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Ża cy już ku ją
Skoń czy ła się już la ba dla stu den tów. We
wszyst kich płoc kich szko łach wyż szych na po -
cząt ku paź dzier ni ka uro czy ście za i na u gu ro wa -
no no wy rok aka de mic ki.

Uro czy sto ści mia ły niez wy kle pod nio sły cha rak ter,
co pod kre śla ła tak że obec ność wie lu oso bi sto ści, wśród
któ rych by li se na to ro wie, po sło wie, przed sta wi cie le lo -
kal ne go sa mo rzą du oraz de le ga ci róż nych in sty tu cji,
szkół i firm. 

Pa dło wie le ciep łych słów pod adre sem pra cow ni -
ków uczel ni i stu den tów oraz ży cze nia suk ce sów i ko -
lej nych osią gnięć. Mó wio no tak że o do ko na niach, któ -
re przy czy nia ją się do wzro stu pre sti żu szkół. 

Do brą wia do mo ścią z uczest ni ka mi ina u gu ra cji po -
dzie lił się rek tor Po li tech ni ki War szaw skiej. – Na sze
spot ka nie ma miej sce za led wie kil ka dni po ofi cjal nym
og ło sze niu na stro nie in ter ne to wej Mi ni ster stwa Na u ki
i Szkol nic twa Wyż sze go wy ni ków ostat niej ka te go ry za -
cji jed no stek na u ko wych – mó wił prof. Wło dzi mierz
Kur nik. – Ma ją one za sad ni cze zna cze nie za rów no z
pun ktu wi dze nia dy stry bu cji środ ków bu dże to wych na
dzia łal ność sta tu to wą, ale też na pre stiż po li tech ni ki.
Wy ni ki są niez wy kle ko rzyst ne dla Wy dzia łu Bu dow -
nic twa, Me cha ni ki i Pe tro che mii, któ ry otrzy mał pier-
wszą, naj wyż szą ka te go rię. Ten suk ces uzy ska no nie
tyl ko dzię ki zna czą cym osią gnię ciom na u ko wym, ale
tak że za wdro że nia no wych tech no lo gii w prze my śle. 

O tym, że Płock po trze bu je fa chow ców mó wił pre zy-
dent Mi ro sław Mi lew ski, za chę ca jąc stu den tów do in -
ten syw nej pra cy. Pod czas ina u gu ra cji w płoc kiej fi lii
Po li tech ni ki War szaw skiej zwró cił się do przy szłych
in ży nie rów. – Mia sto roz wi ja się dy na micz nie, obec nie
re a li zo wa nych jest wie le in we sty cji, pla no wa ne są ko -
lej ne. W naj bliż szych la tach pra cy dla in ży nie rów na
pew no nie za brak nie. Niech moż li wość otrzy ma nia do -
bre go za trud nie nia w za wo dzie mo ty wu je wszyst kich
stu den tów do osią ga nia wy so kich wy ni ków na stu diach.

Mi łym ak cen tem uro czy sto ści ina u gu ru ją cych rok
aka de mic ki by ło wrę cze nie na gród dla wy róż nia ją cych
się stu den tów, m.in. za wy bit ne pra ce ma gi ster skie i li -
cen cjac kie zgło szo ne do kon kur su „Dy plom dla Płoc-
ka” (pi sze my o tym na str. 11). (ab)

Bu do wa roz po czę ła się 5 kwiet nia 2009 ro ku, 
a zaj mu je się nią kon sor cjum firm: płoc ka Vec tra
oraz war szaw skie BBR Pol ska. Za wy bu do wa nie
obiek tu mia sto zap ła ci po nad 100 mln zł. 

– Głów ne pra ce bu do wla ne zo sta ły za koń czo ne –
mó wi Ma rze na Sa wic ka, dy rek tor Wy dzia łu In we -
sty cji Miej skich. 

Koń czy się mon taż nie bie skich krze se łek na try-
bu nach. Dla ki bi ców przy go to wa nych bę dzie po nad
pięć ty się cy miejsc sta łych na róż nych po zio mach:
1581 sie dzisk na po zio mie 0, 1693 – na po zio mie 
1 i 1742 – na po zio mie 2. Dla VIP -ów za re zer wo -
wa no 222 miej sca, 100 zaj mą dzien ni ka rze, a 28 –
oso by nie peł no spraw ne. Ro bot ni cy koń czą m.in. lo -
że dla VIP -ów, sta no wi ska dla dzien ni ka rzy pra so -
wych, ra dio wych i te le wi zyj nych. Ci ostat ni bę dą
mie li do swo jej dys po zy cji spe cjal ne po miesz cze -
nia do usta wie nia ka mer. 

Trwa ją też in ten syw ne ro bo ty przy ukła da niu
wy kła dzi ny na głów nym bo i sku, które ma wymi-
ary 50x30 me trów i przez na czo ne będzie do gry 
w pił kę ręcz ną, siat ków kę i ko szy ków kę. Pod czas
im prez kul tu ral nych, np. kon cer tów roz kła da na
bę dzie spe cjal na na kład ka dy wa no wa, aby ta 
do ro zgry wek spor to wych nie zo sta ła znisz czo na.
Na wy po sa że niu jest jesz cze jed na na kład ka, 

któ ra bę dzie słu żyć pod czas ro zgry wa nia me czów
siat ków ki. 

Na klat kach scho do wych ukła da ne są gla zu ra 
i gre sy, a na try bu nach wy ko ny wa ne są po wło ki
ma lar skie ze spe cjal nych ży wic. Na ukoń cze niu są
pra ce zwią za ne z mon ta żem osprzę tu RTV/SAT,
sy ste mów nag łoś nie nia i in for ma tycz ne go oraz sto-
lar ki drzwio wej. Na po zio mie 1 znaj du ją się po -
miesz cze nia użyt ko we, m.in. szat nie dla za wod ni -
ków, sa u na, dwa ba se ny so lan ko we, prysz ni ce, to a -
le ty, sta no wi ska do ma sa żu, si łow nia. Z szat nią
gos po da rzy bez poś red nio po łą czo na jest ma ła sa la
kon fe ren cyj na. Na I pię trze są tak że po ko je: le ka -
rza, kon tro li an ty do pin go wej, tre ne rów, sę dziów.
Spe cjal nie dla za wod ni ków i ich ekip przy go to wa -
no po kój śnia dań z za ple czem oraz bar. 

Obiekt bę dzie mo ni to ro wa ny, po rząd ku pil no wać
bę dzie po nad 100 ka mer cyf ro wych, ob słu gi wa -
nych z jed ne go miej sca.

Roz po czę to już roz ruch cen tral wen ty la cyj nych,
a na zew nątrz trwa ją in ten syw ne pra ce dro go we;
ukła da ne są m.in. pol bru ko we alej ki i koń czą się ro -
bo ty wy koń cze nio we przy par kin gach. Roz po czął
się też mon taż fa sa dy alu mi nio wo -szkla nej, na któ -
rej znaj dą się m.in. lo ga mia sta i Or le nu – spon so ra
ty tu lar ne go ha li. M.D.

Ha la co raz bli żej
Pra ce przy bu do wie ha li wi do wi sko wo -spor to wej idą peł ną pa rą. Już 13 li sto pa da
odbędzie się w niej kon cert Je an Mi chel Jar re’a. 

Wew nątrz ha li trwa ją in ten syw ne pra ce
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Stop do pa la czom
Na po cząt ku paź dzier ni -

ka w ra mach rzą do wej
kon tro li w skle pach z tzw.
do pa la cza mi w wo je wódz -
twie ma zo wiec kim sa ne pid
wrę czył de cy zje o zam -
knię ciu 166 pun któw
sprze da ży.

– Służ by po rząd ko we
zam knę ły wszyst kie zna ne
miej sca, ale wciąż pow sta ją
no we. Ob ser wuj my oto cze -
nie, alar muj my, gdy w oko-
li cy sprze da wa ne są środ ki
odu rza ją ce – ape lu je wo je -
wo da ma zo wiec ki. – Po li -
cja spraw dzi każ dy sy gnał 
o skle pach i in nych miej s-
cach z ty mi sub stan cja mi.
In for mu jąc, dzia ła my prze-
ciw ko tym, któ rzy szko dzą
na szym dzie ciom. (ib)

Ka sa na sprzęt
Dla Od dzia łu Uro lo-

gii szpi ta la na Wi nia rach
wkrót ce zo sta nie za ku pio -
ny no wo czes ny ul tra so no -
graf, któ ry umoż li wi 
wy kry wa nie ra ka pro sta ty
w je go naj wcześ niej szej fa -
zie. Na ten cel kwo tę po nad
150 tys. zł prze ka za ło
PERN „Przy jaźń”. (ab)

Pa mięć o bo ha te rach
Ko lej ne Dę by Pa mię ci

zo sta ną po sa dzo ne w Płoc -
ku – tym ra zem przy ul.
Sien kie wi cza 26 i 3 Ma ja
4. Uro czy stość upa mięt nie -
nia 25 ofi ce rów be stial sko
za mor do wa nych w Ka ty -
niu i Char ko wie zor ga ni zo -
wa ły spo łecz no ści płoc kich
szkół – I Pry wat ne go Li ce -
um Ogól noksz tał cą ce go, 
I Pry wat ne go Li ce um Pla s-
tycz ne go, I Pry wat ne go
Gim na zjum oraz Li ce um 
i Gim na zjum „Ja giel lon -
ka”. Uro czy stość 27 paź -
dzier ni ka roz pocz nie się
mszą św. o godz. 11 w ka t-
e drze. (ab)

Se ce sja w obiek ty wie 
„Se ce syj ne ka mie ni ce

miesz czań skie w obiek ty -
wie” to te mat ogól no pol -
skie go kon kur su fo to gra -
ficz ne go zor ga ni zo wa ne go
przez Mu ze um Ma zo wiec -
kie i Płoc kie To wa rzy stwo
Fo to gra ficz ne.

Dla zwy cięz ców prze wi -
dzia no na gro dy fi nan so we.
Ter min nad sy ła nia prac 
up ły wa 31 paź dzier ni ka
2010 r. Wię cej na www.
mu ze um plock.art.pl. (ab)

Na dal bę dą me dio wać
Płoc ki odział Pol skie go Cen trum Me dia cji na -

dal bę dzie wy naj mo wać po miesz cze nie o pow.
11,91 mkw. w bu dyn ku Miej skie go Cen trum
Roz wią zy wa nia Prob le mów Spo łecz nych przy
ul. Mi sjo nar skiej 22. Umo wa naj mu za war ta zo -
sta ła do 31 sier pnia 2012 ro ku. 

W Pun kcie Kon sul ta cyj nym Me dia cji udzie la -
ne są po ra dy z za kre su roz wią zy wa nia prob le -
mów al ko ho lo wych oraz do ty czą cych prze mo cy
w ro dzi nie, a tak że pro wa dzo ne są me dia cje w sy -
tu a cjach kon flik to wych. Dzię ki fun kcjo no wa niu
od dzia łu zwię kszo na zo sta ła do stęp ność do po za -
są do we go spo so bu roz wią zy wa nia kon flik tów. 

Szla kiem go ty ku
Przed sta wi ciel Płoc ka prze by wał w Niem czech

na do rocz nym zjeź dzie człon ków sto wa rzy sze nia
„Eu ro pej ski Szlak Go ty ku Ce gla ne go”. Na sze
mia sto przy stą pi ło do or ga ni za cji 21 ma ja 2008
ro ku, któ ra zo sta ła za ło żo na w 2007 ro ku w miej -
sco wo ści Gre if swald (Niem cy). Zgro ma dze nie
człon ków sto wa rzy sze nia od by wa się Raz do ro -
ku. W tym ro ku w Bran de nur gu przed sta wio ne
zo sta ły m.in. spra wo zda nia z dzia łal no ści i pla ny
na przy szły rok. Od by ło się rów nież gło so wa nie
nad udzie le niem ab so lu to rium dla za rzą du sto wa -
rzy sze nia, przy ję cie zmian w bu dże cie na 2010
rok oraz przy ję cie bu dże tu na rok przy szły. Po nad-
to od by ło się spot ka nie człon ków sto wa rzy sze nia
z Pol ski. (m.d.)

P R E Z Y D E N T  Z A R Z Ą D Z I Ł

– W tej pa ra fii krze wił się pa trio tyzm, bu dził się duch na ro du – mó wił pod czas
mszy św. bi skup Ro man Mar cin kow ski. – Tu od by wa ły się msze za oj czyz nę i znaj -
do wa li schro nie nie lu dzie opo zy cji. Bi skup przy pom niał też, że w pa ra fii dzia ła ła ap -
te ka, w któ rej w trud nych la tach 80. bez płat nie wy da wa no le ki. By ła i jest obec nie
pro wa dzo na dzia łal ność cha ry ta tyw na – po trze bu ją cy otrzy mu ją odzież i żyw ność. 

Księ ża sa le zja nie pro wa dzą Klub Pro fi lak ty ki Śro do wi sko wej „Nasz Do mek” dla
młod szych dzie ci i Ora to rium Księ dza Bo sko dla mło dzie ży po wy żej 16. ro ku ży cia.
Oba klu by ma ją za za da nie uksz tał to wa nie wła ści wej po sta wy etycz nej i mo ral nej
oraz roz wój in te lek tu al ny dzie ci i mło dzie ży. W pa ra fii dzia ła wie le wspól not, któ re
skie ro wa ne są do róż nych grup wie ko wych i śro do wisk. Na to za an ga żo wa nie w ży -
cie pa ra fii lu dzi świec kich szcze gól nie zwró cił uwa gę w swo im ka za niu bp Mar cin -
kow ski. – Na wet naj bar dziej cha ryz ma tycz ny ksiądz nie wie le uczy ni bez współ dzia ła -
nia z pa ra fia na mi. 

Pod czas uro czy stej eu cha ry stii bp Mar cin kow ski po świę cił tab li cę upa mięt nia ją cą
ery go wa nie 13 li sto pa da 1930 r. przez bi sku pa An to nie go Ju lia na No wo wiej skie go
pa ra fii „Sta ni sła wów ka”. Uho no ro wa no też „Me da lem wdzięcz no ści” oso by szcze -
gól nie za słu żo ne dla pa ra fii i do mu za kon ne go sa le zja nów: Ha li nę i Ro mu al da Ma -
ka re wi czów, Jad wi gę i Ta de u sza Czę sto chow skich, Wan dę An to sik i Ha li nę Drze-
wa szew ską. 

Za 80 lat dzia łal no ści w imie niu sa mo rzą du płoc kie go po dzię ko wał pre zy dent Mi -
ro sław Mi lew ski. – Każ de mu po trzeb ne jest miej sce, któ re poz wa la na wy ci sze nie,
oder wa nie się od co dzien nych spraw i po wrót do te go, co naj waż niej sze – mó wił pre -
zy dent. – Dla miesz kań ców pob li skich osie dli ta kim miej scem jest właś nie Sta ni sła -
wów ka. Dzię ku ję za 80 lat do bra, któ re da li ście na sze mu mia stu.

Po mszy św. zo sta ła
od sło nię ta i po świę co -
na tab li ca upa mięt nia -
ją ca ofia ry ka ta stro fy
lot ni czej pod Smo leń -
skiem. Tab li ca umiesz -
czo na jest na zew nętrz -
nej ścia nie ko ścio ła.
Ufun do wa na zo sta ła
przez sa mo rząd po wia -
tu płoc kie go ziem skie -
go i Zwią zek AK „Ma -
zo wsze”. Wśród osób
do ko nu ją cych od sło -
nię cia był Wło dzi -
mierz Fet liń ski, mąż
se na tor Ja ni ny Fet liń -
skiej zmar łej tra gicz nie
w tej ka ta stro fie. Tab li -
cę po świę cił bp Ro -
man Mar cin kow ski.

Ali na Bo czkowska

Pod czas uro czy sto ści od sło nię to tab li cę po świę co ną 
ofia rom ka ta stro fy pod Smo leń skiem 
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80 lat czy nią do bro
Pa ra fia pw. św. Sta ni sła wa Kost ki, w któ rej pra cu ją księ ża sa le zja nie,
w tym ro ku świę tu je 80. rocz ni cę ist nie nia. Z tej oka zji 10 października
od by ła się podniosła uro czy stość.

Wśród zgro ma dzo nych przed tab li cą ofiar 
tra ge dii smo leń skiej (od le wej): ks. An drzej Kur to,
pro boszcz Sta ni sła wów ki ks. Wa le rian Ja strzę biec

– Świę cic ki, bp Ro man Mar cin kow ski, 
ks. Sła wo mir Łu bian – prze ło żo ny war szaw skiej

pro win cji księ ży sa le zja nów
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Ho no ro we oby wa tel ki
Ra da Mia sta na da ła poś mier tnie god ność
„Ho no ro we go Oby wa te la Mia sta Płoc ka”
dwóm par la men ta rzyst kom: Ja ni nie Fe-
t liń skiej i Jo lan cie Szy ma nek -De resz.

Obie zgi nę ły tra gicz nie w ka ta stro fie lot ni czej
10 kwiet nia br. pod Smo leń skiem w Ro sji. 

Ja ni na Fet liń ska by ła se na to rem RP od 2005
ro ku. W tym sa mym ro ku zo sta ła człon kiem
Ra dy Po li tycz nej Pra wa i Spra wie dli wo ści, a od
2006 ro ku – człon kiem Za rzą du Okrę gu Płock
Pra wa i Spra wie dli wo ści. 

Jo lan ta Szy ma nek -De resz by ła po słan ką, wi -
ce sze fo wą SLD, wi ce prze wod ni czą cą sej mo wej
Ko mi sji Spra wa Za gra nicz nych. 

Obie Pa nie w Par la men cie re pre zen to wa ły
okręg płoc ko -cie cha now ski. (m.d.) 
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Na przy szły rok mak sy mal ne staw ki po dat ko we wzro sły prze-
cięt nie o 2,6 proc. w po rów na niu do 2010 ro ku. Pre zy dent Płoc-
ka za pro po no wał jed nak, aby niek tó re ze sta wek zmniej szyć. 

Po da je my kwo ty ja kie od 1 stycz nia 2011 ro ku zap ła cą po dat -
ni cy. W na wia sach przed sta wia my gór ne staw ki za pro po no wa ne
przez mi ni ster stwo.

Od grun tów: 
a. zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści gos po dar czej, bez

wzglę du na spo sób zak wa li fi ko wa nia w ewi den cji grun tów i bu -
dyn ków – 0,80 zł od 1 mkw. po wierz chni, 

b. pod je zio ra mi, za ję tych na zbior ni ki wod ne re ten cyj ne lub
elek trow ni wod nych – 4,15 zł od 1 ha po wierz chni, 

c. po zo sta łych, w tym za ję tych na pro wa dze nie od płat nej sta -
tu to wej dzia łal no ści po żyt ku pub licz ne go przez or ga ni za cje po -
żyt ku pub licz ne go – 0,24 zł od 1 mkw. po wierz chni (staw ka
mak sy mal na 0,41 zł/mkw.),

Od bu dyn ków lub ich czę ści:
a. miesz kal nych – 0,51 zł od 1 mkw. po wierz chni użyt ko wej

(mak sy mal nie 0,67 zł/mkw.), 
b. zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści gos po dar czej oraz

od bu dyn ków miesz kal nych lub ich czę ści za ję tych na pro wa -
dze nie dzia łal no ści gos po dar czej – 21,05 zł od 1 mkw. po wierz -
chni użyt ko wej, 

c. za ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści gos po dar czej w za kre -
sie obro tu kwa li fi ko wa nym ma te ria łem siew nym – 9,82 zł od 
1 mkw. po wierz chni użyt ko wej, 

d. za ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści gos po dar czej w za kre-
sie udzie la nia świad czeń zdro wot nych – 4,27 zł od 1 mkw. po -
wierz chni użyt ko wej, 

Od bu dyn ków po zo sta łych:
a. o po wierz chni nieprze kra cza ją cej 12 mkw., w tym za ję tych

na pro wa dze nie od płat nej sta tu to wej dzia łal no ści po żyt ku pu-
b licz ne go przez or ga ni za cje po żyt ku pub licz ne go – 3,44 zł od 
1 mkw. po wierz chni użyt ko wej (mak sy mal nie 7,06 zł/mkw.),

b. o po wierz chni po wy żej 12 mkw., w tym za ję tych na pro wa -
dze nie od płat nej sta tu to wej dzia łal no ści po żyt ku pub licz ne go
przez or ga ni za cje po żyt ku pub licz ne go – 6,88 zł od 1 mkw. po -
wierz chni użyt ko wej (mak sy mal nie 7,06 zł/mkw.), 

Od bu do wli:
2 proc. ich war to ści. M.D. 

No we staw ki po dat ku
Rad ni usta li li wy so ko ści sta wek po dat ku od nie ru cho mo -
ści. Gór ne staw ki okre śla ne są przez Mi ni stra Fi nan sów.
Co ro ku są one pod wyż sza ne o wskaź nik wzro stu cen de -
ta licz nych to wa rów i usług. 

WPI zo stał za twier dzo ny
uch wa łą Ra dy Mia sta z 25 li -
sto pa da 2008 ro ku. W sier pniu
na stęp ne go ro ku zo sta ły wpro -
wa dzo ne po praw ki. WPI to
plan in we sty cji, któ re ma ją
być zre a li zo wa ne w posz cze -
gól nych la tach. Okre śla on
rów nież ja kie środ ki fi nan so -
we ma ją być przez na czo ne na
ich re a li za cję. 

W róż nych ob sza rach
Uch wa lo ny w 2009 ro ku

WPI na la ta 2009-2013 za wie rał
160 za dań in we sty cyj nych, 
z cze go 69 do ty czy ło tran spor -
tu, 28 gos po dar ki ko mu nal nej 
i och ro ny śro do wi ska, 40 edu -
ka cji, spor tu i re kre a cji, 6 gos -
po dar ki miesz ka nio wej, 2
och ro ny zdro wia i po mo cy
spo łecz nej, 9 kul tu ry oraz re -
wi ta li za cji Sta re go Mia sta, 
a 6 obej mo wa ło po zo sta łe
za da nia in we sty cyj ne z za -
kre su ad mi ni stra cji pub licz -
nej, in for ma ty za cji i bez pie -
czeń stwa pub licz ne go.

– Po nad to dział do ty czą -
cy re mon tów i mo der ni za cji 
w la tach 2009-2013 za wie rał
dzie sięć za dań, a część po -
świę co na in we sty cjom pla no -
wa nym do re a li za cji przez
spół ki miej skie obej mo wa ła 49
za dań – mó wił na se sji Je rzy
Ce ra now ski, dy rek tor Wy dzia -
łu Roz wo ju Mia sta. 

Naj droż sze za da nia
W ubieg łym ro ku re a li zo wa -

no wie le za dań, z któ rych naj -
wię ksze środ ki fi nan so we wy -
dat ko wa ne by ły na bu do wę: ha -

li wi do wi sko -spor to wej – 40,3
mln zł, IV od cin ka dróg do ja -
zdo wych do dru giej prze pra wy
mo sto wej – 14,7 mln zł, dróg
wraz z in fra struk tu rą w za chod -
niej czę ści osie dla Bo ro wi czki
(od ul. Har cer skiej w pra wo) –
7,8 mln zł. Po nad to 11 mln zł
przez na czo ne zo sta ły na in we -
sty cje prze pro wa dzo ne przez
Wo do cią gi Płoc kie: bu do wę ka -
na li za cji na osie dlach Bo ro wi -
czki i Par ce le, opra co wa nie do -
ku men ta cji tech nicz nej za da nia
pn. „ro zdział ka na li za cji ogól-
nos pław nej na desz czo wą i sa-
ni tar ną w cen trum Płoc ka”, bu -
do wę wo do cią gu za si la ją ce go
Bu dy i To ka ry oraz bu do wę
wo do cią gu w ul. Uro dzaj nej. 

Bu do wa i re mon ty

WPI to nie tyl ko re a li za cja za -
dań, ale rów nież ich przy go to -
wa nie, czy li np. wy ku py grun-
tów czy opra co wa nie do ku men -
ta cji pro jek to wo -kosz to ry so wej.
– W 2009 ro ku re a li zo wa nych
by ło 49 in we sty cji, pra ce przy-
go to waw cze trwa ły w 57, a 54
za da nia wy kra cza ły po za bu dżet
– in for mo wał Je rzy Ce ra now ski. 

Wśród waż niej szych in we sty -
cji zre a li zo wa nych w ubieg łym
ro ku na le ży wy mie nić bu do wę

ulic: Zu brzyc kie go, Gro ta Ro -
wec kie go i Za ci sze wraz z bra -
ku ją cą in fra struk tu rą, Uro czej,
Dzie dzi niec oraz Dol nej. Po nad -
to prze bu do wa no ul. Gał czyń -
skie go i wy re mon to wa no ul.:
Pia ska, Lot ni ków, Żwir ki i Wi -
gu ry, Mo sto wą oraz Wschod nią.
Za koń czo na zo sta ła bu do wa ko -
lej ne go od cin ka ul. Bro war nej
oraz wy ko na no ka na li za cję
desz czo wą wraz z chod ni ka mi
w ra mach prze bu do wy ul. Po-
p ła ciń skiej na od cin ku od ul.
Ko le jo wej do Por to wej. Prze bu -
do wa no tak że jed no z głów nych
skrzy żo wań – Pił sud skie go/
O to liń ska/Dwor co wa.

Kom fort i bez pie czeń stwo
W ra mach WPI re a li zo -

wa ne są in we sty cje nie tyl -
ko do ty czą ce dro gow nic -
twa. W 2009 ro ku np. wy -
bu do wa no blok przy ul.
Mi sjo nar skiej, gdzie znaj -
du ją się miesz ka nia ko-
mu nal ne. Prze pro wa dzo no 
re wi ta li za cję Miej skie go
Przed szko la nr 1 przy ul.

Ko ściusz ki, roz bu do wa no LO
im. Ja gieł ły i wy po sa żo no no -
wy pa wi lon, roz po czę to też
prze bu do wę bu dyn ku III LO.
Na Wzgó rzu Tum skim – od ci -
nek od Wie ży Szla chec kiej do
Pla cu Na ru to wi cza – wy mie -
nio no na wierz chnię ale jek spa -
ce ro wych i prze pro wa dzo no
re gu la cję wód opa do wych. Po -
nad to sześć przejść dla pie -
szych, któ re znaj du ją się w
naj nie bez piecz niej szych miej -
scach, zo sta ło do świet lo nych
spe cjal ny mi lam pa mi. M.D.

In we sty cje ma łe i du że
Na wrześ nio wej se sji rad ni za poz na li się z in for ma cją na te mat re a li za cji Wie -
lo let nie go Pla nu In we sty cyj ne go w 2009 ro ku.

Jed ną z in we sty cji by ła bu do wa i wy po sa że nie no we go obiektu dla „Ja giel lon ki” 
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W ubieg łym ro ku zre a li zo wa no 
wie le in we sty cji m.in. bu do wę 

i re mon ty ulic, roz bu do wę 
Ja giel lon ki, bu do wę ka na li za cji 

na osie dlach Bo ro wi czki i Par ce le
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Za to ki w alei
W al. Ki liń skie go pow sta ły dwie za to ki au to bu so we. Cho -

dzi o przy stan ki przy zes po le szkół „70” (w kie run ku cen-
trum) oraz nie da le ko zoo (w stro nę mo stu). Do tej po ry 
au to bu sy, za rów no Ko mu ni ka cji Miej skiej jak i PKS, za trzy -
my wa ły się na jezd ni i ta mo wa ły ruch. Pra ce wy ko ny wa ło
Przed się bior stwo Ro bót In ży nie ryj nych „Ri mex” z Płoc ka.
Koszt ro bót wy niósł 180 tys. zł. (m.d.)
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Po raz ostat ni w tej ka den cji
mam zasz czyt zło żyć spra wo -
zda nie z efek tów dzia łań pro -
wa dzo nych przez sa mo rząd –
prze ze mnie oraz mo ich
współ pra cow ni ków, ale rów -
nież przez Wy so ką Ra dę –
w mi nio nym pół ro czu 2010 ro -
ku. Mo i mi prio ry te ta mi by ły
trzy kwe stie: po pier wsze in -
we sty cje, po dru gie in we sty -
cje, po trze cie in we sty cje. 
To one sta no wią o roz wo ju
mia sta i ja ko ści ży cia nas
wszyst kich, płoc czan.

In we sty cje dro go we
W prze pro wa dzo nej an kie -

cie miesz kań cy mia sta wy ra -
zi li wy so ką oce nę dla po pra -
wy sta nu dróg w Płoc ku. 
W cią gu pier wsze go pół ro cza
re a li zo wa ne by ły re mon ty 
i bu do wy m.in. ulic: Wy szo -
grodz kiej (od al. Ki liń skie go
do ul. Gra nicz nej), prze bu do -
wa ul. Pop ła ciń skiej – II etap,
Żu ław skiej, Lu bu skiej, Po -
mor skiej, Ślą skiej, War miń -
skiej, Po dla skiej, Ka szub -
skiej, ks. Skier kow skie go,
Ku jaw skiej wraz z in fra struk -
tu rą, a tak że prze bu do wa 
uli cy Gie rzyń skie go oraz
Mic kie wi cza do fi nan so wa na 
ze środ ków unij nych. Pod pi -
sa liś my tak że pre u mo wę 
na do fi nan so wa nie z Unii Eu -
ro pej skiej bu do wy uli cy Oto -
liń skiej.

Po za pla nem wy stą pi ła tak że
ko niecz ność re mon tów dróg,
któ re uleg ły znisz cze niu na
sku tek ulew nych desz czy. Bę -
dą one na pra wia ne w naj bliż -
szym cza sie. 

Dla miej sco wych i tu ry stów
Wie le ne ga tyw nych emo-

cji wzbu dza ją przed szko la 
w mie ście, a ra czej pod no szo -
na kwe stia bra ku miejsc dla
dzie ci. W tym ro ku od da no
do użyt ku no wo czes ne przed-
szko le w Ra dzi wiu, zre wi ta li -
zo wa no Miej skie Przed szko le
nr 1, w któ rym przy był je den
do dat ko wy od dział, a w mar -
cu przy szłe go ro ku do bie gnie
koń ca bu do wa przed szko la 
z za ple czem kul tu ral no -spor -
to wym w Cie cho mi cach. W
fa zie przy go to wań jest bu do -

wa przed szko li mo du ło wych 
i żłob ka. 

Dla pod nie sie nia atrak cyj -
no ści tu ry stycz nej mia sta ule -
ga po zy tyw ne mu przeksz tał ca -
niu sta ra część Płoc ka. Trwa
bu do wa tzw. Zło te go Ro gu,
do fi nan so wy wa na jest re wi ta -
li za cja pry wat nych bu dyn ków
wpi sa nych do re je stru za byt -
ków, roz po czę ła się bu do wa
Sy na go gal na Cen ter, kon ty nu -
o wa na jest wy mia na na wie-
rz chni ale jek spa ce ro wych
wraz z re gu la cją spły wu wód
opa do wych w par ku Za Tu -
mem i przy są dach, pod świet -
lo ny zo stał bu dy nek są du.

W ra mach za gos po da ro wa -
nia na brze ża wi śla ne go bu do -
wa ne jest mo lo z przy sta nią
dla trzy stu ża gló wek, pię ciu
wię kszych jed no stek pły wa ją -
cych oraz re sta u ra cją.

Sport i zdro wie
W ce lu jesz cze lep sze go

roz wo ju płoc kie go spor tu,
pow sta je naj wię ksza w tym
ro ku in we sty cja – ha la wi do -
wi sko wo -spor to wa. Bu dy nek
przy sto so wa ny bę dzie do
upra wia nia róż nych dy scy -
plin spor to wych, a tak że do
mię dzy na ro do wych ro zgry -
wek. Pow sta nie ha li umoż li wi
też prze dłu że nie se zo nu im -
prez kul tu ral nych na ca ły rok,

któ re nie bę dą wy wo ły wa ły
kon tro wer sji zwią za nych z
ha ła sem. Do bie ga koń ca bu -
do wa in ne go obiek tu spor to -

we go – dla Płoc kie go To wa -
rzy stwa Wio ślar skie go.

W ubieg łym pół ro czu roz po -
czę to re a li za cję re mon tu 
na od dzia le re ha bi li ta cyj nym

Płoc kie go Zes po łu Opie ki Me -
dycz nej. Ca ły czas pod no szo -
na jest ja kość usług i po sze rza -
na ofer ta me dycz na Szpi ta la
Św. Trój cy oraz po dle ga ją cych
mu jed no stek. Wy so ki po ziom,
ja ki pre zen tu je so bą ta spół ka
miej ska, do ce nił na are nie
ogól no kra jo wej obec ny pre zy -

dent Pol ski – Bro ni sław Ko -
mo row ski. Kon ty nu o wa ne są
licz ne pro gra my pro fi lak tycz -
ne oraz tzw. bia łe so bo ty. 

Bez pie czeń stwo i pre stiż
Sy ste ma tycz nie dba my o

ba zę lo ka lo wą szkół. Prze bu -
do wy wa ne jest III LO wraz 
z wy po sa że niem, a tak że

szko ła w Trze po wie. Na u czy -
cie le otrzy mu ją 10 proc. do -
dat ku spe cjal ne go, ucz nio wie
na gra dza ni są licz ny mi sty pe-
n dia mi za wy ni ki w na u ce,
spor cie, a tak że otrzy mu ją
sty pen dia so cjal ne.

Mia sto wspie ra też dzia ła -
nia zwią za ne z bez pie czeń -
stwem. Wkrót ce zo sta nie 
od da na no wa sie dzi ba OSP
przy uli cy Sier pec kiej. Straż
po żar na otrzy ma ła ok. 2 mln
zł m.in. na dzia ła nia zwią za -
ne ze sta nem po wo dzio wym,
ale tak że za ku pio ny zo stał
dla jed nost ki sa mo chód. Sa -
mo rząd na dal op ła ca do dat -
ko we pa tro le po li cyj ne. Miej -
ski mo ni to ring li czy 100 ka -
mer, za kil ka mie się cy doj -
dzie 10 ko lej nych: sie dem 
na Po dol szy cach i trzy na
pla cu za baw przy La sku
Brzo zo wym.

Je stem prze ko na ny, że każ -
dy płoc cza nin mo że być
dum ny ze swo je go mia sta.
Je steś my co raz czę ściej pre -
zen to wa ni w róż nych sta-
cjach te le wi zyj nych i za u wa -
ża ni przez in ne me dia. Na sze
im pre zy ma ją ran gę kra jo wą,
a tak że zna ne są na świe cie.

Plan fi nan so wy
Za pla no wa ne do cho dy do

bu dże tu mia sta wy nio sły po -
nad 302 mln zł, co sta no wi
pra wie 48,5 pro cent wy ko na -
nia. Po nie śliś my wy dat ki 
w wy so ko ści 294 mln zł, czy li
plan wy dat ków zo stał zre a li zo -
wa ny w 41 proc. Wy dat ki in -
we sty cyj ne to 22 mln zł. Wy -
ko na nie wy nio sło więc pra wie
13 proc.

W oświa cie wy ko na liś my 53
proc. pla nu, w kul tu rze – 56, 
w spor cie – 17, w bez pie czeń -
stwie – 51,5, w po mo cy spo -
łecz nej – 50, w tran spor cie 
i łącz no ści – 27,6, w gos po dar -
ce miesz ka nio wej – 27, w och -
ro nie zdro wia – 36, w ad mi ni -
stra cji pub licz nej – 51,5, a w
gos po dar ce ko mu nal nej i och -
ro nie śro do wi ska 39 proc. 

Prze wi dy wa ny stan za dłu -
że nia na ko niec grud nia te go
ro ku to po nad 232 mln zł 
w przy pad ku bra ku zgo dy na
emi sję ob li ga cji lub 312 mln
zł je śli ob li ga cje zo sta ną wy-
e mi to wa ne.

Wspól ny mi si ła mi
To nie by ła ła twa ka den cja, 

a jed nak uda ło nam się zre a li zo -
wać bar dzo wie le. Nie tyl ko sa -
mo rząd ma swój wkład w uda ne
pro jek ty. Wie le po zy tyw nych
efek tów osią gnę liś my wy łącz -
nie dzię ki za an ga żo wa niu w ży -
cie mia sta or ga ni za cji po za rzą -
do wych, osób pry wat nych,
mło dzie ży oraz spon so rów.
Bar dzo wszyst kim dzię ku ję.
Dzię ku ję za praw dzi we bo-
ha ter stwo w obro nie wa łów
prze ciw po wo dzio wych. Pa sjo -
na tom dzię ku ję za po mysł na
pom nik Bo le sła wa Krzy wo u -
ste go. Dzię ku ję za ła we czkę
dru ha Wa cła wa Mil ke go. Ta kie
dzia ła nia zes pa la ją wszyst kich
płoc czan i bu du ją kli mat mia sta. 

*  *  *

Dzie wię ciu rad nych by ło za
przy ję ciem przed sta wio nej in -
for ma cji, dzie się ciu zag ło so -
wa ło prze ciw, a je den –
wstrzy mał się od gło su.

PS. Śród ty tu ły po cho dzą od
re dak cji.

In for ma cja z wy ko na nia bu dże tu mia sta 
za I pół ro cze 2010 ro ku

przed sta wio na przez pre zy den ta Mi ro sła wa Mi lew skie go
na wrześ nio wej se sji Ra dy Mia sta

W zre wi ta li zo wa nym przed szko lu nr 1 
przy był do dat ko wy od dział 
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Wy re mon to wa ny park przy są dach
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Na wrześ nio wej se sji rad-
nym przed sta wio na zo sta ła
ana li za sy tu a cji na lo kal nym
ryn ku pra cy na tle wy bra nych
miast na pra wach po wia tu. In -
for ma cję przy go to wał Miej ski
Urząd Pra cy. 

Da ne sta ty stycz ne
Z da nych wy ni ka, że na ko -

niec czer wca br. by ło mniej
bez ro bot nych w po rów na niu
ze stycz niem (o 1,2 tys. osób)
oraz z ma jem (o 316 osób).
Sto pa bez ro bo cia w Płoc ku
wy nio sła 10,1 proc., na to miast
w tym sa mym cza sie w kra ju
kształ to wa ła się na po zio mie
11,6 proc., a w wo je wódz twie
ma zo wiec kim – 9, 1 proc. 

W cią gu sze ściu mie się cy
bie żą ce go ro ku w MUP za re je -
stro wa ły się 6.594 oso by bez ro -
bot ne, z cze go 45,5 proc. sta no -
wi ły ko bie ty (3 tys.). W po rów -
na niu z I pół ro czem 2009 ro ku
od no to wa no spa dek ogól nej
licz by no wo za re je stro wa nych
(o 109 osób). Z ko lei z ewi den -
cji bez ro bot nych wy łą czo no po -
nad 6,8 tys. osób (w tym po nad
3,2 tys. ko biet). Po nad 2,1 tys. –
zna laz ło pra cę, roz po czę ło staż
(446) lub szko le nie (236). 
Po nad 2,8 tys. bez ro bot nych
mu sia ło zo stać wy re je stro wa -

nych z po wo du nie po twier dze -
nia go to wo ści do pra cy, a 107
osób od mó wi ło bez uza sad nio -
nej przy czy ny przy ję cia pro po -
zy cji od po wied niej pra cy lub
in nej for my po mo cy. 

Waż ne wyksz tał ce nie
Bez ro bot ni naj czę ściej po zo -

sta ją bez pra cy od 3 do 6 mie -
się cy (21,6 proc.), naj mniej jest
ta kich, któ rzy szu ka ją za trud -
nie nia po wy żej dwóch lat (16,4
proc.). Naj wię cej bez ro bot nych
to lu dzie mło dzi w wie ku od 
18 do 34 lat (45,4 proc.), a co
dzie sią ty bez ro bot ny to oso ba 
w wie ku 55-64 la ta. Naj wię ksze
prob le my ze zna le zie niem pra -
cy ma ją płoc cza nie, któ rzy
ukoń czy li tyl ko gim na zjum, 
z wyksz tał ce niem po li ce al nym 
i śred nim za wo do wym. 

Bez ro bot ni po sia da ją ra czej
krót ki staż pra cy, naj wię cej
osób po szu ku ją cych za trud nie -
nia wcześ niej pra co wa ło nie
dłu żej niż pięć lat. 

W pierwszym pół ro czu br.
do li sty bez ro bot nych naj wię -
cej osób zo sta ło do pi sa nych
pra cu ją cych ostat nio w han dlu,
zaj mu ją cych się na pra wą po ja -
zdów (13,2 proc.) oraz w prze -
twór stwie prze my sło wym
(13,1 proc.). 

Na tle in nych
W mia stach na pra wach po -

wia tu w wo je wódz twie ma zo -
wiec kim niż sze bez ro bo cie od -
no to wa no w Siedl cach (9,5
proc.), na to miast naj wię ksze w
Ra do miu (20,7 proc.). Od tych
liczb zu peł nie od bie ga War sza -
wa – 3,5 proc. Płock jest je dy -
nym mia stem, któ re w czer wcu
2010 ro ku od no to wa ło spa dek
licz by bez ro bot nych w po rów -
na niu do czer wca 2008 i 2009 r. 

Naj wię cej bez ro bot nych – bo
aż bli sko 228 tys. – za re je stro -
wa nych by ło w woj. ma zo wiec -
kim, choć jed no cześ nie wo je -
wódz two cha rak te ry zo wa ło się
naj niż szą, w sto sun ku do po zo -
sta łych, sto pą bez ro bo cia (9,1
proc.). Z da nych wy ni ka, że dla
wię kszo ści wo je wództw naj ko -
rzyst niej szy był 2008 rok, gdyż
wte dy ob ser wo wa no spa dek
licz by bez ro bot nych od po cząt -
ku ro ku do li sto pa da. Wśród
pol skich miast wy róż nia ły się
Płock, To ruń, Ko sza lin i War -
sza wa. 

W ubieg łym ro ku te mia sta,
oprócz Płocka, od no to wa ły
znacz ny wzrost licz by osób
nie pra cu ją cych, zwłasz cza 
w I kwar ta le. Płock ja ko je dy -
ny od no to wał spa dek w koń cu
ro ku. M.D.

Mniej bez ro bot nych
W po ło wie 2010 ro ku w Płoc ku bez pra cy za re je stro wa ne by ły 6.844 oso by, 
czy li bez ro bo cie w na szym mie ście wy nio sło 10,1 proc. Da ne wska zu ją, że co ro -
ku w mie ście jest co raz mniej osób nie pra cu ją cych. 

W związ ku z tym wyz na czo -
ne zo sta ły miej sca, gdzie wy -
wie sza ne są urzę do we ob -
wiesz cze nia wy bor cze. Pub li -
ku je my ich wy kaz, aby każ dy
za in te re so wa ny wie dział,
gdzie zna leźć wszyst kie po -
trzeb ne in for ma cje.

1. tab li ce in for ma cyj ne
Urzę du Mia sta Płoc ka – ra -
tusz, wej ście od ul. Zduń skiej.

2. słu py og ło sze nio we Płoc -
kie go Oś rod ka Kul tu ry i Sztu ki
zlo ka li zo wa ne w na stę pu ją cych
miej scach: ul. Ko le gial na, al.
Ki liń skie go, ul. 3 Ma ja, Pa saż
im. Vu ka Ka ra dzi ca, Al. Ja cho -
wi cza (przy skrzy żo wa niu 
z No wym Ryn kiem), ul. Obroń -
ców We ster plat te, Al. Ja cho wi -
cza (przy te a trze), Al. Ko by liń -
skie go, róg ul. Łu ka sie wi cza 
i Ko by liń skie go, ul. Do brzyń -

ska, Wi nia ry, róg ul. Mio do wej
i Łu ka sie wi cza, róg ul. Ty siąc -
le cia i Łu ka sie wi cza, ul. Ty siąc -
le cia, ul. Rem bie liń skie go, róg
ul. Sier pec kiej i Krzy wej, ul.
Cho pi na (PKP, PKS), ul. Cho -
pi na (przy Oto liń skiej), al. Pił-
sud skie go, ul. Spół dziel cza, ul.
Sło necz na, ul. Wy szo grodz ka-
Fil tro wa, ul. Wy szo grodz ka
(przy sta nek KM w oko li cach ul.
Fil tro wej), ul. Wy szo grodz ka
(przy Za kła dzie Ener ge tycz -
nym), al. Ja na Pa wła II (oś. Po -
dol szy ce Płd.), róg al. Ja na Pa -
wła II i ul. Czwar ta ków, ul. Wy -
szo grodz ka (oś. Imiel ni ca), 
ul. Har cer ska (przy cmen ta rzu),
ul. Har cer ska (przy ul. Młyń -
skiej), ul. Bo ro wic ka, ul. Ar mii
Kra jo wej (dwa słu py), ul. Mon -
te Cas si no, róg ul. Ar mii Kra jo -
wej i Hu bal czy ków, ul. Sza rych

Sze re gów, ul. Ar mii Kra jo wej
(przy Li dlu), ul. Gie rzyń skie-
go, ul. Osie dlo wa / My śliw ska,
ul. Cie cho mic ka / Bro war na, 
ul. Zdro jo wa, ul. Wa ka cyj na, 
ul. Cie cho mic ka, ul. Ko le jo wa,
ul. Lach ma na (ko ło przy stan ku). 

Po nad to wyz na czo ne zo sta -
ły miej sca na bez płat ne
umiesz cza nie pla ka tów ko mi -
te tów wy bor czych: Plac Na ru -
to wi cza (te ren zie lo ny), te ren
przy blo ku przy ul. Gał czyń -
skie go 2 (przy ron dzie na ul.
Do brzyń skiej), te ren przed
przy chod nią przy ul. Mio do -
wej, Pa saż Ro guc kie go, zie le -
niec przy ul. Lach ma na (oko-
li ce Le vi Stra uss), Pa saż Pa -
de rew skie go, par king po mię -
dzy Gim na zjum nr 8 a ko ścio -
łem św. Krzy ża (przy pa sa żu
Ku trze by), te ren u zbie gu ul.
Ką to wej i Har cer skiej, Park
Mo ścic kie go (zjazd z mo stu
Pił sud skie go, Ra dzi wie) oraz
te ren przy ul. Cie cho mic kiej
(na prze ciw ko ko ścio ła).

(m.d.)

Wy bor cze in for ma cje
21 li sto pa da od bę dą się wy bo ry pre zy den ta Płoc ka, 
do Ra dy Mia sta oraz sej mi ku wo je wódz twa ma zo wiec kie go. 

W śro dę (6 paź dzier ni ka) po
po łud niu ro bot ni cy wy ko nu ją -
cy wy kop pod uło że nie wo do -
cią gu do ba se nu pin gwi nów na -
tra fi li na ko ści. – Naj pierw 
my śle li, że są to szcząt ki zwie -
rząt, któ re na te re nie ogro dów 
zo o lo gicz nych nie są ni czym
niez wy kłym – opo wia dał dzień
póź niej na kon fe ren cji pra so -
wej za stęp ca pre zy den ta Da r-
iusz Za widz ki. – Gdy na tra fi li
na ca ły stos ko ści i czasz kę ro -
bo ty na tych miast zo sta ły przer -
wa ne, a te ren za bez pie czo no.

Dziu ra po ku li
Na miej scu zna le zi ska, na

wy bie gu dla ży raf wi dać głę -
bo ki rów, a w nim wy sta ją ce 
z zie mi ko ści. Na pew no nie
na le żą do jed nej oso by. – Uło -
żo ne są war stwo wo i praw do -
po dob niej jest to zbio ro wy
grób – mó wi ła pro ku ra tor Ewa
Wiś niew ska. – Mo gą po cho -
dzić z okre su II woj ny świa to -
wej. Wśród za bez pie czo nych
szcząt ków jest czasz ka z dziu rą
po ku li.

We dług jed nej z hi po tez
szcząt ki mo gą na le żeć do nie -

miec kich de zer te rów, któ rzy
zo sta li roz strze la ni. – Ze non
Dy lew ski, pa sjo nat hi sto rii
opo wia dał kil ka lat te mu, że
jest świa dek, któ ry wi dział eg -
ze ku cję – mó wił pre zy dent Mi -
ro sław Mi lew ski. – Tyl ko, że w
cza sie tych wy da rzeń świa dek
był bar dzo mło dy. Po wie lu la -
tach wska zał miej sce zbrod ni,
od da lo ne znacz nie od te go, ale
nic tam nie zna le zio no. Moż li -
we więc, że obec ne od kry cie
jest po twier dze niem słów
świad ka. 

Zba da ją szcząt ki
Co sta nie się da lej ze zna le zi -

skiem? Naj pierw obej rzy je me -
dyk są do wy. – Ale ba da nia mo -
gą wy ko ny wać je dy nie spe cja li -
stycz ne oś rod ki – wy jaś nia ła
Ewa Wiś niew ska. – Tak więc
szcząt ki tra fią do In sty tu tu
Ekspertyz Są do wych al bo w
War sza wie al bo w Kra ko wie.

Gdy by po twier dzi ła się hi -
po te za, że w Płoc ku zna le zio -
no grób żoł nie rzy nie miec -
kich, to trze ba bę dzie za wia -
do mić je mię dzy na ro do we or -
ga ni za cje. – Jest to nie ty po wa
sy tu a cja, na któ rą nie ma
prze wi dzia nych żad nych pro-
ce dur – mó wił Mi ro sław Mi -
lew ski. – Być mo że, że cze ka -
ją nas mię dzy na ro do we roz-
mo wy.

Na kon fe ren cji pra so wej
pre zy dent za a pe lo wał też do
wszyst kich osób, któ re mo gą
co kol wiek wnieść do spra wy,
aby zgła sza ły się al bo do pro -
ku ra tu ry re jo no wej al bo miej -
skie go kon ser wa to ra za byt -
ków w ra tu szu. 

Te ren zna le zi ska zo stał za -
bez pie czo ny i ogro dzo ny tak,
aby ogród zo o lo gicz ny mógł
być na dal czyn ny dla zwie -
dza ją cych. M.D.

Szo ku ją ce zna le zi sko
Na te re nie ogro du zo o lo gicz ne go na tra fio no na szcząt ki
ludz kie. Naj praw do po dob niej le ża ły one w zie mi kil ka -
dzie siąt lat. Jed na z hi po tez za kła da, że są to ko ści żoł nie -
rzy nie miec kich.

Zna le zi sko od kry to na wy bie gu dla ży raf
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Kości ułożone 
były warstwowo
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Na gro dy za krzy żów ki
„Płoc cza nie czas na grzy bo bra nie” oraz „Słot ne dni” to ha sła

krzy żó wek, któ re za mie ści liś my w po przed nim nu me rze „Sy gna -
łów Płoc kich”. Na gro dy – upo min ki z lo go Płoc ka za po da nie po -
praw nych od po wie dzi wy lo so wa li: Woj ciech Moc kow ski, Ur szu -
la An drze jew ska, Pa weł Staw ski, Ali cja Ko tar ska.

Po od biór na gród pro si my zgło sić się z do wo dem toż sa mo ści
do re dak cji „Sy gna łów Płoc kich” w bu dyn ku ra tu sza, po kój 220,
w go dzi nach pra cy Urzę du Mia sta do 5 li sto pa da br. Na gro dy 
nie o de bra ne w tym ter mi nie za si lą pu lę na gród ko lej nych kon -
kur sów. (ab)

Naj pierw fry zjer ka, po przez
od po wied nie do bra nie ko lo ru,
strzy że nia i sty li za cji fry zu ry,
do pa so wy wa ła fry zu rę każ de -
mu uczest ni ko wi. Po tem w sa -
lo nie kos me tycz nym wi za żyst -
ka wy ko ny wa ła ma ki jaż
uczest ni kom, opo wia da jąc przy
tym o od po wied niej ko lej no ści
posz cze gól nych eta pów oraz 
o sto so wa nych kos me ty kach.
Póź niej by ła se sja zdję cio wa
we wnę trzach jed ne go z płoc-
kich ho te li. Na za koń cze nie
war szta tów „Me ta mor fo za”
każ dy z uczest ni ków otrzy mał
zdję cia. Wrześ nio we war szta ty
by ły jed nym z ele men tów pro-
jek tu „KIS – Po moc wy klu -
czo nym” współ fi nan so wa ne go
przez Unię Eu ro pej ską z Eu ro -
pej skie go Fun du szu Spo łecz ne -
go – Pro gram Ope ra cyj ny Ka -
pi tał Ludz ki, re a li zo wa ne go
przez Miej ski Oś ro dek Po mo cy
Spo łecz nej w Płoc ku.

– Ce lem war szta tów by ło
pod nie sie nie sa mo o ce ny be ne -
fi cjen tów, zwię ksze nie wie dzy
na te mat kre o wa nia nie na gan -
ne go wi ze run ku: fry zu ra, ma-
ki jaż, ubiór, umie jęt ność au to -
pre zen ta cji – mó wi Do ro ta
Rusz czyk, ko or dy na tor Kam-
pa nii In for ma cyj no – Pro mo -

cyj nej. – Ce lem pro jek tu by ła
zaś ak ty wi za cja za wo do wa 
i spo łecz na bez ro bot nych
miesz kań ców Płoc ka, któ rzy
za re je stro wa ni są w Miej skim
Urzę dzie Pra cy i ko rzy sta ją 
z po mo cy MOPS.

Pro jekt zo stał po dzie lo ny na
dwie edy cje. Pier wsza trwa ła
od paź dzier ni ka 2008 ro ku 
do koń ca sier pnia 2009 ro ku, 
a dru ga – od paź dzier ni ka
2009 ro ku do koń ca wrześ nia
2010 ro ku. Wszy scy uczest ni -
cy obu edy cji po zy tyw nie
przesz li przez za ję cia war szta -
to we z psy cho lo ga mi, do rad -
ca mi za wo do wy mi i pe da go -
ga mi oraz za koń czy li udział 
w szko le niach za wo do wych:
ob słu ga kom pu te ra/In ter ne tu,
sprze daw ca -fak tu rzy sta, księ-
go wość kom pu te ro wa, kie row -
ca wóz ków wi dło wych, spa -
wacz me to dą Mag 135, kurs
ję zy ka an giel skie go. 

W II edy cji do dat ko wo by ły
wyj ścia do ki na, a tak że obiad
po łą czo ny z „na u ką sa vo ir viv -
re przy sto le”, edu ka cyj ny fe s-
tyn ro dzin ny i wspom nia ne
war szta ty „Me ta mor fo za”.

Podsumowaniem projektu
będzie konferencja, która
odbędzie się 30 listopada. (rł) 

Ak ty wi zu ją ce me ta mor fo zy 
Przesz li praw dzi wą prze mia nę. Od zdo by cia no wych
umie jęt no ści za wo do wych po na u kę sa vo ir -viv re’u i rze -
czy wi stą zmia nę wi ze run ku.

Był to je den z ele men tów
pro jek tu so cjal ne go „Ra zem
ła twiej” re a li zo wa ne go przez
Miej ski Oś ro dek Po mo cy Spo -
łecz nej. – Jed nym z je go ce lów
jest uak tyw nie nie w zma ga -
niach z prob le ma mi i uświa do -
mie nie tym ko bie tom włas nej
war to ści – wy jaś nia ini cja tor -
ka pro jek tu Ma ria Sto par czyk,
spe cja li stka pra cy so cjal nej.
Pod czas pik ni ku, oprócz za ba -
wy przy mu zy ce, gier, kon kur -
sów i po czę stun ku był też czas
na po ga dan kę, któ rą po pro wa -
dzi ła Iwo na Szko pek, kie row -

nik Oś rod ka In ter wen cji Kry -
zy so wej MOPS. Pre le gen tka
za chę ca ła ko bie ty, aby od kry -
wa ły w so bie włas ne war to ści.
– Każ dy ma ja kieś umie jęt no -
ści, suk ce sy. To są na sze za so -
by – mó wi ła kie row nik OIK. –
Ta kim za so bem mo że być po-
sia da ne wyksz tał ce nie, źró dło
do cho du, przy ja cie le, ro dzi na,
ale tak że po go da du cha, po zy -
tyw ne my śle nie. Po przez wy -
ko na nie kil ku za dań ko bie ty
mia ły spró bo wać od szu kać 
w so bie moc ne stro ny. To mo -
że po móc im w po ko ny wa -

niu ży cio wych prob le mów,
zwłasz cza po tak trud nych
przej ściach, ja kie by ły ich
udzia łem. 

W ich sy tu a cji waż na jest
też moż li wość oder wa nia się
od nie ła twej co dzien no ści 
i przy krych wspom nień, dla te -
go spot ka nie mia ło przede
wszyst kim cha rak ter bez tro -
skiej za ba wy. W noc le gow ni
dla ko biet pro wa dzo nej przez
Pol ski Ko mi tet Po mo cy Spo -
łecz nej by ło te go dnia bar dzo
we so ło. W zor ga ni zo wa nie
im pre zy za an ga żo wa ni by li
nie tyl ko pra cow ni cy in sty tu -
cji po mo co wych, ale tak że
wo lon ta riu sze udzie la ją cy się
w MOPS. – Przy go to wy wa łem
de ko ra cję, te raz bę dę po ma gał
pod czas pik ni ku – mó wi Ma te -
usz Mo dli bor ski, czter na sto -
let ni uczeń Gim na zjum nr 4. –
W im pre zie wzię ły też udział
ko bie ty, któ re kie dyś ko rzy sta -
ły z na szej po mo cy, miesz ka ły
w noc le gow ni, a te raz już się
usa mo dziel ni ły, sta nę ły na
włas nych no gach – mó wi Ma -
ria Gład ka, kie row nik Dzia łu
Pra cy So cjal nej MOPS. – 
Są przy kła dem dla in nych, 
że moż na od mie nić swój los.

Ali na Bo czkow ska 

Znaj do wa nie moc nych stron
Ko bie ty i dzie ci doz na ją ce prze mo cy oraz ko bie ty be zdom ne, któ re zna laz ły
azyl w ho ste lu i noc le gow ni wzię ły udział w pik ni ku in te gra cyj no -e du ka cyj nym
„Po że gna nie la ta”.

Im pre zę już od kil ku lat or -
ga ni zu je Zes pół Szkół Ogól-
noksz tał cą cych Spe cjal nych
nr 7 w Płoc ku. Jej ce lem jest
za pre zen to wa nie osią gnięć
twór czych nie peł no spraw -
nych dzie ci, mło dzie ży i do -
ro słych, in te gra cja śro do wi -
ska oraz wy mia na do świad -
czeń i osią gnięć te ra pe u tycz -
nych in struk to rów. 

W tym ro ku pier wsze miej -
sce ju ry przyz na ło dwóm zes -
po łom: za „Przy go dy Sin dba -
da Że gla rza” gru pie te a tral nej
„Baj ko lu dy” z ZSOS nr 7
oraz za in sce ni za cję mu zycz -
no -ru cho wą „Do bro i zło” 
zes po ło wi ze Spe cjal ne go Oś -
rod ka Szkol no -Wy cho waw -
cze go nr 1 w Płoc ku. 

W pro gra mie prze glą du by -
ły też war szta ty dla in struk to -

rów i opie ku nów wy stę pu ją -
cych grup te a tral nych. – Ko -
lej na im pre za za rok – za po -

wia da Syl wia Ka czkow ska,
dy rek tor ZSOS nr 7.

Alina Boczkowska

Sind bad, do bro i zło
Prze gląd Form Te a tral nych Osób Nie peł no spraw nych po raz ko lej ny zgro ma dził spo re gro -
no wy ko naw ców. Na sce nie Spół dziel cze go Do mu Kul tu ry wy stą pi ły zes po ły ze szkół spe c-
jal nych, war szta tów te ra pii za ję cio wej i do mów opie ki spo łecz nej z Płoc ka, Sier pca i Go ślic.

Przy jem ność i ćwi cze nie, 
czy li na u ka sa vo ir –viv re’u przy sto le

Pod czas za ba wy nie by ło ba rier po ko le nio wych
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Je den z la u re a tów – zes pół „Baj ko lu dy”
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Pier wszy swój ar ty kuł ks.
Grzy bow ski po świe cił hi sto rii
pow sta nia płoc kie go se mi na -
rium. Dziś, z oka zji 300-le cia tej
uczel ni, pi sze po świę co ną jej
książ kę – ka len da rium. Na
swym kon cie ma po nad 800 po -
zy cji: kil ka dzie siąt ksią żek, set ki
ar ty ku łów, od czy tów oraz ra dio -
wych po ga da nek do ty czą cych
nie tyl ko Ko ścio ła, ale kul tu ry 
i hi sto rii Płoc ka oraz Ma zo wsza.
Wy star czy wspom nieć „Ko ś-
ciel ną dzia łal ność M.J. Po nia -
tow skie go bi sku pa płoc kie go
1773-1785 (War sza wa 1983),
„Woj nę pol sko -ro syj ską 1920 r.
w Płoc ku i na Ma zo wszu”
(Płock 1990) czy „Dzie je wo do -
cią gów i ka na li za cji w Płoc ku
1892-1992” (Płock 1992). 

– Wszyst ko zaw dzię cza sa -
mo dy scy pli nie, ogrom nej si le
wo li i cięż kiej pra cy – mó wił
rek tor WSD w Płoc ku.

Nie stru dzo ny ba dacz
Pro fe sor re gu lar nie uzu peł -

nia słow nik te o lo gów i Pol ski
Słow nik Bio gra ficz ny. Naz wi -
sko Mi chała Ma riana Grzy-
bow skiego w spi sie bib lio gra -
ficz nym Bib lio te ki Na ro do wej
w War sza wie po ja wia się aż
95 ra zy, a w Union of Ca na da
i Bib lio te ce Kon gre su USA po
trzy. Je go za słu gi dla ra to wa -
nia dzie dzic twa kul tu ro we go
Ma zo wsza trud no prze ce nić.

Licz ne opra co wa nia – cho-
ciaż by ksiąg pa ra fial nych czy
bi sku pich wi zy ta cji sprzed
dwóch czy trzech stu le ci – są
niez wy kle ce nio ne przez in nych
ba da czy po szu ku ją cych m.in.
da nych de mo gra ficz nych, in for -
ma cji o ży ciu spo łecz no -po li -
tycz nym czy ustro ju gos po dar -
czym na szych przod ków. 

Na swym kon cie ma też
pub li ka cje mo no gra ficz ne do -
ty czą ce ma zo wiec kich pa ra fii 
i ich księ ży. Pi sze cie ka wie, 
z ner wem się ga jąc po cy ta ty 
z ka zań, pa mięt ni ków, a tak że
ane gdo ty. 

Uczo ny i spo łecz nik
Jak pod kre ślał ks. prof. Ire -

ne usz Mro czkow ski za mie rze -
niem sza now ne go ju bi la ta jest
opi sa nie wszyst kich księ ży 
z na szej die ce zji z ostat nich
kil ku wie ków, choć to co zro-
bił do tej po ry już jest ewe ne -

men tem w ska li ca łe go kra ju. 
– Żad na die ce zja, ba... gru pa
za wo do wa nie do cze ka ła się
ty lu opra co wań – wspo mi nał
ks. Mro czkow ski.

Skąd ta pa sja? Wspo mi na ny
rek tor Wyż sze go Se mi na rium
Du chow ne go jej źró dła znaj du -
je w umi ło wa niu do na u ki, je go
kap łań stwie i pa trio tyzmie wy -
nie sio nym z ro dzin ne go do mu.

– Ksiądz Mi chał doz nał ol -
śnie nia w bib lio te ce TNP 3 li -

sto pa da 1956 ro ku. Wte dy za -
pi sał w swo im pa mięt ni ku
„jest u nas w Płoc ku coś, co
szcze gól nie w tych dniach
mnie in te re so wa ło. To To wa -
rzy stwo Na u ko we i Bib lio te ka
im. Zie liń skich” – cy to wał ks.
prof. Mro czkow ski. Trzy ty -
god nie póź niej na pi sał, że kie -
dy prze kra cza próg te go bu -

dyn ku „czu je się jak w in nym
świe cie”. Po tem od krył bi-
b lio te kę se mi na ryj ną, któ rej
bib lio te ka rzem zo stał jesz cze
ja ko stu dent se mi na rium, dy -
rek to rem zaś w 1974 ro ku 
i peł nił tę fun kcję przez ko lej -
ne 17 lat. 

Mi łość do ksią żek zro dzi ła
owo ce w po sta ci wspom nia ne -
go do rob ku na u ko we go.

Ks. prof. Ma rian Grzy bow -
ski jest rów nież ce nio nym pe -

da go giem (szko ły wyż sze 
w Płoc ku, Wło cław ku, To ru -
niu czy Byd gosz czy), spo łecz -
ni kiem (czło nek TOZ, Ma zo -
wiec kie go To wa rzy stwa Kul-
tu ry i ko mi sji ba da nia zbrod ni
hit le row skich) i wi ce pre ze -
sem To wa rzy stwa Na u ko we go
Płoc kie go.

Ra do sław Ła ba rzew ski 

Ol śnie nie w TNP
– Mi mo 50 lat pra cy twór czej nie zwal nia tem pa, nie mar nu je cza su i in wen cji
twór czej – mó wił o ks. prof. Ma ria nie Grzy bow skim ks. prof. Ire ne usz Mro -
czkow ski z płoc kie go se mi na rium, pod czas uro czy sto ści ju bi le u szo wej zor ga -
ni zo wa nej w To wa rzy stwie Na u ko wym Płoc kim. W ju bi le u szu płoc kiej „che -

mii” (2 paź dzier ni ka) uczest ni -
czy li ab sol wen ci, wy kła dow cy 
i za pro sze ni go ście. Uro czy -
stość w au li przy ul. Łu ka sie wi -
cza 17 otwo rzył prof. Ma ciej
Pa czu ski, któ ry przy pom niał, że
w czer wcu 1969 ro ku Ra da
Wy dzia łu Che micz ne go Po li -
tech ni ki War szaw skiej pod ję ła
uch wa łę o uru cho mie niu stu -
diów che micz nych w Płoc ku.
De cy zja umo ty wo wa na by ła
ros ną cym za po trze bo wa niem
na ka drę in ży nie rów che mi ków
dla pow sta ją cych Ma zo wiec -
kich Za kła dów Ra fi ne ryj nych 
i Pe tro che micz nych.

– Współ pra ca z prze my słem,
dla któ re go tu taj ist nie je my
ukła da się róż nie, ale ge ne ral -
nie je steś my z niej bar dzo za -
do wo le ni – tłu ma czył. – Chy ba
naj le piej ukła da się współ pra -
ca ze spół ką Ba sell Or len Po -
ly o le fins, z któ rą pod pi sa liś my
po ro zu mie nie w 2005 r. Dzię ki
te mu ma my no we la bo ra to ria,
du żo apa ra tu ry oraz wzo ro wo
przy go to wa ne i re a li zo wa ne
prak ty ki za wo do we dla stu den -
tów. Ma my też sty pen dia i te -
ma ty kę prac dy plo mo wych. Je -
stem za to wdzięcz ny. Wię k-
szość tych ar gu men tów moż na
od nieść do in nych, współ pra -
cu ją cych z na mi, pod mio tów.

Dzię ki współ pra cy z Oś rod -
kiem Ba daw czo Roz wo jo wym
stu den ci ma ją sta no wi ska do
wy ko ny wa nia prac dy plo mo -
wych. Z ko lei Or len La bo ra to -
rium jesz cze kil ka lat te mu

naj chęt niej i naj licz niej za trud -
niał ab sol wen tów „płoc kiej
che mii”. In sty tut wspie ra rów -
nież Sto wa rzy sze nie In ży nie -
rów Tech ni ków Prze my słu
Che micz ne go, np. do fi nan so -
wu jąc wy cie czki au to ka ro we
do ra fi ne rii oraz Urząd Mia sta
po ma ga jąc roz bu do wać la bo -
ra to ria i pra cow nie.

– Ma my też wie le su ge stii od
przed się bior ców do ty czą cych,
np. zmian w pro gra mach 
kształ ce nia. Sa mi też py ta my
lu dzi, któ rzy ma ją do świad cze -
nie w prze my śle, co trze ba
zmie nić. Zresz tą Pol ska Ko mi -
sja Akre dy ta cyj na bar dzo nas
poch wa li ła za to, że słu cha my
pra co daw ców, bo wie my, 
że pra cu je my dla ko goś, nie
dla sie bie.

Przy kła dem jest tu PKN OR -
LEN, z któ re go in spi ra cji płoc-
ka uczel nia uru cho mia no wą
spe cjal ność – in for ma ty za cje
tech no lo gii che micz nej czy stu-
dia po dy plo mo we do ty czą ce
au to ma ty za cji w prze my śle ra fi -
ne ryj no – pe tro che micz nym. 

Prof. Pa czu ski po pro sił też 
o prze ka zy wa nie po my słów na
wspar cie fi nan so we uczel ni, 
a tak że o dzie le nie się swo i mi
osią gnię cia mi za wo do wy mi,
któ re po mo gą za chę cić mło -
dych lu dzi do stu dio wa nia che -
mii. Choć z tym nie jest naj go -
rzej, m.in. dla te go, że che mii
w Płoc ku i oko li cach uczą ab -
sol wen ci In sty tu tu, któ rzy „nie
znie chę ca ją” mło dzieży do te -
go przed mio tu. (rł)

40 lat płockiej chemii

Słu cha my pra co daw ców
Je steś my prze ko na ni, że na szą ra cją by tu jest żyć w sym-
bio zie z prze my słem – mó wił prof. Ma ciej Pa czu ski, dy rek-
tor In sty tu tu Che mii Politechniki Warszawskiej w Płoc ku.

Pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski 
skła da gra tu la cje Ju bi la to wi
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Bo ry ka ją się z róż ny mi
prob le ma mi, nie tyl ko na tu ry
zdro wot nej czy eg zy sten cjo -
nal nej, trud no ści spra wia ją im
też czę sto zmie nia ją ce się
prze pi sy pra wa ubez pie cze -
nio we go. 

Aby po móc oso bom star -
szym w tej ostat niej kwe stii
Za kład Ubez pie czeń Spo łecz -
nych we wszyst kich jed nost -
kach te ry to rial nych w kra ju
26 paź dzier ni ka or ga ni zu je

Dzień Se nio ra. Bę dzie to tzw.
fo rum ek sper tów, czy li zor ga -
ni zo wa ne zo sta ną spe cjal ne
sta no wi ska ofe ru ją ce kom-
plek so we in for ma cje w za -
kre sie świad czeń eme ry tal -
nych. Bę dzie moż na do wie -
dzieć się m.in.: ja kie zło żyć
do ku men ty, aby otrzy mać
świad cze nia, jak udo wod nić
za rob ki w sy tu a cji bra ku sto -
sow nych do ku men tów, ko mu
przy słu gu je pra wo do prze li -

cza nia i pod wyż sza nia świad-
czeń itp.

Ra zem z ek sper ta mi ZUS
dy żu ro wać bę dą m.in. pra-
cow ni cy MOPS, a tak że
przed sta wi cie le in sty tu cji 
dzia ła ją cych na rzecz eme ry -
tów, ren ci stów oraz osób nie -
peł no spraw nych. Dla osób
uczest ni czą cych w ak cji przy-
go to wa no też „Po rad nik Se -
nio ra” z przy dat ny mi in for -
ma cja mi i wy jaś nie nia mi.

Wszyst kich za in te re so wa -
nych za pra sza my 26 paź dzier -
ni ka do ZUS, al. Pił sud skie go 
2 B w godz. 8 – 15.

Bar ba ra 
Smar dzew ska -Czmiel

Rzecz nik Pra so wy O/ZUS
w Płoc ku

Dzień Se nio ra w ZUS
Przyj mu jąc, że za se nio ra uz na je się oso bę, któ ra ukoń -
czy ła 60 lat, osza co wa no, że na świe cie ży je oko ło 605
mln lu dzi star szych. W Pol sce sta no wią oni pra wie 13
proc. spo łe czeń stwa. W Płoc ku jest ich po nad 30 tys.

Au to bu sy
w ko mór ce
Roz kład ja zdy Ko mu ni ka cji
Miej skiej moż na mieć w te -
le fo nie ko mór ko wym. 

Dar mo wa apli ka cja udo stęp -
nio na jest przez Urząd Miasta
na stronie www.roz klad.plock.eu
w dwóch wer sjach: peł nej, za -
wie ra ją cej wszyst kie li nie
oraz w sper so na li zo wa nej –
tyl ko wy bra ne roz kła dy. 

Do jej uru cho mie nia niez -
będ ny jest te le fon ko mór ko -
wy z ob słu gą pro gra mów Ja -
va oraz oko ło 600 kB wol nej
pa mię ci (w przy pad ku wer sji
peł nej). (seb)
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– Zgod nie z te go rocz ną for-
mu łą, je dy nym ele men tem oce -
ny jest opi nia spo łecz na – mó -
wi Krzysz tof Pia sek z KMP. 

Kon kurs po le ga na wy peł -
nie niu an kie ty, któ rą moż na
po brać ze stro ny in ter ne to wej:
www.po li cja plock.pl. Oprócz
imie nia i naz wi ska dziel ni co -
we go, trze ba krót ko uza sad nić

swój wy bór, od po wie dzieć na
py ta nie: czy czu je się Pa ni/Pan
bez piecz nie w swo im miej scu
za miesz ka nia oraz na le ży
wska zać miej sce naj bar dziej
za gro żo ne na swo im osie dlu. 

Skrzyn ki, do któ rych moż na
wrzu cać wy peł nio ne an kie ty
usta wio ne zo sta ły w: Urzę dzie
Mia sta, de le ga tu rze Urzę du Wo -

je wódz kie go, Sta ro stwie Po wia -
to wym, Ko men dzie Miej skiej
Po li cji oraz w Ka to lic kim Ra -
diu Płock. Je śli ktoś nie ma do -
stę pu do In ter ne tu, an kie tę mo -
że wziąć z miejsc, gdzie wy s-
ta wio ne są ur ny. 

In for ma cje na te mat dziel-
nic, któ re ma ją przy dzie lo ne
posz cze gól ni funkcjonariusze
oraz ich nu me ry te le fo nów 
i go dzi ny urzę do wa nia zna leźć
moż na na stro nie www.po li -
cja plock.pl w za kład ce dziel ni -
co wi. Kon kurs trwa do 31 paź -
dzier ni ka. (m.d.)

Lu bię swe go gli nę
Już po raz dru gi Ko men da Miej ska Po li cji or ga ni zu je 
kon kurs na naj po pu lar niej sze go dziel ni co we go.

Ob cho dy za i ni cjo wa ło
Ame ry kań skie Sto wa rzy sze nie
Pro fe sjo na li stów w Roz wią zy -
wa niu Kon flik tów. Nie wszy -
scy za in te re so wa ni wie dzą, że
o me dia cję moż na wy stą pić
za rów no w spra wie kar nej, cy -
wil nej, ro dzin nej, gos po dar -
czej, do ty czą cej nie let nich czy
też wy ni ka ją cej ze sto sun ku
pra cy. 

Wspól na de cy zja
Nie ste ty pol scy sę dzio wie

rów nież nie chęt nie ko rzy sta ją
z me dia cji, czę sto upa tru jąc w
niej przy czy nę prze wle kło ści
po stę po wa nia. 

Z da nych za 2009 r. i pier-
wsze pół ro cze 2010 r. wy ni -
ka, że w są dach okrę gu płoc -
kie go skie ro wa no do me dia cji
33 spra wy kar ne, 10 – cy wil -

nych, a w spra wach ro dzin -
nych i wy ni ka ją cych ze sto-
sun ku pra cy – 64. 

Jak przyz na je Ha li na
Miesz ko wicz – sę dzia i ko or -
dy na tor ds. me dia cji w Są dzie
Okrę go wym w Płoc ku, me -
dia cja nie tyl ko da je sa tys fak -
cję z za war cia po ro zu mie nia,
ale tak że poz wa la roz ła do wać
tra u mę przed me dia to rem. 
O skie ro wa nie spra wy do po -
stę po wa nia me dia cyj ne go
mo że wy stą pić każ da ze stron
kon flik tu już po otrzy ma niu
in for ma cji, że spra wa zna laz -
ła się w są dzie. Trze ba tyl ko
pa mię tać, że skie ro wa nie

przez sąd spra wy to czo nej w
pro ce du rze cy wil nej do me di-
a cji mo że na stą pić tyl ko wte -
dy, gdy wszyst kie stro ny spo -
ru do bro wol nie wy ra żą na to

zgo dę. Po stę po wa nie trwa
mie siąc i to czy się przed 
me dia to rem. Ugo da za war ta
w wy ni ku me dia cji ma moc
ugo dy są do wej. 

Wy mier ny zysk
– Ko rzy ści ta kie go roz wią -

zy wa nia spo ru jest wie le – mó -
wi Ha li na Miesz ko wicz. –
Prze de wszyst kim spra wa koń -
czy się szyb ko, w spo sób ak -
cep to wal ny przez obie stro ny
spo ru, a po no szo ne kosz ty są
du żo niż sze. 

I tak np. na kosz ty po stę po -
wa nia me dia cyj ne go w spra -
wach cy wil nych skła da się 
wy na gro dze nie me dia to ra 
i wy dat ki po nie sio ne przez
nie go po dle ga ją ce zwro to wi. 

Wy na gro dze nie me dia to ra
w spra wach o pra wa ma jąt ko -
we wy no si 1 proc. war to ści
przed mio tu spo ru, ale nie
mniej niż 30 zł i nie wię cej niż
1 tys. zł, a w spra wie kar nej
koszt po stę po wa nia me dia cyj -
ne go to za led wie 140 zł. – Dla
po rów na nia kosz ty są do we 
w tym ostat nim przy pad ku, bez
udzia łu bieg łych, wy no szą 
w są dzie re jo no wym oko ło ty -
sią ca zło tych – in for mu je
Miesz ko wicz. 

Me dia cja ma cha rak ter po uf -
ny, tre ści wy po wie dzi uczest-
ni ków me dia cji ob ję te są ta -
jem ni cą, nie moż na się na nie
po wo ły wać w po stę po wa niu
są do wym, nie są one wpi sy wa -
ne do spra wo zda nia, któ re spo -
rzą dza me dia tor i prze ka zu je 
je są do wi. 

W płoc kim Są dzie Okrę go -
wym bę dzie moż na spot kać się
z me dia to ra mi 15 i 21 paź dzier -
ni ka w godz. 10-14. M.D.

Za miast są du – me dia cja
Me dia cja to jed na z form al ter na tyw ne go roz wią zy wa nia kon flik tów. W tym 
ro ku już po raz trze ci w Pol sce, a na świe cie po raz pią ty ob cho dzo ny bę dzie 
(21 paź dzier ni ka) Mię dzy na ro do wy Dzień Me dia cji. 

Krzy że Za słu gi za Dziel-
ność otrzy ma li: Ma rek Głu -
szek z wy dzia łu pa tro lo wo -
in ter wen cyj ne go, Krzysz tof
Kę sic ki i Adam Mi cha lak z
sa mo dziel ne go po dod dzia łu
pre wen cji po li cji, To masz
Król i Piotr Ryb ciak z Ko -
men dy Po li cji w Gą bi nie. 

– Płoc cy fun kcjo na riu sze
wi dząc, że wóz ra tow ni -
czy stra ży po żar nej zo stał
uwię zio ny przez szyb ko przy-
bie ra ją cą wo dę, pod ję li na-
tych mia sto we dzia ła nia, dzię-
ki któ rym wy cią gnę li ten po -
jazd – opo wia da Krzysz tof

Pia sek z Ko men dy Miej skiej
Po li cji. 

Na to miast To masz Król 
i Piotr Ryb ciak za raz po in for -
ma cji o przer wa niu wa łu w
Świ nia rach zwo do wa li po li -
cyj ną mo to rów kę i ja ko pier-
wsi roz po czę li ewa ku a cję
miesz kań ców wsi, prze de
wszyst kim dzie ci i ko bie ty. 

Odz na cze nia po li cjan tom
wrę czył za stęp ca Ma zo wiec -
kie go Ko men dan ta Wo je -
wódz kie go Po li cji, mł. insp.
Ra fał Kor czak w asy ście I za -
stęp cy KMP po dinsp. Zbi gnie -
wa Włod kow skie go. (m.d.)

Dziel ni po li cjan ci
Pre zy dent RP odz na czył po li cjan tów, któ rzy ofiar nie 
peł ni li służ bę pod czas ostat niej po wo dzi. 

Uho no ro wa ni fun kcjo na riu sze
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Od bla ski ra tu ją ży cie – to
naz wa dzia łań pro fi lak tycz no -
pre wen cyj nych Stra ży Miej -
skiej. – W ra mach ak cji naj -
młod si płoc cza nie do sta ną od
nas pra wie trzy ty sią ce ele-
men tów od bla sko wych – in for -
mu je Jo lan ta Gło wac ka, rzecz -
nik pra so wy SM.

W tym ro ku ma ją one kształt
mał pki, ryb ki lub kó łe czka.

Zgod nie z prze pi sa mi Ko dek su
Dro go we go, dzie ci w wie ku
do 15 lat po ru sza ją ce się po
dro dze po zmierz chu po za ob -
sza rem za bu do wa nym, ma ją
obo wią zek no sić od bla ski.
Kie row ca wi dzi oso bę, któ ra
ma ele men ty od bla sko we 
z odleg ło ści 150 me trów, na to -
miast je śli ich nie ma z 20 me -
trów. (m.d.)

Oświet lo ne dziec ko
Co raz wcześ niej za pa da zmrok, a desz czo wa po go da
ogra ni cza wi docz ność. Szcze gól nie w okre sie je sien no -zi -
mo wym war to zad bać, aby dzie ci no si ły od bla ski. 
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Uro czy stość od by ła się 10
paź dzier ni ka w ko ście le w
Imiel ni cy. – Do bro jest ci che –
mó wił pod czas mszy św. pro-
boszcz Ry szard Pa ra dow ski. –
Jest czy nio ne na co dzień, nie -
za u wa żal ne. Do bro mo że się
do ko nać dzię ki lu dziom do brej
wo li. Wspól nie mo że my wię cej. 

Sta tu et ki „Je steś przy ja cie -
lem” przyz na wa ne są oso bom 
i in sty tu cjom, któ re po ma ga ją
nie peł no spraw nym, ich ro dzi -
nom i opie ku nom nie z obo -
wiąz ku, ale z po trze by ser ca.
Do na gro dy no mi nu ją sa mi nie -
peł no spraw ni. Do tej po ry ka pi -
tu ła, w skład któ rej wcho dzą
oso by już na gro dzo ne przy-
z na ła sta tu et ki: 24 oso bom, 
10 spon so rom i dar czyń com,
dwóm spo łecz no ściom szkol-
nym oraz jed ne mu zes po ło wi
mu zycz ne mu. – Wszy scy po ma -
ga ją bez płat nie, kosz tem włas-
ne go cza su, a cza sem na wet 
i zdro wia – mó wi ła Han na Ma -
ków ka, po my sło daw czy ni na -
gro dy i sze fo wa Sto wa rzy sze -
nia Ko lo ry Ży cia. 

W tym ro ku na gro dy wrę cza -
li: Re na ta Ku tył ło -Ut zig – dy -

rek tor ka Ma ła cho wian ki (sta tu -
et kę otrzy ma ła w 2002 ro ku)
oraz Ire ne usz Dro zdow ski –
pre zes Mu ni ser wi su (ubieg ło -
rocz ny la u re at). To wa rzy szy li
im: Mar ty na Kra jew ska i Ar tur
Li piń ski – uczest ni cy war szta -
tów te ra pii za ję cio wej przy To -
wa rzy stwie Przy ja ciół Dzie ci. 

W 2010 ro ku ka pi tu ła wy -
róż ni ła: 

Wie sła wa Chro bo ta – pre -
ze sa In te gra cyj ne go Klu bu Te -
ni sa. Od 16 lat dzia ła na rzecz
osób nie peł no spraw nych, jest
rów nież ak tyw nym człon kiem
or ga ni za cji ogól no pol skich, po -
my sło daw cą pro jek tu „Bu jaj
się”, któ ry za chę ca nie peł no -
spraw nych, aby gra li w te ni sa i
ko szy ków kę, aby nie cho wa li
się w do mach, uczy li się po ko -
ny wać kra węż ni ki, scho dy,
wsia dać do au to bu sów. – Jest
or ga ni za to rem Or len Po lish
Open – tur nie ju te ni si stów na
wóz kach – mó wi ła Han na Ma -
ków ka. 

An drze ja Gaj dkę – pra-
cow ni ka ra tu szo we go Od dzia -
łu Za rzą dza nia Kry zy so we go,
Och ro ny Lud no ści i Spraw

Obron nych, prze wod ni czą ce go
miej skiej spo łecz nej ra dy ds.
osób nie peł no spraw nych. Jest
ak tyw nym człon kiem Kra jo we -
go Sto wa rzy sze nia na Rzecz
Osób Nie peł no spraw nych „Po -
moc dzie ciom”, wo lon ta riu -
szem Ka to lic kie go Sto wa rzy -
sze nia Po mo cy im. św. Bra ta
Al ber ta. – Pan An drzej wy kra -
cza po za za kres swo ich obo w-
iąz ków – opo wia da ła Han na
Ma ków ka. – Cy klicz nie od
wie lu lat or ga ni zu je ak cje
prze ka zy wa nia po trze bu ją cym
ar ty ku łów spo żyw czych, te ra -
pe u tycz nych, re ha bi li ta cyj nych
oraz odzie ży i obu wia. 

Ja na Wać kow skie go – płoc -
kie go fo to re por te ra, któ ry
uwiecz nia na zdję ciach nie tyl -
ko waż ne dla Płoc ka wy da rze -
nia, ale rów nież spot ka nia i im -
pre zy osób nie peł no spraw nych.
– Za wsze w tłu mie do strze że
oso bę słab szą i wy ma ga ją cą
po mo cy – mó wi ła Han na Ma -
ków ka. – Za wsze się uś miech -
nie, po da rę kę.

Wać kow ski wy ko nał ty sią -
ce zdję cie dla sto wa rzy szeń 
i osób nie peł no spraw nych.
Jest zna ny w tym śro do wi sku.
Pod czas mszy św. od czy ta ny
zo stał wiersz, któ ry na pi sa ła
dla nie go Mar ta ze Spe cjal ne -
go Oś rod ka Szkol no -Wy cho -
waw cze go nr 2. 

Jak co ro ku, nie peł no spraw ni
oraz ich przy ja cie le ba wi li się
na pik ni ku in te gra cyj nym w ha -
li spor to wej w Bo ro wi czkach.
Nie oby ło się bez kon kur sów 
z na gro da mi, kier ma szu wy ro -
bów wy ko na nych przez oso by
nie peł no spraw ne oraz lo te rii
fan to wej, z któ rej pie nią dze
prze ka za ne bę dą na po moc ro -
dzeń stwu cho re mu na cu krzy cę
– Mar ci no wi, Pa u li nie i Ka ro-
li nie. Mał go rza ta Da nie luk

Wspól nie mo że my wię cej
Już po raz dzie sią ty zo sta ły wrę czo ne sta tu et ki „Je steś przy ja cie lem”. W tym 
ro ku otrzy ma li je: Wie sław Chro bot, An drzej Gaj dka i Jan Wać kow ski. 

Pre zy dent Mi ro sław Mi lew -
ski po dzię ko wał we te ra nom za
ich czyn ną obec ność w ży ciu
pub licz nym mia sta. – Da je cie
mło dzie ży lek cję pa trio tyz mu i
dzie li cie się hi sto rią na sze go
pań stwa i mia sta, któ rej by li -
ście uczest ni ka mi – mó wił Mi -
lew ski. – To naj pięk niej szy
dar, ja ki w cza sach po ko ju
moż na ofia ro wać ko lej nym po -
ko le niom. 

Lo sy pol skich żoł nie rzy na
róż nych fron tach krót ko przy-
pom niał Ma rek Ga jew ski z Po -
ro zu mie nia Or ga ni za cji Kom-

ba tan ckich. Ży czył też wszyst -
kim, aby w do brym zdro wiu
mo gli spot kać się znów za rok. 

Pod czas uro czy sto ści pre zy -
dent po dzię ko wał też osobom
za an ga żo wa nym w przy go to -
wa nie ob cho dów 90. rocz ni cy
obro ny Płoc ka przed bol sze wi -
ka mi, a w szcze gól no ści pro-
bosz czo wi pa ra fii ka te dral nej
ks. Mar ko wi Za wadz kie mu,
har ce rzom z ZHP, Ce za ro wi
Sup ło wi – au to ro wi książ ki
„Płock 1920” oraz mło dzie ży 
z LO Płoc kie go Uni wer sy te tu
Lu do we go. (ab)

Świad ko wie 
tam tych dni
Dzień We te ra na po raz ko lej ny był oka zją do spot ka nia
śro do wi ska kom ba tan tów z mło dzie żą i wła dza mi mia sta.
Jak co ro ku, uro czy stość zor ga ni zo wa no w sie dzi bie 
Har cer skie go Zes po łu Pieś ni i Tań ca „Dzie ci Płoc ka”.

Te go rocz ni la u re a ci: Wie sław Chro bot, 
An drzej Gaj dka, Jan Wać kow ski. 

W głę bi ks. pro boszcz Ry szard Pa ra dow ski
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W na szym mie ście Dzień Pa -
pie ski roz po czął Ty dzień Kul tu -
ry Chrze ści jań skiej. W płoc kiej
fa rze zaś pie wa ła Edy ta Gep pert,
na to miastwBa zy li ceKa te dral nej

w kon cer cie „Cho pin i przy ja -
cie le” wy stą pi li: Sta ni sław Drze -
wiec ki (for te pian), chór Min strel
z „Ma ła cho wian ki” oraz Płoc ka
Or kie stra Sym fo nicz na. 

Te go dnia Fun da cja Dzie ło
No we go Ty siąc le cia or ga ni zu je
zbiór kę pie nię dzy na sty pen dia
dla zdol nych i ubo gich ucz niów
z ma łych miej sco wo ści i te re -
nów wiej skich. Tak że przed
płoc ki mi ko ścio ła mi od by ła się
kwe sta. Pod czas ubieg ło rocz -
ne go Dnia Pa pie skie go w ca -
łym kra ju ze bra no pra wie 6,9
mln zł, dzię ki te mu 2300 mło -
dych osób otrzy mu je sty pen dia,
któ re poz wa la ją im zdo być lep-
sze wyksz tał ce nie. 

Alina Boczkowska

W hoł dzie pa pie żo wi
Po raz dzie sią ty w nie dzie lę po prze dza ją cą wy bór kard.
Ka ro la Woj ty ły na pa pie ża w ca łej Pol sce ob chodzo ny był
Dzień Pa pie ski. Tak że w Płoc ku 10 paź dzier ni ka od by ło
się wie le uro czy sto ści mo dli tew nych, kul tu ral nych oraz
ak cji cha ry ta tyw nych. W tym ro ku ha sło prze wod nie
brzmia ło „Jan Pa weł II – Od wa ga świę to ści”.

wydarzenia |

Przed sta wi cie le or ga ni za cji kom ba tan ckich 
spot ka li się u „Dzie ci Płoc ka”
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Szko le nia 
dla bez ro bot nych

Oso by bez ro bot ne mo gą wziąć udział w bez płat nych
szko le niach „Pro fe sjo nal ny kan dy dat do pra cy”.

Pod czas za jęć kur san ci bę dą ćwi czyć kon kret ne umie jęt -
no ści przy dat ne pod czas po szu ki wa nia za trud nie nia. War sz-
ta ty obej mu ją na stę pu ją ce za gad nie nia: mój po ten cjał za wo -
do wy – od kry wa nie swo ich moc nych stron; me to dy re kru ta -
cji i se lek cji sto so wa ne przez pra co daw ców; do ku men ty
apli ka cyj ne two ją wi zy tów ką dla pra co daw cy – za sa dy spo -
rzą dza nia pro fe sjo nal ne go ży cio ry su i li stu mo ty wa cyj ne go;
nie daj się za giąć – jak osią gnąć suk ces na roz mo wie kwa li -
fi ka cyj nej. 

Za ję cia od bę dą się w fi lii Wo je wódz kie go Urzę du Pra cy
w Płoc ku przy ul. 1 Ma ja 7, pok. 216. Za pi sy przyj mo wa ne
są do 20 paź dzier ni ka oso bi ście w Cen trum In for ma cji i Pla -
no wa nia Ka rie ry Za wo do wej, te le fo nicz nie 24/ 264 03 75-
76 lub ema i lem: kon sul ta cje.plock@wup.ma zo wsze.pl.

(ab)
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Trze cim dy rek to rem III LO
zo sta ła Ka ta rzy na Gó ral ska
(dziś Ma zo wiec ki Wi ce ku ra -
tor Oświa ty), któ ra ob ję ła to
sta no wi sko w ro ku 1999. Tak
wspo mi na tam ten czas: – Gdy
ob ję łam fun kcję dy rek to ra,
„Trze cie” by ło już zna ną 
i chęt nie wy bie ra ną szko łą. 
W 45 od dzia łach uczy ło się
oko ło 1500 ucz niów. Szko ła
dys po no wa ła dwo ma in ter na -
ta mi: przy ul. Ko le gial nej 
i Sien kie wi cza. Spo re wyz wa -
nie jak na mło de go dy rek to ra,
ale tym wię ksza dzi siaj sa tys -
fak cja…

Na le ży do dać, że dy rek -
tor Gó ral ska zna laz ła się 
w szcze gól nej sy tu a cji, gdyż
przy szło jej kie ro wać szko łą,
któ rej sa ma by ła ab sol wen -
tką: – Tu, w niez wy kłej at mos -
fe rze, up ły nę ły mo je naj pięk -
niej sze la ta li ce al ne, po któ -
rych zo sta ło wie le szcze gól -
nych przy jaź ni, zna jo mo ści
trwa ją cych po dziś dzień,
wzru szeń i za my śleń. By łam
uczen ni cą kla sy o pro fi lu hu -
ma ni stycz nym, wy cho wan ką
pa ni mgr Wan dy Ha mer skiej
– po lo nist ki.

Ka ta rzy na Gó ral ska kon ty -
nu o wa ła roz bu do wę szko ły 
i dba ła o jej dal szy roz wój. Za
jej ka den cji do bu do wa no pię -
tro nad au lą, szat nie dla po -
trzeb wy cho wa nia fi zycz ne -
go, pow sta ło tar ta no we bo i -

sko, wy po sa żo no w no wo -
czes ny sprzęt trzy pra cow nie
mul ti me dial ne, utwo rzo no 
w bib lio te ce mul ti me dial ne
cen trum in for ma cji. Do te go
do cho dzi ły licz ne re mon ty:
ła zie nek, wy mia na po sa dzek
w ca łej szko le, wy mia na sto-
lar ki drzwio wej, mo der ni za -
cja sie ci c.o. i ener ge tycz nej.
Waż ny był rów nież ge ne ral ny
re mont in ter na tu przy ul.
Sien kie wi cza, któ rym za rzą -
dza Zbi gniew Kacz mar czyk,
rów nież ab sol went „Trze cie -
go”. Ostat nie za mie rze nie dy -
rek tor Gó ral skiej to roz bu do -
wa li ce um, któ ra dziś do bieg -
ła już koń ca. 

Nie uda ło by się te go
wszyst kie go zre a li zo wać,
gdy by nie zro zu mie nie i po -
moc władz mia sta, za któ rą
naj lep szym po dzię ko wa-
niem są suk ce sy mło dzie ży 
z „Trze cie go”.

Jed nak naj wię kszym zre a li -
zo wa nym ma rze niem Ka ta rzy -
ny Gó ral skiej by ło nie wąt pli -
wie po wo ła nie w 2008 roku
Gim na zjum nr 13 z od dzia ła mi
dwu ję zycz ny mi i stwo rze nie
Zes po łu Szkół nr 3. kk, esz

*  *  *
To już osta nie wspom nie nia

z 40-let niej hi sto rii III LO.
Za pra sza my na ju bi le usz 21-
23 paź dzier ni ka 2010 r. Bliż -
sze in for ma cje: www.3lo.pl.

40-le cie III LO

Od li ce um 
do zes po łu 

Do udzia łu w wy pra wie
zak wa li fi ko wa nych zo sta ło 11
ucz niów, co żar tob li wie naz -
wa no „zło tą je de nast ką”. To
gru pa mło dych lu dzi wy róż -
nia ją cy się frek wen cją, za cho -
wa niem, ak tyw no ścią, kul tu rą
oso bi stą oraz wy ni ka mi w na -
u ce. Mło dzież uczest ni czy ła
w wy ciecz ce nie od płat nie, 
po trzeb ne pie nią dze szko ła
po zy ska ła od spon so rów.

Pier wszym eta pem wy cie -
czki by ła sto li ca Wiel ko pol -
ski – Poz nań. Na stęp ne go
dnia zwie dza no Pocz dam, a
tam m.in. kom pleks par ko wo
– pa ła co wy Fry de ry ka II –
San sso u ci, znaj du ją cy się na
świa to wej li ście dzie dzic twa
kul tu ro we go UNE SCO. Ko -
lej nym eta pem wy cie czki był
Ber lin. Zwie dza nie mia sta
by ło zna ko mi tym pre tek stem
do przed sta wie nia mło dzie ży
naj waż niej szych wy da rzeń 
w dzie jach obu krajów – Pol-
ski i Nie miec. 

W dro dze po wrot nej uczest-
ni cy wy cie czki za trzy ma li się

w Bi sku pi nie, gdzie do dat ko -
wą atrak cją był udział w fe s-
ty nie.

Wy cie czko wi cze chęt nie
bra li udział we wszyst kich
pro po no wa nych for mach 
spę dza nia cza su, za rów no 
w zwie dza niu za byt ków i poz-
na wa niu hi sto rii miast, jak 

i qu i zach do ty czą cych wie dzy
zdo by tej pod czas wy pra wy 
(a oka zy wa ła się ona nie kie dy
im po nu ją ca). 

By ła to już trze cia szkol na
wy cie czka, w po przed nich la-
tach ucz nio wie tej szko ły byli
w Pradze i Wil nie. 

Bar ba ra Chy ba

Zło ta je de nast ka w Ber li nie
W na gro dę za ca ło rocz ną pra cę w ubieg łym ro ku szkol nym 11 wy róż nia ją cych
się ucz niów z Za sad ni czej Szko ły Za wo do wej nr 6 w Spe cjal nym Oś rod ku Szkol -
no – Wy cho waw czym nr 2 wy je cha ło na wy cie czkę.

Uczest ni cy wy cie czki w Ber li nie
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Je go re a li za cja ma przy-
czy nić się do wzro stu po pu -
lar no ści ję zy ka nie miec kie go
w na szym kra ju. Pro fe sjo nal -
ni lek to rzy od wie dza ją szko -
ły w ca łej Pol sce pro wa dząc
za ję cia edu ka cyj ne i za chę ca -
jąc do poz na wa nia ję zy ka 
i kul tu ry na sze go za chod nie -
go są sia da.

Za ję cia z kla są 2 b po pro wa -
dzi ła Ka rin Hec kle – ab sol -
wen tka wy dzia łu ger ma ni sty ki
i sla wi sty ki Uni wer sy te tu 
w Dreź nie, obec nie pra cow nik
na u ko wo -dy dak tycz ny In sty -
tu tu Ger ma ni sty ki w Ol szty -

nie. Ucz nio wie chęt nie ry wa li -
zo wa li o jak naj wię kszą licz bę
pun któw, zwłasz cza, że dla
zwy cię skiej gru py prze wi dzia -
ne by ły atrak cyj ne na gro dy –
ko szul ki z lo go De utsch -Wa -
gen -To ur. 

Lek cja da ła ucz niom moż -
li wość prak tycz ne go za sto so -
wa nia ję zy ka nie miec kie go 
i z pew no ścią zmo ty wo wa ła
ich do in ten syw niej szej na u -
ki. Na to miast na u czy cie le
ger ma ni ści mo gą czer pać 
z niej in spi ra cje do przy go to -
wy wa nia swo ich za jęć. 

Agniesz ka Ro siak 

In spi ru ją ca lek cja
Za da nia w for mę qu i zu lek sy kal ne go, pan to mi my, krzy -
żów ki, to jed na z lek cji ję zy ka nie miec kie go w Gim na zjum
nr 5. Za ję cia od by ły się w ra mach pro jek tu „De utsch -Wa -
gen -To ur”. 

Ini cja ty wa na szóst kę 
Od wrześ nia ru szył ko lej ny cykl spot kań „Ko ła Ma łych Przy ja ciół Książ ki” w fi lii nr 9

Książ ni cy Płoc kiej. Ko ło skła da się z gru py ma łych dzie cia ków, któ re gwo li spra wie dli wo -
ści, w ogó le nie zda ją so bie spra wy z te go, że two rzą ja kieś ko ło. 

Wie dzą jed nak, że na spot ka niach jest faj nie i bar dzo chęt nie na swo je „zgru po wa nia” przy-
cho dzą. Miej scem spot kań klu bo wi czów, któ rzy ma ją od 2 do 5 lat, jest dom jed no ro dzin ny na
osie dlu Imiel ni ca, na co dzień sie dzi ba osie dlo wej bib lio te ki. To wa rzy szą im opie ku no wie –
bab cie, dziad ko wie, „cio cie” (czy taj: opie kun ki), ma mu sie, ta tu sio wie, a na wet star sze sio stry
lub życz li wi są sie dzi. Ich za da niem jest za pew nie nie bez pie czeń stwa dzie ciom, asy sta w niek tó -
rych za ba wach i po moc przy pra cach pla stycz nych bądź tań cach.

Ko ło spo ty ka się trzy ra zy w ty god niu. Wspa nia łe jest to, że pod czas za led wie 60-mi nu to we -
go spot ka nia dzie ci do świad cza ją ra do ści pły ną cej ze wspól ne go tań ca, śpie wu, udzia łu w mu -
zycz nych za ję ciach o cha rak te rze ryt mi ki, zma gań pla stycz nych i czy tel ni czych. 

Oso by pro wa dzą ce to dwie pa nie bib lio te kar ki. Dzię ki ich po dej ściu do dzie ci i sta ran ne mu
przy go to wa niu za jęć spot ka nia są na praw dę niez wy kłe. Ko ło dzia ła już od sied miu lat i „od 
za wsze” cie szy się du żym za in te re so wa niem. Pa nie ni ko mu nie od ma wia ły udzia łu w za ję ciach,
choć cza sem na spot ka niach by wa na praw dę cias no, bo sa la jest nie wiel ka, za led wie 
30 m kw.

War ta za u wa że nia jest ta wspa nia ła dzia łal ność Książ ni cy – nie je den na u czy ciel przed szkol -
ny, dzie cię cy ne u ro log, czy psy cho log był by nią zach wy co ny. Wie le się dziś mó wi i pi sze o wy -
rów ny wa niu szans dzie ci, o ko niecz no ści do stę pu do edu ka cji od naj młod szych lat. Spot ka nia
Ko ła Ma łych Przy ja ciół Książ ki są bez cen ną, a przy tym nie od płat ną edu ka cją przed -przed -
szkol ną. Dziec ko, któ re choć pa rę mie się cy uczęsz cza ło na za ję cia ko ła z pew no ścią o wie le ła -
twiej „wej dzie” w świat przed szko la niż ró wieś nik, któ ry na ta kie za ję cia nie uczęsz czał. O suk -
ce sie klu bu świad czą prze de wszyst kim uś miech nię te bu zie dzie ci, ale też i to, że za rów no fi lia
Książ ni cy w Imiel ni cy, jak i „Cho to mek” prze ży wa ją pod ko niec wa ka cji praw dzi we ob lę że nie
chęt nych na za ję cia or ga ni zo wa ne w tych bib lio te kach. 

Re na ta Si ko ra,
ma ma 3-let niej Ste fa nii, przy ja ciół ki ksią żek 

z redakcyjnej poczty
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Ini cja to rem ak cji by ło Cen-
trum Edu ka cji Oby wa tel skiej 
z sie dzi bą w War sza wie, a przy -
stą pić do niej mog ły wszyst kie
pol skie szko ły gim na zjal ne i po -
nad gim na zjal ne, któ rym bli ska
jest idea ak tyw no ści oby wa tel -
skiej. Ce lem pro gra mu by ło za -
chę ce nie mło dych lu dzi do
uczest nic twa w ży ciu pub licz -
nym po przez świa do my udział
w wy bo rach, do star cze nie in for -
ma cji na te mat pro ce dur pań st-
wa de mo kra tycz ne go oraz an ga -
żo wa nie w dzia ła nia na rzecz
wy so kiej frek wen cji wy bor czej.
Szkol ne ko or dy na tor ki pro jek tu,
na u czy ciel ki – Do ro ta Iwa now -
ska, Ma gda le na Mi chal ska,
Mał go rza ta Cie ślak po sta ra ły
się, by mło dzież zdo by ła wie dzę
i do świad cze nie na te mat uczest-
nic twa oby wa tel skie go, or dy na -
cji wy bor czych, ustro ju po li tycz -
ne go RP oraz or ga ni zo wa nia się
dla do bra pub licz ne go. 

Pier wszym eta pem re a li za cji
pro gra mu by ło roz pi sa nie or dy -
na cji wy bor czej do władz Za -

rzą du Sa mo rzą du Ucz niow skie -
go.  Ko lej nym kro kiem by ło już
zgła sza nie kan dy da tur. Wa run -
kiem by ło zgro ma dze nie na li ś-
cie po par cia pod pi sów co naj-
mniej 20 ucz niów gim na zjum.
Na stęp nie kan dy da ci mie li pięć
dni na kam pa nię wy bor czą. 

Wy bo ry spot ka ły się z du żym
za in te re so wa niem, pra wie 70
proc. gim na zja li stów od wie dzi ło
szkol ny lo kal wy bor czy, by od -
dać głos na jed ne go z 23 kan dy -
da tów. Pię cio o so bo wa ko mi sja
czu wa ła nad pra wi dło wym prze-
bie giem gło so wa nia. Po po dli -
cze niu gło sów oka za ło się, 
że naj wyż sze po par cie zdo by ła
Mar ty na La so ta i to jej po wie -
rzo no fun kcję prze wod ni czą cej
SU. Wi ce prze wod ni czą cym zo -
stał Mar cin Czaj kow ski, a w
skła dzie Za rzą du zna le źli się:
Ma gda le na Do noch, Bar tło miej
Sta ni szew ski, Kry stian Ko-
ziń ski. Zes pół re dakcyjny

Gim na zjum nr 6
pod kie run kiem 

Ma gda le ny Mi chal skiej

Lek cja de mo kra cji 
W ra mach ogól no pol skie go pro jek tu Mło dzi gło su -
ją, 30 wrześ nia od by ły się w Gim na zjum nr 6 wy bo -
ry do władz sa mo rzą du ucz niow skie go. 

Pier wsze fi nan so we wyz wa -
nia sta ją już na po cząt ku stu-
den ckiej dro gi, czy li w mo -
men cie wy bo ru uczel ni. Kosz-
ty utrzy ma nia w War sza wie,
To ru niu czy Płoc ku zna czą co
od sie bie od bie ga ją, co czę sto
de ter mi nu je wy bór szko ły
przez mło dych lu dzi. 

Ko lej ny krok to usta le nie
pla nu fi nan so we go. Nie rzad ko
nie tyl ko ro dzi ce, ale i dziad -
ko wie wspie ra ją fi nan so wo ża -
ków, aby ty po wa stu den cka
ka nap ka skła da ją ca się z chle-
ba z ket chu pem, zo sta ła wzbo-
ga co na o coś jesz cze.

Dach nad gło wą
Oprócz wy ży wie nia, któ re

poch ła nia znacz ną część stu-
den ckie go bu dże tu, jesz cze
wię ksze zna cze nia ma zak wa -
te ro wa nie. Rzad ko ko go stać
na miesz ka nie w po je dyn kę,
więc naj czę ściej wy naj mu je
się po kój wspól nie z dru gą
oso bą. Ce ny za wy na jem dwu -
po ko jo we go miesz ka nia, w za -
leż no ści od mia sta wa ha ją się
od 800 do 2 tys. zł. Za ka wa -
ler ki pła ci się mniej, ale róż ni -
ca oko ło 400 zł przy per spek -
ty wie miesz ka nia w dwie oso -
by w jed nym po ko ju w su mie
się nie op ła ca. Do po da nych
cen na le ży do li czyć czynsz,
op ła ty za me dia, In ter net 
i „kab lów kę”. O ile z tej ostat-
niej moż na zre zy gno wać i osz -

czę dzić kil ka dzie siąt zło tych,
to z In ter ne tu zde cy do wa nie
nie, gdyż jest on pod sta wo -
wym na rzę dziem każ de go stu-
den ta, bez któ re go dziś nie da
się nor mal nie fun kcjo no wać.

Al ter na ty wą dla wy naj mo -
wa ne go miesz ka nia jest aka de -
mik, w któ rym kosz ty wy no -
szą śred nio 200-350 zł, w za -
leż no ści od wa run ków i licz by
osób w jed nym po ko ju. Nie
trze ba się wte dy mar twić o zu -
ży cie wo dy czy prą du, ale
miesz ka nie w jed nym po ko ju 
z dwie ma lub trze ma oso ba mi
nie za pew nia kom for tu. Bra -
ku je pry wat no ści i spo ko ju,
któ ry szcze gól nie w cza sie se -
sji, jest bez cen ny.

Za strzyk go tów ki
Pod sta wo wą for mą po mo cy

dla ża ków są sy ste my sty pen -
dial ne, nie moż na się jed nak łu -
dzić, że z tych pie nię dzy po kry -
je się wszyst kie wy dat ki. Do
naj po pu lar niej szych na le żą: sty -
pen dium so cjal ne oko ło 350 zł,
ży wie nio we oko ło 100 zł, czy
na wet miesz ka nio we. Jed nak
mo gą na nie li czyć tyl ko ci, któ -
rzy ma ją naj niż szy do chód na
jed ną oso bę w ro dzi nie. 

Naj ko rzyst niej sze jest sty-
pen dium na u ko we – nie dość,
że jest naj wyż sze, to jesz cze
naj bar dziej mo bi li zu je do pra -
cy. Je go wy so kość, w za leż no -
ści od uczel ni i uzy ska nych

wy ni ków, mo że wy no sić od
100 do na wet 800 zł mie sięcz -
nie, lecz trze ba pa mię tać, że
nie ła two je zdo być.

Na kre chę
Ko lej ną for mą wspar cia mo -

że być kre dyt stu den cki, dzię ki
któ re mu kon to stu den ta mo że
być co mie siąc za si la ne kwo tą
oko ło 600 zł. Na le ży jed nak
pa mię tać, że trze ba go kie dyś
spła cić, co w obec nych re a -
liach na ryn ku pra cy, gdzie nie
tak ła two za leźć po stu diach
do brze płat ną pra cę wy da je się
bar dzo ry zy kow ne.

Prob le my z dom knię ciem
bu dże tu do ty czą za rów no stu -
diu ją cych dzien nie, za ocz nie,
jak i wie czo ro wo. Pier wsi mo -
gą li czyć tyl ko na pra cę do ry-
w czą, co nie sie za so bą ni skie
za rob ki. Dru dzy ma ją wię cej
cza su i mo gą zna leźć pra cę na -
wet na pe łen etat, ale bez wyż -
sze go wyksz tał ce nia ich wy na -
gro dze nie też do naj wyż szych
nie bę dzie na le ża ło, a do cho -
dzi im jesz cze op ła ta za stu dia.

Wnio sek na su wa się je den.
Na le ży trak to wać stu dia ja ko in -
we sty cję w sa me go sie bie. Nie
na le ży się znie chę cać wy so ki mi
kosz ta mi, bo choć wy mier ne
efek ty przyj dą po la tach, to nie -
za pom nia ne stu den ckie cza sy są
po pro stu bez cen ne i na za wsze
zo sta ną w pa mię ci.

To masz Szczęs ny

Stud(n)ia bez dna
Czy by cie stu den tem jest pro ste? Nie ste ty, nie. Nie tyl ko trze ba do stać się 
na wy ma rzo ny kie ru nek, utrzy mać na nim, ale rów nież zmie rzyć się z róż ny mi
prze ciw no ścia mi, wśród któ rych pier wsze miej sce zaj mu ją... fi nan se.

Zgod nie z re gu la mi nem, ko -
mi sje uczel nia ne wy ło ni ły naj -
lep sze pra ce i zgło si ły swo je
pro po zy cje pre zy den to wi. Na
pią tą edy cję kon kur su wpły nę ło
19 prac z trzech płoc kich uczel-
ni: Po li tech ni ki War szaw skiej
Szko ły Na uk Tech nicz nych 
i Spo łecz nych, Pań stwo wej
Wyż szej Szko ły Za wo do wej
oraz Szko ły Wyż szej im. Pa wła
Włod ko wi ca. 

Ko mi sja kon kur so wa, w skła -
dzie któ rej – oprócz Mi ro sła wa
Mi lew skie go – za sie dli przed-
sta wi cie le wyż szych uczel ni,
wy ło ni ła naj lep sze pra ce. Bę dą

one mog ły być wy ko rzy sta ne
do roz wią zy wa nia róż nych
prob le mów gos po dar czych 
i spo łecz nych oraz tech nicz -
nych Płoc ka. 

Na gro dy zo sta ły przyz na ne 
w dwóch ka te go riach prac: ma -
gi ster skich i li cen cjac kich. Za
na gro dę I stop nia stu den ci
otrzy ma li 4 tys. zł, II stop nia – 
3 tys. zł, III stop nia – 2 tys. zł, 
a za wy róż nie nie – 1 tys. zł. 

Za pra ce ma gi ster skie na gro -
dy otrzy ma li: Ka rol Go łę biew -
ski ze Szko ły Na uk Tech nicz -
nych i Spo łecz nych Po li tech ni ki
War szaw skiej – I stop nia, Hu -

bert Daj now ski – Szko ła Wyż -
sza im. Pa wła Włod ko wi ca (II
stop nia), Agniesz ka Jan kow ska
i Da riusz Li sow ski – Szko ła
Wyż sza im. Pa wła Włod ko wi ca
(III stop nia), a wy róż nie nie
otrzy mał Ja ro sław Kuź niew ski
z Po li tech ni ki War szaw skiej
Szko ły Na uk Tech nicz nych 
i Spo łecz nych. 

W ka te go rii prac li cen cjac -
kich naj lep si oka za li się: Pa -
weł Sta ni sław Mil ke z PWSZ
(na gro da II stop nia), Mał go -
rza ta Ja gliń ska z Po li tech ni ki
War szaw skiej Szko ły Na uk
Tech nicz nych i Spo łecz nych
(III stop nia), Mo ni ka Cier piał -
kow ska z PWSZ (III stop nia).
Wy róż nie nia przyz na no: Łu -
ka szo wi Ma trac kie mu z PWSZ
oraz Jac ko wi Słu piń skie mu ze
Szko ły Wyż szej im. Pa wła
Włod ko wi ca. (m.d.)

Na gro dze ni stu den ci
Jak co ro ku Pre zy dent przyz nał na gro dy w kon kur sie 
„Dy plom dla Płoc ka” za naj lep sze pra ce ma gi ster skie, 
in ży nier skie i li cen cjac kie w ro ku aka de mic kim 2009/2010.

Frek wen cja by ła bar dzo wy so ka
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„Pla ne ta Ener gii”, in te rak -
tyw ne mia ste czko edu ka cyj no -
-roz ryw ko we za wi ta na Sta ry
Ry nek 21 i 22 paź dzier ni ka.
Wy da rze nie zwią za ne jest z or -
ga ni zo wa nym przez Gru pę
ENER GA ogól no pol skim kon -
kur sem edu ka cyj nym, któ re go
głów nym ce lem jest pro pa go -
wa nie wśród dzie ci wie dzy na
te mat ener gii elek trycz nej.

Przez dwa dni od godz. 9
mia ste czko bę dą mo gli od wie -
dzać ucz nio wie ze szkół 
z Płoc ka i oko lic. Po go dzi nie
16 „Pla ne ta Ener gii” otwar ta

bę dzie dla wszyst kich chęt-
nych, któ rzy zech cą do wie -
dzieć się, skąd się bie rze prąd
oraz jak w bez piecz ny spo sób
z nie go ko rzy stać, chro niąc
przy tym śro do wi sko. Na od -
wie dza ją cych cze ka ją niez wy -
kłe atrak cje m.in. ek spe ry -
men ty na u ko we oraz trój wy -
mia ro wy film o ener gii elek-
trycz nej. Me ry to rycz ną opie kę
nad pro jek tem ob jął Uni wer -
sy tet War miń sko -Ma zur ski.

Szcze gó ły do ty czą ce kon -
kur su na www.pla ne ta e ner -
gii.pl. (jw)

In te rak tyw ne mia ste czko 
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Wy stę po wa łeś w wie lu eg -
zo tycz nych miej scach – pod
pi ra mi da mi, w za ka za nym
mie ście w Pe ki nie, na pu sty -
ni, w cen trum Mosk wy. Czy
masz jesz cze ja kieś wy ma -
rzo ne miej sce, w któ rym
chciał byś za grać?

Bar dzo wie le. Chciał bym
za grać wszę dzie. Na praw dę
wszę dzie! Pre zen to wa nie mu -
zy ki tak wie lu lu dziom jest dla
mnie ogrom nym przy wi le jem.
Ca ły czas speł niam swo je ma -
rze nia. 18 wrześ nia za gra łem
w Bej ru cie. Za wsze ma rzy łem,
by tam wy stą pić, bo po pro stu
ko cham to mia sto. Pod czas te -
go to ur nee od wie dzam wie le
miejsc, w któ rych jesz cze nie
by łem. Mo im ko lej nym ma -
rze niem jest kon cert na wol-
nym po wie trzu w Kra ko wie 
i w War sza wie. 

Ja kie kon cer ty wo lisz grać
– wiel kie wi do wi ska na
otwar tym te re nie, czy ra czej
w mniej szych ha lach?

My ślę, że to nie jest prob lem
wy bo ru, że jed ne są lep sze od
dru gich. Kon cert to swe go ro -
dza ju che mia po mię dzy wi dza -
mi a wy ko naw ca mi. I nie ma
zna cze nia, gdzie to jest. Na -
praw dę cie szę się, że gram spo -
ro mniej szych kon cer tów, że
mo gę po dzie lić się swo ją mu zy -
ką z od bior ca mi. Zwłasz cza tu,
w Pol sce, gdyż pol ska pub licz -
ność, to mo ja naj lep sza pub licz -
ność. Bez sprzecz nie najwspa -
nial sze wspom nie nia zwią za ne
z wy stę pem na ży wo na otwar -
tym te re nie mam z kon cer tu 
w Gdań sku. By ło to wiel kie
świę to. W wy da rze niu uczest ni -
czy ło ty lu waż nych lu dzi, któ -
rzy by li czę ścią hi sto rii XX
wie ku – nie tyl ko ci zna ni 
z imie nia i naz wi ska, ale tak że
ano ni mo wi, któ rzy swo i mi rę -
ka mi, swo ją po sta wą tę hi sto rię
two rzy li. To coś ab so lut nie wy -
jąt ko we go. Nies po ty ka ne by ło
tak że przy ję cie przez pol ską
pub licz ność. Zresz tą właś nie to
to ur nee roz po czę ło się w Pol sce
(1 mar ca w ka to wic kim Spod ku
– przyp. au tor), bo chcia łem po -
czuć coś wy jąt ko we go, co na -
pę dzi ca łą tra sę. Te raz, kie dy
znów przy ja dę do Pol ski z pew -
no ścią bę dzie to dla mnie wspa -
nia łe wy da rze nie, na któ re już
te raz bar dzo się cie szę.

W Ka to wi cach roz po czą łeś
kon cert ab so lut nie wy jąt ko -
wo – od spa ce ru wśród pub-
licz no ści i przy wi ta niu się z

mak sy mal nie du żą licz bą lu -
dzi. Każ de mu po da łeś rę kę,
po dzię ko wa łeś za przyj ście. 

Od cza su do cza su rze czy wi -
ście tak ro bię. Chcę po ka zać
wszyst kim, że ar ty sta po cho -
dzi z pub licz no ści, że jest jej
in te gral ną czę ścią, a nie przy-
cho dzi gdzieś z ty łu sce ny. 
To bar dzo waż ne dla mnie, 
by dzie lić z pub licz no ścią to
mi ste rium, ja kim ma być wy s-
tęp. Wy two rze nie spe cy ficz nej

wię zi od sa me go po cząt ku
kon cer tu jest dla mnie sza le nie
istot ne. Mam na dzie ję, że dla
pub licz no ści tak że.

W swo im imie niu i kil ku
mo ich zna jo mych, z któ ry mi
by łem na tym kon cer cie mo gę
Ci po wie dzieć, że po czu liś my
się po trak to wa ni wy jąt ko wo,
jak na żad nym in nym kon cer -
cie, kie dy jed ne mu z mo ich
przy ja ciół po dzię ko wa łeś za
to, że przy szedł, za nim tak na -
praw dę co kol wiek się za czę ło.
W jed nej chwi li po czu liś my,
my ślę że wię kszość pub li ki też,
że oto za chwi lę bę dzie my
uczest ni czyć w czymś ab so lut -
nie wy jąt ko wym. I że ten Je an
Mi chel Jar re to na praw dę
„rów ny gość”. Pier wszy i je -
dy ny raz tak się po czu łem za -
nim jesz cze kon cert się roz po -
czął. Poczułem, że je steś tu
obok nas, a nie pun ktem na
sce nie odleg łym o kil ka set
me trów.

Do kład nie! Właś nie tak. To
bar dzo waż ne.

Po wi nie neś chy ba czę ściej
to ro bić, bo lu dzie za czy na ją
wte dy czuć, że nie przysz li na
kon cert, ale że są czę ścią te go
kon cer tu. Są czę ścią Cie bie 
i te go co wy da rzy się na sce nie.

Masz ra cję, bar dzo dzię ku ję
ci za te sło wa.

To ja dzię ku ję za tam te
prze ży cia. Wspom nia łeś, że
pod czas kon cer tów wy ko rzy -
stu jesz tech ni kę 3D. Jak my -
ślisz, czy to jest przy szłość
kon cer tów? 

Nie moż na po wie dzieć, że
tech no lo gia 3D jest wy my słem
na sze go wie ku. Sa ma mu zy ka
jest trój wy mia ro wa. Prze cież
ona roz prze strze nia się we

wszyst kich kie run kach. Oczy-
wi ście, te raz ma my do czy nie -
nia z czymś, co una ocz nia trój -
wy mia ro wość mu zy ki. Jest to
je den ze spo so bów wi zu a li za -
cji, ale prze cież nie je dy ny.
My ślę, że tech no lo gia 3D sta -
nie się czymś wy jąt ko wym,
ale nie bę dzie wy ko rzy sty wa -

na ca ły czas, bo to mo że być
mę czą ce. To jest jak ma gia,
two rze nie cze goś wy jąt ko we -
go, ale mo im zda niem nie bę -
dzie to je dy ny spo sób po ka zy -
wa nia fil mów czy kon cer tów
w przy szło ści. Wra ca jąc do
kon cer tów, to oczy wi ście ta
tech ni ka jest czę ścią mo je go
wy stę pu, bo uży wam wie lu
efek tów 3D, tych bez za kła da -
nia spe cjal nych oku la rów – ta -
kich, ja kie wi dzi my na co

dzień, gdy wy glą da my przez
ok no i spo strze ga my drze wa,
uli ce, głę bo ką per spek ty wę.
Sta ram się od two rzyć to na
ekra nie. Tak jak w ki nie, 
w któ rym trzy wy mia ry by ły
za wsze. Wy bit ny re ży ser Chri -
stop her No lan (je go naj no wszy
film to „In cep cja” z Le o nar do

Di Ca prio – przyp. au to ra) mó -
wi, że nie za mie rza pra co wać
w 3D, bo ki no za wsze da wa ło
smak te go, co my dziś na zy -
wa my 3D. Nie ma też za mia ru
za kła dać oku la rów, bo kie dy
oglą da film w ki nie i tak wi dzi
go prze strzen nie.

Pod czas kon cer tu w Płoc -
ku wię ksza część pub licz no -
ści zo ba czy Cię po raz pier-
wszy. Cze go mo gą się spo -
dzie wać – i to za rów no pod
wzglę dem mu zycz nym, jak 
i wi zu al nym.

W po rów na niu do kon cer tu
w Gdań sku, któ ry wie le osób
wi dzia ło na ży wo al bo na
DVD, to bę dzie in ny wy stęp.
Wte dy wie le rze czy mu sia ło
być przy go to wa ne wcześ niej 
i od two rzo ne z kom pu te rów,
bo wią za ło się to z od po wied -
ni mi obra za mi. Tym ra zem bę -
dzie kom plet nie ina czej. Bar d-
zo du żo im pro wi za cji, mu zy ki
two rzo nej na ży wo. Nie bę dzie
to od two rze nie posz cze gól -
nych utwo rów z li sty od pier-
wszej do ostat niej pio sen ki.
Bę dzie moż na po słu chać mo -
ich naj bar dziej zna nych utwo -
rów za gra nych na wszyst kich
sta rych in stru men tach, na któ -
rych by ły na gry wa ne. My ślę,
że mo gę obie cać też cał kiem
spek ta ku lar ną sce no gra fię ze
świat ła mi, la se ra mi czy vi deo
(w tym 30-me tro wej sze ro ko ści
ekran – przyp. au to ra), któ ra
nie bę dzie tyl ko po to, by po -
ka zać ar ty stę na sce nie – to
wszy scy mo gą mieć, gdy oglą-
da ją te le wi zję. My ślę, że uda
mi się prze ka zać lu dziom to,
po co w ogó le wy cho dzę na
sce nę i co na niej ro bię.

Bar dzo dzię ku ję za roz-
mo wę.

Od La dy Ga ga do Cho pi na (cz. 2)
Z Je a nem Mi che lem Jar rem roz ma wia Ro land Bu ry

Je an Mi chel Jar re pod czas kon fe ren cji pra so wej w War sza wie 
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Wy graj bi let na Jar re’a
Dla na szych Czy tel ni ków ma my bi le ty na kon cert Je an Mi chel Jar re’a w Or len Are nie. Ar ty -

sta wy stą pi w Płoc ku 13 li sto pa da. Oso by, któ re od po wie dzą po praw nie na py ta nie wez mą 
udział w lo so wa niu na gro dy – pod wój ne go za pro sze nia na kon cert me ga gwia zdy mu zy ki elek-
tro nicz nej.

W 1969 r. J.M. Jar re na pi sał swo je pier wsze utwo ry elek tro nicz ne dla Do mu Kul tu ry 
i Mło dzie ży w Re ims: Hap pi ness is a sad song, a póź niej Eros ma chi ne i La Ca ge. Pro szę po -
dać, w któ rym z tych utwo rów te mat prze wod ni two rzy dźwięk ostrza no ży czek po cie ra -
nych o stru ny for te pia nu i na ja kiej pły cie Jar re’a zo stał wy ko rzy sta ny.

Na od po wie dzi cze ka my do 22 paź dzier ni ka 2010 r.

Roz strzy gnię cie kon kur su z nr 17 „Sy gna łów Płoc kich”

Py ta liś my, ja ką zna ną an giel ską ak tor kę Je an Mi chel po ślu bił w 1978 r.
Cho dzi ło o Char lot te Ram pling.
Za po da nie po praw nej od po wie dzi na gro dę – pod wój ne za pro sze nie na kon cert Jar re’a 

w Płoc ku wy lo so wa ła Iza be la Ma la row ska. Po od biór bi le tów za pra sza my do re dak cji „Sy gna -
łów Płoc kich” do 29 paź dzier ni ka. (ab)
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Dzię ki wspar ciu Urzę du Mia -
sta i PKN Or len, Płoc kie To wa -
rzy stwo Wio ślar skie wy sta wi ło
osa dę ósem ki ze ster ni kiem 
w ka te go rii ju nio rów. Płoc ka
osa da wy star to wa ła w skła dzie:
Ga briel Fel bór, Da mian Kru -
szyń ski, Kon rad Wiś niew ski,

Mi chał Mi ko ła jew ski, Łu kasz
Le wan dow ski, Da mian Sa lak,
Da mian Ple wiń ski, Da wid
Przed peł ski, ster. Pa weł Pa bian.
Za wod ni cy są ucz nia mi Szko ły
Mi strzo stwa Spor to we go przy
ZST w Płoc ku, a ich tre ne rem
jest Ja cek Ka ro lak.

Do ry wa li za cji w kon ku ren cji
ju nio rów na star cie sta nę ło 9
osad, w tym re pre zen ta cyj na
ósem ka Li twy, re pre zen ta cyj na
osa da Ber li na (Niem cy) oraz
wszyst kie pol skie ósem ki z fi -
na łu „A” Mi strzostw Pol ski
2010. Pier wsi do wal ki ru szy li
za wod ni cy PTW, gdyż tra dy cją
im pre zy jest to, że ja ko pier-
wsza star tu je osa da ak tu al nych
Mi strzów Pol ski, a te go zasz -
czy tu w 2010 ro ku do stą pi ła
właś nie płoc ka ósem ka. Wszys-
t kie na stęp ne osa dy star to wa ły
w dwu mi nu to wych od stę pach
cza so wych. Płoc cy wio śla rze
po ka za li, że na dal są groź ny mi
prze ciw ni ka mi na każ dym dy s-
tan sie i dla każ de go.

Zwy cię stwo w tych re ga-
tach od nio sła re pre zen ta cyj na
ósem ka Li twy, osa da PTW
Płock upla so wa ła się na dru -
gim miej scu, trze cia by ła dru -
ży na Lot to Byd go stii (Byd-
goszcz), a re pre zen ta cyj na
osa da Ber li na dop ły nę ła na
czwar tym miej scu. Brą zo wi
me da li ści Mi strzostw Pol ski –
osa da ósem ki AZS -UMK To -
ruń – za ję ła pią te miej sce. 

Wal de mar Ro gow ski
Se kre tarz Za rzą du PTW

Wio ślar stwo

Groź ni dla ry wa li
W mię dzy na ro do wych re ga tach XIX Wiel ka Wio ślar ska
o Pu char Brdy w Byd gosz czy (25.09) ro zgry wa nych na
dy stan sie 8,5 km świet nie za pre zen to wa li się płoc cy
wio śla rze.

Ich for ma roś nie z me czu na
mecz, a ćwi czo ny suk ce -
syw nie ze staw tak tycz nych
warian tów (szcze gól nie ofen -
syw nych) za czy na przy no sić 
wy mier ne ko rzy ści. 

Re we la cyj ny po czą tek
W 5. ko lej ce ro zgry wek płoc-

cza nie zmie rzy li się (2.10) w Pu -
ła wach z tam tej szy mi Azo ta mi.
Re we la cyj na pier wsza po ło wa
te go spot ka nia, któ ra usta wi ła
koń co wy wy nik ry wa li za cji
mog ła po do bać się naj bar dziej
wy bred nym ki bi com. Fan ta -
stycz ne za wo dy ro ze grał Ar ka -
diusz Misz ka, któ ry mię dzy 15. 
a 20. mi nu tą zdo był sześć bra -
mek z rzę du, głów nie wy ko rzy -
stu jąc kon try swo je go zes po łu 
i przy czy nił się do 6-bram ko wej
prze wa gi płoc czan do przer wy.
Dru ga część spot ka nia to kon tro -
lo wa nie wy ni ku i nie ste ty licz ne
błę dy w obro nie, któ re Lars
Wal ther sta rał się suk ce syw nie
eli mi no wać z po czy nań swo ich
po do piecz nych. Gos po da rze nie
by li jed nak w sta nie ich wy ko -
rzy stać i „si ły ognia” wy star czy -

ło im tyl ko na ty le, by nie prze-
grać tych za wo dów dwu cyf ro wą
róż ni cą bra mek. Mecz za koń -
czył się wy ni kiem 30:24 (16:10)
na ko rzyść płoc czan. 

Te sto wa nie gra czy
Ko lej ne spot ka nie, już we

włas nej ha li, z Chro brym Gło -
gów (9.10) re ko men do wa ne
przez me dia ja ko szla gier 6.
ko lej ki li go wych zma gań by ło
ra czej po li go nem do świad czal -
nym Lar sa Wal the ra, któ ry te -
sto wał wie le usta wień. Ki bi ce
zgro ma dze ni w Bla szak Are na
mo gli zo ba czyć na pla cu gry
pra wie za pom nia ne go już w
Płoc ku Ra fa ła Kup te la. Szan sę
na wy stęp do stał tak że Lars
Mad sen, któ ry pod nie o bec -
ność Pio tra Chrap kow skie go
za sy gna li zo wał, że jest w zde-
cy do wa nie lep szej dys po zy cji
niż Mi chał Zo ło teń ko. Gra jąc
przez wię kszą część spot ka nia
Duń czyk mi mo kil ku nie cel -
nych rzu tów, za li czył 5 cel-
nych tra fień i chy ba kwe stia
zmien ni ka dla Chrap kow skie -
go jest już prze są dzo na. 

Pier wsza po ło wa spot ka nia
to po pis strze lec kich umie jęt -
no ści Bo stia na Ka va sa, któ ry
aż sze ścio krot nie wpi sy wał się
na li stę strzel ców. Le wo ręcz ny
Sło we niec chy ba wziął so bie
do ser ca ostat nie po czy na nia
władz klu bu, któ re roz wią za ły
kon trakt z Alek se jem Pe sko -
wem i spro wa dzi ły na je go
miej sce re pre zen tan ta Ser bii
Vu ka si na Raj ko vi ća. 

Ła twe zwy cię stwo
Z do brej stro ny po ka zał się

tak że Ve gard Sam dahl, od
któ re go roz po czy na ją się
wszyst kie ak cje w ata ku po zy -
cyj nym i czę sto tak że koń czą
au tor ski mi nie sy gna li zo wa ny -
mi rzu ta mi. Nie co sła biej 
w pier wszej od sło nie spi sy -
wa ła się for ma cja obron na
płoc czan, któ ra nie sta no wi ła
mo no li tu i by ła ła twą do 

przej ścia za po rą dla za wod ni -
ków z Gło go wa. Stąd też sa -
tys fak cjo nu ją cy go ści wy nik
do 16. mi nu ty – 10:9 dla po -
do piecz nych Wal the ra. 

Koń ców ka pier wszej po ło -
wy to jed nak szyb kie kon try
w wy ko na niu gos po da rzy 
i wie le zgu bio nych pi łek 
w ata ku przez go ści. Prze wa -
ga za wod ni ków z Płoc ka po -
wię ksza ła się za tem sy ste ma -
tycz nie i do przer wy wy no si ła
już 5 bra mek. 

Po zmia nie stron za wod ni cy
Or len Wi sły przy dość bier nej
po sta wie gra czy z Gło go wa
do pi sy wa li ko lej ne tra fie nia.
Mi mo, że gło go wia nie od 39.
mi nu ty mie li uła twio ne za da -
nie, gdyż z bo i ska zo stał wy -
rzu co ny fi lar płoc kiej de fen sy -
wy Zbi gniew Kwiat kow ski to 
i tak nie do kład nie kon stru o wa -
li ak cje, a je że li na wet im się 
to uda ło, to Mor ten Se ier 
w bram ce gos po da rzy oka zy -
wał się przesz ko dą nie do
przej ścia. 

Z do brej stro ny po ka zał się
świe żo upie czo ny re pre zen tant
Pol ski Ka mil Sy przak, któ re -
mu po wo ła nie do ka dry na ro -
do wej wy raź nie do da ło ani mu -
szu i pew no ści sie bie. Osta te-
cz nie zes pół Or len Wi sły ła -
two po ko nał Chro bre go Gło -
gów 38:27 (18:13).

Piotr Ma rek No wic ki

Pił ka ręcz na

Gro mią ko lej nych ry wa li
Pił ka rze ręcz ni Or len Wi sły Płock w każ dym ko lej nym li go wym spot ka niu udo wad nia ją, że są po waż nym
kan dy da tem do zde tro ni zo wa nia słab ną ce go ostat nio Vi ve Kiel ce w kra jo wej Su per li dze. 

Srebr ni me da li ści z tre ne rem Jac kiem Ka ro la kiem
(pierwszy z prawej)
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W me czu z Chro brym Gło gów nie źle spi sał się Lars Mad sen
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Brąz wio śla rza
W mię dzy na ro do wych re ga tach wio ślar skich „Bal tic Cup”

w Ham bur gu, gdzie spo ty ka ją się re pre zen tan ci 10 państw ba se nu
Mo rza Bał tyc kie go do brze za pre zen to wał się Ra fał Zaj kow ski
z Płoc kie go To wa rzy stwa Wio ślar skie go, któ ry w kon ku ren cji je -
dy nek wy wal czył brą zo wy me dal. Wy jazd na za wo dy moż li wy
był dzię ki wspar ciu Urzę du Mia sta i PKN Or len. (ab)

Suk ces osz czep ni czek
Świe żo upie czo na wi ce mi strzy ni Pol ski mło dzi czek Mo ni ka Ka -

ra sie wicz wy gra ła Me mo riał Ed mun da Ja wor skie go w Skier nie wi -
cach. Mo ni ka po sła ła osz czep na odleg łość 39,44 m (to jej dru gi
wy nik w tym se zo nie). Dru gie miej sce z no wym re kor dem ży cio -
wym 36,63 m za ję ła ko le żan ka z gru py Syl wia Sza mel. (pm)

Wie lo bój na me dal
W Otwar tych Mi strzo stwach Ma zo wsza w wie lo bo jach lek ko at -

le tycz nych ro ze gra nych na sta dio nie „Or ła” w War sza wie wzię ły
udział czte ry mło dzi czki z MLKL Płock. W za wo dach nie by ło po -
dzia łu na ka te go rie wie ko we, więc ry wa li zo wa ły ze so bą mło dzi -
czki z ju nior ka mi. Trze cie miej sce za ję ła Kin ga Nisz tor, któ ra 
w sied mio bo ju uzy ska ła 3.174 pkt, prze gry wa jąc tyl ko z dwo ma
ju nior ka mi. Po zo sta łe za wod ni czki zdo by ły na stę pu ją ce miej sca:
Alek san dra Bit ner – 5., Iwo na Ni ska – 9., An na Ko wal ska – 13.

Za wo dy ju do
V Otwar te Mi strzo stwa Płoc ka w Ju do dla dzie ci i mło dzie ży

od bę dą się 16 paź dzier ni ka w Gim na zjum nr 5. Or ga ni za to rem
im pre zy jest UKS,,JU DO – KA NO”, a wspó łor ga ni za to ra mi
Urząd Mia sta, UKS,,Ju do Sen sei”, G5. Wal ki eli mi na cyj ne 
i fi na ło we bę dą od by wać się od godz. 13.30 do 17. (ab)

Spor to wy flesz
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W tur nie ju try um fo wa ła dru ży na z SP nr 3

FO
T.
 A

R
 C
H
I W

U
M
 S

P
 3

|  sport

Re pre zen tant klu bu LKS
„Pun cher” wy stą pił w kon ku -
ren cji walk for mu ły prze ry wa -
nej w ka te go rii wie ko wej se -
nio rów w wa dze 72-80 kg, w
któ rej ry wa li zo wa ło 16 za wod -
ni ków. Płoc ki za wod nik sto -
czył czte ry emo cjo nu ją ce wal -
ki z za wod ni ka mi z Wiel kiej
Bry ta nii, Nor we gii, Ar gen ty ny
oraz fi na ło wą z ko lej nym za -
wod ni kiem z Nor we gii,
wszyst kie roz strzy ga jąc na
swo ją ko rzyść.

Piotr Ma ślan ka wy star to wał
rów nież w ry wa li za cji dru ży no -
wej w trzy o so bo wym zes po le
tzw. Tag Te am, w któ rym rów -
nież ry wa li zo wa no w for mu le
walk prze ry wa nych, lecz bez
po dzia łu na ka te go rie wa go we.
Pol ski Tag Te am po ko nał zes -
po ły Wiel kiej Bry ta nii, Ir lan dii,
Ar gen ty ny i Wa lii. Bar dzo za -
cię ty i wy rów na ny fi na ło wy
po je dy nek z Wa lij czy ka mi
płoc cza nin w ostat niej se kun -

dzie wraz z gon giem koń czą -
cym wal kę roz strzy gnął na ko -
rzyść Po la ków, któ rzy tym sa -
mym zdo by li zło te me da le w
ry wa li za cji dru ży no wej. (ab)

Sztuki walki

Pod wój ny mistrz
Pod czas IX Otwar tych Mi strzo stwa Świa ta w ta ek won do
w Tel ford w Wiel kiej Bry ta nii płoc ki za wod nik Piotr 
Ma ślan ka zdo był dwa zło te me da le.

W ro zgryw kach, któ re od by -
wa ły się w Szko le Pod sta wo -
wej nr 3, wzię ło udział 8 ekip.
Niez wy kle za cię te by ły me cze
fi na ło we i do ostat nie go po je -
dyn ku nie by ło wia do mo, ja ka
bę dzie ko lej ność koń co wa.
Osta tecz nie trium fo wa ła eki pa
z SP 3 przed SP 22, 23 i 20.
Naj lep sze dru ży ny otrzy ma ły

dy plo my, pu cha ry, me da le
oraz dla szkół sprzęt spor to wy
– siat ki i pił ki do siat ków ki.
Sta tu et kę do sta ła naj lep sza za -
wod ni czka tur nie ju – Ali cja
Fa bi szew ska z SP 3.

Or ga ni za to ra mi tur nie ju by -
ły: SP nr 3 oraz Wy dział Zdro -
wia i Spraw Spo łecz nych
Urzę du Mia sta. (rp)

Siat ków ka

Zacięte finały
Pra wie 80 dziew cząt z płoc kich szkół pod sta wo wych 
ry wa li zo wa ło w tur nie ju pił ki siat ko wej zor ga ni zo wa ne go
w ra mach kam pa nii Za cho waj Trzeź wy Umysł.

Płoc cy za wod ni cy osią gnę li
suk ces w grze mie sza nej ju nio -
rów młod szych. I miej sce za ję -
ła pa ra Alek san dra Sa dza

(UKS 70 Płock) z Ka mi lem
Ję dry sem (WAT War sza wa) –
te go rocz ni me da li ści Ogól no -
pol skiej Olim pia dy Mło dzie -

ży, zaś dru gie w peł ni płoc ka
pa ra – Pa u li na Koz łow ska z
Ar ka diu szem Go łę biew skim.

W grach in dy wi du al nych 
aż 5 dziew cząt do tar ło do 
pier wszej szes nast ki. W grach
pod wój nych dziew cząt i chło-
p ców płoc cy za wod ni cy wy -
wal czy li miej sca VII - X.

Naj lep si za wod ni cy pod ko -
niec paź dzier ni ka wy ja dą na
mię dzy na ro do wy tur niej do
Da nii. (ab)

Piotr Ma ślan ka 
za do wo lo ny z pod wój ne go

suk ce su

FO
T.
 A

R
 C
H
I W

U
M
 L

K
S
 „
P
U
N
 C
H
E
R
”

Bad min ton

Do bry start w sto li cy
Za wod ni cy Ucz niow skie go Klu bu Spor to we go „70” wzię -
li udział w Kra jo wym Tur nie ju Ju nio ra Młod sze go w War -
sza wie. W za wo dach ry wa li zo wa ło ze so bą po nad 60
spor tow ców. 

Za naj lep szą wal kę 5. edy cji
sę dzio wie uz na li po je dy nek
Ma te u sza Tom cza ka z MMA
VI KING Sta roź re by z Pa try -
kiem Ho lew skim z GER KE
MMA Gru dziądz (ka te go ria wa -
go wa – 84 kg, MMA). Ma te usz
wy grał, po do dat ko wej run dzie,
na pun kty 2:1. Suk ces Tom cza -
ka tchnął du cha wal ki w je go
klu bo wych ko le gów, któ rzy
obie ca li start w ko lej nej edy cji.

Pią ta edy cja Mło dzie żo wej
Li gi SPAR TAN WE AR ścią -
gnę ła do Płoc ka re pre zen tan -
tów klu bów z Wro cławia,
War sza wy, Gdań ska, Poz na -
nia, Gru dzią dza, Tar czy na,
Płoc ka, Prud ni ka oraz ze
wspom nia nych Sta roź reb. 

Za wod ni cy sto czy li po je -
dyn ki w dwóch sty lach:
MMA, K-1 oraz low kick. Ko -
lej ne edy cje MLS zo sta ną ro -

ze gra ne w 16 i 30 paź dzier ni ka
w ha li spor to wej przy ul. Kor-
cza ka 10 w Płoc ku. 

Or ga ni za to rem Mło dzie żo -
wej Li gi Spar tan we ar jest
Sto wa rzy sze nie Pol ska Li ga
Kick -Bo xin gu w Płoc ku. 

Pa tro nat Ho no ro wy Mło -
dzie żo wej Li gi SPAR TAN -
WE AR spra wu je Mi ro sław
Mi lew ski Pre zy dent Płoc ka.

(nz)

Sztu ki wal ki

Spar ta nie na pół met ku 
Ma rek Pyz z Cross Bud War sza wa zo stał naj lep szym za wod ni kiem za wo dów 5. edy cji
Mło dzie żo wej Li gi SPAR TAN WE AR. W star ciu z Mar ci nem Bą kiem z UKS War szaw-
ska Szko ła Wus hu (ka te go ria wa go wa – 75 kg, for mu ła K-1) wy grał jed nog łoś nie 
na pun kty 3:0. 

W za wo dach wzię ły udział
dru ży ny ze Sło wa cji, Szwaj -
ca rii, USA, Ira nu, Ro sji, Da -

nii, Pa ki sta nu, Ugan dy, Azej -
ber dża nu, Egip tu oraz 9 klu -
bów Kung -Fu z Pol ski. Na

tak pre sti żo wych za wo dach
nie mog ło za brak nąć przed-
sta wi cie li Ucz niow skie go
Klu bu Spor to we go „San da
Płock”. Klub re pre zen to wa ło
oś miu za wod ni ków, któ rzy
star to wa li w trzech kon ku -
ren cjach: Lei Tai full con tact,
Shu ai Jiao (chiń skie za pa sy)
oraz Light con tact ju nio rzy.

Zło te me da le w swo ich
kon ku ren cjach wie ko wych i
wa go wych zdo by li: Ka mil
Ga wiń ski, Adrian Gra bar -
czyk, Ga ik Ka di my an oraz
Adam Grze lak, któ ry na co
dzień tre nu je w dwóch klu -
bach: „San da Płock” i „Fu
Hok Ku en Płock”. Srebr ne
me da le wy wal czy li: Ru ben
Gha ry by an i Pa weł Mi kla -
szew ski. Tuż za po dium, na
IV miej scu, po trzech sto czo -
nych po je dyn kach swój start
w za wo dach ukoń czył Ma te -
usz Dy mek. (nz)

Sztu ki wal ki

San da z me da la mi
Na po cząt ku paź dzier ni ka w kra kow skim Cen trum Spor tu i Re kre a cji „Kol na”
od był się IV Otwar ty Pu char Eu ro py Kung -Fu/Ku os hu Se nio rów oraz I Otwar ty
Pu char Eu ro py Kung -Fu/Ku os hu Ju nio rów. 

Na naj wyż szym stop niu po dium 
Ga ik Ka di my an z UKS „San da”
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Ca łe ro dzi ny re lak so wa ły się
na pla cu za baw, w mi ni zoo,
uczest ni czy ły w róż nych kon -
kur sach or ga ni zo wa nych przez
ani ma to rów kul tu ry. Dzie ci
zbie ra ły ziem nia ki ukry te w tra -
wie na zbo czu, na stęp nie kon-
stru o wa ły wspól nie z ro dzi ca mi
„cu da ki” z kar tof la, na ko niec
poz na ły smak pie czo ne go ziem-
nia ka. Jak na pik nik przy sta ło
nie za bra kło gril lo wa nych kieł -
ba sek i wspól nych plą sów. Wy -
ma rzo na po go da sprzy ja ła re lak-
so wi ro dzi ny na ło nie na tu ry.

– Wspól ne wy ja zdy sta ły się
już tra dy cją w na szym przed-
szko lu – pod kre śla Mał go rza ta
Bor, dyrektor przedszkola. – Są
oka zją do lep sze go poz na nia
sie bie i in te gra cji ca łej spo łecz -
no ści przed szkol nej. (m.s.)

Pier wsi na tra sę wy ru szy li
naj młod si uczest ni cy, któ rzy
mie li do po ko na nia dy stans
1250 me trów. W każ dej gru -
pie wie ko wej trwa ła wy rów -
na na wal ka do ostat nich me -
trów. Praw dzi we ści ga nie

za czę ło się w bie gach szkół
po nad gim na zjal nych, gdzie
ry wa li zo wa li za wod ni cy re gu-
lar nie tre nu ją cy w płoc kich
klu bach lek ko at le tycz nych.
Wi dać, że wśród płoc kiej
mło dzie ży ros ną na stęp cy
An ny i Ma riu sza Gi żyń -
skich, zwy cięz ców bie gu
głów ne go. 

Na stra cie bie gu OPEN
sta nę ło ok. 30 za wod ni ków,
wśród nich gro no pro fe -
sjo na li stów. Be za pe la cyj nie

naj lep sze oka za ło się mał -
żeń stwo Gi żyń skich. An na,
by ła mi strzy ni Pol ski ju nio -
rek na 1500 me trów, nie da ła
szans dru giej na me cie Ju li -
cie Dy bi kow skiej oraz trze-
ciej Ewe li nie Stro jek. Wśród

męż czyzn zwy cię żył jej mąż
Ma riusz, któ ry w lip cu te go
ro ku za jął 12. miej sce w ma -
ra to nie na Mi strzo stwach
Eu ro py w Bar ce lo nie. Dru -
gie miej sca za jął Ka mil
Pocz war dow ski ze Szczu to -
wa, a trze cie płoc cza nin Sła-
wo mir Ką piń ski. Naj lep si
za wod ni cy w swo ich ka te go -
riach wie ko wych otrzy ma li
me da le, dy plo my oraz atrak-
cyj ne na gro dy rze czo we.

(seb)

Bie giem po Sta rów ce
Sta re Mia sto to nie tyl ko miej sce wy da rzeń kul tu ral nych,
cza sa mi opa no wu ją ją spor tow cy. W XIX Bie gu Tum skim
wy star to wa ło ty siąc uczest ni ków z Płoc ka i oko lic.

Na ło nie na tu ry
Na III Fe sty nie Ro dzin nym ba wi ły się dzie ci z Miej skie go
Przed szko la nr 27 i ich ro dzi ny. Im pre zę zor ga ni zo wa no 
w Zie lo nej Do li nie w Ja no szy cach. 

Któ ry wład ca Pol ski był fun da to rem płoc kiej fa ry?

Wśród Czy tel ni ków, któ rzy udzie lą po praw nej od po wie dzi roz lo su je my dwa
za pro sze nia na ko la cję dla dwóch osób w ce nie 120 zł w re sta u ra cji „Bro war
Tum ski”, miesz czą cej się przy Sta rym Ryn ku 13. Lo kal, oprócz wyk win tnych 
i smacz nych dań, ofe ru je róż ne ro dza je świe żo wa rzo ne go pi wa. Wię cej na
www.bro war tum ski.pl

Od po wie dzi na le ży do star czyć do re dak cji „Sy gna łów Płoc kich” oso bi ście,
pocz tą tra dy cyj ną lub e-ma i lo wą do 22 paź dzier ni ka br.

KO LA CJA W RE STA U RA CJI ESTE RA

W po przed nim nu me rze „Sy gna łów Płoc kich” za mie ści liś my frag ment wier sza
„Mia sto ro dzin ne” Wła dy sła wa Bro niew skie go. 

Na gro dę – ko la cję w ce nie 120 zł w re sta u ra cji „Estera” za po da nie po praw -
nej od po wie dzi wy lo so wa li: Ju sty na Sza łań ska, Ja nusz Pe try kow ski.

Po od biór na gród na le ży zgło sić się z do wo dem toż sa mo ści do re dak cji „Sy g-
na łów Płoc kich” w bu dyn ku ra tu sza, po kój nr 220, w go dzi nach pra cy Urzę du
Mia sta do 30 paź dzier ni ka. Fundatorem nagród jest Agencja Rewitalizacji
Starówki – współorganizator projektu „Starówka Płocka”. (ab)

Sta rów ka Płoc ka

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

Naj lep si bie ga cze z rocz ni ka 1998
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Ziem nia cza ne świę to or ga ni -
zo wa ne jest już od oś miu lat.
Co ro ku or ga ni za to rzy za pra -
sza ją dzie ci z róż nych przed-
szko li do wspól nej za ba wy. 
W tym ro ku oprócz gos po da rzy
uczest ni czy ły w nim przed-
szko la ki z pla có wek nr 11, 21 
i 29. – Dzie ci z przed szko li w
cen trum mia sta nie ma ją tak
czę stych oka zji do kon tak tów 
z przy ro dą, jak na sze przed-
szko la ki – mó wi An na Ci choc -
ka, dy rek tor MP 2. – U nas
mia ły za pew nio ny ruch na
świe żym po wie trzu w par ku.
Uczest ni cy by li też zach wy ce ni
wi do kiem ogrom ne go ogni ska
roz pa lo ne go na po la nie, w któ -
rym pie kły się ziem nia ki.

Ko lej ne „Świę to pie czo ne -
go ziem nia ka” za rok, tym ra -

zem już w no wej sie dzi bie
przed szko la. 

Głów nym spon so rem im pre -
zy był Urząd Mia sta. (ab)

Świę to pie czo ne go ziem nia ka
Wy ko na nie ziem nia cza ne go kró la, rzu ca nie ziem nia ka mi do ce lu, prze cią ga nie li ny, 
wy my śla nie po traw z ziem nia ków, to tyl ko niek tó re za da nia, ja ki cze ka ły na uczest ni -
ków im pre zy ple ne ro wej zor ga ni zo wa nej przez przed szko le nr 2 w Cie cho mi cach.

Rzut ziem nia kiem do ce lu dla przed szko la ków to frasz ka
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By ły dmu cha ne zjeż dżal -
nie, tram po li na, seg way, ale
naj wię kszą fraj dę dzie cia ki
mia ły pod czas prze jaż dżki na
ku cy kach. Du żo ra do ści do -
star czy ły uczest ni kom tak że

licz ne kon kur sy, w któ rych
na gro da mi by ły upo min ki i
sło dy cze. 

Na za koń cze nie dzie ci i do -
ro śli po si li li się kieł ba ska mi z
roż na. (ab)
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Pik nik 
przy pa ra fii
Wie le atrak cji cze ka ło na
dzie ci pod czas im pre zy
„Po że gna nie la ta”, któ -
rą wspól nie z pa ra fią św.
Ja ku ba zor ga ni zo wa ła
Ra da Osie dla Imiel ni ca. 



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

piosenkarka

Cytat numeru

Wy kład z eko no mii: Pro szę się nie su ge ro wać sta ty sty ką,
bo sta ty stycz nie, gdy czło wiek wy cho dzi z psem na spa cer,

to każ dy z nich ma po trzy no gi. 

* * * 

W sto łów ce w ko lej ce po zu pę 
roz ma wia ją dwaj stu den ci miesz ka ją cy w aka de mi ku.

– Masz ja kieś wie ści z do mu?
– Nie ste ty. Ani zło tów ki. 

* * * 

Stu dent py ta ko le gę:
– Cze mu je steś ta ki smut ny?
– Wy wa li li mnie z uczel ni...

– A za co?!
– Skąd mam wie dzieć? Pół ro ku mnie tam nie by ło!

* * * 

Męż czyz na po stu diach do stał pier wszą pra cę 
w su per mar ke cie. Pier wsze go dnia je go szef mó wi:

– Weź miot łę i po za mia taj tu tro chę.
– Ależ pro szę pa na, ja skoń czy łem SGH!

– A to prze pra szam, nie wie dzia łem. 
Więc tak: to jest miot ła, a tak się za mia ta.

Na do bry po czą tek 
ro ku aka de mic kie go 
garść stu den ckich 
dow ci pów. 

Fot. 1: Da riusz Bed nar ski
W X Mię dzy na ro do wym Mi tin gu We te ra nów o „Pu char Bał ty ku” w Lek kiej
At le ty ce w So po cie zdo był zło ty me dal i po bił swój re kord ży cio wy po ko -
nu jąc wy so kość 177 cm.

Fot. 2:  Prze my sław Gi żyń ski
Na 37. Ma ra to nie Ber liń skim, wśród 30 tys. bie ga czy za jął 48 miej sce.

Fot. 3:  Mo ni ka Ka ra sie wicz
Rzu ci ła osz czepem na odleg łość 39,44 m i wy gra ła Me mo riał Ed mun da 
Ja wor skie go w Skier nie wi cach.

Fot. 4:  Kin ga Nisz tor
Zdo by ła brą zo wy me dal w sied mio bo ju na Otwar tych Mi strzo stwach Ma zo -
wsza w wie lo bo jach lek ko at le tycz nych w War sza wie.

Fot. 5:  Mar ty na Ma ślan ka 
Pod czas XII Otwar te go Mię dzy na ro do we go Pu cha ru Pol ski ju nio rów i ju -
nio rek w ju do w ka te go rii wa go wej do 40 kg zdo by ła srebr ny me dal.
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