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Na to wy da rze nie do ha li wi -
do wi sko wo -spor to wej przy by -
ło czte ry i pół ty sią ce wi dzów.
Trze ba poch wa lić do brą or ga -
ni za cję, gdyż mi mo ogrom ne -
go tłu mu zaj mo wa nie miejsc
w wy dzie lo nych sek to rach od -
by wa ło się bar dzo spraw nie. 

Na ta ki obiekt cze ka liś my
w Płoc ku kil ka na ście lat.
O tym, że jest po trzeb ny mó -
wi ło się od daw na. – To jed no
z naj wię kszych in we sty cyj nych
osią gnięć nas, płoc czan – pod-
kre ślił w swo im krót kim prze -
mó wie niu pre zy dent Mi ro sław
Mi lew ski. – Je stem prze ko na -
ny, że w Or len Are nie bę dzie -
my mieć wie le oka zji do wzru -
szeń i wspa nia łych prze żyć
pod czas im prez kul tu ral nych,
spor to wych czy tar go wych. 

Z ja kim roz ma chem moż na
or ga ni zo wać wha li róż ne przed -
sięw zię cia udo wod nił już pier -
wszy kon cert ge niu sza mu zy ki
elek tro nicz nej. Pub licz ność
ocze ki wa ła nie za pom nia nych
wra żeń i nie za wio dła się. Za -
nim ar ty sta przy wi tał się ze sce -
ny mó wiąc po pol sku „Do bry
wie czór Płock”, wie lu wi dzów
mia ło oka zję wy mie nić z nim
uścisk dło ni. Jar re nie po ja wił
się bo wiem od ra zu na sce nie,
ale do stał się do niej prze cho -
dząc wśród pub licz no ści. A po -
tem roz po czę ła się mu zycz na
ucz ta – „Oxy ge ne”, „Ran dez vo -
us”, „So u ve nir of Chi na”, „Re -
vo lu tion” i wie le in nych utwo -
rów, któ re zło ży ły się na kli ma -
tycz ny wy stęp. Nie za bra kło
spon ta nicz nych tań ców, a przy

utwo rze „Ca lyp so” – na proś bę
ar ty sty – wi dow nia roz świet li ła
się ty sią cem świa te łek z te le fo -
nów ko mór ko wych. 

Wi dzo wie wy cho dzi li z kon -
cer tu niez wy kle po dek scy to wa -
ni. Na py ta nie o wra że nia pa -
da ły la ko nicz ne opi nie: – Wspa -
nia łe, fa scy nu ją ce wi do wi sko,
niez wy kłe prze ży cia. Wie lu fa -
nów sta nę ło jesz cze w ko lej ce
po ga dże ty, a niek tó rzy na pa -
miąt kę za bie ra li roz wie szo ne
pla ka ty z in for ma cją o płoc kim
kon cer cie. 

Ko lej ne wiel kie emo cje
w Or len Are nie już wkrót ce,
pod czas me czu płoc kich szczy -
pior ni stów z naj groź niej szym
ry wa lem Vi ve Kiel ce (o spot -
ka niu pi sze my na str. 13).

Ali na Bo czkow ska

Kon cer to wa 
ina u gu ra cja
Pod czas wiel kie go otwar cia, za miast prze ci na nia wstę gi, był niez wy kły kon cert.
Je an Mi chel Jar re zach wy cił pub licz ność po ry wa ją cą mu zy ką, efek ta mi 
świet lny mi i in try gu ją cy mi in stru men ta mi, wśród któ rych bar dzo efek tow nie
wy glą da ła la se ro wa har fa.

In try gu ją ca la se ro wa har fa 
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Efek ty świet lne to je den z atu tów kon cer tu
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62-let ni Jar re był pe łen ener gii
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Po wi ta nie z pub licz no ścią
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Bu do wa ha li wi do wi sko wo -spor to wej roz po czę ła się
5 kwiet nia 2009 r. Zaj mo wa ło się nią kon sor cjum firm:
płoc ka Vec tra oraz war szaw skie BBR Pol ska. Dla ki bi ców
przy go to wa no po nad 5 tys. miejsc, dla VIP -ów za re zer -
wo wa no 222 miej sca, 100 dla dzien ni ka rzy, a28 dla osób
nie peł no spraw nych. Cen tral nym pun ktem jest bo i sko
owy mia rach 50x30 me trów, przez na czo ne do gry wpił -
kę ręcz ną, siat ków kę i ko szy ków kę. 

Wo kół bo i ska znaj du ją się try bu ny znie bie ski mi krze -
seł ka mi, pod któ ry mi – po ob wo dzie obiek tu – pow sta -
ły in ne po miesz cze nia użyt ko we itech nicz ne. Na po zio -
mie 1 znaj du ją się, m.in. szat nie dla za wod ni ków, sa u -
na, dwa ba se ny so lan ko we, prysz ni ce, to a le ty, sta no wi -
ska do ma sa żu, si łow nia. Bez poś red nio zszat nią gos po -
da rzy po łą czo na jest ma ła sa la kon fe ren cyj na. Na pier -
wszym pię trze są tak że po ko je: le ka rza, kon tro li an ty do -
pin go ej, tre ne rów, sę dziów. Obiekt jest mo ni to ro wa ny.

Koszt bu do wy ha li wy niósł po nad 100 mln zł. (m.d.)
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Ko lej ny ho no ro wy
Pre zes Pol skiej Aka de -

mii Na uk prof. Mi chał
Kle i ber otrzy ma dy plom
człon ka ho no ro we go To -
wa rzy stwa Na u ko we go
Płoc kie go. Od bli sko 25
lat uczo ny kie ru je Za kła -
dem Me tod Kom pu te ro -
wych In sty tu tu Pod sta wo -
wych Prob le mów Tech ni -
ki PAN. Głów nym te ma -
tem je go pra cy ba daw czej
i dy dak tycz nej są za sto -
so wa nia no wo czes nych
tech nik kom pu te ro wych
w ba da niach na u ko wych,
tech ni ce i me dy cy nie.
Pod czas uro czy sto ści,
któ ra od bę dzie się 22 li -
sto pa da o godz. 14 w sie -
dzi bie TNP, pro fe sor
wyg ło si re fe rat „Za rzą -
dza nie przy szło ścią: na u -
ka i sztu ka an ty cy pa cji
niez na ne go”. (ab)

Skar by Ma zo wsza
Naj cie ka wsze za byt ki

sa kral ne Ma zo wsza już
wios ną przy szłe go ro ku
bę dzie moż na zo ba czyć
w In ter ne cie na stronie
www.skar biec ma zo wiec -
ki.pl. Wir tu al ny prze wod -
nik przy go tu je Cen trum
Dusz pa ster stwa Ar chi die -
ce zji War szaw skiej. 

Ma on nie tyl ko za pre -
zen to wać obiek ty in ter na -
u tom, ale tak że za chę cić
do ich od wie dza nia, dla -
te go pow sta ną spe cjal ne
map ki, fol de ry i prze wod -
ni ki uła twia ją ce zwie dza -
nie za byt ków. Bę dą one
kom pa ty bil ne z na wi ga -
cją GPS. War tość pro jek -
tu to pra wie 2 mln zł, 
a do fi nan so wa na z Unii
Eu ro pej skiej – oko ło 800
tys. zł. (ab)

Otwie ra ją Mo sty 
Wkrót ce ru szy ko lej ne

w mie ście Cen trum Han -
dlo we. Otwar cie Ga le rii
Mo sty, zlo ka li zo wa nej
przy ul. Ty siąc le cia, pla -
no wa ne jest na 24 li sto -
pa da na godz. 12. Swo je
skle py bę dą w niej mia ły
m.in.: Me dia Ex pert, Re -
ser ved, Cropp Town,
Ho u se, De ich mann, Ros -
smann, Ca ma ieu, Spor -
to drom, Em pik oraz de li -
ka te sy spo żyw cze Piotr
i Pa weł. (ab)

Na ko lej ne czte ry la ta
Spoś ród pra wie 500 kan dy da tów, 21 li sto -
pa da wy bie rze my no wą 25-oso bo wą Ra dę
Mia sta, przed sta wi cie li do sej mi ku wo je -
wódz kie go oraz pre zy den ta mia sta. 
W Płoc ku upraw nio nych do gło so wa nia 
w wy bo rach jest po nad 101 tys. osób. 

Mia sto po dzie lo ne jest na czte ry okrę gi wy -
bor cze. Do okrę gu nr 1, z któ re go wy bra nych
zo sta nie 6 rad nych na le żą osie dla: Po dol szy ce
Pół noc, Po dol szy ce Po łud nie, Zie lo ny Jar,
Imiel ni ca i Bo ro wi czki. Na sied miu za re je stro -
wa nych li stach jest 76 kan dy da tów. 

Z okrę gu nr 2 – Wy szo grodz ka, Ko cha now -
skie go, Mię dzy to rze i Trze po wo – wy bie rze my
7 rad nych. Na sied miu li stach w tym okrę gu za -
re je stro wa nych zo sta ło 89 kan dy da tów.

W okrę gu nr 3, z któ re go wy ło ni my 5 rad-
nych zna laz ły się osie dla: Sta re Mia sto, Ko le -
gial na, Gó ry, Ra dzi wie, Cie cho mi ce, Skar pa. Tu
za re je stro wa ne zo sta ły 72 oso by na oś miu li s-
tach wy bor czych. 

Do okrę gu nr 4, gdzie wy bie rać bę dzie my 7
rad nych przy pi sa no osie dla: Ty siąc le cia, Łu ka -
sie wi cza, Do brzyń ska i Wi nia ry. W tym re jo nie
ma my do wy bo ru 90 kan dy da tów za re je stro wa -
nych na sied miu li stach.

W su mie o 25 man da tów do Ra dy Mia sta
ubiegać się bę dzie 327 osób. 

O fo tel pre zy den ta Płoc ka sta ra się pię ciu kan -
dy da tów, a 161 osób po wal czy o dzie więć man-
da tów do sej mi ku wo je wódz kie go. Płock zo stał
przy pi sa ny do okrę gu nr 4 wraz z po wia ta mi:
cie cha now skim, go sty niń skim, mław skim, płoc -
kim, płoń skim, przas ny skim, puł tu skim, sier pec -
kim, so cha czew skim, żu ro miń skim i ży rar dow -
skim. (m.d.)

Ob wo dy wy bor cze

Na te re nie na sze go mia sta jest 66 ob wo dów
wy bor czych sta łych i trzy odręb ne (zam knię te,
w dwóch płoc kich szpi ta lach i za kła dzie kar -
nym). Ich adre sy i gra ni ce po da ne są w ca łym
mie ście na spe cjal nych ob wiesz cze niach oraz na
stro nie www.plock.eu w za kład ce Wy bo ry sa -
mo rzą do we 2010. W Płoc ku 12 lo ka li zo sta ło
przy sto so wa nych dla nie peł no spraw nych. Do 16
li sto pa da oso by nie peł no spraw ne mo gą zło żyć
w Urzę dzie Mia sta – rów nież przez upo waż nio -
ną oso bę – wnio sek o prze nie sie nie do do god ne -
go dla sie bie lo ka lu wy bor cze go. (m.d.)

Więcej na str. 7

W Y B O R Y  2 0 1 0

Świę to wa nie tej rocz ni cy roz po czę to w Płoc ku już 6 li sto pa da za wo da mi strze -
lec ki mi o pu char Pre zy den ta Płoc ka, XIX Raj dem Nie po dleg ło ści „Szla ka mi Le -
gio ni stów Płoc kich” oraz kon kur sem pio sen ki le gio no wej. Im pre zy te zor ga ni zo -
wał płoc ki od dział Pol skie go To wa rzy stwa Tu ry stycz no – Kra joz naw cze go. Z ko -
lei „Szla kiem Miejsc Pa mię ci Na ro do wej” wspól nie po dą ży li har ce rze z obyd wu
or ga ni za cji dzia ła ją cych w na szym mie ście – Związ ku Har cer stwa Pol skie go 
i Związ ku Har cer stwa Rze czy pos po li tej. 

Licz na gru pa sta nę ła też na star cie czwar te go Bie gu Nie po dleg ło ści. Ki lo me tro -
wą tra są uli ca mi Ko le gial ną, Mi sjo nar ską, Ko ściusz ki i pl. Obroń ców War sza wy
po bieg ły dzie ci, mło dzież i do ro śli. Wśród uczest ni ków był m.in. bi skup płoc ki
Piotr Li be ra oraz pre zy dent Płoc ka Mi ro sław Mi lew ski. 

Ob cho dy 11 li sto pa da roz po czę ły się od zło że nia kwia tów przed pom ni kiem
mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go. Na stęp nie w ka te drze płoc kiej od pra wio na zo sta ła
msza św. w in ten cji oj czyz ny, któ rej prze wod ni czył bp Piotr Li be ra. Po za koń cze -
niu na bo żeń stwa uczest ni cy uro czy sto ści zgro ma dzi li się przy Pły cie Niez na ne go
Żoł nie rza. Tu przed sta wi cie le władz pań stwo wych, sa mo rzą do wych, in sty tu cji, 
or ga ni za cji, w tym kom ba tan ci, skła da li kwia ty i od da wa li hołd tym, któ rzy dla nas
wy wal czy li wol ność. 

Ostat nim ak cen tem ob cho dów Świę ta Nie po dleg ło ści bę dzie sym po zjum 
w Książ ni cy Płoc kiej (18 li sto pa da) „W zim nym po wie wie je sie ni”, pod czas któ -
re go dr Wal de mar Smaszcz i dr Boh dan Ur ban kow ski za pre zen tu ją pol ską li te ra -
tu rę pa trio tycz ną. Po czą tek o godz. 12. (ab)

Wie niec w imie niu płoc kie go sa mo rzą du skła da ją: se kre tarz mia sta
Kry sty na Ko wa lew ska, pre zy dent Płoc ka Mi ro sław Mi lew ski 

i je go za stęp ca To masz Kol czyń ski

Na sza Nie po dleg ła
Na to wy da rze nie cze ka ły czte ry po ko le nia Po la ków, do cze ka ło się
do pie ro pią te – mó wił pod czas Świę ta Nie po dleg ło ści pre zy dent
Mi ro sław Mi lew ski. – 92 la ta te mu, 11 li sto pa da 1918 ro ku, po 123
la tach za bo rów, Pol ska znów by ła wol na. 
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Bieg Niepodległości w barwach narodowych
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Przy pom nij my, że jed no
znaj du je się w ra tu szu, w któ -
rym ob słu gi wa ne są ka me ry
pil nu ją ce po rząd ku w cen trum
mia sta. Te raz pow sta je dru -
gie, gdzie zbie ra ny bę dzie
obraz z urzą dzeń za mon to wa -
nych na Po dol szy cach. 

W ko mi sa ria cie trze ba za a -
dap to wać po miesz cze nia,
gdzie obec nie mie ści się sa la
od praw oraz ar chi wum. Płoc-
ka fir ma Bud mar, któ ra zaj-
mu je się prze bu do wą, mu si
usta wić ścia ny dzia ło we oraz
stwo rzyć nie za leż ną od ist-
nie ją cej sieć za si la nia elek-
trycz ne go, te le in for ma tycz ne -
go, ra dio wo -te le wi zyj ne go
oraz sy stem kli ma ty za cji.
Koszt przed sięw zię cia to 53
tys. zł.

Na Po dol szy cach sta nie
pięć ana lo go wych szyb ko o -
bro to wych ka mer, dwie ana l-
o go we sta cjo nar ne, dwie cyf -
ro we sta cjo nar ne oraz jed na
cyf ro wa szyb ko o bro to wa. 

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

Pomieszczenia dla
wiel kie go bra ta
Do 15 grud nia po trwa prze bu do wa po koi w ko mi sa ria cie
przy al. Ar mii Kra jo wej. Po za koń cze niu prac pow sta nie
tam dru gie Cen trum Mo ni to rin gu Wi zyj ne go.

– To nie są biu ra, ale po -
miesz cze nia dla firm z sek to ra
usług no wo czes nych i to w naj -
wyż szej kla sie, czy li „A” – wy -
jaś nia ła pre zes PPPT Iwo na
Le wan dow ska, pod czas kon fe -
ren cji pra so wej, któ ra od by ła
się w ra tu szu na po cząt ku li -
sto pa da. 

Mi lio ny z Unii
Centrum Usług Bizne-

sowych (w skład którego
wejdą Cen trum Usług Kor po -
ra cyj nych i Da ta Cen ter) oraz
Cen tral ne La bo ra to rium to
ele men ty pro jek tu klu czo we -
go, któ ry już wkrót ce ma być
re a li zo wa ny w Par ku. Pod pi -
sa nie umo wy na do fi nan so wa -
nie przed sięw zię cia ze środ-
ków Unii Eu ro pej skiej ma na -
stą pić pod ko niec br. – Roz-
ma wia liś my dłu go z na szym
par tne rem w Par ku, czy li
PKN Or len o kształ cie te go
pro jek tu – przy pom niał je go
ge ne zę pre zy dent Płoc ka Mi -
ro sław Mi lew ski. – My pod-
kre śla liś my roz wój spo łecz ny
i gos po dar czy mia sta, a Or len
moc no ak cen to wał wzglę dy
biz ne so we. Po łą czy liś my na -
sze dą że nia i tak wy ło nił się
ten pro jekt. 

Kosz ty je go re a li za cji prze -
kro czą 195 mln zł, z cze go po -
nad 61 mln zł po cho dzić bę -
dzie z do fi nan so wa nia unij ne -
go. Po zo sta łe kosz ty zo sta ną

sfi nan so wa ne ze środ ków
włas nych PPPT i kre dy tów.
Wy bu do wa ne obiek ty ma ją
być do stęp ne od 2012-2013 r.

– To przed sięw zię cie ma
przy czy nić się do roz wią za nia
zdia gno zo wa nych prob le mów
mia sta i re gio nu, jak pog łę bia -
ją ce się dy spro por cje roz wo jo -
we w sto sun ku do ob sza ru me-
tro po li tar ne go War sza wy, czy
nie ko rzyst ne zmia ny de mo gra -
ficz ne po le ga ją ce na od pły wie
mło dych wyk wa li fi ko wa nych
kadr – przed sta wia ła zyski
z re a li za cji pro jek tu klu czo we -
go pre zes Le wan dow ska. 
– Przy czy ni się też do bu do wy
no wo czes nej in fra struk tu ry
ba daw czo –roz wo jo wej. 

Pre zes po in for mo wa ła rów -
nież, że w PPPT po ja wi li się
ostatnio ko lej ni in we sto rzy –
Pe tro Re mont i far ma ce u tycz -
na fir ma Nord Farm. 

Par tner dla Par ku i mia sta
Pre zy dent Milewski ujaw -

nił naz wę stra te gicz ne go in -
we sto ra z bran ży IT (tzn.
tech no lo gii in for ma cyj nej), 
o któ rym wspo mi nał na kon-
ferencji prasowej dwa mie sią -
ce te mu. – Dziś mo gę już po -
wie dzieć, że to IBM, jed na 
z naj wię kszych firm na świe -
cie dzia ła ją ca w tym sek to rze
– wy jaś niał pre zy dent. Pod-
kre ślił jed no cześ nie, że bę -
dzie to nie tyl ko par tner dla

PPPT, ale tak że dla mia sta,
gdyż pro wa dzo ne są roz mo -
wy o wcie le niu w Płoc ku pro-
jek tu pod nazwą „In te li gen tne
mia sto”. Fir ma re a li zu je go 
w róż nych miej scach na świe -
cie, a w Pol sce roz po czę ła ta -
kie dzia ła nia od Ka to wic.
Zgod nie z za ło że nia mi pro-
jek tu wszyst kie pro ce sy za -
cho dzą ce w mie ście po win ny
być prze my śla ne i zop ty ma li -
zo wa ne pod ką tem wy daj no -
ści oraz eko lo gii. 

– Ta ka współ pra ca w róż -
nych ob sza rach usług miej s-
kich jest moż li wa tak że 
w Płocku, np. w przypadku
oświet le nia miej skie go, za rzą -
dza nia me dia mi, któ re w for -
mie usług są do star cza ne
miesz kań com, czy dzia łań 
w za kre sie osz częd no ści ciepl -
nych w róż nych bu dyn kach
uży tecz no ści pub licz nej – tłu-
ma czył pre zy dent. 

– Co waż ne, mia sto nie bę -
dzie po no sić z te go ty tu łu żad-
nych kosz tów, do pie ro zy ska mi
z osz częd no ści po dzie li my się
z in we sto rem. W ra mach „In -
te li gen tne go mia sta” moż na
też roz wią zy wać prob le my ko -
mu ni ka cyj ne. Jest to spo re
wyz wa nie, szcze gól nie w kon-
tek ście przy szłej zmia ny sy ste -
mu ko mu ni ka cyj ne go w Płoc -
ku i za stą pie nie go sy ste mem
tram wa jo wo -a u to bu so wym. 

Ali na Bo czkow ska

Pro jekt klu czo wy i IBM
Słoń ce, a wo kół nie go Uran, Nep tun i Sa turn – to trzy skrzy dło wy obiek t 
Cen trum Usług Kor po ra cyj nych, któ ry powstanie w Płoc kim Par ku Prze my -
sło wo -Tech no lo gicz nym.

Wi zu a li za cja Cen trum Usług Kor po ra cyj nych
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Czas trwa nia umo wy okre -
ślo no do koń ca 2012 ro ku. 
W tym cza sie przed się bior ca
zaj mie się na pra wa mi i re -
mon ta mi w tym za kre sie. Po -
nad to do obo wiąz ków fir my
na le żeć bę dzie wy pom po wy -
wa nie wo dy z te re nów za la -
nych, np. po ek stre mal nych
opa dach desz czu oraz udroż -
nie nie w ta kim przy pad ku ka -
na łu desz czo we go spe cja li -
stycz nym sprzę tem. W umo -
wie za war to kla u zu lę, że usu -
nię cie za le wi ska roz pocz nie
się nie póź niej niż 30 mi nut
od zgło sze nia.

Zwy cię skie przed się bior -
stwo zaj mie się rów nież kon-

ser wa cją prze pom pow ni wód
desz czo wych, miesz czą cych
się przy ul.: Spół dziel czej, al.
Pił sud skie go/Do bro wol skie -
go oraz ul. Srebr nej. Spraw -
dze nie po praw no ści fun kcjo -
no wa nia bę dzie się od by wać
raz na kwar tał, a czysz cze nie
ko mo ry prze pom pow ni – dwa
ra zy w ro ku. 

Ostat nim obo wiąz kiem pra-
cow ni ków bę dzie awa ryj na
na pra wa pun któw oświet le -
nio wych na te re nach oczysz -
czal ni wód desz czo wych przy
ul.: Zgod nej, Gra bów ka, Gra -
bo wej, Gwar dii Lu do wej 
i Por to wej. 

Małgorzata Danieluk

Na pra wa i czysz cze nie
Fir ma, któ ra wy gra prze targ bę dzie zaj mo wać się re mon -
ta mi ka na li za cji desz czo wej na te re nie mia sta.

Cho dzi o frag ment pro wa dzą cy do esta ka dy, od ron da Woj -
ska Pol skie go do prze pra wy mo sto wej. Ro bo ty po le ga ją na
wy ko na niu kon cep cji na pra wy oraz wzmoc nie nia skar py. Na
dłu go ści 170 me trów usta wio ne bę dą za po ry żel be to we. Po n-
ad to na pra wio na bę dzie ka na li za cja desz czo wa, a w po przek
ko ro ny skar py wy ko na ne zo sta ną dwa ro wy od wad nia ją ce 
o dłu go ści 32 me trów. 

Wy ko naw cą jest płoc ka fir ma Mel bet, któ ra wy ce ni ła pra ce
na po nad 671 tys. zł. (m.d.)

Ro bo ty bli sko esta ka dy
Koń czą się pra ce przy na pra wie skar py na I od cin ku dróg
do ja zdo wych do no we go mo stu.
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Po li ty ka tran spor to wa po-
l skich miast jest nie jed no li ta.
Z jed nej stro ny Czę sto cho wa
in we stu je w pier wszą li nię
tram wa jo wą, z dru giej w Gli -
wi cach zam knię to li nię łą czą cą
mia sto z resz tą Gór ne go Ślą s-
ka. Po wo dem wg władz mia sta
by ły kosz ty jej utrzy ma nia.

De cy zja ta świad czy o nie-
z ro zu mie niu prob le mów tran s-
por to wych współ czes nych
miast i me tod ich roz wią zy wa -
nia. Gli wi ce li czą ok. 200 tys.
miesz kań ców i jest to roz miar
mia sta uza sad nia ją cy ko mu ni -
ka cję tram wa jo wą. De cy zja
za pa dła mi mo sprze ci wu na u -
kow ców Po li tech ni ki Ślą skiej
i miesz kań ców.

Uciec od korków
Ostat nie dwie de ka dy to okres

in ten syw nej mo to ry za cji Pol ski.
Licz ba sa mo cho dów na ty siąc
miesz kań ców w ca łym kra ju na -
dal od bie ga od da nych z Włoch,
Fran cji czy Nie miec, ale istot ny
jest kie ru nek pro ce sów. 

Da ne Eu ro sta tu po ka zu ją, że
dy na mi ka wzro stu licz by sa -
mo cho dów znacz nie prze kra -
cza ła tem po w kra jach tzw.
sta rej Unii. Przy kła do wo mię -
dzy ro kiem 1996 a 2006
wskaź nik ten wzrósł u nas od
195 do 351, czy li o 80 proc.,
we Wło szech z 533 do 597 tj.
o 12 proc., a w Niem czech
z 494 do 566, tj. o 14 proc.

W wie lu pol skich mia stach
wskaź nik mo to ry za cji prze kra -
cza 500, czy li wię cej niż
w Ko pen ha dze czy Wied niu.
Są to na tu ral nie au ta zwy kle
star sze i mniej pre sti żo we go
seg men tu.

Rów no leg łym pro ce sem jest
roz ra sta nie się prze strzen ne
miast (ur ban sprawl) i spa dek
lud no ści w mia stach kosz tem
ota cza ją cych je gmin. Sku tek
jest oczy wi sty – za gęsz cze nie
ru chu i kor ki sa mo cho do we.
Prze wa ża pre fe ro wa nie in dy -
wi du al nej ko mu ni ka cji sa mo -
cho do wej i roz bu do wa dróg
śred ni co wych i prze lo to wych,
co jest o ty le zro zu mia łe, że
stan tech nicz ny tych dróg był
i jest zły.

Na po zio mie kra jo wym nie
ist nie je po li ty ka tran spor tu
pub licz ne go w mia stach. Do -
ku ment Pol ska 2030, przy go -
to wa ny przez do rad ców pre-

mie ra i przed sta wio ny opi nii
pub licz nej rok te mu w czę ści
do ty czą cej tran spor tu kon cen -
tru je się na in fra struk tu rze dro-
go wej, nie za wie ra wzmian ki
o ko mu ni ka cji pub licz nej ob -
sza rów zur ba ni zo wa nych.

To po dej ście kon tra stu je
z dzia ła nia mi in nych kra-
jów. Przy kła do wo po li ty ka
rzą du nie miec kie go za war -
ta w do ku men cie fe de ral -
nym Plan In fra struk tu ry
Tran spor to wej z 2003 r.
prze wi du je wspar cie dla
tran spor tu pub licz ne go na
rów ni z bu do wą lot nisk
i au to strad.

Wspom nij my po zy tyw ne
zja wi ska ostat nich 20 lat.
Zre a li zo wa ne in we sty cje
w tran sport szy no wy to
(bez mo der ni za cji i na praw
li nii): War sza wa – po wo ła nie
spół ki Szyb ka Ko lej Miej ska,
bu do wa li nii na Be mo wie, za -
koń cze nie pier wszej li nii me -
tra i pra ce nad bu do wą dru giej
li nii, Poz nań – za koń cze nie
bu do wy Poz nań skie go Szyb -
kie go Tram wa ju, Gdańsk – no -
wa li nia na Chełm. Jak na 20
lat to za ma ło.

Doświadczenia francuskie
Tram waj ja ko śro dek tran s-

por tu po ja wił się we Fran cji
w XIX wie ku. W szczy cie po -
pu lar no ści w pier wszych de ka -
dach XX wie ku, tram waj mia -
ło nie mal sto miast. Od lat 30.
na stą pił okres za my ka nia li nii
tram wa jo wych, któ ry na si lił
się po II woj nie świa to wej i do
koń ca lat 70. tram waj ist niał
je dy nie w trzech mia stach –
Lil le, Mar sy lii i Sa int -E tien ne.

Od po ło wy lat 80. na stą pił
po wrót do tram wa ju. Li nie bu -
do wa ne są z niez wy kłą dba ło -
ścią o szcze gó ły, este ty kę sa -
mych tram wa jów, ele men ty
ma łej ar chi tek tu ry miej skiej. 

Prze my śla na jest lo ka li za cja
przy stan ków, sko mu ni ko wa nie
ich z in ny mi środ ka mi tran spor -
tu. Pra wo prze ja zdu i sy gna li za -
cja wzbu dza na są stan dar dem.
Do pra co wa na jest aku sty ka – in -
ży nie ro wie dźwię ku do bie ra ją sy -
gna ły to wa rzy szą ce otwie ra niu
i za my ka niu drzwi. Wpro wa dze -
nie tram wa ju to wa rzy szy zwy kle

kom plek so wym pla nom re wi ta -
li za cji cen trów miast. In we sty cje
in fra struk tu ral ne są zwy kle dro -
gie i nie na le ży do rzad ko ści sy -
tu a cja, w któ rej pro mo tor da ne -
go przed sięw zię cia za wy ża ocze -
ki wa ne re zul ta ty, czy li np. prze -
wi dy wa ną ilość pa sa że rów.

We Fran cji czę sto jest na od -
wrót, licz ba pa sa że rów prze wyż -
sza za ło że nia. Jed ną z przy czyn
jest to, że tram wa je te są po pro -
stu pięk ne.

Jed nym z po wo dów po wro tu
tram wa ju jest wspar cie in we sty -
cji miej skich przez bu dżet pań -
stwa, któ ry mo że sfi nan so wać
do 40 proc. kosz tów pro jek tu.
W efek cie w ostat nich la tach

pow sta ły lub pow sta ją li nie
w nie mal 30 mia stach. 

Tram waj jest trak to wa ny
nie tyl ko ja ko spo sób roz -
wią za nia prob le mów tran s-
por to wych, lecz tak że ja ko
in stru ment re wi ta li za cji ob -
sza rów śród miej skich, ele-
ment pięk na kra jo bra zu.

Wyzwania dla miast
Bu do wa li nii tram wa jo -

wej ma uza sad nie nie w mia -
stach li czą cych ok. 200 tys.
miesz kań ców i wię cej, czy -
li w Ra do miu, Rze szo wie,
Kiel cach, Bia łym sto ku, 

Ol szty nie, Biel sku -Bia łej. W
trzech ostat nich mia stach tram -
wa je ist nia ły w prze szło ści,
w Ol szty nie pla ny bu do wy są
dość za a wan so wa ne.

Osob ne przy pad ki to Lub lin
i Gdy nia. Li czą po nad 200 tys.
osób lecz ze wzglę du na ist nie -
ją cą ko mu ni ka cję tro lej bu so wą
tram waj być mo że nie zna laz ł-
by w nich miej sca. 

Do ce lo wo tram waj po wi nien
fun kcjo no wać we wszyst kich
mia stach wo je wódz kich, co
obej mo wa ło by tak że Opo le
i Zie lo ną Gó rę (mia sta ma ją ce
mniej niż 200 tys. miesz kań -
ców).

W kil ku przy pad kach spe cy -
fi ka mia sta uza sad nia ła by bu -
do wę w mia stach nie wo je -
wódz kich, o mniej szej licz bie
miesz kań ców. Ta kim przy kła -
dem jest Płock, po ło żo ny
wzdłuż Wi sły, w któ rym gros
po dró ży od by wa się w jed nym
kie run ku – z dziel nic wschod-
nich do cen trum mia sta i PKN
Or len i z po wro tem.

Tram wa je na le ży mo der ni -
zo wać tam, gdzie ist nie ją, czy -
li w Gru dzią dzu (99 tys.
miesz kań ców), El blą gu (120
tys. miesz kań ców) i Go rzo wie
Wlkp. (125 tys. miesz kań -
ców). W la tach 60. i 70. zlik-
wi do wa no tram wa je w Słup -
sku, Ino wro cła wiu, Le gni cy,
Wał brzy chu, Je le niej Gó rze.
Na szczę ście pro ces za my ka -
nia li nii nie po szedł tak da le ko
jak we Fran cji czy Wiel kiej
Bry ta nii.

Ko niecz ne jest tak że roz bu -
do wa nie ist nie ją cych sie ci.
WWar sza wie po win na pow stać
li nia do Wi la no wa, w Szcze ci -
nie – szyb ki tram waj, w Byd -
gosz czy li nia do For do nu, w To -
ru niu do mia ste czka uni wer sy -
tec kie go.

In fra struk tu ra nie jest ta nia. Ki -
lo metr li nii kosz tu je ok. 10-40
mln zł. Sa me mia sta nie bę dą
w sta nie sfi nan so wać jej kosz tu.

Dla te go, ko rzy sta jąc z do -
świad czeń m.in. Nie miec iFran -
cji, pro po nu je my wpro wa dze nie
wie lo let nie go pro gra mu wspar -
cia ta kich in we sty cji przez pań -
stwo w wy so ko ści 25 – 30 proc.
kosz tów. Oczy wi ście pow sta je
ar gu ment bra ku pie nię dzy wbu -
dże cie. 

Zna jąc spraw ność rzą du (nie
tyl ko obec ne go), nie spo dzie wa -
my się, aby pro gram mógł za -
cząć fun kcjo no wać wcześ niej
niż za trzy, czte ry la ta. Je go
wpro wa dze nie moż na więc sko -
re lo wać z no wą per spek ty wą fi -
nan so wą UE i już zaw cza su po -
my śleć o fi nan so wa niu.

In we sty cje ob ję te pro gra -
mem po win ny speł niać pre cy -
zyj nie okre ślo ne kry te ria, po -
czą wszy od pro gno zo wa ne go
na tę że nia ru chu, okre su re a li -
za cji bu do wy, po wią za nia
z pla na mi re wi ta li za cyj ny mi.
Wa run ka mi suk ce su są spraw -
ne za rzą dza nie in we sty cją,
sze ro kie po par cie ra dy mia sta,
do bór tra sy. Aby po zy skać pa -
sa że rów, na le ży po ło żyć na -
cisk na kwe stie wy cho dzą ce
po za in ży nie rię ru chu: do stęp
do przy stan ków, este ty kę. 

Re a li za cja pro gra mu przy -
nie sie szer sze ko rzy ści. No wo -
czes ny tran sport pub licz ny
pod no si atrak cyj ność in we sty -
cyj ną i tu ry stycz ną mia sta. To
tak że ele ment po li ty ki pro ro -
dzin nej – po przez atrak cyj ne
sy ste my ta ry fo we – i edu ka -
cyj nej – dzię ki sko mu ni ko wa -
niu kam pu sów uczel ni z cen -
tra mi miast. Nie sie zmia nę po -
strze ga nia miast i miesz kań -
ców przez sie bie po przez od -
czu wa ną me tro po li za cję.

Mi chał Be im, 
Pa weł Sza ła ma cha 

Rzecz pos po li ta nr 264 (8775)
z 12 li sto pa da, str. E 14

Tramwaj zdobi miasto
Wios ną we Flo ren cji uru cho mio no pier wszą li nię tram wa ju. Po pół wie ku ten śro dek tran spor tu wró cił 
na uli ce mia sta. Po raz pier wszy w hi sto rii tram waj po ja wił się w Je ro zo li mie – w zi mie roz po czę to ja zdy
prób ne. Tra sy tram wa jo we bu du je kil ka na ście miast eu ro pej skich.
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W kil ku przy pad kach spe cy fi ka 
mia sta uza sad nia ła by bu do wę 
li nii tram wa jo wej w mia stach 

nie wo je wódz kich, o mniej szej licz bie
miesz kań ców. Ta kim przy kła dem jest

Płock, po ło żo ny wzdłuż Wi sły, 
w któ rym gros po dró ży od by wa się

w jed nym kie run ku – z dziel nic
wschod nich do cen trum mia sta 

i PKN Or len i z po wro tem.

Mi chał Be im jest adiun -
ktem Uni wer sy te tu Ada ma
Mic kie wi cza w Poz na niu,
ek sper tem In sty tu tu So bie -
skie go

Pa weł Sza ła ma cha jest
pre ze sem In sty tu tu So bie -
skie go
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Do fi nan so wa no za rów no
roz wój ba zy ma te rial nej, jak 
i dzia łal ność na u ko wą czy
spor to wo -re kre a cyj ną. 

Roz wój ma te rial ny i du cho wy
Na wspie ra nie pla có wek wza -

kre sie roz wo ju i mo der ni za cji
ba zy lo ka lo wej mia sto przez na -
czy ło 495 tys. zł. Z tej kwo ty 255
tys. zł otrzy ma ła Po li tech ni ka
War szaw ska Szko ła Na uk Tech -
nicz nych i Spo łecz nych w Płoc -
ku, a240 tys. zł Pań stwo wa Wyż -
sza Szko ła Za wo do wa. Na za -
kup ksią żek do Bib lio te ki Głów -
nej Uczel ni oraz do fi nan so wa -
nie wy daw nic twa uczel nia ne go
PWSZ do sta ło 200 tys. zł, a na
or ga ni za cję kon fe ren cji 25 tys.
zł. Po li tech ni ka otrzy ma ła 45 tys.
zł na kon fe ren cję na u ko wą
„Szko ły wyż sze w gos po dar ce
re gio nów”, Mię dzy na ro do we
Sym po zjum Kos micz ne i Płoc -
kie Fo rum Bu do wla ne.

Jak co ro ku mia sto zor ga ni -
zo wa ło kon kurs „Dy plom dla
Płoc ka” na naj lep sze pra ce
ma gi ster skie, in ży nier skie i li -
cen cjac kie w ro ku aka de mic -
kim 2009/2010. Na gro dy Pre -
zy den ta – od 1 do 4 tys. zł –
otrzy ma ły po trzy oso by z po -
li tech ni ki i PWSZ oraz czte ry
z Włod ko wi ca. 

Twór cze śro do wi sko
Po nad to 251 tys. zł zo sta ło

przez na czo ne z bu dże tu mia sta
na roz wój kul tu ry, spor tu i tu -

ry sty ki śro do wisk aka de mic -
kich. Wy dział Pro mo cji, Tu ry -
sty ki i Współ pra cy z Za gra ni cą
prze ka zał ze sta wy upo min ków
na or ga ni zo wa ne przez po li -
tech ni kę i PWSZ kon fe ren cje 
i sym po zja oraz wspó łor ga ni -
zo wał wraz ze Szko łą Wyż szą
im. Pa wła Włod ko wi ca IV
Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Ju -
do Dzie ci i Mło dzie ży. W tur -
nie ju bra li udział spor tow cy 
z trzech miast par tner skich:
Bielc w Moł da wii, My tisz czi
w Ro sji i For li we Wło szech.

Wy dział Kul tu ry i Spor tu
dla klu bu Uczel nia ne go AZS
po li tech ni ki prze ka zał 3 tys. zł.
na Nie o fi cjal ne Mi strzo stwa
Ma zo wsza Szkół Wyż szych 
w for mu le 6-oso bo wej oraz
2,5 tys. zł na udział stu den tów
w za wo dach miej skich, wo je -
wódz kich, ogól no pol skich 
i mię dzy na ro do wych,

128 tys. zł tra fi ło do PWSZ 
na or ga ni za cję: „Ka tor ga liów
2010”, XV Płoc kie go Mię dzy -
na ro do we go Fe sti wa lu Pił ki
Ręcz nej Dzie ci i Mło dzie ży, na
szko le nie za wod ni ków oraz upo -
wszech nia nie spor tu po przez
udział w za wo dach miej skich,
wo je wódz kich, ogól no pol skich
i mię dzy na ro do wych. 110 tys.
zł kosz to wał wy jazd chó ru Vox
Ju ven tu tis na Olim pia dę Chó ral -
ną w Sha o xing w Chi nach (skąd
chó rzy ści przy wie źli zło ty 
i srebr ny me dal).

Mał go rza ta Da nie luk, rł

Wspar cie dla uczel ni
W 2010 ro ku mia sto, re a li zu jąc za pi sy uch wa ły Ra dy 
Mia sta z 7 grud nia 2004 ro ku, pod ję ło sze reg dzia łań
wspie ra ją cych dzia łal ność pań stwo wych i nie pań stwo -
wych szkół wyż szych fun kcjo nu ją cych w Płoc ku.

– Do tych cza so wa for mu ła fun -
kcjo no wa nia Uni wer sy te tu jest
nie moż li wa, mo że na to miast
pow stać fi lia tej pla ców ki – mó -
wił na paź dzier ni ko wej se sji pre -
zy dent Mi ro sław Mi lew ski. –
Aby tak się sta ło mu si my prze -
ka zać kom plet nie wy po sa żo ny
bu dy nek zuw zględ nie niem dział -
ki na roz bu do wę pla ców ki. Za -
ję cia na 2-3 kie run kach od by -
wa ły by się w try bie dzien nym. 
W tej spra wie pod pi sa ny jest list
in ten cyj ny. 

Mia sto ma po mysł na prze ka -
za nie na po trze by UW Cen trum
Edu ka cji przy ul. Łu ka sie wi cza.

Ale bu dy nek na le ży do Or le nu. –
Ocze ku je my na de cy zję spół ki –
in for mo wał Mi ro sław Mi lew ski.
– Gdy by do te go do szło, to w cią -
gu 2-3 lat mu sie li byś my wy pro -
wa dzić stam tąd V Li ce um Ogól -
noksz tał cą ce. Fi lia UW mog ła by
w ta kim przy pad ku roz po cząć
dzia łal ność już w 2011 ro ku.

Gdy by ten wa riant się nie po -
wiódł, wła dze ma ją in ną pro po -
zy cję. – Ma my dwie lo ka li za cje,
ale trze ba by wy re mon to wać iwy -
po sa żyć te bu dyn ki – mó wił pre -
zy dent. – Wów czas uni wer sy tet
móg łby roz po cząć dzia łal ność
do pie ro w 2012 ro ku. (m.d.)

Uni we rek dla płoc czan
Od przy szłe go ro ku formalnie prze sta nie dzia łać Punkt
Kon sul ta cyj ny Uni wer sy te tu War szaw skie go w Płoc ku,
ale już dziś studenci jeżdżą na zajęcia do stolicy. 

Śred nia wy ni ków to 26,20
pun któw w ro ku szkol nym
2009/2010 przy śred niej kra jo -
wej 24,56 i śred niej wo je wódz -
twa – 25,58. Po rów nu jąc te da -
ne z wy ni ka mi sprzed ro ku 
wi dać wzrost śred niej pun któw
dla Płoc ka o 1,87 pkt, dla wo je -
wódz twa o 1,73 pkt, na to miast
dla kra ju o 1,92 pkt. Naj lep szy
wy nik osią gnę ła Ogól noksz tał -
cą ca Szko ła Mu zycz na (OSM)
– 32,76 pkt, a naj gor szy Szko ła
Pod sta wo wa nr 1 (19,30 pkt). 

Ze sta wie nie wy ni ków moż na
zna leźć w „In for ma cji o sta nie
re a li za cji za dań oświa to wych za
rok szkol ny 2009/10, w tym wy -
ni ki spraw dzia nu i eg za mi nów
zew nętrz nych płoc kich szkół,
któ rych pro wa dze nie na le ży do
za dań włas nych jed nost ki sa mo -
rzą du te ry to rial ne go” przed sta -
wio nej na paź dzier ni ko wej se -
sji Ra dy Mia sta. 

Pod sta wów ki
Cen tral na Ko mi sja Eg za mi na -

cyj na i jej ko mi sje okrę go we,
prze pro wa dza ją ce zew nętrz ne
eg za mi ny w oświa cie, po słu gu -
ją się tzw. ska lą sta ni no wą. Po -
ka zu je ona ja ką po zy cję zaj mu -
je wy nik osią gnię ty przez ucz -
nia czy szko łę na tle wy ni ków
ca łej ba da nej po pu la cji. Ska la
sta ni no wa (z ang. – stan dard ni -
ne, czy li stan dar do wa dzie wiąt -
ka) wpro wa dza 9 prze dzia łów
wy ni ków, tzw. sta ni nów. Moż -
na przy jąć, że sta nin od 1 do 4
to wy nik sła by. Te szko ły, któ re
osią ga ją sta nin po wy żej 5 mo gą

od czu wać sa tys fak cję, gdyż pla -
su ją się po wy żej śred niej. Ta kich
szkół w ro ku szkol nym 2009/10
by ło w Płoc ku je de na ście. Naj -
lep szy mi wy ni ka mi mo gą poch -
wa lić się: SP 9, SP 15, SP 20, SP
22, SP 23 i OSM. Pięć pier -
wszych ze sta ni nem 8 (bar dzo
wy so ki), a ostat nia – z 9 (naj -
wyż szy). Naj wię kszy skok wpo -
rów na niu z po przed nim ro kiem
szkol nym do ko na ła SP 16 –z „5”
na „8” sta nin.

Gim na zja
Niez nacz ny spa dek, za rów no

w czę ści ma te ma tycz no-fi zycz -
nej jak i hu ma ni stycz nej, da się
za u wa żyć weg za mi nach trze cio -
kla si stów w gim na zjach. Tu na
tle kra ju ipo wia tu wy pa da my nie -
źle, na tle wo je wódz twa – go rzej.
Po rów nu jąc wy ni ki płoc kich
gim na zjów moż na stwier dzić, 
że naj le piej upla so wa ło się G 10
(od po wied nio sta nin 8 – część
mat.-fiz. i 7 hu ma nist.), G 6 (sta -
nin 7 i 8) oraz G 8 (sta nin 7 i 7).
Naj niż szy wy nik uzy ska ło Gim -
na zjum dla Do ro słych nr 11 
w Cen trum Kształ ce nia Usta -
wicz ne go (sta nin 1 i 2). 

Po nad gim na zjal ne
Wy ni ki eg za mi nu ma tu ral ne -

go 2009/10 trud no jest po rów -
nać z wy ni ka mi z lat ubieg łych,
po nie waż znów za szły w je go
struk tu rze istot ne zmia ny. Ja ko
przed miot obo wiąz ko wy wró-
ci ła ma te ma ty ka zda wa na na 
po zio mie pod sta wo wym. Obo -
wiąz ko wy, wy bra ny przez ucz -

nia ję zyk ob cy no wo żyt ny zda -
wa ny był wy łącz nie na po zio -
mie pod sta wo wym (po za ucz -
nia mi klas dwu ję zycz nych). 
Po zo sta łe przed mio ty (tak że ję -
zy ki ob ce) sta ły się eg za mi na -
cyj ny mi przed mio ta mi do dat ko -
wy mi (uczeń wy bie rał po ziom
–pod sta wo wy lub roz sze rzo ny).

W tym przy pad ku Wy dział
Edu ka cji UMP po dał po ziom
zda wal no ści (po rów na nie licz -
by ab sol wen tów przy stę pu ją -
cych do eg za mi nu z otrzy mu ją -
cy mi świa dec two doj rza ło ści).
Prym wie dzie Ma ła cho wian ka,
któ ra ma zda wal ność na po zio -
mie 99,6 pro cent. Póź niej jest III
LO (99,22 proc.), „Ja giel lon ka”
(97,93 proc.) i IV LO (94,81).
Wy so ko stoi rów nież li ce um
pro fi lo wa ne wZST (90,63 proc.)
i tech ni kum nr 2 w ZSZ nr 2
(86,96 proc.). (opr. rł)

Oświa ta pod lu pą
Wy ni ki spraw dzia nów zew nętrz nych w szko łach pod sta wo wych mo gą bu dzić
za do wo le nie. Płoc cy szó sto kla si ści pla su ją się nie tyl ko po wy żej śred niej wo-
je wódz kiej, ale rów nież kra jo wej.

Płoc cy ucz nio wie po pra wi li śred nią wy ni ków z eg za mi nów zew nętrz nych 
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„In for ma cja...” za wie ra
tak że waż niej sze osią gnię -
cia i suk ce sy ucz niów, in for -
ma cje o Mię dzysz kol nej Li -
dze Przed mio to wej, for mach
i środ kach przez na czo nych
na wspar cie ucz niów szcze -
gól nie uzdol nio nych, re a li -
za cji pro gra mów ipro jek tów
współ fi nan so wa nych z bu -
dże tu pań stwa lub EFS, a tak -
że o bie żą cych re mon tach.
Szcze gó ły na www.plock.eu
w za kład ce „Ra da Mia sta /
uch wa ły i pro jek ty”.
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Pod obra dy rad nych zgło -
szo no dwa pro jek ty uch wał 
w spra wie wy da nia opi nii o lo -
ka li za cji ka sy na. Je den prze -
wi dy wał je go pow sta nie w ho -
te lu „Sta rzyń ski” przy ul. Pie -
kar skiej, a dru gi w ho te lu
„Płock” przy Al. Ja cho wi cza.
Nie oz na cza to jed nak, że w
Płoc ku od ra zu pow sta ły by
dwa ka sy na. Wy bór lo ka li za cji
na le żał by do fir my Ca si nos
Po land, któ ra zaj mu je się te go
ty pu dzia łal no ścią.

Ne ga tyw ne opi nie
Wnio sek Ca si nos Po land 

o lo ka li za cję ka sy na – za rów -
no w jed nym jak i w dru gim
miej scu – otrzy mał ne ga tyw -
ne opi nie stra ży miej skiej
oraz Ko mi sji Bez pie czeń stwa
i Po rząd ku, dzia ła ją cej przy
Ra dzie Mia sta. Ja ko ar gu -
men ty po da wa no m.in. „du że
za gro że nie wzro stem licz-
by po peł nia nych wy kro czeń 
w za kre sie za kłó ca nia spo ko -
ju pub licz ne go, spo ży wa nia
al ko ho lu, de wa sta cji mie nia,
czy też po peł nia nych prze -
stępstw jak: wła ma nia do po -
ja zdów, wy łu dze nia, na pa dy,
roz bo je”. W uza sad nie niu do
pro jek tu uch wa ły o stwo rze -
niu ka sy na w ho te lu „Sta -
rzyń ski” czy ta my jesz cze, 
że prze ciw wska za niem do
utwo rze nia tam ka sy na jest
bez poś red nie są siedz two
szko ły oraz San ktu a rium Bo -
że go Mi ło sier dzia. Na to miast

w przy pad ku ho te lu „Płock”
prze ciw wska za niem do stwo -
rze nia ka sy na jest m.in. są -
siedz two sie dzi by Har cer -
skie go Zes po łu Pieś ni i Tań ca
„Dzie ci Płoc ka”.

– Dla mnie na plan pier-
wszy prze ciw ko pow sta niu ka -
syn w na szym mie ście wy su wa
się prob lem uza leż nie nia –
mówił na se sji pre zy dent Mi -
ro sław Mi lew ski. – Znam kil -
ka osób, w tym pił ka rzy noż -
nych, któ re na wie le lat
uniesz czę śli wi ły swo je ro dzi -
ny przez uza leż nie nie się od
ha zar du. Nie chciał bym, aby
no wo czes ność Płoc ka ko ja -
rzy ła się z ka sy na mi, a póź niej
np. z mięk ki mi nar ko ty ka mi.
Żad ne mia sto oprócz Warsza-
wy w wo je wódz twie ma zo -
wiec kim nie ma ka sy na. 

Na tu ral na ba rie ra
– Dzia ła my od 21 lat – mó -

wił Ja cek Pa wel czuk, przed-
sta wi ciel Ca si nos Po land. 
– Ka sy no jest naj bar dziej kon-
tro lo wa ną for mą ha zar du.
Każ dy kto chce tam wejść,
mu si mieć ukoń czo ne 18 lat 
i mu si się za re je stro wać. Po n-
ad to wszyst ko co dzie je się w
środ ku jest re je stro wa ne. Te -
raz obraz z za pi sem m.in. każ -
dej za wie ra nej tran sak cji oraz
za cho wa nia go ści prze cho wu -
je my przez 30 dni, a już nie -
dłu go bę dzie my mie li obo wią -
zek prze cho wy wa nia przez
trzy la ta. 

Pa wel czuk pró bo wał prze ko -
nać rad nych, że do ka sy na nie
wcho dzą przy pad ko wi lu dzie, 
a wię ksze za gro że nie, je śli cho -
dzi o uza leż nie nie, sta no wią 
au to ma ty do gry usta wio ne 
w sa lo nach gier, któ re fun kcjo -
nu ją tak że w Płoc ku. – Zaz wy -
czaj two rzy my na sze pla ców ki
w ho te lach, bo sta no wią one
na tu ral ną ba rie rę, po wo du ją cą
że nie wcho dzą tam przy pad ko -
wi lu dzie – wy jaś niał Ja cek Pa -
wel czuk. 

Kon tro wer syj na de cy zja
Rad ni wy ra zi li po zy tyw ną

opi nię o lo ka li za cji ka sy na 
w ho te lu „Płock” (za by ło 12
osób), na to miast nie zgo dzi li
się, aby pow sta ło ono w ho te -
lu „Sta rzyń ski”. 

– To jest ku rio zal na sy tu a cja
– iry to wa ła się rad na Wio let ta
Kul pa, któ ra gło so wa ła prze ci-
w ko utwo rze niu w Płoc ku ka -
sy na. – Ja ka jest róż ni ca po -
mię dzy ty mi ho te la mi? Je śli już
ma pow stać w na szym mie ście
ta ki lo kal, to lep szą lo ka li za cją
jest bu dy nek przy uli cy Pie kar -
skiej, gdzie nie ma tak wie lu
za bu do wań. Czy w ta kim ra zie
na za cho wa nie rad nych mia ły
wpływ oso by trze cie? 

De cy zja rad nych oz na cza,
że dro ga do pow sta nia ka sy na
w ho te lu „Płock” jest na dal
otwar ta, bo pro jekt uch wa ły 
w tej spra wie mu si tra fić pod
obra dy rad nych.

Mał go rza ta Da nie luk

Ha zar do wa awan tu ra
Wię kszość rad nych chce, aby w na szym mie ście pow sta ło ka sy no. Na paź dzier -
ni ko wej se sji Ra dy Mia sta ten te mat wy wo łał naj wię cej kon tro wer sji. 

Na paź dzier ni ko wej se sji rad -
ni zde cy do wa li o sprze da ży
tych nie ru cho mo ści. Oba sto-
wa rzy sze nia mo gą je ku pić z 99
proc. bo ni fi ka tą. 

Sy na go ga – o pow. 660 mkw.
– przej dzie na rzecz sto wa rzy -
sze nia w cią gu ro ku od wy ko -
na nia re mon tu i adap ta cji bu -
dyn ku. Pra ce zo sta ną wy ko na ne
dzię ki do fi nan so wa niu z Eu ro -
pej skie go Fun du szu Re gio nal -
ne go (kwo tą 7,7 mln zł). 
Z chwi lą na by cia pra wa włas-
no ści Sy na go ga Płoc ka bę dzie
mog ła speł nić wy móg po rę cze -
nia przyz na nych środ ków eu ro -
pej skich po przez wpis hi po te ki
w pro wa dzo nej dla nie ru cho -
mo ści księ dze wie czy stej.

Sto wa rzy sze nie Hos pi cyj no -
Pa lia tyw ne „Hos pi cjum Płoc-
kie” pod wez wa niem św. Ur -
szu li Le dó chow skiej na ku pio -
nej dział ce chce wy bu do wać
no wy od dział sta cjo nar ny dla
prze wle kle cho rych wy ma ga ją -
cych ca ło do bo wej, wszech-
stron nej opie ki me dycz nej. 
W ra mach hos pi cjum, któ re ist-
nie je od 1987 ro ku, fun kcjo nu je
obec nie Od dział Sta cjo nar ny
Hos pi cjum, Do mo we Hos pi -
cjum dla Dzie ci cier pią cych na
nie u le czal ne, po stę pu ją ce scho -
rze nia ogra ni cza ją ce ży cie oraz
Od dział dla Prze wle kle Cho rych
w sta nie apa licz nym. Rocz nie 
z po mo cy Sto wa rzy sze nia ko -
rzy sta 500 osób. (m.d.)

Nie ru cho mo ści 
z bo ni fi ka tą
Sto wa rzy sze nie Sy na go ga Płoc ka sta nie się wła ści cie lem
bu dyn ku przy ul. Kwiat ka, a Sto wa rzy sze nie Hos pi cyj no -
Pa lia tyw ne wła ści cie lem dział ki o pow. 10 tys. mkw. po ło -
żo nej przy ul. Oto liń skiej.

O tym, czy w Płoc ku pow sta nie ka sy no zde cy du ją już no wi rad ni
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O no wej sie dzi bie dla płoc kich
fun kcjo na riu szy mó wi się od daw -
na. Obec nie po li cjan ci ma ją swo -
je lo ka le w bu dyn kach przy ul.
Sło wac kie go i1 Ma ja, ale wa run -
ki pra cy są tam bar dzo trud ne.
Dla te go mia sto chce po móc 
w zbu do wa niu no wej ko men dy. 

Na li sto pa do wej se sji rad ni
pod ję li sto sow ną uch wa łę. Zgod -
nie z jej za pi sa mi do 2013 ro ku
w bu dże cie mia sta zo sta ną za pi -
sa ne środ ki fi nan so we z przez -
na cze niem na do fi nan so wa nie
prac pro jek to wych ibu do wy Ko -
men dy Miej skiej Po li cji. Nie bę -
dą one jed nak wię ksze niż 50
proc. war to ści ca łej in we sty cji. 

Prze ka zy wa nie pie nię dzy 
z bu dże tu od by wać się bę dzie 

wtran szach, ale pod wa run kiem,
że Ko men da Wo je wódz ka Po li -
cji z sie dzi bą w Ra do miu bę dzie
mia ła włas ne środ ki na ten cel,
nie mniej sze jed nak niż wy so -
kość tran szy z mia sta. Po nad to,
w roz li cze niu KWP prze ka że na
rzecz mia sta dwie nie ru cho mo -
ści bę dą ce włas no ścią Skar bu
Pań stwa, a któ re są w trwa łym
za rzą dzie po li cji. 

Przy ję cie uch wa ły o współ fi -
nan so wa niu by ło niez będ ne do
te go, aby uru cho mić opra co wa -
nie Pro gra mu In we sty cyj ne go
dla no wej sie dzi by KMP wPłoc -
ku oraz uzy ska nia ak cep ta cji Ko -
men dy Głów nej Po li cji na wpro -
wa dze nie te go za da nia do pla nu
in we sty cyj ne go. (m.d.)

Dla fun kcjo na riu szy
Mia sto bę dzie współ fi nan so wać bu do wę ko men dy po li cji. 

Dy plo my i me da le ode bra li
z rąk pre zy den ta Mi ro sła wa
Mi lew skie go – 26 paź dzier ni -
ka na se sji Ra dy Mia sta – 
mę żo wie par la men ta rzy stek:
Wło dzi mierz Fet liń ski i Pa weł
De resz. 

– Obie Pa nie wspo mi na my
z ża lem, ale i z po czu ciem speł -

nie nia przez Nie wiel kich za dań
dla na sze go mia sta – mó wił
pre zy dent. – Cho ciaż nie po -
cho dzi ły z Płoc ka, to obie an ga -
żo wa ły się w ży cie na sze go
mia sta i spra wy miesz kań ców.

Obie Pa nie w par la men cie
re pre zen to wa ły okręg płoc ko -
cie cha now ski. (m.d.)

Uho no ro wa ne poś mier tnie
Se na tor Ja ni na Fet liń ska i po słan ka Jo lan ta Szy ma nek -
De resz, któ re tra gicz nie zgi nę ły w ka ta stro fie pod Smo -
leń skiem, są Ho no ro wy mi Oby wa tel ka mi Płoc ka.
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Na te re nie Li ce um Ogól nok-
sz tał cą ce go i Gim na zjum im.
Wła dy sła wa Ja gieł ły przy ul. 3
Ma ja po sa dzo no 21 dę bów (27
października) w ra mach pro-
gra mu „Ka tyń... oca lić od za -
pom nie nia”. W ca łej Pol sce 
w cią gu kil ku lat za sa dzo no już
po nad 3,5 tys. dę bów. Każ dy
sym bo li zu je jed no z 21.857
naz wisk pol skich ofi ce rów za -

mor do wa nych w 1940 ro ku
przez NKWD. Dę by sa dzą sa -
mo rzą dy, pa ra fie, or ga ni za cje
po za rzą do we i szko ły. Ko or dy -
na to rem pro gra mu (prze ka zu je
naz wi ska ofi ce rów, na da je cer-
ty fi kat i nu mer sa dzo ne go
drzew ka) jest war szaw skie sto-
wa rzy sze nia Pa ra fia da – ini cja -
tor ak cji.

Ale ja Ja giel loń czy ków
– Dzię ku ję, że Płock zna lazł

się na ma pie Ka ty nia, sym bo lu
22 ty się cy bo ha te rów, o któ -
rych po win niś my ca ły czas
wal czyć. Nie mo że my za pom -
nieć o żad nym z nich – mó wi ła
Re na ta War dec ka z Pa ra fia dy.
– Ak cja sa dze nia dę bów jest
pod su mo wa niem po nad 60 lat
wal ki o pa mięć o Ka ty niu – do -
dał Ja cek Pa wło wicz z IPN.

Te go rocz na płoc ka uro czy -
stość by ła wy jąt ko wa, nie tyl -

ko dla te go, że od by wa ła się 
w 70. rocz ni cę Zbrod ni Ka tyń -
skiej, ale rów nież dla te go, 
że jej or ga ni za to rom uda ło się
za sa dzić dę by z naz wi ska mi
ofi ce rów zwią za nych z kon -
kret nym miej scem, ze szko łą,
w któ rej się uczy li. By li to: mjr
Jan Ana sie wicz, por. inż. Hie -
ro nim E. Bren da, kpt. mec. Jan
Brud nic ki, kpt. Fe liks Cel mer,

mjr dr Ka rol M. Cy wiń ski,
por. Ro man M. Czer wiń ski,
kpt. Z. Dzie rzęc ki, por. mec.
Ni ko dem S. Fe in berg, por. Jan
Gar lej, kpt. dr Jan Goć kow ski,
kpt. inż. Ta de usz F. Gor czyń -
ski – Ja strzę biec, mjr dypl.
Wło dzi mierz Go rze chow ski -
Na zir, por. Sta ni sław Kro wic -
ki, kpt. dr inż. Anot ni K.
Kwiat kow ski, por. Jan Or łow -
ski, mjr Piotr Peł ka, por. Jan S.
Sal wow ski, por. Je rzy W. So -
bie raj, kpt. inż. Hen ryk Sy ski,
mjr dr Je rzy Szmel czyń ski,
por. mec. Jan K. To po liń ski.

Zgod nie z ce re mo nia łem
Po my sło daw ca i ko or dy na -

tor płoc kich uro czy sto ści Ma -
rek Mro czkow ski – czło nek
nadz wy czaj ny Świa to we go
Związ ku Żoł nie rzy Ar mii
Kra jo wej, uczest ni czył przed
ro- kiem w XVIII Po wszech -

nym Zjeź dzie Hi sto ry ków
Pol skich w Ol szty nie. Obra dy
po prze dzi ło otwar cie przez
Pre zy den ta RP Le cha Ka -
czyń skie go Alei 27 Dę bów
Pa mię ci na te re nie Uni wer sy -
te tu War miń sko -Ma zur skie -
go. Po my ślał o po dob nej ini c-
ja ty wie w Płoc ku i z po mo cą
płoc kie go sa mo rzą du do pro -
wa dził do fi na łu. 

Ideą za ra ził też na u czy cie li 
i ucz niów I Pry wat ne go 
Li ce um Ogól noksz tał cą ce go
im. Mar ce li ny Ro ści szew -
skiej, I Pry wat ne go Li ce um
Pla stycz ne go oraz I Pry wat -
ne go Gim na zjum. Rów nież
przy sie dzi bie tych szkół –
uli cy Sien kie wi cza 26 – po sa -
dzo no 27 paź dzier ni ka czte ry
dę by po świę co ne pa mię ci ka -
wa le rów Krzy ża Srebr ne go
Or de ru Wo jen ne go Vir tu ti
Mi li ta ri – gen. bryg. Ta de -
u sza Pe tra życ kie go, gen.
bryg. Kon ra da Zem brzu skie -
go i gen. bryg. Ta de u sza Gra -
bow skie go oraz la u re a ta Zło -
te go Wa wrzy nu Pol skiej Aka -
de mii Li te ra tu ry por. rez.
Wła dy sła wa S. Se by ły. Po -
świę ce nia Dę bów Pa mię ci
do ko na li pro boszcz Pa ra fii
Ka te dral nej pw. św. Zyg mun -
ta ks. kan. dr Ma rek Za wadz -
ki i pro boszcz pa ra fii św. Sta -
ni sła wa Kost ki ks. Wa le rian
Ja strzę biec -Świę cic ki.

Przy ich sa dze niu bra ły
udział m.in.: ro dzi ny ofiar –
Mar ta Zy bert z Zem brzu skich,
Ta de usz Pe tra życ ki i Te re sa
Nie dzia lak – Pe tra życ ka.

W wy da rze niu w Płoc ku
uczest ni czy li rów nież pre ze si
kra jo wych to wa rzystw zrze -
sza ją cych by łych żoł nie rzy 
i przy ja ciół ich puł ków,
pocz ty sztan da ro we płoc kich
or ga ni za cji kom ba tan tów 
i we te ra nów II woj ny świa to -
wej, szkół oraz in sty tu cji
oraz kom pa nia ho no ro wa
Woj ska Pol skie go. Uro czy -
stość od by ła się z za cho wa -
niem Ce re mo nia łu Woj sko -
we go Sił Zbroj nych Rze czy -
pos po li tej Pol skiej.

Pa tro nat ho no ro wy w Płoc -
ku spra wo wał pre zes In sty tu -
tu Pa mię ci Na ro do wej i Pre -
zy dent Mia sta. Szcze gó ło we
bio gra my Ja giel loń czy ków
moż na zna leźć na stro nie
www.ja giel lon ka.plock.pl

Ra do sław Ła ba rzew ski

Dę by bo les nej pa mię ci 
Dwu dzie stu je den ofi ce rów, wy cho wan ków i ab sol wen tów „Ja giel lon ki” z lat
1912-1930, za mor do wa nych w Ka ty niu i Char ko wie w 1940 ro ku ma w Płoc ku
swo ją ale ję. Czte ry dę by pa mię ci za sa dzo no tak że przy ul. Sien kie wi cza. 

Te re sa Nie dzia lak – Pe tra życ ka i Ta de usz Pe tra życ ki 
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Ju bi le usz to 300-le cie ist nie -
nia tej uczel ni w na szym mie ś-
cie. Ery go wał ją w 1710 r. bp
Lud wik Bar tło miej Za łu ski,
dzię ki fun da cji suf ra ga na cheł -
miń skie go Se we ry na Szczu ki.
Na po cząt ku stu dio wa ło w nim
12 alum nów, a na u ka trwa ła
za led wie dwa la ta. Na le ży do -
dać, że rów no le gle w die ce zji
fun kcjo no wa ła od śred nio wie -
cza szko ła ka te dral na i se mi na -
rium w Puł tu sku, utwo rzo ne
już w 1594 ro ku.

– Te trzy szko ły: ka te dral na,
je zu ic ka i se mi na rium du chow -
ne kształ to wa ły kul tu rę umy sło -
wą Płoc ka od po cząt ku XIX
wie ku – pod kre ślał bp Piotr Li -
be ra. Do dał rów nież, że Ko ściół
płoc ki ma świa do mość „cią żą -
ce go na nim dzie dzic twa wie -
ków i od po wie dzial no ści za
kon ty nu o wa nie te go dzie ła”. 

– Wyż sze Se mi na rium Du -
chow ne w Płoc ku wpi su je się
w kształ to wa nie du cho we go
obra zu na sze go kra ju. Jest naj -
star szą wyż szą szko łą na Ma zo -
wszu. Gdy pow sta wa ło, ro zu -
mia no, ile zna czy do bre wyksz -
tał ce nie – mó wił ks. prof. dr hab.
Wal de mar Gra czyk z UKSW –
ini cja tor spot ka nia.

Pre zy dent Mi ro sław Mi lew -
ski, któ ry ob jął pa tro nat ho no -
ro wy nad kon fe ren cją do dał,
że szko ły ka to lic kie na dal są
bar dzo po pu lar ne. – Ro dzi ce
co raz czę ściej my ślą o tym, by
zaw cza su za pi sać swo je dziec -
ko do pla ców ki ka to lic kiej.
Wy da je się za tem, że rze czy wi -
stość wy glą da bar dziej op ty mi -
stycz nie niż zwy kliś my są dzić.
Oka zu je się, że wo bec wsze ch-
o gar nia ją ce go kon sum pcjo niz -
mu, du cho wość nie sta ła się
nie mod na, mo że jest po pro stu
mniej spek ta ku lar na. 

W trak cie kon fe ren cji pre -
lek cję wyg ło si ła m.in. dr hab.
Jo lan ta Mar szal ska z UKSW,
któ ra mó wi ła o in wen ta rzu
ksiąg z ro ku 1777 ja ko źró dle
ba dań nad kul tu rą in te lek tu al -
ną i du cho wą alum nów Se mi -
na rium Du chow ne go w Płoc -
ku, dr Krzysz tof Wiś niew ski
z Aka de mii Hu ma ni stycz nej
w Puł tu sku, któ ry opo wie -
dział o szkol nic twie be ne dyk -
tyń skim w Puł tu sku, a ks.
prof. Mi chał M. Grzy bow ski
z Płoc ka mó wił o tro sce bi -
sku pów płoc kich o wy cho wa -
nie i wyksz tał ce nie w se mi na -
riach. (rł)

Du cho wa for ma cja 
Dwud nio wa kon fe ren cja na u ko wa w Opac twie Po be ne -
dyk tyń skim po świę co na szkol nic twu ko ściel ne mu by ła
uko ro no wa niem ro ku ju bi le u szo we go płoc kie go se mi -
na rium.

Każ dy wy bor ca mo że od dać trzy gło sy, po jed nym na kan -
dy da ta do: Ra dy Mia sta Płoc ka, Sej mi ku Wo je wódz twa Ma -
zo wiec kie go i na Pre zy den ta Płoc ka. W su mie po sta wi my
trzy zna ki X w krat kach obok naz wisk tych osób, któ re ma -
ją nas re pre zen to wać we wła dzach sa mo rzą do wych w na stęp -
nej czte ro let niej ka den cji. W ra zie po mył ki nikt nie do sta nie
no wej kar ty do gło so wa nia. 

Je śli któ ryś z kan dy da tów na Pre zy den ta Płoc ka otrzy ma
wię cej niż po ło wę waż nych gło sów, oz na cza to, że zwy cię -
żył już w I tu rze. Je śli nie – 5 grud nia 2010 r. w Płoc ku od -
bę dzie się dru ga tu ra, do któ rej przej dą dwaj kan dy da ci z naj -
wię kszą licz bą gło sów. 

Oso by miesz ka ją ce i pra cu ją ce w Płoc ku, ale za mel do wa ne 
i wcią gnię te do spi su wy bor ców w in nych miej sco wo ściach, mo -
gą do pi sać się do re je stru wy bor ców w Płoc ku. Wy star czy, 
że naj póź niej do 19 li sto pa da zło żą od po wied ni wnio sek w Urzę -
dzie Mia sta (Biu ro Ob słu gi Klien ta, sta no wi sko nr 3). W cią gu
trzech dni Pre zy dent Mia sta wy da de cy zję w tej spra wie. (m.d.) 

Wybory 2010

Jak gło so wać
Lo ka le wy bor cze 21 li sto pa da, 

w nie dzie lę bę dą otwar te 
(uwa ga na stą pi ła zmia na) w godz. 8-22.
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Bę dzie to już szes na ste
szko le nie w hi sto rii Cen trum.
W Płoc ku spot ka ją się prak-
ty cy – pra cow ni cy in sty tu cji 
i firm sa mo rzą do wych, in sty -
tu cji sek to ra pry wat ne go oraz
przed sta wi cie le or ga ni za cji
po za rzą do wych i śro do wi ska
aka de mic kie go z wie lu kra-
jów eu ro pej skich. Mo gą się
oni już poch wa lić wpro wa -
dzo ny mi w ży cie pro jek ta mi
w oczysz czal niach ście ków,
wo do cią gach, sta cjach uzdat-
nia nia wo dy czy la bo ra to -
riach. Or ga ni za to rzy, czy li
CI FAL Płock wraz z UNI-
TAR (In sty tu tem ONZ ds.
Szko leń i Ba dań), wła dza mi
Płoc ka oraz Fun da cją Cen-
trum Par tner stwa Pub licz no -
Pry wat ne go za pra sza ją do
wzię cia udzia łu w tym wy da -
rze niu. 

Te ma ty ka szko le nia bę dzie
kon cen tro wać się na zrów no -
wa żo nej gos po dar ce ście ko -
wej w mia stach – szcze gól na
uwa ga zo sta nie po świę co na
efek tyw ne mu eko no micz nie 
i przy jaz ne mu dla śro do wi ska
za gos po da ro wa niu wód opa-
do wych, w tym ure gu lo wa -
niom praw nym w kra jach eu -
ro pej skich. Zo sta ną za pre zen -
to wa ne do bre prak ty ki w tym
za kre sie z naj bar dziej za -
a wan so wa nych w tej dzie dzi -
nie miast eu ro pej skich. Oprócz
te o re tycz nych wy kła dów, zna -
czą cą część szko le nia bę dzie
sta no wić wy mia na do świad -
czeń po mię dzy je go ucze-
st ni ka mi, z wy ko rzy sta niem
opra co wa nej przez UNI TAR
me to do lo gii „Ci ty -Sha re”.
Za kła da ona nie tyl ko wy mia -
nę do świad czeń i wie dzy, ale
rów nież opra co wa nie tzw.
pla nów dzia ła nia (ac tion
plans), któ re są po cząt kiem
wspól nych pro jek tów w przy -

szło ści. Wśród go ści i uczest-
ni ków or ga ni za to rzy spo dzie -
wa ją się przed sta wi cie li Ve o lia
Wo da, Pri ce wa ter ho u se Co-
o pers Po land, UNEP/ GRID,
SWITCH Łódź Le ar ning Al -
lian ce, Louis Berger, Kra jo -
wej Ra dy Gos po dar ki Wod-
nej, przed sta wi cie li uni -
wer sy te tów oraz płoc kie go
urzę du. 

Szcze gó ło wy pro gram szko -
le nia oraz po zo sta łe ma te ria ły
do stęp ne są na stronie ci fal -
plock.ump.pl.

Pa weł Joń ca

Prak ty cy o ście kach 
Mię dzy na ro do we Cen trum Roz wo ju Lo kal ne go CI FAL
Płock od 30 li sto pa da do 2 grud nia or ga ni zu je kon fe ren -
cję i szko le nie po świę co ne gos po dar ce ście ko wej 
ze szcze gól nym uw zględ nie niem za gos po da ro wa nia
wód opa do wych. 

Bu do wa in sta la cji Hy dro od -
siar cza nia Ole ju Na pę do we go
(HON VII) trwa ła dwa la ta 
i kosz to wa ła ok. 500 mln zł. 

Dzię ki jej wy ko rzy sta niu
Or len bę dzie pro du ko wał o ok.
1 mln ton rocz nie wię cej ole-
jów opa ło wych. Po nad to in sta -
la cja przy nie sie wy mier ne ko -
rzy ści dla śro do wi ska, gdyż
pro ces hy dro od siar cza nia po -
le ga na usu nię ciu z su row ca
związ ków siar ki, azo tu i tle nu.
Oprócz zmniej sze nia emi sji
tych związ ków, do dat ko wą
ko rzy ścią bę dzie też mniej sze
zu ży cie wo dy. Po nad to, w pro-
ce sie pro duk cyj nym kon tro la
nad spa li na mi z pie ca (m.in.
dwut len ku siar ki, tlen ków azo -
tu i py łów) od by wać się bę dzie
bez poś red nio, czy li on -li ne. 

Dla kie row ców uru cho mie -
nie in sta la cji oz na cza, że ole je
bę dą mia ły wyż szą war tość

ce ta no wą, czy li sil ni ki w po -
ja zdach le piej bę dą wy ko rzy -
sty wa ły swo ją moc. 

HON VII, oprócz du żej wy -
daj no ści, ma jesz cze jed ną za -
le tę: mo że pra co wać trzy la ta

bez re mon tu, a gdy bę dzie on
ko niecz ny prze stój bę dzie krót-
ki (w po rów na niu do ist nie ją -
cych już HON II i III), gdyż
no wa in sta la cja mo że pra co -
wać 350 dni w ro ku. (m.d.) 

In sta la cja bę dzie słu żyć m.in. kie row com i śro do wi sku 
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Le piej dla dies li
Or len uru cho mił no wą in sta la cję do pro duk cji wy so kiej ja ko ści ole jów na pę do wych.

Re a li za cja pro jek tu, skie ro wa -
ne go do osób dłu go trwa le bez -
ro bot nych iza gro żo nych wy klu -
cze niem spo łecz nym, roz po czę -
ła się w 2008 roku i roz pi sa na
by ła na dwa la ta. 

Wie dza i wi ze ru nek 
W dwóch je go edy cjach wzię -

ło udział 71 osób, wśród któ rych
by ła gru pa mło dzie ży za gro żo -
nej dzie dzi cze niem bie dy oraz lu -
dzie w wie ku po wy żej 45 lat. 
– Be ne fi cjen ci bez płat nie ko rzy -
sta li zpo mo cy psy cho lo ga, praw -
ni ka, do rad cy za wo do we go,
uczest ni czy li w kur sach, m.in.: 
z za kre su ob słu gi kom pu te ra i In -
ter ne tu, księ go wo ści kom pu te ro -

wej, spa wa nia czy na u ki ję zy ka
an giel skie go – mó wił Ma riusz
Krzy ża niak, dy rek tor MOPS. –
Od by wa ły się też pik ni ki in te gra -
cyj ne, na u ka sa vo ir – vi vru przy
sto le czy war szta ty me ta mor fo zy,
po le ga ją ce na pra cy nad włas -
nym wi ze run kiem, któ re cie szy ły
się wiel kim za in te re so wa niem. 
W wy ni ku tych dzia łań 14 osób
pod ję ło pra cę, jed na roz po czę ła
włas ną dzia łal ność gos po dar czą,
sześć osób da lej się kształ ci, a 13
zo sta ło wo lon ta riu sza mi.

Dużo plu sów
Jed ną z ko rzy ści pro jek tu jest

pow sta nie Klu bu In te gra cji Spo -
łecz nej, któ ry dzia ła na rzecz in -

te gro wa nia się osób o po dob -
nych trud no ściach i prob le mach
ży cio wych. W KIS dzia ła ją gru -
py sa mo po mo co we i wspar cia
oraz Klub Wo lon ta ria tu, któ ry
w tej chwi li sku pia 130 osób. –
Re a li zu je my wie le pro jek tów so -
cjal nych, niek tó re się już za koń -
czy ły, in ne pro wa dzo ne są na -
dal – mó wi ła Gra ży na Ra dasz -
kie wicz, ko or dy na tor ka KIS. –
Wo lon ta riu sze w ra mach „Spot -
kań z baj ką” i „Spot kań z poe -
zją i pio sen ką” od wie dza li cho -
re dzie ci oraz pa cjen tów Za kła -
du Pie lę gna cyj no-Opie kuń cze -
go, któ rym po przez lek tu rę cie -
ka wych ksią żek, a tak że wspól -
ne śpie wa nie umi la li po byt 
w tych pla ców kach. Wkrót ce
roz pocz nie dzia łal ność Klub
Pra cy, któ re go dzia łal ność bę -
dzie skie ro wa na do bez ro bot -
nych za gu bio nych na ryn ku
pra cy i po trze bu ją cych mo-
ty wa cji. 

Na kon fe ren cji obec na by ła
du ża gru pa be ne fi cjen tów. Wi -
dać by ło, że są ze so bą bar dzo
zży ci. – Dla mnie do dat ko wą
ko rzy ścią te go pro jek tu jest to, 
że je go uczest ni cy się po lu bi li 
i że wi dzę ich uś miech nię te twa -
rze – pod su mo wał Krzy ża niak.

Ali na Bo czkow ska

Wię cej od ocze ki wań
Pra cow ni cy i dy rek tor Miej skie go Oś rod ka Po mo cy Spo łecz nej nie kry li za do wo le nia 
z wy ni ków pro jek tu „KIS – po moc wy klu czo nym”, o któ rych opo wia da li pod czas kon fe -
ren cji pod su mo wu ją cej. 

Mię dzy na ro do we Cen-
trum Roz wo ju Lo kal ne go
CI FAL Płock jest czę ścią
świa to wej sie ci CI FAL, któ -
ra zo sta ła stwo rzo na w ra -
mach Pro gra mu Roz wo ju
Lo kal ne go UNI TAR. Jest
jed nym z in stru men tów re a -
li za cji idei zrów no wa żo ne -
go roz wo ju oraz tzw. Mi le -
nij nych Ce lów Roz wo ju,
któ re ma ją przy czy nić się
do ogra ni cze nia bie dy i gło -
du, pow strzy ma nia HIV/
A IDS czy też och ro ny śro -
do wi ska na tu ral ne go. 

Cen trum pow sta ło w Płoc -
ku w 2004 r. ja ko przy kład
współ pra cy po mię dzy sek to -
rem pub licz nym i pry wat -
nym (Urząd Mia sta i PKN
OR LEN S.A.), przy wspar-
ciu Or ga ni za cji Na ro dów
Zjed no czo nych. Za rzą dza ją -
cy sie cią CI FAL UNI TAR
uz nał, ma jąc na uwa dze po -
zy tyw ne do świad cze nia „Fo -
rum dla Płoc ka” i „Fun du szu
Gran to we go”, że właś nie 
w na szym mie ście ist nie ją
do sko na łe wa run ki na stwo -
rze nie te go ty pu pla ców ki. 
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Jed na z uczest ni czek war szta tu „Me ta mor fo zy”
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Wy graj bi let na Jar re’a
Swo ją wer sję „Pop cor nu”, wiel kie go hi tu lat 70. au tor -

stwa Ger sho na Kin gsey’a, Je an Mi chel Jar re wy dał pod pse -
u do ni mem Ja mie Jef fer son. 

Za po da nie ta kiej od po wie dzi na gro dę w ostat niej edy cji
na sze go kon kur su wy lo so wa ła Aga ta Koz łow ska. (ab)
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Nic dziw ne go, że ja ko gość
spot ka nia zor ga ni zo wa ne go przez
Sa le zjań ską Or ga ni za cję Spor to -
wą idy rek cję Spe cjal ne go Oś rod -
ka Szkol no -Wy cho waw cze go 
nr 2, po wi ta ny zo stał z wiel kim
en tu zjaz mem, jak wiel ka „gwia -
zda”. I choć pol ski bram karz jest
czo ło wym szczy pior ni stą świa ta,
od ra zu zaz na czył, że cie szy go
en tu zjazm mło dzie ży, ale „gwia -
zdą” się nie czu je.

Do osią gnięć, ja ki mi mo że
poch wa lić się po pu lar ny „Ka sa”
nie do cho dzi się jed nak bez wy -
sił ku. Za py ta ny o dro gę na eu ro -
pej skie i świa to we par kie ty od -
po wie dział: – Prze de wszyst kim
cięż ka pra ca i wia ra w Bo ga. Za -
czy na łem tre ning ma jąc 8 lat. Na
po cząt ku by ła to za ba wa, póź niej
sta ło się to mo ją pa sją.

O suk ce sie Sław ka Szma la mó -
wił też in ny gość – ksiądz Ed -
ward Pleń, ka pe lan pol skich spor -
tow ców. – Sła wek jest za wod ni -
kiem kom plet nym – zaz na czył du -
chow ny. – Za wsze pow ta rzam
wszyst kim spor tow com, że pod -
sta wa mi do suk ce su są pod ję cie
wy sił ku, po ko ra i cier pli wość.

Bram karz pol skiej re pre zen ta -
cji opo wia dał też o róż nych mo -

men tach wswo jej ka rie rze. – Każ -
dy mecz przy no si mi ra dość, ale
są też i nie po wo dze nia – przyz -
nał spor to wiec. – Naj trud niej -
szym spot ka niem w mo jej ka rie -
rze był mecz z Is lan dią pod czas
Igrzysk Olim pij skich. Mie liś my
wiel kie na dzie je, ale prze gra liś -
my. To by ło dla nas wszyst kich
bar dzo trud ne, ale mu sie liś my so -
bie z tym po ra dzić. 

Sła wek Szmal wy stę po wał tak -
że w Wi śle Płock, więc mło dzież
by ła cie ka wa, ja kie są szan se na
je go po wrót do „Naf cia rzy”. – Czas
po ka że – od parł po pu lar ny Ka sa.
– Mo gę po wie dzieć, że w Płoc ku
spę dzi łem bar dzo do bry czas w
mo im ży ciu. Nie ste ty, nie uda ło mi
się tu zdo być mi strzo stwa ani pu -
cha ru kra ju. Ale je śli cho dzi o po -
wrót do Wi sły – nie mó wię „nie”.

Mło dzież mia ła też oka zję
prze te sto wać naj lep sze go szczy -
pior ni stę świa ta wy ko nu jąc rzu -
ty kar ne. Do kon fron ta cji zbram -
ka rzem sta nął tak że Piotr Ku be -
ra – za stęp ca pre zy den ta Płoc ka.
Na za koń cze nie spot ka nia każ dy
mógł zro bić so bie pa miąt ko we
zdję cie z po pu lar nym szczy pior -
ni stą i otrzy mać je go au to graf.

Mi chał Woj da

Spo sób na suk ces
Sła wek Szmal – bram karz pol skiej re pre zen ta cji w pił ce ręcz -
nej, naj lep szy za wod nik świa ta 2009 ro ku, czo ło wa po stać
pol skie go szczypiorniaka spot kał się w Płoc ku z mło dzie żą. 

Od sze ściu de kad MDK or -
ga ni zu je ży cie kul tu ral ne 
dzie ci i mło dzie ży, two rzy ko -
ła za in te re so wań, fe sti wa le 
i gru py ar ty stycz ne. – I ca ły
czas ma my wie le do po wie dze -
nia – mó wi Ro man Ku sy –
siód my w hi sto rii dy rek tor
MDK.

Po czą tek dzia łal no ści

Pier wszym dyrektorem był
Ta de usz Ko ło dzie jak, wów-
czas prze wod nik dru ży ny har -
cer skiej w Wy szo gro dzie. 
– Po sta no wio no 1 li sto pa da
1950 r. prze nieść mnie do
Płoc ka w ce lu zor ga ni zo wa -
nia pla ców ki wy cho wa nia po -
zasz kol ne go. 

Kołodziejczyk zo stał kie -
row ni kiem Har cer skie go Oś -
rod ka Me to dycz ne go w Płoc -
ku, bo tak się wów czas na zy -
wał MDK. Pier wszą sie dzi bą
był już nie ist nie ją cy bu dy nek
przy Ko le gial nej 21. Ko ło dzie -
jak do stał czte ry sa le na par te -
rze. Jed nym z pier wszych pra-

cow ni ków pe da go gicz nych był
dh Wa cław Mil ke, któ re go zes -
pół zo stał włą czo ny w struk tu ry
pla ców ki. Wraz z no wym ro k-
iem i zmia ną naz wy na Dom
Har ce rza otwar to no we pra-
cow nie: ra dio tech nicz ną i fo to -
gra ficz ną. Pow sta ły no we zes -
po ły: akor de o ni stów i in stru -
men tów szar pa nych stru no -
wych oraz skrzy piec. 

Kró lew skie imię
Pla ców ka roz wi ja ła się.

Pow sta ły pla ny bu do wy no -
wej sie dzi by przy ul. Nor ber -
tań skiej. Urzą dzo no nawet
zbiór kę pub licz ną na ten cel,
ale nie uda ło się. Do pie ro 
w 1974 ro ku Dom Kul tu ry
Dzie ci i Mło dzie ży, wraz ze
zmia ną naz wy na MDK, do -
stał wy re mon to wa ną, no wą
sie dzi bę przy Tum skiej 9,
czy li tam gdzie znaj du je się
do dziś. 

Sze fem był wów czas Mi ro -
sław Sta fir ski, któ ry kie ro wał
pla ców ką w su mie 13 lat, nie -
co mniej niż Ro ma na Lud wic -
ka, któ ra tę fun kcję peł ni ła naj -
dłu żej. Lud wic ka do pro wa -
dzi ła do na da nia „em de ko wi”
imie nia kró la Ma ciu sia Pier-
wsze go, po wo ła ła do ży cia
wie le te a trzy ków („Na 1 no -
dze”, „Bia ła Man dra go ra”,
„Gru pa Te a tral na spod Zna ku
Kró la Ma ciu sia”) i prze glą dów
(Kra mik Te a trzy ków Dzie cię -
cych HE CA), war szta tów
(Mistrz i Uczeń). 

– Cze go moż na ży czyć nam
na przy szłość? Że by nie za -
bra kło nam szczę ścia i pew no -
ści w co dzien nej pra cy. Resz ta
przyj dzie sa ma – mó wił Ro -
man Ku sy do zgro ma dzo nej 
w sa li kon cer to wej PSM pub-
licz no ści, wśród któ rej by li
tak że daw ni kie row ni cy i dy -
rek to rzy pla ców ki oraz wy -
cho wan ko wie. (rł)

Ne stor z wi go rem
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry, ne stor płoc kich do mów kul tu ry – jak go okre ślił 
Ro man Ku sy, dy rek tor pla ców ki – świę to wał w szko le mu zycz nej swo je 60.
uro dzi ny. By ła ju bi le u szo wa wy sta wa i sza lo ny kon cert prze szło ści.

Uczest ni cy róż nych kół za in te re so wań za pre zen to wa li
się w pro gra mie ar ty stycz nym 
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Piotr Ku be ra – za stęp ca pre zy den ta Płoc ka, 
Sła wek Szmal i ks. Ed ward Pleń 
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W tym ro ku sym po zjum od -
bę dzie się pod ha słem: Pra wo
– Kon cep cje – Do świad cze -
nia. Adre so wa ne jest do dy -
rek to rów, psy cho lo gów, pe da -
go gów i na u czy cie li wszyst -
kich ty pów szkół z po wia tu
płoc kie go, sier pec kie go i go -
sty niń skie go. Sta no wi ono
kon ty nu a cję dzia łań pod ję -
tych w mi nio nych la tach. Pro-
po nu je my, by tym ra zem wy -
mia na po glą dów do ty czy ła
prak tycz nych as pek tów pra -
cy na u czy cie la, zwią za nych 
z dia lo giem wszyst kich pod-

mio tów i śro do wisk edu ka cyj -
nych w kon tek ście kon cep cji
te o re tycz nych i ref lek sji na u -
czy ciel skich prak ty ków.

Sze ro kie spek trum te ma -
tycz ne sym po zjum obej mu je
m.in.: pra wo oświa to we, de ka -
log współ pra cy mię dzy na u -
czy cie lem, ucz niem a ro dzi -
cem, dzia łal ność in sty tu cji
edu ka cji po zasz kol nej, dia log
ja ko pod sta wę ko mu ni ka cji 
w pro ce sie edu ka cyj nym.

Li czy my, że za pro po no wa -
ne przez nas za gad nie nia za in -
spi ru ją Pań stwa do włą cze nia

się w przed sięw zię cie słu żą ce
do sko na le niu prak ty ki edu ka -
cyj nej.

Sym po zjum od bę dzie się 
7 grud nia w au li ra tu sza przy
Pla cu Sta ry Ry nek 1.

Szcze gó ło we in for ma cje
oraz dru ki zgło sze nia do stęp ne
są na: www.zsznr2.pl. Zgło -
sze nia bę dą przyj mo wa ne do
30 li sto pa da 2010 r.

W imie niu Ko mi te tu Na u ko -
we go i Or ga ni za cyj ne go za -
pra sza ją 

dr Do ro ta Dą dzik 
Da riusz J. Szad kow ski

VI Sym po zjum Na u ko we
„W stro nę dia lo gu – od te o rii do prak ty ki edu ka cyj nej” – to no wy cykl te ma tycz ny spot -
kań na u ko wych, na któ re za pra sza ją In sty tut Pe da go gi ki Pań stwo wej Wyż szej Szko ły
Za wo do wej i Zes pół Szkół Za wo do wych nr 2 w Płoc ku.

Pod czas pią te go fo rum płoc -
kich or ga ni za cji po za rzą do wych
pod su mo wa na zo sta ła pię cio let -
nia dzia łal ność Cen trum Wspie -
ra nia Or ga ni za cji Po za rzą do -
wych. – Pań stwo współ two rzą
płoc ką rze czy wi stość – mó wił pre -
zy dent Mi ro sław Mi lew ski. – Kie -
dy pow sta ło Cen trum, wzo rem do
na śla do wa nia by ła dla nas Gdy -
nia, gdzie or ga ni za cje spo łecz ne
nie tyl ko wspie ra ją sa mo rząd, ale
czę sto to one fak tycz nie de cy du -

ją o tym, co się w nim dzie je. Ja
pro po nu je rów no wa gę. 

Jak co ro ku ra port ze współ -
pra cy z płoc kich ngo zło ży li Ka -
ta rzy na Mi chal ska – dy rek tor
Wy dzia łu Zdro wia iSpraw Spo -
łecz nych oraz Ro land Bu ry –
szef Wy dzia łu Kul tu ry i Spor tu. 

Spot ka nie by ło rów nież oka -
zją do omó wie nie pro jek tu Rocz -
ne go Pro gra mu Współ pra cy 
z Or ga ni za cja mi na rok 2011. 

(nż)

Forum trzeciego sektora
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– Pa ni Re na ta (Nych) jest
ubra ną na czar no smu kłą
blon dyn ką, w kla pie ża kie tu
ma du żą bor do wą ró żę. Bor do
to ko lor se ce sji. Na szyi ma
cien ki zło ty łań cu szek i pe reł -
ki w uszach – tak Iza be la Kün-
stler – au tor ka tek stów au dio -
de skryp cji – roz po czę ła 
w Mu ze um Ma zo wiec kim
kon fe ren cję po świę co ną pod-
su mo wa niu pro jek tu „Z Lud-
wi kiem Bra il lem do Mu ze -
um”. Opis do ty czył pre zes
Ma zo wiec kie go Sto wa rzy sze -
nia Pra cy dla Nie wi do mych
„De Fac to”, któ re pro jekt re a -
li zu je. – Tak moż na opi sy wać
bu dyn ki, tra sy tu ry stycz ne
oraz wszyst kie dzie dzi ny sztu-
ki, czy li rów nież sztu ki pla sty-
cz ne – za pew nia ła Künstler. –
Czym jest za tem au dio de -
skryp cja? Naj le piej wyt łu ma -
czyć roz bi ja jąc to sło wo na
dwa czło ny. Au dio, czy li
dźwię ko wy, de skryp cja – opis.

Uła twić do stęp
„De Fac to” to sto wa rzy sze -

nie, któ re mu do tej po ry uda ło
się przy go to wać m.in. ma pę
płoc kiej sta rów ki dla nie wi -
do mych (tyf lo ma pę) wraz 
z dźwię ko wy mi prze wod ni ka -
mi. Od kil ku lat pro wa dzi
rów nież „ką cik z pra są”, czy li
opra co wu je wy da nia pra sy lo -
kal nej i ogól no pol skiej dla
osób nie wi domych i nie do wi -
dzą cych. Te raz wkra cza do
pla có wek kul tu ry. Wspól nie 
z Mu ze um Ma zo wiec kim 
sto wa rzy sze nie opra co wa ło
re lie fo wa ne mo de le fa sa dy
obu bu dyn ków mu ze um przy
Tum skiej, pow stał rów nież
tyf lo plan części stałej
ekspozycji, tzw. „Po ko ju pa -
na” wraz z au dio de skryp cją.

– Chce my uła twić do stęp do
obiek tów kul tu ry, nie tyl ko 
w do tar ciu do nich, ale rów -
nież w zwie dza niu – tłu ma czy
Re na ta Nych. – Nasz pro jekt 
z mu ze um to do pie ro pier wszy
krok. Pre ze ska „De Fac to” li -
czy, że ko lej ne pla ców ki kul-
tu ry z Płoc ka włą czą się do
nie go. 

Roz wią za nia dla wszyst kich
– Ma pa uświa da mia prze -

strzeń – mó wi Ma rek Ja ku -
bow ski z Poz na nia, twór ca
opra co wań tyf lo gra ficz nych 

i tyf lo kar to gra ficz nych. – Je -
śli we szła by tu gru pa nie wi -
do mych dzie ci, do tar ły by do
nich za pa chy, od gło sy te go
miej sca i echo. To by ła by dla
nich ja kaś wiel ka stud nia.
Dzię ki po mo com dy dak tycz -
nym poz na li by sche mat po -
miesz cze nia. – Naj le piej opi -
sał to mój nie wi dzą cy ko le ga
mó wiąc, że dzię ki tyf lo ma pie
nie zwie dza posz cze gól nych
gar nków na jed nej pół ce, ale
ca łą kuch nię – tłu ma czy. Ja -
ku bow ski przy wo łu je przy -

kład Ogro du Bo ta nicz ne go
PAN w Pow si nie, gdzie sto ją
pla ny do ty ko we, czy li wspo -
mi na ne tyf lo ma py, braj low -
skie opi sy ek spo na tów ro ślin
czy re lie fo wa na ma kie ta
ogro du w wer sji ho ry zon tal -
nej. W Wied niu przy ka te -
drze św. Szcze pa na stoi jej
mi nia tu ra z bra il low skim opi -
sem. – Ta kie mi nia tu ry ma
już War sza wa, Poz nań, Byd-
goszcz i Kra ków, któ ry w tym
ro ku „za sza lał” i po sta wił
ich 12 – do da je poz nań ski pe -
da gog, któ ry uwa ża, że po -
dob ne roz wią za nia słu żą nie
tyl ko oso bom nie wi dzą cym.
– Każ de mu z nas przy by wa
lat, słab nie nam wzrok. 

Uzu peł nie niem wspom nia -
nych po mo cy po win ny być
ma te ria ły do wy bo ru. W przy-
pad ku mu ze um mog ły by być
ni mi książ ki o ko lek cji i za -
byt kach w kil ku wer sjach:
bra il low skiej, z dru kiem po w-
ię kszo nym, au dio, mp3 i pli -
kiem tek sto wym wraz pre zen -
ta cją fo to gra ficz ną w wy so -
kiej ro zdziel czo ści. 

Te atr au dio dy skry bo wa ny
– Ma rek Ja ku bow ski otwie -

ra przed na mi ogrom ne moż li -
wo ści. My ofe ru je my po moc,
do świad cze nie oraz wie dzę 
i za chę ca my do współ pra cy –
pod su mo wa ła Nych. Choć z tą
by wa róż nie o czym mó wi ła
ko or dy na tor ka płoc kie go pro-
jek tu An na Żó raw ska – na co
dzień zwią za na z war szaw ską
fun da cją „Zdą żyć z Po mo cą”,
któ ra pro wa dzi pro jekt „Po za
Ci szą i Ciem no ścią” (dla osób
głu chych i nie wi dzą cych). 

– W paź dzier ni ku 2008 po ka -
za liś my w ki nie Mu ra nów
„Ogród Lu i zy” z au dio de -
skryp cją. Na sa li, li czą cej 200
miejsc, usia dło 300 osób.
Wszy scy wysz li wzru sze ni. Po -
dob nie by ło w Te a trze Na ro do -
wym w 2009 ro ku na „Opo wie -
ściach dla dzie ci” Sin ge ra. To
mój ulu bio ny spek takl. Dzię ki
au dio de skryp cji le piej go zro -
zu mia łam – mó wi Żó raw ska.
Do ma ja te go ro ku uda ło się
fun da cji opra co wać 21 ki no -
wych ty tu łów, któ re po ka za no
35 ra zy. 

Prob lem jest jed nak z dy stry -
bu to ra mi. Do tej po ry tyl ko Gu -
tek Film i Fo cus zgo dzi ły się
wpro wa dzić na DVD au dio de -
skryp cję, ja ko do dat ko wą wer -
sję ję zy ko wą. – A to nie jest du -
ży koszt, tyl ko 4 tys. zł brut to –
mó wi ko or dy na tor ka pro jek tów.

Na 7 spek ta kli, któ re w tym
ro ku uda ło się au dio de skry bo -
wać, je den jest re a li zo wa ny 
w Płoc ku. To „Opo wieść wi gi -
lij na”. Spek takl z audiodeskry-
pcją po ka za ny zo sta nie 18
grud nia w płoc kim te a trze. (rł)

Ma py do stę pu do kul tu ry
Tyf lo gra fia i au dio de skryp cja poz wa la ją nie wi do mym „ze ska no wać” prze -
strzeń, w któ rej się znaj du ją. To tak jak by za miast oglą dać posz cze gól ne gar-
nki, zwie dzić ca łą kuch nię.

Po raz dwu dzie sty dru gi w pa -
ra fii „Sta ni sła wów ka” wy star tu je
Fe sti wal Pio sen ki Re li gij nej „Ce -
cy lia da” or ga ni zo wa ny przez Ora -
to rium im. św. Do mi ni ka Sa vio. 

Or ga ni za to rzy za pra sza ją zes po -
ły, scho le oraz oso by in dy wi du al -

ne do udzia łu w fe sti wa lu, któ ry
od bę dzie się 20 li sto pa da od godz.
10. Zgło sze nia oraz wię cej in for -
ma cji pod nr tel. 666-319-502 lub
ema il: pio tro le win ski@o2.pl. Pro -
jekt jest współ fi nan so wa ny przez
Urząd Mia sta. (pol)

Festiwal Cecyliada

Naj pierw od by wa li mię dzy pla -
ne tar ną po dróż po Ga lak ty ce Fi -
nan se, od wie dza jąc 5 pla net: „Gro -
sik”, „Zło tów ka”, „Por tfe lik”,
„Skar bon ka”, „Za baw ka”, w cza -
sie któ rej poz na li za sa dy „uda nych
za ku pów” oraz do wie dzie li się
o spo so bach za ra bia nia pie nię dzy
przez do ro słych i moż li wo ściach
prze cho wy wa nia środ ków fi nan -
so wych. Uzu peł nia jąc tzw.
„Dzien nik po dró ży” dzie ci do ku -
men to wa ły zdo by te umie jęt no ści
i wia do mo ści.

Pod czas pod su mo wa nia, któ re
od by wa ło się pod ha słem „Gro si -

ko we Wę drów ki” trze cio kla si ści
po dzie le ni na 4 dru ży ny uczest ni -
czy li w war szta tach i kon kur sach
do ty czą cych Edu ka cji Fi nan so wej,
od po wia da li na py ta nia zwią za ne
z ban ko wo ścią i ra chun ko wo ścią.
Wy ko ny wa nie za dań na dzo ro wa -
li wo lon ta riu sze Ban ku Ci ti Han -
dlo wy. Ucz nio wie zo sta li na gro -
dze ni upo min ka mi, m.in. świn kami
skar bon kami. Spon so ra mi pro jek -
tu by li: Fun da cja Kro nen ber ga 
przy Ci ti Han dlo wy, Fun da cja
Mło dzie żo wej Przed się bior czo ści
i Bank Ci ti Han dlo wy. 

Ma gda le na Stań czyk

Gro si ko we wę drów ki
Trze cio kla si ści ze Szko ły Pod sta wo wej nr 21 uczy li się, jak gos po-
da ro wać pie niędz mi. Przez kil ka dni pod okiem swo ich wy cho -
waw ców re a li zo wa li pro jekt „Od gro si ka do zło tów ki”, a zdo by -
tą wie dzę spraw dzi li pod czas uro czy ste go pod su mo wa nia.

„Po kój pa na” przed sta wił Ste fan Kno te – słyn ny ak tor
gło so wy i lek tor te le wi zyj ny

FO
T.
 K

R
Z
Y
S
Z
TO

F 
K
A
LI
Ń
S
K
I

Pol ski Czer wo ny Krzyż Za rząd
Re jo no wy w Płoc ku dla be zdom -
nych prze by wa ją cych na te re nie
mia sta oraz po wia tu płoc kie go
i nie ko rzy sta ją cych z in sty tu cjo -
nal nych form po mo cy, przy go to -
wał da ry rze czo we za bez pie cza ją -
ce przed zim nem. 

Każ da oso ba otrzy ma no wą
odzież: kur tkę, swe ter, czap kę, sza -
lik, bie liz nę oso bi stą, obu wie oraz
koc lub śpi wór. Be zdom ni mo gą
też sko rzy stać z do raź nej po mo -
cy sa ni tar nej oraz bez płat nych po -
rad psy cho lo gicz nych. Punkt po -
mo cy rze czo wej isa ni tar nej czyn -
ny jest od po nie dział ku do piąt ku

w godz. 8 – 14 w sie dzi bie biu ra
ZR PCK przy ul. Mi sjo nar skiej
22, a psy cho log udzie la po rad we
wtor ki w godz. 16 -18 w Pun kcie
Kon sul ta cyj nym w Oś rod ku
Wspar cia dla dzie ci, mło dzie ży
i do ro słych „Pro my czek” przy ul.
Bo ro wic kiej 3 b.

Na li ście be zdom nych wy ty po -
wa nych przez Miej ski Oś ro dek Po -
mo cy Spo łecz nej i Po wia to we
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie znaj -
du je się 27 osób (14 z Płoc ka i 13
z po wia tu). Na to miast każ dy be -
zdom ny mo że sko rzy stać z odzie -
ży uży wa nej prze ka za nej przez
miesz kań ców Płoc ka. (jk)

PCK dla be zdom nych
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Lo go typ fir my moż na zna -
leźć na przed wo jen nych pocz -
tów kach, pla ka tach, cza so pis -
mach, a tak że na mo no gra fii
płoc kiej ab pa A.J. No wo wiej -
skie go czy „Prze wod ni ku po
Płoc ku” Alek san dra i Ma rii
Ma cie szów. Do dziś dzia ła
księ gar nia na ro gu Ko le gial -
nej, któ rą otwo rzy li 1 grud nia
1926 ro ku.

Nie u stan ny roz wój 
To był praw dzi wy ro dzin ny

in te res. Bu do wa ny kon se-
k wen tnie, ucz ci wie i od pod-
staw. Z nie du żej fir my re kla -
mo wej (zaj mu ją cej się w 1908
ro ku sta wia niem słu pów og ło -
sze nio wych i na kle ja niem pla -
ka tów) do – moż na by rzec –
ma łej, ro dzin nej kor po ra cji
przed wy bu chem II woj ny
świa to wej. W 1937 r. fir ma
„Bra cia De try cho wie w Płoc -
ku” po sia da ła już dwie dru kar -
nie, dwie księ gar nie, dział ma -

te ria łów piś mien ni czych, skład
nut, in tro li ga tor nię, li nier nię,
wy po ży czal nię ksią żek, la bo -
ra to rium fo to gra ficz ne, by ła
przed sta wi cie lem han dlo wym
ma szyn do pi sa nia, a tak że
agen cją Pol skie go Biu ra Po -
dró ży „Or bis”.

Pa mięć o jej wła ści cie lach
przy wra ca Ar chi wum Pań-

stwo we cie ka wą wy sta wą
„Śla da mi fir my Bra ci De try -
chów w Płoc ku”, któ rej to wa -
rzy szy wy daw nic two o tym 
sa mym ty tu le. Jak pod kre ślał
Le szek Fran cisz kie wicz przy-
czyn kiem do od ku rze nia
wspom nień o fir mie sta ła się
set na rocz ni ca dzia łal no ści
dru kar ni. Jed nak dzię ki za an -
ga żo wa niu i do cie kli wo ści
Agniesz ki Woj cie chow skiej,
któ ra pro wa dzi ła ba da nia wy s-
ta wa zmie ni ła nie co kształt.
De try cho wie łą czy li bo wiem
dzia łal ność gos po dar czą i han -
dlo wą ze spo łecz ną, np. 
w 1916 r. – star szy z bra ci, za -
ło ży ciel fir my – Sta ni sław De -
trych (1880-1931) bez płat nie
roz kle jał pla ka ty ma ją ce za -
chę cić jak naj wię kszą licz bę
osób do wzię cia udzia łów 
w wy bo rach do ra dy miej skiej.
Młod szy, Bo le sław (1885-
1951) ak tyw nie dzia łał w Sto-
wa rzy sze niu Kup ców Pol s-

kich, był je go se kre ta rzem, 
a na stęp nie pre ze sem. Obyd -
waj by li człon ka mi Płoc kie go
To wa rzy stwa Wio ślar skie go,
któ ry czę sto spon so ro wa li. Bo -
le sław chęt nie star to wał w re -
ga tach mię dzy klu bo wych. 

– Roz po czy na li skrom nie, 
a sta li się jed ną z naj waż niej -
szych firm w Pol sce, któ re ca ły

czas się roz wi ja ła. W 1936 ro -
ku re kla mo wa li się, że po sia -
da ją czcion ki li no ty po we. To
nie sa mo wi ty skok tech no lo -
gicz ny, po rów ny wal ny z przej -
ściem z tra dy cyj ne go dru ku na
wy druk cyf ro wy – mó wi Woj-
cie chow ska.

Upa dek
Po wy bu chu woj ny dru kar nia

dzia ła ła da lej, ale pod ko men dą
Niem ców. De try cho wie zo sta li
wy sie dle ni. W Skier nie wi cach
Bo le sław za ło żył i pro wa dził
po woj nie księ gar nię. W 1945
ro ku ła pę ma ma jąt ku De try -
chów po ło ży ło pań stwo i z rąk
już nie wy pu ści ło. Bo le sław
pró bo wał za poś red nic twem
sy na Ty mo te u sza, odzy skać
nie ru cho mość na ro gu ul. Mar -
szał ka Sta li na (obec nie ul. Ko -
le gial na) i Do mi ni kań skiej
(obec nie 1 Ma ja), skła da jąc
wnio sek o przy wró ce nie w po -
sia da nie nie ru cho mo ści do Są -
du Grodz kie go w Płoc ku. Póź -
niej upo mi nał się wy łącz nie 
o księ gar nię. Wszyst ko jed nak
bez sku tecz nie. 

– Przed tą księ gar nią mój
ta tuś oświad czył się mo jej
ma mie mó wiąc: Kie dyś to
wszyst ko bę dzie two je. Oczy-
wi ście ni gdy tak się nie sta ło
– wspo mi na ze łzą w oku An -
na De trych, cór ka Ty mo te u -
sza, któ ra se nio ra ro du – Bo -
le sła wa pa mię ta jak przez
mgłę. Mia ła wów czas 3,5 ro -
ku. – Dzia dek ni gdy nie po -
go dził się z tą stra tą. Po dob -
nie jak ze śmier cią swej żo ny
– Fran cisz ki, któ ra zmar ła 
w lu tym 1951 ro ku, a on dwa
mie sią ce póź niej.

An na De trych pod kre śla 
z du mą, że i ona swo je ży cie
za wo do we zwią za ła z po li -
gra fią – Pra co wa łam ja ko re -
dak tor w kil ku wy daw nic -
twach. Po za tym brat mo je go
oj ca, syn Bo le sła wa koń czył
pa pier nic two. Ta lent po dzia-
d ku odzie dzi czył też syn ku -
zyn ki, któ ry bar dzo in te re su je
się hi sto rią ro dzi ny i jest
dum ny z do ko nań dziad ka.

Wy sta wa w AP przy ul. Ka -
zi mie rza Wiel kie go 9B czyn-
na bę dzie do 30 li sto pa da.
Pier wszy na kład książ ki 
A. Woj cie chow skiej „Śla da -
mi fir my Bra ci De try chów 
w Płoc ku” roz szedł się na
pniu, ale dy rek cja ar chi wum
obie ca ła do druk. (rł)

Słyn ni Bra cia De try cho wie
Dzię ki swo jej po my sło wo ści i ope ra tyw no ści stwo rzy li po tęż ną fir mę, któ ra mo-
g ła stać się jed ną z naj wię kszych w kra ju, gdy by nie okrut ny za kręt hi sto rii. 

Strona z publikacji 
„Śladami firmy Bra ci De try chó w w Płoc ku”

Książ ka uka za ła się ja ko do -
da tek spe cjal ny do trze cie go nu -
me ru ogól no pol skie go kwar tal -
ni ka ZNAJ wy da ne go w Płoc -
ku. Nie bez po wo du, bo au tor -
ka – Mar ta Świer kow ska (Rut -
kow ska) – po cho dzi z Płoc ka,
choć swo je do ro słe ży cie zwią -
za ła z Poz na niem, gdzie pra cu -
je ja ko pe da gog, te ra pe u ta oraz
pro wa dzi Te atr BEZ VAT.
„Męż czyz na ku pio ny na Al le -
gro” to jej de biut książ ko wy.

To ro dzaj pa mięt ni ka, a ra -
czej na mięt ni ka 30-lat ki szu ka -
ją cej swe go miej sca w świe cie;
nie co tym świa tem już zep su -
tej, a jed nak na dal „go nią cej za
kró li czkiem”.

Świer kow ska cie ka wie opi -
su je ca łe to wew nętrz ne ro zdy -
go ta nie cy ber -po ko le nia, któ -
re nie po tra fi żyć bez ko mór ki
czy In ter ne tu z je go cza ta mi,
fo ra mi, ran dka mi i za ku pa mi
on -li ne. 

„Spró bu ję odejść od kom pa,
wy łą czyć go, uci szyć, uni ce -
stwić je go wsze cho bec ny
wzrok, co oka że się ma ło re al -

ne, po dob ne jak rze czy wi stość
nie do odróż nie nia od fik cji, 
w jej gło wie i na ekra nie” – pi -
sze bo ha ter ka – Mal wi na, choć
do strze ga, że „ko goś stać na
na iw ne my śle nie, że jest coś
po za sie cią, coś po za mo ni to -
rem, coś po za cza tem, po za 
w ogó le ca łym me dial nym szu -
mem”.

To za baw na opo wieść mło -
dej ko bie ty – al ter ego au tor ki
– te ra pe ut ki, któ ra sa ma, bez
opo rów dzie li się swo i mi „uza -
leż nie nia mi”, pró bu jąc wszel -
kich, zna nych jej, mniej lub bar -
dziej kon wen cjo nal nych, me -
tod wal ki z ni mi. I właś nie te
za bie gi au to te ra pe u tycz ne czy -
nią tę ma leń ką (64 stro ny) po -
zy cję cie ka wą. Trze ba przyz -
nać bo wiem, że „Męż czyz na...”
nie jest dzie łem od kryw czym,
nie po wa la na ko la na, ale czy -
ta się go przy jem nie i z uś mie -
chem na twa rzy.

Do dat ko wym atu tem książ -
ki jest przy jem na sza ta gra ficz -
na i ry sun ki Lesz ka Pie trza ka.

(rł)

Męż czyz na 
ku pio ny na Al le gro
Bo ha ter ka tej książki przy po mi na nie co Ali cję Ca rol la, któ ra
za miast lu stra ma przed so bą mo ni tor kom pu te ra. 

Uro czy stość od by ła się już dru -
gi raz w Mu ze um Ma zo wiec kim
– wcześ niej wrę cza no je w Za -
ko pa nem. W tym ro ku ka pi tu ła
uho no ro wa ła czte rech twór ców.
Sta tu et ki Ars Po pu li otrzy ma li:
prof. Aloj zy Bal ce rzak – ma larz,
pro jek tant zna czków pocz to -
wych, za ło ży ciel Ga le rii Ko sze -
lów ka; prof. Ma rian Ko niecz ny
– wy bit ny pol ski rzeź biarz, au tor

wie lu pom ni ków m.in. war szaw -
skiej Ni ke; Ry szard Mier nik –
rzeź biarz, li te rat i ani ma tor kul -
tu ry w wo je wódz twie świę to -
krzy skim; Bar tło miej Ko sza rek
– ani ma tor kul tu ry i ar ty sta zwią -
za ny z Pod ha lem. 

Or ga ni za to rem im pre zy by -
ło Mu ze um Ma zo wiec kie i Mu -
ze um Nie po dleg ło ści w War -
sza wie. (ab)

Twór cze Ha sio ry 
Po raz siód my wrę czo no na gro dy im. Wła dy sła wa Ha sio ra,
któ re przyz na wa ne są za wy bit ne osią gnię cia ar ty stycz ne 
i kul ty wo wa nie tra dy cji re gio nal nych.

Od le wej: Ma rian Ko niecz ny, Ry szard Mier nik, 
Bar tło miej Ko sza rek, Aloj zy Bal ce rzak
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W im pre zie wzię li udział
gim na zja li ści z G 1, 4, 6, Gim -
na zjum w Bru dze niu Du żym,
li ce a li ści z „Ma ła cho wian ki” 
i III LO oraz mło dzież uczest -
ni czą ca w za ję ciach w Mło dzie -
żo wym Do mu Kul tu ry i Gmin -
nym Oś rod ku Kul tu ry w Ra dza -
no wie. 

Uczest ni ków oce nia ło fa cho -
we ju ry: Eli za Ła ba rzew ska –

ani ma tor ka kul tu ry, in struk tor -
ka ds. te a tru, Sta ni sław Bom -
brych – dy rek tor Spo łecz ne go
Ogni ska Ar ty stycz ne go, mu -
zyk, Łu kasz Ru gieł – na u czy -
ciel mu zy ki w Gim na zjum nr
2. Ju ro rzy bra li pod uwa gę dyk -
cję, in ter pre ta cję, kul tu rę sło -
wa, do bór re per tu a ru, wa run ki
gło so we, mu zy kal ność oraz
ogól ny wy raz ar ty stycz ny. „Na

po dium” sta nę ło w su mie dzie -
sięć osób, by ło też kil ka wy -
róż nień.

W ka te go rii poe zja śpie wa na
pier wsze miej sce przyz na no
Bar to szo wi Ber ne ro wi z LO im.
Ma ła chow skie go, a wśród gim -
na zja li stów naj wy żej oce nio no
Mar ty nę La so tę z G 6. 

Za re cy ta cję wśród li ce a li stów
ju ry przyz na ło dwa dru gie miej -
sca: Bar to szo wi Olęc kie mu 
iAlek san drze Olen de rek zMDK.
Wgro nie gim na zja li stów try um -
fo wa ła Mar ty na Ki sio z G 6. 

Zor ga ni zo wa nie im pre zy
wsparł fi nan so wo Urząd Mia -
sta. (ab)

Poe zja ma się do brze
Mło dzież in te re su je się poe zją, co udo wod nił trze ci już
Prze gląd Poe zji Śpie wa nej i Mó wio nej „Być Ar ty stą”, 
zor ga ni zo wa ny przez Klub Osie dla Dwor co wa.

Sa la ko lum no wa Książ ni cy
Płoc kiej by ła wy peł nio na po
brze gi wiel bi cie la mi, a ra czej
wiel bi ciel ka mi je go twór czo ści,
a te mat „Sa mot no ści w sie ci”
zdo mi no wał spot ka nie. – Od -
bior ca mi mo ich ksią żek w wię -
kszo ści są ko bie ty – sta ty stycz -
nie to bę dzie oko ło 85 proc., 
awięc pro por cje po dob ne do tych
z tej sa li – mó wił Wiś niew ski,
któ ry przyz nał, że książ ki pi sze
„po go dzi nach”. Je go głów nym
za ję ciem jest pra ca na u ko wa. 

Naj pierw był Play boy
Wiś niew ski jest fi zy kiem, eko -

no mi stą, dok to rem in for ma ty ki 
i ha bi li to wa nym dok to rem che -
mii. Od 23 lat miesz ka we Fran -
kfur cie nad Me nem, gdzie pra cu -
je w fir mie in for ma tycz nej zaj -
mu ją cej się two rze niem opro gra -
mo wa nia dla che mi ków. – Na u -
ka to mo ja żo na, a li te ra tu ra to
ko chan ka – wyz nał au tor kil ku
ksią żek na u ko wych i kil ku na stu
po zy cji be le try stycz nych. Przyz -
nał też, że swo ją de biu tan cką
książ kę pi sał do „elek tro nicz nej
szuf la dy”, nie my śląc, że kie dyś
uj rzy ona świat ło dzien ne. – To
by ło po zro bie niu prze ze mnie ha -
bi li ta cji, ra dość z te go fak tu trwa -
ła tyl ko pięć mi nut – wy jaś niał
Wiś niew ski. – Z po wo du smut ku
i prze ciw ko te mu smut ko wi za -
czą łem pi sać. Jed ni cho dzą do
psy cho te ra pe u ty, ja po sze dłem 
w li te ra tu rę. Ja kiś czas póź niej
wy słał swój tekst do kry ty ka li te -
rac kie go Lesz ka Bu gaj skie go, a
po dwóch ty god niach otrzy mał
od po wiedź, że książ ka jest su per.
Jej frag men ty dru ko wa ne by ły
naj pierw w „Play bo yu” pod ty tu -

łem „Chat”. Książ ka wy da na zo -
sta ła jed nak pod in nym ty tu łem.
– „S@mot ność w sie ci” wy my -
ślił Ku ba Wo je wódz ki, któ ry wów -
czas pra co wał ja ko dy rek tor 
w por ta lu „Wir tu al na Pol ska”,
bę dą cym pa tro nem me dial nym tej
po zy cji– wy jaś niał au tor. Na pod -
sta wie książ ki pow stał film, se -
rial te le wi zyj ny, a tak że spek takl
wy sta wio ny przez ro syj ski Te atr
Bal tij skij w Sankt Pe ter sbur gu.
Pub li ka cja zo sta ła przet łu ma czo -
na na 12 ję zy ków, wkrót ce uka -
że się w Chi nach. 

Wir tu al ny ide ał
Książka by ła też go rą co przy -

ję ta przez czy tel ni ków, co wy ra -
ża ło się m.in. wema i lo wej ko res -
pon den cji zau to rem. – Ja ko pier -
wszy w Pol sce na okład ce po da -
łem swój adres i otrzy ma łem po -
nad 55 tys. wia do mo ści – przyz -
nał Wiś niew ski. – Tą książ ką zep -
su łem obraz męż czyzn. Ta kich ide -

a łów nie ma. Je den z czy tel ni ków
na pi sał do mnie: Przez pa na mo -
jej sta rej po prze wra ca ło się wgło -
wie. Ale w in nym ema i lu prze czy -
ta łem: Dzię ki „S@mot no ści…”
chcę być jesz cze lep szy dla mo jej
dziew czy ny. 

Z wy bra nych ema i li pow sta -
ła dru ga część „Sa mot no ści” za -
ty tu ło wa na „Z ży cia pew nej
książ ki: na gra ni cy fik cji i rze -
czy wi sto ści”, a ra zem z „Post -
e pi lo giem – 15 mi nut póź niej”
two rzy tryp tyk. – Ja też na pi sa -
łam do pa na i mój ema il zna lazł
się w tej książ ce – poch wa li ła się
obec na na spot ka niu w Książ ni -
cy Jo an na Olej nik. 

Pro wa dzą ca spot ka nie dzien -
ni kar ka An na Przy by szew ska
py ta ła też o in ne pub li ka cje au -
to ra. Naj kró cej ich prze sła nie
moż na ująć wwyz na niu pisarza:
–Wszyst kie mo je książ ki są omi -
ło ści, ca ła resz ta to tyl ko tło.

Ali na Bo czkow ska

Dzien ni kar ka An na Przy by szew ska, Ja nusz Le on Wiś niew s-
ki i dy rek tor Książ ni cy Płoc kiej Ma ria Za lew ska – Mi kul ska
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Ogól no pol ski kon kurs fo to -
gra ficz ny, któ re go or ga ni za to ra -
mi by ły Mu ze um Ma zo wiec kie
i Płoc kie To wa rzy stwo Fo to gra -
ficz ne, zo stał roz strzy gnię ty 4 li -
sto pa da. Zwy cię ży ła płoc czan -
ka, Do mi ni ka Sal wa za ze staw
prac „Pas sion cen nec ting ge ne -
ra tion”. Dru gie miej sce zdo by ła
Ali na Le wic ka, tak że z Płoc ka
za zdję cie „Ma li na śla dow cy”, 
a trze cie – An na Ka le ta za ze -
staw „Dźwię ki współ czes no ści”.
Na uwa gę za słu gu je wy róż nie -
nie „Tak ucho na tę żam cie ka wie
(...) nikt nie wo ła” Fi li pa Igna to -
wi cza zGdań ska. My ślę, że gdy -
by nie je go wy gra na w 2008 ro -
ku („Ma tej ko”) i w 2009 ro ku
(„Cheł moń ski”) i tym ra zem był -
by zwy cięz cą. 

Trze ba ucz ci wie przyz nać, 
że przed sta wie nie obiek ty wem
za da ne go te ma tu by ło trud nym
za da niem, z któ rym wię kszość
au to rów so bie nie po ra dzi ła. Na -
le ży rów nież uz nać te go rocz ną
edy cję za jed ną z naj słab szych,
je śli cho dzi o ja kość prac (a ra -
czej du że wy ko rzy sta nie w pro -
ce sie twór czym pro gra mów do
obrób ki gra ficz nej), jak i po my -
sło wość sa mych fo to gra fów. 

Za ło że niem co rocz nych, or ga -
ni zo wa nych od 2006 ro ku, kon -
kur sów fo to gra ficz nych by ło po -
łą cze nie wy sta wy dzieł mi strza
ma lar stwa z fo to gra fia mi in spi -
ro wa ny mi je go dzie ła mi. Tak by -
ło pod czas naj lep szych, jak do -
tąd, dwóch pier wszych edy cji,
gdzie kró lo wał duch Rem bran -
dta i Wys piań skie go, tak by ło 
w na stęp nych z Ma tej ką i Cheł -
moń skim. W te go rocz nej edy cji
um knął gdzieś wspól ny ty tuł pro -
jek tu – Por tre ty, i obie wy sta wy
– „Du da Gracz – Cho pi no wi” 
i pre zen ta cja zdjęć – fun kcjo nu -
ją ra czej od dziel nie, a szko da.

My ślę, że cel niej szym roz wią -
za niem by ło by, sko ro spro wa -
dzo no do Płoc ka wy sta wę Du dy
– Gra cza, właś nie te go ar ty stę
uczy nić lajt mo ti vem kon kur su
fo to gra ficz ne go.

W te go rocz nym kon kur sie
udział wzię ło 55 au to rów po cho -
dzą cych z róż nych miejsc w Pol -
sce (od Gdy ni po Kiel ce), a pra -
ce oce nia ło ju ry w skła dzie: Ta -
de usz Rol ke, Cze sław Cza pliń -
ski i Ma riusz Tyt man. Wy sta wie
to wa rzy szy ka ta log wy da ny dzię -
ki do fi nan so wa niu przez Urząd
Mia sta Płoc ka. (rł)

Roz sła wi ła go ko chan ka
Ta książ ka jest jak ta tu aż na mo im czo le. Każ dą na stęp ną zma zu ję go tyl ko na je -
den lub dwa mie sią ce, a po tem znów je stem ko ja rzo ny, ja ko au tor „S@ mot no ści
w sie ci”, mó wił na spot ka niu z czy tel ni ka mi Ja nusz Le on Wiś niew ski.

Kompozytor był
zbyt trud ny
Po dob no pi sać o mu zy ce, to jak tań czyć o ar chi tek tu rze.
My ślę, że moż na to od nieść do fo to gra fii, zwłasz cza gdy
obiek tem jest twór czo ść Fry de ry ka Cho pi na.

Li sto pad to mie siąc pa mię -
ci o tych, któ rych już nie ma
wśród nas. Zmar łych twór-
ców, nie tyl ko na le żą cych do
płoc kie go śro do wi ska ar ty -
stycz ne go, a tak że bli skich
i osoby, któ re za pi sa ły się
w hi sto rii na sze go mia sta,

przy pom nia no pod czas poe-
tyc kich spot kań zor ga ni zo wa -
nych w re sta u ra cji „Este ra”.
Poe ci czy ta li swo je wier sze
i dzie li li się wspom nie nia mi.
Wie czo ry pro wa dzi ła płoc ka
poet ka Wan da Go łę biew ska.

(ab) 

Ar ty stycz ne Za dusz ki

La u re at ka dru giej na gro dy Ali na Le wic ka na tle swo jej pra cy
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Choć wy nik te go me czu nie
prze są dzi jesz cze o tym kto zdo -
bę dzie kra jo wy pry mat, to zpew -
no ścią roz strzy gnie kil ka nie wia -
do mych. Pier wszą znich jest od -
po wiedź na py ta nie czy płoc ki
zes pół jest w sta nie na wią zać
rów no rzęd ną wal kę z roz pę dzo -
ną kie lec ką lo ko mo ty wą i w re -
zul ta cie przy wró cić na sze mu
mia stu ty tuł mi strza Pol ski. Eki -
pa Lar sa Wal the ra wpraw dzie
ra dzi so bie z po zo sta ły mi dru -
ży na mi wli go wych zma ga niach
ra czej bez prob le mu, ale w zes -
po le wi dać już chy ba znu że nie
spo wo do wa ne bra kiem ry wa la,
któ ry zmu sił by płoc czan do wię -
ksze go wy sił ku. 

Du ża staw ka
Czy w Or len Wi śle są jesz cze

uś pio ne re zer wy mo cy, któ re
uru cho mią się w kon fron ta cji 
z sil niej szym ry wa lem? Miej my
na dzie ję że tak, bo po rów nu jąc
wy ni ki z te o re tycz nie słab szy mi

ry wa la mi płoc cza nie wy gry wa -
ją róż ni cą kil ku bra mek, a kiel -
cza nie kil ku na sto ma. Mo że bie -
rze się to z prze bie gu po przed -
nie go se zo nu, kie dy kil ku dru -
ży nom ni żej no to wa nym uda ło
się ograć ów czes ną Wi słę, a Vi -
ve wtym cza sie gro mi ło wszyst -
kich po ko lei wy two rza jąc so -
bie prze wa gę psy cho lo gicz ną. 

Po do piecz ni Wal the ra w tym
se zo nie gra ją z pew no ścią le piej
wata ku ikon sek wen tniej wobro -
nie. Jed nak zda rza ją im się prze -
sto je i okre sy per ma nen tnej 
nie sku tecz no ści pod czas me czów
już prak tycz nie wy gra nych, co
skut ku je nie jed no krot nie nie pew -
no ścią o wy nik w ostat nich 
mi nu tach. Czy w me czu z Vi ve
płoc cza nie bę dą wsta nie przez 60
mi nut re a li zo wać za ło że nia tak -
tycz ne duń skie go szko le niow ca?
Wy da je się, że tak, lecz pod jed -
nym wa run kiem. Wszy scy płoc -
cy za wod ni cy mu szą wspiąć się
na wy ży ny swo ich umie jęt no ści,

a do te go mieć świa do mość wa -
gi te go po je dyn ku. To nie bę dzie
tyl ko ko lej ny li go wy mecz o 2
pun kty. Zwy cięz ca zy ska prze -
wa gę psy cho lo gicz ną nad ry wa -
lem przed ko lej ny mi spot ka nia -
mi, za rów no wli go wym play -off,
jak i w me czach o Pu char Pol ski. 

De biut no wej ha li
O za wod ni ków pol skie go po -

cho dze nia mo że my być spo koj -
ni, po nie waż la ta spę dzo ne na
kra jo wych par kie tach sa mo ist -
nie wyz wa la ją spo rą daw kę
adre na li ny przed ta kim po je dyn -
ka mi. Jed nak ob co kra jow cy po -
win ni zo stać uświa do mie ni 
w szcze gól ny spo sób, że są re -
pre zen tan ta mi kil ku ty sięcz nej
rze szy sym pa ty ków, któ rzy wy -
ba czą na wet po raż kę, ale po grze
któ ra nie przy nie sie uj my iwsty -
du. Po je dy nek z dru ży ną Bo -
gda na Wen ty pod su mo wu je tak -
że w pe wien spo sób pier wszy
etap pra cy Lar sa Wal the ra 

w Płoc ku. Wy nik te go spot ka -
nia od po wie na py ta nie czy kie -
ru nek obra ny przez Duń czy ka
jest wła ści wy, a po stęp w grze
zes po łu jest wy star cza ją co du -
ży, aby wios ną moż na by ło ocze -
ki wać suk ce su w po sta ci zło te -
go me da lu mi strzostw Pol ski. 

Sam mecz bę dzie miał wymiar
hi sto rycz ny, po nie waż zo sta nie
ro ze gra ny po raz pier wszy wno -
wej ha li. Miej my na dzie ję, że na
za wsze za stą pi ona po pu lar ną
„Bla szak Are nę”, z któ rą wią że
się ca ła hi sto ria płoc kie go szczy -
pior nia ka, lecz jej wiel kość i za -
ple cze nie przy sta je już do żad -
nych stan dar dów okre śla nych
za rów no przez kra jo we, jak i eu -
ro pej skie wła dze pił ki ręcz nej.
No wy obiekt 17 li sto pa da wy -
peł ni pię cio ty sięcz na płoc ka
pub licz ność, któ ra z pew no ścią
stwo rzy wspa nia łą at mos fe rę 
ido ping. Resz ta wrę kach, aprze -
de wszyst kim gło wach sa mych
pił ka rzy, od któ rych ki bi ce ocze -
ku ją upra gnio ne go zwy cię stwa
nad od wiecz nym ry wa lem. Dla
tych, któ rym nie uda ło się na -
być wej śció wek na to spot ka nie
po zo sta je ofer ta te le wi zji Pol sat
Sport, któ ra za pla no wa ła bez -
poś red nią tran smi sję z Or len
Are ny. Po czą tek me czu ogo dzi -
nie 20.

Piotr Ma rek No wic ki
Już wkrót ce płoc cza nie spot ka ją się na par kie cie 

ze swo im naj groź niej szym ry wa lem 
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Pił ka ręcz na

Gi gan ci w Or len Are nie
Świę ta woj na – ta kim okre śle niem ogól no pol skie me dia re ko men du ją spot ka -
nie gi gan tów PGNiG Su per li gi, czy li po je dy nek Or len Wi sły Płock z eki pą Vi ve
Tar gi Kiel ce. 

W trud nych wa run kach 
at mos fe rycz nych w róż nych
ka te go riach wie ko wych ry -
wa li zo wa ło oko ło czte ry stu
za wod ni ków. Za wo dy mia ły
for mu łę kon trol nych, a więc
wio śla rze w ka te go riach ju -
nio rów, mło dzie żo wej i se -
nio rów by li ob ser wo wa ni
przez tre ne rów posz cze gól -
nych re pre zen ta cji w kon tek -
ście zak wa li fi ko wa nia do
osad re pre zen ta cyj nych na
przy szły se zon. Dla pod nie -
sie nia po zio mu ry wa li za cji,
wszy scy za wod ni cy tzw. dłu-
go wio słow cy ści ga li się na
dwój kach bez ster ni ka, zaś
krót ko wio słow cy na je dyn -
kach.

Dzię ki wspar ciu fi nan so we -
mu Urzę du Mia sta oraz PKN
Or len, w re ga tach wy star to wa -
ła kil ku na sto o so bo wa re pre -
zen ta cja Płoc kie go To wa rzy -
stwa Wio ślar skie go – ucz niów

Szko ły Mi strzo stwa Spor to -
we go przy ZST w Płoc ku.

Jak w ro ku ubieg łym, tak 
i w tym na za wo dach zde cy do -
wa nie naj le piej spi sał się Ka -

mil Zaj kow ski na je dyn ce wy -
gry wa jąc przed bieg i na stęp nie
wszyst kie trzy fi na ły w kon ku -
ren cji se nio rów, po ko nu jąc 29
in nych je dyn ka rzy z Pol ski.

Jed nak te trzy zwy cię stwa 
w bie gach kon trol nych nie
przy szły mu lek ko. Za każ -
dym ra zem mu siał od pie rać
ata ki swo je go głów ne go 
ry wa la Pio tra Licz ner skie go 
z AZS -AWF Gdańsk, któ ry
re pre zen to wał Pol skę na te -
go rocz nych Mi strzo stwach
Eu ro py w Por tu ga li, właś nie

ja ko ski fi sta. Ci dwaj za wod -
ni cy, ni czym har cow ni cy, 
za każ dym ra zem de kla so wa li
po zo sta łych ski fi stów, od pły -
wa li zde cy do wa nie do przo -
du i mię dzy so bą wal czy li 
o zwy cię stwo. – Naj trud niej
by ło wy grać w ostat nim z fi -
na łów, a więc w nie dziel ne
po po łud nie – przyz nał niez -
wy cię żo ny Ka mil. – Wte dy
na war stwi ło się zmę cze nie 
z po przed nich star tów, ale 
i prze ciw nik, chcąc za wszel -
ką ce nę „wyjść z twa rzą”, na -
ci skał naj bar dziej, stąd i róż -
ni ca cza so wa w ostat nim fi -
na le by ła naj mniej sza. 

W re ga tach bar dzo do brze
spi sa ła się rów nież dwój ka –
Da mian Sa lak i Łu kasz Le wan -
dow ski. Za wod ni cy ci, star tu jąc
po raz pier wszy w ka te go rii se -
nio rów, za ję li w pier wszym fi -
na le czwar te miej sce prze gry -
wa jąc je dy nie z re pre zen tan ta -
mi Pol ski z Pos na nii, Byd gosz -
czy i Gdań ska.

Wśród ju nio rów na to miast
naj lep szy wy nik za no to wał
Ra fał Zaj kow ski na je dyn ce
zaj mu jąc w naj licz niej ob sa -
dzo nej kon ku ren cji (54 je dyn -
ka rzy) 5. miej sce w so bot nim
fi na le i 4. w nie dziel nym.

Ja cek Ka ro lak

Wio ślar stwo

Za koń cze nie se zo nu 
Ka mil Zaj kow ski po ka zał swo ją kla sę na Cen tral nych Kon-
trol nych Re ga tach Je sien nych, zwa nych po pu lar nie re ga -
ta mi za koń cze nia se zo nu, któ re od by ły się pod ko niec
paź dzier ni ka na poz nań skiej Mal cie.

Ka mil Zaj kow ski na tej łód ce wy wal czył wi ce mi strzo st-
wa świa ta ju nio rów w 2009 ro ku
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Re pre zen tan tka klu bu Fu
Hok Ku en Płock zdo by ła dwa
brą zo we me da le na Mi strzo -
stwach Świa ta Wus hu w chiń -
skim mie ście Shiy an. Pol skę
na za wo dach re pre zen to wa ło
16 osób z róż nych czę ści kra ju,
w tym jed na płoc czan ka. An -
dże li ka Stefańska star to wa ła
w dwóch ka te go riach: for ma
z ki jem (gun shu) oraz for ma
ręcz na sty lu ty grys i żu raw.  

(opr. ab)

Sztu ki wal ki

Suk ces 
w Chi nach

An dże li ka Ste fań ska
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W Stró ży pod Kraś ni kiem
(woj. lu bel skie) za wod ni czki
płoc kie go klu bu – Ka ta rzy na
Ba grow ska i An na We resz cza -
ka wy gra ły pół fi na ło wy tur niej
dru ży no wych mi s-trzostw Pol -
ski UKS. Styl, w ja kim wy wal -
czy ły w ten spo sób awans do
tur nie ju fi na ło we go mi strzostw
Pol ski, mu si bu dzić po dziw, bo -
wiem wy cho wan ki tre ne ra
Grze go rza Lip czyń skie go wca -
łym tur nie ju nie prze gry wa ły
ani jed ne go se ta. 

Nie ste ty, tyl ko z jed nym wy -
gra nym po je dyn kiem wró ci li

ze Stró ży chłop cy młod si
(rocz nik 2000 i młod si) Nad -
wi śla nina Płock – Kac per Kral -
ski i Mar cin Do bies. Czwar to -
kla si ści z SP 20 w Płoc ku po
raz pier wszy za gra li na im pre -
zie rangi stre fo wej i swo je fry -
co we mu sie li zap ła cić. Ich
awans na ten szcze bel ro zgry -
wek i ty tuł dru ży no wych mi -
strzów UKS wo je wódz twa
ma zo wiec kie go w swo jej ka -
te go rii wie ko wej był już du -
żym osią gnię ciem. W tur nie -
ju pół fi na ło wym za ję li pią te
miej sce. (nad)

Te nis sto ło wy

Nie po ko na ne 
pingpongistki
Wśród Ucz niow skich Klu bów Spor to wych z czte rech wo -
je wództw: ma zo wiec kie go, lu bel skie go, po dla skie go
i war miń sko – ma zur skie go, naj lep szą dru ży ną dziew cząt
star szych dys po nu je obec nie MLUKS Nad wi śla nin Płock. 

W sa li gim na stycz nej
Zes po łu Szkół Tech -
nicz nych w Płoc ku ro -
ze gra no w su mie 144
me cze. Li ga włą czo na
jest do pun kta cji Płoc -
kie go Szkol ne go Związ -
ku Spor to we go. 

W ka te go rii „Skrza -
ty” (kla sa I – II) wśród
chłop ców zwy cię żył
Mar ce li Chil man zSP 3,
w gro nie dziew cząt
Aga ta Fig he ra z SP 22.
W gru pie „Dzie ci” (II I-
IV) try um fo wa li ucz nio -
wie SP 3: Do mi nik Eska i Na ta -
lia Bar tkow ska. Naj lep szym mło -
dzi kiem (V-VI) oka zał się Mar -
cin Fe do ro wicz z SP 12, a mło -

dzi czką uczen ni ca SP 11 Ka ta -
rzy na Koz łow ska.

Po pier wszej run dzie se zo nu
2010/11 wkla sy fi ka cji szkół pro -

wa dzi SP 12, na dru gim
miej scu jest SP 15, a na
trze cim SP 3.

Sę dzią głów nym 
za wo dów był An drzej
Ro siak.

Or ga ni za to rem za wo -
dów jest Ucz niow ski
Klub Spor to wy „70”,
a wspó łor ga ni za to ra mi:
Zes pół Szkół Tech nicz -
nych, Szko ła Mi strzo -
stwa Spor to we go wBad -
min to nie, Mło dzie żo wy
Dom Kul tu ry. Dru ga run -
da ro zgry wek od bę dzie

się 18 li sto pa da w Gim na zjum nr
5 przy ul. Kró lo wej Jad wi gi 4.
Po czą tek gier o godz. 9.

(opr. ab)

Bad min ton

Wystartowała li ga
W pier wszej run dzie czwar tej edy cji Mię dzysz kol nej Płoc kiej Li gi Mło dzi ków 
Bad min to na w sze ściu ka te go riach wy star to wa ło 111 ucz niów z 12 szkół pod sta -
wo wych z Płoc ka i oko lic. 

Po za zwy cięz ca mi w posz cze -
gól nych ka te go riach wa go wych,
ko mi sja za wo dów zło żo na z ek -
sper tów MMA oraz K-1 po za -
koń cze niu walk przyz nała wy róż -
nie nia in dy wi du al ne. Otrzy ma li
je: Ra do sław Dem czur (Sa mo -
lew ski Te am Poz nań) –naj lep szy
za wod nik, Ja kub Kra su ski (Pa le -
stra War sza wa) – naj lep sze KO
za wo dów, Ra do sław Dem czur
(Sa mo lew ski Te am Poz nań
w wal ce z Da nie lem Ję drze jew -
skim z Hun ter Gym Byd goszcz)
– naj lep sza wal ka za wo dów.

– Zo sta liś my mi le za sko cze ni
re kor do wą licz bą przy by łych za -
wod ni ków – po wie dzia ła
Agniesz ka Kop ciń ska -Kan sy,
rzecz nik MLS. –Pod czas tej edy -
cji do łą czył do nas ko lej ny moc -
ny klub spor tów wal ki – Sa mo -
lew ski Te am Poz nań. 

Or ga ni za to rem Mło dzie żo wej
Li gi Spar tan we ar jest Sto wa rzy -
sze nie Pol ska Li ga Kick -Bo xin -
gu w Płoc ku 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 Ho no ro wy spra -
wu je Mi ro sław Mi lew ski – Pre -
zy dent Płoc ka.

Zgło sze nia i py ta nia do 
or ga ni za to rów moż na wy sy łać
ema i lem: biu ro@k-1.pl oraz
plkb@plkb.pl. (opr. ab)

Sztu ki wal ki

Ciaś niej na rin gu
Dwa dzie ścia je den walk ran kin go wych oraz dzie więć spa -
rin go wych sto czy li za wod ni cy w trak cie siód mej edy cji Mło -
dzie żo wej Li gi Spar tan we ar. Po je dyn ki od by ły się w trzech
for mu łach: K-1, low kick oraz MMA. 

Za wod ni cy z de ter mi na -
cją wal czy li o pun kty
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Po dwóch la tach przer wy
spo wo do wa nej kon tu zją nad -
gar stka na kor ty po wró cił wie -
lo krot ny Mistrz Pol ski Ta de usz
Kru szel nic ki re pre zen tu ją cy
obec nie wro cław ski klub LOB.

Ze wzglę du na to, że nie star -
to wał i nie zdo by wał pun któw
ran kin go wych, od or ga ni za to ra
Mi strzostw Pol ski otrzy mał „dzi -
ką kar tę”. W dro dze do fi na łu
po ko nał m.in. roz sta wio ne go
z nu mer 2. Al bi na Ba tyc kie go
(Spar ta kus Koź min Wlkp.).

Ozdo bą ca łych Mi strzostw
był fi nał gry sin glo wej męż -
czyzn po mię dzy Ta de u szem
Kru szel nic kim (LOB Wro cław)
i Pio trem Ja ro szew skim (SIKT
Płock). 

Kru szel nic ki (przed kon tu zją
siód ma ra kie ta świa ta) nie za -
pom niał co to jest za wo do wy te -
nis. Jed nak po raz pier wszy whi -
sto rii Mi strzostw Pol ski, po bar -
dzo za cię tym iwy rów na nym po -
je dyn ku, Ja ro szew ski wy grał fi -
na ło wy mecz. Dru gi ty tuł Mi -
strza Pol ski płoc cza nin do ło żył
w grze deb lo wej. W fi na le gra -
jąc wpa rze zAl bi nem Ba tyc kim
(Spar ta kus Koź min Wlkp.) po -
ko nał pa rę klu bo wą SIKT Płock:
Ka mil Fa bi siak / Je rzy Ku lik.

W ry wa li za cji ko biet swój
dru gi z rzę du ty tuł Ha lo wej Mi -
strzy ni Pol ski zdo by ła Lu cy na
Miętr kie wicz (IKT Lesz no).
Gry deb lo wej ko biet nie ro zgry -
wa no. (wch)

Te nis na wóz kach

Pod wój ny mistrz
Pod czas XV Ha lo wych Mi strzostw Pol ski w te ni sie na
wóz kach, któ re na po cząt ku li sto pa da ro ze gra no we wsi
Drzon ków, try um fo wał Piotr Ja ro szew ski z Płoc ka. 

W ha li Par ko wa wy star to wa -
ło 500 za wod ni ków w wie ku od
6 do 20 lat z 40 klu bów z Pol -
ski, Czech i Ukra i ny . Na oś miu
ma tach sto czo no oko ło1000
walk w 90 ka te go riach wa go -
wych i wie ko wych z po dzia łem
na ko bie ty i męż czyzn. 25-oso -
bo wa eki pa z Płoc ka w kla sy fi -

ka cji dru ży no wej upla so wa ła się
na 6. miej scu, a in dy wi du al nie
zdo by ła 3 me da le zło te, 3 srebr -
ne i 7 brą zo wych. 

Naj wię cej wy gra nych walk
za no to wa ła Ka ta rzy na Zdro -
jew ska, któ ra w ka te go rii wa -
go wej 25 kg po czte rech efek -
tow nych zwy cię stwach przez

ipon zdo by ła zło ty me dal. Krą -
żek w tym sa mym ko lo rze uzy -
ska ła tak że ju nior ka młod sza w
wa dze do 40 kg Mar ty na Ma -
ślan ka oraz w ka te go rii 32 kg
Mi chał Rą czkow ski (5 wy gra -
nych walk). Na dru gich miej -
scach upla so wa li się: Mar ta Du -
lę ba (70 kg), Ra fał Kra jew ski
(37 kg), Da wid Sta chu la (81
kg). Na naj niż szym stop niu po -
dium sta nę li: Piotr Du lę ba,
Alek san dra Bem be ni sta, Ra fał
Do bies, Ber nard Do rosz, Ja kub
Zie liń ski, Piotr Du da i Ma te usz
Bo niec ki.

Piotr Ma rek No wic ki

Ju do

Grad me da li El jo ta
Niez wy kle uda nie za koń czy ła się wy pra wa za wod ni ków
płoc kie go klu bu ju do El jot do Ło dzi (23.10) na Mię dzy na -
ro do wy Tur niej Ju do o Pu char AZS Łódź. 

Na naj wyż szym stop niu po dium 
Ka sia Ba grow ska i Ania We resz cza ka
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Naj lep sza mło dzi czka Ka ta rzy na Koz łow ska 
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Uczest ni cy mo gli zaś pie -
wać, za tań czyć, dać prób kę
gry ak tor skiej czy spraw no -
ści fi zycz nej. Ju ry oce nia ło
umie jęt no ści i zdol no ści,
kon takt z pub licz no ścią, do -
bór re per tu a ru, a prze de
wszyst kim ogól ny wy raz ar -
ty stycz ny. 

Pier wsze miej sce wyś pie -
wa ła Alek san dra Pod wój ci
z Zes po łu Szkół nr 5, dru gie
(rów nież za śpiew) zdo by ła
Oli wia Kraw czyk z SP 18.
La u re at trze cie go miej sca –
Zes pół mu zycz ny „Szuf la da”
z Klu bu Pro fi lak ty ki Śro do -
wi sko wej „Szuf la da” za pre -
zen to wał wokalno-ta necz ny
show.

La u re a ci zo sta li na gro -
dze ni ra dio ma gne to fo na mi, 
a wszy scy uczest ni cy otrzy-
ma li pa miąt ko we dy plo my
oraz etui na pły ty CD.

Pod czas obrad ju ry wy -
stą pi ły zes po ły – „Łap Ten
Be at” oraz „eS De Ka SQU -
AD”. (mk)

Dzie ci za pre zen to wa ły peł ne
hu mo ru oraz świet nych po my -
słów in ter pre ta cyj nych pio sen ki
iwier sze zwią za ne zbez pie czeń -
stwem na dro dze. Przed szko la ki
bez błęd nie od ga dy wa ły za gad ki

o ru chu dro go wym. Tur niej pro -
wa dzi ły na u czy ciel ki El żbie ta
Ko łuc ka i Da nu ta Stroń ska.
Wśród za pro szo nych go ści by li
przed sta wi cie le Wy dzia łu Edu -
ka cji Urzę du Mia sta oraz Ko men -

dy Miej skiej Po li cji, któ rych
przy wi ta ły in sce ni za cją dzie ci
z przed szko la nr 8. Przed szko la -
ki otrzy ma ły na gro dy za ku pio ne
ze środ ków Urzę du Mia sta oraz
słod ki po czę stu nek. (sł)

Przed szko la ki o bez pie czeń stwie
W Miej skim Przed szko lu nr 8 już po raz dzie wią ty od był się tur niej „Bez piecz na dro ga do
przed szko la”. Wzię ło w nim udział 24 sze ścio lat ków z 12 płoc kich przed szko li.

W Do mu Dar mstadt bę dzie
moż na oglą dać od 16 do 28 li -
sto pa da rzeź by Ry szar da Stroń -
skie go ima lar stwo Ja nu sza Wą -
tro by. Wer ni saż o godz. 18.

Z re ci ta lem cho pi now skim
20 li sto pa da o godz. 18 wy stą -
pią: Gra ży na Fli ciń ska – Pan -
fil (so pran), Woj ciech Ma cie -
jow ski (te nor), La u ra So bo lew -
ska (for te pian), An na Ziół kow -
ska (skrzyp ce) iJó zef Czar nec -
ki (wio lon cze la). Kon cert zor -
ga ni zo wa ny we współ pra cy
z Aka de mią Mu zycz ną w Poz -
na niu. Bi le ty w ce nie 10 zł.

W ra mach cy klu „Ki no do -
ku men tu nie miec kie go” 25 li -
sto pa da o godz. 11 i 17 zo sta -
nie po ka za ny film „Niem cy”.
Przed sta wia on hi sto rię dwóch
miast: Ra tyz bo ny i Cel le.
W ka drze uję to m.in. fa bry kę
ze ga rów wie żo wych, sta do
ogie rów ze stadniny z kil ku -
set let nią tra dy cją, ory gi nal nie
za pro jek to wa ny dwo rzec.
Wstęp wol ny. (opr. ab)

Twór czość 
w trzech od sło nach
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za pra sza wiel bi cie li
sztuk pla stycz nych, mu zy ki i fil mu do ka mie ni cy nr 8
przy Sta rym Ryn ku. 

Ma ją w so bie coś
W „Mam ta lent” – nie w te le wi zji, ale w Spół dziel czym Do mu Kul tu ry – wzię ło
udział 54 uczest ni ków ze szkół, świet lic śro do wi sko wych, pla có wek kul tu ry
z Płoc ka i oko lic.

W któ rym ro ku Fry de ryk Cho pin od wie dził Płock?

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 „Art De -
co”, miesz czą cej się w ka mie ni cy przy 17 na Sta rym Ryn ku. W me nu prze wa -
ża ją da nia pro ste, ale sma ko sze znaj du ją tu tak że po tra wy bar dziej fan ta zyj ne.
War to spró bo wać wyś mie ni tej ka czki w so sie po ma rań czo wo – mio do wym,
sma ko wi tej po lęd wi cy w so sie bo ro wi ko wym oraz prze pysz nej szar lot ki z lo da -
mi wa ni lio wy mi, czy ja błek pie czo nych z mio dem. Szcze gó ły na www.ar tde -
co.plock.pl.

Od po wie dzi na le ży do star czyć do re dak cji „Sy gna łów Płoc kich” oso bi ście,
pocz tą tra dy cyj ną lub e-ma i lo wą do 25 li sto pa da br.

KO LA CJA W RE STA U RA CJI SA LO NIK

Płock ma je de na ście miast par tner skich: Loż ni ca (Ser bia – 1972), Dar -
mstadt (Niem cy – 1988), Fort Way ne (USA – 1990), Mo żej ki (Li twa – 1994),
No wo po łock (Bia ło ruś – 1996), For li (Włochy – 1998), Au xer re (Fran cja –
2000), Biel ce (Moł da wia – 2000), Thur rock (Wiel ka Bry ta nia – 2004), My tisz -
czi (Ro sja – 2006), Hu ai’an (Chi ny – 2010).

Do re dak cji nap ły nę ło bar dzo wie le od po wie dzi, ale czę sto po mi ja no w nich
chiń skie mia sto Hu ai’an, któ re do gro na miast par tner skich Płoc ka do łą czy ło
w tym ro ku. Za po da nie po praw nej od po wie dzi na gro dę – ko la cję w ce nie 120
zł w re sta u ra cji „Sa lo nik „wy lo so wa li: Marzena Sakowska i Jacek Pasnek.

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 30 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)

Zes pół eS De Ka SQU AD
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Adrian Ko ne fał z SP 17
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Sta rów ka Płoc ka

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

Pra ca 
Ry szar da Stroń skie go 
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Ży je my w la tach pew ne go kry zy su 
ob ja wia ją ce go się tym, że wie lu lu dzi 
ro bi coś, na czym zu peł nie się nie zna.Tadeusz Bystram

reżyser, scenarzysta

Cytat numeru

Z D J Ę C I E  M I E S I Ą C A

W kon kur sie na
zdję cie mie sią ca,
któ re Płoc kie To wa -
rzy stwo Fo to gra -
ficz ne im. Alek san -
dra Ma cie szy or ga -
ni zu je dla swo ich
człon ków, w paź -
dzier ni ku za da ny te -
mat brzmiał „Fo to -
gra fia ar ty stycz na”.
P r z e d  s t a  w i a  m y
zdjęcie, któ re za ję ło
pier wsze miej sce. 

(ab)

Fo to gra fia ar ty stycz na – Łu kasz Mar ko wicz

Ukoń czył go na rok przed swo ją
śmier cią. Skła da się na nie go 295
prac, któ re pow sta wa ły w la tach
1999 – 2003, w 92 miej sco wo -
ściach Pol ski, rów nież w Płoc ku. 

– Każ dy obraz in spi ro wa ny jest
ko lej nym utwo rem je go uko cha ne go
kom po zy to ra – wy jaś nia ła Mał go -
rza ta Sob czak z Mu ze um Ma zo -
wiec kie go, ku ra tor wy sta wy. 

– Prac jest wię cej niż dzieł Cho pi -
na, gdyż są wśród nich dyp ty ki, tryp-

ty ki i po lip ty ki – w za leż no ści od licz-
by czę ści skła da ją cych się na da ny
utwór. Etiu dy, pieś ni i pre lu dia na -
ma lo wa ne są ak wa re lą, ja ko utwo ry
mniej sze i „lżej sze”. Te znaj dzie my
w pier wszej czę ści sa li wy staw cza-
so wych. Po zo sta łe pow sta ły w tech-
ni ce olej nej. W su mie z ca łe go cy klu
„Du da- Gracz Cho pi no wi” w Płoc ku
moż na oglą dać kil ka dzie siąt prac 
ar ty sty. Wy sta wa bę dzie czyn na do
31 stycz nia 2011 roku. (rł)

Gracz w Cho pi na
Ma lu ję wy łącz nie w Pol sce, bo je stem cho ry na Pol skę. Mo gę żyć 
i pra co wać tyl ko tu taj – pi sał ar ty sta. „Du da -Gracz Cho pi no wy” to je -
go ostat ni z wiel kich cy kli, któ ry mo że my oglą dać w Mu ze um Ma zo -
wiec kim. 

Kłodawa – Mazurek Nr 4 As-dur op. 7

W Y S T A W A

– trosz ke nam te mat spły nął
– po ka żę Pa nu książ kę, któ rej nie ma

– za łącz ni ki są za łą czo ne

– um kły nam te dwie kwe stie
– to jest bar dzo du ży okres cza su

– nie wy star czy ku pić 10 pi łek i wio do przo du
– na pew no z du żym praw do po do bień stwem Ra dzi wie ma być za la ne

– nie rób my z Płoc ka Czar no gro du
– czy te py ły to py ły z py łu wul ka nicz ne go, 

czy z pył ków kwia tów, czy z py łów sa mo cho dów?

– je stem zdru zgo co na
– chciał bym ta ką wie dzę wie dzieć

– ja to wszyst ko wys pe cy fi ku ję
– mu si my upo rząd ko wać po rzą dek obrad

– wy dział ka stra tu
– Miejski Ośrodek Przemocy Społecznej

– kon ser wa tor np. z wo je wódz twa su wal skie go
– są tak sów ka rze, któ rzy kie ru ją tak sów ka mi
– zwię kszy my licz bę ilo ści li cen cji na tak sów ki

– tam jest me ri tum me ry to rycz ne
– do kasyna nie przychodzą manele

Skoń czy ła się czteroletnia ka den cja 
Ra dy Mia sta. Pod czas se sji mówcom 
przy da rza ły się la pu sy ję zy ko we. 
Oto te, któ re naj bar dziej za pa dły nam w pa mięć. 

Z ukosa
z se sji wzię te...


