pocz nie się
mszą św. w in ten cji płoc kie -
go śro do wi ska osób nie peł -
no spraw nych w ko ście le 
w Imiel ni cy. Po na bo żeń stwie
wrę czo ne zo sta ną sta tu et ki,
któ re są wy ra zem uz na nia dla
lu dzi pra cu ją cych na rzecz
osób nie peł no spraw nych nie 
z po wo du for mal ne go obo w-
iąz ku, ale z po trze by ser ca.
Kapitułę, która przyznaje
nagrody tworzą dotychcza-
sowi zdobywcy statuetek. 

Póź niej w ha li spor to wej 
w Bo ro wi czkach i w Szko le
Pod sta wo wej nr 20 od bę dzie
się pik nik. W pro gra mie m.in.
za ba wa przy mu zy ce, za wo dy
i kon kur sy z na gro da mi, kier-
masz wy ro bów ar ty stycz nych
wy ko na nych przez uczest ni -
ków war szta tów te ra pii za ję -

cio wej i po do piecz nych Do -
mu Po mo cy Spo łecz nej
„Przy jaz nych Serc”. W szko -
le zor ga ni zo wa na bę dzie też
lo te ria fan to wa, z któ rej do -
chód zo sta nie przez na czo ny
dla Mar ci na, Ka ro li ny i Pa u li -
ny – ro dzeń stwa cho re go na
cu krzy cę. 

Spot ka nie, któ re co rocz nie
od by wa się pod ha słem
„Wspól nie mo że my wię cej”
od bę dzie się w nie dzie lę 
10 paź dzier ni ka. Po czą tek 
o godz. 12. Głów nym or ga ni -
za to rem jest pa ra fia pw. św.
Ja ku ba Apo sto ła w Imiel ni cy,
a jed nym ze wspó łor ga ni za to -
rów jest Urząd Mia sta. Ho no -
ro wym pa tro na tem im pre zę
ob jął pre zy dent Płoc ka Mi ro -
sław Mi lew ski. 

Alina Boczkowska

Spot ka nie przy ja ciół
Już je de na sty raz oso by nie peł no spraw ne oraz człon ko -
wie sto wa rzy szeń i in sty tu cji nio są cych im po moc spot -
ka ją się na in te gra cyj nej im pre zie w Imiel ni cy. Po raz 
ko lej ny zo sta ną też wrę czo ne sta tu et ki „Je steś Przy ja -
cie lem”.

W Pol sce, we dług da nych
ze bra nych pod czas spi su po -
wszech ne go w 2002 r. jest 5,5
mln osób nie peł no spraw nych,
co sta no wi 14,3 proc. lud no ści
kra ju. W Płoc ku osób z róż -
nym stop niem nie peł no spraw -
no ści jest po nad 12 tys., czy li
10 proc. miesz kań ców. 

Dwa pun kty wi dze nia
Jak wy glą da ich sy tu a cja

za wo do wa za pre zen to wa no
pod czas kon fe ren cji zor ga ni -
zo wa nej przez Miej ski Oś ro -
dek Po mo cy Spo łecz nej, któ -
ry zre a li zo wał pro jekt współ-
fi nan so wa ny ze środ ków Unii
Eu ro pej skiej „Ba da nie i dia g-
no za sy tu a cji osób nie peł no -
spraw nych na lo kal nym ryn -
ku pra cy”. 

Ba da niem ob ję to 525 osób
nie peł no spraw nych ko rzy sta -
ją cych z po mo cy MOPS lub
za re je stro wa nych w Miej skim
Urzę dzie Pra cy ja ko oso by
bez ro bot ne i po szu ku ją ce pra -
cy oraz 55 przed sta wi cie li ma -
łych i śred nich przed się biorstw
dzia ła ją cych w Płoc ku. 

W I eta pie an kie te rzy do tar li
do oko ło po ło wy tej gru py. Py -
ta li m.in. o ro dzaj nie peł no -
spraw no ści, spo so by po szu ki -
wa nia pra cy, po sia da ne kwa li fi -
ka cje, a pra co daw ców o ba rie ry
ar chi tek to nicz ne w ich fir mach i
ja kich umie jęt no ści za wo do -
wych bra ku je nie peł no spraw -
nym. II etap ba dań zo stał tak że
za koń czo ny, ale nie spo rzą dzo -
no jesz cze ra por tu.

Trud no ści z nie wie dzy
Wnio ski z I eta pu przy go to -

wa ły so cjo loż ki Ka ro li na Mes -
sy asz i Ka ta rzy na Wo ły niak.

Nie na stra ja ją one op ty mi stycz -
nie. Po nad po ło wa an kie to wa -
nych nie peł no spraw nych ma
mie sięcz ny do chód po ni żej 500
zł, naj licz niej szą gru pę (po nad
21,6 proc.) sta no wią oso by za-
li cza ją ce się do gru py ro bot ni -
ków wyk wa li fi ko wa nych, a 18
proc. po strze ga sie bie ja ko
klien tów MOPS. – Za led wie
jed na trze cia po sia da kom pu ter
z do stę pem do In ter ne tu, co we
współ czes nych re a liach oz na -
cza czę sto ko lej ny ob szar wy k-
lu cze nia spo łecz ne go – pod kre -
śla ła Mes sy asz.

Pra co daw cy wśród przy czyn
nie za trud nia nia nie peł no spraw -
nych wska zu ją prze de wszyst -
kim oba wę przed do dat ko wy mi
kon tro la mi oraz przy wi le ja mi
nie peł no spraw nych pra cow ni -
ków, jak skró co ny czas pra cy
czy dłuż szy ur lop, a tak że brak
wie dzy o moż li wo ściach za wo -
do wych nie peł no spraw nych. 

Ko rzy ści, ja kie z za trud nia -
nia nie peł no spraw nych mo gą
mieć pra co daw cy przed sta wi ła
dy rek tor Miej skie go Urzę du
Pra cy Ka ta rzy na Kę sic ka. Na -
le żą do nich m.in. zwrot kosz -
tów wy po sa że nia sta no wi ska

pra cy czy po nie sio nych na kła -
dów na szko le nia nie peł no -
spraw nych pra cow ni ków. 

Mo że być le piej
– Oso by z nie peł no spraw no -

ścią chcą rów nych szans a nie
li to ści – ten frag ment z De kla ra -
cji Ma dryc kiej z 2002 r. był
mot tem wy stą pie nia To ma sza
Gor czy cy, rzecz ni ka osób nie -
peł no spraw nych. – Wśród prob-
le mów, z ja ki mi nie peł no spraw -
ni przy cho dzą do biu ra rzecz ni -
ka osób nie peł no spraw nych 
w Urzę dzie Mia sta są tak że
prob le my z za trud nie niem –
pod kre ślał rzecz nik.

Zda niem dy rek to ra MOPS
Ma riu sza Krzy ża nia ka wnio ski,
ja kie uzy ska no dzię ki pro jek to -
wi bę dą po moc ne w pra cy róż -
nych in sty tu cji dzia ła ją cych na
rzecz osób nie peł no spraw nych.
– Ze bra ne da ne po ka zu ją, 
że rze czy wi stość zna cze nie od b-
ie ga od fun kcjo nu ją cych ste re o -
ty pów. Du żą ro lę do speł nie nia
ma ją też me dia, dzię ki któ rym
sy tu a cja nie peł no spraw nych 
w spo łe czeń stwie zmie nia się na
lep sze – za u wa żył dy rek tor. 

Ali na Bo czkow ska

Nie peł no spraw ni chcą równych szans

Nie chcą li to ści
Nie peł no spraw ni na ryn ku pra cy nie ma ją ła two. Naj czę ściej pra co daw cy 
ofe ru ją im te le pra cę, sprzą ta nie oraz za trud nie nie w fir mach och ro niar skich. 

W tym ro ku po raz 9. (12
wrześ nia) ob cho dzo no Ogól -
no pol ski Dzień So li dar no ści z
Oso ba mi Cho ry mi na Schi zof -
re nię. W Płoc ku zor ga ni zo wa li
go: Miej ski Oś ro dek Po mo cy
Spo łecz nej, Zes pół Za rzą dza -
ją cy Pro jek tem Sy ste mo wym
„Dro ga do ak tyw no ści” oraz
Śro do wi sko wy Dom Sa mo po -
mo cy nr 1. Uro czy stość roz po -

czę ła się mszą św. w ka te drze.
Póź niej na Sta rym Ryn ku
moż na by ło obej rzeć wy sta wę
twór czo ści ar ty stycz nej po do -
piecz nych śro do wi sko wych
do mów sa mo po mo cy, war sz-
ta tów te ra pii za ję cio wej oraz
do mów po mo cy spo łecz nej. 

– Ta kie hap pe nin gi po ma ga -
ją do trzeć do sze ro kie go gro na
osób z in for ma cją na te mat lu -

dzi cho rych na schi zof re nię.
Mo że tak że dzię ki te mu nie bę -
dą przed ni mi za my ka ne drzwi,
ale bę dą oni trak to wa ni jak
peł no praw ni oby wa te le – ma
na dzie ję Ma riusz Krzy ża niak,
dy rek tor MOPS. 

Im pre za za koń czy ła się in te -
gra cyj nym pik ni kiem, pod czas
któ re go nie za bra kło mu zy ki 
i tań ców. (ab)

Po trzeb na im ak cep ta cja
Schi zof re nia – Otwórz cie Drzwi, to ak cja, któ rej ce lem jest zwię ksze nie otwar to ści 
i ak cep ta cji spo łe czeń stwa wo bec lu dzi cho rych psy chicz nie.
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Na wią zu jąc do ob cho dów 40-le cia kształ ce nia in ży nie rów
che mi ków w Po li tech ni ce War szaw skiej w Płoc ku po ka za no
fil my po ru sza ją ce za gad nie nia z che mii oraz film uka zu ją cy
kształ ce nie in ży nie rów tech no lo gii che micz nej w płoc kiej
uczel ni. Na stęp ny po kaz w li sto pa dzie. (ar)

Fil mo wo o che mii
Po nad 300 ucz niów szkół po nad gim na zjal nych wzię ło
udział w po ka zie fil mów na u ko wych zor ga ni zo wa nym 
po raz ko lej ny przez Ko ło Na u ko we Fo to gra fii i Fil mu 
dzia ła ją ce w Po li tech ni ce War szaw skiej w Płoc ku.

Przy pom nij my, że w lip cu
po og ło sze niu wy ni ków IV
edy cji i wrę cze niu cze ków
Iwo na Tan dec ka, pre zes Za -
rzą du Fun da cji za pro po no wa ła
do gryw kę. – Sta wia my na ory-
gi nal ność i in no wa cyj ność –
mó wi ła. Zgło si ło się 11 or ga -
ni za cji, pięć z nich otrzy ma ło
do fi nan so wa nie.

Spo so by na in te gra cję
Naj wię cej, bo bli sko 25 tys.

zł, otrzy mał MUKS 21 Płock na
pro jekt „In te gra cja przez sport”,
któ ry zre a li zu je wspól nie 
z Zes po łem Szkół nr 2 
w Płoc ku. W pla nach ma ją
za ję cia spor to we dla dzie ci 
z róż nych śro do wisk oraz
wy jazd na zgru po wa nie. Ten
pro jekt to – jak pod kre ślał
An drzej Kul piń ski z MUKS
– szan sa dla bied niej szych
dzie ci na ak tyw ne uczest nic two
w ży ciu spor to wym.

Wśród la u re a tów za de biu to -
wa ła zna na płoc cza nom Fun-
da cja Pa na ce um, któ ra otrzy-
ma ła nie co po nad 12,5 tys. zł
na pro jekt „Ar ty stycz no – Kul-
tu ral no – Roz ryw ko we Płoc kie
Cen trum Osób Nie peł no spraw -
nych”. – Jest on skie ro wa ny
nie tyl ko do po do piecz nych
Miej skie go Oś rod ka Po mo cy
Spo łecz nej, któ ry jest tu par t-
ne rem, ale do wszyst kich po -
trze bu ją cych ta kiej po mo cy.
Lu dziom nie peł no spraw nym
po trzeb na jest prze cież nie tyl -
ko re ha bi li ta cja, ale tak że roz-
mo wa i spot ka nia, a do te go
świet nie na da wać się bę dzie

nasz klub – tłu ma czy ła Dag ma -
ra Bar to siak z Fun da cji. 

Cie ka wy po mysł przed sta wi -
ło Sto wa rzy sze nie Po mo cy
Oso bom z Nie peł no spraw no -
ścią Umy sło wą „Je stem”, pro -
wa dzą ce m.in. war szta ty te ra pii
za ję cio wej i oś ro dek po mo cy
re wa li da cyj nej. Te raz chce po -
móc ma mom swych po do piecz -
nych. Or ga ni za cja otrzy ma ła
pra wie 8 tys. zł. – Dzię ki te mu
pow sta nie za lą żek klu bu dla
mam – mó wi Ali cja Czar nec ka,
psy cho log ze Sto wa rzy sze nia,

któ re za pla no wa ło swo i stą me -
ta mor fo zę ma tek, po świę ca ją -
cych ca ły swój czas i pie nią dze
na re ha bi li ta cję i opie kę nad
dziec kiem. Do pro jek tu „Je stem
tak sa mo waż na jak in ne 
ma my” wy bio rą naj bar dziej 
po trze bu ją ce ko bie ty, za pro szą
spe cjal nie dla nich fry zje ra 
i kos me ty czkę. Po tem, tak od -
mie nio ne, pój dą do ki na i te a tru,
po roz ma wia ją przy obie dzie 
w re sta u ra cji. Pod czas spot kań
nie bę dą mu sia ły mar twić się 
o opie kę dla swo ich po ciech,
za pew ni im to Sto wa rzy sze nie. 

Dla dzie ci i ko szy ka rek
Nie co po nad 12 tys. zł otrzy-

mał pro jekt „Pro fi lak ty ka trud-

nych za cho wań dzie ci z nad po -
bu dli wo ścią psy cho ru cho wą 
w młod szym wie ku szkol nym”.
Pro jekt zre a li zu je ko lej ny de -
biu tant w kon kur sie gran to -
wym, or ga ni za cja – Fun da cja
Na Rzecz Roz wo ju Po ten cja łu
Ludz kie go WING OF HO PE. 

– Na le ży po wal czyć o te dzie -
ci, Płock ich po trze bu je – mó -
wi ła pre zes Fun da cji Mał go rza -
ta Dwo ra kow ska. – Chce my
zmie rzyć się z tym prob le mem 
i za an ga żu je my do te go ro dzi -
ców. Ostat nią or ga ni za cją, któ -

ra otrzy ma ła do fi nan so wa -
nie w do gryw ce jest MON –
POL Płock. Klub otrzy mał
12,5 tys. zł na pro jekt „Ko -
szy kar ski Płock”. Jest on
skie ro wa ny do dziew cząt
upra wia ją cych tę dy scy pli nę
spor tu. To masz Ma rzec z or -
ga ni za cji mó wi krót ko:

– Nasz prob lem to brak bez płat -
nych po za lek cyj nych za jęć dla
ucz niów, a cel jest waż ny: krze -
wie nie kul tu ry fi zycz nej. Za pie -
nią dze z gran tu or ga ni za cja zor-
ga ni zu je obóz ko szy kar ski, pla -
nu je tak że ro zgryw ki li go we.

W su mie w IV edy cji kon -
kur su gran to we go Fun da cja
„Fun dusz Gran to wy dla Płoc-
ka” ro zdys po no wa ła pra wie
299 tys. zł na re a li za cję 27
pro jek tów. Na bu dżet kon kur -
su zło ży ły się da ro wiz ny fun -
da to rów: PKN OR LEN S.A.,
Ba sell Or len Po ly o le fins Sp.
z o.o. oraz da ro wiz na Zło te go
Dar czyń cy Fun da cji Le vi
Stra uss Fo un da tion.

Radosław Łabarzewski

No we do bre po my sły
Bli sko 70 tys. zł ro zdys po no wa ła Fun da cja „Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka” 
w do gryw ce IV edy cji kon kur su gran to we go. Wśród pię ciu be ne fi cjen tów są trzy
de biu tu ją ce or ga ni za cje.

Dzięki grantowi koszykarki z klubu MON-POL wyjadą na obóz szkoleniowy
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W IV edy cji kon kur su gran to we go
Fun da cja „Fun dusz Gran to wy 
dla Płoc ka” ro zdys po no wa ła 

pra wie 299 tys. zł na re a li za cję 
27 pro jek tów

Do Płoc ka przy je cha li na u -
kow cy z uni wer sy te tów m.in.
w USA, Ro sji, Ja po nii, Ar -
me nii oraz z pol skich uczel-
ni. Przez kil ka dni (14-19
wrześ nia) ucze ni dy sku to wa li
i przed sta wia li wy ni ki swo -
ich ba dań nt. „Ba da nie pro -
mie nio wa nia kos micz ne go na
wy so ko ściach gór skich”. 

– Cho ciaż w Płoc ku nie ma -
my gór, ale ma my po ten cjał
ba daw czy – mó wi prof. Ja nusz
Kem pa, kie row nik Za kła du
Ma te ma ty ki i Fi zy ki w płoc k-
iej uczel ni. Re fe ra tom, wyg ło -
szo nym w ję zy ku an giel skim
przy słu chi wa ła się mło dzież 
z płoc kich szkół po nad gim na -
zjal nych. Na py ta nie pro fe so ra
Kem py, czy ma tłu ma czyć na
pol ski, ucz nio wie stwier dzi li,
że są w sta nie zro zu mieć. – To
na praw dę zdol na i chło ną ca
wie dzę mło dzież – cie szy się
wy kła dow ca. Efek ty sym po -
zjum zo sta ną przed sta wio ne 
w spe cjal nej pub li ka cji.

Ucze ni pod czas po by tu 
w Płoc ku zna le źli też czas na
spot ka nie z ucz nia mi kla sy
ma te ma tycz no -fi zycz nej pro -
wa dzo nej przez prof. Kem pę
w LO im. St. Ma ła chow skie go. 

– Z za in te re so wa niem
przy glą da li się do świad cze -
niom wy ko ny wa nym przez
mło dzież – chwa li się prof.
Kem pa. – By li zdzi wie ni, 
że są to ucz nio wie II kla sy.
Prof. Mi cha ił Pa na siuk 
z Uni wer sy te tu im. Ło mo no -
so wa w Mosk wie stwier dził
na wet, że on te za gad nie nia
poz na wał do pie ro na pier-
wszym ro ku stu diów. 

Fi zy cy obej rze li też sta ro -
dru ki ze zbio rów To wa rzy -
stwa Na u ko we go Płoc kie go.
– Nie spo dzie wa li się, że 
w tak ma łym – jak dla nich –
mie ście są ta kie wspa nia łe
za byt ki – mó wi prof. Kem pa.

Zor ga ni zo wa nie sym po -
zjum wsparł fi nan so wo
Urząd Mia sta. (ab) 

Kos micz ne 
sym po zjum
Wy bit ni astro fi zy cy ze słyn nych in sty tu tów z ca łe go świa-
ta wzię li udział w sym po zjum zor ga ni zo wa nym w Płoc ku
na Po li tech ni ce War szaw skiej – Szko le Na uk Tech nicz -
nych i Spo łecz nych. 

Mło dzież z „Ma ła cho wian ki” za dzi wi ła na u kow ców
swo ją wie dzą 
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Uro czy sta ina u gu ra cja od -
by ła się w szko le mu zycz nej.
Sa la kon cer to wa wy peł nio na
by ła pra wie po brze gi, bo
oprócz „pier wszo rocz nia -
ków” zja wi li się tak że ci, któ -
rzy już w ubieg łych la tach
ko rzy sta li z ofer ty oraz zna jo -
mi i przy ja cie le Sto wa rzy sze -
nia Uni wer sy te tu Trze cie go
Wie ku.

Po lo ne za czas za cząć
Uro czy stość roz po czął po -

lo nez w wy ko na niu pań, któ re
w ubieg łym ro ku bra ły udział
w pro jek cie „Bab cia tań czy”.
– To nie je dy ny pro gram, któ -
ry współ fi nan so wa ny był 
z bu dże tu mia sta – mó wi ła
Ma ria Na gór ka, pre zes Uni w-
er sy te tu. – Był jesz cze pro-
gram zdro wot ny i tu ry stycz ny. 

Każ dy ze słu cha czy znaj -
dzie tu coś dla sie bie. Moż na
wy bie rać od kur sów in for ma -
tycz nych, po przez na u kę ję -
zy ków ob cych aż do za jęć na
ba se nie. – Uni wer sy te ty Trze-
cie go Wie ku to nor ma współ -
czes ne go świa ta – mó wi ła
pre zes. – Stwo rzo no je dla lu -
dzi star szych, któ rzy nie chcą
być tyl ko bab cia mi i dziad ka -
mi, ale chcą cze goś dla sie -
bie, chcą być ak tyw ni. Nie
sta rze je się ten, kto nie ma na
to cza su. 

Uni wer sy tet dzia ła już
dzie wią ty rok. Nie daw no –
ja ko je den z 27 w Pol sce –
otrzy mał dy plom akre dy ta cji.
Aby go uzy skać sto wa rzy sze -
nie mu sia ło przed sta wić m.in.
szcze gó ło wy plan pra cy, sta -

tut i mieć opie kę wyż szej
uczel ni (płoc ki dzia ła pod
aus pi cja mi Pań stwo wej Wyż -
szej Szko ły Za wo do wej). 

SUTW utrzy mu je się głów -
nie ze skła dek człon ków.
Ubie ga się też o róż ne gran ty.
W swo ich sze re gach w tym
ro ku aka de mic kim ma 420
człon ków. 21 wrześ nia ci,
któ rzy do pie ro te raz roz pocz -
ną za ję cia otrzy ma li le gi ty -
ma cje oraz pa miąt ko we zna -
czki SUTW. 

Dwie ju bi lat ki
– Lu bię przy cho dzić na

spot ka nia, gdzie wi dać du ży
op ty mizm i hu mor – mó wił
pre zy dent Mi ro sław Mi lew -
ski. – Dzię ku ję wam za to, co
ro bi cie dla swo jej spo łecz no -
ści. Po mi mo ży cio we go do -
świad cze nia, chce cie da lej
się roz wi jać. To zna ko mi ty
przy kład dla młod szych. Uni-
wer sy tet Trze cie go Wie ku to
tak że oka zja do spot kań. Ży -
czę, aby ten rok przy niósł
wie le wyz wań i za do wo le nia. 

Na po czą tek ro ku aka de -
mic kie go słu cha cze mie li
oka zję wy słu chać ina u gu ra -
cyj ne go wy kła du prof. dr
hab. An ny Sto gow skiej pt.
„Udział ko biet w obro nie
Płoc ka w 1920 ro ku”. By ły
rów nież ży cze nia, kwia ty 
i grom kie sto lat dla dwóch
ju bi la tek, któ re ob cho dzi ły
80. uro dzi ny: Ja ni ny Cza plic -
kiej – ho no ro wej pre zes
SUTW (któ ra przez sześć lat
by ła pre ze sem) oraz Ja ni ny
Na za ren ko. M.D.

Ak tyw ni se nio rzy
Po nad stu no wych słu cha czy bę dzie w tym ro ku uczest ni -
czy ło w za ję ciach pro wa dzo nych przez Uni wer sy tet 
Trze cie go Wie ku.

No wi słu cha cze otrzy ma li le gi ty ma cje 
oraz pa miąt ko we zna czki
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Człon ko wie ma zo wiec kie -
go od dzia łu Sto wa rzy sze nia
Dzie ci Woj ny w Pol sce spot -
ka li się z mło dzie żą szkół po -
nad gim na zjal nych, aby opo -
wie dzieć, w opar ciu o włas ne
przy kła dy, o tra gicz nych lo -
sach dzie ci pod czas II woj ny
świa to wej. Wspó łor ga ni za to -

rem sym po zjum „Stres wo -
jen ny – skut ki i ich ła go dze -
nie” (22 wrześ nia) by ło Li ce -
um Ogól noksz tał cą ce im. 
St. Ma ła chow skie go. Wzię li
w nim udział ucz nio wie tej
szko ły, a tak że mło dzież z LO
im. Wł. Ja gieł ły i „Sie dem -
dzie siąt ki”.

Zbru ka ne żół te kwia ty
– By łam pię cio let nią dziew-

czyn ką. Mia łam młod szą sio -
strę i ma leń kie go bra ta –
wspo mi na ła ła mią cym się gło -
sem zna na płoc ka le kar ka Ma -
ria Ry bic ka. – W kwiet niu
1940 r. pod nasz dom pod je -
cha ła cię ża rów ka. Mie liś my
go dzi nę na spa ko wa nie się.
Mo ich ro dzi ców i nas, trój kę
dzie ci wsa dzi li na cię ża rów kę 
i wy wie źli w niez na ne. To niez-
na ne to był obóz w Ło dzi przy
ul. Łą ko wej. 

Z tam te go okre su w pa mię -
ci pa ni Ma rii wy rył się obraz
lu dzi, sie dzą cych na po sła -
niach ze sło my, pła czą cych 
i roz pa cza ją cych. – Ra no za w-
i nię tych w bia łe płót no wy no -
szo no tych, któ rzy nie do cze -
ka li świ tu – mó wi ła Ry bic ka.
Epi de mia ty fu su, któ ra wy -
buch ła w obo zie by ła przy-
czy ną ko lej nej wy wóz ki. 

– Wtło czy li nas do wa go -
nów bez okien i znów wie źli w
niez na ne. Pa mię tam, że pod-
czas przy stan ku zo ba czy łam
wiel ką wo dę i żół te kwia ty –
wspo mi na ła le kar ka.

To wspom nie nie do dziś nie
poz wa la jej cie szyć się pięk -
nem przy ro dy, wspa nia ły mi

kra jo bra za mi. Tra u ma z dzie -
ciń stwa spra wia, że ta ki wi dok
oży wia bo les ne wspom nie nia.

Sze ścio let ni wróg
O swo ich nie wy o bra żal nych

cier pie niach, któ rych do świad -
czył pod czas woj ny opo wia dał
też płk dr Eu ge niusz Mu szyń -
ski. – Kie dy mia łem nies peł na
6 lat ra zem z ro dzi ca mi zo sta -
łem aresz to wa ny przez ge sta po
– wspo mi nał puł kow nik. – Zo -
sta łem roz łą czo ny ze swo i mi
ro dzi ca mi, wię cej ich nie wi -
dzia łem. Zo sta li ska za ni na ka -
rę śmier ci i ścię ci. Płk Mu -
szyń ski sta rał się prze ka zać
mło dzie ży, co czuł ja ko ma łe
dziec ko, zam knię ty w odo sob -
nie niu, wzy wa ny na prze słu -
cha nia, raz ma mio ny cze ko -
lad ka mi, to znów bi ty. – Wle-
czo no mnie z jed ne go ge sta po
do dru gie go, z jed ne go do dru -
gie go mia sta. Aż w koń cu zna -
laz łem się w Ło dzi, a stam tąd
ge sta po od wioz ło mnie do obo -
zu kon cen tra cyj ne go w Oświę -
ci miu – opo wia dał le karz. –
Zna laz łem się w ba ra ku, zgo -
lo no mi wło sy, zro bio no mi
zdję cie. Ka za no mi się uś mie -
chać, jak bym po zo wał na 
ja kieś uro czy sto ści. Płk Mu -
szyń ski po ka zał tę fo to gra fię, 

z któ rej prze ra żo ny mi ocza mi
pa trzył ma ły chło piec w pa sia -
stym dre li chu. 

Obo zo wa co dzien ność to
głód, strach, nie wol ni cza pra -
ca, upo ko rze nia. – Eses man,
któ ry pil no wał na szej gru py
za ba wiał się w okrut ny spo sób
-wspo mi nał Mu szyń ski. – Kie -
dy przy nie sio no je dze nie, si kał
do kot ła, po tem wo łał jed ne go
z nas i ka zał to wy mie szać, że -
by każ de mu, jak twier dził,
rów no się do sta ło. A my cze ka -
liś my głod ni. 

Trud no wy ba czyć
Eu ge niusz Mu szyń ski cu dem

prze żył obóz. Pró bo wa no ro bić
na nim do świad cze nia me dycz -
ne, wszcze pio no mu ty fus. – To
był pre pa rat wy ko ny wa ny przez
słyn ną bay e row ską fir mę pod
naz wą B-1034. Gdy bym do stał
dwie na stęp ne daw ki, nie stał -
bym tu dzi siaj. Ura to wa li mnie
le ka rze wię zien ni – wspo mi nał
prze ra ża ją ce chwi le. 

Za nim przy szła nor mal ność,
w ży ciu płk Mu szyń skie go,
Ma rii Ry bic kiej i in nych, któ -
rzy wte dy by li dzieć mi, nie
bra ko wa ło tra gicz nych, bo les -
nych prze żyć. Po zo sta wi ły one
trwa łą ry sę w ich psy chi ce.

Ucz nio wie bio rą cy udział 
w sym po zjum za py ta li płk
Mu szyń skie go czy prze ba czył
Niem com za krzyw dę, któ rą
mu wy rzą dzi li. – Mło dzi Niem-
cy my ślą ina czej, nie są win ni
te mu, co się sta ło. Ale star sze -
mu po ko le niu nie po tra fię 
wy ba czyć – po wie dział puł -
kow nik. Ali na Bo czkowska

Ma ria Ry bic ka opo wia da ła
o swo ich tra gicz nych 

prze ży ciach w cza sie woj ny
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Bo les ne wspom nie nia
Ode bra no im dzie ciń stwo – poz ba wio no ro dzi ców, zam knię to w obo zach
kon cen tra cyj nych, ska za no na głód i po nie wier kę. Wie lu nie prze ży ło tych
okrut nych dni. Ci, któ rzy po zo sta li ży wi, do dziś od czu wa ją skut ki tam te go
cier pie nia. 

Mło dzież z uwa gą słu cha ła opo wie ści o lo sach 
pol skich dzie ci pod czas II woj ny świa to wej
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Głów na uro czy stość zor ga -
ni zo wa na zo sta ła w sa li kon-
cer to wej Pań stwo wej Szko ły
Mu zycz nej. 

Szko ła fa chow ców
– Ab sol wen ci na szej szko ły

bu do wa li „pe tro che mię”, płoc -
kie osie dla ta kie jak Do brzyń -
ska, szko ły i oś rod ki zdro wia,
np. przy chod nię na Wi nia rach –
mó wił Bo gu sław Su kien nik, dy -
rek tor Zes po łu Szkół Bu do wla -
nych nr 1 w Płoc ku. – Rów nież
dzi siaj ucz nio wie Bu do wlan ki
wy ko nu ją wie le prac na rzecz
mia sta, in sty tu cji pub licz nych 
i or ga ni za cji non -pro fit.

Szko ła pow sta ła w 1960 r.
przy Pe tro bu do wie ja ko pla ców -
ka przy za kła do wa dla pra cu ją -
cych. Mia ła kształ cić fa chow -
ców, któ rzy po mo gą bu do wać
kom bi nat i roz bu do wać mia sto
dla ścią ga ją cych z ca łe go kra ju 
i osie dla ją cych się w Płoc ku pra-
cow ni ków. W 1968 r. na Ra dzi -
wiu wy rósł jej kon ku rent –
Tech ni kum Bu do wla ne i Za sad -
ni cza Szko ła Bu do wla na, któ ra
w 1978 r. prze nio sła się na ul.
Bia łą ja ko ZSB nr 2, a od 1995
roku – Zes pół Szkół Och ro ny
Śro do wi ska. W 2002 ro ku
ZSOŚ po łą czył się ze szko łą
przy ul. Mo ścic kie go. 

Obec nie w skład zes po łu
wcho dzi – tech ni kum (o kie run -
kach m.in. tech nik bu do wla ny,
tech nik ge o de ta i och ro ny śro -
do wi ska), li ce um pro fi lo wa ne 
i za sad ni cza szko ła za wo do wa

(mu rarz, mon ter in sta la cji 
i urzą dzeń sa ni tar nych).

Szko ła or ga ni zu je prak ty ki
za gra nicz ne dla swo ich ucz -
niów, ma cer ty fi kat „szko ły
przed się bior czo ści”. Jest też oś -
rod kiem eg za mi na cyj nym dla
za wo dów bran ży bu do wla nej.

Obraz – przy rze cze nie
Wśród go ści za pro szo nych na

uro czy stość by li par la men ta rzy -
ści, przed sta wi cie le władz mia -
sta, ku ra to rium oświa ty i związ -
ków za wo do wych, a tak że 
ab sol wen ci i by li dy rek to rzy:
Ta de usz Ko ło dzie jak, Zbi gniew
Wiś niew ski, Wa len ty Cy wiń ski
i Bar ba ra Kar piń ska.

Pre zy dent Mi ro sław Mi -
lew ski, któ ry wraz ze swo im

za stęp cą Pio trem Ku be rą,
wrę czył dy rek to ro wi pa miąt -
ko wy obraz po wie dział, że
pre zent jest rów nież ro dza -
jem wek sla pod bu do wę no -
wych war szta tów. In we sty cja
ma się roz po cząć w przy -
szłym ro ku.

Pre zy dent wy róż nił i na gro -
dził pra cow ni ków „ju bi lat ki”:
Da nu tę Ja siń ską, El żbie tę Hinsz,
Mi ro sła wę Nie dziel ską, Mi ro -
sła wa Jó ze fa Żoł now skie go, 
a tak że Kry sty nę Kwiat kow ską,
Te re sę Bud nic ką, Hen ry kę
Olew nik i dy rek to ra Bo gu sła wa
Su kien ni ka.

Po ofi cjal nych ob cho dach
by ły spot ka nia rocz ni ko we 
i zwie dza nie szko ły oraz „po -
tań ców ka po la tach”. (rł)

Oni bu do wa li Płock
W so bo tę, 18 wrześ nia Bu do wlan ka ob cho dzi ła ju bi le usz 50-le cia. Jej ab sol wen -
ci sta wia li ma zo wiec kie za kła dy, płoc kie osie dla, szko ły i oś rod ki zdro wia. 

Spot ka nie od by ło się 22
wrześ nia w au li Zes po łu Szkół
Tech nicz nych, któ ra za peł ni ła
się po brze gi. Oprócz za wod -
ni ków przy by li tre ne rzy, ro dz-
i ce i za pro sze ni go ści. 

Sty pen dial na mo ty wa cja
– Mam na dzie ję, że bę dzie to

im pre za cy klicz na – mó wił Ber -
nard Szy mań ski, dy rek tor szko -
ły. – „Sie dem dzie siąt ka” sta ła,
stoi i bę dzie sta ła spor tem. Tak
jest od 65 lat i mam na dzie ję, 
że bę dzie jesz cze dłu go. 

Dy rek tor po dzię ko wał tre -
ne rom, ro dzi com, na u czy cie -
lom i dzia ła czom klu bo wym.
– Bez was nie by ło by żad nych
suk ce sów – mó wił. – Dzię ku -
ję rów nież Urzę do wi Mia sta,
któ ry przez na cza wie le środ-
ków z bu dże tu na sty pen dia
mo ty wa cyj ne i spor to we. Roz-
ma wia łem kie dyś z oso ba mi 
ze Szcze ci na, któ rzy się dzi -
wi li, że nasz sy stem sty pen -
dial ny jest tak moc no roz wi -
nię ty. Oni, choć są du żo wię k-
szym mia stem, nie ma ją ty lu
środ ków. 

Ber nard Szy mań ski ma na -
dzie ję, że od stycz nia uda się
po wo łać Szko łę Mi strzo stwa
Spor to we go w pił ce ręcz nej.
– Ale na sza szko ła to nie tyl ko
sport – mó wił. – Sta wia my
tak że na na u kę i wie lu spor -
tow ców osią ga bar dzo do bre
wy ni ki tak że w tej dzie dzi nie.
Ja ko przy kład po dał trzech za -
wod ni ków, z któ rych dwóch
otrzy ma ło sty pen dia pre mie ra
(śred nia ocen 4,85-4,95), a je -
den sty pen dium mi ni stra. 

Ucz nio wie z me da la mi
W grud niu naj lep si spor -

tow cy otrzy ma ją na gro dy od
Pre zy den ta Mia sta. – My na -

to miast chce my wrę czyć pa -
miąt ko we dy plo my – mó wił
Ber nard Szy mań ski. 

Na śro dek au li wy cho dzi li za -
wod ni cy, któ rzy w ubieg łym ro -
ku szkol nym osią gnę li naj lep -
sze wy ni ki nie tyl ko na are nie
kra jo wej, ale tak że mię dzy na ro -
do wej. Naj wię cej wy róż nio -
nych zo sta ło wio śla rzy, któ rzy
zdo by li m.in. dzie sięć zło tych
me da li. Wśród wy róż nio nych
nie mog ło za brak nąć rów nież
szczy pior ni stów, któ rzy trze ci
raz z rzę du zdo by li mi strzo stwo
Pol ski Ju nio rów. – Nie mo gliś -
my za pom nieć rów nież o Oli
Sa dza, któ ra upra wia bad min -
ton – in for mo wał dy rek tor. 

15-let nia Alek san dra Sa dza
uczęsz cza do Ja giel lon ki, do
kla sy spor to wej, gdzie przed-
mio ta mi wio dą cy mi jest bio lo -
gia, ję zyk an giel ski i wy cho -
wa nie fi zycz ne. – Mo ja przy-
go da z bad min to nem za czę ła
się przy pad ko wo – opo wia da
Ola. – Gdy mia łam sie dem lat
gra łam z ma mą w So czew ce.
Po tych wa ka cjach ma ma za pi -
sa ła mnie na za ję cia. Dziś re -
pre zen tu ję Ucz niow ski Klub
Spor to wy „70” Płock. 

Ja ko naj wię kszy swój suk -
ces Ola wy mie nia zdo by cie
trze cie go miej sca w grze mie -
sza nej na Ogól no pol skiej
Olim pia dzie Mło dzie ży. My śli
rów nież o przy szło ści; w paź -
dzier ni ku wy jeż dża do Da nii
na mię dzy na ro do wy tur niej. 

– Jeż dżę bar dzo du żo – mó -
wi. – Prak tycz nie co ty dzień
jest ja kiś tur niej. Ale dzię ki te -
mu mo gę wie le zwie dzić. Ola
tre nu je pięć dni w ty god niu. Jak
twier dzi, tre nin gi nie przesz ka -
dza ją jej w na u ce. M.D.

Spor tow cy uho no ro wa ni
49 za wod ni ków i za wod ni czek zo sta ło wy róż nio nych 
na spe cjal nej uro czy sto ści, któ ra od by ła się pod ha słem
„Sie dem dzie siąt ka – Szko łą Mi strzów Spor tu”.

Dy rek tor Bo gu sław Su kien nik przyj mu je gra tu la cje 
od pre zy den ta Płoc ka Mi ro sła wa Mi lew skie go 

i je go za stęp cy Pio tra Ku be ry
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Po przej ściu na eme ry tu rę dy -
rek to ra Sta ni sła wa Si ko ry w
1987 r. kie ro wa nie III LO po -
wie rzo no Ja no wi Ow czu ko wi.
Li ce um wcho dzi ło wów czas w
skład Zes po łu Szkół Ogól noksz -
tał cą cych i Pe da go gicz nych
(obok Stu dium Na u czy ciel skie -
go). Dy rek tor Ow czuk za koń -
czył roz bu do wę szko ły i zad bał
o jej dy na micz ny roz wój. – Po -
nie waż nie mie liś my tra dy cji, ja -
ką mo że posz czy cić się „Ma ła -
cho wian ka” czy „Ja giel lon ka”,
po sta wi liś my na no wo czes ność
– wspo mi na dy rek tor Jan Ow -
czuk. – Dzię ki po zy ska nym środ-
kom mo gliś my utwo rzyć chy ba
naj no wo cześ niej sze w wo je -

wódz twie pra cow nie in for ma -
tycz ne, a to przy cią gnę ło ucz -
niów. Szko ła sta ła się atrak cyj na
dla mło dzie ży. Dy rek tor Jan
Ow czuk pod kre śla, że dzi siej sza
moc na po zy cja szko ły na ma pie
edu ka cyj nej Płoc ka jest za słu gą
tak że je go po przed ni ków i na -
stęp ców. – Ra zem zro bi liś my
wszyst ko, aby o na szej szko le
mó wio no jak naj le piej. To nasz
wspól ny suk ces. 

Do bu do wy wa ny od stro ny ul.
Gał czyń skie go seg ment zo stał
od da ny do użyt ku w 1989 r., a
wkrót ce roz po czę ła się bu do wa
sa li wi do wi sko wej i ha li spor to -
wej. Ostat nim ogni wem roz bu -
do wy by ła dwu pię tro wa część

przez na czo na dla oś rod ka do -
sko na le nia na u czy cie li. W 1992
roku Zes pół Szkół Ogól noksz -
tał cą cych i Pe da go gicz nych
przeksz tał cił się w Zes pół Szkół
i Za kła dów Kształ ce nia i Do -
sko na le nia Na u czy cie li, któ ry
obej mu je: III LO, Stu dium Na u -
czy ciel skie, Ko le gium Na u czy -
ciel skie, Wo je wódz ki Oś ro dek
Me to dycz ny i Pe da go gicz ną
Bib lio te kę Wo je wódz ką, a od
1994 r. Na u czy ciel skie Ko le -
gium Ję zy ków Ob cych. W 1998
ro ku ZSiZ KiDN nies po dzie wa -
nie zo stał roz wią za ny, a rok
póź niej dy rek tor Jan Ow czuk
zde cy do wał się odejść na eme -
ry tu rę. kk, esz

40-le cie III LO 

Po sta wi liś my na no wo czes ność

edukacja |

Aleksandra Sadza, 
badmintonistka
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Kamil Zajkowski, wioślarz
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Kil ka dzie siąt wor ków peł -
nych śmie ci to plon pra cy mło -
dych eko lo gów. To rów nież
bez poś red nie poz na nie nisz -
czy ciel skiej si ły ży wio łu i tra -
ge dii, któ ra dot knę ła miesz -
kań ców oko lic Płoc ka. 

Ak cja zor ga ni zo wa na by ła
w ra mach mię dzy na ro do wej
kam pa nii Sprzą ta nie świa ta,
w któ rą ucz nio wie G6 an ga -
żu ją się już od wie lu lat. 
W tym ro ku od by wa ła się ona
pod ha słem Chroń my bio róż -
no rod ność – se gre guj my od -
pa dy. Do udzia łu w ak cji
szko łę za pro si ło Re gio nal ne
Cen trum Edu ka cji Eko lo gicz -
nej. Za ję cia te re no we po prze -
dzo ne zo sta ły po ga dan ka mi,
pod czas któ rych pod kre śla no
jak du że zna cze nie dla fun -
kcjo no wa nia eko sy ste mów

ma se gre ga cja od pa dów, pow -
tór ne wy ko rzy sta nie ma ku la -
tu ry oraz re cy kling pla sti ku.

Usu wa nie za nie czysz czeń by -
ło dla mło dzie ży nie tyl ko czy -
nem na rzecz śro do wi ska, ale

sta no wi ło rów nież waż ną lek cję
so li da ryz mu spo łecz ne go.

Zes pół re dak cyj ny
Gim na zjum nr 6 

pod kie run kiem 
Ma gda le ny Mi chal skiej

Gim na zja li ści ze bra li kil ka na ście wor ków śmie ci
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Po mo gli po wo dzia nom
Ucz nio wie klas eko lo gicz nych I f, II f oraz kla sy I d z Gim na zjum nr 6 wraz ze swy -
mi ko le ga mi za szkół w Świ nia rach i Słu bi cach po rząd ko wa li te re ny nad wi -
ślań skie. Zdo by te pod czas za jęć

umie jęt no ści poz wo lą le piej
ra dzić so bie z co dzien ny mi
kło po ta mi zwią za ny mi z wy -
cho wy wa niem dziec ka. War -
szta ty po pro wa dzi Wie sła wa
Rut kow ska, do świad czo ny
pe da gog, wie lo let ni do rad ca
me to dycz ny, któ ra od wie lu
lat uczy ro dzi ców i na u czy -
cie li sku tecz ne go roz wią zy -
wa nia prob le mów wy cho -
waw czych. 

Za ję cia przez na czo ne są dla
ro dzi ców, któ rzy chcą wzbo-
ga cać i do sko na lić swo je
umie jęt no ści w za kre sie me tod
wy cho waw czych. Cykl war sz-
ta tów bę dzie obej mo wał mi ni -
mum 20 go dzin. Pier wsze
spot ka nie in for ma cyj ne od -
bę dzie się 13 paź dzier ni ka 

o godz. 17 w Miej skim Cen-
trum Roz wią zy wa nia Prob le -
mów Spo łecz nych przy ul. Mi -
sjo nar skiej 22. 

Za pi sy przyj mu ją wy cho -
waw cy, dy rek to rzy przed-
szko li i żłob ków oraz Be a ta
Sta nusz kie wicz – pra cow nik
Wy dzia łu Zdro wia i Spraw
Spo łecz nych, tel. 24/ 367 17
20, 367 17 04 i Wie sła wa
Rut kow ska – pro wa dzą cą za -
ję cia, tel. 603 328 412. 

Udział w war szta tach jest
bez płat ny, kosz ty po kry wa
Urząd Mia sta Płoc ka.
Zgło sze nia przyj mo wa ne bę -
dą do 7 paź dzier ni ka. Ze
wzglę du na ogra ni czo ną licz -
bę miejsc o udzia le w war sz-
ta tach de cy du je ko lej ność
zgło szeń. (seb)

Trud no być ro dzi cem
Ro dzi ce ma łych dzie ci mo gą wziąć udział w war szta tach
pt. Do sko na le nie umie jęt no ści wy cho waw czych.

Sy stem SMS bę dzie słu żył
m.in. do po wia da mia nia miesz -
kań ców o za gro że niu po wo -
dzio wym, naj bliż szych im pre -
zach kul tu ral nych, bez płat nych
pro gra mach pro fi lak tycz nych
czy ak cjach pro wa dzo nych
przez Urząd Mia sta.

Od po cząt ku paź dzier ni -
ka PŁOC KI IN FO-SMS bę -
dzie roz po wszech nio ny wśród
miesz kań ców.

Aby za pi sać się do jed nej 
z grup te ma tycz nych na le ży wy -
słać sms o wy bra nej tre ści na
nu mer te le fo nu 886 786 379:

1) że by otrzy my wać wia do -
mo ści ze wszyst kich grup

(WIA DO MO ŚCI PŁOCK), na -
le ży w tre ści sms-a wpi sać
wp.plock.

2) że by otrzy my wać wia do -
mo ści z gru py WY DA RZE NIA
I KUL TU RA, na le ży w tre ści
sms-a wpi sać wik.plock 

3) że by otrzy my wać wia do -
mo ści z gru py ZDRO WIE, na -
le ży w tre ści sms-a wpi sać
zdr.plock

4) że by otrzy my wać wia do -
mo ści z gru py SPORT I TU RY -
STY KA, na le ży w tre ści sms-a
wpi sać sit.plock 

5) że by otrzy my wać wia do -
mo ści z gru py WAŻ NE KO -
MU NI KA TY (z za kre su za rzą -

dza nia kry zy so we go), na le ży 
w tre ści sms-a wpi sać wk.plock 

6) że by otrzy my wać wia do -
mo ści z gru py EDU KA CJA, na -
le ży w tre ści sms-a wpi sać
edu.plock 

Aby wy pi sać się z jed nej 
z grup te ma tycz nych na le ży
wy słać sms o wy bra nej tre ści, 
do da jąc po krop ce „ka suj”, 
np. że by wy pi sać się z gru py
WIA DO MO ŚCI PŁOCK, na -
le ży w tre ści sms-a wpi sać
wp.plock.ka suj i wy słać na nu -
mer te le fo nu: 886 786 379.

Ana lo gicz nie na le ży wy słać
sms-y o tre ści: wik.plock.ka suj,
zdr.plock.ka suj, sit.plock.ka suj,
wk.plock.ka suj, edu.plock.ka suj

Koszt SMS-a we dług cen ni -
ka posz cze gól ne go ope ra to ra
ko mór ko we go po no szo ny jest
tyl ko w trak cie za pi sy wa nia 
i wy pi sy wa nia się z da nej 
gru py. (bp)

SMS wszyst ko ci po wie
Urząd Mia sta Płoc ka wdro ży sy stem po wia do mień SMS
umoż li wia ją cy na tych mia sto wą i bez poś red nią ko mu ni -
ka cję z miesz kań ca mi Płoc ka.

– Straż ni cy kon tro lu ją wpro -
wa dza nie do han dlu na tar go -
wi ska ar ty ku łów po cho dze nia
zwie rzę ce go i ro ślin ne go – in -
for mu je Jo lan ta Gło wac ka,
rzecz nik pra so wy Stra ży Miej -
skiej. – Cho dzi mię dzy in ny mi
o sprze da wa ne se ry, śmie ta nę,
drób i grzy by. 

Kon tro le prze pro wa dza ne są
z pra cow ni ka mi In spek to ra tu
We te ry na rii i Po wia to we go In -
spek to ra tu Sa ni tar ne go. – Na
ra zie nie stwier dzi liś my żad-
nych nie pra wi dło wo ści – mó -
wi Gło wac ka. Rzecz nik zwra -
ca jed nak uwa gę, że han del
grzy ba mi na tar go wi sku przy

ul. Rem bie liń skie go jest za ka -
za ny. Na to miast ci, któ rzy
chcą sprze da wać je przy ul.
Kró le wiec kiej mu szą mieć
spe cjal ne za świad cze nie z sa -
ne pi du. Tam grzy boz naw ca
spraw dza czy wszyst kie oka zy
na da ją się do spo ży cia. Atest
wy da wa ny jest bez płat nie i jest
waż ny przez 48 go dzin.

– Po ma ga my tak że tym, któ -
rzy ma ją wąt pli wo ści czy ze -
bra ne przez nich grzy by na
pew no na da ją się do je dze nia
– za pew nia Ro mu ald Ostrow s-
ki, dy rek tor Po wia to wej Sta cji
Sa ni tar no -E pi de mio lo gicz nej
w Płoc ku. (m.d.)

Grzy by pod kon tro lą
Za nim zjesz grzy by, naj pierw sprawdź czy nic ci nie gro zi.
Bez płat nie swo je zbio ry mo żna prze ba dać w sa ne pi dzie. 

Miesz kań cy Płoc ka w wie ku
65 lat i po wy żej mo gą sko rzy -
stać z bez płat nych (fi nan so wa -
nych z bu dże tu mia sta) szcze -
pień prze ciw ko gry pie. Przy
za pi sach pod uwa gę bra ny jest
rok uro dze nia. Szcze pie nia
wy ko nu ją przy chod nie: NZOZ
„Gryf – Med”, ul. Gie rzyń -
skie go 17, NZOZ CM „Ome -
ga”, ul. Jas na 13, NZOZ „Bo -
ro wi czki”, ul. Bo ro wic ka 3b,

NZOZ „Esku lap”, ul. 1 Ma ja
7a, NZOZ „Na sza Przy chod -
nia”, ul. Czwar ta ków 4, NZOZ
CM „Pe tro Lek”: sie dzi ba
głów na ul. Che mi ków 7, fi lia
nr 3, ul. Ku trze by 11, NZOZ
„Płoc ki ZOZ” – Przy chod nia
Pod sta wo wej i Spe cja li stycz -
nej Opie ki Zdro wot nej ul.
Mio do wa 2, Przy chod nia POZ
ul. Zie lo na 40 Przy chod nia
POZ ul. Gó ry 7, Przy chod nia

Pod sta wo wej i Spe cja li stycz -
nej Opie ki Zdro wot nej ul. Re -
ja 15. Pa cjen ci za pi sa ni do
przy chod ni in nych, niż wy żej
wy mie nio ne, mo gą ko rzy stać
ze szcze pień re a li zo wa nych
przez NZOZ „Płoc ki ZOZ”. 

Wię cej na te mat bez płat nych
pro gra mów zdro wot nych fi nan -
so wa nych z Bu dże tu Mia sta
Płoc ka na stro nie plock.eu w za -
kład ce „Czas na zdro wie”. (ab)

Szcze pie nia prze ciw gry pie

Na ofe ro wa ne do sprze da ży grzy by 
trze ba mieć atest z sa ne pidu
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Jak ma się coś do prze ka za -
nia, to za czy na być to ob se sją –
gdzie kol wiek się jest i bez
wzglę du na to, ile ma się lat. 
I do pó ki star cza si ły i zdro wia
nie ma spo czyn ku. Oczy wi ście
w pew nym sen sie jest to przy-
jem ne. Weź my Po lań skie go –
ma pra wie 80 lat, a wciąż 
opo wia da tę sa mą hi sto rię – 
o czło wie ku wma ni pu lo wa nym
w oko licz no ści, któ re go prze ra -
sta ją i z któ ry mi nie bar dzo da je
so bie ra dę, tak jak w je go ostat-
nim fil mie „Au tor Wid mo”.
Zresz tą już te raz za po wie dział,
że w na stęp nym ro ku za czy na
pra cę nad ko lej nym fil mem. Ar -
ty ści ma ją ta kie nie na sy co ne po -
żą da nie gło sze nia włas nej idei. 
I to przez ca łe swo je ży cie.

Wspom nia łeś, że w cią gu ro -
ku stra ci łeś trzy bli skie oso by.
Czy kom po no wa nie i gra nie
jest dla cie bie ro dza jem te ra -
pii, ucie czką od te go smut ku?

W pew nym sen sie tak. Ale to
wszyst ko jest bar dzo dziw ne.
Kie dy umarł mój ta ta nie by łem
w sta nie na pi sać choć by jed nej
nu ty. Pra wie nie mog łem spać.
A kie dy kil ka mie się cy póź niej
ode szła mo ja ma ma spa łem
niez wy kle spo koj nie, by łem to -
tal nie wy ci szo ny i spo koj ny –
jak ma łe dziec ko. Czu łem spo -
kój w każ dej ko mór ce mo je go
cia ła. Czu łem, że każ da naj -
mniej sza na wet ko mór ka mo je -
go cia ła pa mię ta ten spo kój ja ki
wno si ła ma ma w mo je ży cie.
Dziś nie wiem, czy dzię ki te mu
mu zy ka, któ rą na pi szę bę dzie
in na. Pew nie w ja kimś stop niu
tak, ale nie je stem te go pew ny.

Sko ro je steś my przy two rze -
niu mu zy ki, po wiedz jak pra -
cu jesz w stu dio. Czy na gry -
wasz kil ka wer sji te go sa me go
utwo ru nie mal że „li ve”, a po -
tem wy bie rasz naj lep szą wer-
sję? Czy mo że jest to żmud na
pra ca nad każ dym dźwię kiem,
nad każ dą ścież ką, któ re po -
tem skła dasz w jed ną ca łość?

To bar dzo in te re su ją cy te mat.
Pró bu ję zna leźć roz wią za nie łą -
czą ce ni czym nie kon tro lo wa ne
im pro wi za cje na ży wo, gdy au -
ten tycz nie ro dzi się coś no we go,
in ne go, cie ka we go – z by ciem
jak ar chi tekt, pro jek tu ją cym bu -
dy nek od fun da men tów po sam
dach ze wszyst ki mi de ta la mi.
My ślę, że ide a łem by ło by płyn -
ne prze cho dze nie z jed ne go spo -
so bu w dru gi.

Ostat nie two je pły ty nie są
już tak dy na micz ne, jak te 

z po cząt ku twór czo ści. Mu zy -
ka jest bar dziej sto no wa na,
spo koj niej sza. Te raz wo lisz
ta ką bar dziej sto no wa ną mu -
zy kę?

To róż nie. „Teo & Tee” by ło
mu zy ką pro sto z par kie tu ta -
necz ne go, a po przed nie pły ty
rze czy wi ście by ły ta kie jak mó -
wisz. Kie dy pa trzę w prze szłość,
to chy ba rze czy wi ście nie in te -
re su ją mnie dy na micz ne pio sen -
ki. Krót kie for my, w któ rych nie
mo gę zbu do wać na stro ju, po ba -
wić się ko lo ra mi mu zy ki. Lu bię
for my jak w tzw. sym fo nicz nym
ro ku – epic kie dłu gie utwo ry, 

w któ rych moż na, tak jak w mu -
zy ce sym fo nicz nej, przejść 
z jed ne go na stro ju w kom plet nie
in ne kli ma ty pod czas te go sa -
me go utwo ru. Dzię ki te mu ma -
my w jed nej for mie róż ne per-
spek ty wy na ten sam te mat.

Czy to oz na cza, że wo lisz
dłuż sze for my niż krót kie pio -
sen ki?

Trzy mi nu to we pio sen ki na ro -
dzi ły się w la tach 50., bo ta ki był
prze mysł mu zycz ny. Sin gle by -
ły pod sta wo wym noś ni kiem.
Sza fy gra ją ce opar te by ły tyl ko
na sin glach. Ale mu zy ka in stru -
men tal na, bez słów, nie pa su je

do te go for ma tu. My ślę, że Eu -
ro pa ma bar dzo dłu gie tra dy cje
w mu zy ce kla sycz nej, któ ra nie
jest opar ta na sy ste mie współ -
czes ne go show biz ne su. Pop czy
rock jest tak po pu lar ny w Ame -
ry ce, bo to prze de wszyst kim
mu zy ka mło de go po ko le nia, 
a spo łe czeń stwo w Sta nach
wciąż jesz cze jest sto sun ko wo
mło de. Mu zy ka elek tro nicz na 
i współ czes na w pro stej li nii
wy wo dzi się z mu zy ki kla sycz -
nej. Zresz tą to właś nie tu, w Eu -
ro pie ma my sil ną sce nę mu zy ki
elek tro nicz nej, bo my wy wo dzi -
my się z tra dy cji dłu gich utwo -

rów kla sycz nych. Dłu go mik su -
ją cy DJ-e nie są zbyt po pu lar ni
w Ame ry ce – to ra czej na sza,
eu ro pej ska spe cja li za cja. To
wy ni ka z na szych ko rze ni.
Oczy wi ste jest więc to, że po do -
ba ją mi się dłu gie for my.
Owszem, po do ba ją mi się tak że
krót sze pio sen ki, ale jed nak
obec nie nie wy o bra żam so bie
swo jej mu zy ki bez dłuż szych
form. Przy naj mniej w tym mo -
men cie.

Jak już roz ma wia my o mu -
zy ce, o ko rze niach, to po wiedz
cze go słu chasz pry wat nie. Nie
ja ko gu ru mu zy ki elek tro nicz -
nej, ale tak – w do mu, w sa mo-
cho dzie.

To za le ży od na stro ju. Słu -
cham jaz zu – ta kich wy ko naw -
ców jak Chet Ba ker, Mi les Da -
vis. Ale tak że ta kich ar ty stów
jak Ni no Ro ta, two rzą cych mu -
zy kę do kla sycz nych fil mów Vi -
scon tie go czy Fel li nie go. Cza sa -
mi słu cham też he a vy me ta lu –
lu bię AC/DC, Me ta li kę. Lu bię
Be at le sów. Bar dzo lu bię tak że
słu chać róż ne go ro dza ju mu zy ki
elek tro nicz nej. Nie daw no bar-
dzo spo do bał mi się al bum 
nor we skiej gru py Röyk sopp. 
Bardzo lu bię oba al bu my Un -
der world. Po do ba mi się MO -
BY, je go ostat nie go al bu mu słu -
cha łem na praw dę czę sto. Słu -
cham wszyst kie go od La dy Ga -
ga do Mah le ra czy Cho pi na.

Część dru ga roz mo wy w na -
stęp nym wy da niu „Sy gna łów
Płoc kich”.

Do koń cze nie ze str. 1

Od La dy Ga ga do Cho pi na

Je an Mi chel Jar re 
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Ostat ni dzwo nek
Moż na jesz cze ku pić bi le ty na li sto pa do wy kon cert Je an

Mi chel Jar re’a w Płoc ku, trze ba jed nak się pos pie szyć. 
W Cen trum In for ma cji Tu ry stycz nej przy Sta rym Ryn ku 8
(tel. 24/367 19 44) po zo sta ło oko ło 200 bi le tów. (ab)

Dla na szych Czy tel ni ków ma my bi le ty na kon cert Je an Mi -
chel Jar re’a w Or len Are nie. Ar ty sta wy stą pi w Płoc ku 13 li -
sto pa da. Oso by, któ re od po wie dzą po praw nie na py ta nie wez -
mą udział w lo so wa niu na gro dy – pod wój ne go za pro sze nia na
kon cert me ga gwia zdy mu zy ki elek tro nicz nej.

Ja ką zna ną an giel ską ak tor kę Je an Mi chel Jar re 
po ślu bił w 1978 r.

Roz strzy gnię cie kon kur su z nr 16 „Sy gna łów Płoc kich”

Jed ny mi z pier wszych zes po łów J.M. Jar re’a był „My ste res
IV oraz „Les Dust bins” („Śmiet ni ki”), z któ rym wy stą pił w
fil mie fa bu lar nym. Je go ty tuł brzmi „Chło pa ki i dziew czy ny”,
a wy re ży se ro wał go Etien ne Per rier.

Za po da nie po praw nej od po wie dzi na gro dę – pod wój ne za -
pro sze nie na kon cert Jar re’a w Płoc ku wy lo so wał Piotr Kuś -
mierz. Po od biór bi le tów za pra sza my do re dak cji „Sy gna łów
Płoc kich” do 15 paź dzier ni ka. (ab)

Wy graj bi let na Jar re’a
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Do 16 paź dzier ni ka w Książ -
ni cy Płoc kiej mo że my oglą dać
wy sta wę „Poś ród nut ry su nek
kre ślo ny i sło wo”, po ka zu ją cą
zu peł nie in ne go Cho pi na. 

– Je go ży cie zdo mi no wa ła
mu zy ka, ale Fry de ryk miał wie -
le ta len tów – opo wia da au tor ka
wy sta wy Ewa Li lian na Ma tu -
siak. – Mógł od no sić suk ce sy
ja ko ak tor, li te rat czy ry sow nik. 

Ma ły Fry cek do sko na le
wszyst kich prze drzeź niał.
Pan dia be łek, jak na zy wa ła
go to wa rzysz ka z dzie cię cych
lat, po tra fił do sko na le na-
śla do wać go ści by wa ją cych 
w sa lo nie je go ro dzi ców.
Gry wał też w do mo wych te a -
trach. 

Zna ko mi ty kom po zy tor był
też wiel kim sma ko szem, by -

wal cem zna nych re sta u ra cji
By wał dość wy bred ny i miał
ulu bio ne po tra wy. Na jed nej z
wy sta wo wych plansz (wszys-
t kie ma ją tło w fioł ko wym
ko lo rze) moż na od na leźć me -
nu z ko la cji Cho pi na i je go
przy ja ciół z 1840 ro ku.

Oglą da jąc wy sta wę i czy ta -
jąc licz ne opi sy przy zdję-
ciach poz na je my nie wiel kie -
go kom po zy to ra, ale wszech-
stron nie uta len to wa ne go sa lo -
now ca z do brym gu stem 
i mnó stwem przy ja ciół.

Na wer ni sa żu wy sta wy,
któ ry od był się 23 wrześ nia,
nie za bra kło mu zy ki. Cho pi -
now skie pieś ni zaś pie wa ła
so pra nist ka Jo lan ta Tysz kie -
wicz przy for te pia no wym
akom pa nia men cie Ma rii Mie -
czy kow skiej. 

Go ście wer ni sa żu mie li też
oka zję spró bo wać so cha -
czew skie go „Ma zur ka Cho pi -
na”, słod kiej wi zy tów ki Ro -
ku Cho pi now skie go z Ma zo -
wsza. am

Z ta len tem do ży cia
Fry de ryk Cho pin uwiel biał ko lor fio le to wy, a je go uko cha ny mi kwia ta mi 
by ły fioł ki. Kie dy nie mógł zdo być świe żych kwia tów, to w sa lo nie roz py lał 
per fu my o ich za pa chu.

Na pią tą edy cję fe sti wa lu
zgło szo no w su mie 40 prac.
Oce nia ją je ko mi sje kon kur so -
we w róż nych mia stach Pol ski.
W Płoc ku w skład ju ry wesz li
człon ko wie Płoc kie go To wa -
rzy stwa Fo to gra ficz ne go: Jan
Drze wiec ki, To masz Dzwon -
kow ski, Ha li na Płu cien nik,
Ma rek Trzciń ski i Do ro ta La -
ur. Pun kty, któ re przyz na li
płoc cy ju ro rzy zo sta ną do da ne
do ca łej pu li i bę dą mia ły
wpływ na wy ło nie nie zwy cięz -
ców. Roz strzy gnie cie kon kur -
su na stą pi 20 paź dzier ni ka 
w Szcze ci nie, gdzie znaj du je
się sie dzi ba ko or dy na to ra
ogól no pol skie go czy li Fo to -
klu bu „Za mek”. 

Pub licz ność pod czas je dy -
ne go po ka zu w No wym Ki nie
Przed wioś nie obej rza ła 11 dia-
po ram (te, któ re otrzy ma ły
pun kty od płoc kie go ju ry).
Moż na je okre ślić ja ko spek ta -
kle stwo rzo ne z fo to gra fii, do
któ rych do da no dźwięk – mu -
zy kę lub nar ra cję. – Nie na le ży
te go my lić z tak zwa nym sli -
des how, czy li po ka zem zdjęć 
z pod kła dem mu zycz nym – wy -

jaś niał Jan Drze wiec ki. Wśród
po ka za nych dia po ram by ły
m.in. opo wie ści o zwy kłych –
niez wy kłych lu dziach, np.
„Ostat ni ta ki ze cer”, o prze mi -
ja niu – „Kos mos wy o braź ni”,
o dy le ma tach współ czes nych
lu dzi i za gu bie niu w świe cie –
„Gdzie je stem” czy na wią zu ją -
cy do ka ta stro fy ją dro wej 
w Czar no by lu „Pry peć – czas
za trzy ma ny”. 

Płoc cy ju ro rzy naj wy żej
oce ni li „Czyn nik ludz ki” 
Ro ber ta Pra na ga la. Pub licz -
ność w ku lu a rach chwa li ła
też „Za lo tów czar”, niez wy -
kle dy na micz ną, z pięk ny mi
zdję cia mi i ener ge tycz ną mu -
zy ką opo wieść o tań cu go do -
wym or łów.

– W tym ro ku nikt z Płoc ka
nie zgło sił swo jej pra cy na
kon kurs, ale po to włą czy liś my
się w tę im pre zę, że by przyb li -
żyć dia po ra mę w na szym mie ś-
cie – wy jaś niał Ar tur Kras,
pre zes PTF. – Mo że za rok ktoś
z na szych fo to gra fów sta nie 
w kon kur so we szran ki? Trze ba
mieć po pro stu do bry po mysł.

Ali na Bo czkow ska 

Pry peć – czas za trzy ma ny

Fo to gra ficz ne spek ta kle
Dia po ra ma choć nie jest zja wi skiem no wym, nie jest po -
wszech nie zna na. Mo że zmie ni to Ogól no pol ski Fe sti wal
Dia po ram Cyf ro wych, któ ry po raz pier wszy za wi tał tak że
do Płoc ka.

Róż ne ta len ty Cho pi na moż na od kryć na wy sta wie
w Książ ni cy Płoc kiej

Wer ni saż od bę dzie się w
Płoc kim Oś rod ku Kul tu ry 
i Sztu ki – Do mu Dar mstadt
(Sta ry Ry nek 8) 5 paź dzier ni ka
o godz. 18; wstęp wol ny. 

Fo to klub Dar mstadt – ist nie -
ją cy od 1951 ro ku – łą czy lu -
dzi in te re su ją cych się fo to gra -
fią, któ rzy chcą po sze rzać
swo je do świad cze nia i umie -

jęt no ści w te o rii i prak ty ce. Te
wspól ne ce chy stwa rza ją ra my
do róż no rod nych pro jek tów,
se mi na riów i wy staw, po przez
któ re Fo to klub – li czą cy oko ło
70 człon ków – od gry wa waż ną
ro lę w ży ciu kul tu ral nym mia -
sta Dar mstadt. 

Wy sta wa czyn na bę dzie do
24 paź dzier ni ka. opr. (m.d.)

Fo to z par tner skie go mia sta
Dar mstadt 2010 – to ty tuł wy sta wy fo to gra ficz nej au tor -
stwa człon ków Fo to klu bu Dar mstadt.

Je den z najwspa nial szych
utwo rów mu zycz nych –
„Har mo nie mes se” Jo sep ha
Hayd na zabrz miał w Ba zy li -
ce Ka te dral nej w ra mach VIII
Mię dzy na ro do we go Fe sti wa -

lu Płoc kie Dni Mu zy ki Chó -
ral nej. Z Pol ską Or kie strą
Ra dio wą pod dy rek cją Łu ka -
sza Bo ro wi cza wy stą pi ły
chó ry Pu e ri et Pu el lae Can to -
res Plo cen ses przy go to wa ne

przez An nę i Wik to ra Bram s-
kich oraz so li ści ope ry ki jow -
skiej. Kon cert zo stał za re je -
stro wa ny i bę dzie wy da ny 
na pły cie CD.

Alina Boczkowska

Muzyka Haydna w ba zy li ce

W kon cer cie wy stą pi li zna ko mi ci pol scy i ukra iń scy ar ty ści 
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Wy sta wy po kon kur so wej
ko mik su jed no pla szo we go
„Wiel kie rocz ni ce hi sto rycz -
ne: Bi twa pod Grun wal dem
1410, Obro na Płoc ka 1920”
już nie ma. 

Krót ki ży wot ek spo zy cji
(tyl ko dwa ty god nie) ma ją
zre kom pen so wać ga dże ty do -
stęp ne w PGS, czy li ga zet ka
ko mik so wa, nie ty po wy ka ta -
log i ka len darz. 

Pod czas wer ni sa żu (15
wrześ nia) dy rek tor Je rzy Ma -
zuś wrę czył na gro dy zwy -
cięz com – Ro ma no wi Ga jew -
skie mu z War sza wy (I na gro -
da, 4000 zł) i Mi ko ła jo wi
Rab ke z Gli wic (II na gro da,
3000 zł). Nie o bec ny był zdo -
byw ca III na gro dy (2000 zł)
Piotr Per łow ski z Sos now ca
oraz dwój ka wy róż nio nych –
Ja cek Frąś i Grze gorz Ja nusz,
zna ni płoc cza nom z „Tra -
ge dyi Płoc kiej” – ko mik su 
o Zie mo wi cie III.

– Po cząt ko wo miał pow stać
sce na riusz, a po tem ry sun ki,
ale mój sce na rzy sta był za ję -
ty, czas ucie kał, więc mu sia -
łem sam coś wy my ślić. Po -
mysł przy szedł szyb ko. Pra ca
nad je go re a li za cją za ję ła ty -
dzień. Jak po ka za łem szkic
zna jo mi po wie dzie li: Puk nij
się w czo ło, to nie przej dzie.
Też w pew nym mo men cie
stra ci łem wia rę, ale pra ca zo -
sta ła roz po czę ta, trze ba by ło
ją do koń czyć – mó wi Ro man
Ga jew ski au tor zwy cię skiej

„Kar my”. – Czy się cie szę?
Oczy wi ście. Suk ces za pew ni -
ło mu dość od waż ne, ale cie -
ka we po łą cze nie obu dat –
1410 i 1921 – na jed nej plan-
szy ko mik su, poz ba wio ne go
dia lo gów. 

Zwy cięz ca ma 28 lat. Kil ka
lat stu dio wał ar chi tek tu rę, ale
dy plo mu uczel ni nie ma, po -
dob nie jak pra cy, tej za wo do -
wej, bo w ogó le to ma jej
spo ro. Ry su je ko mik sy, od
ro ku. Na ra zie ama tor sko,
czę sto na po dob ne do płoc -
kie go kon kur sy, np. og ło szo -
ne przez Mu ze um Pow sta nia
War szaw skie go czy Mię dzy -
na ro do wy Fe sti wal Ko mik su
w Ło dzi. Jak sam mó wi ry -
sun ki pow sta ją ręcz nie na pa -
pie rze. Po tem skan i wle wa -
nie ko lo rów w pro gra mie
gra ficz nym. Kim są je go mi s-
trzo wie? To Todd McFar la ne
i Si mon Bis ley.

Wśród pre zen to wa nych na
wy sta wie plansz uwa gę przy-
cią gał nie co ste am pun ko wy,
za baw ny „Ze gar mistrz Jan
Pet to” An drzej Bo ga czy ka 
w dość za ska ku ją cy spo-
sób na wią zu ją cy do po sta ci
Ta dzia Je zio row skie go czy
„Rok 1920” Ar ka diu sza Pruc-
na la, któ ry się gnął po cie ka -
wy, cha rak te ry stycz ny epi zod
z walk. W bo ha te rze je go ko -
mik su ła two moż na roz poz -
nać Jó zia Kacz mar skie go. Po -
za tym plan sza jest cie ka wie,
ek spre syj nie na ry so wa na. (rł)

Kar ma umysł kar mi 
Jak po ka za łem szkic, zna jo mi po wie dzie li: Puk nij się 
w czo ło, to nie przej dzie – opo wia dał Ro man Ga jew ski,
zwy cięz ca kon kur su na ko miks hi sto rycz ny roz strzy gnię -
ty przez Płoc ką Ga le rię Sztu ki.

Jest on nie tyl ko od twór cą
głów nej ro li Ot to na von Kir -
ste na – ry ce rza z za sa da mi, 
ale rów nież współ sce na rzy stą 
i kie row ni kiem pro duk cji. Szy-
mon Szy mań ski, któ ry jest re -
ży se rem „Dru ży ny”, na pi sał
sce na riusz w 2001 ro ku. Po tem
za jął się pra cą za wo do wą (pra-
co wał m.in. ja ko re ży ser se ria li
ani mo wa nych w Eu ro com Stu-
dio). W ubieg łym ro ku po wró -
cił do pra cy nad sce na riu szem,

w któ rej po ma gał mu ak tor
płoc kie go te a tru – Piotr Ba ła –
pry wat nie mi łoś nik tol kie now -
skiej try lo gii. Ba ła za grał już 
w cie ka wej etiu dzie Szy mań -
skie go „Twarz z gip su”.

Ak cja „Dru ży ny” to czy się 
w zmy ślo nym świe cie (któ re -
mu naj bli żej do Eu ro py z XV 
i XVI w.), w któ rym od naj dzie -
my mo ty wy fil mu dro gi, kry -
mi na łu i fil mu przy go do we go.
Nie bę dzie efek tów spe cjal nych

w sty lu Pe te ra Jac kso na (choć
pew ne są prze wi dzia ne) nie tyl -
ko ze wzglę du na skrom ny bu -
dżet, ale rów nież z chę ci sku-
pie nia się na tym, co dzie je się
mię dzy bo ha te ra mi, a nie na la -
ta ją cych smo kach.

Eki pa fil mo wa to lu dzie 
z róż nych śro do wisk, pa sjo na ci
z bractw ry cer skich, oso by zaj-
mu ją ce się ani ma cja mi, re a li za -
cją do ku men tów i re klam, 
a tak że dzia ła ją cy w or ga ni za -
cjach po za rzą do wych. – Dzień
zdję cio wy trwał czę sto od ra na
do 2 w no cy, raz na wet do
czwar tej, a o 7 trze ba by ło
wstać i nikt nie na rze kał – mó -
wi Piotr Ba ła. Wię kszość zdjęć
pow sta ła la tem w pod war szaw -
skich la sach, na zam ku czer-
wiń skim, w Sier pcu, Ko sze -
lów ce i oko li cach Cier sze wa.

Wkrót ce film bę dzie udź wię -
ka wia ny. Za in te re so wa nie nim
wy ra zi li przed sta wi cie le sie ci
kin stu dyj nych, bo w za ło że -
niach twór ców „Dru ży na” to
pro duk cja nie za leż na, ale krę co -
na pro fe sjo nal nie. Jest pró bą
zmie rze nia się z te ma ty ką fan ta -
sy, rzad ko po dej mo wa ną przez
pol skich re ży se rów, a je śli już to
re a li zo wa ną nie u dol nie. Pre mie -
ra pla no wa na jest na wios nę. Pa -
tro nat nad pro duk cją ob ję ła re -
dak cja „No wej Fan ta sty ki”. Na
jej stro nie in ter ne to wej na bie żą -
co moż na śle dzić i ko men to wać
wy da rze nia na pla nie. (rł)

„Drużynę” będzie można zobaczyć 
już wiosną przyszłego roku

FO
T.
 K

R
Z
Y
S
Z
TO

F 
K
A
LI
Ń
S
K
I

Wiedź mi na pom ści my
Sce na riusz pow stał ze wście kło ści po obej rze niu fil mo wej wer sji „Wiedź mi na”,
film zaś z mi ło ści do ki na fan ta sy. „Dru ży na” to peł no me tra żo wa, pro fe sjo nal -
na pro duk cja, nad któ rą pra cu je obec nie Piotr Ba ła. 

Ro man Ga jew ski, zdo byw ca pier wszej na gro dy 
i jego komiks
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Z ba dań prze pro wa dzo nych
w 2009 r. przez In sty tut Ba daw -
czy SMG/KRC Mil lward
Brown wy ni ka, że choć Po la cy
wy ka zu ją – przy naj mniej na po -
zio mie de kla ra tyw nym – co raz
bar dziej przy chyl ny sto su nek
do osób nie peł no spraw nych,
naj mniej ak cep to wa ne są oso by
z prob le ma mi in te lek tu al ny mi.
Po dob ne do świad cze nia ma
Sto wa rzy sze nie OTO JA ob ser -
wu jąc dość po wszech ne zja wi -
sko ostra cyz mu kul tu ral ne go
twór ców art brut (sztu ka tzw.
„su ro wa” two rzo na m.in. przez

oso by nie peł no spraw ne), któ -
rych dzie ła są igno ro wa ne al bo
trak to wa ne go rzej niż dzie ła ar -
ty stów „zdro wych” i tzw. „pro-
fe sjo nal nych”. 

Pró bą zmia ny te go wi ze run -
ku jest re a li za cja pro gram edu -
ka cji spo łecz nej i kul tu ral -
nej, kształ tu ją ce go po zy tyw ny
obraz oso by nie peł no spraw nej
in te lek tu al nie „OTO ONI”. 
W sier pniu w Ga le rii OTO JA
prze pro wa dzo ne zo sta ły war -
szta ty i wy kła dy do ty czą ce hi -
sto rii sztu ki nie peł no spraw -
nych in te lek tu al nie i z za bu -

rze nia mi psy chicz ny mi oraz
hi sto ria i za ło że nia pro jek tu
„Oto ja”. Pod ko niec sier pnia
gru pa naj star szej mło dzie ży
wy je cha ła na ple ner ma lar ski
do Za krze wa, gdzie po ma ga ła
twór com nie peł no spraw nym w
pra cy, or ga ni zo wa ła czas wol -
ny, wy cie czki. Gru pa młod sza
od wie dzi ar ty stów w do mach
po mo cy spo łecz nej w paź -
dzier ni ku. W li sto pa dzie
wspól nie z mło dzie żą zo sta nie
zor ga ni zo wa na wy sta wa po -
ple ne ro wa. 

3 grud nia w Mię dzy na ro do -
wym Dniu Osób Nie peł no -
spraw nych za pla no wa no w Ga -
le rii OTO JA „Hol ly Brut” –
czy li po kaz pol skich i za gra -
nicz nych fil mów o twór cach art
brut. Pro jekt zo stał do fi nan so -
wa ny ze środ ków Fun da cji Fun-
dusz Gran to wy dla Płoc ka. (rł)

Oto oni w plenerze
Pod czas ple ne ru pra co wa li ra mię w ra mię. Ar ty ści art brut
i mło dzież sku pio na wo kół sto wa rzy sze nia OTO JA. Trwa
re a li za cja pro jek tu OTO ONI wspar te go przez fun da cję
Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka. 



1 października 2010  | Sygnały Płockie nr 17 (239)

14 |  pomoc społeczna



Sygnały Płockie nr 17 (239)  | 1 października 2010 

15sport |

W pier wszej od sło nie tur nie -
ju udział wzię ło pra wie 80 za -
wod ni ków, któ rzy na sa li gim-
na stycz nej Gim na zjum nr 5 ro -
ze gra li 151 me czy. Prze ciw ni -
ka mi płoc kich mło dzi ków i ju -
nio rów by li za wod ni cy z 11
klu bów z ca łej Pol ski. Pod czas
za wo dów re pre zen tan ci UKS

„70” zdo by li pier wsze waż ne
pun kty do kla sy fi ka cji ogól nej
wio sen nych Mi strzostw Pol ski.

W ka te go rii mło dzi ka fa wo -
ryt ką tur nie ju by ła Ka ta rzy na
Koz łow ska z UKS „70”, któ ra
bez prob le mu po ko na ła ry wal -
ki i wy wal czy ła zło ty me dal.
Wspa nia le za gra ła rów nież w

grze mie sza nej w pa rze z Szy-
mo nem Ga piń skim, zdo by wa -
jąc z nim dru gie miej sce. 

Wi ce mi strzo stwo wy wal -
czył tak że płoc ki de bel dziew-
czę cy – Do mi ni ka Ja nic ka 
i Alek san dra Świą tek. 

Je dy ny płoc ki ju nior Łu kasz
Ję drze jak za jął 2. miej sce w gru -
pie prze gry wa jąc tyl ko z dwu -
me tro wym za wod ni kiem z Or -
ne ty w trzech wy rów na nych se -
tach. Tre ne ra mi za wod ni ków
UKS „70” są Mał go rza ta Sro ka
i An drzej Ro sia k, któ rzy za pra -
sza ją chęt nych do upra wia nia tej
olim pij skiej dy scy pli ny na za ję -
cia, któ re od by wa ją się SP nr 1 
i 22 oraz Gim na zjum nr 5 
w Płoc ku. (ma.s.)

Bad min ton

Do bry po czą tek 
W pier wszej po ło wie wrześ nia roz po czął się cykl ogól no -
pol skich tur nie jów bad min to na. Głów nym or ga ni za to -
rem co mie sięcz nych za wo dów jest Ucz niow ski Klub Spor -
to wy „70” ze Szko ły Mi strzo stwa Spor to we go. Fi nan so wo
im pre zę wspie ra Urząd Mia sta.

Po skrom nym trzy bram ko -
wym zwy cię stwie z War mią w
Ol szty nie na ina u gu ra cję li go -
wych zma gań, płoc cza nie
spot ka li się we włas nej ha li z
be nia min kiem Sta lą Mie lec
(12.09). 

Dwa ra zy gó rą
Mecz roz po czął się po my -

śli tre ne ra przy jezd nych Ry -
szar da Skut ni ka. Szyb kie
bram ki w pier wszych mi nu -
tach i pro wa dze nie 2:0 oś mie -
li ło go ści z Miel ca. Wo bec
nief ra sob li wo ści w ata ku gos -
po da rzy, Stal do 10. mi nu ty
pro wa dzi ła w Płoc ku 5:4.
Póź niej do gło su za czę li do -

cho dzić za wod ni cy Lar sa
Wal the ra, ale był to je dy nie
wy nik nie sku tecz no ści miel-
czan. Osta tecz nie szczy pior -
ni ści Sta li zesz li na przer wę
tyl ko z jed no bram ko wą stra tą. 

Po zmia nie stron Lars Wal -
ther po sta no wił chy ba nie ek -
spe ry men to wać z ro sza da mi
per so nal ny mi, jak to mia ło
miej sce w I po ło wie i de sy gno -
wał do gry naj sil niej szą sió -
dem kę ja ką dys po nu je. Na
środ ku ro ze gra nia sta nął Sło -
we niec Lu ka Do bel sek, na pra -
wym ro ze gra niu je go ro dak
Bo stian Ka vas, a pra wą stro nę
za my kał To masz Pa luch. Na
le wym ro ze gra niu za grał Piotr

Chrap kow ski, a obok nie go na
le wym skrzy dle Jo a kim Bac k-
strom. Płoc cza nie wy gra li
osta tecz nie ze Sta lą 30:28, lecz
styl w ja kim to uczy ni li po zo -
sta wiał wie le do ży cze nia. 

Z pew no ścią du żo lep sze za -
wo dy wy szły za wod ni kom Or -
len Wi sły ty dzień póź niej
(18.09) w ko lej nym spot ka niu,
mi mo że od by ło się ono na te -
re nie ry wa la. Po do piecz ni Lar -
sa Wal the ra udo wod ni li w Le -
gni cy, że w tym se zo nie bę dą
li czyć się w grze o naj wyż sze
ce le i po sku tecz nej grze, prze -
de wszyst kim w dru giej po ło -
wie me czu, po ko na li Ref lex
Miedź 32:21 (10:9). 

Re wanż za pół fi nał
Ko lej ny mecz Or len Wi sła ro -

ze gra ła we włas nej ha li (25.09)
z MMTS Kwi dzyn. Pier wsza
po ło wa spot ka nia to już tra dy -
cyj nie spo ra daw ka ner wo wo ści
w wy ko na niu szczy pior ni stów
Or len Wi sły Płock. Nie do kład ne
po da nia i nie przy go to wa ne rzu -
ty, to man ka ment nad któ rym
mu si jesz cze po pra co wać Lars
Wal ther i je go po do piecz ni. 
Do te go do szła jesz cze fe no me -
nal na po sta wa w bram ce przy-
jezd nych Se ba stia na Su cho wi -
cza, któ ry wy bro nił wie le pi łek 
z ak cji oraz trzy rzu ty kar ne 
pod rząd eg zek wo wa ne przez
płoc kich za wod ni ków. 

Do przer wy gra wy glą da ła re -
mi so wo, a prze wa ga jed nej
bram ki na ko rzyść płoc czan nie
gwa ran to wa ła miej sco wym do -
słow nie ni cze go. 

Po przer wie bram kę gos po da -
rzy za cza ro wał Mar cin Wi cha ry,
któ ry za stą pił do brze bro nią ce go
w pier wszej po ło wie Mor te na
Se ie ra. Że by do brze zo bra zo wać
prze bieg pier wszych 15 mi nut
dru giej czę ści spot ka nia wy star -
czy po wie dzieć, że MMTS zdo -
był w tym cza sie dwa go le, a Or -
len Wi sła dzie więć. Wy nik
24:16 w 45. mi nu cie ra czej prze -
są dzał już o lo sach spot ka nia.
Agre syw na obro na płoc czan po -
łą czo na ze sku tecz ny mi kon tra -
ta ka mi, w któ rych bry lo wał
Adam Wiś niew ski wska zy wa ła
na klę skę kwi dzy nian. Pod ko -
niec spot ka nia, kie dy prze wa ga
płoc kich za wod ni ków wy no si ła
11 bra mek, go ście sta ra li się zni-
we lo wać nie ko rzyst ny wy ni k.
Na wet czę ścio wo im się to uda -
ło, lecz dzie wię cio bram ko wa
prze gra na, to w za sa dzie naj niż -
szy wy miar ka ry, ja ki mógł im
się te go dnia przy tra fić wo bec
do brze dys po no wa nej eki py 
z Płoc ka. Osta tecz nie płoc cza nie
wy gra li 32:21 (15:14) i choć 
w czę ści zre wan żo wa li się 
po do piecz nym Zbi gnie wa Mar -
ku szew skie go za pa mięt ny pół-
fi nał mi strzostw Pol ski z ubieg -
łe go se zo nu.

Piotr Ma rek No wic ki

Pił ka ręcz na

Or len Wi sła na szczy cie
Od zwy cię stwa do zwy cię stwa kro czą pił ka rze ręcz ni SPR Or len Wi sły Płock. Po czte rech li go wych 
ko lej kach znaj du ją się na szczy cie ta be li i z kom ple tem pun któw obok eki py Vi ve Tar gi Kiel ce prze wo dzą
w PGNiG Su per li dze. 

W tym miej scu każ de go 
z ki bi ców do pa da ref lek sja, 
że prze cież nie tak mia ło być.
Gru pa wschod nia II li gi (daw -
na III) to miał być tyl ko przy -
sta nek na je den se zon. Nie ste -
ty bar dzo nie rów na po sta wa
na bo i sku nie wró ży płoc kim
za wod ni kom nic do bre go.
Prze ko nał się o tym tre ner Jan
Zło mań czuk, któ ry po 7. ko le-
j ce li go wych zma gań mu siał
po że gnać się z po sa dą pier-
wsze go szko le niow ca zes po łu
Wi sły. Cza rę go ry czy prze la ła
po raż ka na włas nym obiek cie
ze Świ tem No wy Dwór Ma zo -
wiec ki 1:2 (0:1). 

Na stęp cą Zło mań czu ka zo -
stał Ja ro sław Arasz kie wicz,
któ ry ja ko za wod nik ro ze grał w
Ek stra kla sie 292 me cze i zdo -
był 53 go le. Ja ko tre ner pra co -
wał w Le chu Poz nań, War cie
Poz nań, Pe li ka nie Ło wicz, San -
de cji No wy Sącz, z któ rą wy -
wal czył awans do dru giej li gi, a
ostat nio w Ko le ja rzu Stró że, z

któ rym awan so wał do pier-
wszej li gi. Pra cę z płoc ką Wi słą
roz po czął od cen ne go wy ja zdo -
we go re mi su z Olim pią El bląg
0:0. Pre zen ta cja przed płoc ką
pub licz no ścią wy pa dła bar dziej
oka za le, gdyż efek tow ny wy nik
5:2 (2:2) z OKS 1945 Ol sztyn
da wał cień szan sy, że w koń cu
„coś za sko czy ło”. 

Nie ste ty ko lej ne spot ka nie 
ze Sta lą Sta lo wa Wo la, prze-
gra ne wpraw dzie tyl ko 0:1 
i to po sa mo bój czym tre fie niu
Mar ci na Pa ca na, utwier dzi ło
ki bi ców w prze ko na niu, że
jesz cze spo ro pra cy przed za -
wod ni ka mi Wi sły i ich no wym
tre ne rem. Na stęp ne za wo dy
płoc cza nie ro ze gra ją na sta dio -
nie przy Łu ka sie wi cza już 
2 paź dzier ni ka. W ra mach 11.
ko lej ki go ścić bę dą Re so vię 
Rze szów i miej my na dzie ję, 
że płoc cy za wod ni cy za gra ją 
z za an ga żo wa niem gwa ran tu ją -
cym zwy cię stwo.

Piotr Ma rek No wic ki

Pił ka noż na

Nie jest do brze
Pa trząc na li go wą ta be lę w za sa dzie nie moż na na rze kać.
Siód ma lo ka ta, czte ry zwy cię stwa, ty leż sa mo po ra żek 
i dwa re mi sy. Zgro ma dzo ne 14 pun któw da je „tyl ko” pię-
cio bram ko wą stra tę do li de ra, ale… 

Płoc cy szczy pior ni ści nie da ją ry wa lom szan sy
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W za wo dach ry wa li zo wa li
mło dzi cy z wo je wódz twa ma -
zo wiec kie go i war miń sko -ma -
zur skie go. Wśród za wod ni ków
Miej skie go Ucz niow skie go
Klu bu Spor to we go w bie gu na
600 m bez kon ku ren cyj na by ła
Do mi ni ka Mu ra szew ska, któ ra
wy wal czy ła zło to i ustanowiła
no wy re kor d ży cio wy 1:34.12

(po bi ła ży ciów kę z ubieg łe go
se zo nu o bli sko 3 se kun dy).
Jest to obec nie naj lep szy wy nik
na li stach ran kin go wych mło -
dzi czek w Pol sce. O zło to po -
sta ra ła się też Mo ni ka Ka ra sie -
wicz, któ ra rzu ci ła osz cze pem
na odleg łość 36,93 m. 

Dwa srebr ne me da le wy wal -
czy ła sprin ter ka Ka ro li na Cie -

siel ska. Po ko na ła set kę w 13.11
s oraz 300 m w cza sie 41.87 s.
Srebr ny me dal zdo by ła tak że
szta fe ta 4 x 100 m chłop ców 
w skła dzie: Szy mon Kro czak,
Pa weł No wak, Mi chał Wi nia -
rek i Ar ka diusz Okoń ski. Uzy -
ska ny przez nich wy nik to
47.18 s. O jed no oczko ni żej
by ła szta fe ta dziew cząt, któ re
uzy ska ły wy nik 53.55 s. Po -
bieg ły w skła dzie: Pa try cja Ka -
li szew ska, Ka ta rzy na Mie lew -
czyk, Ka ro li na Sa dow ska, Do -
mi ni ka Mu ra szew ska. 

Brą zo wy me dal za skok 
w dal na odleg łość 5.82 m zdo -
był Pa weł No wak. Łącz nie
MUKS Płock zgro ma dził 20
pun któw zaj mu jąc 7. miej sce
w kla sy fi ka cji klu bo wej na 38
skla sy fi ko wa nych klu bów
dwóch wo je wództw.

Lek ko at le ci z MLKL try um -
fo wa li w kil ku kon ku ren cjach.
Kin ga Nisz tor zwy cię ży ła 
w sko ku wzwyż usta na wia jąc
no wy re kord ży cio wy – 153
cm. Zdo by ła też brą zo wy me -
dal w rzu cie osz cze pem –
27,15 m. Ten wy nik jest rów -
nież jej no wym re kor dem. An -
na Szczu tow ska be za pe la cyj -
nie wy gra ła kon kurs pchnię cia
ku lą z no wym re kor dem ży cio -
wym –12,61 m oraz by ła dru ga
w rzu cie dy skiem z wy ni kiem
34,02 m. Ra fał Błasz czak zdo -
był brą zo wy me dal w bie gu na
1000 m z no wym re kor dem
2:47,52 min. (ab)

O sukcesach lekkoatletek
piszemy także na str. 20.

Lek ko at le ty ka

Re kor dy mło dzi ków
Bar dzo do brze za pre zen to wa li się płoc cy lek ko at le ci z MUKS i MLKL pod czas
Mię dzy wo je wódz kich Mi strzostw Mło dzi ków w Lek kiej At le ty ce, któ re od by ły
się na no wo otwar tym sta dio nie w Olec ku. 

Płoc cy za wod ni cy star to wa li
w kon ku ren cjach ta o lu (form
po łud nio wych ręcz nych i z bro -
nią) oraz san da (wal ka peł no -
kon tak to wa w Kung Fu). War to
pod kre ślić, że dwie oso by są
obec nie w ka drze Pol ski wus hu,
a An dże li ka Ste fań ska zo sta ła
wy ty po wa na do re pre zen to wa -
nia kra ju na Mi strzo stwach
Świa ta w wus hu tra dy cyj nym,
któ re od bę dą się 14-20 paź dzier -
ni ka br. w Shiy an (Chi ny). (zb)

Wy ni ki re pre zen ta cji 
UKS Fu Hok Ku en Płock

– For my po łud nio we ręcz ne
II miej sce: An dże li ka Ste fań ska
(ka dra Pol ski)

IV miej sce: Do mi nik Ja siń ski
V miejsce: Mi chał Woj cie -
chow ski

– For my z bro nią dłu gą (kij)
II miej sce: An dże li ka Ste fań ska
III miej sce: Mi chał Woj cie -
chow ski

– Wal ki san da kat. do 70 kg
II miej sce: Adam Grze lak 
(ka dra Pol ski)

Sztu ki wal ki

Me da li ści i ka dro wi cze
Re pre zen ta cja UKS Fu Hok Ku en Płock do brze za pre zen -
to wa ła się na XVI Mi strzo stwach Pol ski Wus hu, któ re od -
by ły się 18 wrześ nia w War sza wie. 

Do mi ni ka Mu ra szew ska zdo by ła zło to 
i po pra wi ła włas ny re kord
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An dże li ka Ste fań ska i Mi chał Woj cie chow ski 
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Trwa ją za pi sy do grup
spor to wych Wus hu i do grup
re kre a cyj nych Kung Fu.
Szcze gó ły na: www.klub kun -
gfu.pl lub pod nr tel. 607-162
- 407. 

Zło te me da le: Ma te usz Dy -
mek (kat. 11-12 lat do 34 kg),
Ga ik Ka di my an (kat. 11-12 lat
do 42 kg), Mar cin Dy mek (kat.
15-16 lat do 65 kg), Sła wo mir
Ra kow ski (Pier wszy Krok do
65 kg). Srebr ne me da le: Ru -
ben Gha ry by an (kat. 17-18 lat
do 65 kg), Ka mil Ga wiń ski
(se nior do 60 kg), Piotr Mic-
kie wicz (se nior po wy żej 90

kg), Ka mil Go dek (Pier wszy
Krok do 65 kg), Brą zo we me -
da le: Adrian Gra bar czyk (kat.
17-18 lat do 70 kg), Ka mil
Cnot kow ski (se nior do 65 kg),
Se ba stian Leś niow ski (Pier-
wszy Krok do 65 kg).

Obec nie w klu bie trwa na bór
do grup po cząt ku ją cych.
Szcze gó ło we in for ma cje tel.
601-423-215. (pp) Za wod ni cy „San dy” zdo by li łącz nie 11 me da li
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Sztu ki wal ki

Wszy scy na po dium
Uda ny był start za wod ni ków Ucz niow skie go Klu bu Spor to -
we go „San da Płock” na XVI Mi strzo stwach Pol ski Wus hu 
w War sza wie. Wszy scy re pre zen tan ci wró ci li do Płoc ka 
z me da la mi.
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W IV Mię dzy na ro do wym
Tur nie ju Ju do Dzie ci i Mło dzie -
ży Miast Par tner skich Płoc ka
(17-19 wrześ nia) udział wzię ło
168 za wod ni ków i za wod ni czek
z 12 klu bów spor to wych. 

Przy by li ju do cy z Da nii,
Ukra i ny, Moł da wii, Czech,
Ro sji, Włoch oraz UKS Pi ra -
nie Gro dzisk Ma zo wiec ki,
Shi zo ku Ostró da, UKS 7 So -
cha czew i 3 klu by z Płoc ka:
UKS El jot, UKS Sen sei 
i AZS PWSZ Ju trzen ka. By ła
to już czwar ta edy cja za wo -
dów, któ re od by ły się dzię ki

po mo cy fi nan so wej Urzę du
Mia sta.

W kla sy fi ka cji in dy wi du al -
nej za wod ni cy z klu bu Sen sei
zdo by li czte ry zło te me da le
oraz po pięć srebr nych i brą zo -
wych. Ta kie sa me wy ni ki uzy -
ska li ju do cy z klu bu El jot. Za -
wod ni cy Ju trzen ki zdo by li trzy
zło te me da le, trzy srebr ne 
i czte ry brą zo we. Wszy scy
uczest ni cy otrzy ma li pa miąt ko -
we me da le i dy plo my, a każ dej
dru ży nie oko licz no ścio wy pu -
char wrę czył pre zy dent Płoc ka
Mi ro sław Mi lew ski. (opr. ab)

Ju do

Par tner ski tur niej

Naj waż niej sza z im prez to
oczy wi ście II Mi strzo stwa Pol -
ski w Sprin cie Wio ślar skim 
z udzia łem 16 klu bów z ca łego
kraju. O jej wy so kiej ran dze
świad czy też to, że sta wi ła się
na nią tak że ko mi sja an ty do pin -
go wa. W tej im pre zie mo gliś my
po dzi wiać ry wa li za cję naj lep -
szych osad wio ślar skich na
krót kim 500-me tro wym dy stan -
sie (kla sycz ny dy stans to 2000
m) w oś miu mę skich i trzech
żeń skich kon ku ren cjach. 

W gro nie mi strzów
Z uwa gi na miej sce ro zgry -

wa nia re gat, naj licz niej szą re -
pre zen ta cję (17 osad) w wal ce
o kra jo wy cham pio nat wy sta -
wi ło Płoc kie To wa rzy stwo
Wio ślar skie (PTW). For mu ła
re gat prze wi du je start w mi st-
rzo stwach za rów no osad se -
nior skich, jak i ju nior skich.

Mi strzo stwa Pol ski roz po -
czę ły się bie ga mi eli mi na cyj -
ny mi, re pa sa żo wy mi oraz
pół fi na ło wy mi. Fi na ły roz po -
czę ły się od wy ści gu czwó rek
ze ster ni kiem męż czyzn, 
w któ rym po nie sa mo wi tym
fi ni szu zwy cię ży ła osa da
PTW pły ną ca w skła dzie: To -
masz Ci choc ki, Do mi nik Ku -
biak, Da mian Sa lak, Da mian
Ple wiń ski oraz ster nik Se ba -
stian Rad wań ski. 

Za cię ta ry wa li za cja by ła też
w czwór kach bez ster ni ka
męż czyzn, gdzie płoc ka osa da:
Da mian Sa lak, Do mi nik Ku bi-
ak, Piotr Bu chal ski i Da mian
Ple wiń ski, niez nacz nie uleg ła
osa dzie Pos na nii RBW i zdo -
by ła srebr ny me dal. W tym
bie gu bar dzo do brze spi sa ła się
dru ga osa da PTW – ju nio rów:
Da mian Kru szyń ski, Łu kasz
Le wan dow ski, Da wid Przed-
peł ski i Ga briel Fel bór, któ ra
wy wal czy ła brą zo wy me dal,
wy prze dza jąc na me cie m.in.
osa dę z Byd gosz czy, w skła -
dzie któ rej był dwu krot ny 
mistrz olim pij ski Ro bert Sycz.

W dwój kach ze ster ni kiem
za wod ni cy: To masz Ci choc -
ki, Da mian Ple wiń ski i Ka mil
Gurz kow ski na ste rze, wy -
wal czy li brą zo wy me dal, ule-
ga jąc dwóm osa dom z klu bu
L o t  t o – B y d  g o  s t i a – W S G –
Pocz to wy.

Od wiecz ni ry wa le
W dwój kach bez ster ni ka

nasz olim pij czyk z Aten, Piotr
Bu chal ski z Do mi ni kiem Ku -
bia kiem po za cię tym fi ni szu
ule gli osa dzie z Byd gosz czy 
i o 0,2 se kun dy prze gra li zło ty
me dal.

Wier ni ki bi ce wio ślar stwa
cze ka li z utęsk nie niem na dwa
pre sti żo we wy ści gi – je dy nek 
i óse mek męż czyzn. W wy ści -
gu je dyn ka rzy, po dob nie jak
przed ro kiem, spot ka li się 
Ka mil Zaj kow ski z Płoc ka,
ubieg ło rocz ny wi ce mistrz
świa ta ju nio rów oraz Mi chał
Sło ma z AZS-u UMK To ruń.
W ubieg łym ro ku zwy cię żył
Mi chał Sło ma przed Ka mi lem
i te raz by ło tak sa mo. Ru ty na 
i do świad cze nie fi na li sty mi s-
trzostw Eu ro py, zno wu – choć
z wię kszym tru dem – wzię ły
gó rę nad mło do ścią i prze bo -
jo wo ścią pier wszo rocz ne go
mło dzie żow ca. Sre bro Ka mi la

to wiel ki suk ces płoc kie go
wio ślar stwa i na dzie ja na dłu-
go let nią ka rie rę na wy so kim
świa to wym po zio mie.

Bieg óse mek za wsze wyz -
wa la naj wię cej emo cji z uwa gi
na wi do wi sko wość i licz bę za -
wod ni ków w jed nym fi na le.
Po star cie do po ło wy dy stan su
trzy ósem ki od wiecz nych 
ry wa li: Byd gosz czy, To ru nia 
i Płoc ka pły nę ły rów no, jed nak
póź niej na czo ło wy su nę ła się
za ło ga z Byd gosz czy i nie od -
da ła już zwy cię stwa. Na me cie

mło dzi ju nio rzy z PTW, ucz -
nio wie Szko ły Mi strzo stwa
Spor to we go, niez nacz nie ule -
gli star szym i bar dziej do -
świad czo nym ko le gom z To-
ru nia i za ję li osta tecz nie III
miej sce. W skła dzie płoc kiej
ósem ki pły nę li: Da wid Przed-
peł ski, Da mian Ple wiń ski, To -
masz Ci choc ki, Łu kasz Le -
wan dow ski, Da mian Sa lak,
Kon rad Wiś niew ski, Ma te usz
Do ro bek, Ga briel Fel bór i ster -
nik Se ba stian Rad wań ski. 

Tłum na wo dzie
W bie gach pań nie by ło za -

wod ni czek z Płoc ka. Wśród je -
dy nek wszyst kie miej sca na
po dium za ję ły re pre zen tan tki
AZS -AWF War sza wa, zaś 
w wy ści gu dwó jek bez ster ni -
czki zwy cię ży ły za wod ni czki
Pos na nii. W II Mi strzo stwach
Pol ski naj licz niej ob sta wio ne
by ły bie gi je dy nek wa gi lek -
kiej ko biet i męż czyzn. Wśród

pań zwy cię ży ła Ka ro li na Lip s-
ka z War szaw skie go To wa rzy -
stwa Wio ślar skie go, a wśród
pa nów naj lep szy oka zał się Mi -
łosz Jan kow ski z WIR-u Iła wa.

Na płoc kim to rze re ga to -
wym „So bót ka” ro ze gra no też
XXVII Me mo riał Ju liu sza Ka -
wiec kie go, Mię dzy wo je wódz -
kie Mi strzo stwa Mło dzi ków
oraz XII Tur niej Ucz niow -
skich Klu bów Spor to wych 
o Pu char Mar szał ka Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go.

Ja cek Ka ro lak

Wio ślar stwo

Za cię ta ry wa li za cja 
Na Za le wie So bót ka od by ły się 18-19 wrześ nia wiel kie re ga ty wio ślar skie. 
Wiel kie, gdyż zo sta ły ro ze gra ne czte ry cy klicz ne im pre zy. Ho no ro wym pa tro -
nem za wo dów był pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski. 

W im pre zie wzię ło udział
500 za wod ni ków z dys fun kcją
na rzą dów ru chu z 25 kra jów.
Pol skę re pre zen to wa ło 14 za -
wod ni ków ka dry na ro do wej ju -
nio rów w pły wa niu. Mar cin
Raź niew ski zdo był dwa brą zo -
we me da le – na dy stan sie 100 i
400 me trów sty lem do wol nym.
Nie posz czę ści ło mu się na dy s-
tan sie 50 me trów. Prze grał trze-
cie miej sce tyl ko o 0,2 se kun dy. 

Mar cin ma 19 lat, w tym ro -
ku roz pocz nie na u kę na wy -
dzia le in ży nie ria śro do wi ska
Po li tech ni ki Łódz kiej. Kie dy
miał 2 la ta am pu to wa no mu
obyd wie no gi po wy żej sta wu
ko la no we go. – Po cząt ko wo
pły wa nie by ło ele men tem re ha -
bi li ta cji, ale szyb ko prze ro dzi ło
się w pa sję – przyz na je Mar cin.
Tre nu je w ro dzin nym mie ście,
jed nak by móc star to wać w za -
wo dach na le ży też do In te gra -
cyj ne go Klu bu Spor to we go 
w War sza wie (w Płoc ku nie ma
ta kie go klu bu). Od kil ku lat jest
w ka drze Pol ski. Zdo był już
wie le me da li na kra jo wych 
i mię dzy na ro do wych im pre -

zach spor to wych. Te raz naj -
waż niej szym wyz wa niem dla
płoc kie go pły wa ka jest udział
w przy szło rocz nych Mi strzo -
stwach Świa ta Se nio rów, któ re
od bę dą się w Niem czech. – Je -
śli uda mi się na tych za wo dach
osią gnąć do bry wy nik, to bę dę
mógł wy star to wać w Igrzy -
skach Pa ra o lim pij skich w 2012
r. w Lon dy nie – zdra dza swo je
spor to we pla ny.

Ali na Bo czkowska

Pły wa nie

Pod wój ny try umf
Dwa brą zo we me da le na Mi strzo stwach Świa ta Ju nio rów
w cze skim Oło muń cu to najnowsze tro fe um płoc cza ni na
Mar ci na Raź niew skie go. 

Marcin Raźniewski
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Naj wię cej osad wy sta wi ło PTW
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Za wod ni czki Nad wi śla ni na Płock – Alek san dra Lau w ka det kach
i Ania We resz cza ka w mło dzi czkach wy wal czy ły awans do pier-
wszych w se zo nie Ogól no pol skich Tur nie jów Kla sy fi ka cyj nych.
Kwa li fi ka cje w pół fi na ło wych za wo dach dla czte rech wo je wództw –
ma zo wiec kie go, war miń sko -ma zur skie go, po dla skie go i lu bel skie go
za wod ni czki – pro wa dzo ne przez tre ne ra Grze go rza Lip czyń skie go –
prze szły bez stra ty se ta i zna laz ły się w gro nie 40 naj lep szych za -

wod ni czek w Pol sce w swo ich ka te go riach wie ko wych. (nw)

Te nis sto ło wy

Awans bez strat
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PO ZIO MO:
1. Gmi na ży dow ska
5. Nie mi ły za pach
9. Dział ka z drze wa mi
10. ...pło wy to łoś, sar na
11. Po lo wa nie
13. Opie kun owiec
17. Dy sko te ka, kon cert
21. Imię na sze go wiesz cza
22. Przer wa w mar szu
23. ...John, bry tyj ski pio sen karz
24. Psal mi sta w ko ście le pra wo sław nym 
25. Plac zie le ni w mie ście
27. Sto li ca Ja po nii
31. Ło buz, opry szek
34. Pa rów, jar
35. Część świa ta
36. Śro do wi sko na tu ral ne w Af ry ce
38. W kla pie ma ry nar ki
42. Wie lo stop nio wy wo dos pad
46. Ace ty len
47. Sy stem or ga ni za cji pań stwa
48. Lu do wa za ba wa wiel ka noc na 

w Kra ko wie
49. Sta ro żyt ne li czy dło
50. Ro zgar diasz, ga li ma tias
51. Thril ler Hit chcoc ka
55. Miej sce łą cze nia me ta li
59. Wdo wi pie niądz
60. Cho ro ba owło sio nej gło wy
61. Wer niks chiń ski, ży wi ca
63. Ko a la lub kan gur
67. Okien ny rze mieśl nik
71. In te re su je he ral dy ka
72. Ry ba z na szych rzek
73. Drob na, obie go wa mo ne ta w Is lan dii
74. Gaz szla chet ny
75. Tra sa tu ry stycz na

PIO NO WO:
1. Krót ki nóż szew ski
2. Kie ru nek ru chu ża glow ca wzglę dem

wia tru
3. Ma de jo we
4. Drob ny ptak śpie wa ją cy
5. Część ro zer wa ne go po ci sku

6. Sto li ca Włoch
7. Pro mie nio twór czy pier wia stek
8. Część ro bo cza na rzę dzia wier tni cze go
12. Bu do wla, dach wspar ty na słu pach
14. Za war tość krusz cu w mo ne tach
15. Sło mia na ma ta ja poń ska
16. Im pre za tu ry stycz na
18. Drob na mo ne ta bry tyj ska
19. Uczeń szko ły woj sko wej
20. Po żyw ka dla drob no u stro jów
26. Ro dzaj kur tki gor sze go ga tun ku
27. Szpi la ozda bia ją ca pon cho
28. Pół kry ty po wóz czte ro kon ny
29. Nie jed na w kier de lu
30. Ro śli na ozdob na
31. Na czy nie z usz kiem
32. Ciast ko z ubi tej pia ny
33. Ćwi cze nie gim na stycz ne
37. Kwe sta, zbiór ka pie nię dzy
39. Zbroj ne lą do wa nie woj ska
40. Won ny ole jek z koz łka le kar skie go
41. Na brze że por to we
43. Na wi gi lij ny kom pot
44. Z ją drem i elek tro na mi
45. Od mia na chal ce do nu
51. Naj lżej szy izo top wo do ru
52. Ro dzaj haf tu z dziur ka mi
53. Ru cho ma część kom pa su
54. Sprzęt z ka ret ki po go to wia
55. Opusz cza ny przez dróż ni ka
56. Wej ście do schro nu
57. Po ran na zbiór ka har ce rzy
58. Jed nost ka in duk cyj no ści
62. Ko pia do ku men tu
64. Za o krą glo na część ka dłu ba stat ku
65. ...Ga ston, fran cu ski re ży ser 

i sce no graf
66. Ty tuł daw nych wład ców 

w Mon go lii
68. Krót kie szko le nie
69. Po rę ka na wek slu, cze ku
70. Nie świe że pta sie ja jo

– Su ro wiec bu do wla ny uży wa ny 
do wy ro bu be to nu

– Wys piar skie pań stwo eu ro pej skie 
z gej ze ra mi

– Ru cho me zam knię cie otwo ru 
wej ścio we go do bu dyn ku

– Część na bo ju do bro ni 
strze lec kiej

– Jed wab na lub ba weł nia na tka ni na, 
z jed ną stro ną ma to wą

– Pry mi tyw ne bu ty z drew na, ły ka
– Za ła ma nie się gos po dar ki
– Z księ gi wie czy stej lub ze szpi ta la
– Ow cza rek szkoc ki
– Uci sko wa, do za ta mo wa nia krwi
– Po pu lar ny jed no ślad
– Ucz niow ska sa mo wol ka
– Przy go tu je drin ka
– Imię au tor ki ko me dii „Ich Czwo ro”
– Stud nia kra so wa
– Re pe ra cja, re mont
– Sta ro grec ka ga le ra o dwóch rzę dach 

wio seł
– Fi giel, żart
– Lek ki, od kry ty po jazd kon ny z XVIII-

-XIX wie ku, uży wa ny w Pol sce

– Pra gnie nie wy ła do wa nia zło ści 
na kimś lub na czymś

– Drob na mo ne ta obie go wa Egip tu, 
Li ba nu, Sy rii

– Za grał Mo ry ca Wel ta w „Zie mi 
Obie ca nej”

– Zbiór do ku men tów
– Krzew z ro dzi ny ró żo wa tych
– Ak tyw ny wy po czy nek
– Dra pież nik z ro dzi ny psów
– Mło de af ry kań skie go ssa ka z trą bą
– Wy baw ca, ten co oca la
– Pies uży wa ny w ra tow nic twie 

wod nym
– Na pie rzy nę
– Ga tu nek za ją ca
– Za łącz nik do umo wy
– Zdzi cza ły koń z pre rii
– Sto li ca Tur cji
– Li kier kmin ko wy
– Drob na mo ne ta obie go wa 

Szwaj ca rii
– Wła mie się do sej fu
– Dro go cen ny kru szec, Ag
– Do na no sze nia tu szu na rzę sy

Ha sła obyd wu krzy żó wek pro si my do star czyć oso bi ście, pocz tą tra dy cyj ną 
lub e-ma i lo wą do re dak cji „Sy gna łów Płoc kich do 7 paź dzier ni ka 2010 r. 

Wśród au to rów po praw nych roz wią zań roz lo su je my ze sta wy upo min ków z lo go
Płoc ka: ku bek, pod kład ka pod mysz, klip sy na kar te czki, kost ka -skła dan ka, dłu go pis. 

Krzy żów ki przy go to wał An drzej Ja ku bow ski
z Płoc kie go Klu bu Mi łoś ni ków Roz ry wek Umy sło wych „Re laks”

Miej sce wpi sy wa nia wy ra zów do od gad nię cia. 
Li te ry w po lach z krop ką, czy ta ne rzę da mi, 
utwo rzą roz wią za nie.

Jol ka

Li te ry w pra wym dol nym ro gu 
od czy ta ne od 1 do 28 utwo rzą ha sło
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W spotkaniu in te gra cyj nym
(24 wrześ nia) wzię ło udział
mnó stwo osób nie tyl ko z płoc -
kie go DPS, ale rów nież za przy -
jaź nio nych pla có wek z na sze go
mia sta i oko lic. – Świad czy to 
o in te gra cji spo łecz nej, któ ra
jest ko niecz na do umie jęt ne-
go wspie ra nia osób nie peł no -
spraw nych – mó wił Piotr
Ostro wic ki, dy rek tor DPS. 
– Niech każ dy wie, że ma ko ło

sie bie ko goś bli skie go. Wkrót ce
roz pocz nie u nas działal ność
Ar ty stycz no  – kul tu ral no  – roz -
ryw ko we Płoc kie Cen trum Osób
Nie peł no spraw nych wspie ra ne
przez fun da cję Pa na ce um 
i Fun dusz Gran to wy. 

Ofi cjal ne go otwar cia Dnia
Przy jaz nych Serc do ko nał
pre zy dent Mi ro sław Mi lew -
ski. – Sa mo rząd ota cza was
opie ką i jest wam przy jaz ny –

mó wił. – Ży czę uś mie chu i do -
brej za ba wy. 

W po dzię ko wa niu za po moc
pre zy dent Mi lew ski, je go za -
stęp ca – Piotr Ku be ra, Ka ta rzy -
na Mi chal ska – dy rek tor Wy -
dzia łu Zdro wia i Spraw Spo -
łecz nych, To masz Gor czy ca –
ra tu szo wy rzecz nik ds. osób
nie peł no spraw nych oraz Mi ro -
sław Chy ba – za stęp ca dy rek to -
ra Miej skie go Oś rod ka Po mo cy
Spo łecz nej otrzy ma li por tre ty
wy ko na ne przez jed ne go 
z miesz kań ców DPS.

Po tem przy szedł czas na 
za ba wę, a atrak cji te go dnia by -
ło co nie mia ra, m.in. prze gląd
pio sen ki, wy sta wa prac wy ko -
na nych przez uczest ni ków te ra -
pii za ję cio wej z za pro szo nych
pla có wek, prze jaż dżki do roż ką.
Uczest ni cy mo gli zjeść pro sto
ze sto łu sta ro pol skie go chleb ze
smal cem i ogór kiem, zro bić
pro fe sjo nal ny ma ki jaż, fry zu rę
czy ma ni cu re w przy go to wa -
nym na ten dzień sa lo nie pięk -
no ści, obej rzeć zwie rzę ta z zoo,
a ro dzi ce i opie ku no wie mo gli
za poz nać się z no wo czes nym
sprzę tem re ha bi li ta cyj nym i or -
to pe dycz nym re no mo wa nych
firm. 

Dzień Przy jaz nych Serc za -
koń czył się – jak co ro ku – wiel -
kim ba lem, któ ry od by wał się
pod ha słem „Baw my się, pó ki
czas ku te mu”. M.D.

Ora to rium, ja ko pier wsze z
or ga ni za cji na gro dzo nych w
IV edy cji, roz li czy ło się z pie -
nię dzy przyz na nych przez
Fun da cję „Fun dusz Gran to wy
dla Płoc ka”. Na pro jekt „ORO
– wa ka cje w mie ście” or ga ni -
za cja otrzy ma ła nie co po nad
14 tys. zł. – Wszyst ko uda ło się
po myśl nie zre a li zo wać, a dzie -
ci przy cho dzą do nas do tej po -
ry – mó wi ko or dy na tor pro jek -
tu ks. Da rek Mach niak.

Wo lon ta riu sze zor ga ni zo wa li
dla dzie ci wie le atrak cji. By ło
m.in. ki no, rejs stat kiem, zwie -
dza nie zoo i mia sta. A przy 
świet li cy sta nął ogrom ny dmu -
cha ny ba sen. W upal ne let nie
dni za ba wy w wo dzie by ło co
nie mia ra. Dzie cia kom zor ga ni -
zo wa no tak że po ka zy ilu zjo ni -
sty i bre ak dan ce oraz ogni sko. 

Re a li za to rzy pro jek tu mó -
wią otwar cie: Udo wod ni liś my
lu dziom, któ rzy zet knę li się 
z na szy mi po do piecz ny mi, 

że nie wła ści we za cho wa nia
dzie ci i mło dzie ży ma ją miej -
sce, gdy nie ma ją co zro bić 
z wol nym cza sem. Po ka za liś -
my, że war to po świę cać czas
dzie ciom, tak że tym ze śro do -
wisk wy klu czo nych spo łecz nie,
gdyż skut ku je to zmia ną w ich

za cho wa niu i zmia ną w po -
strze ga niu świa ta.

Ksiądz Da rek Mach niak
znów ma peł no po my słów.
Ob my śla zor ga ni zo wa nie dzie -
ciom fe rii zi mo wych, w pla -
nach są już tak że ko lej ne wa -
ka cje. Po trze bu je tyl ko spon-
so rów, bo do świad cze nie w te -
go ty pu pra cy ma już so lid ne.
Po za tym je go dzia ła nia cie szą
się ogrom ną apro ba tą wśród
miesz kań ców Płoc ka, któ rzy
nie ską pią mu poch wał na lo -
kal nych fo rach. (it)

Pod do bry mi skrzy dła mi
W tym ro ku o uda nych wa ka cjach w mie ście na pew no
mo że mó wić 90 dzie ci, któ re co dzien nie przez ca ły sier-
pień przy cho dzi ły do Ora to rium im. Św. Do mi ni ka Sa vio. 

Od czwar tku do so -
bo ty (7- 9 paź dzier ni -
ka) w Do mu Dar m-
stadt przy Sta rym
Ryn ku 8 bę dzie moż -
na obej rzeć 50 ob-
ra zów z 20 kra -
jów: Czech, Fin lan dii,
Fran cji, Hisz pa nii, In -
dii, Ira nu, Ir lan dii, Iz -
ra e la, Ko rei, Ka na dy,
Li twy, Nie miec, Nor-
we gii, Pol ski, Ro sji,
Szwe cji, Taj wa nu,
Ukra i ny, USA i Wiel -
kiej Bry ta nii.

Fe sti wal Mło de
Ka dry, któ ry za de -
biu to wał w 2006 ro ku
w war szaw skim ki nie
Lu na, w po przed nim
ro ku prze niósł się do Płoc ka
by, jak ma my na dzie ję, 
za go ścić w nim na sta łe. 

Dzię ki prze pro wadz ce,
oprócz no wych wi dzów, Fe -
sti wal Fil mów Stu den ckich
zy skał nie pow ta rzal ny, ka-
me ral ny kli mat, w któ ry 
z pew no ścią chęt nie za to pią
się en tu zja ści fil mu, cie ka wi
kie run ku, w ja kim zmie rza
świa to we ki no. Na uro kli -
wym płoc kim Sta rym Ryn -
ku, z da le ka od zgieł ku Mło -
de Ka dry ni czym so czew ka
sku pią naj no wsze ten de cje
świa to wej ki ne ma to gra fi,

sta jąc się wy jąt ko wą oka zją
do po ru sze nia te ma tów 
nur tu ją cych współ czes nych,
mło dych twór ców.

Wię cej in for ma cji na stro -
nie www.yo un gci ne ma art.pl. 

Alek san dra Ostrow ska
Fun da cja Ci ne ma art 

Dom Dar mstadt, Świa to wy
Fe sti wal Fil mów Stu den ckich
„Mło de Ka dry”, 7 paź dzier ni -
ka godz. 15-17, 17.30-19.30; 
8 paź dz ier ni ka 11-13, 13.30-
15.30, 16-18, 18.30-20.30, 
9 paź dzier ni ka godz. 11-13,
13.30-15.30, 18 – uro czy sta
ga la. Wstęp wol ny.

Mło de Ka dry
Już po raz dru gi w Płoc ku bę dzie oka zja do za poz na -
nia się z mło dą świa to wą ki ne ma to gra fią. 

Przy jaźń i za ba wa
Trze ba przyz nać, że or ga ni za tor – Dom Po mo cy Spo -
łecz nej przy ul. Krót kiej ma szczę ście, bo za wsze 
w Dzień Przy jaz nych Serc mo że li czyć na pięk ną po go -
dę. Tak też by ło pod czas ós mej już edy cji tej im pre zy.

Kto jest au to rem wier sza i jak brzmi je go ty tuł, 
w któ rym są m.in. na stę pu ją ce stro fy:

wskrześ na chwi lę tych lat uro dę,
kie dy na świat pa trzy łem dziec kiem...
Stał nad Wi słą sta ry dom z ogro dem
na wy so kim wzgó rzu ma zo wiec kim...

Wśród Czy tel ni ków, któ rzy udzie lą po praw nej od po wie dzi roz lo su je my dwa
za pro sze nia na ko la cję dla dwóch osób w ce nie 120 zł w re sta u ra cji „Este ra”,
miesz czą cej się przy Sta rym Ryn ku 7-9. Spe cjal no ścią re sta u ra cji jest kuch nia ży -
dow ska. Moż na tu zjeść kar pia po se far dyj sku, ku giel ziem nia cza ny, me far kę, 
a na de ser pasc hę i cy mes. Wię cej na www.este ra -re sta u ra cja.pl

Od po wie dzi na le ży do star czyć do re dak cji „Sy gna łów Płoc kich” oso bi ście,
pocz tą tra dy cyj ną lub e-ma i lo wą do 7 paź dzier ni ka br.

KO LA CJA W RE STA U RA CJI STA RO MIEJ SKA

Szpi tal św. Trój cy ufun do wa ła w 1405 ro ku księż na Alek san dra, 
sio stra kró la Wła dy sła wa Ja gieł ły, żo na księ cia Sie mo wi ta IV

Na gro dę – ko la cję w ce nie 120 zł w re sta u ra cji „Sta ro miej ska” za po da nie 
po praw nej od po wie dzi wy lo so wa li: Iwo na Pie trzak -Mó zgow ska i Janusz Żórawski.

Po od biór na gród na le ży zgło sić się z do wo dem toż sa mo ści do re dak cji „Sy g-
na łów Płoc kich” w bu dyn ku ra tu sza, po kój nr 220, w go dzi nach pra cy Urzę du
Mia sta do 15 paź dzier ni ka. (ab)

Śpiew, ta niec, mu zy ka czy li... do bra za ba wa
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Sta rów ka Płoc ka

K O  L A  C J A  D L A  D W O J  G A

Cza sa mi trze ba by ło się nie źle na gim na sty ko wać 
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Kadr z fil mu 
„Vo o doo girl”
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Cza sa mi ktoś ma swo je pięć mi nut 
i nie ste ty, nic z te go póź niej nie wy ni ka.

Kazimierz Kowalski

śpiewak operowy

Cytat numeru

Z D J Ę C I E  M I E S I Ą C A

We wrześ niu, po wa ka cyj nej przer wie człon ko -
wie Płoc kie go To wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go 
wró ci li do kon kur su na zdję cie mie sią ca. Tym 
ra zem pra ce pow sta ły pod czas ple ne ru fo to gra -
ficz ne go „We ro ni ka”.                                                           (ab)

Weronika
Ja ku b Kol bi cz

Mo ni ka Ka ra sie wicz

An na Szczu tow ska

Czte ry płoc kie lek ko at let ki wró ci ły z me da la mi z Mi strzostw Pol ski Mło dzi ków, któ re
od by ły się 25-26 wrześ nia w To ru niu. 

Zło to w bie gu na 300 m zdo by ła Ka ro li na Cie siel ska. Sre bro w bie gu na 600 m, po
niez wy kle pa sjo nu ją cej wal ce, wy wal czy ła Do mi ni ka Mu ra szew ska. Z ko lei Mo ni -
ka Ka ra sie wicz zdo by ła sre bro za rzut osz cze pem na odleg łość 38,36 m. Za wod -
ni czki tre nu ją w MUKS Płock.

Re pre zen tan tka klu bu MLKL Płock An na Szczu tow ska zdo by ła tytuł wi -
ce mi strzyni w pchnię ciu ku lą 3kg za wy nik 12,88 m.                     (ab)

Fot. P. Mieszkowski, M. Kusy

Na sze me da list ki Do mi ni ka Mu rasz wska

Ka ro li na Cie siel ska


