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Żacy już kują

Hala coraz bliżej

Skończyła się już laba dla studentów. We
wszystkich płockich szkołach wyższych na początku października uroczyście zainaugurowano nowy rok akademicki.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Uroczystości miały niezwykle podniosły charakter,
co podkreślała także obecność wielu osobistości, wśród
których byli senatorowie, posłowie, przedstawiciele lokalnego samorządu oraz delegaci różnych instytucji,
szkół i firm.
Padło wiele ciepłych słów pod adresem pracowników uczelni i studentów oraz życzenia sukcesów i kolejnych osiągnięć. Mówiono także o dokonaniach, które przyczyniają się do wzrostu prestiżu szkół.
Dobrą wiadomością z uczestnikami inauguracji podzielił się rektor Politechniki Warszawskiej. – Nasze
spotkanie ma miejsce zaledwie kilka dni po oficjalnym
ogłoszeniu na stronie internetowej Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego wyników ostatniej kategoryzacji jednostek naukowych – mówił prof. Włodzimierz
Kurnik. – Mają one zasadnicze znaczenie zarówno z
punktu widzenia dystrybucji środków budżetowych na
działalność statutową, ale też na prestiż politechniki.
Wyniki są niezwykle korzystne dla Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, który otrzymał pierwszą, najwyższą kategorię. Ten sukces uzyskano nie
tylko dzięki znaczącym osiągnięciom naukowym, ale
także za wdrożenia nowych technologii w przemyśle.
O tym, że Płock potrzebuje fachowców mówił prezydent Mirosław Milewski, zachęcając studentów do intensywnej pracy. Podczas inauguracji w płockiej filii
Politechniki Warszawskiej zwrócił się do przyszłych
inżynierów. – Miasto rozwija się dynamicznie, obecnie
realizowanych jest wiele inwestycji, planowane są kolejne. W najbliższych latach pracy dla inżynierów na
pewno nie zabraknie. Niech możliwość otrzymania dobrego zatrudnienia w zawodzie motywuje wszystkich
studentów do osiągania wysokich wyników na studiach.
Miłym akcentem uroczystości inaugurujących rok
akademicki było wręczenie nagród dla wyróżniających
się studentów, m.in. za wybitne prace magisterskie i licencjackie zgłoszone do konkursu „Dyplom dla Płocka” (piszemy o tym na str. 11).
(ab)

Prace przy budowie hali widowiskowo-sportowej idą pełną parą. Już 13 listopada
odbędzie się w niej koncert Jean Michel Jarre’a.

Wewnątrz hali trwają intensywne prace
Budowa rozpoczęła się 5 kwietnia 2009 roku,
a zajmuje się nią konsorcjum firm: płocka Vectra
oraz warszawskie BBR Polska. Za wybudowanie
obiektu miasto zapłaci ponad 100 mln zł.
– Główne prace budowlane zostały zakończone –
mówi Marzena Sawicka, dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich.
Kończy się montaż niebieskich krzesełek na trybunach. Dla kibiców przygotowanych będzie ponad
pięć tysięcy miejsc stałych na różnych poziomach:
1581 siedzisk na poziomie 0, 1693 – na poziomie
1 i 1742 – na poziomie 2. Dla VIP-ów zarezerwowano 222 miejsca, 100 zajmą dziennikarze, a 28 –
osoby niepełnosprawne. Robotnicy kończą m.in. loże dla VIP-ów, stanowiska dla dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych. Ci ostatni będą
mieli do swojej dyspozycji specjalne pomieszczenia do ustawienia kamer.
Trwają też intensywne roboty przy układaniu
wykładziny na głównym boisku, które ma wymiary 50x30 metrów i przeznaczone będzie do gry
w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Podczas
imprez kulturalnych, np. koncertów rozkładana
będzie specjalna nakładka dywanowa, aby ta
do rozgrywek sportowych nie została zniszczona.
Na wyposażeniu jest jeszcze jedna nakładka,

która będzie służyć podczas rozgrywania meczów
siatkówki.
Na klatkach schodowych układane są glazura
i gresy, a na trybunach wykonywane są powłoki
malarskie ze specjalnych żywic. Na ukończeniu są
prace związane z montażem osprzętu RTV/SAT,
systemów nagłośnienia i informatycznego oraz stolarki drzwiowej. Na poziomie 1 znajdują się pomieszczenia użytkowe, m.in. szatnie dla zawodników, sauna, dwa baseny solankowe, prysznice, toalety, stanowiska do masażu, siłownia. Z szatnią
gospodarzy bezpośrednio połączona jest mała sala
konferencyjna. Na I piętrze są także pokoje: lekarza, kontroli antydopingowej, trenerów, sędziów.
Specjalnie dla zawodników i ich ekip przygotowano pokój śniadań z zapleczem oraz bar.
Obiekt będzie monitorowany, porządku pilnować
będzie ponad 100 kamer cyfrowych, obsługiwanych z jednego miejsca.
Rozpoczęto już rozruch central wentylacyjnych,
a na zewnątrz trwają intensywne prace drogowe;
układane są m.in. polbrukowe alejki i kończą się roboty wykończeniowe przy parkingach. Rozpoczął
się też montaż fasady aluminiowo-szklanej, na której znajdą się m.in. loga miasta i Orlenu – sponsora
tytularnego hali.
M.D.
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80 lat czynią dobro

Stop dopalaczom

Parafia pw. św. Stanisława Kostki, w której pracują księża salezjanie,
w tym roku świętuje 80. rocznicę istnienia. Z tej okazji 10 października
odbyła się podniosła uroczystość.

Kasa na sprzęt

Podczas uroczystości odsłonięto tablicę poświęconą
ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem

Dla Oddziału Urologii szpitala na Winiarach
wkrótce zostanie zakupiony nowoczesny ultrasonograf, który umożliwi
wykrywanie raka prostaty
w jego najwcześniejszej fazie. Na ten cel kwotę ponad
150 tys. zł przekazało
PERN „Przyjaźń”.
(ab)

Pamięć o bohaterach
Kolejne Dęby Pamięci
zostaną posadzone w Płocku – tym razem przy ul.
Sienkiewicza 26 i 3 Maja
4. Uroczystość upamiętnienia 25 oficerów bestialsko
zamordowanych w Katyniu i Charkowie zorganizowały społeczności płockich
szkół – I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego,
I Prywatnego Liceum Plastycznego, I Prywatnego
Gimnazjum oraz Liceum
i Gimnazjum „Jagiellonka”. Uroczystość 27 października rozpocznie się
mszą św. o godz. 11 w katedrze.
(ab)

FOT. ALINA BOCZKOWSKA

Secesja w obiektywie
„Secesyjne kamienice
mieszczańskie w obiektywie” to temat ogólnopolskiego konkursu fotograficznego zorganizowanego
przez Muzeum Mazowieckie i Płockie Towarzystwo
Fotograficzne.
Dla zwycięzców przewidziano nagrody finansowe.
Termin nadsyłania prac
upływa 31 października
2010 r. Więcej na www.
muzeumplock.art.pl. (ab)

Nadal będą mediować
Płocki odział Polskiego Centrum Mediacji nadal będzie wynajmować pomieszczenie o pow.
11,91 mkw. w budynku Miejskiego Centrum
Rozwiązywania Problemów Społecznych przy
ul. Misjonarskiej 22. Umowa najmu zawarta została do 31 sierpnia 2012 roku.
W Punkcie Konsultacyjnym Mediacji udzielane są porady z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dotyczących przemocy
w rodzinie, a także prowadzone są mediacje w sytuacjach konfliktowych. Dzięki funkcjonowaniu
oddziału zwiększona została dostępność do pozasądowego sposobu rozwiązywania konfliktów.

Szlakiem gotyku
FOT. ALINA BOCZKOWSKA

Na początku października w ramach rządowej
kontroli w sklepach z tzw.
dopalaczami w województwie mazowieckim sanepid
wręczył decyzje o zamknięciu 166 punktów
sprzedaży.
– Służby porządkowe
zamknęły wszystkie znane
miejsca, ale wciąż powstają
nowe. Obserwujmy otoczenie, alarmujmy, gdy w okolicy sprzedawane są środki
odurzające – apeluje wojewoda mazowiecki. – Policja sprawdzi każdy sygnał
o sklepach i innych miejscach z tymi substancjami.
Informując, działamy przeciwko tym, którzy szkodzą
naszym dzieciom.
(ib)

PREZYDENT ZARZĄDZIŁ

– W tej parafii krzewił się patriotyzm, budził się duch narodu – mówił podczas
mszy św. biskup Roman Marcinkowski. – Tu odbywały się msze za ojczyznę i znajdowali schronienie ludzie opozycji. Biskup przypomniał też, że w parafii działała apteka, w której w trudnych latach 80. bezpłatnie wydawano leki. Była i jest obecnie
prowadzona działalność charytatywna – potrzebujący otrzymują odzież i żywność.
Księża salezjanie prowadzą Klub Profilaktyki Środowiskowej „Nasz Domek” dla
młodszych dzieci i Oratorium Księdza Bosko dla młodzieży powyżej 16. roku życia.
Oba kluby mają za zadanie ukształtowanie właściwej postawy etycznej i moralnej
oraz rozwój intelektualny dzieci i młodzieży. W parafii działa wiele wspólnot, które
skierowane są do różnych grup wiekowych i środowisk. Na to zaangażowanie w życie parafii ludzi świeckich szczególnie zwrócił uwagę w swoim kazaniu bp Marcinkowski. – Nawet najbardziej charyzmatyczny ksiądz niewiele uczyni bez współdziałania z parafianami.
Podczas uroczystej eucharystii bp Marcinkowski poświęcił tablicę upamiętniającą
erygowanie 13 listopada 1930 r. przez biskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego
parafii „Stanisławówka”. Uhonorowano też „Medalem wdzięczności” osoby szczególnie zasłużone dla parafii i domu zakonnego salezjanów: Halinę i Romualda Makarewiczów, Jadwigę i Tadeusza Częstochowskich, Wandę Antosik i Halinę Drzewaszewską.
Za 80 lat działalności w imieniu samorządu płockiego podziękował prezydent Mirosław Milewski. – Każdemu potrzebne jest miejsce, które pozwala na wyciszenie,
oderwanie się od codziennych spraw i powrót do tego, co najważniejsze – mówił prezydent. – Dla mieszkańców pobliskich osiedli takim miejscem jest właśnie Stanisławówka. Dziękuję za 80 lat dobra, które daliście naszemu miastu.
Po mszy św. została
odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca ofiary katastrofy
lotniczej pod Smoleńskiem. Tablica umieszczona jest na zewnętrznej ścianie kościoła.
Ufundowana została
przez samorząd powiatu płockiego ziemskiego i Związek AK „Mazowsze”. Wśród osób
dokonujących odsłonięcia był Włodzimierz Fetliński, mąż
Wśród zgromadzonych przed tablicą ofiar
senator Janiny Fetlińtragedii smoleńskiej (od lewej): ks. Andrzej Kurto,
skiej zmarłej tragicznie
proboszcz Stanisławówki ks. Walerian Jastrzębiec
w tej katastrofie. Tabli– Święcicki, bp Roman Marcinkowski,
cę poświęcił bp Roks. Sławomir Łubian – przełożony warszawskiej
man Marcinkowski.
prowincji księży salezjanów
Alina Boczkowska

Przedstawiciel Płocka przebywał w Niemczech
na dorocznym zjeździe członków stowarzyszenia
„Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”. Nasze
miasto przystąpiło do organizacji 21 maja 2008
roku, która została założona w 2007 roku w miejscowości Greifswald (Niemcy). Zgromadzenie
członków stowarzyszenia odbywa się Raz do roku. W tym roku w Brandenurgu przedstawione
zostały m.in. sprawozdania z działalności i plany
na przyszły rok. Odbyło się również głosowanie
nad udzieleniem absolutorium dla zarządu stowarzyszenia, przyjęcie zmian w budżecie na 2010
rok oraz przyjęcie budżetu na rok przyszły. Ponadto odbyło się spotkanie członków stowarzyszenia
z Polski.
(m.d.)

Honorowe obywatelki
Rada Miasta nadała pośmiertnie godność
„Honorowego Obywatela Miasta Płocka”
dwóm parlamentarzystkom: Janinie Fetlińskiej i Jolancie Szymanek-Deresz.
Obie zginęły tragicznie w katastrofie lotniczej
10 kwietnia br. pod Smoleńskiem w Rosji.
Janina Fetlińska była senatorem RP od 2005
roku. W tym samym roku została członkiem
Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, a od
2006 roku – członkiem Zarządu Okręgu Płock
Prawa i Sprawiedliwości.
Jolanta Szymanek-Deresz była posłanką, wiceszefową SLD, wiceprzewodniczącą sejmowej
Komisji Sprawa Zagranicznych.
Obie Panie w Parlamencie reprezentowały
okręg płocko-ciechanowski.
(m.d.)
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Inwestycje małe i duże

Nowe stawki podatku

Jedną z inwestycji była budowa i wyposażenie nowego obiektu dla „Jagiellonki”

Na przyszły rok maksymalne stawki podatkowe wzrosły przeciętnie o 2,6 proc. w porównaniu do 2010 roku. Prezydent Płocka zaproponował jednak, aby niektóre ze stawek zmniejszyć.
Podajemy kwoty jakie od 1 stycznia 2011 roku zapłacą podatnicy. W nawiasach przedstawiamy górne stawki zaproponowane
przez ministerstwo.
Od gruntów:
a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 mkw. powierzchni,
b. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych – 4,15 zł od 1 ha powierzchni,
c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,24 zł od 1 mkw. powierzchni (stawka
maksymalna 0,41 zł/mkw.),
Od budynków lub ich części:
a. mieszkalnych – 0,51 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej
(maksymalnie 0,67 zł/mkw.),
b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,05 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,
c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł od
1 mkw. powierzchni użytkowej,
d. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,27 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,
Od budynków pozostałych:
a. o powierzchni nieprzekraczającej 12 mkw., w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,44 zł od
1 mkw. powierzchni użytkowej (maksymalnie 7,06 zł/mkw.),
b. o powierzchni powyżej 12 mkw., w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 6,88 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej (maksymalnie 7,06 zł/mkw.),
Od budowli:
2 proc. ich wartości.
M.D.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Na wrześniowej sesji radni zapoznali się z informacją na temat realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w 2009 roku.

Radni ustalili wysokości stawek podatku od nieruchomości. Górne stawki określane są przez Ministra Finansów.
Co roku są one podwyższane o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług.

W różnych obszarach
Uchwalony w 2009 roku
WPI na lata 2009-2013 zawierał
160 zadań inwestycyjnych,
z czego 69 dotyczyło transportu, 28 gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska, 40 edukacji, sportu i rekreacji, 6 gospodarki mieszkaniowej, 2
ochrony zdrowia i pomocy
społecznej, 9 kultury oraz rewitalizacji Starego Miasta,
a 6 obejmowało pozostałe
zadania inwestycyjne z zakresu administracji publicznej, informatyzacji i bezpieczeństwa publicznego.
– Ponadto dział dotyczący remontów i modernizacji
w latach 2009-2013 zawierał
dziesięć zadań, a część poświęcona inwestycjom planowanym do realizacji przez
spółki miejskie obejmowała 49
zadań – mówił na sesji Jerzy
Ceranowski, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta.

Najdroższe zadania
W ubiegłym roku realizowano wiele zadań, z których największe środki finansowe wydatkowane były na budowę: ha-

li widowisko-sportowej – 40,3
mln zł, IV odcinka dróg dojazdowych do drugiej przeprawy
mostowej – 14,7 mln zł, dróg
wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki
(od ul. Harcerskiej w prawo) –
7,8 mln zł. Ponadto 11 mln zł
przeznaczone zostały na inwestycje przeprowadzone przez
Wodociągi Płockie: budowę kanalizacji na osiedlach Borowiczki i Parcele, opracowanie dokumentacji technicznej zadania
pn. „rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum Płocka”, budowę wodociągu zasilającego
Budy i Tokary oraz budowę
wodociągu w ul. Urodzajnej.

ulic: Zubrzyckiego, Grota Roweckiego i Zacisze wraz z brakującą infrastrukturą, Uroczej,
Dziedziniec oraz Dolnej. Ponadto przebudowano ul. Gałczyńskiego i wyremontowano ul.:
Piaska, Lotników, Żwirki i Wigury, Mostową oraz Wschodnią.
Zakończona została budowa kolejnego odcinka ul. Browarnej
oraz wykonano kanalizację
deszczową wraz z chodnikami
w ramach przebudowy ul. Popłacińskiej na odcinku od ul.
Kolejowej do Portowej. Przebudowano także jedno z głównych
skrzyżowań – Piłsudskiego/
Otolińska/Dworcowa.

Komfort i bezpieczeństwo

W ramach WPI realizowane są inwestycje nie tylW ubiegłym roku zrealizowano ko dotyczące drogownicwiele inwestycji m.in. budowę twa. W 2009 roku np. wybudowano blok przy ul.
i remonty ulic, rozbudowę
Misjonarskiej, gdzie znajJagiellonki, budowę kanalizacji dują się mieszkania komunalne. Przeprowadzono
na osiedlach Borowiczki i Parcele rewitalizację Miejskiego
Przedszkola nr 1 przy ul.
Ko
ściusz
ki, rozbudowano LO
Budowa i remonty
im. Jagiełły i wyposażono noWPI to nie tylko realizacja za- wy pawilon, rozpoczęto też
dań, ale również ich przygoto- przebudowę budynku III LO.
wanie, czyli np. wykupy grun- Na Wzgórzu Tumskim – odcitów czy opracowanie dokumen- nek od Wieży Szlacheckiej do
tacji projektowo-kosztorysowej. Placu Narutowicza – wymie– W 2009 roku realizowanych niono nawierzchnię alejek spabyło 49 inwestycji, prace przy- cerowych i przeprowadzono
gotowawcze trwały w 57, a 54 regulację wód opadowych. Pozadania wykraczały poza budżet nadto sześć przejść dla pie– informował Jerzy Ceranowski. szych, które znajdują się w
Wśród ważniejszych inwesty- najniebezpieczniejszych miejcji zrealizowanych w ubiegłym scach, zostało doświetlonych
roku należy wymienić budowę specjalnymi lampami. M.D.

Sygnały Płockie nr 18 (240) | 15 października 2010

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

WPI został zatwierdzony
uchwałą Rady Miasta z 25 listopada 2008 roku. W sierpniu
następnego roku zostały wprowadzone poprawki. WPI to
plan inwestycji, które mają
być zrealizowane w poszczególnych latach. Określa on
również jakie środki finansowe mają być przeznaczone na
ich realizację.

Zatoki w alei
W al. Kilińskiego powstały dwie zatoki autobusowe. Chodzi o przystanki przy zespole szkół „70” (w kierunku centrum) oraz niedaleko zoo (w stronę mostu). Do tej pory
autobusy, zarówno Komunikacji Miejskiej jak i PKS, zatrzymywały się na jezdni i tamowały ruch. Prace wykonywało
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Rimex” z Płocka.
Koszt robót wyniósł 180 tys. zł.
(m.d.)
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Informacja z wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2010 roku
przedstawiona przez prezydenta Mirosława Milewskiego
na wrześniowej sesji Rady Miasta

Inwestycje drogowe
W przeprowadzonej ankiecie mieszkańcy miasta wyrazili wysoką ocenę dla poprawy sta nu dróg w Płoc ku.
W ciągu pierwszego półrocza
re a li zo wa ne by ły re mon ty
i budowy m.in. ulic: Wyszogrodzkiej (od al. Kilińskiego
do ul. Granicznej), przebudowa ul. Popłacińskiej – II etap,
Żu ław skiej, Lu bu skiej, Po morskiej, Śląskiej, Warmińskiej, Po dla skiej, Ka szub skiej, ks. Skier kow skie go,
Kujawskiej wraz z infrastruktu rą, a tak że prze bu do wa
uli cy Gie rzyń skie go oraz
Mickiewicza dofinansowana
ze środków unijnych. Podpisa liś my tak że pre u mo wę
na dofinansowanie z Unii Europejskiej budowy ulicy Otolińskiej.
Poza planem wystąpiła także
konieczność remontów dróg,
które uległy zniszczeniu na
skutek ulewnych deszczy. Będą one naprawiane w najbliższym czasie.

wa przedszkoli modułowych
i żłobka.
Dla podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta ulega pozytywnemu przekształcaniu stara część Płocka. Trwa
budowa tzw. Złotego Rogu,
dofinansowywana jest rewitalizacja prywatnych budynków
wpisanych do rejestru zabytków, rozpoczęła się budowa
Synagogalna Center, kontynuowana jest wymiana nawierzchni alejek spacerowych
wraz z regulacją spływu wód
opadowych w parku Za Tumem i przy sądach, podświetlony został budynek sądu.
W ramach zagospodarowania nabrzeża wiślanego budowane jest molo z przystanią
dla trzystu żaglówek, pięciu
większych jednostek pływających oraz restauracją.

Sport i zdrowie
W celu jeszcze lepszego
roz wo ju płoc kie go spor tu,
powstaje największa w tym
roku inwestycja – hala widowiskowo-sportowa. Budynek
przy sto so wa ny bę dzie do
upra wia nia róż nych dy scy plin sportowych, a także do
mię dzy na ro do wych ro zgry wek. Powstanie hali umożliwi
też przedłużenie sezonu imprez kulturalnych na cały rok,

wego – dla Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego.
W ubiegłym półroczu rozpoczęto realizację remontu
na oddziale rehabilitacyjnym

Płockiego Zespołu Opieki Medycznej. Cały czas podnoszona jest jakość usług i poszerzana oferta medyczna Szpitala
Św. Trójcy oraz podlegających
mu jednostek. Wysoki poziom,
jaki prezentuje sobą ta spółka
miejska, docenił na arenie
ogólnokrajowej obecny prezy-
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Wyremontowany park przy sądach
które nie będą wywoływały
kon tro wer sji zwią za nych z
hałasem. Dobiega końca budowa innego obiektu sporto-

Plan finansowy
Zaplanowane dochody do
budżetu miasta wyniosły ponad 302 mln zł, co stanowi
prawie 48,5 procent wykonania. Ponieśliśmy wydatki
w wysokości 294 mln zł, czyli
plan wydatków został zrealizowany w 41 proc. Wydatki inwestycyjne to 22 mln zł. Wykonanie wyniosło więc prawie
13 proc.
W oświacie wykonaliśmy 53
proc. planu, w kulturze – 56,
w sporcie – 17, w bezpieczeństwie – 51,5, w pomocy społecznej – 50, w transporcie
i łączności – 27,6, w gospodarce mieszkaniowej – 27, w ochronie zdrowia – 36, w administracji publicznej – 51,5, a w
gospodarce komunalnej i ochronie środowiska 39 proc.
Przewidywany stan zadłużenia na koniec grudnia tego
roku to ponad 232 mln zł
w przypadku braku zgody na
emisję obligacji lub 312 mln
zł jeśli obligacje zostaną wyemitowane.

W zrewitalizowanym przedszkolu nr 1
przybył dodatkowy oddział

Dla miejscowych i turystów
Wiele negatywnych emocji wzbu dza ją przed szko la
w mieście, a raczej podnoszona kwestia braku miejsc dla
dzieci. W tym roku oddano
do użytku nowoczesne przedszkole w Radziwiu, zrewitalizowano Miejskie Przedszkole
nr 1, w którym przybył jeden
dodatkowy oddział, a w marcu przyszłego roku dobiegnie
koń ca bu do wa przed szko la
z zapleczem kulturalno-sportowym w Ciechomicach. W
fazie przygotowań jest budo-

Bezpieczeństwo i prestiż
Sy ste ma tycz nie dba my o
bazę lokalową szkół. Przebudowywane jest III LO wraz
z wy po sa że niem, a tak że
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Po raz ostatni w tej kadencji
mam zaszczyt złożyć sprawozdanie z efektów działań prowadzonych przez samorząd –
przeze mnie oraz moich
współpracowników, ale również przez Wysoką Radę –
w minionym półroczu 2010 roku. Moimi priorytetami były
trzy kwestie: po pierwsze inwestycje, po drugie inwestycje, po trzecie inwestycje.
To one stanowią o rozwoju
miasta i jakości życia nas
wszystkich, płocczan.

dent Polski – Bronisław Komorowski. Kontynuowane są
liczne programy profilaktyczne oraz tzw. białe soboty.

szkoła w Trzepowie. Nauczyciele otrzymują 10 proc. dodatku specjalnego, uczniowie
nagradzani są licznymi stypendiami za wyniki w nauce,
spor cie, a tak że otrzy mu ją
stypendia socjalne.
Miasto wspiera też działania związane z bezpieczeństwem. Wkrót ce zo sta nie
oddana nowa siedziba OSP
przy ulicy Sierpeckiej. Straż
pożarna otrzymała ok. 2 mln
zł m.in. na działania związane ze stanem powodziowym,
ale także zakupiony został
dla jednostki samochód. Samorząd nadal opłaca dodatkowe patrole policyjne. Miejski monitoring liczy 100 kamer, za kilka miesięcy dojdzie 10 ko lej nych: sie dem
na Podolszycach i trzy na
pla cu za baw przy La sku
Brzozowym.
Jestem przekonany, że każdy płoc cza nin mo że być
dumny ze swojego miasta.
Jesteśmy coraz częściej prezen to wa ni w róż nych stacjach telewizyjnych i zauważani przez inne media. Nasze
imprezy mają rangę krajową,
a także znane są na świecie.

Wspólnymi siłami
To nie była łatwa kadencja,
a jednak udało nam się zrealizować bardzo wiele. Nie tylko samorząd ma swój wkład w udane
projekty. Wiele pozytywnych
efektów osiągnęliśmy wyłącznie dzięki zaangażowaniu w życie miasta organizacji pozarządowych, osób prywatnych,
młodzieży oraz sponsorów.
Bardzo wszystkim dziękuję.
Dziękuję za prawdziwe bohaterstwo w obronie wałów
przeciwpowodziowych. Pasjonatom dziękuję za pomysł na
pomnik Bolesława Krzywoustego. Dziękuję za ławeczkę
druha Wacława Milkego. Takie
działania zespalają wszystkich
płocczan i budują klimat miasta.
*

*

*

Dziewięciu radnych było za
przyjęciem przedstawionej informacji, dziesięciu zagłosowało przeciw, a jeden –
wstrzymał się od głosu.
PS. Śródtytuły pochodzą od
redakcji.
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Mniej bezrobotnych
W połowie 2010 roku w Płocku bez pracy zarejestrowane były 6.844 osoby,
czyli bezrobocie w naszym mieście wyniosło 10,1 proc. Dane wskazują, że co roku w mieście jest coraz mniej osób niepracujących.

Dane statystyczne

Bezrobotni najczęściej pozostają bez pracy od 3 do 6 miesięcy (21,6 proc.), najmniej jest
takich, którzy szukają zatrudnienia powyżej dwóch lat (16,4
proc.). Najwięcej bezrobotnych
to ludzie młodzi w wieku od
18 do 34 lat (45,4 proc.), a co
dziesiąty bezrobotny to osoba
w wieku 55-64 lata. Największe
problemy ze znalezieniem pracy mają płocczanie, którzy
ukończyli tylko gimnazjum,
z wykształceniem policealnym
i średnim zawodowym.
Bezrobotni posiadają raczej
krótki staż pracy, najwięcej
osób poszukujących zatrudnienia wcześniej pracowało nie
dłużej niż pięć lat.
W pierwszym półroczu br.
do listy bezrobotnych najwięcej osób zostało dopisanych
pracujących ostatnio w handlu,
zajmujących się naprawą pojazdów (13,2 proc.) oraz w przetwórstwie
przemysłowym
(13,1 proc.).

Z danych wynika, że na koniec czerwca br. było mniej
bezrobotnych w porównaniu
ze styczniem (o 1,2 tys. osób)
oraz z majem (o 316 osób).
Stopa bezrobocia w Płocku
wyniosła 10,1 proc., natomiast
w tym samym czasie w kraju
kształtowała się na poziomie
11,6 proc., a w województwie
mazowieckim – 9, 1 proc.
W ciągu sześciu miesięcy
bieżącego roku w MUP zarejestrowały się 6.594 osoby bezrobotne, z czego 45,5 proc. stanowiły kobiety (3 tys.). W porównaniu z I półroczem 2009 roku
odnotowano spadek ogólnej
liczby nowo zarejestrowanych
(o 109 osób). Z kolei z ewidencji bezrobotnych wyłączono ponad 6,8 tys. osób (w tym ponad
3,2 tys. kobiet). Ponad 2,1 tys. –
znalazło pracę, rozpoczęło staż
(446) lub szkolenie (236).
Ponad 2,8 tys. bezrobotnych
musiało zostać wyrejestrowa-

Ważne wykształcenie

Wyborcze informacje
21 listopada odbędą się wybory prezydenta Płocka,
do Rady Miasta oraz sejmiku województwa mazowieckiego.
W związku z tym wyznaczone zostały miejsca, gdzie wywieszane są urzędowe obwieszczenia wyborcze. Publikujemy ich wykaz, aby każdy
zainteresowany
wiedział,
gdzie znaleźć wszystkie potrzebne informacje.
1. tablice informacyjne
Urzędu Miasta Płocka – ratusz, wejście od ul. Zduńskiej.
2. słupy ogłoszeniowe Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
zlokalizowane w następujących
miejscach: ul. Kolegialna, al.
Kilińskiego, ul. 3 Maja, Pasaż
im. Vuka Karadzica, Al. Jachowicza (przy skrzyżowaniu
z Nowym Rynkiem), ul. Obrońców Westerplatte, Al. Jachowicza (przy teatrze), Al. Kobylińskiego, róg ul. Łukasiewicza
i Kobylińskiego, ul. Dobrzyń-

ska, Winiary, róg ul. Miodowej
i Łukasiewicza, róg ul. Tysiąclecia i Łukasiewicza, ul. Tysiąclecia, ul. Rembielińskiego, róg
ul. Sierpeckiej i Krzywej, ul.
Chopina (PKP, PKS), ul. Chopina (przy Otolińskiej), al. Piłsudskiego, ul. Spółdzielcza, ul.
Słoneczna, ul. WyszogrodzkaFiltrowa, ul. Wyszogrodzka
(przystanek KM w okolicach ul.
Filtrowej), ul. Wyszogrodzka
(przy Zakładzie Energetycznym), al. Jana Pawła II (oś. Podolszyce Płd.), róg al. Jana Pawła II i ul. Czwartaków, ul. Wyszogrodzka (oś. Imielnica),
ul. Harcerska (przy cmentarzu),
ul. Harcerska (przy ul. Młyńskiej), ul. Borowicka, ul. Armii
Krajowej (dwa słupy), ul. Monte Cassino, róg ul. Armii Krajowej i Hubalczyków, ul. Szarych
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Na tle innych
W miastach na prawach powiatu w województwie mazowieckim niższe bezrobocie odnotowano w Siedlcach (9,5
proc.), natomiast największe w
Radomiu (20,7 proc.). Od tych
liczb zupełnie odbiega Warszawa – 3,5 proc. Płock jest jedynym miastem, które w czerwcu
2010 roku odnotowało spadek
liczby bezrobotnych w porównaniu do czerwca 2008 i 2009 r.
Najwięcej bezrobotnych – bo
aż blisko 228 tys. – zarejestrowanych było w woj. mazowieckim, choć jednocześnie województwo charakteryzowało się
najniższą, w stosunku do pozostałych, stopą bezrobocia (9,1
proc.). Z danych wynika, że dla
większości województw najkorzystniejszy był 2008 rok, gdyż
wtedy obserwowano spadek
liczby bezrobotnych od początku roku do listopada. Wśród
polskich miast wyróżniały się
Płock, Toruń, Koszalin i Warszawa.
W ubiegłym roku te miasta,
oprócz Płocka, odnotowały
znaczny wzrost liczby osób
niepracujących,
zwłaszcza
w I kwartale. Płock jako jedyny odnotował spadek w końcu
roku.
M.D.

Szeregów, ul. Armii Krajowej
(przy Lidlu), ul. Gierzyńskiego, ul. Osiedlowa / Myśliwska,
ul. Ciechomicka / Browarna,
ul. Zdrojowa, ul. Wakacyjna,
ul. Ciechomicka, ul. Kolejowa,
ul. Lachmana (koło przystanku).
Ponadto wyznaczone zostały miejsca na bezpłatne
umieszczanie plakatów komitetów wyborczych: Plac Narutowicza (teren zielony), teren
przy bloku przy ul. Gałczyńskiego 2 (przy rondzie na ul.
Do brzyń skiej), teren przed
przychodnią przy ul. Miodowej, Pasaż Roguckiego, zieleniec przy ul. Lachmana (okolice Levi Strauss), Pasaż Paderewskiego, parking pomiędzy Gimnazjum nr 8 a kościołem św. Krzyża (przy pasażu
Kutrzeby), teren u zbiegu ul.
Kątowej i Harcerskiej, Park
Mościckiego (zjazd z mostu
Piłsudskiego, Radziwie) oraz
teren przy ul. Ciechomickiej
(naprzeciwko kościoła).
(m.d.)

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

nych z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy, a 107
osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub
innej formy pomocy.

Na terenie ogrodu zoologicznego natrafiono na szczątki
ludzkie. Najprawdopodobniej leżały one w ziemi kilkadziesiąt lat. Jedna z hipotez zakłada, że są to kości żołnierzy niemieckich.

Znalezisko odkryto na wybiegu dla żyraf
W środę (6 października) po
południu robotnicy wykonujący wykop pod ułożenie wodociągu do basenu pingwinów natrafili na kości. – Najpierw
myśleli, że są to szczątki zwierząt, które na terenie ogrodów
zoologicznych nie są niczym
niezwykłym – opowiadał dzień
później na konferencji prasowej zastępca prezydenta Dariusz Zawidzki. – Gdy natrafili
na cały stos kości i czaszkę roboty natychmiast zostały przerwane, a teren zabezpieczono.

mieckich dezerterów, którzy
zostali rozstrzelani. – Zenon
Dylewski, pasjonat historii
opowiadał kilka lat temu, że
jest świadek, który widział egzekucję – mówił prezydent Mirosław Milewski. – Tylko, że w
czasie tych wydarzeń świadek
był bardzo młody. Po wielu latach wskazał miejsce zbrodni,
oddalone znacznie od tego, ale
nic tam nie znaleziono. Możliwe więc, że obecne odkrycie
jest potwierdzeniem słów
świadka.

Zbadają szczątki
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Na wrześniowej sesji radnym przedstawiona została
analiza sytuacji na lokalnym
rynku pracy na tle wybranych
miast na prawach powiatu. Informację przygotował Miejski
Urząd Pracy.

Szokujące znalezisko

Kości ułożone
były warstwowo

Dziura po kuli
Na miejscu znaleziska, na
wybiegu dla żyraf widać głęboki rów, a w nim wystające
z ziemi kości. Na pewno nie
należą do jednej osoby. – Ułożone są warstwowo i prawdopodobniej jest to zbiorowy
grób – mówiła prokurator Ewa
Wiśniewska. – Mogą pochodzić z okresu II wojny światowej. Wśród zabezpieczonych
szczątków jest czaszka z dziurą
po kuli.
Według jednej z hipotez
szczątki mogą należeć do nie-

Co stanie się dalej ze znaleziskiem? Najpierw obejrzy je medyk sądowy. – Ale badania mogą wykonywać jedynie specjalistyczne ośrodki – wyjaśniała
Ewa Wiśniewska. – Tak więc
szczątki trafią do Instytutu
Ekspertyz Sądowych albo w
Warszawie albo w Krakowie.
Gdyby potwierdziła się hipoteza, że w Płocku znaleziono grób żołnierzy niemieckich, to trzeba będzie zawiadomić je międzynarodowe organizacje. – Jest to nietypowa
sy tuacja, na którą nie ma
przewidzianych żadnych procedur – mówił Mirosław Milewski. – Być może, że czekają nas międzynarodowe rozmowy.
Na konfe rencji pra sowej
prezydent zaapelował też do
wszystkich osób, które mogą
cokolwiek wnieść do sprawy,
aby zgłaszały się albo do prokuratury rejonowej albo miejskiego konserwatora zabytków w ratuszu.
Teren znaleziska został zabezpieczony i ogrodzony tak,
aby ogród zoologiczny mógł
być nadal czynny dla zwiedzających.
M.D.
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Znajdowanie mocnych stron
Kobiety i dzieci doznające przemocy oraz kobiety bezdomne, które znalazły
azyl w hostelu i noclegowni wzięły udział w pikniku integracyjno-edukacyjnym
„Pożegnanie lata”.
nik Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPS. Prelegentka
zachęcała kobiety, aby odkrywały w sobie własne wartości.
– Każdy ma jakieś umiejętności, sukcesy. To są nasze zasoby – mówiła kierownik OIK. –
Takim zasobem może być posiadane wykształcenie, źródło
dochodu, przyjaciele, rodzina,
ale także pogoda ducha, pozytywne myślenie. Poprzez wykonanie kilku zadań kobiety
miały spróbować odszukać
w sobie mocne strony. To może pomóc im w pokonywa-

FOT. PIOTR BEREZOWSKI

Był to jeden z elementów
projektu socjalnego „Razem
łatwiej” realizowanego przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. – Jednym z jego celów
jest uaktywnienie w zmaganiach z problemami i uświadomienie tym kobietom własnej
wartości – wyjaśnia inicjatorka projektu Maria Stoparczyk,
specjalistka pracy socjalnej.
Podczas pikniku, oprócz zabawy przy muzyce, gier, konkursów i poczęstunku był też czas
na pogadankę, którą poprowadziła Iwona Szkopek, kierow-

Podczas zabawy nie było barier pokoleniowych

niu życiowych problemów,
zwłaszcza po tak trudnych
przejściach, jakie były ich
udziałem.
W ich sytuacji ważna jest
też możliwość oderwania się
od niełatwej codzienności
i przykrych wspomnień, dlatego spotkanie miało przede
wszystkim charakter beztroskiej zabawy. W noclegowni
dla kobiet prowadzonej przez
Polski Komitet Pomocy Społecznej było tego dnia bardzo
wesoło. W zorganizowanie
imprezy zaangażowani byli
nie tylko pracownicy instytucji pomocowych, ale także
wolontariusze udzielający się
w MOPS. – Przygotowywałem
dekorację, teraz będę pomagał
podczas pikniku – mówi Mateusz Modliborski, czternastoletni uczeń Gimnazjum nr 4. –
W imprezie wzięły też udział
kobiety, które kiedyś korzystały z naszej pomocy, mieszkały
w noclegowni, a teraz już się
usamodzielniły, stanęły na
własnych nogach – mówi Maria Gładka, kierownik Działu
Pracy Socjalnej MOPS. –
Są przykładem dla innych,
że można odmienić swój los.
Alina Boczkowska

Sindbad, dobro i zło
Przegląd Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych po raz kolejny zgromadził spore grono wykonawców. Na scenie Spółdzielczego Domu Kultury wystąpiły zespoły ze szkół specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej i domów opieki społecznej z Płocka, Sierpca i Goślic.
rów i opiekunów występujących grup teatralnych. – Kolejna impreza za rok – zapo-

wiada Sylwia Kaczkowska,
dyrektor ZSOS nr 7.
Alina Boczkowska

Przeszli prawdziwą przemianę. Od zdobycia nowych
umiejętności zawodowych po naukę savoir-vivre’u i rzeczywistą zmianę wizerunku.

Przyjemność i ćwiczenie,
czyli nauka savoir –vivre’u przy stole
Najpierw fryzjerka, poprzez
odpowiednie dobranie koloru,
strzyżenia i stylizacji fryzury,
dopasowywała fryzurę każdemu uczestnikowi. Potem w salonie kosmetycznym wizażystka wykonywała makijaż
uczestnikom, opowiadając przy
tym o odpowiedniej kolejności
poszczególnych etapów oraz
o stosowanych kosmetykach.
Później była sesja zdjęciowa
we wnętrzach jednego z płockich hoteli. Na zakończenie
warsztatów „Metamorfoza”
każdy z uczestników otrzymał
zdjęcia. Wrześniowe warsztaty
były jednym z elementów projektu „KIS – Pomoc wykluczonym” współfinansowanego
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowanego
przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Płocku.
– Celem warsztatów było
podniesienie samooceny beneficjentów, zwiększenie wiedzy
na temat kreowania nienagannego wizerunku: fryzura, makijaż, ubiór, umiejętność autoprezentacji – mówi Dorota
Ruszczyk, koordynator Kampanii Informacyjno – Promo-

cyjnej. – Celem projektu była
zaś aktywizacja zawodowa
i społeczna bezrobotnych
mieszkańców Płocka, którzy
zarejestrowani są w Miejskim
Urzędzie Pracy i korzystają
z pomocy MOPS.
Projekt został podzielony na
dwie edycje. Pierwsza trwała
od października 2008 roku
do końca sierpnia 2009 roku,
a druga – od października
2009 roku do końca września
2010 roku. Wszyscy uczestnicy obu edycji pozytywnie
przeszli przez zajęcia warsztatowe z psychologami, doradcami zawodowymi i pedagogami oraz zakończyli udział
w szkoleniach zawodowych:
obsługa komputera/Internetu,
sprzedawca-fakturzysta, księgowość komputerowa, kierowca wózków widłowych, spawacz metodą Mag 135, kurs
języka angielskiego.
W II edycji dodatkowo były
wyjścia do kina, a także obiad
połączony z „nauką savoir vivre przy stole”, edukacyjny festyn rodzinny i wspomniane
warsztaty „Metamorfoza”.
Podsumowaniem projektu
będzie konferencja, która
odbędzie się 30 listopada. (rł)

Nagrody za krzyżówki
„Płocczanie czas na grzybobranie” oraz „Słotne dni” to hasła
krzyżówek, które zamieściliśmy w poprzednim numerze „Sygnałów Płockich”. Nagrody – upominki z logo Płocka za podanie poprawnych odpowiedzi wylosowali: Wojciech Mockowski, Urszula Andrzejewska, Paweł Stawski, Alicja Kotarska.
Po odbiór nagród prosimy zgłosić się z dowodem tożsamości
do redakcji „Sygnałów Płockich” w budynku ratusza, pokój 220,
w godzinach pracy Urzędu Miasta do 5 listopada br. Nagrody
nieodebrane w tym terminie zasilą pulę nagród kolejnych konkursów.
(ab)

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Imprezę już od kilku lat organizuje Zespół Szkół Ogólnoksz tał cą cych Spe cjal nych
nr 7 w Płocku. Jej celem jest
za pre zen to wa nie osią gnięć
twór czych nie peł no spraw nych dzieci, młodzieży i dorosłych, integracja środowiska oraz wymiana doświadczeń i osiągnięć terapeutycznych instruktorów.
W tym roku pierwsze miejsce jury przyznało dwóm zespołom: za „Przygody Sindbada Żeglarza” grupie teatralnej
„Bajkoludy” z ZSOS nr 7
oraz za inscenizację muzyczno -ru cho wą „Do bro i zło”
zespołowi ze Specjalnego Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw czego nr 1 w Płocku.
W programie przeglądu były też warsztaty dla instrukto-

Aktywizujące metamorfozy

Jeden z laureatów – zespół „Bajkoludy”
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Olśnienie w TNP

40 lat płockiej chemii

– Mimo 50 lat pracy twórczej nie zwalnia tempa, nie marnuje czasu i inwencji
twórczej – mówił o ks. prof. Marianie Grzybowskim ks. prof. Ireneusz Mroczkowski z płockiego seminarium, podczas uroczystości jubileuszowej zorganizowanej w Towarzystwie Naukowym Płockim.

Jesteśmy przekonani, że naszą racją bytu jest żyć w symbiozie z przemysłem – mówił prof. Maciej Paczuski, dyrektor Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Niestrudzony badacz
Profesor regularnie uzupełnia słownik teologów i Polski
Słownik Biograficzny. Nazwisko Michała Mariana Grzybowskiego w spisie bibliograficznym Biblioteki Narodowej
w Warszawie pojawia się aż
95 razy, a w Union of Canada
i Bibliotece Kongresu USA po
trzy. Jego zasługi dla ratowania dziedzictwa kulturowego
Mazowsza trudno przecenić.
Liczne opracowania – chociażby ksiąg parafialnych czy
biskupich wizytacji sprzed
dwóch czy trzech stuleci – są
niezwykle cenione przez innych
badaczy poszukujących m.in.
danych demograficznych, informacji o życiu społeczno-politycznym czy ustroju gospodarczym naszych przodków.
Na swym koncie ma też
publikacje monograficzne dotyczące mazowieckich parafii
i ich księży. Pisze ciekawie,
z nerwem sięgając po cytaty
z kazań, pamiętników, a także
anegdoty.

Uczony i społecznik
Jak podkreślał ks. prof. Ireneusz Mroczkowski zamierzeniem szanownego jubilata jest
opisanie wszystkich księży
z naszej diecezji z ostatnich
kilku wieków, choć to co zrobił do tej pory już jest ewene-

mentem w skali całego kraju.
– Żadna diecezja, ba... grupa
zawodowa nie doczekała się
tylu opracowań – wspominał
ks. Mroczkowski.
Skąd ta pasja? Wspominany
rektor Wyższego Seminarium
Duchownego jej źródła znajduje w umiłowaniu do nauki, jego
kapłaństwie i patriotyzmie wyniesionym z rodzinnego domu.
– Ksiądz Michał doznał olśnienia w bibliotece TNP 3 li-

dynku „czuje się jak w innym
świecie”. Potem odkrył bibliotekę seminaryjną, której
bibliotekarzem został jeszcze
jako student seminarium, dyrektorem zaś w 1974 roku
i pełnił tę funkcję przez kolejne 17 lat.
Miłość do książek zrodziła
owoce w postaci wspomnianego dorobku naukowego.
Ks. prof. Marian Grzybowski jest również cenionym pe-

FOT. MACIEJ WRÓBEL

Pierwszy swój artykuł ks.
Grzybowski poświecił historii
powstania płockiego seminarium. Dziś, z okazji 300-lecia tej
uczelni, pisze poświęconą jej
książkę – kalendarium. Na
swym koncie ma ponad 800 pozycji: kilkadziesiąt książek, setki
artykułów, odczytów oraz radiowych pogadanek dotyczących
nie tylko Kościoła, ale kultury
i historii Płocka oraz Mazowsza.
Wystarczy wspomnieć „Kościelną działalność M.J. Poniatowskiego biskupa płockiego
1773-1785 (Warszawa 1983),
„Wojnę polsko-rosyjską 1920 r.
w Płocku i na Mazowszu”
(Płock 1990) czy „Dzieje wodociągów i kanalizacji w Płocku
1892-1992” (Płock 1992).
– Wszystko zawdzięcza samodyscyplinie, ogromnej sile
woli i ciężkiej pracy – mówił
rektor WSD w Płocku.

Prezydent Mirosław Milewski
składa gratulacje Jubilatowi
stopada 1956 roku. Wtedy zapi sał w swoim pamiętniku
„jest u nas w Płocku coś, co
szcze gól nie w tych dniach
mnie interesowało. To Towarzystwo Naukowe i Biblioteka
im. Zielińskich” – cytował ks.
prof. Mroczkowski. Trzy tygodnie później napisał, że kiedy przekracza próg tego bu-

dagogiem (szkoły wyższe
w Płocku, Włocławku, Toruniu czy Bydgoszczy), społecznikiem (członek TOZ, Mazowieckiego Towarzystwa Kultury i komisji badania zbrodni
hitlerowskich) i wiceprezesem Towarzystwa Naukowego
Płockiego.
Radosław Łabarzewski

Dzień Seniora w ZUS
Przyjmując, że za seniora uznaje się osobę, która ukończyła 60 lat, oszacowano, że na świecie żyje około 605
mln ludzi starszych. W Polsce stanowią oni prawie 13
proc. społeczeństwa. W Płocku jest ich ponad 30 tys.
Borykają się z różnymi
problemami, nie tylko natury
zdrowotnej czy egzystencjonalnej, trudności sprawiają im
też często zmieniające się
przepisy prawa ubezpieczeniowego.
Aby pomóc osobom starszym w tej ostatniej kwestii
Zakład Ubezpieczeń Społecznych we wszystkich jednostkach terytorialnych w kraju
26 października organizuje
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Dzień Seniora. Będzie to tzw.
forum ekspertów, czyli zorganizowane zostaną specjalne
stanowiska oferujące kompleksowe informacje w zakresie świadczeń emerytalnych. Będzie można dowiedzieć się m.in.: jakie złożyć
dokumenty, aby otrzymać
świadczenia, jak udowodnić
zarobki w sytuacji braku stosownych dokumentów, komu
przysługuje prawo do przeli-

Słuchamy pracodawców
W jubileuszu płockiej „chemii” (2 października) uczestniczyli absolwenci, wykładowcy
i zaproszeni goście. Uroczystość w auli przy ul. Łukasiewicza 17 otworzył prof. Maciej
Paczuski, który przypomniał, że
w czerwcu 1969 roku Rada
Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej podjęła
uchwałę o uruchomieniu studiów chemicznych w Płocku.
Decyzja umotywowana była
rosnącym zapotrzebowaniem
na kadrę inżynierów chemików
dla powstających Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych
i Petrochemicznych.
– Współpraca z przemysłem,
dla którego tutaj istniejemy
układa się różnie, ale generalnie jesteśmy z niej bardzo zadowoleni – tłumaczył. – Chyba
najlepiej układa się współpraca ze spółką Basell Orlen Polyolefins, z którą podpisaliśmy
porozumienie w 2005 r. Dzięki
temu mamy nowe laboratoria,
dużo aparatury oraz wzorowo
przygotowane i realizowane
praktyki zawodowe dla studentów. Mamy też stypendia i tematykę prac dyplomowych. Jestem za to wdzięczny. Większość tych argumentów można
odnieść do innych, współpracujących z nami, podmiotów.
Dzięki współpracy z Ośrodkiem Badawczo Rozwojowym
studenci mają stanowiska do
wykonywania prac dyplomowych. Z kolei Orlen Laboratorium jeszcze kilka lat temu

najchętniej i najliczniej zatrudniał absolwentów „płockiej
chemii”. Instytut wspiera również Stowarzyszenie Inżynierów Techników Przemysłu
Chemicznego, np. dofinansowując wycieczki autokarowe
do rafinerii oraz Urząd Miasta
pomagając rozbudować laboratoria i pracownie.
– Mamy też wiele sugestii od
przedsiębiorców dotyczących,
np. zmian w programach
kształcenia. Sami też pytamy
ludzi, którzy mają doświadczenie w przemyśle, co trzeba
zmienić. Zresztą Polska Komisja Akredytacyjna bardzo nas
pochwaliła za to, że słuchamy
pracodawców, bo wiemy,
że pracujemy dla kogoś, nie
dla siebie.
Przykładem jest tu PKN ORLEN, z którego inspiracji płocka uczelnia uruchomia nową
specjalność – informatyzacje
technologii chemicznej czy studia podyplomowe dotyczące
automatyzacji w przemyśle rafineryjno – petrochemicznym.
Prof. Paczuski poprosił też
o przekazywanie pomysłów na
wsparcie finansowe uczelni,
a także o dzielenie się swoimi
osiągnięciami zawodowymi,
które pomogą zachęcić młodych ludzi do studiowania chemii. Choć z tym nie jest najgorzej, m.in. dlatego, że chemii
w Płocku i okolicach uczą absolwenci Instytutu, którzy „nie
zniechęcają” młodzieży do tego przedmiotu.
(rł)

czania i podwyższania świadczeń itp.
Razem z ekspertami ZUS
dyżurować będą m.in. pracownicy MOPS, a także
przedstawiciele
instytucji
działających na rzecz emerytów, rencistów oraz osób niepełnosprawnych. Dla osób
uczestniczących w akcji przygotowano też „Poradnik Seniora” z przydatnymi informacjami i wyjaśnieniami.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 26 października do ZUS, al. Piłsudskiego
2 B w godz. 8 – 15.
Barbara
Smardzewska-Czmiel
Rzecznik Prasowy O/ZUS
w Płocku

Autobusy
w komórce
Rozkład jazdy Komunikacji
Miejskiej można mieć w telefonie komórkowym.
Darmowa aplikacja udostępniona jest przez Urząd Miasta
na stronie www.rozklad.plock.eu
w dwóch wersjach: pełnej, zawierającej wszystkie linie
oraz w spersonalizowanej –
tylko wybrane rozkłady.
Do jej uruchomienia niezbędny jest telefon komórkowy z obsługą programów Java oraz około 600 kB wolnej
pamięci (w przypadku wersji
pełnej).
(seb)

| wydarzenia – bezpieczeństwo

Zamiast sądu – mediacja
Mediacja to jedna z form alternatywnego rozwiązywania konfliktów. W tym
roku już po raz trzeci w Polsce, a na świecie po raz piąty obchodzony będzie
(21 października) Międzynarodowy Dzień Mediacji.

Wspólna decyzja
Niestety polscy sędziowie
również niechętnie korzystają
z mediacji, często upatrując w
niej przyczynę przewlekłości
postępowania.

Z danych za 2009 r. i pierwsze półrocze 2010 r. wynika, że w sądach okręgu płockiego skierowano do mediacji
33 sprawy karne, 10 – cywil-

nych, a w sprawach rodzinnych i wynikających ze stosunku pracy – 64.
Jak
przyz na je
Ha li na
Mieszkowicz – sędzia i koordynator ds. mediacji w Sądzie
Okręgowym w Płocku, mediacja nie tylko daje satysfakcję z zawarcia porozumienia,
ale także pozwala rozładować
tra u mę przed me dia to rem.
O skierowanie sprawy do postę po wa nia
me dia cyj ne go
może wystąpić każda ze stron
konfliktu już po otrzymaniu
informacji, że sprawa znalazła się w sądzie. Trzeba tylko
pa mię tać, że skie ro wa nie

przez sąd sprawy toczonej w
procedurze cywilnej do mediacji może nastąpić tylko wtedy, gdy wszystkie strony sporu dobrowolnie wyrażą na to

Lubię swego glinę
Już po raz drugi Komenda Miejska Policji organizuje
konkurs na najpopularniejszego dzielnicowego.
– Zgodnie z tegoroczną formułą, jedynym elementem oceny jest opinia społeczna – mówi Krzysztof Piasek z KMP.
Konkurs polega na wypełnieniu ankiety, którą można
pobrać ze strony internetowej:
www.policjaplock.pl. Oprócz
imienia i nazwiska dzielnicowego, trzeba krótko uzasadnić

swój wybór, odpowiedzieć na
pytanie: czy czuje się Pani/Pan
bezpiecznie w swoim miejscu
zamieszkania oraz należy
wskazać miejsce najbardziej
zagrożone na swoim osiedlu.
Skrzynki, do których można
wrzucać wypełnione ankiety
ustawione zostały w: Urzędzie
Miasta, delegaturze Urzędu Wo-

Prezydent RP odznaczył policjantów, którzy ofiarnie
pełnili służbę podczas ostatniej powodzi.

zgo dę. Po stę po wa nie trwa
mie siąc i to czy się przed
mediatorem. Ugoda zawarta
w wyniku mediacji ma moc
ugody sądowej.

Wymierny zysk
– Korzyści takiego rozwiązywania sporu jest wiele – mówi Halina Mieszkowicz. –
Przede wszystkim sprawa kończy się szybko, w sposób akceptowalny przez obie strony
sporu, a ponoszone koszty są
dużo niższe.
I tak np. na koszty postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych składa się
wynagrodzenie
mediatora
i wydatki poniesione przez
niego podlegające zwrotowi.
Wynagrodzenie mediatora
w sprawach o prawa majątkowe wynosi 1 proc. wartości
przedmiotu sporu, ale nie
mniej niż 30 zł i nie więcej niż
1 tys. zł, a w sprawie karnej
koszt postępowania mediacyjnego to zaledwie 140 zł. – Dla
porównania koszty sądowe
w tym ostatnim przypadku, bez
udziału biegłych, wynoszą
w sądzie rejonowym około tysiąca złotych – informuje
Mieszkowicz.
Mediacja ma charakter poufny, treści wypowiedzi uczestników mediacji objęte są tajemnicą, nie można się na nie
powoływać w postępowaniu
sądowym, nie są one wpisywane do sprawozdania, które sporządza mediator i przekazuje
je sądowi.
W płockim Sądzie Okręgowym będzie można spotkać się
z mediatorami 15 i 21 października w godz. 10-14.
M.D.

jewódzkiego, Starostwie Powiatowym, Komendzie Miejskiej
Policji oraz w Katolickim Radiu Płock. Jeśli ktoś nie ma dostępu do Internetu, ankietę może wziąć z miejsc, gdzie wystawione są urny.
Informacje na temat dzielnic, które mają przydzielone
poszczególni funkcjonariusze
oraz ich numery telefonów
i godziny urzędowania znaleźć
można na stronie www.policjaplock.pl w zakładce dzielnicowi. Konkurs trwa do 31 października.
(m.d.)

FOT. KMP PŁOCK

Obchody
zainicjowało
Amerykańskie Stowarzyszenie
Profesjonalistów w Rozwiązywaniu Konfliktów. Nie wszyscy zainteresowani wiedzą, że
o mediację można wystąpić
zarówno w sprawie karnej, cywilnej, rodzinnej, gospodarczej, dotyczącej nieletnich czy
też wynikającej ze stosunku
pracy.

Dzielni policjanci

Uhonorowani funkcjonariusze
Krzyże Zasługi za Dzielność otrzymali: Marek Głuszek z wydziału patrolowoin ter wen cyj ne go, Krzysz tof
Kęsicki i Adam Michalak z
sa mo dziel ne go po dod dzia łu
pre wen cji po li cji, To masz
Król i Piotr Rybciak z Komendy Policji w Gąbinie.
– Płoccy funkcjonariusze
wi dząc, że wóz ra tow ni czy stra ży po żar nej zo stał
uwięziony przez szybko przybierającą wodę, podjęli natychmiastowe działania, dzięki którym wyciągnęli ten pojazd – opowiada Krzysztof

Piasek z Komendy Miejskiej
Policji.
Natomiast Tomasz Król
i Piotr Rybciak zaraz po informacji o przerwaniu wału w
Świniarach zwodowali policyjną motorówkę i jako pierwsi rozpoczęli ewakuację
mieszkańców wsi, przede
wszystkim dzieci i kobiety.
Odznaczenia policjantom
wręczył zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, mł. insp.
Rafał Korczak w asyście I zastępcy KMP podinsp. Zbigniewa Włodkowskiego.
(m.d.)

Oświetlone dziecko
Coraz wcześniej zapada zmrok, a deszczowa pogoda
ogranicza widoczność. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym warto zadbać, aby dzieci nosiły odblaski.
Odblaski ratują życie – to
nazwa działań profilaktycznoprewencyjnych Straży Miejskiej. – W ramach akcji najmłodsi płocczanie dostaną od
nas prawie trzy tysiące elementów odblaskowych – informuje Jolanta Głowacka, rzecznik prasowy SM.
W tym roku mają one kształt
małpki, rybki lub kółeczka.

Zgodnie z przepisami Kodeksu
Drogowego, dzieci w wieku
do 15 lat poruszające się po
drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, mają
obowiązek nosić odblaski.
Kierowca widzi osobę, która
ma elementy odblaskowe
z odległości 150 metrów, natomiast jeśli ich nie ma z 20 metrów.
(m.d.)

FOT. STRAŻ MIEJSKA
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Już po raz dziesiąty zostały wręczone statuetki „Jesteś przyjacielem”. W tym
roku otrzymali je: Wiesław Chrobot, Andrzej Gajdka i Jan Waćkowski.
rektorka Małachowianki (statuetkę otrzymała w 2002 roku)
oraz Ireneusz Drozdowski –
prezes Muniserwisu (ubiegłoroczny laureat). Towarzyszyli
im: Martyna Krajewska i Artur
Lipiński – uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.
W 2010 roku kapituła wyróżniła:
Wiesława Chrobota – prezesa Integracyjnego Klubu Tenisa. Od 16 lat działa na rzecz
osób niepełnosprawnych, jest
również aktywnym członkiem
organizacji ogólnopolskich, pomysłodawcą projektu „Bujaj
się”, który zachęca niepełnosprawnych, aby grali w tenisa i
koszykówkę, aby nie chowali
się w domach, uczyli się pokonywać krawężniki, schody,
wsiadać do autobusów. – Jest
organizatorem Orlen Polish
Open – turnieju tenisistów na
wózkach – mówiła Hanna Makówka.
Andrzeja Gajdkę – pracownika ratuszowego Oddziału Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Uroczystość odbyła się 10
października w kościele w
Imielnicy. – Dobro jest ciche –
mówił podczas mszy św. proboszcz Ryszard Paradowski. –
Jest czynione na co dzień, niezauważalne. Dobro może się
dokonać dzięki ludziom dobrej
woli. Wspólnie możemy więcej.
Statuetki „Jesteś przyjacielem” przyznawane są osobom
i instytucjom, które pomagają
niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom nie z obowiązku, ale z potrzeby serca.
Do nagrody nominują sami niepełnosprawni. Do tej pory kapituła, w skład której wchodzą
osoby już nagrodzone przyznała statuetki: 24 osobom,
10 sponsorom i darczyńcom,
dwóm społecznościom szkolnym oraz jednemu zespołowi
muzycznemu. – Wszyscy pomagają bezpłatnie, kosztem własnego czasu, a czasem nawet
i zdrowia – mówiła Hanna Makówka, pomysłodawczyni nagrody i szefowa Stowarzyszenia Kolory Życia.
W tym roku nagrody wręczali: Renata Kutyłło-Utzig – dy-

Tegoroczni laureaci: Wiesław Chrobot,
Andrzej Gajdka, Jan Waćkowski.
W głębi ks. proboszcz Ryszard Paradowski

W hołdzie papieżowi
Po raz dziesiąty w niedzielę poprzedzającą wybór kard.
Karola Wojtyły na papieża w całej Polsce obchodzony był
Dzień Papieski. Także w Płocku 10 października odbyło
się wiele uroczystości modlitewnych, kulturalnych oraz
akcji charytatywnych. W tym roku hasło przewodnie
brzmiało „Jan Paweł II – Odwaga świętości”.
W naszym mieście Dzień Papieski rozpoczął Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. W płockiej
farze zaśpiewała Edyta Geppert,
natomiast w Bazylice Katedralnej

w koncercie „Chopin i przyjaciele” wystąpili: Stanisław Drzewiecki (fortepian), chór Minstrel
z „Małachowianki” oraz Płocka
Orkiestra Symfoniczna.
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Obronnych, przewodniczącego
miejskiej społecznej rady ds.
osób niepełnosprawnych. Jest
aktywnym członkiem Krajowego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych „Pomoc dzieciom”, wolontariuszem Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. św. Brata
Alberta. – Pan Andrzej wykracza poza zakres swoich obowiązków – opowiadała Hanna
Makówka. – Cyklicznie od
wielu lat organizuje akcje
przekazywania potrzebującym
artykułów spożywczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych
oraz odzieży i obuwia.
Jana Waćkowskiego – płockiego fotoreportera, który
uwiecznia na zdjęciach nie tylko ważne dla Płocka wydarzenia, ale również spotkania i imprezy osób niepełnosprawnych.
– Zawsze w tłumie dostrzeże
osobę słabszą i wymagającą
pomocy – mówiła Hanna Makówka. – Zawsze się uśmiechnie, poda rękę.
Waćkowski wykonał tysiące zdjęcie dla stowarzyszeń
i osób niepełno spraw nych.
Jest znany w tym środowisku.
Podczas mszy św. odczytany
został wiersz, który napisała
dla niego Marta ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2.
Jak co roku, niepełnosprawni
oraz ich przyjaciele bawili się
na pikniku integracyjnym w hali sportowej w Borowiczkach.
Nie obyło się bez konkursów
z nagrodami, kiermaszu wyrobów wykonanych przez osoby
niepełnosprawne oraz loterii
fantowej, z której pieniądze
przekazane będą na pomoc rodzeństwu choremu na cukrzycę
– Marcinowi, Paulinie i Karolinie.
Małgorzata Danieluk

Tego dnia Fundacja Dzieło
Nowego Tysiąclecia organizuje
zbiórkę pieniędzy na stypendia
dla zdolnych i ubogich uczniów
z małych miejscowości i terenów wiejskich. Także przed
płockimi kościołami odbyła się
kwesta. Podczas ubiegłorocznego Dnia Papieskiego w całym kraju zebrano prawie 6,9
mln zł, dzięki temu 2300 młodych osób otrzymuje stypendia,
które pozwalają im zdobyć lepsze wykształcenie.
Alina Boczkowska

Świadkowie
tamtych dni
Dzień Weterana po raz kolejny był okazją do spotkania
środowiska kombatantów z młodzieżą i władzami miasta.
Jak co roku, uroczystość zorganizowano w siedzibie
Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Wspólnie możemy więcej

Przedstawiciele organizacji kombatanckich
spotkali się u „Dzieci Płocka”
Prezydent Mirosław Milewski podziękował weteranom za
ich czynną obecność w życiu
publicznym miasta. – Dajecie
młodzieży lekcję patriotyzmu i
dzielicie się historią naszego
państwa i miasta, której byliście uczestnikami – mówił Milewski. – To najpiękniejszy
dar, jaki w czasach pokoju
można ofiarować kolejnym pokoleniom.
Losy polskich żołnierzy na
różnych frontach krótko przypomniał Marek Gajewski z Porozumienia Organizacji Kom-

batanckich. Życzył też wszystkim, aby w dobrym zdrowiu
mogli spotkać się znów za rok.
Podczas uroczystości prezydent podziękował też osobom
zaangażowanym w przygotowanie obchodów 90. rocznicy
obrony Płocka przed bolszewikami, a w szczególności proboszczowi parafii katedralnej
ks. Markowi Zawadzkiemu,
harcerzom z ZHP, Cezarowi
Supłowi – autorowi książki
„Płock 1920” oraz młodzieży
z LO Płockiego Uniwersytetu
Ludowego.
(ab)

Szkolenia
dla bezrobotnych
Osoby bezrobotne mogą wziąć udział w bezpłatnych
szkoleniach „Profesjonalny kandydat do pracy”.
Podczas zajęć kursanci będą ćwiczyć konkretne umiejętności przydatne podczas poszukiwania zatrudnienia. Warsztaty obejmują następujące zagadnienia: mój potencjał zawodowy – odkrywanie swoich mocnych stron; metody rekrutacji i selekcji stosowane przez pracodawców; dokumenty
aplikacyjne twoją wizytówką dla pracodawcy – zasady sporządzania profesjonalnego życiorysu i listu motywacyjnego;
nie daj się zagiąć – jak osiągnąć sukces na rozmowie kwalifikacyjnej.
Zajęcia odbędą się w filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Płocku przy ul. 1 Maja 7, pok. 216. Zapisy przyjmowane
są do 20 października osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, telefonicznie 24/ 264 03 7576 lub emailem: konsultacje.plock@wup.mazowsze.pl.
(ab)
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Złota jedenastka w Berlinie Od liceum
do zespołu
Do udziału w wyprawie
zakwalifikowanych zostało 11
uczniów, co żartobliwie nazwano „złotą jedenastką”. To
grupa młodych ludzi wyróżniający się frekwencją, zachowaniem, aktywnością, kulturą
osobistą oraz wynikami w nauce. Młodzież uczestniczyła
w wy cieczce nieodpłatnie,
po trzeb ne pieniądze szkoła
pozyskała od sponsorów.
Pierwszym etapem wycieczki była stolica Wielkopolski – Poz nań. Na stęp ne go
dnia zwiedzano Poczdam, a
tam m.in. kompleks parkowo
– pałacowy Fryderyka II –
Sanssouci, znajdujący się na
światowej liście dziedzictwa
kulturowego UNESCO. Kolejnym etapem wycieczki był
Ber lin. Zwie dza nie mia sta
było znakomitym pretekstem
do przedstawienia młodzieży
naj waż niej szych wy da rzeń
w dziejach obu krajów – Polski i Niemiec.
W drodze powrotnej uczestnicy wycieczki zatrzymali się

FOT. ARCHIWUM ZSZ NR 6

W nagrodę za całoroczną pracę w ubiegłym roku szkolnym 11 wyróżniających
się uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 wyjechało na wycieczkę.

Uczestnicy wycieczki w Berlinie
w Biskupinie, gdzie dodatkową atrakcją był udział w festynie.
Wycie czkowi cze chętnie
brali udział we wszystkich
proponowa nych
formach
spę dza nia cza su, za rów no
w zwiedzaniu zabytków i poznawaniu historii miast, jak

i quizach dotyczących wiedzy
zdo by tej pod czas wy prawy
(a okazywała się ona niekiedy
imponująca).
Była to już trzecia szkolna
wycieczka, w poprzednich latach uczniowie tej szkoły byli
w Pradze i Wilnie.
Barbara Chyba

z redakcyjnej poczty

Inicjatywa na szóstkę
Od września ruszył kolejny cykl spotkań „Koła Małych Przyjaciół Książki” w filii nr 9
Książnicy Płockiej. Koło składa się z grupy małych dzieciaków, które gwoli sprawiedliwości, w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, że tworzą jakieś koło.
Wiedzą jednak, że na spotkaniach jest fajnie i bardzo chętnie na swoje „zgrupowania” przychodzą. Miejscem spotkań klubowiczów, którzy mają od 2 do 5 lat, jest dom jednorodzinny na
osiedlu Imielnica, na co dzień siedziba osiedlowej biblioteki. Towarzyszą im opiekunowie –
babcie, dziadkowie, „ciocie” (czytaj: opiekunki), mamusie, tatusiowie, a nawet starsze siostry
lub życzliwi sąsiedzi. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, asysta w niektórych zabawach i pomoc przy pracach plastycznych bądź tańcach.
Koło spotyka się trzy razy w tygodniu. Wspaniałe jest to, że podczas zaledwie 60-minutowego spotkania dzieci doświadczają radości płynącej ze wspólnego tańca, śpiewu, udziału w muzycznych zajęciach o charakterze rytmiki, zmagań plastycznych i czytelniczych.
Osoby prowadzące to dwie panie bibliotekarki. Dzięki ich podejściu do dzieci i starannemu
przygotowaniu zajęć spotkania są naprawdę niezwykłe. Koło działa już od siedmiu lat i „od
zawsze” cieszy się dużym zainteresowaniem. Panie nikomu nie odmawiały udziału w zajęciach,
choć czasem na spotkaniach bywa naprawdę ciasno, bo sala jest niewielka, zaledwie
30 m kw.
Warta zauważenia jest ta wspaniała działalność Książnicy – niejeden nauczyciel przedszkolny, dziecięcy neurolog, czy psycholog byłby nią zachwycony. Wiele się dziś mówi i pisze o wyrównywaniu szans dzieci, o konieczności dostępu do edukacji od najmłodszych lat. Spotkania
Koła Małych Przyjaciół Książki są bezcenną, a przy tym nieodpłatną edukacją przed-przedszkolną. Dziecko, które choć parę miesięcy uczęszczało na zajęcia koła z pewnością o wiele łatwiej „wejdzie” w świat przedszkola niż rówieśnik, który na takie zajęcia nie uczęszczał. O sukcesie klubu świadczą przede wszystkim uśmiechnięte buzie dzieci, ale też i to, że zarówno filia
Książnicy w Imielnicy, jak i „Chotomek” przeżywają pod koniec wakacji prawdziwe oblężenie
chętnych na zajęcia organizowane w tych bibliotekach.
Renata Sikora,
mama 3-letniej Stefanii, przyjaciółki książek

Trzecim dyrektorem III LO
została Katarzyna Góralska
(dziś Mazowiecki Wicekurator Oświaty), która objęła to
stanowisko w roku 1999. Tak
wspomina tamten czas: – Gdy
ob ję łam fun kcję dy rek to ra,
„Trze cie” by ło już zna ną
i chętnie wybieraną szkołą.
W 45 oddziałach uczyło się
około 1500 uczniów. Szkoła
dysponowała dwoma internata mi: przy ul. Ko le gial nej
i Sienkiewicza. Spore wyzwanie jak na młodego dyrektora,
ale tym większa dzisiaj satysfakcja…
Na le ży do dać, że dy rek tor Gó ral ska zna laz ła się
w szczególnej sytuacji, gdyż
przyszło jej kierować szkołą,
której sama była absolwentką: – Tu, w niezwykłej atmosferze, upłynęły moje najpiękniejsze lata licealne, po których zostało wiele szczególnych przy jaź ni, zna jo mo ści
trwa ją cych po dziś dzień,
wzruszeń i zamyśleń. Byłam
uczennicą klasy o profilu huma ni stycz nym, wy cho wan ką
pani mgr Wandy Hamerskiej
– polonistki.
Katarzyna Góralska kontynu o wa ła roz bu do wę szko ły
i dbała o jej dalszy rozwój. Za
jej kadencji dobudowano piętro nad aulą, szatnie dla potrzeb wychowania fizycznego, powstało tartanowe boi-

sko, wyposażono w nowoczesny sprzęt trzy pracownie
mul ti me dial ne, utwo rzo no
w bibliotece multimedialne
centrum informacji. Do tego
dochodziły liczne remonty:
łazienek, wymiana posadzek
w całej szkole, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja sieci c.o. i energetycznej.
Ważny był również generalny
re mont in ter na tu przy ul.
Sienkiewicza, którym zarządza Zbigniew Kaczmarczyk,
również absolwent „Trzeciego”. Ostatnie zamierzenie dyrektor Góralskiej to rozbudowa liceum, która dziś dobiegła już końca.
Nie uda ło by się te go
wszyst kie go
zre a li zo wać,
gdyby nie zrozumienie i pomoc władz miasta, za którą
naj lep szym
po dzię ko waniem są sukcesy młodzieży
z „Trzeciego”.
Jednak największym zrealizowanym marzeniem Katarzyny Góralskiej było niewątpliwie powołanie w 2008 roku
Gimnazjum nr 13 z oddziałami
dwujęzycznymi i stworzenie
Zespołu Szkół nr 3.
kk, esz
* * *

To już ostanie wspomnienia
z 40-letniej historii III LO.
Zapraszamy na jubileusz 2123 października 2010 r. Bliższe informacje: www.3lo.pl.

Inspirująca lekcja
Zadania w formę quizu leksykalnego, pantomimy, krzyżówki, to jedna z lekcji języka niemieckiego w Gimnazjum
nr 5. Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Deutsch-Wagen-Tour”.
Jego realizacja ma przyczynić się do wzrostu popularności języka niemieckiego
w naszym kraju. Profesjonalni lektorzy odwiedzają szkoły w całej Polsce prowadząc
zajęcia edukacyjne i zachęcając do poz na wa nia ję zy ka
i kultury naszego zachodniego sąsiada.
Zajęcia z klasą 2 b poprowadziła Karin Heckle – absolwentka wydziału germanistyki
i slawistyki Uniwersytetu
w Dreźnie, obecnie pracownik
naukowo-dydaktyczny Instytutu Germanistyki w Olszty-

nie. Uczniowie chętnie rywalizowali o jak największą liczbę
punktów, zwłaszcza, że dla
zwycięskiej grupy przewidziane były atrakcyjne nagrody –
koszulki z logo Deutsch-Wagen-Tour.
Lekcja dała uczniom możliwość praktycznego zastosowa nia ję zy ka nie miec kie go
i z pewnością zmotywowała
ich do intensywniejszej nauki. Na to miast na u czy cie le
ger ma ni ści mo gą czer pać
z niej inspiracje do przygotowywania swoich zajęć.
Agnieszka Rosiak
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Lekcja demokracji

Stud(n)ia bez dna

W ramach ogólnopolskiego projektu Młodzi głosują, 30 września odbyły się w Gimnazjum nr 6 wybory do władz samorządu uczniowskiego.

Czy bycie studentem jest proste? Niestety, nie. Nie tylko trzeba dostać się
na wymarzony kierunek, utrzymać na nim, ale również zmierzyć się z różnymi
przeciwnościami, wśród których pierwsze miejsce zajmują... finanse.

Dach nad głową
Oprócz wyżywienia, które
pochłania znaczną część studenckiego budżetu, jeszcze
większe znaczenia ma zakwaterowanie. Rzadko kogo stać
na mieszkanie w pojedynkę,
więc najczęściej wynajmuje
się pokój wspólnie z drugą
osobą. Ceny za wynajem dwupokojowego mieszkania, w zależności od miasta wahają się
od 800 do 2 tys. zł. Za kawalerki płaci się mniej, ale różnica około 400 zł przy perspektywie mieszkania w dwie osoby w jednym pokoju w sumie
się nie opłaca. Do podanych
cen należy doliczyć czynsz,
opłaty za media, Internet
i „kablówkę”. O ile z tej ostatniej można zrezygnować i osz-

czędzić kilkadziesiąt złotych,
to z Internetu zdecydowanie
nie, gdyż jest on podstawowym narzędziem każdego studenta, bez którego dziś nie da
się normalnie funkcjonować.
Alternatywą dla wynajmowanego mieszkania jest akademik, w którym koszty wynoszą średnio 200-350 zł, w zależności od warunków i liczby
osób w jednym pokoju. Nie
trzeba się wtedy martwić o zużycie wody czy prądu, ale
mieszkanie w jednym pokoju
z dwiema lub trzema osobami
nie zapewnia komfortu. Brakuje prywatności i spokoju,
który szczególnie w czasie sesji, jest bezcenny.

Zastrzyk gotówki
Podstawową formą pomocy
dla żaków są systemy stypendialne, nie można się jednak łudzić, że z tych pieniędzy pokryje się wszystkie wydatki. Do
najpopularniejszych należą: stypendium socjalne około 350 zł,
żywieniowe około 100 zł, czy
nawet mieszkaniowe. Jednak
mogą na nie liczyć tylko ci, którzy mają najniższy dochód na
jedną osobę w rodzinie.
Najkorzystniejsze jest stypendium naukowe – nie dość,
że jest najwyższe, to jeszcze
najbardziej mobilizuje do pracy. Jego wysokość, w zależności od uczelni i uzyskanych

Nagrodzeni studenci
Jak co roku Prezydent przyznał nagrody w konkursie
„Dyplom dla Płocka” za najlepsze prace magisterskie,
inżynierskie i licencjackie w roku akademickim 2009/2010.
Zgodnie z regulaminem, komisje uczelniane wyłoniły najlepsze prace i zgłosiły swoje
propozycje prezydentowi. Na
piątą edycję konkursu wpłynęło
19 prac z trzech płockich uczelni: Politechniki Warszawskiej
Szkoły Nauk Technicznych
i Społecznych, Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej
oraz Szkoły Wyższej im. Pawła
Włodkowica.
Komisja konkursowa, w składzie której – oprócz Mirosława
Milewskiego – zasiedli przedstawiciele wyższych uczelni,
wyłoniła najlepsze prace. Będą

one mogły być wykorzystane
do rozwiązywania różnych
problemów
gospodarczych
i społecznych oraz technicznych Płocka.
Nagrody zostały przyznane
w dwóch kategoriach prac: magisterskich i licencjackich. Za
nagrodę I stopnia studenci
otrzymali 4 tys. zł, II stopnia –
3 tys. zł, III stopnia – 2 tys. zł,
a za wyróżnienie – 1 tys. zł.
Za prace magisterskie nagrody otrzymali: Karol Gołębiewski ze Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych Politechniki
Warszawskiej – I stopnia, Hu-
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wyników, może wynosić od
100 do nawet 800 zł miesięcznie, lecz trzeba pamiętać, że
nie łatwo je zdobyć.

Na krechę
Kolejną formą wsparcia może być kredyt studencki, dzięki
któremu konto studenta może
być co miesiąc zasilane kwotą
około 600 zł. Należy jednak
pamiętać, że trzeba go kiedyś
spłacić, co w obecnych realiach na rynku pracy, gdzie nie
tak łatwo zaleźć po studiach
dobrze płatną pracę wydaje się
bardzo ryzykowne.
Problemy z domknięciem
budżetu dotyczą zarówno studiujących dziennie, zaocznie,
jak i wieczorowo. Pierwsi mogą liczyć tylko na pracę dorywczą, co niesie za sobą niskie
zarobki. Drudzy mają więcej
czasu i mogą znaleźć pracę nawet na pełen etat, ale bez wyższego wykształcenia ich wynagrodzenie też do najwyższych
nie będzie należało, a dochodzi im jeszcze opłata za studia.
Wniosek nasuwa się jeden.
Należy traktować studia jako inwestycję w samego siebie. Nie
należy się zniechęcać wysokimi
kosztami, bo choć wymierne
efekty przyjdą po latach, to niezapomniane studenckie czasy są
po prostu bezcenne i na zawsze
zostaną w pamięci.
Tomasz Szczęsny

bert Dajnowski – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica (II
stopnia), Agnieszka Jankowska
i Dariusz Lisowski – Szkoła
Wyższa im. Pawła Włodkowica
(III stopnia), a wyróżnienie
otrzymał Jarosław Kuźniewski
z Politechniki Warszawskiej
Szkoły Nauk Technicznych
i Społecznych.
W kategorii prac licencjackich najlepsi okazali się: Paweł Stanisław Milke z PWSZ
(nagroda II stopnia), Małgorzata Jaglińska z Politechniki
Warszawskiej Szkoły Nauk
Technicznych i Społecznych
(III stopnia), Monika Cierpiałkowska z PWSZ (III stopnia).
Wyróżnienia przyznano: Łukaszowi Matrackiemu z PWSZ
oraz Jackowi Słupińskiemu ze
Szkoły Wyższej im. Pawła
Włodkowica.
(m.d.)

FOT. MAGDALENA MICHALSKA

Pierwsze finansowe wyzwania stają już na początku studenckiej drogi, czyli w momencie wyboru uczelni. Koszty utrzymania w Warszawie,
Toruniu czy Płocku znacząco
od siebie odbiegają, co często
determinuje wybór szkoły
przez młodych ludzi.
Kolejny krok to ustalenie
planu finansowego. Nierzadko
nie tylko rodzice, ale i dziadkowie wspierają finansowo żaków, aby typowa studencka
kanapka składająca się z chleba z ketchupem, została wzbogacona o coś jeszcze.

Frekwencja była bardzo wysoka
Inicjatorem akcji było Centrum Edukacji Obywatelskiej
z siedzibą w Warszawie, a przystąpić do niej mogły wszystkie
polskie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, którym bliska
jest idea aktywności obywatelskiej. Celem programu było zachęcenie młodych ludzi do
uczestnictwa w życiu publicznym poprzez świadomy udział
w wyborach, dostarczenie informacji na temat procedur państwa demokratycznego oraz angażowanie w działania na rzecz
wysokiej frekwencji wyborczej.
Szkolne koordynatorki projektu,
nauczycielki – Dorota Iwanowska, Magdalena Michalska,
Małgorzata Cieślak postarały
się, by młodzież zdobyła wiedzę
i doświadczenie na temat uczestnictwa obywatelskiego, ordynacji wyborczych, ustroju politycznego RP oraz organizowania się
dla dobra publicznego.
Pierwszym etapem realizacji
programu było rozpisanie ordynacji wyborczej do władz Za-

rządu Samorządu Uczniowskiego. Kolejnym krokiem było już
zgłaszanie kandydatur. Warunkiem było zgromadzenie na liście poparcia podpisów co najmniej 20 uczniów gimnazjum.
Następnie kandydaci mieli pięć
dni na kampanię wyborczą.
Wybory spotkały się z dużym
zainteresowaniem, prawie 70
proc. gimnazjalistów odwiedziło
szkolny lokal wyborczy, by oddać głos na jednego z 23 kandydatów. Pięcioosobowa komisja
czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania. Po podliczeniu głosów okazało się,
że najwyższe poparcie zdobyła
Martyna Lasota i to jej powierzono funkcję przewodniczącej
SU. Wiceprzewodniczącym został Marcin Czajkowski, a w
składzie Zarządu znaleźli się:
Magdalena Donoch, Bartłomiej
Staniszewski, Krystian Koziński.
Zespół redakcyjny
Gimnazjum nr 6
pod kierunkiem
Magdaleny Michalskiej

Interaktywne miasteczko
„Planeta Energii”, interaktywne miasteczko edukacyjno-rozrywkowe zawita na Stary
Rynek 21 i 22 października.
Wydarzenie związane jest z organizowanym przez Grupę
ENERGA ogólnopolskim konkursem edukacyjnym, którego
głównym celem jest propagowanie wśród dzieci wiedzy na
temat energii elektrycznej.
Przez dwa dni od godz. 9
miasteczko będą mogli odwiedzać uczniowie ze szkół
z Płocka i okolic. Po godzinie
16 „Planeta Energii” otwarta

będzie dla wszystkich chętnych, którzy zechcą dowiedzieć się, skąd się bierze prąd
oraz jak w bezpieczny sposób
z niego korzystać, chroniąc
przy tym środowisko. Na odwiedzających czekają niezwykłe atrakcje m.in. eksperymenty naukowe oraz trójwymiarowy film o energii elektrycznej. Merytoryczną opiekę
nad projektem objął Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
Szczegóły dotyczące konkursu na www.planetaenergii.pl.
(jw)
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Od Lady Gaga do Chopina (cz. 2)
Z Jeanem Michelem Jarrem rozmawia Roland Bury
maksymalnie dużą liczbą ludzi. Każdemu podałeś rękę,
podziękowałeś za przyjście.
Od czasu do czasu rzeczywiście tak robię. Chcę pokazać
wszystkim, że artysta pochodzi z publiczności, że jest jej
integralną częścią, a nie przychodzi gdzieś z tyłu sceny.
To bardzo ważne dla mnie,
by dzielić z publicznością to
misterium, jakim ma być występ. Wytworzenie specyficznej

Masz rację, bardzo dziękuję
ci za te słowa.
To ja dziękuję za tamte
przeżycia. Wspomniałeś, że
podczas koncertów wykorzystujesz technikę 3D. Jak myślisz, czy to jest przyszłość
koncertów?
Nie można powiedzieć, że
technologia 3D jest wymysłem
naszego wieku. Sama muzyka
jest trójwymiarowa. Przecież
ona rozprzestrzenia się we

na cały czas, bo to może być
męczące. To jest jak magia,
tworzenie czegoś wyjątkowego, ale moim zdaniem nie będzie to jedyny sposób pokazywania filmów czy koncertów
w przyszłości. Wracając do
koncertów, to oczywiście ta
technika jest częścią mojego
występu, bo używam wielu
efektów 3D, tych bez zakładania specjalnych okularów – takich, jakie widzimy na co

FOT. JAN GAWRYŁKIEWICZ

Występowałeś w wielu egzotycznych miejscach – pod
piramidami, w zakazanym
mieście w Pekinie, na pustyni, w centrum Moskwy. Czy
masz jeszcze jakieś wymarzone miejsce, w którym
chciałbyś zagrać?
Bardzo wiele. Chciałbym
zagrać wszędzie. Naprawdę
wszędzie! Prezentowanie muzyki tak wielu ludziom jest dla
mnie ogromnym przywilejem.
Cały czas spełniam swoje marzenia. 18 września zagrałem
w Bejrucie. Zawsze marzyłem,
by tam wystąpić, bo po prostu
kocham to miasto. Podczas tego tournee odwiedzam wiele
miejsc, w których jeszcze nie
byłem. Moim kolejnym marzeniem jest koncert na wolnym powietrzu w Krakowie
i w Warszawie.
Jakie koncerty wolisz grać
– wielkie widowiska na
otwartym terenie, czy raczej
w mniejszych halach?
Myślę, że to nie jest problem
wyboru, że jedne są lepsze od
drugich. Koncert to swego rodzaju chemia pomiędzy widzami a wykonawcami. I nie ma
znaczenia, gdzie to jest. Naprawdę cieszę się, że gram sporo mniejszych koncertów, że
mogę podzielić się swoją muzyką z odbiorcami. Zwłaszcza tu,
w Polsce, gdyż polska publiczność, to moja najlepsza publiczność. Bezsprzecznie najwspanialsze wspomnienia związane
z występem na żywo na otwartym terenie mam z koncertu
w Gdańsku. Było to wielkie
święto. W wydarzeniu uczestniczyło tylu ważnych ludzi, którzy byli częścią historii XX
wieku – nie tylko ci znani
z imienia i nazwiska, ale także
anonimowi, którzy swoimi rękami, swoją postawą tę historię
tworzyli. To coś absolutnie wyjątkowego. Niespotykane było
także przyjęcie przez polską
publiczność. Zresztą właśnie to
tournee rozpoczęło się w Polsce
(1 marca w katowickim Spodku
– przyp. autor), bo chciałem poczuć coś wyjątkowego, co napędzi całą trasę. Teraz, kiedy
znów przyjadę do Polski z pewnością będzie to dla mnie wspaniałe wydarzenie, na które już
teraz bardzo się cieszę.
W Katowicach rozpocząłeś
koncert absolutnie wyjątkowo – od spaceru wśród publiczności i przywitaniu się z

Jean Michel Jarre podczas konferencji prasowej w Warszawie
więzi od samego początku
koncertu jest dla mnie szalenie
istotne. Mam nadzieję, że dla
publiczności także.
W swoim imieniu i kilku
moich znajomych, z którymi
byłem na tym koncercie mogę
Ci powiedzieć, że poczuliśmy
się potraktowani wyjątkowo,
jak na żadnym innym koncercie, kiedy jednemu z moich
przyjaciół podziękowałeś za
to, że przyszedł, zanim tak naprawdę cokolwiek się zaczęło.
W jednej chwili poczuliśmy,
myślę że większość publiki też,
że oto za chwilę będziemy
uczestniczyć w czymś absolutnie wyjątkowym. I że ten Jean
Michel Jarre to naprawdę
„równy gość”. Pierwszy i jedyny raz tak się poczułem zanim jeszcze koncert się rozpoczął. Poczułem, że jesteś tu
obok nas, a nie punktem na
scenie odległym o kilkaset
metrów.
Dokładnie! Właśnie tak. To
bardzo ważne.
Powinieneś chyba częściej
to robić, bo ludzie zaczynają
wtedy czuć, że nie przyszli na
koncert, ale że są częścią tego
koncertu. Są częścią Ciebie
i tego co wydarzy się na scenie.

wszystkich kierunkach. Oczywiście, teraz mamy do czynienia z czymś, co unaocznia trójwymiarowość muzyki. Jest to
jeden ze sposobów wizualizacji, ale przecież nie jedyny.
Myślę, że technologia 3D stanie się czymś wyjątkowym,
ale nie będzie wykorzystywa-

dzień, gdy wyglądamy przez
okno i spostrzegamy drzewa,
ulice, głęboką perspektywę.
Staram się odtworzyć to na
ekranie. Tak jak w kinie,
w którym trzy wymiary były
zawsze. Wybitny reżyser Christopher Nolan (jego najnowszy
film to „Incepcja” z Leonardo

DiCaprio – przyp. autora) mówi, że nie zamierza pracować
w 3D, bo kino zawsze dawało
smak tego, co my dziś nazywamy 3D. Nie ma też zamiaru
zakładać okularów, bo kiedy
ogląda film w kinie i tak widzi
go przestrzennie.
Podczas koncertu w Płocku większa część publiczności zobaczy Cię po raz pierwszy. Czego mogą się spodziewać – i to zarówno pod
względem muzycznym, jak
i wizualnym.
W porównaniu do koncertu
w Gdańsku, który wiele osób
widziało na żywo albo na
DVD, to będzie inny występ.
Wtedy wiele rzeczy musiało
być przygotowane wcześniej
i odtworzone z komputerów,
bo wiązało się to z odpowiednimi obrazami. Tym razem będzie kompletnie inaczej. Bardzo dużo improwizacji, muzyki
tworzonej na żywo. Nie będzie
to odtworzenie poszczególnych utworów z listy od pierwszej do ostatniej piosenki.
Będzie można posłuchać moich najbardziej znanych utworów zagranych na wszystkich
starych instrumentach, na których były nagrywane. Myślę,
że mogę obiecać też całkiem
spektakularną scenografię ze
światłami, laserami czy video
(w tym 30-metrowej szerokości
ekran – przyp. autora), która
nie będzie tylko po to, by pokazać artystę na scenie – to
wszyscy mogą mieć, gdy oglądają telewizję. Myślę, że uda
mi się przekazać ludziom to,
po co w ogóle wychodzę na
scenę i co na niej robię.
Bardzo dziękuję za rozmowę.

Wygraj bilet na Jarre’a

Dla naszych Czytelników mamy bilety na koncert Jean Michel Jarre’a w Orlen Arenie. Artysta wystąpi w Płocku 13 listopada. Osoby, które odpowiedzą poprawnie na pytanie wezmą
udział w losowaniu nagrody – podwójnego zaproszenia na koncert mega gwiazdy muzyki elektronicznej.
W 1969 r. J.M. Jarre napisał swoje pierwsze utwory elektroniczne dla Domu Kultury
i Młodzieży w Reims: Happiness is a sad song, a później Erosmachine i La Cage. Proszę podać, w którym z tych utworów temat przewodni tworzy dźwięk ostrza nożyczek pocieranych o struny fortepianu i na jakiej płycie Jarre’a został wykorzystany.
Na odpowiedzi czekamy do 22 października 2010 r.

Rozstrzygnięcie konkursu z nr 17 „Sygnałów Płockich”
Pytaliśmy, jaką znaną angielską aktorkę Jean Michel poślubił w 1978 r.
Chodziło o Charlotte Rampling.
Za podanie poprawnej odpowiedzi nagrodę – podwójne zaproszenie na koncert Jarre’a
w Płocku wylosowała Izabela Malarowska. Po odbiór biletów zapraszamy do redakcji „Sygnałów Płockich” do 29 października.
(ab)
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Gromią kolejnych rywali
Piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock w każdym kolejnym ligowym spotkaniu udowadniają, że są poważnym
kandydatem do zdetronizowania słabnącego ostatnio Vive Kielce w krajowej Superlidze.
Ich forma rośnie z meczu na
mecz, a ćwiczony sukcesywnie zestaw taktycznych
wariantów (szczególnie ofensywnych) zaczyna przynosić
wymierne korzyści.

ło im tylko na tyle, by nie przegrać tych zawodów dwucyfrową
różnicą bramek. Mecz zakończył się wynikiem 30:24 (16:10)
na korzyść płocczan.

Rewelacyjny początek

Kolejne spotkanie, już we
własnej hali, z Chrobrym Głogów (9.10) rekomendowane
przez media jako szlagier 6.
kolejki ligowych zmagań było
raczej poligonem doświadczalnym Larsa Walthera, który testował wiele ustawień. Kibice
zgromadzeni w Blaszak Arena
mogli zobaczyć na placu gry
prawie zapomnianego już w
Płocku Rafała Kuptela. Szansę
na występ dostał także Lars
Madsen, który pod nieobecność Piotra Chrapkowskiego
zasygnalizował, że jest w zdecydowanie lepszej dyspozycji
niż Michał Zołoteńko. Grając
przez większą część spotkania
Duńczyk mimo kilku niecelnych rzutów, zaliczył 5 celnych trafień i chyba kwestia
zmiennika dla Chrapkowskiego jest już przesądzona.

Wioślarstwo

Groźni dla rywali
W międzynarodowych regatach XIX Wielka Wioślarska
o Puchar Brdy w Bydgoszczy (25.09) rozgrywanych na
dystansie 8,5 km świetnie zaprezentowali się płoccy
wioślarze.
Michał Mikołajewski, Łukasz
Lewandowski, Damian Salak,
Damian Plewiński, Dawid
Przedpełski, ster. Paweł Pabian.
Zawodnicy są uczniami Szkoły
Mistrzostwa Sportowego przy
ZST w Płocku, a ich trenerem
jest Jacek Karolak.

FOT. ARCHIWUM PTW

Dzięki wsparciu Urzędu Miasta i PKN Orlen, Płockie Towarzystwo Wioślarskie wystawiło
osadę ósemki ze sternikiem
w kategorii juniorów. Płocka
osada wystartowała w składzie:
Gabriel Felbór, Damian Kruszyński, Konrad Wiśniewski,

Srebrni medaliści z trenerem Jackiem Karolakiem
(pierwszy z prawej)
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FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

W 5. kolejce rozgrywek płocczanie zmierzyli się (2.10) w Puławach z tamtejszymi Azotami.
Rewelacyjna pierwsza połowa
tego spotkania, która ustawiła
końcowy wynik rywalizacji
mogła podobać się najbardziej
wybrednym kibicom. Fantastyczne zawody rozegrał Arkadiusz Miszka, który między 15.
a 20. minutą zdobył sześć bramek z rzędu, głównie wykorzystując kontry swojego zespołu
i przyczynił się do 6-bramkowej
przewagi płocczan do przerwy.
Druga część spotkania to kontrolowanie wyniku i niestety liczne
błędy w obronie, które Lars
Walther starał się sukcesywnie
eliminować z poczynań swoich
podopiecznych. Gospodarze nie
byli jednak w stanie ich wykorzystać i „siły ognia” wystarczy-

Testowanie graczy

W meczu z Chrobrym Głogów nieźle spisał się Lars Madsen
Pierwsza połowa spotkania
to popis strzeleckich umiejętności Bostiana Kavasa, który
aż sześciokrotnie wpisywał się
na listę strzelców. Leworęczny
Słoweniec chyba wziął sobie
do serca ostatnie poczynania
władz klubu, które rozwiązały
kontrakt z Aleksejem Peskowem i sprowadziły na jego
miejsce reprezentanta Serbii
Vukasina Rajkovića.

Do rywalizacji w konkurencji
juniorów na starcie stanęło 9
osad, w tym reprezentacyjna
ósemka Litwy, reprezentacyjna
osada Berlina (Niemcy) oraz
wszystkie polskie ósemki z finału „A” Mistrzostw Polski
2010. Pierwsi do walki ruszyli
zawodnicy PTW, gdyż tradycją
imprezy jest to, że jako pierwsza startuje osada aktualnych
Mistrzów Polski, a tego zaszczytu w 2010 roku dostąpiła
właśnie płocka ósemka. Wszystkie następne osady startowały
w dwuminutowych odstępach
czasowych. Płoccy wioślarze
pokazali, że nadal są groźnymi
przeciwnikami na każdym dystansie i dla każdego.
Zwycięstwo w tych regatach odniosła reprezentacyjna
ósemka Litwy, osada PTW
Płock uplasowała się na drugim miejscu, trzecia była drużyna Lotto Bydgostii (Bydgoszcz), a reprezentacyjna
osada Berlina dopłynęła na
czwartym miejscu. Brązowi
medaliści Mistrzostw Polski –
osada ósemki AZS-UMK Toruń – zajęła piąte miejsce.
Waldemar Rogowski
Sekretarz Zarządu PTW

Łatwe zwycięstwo
Z dobrej strony pokazał się
tak że Vegard Samdahl, od
któ rego rozpo czy nają się
wszystkie akcje w ataku pozycyjnym i często także kończą
autorskimi niesygnalizowanymi rzu tami. Nieco sła biej
w pierwszej odsłonie spisywała się for macja obronna
płocczan, która nie stanowiła
mo no litu i by ła łatwą do

przejścia zaporą dla zawodników z Głogowa. Stąd też satysfakcjonujący gości wynik
do 16. minuty – 10:9 dla podopiecznych Walthera.
Końcówka pierwszej połowy to jednak szybkie kontry
w wykona niu gospoda rzy
i wie le zgubionych pi łek
w ataku przez gości. Przewaga zawodników z Płocka powiększała się zatem systematycznie i do przerwy wynosiła
już 5 bramek.
Po zmianie stron zawodnicy
Orlen Wisły przy dość biernej
postawie graczy z Głogowa
dopisywali kolejne trafienia.
Mimo, że głogowianie od 39.
minuty mieli ułatwione zadanie, gdyż z boiska został wyrzucony filar płockiej defensywy Zbigniew Kwiatkowski to
i tak niedokładnie konstruowali akcje, a jeżeli nawet im się
to udało, to Morten Seier
w bramce gospodarzy okazywał się przeszkodą nie do
przejścia.
Z dobrej strony pokazał się
świeżo upieczony reprezentant
Polski Kamil Syprzak, któremu powołanie do kadry narodowej wyraźnie dodało animuszu i pewności siebie. Ostatecznie zespół Orlen Wisły łatwo pokonał Chrobrego Głogów 38:27 (18:13).
Piotr Marek Nowicki

Sportowy flesz
Brąz wioślarza
W międzynarodowych regatach wioślarskich „Baltic Cup”
w Hamburgu, gdzie spotykają się reprezentanci 10 państw basenu
Morza Bałtyckiego dobrze zaprezentował się Rafał Zajkowski
z Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, który w konkurencji jedynek wywalczył brązowy medal. Wyjazd na zawody możliwy
(ab)
był dzięki wsparciu Urzędu Miasta i PKN Orlen.

Sukces oszczepniczek
Świeżo upieczona wicemistrzyni Polski młodziczek Monika Karasiewicz wygrała Memoriał Edmunda Jaworskiego w Skierniewicach. Monika posłała oszczep na odległość 39,44 m (to jej drugi
wynik w tym sezonie). Drugie miejsce z nowym rekordem życiowym 36,63 m zajęła koleżanka z grupy Sylwia Szamel.
(pm)

Wielobój na medal
W Otwartych Mistrzostwach Mazowsza w wielobojach lekkoatletycznych rozegranych na stadionie „Orła” w Warszawie wzięły
udział cztery młodziczki z MLKL Płock. W zawodach nie było podziału na kategorie wiekowe, więc rywalizowały ze sobą młodziczki z juniorkami. Trzecie miejsce zajęła Kinga Nisztor, która
w siedmioboju uzyskała 3.174 pkt, przegrywając tylko z dwoma
juniorkami. Pozostałe zawodniczki zdobyły następujące miejsca:
Aleksandra Bitner – 5., Iwona Niska – 9., Anna Kowalska – 13.

Zawody judo
V Otwarte Mistrzostwa Płocka w Judo dla dzieci i młodzieży
odbędą się 16 października w Gimnazjum nr 5. Organizatorem
imprezy jest UKS,,JUDO – KANO”, a współorganizatorami
Urząd Miasta, UKS,,Judo Sensei”, G5. Walki eliminacyjne
i finałowe będą odbywać się od godz. 13.30 do 17.
(ab)
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Sztuki walki

Sztuki walki

Sanda z medalami

Podwójny mistrz

nii, Pakistanu, Ugandy, Azejberdżanu, Egiptu oraz 9 klubów Kung-Fu z Polski. Na

ARCHIWUM UKS „SANDA”

W zawodach wzięły udział
drużyny ze Słowacji, Szwajcarii, USA, Iranu, Rosji, Da-

Na najwyższym stopniu podium
Gaik Kadimyan z UKS „Sanda”

tak prestiżowych zawodach
nie mogło zabraknąć przedsta wi cie li Ucz niow skie go
Klu bu Spor to we go „San da
Płock”. Klub reprezentowało
oś miu za wod ni ków, któ rzy
startowali w trzech konkurencjach: Lei Tai full contact,
Shuai Jiao (chińskie zapasy)
oraz Light contact juniorzy.
Zło te me da le w swo ich
konkurencjach wiekowych i
wa go wych zdo by li: Ka mil
Ga wiń ski, Adrian Gra bar czyk, Gaik Kadimyan oraz
Adam Grzelak, który na co
dzień trenuje w dwóch klubach: „Sanda Płock” i „Fu
Hok Kuen Płock”. Srebrne
me da le wy wal czy li: Ru ben
Gharybyan i Paweł Miklaszewski. Tuż za podium, na
IV miejscu, po trzech stoczonych pojedynkach swój start
w zawodach ukończył Mateusz Dymek.
(nz)

Reprezentant klubu LKS
„Puncher” wystąpił w konkurencji walk formuły przerywanej w kategorii wiekowej seniorów w wadze 72-80 kg, w
której rywalizowało 16 zawodników. Płocki zawodnik stoczył cztery emocjonujące walki z zawodnikami z Wielkiej
Brytanii, Norwegii, Argentyny
oraz finałową z kolejnym zawodnikiem
z
Norwegii,
wszystkie rozstrzygając na
swoją korzyść.
Piotr Maślanka wystartował
również w rywalizacji drużynowej w trzyosobowym zespole
tzw. Tag Team, w którym również rywalizowano w formule
walk przerywanych, lecz bez
podziału na kategorie wagowe.
Polski Tag Team pokonał zespoły Wielkiej Brytanii, Irlandii,
Argentyny i Walii. Bardzo zacięty i wyrównany finałowy
pojedynek z Walijczykami
płocczanin w ostatniej sekun-

FOT. ARCHIWUM LKS „PUNCHER”

Na początku października w krakowskim Centrum Sportu i Rekreacji „Kolna”
odbył się IV Otwarty Puchar Europy Kung-Fu/Kuoshu Seniorów oraz I Otwarty
Puchar Europy Kung-Fu/Kuoshu Juniorów.

Podczas IX Otwartych Mistrzostwa Świata w taekwondo
w Telford w Wielkiej Brytanii płocki zawodnik Piotr
Maślanka zdobył dwa złote medale.

Piotr Maślanka
zadowolony z podwójnego
sukcesu
dzie wraz z gongiem kończącym walkę rozstrzygnął na korzyść Polaków, którzy tym samym zdobyli złote medale w
rywalizacji drużynowej. (ab)

Siatkówka
Sztuki walki

Zacięte finały

Marek Pyz z Cross Bud Warszawa został najlepszym zawodnikiem zawodów 5. edycji
Młodzieżowej Ligi SPARTANWEAR. W starciu z Marcinem Bąkiem z UKS Warszawska Szkoła Wushu (kategoria wagowa – 75 kg, formuła K-1) wygrał jednogłośnie
na punkty 3:0.
Za najlepszą walkę 5. edycji
sędziowie uznali pojedynek
Mateusza Tomczaka z MMA
VIKING Staroźreby z Patrykiem Holewskim z GERKE
MMA Grudziądz (kategoria wagowa – 84 kg, MMA). Mateusz
wygrał, po dodatkowej rundzie,
na punkty 2:1. Sukces Tomczaka tchnął ducha walki w jego
klubowych kolegów, którzy
obiecali start w kolejnej edycji.

Piąta edycja Młodzieżowej
Ligi SPARTANWEAR ściągnęła do Płocka reprezentantów klubów z Wrocławia,
Warszawy, Gdańska, Poznania, Grudziądza, Tarczyna,
Płocka, Prudnika oraz ze
wspomnianych Staroźreb.
Zawodnicy stoczyli pojedynki w dwóch stylach:
MMA, K-1 oraz low kick. Kolejne edycje MLS zostaną ro-

Badminton

Dobry start w stolicy
Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „70” wzięli udział w Krajowym Turnieju Juniora Młodszego w Warszawie. W zawodach rywalizowało ze sobą ponad 60
sportowców.
Płoccy zawodnicy osiągnęli
sukces w grze mieszanej juniorów młodszych. I miejsce zajęła para Aleksandra Sadza

(UKS 70 Płock) z Kamilem
Jędrysem (WAT Warszawa) –
tegoroczni medaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie-

zegrane w 16 i 30 października
w hali sportowej przy ul. Korczaka 10 w Płocku.
Organizatorem Młodzieżowej Li gi Spar tan we ar jest
Stowarzyszenie Polska Liga
Kick-Boxingu w Płocku.
Pa tro nat Ho no ro wy Mło dzieżowej Ligi SPARTANWE AR spra wu je Mi ro sław
Milewski Prezydent Płocka.
(nz)

ży, zaś drugie w pełni płocka
para – Paulina Kozłowska z
Arkadiuszem Gołębiewskim.
W grach indywidualnych
aż 5 dziewcząt dotarło do
pierwszej szesnastki. W grach
podwójnych dziewcząt i chłopców płoccy zawodnicy wywalczyli miejsca VII - X.
Najlepsi zawodnicy pod koniec października wyjadą na
międzynarodowy turniej do
Danii.
(ab)

Prawie 80 dziewcząt z płockich szkół podstawowych
rywalizowało w turnieju piłki siatkowej zorganizowanego
w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.
W rozgrywkach, które odbywały się w Szkole Podstawowej nr 3, wzięło udział 8 ekip.
Niezwykle zacięte były mecze
finałowe i do ostatniego pojedynku nie było wiadomo, jaka
będzie kolejność końcowa.
Ostatecznie triumfowała ekipa
z SP 3 przed SP 22, 23 i 20.
Najlepsze drużyny otrzymały

dyplomy, puchary, medale
oraz dla szkół sprzęt sportowy
– siatki i piłki do siatkówki.
Statuetkę dostała najlepsza zawodniczka turnieju – Alicja
Fabiszewska z SP 3.
Organizatorami turnieju były: SP nr 3 oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta.
(rp)

FOT. ARCHIWUM SP 3

Spartanie na półmetku

W turnieju tryumfowała drużyna z SP nr 3
15 października 2010 | Sygnały Płockie nr 18 (240)
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Święto pieczonego ziemniaka
Wykonanie ziemniaczanego króla, rzucanie ziemniakami do celu, przeciąganie liny,
wymyślanie potraw z ziemniaków, to tylko niektóre zadania, jaki czekały na uczestników imprezy plenerowej zorganizowanej przez przedszkole nr 2 w Ciechomicach.

Biegiem po Starówce
Stare Miasto to nie tylko miejsce wydarzeń kulturalnych,
czasami opanowują ją sportowcy. W XIX Biegu Tumskim
wystartowało tysiąc uczestników z Płocka i okolic.
Pierwsi na trasę wyruszyli
najmłodsi uczestnicy, którzy
mieli do pokonania dystans
1250 metrów. W każdej grupie wiekowej trwała wyrównana walka do ostatnich metrów. Prawdziwe ściganie

najlepsze okazało się małżeństwo Giżyńskich. Anna,
była mistrzyni Polski juniorek na 1500 metrów, nie dała
szans drugiej na mecie Julicie Dybikowskiej oraz trzeciej Ewelinie Strojek. Wśród

Rzut ziemniakiem do celu dla przedszkolaków to fraszka
zem już w nowej siedzibie
przedszkola.

Na łonie natury

ARCHIUWM MP NR 27

Na III Festynie Rodzinnym bawiły się dzieci z Miejskiego
Przedszkola nr 27 i ich rodziny. Imprezę zorganizowano
w Zielonej Dolinie w Janoszycach.

Głównym sponsorem imprezy był Urząd Miasta.
(ab)

Całe rodziny relaksowały się
na placu zabaw, w mini zoo,
uczestniczyły w różnych konkursach organizowanych przez
animatorów kultury. Dzieci
zbierały ziemniaki ukryte w trawie na zboczu, następnie konstruowały wspólnie z rodzicami
„cudaki” z kartofla, na koniec
poznały smak pieczonego ziemniaka. Jak na piknik przystało
nie zabrakło grillowanych kiełbasek i wspólnych pląsów. Wymarzona pogoda sprzyjała relaksowi rodziny na łonie natury.
– Wspólne wyjazdy stały się
już tradycją w naszym przedszkolu – podkreśla Małgorzata
Bor, dyrektor przedszkola. – Są
okazją do lepszego poznania
siebie i integracji całej społeczności przedszkolnej.
(m.s.)

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

FOT. ARCHIWUM MP 2

Ziemniaczane święto organizowane jest już od ośmiu lat.
Co roku organizatorzy zapraszają dzieci z różnych przedszkoli do wspólnej zabawy.
W tym roku oprócz gospodarzy
uczestniczyły w nim przedszkolaki z placówek nr 11, 21
i 29. – Dzieci z przedszkoli w
centrum miasta nie mają tak
częstych okazji do kontaktów
z przyrodą, jak nasze przedszkolaki – mówi Anna Cichocka, dyrektor MP 2. – U nas
miały zapewniony ruch na
świeżym powietrzu w parku.
Uczestnicy byli też zachwyceni
widokiem ogromnego ogniska
rozpalonego na polanie, w którym piekły się ziemniaki.
Kolejne „Święto pieczonego ziemniaka” za rok, tym ra-

Starówka Płocka

Najlepsi biegacze z rocznika 1998
zaczęło się w biegach szkół
ponadgimnazjalnych, gdzie
rywalizowali zawodnicy regularnie trenujący w płockich
klubach lekkoatletycznych.
Widać, że wśród płockiej
młodzieży rosną następcy
Anny i Mariusza Giżyńskich, zwycięzców biegu
głównego.
Na stracie biegu OPEN
stanęło ok. 30 zawodników,
wśród nich grono profesjonalistów. Bezapelacyjnie

mężczyzn zwyciężył jej mąż
Mariusz, który w lipcu tego
roku zajął 12. miejsce w maratonie na Mistrzostwach
Europy w Barcelonie. Drugie miejsca zajął Kamil
Poczwardowski ze Szczutowa, a trzecie płocczanin Sławomir Kąpiński. Najlepsi
zawodnicy w swoich kategoriach wiekowych otrzymali
medale, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
(seb)

KOLACJA DLA DWOJGA
Który władca Polski był fundatorem płockiej fary?

Piknik

Wśród Czytelników, którzy udzielą poprawnej odpowiedzi rozlosujemy dwa
zaproszenia na kolację dla dwóch osób w cenie 120 zł w restauracji „Browar
Tumski”, mieszczącej się przy Starym Rynku 13. Lokal, oprócz wykwintnych
i smacznych dań, oferuje różne rodzaje świeżo warzonego piwa. Więcej na
www.browartumski.pl
Odpowiedzi należy dostarczyć do redakcji „Sygnałów Płockich” osobiście,
pocztą tradycyjną lub e-mailową do 22 października br.

przy parafii

Były dmuchane zjeżdżalnie, trampolina, segway, ale
największą frajdę dzieciaki
miały podczas przejażdżki na
kucykach. Dużo radości dostarczyły uczestnikom także

KOLACJA W RESTAURACJI ESTERA
ARCHIWUM RO IMIELNICA

Wiele atrakcji czekało na
dzieci podczas imprezy
„Pożegnanie lata”, którą wspólnie z parafią św.
Jakuba zorganizowała
Rada Osiedla Imielnica.

liczne konkursy, w których
nagrodami były upominki i
słodycze.
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W poprzednim numerze „Sygnałów Płockich” zamieściliśmy fragment wiersza
„Miasto rodzinne” Władysława Broniewskiego.

Na zakończenie dzieci i dorośli posilili się kiełbaskami z
rożna.
(ab)

Nagrodę – kolację w cenie 120 zł w restauracji „Estera” za podanie poprawnej odpowiedzi wylosowali: Justyna Szałańska, Janusz Petrykowski.
Po odbiór nagród należy zgłosić się z dowodem tożsamości do redakcji „Sygnałów Płockich” w budynku ratusza, pokój nr 220, w godzinach pracy Urzędu
Miasta do 30 października. Fundatorem nagród jest Agencja Rewitalizacji
Starówki – współorganizator projektu „Starówka Płocka”.
(ab)

Cytat numeru

Cierpienie zwraca nasze myśli
ku wartościom duchowym, przytłaczanym
przez codzienne, przyziemne obowiązki

Halina Frąckowiak
piosenkarka
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Sportowcy
w obiektywie
Fot. 1: Dariusz Bednarski
W X Międzynarodowym Mitingu Weteranów o „Puchar Bałtyku” w Lekkiej
Atletyce w Sopocie zdobył złoty medal i pobił swój rekord życiowy pokonując wysokość 177 cm.
Fot. 2: Przemysław Giżyński
Na 37. Maratonie Berlińskim, wśród 30 tys. biegaczy zajął 48 miejsce.
Fot. 3: Monika Karasiewicz
Rzuciła oszczepem na odległość 39,44 m i wygrała Memoriał Edmunda
Jaworskiego w Skierniewicach.
Fot. 4: Kinga Nisztor
Zdobyła brązowy medal w siedmioboju na Otwartych Mistrzostwach Mazowsza w wielobojach lekkoatletycznych w Warszawie.
Fot. 5: Martyna Maślanka
Podczas XII Otwartego Międzynarodowego Pucharu Polski juniorów i juniorek w judo w kategorii wagowej do 40 kg zdobyła srebrny medal.

Z ukosa
Na dobry początek
roku akademickiego
garść studenckich
dowcipów.

Wykład z ekonomii: Proszę się nie sugerować statystyką,
bo statystycznie, gdy człowiek wychodzi z psem na spacer,
to każdy z nich ma po trzy nogi.
***
W stołówce w kolejce po zupę
rozmawiają dwaj studenci mieszkający w akademiku.
– Masz jakieś wieści z domu?
– Niestety. Ani złotówki.
***
Student pyta kolegę:
– Czemu jesteś taki smutny?
– Wywalili mnie z uczelni...
– A za co?!
– Skąd mam wiedzieć? Pół roku mnie tam nie było!
***
Mężczyzna po studiach dostał pierwszą pracę
w supermarkecie. Pierwszego dnia jego szef mówi:
– Weź miotłę i pozamiataj tu trochę.
– Ależ proszę pana, ja skończyłem SGH!
– A to przepraszam, nie wiedziałem.
Więc tak: to jest miotła, a tak się zamiata.

