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Usy tu o wa ny jest w la sku brzo zo wym przy al. Ja na Pa wła II. Je go za gos po da ro wa niem za ję ło się mia -
sto. Ca ła in we sty cja kosz to wa ła oko ło 3 mln zł. Na wy po sa że nie pla cu za baw Fun da cja Or len Dar Ser -
ca prze ka za ła 920 tys. zł, a PKN Or len 56 tys. zł. Resz tę kwo ty, po cho dzą cej z bu dże tu mia sta, poch ło -
nę ło przy go to wa nie te re nu. Mu ni ser wis, któ ry wy ko ny wał pra ce, za jął się m.in. wy cin ką drzew i krze -
wów, po ło żył in fra struk tu rę desz czo wą, wo do cią go wą, elek trycz ną i kab le po trzeb ne do za in sta lo wa nia
mo ni to rin gu. Pow sta ły alej ki spa ce ro we, usta wio no ław ki, ko sze na śmie ci oraz tab li ce in for ma cyj ne.
Są też spe cjal ne sto li ki z plan szą do gry w sza chy.

Dla młod szych... 
Głów nym pun ktem la sku jest ogro dzo ny plac za baw – do daj my – zu peł nie wy jąt ko wy. Nie jest po -

dob ny do do tych czas spo ty ka nych w Płoc ku, a na wet w Pol sce. Je go wy po sa że nie przy je cha ło m.in. 
z USA, Włoch, Czech i Nie miec. Jest ko lo ro we i nie tu zin ko we. – Wręcz kos micz ne – mó wił na otwar-
ciu (19 paź dzier ni ka) pre zes Or le nu Ja cek Kra wiec. 

Choć nie ma wy raź ne go po dzia łu, to od ra zu moż na się zo rien to wać, że plac za baw po dzie lo ny zo stał
na dwie czę ści: dla dzie ci młod szych i star szych. Ma lu chy ma ją do swo jej dys po zy cji 415 me trów kwa -
dra to wych, gdzie usta wio no m.in. wiel kie ko lo ro we kost ki przy po mi na ją ce te uży wa ne do gier plan szo -
wych, urzą dze nie do tre no wa nia rów no wa gi oraz bu ja czki (niek tó re dwu o so bo we), huś taw ki i waż ki.
Naj młod si bez piecz nie mo gą z nich ko rzy stać, a na wet je śli zda rzy się upa dek, to opie ku no wie mo gą
być pew ni, że dziec ku nic się nie sta nie. Po pier wsze dla te go, że na wierz chnia – rów nież ko lo ro wa –
wy ko na na jest z mięk kie go po liu re ta nu amor ty zu ją ce go upad ki, a po dru gie – za baw ki roz sta wio ne są
w bez piecz nej odleg ło ści i po sia da ją wszyst kie ate sty. 

... i star szych
Tro chę star si ma ją do dys po zy cji tzw. „mał pi gaj” o po wierz chni po nad 1300 me trów kwa dra to wych.

Są np. spe cjal ne plat for my, na któ re moż na do stać się po uch wy tach, li nach i dra bin kach. Ze szczy tu
moż na zje chać zjeż dżal nia mi. 

Do koń cze nie na str. 3

Plac nie z tej zie mi
Jest ko lo ro wy, bez piecz ny, a do te go wzbu dza zach wyt dzie ci. Mo wa o pla cu za baw
na Po dol szy cach Po łud nie. 

Na star sze i młod sze dzie ci cze ka mnó stwo atrak cji
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Płoc ki szpi tal uzy skał w su mie 734,66 pun któw. Mak sy -
mal nie moż na by ło zdo być ich 1000 (naj lep szy wy nik –
918 pkt – uzy ska ła Po li kli ni ka z Ol szty na), ale ek sper ci
kon kur su uz na ją, że „bez piecz ny szpi tal” to ta ki, któ ry ma
po nad 700 pun któw.

– Je stem bar dzo za do wo lo ny. Je steś my dru gim nie pub -
licz nym szpi ta lem na Ma zo wszu, do brze wy pa da my rów -
nież w ska li ca łe go kra ju – mó wi Ar tur Kraw czyk, pre zes
Płoc kie go ZO Zu, spół ki, któ ra pro wa dzi Szpi tal Świę tej
Trój cy. – Do ce nio na zo sta ła ja kość opie ki nad pa cjen tem,
za pun kto wa ły na sze in we sty cje w ka dry, szko le nia. Wie lu z
na szych pra cow ni ków to dok to rzy na uk me dycz nych. Nie
bez zna cze nia by ła po pra wa wy ni ków fi nan so wych.

Fak tycz nie w tym ro ku wię cej war te by ły pun kty za
wyksz tał ce nie i licz bę per so ne lu oraz bez pie czeń stwo.
Sta ło się tak na wy raź ną proś bę ka pi tu ły kon kur su, któ ra
uwa ża ła, że naj waż niej szym czyn ni kiem za gra ża ją cym
roz wo jo wi służ by zdro wia jest brak wyksz tał co nej, kom-
pe ten tnej ka dry.

Ran king „Zło ta set ka szpi ta li” pro wa dzo ny jest od 2004
ro ku. Naj pierw wy sy ła ne są an kie ty, do wszyst kich szpi ta -
li pub licz nych i nie pub licz nych. An kie ty po dzie lo ne są na
trzy czę ści. Pier wsza do ty czy za rzą dza nia. Pun kty do sta je
się za speł nie nie wy mo gów sa ni tar nych, in fra struk tu rę, in -
we sty cje i kon ser wa cję sprzę tu me dycz ne go, in for ma ty za -
cję. Li czy się też kon dy cja fi nan so wa pla ców ki. Dru ga
część to „ja kość opie ki”, gdzie pun kto wa ne są cer ty fi ka ty
ja ko ści i akre dy ta cje oraz dzia ła ją cy zes pół mo ni to ru ją cy
bez pie czeń stwo pa cjen ta. Część trze cia do ty czy ja ko ści
opie ki nad pa cjen tem.

W tym sa mym ran kin gu, ale pla có wek pub licz nych –
wie los pe cja li stycz nych i on ko lo gicz nych, Wo je wódz ki
Szpi tal Zes po lo ny w Płoc ku uzy skał 59. miej sce w kra ju 
i 9. na Ma zo wszu. Szcze gó ło we in for ma cje na stronie
www.cmj.org.pl. (rł)

Bez piecz ny szpi tal
Szpi tal Świę tej Trój cy zdo był dru gi wy nik na Ma zo -
wszu, a dwu na sty w kra ju w te go rocz nym ran kin gu
szpi ta li dzien ni ka „Rzecz pos po li ta” i Cen trum Mo ni -
to ro wa nia Ja ko ści.

Szpi tal św. Trój cy m.in. do ce nio ny zo stał 
za pro fe sjo nal ną ka drę
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Dla be zdom nych
Po nad 250 sztuk odzie ży

prze ka zał ra tu szo wy od dzi-
ał Za rzą dza nia Kry zy so we -
go, Och ro ny Lud no ści 
i Spraw Obronnych do
Miej skie go Oś rod ka Po mo -
cy Spo łecz nej na ak cję „Be -
zdom ni – po móż my Im”.
Odzież zo sta ła po zy ska na
od spon so rów, któ rzy od lat
wspie ra ją dzia ła nia dla po -
trze bu ją cych. (ab) 

Niepełnosprawni 
wyborcy

Urząd Mia sta in for mu je,
że w Biu rze Ob słu gi Klien-
ta (sta no wi sko nr 3, wej ście
od ul. Zduń skiej) do 16 li -
sto pa da 2010 r. moż na zło -
żyć pi sem ny wnio sek o do -
pi sa nie wy bor cy nie peł no -
spraw ne go do wy bra ne go
ob wo du gło so wa nia.

Wy bor cy nie peł no spraw -
ni za miesz ka li na sta łe 
w Płoc ku mo gą do pi sać się
do wy bra ne go przez sie bie
ob wo du gło so wa nia, w któ -
rym znaj du je się lo kal do sto -
so wa ny do ich po trzeb. Spis
wy bor ców bę dzie udo stęp -
nio ny dla miesz kań ców 8 –
12 li sto pa da w godz. 13 – 17
w Od dzia le Spraw Oby wa -
tel skich UMP, po kój nr 14
(par ter) Sta ry Ry nek 1. (bp) 

Roz bu do wa szko ły
W 2011 r. ru szy roz bu do -

wa kom plek su bu dyn ków
przy Pla cu Dą brow skie go
oraz prze bu do wa In sty tu tu
Pe da go gi ki Pań stwo wej
Wyż szej Szko ły Za wo do -
wej w Płoc ku. Pro jekt de cy -
zją za rzą du wo je wódz twa
ma zo wiec kie go otrzy ma
unij ne do fi nan so wa nie.
War tość in we sty cji to po -
nad 24,7 mln zł, z cze go do -
fi nan so wa nie z UE wy nie -
sie bli sko 19 mln zł. (mm)

So ko ły w kon cer nie
PKN Or len za dzia łal -

ność zwią za ną z och ro ną
za gro żo nej wy gi nię ciem
po pu la cji so ko ła wę drow -
ne go zo stał la u re a tem ogól -
no pol skie go kon kur su Pan-
te on Pol skiej Eko lo gii. Pro-
gram od two rze nia po pu la cji
te go ga tun ku jest re a li zo wa -
ny w kon cer nie pra wie od
de ka dy, gdy pier wsza pa ra
so ko łów za gnieź dzi ła się na
naj wyż szym ko mi nie za kła -
du pro duk cyj ne go w Płoc -
ku. Or ga ni za to rem kon kur -
su jest GE O LAND, par tner
Pres spub li ki. (ab)

Da lej przy Mi sjo nar skiej
Do 31 sier pnia 2012 ro ku zo sta ła prze dłu żo na

umo wa naj mu dla Fun da cji Biu ro Służ by Kra jo -
wej Ano ni mo wych Al ko ho li ków w Pol sce. 
Or ga ni za cja ma swo je biu ro o pow. 10,49 mkw.
przy ul. Mi sjo nar skiej 22 w bu dyn ku Miej skie go
Cen trum Roz wią zy wa nia Prob le mów Spo łecz -
nych. Pro wa dzi tam punkt in for ma cyj no -kon sul -
ta cyj ny. 

Na se mi na rium
Płoc ka de le ga cja po je dzie do Dar mstadt

(Niem cy) na se mi na rium in for ma cyj no -pro mo -
cyj ne po świę co ne pro mo cji gos po dar czej Pol s-
ki. Spot ka nie od bę dzie się 17 li sto pa da. 
Or ga ni za to rem jest Wy dział Pro mo cji Han dlu 
i In we sty cji Kon su la tu Ge ne ral ne go RP w Ko -
lo nii. Płock po ka że tam pre zen ta cje mul ti me -
dial ną na te mat ofer ty in we sty cyj nej mia sta.
Przed sta wi cie le Płoc ka bę dą mó wić tak że o
moż li wo ściach wspar cia, któ re wła dze ofe ru ją
za gra nicz nym fir mom za in te re so wa nym pod ję -
ciem dzia łal no ści gos po dar czej w na szym mie -
ście. Se mi na rium skie ro wa ne jest do nie miec -
kich firm, bę dą cych człon ka mi Iz by Prze my -
sło wo -Han dlo wej Dar mstadt, któ re są za in te re -
so wa ne roz sze rze niem lub pod ję ciem dzia łal -
no ści na te re nie Pol ski.

Dla łyż wiarzy
Jak co ro ku zi mą, na Sta rym Ryn ku usta wio ne

zo sta nie lo do wi sko. Je śli tyl ko bę dzie sprzy ja ła
po go da, dzia łać bę dzie od 1 grud nia br. do 15
mar ca 2011 r. (m.d.)

P R E Z Y D E N T  Z A R Z Ą D Z I Ł

Rocz ni co we ob cho dy po łą czo ne z Dniem Edu ka cji Na ro do wej roz po czę ły się
mszą św. w ko ście le pw. św. Mak sy mi lia na („Na Gór kach”), któ rą ce le bro wał bi -
skup płoc ki Piotr Li be ra. W cza sie na bo żeń stwa zo stał po świę co ny sztan dar „So-
li dar no ści” oświa to wej. – Sztan dar jest noś ni kiem idei, praw dy i war to ści – mó wił
bp Li be ra. – Jest jak oso ba, któ rej od da je się cześć, bro ni, ho no ru je. 

Dal sza część uro czy sto ści od by wa ła się w Spe cjal nym Oś rod ku Szkol no -Wy -
cho waw czym nr 2. W po ka zie mul ti me dial nym przy pom nia no 30 lat płoc kiej „So -
li dar no ści” – straj ki i de mon stra cje, szko le nia, kon fe ren cje, a tak że m.in. pod ha -
słem sport i re kre a cja – raj dy tu ry stycz ne. 

Go ście, któ rzy za bie ra li głos, nie sku pia li się tyl ko na prze szło ści. – „So li dar -
ność” zmie ni ła lo sy świa ta, nie wol no nam te go za pom nieć – mó wił Ry szard Prok -
sa, prze wod ni czą cy Sek cji Kra jo wej Oświa ty i Wy cho wa nia NSZZ „So li dar ność”.
– Wy wal czy liś my de mo kra cję, ale prob le mów ma my wie le. Bra ku je nam spra wie -
dli wo ści spo łecz nej. Pol ska na le ży do kra jów o naj wię kszym roz war stwie niu pła-
co wym. W na szym kra ju jest też naj wię cej umów na czas okre ślo ny, co nie da je
pra cow ni kom po czu cia sta bil no ści. 

W tym to nie wy po wia dał się też Woj ciech Kęp czyń ski – prze wod ni czą cy Za rzą-
du Re gio nu Płoc kie go „So li dar no ści”. – Pra cow nik nie wie le dziś zna czy, tyl ko biz -
nes się li czy. O ros ną cym bez ro bo ciu się nie mó wi, są te ma ty za stęp cze.

O tym, jak wiel kie za da nie cią ży na na u czy cie lach mó wi ła ma zo wiec ka wi ce -
ku ra tor Ka ta rzy na Gó ral ska. – Kształ tu je my cha rak te ry, prze ka zu je my war to ści
mło de mu po ko le niu. Mu si my uczyć, jak żyć, a nie jak prze żyć.

Z oka zji rocz ni cy człon kom „So li dar no ści” wrę czo no wie le odz na czeń przyz na -
nych przez róż ne in sty tu cje, m.in. zło tą odz na kę Sek cji Kra jo wej Oświa ty i Wy -
cho wa nia otrzy ma ła Bar ba ra Gie ru la, a 29 osób otrzy ma ło srebr ną odz na kę. Za
pra cę na rzecz oświa ty Zo fia Wer ni kie wicz i El żbie ta Brze ściń ska otrzy ma ły na -
gro dy II stop nia od pre zy den ta Płoc ka Mi ro sła wa Mi lew skie go. Na gro dę przyz na -
ną przez Ma zo wiec kie go Ku ra to ra Oświa ty otrzy mał Ma rek Krysz to fiak, prze-
wod ni czą cy płoc kiej „So li dar no ści” oświa to wej. (ab)

W ko ście le „Na Gór kach” bp Li be ra po świę cił sztan dar 
„So li dar no ści” oświa to wej 

Po nad cza so we war to ści
„So li dar ność” oświa to wa świę to wa ła 30. rocz ni cę ist nie nia. 
Na dzień uro czy sto ści wy bra no 16 paź dzier ni ka – ko lej ną rocz ni -
cę wy bo ru kar dy na ła Ka ro la Woj ty ły na pa pie ża. 
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Oprawę muzyczną jubileuszu zapewnił chór „Solidarni” 
im. Jana Pawła II
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Tak wy glą da ła wi nie ta pier wsze go nu me ru 
„Sy gna łów Płoc kich”, któ re uka za ły się do kład nie
15 lat te mu. Na tle licz nych ju bi le u szy, któ re opi -
su je my w tym wy da niu, nie jest to mo że
najważniejsza rocz ni ca, ale my też ma my się czym
poch wa lić. Naj wię kszym jed nak źró dłem sa tys fak -
cji są dla nas do wo dy sym pa tii i za in te re so wa nia,
ja kie w cią gu tych lat otrzy my wa liś my od Pań stwa
– na szych Czy tel ni ków. Za pew nia my, że na dal bę -
dzie my się sta rać, aby lek tu ra „Sy gna łów Płoc-
kich” do star cza ła nie tyl ko in for ma cji o na szym
mie ście, ale tak że in spi ra cji do twór cze go i ak tyw -
ne go ży cia. Zes pół Re dak cyj ny 
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Tym ra zem cho dzi o po -
miesz cze nia znaj du ją ce się w
bu dyn ku przy ul. Sien kie wi -
cza 63. Znaj dą się tam dwa
lo ka le użyt ko we o łącz nej
po wierz chni 110 mkw. oraz
13 miesz kań o pow. od 35 do
55 mkw. Do te go do dys po -
zy cji wła ści cie li bę dzie 13
ga ra ży. 

Pra ce przy re wi ta li za cji ka -
mie ni cy po win ny po trwać do
koń ca 2011 ro ku. Ale już
dziś zna ne są ce ny wy ku pu
lo ka li. Metr kwa dra to wy
miesz ka nia kosz tu je od 4 tys.
zł, lo ka lu użyt ko we go od 
6 tys. zł, a za ga raż zap ła cić
trze ba 30 tys. zł. Do cen na le -
ży do li czyć VAT. 

– Pla nu je my wpro wa dzić
odro czo ną płat ność – wy jaś -
nia Mi ro sław Kło bu kow ski,
pre zes MTBS. – Oz na cza to,
że naj pierw lo ka to rzy wpła-
cać bę dą po 30 proc. war to -
ści miesz ka nia. Na stęp nie
przez 5-15 lat bę dą spła cać
resz tę kosz tów. Do pie ro po
tym okre sie lo ka le przej dą na
ich włas ność. 

Pra ce przy ul. Sien kie wi -
cza 63 wy ko nu je płoc ka fir -
ma Izo mar. Kosz to wać bę dą
ok. 2 mln zł. 

Małgorzata Danieluk

Re wi ta li za cja ka mie ni cy
Miej skie To wa rzy stwo Bu dow nic twa Spo łecz ne go sprze -
da je ko lej ne miesz ka nia i lo ka le użyt ko we.

– Bę dzie my pro sić Bo ga,
aby dzie ci z te go przed szko la
wzra sta ły w mi ło ści swo ich
ro dzi ców i opie ku nów – mó -
wił pro boszcz pa ra fii św. Be -
ne dyk ta ks. Krzysz tof Ja ro -
szew ski. 

Wy jąt ko wy dzień
Dy rek tor Miej skie go Przed-

szko la nr 13 przy pom nia ła krót -
ko hi sto rię pla ców ki. – Ist nie je -
my od po nad 60 lat – mó wi ła
Ane ta Ol szew ska. – Pier wsza
sie dzi ba mie ści ła się w Klu bie
Spor to wym „Że glarz”. W 1968
ro ku pla ców ka prze nio sła się do
bu dyn ku przy uli cy Ko le jo wej 6
i dzia ła ła tam do koń ca sier pnia
2010 ro ku. Od 1 wrześ nia ma -
my do dys po zy cji no wy bu dy nek
przy uli cy Kra ków ka 8 sfi nan so -
wa ny z bu dże tu mia sta. 

Po uro czy stym prze cię ciu
wstę gi by ły po dzię ko wa nia dla
wszyst kich, któ rzy przy czy ni li
się do pow sta nia pla ców ki. 
– Dzię ku ję wła dzom mia sta za
wspie ra nie ro dzin z ma ły mi
dzieć mi. To przed szko le by ło
nam bar dzo po trzeb ne – mó wi -
ła dy rek tor ka. Kwia ty i po dzię -
ko wa nia otrzy ma li też m.in. ge -
ne ral ny wy ko naw ca – fir ma El -
mir, Ra da Miesz kań ców Osie d-
la Ra dzi wie, ro dzi ce, wy cho -
waw cy oraz dar czyń cy. 

– Już wi dzę, że po peł ni liś -
my je den błąd pro jek to wy:
sa la gim na stycz na, w któ rej
się znaj du je my jest zbyt ma ła
– żar to wał pre zy dent Mi ro -
sław Mi lew ski, pa trząc na
licz nie przy by łych go ści. –
Wie rzę, że przed szko le bę dzie
miej scem, w któ rym wie le bę -
dzie się dzia ło. Mam na dzie ję,
że bę dzie to tak że tęt nią ce ży -
ciem miej sce spot kań miesz -
kań ców.

Przed szko la ki na ten dzień
przy go to wa ły pro gram ar ty -
stycz ny. Był m.in. po lo nez, po -
kaz tań ca no wo czes ne go, co ve -
ry zna nych pio se nek, a na wet
wy stęp zes po łu „Kom bii”, oczy-
wi ście zło żo ne go z dzie cia ków. 

Ko lo ro wo i bez piecz nie
Pla ców ka znaj du je się w po-

b li żu ko ścio ła, ma dwie kon dy -
gna cje. Dla dzie ci przy go to wa -
no czte ry prze stron ne sło necz -
ne sa le za jęć, któ re wy po sa żo ne
są w no wo czes ne meb le, ko lo -
ro we za baw ki i po mo ce dy dak -

tycz ne przy cią ga ją ce uwa gę
dziec ka i za chę ca ją ce do ak ty-
w ne go dzia ła nia. Przed szko le
ma też sa lę gim na stycz no -wi -
do wi sko wą ze sce ną, sa lę do
za jęć in dy wi du al nych oraz
prze stron ną szat nię. Pow stał też
ma ga zyn le ża ków oraz pral nia
z su szar nią. W bu dyn ku znaj -
du je się no wo czes na, bo ga to
wy po sa żo na kuch nia z win dą
to wa ro wą, któ ra umoż li wia
prze wóz po sił ków oraz na czyń
mię dzy par te rem, a pierwszym

pię trem. Część okien zo sta ła
za mon to wa na na wy so ko ści 0,5
m od po sadz ki; jed nak do wy -
so ko ści 1 me tra ok na wy ko na -
ne są z bez piecz ne go, har to wa -
ne go szkła i nie moż na ich – ze
wzglę du na bez pie czeń stwo
ma lu chów – otwo rzyć. 

Pla ców ka przy sto so wa na
jest dla osób nie peł no spraw -
nych, ma m.in. spe cjal ne pod-
ja zdy i sze ro kie drzwi. Przy
bu dyn ku znaj du je się plac za -
baw o po wierz chni po nad 450
mkw. wy po sa żo ny w ko lo ro -
wy róż no rod ny sprzęt. Na -

wierz chnia wy ło żo na zo sta ła
mięk kim, bez piecz nym w ra -
zie upad ku po liu re ta nem. Na
te re nie pow stał rów nież par-
king dla 14 sa mo cho dów. 

Do przed szko la uczęsz cza
110 dzie ci w wie ku od 3 do 6
lat. Każ dą gru pą opie ku ją się
dwie na u czy ciel ki, pra cu ją ce
w sy ste mie zmia no wym, pra-
cow nik ob słu gi oraz do dat ko -
wo w gru pie dzie ci 3-let nich
po moc na u czy cie la. 

Mał go rza ta Da nie luk

No wo czes ne i fun kcjo nal ne
Hej na łem Płoc ka i po świę ce niem bu dyn ku roz po czę ło się uro czy ste od da nie do
użyt ku przed szko la na Ra dzi wiu.

Przed szkol ny zes pół „Kom bi”
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Szcze gó ły do ty czą ce te go
przed sięw zię cia przed sta wia
To masz Kol czyń ski, za stęp ca
pre zy den ta Płoc ka.

– Płock już w ma ju pod pi -
sał umo wę o współ pra cy 
z PKP. Na jej mo cy ko le je
opra cu ją kon cep cję za gos po -
da ro wa nia te re nu i mo der ni -
za cji bu dyn ku dwor ca.

Po nad to ko lej wy ko na po -
dział ge o de zyj ny te re nu, znaj -
du ją ce go się obok dwor ca, za
pa wi lo na mi han dlo wy mi.
Dzię ki te mu – po zap ła cie od -
szko do wa nia – Płock sta nie
się wła ści cie lem grun tu i w
przy szło ści bę dzie mog ła
pow stać uli ca łą czą ca Dwor-
co wą i Oto liń ską. 

Mia sto w bu dyn ku dwor ca
bę dzie wy naj mo wać po wierz -
chnię nie wię kszą niż 61
mkw. Po słu ży ona ja ko po ste -

ru nek dla stra ży miej skiej lub
po li cji. We dług za pew nień
PKP pra ce bu do wla ne po win -
ny roz po cząć się w przy szłym
ro ku. Wa ru nek jest je den: ko -
lej mu si po zy skać środ ki fi -
nan so we na ten cel z bu dże tu
pań stwa. (not. m.d.)

Dwo rzec z po ste run kiem
Trwa ją pra ce przy go to waw cze mo der ni za cji bu dyn ku
dwor ca PKP. Ge o de ci, na zle ce nie ko lei, opra co wu ją
wstęp ny pro jekt po dzia łu grun tów. Nie dłu go po wi nien
do trzeć on do Urzę du Mia sta.

Już w dniu otwar cia pla cu
ogrom nym za in te re so wa niem
cie szy ła się tzw. ty rol ka, czy li
zjazd po li nie z plat for my na
spe cjal nym sio deł ku. Część
przez na czo na dla dzie ci w
wie ku 6-12 lat jest rów nież
bez piecz na, a upad ki amor ty -
zu je pia sek. 

Plac za baw wios ną i la tem
otwar ty bę dzie w godz. 8-20, a
je sie nią i zi mą w godz. 9-18.
Te ren bę dzie chro nio ny ca ło -
do bo wo; na ra zie zaj mie się
tym fir ma och ro niar ska, a po -
tem za in sta lo wa ne zo sta ną ka -
me ry, z któ rych obraz prze ka -

zy wa ny bę dzie do cen trum
miesz czą ce go się w straż ni cy
na Po dol szy cach Pół noc. 

– Cie szę się, że miesz kań cy
Po dol szyc Po łud nie ma ją miej -
sce re kre a cji oraz wy po czyn ku
na swo im osie dlu – mó wił Mi ro -
sław Mi lew ski. Pre zy dent obie -
cał, że to nie ko niec za gos po da -
ro wa nia te go te re nu. W przy -
szłym ro ku m.in. zo sta nie do -
koń czo ne ukła da nie ale jek, sta -
nie fon tan na oraz pow sta nie
ska te park. Po sa dzo ne zo sta ną
też no we drze wa, pną cza, by li ny
oraz wy ko na ne bę dą traw ni ki. 

Mał go rza ta Da nie luk

Do koń cze nie ze str. 1

Plac nie z tej zie mi
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Tomasz Kolczyński
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Uro czy stość od da nia do
użyt ku re mi zy (17 paź dzier ni -
ka) po łą czo na by ła z wrę cze -
niem oraz po świę ce niem
sztan da ru. Gwoź dzie pa miąt -
ko we w drzew ce sztan da ru
wbi li m.in. pre zy dent Mi ro -
sław Mi lew ski, Hi la ry Ja nusz -
czyk – pre zes od dzia łu po wia -
to we go Związ ku OSP, Krzysz -
tof Frą czkow ski – ko men dant
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej 
w Płoc ku, ks. Ro man Ba giń ski
– ka pe lan po wia to wy stra ża -
ków oraz ks. Zbi gniew Ka -
niec ki – pro boszcz pa ra fii 
w Trze po wie.

Odz na cze nia i wy róż nie nia
Wrę czo no też odz na cze nia

i wy róż nie nia in dy wi du al ne.
Zło ty Me dal za Za słu gi dla
Po żar nic twa otrzy ma ły 4
oso by, srebr ny – 1, a brą zo -
wy – 12 osób. Pre zy dent Mi -
ro sław Mi lew ski otrzy mał
kor dzik stra żac ki, a oko licz -
no ścio we sta tu et ki św. Flo -
ria na ode bra li m.in. To masz
Kol czyń ski – za stęp ca pre zy -
den ta, Ma rze na Sa wic ka –
dy rek tor ra tu szo we go Wy -
dzia łu In we sty cji Miej skich,
Ma riusz Pa kul ski – kie row -
nik Od dzia łu Gos po da ro wa -
nia Nie ru cho mo ścia mi Gmi -
ny oraz Bo że na Pa to ra –
prze wod ni czą ca Ra dy Miesz -
kań ców Osie dla Trze po wo. 

– Ten bu dy nek wam się na le -
żał – mó wił do zgro ma dzo -

nych Mi ro sław Mi lew ski. 
– Bę dzie słu żył nie tyl ko stra -
ża kom, ale wszyst kim miesz -
kań com osie dla. Na stęp ną in -
we sty cją w Trze po wie bę dzie
sa la gim na stycz na w szko le. 

Po myśl ne sta ra nia
Bu do wa re mi zy i oś rod ka

kul tu ral ne go roz po czę ła się 
w ubieg łym ro ku, ale sta ra nia
o tę in we sty cję roz po czę ły się
już w 2004 r. Wów czas pro-
boszcz pa ra fii pw. św. Alek se -
go ks. Zbi gniew Ka niec ki
prze ka zał OSP dział kę na le żą -
cą do ko ścio ła. Po cząt ko wo
my śla no o sfi nan so wa niu in -
we sty cji ze środ ków unij nych,
ale oka za ło się, że są one do -
stęp ne je dy nie dla jed no stek 
z te re nów wiej skich, a Trze po -
wo to dziel ni ca Płoc ka. W ta -
kiej sy tu a cji, przy po mo cy To -
ma sza Kor gi – prze wod ni czą -
ce go Ra dy Mia sta, stra ża cy
po sta ra li się o in ne źró dło pie -
nię dzy. Zło ży li wnio sek do
Fun du szu Gran to we go dla
Płoc ka i otrzy ma li część środ-
ków na spo rzą dze nie pro jek tu
bu dyn ku. Póź niej Urząd Mia s-
ta og ło sił prze targ na wy ko na -
nie. Wy gra ła go go sty niń ska
fir ma Bu do gost. Koszt in we -
sty cji wy ce ni ła na bli sko 1,48
mln zł. 

Wie lo fun kcyj na re mi za
No wy bu dy nek o po-

wierzchni pra wie 3 tys. mkw.

ma dwie kon dy gna cje: par ter
i pod da sze. W po miesz cze -
niach znaj du je się m.in. ga raż
na dwa wo zy stra ży po żar nej.
Jest też za ple cze ma ga zy no -
we i so cjal ne dla stra ża ków
oraz du ża sa la spot kań z an -
tre so lą przez na czo na dla lo -
kal nej spo łecz no ści. W bu -
dyn ku za pro jek to wa no tak że
dwie sa le wie lo fun kcyj ne,
któ re bę dą mog ły być wy ko -
rzy sty wa ne pod czas nie wiel -
kich ze brań lub na pre lek cje,
szat nia oraz prysz ni ce. Na
par te rze prze wi dzia no po kój
śnia dań dla stra ża ków.

– Re mi za bę dzie miej scem,
gdzie od by wać się bę dą szko -
le nia dla ochot ni czych stra ży
po żar nych czy za wo dow ców z
PSP – mó wi Grze gorz Pa -
dzik, pre zes za rzą du OSP w
Płoc ku – Trze po wie. – Część
kul tu ral no -o świa to wa „Stra -
żak” bę dzie mog ła peł nić ro lę
sie dzi by ra dy osie dla czy klu -
bu mło dzie żo we go. Być mo że
w przy szło ści pow sta nie za -
ple cze ku chen ne. Wte dy bę -
dzie my mo gli or ga ni zo wać
im pre zy i w ten spo sób fi nan -
so wać dzia ła nie OSP w Trze -
po wie. Ta kie za ple cze mo że
się też przy dać pod czas dłu-
go trwa łych ak cji w cza sie
klęsk ży wio ło wych. To in we -
sty cja na przy szłość. Te raz
przed na mi jest jesz cze wy po -
sa że nie obiek tu.

Mał go rza ta Da nie luk

Zło ty Róg to kom pleks bu -
dyn ków u zbie gu ul. Sien kie -
wi cza, Kwiat ka i Biel skiej. In -
we sty cję pro wa dzi Miej skie
To wa rzy stwo Bu dow nic twa
Spo łecz ne go, a wy ko naw cą
jest Vec tra. – Pra ce idą zgo-
d nie z har mo no gra mem – mó -
wi Mi ro sław Kło bu kow ski,
pre zes MTBS. 

Miesz ka nia i lo ka le użyt ko we
Choć ko niec prac prze wi -

dzia no na ma rzec 2012 ro ku,
pre zes li czy, że lo ka to rzy bę dą
mo gli wpro wa dzić się wcześ -
niej. – Vec tra obie ca ła, że po
za koń cze niu bu do wy ha li wi -
do wi sko wo -spor to wej, któ rej
jest rów nież wy ko naw cą, skie -
ru je wię cej osób do ro bót przy
Zło tym Ro gu – in for mu je Kło -
bu kow ski. 

Obec nie od ul. Kwiat ka 
i Biel skiej ro bot ni cy pra cu ją
przy bu do wie I pię tra (w su mie
ma ją być trzy kon dy gna cje), 
a od ul. Sien kie wi cza na ukoń -
cze niu jest część par kin go wa.
Od stro ny ul. Kwiat ka po zo stał
sta ry bu dy nek, ale już nie dłu -
go wy ko naw ca zaj mie się je go
ge ne ral nym re mon tem. Nie
moż na go by ło wy bu rzyć,
gdyż nie by ło na to zgo dy kon-
ser wa to ra za byt ków.

W Zło tym Ro gu znaj dzie się
56 miesz kań o po wierz chni od
35 do 113 me trów kwa dra to -
wych oraz osiem lo ka li użyt -
ko wych. Pod zie mią oraz na
zew nątrz bu dyn ku bę dą 43
miej sca par kin go we. 

In we sty cję wy ce nio no na
23 mln zł. MTBS pro wa dzi
roz mo wy z Ban kiem Gos po -
dar stwa Kra jo we go o udzie le -

nie kre dy tu w wy so ko ści 3,5
mln zł. – Je śli się to uda nie-
k tó re z miesz kań bę dzie moż -
na wy ku pić na za sa dzie par ty -
cy pa cji – mó wi pre zes. – Oz -
na cza to, że przy szły lo ka tor
bę dzie mu siał wpła cić je dy nie
30 pro cent kosz tów lo ka lu 
i w ca ło ści zap ła cić za ga raż.
Oczy wi ście przy ta kiej for mu -
le miesz ka nie nie bę dzie włas-
no ścią lo ka to ra. 

Wie lu ama to rów
Nie wia do mo jed nak czy

BGK zgo dzi się na udzie le nie
kre dy tu. Je śli tak się nie sta nie
wszyst kie lo ka le użyt ko we 
i miesz ka nia sta ną się włas no -
ścią ku pu ją cych, a środ ki na
bu do wę po cho dzić bę dą ze
środ ków włas nych spół ki oraz
przy szłych użyt kow ni ków. 
– Za in te re so wa nie kup nem lo -
ka li jest du że – re la cjo nu je
Kło bu kow ski. – Sprze da nych
jest już sześć lo ka li użyt ko wych
i 44 miesz ka nia. Je śli ktoś
chciał by się stać ich wła ści cie -
lem pro po nu ję pod jąć szyb ko
de cy zję, bo od 2011 ro ku
wzros ną staw ki VAT.

W tej chwi li za metr
kwadratowy po wierz chni mie-
sz ka nia trze ba zap ła cić od 4
tys. zł plus 7 proc. VAT (w
przy szłym ro ku po da tek wy no -
sić bę dzie 8 proc.), a za mkw
lo ka lu użyt ko we go – od 6,5
tys. zł plus 22 proc. (w 2011
ro ku VAT wzroś nie do 23
proc.). Aby za pew nić so bie ga -
raż przysz li lo ka to rzy mu szą
wy ło żyć 25 tys. zł plus VAT –
do koń ca ro ku 22 proc., a w
przy szłym o 1 proc. wię cej. 

Mał go rza ta Da nie luk

Już pnie się w gó rę
Jesz cze pół to ra ro ku po trwa bu do wa tzw. Zło te go Ro gu.
Jed nak już te raz moż na so bie wy o bra zić, jak bę dzie wy -
glą dał, gdyż niż sze kon dy gna cje bu dyn ków są już wi -
docz ne spo za ogro dze nia.

In we sty cja dla osie dla 
Stra ża cy z Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Trzepowie ma ją no wą re mi zę. Ko rzy -
stać z niej bę dą rów nież miesz kań cy osie dla, gdyż bu dy nek bę dzie słu żył ja ko
oś ro dek kul tu ral no -o świa to wy. 

Zło ty Róg bę dzie miał trzy kon dy gna cje
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Pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski prze ci na me ta lo wą „wstę gę”
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Przy pom nij my, że dwa ra zy
– na sier pnio wej i na wrześ nio -
wej nadz wy czaj nej se sji – rad ni
nie zgo dzi li się na emi sję ob li -
ga cji (za bra kło jed ne go gło su).
– Po tych wy da rze niach za pro -
si łem klu by rad nych opo zy cyj -
nych do roz mów, przed sta wi -
łem wy jaś nie nia i skut ki bra ku
emi sji ob li ga cji – re la cjo no wał
Mi lew ski. – Ale nic to nie da ło.
Dla te go, aby nie na ra żać mia s-
ta i płoc czan na stra ty fi nan so -
we mu sia łem po szu kać in nych
roz wią zań. 

Zgod nie z pra wem
Pre zy dent zle cił kan ce la rii

pro fe so ra Wi tol da Mo dze lew -
skie go ana li zę praw ną. – Na
jej pod sta wie pod pi sa łem sto -
sow ne za rzą dze nie, umoż li wia -
ją ce emi sję ob li ga cji – wy jaś -
niał pre zy dent i cy to wał frag-
men ty opi nii:

Ra da Gmi ny w uch wa le bu -
dże to wej z 29 grud nia 2009 r.
prze ka za ła Pre zy den to wi upo -
waż nie nie do emi sji ob li ga cji w
okre ślo nym za kre sie. W opi nii
In sty tu tu Stu diów Po dat ko wych
po wyż sze oz na cza, iż nie jest ko -
niecz ne po now ne wy da wa nie
uch wa ły w tym za kre sie (upo -
waż nie nie). Za tem na le ży
stwier dzić, że nie przy ję cie przez
Ra dę uch wał w spra wie emi sji
ob li ga cji – 31 sier pnia oraz 15
wrześ nia 2010 r. – nie wstrzy-
mu je upo waż nie nia Pre zy den ta
do do ko na nia tej emi sji. 

Da lej czy ta my: Ra da zo bo -
wią za na jest dzia łać w ra -

mach pod ję tej przez or gan
Uch wa ły bu dże to wej z 29
grud nia 2009 r., na pod sta wie
któ rej uch wa lo no emi sję w
2010 r. ob li ga cji o okre ślo nej
war to ści, a po nad to da no
upo waż nie nie do do ko na nia
tej emi sji Pre zy den to wi. W
opi nii ISP tym sa mym Ra da
poz ba wi ła się kom pe ten cji w
tym za kre sie, a za tem po now -
na uch wa ła w tej spra wie nie
jest ko niecz na. 

(...) W sy tu a cji, kie dy Ra da
nie po dej mie uch wa ły w spra -
wie okre śle nia wa run ków emi -
sji ob li ga cji, wo bec pod ję cia w
for mie Uch wa ły bu dże to wej
przez tę sa mą Ra dę wcześ niej -
szej uch wa ły o emi sji ob li ga cji
w 2010 ro ku (przez co Ra da
sprze ci wia się swo jej de cy zji
pod ję tej w Uch wa le bu dże to -
wej na rok 2010), dzia ła nie ta -
kie mo że być uz na ne za nie z-
god ne z pra wem.

Bez za strze żeń
– Nie za le ży mi, aby tę ka den -

cję koń czyć kon flik tem z Ra dą
Mia sta. Dla te go ubo le wam nad
tym, że te go prob le mu nie uda -
ło się roz wią zać wspól nie z
rad ny mi – mó wił Mi ro sław Mi -
lew ski. – Mo ja de cy zja o pod pi -
sa niu sto sow ne go za rzą dze nia
jest kon sek wen cją przy ję tej
uch wa ły bu dże to wej. Za nim
jed nak pod pi sa łem za rzą dze nie
zwró ci łem się o opi nię do Re -
gio nal nej Iz by Obra chun ko wej.
Oce ni ła ona moż li wość wy ku pu
ob li ga cji bez żad nych za strze -

żeń. Po nad to oce ni ła, że pro g-
no zo wa ne za dłu że nie Płoc ka
nie spo wo du je prze kro cze nia
moż li wych gra nic. I choć nie
mu sie liś my te go ro bić, prze sła -
liś my do RIO treść za rzą dze nia.
W tej kwe stii też nie by ło żad-
nych za strze żeń.

Zo bo wią za ny uch wa łą
Pre zy dent prze ko ny wał, że

de cy zję o emi sji ob li ga cji pod-
jął, aby nie na ra żać płoc czan,
m.in. na za trzy ma nie wyp ła ty
wy na gro dzeń oraz firm re a li zu -
ją cych płoc kie in we sty cje na
stra ty fi nan so we, a co za tym
idzie na zwol nie nia pra cow ni -
ków. – Po nad to mu szę dbać o
fi nan se mia sta, a gdy byś my nie
zap ła ci li wy ko naw com za zre a -
li zo wa ne przed sięw zię cia, to z
bu dże tu trze ba by ło by zap ła cić
wy so kie ka ry i od set ki – in for -
mo wał Mi ro sław Mi lew ski. 

– Pre zy dent ja ko gos po darz
mia sta zo bo wią za ny był do wy -
peł nie nia uch wa ły bu dże to wej –
do da wał Da riusz Za widz ki, za -
stęp ca pre zy den ta. – Gdy by nie
pod pi sał za rzą dze nia, nie re a li -
zo wał by uch wa lo ne go pra wa.

Na kon fe ren cji pra so wej
Bar ba ra Szur go ciń ska, skar b-
nik mia sta prze ko ny wa ła, że
do koń ca 2009 ro ku nie by ło
moż li wo ści ta kie go roz wią za -
nia prob le mu. – Ale od 2010
ro ku zmie ni ła się usta wa o fi -
nan sach pub licz nych – mó wi -
ła. – Zgod nie z nią Ra da Mia s-
ta po dej mu jąc uch wa łę bu dże -
to wą, sce do wa ła na pre zy den -
ta jej re a li za cję. 

Wła dze mia sta skie ro wa ły
już do oś miu ban ków za py ta -
nie o emi sję ob li ga cji i cze ka ją
na naj ko rzyst niej szą ofer tę. 

Mał go rza ta Da nie luk

Bę dą ob li ga cje
Pre zy dent pod pi sał za rzą dze nie na emi sję ob li ga cji
ko mu nal nych na kwo tę 80 mln zł. 

Spo ro od wie dza ją cych przy -
nio sło ze so bą CV, na miej scu
wy peł nia li kwe stio na riu sze
oso bo we, któ re skła da li u
przed sta wi cie li firm. – Szu kam
pra cy, spraw dzam og ło sze nia
w In ter ne cie, py tam zna jo mych
– przyz na je jed na z ko biet, ab -
sol wen tka „Włod ko wi ca”. –
Tar gi to ko lej na moż li wość na
zna le zie nie pra co daw cy. Za le -
tą jest to, że w jed nym miej scu
moż na do wie dzieć się o pro po -
zy cjach wie lu za kła dów. 

Jed nym z or ga ni za to rów
im pre zy był Urząd Mia sta, a
ho no ro wy pa tro nat ob jął nad
nią pre zy dent Mi ro sław Mi -

lew ski. – Uda ło nam się
zmniej szyć w Płoc ku bez ro bo -
cie z 20 do 10 proc., ale to
jesz cze nie jest po wód do ra -
do ści – mó wił pre zy dent. –
Nie tyl ko mo im ma rze niem
jest ob ni że nie te go wskaź ni -
ka. Chciał bym, że by za czte ry
la ta bez ro bo cie by ło w gra ni -
cach 5 pro cent.

Te mat te go rocz nych, ju bi le -
u szo wych tar gów brzmiał „Od
edu ka cji przez in no wa cje do
za trud nie nia”, a przyb li że niem
te go za gad nie nia za ję li się
pod czas kon fe ren cji przed sta -
wi cie le płoc kich firm i szkół
wyż szych. (ab)

Pra co daw ca na ta cy
Wiel kim za in te re so wa niem cie szy ły się XV Tar gi Pra cy,
któ re tym ra zem zor ga ni zo wa ne zo sta ły na sta dio nie
miej skim. Swo je pro po zy cje przed sta wi ło po nad 50 wy s-
taw ców. 

Bez poś red ni kon takt z przed sta wi cie la mi firm 
i in sty tu cji to pod sta wo wy wa lor tar gów
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Przy pom nij my, że do zda rze nia do szło w no cy 4 wrześ nia. Gdy
fun kcjo na riu sze zo ba czy li jak groź na jest sy tu a cja z na ra że niem
zdro wia przy stą pi li do ak cji. Sier żant szta bo wy Ro bert Le o nar -
czyk wy wa żył drzwi wej ścio we do miesz ka nia, a sier żant Ro man
Bień kow ski wyrwał kra tę z ok na lo ka lu na par te rze. (m.d.)

Za od wa gę i po świę ce nie
Po li cjan ci, któ rzy ura to wa li trzy o so bo wą ro dzi nę z pło ną -
ce go miesz ka nia przy ul. Kre dy to wej otrzy ma li na gro dy
Ma zo wiec kie go Ko men dan ta Wo je wódz kie go Po li cji.

Ko men dant miej ski Je rzy Kal bar czyk (z pra wej) 
wrę czył na gro dy Ro ma no wi Bień kow skie mu 

(pier wszy z le wej) i Ro ber to wi Le o nar czy ko wi
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Kon kurs „Gmi na atrak cyj -
na tu ry stycz nie”, skie ro wa ny
do sa mo rzą dów, któ re w sek -
to rze tu ry stycz nym upa tru ją
szan sy roz wo ju, or ga ni zo wa -
ny był po raz dru gi. Cer ty fi -
kat otrzy ma ły gmi ny naj bar -
dziej za an ga żo wa ne w roz wój
tu ry sty ki. Oce nie po dle ga ły
dzia ła nia z lat 2008-2009,
pod no szą ce atrak cyj ność tu -
ry stycz ną oraz pro mu ją ce tu -
ry sty kę re gio nu. 

Kon kurs „Sa mo rząd Przy-
jaz ny Przed się bior czo ści” or -
ga ni zo wa ny był po raz pią ty.

Na gro dzo no w nim gmi ny,
któ re swo ją lo kal ną po li ty ką
za chę ca ją do in we sto wa nia na
ich te re nie, wska zu jąc moż li -
wo ści oraz te re ny in we sty cyj -
ne, a tak że po tra fią zad bać
o ist nie ją ce pod mio ty gos po -
dar cze. Płock otrzy mał ty tuł
„Sa mo rząd Przy jaz ny Przed-
się bior czo ści” już po raz dru gi.
W ubieg ło rocz nej edy cji za jął
II miej sce. 

Or ga ni za to ra mi kon kur sów
są: Eu ro pa 2000 Con sul ting
oraz Ma zo wiec kie Zrze sze nie
Prze my słu i Usług. (ag)

Atrak cyj na i przy jaz na
Płock otrzy mał cer ty fi kat „Gmi na Atrak cyj na Tu ry stycz nie” oraz III miej sce
w kon kur sie „Sa mo rząd Przy jaz ny Przed się bior czo ści 2010”. Wy róż nie nia
przyz na wa ne są pod pa tro na tem Mi ni ster stwa In fra struk tu ry. 
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Dom Po mo cy Spo łecz nej
„Przy jaz nych Serc” wspól nie 
z Kra jo wym Sto wa rzy sze niem
na Rzecz Dzie ci Nie peł no -
spraw nych „Po moc Dzie ciom”
zor ga ni zo wa ły spot ka nie in te -
gra cyj ne, a wcześ niej kon kurs
pla stycz ny. – Uwol nić mo ty la ze
swe go ko ko nu, to ina czej dać
du szę czło wie ko wi, któ ry chce
żyć, ale ze swo im ka lec twem (...)
My też ma my pra wo do ży cia jak
zdro wi – to ko lej ne prze sła nie 
z utwo ru nie peł no spraw nej au -
tor ki. – Sło wa wier sza są bar dzo
in spi ru ją ce, mó wią o tym, że są
lu dzie po trze bu ją cy wspar cia, a
z na szą po mo cą sto ją ce przed
ni mi ba rie ry mo gą zo stać prze -
ła ma ne – pod kre ślał Piotr Ostro -
wic ki, dy rek tor „Przy jaz nych
Serc”. 

Pla stycz nie o ma rze niach
W spot ka niu wzię li udział

przed sta wi cie le in sty tu cji i pla -
có wek dzia ła ją cych na rzecz
śro do wi ska osób nie peł no -
spraw nych, a tak że po do piecz ni
Śro do wi sko we go Do mu Sa mo -
po mo cy nr 1 i 2, War szta tów
Te ra pii Za ję cio wej przy pa ra fii
św. Ja ku ba w Imiel ni cy, DPS z

Ha mer ni, Bą dzy nia i oczy wi ście
gos po da rza spot ka nia – DPS
„Przy jaz nych Serc”. Oni też by -
li au to ra mi prac na de sła nych na
kon kurs. Wszyst kie zo sta ły na -
gro dzo ne – bez wska zy wa nia na
ko lej ność miejsc. – Są pięk ne,
ko lo ro we i opi su ją róż ne as pek -
ty ży cia nie peł no spraw nych –
mó wi ła Ewa Przy by liń ska, któ ra
w płoc kim DPS pro wa dzi ar tte -

ra pię. – Jest na nich nie bo, ro -
dzi na, wol ność – war to ści waż -
ne dla każ de go czło wie ka. Po -
ma gaj my uwol nić na szym po do -
piecz nym, a tak że nam sa mym,
ma rze nia i pra gnie nia. 

Przy kład dla in nych
Uczest ni cy spot ka nia bar dzo

ciep ło przy ję li wy stęp Ka ta rzy -
ny Ur ba no wicz, któ ra przej mu -
ją co wy ko na ła utwo ry z re per tu -
a ru m.in. An ny Jan tar, An ny
Ger man i Edy ty Gep pert. Grom -
kie okla ski otrzy mał też zes pół
„Roz śpie wa ne Ser ca” dzia ła ją cy
przy płoc kim DPS za przed sta -
wie nie „Do gra ją cej sza fy gro sik
wrzuć”.

Za pro sze ni go ście mo gli zo -
ba czyć tak że wa run ki, w ja kich
miesz ka ją po do piecz ni DPS
„Przy jaz nych Serc” oraz poz nać
róż no rod ne for my pro wa dzo nej
tu te ra pii. – Ta pla ców ka nie od -
bie ga w ni czym od stan dar dów
eu ro pej skich – mó wił Sta ni sław
Le wan dow ski, pre zes Sto wa -
rzy sze nia „Po moc Dzie ciom”. –
Mo że być przy kła dem dla in -
nych, bo tu wzo ro wo trosz czą
się o oso by nie peł no spraw ne. 

Ali na Bo czkow ska

Mo tyl drze mie w każ dym
Uwol nić mo ty la to zna czy uwol nić się od smut ku i sa mot no ści – ten frag ment
wier sza Alek san dry Do bros ze Śro do wi sko we go Do mu Sa mo po mo cy w Pa bia-
ni cach stał się mot tem do dzia łań in te gra cyj nych po dej mo wa nych przez róż -
ne in sty tu cje na Ma zo wszu.

Na kon kurs wpły nę ło 40
prac pla stycz nych, oce nie pod-
da no 36. Ko mi sja w skła dzie:
To masz Gor czy ca – rzecz -
nik osób nie peł no spraw nych
UMP, Ka ta rzy na Mi chal ska –
dy rek tor Wy dzia łu Zdro wia 
i Spraw Spo łecz nych Urzę du
Mia sta, Ma ria Gład ka z MOPS
i Mi ko łaj Ła kom ski – pla styk
mia sta, przyz na ła 3 na gro dy i 3
wy róż nie nia. Pier wsze miej sce
zdo był Fi lip Resz czyń ski (Nie -
pub licz ne Gim na zjum Ka to lic -
kie w Si ko rzu), II miej sce –
Bar tło miej Lu biń ski (MOPS),
III miej sce – Ol ga Mło dzie -
jew ska (I Gim na zjum PUL).

– Au to rzy na gro dzo nych prac
na wią za li do mot ta, któ rym by ły
sło wa z „Hym nu Nie peł no -
spraw nych” au tor stwa A.
Miesz kow skie go: Ku le ją ce go
wi dzia no Anio ła/ któ ry po nie bie
swo bod nie szy bo wał./ Wszyst ko
się mo że zda rzyć! – wo łał,/ je śli
uwie rzyć w sie bie zdo łasz...” –
pod kre śla Mał go rza ta Ko per,
kie row nik ŚDS nr 2. (rł) 

Dom Pod Anio łem
Śro do wi sko wy Dom Sa mo po mo cy nr 2 ma już swo je lo go.
Je go au to rem jest Fi lip Resz czyń ski, któ ry za jął pier wsze
miej sce w kon kur sie roz pi sa nym przez pla ców kę.

Pre zy dent Płoc ka in for mu je miesz kań ców, że do 11
li sto pa da 2010 r. wy bor ca po sia da ją cy: orze cze nie
o znacz nym lub umiar ko wa nym stop niu nie peł no spraw -
no ści al bo orze cze nie or ga nu ren to we go, rów noz nacz ne
na mo cy prze pi sów usta wy z dnia 27 sier pnia 1997 r.
o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej oraz za trud nia -
niu osób nie peł no spraw nych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14,
poz. 92, z późn. zm.), jak rów nież wy bor ca, któ ry naj -
póź niej w dniu gło so wa nia koń czy 75 lat mo że udzie lić
peł no moc nic twa do gło so wa nia w je go imie niu.

Wnio ski o udzie le nie peł no moc nic twa na le ży skła dać
do Pre zy den ta Płoc ka. Do wnio sku na le ży do łą czyć ko -
pię ak tu al ne go orze cze nia wła ści we go or ga nu orze ka ją -
ce go o usta le niu stop nia nie peł no spraw no ści oso by
udzie la ją cej peł no moc nic twa.

Dru ki wnio sków moż na po brać i zło żyć w Wy dzia le
Spraw Ad mi ni stra cyj nych Od dzia le Spraw Oby wa tel -
skich UMP, tj. Biu rze Ob słu gi Klien ta, sta no wi sko nr 3,
wej ście od ul. Zduń skiej, Punktcie Ob słu gi Klien ta
w Ga le rii Wi sła, ul. Wy szo grodz ka 144.

Do dat ko we in for ma cje: tel. 24/367 15 93, 364 76 41,
367 1487, 367 15 60. (bp)

In for ma cja 
Pre zy den ta Mia sta Płoc ka 
do ty czą ca gło so wa nia przez peł no moc ni ka
w wy bo rach sa mo rzą do wych do rad gmin, 
rad po wia tów i sej mi ków wo je wództw oraz wy -
bo rów wój tów, bur mi strzów i pre zy den tów
miast za rzą dzo nych na 21 li sto pa da 2010 r.

ŚDS nr 2 pro wa dzo ny
przez MOPS jest pla ców -
ką po by tu dzien ne go dla
osób nie peł no spraw nych
in te lek tu al nie. 

W zajęciach biorą udzi-
ał m.in. ab sol wen ci szkół
spe cjal nych, by li uczest-
ni cy war szta tów te ra pii
za ję cio wej. W Domu or -
ga ni zo wa ne są za ję cia 
o cha rak te rze te ra pe u tycz -
nym, wspie ra ją cym, usa -
mo dziel nia ją cym. 

Ka ta rzy na Ur ba no wicz
wzru szy ła uczest ni ków

swo im śpie wem
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O tym jak waż ne jest sło wo
mó wił mło dzie ży ak tor płoc kie -
go te a tru Ma riusz Po go now ski.

– Sło wem moż na bu do wać i bu -
rzyć, moż na ko goś ura to wać 
i za bić. Waż ne jest też to, w ja ki
spo sób mó wi my. Mło dzież
mog ła, ko rzy sta jąc z uwag ak to -
ra, zmie rzyć się z róż ny mi tek-
sta mi. – Spró buj po wie dzieć to
jak ma zgaj, a ty jak od czaj na
ba ba – in stru o wał pier wszych
od waż nych, któ rzy zgło si li się
do prze czy ta nia frag men tu pro -
zy. Pró bo wa no też zna leźć spo -
so by na in ter pre ta cję „Pa na Ta -
de u sza”. – Z mi ło ścią, slan giem,
ze zło ścią, jak w hip ho pie – pa -
da ły pro po zy cje i wi dać by ło, że
mło dzie ży co raz bar dziej po do -
ba się ta za ba wa sło wem. 

Pod czas spot ka nia wrę czo no
też na gro dy la u re a tom prze pro -
wa dzo ne go wcześ niej kon kur su
pla stycz ne go. Ucz nio wie pod-
sta wó wek mie li do wy ko na nia
za kład ki do ksią żek, a gim na -

zja li ści pro jekt okład ki ulu bio -
nej książ ki. W młod szej gru pie
pier wsze miej sce za jął Szy mon
Kwa si bor ski z SP 11, dru gie
Ma te usz Tu ge man z SP 21, 
a trze cie Alek san dra Mań kow -
ska z SP 3. Wśród gim na zja li -
stów try um fo wa li ucz nio wie
G5, któ rzy po dzie li li mię dzy
sie bie pre mio wa ne miej sca –
pier wsze za jął Da wid Gór ski,
dru gie Ma rio la Ma la now ska,
trze cie Aga ta Sza bat. 

Opra wę mu zycz ną im pre zy
za pew nił zes pół „Mar chew ko -
we Po le” dzia ła ją cy w G5 pod
kie run kiem Ga brie la Sie radz -
kie go. Jed nym z pun któw pro-
gra mu był też kon kurs wie dzy 
o bib lio te ce. Im pre za mia ła
właś nie pod kre ślić, jak waż ną
ro lę w edu ka cji od gry wa ją bib-
lio te ki szkol ne.

Ali na Bo czkow ska

Hip hop i od czaj na ba ba 
Od wa ria cji na te mat in ter pre ta cji tek stu roz po czę ło się spot ka nie w Gim na zjum nr 5,
któ re zor ga ni zo wa no z oka zji Mię dzy na ro do we go Mie sią ca Bib lio tek Szkol nych.

Mło dzież szu ka ła 
spo so bów na in ter pre to -

wa nie tek stu
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To tyl ko niek tó re atrak cje,
ja kie cze ka ły na uczest ni ków.
W war szta tach, pre lek cjach 
i dy sku sjach pa ne lo wych
wzię ło udział pra wie 200 osób. 

W cza sie im pre zy od by ło
się po nad 40 róż ne go ro dza ju
spot kań, m.in. ca łod nio we
blo ki po świę co ne man dze 
i ani me, Star Wars czy LAR-
Po wi. Był też po kaz od bi ja -
nia za kład ni ków przy go to wa -
ny przez Sto wa rzy sze nie Mi -
łoś ni ków ASG „SFO RA” 
w Płoc ku. Bar dzo spo do bał
się tak że po kaz walk Brac twa
Ry cer skie go. 

W cza sie dni fan ta sty ki
mia ły rów nież miej sce ta kie
in te re su ją ce wy da rze nia, jak
Zlot Tol kie now ski Sto wa rzy -
sze nia Mi łoś ni ków Śró dzie -
mia „En no rath”, pre zen ta cja

sy ste mu bi tew ne go „Woj na -
cja” czy też Gry Wy o braź ni
„Ge od i No ad”. Dy sku sjom
to wa rzy szy ła go rą ca at mo-

s fe ra. Wy wo ła ny przez „Ju lu” 
i „Tsu ki” te mat „O czym mi -
łoś ni cy fan ta sy bo ją się roz-
ma wiać” w kon tek ście ani me
i man gi ujaw nił, jak ogrom ne
spek trum obej mu je fan ta sty -
ka, od baś ni przez scien ce -
fic tion, a na ja poń skiej man -
dze koń cząc.

Im pre za od by ła się w Zes po -
le Szkół nr 1, gdzie dzię ki go -
ścin no ści dy rek to ra szko ły Ja -
na Ka szu by od po nad ro ku
spo ty ka ją się człon ko wie Płoc -
kie go Klu bu Fan ta sty ki oraz
za przy jaź nio ne go Brac twa Ry -
cer skie go „Ex ca li bur” i Wol-
ne go Ry cer stwa Księ stwa
Płoc kie go. VI Płoc kie Dni
Fan ta sty ki za koń czy ły wi do -
wi sko we spek ta kle świat ła 
i dźwię ku. 

Grze gorz Szcze cho wicz

Fan ta sycz na im pre za
Pod czas VI Płoc kich Dni Fan ta sty ki moż na by ło wcie lić się w jed ną z po sta ci ma -
gicz ne go świa ta War ham mer Fan ta sy Ro le play, wziąć udział w kon kur sie szer -
mier skim na broń bez piecz ną, spraw dzić swo ją zna jo mość po wie ści Tol kie na
czy też zbu do wać ogrom ne go Smo ko -Piz zo -Zor da.

Or ga ni za to rem kon kur su
jest III Li ce um Ogól noksz tał -
cą ce w Płoc ku, a pa tro na tem
ob ję li go Ma zo wiec ki Ku ra tor
Oświa ty i Rek tor UKSW 
w War sza wie. Je go ce lem jest
po pu la ry za cja wśród ucz niów
po nad cza so wych, uni wer sal -
nych war to ści za war tych 
w „Księ dze ksiąg” i przyb li że nie
jej ar ty stycz nej do sko na ło ści.

Po eli mi na cjach szkol nych do
fi na łu zo sta ło zak wa li fi ko wa -
nych po nad 40 uczest ni ków.
Zwy cięz cą w ka te go rii re cy ta -
cja i la u re a tem głów nej na gro dy
– in dek su na UKSW – zo stał
Adam Ko wal ski, uczeń Ka to -
lic kie go Li ce um Ogól noksz tał -
cą ce go im. Sta ni sła wa Kost ki 
w Si ko rzu. Dru gie miej sce za jął
Da riusz Dol ny, uczeń Zes po łu

Szkół Za wo do wych nr 2 
w Płoc ku, a trze cie Adrian Sul -
kow ski z III LO w Płoc ku. Wy -
róż nie nia otrzy ma ły – An na
Bar tos z V LO w Ra do miu oraz
Aga ta Gło wac ka z Ogni ska Pra -
cy Po zasz kol nej w Sier pcu.

Po ka za no też czte ry etiu dy
te a tral ne, spoś ród któ rych naj -
wy żej oce nio no in sce ni za cję 
w wy ko na niu ucz niów V LO
w Ra do miu pt. „Na wró ce nie”.
Dru gie miej sce za „Śmierć
Chry stu sa” przyz na no zes po -
ło wi z III LO w Płoc ku. 

Or ga ni za to rzy pla nu ją w
przy szłym ro ku wpro wa dze -
nie trze ciej ka te go rii – mo no -
dram. (kw)

Bib lij ne in spi ra cje
In deks na Uni wer sy tet Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go
był głów ną na gro dą w fi na le IX edy cji wo je wódz kie go
kon kur su „Księ ga nad Księ ga mi” – re cy tu je my Bib lię.
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La u re a ci, or ga ni za to rzy i ju ro rzy
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Na uro czy stość 22 paź dzier -
ni ka przy by li przed sta wi cie le
władz mia sta, ku ra to rium
oświa ty, by li dy rek to rzy III
LO i przed sta wi cie le in nych
pla có wek. – Przez re mont
stra ci liś my 5 sal lek cyj nych,
ale zy ska liś my 6 – żar to wał dy -
rek tor Krzysz tof Wiś niew ski.
– Nie o licz bę jed nak cho dzi
tyl ko o ja kość i kom fort pra cy,
za rów no ucz niów jak i na u czy -
cie li. Ta prze mia na jest czymś
nie by wa łym. Ma my obiekt na
mia rę wyz wań XXI wie ku. 

Po dob nie jak dy rek tor, wła -
dzom mia sta po dzię ko wa ła
Ka ta rzy na Gó ral ska – ma zo -
wiec ki wi ce ku ra tor oświa ty,
która jeszcze jako dy rek tor III
LO roz po czę ła ne go cja cje z
miastem na te mat prze bu do wy
szko ły. – Dzię ku ję pa nu, pa nie
pre zy den cie, że do trzy mał pan
sło wa i nie szu kał wyjść poś -
red nich, ale otwo rzył się na
na sze po trze by.

Szko ła fak tycz nie na bra ła
no we go wy glą du dzię ki prze-
bu do wie ele wa cji wej ścio wej,
dziś cał ko wi cie przesz klo nej, 
z pod ja zdem dla osób nie peł -

no spraw nych i z wej ściem od
ul. Łu ka sie wi cza.

– Wra ca my do ko rze ni. Do
szko ły wcho dzi się no wym –
sta rym wej ściem – mó wił dy -
rek tor. Nad sta rą par te ro wą
czę ścią zo sta ła do bu do wa na
jed na kon dy gna cja, na któ rej
pow sta ły kla sy, świet li ca oraz
po miesz cze nia po moc ni cze. Ze
świet li cy, dzię ki szkla ne mu
fron to wi, roz cią ga się wi dok na
plac głów ny. Wschod nie skrzy-
dło szko ły prze pro jek to wa no
tak, by na par te rze zna laz ła się
szat nia oraz po miesz cze nie dla
och ro ny. W skrzy dle za chod -
nim, nad czę ścią ku chen ną, są
sa le dy dak tycz ne z klat ką scho -
do wą zew nętrz ną. Po nad to 
w sta rej czę ści bu dyn ku: sto -
łów ce, kuch ni i za ple czu zo sta -
ła wy mie nio na in sta la cja elek-
trycz na, wy re mon to wa no też
ko ry ta rze kla tek scho do wych 
i ła zien ki, sa la kom pu te ro wa
zy ska ła zaś no we kom pu te ry.

Po ofi cjal nym otwar ciu i po -
świę ce niu obiek tu przez bi sku -
pa Pio tra Li be rę wszy scy ru -
szy li na zwie dza nie obiek tu.

(rł)

Nie by wa ła prze mia na
Naj wię kszym wy da rze niem, a jed no cześ nie pre zen tem
na ju bi le u sz 40-le cia III LO, by ło ofi cjal ne otwar cie no we -
go skrzy dła, bo fak tycz nie obiekt jest użyt ko wa ny już 
od 1 wrześ nia. 

Go ście w to wa rzy stwie ucz niów 
zwie dzi li no we skrzy dło szko ły
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Szu ka my Mło dych Ta len -
tów to ty tuł XII Kon kur su Pio -
sen ki Dzie cię cej i Mło dzie żo -
wej, któ ry od był się w Spół -
dziel czym Do mu Kul tu ry. 
W te go rocz nej edy cji za pre -
zen to wa ło się 27 uczest ni ków
w ka te go rii so li ści oraz trzy
zes po ły mu zycz ne z pod sta wó -
wek i gim na zjów z Płoc ka 
i po wia tu płoc kie go. La u re a ci

otrzy ma li na gro dy rze czo we, 
a wszy scy uczest ni cy upo min -
ki. Spe cjal ną na gro dę kie row -
ni ka Zes po łu Spo łecz no – Kul-
tu ral ne go SDK Jad wi gi Kor-
nesz czuk otrzy mał Ga briel
Sie radz ki, na u czy ciel z Gim-
na zjum nr 5 za sze rze nie kul tu -
ry mu zycz nej w śro do wi sku
dzie ci i mło dzie ży szkol nej. 

(mk)

Mło dzi na sce nie
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Uro czy stość ob cho dzo no,
jak co ro ku, 14 paź dzier ni ka w
sa li kon cer to wej Pań stwo wej
Szko ły Mu zycz nej. W obec no -
ści przed sta wi cie li ku ra to rium
oświa ty, rek to rów wyż szych
uczel ni, związ ków za wo do -
wych, ro dzi ców i ucz niów pre -
zy dent po dzię ko wał za wkład
w kształ ce nie, pra cę z ucz nia -
mi i za dzia łal ność szkol ną.

Przy pom niał, że znacz na
część bu dże tu Płoc ka przez na -
czo na jest na wy dat ki na
oświa tę – re mon ty i in we sty -
cje, pod wyż ki dla na u czy cie li,
sty pen dia dla ucz niów. Sa mo -

rząd wspie ra też dzia łal ność
kul tu ral ną i spor to wą szkół.

Mi ro sław Mi lew ski pod kre -
ślał, że w cią gu ostat nich oś miu
lat do da tek mo ty wa cyj ny w
Płoc ku wzrósł z 2 do 10 pro cent.
Sta ni sław Nisz tor, szef płoc kie -
go Związ ku Na u czy ciel stwa
Pol skie go za pro po no wał, aby tę
ten den cję wzro sto wą utrzy mać
w przy szłym ro ku. O pod wyż ki,
ale pła cy za sad ni czej na u czy cie -
li i ne go cja cje w tej spra wie
przed kon stru o wa niem przy szło -
rocz ne go bu dże tu po pro sił rów -
nież Ma rek Krysz to fiak, szef
oświa to wej „So li dar no ści”. (rł) 

Święto edukacji
70 pra cow ni ków płoc kiej oświa ty otrzy ma ło od Pre zy den ta
Płoc ka na gro dy pie nięż ne z oka zji Dnia Edu ka cji Na ro do wej.

Pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski gra tu lo wał 
na gro dzo nym na u czy cie lom 
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Ju bi le u szo wą im pre zę zor-
ga ni zo wa no w śro dę 13 paź -
dzier ni ka w sie dzi bie pla ców ki
przy Ka zi mie rza Wiel kie go
27. Płoc ki Od dział SOP pow-
stał w 1989 ro ku z ini cja ty wy
Ali cji Ka li szuk, któ ra do dziś
peł ni fun kcję pre ze sa.

– Na ma wia łem pa nią pre zes
przez pięć lat. Nie ła twa to by ła
spra wa. Swo je de cy zje po dej -
mo wa ła z wiel ką roz wa gą 
i ostroż nie, ni gdy po chop nie –
mó wił „oj ciec chrzest ny” płoc -
kie go SOP An to ni Stark z od -
dzia łu to ruń skie go.

Pier wsi w kra ju
Po cząt ko wo nie my śla no 

o za kła da niu szkół. Ka li szuk
przyz na je, że naj waż niej szym
za da niem by ło po zy ska nie wła ś-
ci wych lu dzi. Dwa dzie ścia lat
te mu ja ko me to dyk kształ ce nia
usta wicz ne go mia ła już roz leg łe
kon tak ty, przy jaź ni ła się z wie-
lo ma na u czy cie la mi. Część 

z nich prze ko na ła, że war to dzia -
łać w or ga ni za cji po za rzą do wej.
Po co? W cza sach, gdy na
wszyst ko bra ko wa ło pie nię dzy,
to by ła szan sa, aby re a li zo wać
włas ne po my sły, tj. kon fe ren cje

me to dycz ne dla dy rek to rów
szkół i na u czy cie li. Wów czas
SOP sprzy ja ło za rów no Mi ni -
ster stwo Edu ka cji Na ro do wej,
jak i Oś ro dek Do radz twa Na u -
czy cie li. Do pie ro re for ma oświa-

to wa z 1991 r. poz wa la ją ca
otwie rać nie pub licz ne szko ły,
da ła SOP no we moż li wo ści. –
By liś my wów czas pier wszą or -
ga ni za cją w Pol sce, któ ra otwo -
rzy ła nie pub licz ną pla ców kę 
– Po li ce al ne Stu dium Za wo do we
– wspo mi na Ali cja Ka liszuk.
W na stęp nych la tach uru cho mio -
no ko lej ne: Tech ni kum Za wo do -
we i Li ce um Ogól noksz tał cą ce.
Do ubieg łe go ro ku mu ry szko ły
opu ści ło bli sko 2600 ab sol wen -
tów róż nych ty pów szkół ma ją -
cych cer ty fi ka ty „szko ły z kla są”
i „szko ły bez prze mo cy”.

Am bit ne pla ny
Płoc ki Od dział SOP był też

or ga ni za to rem kil ku kon fe ren cji
o za się gu re gio nal nym i ogól no -
pol skim, m.in. w 1997 r. 
i w 2001 r. (dla dy rek to rów
szkół SOP w Pol sce przy współ -
pra cy z Ra dą Na u ko wą ZG SOP
w War sza wie). Wy dał też dwie
pub li ka cje. Pier wsza z nich pod

re dak cją Ali cji Ka li szuk no si ty -
tuł „W dro dze do szko ły spo -
łecz nej, przy jaz nej i wy ma ga ją -
cej”. Za ta ką uwa ża włas ną pla -
ców kę. – Naj waż niej sze są dla
mnie opi nie ro dzi ców, któ rzy
dzię ku ją za to, że szko ła nie tyl -
ko uczy, ale i wy cho wu je, że jest
bez piecz na – nikt ni ko go nie
upo ka rza, nikt nie czu je się wy-
klu czo ny – za pew nia.

W 2005 r. SOP otwo rzył pub-
licz ne Li ce um Ogól noksz tał cą -
ce go dla mło dzie ży, od wrześ nia
2008 r. – LO dla do ro słych, rów -
nież pub licz ne. Pla ny na przy -
szłość nie są wy gó ro wa ne, ale
am bit ne. SOP za mie rza uru cho -
mić od wrześ nia 2011 r. gim na -
zjum. Pa ni pre zes ma rzy się
rów nież po wrót do or ga ni zo wa -
nia kon fe ren cji me to dycz nych.

Ju bi le usz od był się w ra mach
Ty god nia Kul tu ry Chrze ści jań -
skiej (od 2007 r. szko ła no si im.
ks. Ja na Twar dow skie go). Był
wy kład Wal de ma ra Smasz cza 
o uni wer sal nym prze sła niu po-
e zji ks. Ja na i pa pie ża Ja na Pa wła
II oraz przed sta wie nie w wy ko -
na niu ucz niów li ce um, a po tem
dłu gie roz mo wy o przy szło ści
sto wa rzy sze nia i pol skiej oś-
wia ty. (rł)

Od le wej: prof. Sta ni sław Ka czor – prze wod ni czą cy 
Ra dy Na u ko wej przy Za rzą dzie Głów nym SOP, An to ni
Stark – pre zes Od dzia łu SOP w To ru niu, Ali cja Ka li szuk

– pre zes płoc kie go od dzia łu SOP, El żbie ta Stark 
z to ruń skie go od dzia łu SOP
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Dla ucz niów i na u czy cie li
Sto wa rzy sze nie Oświa tow ców Pol skich w Płoc ku koń czy 20 lat. Pow sta ło z chę ci pod no sze nia kwa li fi ka -
cji i kom pe ten cji na u czy cie li. Po tem za czę ło za kła dać szko ły.

W tra sę li czą cą po nad 1200
km uda li się w pięć osób. Or -
ga ni za to rem raj du był Pa ra fial -
no – Ucz niow ski Klub Spor to -
wy „Vik to ria”. – Spot ka nia 
z ucz nia mi gim na zjów i szkół
po nad gim na zjal nych roz po -
czy na my od emi sji do ku men -
tal ne go fil mu „Ka tyń”, któ ry
ku pi liś my w mu ze um w Ka ty -
niu – mó wi Le szek Brze ski,
pre zes „Vik to rii”. – Jest to film
zro bio ny przez Ro sjan, ale
chcę us po ko ić – zgod ny 
z praw dą hi sto rycz ną i po ka zu -

ją cy roz mia ry zbrod ni do ko na -
nej na pol skich ofi ce rach. 

Uczest ni cy raj du przyb li ża -
ją mło dzie ży tak że in ne miej -
sca zwią za ne z hi sto rią Pol ski,
któ re zna laz ły się na tra sie ich
wy pra wy. – Gi by w woj. po d-
la skim, wieś, w któ rej za trzy -
ma liś my się przy pom ni ku
ofiar NKWD za mor do wa nych
w lip cu 1945 r., cmen tarz na
Ros sie w Wil nie, uro czy sko
Ku ro pa ty na Bia ło ru si, gdzie
zo sta ły od kry te ma so we gro by
lu dzi roz strze la nych przez

NKWD w la tach 1937–1941 –
wy li cza Brze ski.

Ko lej ne miej sce naz na czo ne
tra gicz nie dla Po la ków to Smo -
leńsk, gdzie w ka ta stro fie sa -
mo lo to wej 10 kwiet nia br. zgi -
nął pre zy dent Pol ski Lech Ka -
czyń ski, je go mał żon ka Ma ria 
i 94 oso by, spoś ród któ rych
wie le peł ni ło waż ne fun kcje
pub licz ne. – Opo wia da my tak -
że o na szych spot ka niach 
z przed sta wi cie la mi ru chu de -
mo kra tycz ne go na Bia ło ru si –
mó wi pre zes „Vik to rii”. – Bar -
dzo bu du ją ca jest dla mnie po -
sta wa ucz niów. Słu cha ją w sku -
pie niu, a póź niej jest ży wa dy -
sku sja. Wi dać, że in te re su ją się
hi sto rią swo jej oj czyz ny. 

W spra wie zor ga ni zo wa nia
spot ka nia moż na kon tak to wać
się z Lesz kiem Brze skim pod
nr tel. 604 976 123.

Klub „Vik to ria” prze pro wa -
dził też zbiór kę po dręcz ni ków
do na u ki ję zy ka pol skie go dla
klas I-III. – Był bar dzo du ży
odzew, otrzy ma liś my wie le ksią -
żek, któ re wkrót ce zo sta ną prze -
ka za ne Sto wa rzy sze niu „Dom
Pol ski” w Smo leń sku w Ro sji –
in for mu je Brze ski. (ab)

Lek cje pa trio tyz mu
W sier pniu wy ru szy li na ro we rach z Płoc ka do Ka ty nia. Po dro dze od wie dza li miej sca
zwią za ne z mar ty ro lo gią Po la ków, te raz opo wia da ją o tym mło dzie ży.

Leszek Brzeski opowiada młodzieży o wyprawie do Katynia
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W mar cu w To wa rzy stwie
Na u ko wym Płoc kim Sa wic ki
tłu ma czył dłu go i cier pli wie
dla cze go licz by przed sta wio ne
na re kla mach ban ków w rze -
czy wi sto ści są wie le ra zy wię -
ksze. Tłu ma czył rów nież, jak 
i gdzie szu kać ukry tych kosz -
tów i dop łat, ba... stwo rzył 
na wet kal ku la tor kre dy to wy 
w po sta ci su wa ka lo ga ryt micz -
ne go, któ ry poz wa la w pro sty 
i szyb ki spo sób ob li czyć od set -
ki i rze czy wi ste opro cen to wa -
nie kre dy tu. Po tem za czął
otrzy my wać ma i le i te le fo ny 
z py ta nia mi co zro bić, aby nie
po gu bić się w „pro cen tach”.
Za in te re so wa nie by ło tak du -
że, że Sa wic ki zde cy do wał się
wy dać książ kę. W „Ana li zie
kre dy tu, czy li jak się nie dać
oszu kać” wy kła da „na chłop s-
ki ro zum” róż ni ce po mię dzy
pro cen tem no mi nal nym (tym 
z re kla my), a rze czy wi stym
(tym któ ry bę dzie my wpła cać
do ban ku) oraz po mię dzy ra ta -
mi ma le ją cy mi a sta ły mi (wy -
bie ra ny mi czę ściej, a zwy kle
nie ko rzyst ny mi dla kre dy to -
bior ców). Uczy też jak spraw -
dzać kre dyt, czy li ob li czać od -
set ki i pro cent rze czy wi sty.

– Sen sem tej książ ki jest
obu dze nie z tra gicz ne go le tar -
gu nie świa do mych Po la ków
bez sen sow nie tra cą cych swo je
pie nią dze – pi sze we wstę pie

au tor, pod kre śla jąc, że są to
wy łącz nie je go po glą dy, „któ -
rych jed nak nikt ni gdy nie za-
k we stio no wał”.

Sa wic ki za nim zo stał eme -
ry tem i „spe cja li stą” w spra -
wie kre dy tów, zdo był m.in.
ty tuł eko no mi sty (1964) 
i ukoń czył pier wsze stu dium
po dy plo mo we w za kre sie
kom pu te rów (1973). W la tach
1962-77 pra co wał m.in. 
w Mo sto sta lu ja ko kie row nik
bu do wy zbior ni ków ku li stych
ra fi ne rii w Płoc ku oraz głów -
ny tech no log bu do wy Za kła -
dów Azo to wych w Pu ła wach.
Po tem był pra cow ni kiem Mi -
ni ster stwa Na u ki Szkol nic twa
Wyż sze go i Tech ni ki. La ta
1987 – 1992 spę dził w USA
(emi gra cja po li tycz na) pra cu -
jąc w dru kar ni. Po przy jeź -
dzie do Pol ski pro wa dził
włas ny za kład po li gra ficz no -
wy daw ni czy. To czło wiek
róż nych pa sji. Był au to rem
wie lu ka len da rzy, do któ rych
wpro wa dził no we da ty imie -
nin. Wy mie nić na le ży rów -
nież – jak sam to okre śla –
„zbie rac two” su wa ków lo ga -
ryt micz nych, któ re kil ka lat
te mu za pre zen to wał w TNP. 

Je go książ ka o kredytach do -
stęp na jest w płoc kich księ gar -
niach. Szcze gó ło we in for ma -
cje moż na zna leźć na stro nie
www.sa wic ki.cc. (rł)

Uwa ga! Kre dyt! 
Na pla ka cie jed ne go z ban ków ofer ta: 0 proc. pro wi zji 
i 6,99 proc. od se tek. Jed nak rze czy wi ste opro cen to wa nie
to 37 proc. plus obo wiąz ko we ubez pie cze nie w wy so ko -
ści... 63 proc. Jak to ob li czyć wy jaś nia w swo jej książ ce
płoc cza nin Woj ciech Sa wic ki. 

Po ru sza ją cy się dro gą kra-
jo wą nr 60 od stro ny Cie cha -
no wa, ja dą cy w kie run ku
Kut na, po win ni kie ro wać się
w ul. Biel ską, Al. Ja cho wi -
cza, al. Pił sud skie go, Wy szo -
grodz ką do no wej prze pra wy
mo sto wej. Wjeż dża ją cy do
mia sta dro gą wo je wódz ką nr
567 (ul. Oto liń ska) rów nież
po win ni kie ro wać się w stro -
nę Mo stu So li dar no ści. 

Po nad to ule gła zmia nie or -
ga ni za cja ru chu na skrzy żo -
wa niu al. Pił sud skie go – ul.
Oto liń ska. W ul. Oto liń skiej
od ul. Ro ze go zo sta ły wpro -
wa dzo ne trzy pa sy ru chu. 
W związ ku z tym zo stał
wpro wa dzo ny za kaz skrę tu w
le wo z ul. Oto liń skiej w tzw.

łącz nik ul. Oto liń skiej z ul.
Dwor co wą.

Uwa ga! Na uli cy Do brzy -
kow skiej, na od cin ku od ron -

da do ul. Ko le jo wej wpro wa -
dzo no ogra ni cze nie to na żu
do 16 t. 

(a.g.)

Zmia ny na dro gach
W związ ku ze zmia ną prze bie gu dróg kra jo wych nr 60 i 62 w Płoc ku, Miej ski 
Za rząd Dróg in for mu je, że od 21 paź dzier ni ka zo stał zam knię ty dla ru chu 
cięż kie go most im. Le gio nów Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go, a tak że 
al. Ki liń skie go i ul. Ko le jo wa na od cin ku od ron da La jo ur die do mo stu. Wy mie -
nio ne od cin ki zo sta ły poz ba wio ne ka te go rii dróg kra jo wych.

Po „sta rym” mo ście nie mo gą już jeź dzić 
po ja zdy po wy żej 16 t
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Dro ga nr 60
– od ci nek bez naz wy – od gra ni cy mia sta, Most

So li dar no ści – do ul. Wy szo grodz kiej
– ul. Wy szo grodz ka – od ron da Woj ska Pol-

skie go – do al. Pił sud skie go
– al. Pił sud skie go – od Wy szo grodz kiej – do

Al. Ja cho wi cza
– Al. Ja cho wi cza – od Pił sud skie go do Biel-

skiej
– ul. Biel ska – od Al. Ja cho wi cza – do gra ni -

cy mia sta

Dro ga nr 62
– ul. Pop ła ciń ska – od gra ni cy mia sta – do ul.

Por to wej
– ul. Por to wa – od Pop ła ciń skiej – do ul. Ko -

le jo wej
– ul. Ko le jo wa – od Por to wej – do ul. Kut-

now skiej

– Kut now ska – od Ko le jo wej – do uli cy bez
naz wy (gra ni ca mia sta) ron do

– uli ca bez naz wy – od Kut now skiej, Most
So li dar no ści do Wy szo grodz kiej (ron do
Woj ska Pol skie go)

– ul. Wy szo grodz ka – od ron da Woj ska Pol-
skie go – do gra nic mia sta 

Uli ce poz ba wio ne ka te go rii dróg kra jo wych
– ul. Ko le jo wa – od ron da La jo ur die – do mo -

stu im. Le gio nów Mar szał ka Jó ze fa Pił sud -
skie go

– most im. Le gio nów Mar szał ka Jó ze fa Pił-
sud skie go

– ul. Mo sto wa – od mo stu im. Le gio nów
Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go – do Ki liń -
skie go

– al. Ki liń skie go – od Mo sto wej – do Ja cho -
wi cza

No wy prze bieg dróg kra jo wych (60 i 62) w Płoc ku

Plan pra cy 
Miej skie go Zes po łu Obiek tów Spor to wych

„Kie row co zwol nij” to kam pa nia bil bor do wa, któ ra ma
przy pom nieć kie ru ją cym o za cho wa niu szcze gól nej ostroż -
no ści w re jo nach szkół. Ak cję pro wa dzi Straż Miej ska.
Fun kcjo na riu sze in for mu ją, że ro dzi ce, dy rek to rzy szkół, 
a tak że tzw. prze pro wa dza cze skar żą się na kie row ców
stwa rza ją cych swo im za cho wa niem za gro że nie dla dzie ci
be dą cych uczest ni ka mi ru chu dro go we go. (ab) 

Obiek ty MZOS

Pły wal nia Miej ska „Po do lan ka”

Pły wal nia Miej ska „Ja giel lon ka”

Pły wal nia przy Al. Ko by liń skie go

Ha la Spor to wa Bo ro wi czki

Miej skie Cen trum Spor tu

Sa la Spor to wa przy Pl. Dą brow skie go

1 li sto pa da

nie czyn ne

nie czyn ne

nie czyn ne

nie czyn ne

nie czyn ne

nie czyn ne

11 li sto pa da

14 – 22

14 – 22

nie czyn ne

nie czyn ne

14 – 22

nie czyn ne



1 listopada 2010  | Sygnały Płockie nr 19 (241)

10 |  zdrowie

W mar cu te go ro ku w Pol -
sce by ły 234 skle py (5 sie ci)
sprze da ją ce sub stan cje psy-
cho ak tyw ne tzw. do pa la cze, 
w czer wcu – 390 (6 sie ci).
Dziś mo że być ich na wet
1000. Pol ska ma jed ną z naj -
bar dziej re stryk cyj nych ustaw
an ty nar ko ty ko wych w Eu ro -
pie, a jed no cześ nie naj wię cej
tzw. smart sho pów i naj wię -
kszy z ni mi prob lem. 

Sło wo „smart” w ję zy ku an -
giel skim oz na cza „spryt ny” lub
„mą dry”. O tym jak mą drze
wal czyć z do pa la cza mi opo -
wia dał płoc kim pe da go gom
To masz Za krzew ski – ek spert 
z Kra jo we go Biu ra ds. Prze ciw -
dzia ła nia Nar ko ma nii przy 
Mi ni ster stwie Zdro wia RP. 

Ma mie nie klien ta
„Mą drość” tej bran ży po le -

ga na do sko na łej zna jo mo ści
pra wa i je go luk oraz umie jęt -
no ściach szyb kie go re a go wa -
nia na wpro wa dza ne w nim
zmia ny. Wła ści cie le sie ci do -
brze wie dzą też, co to jest
mar ke ting i bu do wa nie stra te -
gii ko mu ni ka cji. 

– Skle py z do pa la cza mi wy -
glą da ją z jed nej stro ny jak sa -
lo ny sie ci te le fo nii ko mór ko -
wej z osz klo ny mi gab lo ta mi,
ze sta wem ga dże tów (fi fek, fa -
jek, snif fe rek, bre lo ków i in -
nych ak ce so riów), z dru giej
tro chę jak no wo czes ne mu zea
– mó wił To masz Za krzew ski.
– W środ ku pa nu je pół mrok, 
a pun kto we świat ła pa da ją
wy łącz nie na pro duk ty, tzw.
„bran dy”. Cho dzi o stwo rze -
nie au ry ta jem ni czo ści, wzbu -
dze nie za in te re so wa nia. Od
po cząt ku do pa la cze by ły re -
kla mo wa ne ja ko no wość na
ryn ku (w na szej kul tu rze to co
no we jest do bre), le gal ny sub-
sty tut nar ko ty ków, któ re „nie
szko dzą” (skle py umiesz cza ją
na swych stro nach „wy ni ki ba -
dań” w ję zy ku an giel skim), 
a da ją nie za leż ność, no we
doz na nia, luz, do brą za ba wę. 

Po za tym prze wrot nie sprze -
da wa ne by ły ja ko pro duk ty
ko lek cjo ner skie, nie do spo ży -
cia, np. na wóz do kwia tów,
pro szek do pra nia. Re la tyw nie
wy so ka ce na pod no si ła war -
tość pro duk tu i wzbu dza ła po -
żą da nie. – Gdy byś my wesz li

do skle pu zna nej mar ki obu -
wia i zo ba czy li bu ty za 50 zł,
na pew no byś my ich nie ku pi li
– prze ko ny wał pre le gent. 

Czu łe kłam stwa
Do pa la cze to nic in ne go jak

mie szan ka ziół, ro ślin i syn te -
ty ków, któ re w czy stej for mie
są po pro stu nar ko ty ka mi. 
– I po dob nie jak nar ko ty ki są
uza leż nia ją ce i moż na je prze -
daw ko wać – za pew niał ek -
spert. Po za tym moż li wo ści
syn te ty zo wa nia do pa la czy są
nie o gra ni czo ne. Dla te go tak
trud na jest wal ka z ni mi. Je śli
ja ka kol wiek sub stan cja lub
pro duk ty wpro wa dza ne są na
li stę za ka za nych środ ków, re -
ak cja bran ży jest na tych mia -
sto wa. Brand, w któ re go skła -
dzie ta sub stan cja się znaj du je
i za chwi lę ma zo stać zde le ga -
li zo wa ny jest moc no pro mo -
wa ny na za sa dzie „kup do pó ki
są le gal ne”. Po tem wpro wa dza
się no wą mie szan kę. 

Oka zu je się, że czę sto znaj -
du ją się w niej nie tyl ko sub-
stan cje psy cho ak tyw ne, ale
rów nież tok sycz ne. A ich skut-
ki nie mi ną jak al ko ho lo wy

kac, ale mo gą wy wo łać nie od -
wra cal ne zmia ny w or ga ni-
z mie, m.in. do pro wa dzić do
cho ro by psy chicz nej. Czę sto
znaj du ją się w nich sub stan cje
wy wo łu ją ce prze ciw staw ne
re ak cje, np. us po ka ja ją ce i eu -
fo ry zu ją ce, co dla ukła du ner-
wo we go jest po twor nym ob -
cią że niem. – Dla te go każ dy
kto bie rze do pa la cze sta je się
kró li kiem do świad czal nym –
mó wi Za krzewski. 

Mło dzi lu dzie bio rą je
zwy kle pod czas im prez, czę -
sto po pi ja ją al ko ho lem lub
„do bie ra ją”, bo „nic nie czu -
ją” (do pa la cze dzia ła ją czę s-
to z 40 – 50 mi nu to wym
opóź nie niem). Do te go do -
cho dzi wy si łek fi zycz ny, co
gro zi od wod nie niem lub za -
pa ścią. Oczy wi ście nie ist-
nie je je den wzo rzec re ak cji.
Mo że wy stą pić: przyp ływ
ener gii, na pa dy sza łu, ale też
sta ny de pre syj ne, ha lu cy na -
cje wzro ko wo -słu cho we, 
a tak że utra ta ape ty tu, bez -
sen ność, prze krwie nie ga łek
ocz nych, wy mio ty, bie gun ka
czy utra ta przy tom no ści lub
śmierć. Wszyst ko za le ży od

sub stan cji, na tę że nia, tzw.
mik so wa nia oraz pre dys po -
zy cji psy cho fi zycz nych.

Uwa ga ro dzi ce
Po co więc bio rą? Jak za -

wsze pier wsza jest cie ka -
wość, chęć do świad cze nia
no wych prze żyć, do brej za -
ba wy. Na pew no waż na jest
do stęp ność (bo są le gal ne) i
wia ra w re kla mę (brak kry ty-
cz nej oce ny), któ ra mó wi, że
są one bez piecz ną al ter na ty -
wą środ ków nie le gal nych.

Praw dą też jest, że lu dzie,
któ rzy ma ją pa sje ży cio we,
wyz na czo ne ce le i do bre re la -
cje w do mu oraz w szko le
się ga ją po nie rza dziej. – Nic
nie za stą pi szcze rej roz mo wy,
ciep ła i zro zu mie nia w do mu,
ro dzi ców, któ rzy ma ją dla
swo je go dziec ka czas – tłu-
ma czył Za krzew ski.

W czwar tym kwar ta le 2009
roku In sty tut Mil lward Brown
SMG/KRC zre a li zo wał dla Kra-
jo we go Biu ra pro jekt ba daw czy
(na pró bie 1 tys. osób w wie ku
15-75 lat). Oka za ło się, że dwu -

krot nie wię cej miesz kań ców
wsi, niż miesz kań ców du żych
miast (pow. 500 tys. mieszk.)
uży wa ło „do pa la czy”, a naj -
wyż szy od se tek użyt kow ni ków
zna leźć moż na wśród osób 
ze śred nim wyksz tał ce niem 
(8 proc.). Dla cze go wieś? Bo
nar ko ty ki są tam mniej do stęp -
ne, a do pa la cze moż na ku pić
przez In ter net, na wet wte dy,
gdy skle py zam knie Pań stwo wa
In spek cja Sa ni tar na.

Ra do sław Ła ba rzew ski

Go to we sce na riu sze
dwugo dzin nych za jęć o
środ kach psy cho ak tyw -
nych moż na zna leźć na
kpn.gov.pl. Spo ro in for -
ma cji znaj du je się na wi t-
ry nie do pa la cze in fo.pl,
skąd moż na ścią gnąć ulot -
kę „do pa la cze – wy pa la -
cze”. In for ma cji udzie la
rów nież Wy dział Zdro wia
i Spraw Spo łecz nych
Urzę du Mia sta Płoc ka tel.
24/ 367 17 04, 367 17 20.

Szcze pie nia fi nan so wa ne z bu dże tu mia sta re a li zo wa ne są
przez NZOZ: Gryf – Med, ul. Gie rzyń skie go 17; CM Ome ga, ul.
Jas na 13; Bo ro wi czki, ul. Bo ro wic ka 3; Esku lap, ul. 1 Ma ja 7a;
Na sza Przy chod nia, ul. Czwar ta ków 4; CM Pe tro Lek – ul. Che -
mi ków 7 i ul. Ku trze by 11; Płoc ki ZOZ – przy chod nie: ul. Mio -
do wa 2, ul. Zie lo na 40, ul. Gó ry 7, ul. Re ja 15. Pa cjen ci za pi sa -
ni do in nych przy chod ni mo gą sko rzy stać ze szcze pień w PPOZ
„Na Wi nia rach” ul. Me dycz na 22. (ab)

Zdą żyć przed gry pą
Miesz kań cy Płoc ka, któ rzy ukoń czy li 65 lat mo gą bez płat -
nie zasz cze pić się prze ciw ko gry pie. 

W cza sie jed nod nio wych
war szta tów uczest ni cy do wie -
dzą się m.in. jak po móc oso bie
cho rej do sto so wać swo ją ak ty-
w ność do sta nu zdro wia, jak
mo ty wo wać do po dej mo wa nia
ak tyw no ści, za rów no w wy ko -
ny wa niu co dzien nych obo-
wiąz ków, jak i w re ha bi li ta cji.
Bę dzie rów nież oka zja do te -
go, że by ro dzi ny i naj bliż si
oso bom cho rym na SM na u -
czy li się dbać o sie bie – le piej
ra dzić so bie z emo cja mi zwią -
za ny mi z cho ro bą oso by bli -
skiej, a tak że efek tyw nie wy -
po czy wać i re ge ne ro wać si ły. 

Do udzia łu w war szta tach są
za pro sze ni miesz kań cy Płoc ka
oraz miej sco wo ści z woj. ma zo -
wiec kie go. Pro jekt re a li zo wa ny
jest dzię ki wspar ciu Urzę du
Mar szał kow skie go Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go. Spot ka nie
od bę dzie się 20 li sto pa da br. 
w Cen trum Edu ka cji przy ul.
Ko by liń skie go 25.

In for ma cje i zgło sze nia 
do udzia łu w pro jek cie: Cen-
trum In for ma cyj ne SM, tel. 
22/ 745 11 25, ema il: m.lu -
ba@ptsr.org.pl lub na stro nie
www.ptsr.org.pl/po ma gam.

(mch)

War szta ty o SM
Jak sku tecz nie po ma gać i w ja ki spo sób ra dzić so bie 
z włas ny mi emo cja mi, je śli ktoś bli ski cho ru je na stwar-
dnie nie roz sia ne bę dzie moż na do wie dzieć się pod czas
bez płat nych war szta tów or ga ni zo wa nych przez Pol skie
To wa rzy stwo Stwar dnie nia Roz sia ne go.

do pa la cze in fo.pl
Prob lem do pa la czy nie znik nie wraz z zam knię ciem sie ci skle pów, co po ka zu -
je ciąg ła ak tyw ność ich wła ści cie li w In ter ne cie. Dla te go wie dza na ich te mat 
i umie jęt ne jej wy ko rzy sta nie są bez cen ne dla na u czy cie li i ro dzi ców.
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Wpro wa dzo no je w 1998
ro ku. Mia ły ułatwić spo łe -
czeń stwu do stęp do na u ki na
po zio mie szkol nic twa wyż -
sze go. Na moż li wo ści uzy -
ska nia ta kie go kre dy tu mie li
sko rzy stać prze de wszyst kim
stu den ci z ro dzin o ni skich
do cho dach, miesz ka ją cy po za
miej scem na u ki. 

Pro ce du ra uzy ska nia pie -
nię dzy z te go sy ste mu jest
pro sta, a wa run ki ja kie sta wia
się przy szłym kre dy to bior com
są nie wiel kie. Nie ste ty, na dal
ma ła licz ba stu den tów de cy -
du je się na tę op cję. – Ma ło
wiem o ta kich kre dy tach, 
a z pew no ścią za strzyk go tów -
ki zna czą co po pra wi ło by mo ją
sy tu a cję – opo wia da Mi chał,
stu dent Wyż szej Szko ły im.
Pa wła Włod ko wi ca.

Jak po da je Mi ni ster stwo
Na u ki i Szkol nic twa Wyż sze -
go, w cią gu 10 lat ist nie nia
sy ste mu kre dy tów, z ta kiej
op cji sko rzy sta ło 304 tys. stu-
den tów. W ro ku aka de mic -
kim 2009/2010 po kre dyt stu-
den cki zgło si ło się po nad 23
tys. osób. 

Ła twe pro ce du ry
Prze de wszyst kim trze ba

być stu den tem. Nie ma róż ni -
cy czy stu diu je my na uczel ni
pub licz nej czy nie pub licz nej,
w sy ste mie dzien nym, wie -
czo ro wym czy za ocz nym.
Do dat ko wo o kre dyt mo gą
ubie gać się dok to ran ci i słu -
cha cze niek tó rych aka de mii
oraz szkół. Pier wszeń stwo do
otrzy ma nia kredytu ma ją ci,
któ rych mak sy mal ny mie -
sięcz ny do chód na oso bę 
w ro dzi nie nie prze kra cza
2.500 zł. Na le ży zło żyć wnio -

sek w ban ku ko mer cyj nym
(ta kim, któ ry ob słu gu je kre -
dy ty stu den ckie) oraz za -
świad cze nie z uczel ni, stwier -
dza ją ce, że fak tycz nie stu diu -
je my. 

Ostat nią rze czą, któ rą mu -
si my zło żyć w ban ku są do ku -
men ty, dzię ki któ rym bank
oce ni na szą zdol ność kre dy -
to wą. Wnio ski o kre dyt stu-
den cki moż na skła dać do 15
li sto pa da. 

Do god na spła ta
Stu dent otrzy mu je mie -

sięcz nie ra tę w wy so ko ści
600 zł mak sy mal nie przez 
6 lat. Spła tę kre dy tu żak roz -
po czy na naj póź niej 2 la ta po
ukoń cze niu stu diów. 

Naj wię kszym plu sem sy s-
te mu kre dy tów dla stu den tów
jest moż li wość umo rze nia

spła ty oraz to, że w okre sie
stu diów oraz przez 2 la ta po
ukoń cze niu na u ki stu dent nie
spła ca od se tek od kre dy tu.
Spła ta roz po czy na się do pie -
ro wraz ze spła tą kre dy tu. 

Na umo rze nie kre dy tu są 
z ko lei dwa spo so by. Pier-
wszy to umo rze nie ze wzglę-
du na wy so kie wy ni ki w na u -
ce. Mo gą się o nie sta rać stu-
den ci, któ rzy są w gru pie 
5 proc. naj lep szych ab sol -
wen tów uczel ni. Wy star czy
tyl ko po twier dze nie wy ni -
ków, a moż na mieć na wet 
o 20 proc. mniej do spła ty. 
O czę ścio we umo rze nie kre -
dy tu mo gą ubie gać się też
oso by, któ re zna laz ły się w
trud nej sy tu a cji ży cio wej.

Wię cej o kre dy tach stu den -
ckich na: kre dyt stu den cki.in -
fo.pl. Mar cin Wój cik

Stu dent na kre dyt
O tym, że stu den ci są ubo gą gru pą spo łecz ną, wie dzą wszy scy. Ma ło kto wie,
na wet ża cy, że mo gą po pra wić swo ją sy tu a cję ma te rial ną dzię ki sy ste mo wi 
kre dy tów stu den ckich.

Sy tu a cja ab sol wen tów
wyż szych uczel ni w na szym
kra ju nie jest ostat nio naj lep -
sza. Co raz czę ściej sły szy
się, że mło dzi, am bit ni i wyk-
sz tał ce ni lu dzie nie mo gą
zna leźć za trud nie nia. 

Mło dy z prze szło ścią
Po wo dów jest za pew ne

wie le, ale jed nym jest to, że
pra co daw cy po szu ku ją pra-
cow ni ków mło dych, mo bil -
nych, wyksz tał co nych i... 
z do świad cze niem. O ile trzy
pier wsze as pek ty są speł nia -
ne przez kan dy da tów, 
to ostat ni w po sta ci kil ku let -
nie go do świad cze nia już nie
tak czę sto. Po go dze nie stu -
diów dzien nych, któ re tak że
ma ją wię kszą war tość dla
pra co daw ców, z pra cą w kon -
kret nym za wo dzie jest prak-
tycz nie nie moż li we. Chy ba,
że zde cy du je my się stu dio -
wać za ocz nie lub bę dzie my
pra co wać ja ko kel ne rzy czy
roz no si cie le ulo tek, ale to 
w szcze gól ny spo sób nie
wzbo ga ci na sze go CV. Wia -
do mo, że od cze goś trze ba
za cząć i nikt od ra zu po stu-
diach nie bę dzie dy rek to rem
czy kie row ni kiem. Ale nie
mo że my też po pa dać w ko lej -
ną skraj ność i uwa żać, że ab -
sol went, spę dza ją cy co naj m-
niej 5 lat na wyż szej uczel ni,
bę dzie do star czy cie lem piz zy
czy ma ga zy nie rem.

Źró dło prob le mu
Wi nę moż na zrzu cać na sa -

mych stu den tów lub na pra-
co daw ców. Ja chciał bym się
jed nak sku pić na sy ste mie
edu ka cji, bo w nim wi dzę za -

rod ki póź niej szych kom pli -
ka cji. Sam je stem stu den tem
i wiem, jak pro gra my stu -
diów wy glą da ją w te o rii, 
a jak w prak ty ce. Za sad ni -
czym prob le mem jest to, że
np. za ję cia na stu diach hu ma -
ni stycz nych sku pia ją się na
czy stej te o rii. Rzad ko kie dy
stu den ci ma ją moż li wość zet -
knię cia się z za ję cia mi prak-
tycz ny mi, któ re ma ją naj wię -
kszą war tość. 

Stu dia moż na po rów nać do
upra wia nia spor tu. Sa ma te o -
ria jak rzu cać osz cze pem, ska -
kać wzwyż czy pły wać nie
wy star czy. Aby ro bić to przy-
nam niej po praw nie po trzeb ny
jest tre ning. A prak ty ki stu-
den ckie czę sto koń czą się na
do star cze niu do dzie ka na tu
za świad cze nia o ich od by ciu.
Ni ko go nie in te re su je, gdzie
się one od by wa ły – w ban ku,
mi ni ster stwie czy w pu bie, 
a na wet czy w ogó le mia ły
miej sce. Mo że war to by ło by
stwo rzyć pro gram zrze sza ją cy
fir my, któ re ko rzy sta ły by 
z usług stu den tów, co przy no -
si ło by obo pól ne ko rzy ści. Ale
do te go trze ba wy ka zać się
ini cja ty wą i chę cią po mo cy
mło dym lu dziom.

Do ko nu jąc pod su mo wa nia,
chciał bym do koń czyć ty tu ło -
we zda nie: cze go cię nie na u -
czą na stu diach… na ucz się
sam! Ko rzy staj ze szko leń,
kur sów doksz tał ca ją cych,
uczest nicz w prak ty kach 
i sta żach, po to aby two ja
war tość na ryn ku pra cy sta le
ro sła i że by zna le zie nie wy -
ma rzo nego zatrudnienia sta ło
się rze czy wi sto ścią.

To masz Szczęs ny

Cze go cię nie na u czą…
Prob le my stu den tów nie koń czą się wca le na obro nie 
pra cy dy plo mo wej. Jest to do pie ro po czą tek wal ki o prze -
trwa nie, któ rej zwień cze niem bę dzie zna le zie nie wy ma -
rzo nej pra cy.

W pro jek cie, re a li zo wa -
nym przez Va de me cum In no -
wa cyj ne go Przed się bior cy,
bę dzie mog ło wziąć udział
180 osób. Za kres te ma tycz ny
obej mu je m.in. za kła da nie 
i pro wa dze nie dzia łal no ści

ty pu spin off/ spin out, tre n-
in g umie jęt no ści in ter per so -
nal nych oraz two rze nie efek-
tyw ne go biz nes pla nu. 

Prze wi dzia no też war szta ty
do ty czą ce tran sfe ru wie dzy i
tech no lo gii do biz ne su, a tak -

że niez wy kle istot ne dla 
po cząt ku ją cych przed się bior -
ców za ję cia ze źró deł fi nan -
so wa nia dzia łal no ści i bu-
do wa nia stra te gii mar ke tin -
go wej. 

Dla naj bar dziej za an ga żo -
wa nych uczest ni ków za pla no -
wa ne jest in dy wi du al ne do -
radz two m.in. z mar ke tin gu,
pra wa, do ta cji, fi nan sów, IT.
Szcze gó ły oraz do ku men-
ty zgło sze nio we na stronie
www.vip.pa ip.pl/ma zo wiec -
kie. (ab)

Aka de mic ki biz nes
Stu den ci, ab sol wen ci uczel ni, dok to ran ci i pra cow ni cy
na u ko wi z wo je wódz twa ma zo wiec kie go mo gą sko rzy -
stać z bez płat nych szko leń i do radz twa na te mat za kła da -
nia i pro wa dze nia włas nej dzia łal no ści gos po dar czej.

Mie sięcz na ra ta kre dy tu dla stu den ta wy no si 600 zł
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Wzię ło w nim udział 159
wy ko naw ców z ca łe go kra ju, 
z cze go do ści słe go fi na łu 
zak wa li fi ko wa no je dy nie 11
uczest ni ków. Kon cert fi na ło -
wy od był się 3 paź dzier ni ka 
w Stu diu Mu zycz nym im. 
A. Osiec kiej Pol skie go Ra dia
Pro gram 3. 

W skła dzie ju ry fi na ło we go
eta pu by li: Ma gda Umer, Ma -
rek Niedź wiec ki, Ma ciej En -
glert, Sta ni sław So y ka, Wło -
dzi mierz Pa wlik. 

Ka ro li na Słyk jest wy cho -
wan ką Klu bu Li te rac kie go
„Ma ra but” i Zes po łu Pieś ni 
i Tań ca „Wi sła”, dzia ła ją cych
przy Płoc kim Oś rod ku Kul tu ry
i Sztu ki. Jest la u re at ką wie lu
kon kur sów li te rac kich i poe zji

śpie wa nej, pi sze wier sze i tek-
sty pio se nek.

W 2007 ro ku, jesz cze ja ko
uczen ni ca LO im St. Ma ła -
chow skie go, przy akom pa nia -
men cie Mi cha ła Za wadz kie -
go, za pre zen to wa ła się płoc k-
iej pub licz no ści w kon cer cie 
po świę co nym twór czo ści
Agniesz ki Osiec kiej „Kie dy
mnie już nie bę dzie. Wspom-
nie nie o Agniesz ce Osiec kiej”,
po prze dza jąc wy stę py ta kich
gwiazd jak: Ma ry la Ro do wicz,
An na Sza ła pak, Zes pół Raz
Dwa Trzy czy An dre Ocho dlo.

Obec nie stu diu je. Jest na III
ro ku wy dzia łu Wie dzy o Te a -
trze Aka de mii Te a tral nej 
im. Alek san dra Zel we ro wi cza
w War sza wie. (rł)

Z Osiec ką od lat
Płoc czan ka Ka ro li na Słyk zna laz ła się wśród trój ki la u re a -
tów XIII edy cji kon kur su „Pa mię taj my o Osiec kiej”, or ga -
ni zo wa ne go przez Fun da cję im. Agniesz ki Osiec kiej
„Oku lar ni cy”. 

Ka ro li na Słyk
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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. 

U pro gu swej ka rie ry Jar re wy dał swo ją wer sję „Pop cor nu”, wiel kie go hi tu lat 70. au -
tor stwa Ger sho na Kin gsey. Zro bił to pod pse u do ni mem – ja kim?

Na od po wie dzi cze ka my do 8 li sto pa da 2010 r. (Pro si my o po da nie nu me ru te le fo nu kon tak -
to we go, gdyż o wy gra nej za wia do mi my te le fo nicz nie).

Roz strzy gnię cie kon kur su z nr 18 „Sy gna łów Płoc kich”

Dźwięk ostrza no ży czek po cie ra nych o stru ny for te pia nu to mo tyw prze wod ni utwo ru
„Eros ma chi ne”, któ ry zna lazł się na pły cie „Chro lo no lo gie 2”.

Za po da nie po praw nej od po wie dzi na gro dę – pod wój ne za pro sze nie na kon cert Jar re’a 
w Płoc ku wy lo so wał Pa weł Iwa niak. Po od biór bi le tów za pra sza my do re dak cji „Sy gna łów
Płoc kich” do 10 li sto pa da. (ab)

Miesz ka ją cy w Wa lii lon -
dyń czyk przy je chał do Płoc ka
nie ja ko roc kman, ale nar ra tor
an giel sko ję zycz ne go fil mu
„Cho pin – pre lu dium”. To ro -
bo czy ty tuł do ku men tu o mło -
dzień czych la tach ge nial ne go
kom po zy to ra. 

Ka dry z Płoc ka
La tem 1827 ro ku kom po zy -

tor zwie dził Płock, któ ry le żał
na tra sie je go wy pra wy do
Gdań ska. Te raz ty mi śla da mi
po dą ża Ian Gil lan. W wietrz ny
i niez byt sło necz ny czwar tek
21 paź dzier ni ka prze je chał po -
wo zem przez Sta ry Ry nek,
spa ce ro wał po Wzgó rzu Tum-
skim, za du mał się w Ka pli cy
Kró lew skiej przy sar ko fa gu
Wła dy sła wa Her ma na i Bo le -
sła wa Krzy wo u ste go. – Ro lę
nar ra to ra za pro po no wa no mi
w ze szłym ro ku i dłu go się nad
tym nie za sta na wia łem. To dla
mnie ko lej ne wyz wa nie. I choć
czu ję się w tej bran ży jak żół to -
dziób, to je stem za do wo lo ny –
z uś mie chem mó wi wo ka li sta
De ep Pur ple. Pod kre śla, że z
kom po zy cja mi Cho pi na zet -
knął się już w dzie ciń stwie, bo
po cho dzi z bar dzo mu zy kal nej
ro dzi ny. Po praw nej wy mo wy
sło wa „Płock” na u czył się szy-
b ko, po nie ca łych trzech mi nu -
tach. I praw do po dob nie przez
ty le mi nut w fil mie za ist nie je
Płock. Gil lan przyz nał też, że
jest ty po wym An gli kiem i sko -

ro ca ły świat uczy się je go ję -
zy ka, to on nie mu si już uczyć
się ję zy ków ob cych. Dziś
miesz ka w Wa lii, ale nic nie
ro zu mie po wa lij sku. 

Świa to we i pol skie TV
Ty tuł fil mu „Cho pin – pre-

lu dium” mo że się jesz cze
zmie nić. – Chce my, by do ku -
ment tra fił do wi dza na ca łym
świe cie – in for mu je Szkam-
ruk. Dla te go na pla nie obec na
jest Ame ry kan ka Cyn thia Stę -
pień i to ona dba, by film stał
się zro zu mia ły dla Za cho du.
Do ku ment pow sta nie w wer sji
an glo ję zycz nej i bę dzie dy s-

try bu o wa ny głów nie do za -
gra nicz nych sta cji te le wi zyj -
nych. Wy e mi tu je go też pol -
ska te le wi zja, praw do po dob -
nie jesz cze w tym ro ku. Po za
tym bę dzie po ka za ny na fe sti -
wa lach fil mo wych w Pol sce 
i na świe cie. 

Je rzy Szkam ruk zre a li zo wał
już film o Cho pi nie – „Fry de -
ryk 2010”, na gro dzo ny wie lo -
ma pre sti żo wy mi na gro da mi
na mię dzy na ro do wych fe sti -
wa lach fil mów tu ry stycz nych
(m.in. we Wło szech, USA,
Bra zy lii, na ITB w Ber li nie 
i na fe sti wa lu w Płoc ku).

(AM)

Ian Gil lan i eki pa fil mo wa na Tum skim Wzgó rzu
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Pre lu dium dla Za cho du
Mu zyk o mu zy ce po tra fi opo wie dzieć naj le piej. W no wym fil mie do ku men tal -
nym Je rze go Szkam ru ka o Cho pi nie po ja wi się Ian Gil lan, li der le gen dar ne go
zes po łu De ep Pur ple.

Na li ście no mi no wa nych zna -
laz ło się aż 9 pol skich even tów,
m.in. Co ke Li ve, Off i Se lec tor.
– Ta no mi na cja to oczy wi ście
du że wy róż nie nie, ale jesz cze
bar dziej cie szy nas to, że pol skie
even ty sta no wią co raz po kaź -
niej szą gru pę w tym ple bi scy cie
– mó wi Łu kasz Na po ra, rzecz -
nik pra so wy Au dio ri ver. 

O tym, któ ry fe sti wal zwy cię -
ży za de cy du ją in ter na u ci. Fe sti -
val Awards Eu ro pe to jed no 
z naj waż niej szych wy da rzeń
bran żo wych, więc even ty ma ją
o co wal czyć. Gło su ją cy też ma -
ją za chę tę, bo do zgar nię cia jest
pa kiet pod wój nych bi le tów na

wszyst kie no mi no wa ne fe sti wa -
le. Pier wsza tu ra gło so wa nia
trwa do 23 li sto pa da. Dzień póź -
niej zo sta nie og ło szo na shor tli -
sta i roz pocz nie się dru ga tu ra.
Zwy cięz ców poz na my 12 stycz -
nia na kon fe ren cji Eu ro so nic
No or der slag. Gło so wać moż na
na eu.fe sti va la wards.com.

To nie jest pier wsza za gra -
nicz na no mi na cja po 5. edy cji
Au dio ri ver, ja ka zo sta ła przyz-
na na płoc kie mu wy da rze niu.
Wcześ niej zo stał on wy ty po wa -
ny ja ko je den z czte rech naj lep -
szych even tów we dług So uth
East Eu ro pe an Mu sic Event. 

(kw)

Ko lej na no mi na cja 
Fe sti wal Au dio ri ver, któ ry w tym ro ku po raz pią ty od by -
wał się na płoc kiej pla ży, zbie ra ko lej ne do wo dy uz na nia.
Tym ra zem zo stał no mi no wa ny na Fe sti val Awards Eu ro -
pe 2010 w ka te go rii Best Me dium Si zed Fe sti val, czy li fe s-
ti wal śred niej wiel ko ści.
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Piotr ko wia nin Piotr ków
Try bu nal ski (16.10) we włas-
nej ha li uległ w spot ka niu 7.
ko lej ki PGNiG Su per li gi
22:27 (9:13), a eki pa AZS
AWF Go rzów Wiel ko pol ski
prze gra ła ty dzień póź niej w
Bla szak Are nie 33:28
(19:11). W obu tych spot ka -
niach Zes pół Or len Wi sły
Płock po twier dził, że nie bar -
dzo jesz cze po tra fi grać skon-
cen tro wa ny przez peł ne 60
mi nut, szcze gól nie gdy wy -
pra co wał so bie do przer wy
bez piecz ną różnicę punktów. 

Du ża prze wa ga
Spot ka nie z AZS AWF Go -

rzów Wiel ko pol ski płoc cza -
nie roz po czę li sła bo, co oś -
mie li ło przy jezd nych na ty le
że do 11. mi nu ty pro wa dzi li
5:4. W sze re gach go ści, 

w tym okre sie gry, ła two 
z de fen sy wą gos po da rzy ra dzi -
li so bie Fi lip Klisz czyk i Vla -
dzi mir Khu ze y eu. Póź niej za -
czę li do gło su do cho dzić gos -
po da rze, a kon kret nie Ve gard
Sam dahl i Lars Mad sen, któ ry
wy raź nie odzy sku je peł ną dys-
po zy cję. Ato mo we rzu ty Duń -
czy ka je śli tyl ko zmie rza ły 
w świat ło bram ki by ły nie do
za trzy ma nia przez świet nie te -
go dnia bro nią ce go bram ki go -
ści Zwier sa Lu chie na. 

Do 17. mi nu ty płoc cza nie
pro wa dzi li jed nak tyl ko 
1 bram ką i wy da wa ło się, że
go ście „ta nio skó ry nie sprze -
da dzą”. Od te go mo men tu jed-
nak po do piecz ni Da riu sza Mol-
skie go do 28. mi nu ty tyl ko
przy glą da li się, jak roz luź nie ni
za wod ni cy Or len Wi sły po wię -
ksza ją prze wa gę. Po tych klu c-

zo wych dla ca łe go spot ka nia 11
mi nu tach wy nik na tab li cy świ-
et lnej był dla go rzo wian wy jąt -
ko wo nie ko rzyst ny. Or len Wi -
sła pro wa dzi ła 18:9 i za no si ło
się na po grom. Jed nak jesz cze
do przer wy uda ło się go ściom
zni we lo wać stra tę na osiem
bra mek i pier wsza po ło wa za -
koń czy ła się re zul ta tem 19:11.
War to w tym miej scu do dać, że
„swój mecz” ro zgry wa ło
dwóch za wod ni ków Adam
Twar do i Fi lip Klisz czyk. Od
słów i ge sty ku la cji szyb ko
przesz li do fa u li, któ re mo men -
ta mi wy glą da ły dość bru tal nie 
i z pew no ścią nie przy no si ły
ko rzy ści żad nej z dru żyn. 

Mier ny dla sę dziów 
Po zmia nie stron go ście am -

bit nie wal czy li o ko rzyst niej szy
re zul tat i to z niez łym skut kiem.

Płoc cza nie na po cząt ku dru giej
czę ści gry kon tro lo wa li bez-
piecz ny wy nik i jesz cze w 43.
mi nu cie pro wa dzi li 26:16, ale
kil ka nie wy ko rzy sta nych kon-
tra ta ków i fa tal nie wy ko ny wa ne
rzu ty kar ne spo wo do wa ły, 
że go ście odro bi li część strat 
i mecz za koń czy li tyl ko pię cio -
bram ko wą po raż ką 28:33. 

Pod su mo wu jąc spot ka nie
nie spo sób nie po chy lić się

nad pra cą ar bi trów. Wło dzi -
mierz Chmiel nic ki (Kwi -
dzyn) i Mi ro sław Maj chrow -
ski (Gdańsk) mo men ta mi 
nie pa no wa li nad wszyst ki mi
wy da rze nia mi na pla cu gry 
i choć trud no im za rzu cić 
ja ką kol wiek stron ni czość, 
to na le ży oce nić ich pra cę 
na wy jąt ko wo mier nym po -
zio mie.

Piotr Ma rek No wicki

Na parkiecie 
dobrze zaprezentował się Lars Madsen
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Pił ka ręcz na

Rywale nie mają szans 
Li go we spot ka nia koń czą się dla prze ciw ni ków Or len Wi sły Płock zwy kle 
po raż ka mi. Do świad czy ły te go ko lej ne dru ży ny. 

Po kom pro mi tu ją cym po je -
dyn ku z Re so vią Rze szów
(2.11), pił ka rze noż ni Wi sły
Płock zruj no wa li wia rę naj -
wy trwal szej gar stki ki bi ców,
któ ra przy cho dzi na sta dion
przy Łu ka sie wi cza. Po raż ka
na włas nym obiek cie 0:4 na
pew no dla sa mych za wod ni -
ków i tre ne ra Ja ro sła wa
Arasz kie wi cza by ła zim nym
prysz ni cem i miej my na dzie -
ję koń cem naj słab sze go okre-
su płoc kiej pił ki ko pa nej 
w cią gu kil ku na stu ostat nich
lat. Po ka rach fi nan so wych,
ja kie za rząd klu bu na ło żył na
za wod ni ków na pew no gra
zes po łu nie po pra wi ła się 
w ja kiś cu dow ny spo sób 
z dnia na dzień, ale ko lej ne
trzy li go we me cze Wi sła
Płock roz strzy gnę ła na swo ją
ko rzyść. 

Wy ja zdo we zwy cię stwo
nad GLKS Na da rzyn (10.10)
w skrom nym sto sun ku 1:0 po
strza le w 20. mi nu cie z rzu tu
kar ne go Mar ci na Pa ca na nie
jest prze cież ja kimś fe no me -
nal nym wy czy nem, ale trzy

pun kty na kon cie w li go wej
ta be li są w tej chwi li waż niej -
sze niż efek tow ny styl. 

Po je dy nek na włas nym sta-
dio nie z Mo to rem Lub lin
(16.10) płoc cza nie rów nież
wy gra li, ale do 80. mi nu ty
trzy ma li ki bi ców w nie pe-
w no ści, bo wy nik był bez -
bram ko wy. Jed nak cel ne tra -
fie nia Mar ci na Pa ca na (80.)
oraz To ma sza Grud nia (90.)
usta li ły wy nik spot ka nia. 

Ko lej ne 3 pun kty Wi sła
wy wal czy ła w So kół ce (23
października) z tam tej szym
So ko łem. Na pro wa dze nie
wysunął płoc czan Da niel Ko -
czon już w 11. mi nu cie, ale
gos po da rze szyb ko odro bi li
stra ty i już w 25. mi nu cie
było 1:1. Ta ki re zul tat utrzy -
my wał się aż do 90. mi nu ty
spot ka nia. Wte dy właś nie
Mi chał Twar dow ski usta lił
wy nik za wo dów na 2:1 dla
Wi sły. Po 14. ko lej kach płoc-
cza nie zaj mu ją 5. lo ka tę w li -
go wej ta be li II li gi gru py
wschod niej ze stra tą trzech
pun któw do li de ra – Świ tu
No wy Dwór Ma zo wiec ki.

Pił ka noż na

Prze bu dze nie pił ka rzy 
Po sta wa płoc kich za wod ni ków w ostat nich trzech spot ka -
niach nie co po pra wi ła ich re pu ta cję w oczach ki bi ców.

Płock re pre zen to wa ły trzy
klu by: UKS ,,JU DO KA NO”,
UKS ,,Ju do Sen sei” oraz AZS
PWSZ ,,Ju trzen ka”, któ re
łącz nie wy sta wi ły 85 spor -
tow ców. Płoc cza nie ze bra li 
w sumie aż 62 me da le – 29
wy wal czy li za wod ni cy UKS
,,Ju do Sen sei”, 20 – spor tow -
cy z UKS ,,Ju do Ka no” oraz

12 – za wod ni cy AZS PWSZ
,,Ju trzen ka”.

Pod czas otwar cia za wo dów
Pre zy dent Płoc ka Mi ro sław Mi -
lew ski po dzię ko wał za słu żo -
nym, wie lo let nim za wod ni -
czkom ju do – Kin dze Ja ro siń -
skiej, tre ner ce UKS ,,Ju do Ka -
no” za jej sie dem zło tych me da li
Mi strzostw Ju do Ma sters oraz

Do ro cie Smo rzew skiej, za wod -
nicz ce UKS ,,Ju do Sen sei” 
za trzy me da le Pu cha rów Pol ski
i ca łoksz tałt ka rie ry za wo-
d ni czej. 

Za wo dy by ły fi nan so wa ne 
z bu dże tu mia sta oraz przez
spon so rów. 

Kon takt w spra wie szko le nia
dzie ci tel. 604 551 937. (opr. ab)

Me da li ści UKS,,Ju do Ka no”, dzia ła cze i ka dra tre ner ska ,,Ju do Ka no” i ,,Ju do Sen sei”
oraz tre ner Ka dry Pol ski Ju nio rów Młod szych Ja nusz Piech na
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Ju do

V Mi strzo stwa Płoc ka 
Ogrom nym suk ce sem me da lo wym i or ga ni za cyj nym za koń czy ły się V Mi strzo stwa Płoc ka
w Ju do, zor ga ni zo wa ne przez UKS,,JU DO KA NO” Płock. W sa li gim na stycz nej Gim na zjum 
nr 5 ry wa li zo wa ło 215 za wod ni ków z 15 klu bów. 
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W me czu de biu to wa ła w bar -
wach Nad wi śla ni na Ewe li na
Bry gier, któ ra prze szła do Płoc-
ka z Olim pij czy ka Je że wo. Za -
wod ni czka ma naj wię ksze do -
świad cze nie w zes po le. Uczen-
ni ca pier wszej kla sy li ce um im.
Wła dy sła wa Ja gieł ły w dru giej
li dze spę dzi ła ostat nie czte ry se -
zo ny. Olim pij czyk zre zy gno wał
w tym ro ku z udzia łu w ro zgry-
w kach II li gi i tak Ewe li na z li -
cen cją w rę ku tra fi ła do płoc kie -
go zes po łu.

I to właś nie Ewe li na ja ko
pier wsza prze ko na ła się, że
dziew czę ta z Puz nów ki ta nio
skó ry w Płoc ku nie sprze da -
dzą. Dość nies po dzie wa nie
prze gra ła pier wszą grę 1:3 
z do sko na le zna ną swo im ko -
le żan kom z Nad wi śla ni na
Do mi ni ką Ro sła niec. Na dru -
gim sto le pew nie wy gra ła
Alek san dra Lau i po pier-
wszej se rii gier był re mis 1:1.
W dru giej se rii nies po dzian kę
spra wi ła Syl wia Szel kow ska

wy gry wa jąc bo daj pier wszy
raz z wy żej od sie bie no to wa -
ną Alek san drą Pa ziew ską.

Rów no le gle na dru gim sto le
emo cjo nu ją cy po je dy nek ze
szczę śli wym za koń cze niem
sto czy ła mło dzi czka An na
We resz cza ka po ko nu jąc 3:2
star szą od sie bie i też do brze
so bie zna ną ka det kę Ka ro li nę
No wak. W grach pod wój nych
padł re mis 1:1 i po ich za koń -
cze niu płoc czan ki pro wa dzi ły
w me czu już 4:2. Jed nak do
zwy cię stwa by ły po trzeb ne
jesz cze dwie wy gra ne gry 
i tych do star czy ły w ko lej nej
se rii Ewe li na Bry gier i Ola
Lau pew nie po ko nu jąc swo je
ry wal ki. 

War to pod kre ślić wy gra nie
przez płoc ki zes pół wszyst kich
po je dyn ków na dru gim sto le –
po je dyn czych przez Olę Lau 
i Anię We resz cza ka oraz pod-
wój nej przez de bel La u/Szel -
kow ska. Dla Ani był to pier-
wszy „ustrze lo ny” w II li dze
kom plet pun któw me czo wych
w grach po je dyn czych. (nw)

Syl wia Szel kow ska i Alek san dra Lau 
za częły no wy se zon od pew ne go zwy cię stwa
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Te nis sto ło wy

Suk ces płoc cza nek
Te ni sist ki sto ło we Nad wi śla ni na BS Ma zo wsze Płock w ina u gu ra cyj nym spot -
ka niu dru giej li gi ko biet po ko na ły u sie bie 7:3 zes pół KS Puz nów ka 1996, te go -
rocz ne go be nia min ka. Po pier wszej ko lej ce wraz z Re tur nem Pia secz no płoc-
czan ki dzie lą dru gie miej sce w ta be li. 

Za wo dy współ fi nan so wał
Urząd Mia sta, a wspó łor ga ni -
za to rem był Zes pół Szkół
Tech nicz nych. Tur niej ro ze -
gra no w ha li Szko ły Pod sta wo -
wej nr 22, któ rej dy rek cja chęt-
nie go ści im pre zy spor to we. 
W prze stron nych wnę trzach
usta wio no sie dem mat, na któ -
rych ry wa li zo wa li czo ło wi za -
wod ni cy z ca łej Pol ski, wal-
cząc o pun kty do łącz nej pun k-
ta cji Mi strzostw Pol ski. 

Tur niej miał pra wie naj wyż -
szy współ czyn nik trud no ści
(0,9). W za wo dach wzię ło
udział 72 se nio rów i 70 ju nio -
rów młod szych, ro ze gra no 316
me czów. Płock re pre zen to wa -
ło 18 za wod ni ków. Ocze ki wa -
nia by ły du że. – Na szym ce lem
by ło doj ście do ćwier ćfi na łu
Łu ka sza Ję drze ja ka, któ ry
star to wał z se nio ra mi bę dąc
jesz cze ju nio rem – mó wi ła
Mał go rza ta Sro ka, pre zes UKS
„70”. Nie ste ty nie uda ło się,

za bra kło spo ko ju i spor to wej
doj rza ło ści, poz wa la ją cych
traf nie i szyb ko do brać tak ty kę
do prze ciw ni ka.

Jesz cze wię ksze by ły ocze ki -
wa nia wo bec Ar ka Go łę biew -
skie go (ka te go ria Ju nior Młod-
szy), któ ry po wi nien zmie ścić
się w pier wszej czwór ce. W
tym przy pad ku na dro dze do
suk ce su sta nę ła kon tu zja, któ rej
doz nał w trak cie me czu.

Le piej spi sa ły się mło de
bad min to nist ki: Alek san dra
Sa dza i Pa u li na Koz łow ska,
któ re zmie rzy ły się w bra to -
bój czej wal ce w fi na le gry po -
je dyn czej dziew cząt. Wy gra ła
Alek san dra Sa dza.

Do brze rów nież spi sa li się
za wod ni cy UKS „70” w grze
mie sza nej zaj mu jąc: dru gie
miej sce – Alek san dra Sa dza 
i Ka mil Ję drys (WAT War sza -
wa) oraz trze cie miej sce – An -
na Wier ciń ska i Ja kub Wil -
czew ski. (m.s.)

Bad min ton

Trud ny tur niej
Ucz niow ski Klub Spor to wy „70” zor ga ni zo wał w paź dzier -
ni ku Tur niej Kra jo wy Se nio rów i Ju nio rów Młod szych
Bad min to na. 

Za wod ni cy obu dru żyn spot -
ka li się już w po przed nim se zo -
nie. Wte dy „jed nym oczkiem”
wy gra li ko szy ka rze z wo je -
wódz twa ku jaw sko -po mor skie -
go. Spot ka nie za po wia da ło się
cie ka wie, gdyż płoc cy spor tow -
cy chcie li zre ha bi li to wać się za
po przed nią po raż kę. 

Po bar dzo emo cjo nu ją cym
me czu, trzy ma ją cym w na pię ciu
przez ca łe spot ka nie MON -POL
Płock zwy cię żył 73:67. Dzię ki
te mu płoc cy ko szy ka rze awan-
so wa li na 8. miej sce w ta be li.
Naj wię cej oczek w płoc kim te a -
mie rzu cił Kry stian Świech (23)
oraz Ma riusz Zych (14). (tm)

Ko szy ków ka

Pierwsza wygrana
W 3. ko lej ce II li gi męż czyzn MON -POL Płock zmie rzył się 
z dru gim be nia min kiem KK Świe cie. Mecz od był się przy
kom ple cie pub licz no ści w Zes po le Szkół nr 1 przy ul. Pia ska. 

Eki pa UKS „70”: Bła żej Tur ba czew ski Mał go rza ta 
Sro ka – pre zes UKS „70”, Ola Sa dza, Łu kasz Ję drze jak, 

u do łu re pre zen ta cyj ny de bel dziew cząt 
Ma gda Rut kow ska i Ka sia Ur bań ska
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Spor to wiec po ko nał po prze -
czkę na wy so ko ści 175 cm 
i tym sa mym po pra wił re kord
Pol ski o 1 cm. Se zon 2010 r.
jest dla Bed nar skie go bar dzo
uda ny. 

W mar cu zdo był Ha lo we
Mi strzo stwo Świa ta w Kam lo -
ops (Ka na da), a na stęp nie
usta no wił Ha lo wy Re kord Pol-
ski. Rów nież na sta dio nie
świę cił try um fy – zdo był ty tuł
Mi strza Pol ski oraz po pra wił
dwu krot nie Re kord Pol ski –
te raz wy no si on 177 cm. (ab)

Skok wzwyż

Re kord
na hali
Pod czas V Ogól no pol skie go
Ha lo we go Kon kur su Sko ku
Wzwyż w Bar wi cach płoc ki
za wod nik Da riusz Bed nar ski
usta no wił no wy re kord Pol-
ski w ka te go rii we te ra nów
55 lat. 

Ta edy cja wy róż ni ła się nie
tyl ko du żą licz bą star tu ją cych,
ale rów nież za ska ku ją co wy so -
kim po zio mem spor to wym. 
– By liś my świad ka mi prze pięk -
nych walk, w któ rych o zwy cię -
stwo za wod ni cy wal czy li do
ostat nich se kund – mó wi
rzecz ni czka SPAR TAN WE -
AR, Agniesz ka Kop ciń ska -
Kan sy. – Na pew no owo cu je
do sko na ła współ pra ca po mię -
dzy klu ba mi a MLS. 

Oprócz zwy cięz ców w posz -
cze gól nych ka te go riach wa go -
wych ko mi sja sę dziow ska wy -
róż ni ła do dat ko wo trzech za -
wod ni ków: Grze go rza Lu tyń -
skie go (Cen trum Wal ki War sza -
wa) za naj lep sze KO za wo dów,
Da wi da Hel ja siń skie go (Dra gon
So cha czew) za naj lep sze pod da -
nie za wo dów, Krzysz to fa Izdeb-

skie go (UKS Olimp Za mość
wal czą ce mu z Mar ci nem Kło -
sow skim z klu bu Smok To ruń)
za naj lep szą wal kę.

Or ga ni za to rem MLS jest Sto-
wa rzy sze nie Pol ska Li ga Kick -
Bo xin gu w Płoc ku przy udzia le
Urzę du Mia sta i Miej skie go
Zes po łu Obiek tów Spor to wych
oraz Sto wa rzy sze nia Nasz Kraj.
Pro mo to rem pro jek tu jest Ta de -
usz Kop ciń ski. Pa tro nat spor to -
wy spra wu ją: Pol ski Zwią zek
Kick – Bo xin gu (PZKB) oraz
fe de ra cja World Ka ra te and 
Kic kbo xing As so cia tion (WKA).
Pa tro na tem Ho no ro wym ob jął
zawo dy pre zy dent Płoc ka Mi ro -
sław Mi lew ski. 

Ko lej ne edy cje MLS zo sta -
ną ro ze gra ne 13 i 27 li sto pa da
oraz 11 grud nia w ha li spor to -
wej przy ul. Kor cza ka 10. (r)

Sztu ki wal ki

Do ostat niej se kun dy
Do szó stej edy cji Mło dzie żo wej Li gi SPAR TAN WE AR zgło -
si ło się 62 uczest ni ków, któ rzy wal czy li w trzech for mu -
łach: MMA, K-1 oraz low kick. 
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W in te rak tyw nym mia ste -
czku edu ka cyj no -roz ryw ko -
wym, skła da ją cym się z dwóch
sfe rycz nych na mio tów, cze ka li
m.in. na u kow cy z Uni wer sy te tu
War miń sko – Ma zur skie go,
któ rzy prze pro wa dza li do -
świad cze nia zwią za ne z pow-
sta wa niem prą du, spo so ba mi je -
go wy twa rza nia, a tak że osz czę -
dza nia. – To wspa nia ła, cie ka -
wa lek cja, pod czas któ rej moż -
na z bli ska przyj rzeć się róż nym
zja wi skom. Do dzie ci bar dzo
tra fia ta ki prze kaz – mó wi ła Te -
re sa Ro so siń ska, któ ra od wie -
dzi ła mia ste czko z kla są II c ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 16.

Dzie ci oglą da ły też trój wy -
mia ro wy film o Ener go lud -
kach, pod czas któ re go poz na -
jąc hi sto rię kos mi tów do wie -
dzia ły się, ja kie kon sek wen cje
nie sie za so bą nie ra cjo nal ne
uży wa nie ener gii. 

Wi zy ta „Pla ne ty Ener gii” 
w Płoc ku zwią za na by ła z ogól -
no pol skim kon kur sem edu ka -
cyj nym zor ga ni zo wa nym przez
Gru pę Ener ga, któ re go ce lem
jest pro pa go wa nie wśród dzie ci
wie dzy na te mat ener gii elek-
trycz nej. Kon kurs adre so wa ny
jest do ucz niów pod sta wó wek z
klas I-III. Na u czy cie le, któ rzy

zgło szą się do udzia łu w kon -
kur sie mu szą na pod sta wie ma -
te ria łów do star czo nych przez
or ga ni za to ra przy go to wać 
i prze pro wa dzić przy naj mniej
trzy lek cje do ty czą ce ener gii
elek trycz nej oraz do dat ko we
dzia ła nia edu ka cyj ne. 

Wy ło nie nie zwy cięz ców na -
stą pi na pod sta wie spra wo zdań
przy go to wa nych przez na u czy -
cie li, któ re trze ba do star czyć do
15 stycz nia przy szłe go ro ku.
Na gro dą głów ną jest m.in. wi z-
y ta „Pla ne ty Ener gii” w mie ś-
cie, z któ re go po cho dzi zwy -
cię ska kla sa. Szcze gó ły na

www.pla ne ta e ner gii.pl. Płoc-
cza nie, nie ja ko awan sem mo gli
prze ko nać się, jak wy glą da ją
atrak cje w in te rak tyw nym mia -
ste czku. Na dwa dni mia ste czko
za wi ta ło też do Ko sza li na. Or -
ga ni za to rzy przyz na ją, że chcie -
li po ka zać, o co szko ły wal czą.
„Pla ne ta Ener gii” po now nie ru -
szy w tra sę po Pol sce wios ną
2011 ro ku i do trze do 10 miej s-
co wo ści.

Łącz nie in te rak tyw ne mia -
ste czko od wie dzi ło w Płoc ku
po nad 1300 osób. Par tne rem
ak cji był Urząd Mia sta Płoc ka. 

Ali na Bo czkow ska

Dzie ci zo sta ły wy bra ne ze
Świet li cy Śro do wi sko wej nr 2
dzia ła ją cej przy Pa ra fii św.
Be ne dyk ta na Ra dzi wiu oraz z
Miej skie go Przed szko la z Od -
dzia ła mi In te gra cyj ny mi nr 33
przy ul. Pa dlew skie go 2. Ich
ulu bie ni cą do wspól-
nej za ba wy i re ha-
bi li ta cji jest klacz 
Ma zi ba. 

– Po sia da my od -
po wied nią ba zę lo -
ka lo wą, pa dok dla
ko ni oraz ca ły sprzęt
jeź dziec ki, chcie liś -
my więc, aby sko rzy -
sta ły z te go po trze -
bu ją ce oso by – mó -
wi ksiądz Krzysz tof
Ja ro szew ski, po my -
sło daw ca ak cji. 

– Na po cząt ku kil -
ko ro dzie ci tro chę się

oba wia ło kon tak tu ze zwie rzę -
ciem, ale już na dru gim spot ka -
niu nie by ło z tym żad ne go
prob le mu. – mó wi hi po te ra pe -
ut ka Do ro ta Flo ry siak. – Te ra -
pia jest tym dzie ciom bar dzo
po trzeb na. 

W trak cie spot kań, pro wa -
dzo ne są też za ję cia na u ki ja zdy
dla gru py zdro wych dzie ci 
ze świet li cy śro do wi sko wej.
Tre ner ce po ma ga ją w tym wo -
lon ta riu sze, któ rzy są za pan
brat z ja zdą kon ną. W ra mach 

II edy cji kon kur sów
gran to wych PKS Be -
ne dykt otrzy mał 8 tys.
zł na pro jekt „W sio dle
zdro wiej – re kre a cyj no
-te ra pe u tycz na ja zda
kon na”. Cie szył się on
ogrom nym za in te re so -
wa niem. Obec nie, w
IV edy cji, na kon ty nu -
a cję te go pro jek tu Fun-
da cja „Fun dusz Gran -
to wy dla Płoc ka”
przyz na ła pra wie 7 tys.
zł na sfi nan so wa nie
tre ne ra jeź dziec twa
oraz te ra pe u ty. (mp)

Hi po te ra pia u Be ne dy kta
Trzy dzie ścio ro dzie ci w wie ku 4-7 lat, w tym kil ko ro z róż nym stop niem upo śle dze nia, 
bie rze udział w hi po te ra pii dla osób nie peł no spraw nych. Za ję cia pro wa dzo ne są przez 
Pa ra fial ny Klub Spor to wy „Be ne dykt” w ra mach kon ty nu a cji pro jek tu „W sio dle zdro wiej”.

W Do mu Dar mstadt 8 
li sto pa da bę dzie moż na zo -
ba czyć film w re ży se rii
Han ne sa Stoehr „Ber lin is
in Ger ma ny” („Ber lin jest
w Niem czech”). Opo wia da
on o prze mia nach, ja kie za -
szły w sto li cy Nie miec po
upad ku mu ru ber liń skie go.
Film w ory gi nal nej wer sji
ję zy ko wej, wstęp wol ny,
godz. 10 i 17. 

Z ko lei 23 li sto pa da 
o godz. 18 roz pocz nie się
po kaz slaj dów, któ re pod-

czas mie sięcz nej po dró ży po
Gru zji wy ko na li Agniesz ka
Mu ziń ska i Ar tur Sto kow -
ski. – Gru zja przez wie lu
Po la ków na dal po strze ga na
jest przez pryz mat woj ny 
z 2008 r. ja ko kraj trud ny 
i nie bez piecz ny – mó wi
Agniesz ka Mu ziń ska. – Nic
bar dziej myl ne go! Nie sa mo -
wi ta kul tu ra, spot ka ni lu dzie
i fa scy nu ją ca przy ro da
spra wia ją, że nie spo sób nie
za ko chać się w tym kra ju. 

(ab)

Wschód i Za chód
W ka mie ni cy nr 8 na Sta rym Ryn ku tym ra zem pro po -
zy cja dla ki no ma nów i wiel bi cie li po dró ży. 

Elek trycz ne mia ste czko
Przez dwa dni na Sta rym Ryn ku dzie ci mog ły prze żyć nie sa mo wi tą przy go dę 
na „Plan cie Ener gii” i do wie dzieć się wie le na te mat elek trycz no ści. 

Pro szę wy mie nić mia sta par tner skie Płoc ka

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 „Sa lo nik”,
miesz czą cej się w ka mie ni cy nr 19 na Sta rym Ryn ku. Lo kal ofe ru je da nia ku-
ch ni pol skiej i wło skiej. Spe cjal no ścią za kła du jest Przys mak Hra bie go – po lęd -
wi czka wie przo wa w so sie win no -śmie tan ko wym oraz da nia dla we ge ta rian:
wa rzy wa z gril la i pla cek z far szem wa rzyw nym. 

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 9 li sto pa da br.

KO LA CJA W RE STA U RA CJI BRO WAR TUM SKI

Płoc ką fa rę ufun do wał król Ka zi mierz Wiel ki

Na gro dę – ko la cję w ce nie 120 zł w Re sta u ra cji „Bro war Tum ski” 
za po da nie po praw nej od po wie dzi wy lo so wa li: Hen ry ka Ję drej i Edy ta 
Dzię gie lew ska.

Po od biór na gród na le ży 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 nr 220, w go dzi nach pra cy Urzę du
Mia sta do 19 li sto pa da. 

Fun da to rem na gród jest Agen cja Re wi ta li za cji Sta rów ki – wspó łor ga ni za tor
pro jek tu „Sta rów ka Płoc ka”. (ab)

Dzie ci z uwa gą przy glą da ły się do świad cze niom prze -
pro wa dza nym przez na u kow ców 

FO
T.
 K

R
Z
Y
S
Z
TO

F 
K
A
LI
Ń
S
K
I

Sta rów ka Płoc ka

Urze ka ją ce gru ziń skie kra jo bra zy
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Ja zda na Ma zi bie to dla dzie ci wiel ka fraj da
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