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Po sy ła jąc op ła tek
Jest w mo im kra ju zwy czaj, że w dzień wi gi lij ny, 
Przy wzej ściu pier wszej gwia zdy wie czor nej na nie bie, 
Lu dzie gnia zda spól ne go ła mią chleb bib lij ny, 
Naj tkli wsze prze ka zu jąc uczu cia w tym chle bie... 

Po sy łam ci uła mek ro dzin ne go chle ba 
O ty, któ ry mi je steś bra tem i czymś wię cej! 
A w chle bie tym uczu cia ty le, ile trze ba, 
Aby lu dzie ze zie mi by li wnie bow zię ci... 

Wa cław Ro licz -Lie der

Ro dzin nej at mos fe ry przy wi gi lij nym op łat ku,
Wia ry, Na dziei i Mi ło ści

Któ rą przy no si na zie mię Zba wi ciel
oraz Po myśl no ści w No wym Ro ku

życzy

Ra da Mia sta Płoc ka
Pre zy dent Mia sta Płoc ka

Re dak cja „Sy gna łów Płoc kich”
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K R Ó T K O

Roz mo wa o obra zie
„Naj słyn niej szy obraz

Chry stu sa” to ty tuł spot -
ka nia z cy klu Śla da mi
Sio stry Fa u sty ny, któ re
od bę dzie się 4 grud nia
o godz. 15.30 w Sa li Ba -
ro ko wej Opac twa Po be -
ne dyk tyń skie go. Wez mą
w nim udział m.in. au to -
rzy książ ki: „Ufam. Śla -
da mi Sio stry Fa u sty ny” –
Grze gorz Gór ny oraz Ja -
nusz Ro si koń, a tak że ks.
kan. Mie czy sław Och ty -
ra, rek tor San ktu a rium
Bo że go Mi ło sier dzia
w Płoc ku. Roz mo wę po -
pro wa dzi Jan Pos pie szal -
ski. Wstęp wol ny. (jj)

Ju bi le usz eko no mii
Już 15 lat Ko le gium Na -

uk Eko no micz nych i Spo -
łecz nych wpłoc kiej fi lii Po -
li tech ni ki War szaw skiej
kształ ci ka dry dla sek to ra
gos po dar cze go oraz sa mo -
rzą du te ry to rial ne go Płoc ka
i re gio nu płoc kie go. Obec -
nie stu den ci mo gą zdo by -
wać wie dzę na stu diach li -
cen cjac kich dzien nych i za -
ocz nych na kie run kach: gos -
po dar ka prze my sło wa i in -
for ma ty ka w eko no mii.
W KNE iS za trud nio nych
jest 7 pro fe so rów, 10 dok -
to rów, 6 ma gi strów i 4 pra -
cow ni ków ad mi ni stra cyj -
nych. (ab)

O nie peł no spraw nych 
w ete rze

Na an te nie Ka to lic kie go
Ra dia Płock, po czą wszy od
30 li sto pa da, wco dru gi wto -
rek w go dzi nach 19-20 bę -
dzie emi to wa na au dy cja po -
świę co na prob le mom osób
nie peł no spraw nych i moż -
li wo ściom ich roz wią zy wa -
nia. Bę dą ją współ two rzyć:
To masz Gor czy ca, rzecz nik
osób nie peł no spraw nych
UMP oraz Piotr Ostro wic -
ki, dy rek tor DPS „Przy jaz -
nych Serc”. (ab)

Cho in ki na świę ta
Spół ka Ry nex za pra sza

po cho in ki i ozdo by świą -
tecz nena kier masz bo żo na -
ro dze nio wy 14 – 24 grud -
nia na pla cu przy Al. Ko by -
liń skie go 13. (rs)

Miej sce do me dy ta cji
Bud dyj ski Oś ro dek Me dy ta cyj ny wy naj mu je po -

miesz cze nia w bu dyn ku przy ul. 3 Ma ja 18. Za lo -
kal na III pię trze o po wierz chni 14,20 mkw. usta lo -
no op ła tę wwy so ko ści 12 zł/mkw. Oś ro dek jest jed -
nost ką or ga ni za cyj ną Bud dyj skie go Związ ku Dia -
men to wej Dro gi Li nii Kar ma Ka gyu. Ce lem związ -
ku jest prak ty ka i stu dio wa nie na uk Bud dy oraz za -
cho wa nie bud dyj skie go dzie dzic twa kul tu ral ne go.
Oś ro dek Me dy ta cyj ny utrzy mu je się wy łącz nie dzię -
ki skład kom człon kow skim i da ro wiz nom. 

No we staw ki
Usta lo ne zo sta ły staw ki czyn szu za dzier ża wę

nie ru cho mo ści grun to wych, sta no wią cych włas -
ność Gmi ny Płock oraz tych na le żą cych do Skar -
bu Pań stwa.

W 2011 ro ku mie sięcz nie trze ba bę dzie zap -
ła cić za: 
1. dział kę użyt ko wa ną pod upra wy opo wierz chni:

a) do 200 mkw. – 20,50 zł/ar; b) od 201 do 500
mkw. – 5,00 zł/ar; c) od 501 do 2000 mkw. – 2,05/ar;
d) po wy żej 2000 mkw. – 0,25 zł/ar
2. nie ru cho mo ści użyt ko wa ne na ce le han dlo we:

a) dział ka do 100 mkw. włącz nie – 17 zł/mkw.; b)
dział ka po wy żej 100 mkw. – 11,10 zł/mkw.
3. nie ru cho mo ści użyt ko wa ne na im pre zy wi -

do wi sko we – 4,97 zł/mkw.
4. nie ru cho mo ści użyt ko wa ne na za ple cza 

– 1,25 zł/mkw. 
5. nie ru cho mo ści pod usłu gi dla lud no ści 

– 4,97 zł/mkw.
6. nie ru cho mo ści użyt ko we pod par kin gi 

– 1,25-4,97 zł/mkw.
7. za grun ty użyt ko wa ne na ce le oświa to we ikul -

tu ral ne oraz wy ko rzy sty wa ne ja ko dro gi do ja -
zdo we – 1,25 zł/mkw.
8. za grun ty i po wierz chnie wy ko rzy sty wa ne na

ce le re kla mo we – 20,50 zł/mkw.
Do wszyst kich sta wek do li czo ny bę dzie po -

da tek VAT. Z op łat zwol nio ne są w pier wszym
ro ku obo wią zy wa nia umo wy grun ty rol ne, któ -
re nie by ły użyt ko wa ne rol ni czo w cią gu ostat -
nich trzech lat. (m.d.)

P R E Z Y D E N T  Z A R Z Ą D Z I Ł

21 li sto pa da pra wie 46,5 proc. miesz kań ców, czy li nie mal 47 tys. upraw nio nych
do gło so wa nia po szło do urn. 

Oni bę dą de cy do wać
Płoc cza nie wy bra li skład 25-oso bo wej Ra dy Mia sta Płoc ka. Po da je my wy ni ki

we dług licz by zdo by tych man da tów. Pra wo i Spra wie dli wość na se sjach i w ko mi -
sjach bę dzie re pre zen to wa ło dzie więć osób: To masz Kor ga – uzy skał 1112 gło -
sów, Wio let ta Kul pa – 1095, Mi ro sław Mi lew ski – 1083, To masz Kol czyń ski –
827, Pa weł Kol czyń ski – 675, Piotr Ku be ra – 590, Gra ży na Cie ślik – 506, Je rzy
Se we ry niak – 449 oraz Le szek Brze ski – 433. 

Z Plat for my Oby wa tel skiej w ła wach za sią dzie sied miu rad nych: El żbie ta Ga piń ska
– 1312, Ar tur Ja ro szew ski – 1241, To masz Ma li szew ski – 775, Krzysz tof Bu czkow ski
– 692, Ro man Sie miąt kow ski – 664, Jo an na Olej nik – 436 oraz Ar tur Kras – 398. 

So jusz Le wi cy De mo kra tycz nej bę dzie miał pię ciu swo ich re pre zen tan tów:
Woj ciech Het kow ski – 820, Bo że na Mu siał – 604, Ma gda le na Le wan dow ska –
595, Piotr No wic ki – 505 i Ar ka diusz Iwa niak – 432. 

Sto wa rzy sze nie Nasz Kraj wpro wa dzi ło do Ra dy Mia sta dwóch kan dy da tów. Są
to: Ja cek Ja sion – 1094 i Lech La tar ski – 443. Pol skie Stron nic two Lu do we i Sto -
wa rzy sze nie Na sze Mia sto Płock re pre zen to wać bę dzie po jed nym rad nym (od po -
wied nio): Anie la Nie dzie lak – 251 oraz Da riusz Sku bi szew ski – 607 gło sów.

Do gryw ka
W dru giej tu rze wy bo rów o sta no wi sko pre zy den ta – 5 grud nia – zmie rzą się:

Mi ro sław Mi lew ski z PiS, któ ry otrzy mał 16.159 gło sów (35,04 proc.) oraz An -
drzej No wa kow ski z PO (12.248 gło sów, czy li 26,56 proc.). Ko lej ni kan dy da ci
ubie ga ją cy się o fo tel pre zy den ta Płoc ka otrzy ma li na stę pu ją cą licz bę gło sów:
Woj ciech Het kow ski (SLD) – 8.450, Adam Stru zik (PSL) – 5.017 oraz Iwo na
Wierz bic ka (Na sze Mia sto Płock) – 4.238. M.D.

Frek wen cja w Płoc ku wy nio sła po nad 46 pro cent
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Sza now ni Czy tel ni cy
Przy po mi na ny, że w grud niu wy da je my tyl ko

je den nu mer „Sy gna łów Płoc kich”. Na stęp ny
uka że się na 1 stycz nia. Re dak cja

No wi rad ni
i prezydencka dogrywka

Zna my już 25 osób, któ re bę dą re pre zen to wać płoc czan 
w Ra dzie Mia sta. Ry wa li za cja o fo tel pre zy den ta roz strzy gnie się
w dru giej tu rze.

Po ży czka dla biz nes me nów
Przed się bior cy posz ko do wa ni w wy ni ku po wo dzi w 2010 ro ku mo gą ubie gać się

o bez zwrot ną po ży czkę w wy so ko ści do 50 tys. zł. Przyz na wa niem środ ków zaj mu -
je się Fun da cja na rzecz Roz wo ju Pol skie go Rol nic twa. 

Pie nią dze bę dą przez na czo ne na od bu do wę ma jąt ku trwa łe go lub obro to we go
znisz czo ne go lub utra co ne go w wy ni ku klę ski ży wio ło wej. O udzie le nie po ży czki
ubie gać się mo że rów nież przed się bior ca, któ ry za wie sił wy ko ny wa nie dzia łal no -
ści gos po dar czej. Szcze gó ło we in for ma cje oraz wnio ski do stęp ne są na
www.fdpa.org.pl. (ab)

Na okład ce: Po kłon Trzech Kró li
Ro gier van der We y den, ok. 1455 r. 
Sta ra Pi na ko te ka w Mo na chium
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Pro gno zo wa na wy so kość bu -
dże tu wy no si 719 mln zł. – Bio -
rąc pod uwa gę za ło że nia do cho -
do we mo że być on wię kszy – in -
for mo wał pre zy dent.

Do cho dy w2011 ro ku wy nio -
są 674 mln zł, z cze go 60 proc.
(ok. 406 mln zł) sta no wić bę dą
środ ki włas ne, a resz ta po cho -
dzić bę dzie ze środ ków zew -
nętrz nych (do ta cje – 50 mln zł,
sub wen cje – 152 mln zł, 65 mln
zł – do fi nan so wa nie m.in. z Unii
Eu ro pej skiej). 

Wy dat ki wy nio są 699 mln zł,
w tym bie żą ce – 550 mln zł,
a ma jąt ko we, czy li in we sty cyj -
ne – 148 mln zł. 

De fi cyt okre ślo no na 25 mln zł.
– Bę dzie on kil ka krot nie niż szy niż
w 2010 ro ku – mó wił Mi ro sław
Mi lew ski. – Fi nan so wa ny bę dzie
z kre dy tów oraz wol nych środ -
ków. Kre dyt bę dzie rów nież niż -
szy, tym ra zem o dwa ra zy w po -
rów na niu z 2010 ro kiem.

Naj wię cej pie nię dzy przez na -
czo ne bę dzie na oświa tę – 241 mln
zł. Wdal szej ko lej no ści są wy dat -
ki na: tran sport i łącz ność – 135
mln zł, po moc spo łecz ną – 76 mln
zł, ad mi ni stra cję – 47 mln zł. 

Wzrost do cho dów
Po raz pier wszy w hi sto rii,

oprócz książ ki bu dże to wej, mia -
sto mu sia ło opra co wać wie lo let -
nią pro gno zę fi nan so wą na la ta
2011-2050. We dług za ło żeń do -
cho dy co ro ku po win ny wzra stać. 

–Mu sie liś my rów nież prze dsta -
wić za dłu że nie na ko lej ne pra wie
czter dzie ści lat – in for mo wał pre -
zy dent. – Za kła da my, że do 2015
ro ku zo bo wią za nia mia sta bę dą
utrzy my wać się na po zio mie 40
mln zł, a więc wskaź nik za dłu że -
nia wy nie sie 49 proc. (przy do -
pusz czal nym 60 proc.). W ko lej -
nych la tach bę dzie on oscy lo wał
w gra ni cach 49-52 proc. Ma my
więc pe wien bu for bez pie czeń -
stwa. Je śli do sta nie my środ ki zew -
nętrz ne na ja kąś in we sty cję i bę -
dzie my po trze bo wać środ ków
włas nych, wte dy bę dzie my mo gli
uru cho mić ten bu for. 

Każ de za dłu że nie trze ba spła -
cać, dla te go wskaź nik spłat
kształ to wać się bę dzie na po zio -
mie 5-9 proc. (przy mak sy mal -
nym 15 proc.).

– Przyz na ję, że w 2010 ro ku
de fi cyt osią gnął du ży po ziom, bo
aż 91 mln zł, ale już w przy szłym

ro ku bę dzie wy no sił je dy nie 25
mln zł – mó wił Mi lew ski. – Bę -
dzie więc jed nym z naj niż szych
w hi sto rii Płoc ka. 

No we dro gi
Co ro ku bę dą ro sły wy dat ki in -

we sty cyj ne. W 2011 ro ku na ten
cel przez na czo nych bę dzie 148
mln zł. Wię kszość – bo aż 69 proc.
z tej kwo ty – poch ło ną in we sty -
cje zwią za ne z tran spor tem. Po -
nad 100 mln zł przez na czo ne bę -
dzie m.in. na: bu do wę wia duk tu
w al. Pił sud skie go, prze bu do wę
ul. Oto liń skiej, Gra nicz nej, do koń -
cze nie dróg do ja zdo wych do no -
we go mo stu, po sze rze nie wlo tu al.
Ja na Pa wła II, bu do wę dru gie go
pa sa jezd ni z Po dol szyc do Imiel -
ni cy oraz za koń cze nie przy go to -
wań i roz po czę cie prac przy ob -
wod ni cy pół noc no -za chod niej (na
po cząt ku mia sto chce po łą czyć ul.
Biel ską z Dłu gą).

W przy szłym ro ku bu do wa nych
bę dzie 13 ulic osie dlo wych, a dla
25 zo sta nie przy go to wa na do ku -
men ta cja. 

Bez pie czeń stwo
Tak jak do tych czas, z bu dże -

tu mia sta fi nan so wa ne bę dą do -
dat ko we pa tro le po li cji oraz kil -
ka eta tów dziel ni co wych (w tym
ro ku są trzy). Na Po dol szy cach
pow sta nie dru gie cen trum mo -
ni to rin gu, któ re bę dzie kon tro -
lo wać to, co dzie je się na osie -
dlo wych uli czkach oraz m.in.
wo kół szkół, przed szko li i ga -
le rii han dlo wych. – Ta in we sty -

cja przez na czo na jest do re a li -
za cji na 2-3 la ta – mó wił pre -
zy dent. 

Mia sto włą czy się rów nież
w bu do wę no wej sie dzi by ko -
men dy po li cji. 

Gos po dar ka ko mu nal na
Na dal mia sto bę dzie przez na -

czać środ ki na upo rząd ko wa nie
gos po dar ki wod no -ście ko wej
i ro zdzie le nie ka na li za cji. – Od -
bu do wa dro gi i za bez pie cze nie
po wo dzio we ul. Gra bów ka mo -
że poch ło nąć na wet 10 mln zł –
wy jaś niał Mi ro sław Mi lew ski. 

W 2011 ro ku ma być wy mie -
nio nych 60 wiat przy stan ko wych.
Naj pierw wła dze Płoc ka chcą wy -
mie nić te sto ją ce w miej scach,
gdzie rzad ko są de wa sto wa ne. 

W przy szłym ro ku bę dzie
rów nież prze pro wa dza na roz bu -
do wa i mo der ni za cja oświet le -
nia oraz pow sta wać bę dą ścież -
ki ro we ro we.

Edu ka cja, re kre a cja i zdro wie
W przy szłym ro ku ma ją zo stać

od da ne do użyt ku przed szko la na
Po dol szy cach oraz w Cie cho mi -
cach. – Po nad to pla nu je my roz -
bu do wę przed szko li nr 1 i 35 –
in for mo wał pre zy dent. – Bę dzie
tam o 250 wię cej miejsc, co we -
dług pro gnoz zas po koi po trze by. 

Re mon to wa ne bę dą bo i ska
spor to we w szko łach pod sta wo -
wych nr 5 i 15. – Pow sta wać bę -
dą tak że or li ki, no we pla ce za -
baw oraz te re ny re kre a cyj ne –
mó wił. 

Mia sto in we sto wać ma rów -
nież wroz bu do wę zoo, aw szcze -
gól no ści wak wa ria. Wprzy szłym
ro ku pow sta nie też mo nu ment
upa mięt nia ją cy wi zy tę Ja na Pa -
wła II w Płoc ku (obok ha li wi -
do wi sko wo- spor to wej). 

Kon ty nu o wa na bę dzie ak cja
ba dań w ra mach 10 pro gra mów
pro fi lak tycz nych. Mo der ni za cję
przej dzie bu dy nek przy chod ni
przy ul. Re ja, a Iz ba Wy trzeź -
wień otrzy ma no wą wen ty la cję.

Gos po dar ka miesz ka nio wa
Przez ko lej ne trzy la ta od na wia -

ne bę dzie osie dle Mio do wa Jar.
Miej skie To wa rzy stwo Bu dow -
nic twa Spo łecz ne go na dal bę dzie
bu do wać no we miesz ka nia. Wła -
ści cie le pry wat nych ka mie nic,

znaj du ją cych się na Sta rym Mie -
ście bę dą mo gli sta rać się o do fi -
nan so wa nie re mon tów. W pla -
nach jest tak że za pro jek to wa nie
od no wy bu dyn ku ka me ry pru skiej
(dziś mie ści się tam de le ga tu ra
urzę du wo je wódz kie go).

Kul tu ra i sport
Wię kszość dzia łań w tej sfe rze

po dej mo wa nych bę dzie wra mach
Fe sti wa lo we go Płoc ka. – Oprócz
im prez, któ re już od kil ku lat od -
by wa ją się w na szym mie ście, je -
steś my otwar ci na no we pro po zy -
cje – mó wił Mi ro sław Mi lew ski.
– Bę dzie my chcie li zre a li zo wać
naj lep szy pro jekt, któ ry za pro po -
no wa li ma tu rzy ści pod czas spot -
kań od by wa ją cych się w ra tu szu.

Jak co ro ku, z bu dże tu mia sta
do fi nan so wa na bę dzie dzia łal ność
pla có wek kul tu ry, m.in. Płoc kie -
go Oś rod ka Kul tu ry iSztu ki, Płoc -
kiej Ga le rii Sztu ki oraz Płoc kiej
Or kie stry Sym fo nicz nej. – Sie dem
mi lio nów zło tych przez na czo nych
bę dzie na klub Wi sła Płock. To
o dwa mi lio ny mniej niż w 2010
ro ku – wy jaś niał pre zy dent. – Dwa
mi lio ny otrzy ma sek cja pił ki ręcz -
nej, a pięć pił ka rze noż ni. 

Zwię kszy się rów nież wy so -
kość do ta cji przez na czo nych dla
or ga ni za cji po za rzą do wych – w
2011 ro ku wy nio są one 6 mln zł. 

– Wyz wa niem dla sa mo rzą du
bę dzie roz po czę cie współ pra cy
wra mach par tner stwa pub licz no -
pry wat ne go – mó wił Mi ro sław
Mi lew ski. – Wta kiej for mu le chce -
my zbu do wać m.in. par kin gi wie -
lo po zio mo we przy ul. Ko ściusz ki
i Sien kie wi cza. 

Pod su mo wu jąc za pro po no wa -
ny pro jekt pre zy dent stwier dził,
że bu dżet na 2011 rok jest bu dże -
tem bar dzo bez piecz nym dla mia -
sta, z za cho wa niem fun kcji roz -
wo jo wej na in we sty cje. 

Bu dżet mu si zo stać przy ję ty
przez Ra dę Mia sta naj póź niej do
koń ca lu te go 2011 ro ku. 

Mał go rza ta Da nie luk

Bez piecz ny i roz wo jo wy
Bu dżet na 2011 rok jest bar dzo bez piecz ny dla mia sta. Sta wia my prze de wszyst kim na roz wój Płoc ka, 
a w szcze gól no ści na dro gi – mó wił pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski, przed sta wia jąc pro jekt bu dże tu na kon-
fe ren cji pra so wej. 

Jed ną z waż niej szych in we sty cji dro go wych bę dzie bu do wa wia duk tu w al. Pił sud skie go

Zrze sze nie Tran spor tu Pry wat ne go w Płoc ku by ło prze ciw ne
ta kiej de cy zji, na to miast miej ski rzecz nik kon su men ta był „za”. 

Co ro ku Ra da Mia sta okre śla licz bę li cen cji. Do koń ca wrześ -
nia br. w Płoc ku zo sta ły wy da ne 42 no we li cen cje, ta ka sa ma licz -
ba uleg ła wy ga sze niu lub cof nię ciu. Oz na cza to, że po na szym
mie ście jeź dzi ło do tej po ry 565 tak só wek. By ła to jed nak nie wy -
star cza ją ca licz ba, aby wszy scy któ rzy chcą świad czyć usłu gi tran -
spor to we mo gli to czy nić. Dla te go, aby nie trze ba by ło cze kać na
zwol nie nie li cen cji po in nym prze woź ni ku, rad ni zde cy do wa li
o moż li wo ści wy da wa nia wię kszej ich licz by, co jest istot ne dla
lo kal ne go ryn ku pra cy. (m.d.)

Wię cej ta xi
Od 1 stycz nia bę dzie w Płoc ku wię cej tak só wek. Rad -
ni zgo dzi li się na udzie le nie stu no wych li cen cji. 
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W tej chwi li na roż na dział -
ka przy Sta rym Ryn ku – na
skrzy żo wa niu z ul. Biel ską
i Sy na go gal ną – jest pu sta,
choć wia do mo, że jesz cze kil -
ka lat po I woj nie świa to wej
stał tam bu dy nek. Te raz,
w cią gu 14 mie się cy od prze -

ka za nia pla cu bu do wy fir mie,
któ ra wy gra prze targ, ma sta -
nąć tam czte ro kon dy gna cyj ny
obiekt (par ter, dwa pię tra plus
pod da sze). Wię ksza je go
część sta no wić bę dzie za bu -
do wę ul. Biel skiej, a koń czyć
się bę dzie przy skrę cie w ul.

Sy na go gal ną. Od tej stro ny
za pro jek to wa no też wjazd na
po se sję. Część par te ru bu dyn -
ku, przy le ga ją ca do wew -
nętrz ne go pla cu gos po dar cze -
go, przez na czo na zo sta ła na
miej sca po sto jo we dla 10 sa -
mo cho dów oso bo wych. 

Obiekt w ca ło ści bę dzie
przez na czo ny na usłu gi, któ re
zaj mą po wierz chnię bli sko 740
mkw. (ca łość pow. użyt ko wej
bu dyn ku wy nie sie 926 mkw.).
Sześć lo ka li znaj do wać się bę -
dzie na par te rze, I i II pię trze.
Pod da sze za gos po da ro wa ne
zo sta nie w for mie an tre sol, na
któ re bę dzie wej ście wew -
nętrz ny mi schod ka mi z po -
miesz czeń znaj du ją cych się na
II pię trze. Tam prze wi dzia no
po miesz cze nia po moc ni cze.
Wszyst kie lo ka le bę dą po sia -
dać za ple cze sa ni tar ne, in sta la -
cję elek trycz ną, wo do cią go wą,
ga zo wą, sa ni tar ną, desz czo wą
oraz cen tral ne go ogrze wa nia.
Część ka mie ni cy zo sta nie pod-
piw ni czo na. (m.d.)Wi zu a li za cja pie rzei przy Sta rym Ryn ku

Od two rze nie za bu do wy
W przy szłym ro ku roz pocz nie się bu do wa ka mie ni cy przy Sta rym Ryn ku 5.
In we sty cję pro wa dzi Agen cja Re wi ta li za cji Sta rów ki. 

Cho dzi o bra ku ją cy od ci nek
od par kin gu wie lo po zio mo we -
go do skrzy żo wa nia z Wy szo -
grodz ką przy Au chan. – Pow-
sta je tam as fal to wa ścież ka
o dłu go ści 1350 me trów. Aby
ro we rzy ści mo gli je chać wy -
god nie w jed nym po zio mie,
w no wej czę ści pod nie sie my
jezd nię uli czek wy cho dzą cych

z osie dla – mó wi dy rek tor
MZD, Mał go rza ta Wit czew -
ska. – Pra ce obej mu ją też wy -
mia nę chod ni ków na od cin ku
pół ki lo me tra. Wy ko na ne zo -
sta ną z kost ki. 

Gdy pow sta nie bra ku ją cy
od ci nek ca łe Po dol szy ce Po -
łud nie bę dzie moż na ob je chać
na ro we rze. (m.d.)

Ro we rem wo kół osie dla
Trwa bu do wa ścież ki ro we ro wej w alei Ja na Pa wła II 
na Po dol szy cach Po łud nie.

Cho dzi o kom pleks bu dyn -
ków wzdłuż uli cy Kwiat ka,
prze ci na ją cy ul. Biel ską. 
Do ku men ta cja tech nicz na te go
przed sięw zię cia zo sta ła opra-
co wa na już 11 lat te mu. Uzy -
ska no wte dy na wet poz wo le nie
na bu do wę, ale do re a li za cji
nie przy stą pio no. Te raz Agen -
cja Re wi ta li za cji Sta rów ki po -
wró ci ła do te go po my słu. 

Po nie waż wszyst kie do ku -
men ty stra ci ły waż ność, a w
prze pi sach bu do wla nych wie le
się poz mie nia ło, trze ba by ło
roz po cząć pra ce od po cząt ku.
Spół ka zle ci ła Pra cow ni Ar chi -
tek to nicz nej Kró li kow ski i Ja -
wor ski opra co wa nie współ -
czes nej kon cep cji ar chi tek to -
nicz nej. ARS uzy skał rów nież
de cy zję o wa run kach za bu do -

wy. Te raz trze ba opra co wać
kom plet ną do ku men ta cję pro-
jek to wo -kosz to ry so wą oraz
uzy skać poz wo le nie na bu do -
wę. Na ko niec w prze tar gu wy -
ło nio na zo sta nie fir ma, któ ra
zaj mie się re a li za cją in we sty cji. 

W no wym bu dyn ku pow-
sta ną naj praw do po dob niej 
lo ka le biu ro we oraz miesz ka -
nia. (m.d.)

Wjazd na Sta rów kę 
Trwa ją pra ce nad od two rze niem daw nej za bu do wy tzw. Bra my Biel skiej. 

Prze targ og ło si ła spół ka In -
we sty cje Miej skie. O wy bo -
rze zde cy du je za pro po no wa -
na przez wy ko naw cę ce na
(80 proc.), ter min re a li za cji
(10 proc.) oraz kosz ty zu ży -
cia ener gii elek trycz nej przez
ta bor tram wa jo wy (10 proc.).
Mak sy mal ny czas wy ko na nia
in we sty cji okre ślo no na trzy
la ta.

W tym cza sie wy bra na fir -
ma bę dzie mu sia ła za pro jek -
to wać i wy bu do wać tra sę
tram wa jo wą wraz z in fra -
struk tu rą to wa rzy szą cą. Dłu-
gość tra sy wy no sić bę dzie
10,2 km i bę dzie ona pro wa -
dzić od za jezd ni tram wa jo -
wej przy ul. Har cer skiej do
szpi ta la przy ul. Me dycz nej.
Na ca łej tra sie bę dzie 19
przy stan ków. 

Za da niem fir my bę dzie
rów nież do sta wa ta bo ru
tram wa jo we go. Po ja zdy bę dą
fa brycz nie no we, ni sko po dło -
go we. Drzwi wej ścio we znaj -
do wać się bę dą po obu stro -
nach wa go nu. W jed nym bę -
dzie mog ło jed no ra zo wo

zmie ścić się ok. 200 pa sa że -
rów (dłu gość tram wa ju wy -
nie sie ok. 30 me trów, a sze -
ro kość ok. 2,35 m). Do Płoc-
ka ma być spro wa dzo nych
dzie sięć ta kich po ja zdów. 

Aby tram wa je mog ły za -
cząć jeź dzić po na szym mie ś-
cie, na le ży za pro jek to wać
i wy bu do wać m.in.: to ry
o sze ro ko ści 1,435 m, węz ły
ro zja zdo we, przy stan ki, sieć
trak cyj ną, pod sta cje wraz
z wy po sa że niem oraz za jezd -
nię. Po nad to niez będ na jest
bu do wa mo stu dro go wo -
tram wa jo we go o kon struk cji
żel be to wej, o dłu go ści ok.
110 me trów. Znaj dą się na
nim: dwa pa sy dro go we po
3,5 me tra każ dy, dwu to ro wa
tra sa tram wa jo wa, przej ście
dla pie szych oraz ścież ka ro -
we ro wa. Do re a li za cji in we -
sty cji po trzeb na jest rów nież
prze bu do wa ist nie ją cych ulic
oraz sy gna li za cji świet lnej
w mie ście. 

Sza cun ko wą war tość ca łe -
go pro jek tu okre ślo no mię -
dzy 50 a 90 mln eu ro. (m.d.)

Prze targ na tram waj
Do 12 stycz nia 2011 ro ku fir my mo gą skła dać ofer ty 
na za pro jek to wa nie i wy bu do wa nie tra sy tram wa jo wej.

Wi zu a li za cja Bra my Biel skiej (wzdłuż ul. Kwiat ka) 

Prace przy budowie ścieżki i remoncie chodnika
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Wła dze mia sta co raz wię cej
środ ków przez na cza ją na oświa -
tę. – W cią gu kil ku lat bu dżet na
ten cel wzrósł z18 do 42 mi lio nów
zło tych – in for mo wał pre zy dent. 

W 2008 ro ku wpłoc kich przed -
szko lach bra ko wa ło miejsc dla ok.
800 dzie ci. W 2010 ro ku ok. 250-
280 ma lu chów nie mog ło sko rzy -
stać zta kie go przy wi le ju. – Wprzy -
szłym ro ku ta kie go prob le mu nie
bę dzie – za pew niał Mi ro sław Mi -
lew ski. – Ma my pre cy zyj ną wi zję
roz wo ju. W 2011 ro ku do koń czo -
na zo sta nie bu do wa przed szko la
wCie cho mi cach, aw sy ste mie mo -
du ło wym po bu do wa ne zo sta ną
pla ców ki na Po dol szy cach Po łud -
nie oraz przy ul. Kos so budz kie go. 

Na la ta 2012-2014 prze wi dzia -
no zbu rze nie i bu do wę no wych

przed szko li na osie dlu Dwor co -
wa i przy ul. Dwor co wej. W ko -
lej nych la tach cze ka ją nas rów -
nież roz bu do wy przed szko li
numer 1 i 33 (po dwa od dzia ły).
– W tym dru gim przy pad ku do fi -
nan so wa nie otrzy ma my z
PFRON-u – in for mo wał pre zy -
dent. – My śli my rów nież o roz bu -
do wie o je den od dział pla ców ki
na Po dol szy cach Pół noc. 

W na stęp nych la tach prze pro -
wa dzo ne bę dą re mon ty 20 przed -
szko li oraz dwóch żłob ków. Mo -
gą na to li czyć m.in. pla ców ki nr
37, 34, 10, 20, 31 (2011 rok) oraz
15, 19, 21, 35. – Mia sto nie za po -
mi na też o żłob kach – mó wił pre -
zy dent. – W przy szłym ro ku, przy
oka zji bu do wy przed szko la mo du -
ło we go na Po dol szy cach Po łud -
nie, pow sta ną też od dzia ły żłob ka. 

We dług da nych w la tach
2012-2013 po trzeb ny bę dzie
jesz cze je den żło bek. – Je go lo -
ka li za cja bę dzie tak do bra na,
aby wię kszość po trze bu ją cych

miesz kań ców mia ła do nie go jak
naj bli żej – in for mo wał Mi ro sław
Mi lew ski. 

Pla ce za baw i wy po czyn ku
–Płoc cza nom – we dług ba dań

– bar dzo po do ba ją się prze pro -
wa dzo ne re mon ty par ku na Tu -
mach i na Zdu nach – mó wił. –
Ma my więc am bit ne pla ny na
przy szłe la ta.

Pre zy dent za po wie dział bu do -
wę dwóch du żych pla ców za baw.
Je den pow sta nie wmiej scu Ogród -
ka Jor da now skie go (oprócz tra dy -
cyj ne go wy po sa że nia ma tam być
mi ni ścież ka ro we ro wa oraz or lik),
a dru gi na osie dlu Wiel ka Pły ta. 

W 2010 ro ku wy po sa że nie na
kil ku mniej szych pla cach zo sta ło
zde mon to wa ne ze wzglę dów tech -

nicz nych i sa ni tar nych. – Ale w to
miej sce pow sta nie w cią gu kil ku
lat 15 no wych – za po wie dział pre -
zy dent.

W 2011 ro ku ma pow stać sześć
no wych ta kich te re nów, m.in. przy
ul. Gra dow skie go, Ko by liń skie -
go, Gał czyń skie go, Mię to wej,
Żwir ki i Wi gu ry oraz – w po ro zu -
mie niu z Płoc ką Spół dziel nią
Miesz ka nio wą – na osie dlu Łu ka -
sie wi cza. Wna stęp nych la tach ma -
ją pow stać ko lej ne przy ul. Jaś mi -
no wej, Wschod niej, ko ło spich le -
rza, Pop ła ciń skiej, Pol nej, w oko -
li cy Gim na zjum nr 1 (wspól nie
z Ma zo wiec ką Spół dziel nią
Miesz ka nio wą) oraz na Wi nia rach.

–Naj wię kszym wy zy wa niem je -
śli cho dzi o te re ny zie lo ne na ko -
lej ne dwa la ta jest za gos po da ro -
wa nie te re nu od Ho te lu Sta rzyń -
ski do Ja ru Ka zi mie rza – mó wił
Mi ro sław Mi lew ski. 

W przy szłym ro ku do koń czo -
na zo sta nie bu do wa la sku brzo zo -
we go na Po dol szy cach Po łud nie,

a w przy szłych la tach mia sto chce
się za jąć m.in. al. Ro guc kie go (od
ul. Ty siąc le cia do Ba ta lio nów
Chłop skich) oraz opra co wa niem
do ku men ta cji na zmia nę Pa sa żu
Vu ka Kar dzi ca. – Przy mie rza my
się tak że do Par ku na Gór kach –
mó wił Mi ro sław Mi lew ski.

Z bu dże tu zo sta nie tak że sfi -
nan so wa ne za gos po da ro wa nie
skwe ru Ja na Pa wła II obok ha li
wi do wi sko wo -spor to wej oraz
czę ścio wa prze bu do wa Pla cu Na -
ru to wi cza wraz z bu do wą pom -
ni ka Bo le sła wa Krzy wo u ste go.

Zwią za ni z Płoc kiem
– Chciał bym roz wiać mit na te -

mat wy jeż dża nia mło dych płoc -
czan z mia sta – mó wił pre zy dent.
– W la tach 2002-2009 licz ba
miesz kań ców wwie ku 7-17 zmniej -
szy ła się o4.678 osób. Jest to efekt
ni żu de mo gra ficz ne go. Wprzy pad -
ku osób peł no let nich licz ba ta
zmniej szy ła się o 247 osób. 

We dług pre zy den ta część z nich
to lu dzie, któ rzy wy bu do wa li po -
za mia stem swo je do my, ale na -
dal są z Płoc kiem zwią za ni, bo tu
pra cu ją i ko rzy sta ją z usług. – Ja -
ko mia sto pro wa dzi my dzia ła nia
pro wa dzą ce do zwię ksze nia licz -
by ofert pra cy – in for mo wał. –
Chce my jesz cze wię cej za in we sto -
wać w bu dow nic two miesz ka nio -
we i po wię kszyć – w dro dze po ro -
zu mie nia mię dzyg min ne go – gra -
ni ce Płoc ka. Je stem już po roz mo -
wie z dwo ma wój ta mi i mam na -
dzie ję, że w przy szłym ro ku doj -
dzie do re a li za cji pla nów. 

Mał go rza ta Da nie luk

W bu dyn ku o po wierz chni 12
tys. mkw. na ra zie czyn ny jest tyl -
ko par ter. Ulo ko wa ło się tu bli sko
50 na jem ców, wśród któ rych są,
m.in. Re ser ved, Cropp Town, Ho -
u se, Ca ma ieu, De ich mann, Em -
pik i Ros smann, a tak że de li ka te -
sy spo żyw cze Piotr i Pa weł oraz
pun kty usłu go we. 

– Jest wie le osób, któ rym bar -
dzo chciał bym po dzię ko wać – mó -
wił pod czas uro czy ste go otwar -
cia 24 li sto pa da przed sta wi ciel fir -
my za rzą dza ją cej „Mo sta mi”, Nils

Ha kert, dy rek tor Atrium Eu ro pe -
an Re al Esta te. – W pier wszej ko -
lej no ści sło wa wdzięcz no ści kie -
ru ję do pre zy den ta mia sta za
wspa nia le ukła da ją cą się współ -
pra cę z miej skim dzia łem in we -
sty cji. To bar dzo waż ne, że na wet
w cza sach kry zy su są oso by, któ -
re do brze ro zu mie ją i do sko na le
trak tu ją in we sto rów. 

Ko lej ne po dzię ko wa nia by ły
dla bu do wlań ców oraz na jem -
ców, któ rzy mi mo opóź nie nia
w re a li za cji przed sięw zię cia,

zde cy do wa li się uru cho mić
swo je pun kty w tej ga le rii han -
dlo wej. 

Gra tu la cje wła ści cie lom obiek -
tu zło żył pre zy dent Mi ro sław Mi -
lew ski, któ ry pod kre ślił po zy tyw -
ne od dzia ły wa nie in we sty cji. – Ta
ga le ria już wy kre o wa ła 150 no -
wych miejsc pra cy, a my ślę, że po
za gos po da ro wa niu ca ło ści bę dzie
ich dwa ra zy ty le – mó wił pre zy -
dent. – Wy bu do wa nie te go cen -
trum han dlo we go po ka zu je, że
w Płoc ku jest do bra ko niun ktu ra
gos po dar cza. My ślę, że kon ku ren -
cja ist nie ją cych ga le rii han dlo -
wych przy czy ni się do wzbo ga ce -
nia ofer ty han dlo wej, usłu go wej,
a tak że roz ryw ko wej skie ro wa nej
do miesz kań ców na sze go mia sta.

Ali na Bo czkow ska

Mo sty już otwar te
Po dłu gich ocze ki wa niach w cen trum mia sta uro czy ście
otwo rzy ła swo je pod wo je Ga le ria Mo sty. To już trze ci 
te go ty pu obiekt han dlo wy w Płoc ku.

Am bit nie dla przy szło ści 
Przed szko la, miej sca re kre a cji i mit do ty czą cy ucie ka ją cych płoc czan to głów -
ne te ma ty po ru szo ne przez pre zy den ta Mi ro sła wa Mi lew skie go na jed nej 
z li sto pa do wych kon fe ren cji pra so wych. 

Płocczanom bardzo podoba się 
wy re mon to wa ny Park na Tu mach 
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Po dob nie jak ka -
mie ni ca Tum ska 8
no wa ek spo zy cja
bę dzie otwie ra na
eta pa mi. Od koń ca
li sto pa da mo że my
zwie dzać par ter
i pier wsze pię tro. 

Na no wą ek spo -
zy cję wcho dzi się
przez fo y er se ce syj -
nej ka mie ni cy.
W miej scu, gdzie
by ły szat nie te raz
jest ko lum na da pro -
wa dzą ca po przez
in du strial ny ko ry -
tarz do ho lu no we -
go bu dyn ku. Od ra -
zu „wpa da w oko”
odre sta u ro wa ny przed wo jen ny
mu ral z re kla mą na sion. Nad
wej ściem ekra ny in for mu ją ce
oek spo zy cji. Ja ko pier wsza „wi -
ta nas” – zgod nie z pla na mi –
od two rzo na Sa la Po sie dzeń Za -
rzą du To wa rzy stwa Na u ko we -
go Płoc kie go (ok. 1930 rok). To
hołd dla za ło ży cie la mu ze um.
Za a ran żo wa no rów nież prze -
strzeń na wią zu ją cą do wy staw
Dzia łu Przy rod ni czo – Lu doz -
naw cze go z obu przed wo jen -
nych sie dzib mu ze um z cha rak -
te ry stycz ny mi ażu ro wy mi gab -
lo ta mi igi gan tycz nym je sio trem
zło wio nym przed woj ną w Wi -
śle. Na pier wszym pię trze na to -
miast ma my do dys po zy cji dwie
czę ści ek spo zy cji: ar che o lo gicz -
ną i nu miz ma tycz ną.

Tu mo że my zna leźć m.in. mo -
ne ty zróż nych stu le ci umiesz czo -
ne w szkla nej po dło dze. 

Ma my też wi ze ru nek słyn nych
Drzwi Płoc kich zka te dry za to pio -
nych wplek sie czy ma kie tę wczes -
no sło wiań skie go gro du. 

– 5 lat te mu za pa dła de cy zja,
że mu ze um bę dzie się roz bu do -
wy wać. Dzię ku ję pa nu mar szał -
ko wi i pre zy den to wi Płoc ka, któ -
rzy by li ini cja to ra mi te go po -
my słu – mó wił na otwar ciu Le -
o nard So bie raj dy rek tor Mu ze -
um Ma zo wiec kie go i po dzię ko -
wał za za an ga żo wa nie zes po łu
opra co wu ją ce go kon cep cje wy -
sta wy. Od po wie dzial nym za
aran ża cje i mul ti me dia był
Krzysz tof Lang, któ ry po wie -
dział: – Na szą in spi ra cją by ła
po dróż w cza sie. Chciał bym,
aby ta po dróż za in spi ro wa ła
zwie dza ją cych. 

Do po ło wy grud nia ek spo zy cję
moż na oglą dać za dar mo.

Radosław Łabarzewski

Podróż w czasie
Mu ze um Ma zo wiec kie wresz cie ma re gio nal ną wy sta wę,
co praw da z „X wie ków Płoc ka” (ta ki ty tuł no si no wa ek -
spo zy cja) na ra zie mo że my od wie dzić wie ki śred nie, 
ale wy brać się war to.

Wstę gę prze cię li inicjatorzy przed-
sięwzięcia (od le wej): pre zy dent Mi ro -
sław Mi lew ski, mar sza łek Adam Stru -

zik oraz dy rek tor mu ze um 
Le o nard So bie raj
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Bie sia dy Li te rac kie or ga ni zo -
wa ne są już od 15 lat w III Li ce -
um Ogól noksz tał cą cym. Ich ini -
cja tor ką jest po lo nist ka Gra ży na
Ry bic ka. – Bar dzo mnie cie szy
ten ju bi le usz, bo utrzy mać przez

ty le lat szkol ną im pre zę, któ ra
prze cież nie pro mu je uczest ni -
ków da le ko w świat, to jed nak
suk ces – przyz na je na u czy ciel -
ka. Wspó łor ga ni za to rem bie -
siad jest Bib lio te ka Pe da go gicz -

na w Płoc ku. – Co ro ku uczest-
ni czą w nich ucz nio wie ze szkół
po nad gim na zjal nych z Płoc ka,
Sier pca, Go sty ni na i Gą bi na –
mó wi Bar ba ra Zie liń ska, dy rek -
tor Bib lio te ki Pe da go gicz nej. –
Naj wię cej jest poe tów, ale au to -
rzy przed sta wia ją tak że in ne
for my li te rac kie, na wet spo ro
by ło ich pod czas tej bie sia dy. 

W ju bi le u szo wej edy cji wzię -
ło udział 32 ucz niów. Każ dy
z nich sam pre zen to wał swój
utwór, któ ry oce nia ło mło dzie -
żo we ju ry. Au to rów anon so wa -
ła uczen ni ca III LO Pa try cja
Ma li now ska, któ ra jest nie wi -
do ma, dla te go za po wie dzi mia -
ła za pi sa ne w braj lu. 

Pod czas bie sia dy nie przyz-
na je się pre mio wa nych miejsc,
jest tyl ko 12 rów no rzęd nych
wy róż nień, za któ re uczniowie
otrzymują na gro dy książ ko we.
Na to miast wszy scy uczest ni cy
ob da ro wy wa ni są drob ny mi
upo min ka mi. (ab)

Fo rum szkol nych twór ców
Spo ty ka ją się raz do ro ku, aby prze czy tać swój wiersz, esej, kar tkę z pa mięt ni ka. Mło dzi
au to rzy nie za bie ga ją tu o la u ry, ale mają moż li wość po dzie le nia się swo i mi prze my śle -
nia mi i emo cja mi prze le wa ny mi na pa pier.

Ar ty stycz no -kul tu ral no -roz -
ryw ko we Płoc kie Cen trum
Osób Nie peł no spraw nych to
ini cja ty wa Fun da cji Pa na ce um
i Do mu Po mo cy Spo łecz nej
„Przy jaz nych Serc”. Przed sięw -
zię cie otrzy ma ło do fi nan so wa -
nie z Fun du szu Gran to we go dla
Płoc ka. Spot ka nia od by wa ją się
we wtor ki w godz. 16 – 20
u „Przy jaz nych Serc” przy ul.
Krót kiej 6a. Do tych czas od był
się już wto rek z ka ra o ke i bal
An drzej ko wy.

Spor to wy cha rak ter bę dzie
mia ło spot ka nie 7 grud nia, któ re
zo sta nie po świę co ne pro pa go -
wa niu spor tu wśród osób nie peł -
no spraw nych. – Roz pocz nie się
ono tur nie jem te ni sa sto ło we go
– wy jaś nia szcze gó ły Piotr
Ostro wic ki, pre zes Fun da cji Pa -
na ce um i dy rek tor DPS „Przy-
jaz nych Serc”. 

– Po ro zgryw kach od bę dzie
się spot ka nie z jed nym ze zna -
nych te ni si stów na wóz kach,
któ ry opo wie o tru dach i suk ce -
sach swo jej ka rie ry spor to wej.

A na wzmoc nie nie krze py bę dą
pysz ne gof ry wy ko na nych przez
gos po da rzy.

14 grud nia bę dzie wto rek
pla stycz ny , pod czas któ re go
uczest ni cy zaj mą się przy go to -
wa niem kart bo żo na ro dze nio -
wych i ozdób świą tecz nych.
Ty dzień póź niej or ga ni za to rzy
za pra sza ją na ja seł ka, pod czas
któ rych wy stą pią ucz nio wie

Pań stwo wej Szko ły Mu zycz -
nej I i II stop nia.

– Za pra sza my wszyst kie
oso by, któ re chcia ły by wy stą -
pić w tym dniu przed pub licz -
no ścią zgro ma dzo ną w Cen -
trum – za chę ca Ostro wic ki.
– Za in te re so wa nych wy stę pem
pro szę o kon takt z pra cow ni ka -
mi DPS, tel. 24/ 367 19 04. 

(ab)

Kul tu ral ne wtor ki
Cen trum Osób Nie peł no spraw nych to miej sce, gdzie mi ło i po ży tecz nie moż -
na spę dzić czas. Od by wa ją się tu im pre zy ar ty stycz ne, w pla nach są war szta ty
pla stycz ne czy fo to gra ficz ne, a tak że spot ka nia z oso bo wo ścia mi ze świa ta 
sztu ki i spor tu. 

Świę to zo sta ło usta no wio -
ne w 1992 ro ku przez Zgro-
ma dze nie Ogól ne Na ro dów
Zjed no czo nych. Je go ce lem
jest m.in. or ga ni zo wa nie
wspar cia dla osób nie peł no -
spraw nych. Ma ono rów nież
uświa da miać, jak wie le ko -
rzy ści wy ni ka z in te gra cji
osób nie peł no spraw nych we
wszyst kich ob sza rach ży cia
po li tycz ne go, spo łecz ne go,
gos po dar cze go i kul tu ral ne go. 

W Płoc ku ob cho dy od bę dą
się w Spół dziel czym Do mu
Kul tu ry. Or ga ni za to rem jest
Dom Po mo cy Spo łecz nej
„Przy jaz nych Serc” oraz
rzecz nik osób nie peł no -
spraw nych. Im pre za zacz nie
się o godz. 10. W pro gra mie
prze wi dzia no m.in. pre zen ta -

cję mul ti me dial ną o in sty tu -
cjach i pla ców kach, dzia ła ją -
cych na rzecz osób nie peł no -
spraw nych w na szym mie ś-
cie. Bę dzie też re ci tal Ka ta -
rzy ny Ur ba no wicz i wy stęp
la u re a tów Prze glą du Form
Te a tral nych Osób Nie peł no -
spraw nych. Pod czas ob cho -
dów nie peł no spraw ni bę dą
mo gli sko rzy stać z po rad spe -
cja li stów m.in. z Za kła du
Ubez pie czeń Spo łecz nych,
Urzę du Skar bo we go, Na ro -
do we go Fun du szu Zdro wia,
Miej skie go Urzę du Pra cy
oraz Oś rod ka Re ha bi li ta cji
Spo łecz nej. Na py ta nia od po -
wia dać bę dą tak że: rad ca
praw ny, le karz, pie lę gniar ka,
pra cow nik so cjal ny i die-
te tyk. (m.d.)

In te gra cyj ne świę to 
3 grud nia w na szym mie ście ob cho dzo ny bę dzie Świa to -
wy Dzień Osób Nie peł no spraw nych.

Pod czas ze bra nia spra wo -
zdaw czo -wy bor cze go oprócz
wy bo ru władz, pod ję to też uch -
wa łę o za da niach TPD na rzecz
dzie ci do re a li za cji w ko lej nej
ka den cji. Jej naj waż niej sze
pun kty to: prze ba da nie dzie ci
w za kre sie wad po sta wy, in te -
gra cja dzie ci z in ny mi śro do -
wi ska mi, w tym z oso ba mi
spraw ny mi ina czej, uświa da -
mia nie o szko dli wo ści uży wa -
nia nar ko ty ków, al ko ho lu, ni -

ko ty ny, a tak że mi ni ma li zo wa -
nie zja wi ska agre sji i or ga ni -
zo wa nie spot kań z in te re su ją -
cy mi ludź mi.

Pod czas ze bra nia Wio let ta
Wa siuk, kie row nik Klu bu
Pro fi lak ty ki Śro do wi sko wej
zo sta ła wy róż nio na me da lem
dr. Hen ry ka Jor da na, a odz na -
kę Przy ja cie la Dziec ka otrzy-
ma li: Bo żen na Por wat-Ada -
miak i Mi ro sław Si kor ski.

(nad)

Za da nia na przy szłość
Pre ze sem płoc kie go od dzia łu To wa rzy stwa Przy ja ciół
Dzie ci na ko lej ną czte ro let nią ka den cję po now nie zo sta ła
wy bra na Sta ni sła wa Ry ma ro wicz.

Ce lem jest uho no ro wa nie
naj lep szej or ga ni za cji po za -
rzą do wej, jej li de ra oraz naj -
lep sze go wo lon ta riu sza 2010
ro ku. 

La u re a tów kon kur su wy ło -
ni ka pi tu ła, skła da ją ca się
z człon ków Płoc kiej Ra dy
Dzia łal no ści Po żyt ku Pub-
licz ne go. Po jed nej na gro -
dzie otrzy ma ją or ga ni za cje
wy bra ne w na stę pu ją cych
ka te go riach: 1) kul tu ra,
oświa ta, re li gia, och ro na
dzie dzic twa na ro do we go, 2)
po moc spo łecz na, 3) sport,
tu ry sty ka, re kre a cja, 4) zdro -

wie, cho rzy, nie peł no spraw -
ni, pro fi lak ty ka, bez pie czeń -
stwo, 5) tech ni ka, na u ka,
gos po dar ka, och ro na śro do -
wi ska, 6) or ga ni za cje III wie -
ku, kom ba tan ci, hob by, or ga -
ni za cje lo kal ne.

Po nad to ka pi tu ła przyz na po
trzy na gro dy naj lep szym li de -
rom or ga ni za cji i wo lon ta riu -
szom. 

Wy peł nio ne for mu la rze na -
le ży zło żyć do 7 stycz nia
2011 ro ku do Cen trum ds.
Współ pra cy z Or ga ni za cja mi
Po za rzą do wy mi (ul. Mi sjo -
nar ska 22 p. 10). (m.d.) 

Wy bio rą naj lep szych
Już po raz czwar ty og ło szo no kon kurs „God ni na śla -
do wa nia”.

Pod czas pier wsze go wtor ku kró lo wa ło ka ra o ke
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Z uczest ni kami bie sia dy w pier wszym rzę dzie (od le wej): 
Bar ba ra Zie liń ska, Pa try cja Ma li now ska i Gra ży na Ry bic ka 
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Ek spo zy cja „Rzecz pos po -
li ta utra co na” przy go to wa na
zo sta ła na 65-le cie za koń cze -
nia II woj ny świa to wej przez
Od dzia ło we Biu ro Edu ka-
cji Pub licz nej IPN w War -
sza wie. 

Wie lo na ro do wa sym bio za
Bo ga ta iko no gra fia poz wa -

la wy brać się w po dróż śla da -
mi nie ist nie ją ce go już spo łe -
czeń stwa pol skie go, bo ga te go
wie lo kul tu ro wo ścią i wie ko -
wą tra dy cją, gdzie w sym bio -
zie ży li obok sie bie Po la cy,
Ży dzi, Ro mo wie, Bia ło ru si ni
czy Ukra iń cy.

To rów nież po dróż po nie -
ist nie ją cych już mu ze ach
i bib lio te kach, po utra co nych
Kre sach z ich wie lo wie ko -
wym bo gac twem świą tyń
(ko ścio łów, sy na gog, cer kwi,
ke nes (świą ty nie ka ra im -
skie), me cze tów, zam ków,
pa ła ców, cmen ta rzy – ostat-
nich świad ków nie ist nie ją -
cych już spo łecz no ści. To
po dróż po świe cie zie miań -
skich dwo rów z ich kul tu ro -
twór czą tra dy cją. To obraz
świa ta tuż przed zag ła dą 
i w trak cie niej.

– Tej Pol ski już nie ma i nie
bę dzie. Mo że my ją oglą dać
tyl ko na fo to gra fiach. Spój rz-
cie na War sza wę, pa łac Kro-
nen ber ga – je den z naj pięk -
niej szych, któ ry prze trwał
oku pa cję, zo stał zbu rzo ny
w la tach 60., a na je go miej s-

cu po sta wio no ho tel Vic to ria
– mó wił Pa wło wicz

W wy ni ku dzia łań wo jen -
nych stra ci liś my do ro bek
kul tu ro wy wie lu po ko leń,
m.in. bez cen ny „Por tret Mło -
dzień ca” Ra fa e la z XVI w.
czy he braj ską sza fę oł ta rzo -
wą z pier wszej po ło wy XVII
wieku z sy na go gi w Ku ro wie,

a tak że 105 tys. rę ko pi sów,
127 tys. sta ro dru ków i 105
tys. mu zy ka liów, np. nut
Cho pi na.

Po ra ża ją ca sta ty sty ka
Naj wię kszą jed nak stra tą

by ła śmierć mi lio nów lu dzi,
zag ła da po ko le nia Pol ski
wal czą cej i pol skiej in te li -
gen cji. 

– 600 pro fe so rów pol skich
uczel ni, 8000 na u czy cie li róż -
nych szkół, 500 li te ra tów
i dzien ni ka rzy oraz 6500 le ka -
rzy, nie wspo mi na jąc o pol -
skich ofi ce rach po mor do wa -
nych w Ka ty niu – to by ła eli ta
na ro du, lu dzie naj le piej wyk-
sz tał ce ni. Te licz by są po ra ża -
ją ce – tłu ma czył hi sto ryk
z IPN. Na otwar cie wy sta wy
za pro szo no mło dzież z płoc -
kich szkół po nad gim na zjal -
nych. – By łem na wie lu po -
dob nych wy sta wach i za wsze
je stem pod ogrom nym wra że -
niem po świę ce nia tam tych po -
ko leń. Nie ste ty te raz nie wie lu
to do ce nia. Po la cy ma ło przy-
wią zu ją wa gę do war to ści,
o któ re na si przod ko wie wal-
czy li. Dla mnie to jest waż ne,
bo moi dziad ko wie zgi nę li
w obo zie – mó wił Alek san der
Słom kow ski z I c LO im. Ja -
gieł ły. Je go ko le żan ka z kla sy
– Mar ta Wie te ska do da ła: –
Moim zda niem do wie lu mło -
dych lu dzi nie tra fia nic, co
ich oso bi ście nie do ty czy. Nie
po tra fią wy cią gać wnio sków.
A prze cież nie by ło by nas bez
tych, któ rzy wte dy wal czy li za
Pol skę. Je śli nie bę dzie my
o tym pa mię tać, to ja ki mi bę -
dzie my ludź mi? (rł)

Rzecz pos po li ta utra co na 
To świat, któ re go nie ma i ni gdy już nie bę dzie – znisz czy ły go dwa po tęż ne ka -
ta kliz my: fa szy stow ski i so wiec ki – mó wił na otwar ciu wy sta wy w „Sta ni sła wów -
ce” Ja cek Pa wło wicz z Instytutu Pamięci Narodowej.

Jed ną z ofiar woj ny 
by ła pol ska kul tu ra
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Nie ty po wy spo sób na ucz -
cze nie Świę ta Nie po dleg ło ści
zna le źli na u czy cie le i ucz nio -
wie I Pry wat ne go Li ce um Pla -
stycz ne go w Płoc ku. – Chcie -
liś my po ka zać, że ta ką rocz ni -
cę moż na świę to wać w spo sób
lek ki i ra dos ny – mó wi ła dy -
rek tor ka pla ców ki Mał go rza ta
Mro czkow ska. 

W po nie dzia łek, 15 li sto pa -
da mło dzież ze bra ła się na
dzie dziń cu szko ły z ba lo ni ka -
mi – bia ły mi i czer wo ny mi –
wy peł nio ny mi he lem. Do każ -
de go ba lo ni ka przy wią za na

by ła wstąż ka z kar tką, na któ -
rej każ dy mógł wy pi sać swo je
ma rze nie. – Nie po dleg łość to
rów nież moż li wość re a li zo wa -
nia włas nych ma rzeń. Wszy -
scy, któ rzy wal czy li o wol ną
Pol skę mie li ma rze nia, ale nie
wszy scy mo gli je speł nić – mó -
wi ła Ma rzen na Poz nań czyk,
or ga ni za tor ka ak cji. – My mo -
że my cie szyć się wol no ścią
i mo że my speł niać ma rze nia
w wol nej Pol sce.

Na ha sło „uwal nia my ma -
rze nia” ba lo ni ki po szy bo wa ły
w gó rę. (rł)

Nie po dleg łe ma rze nia

Ma rze nia wraz z ba lo ni ka mi po szy bo wa ły w gó rę
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Co by by ło, gdy by Ar mia
Czer wo na zdo by ła mia sto
i wdar ła się na most? A mo -
że, ja kie by ły by dal sze lo sy
An tol ka Gra dow skie go, gdy -
by uda ło mu się unik nąć ko -
zac kich sza bel?

Po budź cie swo ją twór czą
fan ta zję po wra ca jąc do cza-
sów, gdy po Wi śle pły wa ły
pa ro we stat ki. Po wo ła ni
przez was do ży cia bo ha te ro -
wie mo gą prze ży wać wy my -
ślo ne wy da rze nia, ale ca łość
opo wie ści li te rac kiej mu si

być osa dzo na w re a liach hi s-
to rycz nych 1920 ro ku.

Pier wsza edy cja kon kur su
„O szab lę Ko men dan ta” to
wspól na ini cja ty wa Sto wa -
rzy sze nia Pa tria Po lo nia, wy -
daw nic twa „Tak ty ka i Stra te -
gia” oraz Książ ni cy Płoc kiej.

Pra ca kon kur so wa mo że
być na pi sa na w do wol nej for -
mie pro za tor skiej lub poe tyc -
kiej. Or ga ni za to rzy do pusz -
cza ją moż li wość wy bo ru róż -
no rod nych form li te rac kiej
nar ra cji, w tym utwo ry pow-

sta łe w nur cie tzw. fan ta sty ki
hi sto rycz nej. 

Do udzia łu za pra sza ją mło -
dzież ze szkół śred nich Płoc-
ka i po wia tu płoc kie go.

Ter min nad sy ła nia prac up -
ły wa 12 mar ca 2011 ro ku
(obo wią zu je da ta stem pla
pocz to we go). 

Szcze gó ło wy re gu la min
kon kur su moż na zna leźć na
stro nie www.tak ty ka i stra te -
gia.pl. In for ma cji udzie la
rów nież Książ ni ca Płoc ka,
tel. 24 / 268 00 33. (rł)

An to lek Gra dow ski prze żył 
Fa scy nu ją cię hi sto rie al ter na tyw ne, die sel punk czy ste am punk? Ten kon kurs jest dla
cie bie. Mo żesz stwo rzyć włas ną opo wieść osa dzo ną w cza sach kie dy bo ha ter ski Płock
wy pie rał bol sze wi ków.

Do ki na Ex tre me za pra sza
Ga le ria Ma zo via. Po miesz cze -
nie jest nie wiel kie, na je den se -
ans mo że wejść 25 osób. Ale
ci, któ rzy się na to zde cy du ją
mo gą li czyć na nie co dzien ne
prze ży cia. 

Już wej ście do ki na jest nie -
kon wen cjo nal ne. Po ku pie niu
bi le tu wi dzo wie do sta ją trój wy -
mia ro we oku la ry i wcho dzą do
la bi ryn tu, sta no wią ce go mi ni
pla ne ta rium. Przej ście na sa lę
głów ną jest dro gą wśród gwiazd
i pla net, gdzie moż na „dot knąć”
np. Sa tur na. Po dróż jest krót ka
i za raz wcho dzi się na sa lę
głów ną. Ni by wszyst ko wy glą -
da tak jak w „nor mal nym” ki -
nie, ale fo te le są jed nak tro chę
in ne. Na ekra nie wy świet la ny
jest ko mu ni kat, aby nic nie wie -
szać na opar ciach fo te li. Trze ba
te go prze strze gać, bo szyb ko
oka zu je się, że w cza sie se an su
nie źle trzę sie. 

Trud no opi sać prze ży cia, ja -
kie do star cza ją fil my 5D. Bo czy

po rów na nie, że to tak jak by się
we szło do wnę trza książ ki, po -
czu ło na włas nej skó rze trzę sie -
nie zie mi, czy ucie ka ło wraz
z bo ha te ra mi przed wiel ki mi
stwo ra mi, któ re plu ją na nas
niez na ną sub stan cją bę dzie do -
sta tecz nym wy jaś nie niem? To
po pro stu trze ba prze żyć. Przy-
naj mniej raz w ży ciu.

W tej chwi li ki no pro po nu -
je trzy fil my: „Po dróż do
Wnę trza Zie mi”, „Tsu na mi”
oraz „Pla ne ta zwie rząt”. Te o -
re tycz nie dwa pier wsze
przez na czo ne są dla wi dzów
po wy żej 7 lat. Ale pro po nu ję,
aby naj pierw film obej rze li
sa mi ro dzi ce i wte dy zde cy -
do wa li, czy dziec ko zbyt się
nie prze stra szy. Se an se trwa ją
ok. 12-15 mi nut, ale to cał ko -
wi cie wy star czy na te go ty pu
prze ży cia. Bi le ty kosz tu ją –
w za leż no ści od po ry dnia
oraz czy jest to bi let in dy wi -
du al ny czy gru po wy – od 10
do 18 zł. (m.d.)

Ek stre mal ne wrażenia
Spa da ją ce ka mie nie, czu cie na włas nej skó rze desz czu
i wia tru, a na wet wą cha nie dy mu – te go wszyst kie go
moż na do świad czyć w no wym ki nie 5D.
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Róż ni ca wy ni ka z te go, że lo -
ka to rzy wska za ni do za miesz ka -
nia przez mia sto pła cą mniej szy
czynsz. Z bu dże tu mia sta na ten
cel do 2014 ro ku włącz nie przez -
na czo ne zo sta nie 3 mln 296 tys.
zł. W przy szłym ro ku dop ła ty
wy nio są 765 tys. zł, w 2012 r. –
803 tys. zł, w 2013 r. – 843 tys.
zł, a rok póź niej – 885 tys. zł. 

Na 2010 r. w bu dże cie za re -
zer wo wa ne by ło 631 tys. Jed -
nak w związ ku ze wzro stem od
lu te go br. staw ki czyn szu dla
za so bów MTBS z 9,32 zł/mkw.
do 10,48 zł/mkw., rad ni zwię -
kszy li do fi nan so wa nie o 119
tys. zł. (m.d.)
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Dop ła ty do czyn szu
Rad ni wy ra zi li zgo dę na kon ty nu a cję dop łat sta no wią cych róż ni cę po mię dzy
czyn szem w za so bach Miej skie go To wa rzy stwa Bu dow nic twa Spo łecz ne go,
a czyn szem usta lo nym dla za so bu miesz ka nio we go Gmi ny. 

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

Kon kurs og ło si ła Ko men da
Miej ska Po li cji. Po po dli cze niu
gło sów naj wię cej pun któw zdo -
by li: asp. Ro mu ald Ki nal ski
i mł. asp. Ja ro sław Gro bel ski
z Wy dzia łu Pre wen cji oraz mł.
asp. Ro man Asa kow ski z ko mi -
sa ria tu na Po dol szy cach. 

Na gro dy od pre zy den ta mia s-
ta wrę czył zwy cięz com ko men -
dant insp. Je rzy Kal bar czyk.
W li ście do wy róż nio nych Mi -
ro sław Mi lew ski po dzię ko wał
za ich po sta wę, ucz ci wość i od -
da nie na służ bie oraz za to, że są
bli sko lu dzi i w każ dej chwi li
nio są im po moc. 

Ko men dant ży czył dziel ni -
co wym dal szych suk ce sów
i sa tys fak cji z wy ko ny wa nej
służ by, zaś w ży ciu pry wat -
nym zdro wia oraz po myśl-
no ści. 

Do re wi ru Ro mu al da Ki nal -
skie go na le żą m.in. ul. Wy szo -
grodz ka, Nor ber tań ska, Sło -
necz na, Wia tra ki, Gra nicz na
i Gra bów ka. Ja ro sław Gro bel -
ski pod swo ją opie ką ma m.in.
ul.: Bro war ną, Kra ków ka, Ko -
le jo wą, Kut now ską i Gó ry,
a Ro man Asa kow ski osie dla:
Oś ni ca, Bo ro wi czki, Imiel ni ca
i Par ce le. (m.d.)

Bę dzie on oka zją do prze ka -
za nia in for ma cji o pra wach
osób nie peł no spraw nych w za -
kre sie ubez pie czeń spo łecz -
nych, re ha bi li ta cji za wo do wej
i spo łecz nej, ak ty wi za cji za wo -
do wej czy pre wen cji ren to wej. 

W Dniu Otwar tym w ZUS
bę dzie moż na spot kać się m.in.
z przed sta wi cie la mi rzecz ni ka
osób nie peł no spraw nych
Urzę du Mia sta Płoc ka, Na ro -
do we go Fun du szu Zdro wia,
Miej skie go Oś rod ka Po mo cy
Spo łecz nej, Po wia to we go Zes -

po łu ds. Orze ka nia o Nie peł -
no spraw no ści, Oś rod ka Re ha -
bi li ta cji Za wo do wej i Spo łecz -
nej oraz Po wia to we go Cen-
trum Po mo cy Ro dzi nie. 

Na za in te re so wa nych pra-
cow ni cy ZUS i za pro sze ni go -
ście cze ka ją 6 grud nia w godz.
9 – 14 w sie dzi bie płoc kie go
od dzia łu ZUS przy Al. Pił sud -
skie go 2 B. 

Bar ba ra Smar dzew ska -
Czmiel

Rzecz nik Pra so wy O/ZUS
w Płoc ku 

ZUS – Dzień otwarty
dla nie peł no spraw nych
W związ ku z ob cho dzo nym w grud niu Mię dzy na ro do -
wym Dniem Osób Nie peł no spraw nych, Za kład Ubez pie -
czeń Spo łecz nych or ga ni zu je Dzień Otwar ty. 

Dla cze go war to słu żyć
w NSR? Żoł nie rze otrzy mu ją
upo sa że nie za każ dy dzień
czyn nej służ by, do dat ki, na -
gro dy uz na nio we, za po mo gi,
zwrot kosz tów prze ja zdu do
miej sca peł nie nia służ by.
W ra mach świad czeń rze czo -
wych ma ją zak wa te ro wa nie
zbio ro we, umun du ro wa nie
i wy ek wi po wa nie, bez płat ne
wy ży wie nie. Żoł nie rze ma ją
za pew nio ną opie kę me dycz ną,
sto ma to lo gicz ną i pro duk ty
lecz ni cze. Gwa ran to wa na jest
rów nież och ro na upraw nień
pra cow ni czych: sta bil no ści za -
wo do wej, za cho wa nie praw do
awan su, na gród, ur lo pów,

ogra ni cze nie moż li wo ści roz -
wią za nia sto sun ku pra cy.
Wię cej in for ma cji moż na uzy -
skać w płoc kiej WKU, al. Ki-
liń skie go 12, tel. 24/ 262 60 21
wew. 224 lub na www.wku -
plock.wp.mil.pl. (ab)

Pra ca w woj sku
Woj sko wa Ko men da Uzu peł nień w Płoc ku za chę ca do
wstę po wa nia do Na ro do wych Sił Re zer wo wych. 

Pro gram pro fi lak tycz nych
szcze pień prze ciw ko gry pie
adre so wa ny jest do miesz -
kań ców Płoc ka w wie ku 65
lat i wię cej (przy okre śla niu
wie ku de cy du je rok uro -
dze nia). 

W swo jej przy chod ni mo gą
zasz cze pić się płoc cza nie bę -
dą cy pa cjen ta mi pla có wek:
NZOZ „Gryf – Med”, ul.
Gie rzyń skie go 17; NZOZ
CM „Ome ga”, ul. Jas na 13;
NZOZ „Bo ro wi czki”, ul. Bo -
ro wic ka 3b; NZOZ „Esku-
lap”, ul. 1 Ma ja 7a; NZOZ
„Na sza Przy chod nia”, ul.
Czwar ta ków 4; NZOZ CM
„Pe tro Lek”: przy chod nie
przy ul. Che mi ków 7, ul.

Oto liń ska 8, ul. Ku trze by 11;
NZOZ „Płoc ki ZOZ”: przy-
chod nie przy ul. Mio do wa 2,

ul. Zie lo na 40, POZ ul. Gó ry
7, ul. Re ja 15. Szcze pie nia
w ra mach pro gra mu w tych
pla ców kach bę dą do stęp ne
do 10 grud nia br. lub do wy -
czer pa nia pu li szcze pio nek. 

Na to miast pa cjen ci za pi sa -
ni do in nych przy chod ni niż
wy mie nio ne mo gą ko rzy stać
ze szcze pień re a li zo wa nych
przez Przy chod nię Pod sta wo -
wej Opie ki Zdro wot nej „Na
Wi nia rach” przy ul. Me dycz -
nej 22. Tu taj szcze pie nia po -
trwa ją do 31 grud nia br.
Licz ba szcze pio nek jest ogra -
ni czo na. Na szcze pie nia moż -
na zgła szać się od po nie dział -
ku do piąt ku w go dz. 9 – 13
oraz 15 – 17. (as)

Nie daj się gry pie
To już ostat ni dzwo nek, by sko rzy stać z bez płat nych szcze pień prze ciw ko gry pie 
w ra mach pro gra mu fi nan so wa ne go przez Urząd Mia sta Płoc ka. 

Trzej musz kie te ro wie
Płocczanie wy bra li naj po pu lar niej szych dziel ni co wych. 

Pły wal nia Miej ska „Ja giel lon ka”

Pły wal nia Miej ska „Po do lan ka”

Pły wal nia Miej ska przy al. Ko by liń skie go

Ha la Spor to wa w Bo ro wi czkach

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

Miej skie Cen trum Spor tu

Lo do wi sko na Starym Ryn ku

Lo do wi sko przy Podo lan ce 

6.30 – 14

6 – 14

6 – 14

7 – 15

7 – 14

7 – 15

10 – 15

10 – 15

24 XII 25 XII

nie czyn ne

nie czyn ne

nie czyn ne

nie czyn ne

nie czyn ne

nie czyn ne

14 – 22

14 – 22

nie czyn ne

14 – 22

nie czyn ne

nie czyn ne

nie czyn ne

14 – 22

10 – 22

10 – 22

6.30 – 14

6 – 14

6 – 14

7 – 15

7 – 14

7 – 15

10 – 15

10 – 15

nie czyn ne

14 – 22

nie czyn ne

nie czyn ne

nie czyn ne

14 – 22

14 – 22

14 – 22

26 XII 31 XII 1 I 2011
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W or ga ni za cję za an ga żo wa li się
li ce a li ści i gim na zja li ści, któ rzy
pod kie run kiem na u czy cie li przy -
go to wa li sto i ska te ma tycz ne zwią -
za ne z posz cze gól ny mi pań stwa -
mi. W tym ro ku te ma tem prze -
wod nim by ły tra dy cje ku li nar ne.

Pre zen ta cji re gio nal nych po -
traw to wa rzy szy ły za ba wy i kon -
kur sy ję zy ko we do sko na lą ce zdol -
no ści lin gwi stycz ne uczest ni ków
spot ka nia. Róż no rod ność przy go -
to wa nych po traw spra wi ła, że by -
ła to na u ka ła twa i przy jem na.
Moż na by ło prze ko nać się, że
Niem cy to nie tyl ko na ród fi lo zo -
fów ipoe tów, ale też praw dzi wych
sma ko szy ce nią cych pro ste, lecz
po żyw ne ja dło znie o dłącz ną kieł -
ba są i sa łat ką ziem nia cza ną. Na
de ser moż na by ło skosz to wać
świą tecz nych, świe żo pie czo nych
cia ste czek ma śla nych po da nych
z po ma rań czo wym pon czem. 

Rów nie atrak cyj nie pre zen to -
wa ło się sto i sko ro syj skie. Zwie -

dza ją cy po dzi wia li wspa nia łe iko -
ny i mie li oka zję zwie dzić wy sta -
wę fo to gra ficz ną uka zu ją cą za byt -
ki Pe ter sbur ga, jed ne go z pięk -
niej szych miast eu ro pej skich. Do
wy pi cia her ba ty z sa mo wa ra za -
pra sza ły no stal gicz ne bal la dy Bu -
ła ta Oku dża wy. Kto zaś ni gdy nie
pró bo wał ka wio ru, miał te go dnia
ide al ną ku te mu oka zję. 

Na film o Pa ry żu za pro si li ucz -
nio wie przy go to wu ją cy ek spo zy -
cję po świę co ną Fran cji. Dzię ki
wy na laz ko wi bra ci Lu mičre
iprzy go to wa nym ma kie tom obra -
zu ją cym naj słyn niej sze bu do wle
świa to wej sto li cy sztu ki moż na
by ło wwy o braź ni spa ce ro wać uli -
ca mi Pa ry ża, de lek tu jąc się sma -
kiem praw dzi wych fran cu skich
ro ga li ków. Pre zen ta cję po świę co -
ną An glii na le ża ło zo sta wić na de -
ser, by spró bo wać aro ma tycz nej
an giel skiej her ba ty po da nej z cu -
dow ny mi muf fin ka mi. 

Grze gorz Szcze cho wicz

Przez żo łą dek 
do... wie dzy
Pod czas „Dni ję zy ków ob cych”, któ re tra dy cyj nie or ga ni -
zo wa ne są je sie nią w Zes po le Szkół nr 1, mło dzież poz na -
wa ła zwy cza je i kul tu rę Fran cji, An glii, Nie miec i Ro sji. 

Ry wa li za cja, dą że nie do jed-
ne go ce lu przez co naj mniej
kil ka osób sa mo w so bie nie
nie sie żad nych za gro żeń. Każ -
dy czło wiek ma po trze bę kon -
ku ro wa nia, przez co mo że
pod nieść po czu cie włas nej
war to ści lub do strzec bra ki,
nad któ ry mi mu si jesz cze po -
pra co wać. Prob lem w tym, iż

gra ni ca mię dzy dba niem
o włas ne in te re sy, a przesz ka -
dza niem in nym jest czę sto bar -
dzo cien ka.

Wy ko sić ry wa li
Wśród stu den ckiej spo łecz -

no ści wy ścig szczu rów za czy -
na się już na eta pie re kru ta cji,
kie dy na jed no miej sce jest kil -
ku lub na wet kil ku na stu chęt-
nych i każ dy jest po ten cjal nym
prze ciw ni kiem. Jed nak moż li -
wo ści na sze go dzia ła nia są tu
ogra ni czo ne – po wo dze nie za -
le ży od te go, co wcześ niej
osią gnę liś my oraz od sy ste mu
re kru ta cji.

Nie zdro wą ry wa li za cję
wśród stu den tów moż na za to
do strzec w cza sie se sji, za pi -
sów na ćwi cze nia i se mi na ria
oraz pod czas wal ki o sty pen -
dia. Zda rza ją się przy pad ki,
że z po wo du za wi ści, kon ku -
ru ją cy ze so bą ża cy są w sta -
nie wza jem nie na sie bie do -
no sić do wy kła dow ców, po -
da wać złe książ ki lub no tat ki
czy na wet in for mo wać o nie -
praw dzi wych ter mi nach eg za -
mi nów. 

Za wszel ką ce nę
Jed nak ist ny show za czy na

się w mo men cie za pi sów na
se mi na ria. Licz ba naj lep szych
pro mo to rów jest ogra ni czo na
i mo gą oni przyj mo wać tyl ko
kil ku na stu stu den tów, a na ro -
ku jest ich kil ka set. Do naj -
bar wniej szych sy tu a cji moż na
za li czyć spo rzą dza nie list

chęt nych na se mi na ria, jesz -
cze przed ofi cjal ny mi za pi sa -
mi i do star cza nie ich pro mo -
to ro wi, któ ry ta kich list ma
już kil ka. Czę ste jest też sta -
nie od go dzi ny pią tej ra no
przed zam knię tym jesz cze
wy dzia łem, przy kil ku na sto -
stop nio wym mro zie i w ocze -

ki wa niu na dy żur pro fe so ra,
któ ry ma się od być np. o go -
dzi nie je de na stej. Cen ne jest
też zdo by wa nie pry wat nych
nu me rów te le fo nów lub na wet
adre sów pro mo to rów i pró by
in dy wi du al ne go za pi sy wa nia
się na se mi na ria. 

Za żar te bo je to czą się też
o sty pen dia na u ko we. Każ dy
do bry sto pień, każ dy plus ma
cza sem wię ksze zna cze nie
niż ko le żeń stwo czy na wet
przy jaźń. 

Pod su mo wu jąc, chciał bym
przy to czyć słow ni ko wą de fi -
ni cję wy ści gu szczu rów. Mia -
no wi cie jest to bez war to ścio -
wa, poz ba wio na wyż szej idei
po goń za do bra mi ma te rial ny -
mi i suk ce sem za wo do wym.
Okre śle nie to po cho dzi od
spo so bu za cho wa nia szczu -
rów la bo ra to ryj nych, któ re
bie ga ją bez opa mię ta nia w la -
bi ryn tach, a i tak nie osią ga ją
żad ne go ce lu, za rów no in dy -
wi du al nie, jak i gru po wo.
War to się za sta no wić czy
chce my brać w nim udział i za
wszel ką ce nę wal czyć o ce le,
któ rych zdo by cie jest czę sto
nie re al ne, tra cąc przy tym to,
co naj cen niej sze, a więc bli s-
kich i przy ja ciół. Ciąg łe po -
rów ny wa nie się do in nych
i nie zdro wa ry wa li za cja mo że
nie ść ze so bą tyl ko ne ga tyw ne
skut ki psy chicz ne, gdyż na sza
na tu ra już ta ka jest, że „tra wa
u są sia da za wsze jest bar dziej
zie lo na”.

To masz Szczęs ny

Stu den cki wy ścig szczu rów
Wy ścig szczu rów czy pra wo dżun gli to sfor mu ło wa nia ko ja rzą ce się naj czę ściej
z pra cą w du żych kor po ra cjach. Jed nak co raz czę ściej te zja wi ska są za u wa -
żal ne tak że w spo łecz no ści stu den ckiej.
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Na u ka po przez za ba wę – to naj lep sze po łą cze nie
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Naj pierw mło dzież obej rza ła
pre zen ta cję mul ti me dial ną „Do -
pa la cze bio rą tyl ko sła bi gra cze”,
in for mu ją cą oro dza jach sub stan -
cji psy cho ak tyw nych i szko dli -
wych dla zdro wia skut kach ich
za ży wa nia. Póź niej przed sta wio -
no al ter na ty wy dla do pa la czy,
czy li jak szyb ko i sku tecz nie za -
pew nić świe żość umy słu, kre a -
tyw ność i kon cen tra cję przez ca -
ły dzień. Pro wa dzą cy spot ka nie
ucz nio wie omó wi li zna cze nie:
świe żej wo dy, nie prze two rzo nej

żyw no ści, wi ta min C i E, die ty
i ak tyw no ści ru cho wej. Za pro si -
li też obec nych do de gu sta cji mie -
sza nek ba ka lii oraz so ków – po -
mi do ro we go imul ti wi ta mi no we -
go – ja ko przy kła du zdro we go
do pin gu.

Spot ka nie przy go to wa li ucz nio -
wie klas trze cich: Ka ta rzy na Adra -
no wicz i Adam Pa lu siń ski przy
udzia le szkol ne go ko ła PCK
i LOP, pod kie run kiem opie ku -
nów Ma rii Mi lew skiej i Ma rze ny
Sio łek. (nad)

Zdro wy do ping
Ucz nio wie klas I-III z Gim na zjum nr 4 wzię li udział w spot ka niu
pro mu ją cym zdro wy styl ży cia w ra mach pro jek tu edu ka-
cyj no -pro fi lak tycz ne go „Zdro wy do ping – stop do pa la czom”. 

Ucz nio wie z Gim na zjum nr 4 
ma ją al ter na ty wę dla do pa la czy
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– Poe tom trud no zna leźć
współ czes ny ję zyk wzru szeń,
stąd za pew ne chęt niej się ga ją
w prze szłość, pi sząc o sta rych
lu dziach, bab ciach, dziad kach,
kie dy jesz cze ta kie wyz na nia
by ły moż li wie – pi sze we wstę -
pie do naj no wsze go po kon kur -
so we go zbio ru „O liść dę bu”
je den z ju ro rów Krzysz tof
Bień kow ski – re dak tor na czel -
ny „Znaj” i poe ta.

Być mo że z po wo du te go
„wsty du uczuć” ju ry, w któ rym
by li rów nież Boh dan Ur ban -
kow ski, Wal de mar Smaszcz,
Ma rek Gra la i Ma ria Za lew ska -
-Mi kul ska nie przyz na li pier-
wszej na gro dy. – Poe zja co raz
mniej róż ni się od pro zy i co raz
rza dziej do świad cza my zach-
wy tu me ta fo rą, obra zem poe ty-
c kim... – pi sze da lej Bień kow -
ski i zach wy ca się me ta fo ra mi
Ro ber ta Mi nia ka, któ re go poe -
zja, choć niena gro dzo na, zna -
laz ła się w to mi ku. 

Dru gą na gro dę zdo był Piotr
Ma cie rzyń ski z Ło dzi za cie -
ka we „opo wie ści” – jak je
okre ślił Bień kow ski – o poe -
tach – dy sy den tach i ich lo sie
w so wiec kim im pe rium. Trze-

cią na gro dę ex ae quo otrzy ma -
li Wło dzi mierz Szym czew ski
ze Świę toch ło wic i Be a ta Pa -
try cja Kla ry z Go rzo wa Wiel -
ko pol skie go. 

Na gro dę dy rek to ra Książ ni -
cy Płoc kiej za wiersz o te ma ty -
ce mi łos nej zdo by ła Mar ta Ka -
pe liń ska z To ru nia, a wy róż -
nie nie za wiersz o te ma ty ce
płoc kiej otrzy mał An to ni An -
drzej Ro ma szew ski z Ot ta wy.

Pod czas uro czy ste go og ło -
sze nia wy ni ków kon kur su
w Pa ła cu Ślu bów (19 li sto pa -
da) wier sze z to mi ku do ku -
men tu ją ce go 22. edy cję „Li ś-
cia dę bu” czy ta li Ma rek Mo -
kro wiec ki i Han na Zien ta ra.
Z re ci ta lem „ah, Wo łod ja”,
zło żo nym z pio se nek Wło dzi -
mie rza Wy soc kie go wy stą pi li:
Alek san der Trąb czyń ski i Zbi -
gniew We ge ha upt. (rł)

Głód uczuć i wzruszeń
22. kon kurs „O liść dę bu” już za na mi. Po zo stał po nim moc no no stal gicz ny 
al bum przy wo łu ją cy obra zy z prze szło ści. 

Boh dan Ur ban kow ski wrę cza na gro dę Pio tro wi 
Ma cie rzyń skie mu, w głę bi dy rek tor Książ ni cy Płoc kiej

Ma ria Za lew ska -Mi kul ska i dy rek tor ra tu szo we go 
Wy dzia łu Kul tu ry i Spor tu Ro land Bu ry
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W ze szłym ro ku w Mu ze -
um Ma zo wiec kim mo gliś my
oglą dać wy sta wę po świę co ną
klu bo wi FC Bar ce lo na.
Wów czas pow sta ła 110-stro -
ni co wa książ ka „110 lat FC
Bar ce lo na – pol skie śla dy
w hi sto rii klu bu”, któ rą na pi -
sa li zna ni dzien ni ka rze Ro -
man Hur kow ski, Ste fan
Szczep łek oraz Zbi gniew Ku -
mi dor i Zbi gniew Pa włow ski.
Dwaj ostat ni, któ rych łą czy
mi łość do klu bu, po sta no wi li
spot kać się jesz cze raz. Tym
ra zem, aby opi sać szcze gó ły
do ty czą ce wszyst kich spot -
kań ka ta loń skie go klu bu
z pol ski mi dru ży na mi pił ki
noż nej, ręcz nej i ko szy ków ki. 

– Nie ma in ne go eu ro pej -
skie go klu bu, z któ rym spo ty -
ka li byś my się w ty lu me czach
– mó wił w Płoc ku wspó ła u -
tor książ ki Zbi gniew Ku mi -

dor, któ ry już ja ko 18-la tek,
przed 30 la ty miał oka zję być
na Camp Nou. Po tem czę sto
spo ty kał się ze sła wą Ka ta lo -
nii, któ rą pię cio krot nie opie -
ko wał się ja ko tłu macz. Jest
pe łen po dzi wu dla skru pu lat -
no ści i pra co wi to ści Pa włow -
skie go, któ ry w książ ce za -
warł ak cent płoc ki. Przy wo -
łał po stać Bo gu sła wa Pa chel -
skie go, uro dzo ne go w Płoc ku
pił ka rza Wi sły oraz Le gii
i Le cha, któ ry wsła wił się
strze le niem bram ki na słyn-
nym Camp Nou w Bar ce-
lo nie. 

Książ ka za wie ra szcze gó -
ło we opi sy wszyst kich spot -
kań FC Bar ce lo ny z pol ski mi
dru ży na mi, któ re od by ły się
w cią gu ostat nich stu lat. 
Są zdję cia, re la cje i wy po -
wie dzi za wod ni ków po me -
czach pił ki noż nej, ręcz nej

czy ko szy ków ki. Płoc ka pre-
mie ra książ ki od by ła się 22
li sto pa da w ho te lu Sta rzyń -
ski, gdzie moż na by ło zdo być
al bum wraz z au to gra fem.
Te raz jest do stęp na w Książ -
ni cy Płoc kiej. Moż na ją też
za mó wić na stro nie ki bi ców
Bar ce lo ny www.fcbar ca.com.

(rł)

Bliskie spotkania... sportowe
„Po la cy w grach prze ciw ko Bar ce lo nie” tak brzmi ty tuł naj no wszej książ ki Zbi gnie wa 
Pa włow skie go. To grat ka dla fa nów Ka ta loń czy ków, ale nie tyl ko tych ko pią cych pił kę.

Ko lek cjo ner i zna ny spo -
łecz nik Ry szard Rzym kow ski
już po raz trze ci dzie li się
swo i mi zbio ra mi. W czer wcu
2008 ro ku uka za ła się pier-
wsza te ka „Płock na sta rych
pocz tów kach” za wie ra ją ca 12
kart w for ma cie 30 x 40 cm.
Dru ga te ka wy da na zo sta ła
rok póź niej. Pod ko niec br. uj -
rza ła świat ło dzien ne trze cia
se ria pub li ka cji, w któ rej na
uwa gę za słu gu ją m.in.: Ka me -
ra Pru ska przy ul. Ko le gial -
nej, cer kiew pra wo sław na na
ów czes nym Pla cu Flo riań -
skim oraz Sta ry Ry nek z nie -
ist nie ją cym już dziś obiek tem,
w któ rym mie ścił się punkt
sprze da ży wo dy z wo do cią gu.

Wy da nie tej pub li ka cji, tak
sa mo jak po przed nich, sfi nan so -
wał Urząd Mia sta. Moż na ją na -
być w księ gar ni Książ ni cy Płoc -
kiej w ce nie 19 zł.

War to wspom nieć, że Ry -
szard Rzym kow ski przy go to -
wu je do wy da nia al bum za w-
ie ra ją cy pocz tów ki z je go 50-
let nich zbio rów do ku men tu ją -
cych hi sto rię na sze go mia sta

z lat 1890-1945. W al bu mie
zo sta nie wy ko rzy sta nych wie -
le nie pub li ko wa nych pocz tó -
wek niez na nych spo łecz no ści
lo kal nej, a na wet ko lek cjo ne -
rom. Oprócz pocz tó wek w al -
bu mie bę dą umiesz czo ne naj-
cie ka wsze wier sze o Płoc ku,
na pi sa ne przez au to rów ży ją -
cych w czte rech ostat nich stu -
le ciach. Po cho dzą one ze zbio -
rów płoc kiej poet ki Da nu ty
Ga jew skiej -Rych lew skiej.
Sło wo wstęp ne na pi sze ks.
prof. Mi chał Grzy bow ski. –
Uka za nie się te go al bu mu sta -
nie się zna ko mi tą for mą edu -
ka cji hi sto rycz nej zwią za nej
z dzie ja mi na sze go mia sta –
mó wi Ry szard Rzym kow ski. 

Dla na szych czy tel ni ków
ma my trzy te ki z pocz tów ka -
mi wy da ny mi w naj no wszej
se rii. Roz lo su je my je wśród
osób, któ re po praw nie od po -
wie dzą na py ta nie: Ja kie in ne
naz wy no sił obec ny Plac
Obroń ców War sza wy (pro szę
po dać przy naj mniej dwie
naz wy). Na od po wie dzi cze -
ka my do 23 grud nia br. (ab)

Sen ty men tal ne 
kra jo bra zy
Śla dy daw ne go Płoc ka moż na od na leźć m.in. na pocz -
tów kach sprzed lat. Te raz mo że je mieć każ dy i to w du -
żym for ma cie.

Ul. War szaw ska (obec nie ul. Ko ściusz ki) 
róg ul. Tum skiej, ok. 1915 r.
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Ju ry 36. Ogól no pol skie go
Kon kur su Poe tyc kie go „Je sien -
na Chry zan te ma” oce niło sto ze -
sta wów wier szy i wybrało naj -
lep szych au to rów.

Pier wsze miej sce zdo by ła An -
na Ha łas z Lub li na, dru gie Zo fia
Mar du ła z Ru dy Ślą skiej, a trze -
cie Ka ta rzy na Czaj ka z War sza -
wy. Na gro dę prze wod ni czą ce go

Ka to lic kie go Sto wa rzy sze nia ,,Ci -
vi tas Chri stia na” – or ga ni za to ra
kon kur su – dla la u re a ta z Płoc ka
otrzy ma ła An na Dwoj nych.
W ka te go rii de biut na gro dę dy -
rek to ra In sty tu tu Wy daw ni cze go
„Pax” zdo był Piotr Je mio ło z Ni -
wi ska. Na gro dę re dak to ra na czel -
ne go Ogól no pol skie go Pis -
ma,,ZNAJ” Sto wa rzy sze nia Au -

to rów Pol skich –Od dział wPłoc -
ku dla naj młod sze go la u re a ta
przyz na no Ma gda le nie Za rę bie
z Do bro szyc, a na gro dę re dak to -
ra na czel ne go mie sięcz ni ka ,,Nasz
Głos” Ka to lic kie go Sto wa rzy sze -
nia „Ci vi tas Chri stia na” otrzy mał
Pa weł Mi chał Wiś niew ski z Żel -
ko wa Ko lo nii. Ju ry przyz na ło też
czte ry wy róż nie nia.

Kon kurs do fi nan so wa ny zo -
stał przez Urząd Mia sta.

(opr. ab)

Poe tyc ka Chry zan te ma
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Naz wi sko Ja roc ka wy wo -
łu je od ra zu sko ja rze nia
z Pa ni naj wię kszy mi prze bo -
ja mi, jak „Gon do lie rzy znad
Wi sły”, „Od pły wa ją ka wia -
ren ki”, „Wy my śli łam cię”
czy „Mo ty lem je stem”. Czy
spra wia Pa ni sa tys fak cję, że
Pa ni pio sen ki tak wbi ły się
w świa do mość od bior ców?

To jest naj pięk niej sze, co
mo że spot kać ar ty stę – prze -
trwać za spra wą swo jej twór -
czo ści, dzię ki te mu, co się in -
nym zo sta wi ło. Du żo ra do ści
spra wia mi, gdy wi dzę jak fan-
ta stycz nie lu dzie re a gu ją pod-

czas kon cer tów. Je stem naj -
szczę śli wszym czło wie kiem
na świe cie, że na dal mo gę
wzru szać ty mi utwo ra mi.

Jed nak nie chce Pa ni być
di no za u rem – ar tyst ką, któ -
ra od ci na ku po ny od suk ce -
sów sprzed lat, ale ma Pa ni
dla pub licz no ści no we pro -
po zy cje. Dwa la ta te mu uj -
rza ła świat ło dzien ne no wa
pły ta „Ma łe rze czy”. 

Na tym krąż ku jest spo ro
utwo rów nie tyl ko z pięk ną me -
lo dią, ale i bo ga tym tek stem, ta -
kim do prze my śle nia. Niek tó re
pio sen ki śpie wam na du żych
kon cer tach, na wet ple ne ro wych,
ale wię kszość wy ko nu ję w ka -
me ral nych sa lach, gdzie ła twiej
o sku pie nie. Przy jej pow sta wa -
niu współ pra co wa łam z wie lo -
ma twór ca mi, ty mi zmo je go po -
ko le nia, ale tak że re pre zen tu ją -
cy mi młod szą ge ne ra cję. Czte -
ry kom po zy cje stwo rzył Se we -
ryn Kra jew ski, dwie Ja ro sław
Ku kul ski. Młod si kom po zy to -
rzy to: Adam Abra mek, Pa weł
Sot, Mar cin Nie ru biec i Ilo na
Eu ro pa. Tek sty na pi sa li m.in. Ja -

cek Cy gan, Edy ta War szaw ska
i Ka ta rzy na Jam róz. 

Cof nij my się jed nak tro -
chę w cza sie. Mi mo wspa nia -
łej ka rie ry w kra ju, zde cy do -
wa ła się pa ni w 1990 ro ku na
prze pro wadz kę do Sta nów
Zjed no czo nych. Czy to by ła
trud na de cy zja?

Wca le nie, my prze cież wy -
jeż dża liś my tyl ko na dwa la ta.
Po my śla łam na wet, że do brze
się skła da z tym wy ja zdem,
po nie waż prze cze kam złe cza -
sy dla mu zy ki pop, ja kie wów-
czas za pa no wa ły w na szym
kra ju. Pio sen ka po pu lar na by ła

wte dy zu peł nie zep chnię ta
na mar gi nes, nic się nie na -
gry wa ło z ar ty sta mi, któ rzy
zaj mo wa li się tym ga tun -
kiem mu zy ki, wy ru go wa no
ich z me diów. Wte dy pa no -
wa ła bo wiem mo da na pio -
sen kę roc ko wą, li czy ła się
tyl ko mło dzież. My śla łam,

że za dwa la ta lu dzie och ło ną
i wró ci do łask ta „nor mal na”
pio sen ka. I po pa ru la tach rze -
czy wi ście tak się sta ło. Pow-
sta ły sta cje ra dio we, np. Zło te
Prze bo je czy Ra dio Wa wa,
któ re gra ły star sze utwo ry,
głów nie pol ską mu zy kę, ale
i prze bo je świa to we. Oka za ło
się, że ma ją one ogrom ne
wzię cie u słu cha czy, że spo ro
osób właś nie ta kich utwo rów
chce słu chać. Mam ogrom ną
sa tys fak cję, że gdy jeż dżę te -
raz z kon cer ta mi, to na wi do-
w ni są lu dzie nie tyl ko z mo je -
go po ko le nia, ale i spo ro mło -
dych osób. Nie dość, że świet-
nie się ba wią, to w do dat ku
zna ją tek sty śpie wa nych prze ze
mnie utwo rów. Kie dyś pew ne -
go chło pa ka za py ta łam, skąd
zna tek sty tych pio se nek, a on
od po wie dział, że je go ro dzi ce
tak bar dzo je lu bią, że cią gle
słu cha ją mo ich płyt, więc on się
ich na u czył na pa mięć. 

Z tych pla no wa nych dwóch
lat za oce a nem zro bi ło się...

... w su mie 20 lat. Cho ciaż
wła ści wie wró ci łam już po 18

la tach, ale w USA na dal mam
dom, któ ry od cza su do cza su
od wie dzam. 

Trud no Pa ni by ło wró cić
na pol ską estra dę? 

Nie, po nie waż w cią gu tych
osiem na stu lat by wa łam
w Pol sce przy naj mniej raz
w ro ku, nie kie dy czę ściej.
W Sta nach pra co wa łam spo -
łecz nie na rzecz na sze go kra -
ju, pro mo wa łam Pol skę, więc

z te go po wo du po ja wia łam się
w róż nych pol skich sta cjach
te le wi zyj nych. Na to miast je śli
cho dzi o show biz nes, to rze -
czy wi ście do pie ro trzy la ta te -
mu wiel ki „po wrót” zro bi łam
mo ją bio gra ficz ną książ ką
„Mo ty lem je stem, czy li pio -
sen ka o mnie sa mej”. Oka za ło
się, że ta pub li ka cja otwo rzy ła

mi wszyst kie drzwi, że by ło
wiel kie za in te re so wa nie mną
i mo ją twór czo ścią. Dla mnie
to by ła ogrom na sa tys fak cja,
że na dal mam włas ną pub licz -
ność. Rok póź niej wy szła pły -
ta „Ma łe rze czy” i wła ści wie
wte dy dzia łal ność ar ty stycz na
znów ostro się za czę ła. A je śli
cho dzi o bran żę, to wia do mo,
że wszę dzie, tak że w USA, li -
czy się głów nie mło de po ko -

le nie. Wy daw cy chcą jak naj -
le piej za ro bić, więc sta wia ją
na tzw. szyb kie pie nią dze, na
efe me ry dy. Szko da tyl ko tych
lu dzi, któ rzy uwie rzą w swój
pier wszy suk ces i cze ka ją na
na stęp ny. A utrzy ma nie się na
szczy cie nie jest ta kie pro ste,
szcze gól nie w dzi siej szych
cza sach. Mo je po ko le nie jest

w lep szej sy tu a cji. Ma my
prze bo je, któ re prze trwa ły
pró bę cza su, są słu cha ne
przez star szych i młod szych.
Za wo do wo to nasz naj wię -
kszy skarb – na sze utwo ry
i wier na pub licz ność. 

Pi sarz Ja nusz Wiś niew ski,
au tor książ ki m.in. „Sa mot -
ność w sie ci” twier dzi, że mo -
że pi sać tyl ko wte dy, gdy jest
smut ny. W przy pad ku śpie -
wa nia chy ba jest od wrot nie,
kie dy czło wiek jest szczę śli -
wy, we so ły to chce mu się
śpie wać. Jak Pa ni ra dzi so bie
z róż ny mi emo cja mi, kie dy
mi mo trud nych chwil w ży -
ciu oso bi stym trze ba wyjść
na sce nę, śpie wać i uś mie -
chać się.

Na tym po le ga pro fe sjo na -
lizm, że jak się wy cho dzi na
sce nę, to trze ba zo sta wić za
so bą pry wat ne ży cie. Lu dzie,
któ rzy przy cho dzą na kon cert
chcą wi dzieć ulu bio ne go ar -
ty stę, a nie je go prob le my.
Cho ciaż mu szę przyz nać, że
cza sa mi ży cio we za wi ro wa -
nia po ma ga ły mi, gdy śpie wa -
łam trud ne pio sen ki, choć by
ta ką, jak „Nie opusz czaj
mnie”. Wra ca łam wte dy my -
śla mi do nie ła twych prze żyć
i to jesz cze do da wa ło praw dy
tej in ter pre ta cji. Ale w za sa -
dzie to je steś my jak ak to rzy.
Do bry ak tor mu si tak pła kać,
że by nie pominąć żad nej łzy,
ale że by lu dzie też pła ka li.
I my rów nież mu si my tak
zin ter pre to wać utwór, że by
tra fił on do od bior ców. Trze-
ba być praw dzi wym w tym,
co się ro bi, po pro stu trze ba
być so bą. 

Dla swo ich fa nów ma Pa ni
pre zent na świę ta, no wą pły tę.

Jej ty tuł brzmi „Po nie waż
znów są świę ta”. Jest na niej
dzie sięć tra dy cyj nych ko lęd
i czte ry pa sto rał ki, jed na no-
wiu sień ka – właś nie ty tu ło wa
z tej pły ty. Sta ra łam się dać
w mo ich wy ko na niach jak naj -
wię cej ciep ła. Jest to do bra
pły ta do po słu cha nia np.
w cza sie wi gi lii. Aran ża cje
utwo rów są w mia rę współ -
czes ne, ale bez ja kiś wy gi ba -
sów, bez uw spół cześ nia nia na
si łę. Prze de wszyst kim da łam
na tej pły cie mo je ser ce. 

Trze ba po pro stu być so bą
Z pio sen kar ką Ire ną Ja roc ką roz ma wia Ali na Bo czkow ska

Ire na Ja roc ka
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Na kon cert Ire ny Ja roc kiej z Płoc ką Or kie strą Sym fo nicz ną w Dnu Świę ta Nie po dleg ło ści przy szło tak du żo wi dzów, że trze ba by ło do sta wiać krze sła.
„Wy my śli łam Cię”, „Od pły wa ją ka wia ren ki”, „Ko cha się tyl ko raz” i wie le in nych prze bo jów śpie wa no ra zem z ar tyst ką. No wsze utwo ry, z pły ty „Ma łe
rze czy” pio sen kar ka wy ko na ła ze swo im zes po łem. Pub licz ność nie chcia ła wy pu ścić ar tyst ki ze sce ny do ma ga jąc się ko lej nych bi sów. Do pie ro za po wiedź
ro zda wa nia au to gra fów po wy stę pie zmo bi li zo wa ła wi dzów do prze miesz cze nia się do fo y er. Po ni żej za miesz cza my wy wiad, któ re go Ire na Ja roc ka udzie -
li ła spe cjal nie dla czytelników „Sy gna łów Płoc kich”. (ab) 

Nie za ta pial ne ka wia ren ki

Cza sa mi ży cio we za wi ro wa nia 
po ma ga ły mi, gdy śpie wa łam 
trud ne pio sen ki, choć by ta ką, 

jak „Nie opusz czaj mnie”
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Płoc kie To wa rzy stwo Wio -
ślar skie wy sta wi ło re pre zen -
tan tów nie mal w każ dej gru -
pie wie ko wej – za bra kło tyl -
ko se nio rów, gdyż czo ło wi
za wod ni cy z tej gru py, jak
Do mi nik Ku biak i Ka mil Zaj -
kow ski w tym cza sie uczest-
ni czy li w ka dro wych kon sul -
ta cjach. 

Płoc ka eki pa re pre zen to -
wa na by ła przez sze ściu za -
wod ni ków. Na naj wyż szym
miej scu po dium w gru pie ju -
nio rów star szych sta nął Da -
mian Sa lak, a w gro nie ju nio -
rek młod szych zło ty me dal
zdo by ła We ro ni ka Trzciń ska.
Re we la cyj nie w gru pie ju nio -
rów młod szych spi sał się Da -
mian Lu bom ski, któ ry zdo był
srebr ny me dal ule ga jąc na fi -
ni szu tyl ko 0,8 se kun dy o rok
star sze mu i dłu żej tre nu ją ce -
mu za wod ni ko wi Po lo nii
Poz nań. 

W tej sa mej gru pie wie ko -
wej star to wał też Ka mil Han -
dlar ski, któ ry w cza sie ry wa -
li za cji „spadł z wóz ka”, ale
mi mo tej sy tu a cji za jął siód -
me miej sce na 21 za wod ni -
ków, z bar dzo mi ni mal ną
stra tą do czo łów ki me da lo -
wej. Srebr ny me dal w gru pie
mło dzi czek zdo by ła Pa try cja

Sie bier ska, a wśród 21 mło -
dzi ków Se ba stian Cie śla za jął
pią te miej sce. 

Po tych suk ce sach PTW
mo że bar dziej op ty mi stycz -
nie pa trzeć na wej ście w na -
stęp ny se zon star to wy. Wy -
jazd na za wo dy płoc kich wio -
śla rzy był moż li wy dzię ki
wspar ciu Urzę du Mia sta
i PKN Or len. 

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

Pa try cja Sie bier ska 
wy wal czy ła sre bro
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Łu kasz Smo rzew ski, za wod -
nik MKS Olim pij czyk Wło cła -
wek i tre ner płoc kie go UKS
Ju do -Sen sei, a tak że Do ro ta
Smo rzew ska za wod ni czka Ju -
do Sen sei wzię li udział w jed -
nej z naj waż niej szych im prez
spor to wych Pol skie go Związ -
ku Ju do, ja ką jest Su per Pu -
char Pol ski Se nio rów. 

W tur nie ju ro zgry wa nym
w Opo lu Łu kasz po ko nał przed
cza sem swo ich dwóch pier -
wszych ry wa li. Wpół fi na le zmie -
rzył się z brą zo wym me da li stą
Mi strzostw Świa ta Ju nio rów, Łu -
ka szem Kieł ba siń skim. Płoc cza -
nin po ko nał go trzy ma niem zdo -
by wa jąc ip pon, czy li punkt koń -
czą cy wal kę. Fi na ło wym prze -
ciw ni kiem Smo rzew skie go był
Ariel Kuś ka zPo lo ni Ryb nik, jed -
nak na wet on nie mógł pow strzy -
mać płoc kie go ju do ki przed się -
gnię ciem po zło to Su per Pu cha -
ru Pol ski. Płoc cza nin trium fo wał
w ka te go rii 60 kg wy gry wa jąc
w fi na le przed koń cem cza su.

Jest to naj wię kszy zdo tych cza -
so wych suk ce sów Łu ka sza Smo -
rzew skie go, któ ry zdo był w tym
ro ku rów nież brąz w Aka de mic -
kich Mi strzo stwach Pol ski
w War sza wie. Ta kie wy ni ki
otwie ra ją dro gę Łu ka szo wi do
dal szej ka rie ry za wod ni czej. Je -
go tre ne ra mi są Ro man Sta wi siń -
ski i Ane ta Szcze pań ska.

Do ro ta Smo rzew ska pod czas
tur nie ju nie za ję ła nie ste ty pun -
kto wa ne go miej sca. (sł)

Wio ślar stwo

Op ty mi stycz ne wy ni ki
Dwa zło te i dwa srebr ne krąż ki zdo by li płoc cy wio śla rze
pod czas eli mi na cji do Pu cha ru Pol ski na er go me trze wio -
ślar skim w Ka li szu, któ re jed no cześ nie by ły Mi strzo stwa -
mi Wiel ko pol ski.

Ju do

Su per Pu char 

Ko lej ne tro fea zdo by ły
bad min to nist ki z UKS 70.
Alek san dra Sa dza i Pa u li na
Koz łow ska przy wioz ły po
zło tym me da lu z Fe sti wa lu
Bad min to na w duń skim mie ś-
cie Fri de ri ce, a na kra jo wym
tur nie ju w Sol cu Ku jaw skim
pier wsze miej sce w ka te go rii

mło dzi ków zdo by ła Ka ta rzy -
na Koz łow ska. Jest to trze cie
pod rząd zwy cię stwo tej mło -
dej za wod ni czki, któ ra na li ś-
cie kra jo wej obec nie zaj mu je
4. miej sce. Tre ne ra mi płoc-
kich bad min to ni stów są Mał-
go rza ta Sro ka i An drzej Ro-
siak. (ab)

Bad min ton

Zło te pod bo je

Ju do

Po trój ny
try umf

Pod czas tur nie ju z oka -
zji Świę ta Nie po dleg ło -
ści, któ ry zor ga ni zo wa ny
zo stał w Aka de mii Obro -
ny Na ro do wej w War sza -
wie za wod ni cy UKS „Ju -
do- Sen sei” zdo by li trzy
me da le. 

W za wo dach wzię ło
udział 145 za wod ni ków
z 29 klu bów z ca łej Pol s-
ki. Płock re pre zen to wa ło
4 ju do ków z „Ju do -Sen -
sei”. Brą zo we me da le po
cięż kich zma ga niach
wy wal czy li Ma te usz Bu -
gaj (39 kg) oraz Emil
Bo giel (55 kg). Sre bro
zdo był Ra do sław Sit kie -
wicz (+66 kg). Ma te usz
Dy mek (36 kg) za jął 9
miej sce. 

(opr. ab)

Łukasz Smorzewski
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W im pre zie wzię ło udział
364 za wod ni ków i za wod ni -
czek z Pol ski, Nie miec, Czech
i Ukra i ny. W licz nym gro nie
re pre zen tan tów na sze go kra ju
by ły rów nież dwie przed sta -
wi ciel ki płoc kie go klu bu UKS
„El jot”.

Mar ty na Ma ślan ka w ka te -
go rii wa go wej 40 kg sto czy ła
trzy wal ki, dwie prze gry wa -
jąc na pun kty (m.in. z ak tu al -
ną zło tą me da list ką Pu cha ru
Pol ski). Ostat nią wal kę, de -
cy du ją cą o brą zo wym me da lu
wy gra ła przed cza sem przez
ip pon z za wod ni czką gos po -
da rzy re pre zen tu ją cą re no -
mo wa ny klu bu „Czar ni” By -
tom. War to przy pom nieć, 
że Mar ty na ry wa li zu ją ca pier-
wszy rok w tej ka te go rii wa -
go wej, we wszyst kich czte -
rech edy cjach Pu cha ru Pol ski
zaj mo wa ła od po wied nio miej -
sca 9., 5., 2. i 3. Wzrost for my
i oby cia w dru giej czę ści ro ku
poz wo lił jej dwu krot nie sta nąć
na po dium i tym sa mym 
zna leźć się na 9. miej scu
w ran kin gu War szaw sko -
Ma zo wiec kie go Okrę go we go

Związ ku Ju do, naj wyż szym
je śli cho dzi o tą ka te go rię wa -
go wą spoś ród za wod ni czek ze
wszyst kich czte rech płoc kich
klu bów ju do. 

Dru gą re pre zen tan tką „El -
jo tu” w By to miu by ła Mar ta
Du lę ba (kat. 70 kg), któ ra

sto czy ła dwie wal ki z bar -
dziej do świad czo ny mi prze-
ciw ni czka mi, nie ste ty nie bę -
dąc w sta nie obec nie im spro -
stać. Za wod ni czka za ję ła 9.
miej sce wśród 14 dziew cząt
star tu ją cych w tej ka te go rii
wa go wej. (lj)

Ju do

Do bry start Mar ty ny
W By to miu ro ze gra na zo sta ła czwar ta i za ra zem ostat nia już w tym ro ku edy-
cja Otwar te go Mię dzy na ro do we go Pu cha ru Pol ski Ju nio rów i Ju nio rek w Ju do. 

Od le wej: Mar ty na Ma ślan ka i Mar ta Du lę ba
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Ma riusz Gi żyń ski z To wa -
rzy stwa Krze wie nia Kul tu ry
Fi zycz nej zwy cię żył w XXII
Bie gu Nie po dleg ło ści w War -
sza wie (11 li sto pa da). Za wo -
dy ukoń czy ło 5747 za wod ni -
ków. Z płoc kie go TKKF 

wy star to wa ło w nich 6 bie ga -
czy. Wśród płoc czan świet ny
wy nik osią gnął tak że Prze-
my sław Gi żyń ski, któ ry
w ka te go rii ge ne ral nej był
siód my, a w M-20 za jął
czwar te miej sce. (ab)

Bie gi

Pier wszy na me cie
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Z jed nej stro ny ra dość z bu -
dyn ku, ja kie go nie pow sty dzi -
ła by się żad na eu ro pej ska dru -
ży na, przed me czo wy wy stęp
ar ty stycz ny, któ ry zwia sto wał
wiel kie wi do wi sko, a z dru -
giej prze gra ny po je dy nek
z od wiecz nym ry wa lem. Tuż
przed pier wszym gwizd kiem
wzo rem wiel kich spor to wych
aren przy przy ciem nio nym
świet le roz po czę ła się pre zen -
ta cja za wod ni ków. Po prze dzi -
ło ją wpro wa dze nie fla gi
w klu bo wych bar wach, w ryt -
mie no we go hym nu płoc-
kich szczy pior ni stów, któ ry
wy ko na li Ry szard Wol bach 
i Krzysz tof Mi siak. 

Ner wo wy po czą tek
Spot ka nie, re ko men do wa ne

ja ko hit li go wej ko lej ki
PGNiG Su per li gi po mię dzy
Wi słą Or le n Płock a eki pą Vi -
ve Tar gi Kiel ce, roz po czę li
go ście. W pier wszych mi nu -
tach by ło wi dać w po czy na -
niach obu zes po łów wie le
ner wo wo ści. Na pier wsze tra -
fie nie ki bi ce cze ka li aż do 5.
mi nu ty, kie dy ku osza ła mia -
ją cej ra do ści płoc kiej pub licz -
no ści Piotr Chrap kow ski dał
gos po da rzom pro wa dze nie
1:0. Póź niej do gło su do cho -
dzi li kiel cza nie, wśród któ -
rych bry lo wał Ma riusz Ju ra -
sik. Za wod ni cy Vi ve ła two
ra dzi li so bie z obro ną gos po -
da rzy, któ ra w tym dniu nie
sta no wi ła mo no li tu, lecz sku -
tecz na gra w ata ku poz wa la ła
na utrzy my wa nie wy ni ku na
po zio mie re mi su nie mal do
koń ca pier wszej czę ści spot -
ka nia. 

W 22. mi nu cie przy sta nie
12:12 po do piecz ni Bo gda na
Wen ty cel nie wy ko na li rzut
kar ny, a po chwi li pod wyż -
szy li wy nik na 14:12 i właś -
nie róż ni cą dwóch go li, ty le
że przy sta nie 16:14 dla eki py
kie lec kiej, za koń czy ła się
pier wsza po ło wa spot ka nia. 

Sła ba obro na
Po zmia nie stron płoc cza nie

nie re zy gno wa li z do pro wa -
dze nia choć by do re mi su, ale
o ile zdo by wa li bram ki z ata -
ku po zy cyj ne go i po kon tra ta -
kach, to za wo dzi li w obro nie.
Jesz cze w 41. mi nu cie po ko -
lej nym sku tecz nie eg zek wo -

wa nym rzu cie kar nym przez
Ar ka diu sza Misz kę, kie dy
wy nik wy no sił 20:19 dla go -
ści, by ła re al na szan sa na po -
ko na nie ry wa la. Póź niej na
par kie cie do mi no wał zes pół
Vi ve. Na cel ne tra fie nia Rast -
ko Stoj ko wi ća, Ma riu sza Ju -
ra si ka i To ma sza Ro siń skie go
płoc cza nie od po wie dzie li tyl -
ko jed nym go lem. Ko lej ne
mi nu ty to przy gnia ta ją ca
prze wa ga kiel czan, któ rym
z du żą ła two ścią uda ło się już
w 47. mi nu cie wyjść na pro -
wa dze nie 26:21. W tym mo -
men cie tre ner płoc czan Lars
Wal ther po pro sił o przy słu gu -
ją cą 60-se kun do wą przer wę
tech nicz ną. Po re pry men dzie
duń skie go szko le niow ca ki bi -
ce oglą da li ostat ni te go dnia
zryw gos po da rzy. Na 8 mi nut
przed koń cem me czu Lu ka
Do bel śek zmniej szył po raz
ko lej ny roz mia ry strat do 3
bra mek, ale nie ste ty przy sta -
nie 25:28 w 53. mi nu cie Vu -
ka sin Raj ko vić nie zdo łał po -
ko nać Mar cu sa Cle ver le go.
W od po wie dzi Mi chał Ju rec ki
pod wyż szył wy nik w 54. mi n-
u cie na 29:25. Chwi lę póź niej
z rzu tu kar ne go cel nie tra fił
Mi rza Dzom ba i znów zro bi ła
się 5-bram ko wa prze wa ga
przy jezd nych, któ rą po wię -
kszy li do 7, już w za sa dzie
przy bier nej po sta wie płoc-
czan. Mecz za koń czył się wy -
ni kiem 34:27, któ ry nie odz -
wier cie dla róż ni cy po mię dzy
zes po ła mi, ale obiek tyw nie

pa trząc, wy grał zes pół lep szy.
Na uspra wie dli wie nie eki py
Or len Wi sły Płock moż na po -
wie dzieć, że z po wo du kon tu -
zji nie mógł te go dnia wy stą -
pić w jej sze re gach Bo stian
Ka vaś, któ ry jest klu czo wym
za wod ni kiem i do tej po ry
naj sku tecz niej szym strzel cem
zes po łu. 

Piotr Ma rek No wic ki

Mecz gigantów to emocjonujące widowisko 
przy pełnej widowni
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Pił ka ręcz na

Vi ve wciąż za moc ne
Spor to wy de biut no wej płoc kiej ha li Or len Are na spra wił, że po nad 5,5 tys. 
ki bi ców opusz cza ło obiekt 17 li sto pa da z mie sza ny mi uczu cia mi. 

Pod czas spot ka nia pa ra fo -
wa no umo wę po mię dzy klu ba -
mi o wy mia nie do świad czeń
i wspól nej re a li za cji pro jek tów
or ga ni za cyj nych, mar ke tin go -
wych i spor to wych. Ul rich De -
rad wpra wił wszyst kich zgro-
ma dzo nych w osłu pie nie
oświad cza jąc, że w sier pniu
przy szłe go ro ku w Płoc ku za -
gra Fi lip Ji cha. Oczy wi ście po
chwi li do dał, że na stą pi to
pod czas tur nie ju, na ja ki Or len
Wi sła za pro si ła eki pę THW
Kiel. W ra mach re wan żu płoc-
cza nie rów nież zo sta li za pro -
sze ni przez De ra da na krót kie
zgru po wa nie za koń czo ne tur -
nie jem w Kiel. 

Na stęp stwa umo wy pod
naz wą „Han dball Friends in
Uni ted Eu ro pe” pre cy zo wał
pre zes Misz czyń ski. – THW
Kiel jest łow cą wiel kich ta len -
tów na eu ro pej skim ryn ku pił -
ki ręcz nej. Ma rze niem każ de -
go pił ka rza jest gra w tej dru -
ży nie. Jed nak nie za wsze jest
moż li we, aby wszy scy za wod -
ni cy ogry wa li się w wy star -
cza ją cym wy mia rze cza so -

wym. Po li ty ka nie miec kie go
klu bu za kła da, że spor to wiec,
któ re go klub nie jest w sta nie
„za gos po da ro wać” mo że zo -
stać wy po ży czo ny, jed nak nie
do klu bu nie miec kie go. Ideą
wy po ży cze nia jest to, aby
mło dy za wod nik wy stę po wał
po za gra ni ca mi Nie miec
w zes po le, któ ry jest w sta nie
men tal nie go przy go to wać do
gry o naj wyż sze ce le. Mu si to
być klub, któ ry gra o mi strzo -
stwo kra ju lub ma szan sę na
grę w Li dze Mi strzów. Nie -
trud no za tem prze wi dzieć, że
naj bliż sze tran sfe ry płoc kie go
klu bu bę dą ści śle zwią za ne
właś nie z obie cu ją cy mi za -
wod ni ka mi nie miesz czą cy mi
się w skła dzie nie miec kie go
klu bu. Z dru giej stro ny mło -
dzi płoc cy za wod ni cy bę dą
mie li skró co ną dro gę na eu ro -
pej skie sa lo ny, gdyż o swo jej
fak tycz nej dys po zy cji i umie -
jęt no ściach bę dą mo gli się
prze ko nać w kon fron ta cji
z ró wieś ni ka mi z naj lep sze go
klu bu Eu ro py.

Piotr Ma rek No wic ki

Pił ka ręcz na

Fi lip Ji cha w Płoc ku
Na go dzi nę przed me czem Or len Wi sły Płock i Vi ve Tar -
gów Kiel ce od by ła się kon fe ren cja pra so wa z udzia łem
pre ze sa płoc kie go klu bu An drze ja Misz czyń skie go
i przed sta wi cie la wła ści cie la – pre zy den ta Płoc ka Mi ro sła -
wa Mi lew skie go oraz ge ne ral ne go ma na ge ra nie miec kiej
dru ży ny THW Kiel z Ko lo nii – Ul ri cha De ra da. 

W ostat nim me czu run dy
je sien nej II li gi gru py
wschod niej po ko na li na włas-
nym sta dio nie Start Otwock
5:0 (2:0). Po niez byt uda nym
po cząt ku ro zgry wek i po 
zmia nie szko le niow ca płoc-
cza nie wy raź nie zła pa li
„wiatr w ża gle”, co przy nie -
rów nej po sta wie in nych zes -
po łów poz wo li ło im odro bić
stra tę do czo łów ki li go wej ta -
be li. W sze ściu ostat nich li go -
wych ko lej kach zes pół Wi sły
od niósł 5 zwy cięstw i zre mi -
so wał jed no wy ja zdo we spot -
ka nie z Pe li ka nem Ło wicz
2:2. Da ło to po do piecz nym
Ja ro sła wa Arasz kie wi cza 3.
lo ka tę na pół met ku ro zgry -
wek i re al ną szan sę na awans
do I li gi, gdyż stra ta do li de ra

Zni cza Prusz ków wy no si tyl -
ko 1 punkt. Po przer wie zi -
mo wej i okre sie przy go to -

waw czym za wod ni cy wró cą
na li go we bo i ska 5 mar ca.

Piotr Ma rek No wicki

Pił ka noż na

Jest szan sa na awans
Niez wy kle uda nie i efek tow nie za koń czy li te go rocz ne ro zgryw ki li go we pił ka rze
noż ni płoc kiej Wi sły. 

Płoc cy pił ka rze strze li li dru ży nie Start Otwock aż pięć go li
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PO ZIO MO: 
4. do rob kie wicz, no wo bo gac ki
8. część za pal ni czki pra czło wie ka
9. usły sza ny na le ży za cho wać w ta jem -

ni cy
10. rę ko pis
11. Ro bert, od kryw ca prąt ka gru źli cy
14. rusz to wa nie umoż li wia ją ce utrzy ma -

nie masz tu bez prze chy łu
16. przy ko py, krę te ro wy ob lęż ni cze
18. po pi sy zręcz no ścio we kow bo jów
20. dziel ni ca War sza wy z elek tro ciep -

łow nią
22. owo ce drzew igla stych
23. tka ni na ba weł nia na o za dru ko wa nej

os no wie
24. wy cie czka po Du na ju
26. szew ski ko łek drew nia ny
29. wa riant, od mia na
32. wczes na msza ad wen to wa
34. obła wa na lu dzi w kra ju oku po wa nym
35. sto li ca Azer bej dża nu
36. wej ście do czoł gu
37. bu for sa mo cho do wy
39. diuk
40. nie du ży stra gan
43. ol brzym po ko na ny przez Da wi da
45. od po czy nek dla ko ni pod czas po dró ży
48. Je rzy, by ły tre ner pił ka rzy
49. chod nik
50. su ma do zap ła ty
52. daw niej od stęp
54. po kre wień stwo w li nii mę skiej
57. mia sto i rze ka nie da le ko Bia łe go sto ku
60. ku rek
62.... chiń ski, drze wo
63. ger mań ski bóg el fów
64. sykl, daw na mo ne ta ży dow ska
65. zmy ślo ny po wód

PIO NO WO:
1. świt 
2. zwi tek per ga mi nu z wer se ta mi pię-

ciok się gu
3. ką tow nik sto lar ski
4. ko zik
5. prze stęp stwo
6. styl w ba ro ku
7. pro sta ta

12. ka no na da ar ty le ryj ska
13. Er nest, opi sał zma ga nia ry ba ka

z mar li nem
14. we to
15. Lud wik, chi rurg, pro fe sor Uni wer sy -

te tu Lwow skie go
17. nie je den na miej skiej ze brze
19. na tręc two my śli
21. ptak czczo ny w sta ro żyt nym Egip cie
25. cień sza od ser del ka
27. kwa dry ga lub troj ka
28. try ton
30. kra kow ska wiel ka noc na za ba wa lu do wa
31. pra cow ni ca w daw nych do mach bo ga czy
33. no sze
38. waż ny szlak ko mu ni ka cyj ny
39. zu pa z ki szo nej ka pu sty
41 ma so we prze miesz cza nie się lu dzi
42. miś z do bra noc ki
44. współ czu cie
46. odży wia ją się nią sę py i hie ny
47. pier wsza pra ca po okre sie na u ki
51. słu ży w ar mii cu dzo ziem skiej
53. ni ski miesz ka niec z pu sty ni Ka la ha ri
55. kul ty wa tor do spul chnia nia gle by
56. wa fel
58. od wrot na stro na mo ne ty
59. arion, śli mak płu co dysz ny
61. świń ska tra wa

Li te ry z pól do dat ko wych od 1 do 14 utwo rzą ha sło

Po da ne wy ra zy na le ży uzu peł nić li te ra mi (na po cząt -
ku, na koń cu lub w obu tych po zy cjach) w ta ki spo -
sób, aby pow sta ły no we sło wa (rze czow ni ki). Li te ry
z pól do dat ko wych od 1 do 16 utwo rzą ha sło.

1. pan
2. bór
3. jon
4. por
5. cent
6. dy nia

11. li ga
13. rea
14. ka wa
16. kier
18. sus
19. tor

Ha sła krzy żó wek pro si my do star czyć oso bi ście (na kartkach), pocz tą 
tra dy cyj ną lub e-ma i lem do re dak cji „Sy gna łów Płoc kich” do 23 grud nia 2010 r.

Wśród au to rów po praw nych roz wią zań roz lo su je my atrak cyj ne na gro dy.

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

SZKOT KA

PO ZIO MO: PIO NO WO:

1. dom
7. pik
8. bój
9. trze
10. ara
12. tryk

15. czar
17. iwa
20. al ka
21. las
22. lew
23. rys
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W na gra niu te le tur nie ju, emi -
to wa ne go w dru gim pro gra mie
Te le wi zji Pol skiej, wzię ła udział
stu o so bo wa gru pa płoc czan,
m.in. ucz nio wie ina u czy cie le zli -
ce ów: „Ma ła cho wian ki”, „Ja giel -
lon ki” i III LO. Na wi dow ni ek -
spo no wa no też tran spa rent z ha -
słem pro mo cyj nym „Płock wra -
żeń moc”. Pro wa dzą cy pro gram
Ma ciej Ku rza jew ski krót ko

przyb li żył wi dzom na sze mia sto,
a je den z „za wod ni ków” –
Krzysz tof Cu gow ski, wo ka li sta
zes po łu „Bud ka Suf le ra” bez -
błęd nie od po wie dział na „płoc -
kie py ta nie”. Brzmia ło ono:
W któ rym pol skim mie ście co -
dzien nie o go dzi nie 12 na wie ży
ra tu sza przedstawiana jest sce na
pa so wa nia Bo le sła wa Krzy wo u -
ste go na ry ce rza? 

Pro mo cja mia sta w pro gra -
mie kosz to wa ła 30.500 zł. 

Dla na szych Czy tel ni ków
ma my trzy ko szul ki z lo go pro -
gra mu „Ko cham cię Pol sko”.
Roz lo su je my je wśród osób,
któ re po praw nie od po wie dzą
na py ta nie: „W ja kich la tach
Płock był sto li cą Pol ski?” 
Na od po wie dzi cze ka my do 
23 grud nia br. (ab)

Ta kie wo kal ne pa ry moż na by ło usły -
szeć pod czas dru giej edy cji mię dzy przed -
szkol ne go kon kur su „Śpie wa ją ce du e ty”,
zor ga ni zo wa ne go przez Miej skie Przed-
szko le z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi 
nr 31.

Wy ko naw cy pre zen to wa li róż no rod ny
re per tu ar: od wy stę pu ma łej i du żej „Do -
dy” (cór ka i ma ma z przed szko la nr 6), po
arię ope ret ko wą, w któ rej sło wa mi „Usta
mil czą, du sza śpie wa...” wyz na wa li so bie
mi łość na u czy ciel ka Ali na Kuź niew ska
i jej pię cio let ni syn Ma te usz. 

Na za koń cze nie szla gier „Głę bo ka stu -
dzien ka”, któ ry so lo wy ko nał je den
z dziad ków, roz ko ły sał wszyst kich
uczest ni ków. 

Na gro dy dla przed szko la ków – dzwon -
ki chro ma tycz ne oraz śpiew ni ki z pły-
ta mi CD ufun do wał Urząd Mia sta. 
Dla do ro słych uczest ni ków naj wię kszym
pre zen tem by ło wspól ne mu zy ko wa nie
z dzieć mi. 

Ka ta rzy na Se pio ło

Śpie wać każ dy mo że
Dzie ci z płoc kich przed szko li wy stą pi ły w du e tach ze swo i mi ma ma mi, pa nia mi z przed -
szko la, dziad ka mi i bab cia mi. 

Dom Dar mstadt 3 grud nia
za pra sza na wer ni saż wy sta wy
ma lar stwa Iwo ny Mo lec kiej pt.
„Uwię zio na...”. Ar tyst ka upra -
wia ry su nek, ma lar stwo olej ne
iwi tra żo we oraz gra fi kę. Wy sta -
wa czyn na bę dzie do 16 grud -
nia. Wstęp wol ny.

4 grud nia o godz. 18 z re ci -
ta lem for te pia no wym wy stą pią:
Mar cin Zdu nik (wio lon cze la)
i Agniesz ka Koz ło (for te pian).
Pro wa dze nie Adam Roz lach.
Kon cert zor ga ni zo wa ny we
współ pra cy zTo wa rzy stwem im.
Fry de ry ka Cho pi na w War sza -
wie. Bi let w ce nie 10 zł.

W ra mach Klu bu „Po dró że’
im. To ny’e go Ha li ka 7 grud nia
ogodz. 18 bę dzie moż na obej rzeć
slaj dy „W 40 dni ro we rem do o -
ko ła Bał ty ku”. O swo jej po dró ży
po Skan dy na wii opo wie Ra do -
sław Śred nic ki. Wstęp wol ny.

A ko lej nym mu zycz nym wy -
da rze niem bę dzie kon cert uro -
dzo nej wBa tu mi Ai dy Ko so jan -

Przy bysz. Ar tyst ka swo ją ka rie -
rę roz po czę ła w 1999 roku dzię -
ki po mo cy kom po zy tor ki Ka ta -
rzy ny Gärtner. Do tych czas wy -
da ła trzy pły ty. Spot ka nie z or -
miań ską wi zjo ner ką ipio sen kar -
ką 11 grud nia o godz. 18. Bi le -
ty w ce nie 20 zł.

19 grud nia o godz. 18 zo sta -
nie otwar ta wy sta wa „Por tret mu -
zy ka” przy go to wa na w opar ciu
o książ kę wy bit ne go cho pi no lo -
ga – Ja nu sza Ekier ta „Fry de ryk
Cho pin. Bio gra fia ilu stro wa na”
(wy daw nic two Mu za SA, 2009).
Z tej pub li ka cji po cho dzą ko pie
sta ro dru ków, fo to gra fii, a tak że
re pro duk cji udo stęp nio nych
przez Na ro do wy In sty tu tu Fry -
de ry ka Cho pi na i To wa rzy stwo
F. Cho pi na. Wy sta wa opa trzo -
na zo sta ła tek sta mi rów nież po -
cho dzą cy mi ze wspom nia nej
książ ki. Opra co wa niem gra ficz -
nym ek spo zy cji za ję ła się Ewa
Goł da. Czynna do 2 stycznia
2011 roku. (ab)

Grud nio we im pre zy
Bar dzo róż no rod ne wy da rze nia ar ty stycz ne za pla no -
wa no na gru dzień w ka mie ni cy przy Sta rym Ryn ku 8.

Płock na szklanym ekra nie
Na prze ciw ko sie bie dru ży ny Ka si Zie liń skiej i Ma rze ny Ro gal skiej, a za ni mi pu-
b licz ność w ko szul kach z na pi sem Płock. W jed nym z li sto pa do wych od cin ków
po pu lar ne go pro gra mu roz ryw ko we go „Ko cham Cię Pol sko” by ło spo ro płoc-
kich ak cen tów.

W ja kich la tach wznie sio no ka te drę ma ria wic ką?

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 w ce nie 120 zł w re sta u ra cji „Sta ro miej ska”, miesz czą -
cej się przy ul. Grodz ka 9. W lo ka lu moż na skosz to wać dań tra dy cyj nej kuch ni
pol skiej, wy bor nych win i de se rów o nie pow ta rzal nych sma kach. Nie bra ku je
rów nież ak cen tów ku li nar nych z in nych stron świa ta. Szcze gó ły na www.sta ro -
miej ska plock.pl.

Od po wie dzi na le ży do star czyć do re dak cji „Sy gna łów Płoc kich” oso bi ście (na
kartkach), pocz tą tra dy cyj ną lub e-ma i lo wą do 23 grun dnia br.

KO LA CJA W RE STA U RA CJI ART DE CO

Fry de ryk Cho pin od wie dził Płock w 1827 r. 
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 „Art De co” wy lo so wa li: Łu kasz Ja błoń ski i Tadeusz Piotrowski.
Po od biór na gród na le ży zgło sić się z do wo dem toż sa mo ści do re dak cji „Sy g-

na łów Płoc kich” w bu dyn ku ra tu sza, po kój nr 220, w go dzi nach pra cy Urzę du
Mia sta do 15 grud nia. 

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)

Płoc cza nie w pro gra mie „Ko cham Cię Pol sko” 
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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

Szwedz ki pej zaż 
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Ka sia i Ma rek Dzia dosz 
zaś pie wa li „Ja dą, ja dą mi sie”
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Op ła tek wi gi lij ny
Jest sym bo lem po jed na nia i prze -

ba cze nia, zna kiem przy jaź ni i mi ło -
ści. Tra dy cja ła ma nia się op łat kiem
swo je ko rze nie ma w pier wszych
wie kach chrze ści jań stwa. Nie mia ła
po cząt ko wo związ ku z Bo żym Na-
ro dze niem, by ła sym bo lem ko mu nii
du cho wej człon ków wspól no ty.
Zwy czaj ła ma nia cien kie go op łat ka
z mą ki pszen nej i wo dy po ja wił się
w Pol sce pod ko niec XVIII w.
Oprócz bia łe go op łat ka, przez na -
czo ne go na ko mu ni kan ty i do ła ma -
nia się pod czas wi gi lii, wy pie ka się
rów nież ko lo ro wy, przez na czo ny
dla zwie rząt do mo wych i by dła. Na
Ślą sku zna ny jest tzw. „ra doś nik”,
czy li op ła tek pos ma ro wa ny mio-
dem, da wa ny dzie ciom.

Szop ka bo żo na ro dze nio wa
Zwy czaj in sce ni zo wa nia fi gu ral -

nych przed sta wień uka zu ją cych
wy da rze nia zwią za ne z na ro dze -
niem Chry stu sa wy wo dzi się z kul -
tu żłób ka bet le jem skie go, któ ry
wyz na wa li pier wsi chrze ści ja nie.
Upo wszech nie nie się ta kich wi do -
wisk w ca łej Eu ro pie na stą pi ło
w XIII wie ku, za spra wą świę te go
Fran cisz ka, któ ry w 1223 ro ku, wy -
ko rzy stu jąc na tu ral ną sce ne rię

i zwie rzę ta, uka zał w „ży wych
obra zach” hi sto rię na ro dzin Chry s-
tu sa. Przed sta wie nia te – zwa ne
w Pol sce ja seł ka mi – or ga ni zo wa ne
by ły w ko ścio łach i klasz to rach.
W 1736 ro ku wła dze ko ściel ne za -
ka za ły wy sta wia nia szo pek w ko -
ścio łach, głów nie wsku tek ich zbyt
roz ryw ko we go i świec kie go cha -
rak te ru. Zez wo lo no je dy nie na wy s-
ta wia nie sa me go żłob ka ze sta tycz -
ny mi fi gur ka mi.

Świę ty Mi ko łaj
Bi skup Mi ry, ze wzglę du na przy -

pi sy wa ne mu le gen dą uczyn ki
(m.in. ca ły ma ją tek ro zdał bied-
nym), zo stał pier wow zo rem po sta ci
ro zda ją cej dzie ciom pre zen ty. We -
dle róż nych le gend i ba jek za miesz -
ku je wraz z gru pą el fów La po nię
lub bie gun pół noc ny, a w okre sie
świąt Bo że go Na ro dze nia roz wo zi
pre zen ty sa nia mi cią gnię ty mi przez
za przęg re ni fe rów. 

Obec ny wi ze ru nek św. Mi ko łaja
– czer wo ny płaszcz i czap ka z bia -
łym pom po nem – zo stał opra co wa -
ny w 1930 ro ku na zle ce nie kon cer -
nu Co ca -Co la przez ame ry kań skie -
go ar ty stę, Fre da Mi ze na. Jed nak
pier wsze wi ze run ki Mi ko ła ja w tym
stro ju po ja wi ły się już w la tach 20.,

kil ka lat przedtem nim zo stał uży ty
w re kla mie na po ju. Rok póź niej no -
wy wi ze ru nek św. Mi ko ła ja przy go -
to wał, tak że na zle ce nie Co ca -Co li,
Hud don Sundblom.

Cho in ka
Tra dy cja cho i nek na ro dzi ła się

w Al za cji, gdzie wsta wia no drzew -
ka i ubie ra no je ozdo ba mi z pa pie ru
i jabł ka mi (na wią za nie do raj skie go
drze wa). Wiel kim zwo len ni kiem te -
go zwy cza ju był Mar cin Lu ter, któ -
ry za le cał spę dza nie świąt w do mo -
wym za ci szu. Cho in ki więc szyb ko
sta ły się po pu lar ne w pro te stan -
ckich Niem czech.

Nie co póź niej oby czaj ten prze jął
Ko ściół ka to lic ki, roz po wszech nia -
jąc go w kra jach Eu ro py Pół noc nej
i Środ ko wej. Do Pol ski prze nie śli ją
nie miec cy pro te stan ci na prze ło mie
XVIII i XIX wie ku (w okre sie za -
bo rów) i po cząt ko wo spo ty ka na by -
ła je dy nie w mia stach. Stam tąd do -
pie ro zwy czaj ten prze niósł się na
wieś, w wię kszo ści wy pie ra jąc tra -
dy cyj ną pol ską ozdo bę, ja ką by ła
po dłaź ni czka oraz za stę pu jąc
znacz nie star szy, sło wiań ski zwy -
czaj (zna ny jesz cze z ob cho dów
Świę ta Go do we go) de ko ro wa nia
sno pu zbo ża, zwa ne go Di du chem.

Bom bki
Pier wsze bom bki zo sta ły wy ko -

na ne w La usc ha w Niem czech
przez Han sa Gre i ne ra. We dług le g-
en dy roz po czął on two rze nie szkla -
nych wyd mu szek do ude ko ro wa nia
cho in ki, gdyż nie by ło go stać na
ty po we wów czas de ko ra cje czy li…
orze chy, jabł ka czy cu kier ki.

Łań cu chy cho in ko we
Po raz pier wszy wy ko na no je

w 1610, a ja ko ma te ria łu uży wa no
po cząt ko wo sre bra. Ta kie łań cu chy
by ły dro gie i łam li we, tak więc tyl -
ko bar dzo ma jęt ni lu dzie mo gli so -
bie poz wo lić na ku pie nie wy star -
cza ją cej ilo ści do ustro je nia ca łej
cho in ki. Na po cząt ku XX w., dzię ki
po stę pom w tech no lo gii moż li wa
sta ła się pro duk cja tych ozdób z pa -
pie ru po kry te go alu mi nium, co zde-
cy do wa nie ob ni ży ło ich ce nę. Jed ną
z wad ta kich łań cu chów by ła ich ła -
two pal ność, któ ra w po łą cze niu
z na grze wa niem się pier wszych
lam pek cho in ko wych do wy so kich
tem pe ra tur sta no wi ła du że za gro że -
nie po ża ro we. 

(zebr. ab)

Ilu stra cje przy go to wa li ucz nio wie
I Pry wat ne go Li ce um Pla stycz ne go.

Świą tecz ne zwy cza je
Zbli ża ją się jed ne z naj bar dziej ma gicz nych świąt. Ob fi tu ją one w licz ne obrzę dy i zwy cza je, kul ty wo wa ne od lat. 
Jed nak czy wie dzą Pań stwo, skąd wzię ły się w na szej tra dy cji? Przed sta wia my ge ne zę niek tó rych świą tecz nych
zwy cza jów i zwią za ne z ni mi atry bu ty, bez któ rych dziś trud no so bie wy o bra zić praw dzi wie pol skie Bo że 
Na ro dze nie.

Kla sa 3 I Prywatnego Liceum Plastycznego Aga ta Gi żyń ska, kl. 4 Mał go rza ta Ziem kie wicz, kl. 4


