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Po remoncie nabrzeża

Kto i jakimi
kwotami wsparł
PiS…
… w trakcie samorządowej kampanii wyborczej w ub.r.? Wśród
darczyńców są ludzie, którzy
w kontrolowanych przez państwo
spółkach i agencjach znaleźli pracę
po tym, jak PiS przejął władzę, kandydaci na radnych, burmistrzów,
wójtów
Arkadiusz Adamkowski
Sprawozdanie finansowe z kampanii PiS
w 2018 r. przekazała nam Państwowa Komisja Wyborcza. Z dokumentu wynika, że
w całym kraju tylko członkowie zarządów
i nadzorów państwowych agencji i spółek
przekazali na fundusz wyborczy partii Jarosława Kaczyńskiego co najmniej 1 mln zł.
Ale na naszej liście są nie tylko oni, mamy
też np. wielu samorządowców.
Przypomnijmy: osoba fizyczna mogła
wpłacić maksymalnie 31,5 tys. zł.
Jak więc było u nas?
l 13110 zł przelał na fundusz wyborczy PiS
Paweł Kalinowski, burmistrz Gostynina od
2014 r. (rok wcześniej został członkiem PiS).
l 12760 zł w sześciu ratach wpłaciła Wioletta Kulpa, wieloletnia płocka radna PiS,
była księgowa „Solidarności”. W kwietniu
2016 r., czyli kilka miesięcy po tym, jak PiS
wygrał wybory parlamentarne, a prezesem
Orlenu ustanowiono Wojciecha Jasińskiego, została kierownikiem projektu w dziale
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marketingu koncernu, pełniła funkcję delegata prezesa PKN ds. lokalnej społeczności.
W lutym ub.r. awansowała na kierownika
działu sponsoringu społecznego i CSR w Orlenie. Przez cały rok zarobiła prawie 232 tys.
zł brutto.
l 11000 zł przekazała Anna Czachorowska
– sekretarz sierpeckiego PiS, bezskutecznie
kandydowała w ub.r. na burmistrza Sierpca
i miejską radną.
l 10526 zł wpłacił w 20 ratach dyrektor
oddziału Elewarru (spółki ze 100-procentowym udziałem Agencji Rynku Rolnego)
w Nowych Proboszczewicach Maciej Jabłoński, wieloletni doświadczony samorządowiec, radny powiatu płockiego i członek
zarządu powiatowego PiS.
l 5350 zł dorzucił na fundusz Paweł Kolczyński, kiedyś płocki, a potem wojewódzki radny, najpierw jako członek PiS, następnie Porozumienia Jarosława Gowina. Rok
temu wolał być dalej prezesem zarządu
Funduszu Rozwoju Spółek SA (został nim
w sierpniu 2016 r.), którego jedynym akcjonariuszem jest skarb państwa, niż znów
starać się o mandat radnego. Od lipca ub.r.
jest wiceprezesem Agencji Rozwoju Przemysłu SA.
l 5328 zł podzielił się Paweł Pachniewski – od grudnia 2014 do września 2016 r.
zastępca burmistrza Gostynina, potem
wiceprezes Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (desygnowany przez Orlen), a od czerwca 2017 r. w zarządzie spółki
Energa Logistyka.
Ciąg dalszy listy
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MORKA. KIEDYŚ BAGIENNA,
DZIŚ EUROPEJSKA
– Wodniacy z Polski, którzy do nas teraz przypływają, mówią: „To był kiedyś
port szuwarowo-bagienny, a teraz?! Teraz jest europejski!” – cieszy się szef
żeglarsko-motorowodnego klubu Morka Sylwester Cichecki.
Czytaj 4-5

Płoccy single

Fotografia konceptualna

Jakość
życia
w pojedynkę

Niepokój
zdjęcia
ulicy

Jak w Płocku i jego okolicach żyje się
„samodzielnym”? To zależy, czy mieszkają w mieście, czy na wsi. Badania
pokazały, że więcej powodów do narzekania mają ci drudzy.
7

Na fotograﬁi są cztery koty – dwa namalowane na ścianie i dwa niby realne, rzeczywiste, ale jakby wychodzące z malunków.
Fotograﬁa wygrała czerwcowy konkurs
PTF-u na najlepsze zdjęcie konceptualne.
8
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Plusy i minusy
tygodnia

Anna
Lewandowska

Facebookowicze komentują
Płock – betonu moc
Miasto wyliczyło, że w związku
z remontem al. Kilińskiego
pod topór pójdzie ok. 50 drzew.
W mieście zawrzało. Oto kilka
komentarzy, które pojawiły się
pod naszym tekstem o wycince
na gazetowym proﬁlu na Facebooku.

Śmieci nasze drogie...

O

nie, ktoś zgłupiał! – w gminach, które gospodarkę
odpadami prowadzą wspólnie w ramach Związku
Gmin Regionu Płockiego, coraz ostrzejsze są głosy
oburzenia. Od lipca stawki opłaty śmieciowej mają
bowiem wynosić od osoby 25 zł za odpadki segregowane i aż
50 zł za zmieszane. Ludzie obwiniają swoje lokalne władze,
żądają od nich wystąpienia ze związku, odgrażają się, że swe
oburzenie wykażą przy urnach.
A przecież dziennikarze i specjaliści pisali i mówili już
w ub.r., że takie drastyczne podwyżki są nieuniknione i gminy
będą musiały się z tym zmierzyć. Bo w Polsce wszystko w tym
biznesie szwankuje. Uregulowania prawne idą w kierunku
ograniczania składowania odpadów, o tym postanowiła Unia
Europejska. Fajnie, rząd podwyższył więc opłaty dla składowisk. Czyli trzeba podnieść opłaty. A co zrobić z nadmiarem
śmieci? Recykling staje się nieopłacalny, bo złej jakości plastik
z opakowań jest drogi do przetworzenia, a po przetworzeniu
gorszy i droższy niż surowiec „pierwotny”, więc mało kto chce
to kupować. W efekcie więc mamy coraz więcej odpadów
nie do zagospodarowania. Rząd mógłby stworzyć przepisy
podwyższające normy, ale tego nie zrobił. Koszty więc znów
rosną – i to my za to płacimy. Jeśli to gminy zaczną dopłacać do
śmieci, powstanie mniej dróg, placów zabaw, żłobków. Obieg
pieniędzy jest obiegiem zamkniętym, musi się bilansować.
Osoby naprawdę dbające o środowisko próbują ograniczyć
produkcję odpadów, ale kiedy chcą, żeby w sklepie zapakować
im sałatkę czy parę plasterków szynki do ich własnych wielorazowych opakowań, słyszą przeważnie – nie! Ale władze się
przecież „postarały” – podniosły ceny reklamówek...l
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prostej, mogą omijać drzewa.
No, ale włodarze miasta pewnie
i tak z nich nie będą korzystać.
Wybierają eleganckie samochody
z klimatyzacją i budują sobie pod
nie drogi, a szary obywatel, jak ja,
co tam się liczy...

Piotr
Trikens

Fame Dance
Festival
Od lat podziwiamy rozmach i wdzięk, z jakim
siostry Staniszewskie,
Małgorzata i Katarzyna,
roztańczyły Płock. W ich
Studiu Tańca „Fame”
trenuje ponad pół tysiąca młodych ludzi,
jeszcze więcej wystąpiło tydzień temu na
ósmym już Fame Dance
Festivalu w amﬁteatrze.
Płock od tygodnia męczy
się z upałami, walczy
o drzewa, płacze po Jose
Toledo. Ale to festiwal
tańca w teatrze był wydarzeniem tygodnia.

Z roku na rok temperatura na naszej planecie wzrasta w zatrważającym tempie w związku z globalnym ociepleniem. Już teraz ciężko
przejechać do godz. 20 ścieżką
rowerową, np. na Piłsudskiego,
w taki skwar, jak jest obecnie, bo
nie ma tam praktycznie żadnych
drzew. To ma być przyjemność,
a nie walka o przetrwanie...
W związku z tym niedługo na
rower czy na rolki będzie można
wychodzić tylko nocą. Trzeba
zaplanować remont w okolicach
Kilińskiego z głową, z poszanowaniem dla przyrody i dla cyklistów.
Ścieżki rowerowe nie muszą
przecież być budowane w linii

Poszedłem po południu na
rolki, to przez całą trasę może
tylko w kilku miejscach był
cień. To jest porażka, że przy
ulicach, ścieżkach rowerowych
nie ma nawet trawy. Betonowe miasto.
Marta
Jeszcze parki zlikwidujcie, zamiast trawy kostka brukowa
i będzie bosko! Karetki jeszcze
częściej będą jeździć, bo i temperatura w mieście będzie znacznie
wzrastać. Już się wytrzymać nie
da. Nawet o godz. 16 na placach
zabaw zjeżdżalnie, bujaczki, są
jak ogień gorące. Wszystko powycinane.

Listy
Po co tyle kosić

Upał
Był sobie Płock

Piotr Malczewski

Nadwiślańskie
dzierżawienie
Michał Kacprzak
Harcerz i historyk w Małachowiance

N

iedawno oddane zostało nowe
nabrzeże wiślane. Niestety,
pojawiły się też pewne problemy
z brakiem toalet i dzierżawą
kafejki na molo. Miejmy nadzieję,
że teraz już wszystko pójdzie dobrze, bo kłopoty z dzierżawą nad
Wisłą to płocka tradycja.
Sięga ona czasów przedwojennych, kiedy magistrat wydzierżawiał plażę miejską wytyczoną
po stronie Radziwia. W zamian
najemca mógł pobierać opłaty za
korzystanie z kąpieliska, przewóz
łodzią przez Wisłę i prowadzenie szatni. W teorii wyglądało
to nieźle, ale niestety „Dziennik
Płocki” z 21 lipca 1931 r. informował, że: „Redakcji naszej znane
są następujące wypadki: od osób,
które na plażę miejską w jedną
stronę udały się pieszo a wracają
łódką, dzierżawca tej komunikacji
z plażą, żąda zapłaty za przejazd
w dwie strony; interpolowany
przewoźnik wskazuje wielkie
ogłoszenie wypisane na tablicy
i dodaje, że tę opłatę pobiera
za karę.

Istotnie, taksa przewozu jest
wyznaczona za przejazd w tę
i z powrotem, ale jednocześnie
taksa omawiana podaje opłatę za
przewóz osób wyższą do godz. 5
po poł. i o połowę niższą po godz.
5 po poł.
Korzystając z niskiej opłaty
(10 groszy od osoby), pewnego
dnia, grono złożone z czterech
osób udało się na drugi brzeg
Wisły, aby tylko spotkać znajomych i z nimi wrócić do miasta,
nie korzystano z kąpieli, jednak
za wejście na plażę opłacono 10
groszy i tyleż chciano zapłacić
za przewóz łódką, ku wielkiemu jednak zdziwieniu spotkano
się z sprzeciwem przewoźnika, który żądał po 20 groszy
od osoby. Nieprawne żądanie
przewoźnika bardzo gorąco
poparł dzierżawca szatni miejskiej, wołając nawet »czy to
jest sumienie żądać aby za 10
groszy przewozić osobę w dwie
strony«. Gdy zwrócono uwagę
dzierżawcy szatni na ogłoszenie magistratu, oświadczył, iż
jest ono przestarzałe, nie ma
znaczenia i może takowe »zamazać«!”.

Słowa nie wyrażą tej męki. Tym bardziej czujemy
nie tylko niemiłosierny
gorąc, ale także coraz
wyraźniejszą obawę
przed klimatycznymi
zmianami, które mogą
przynieść katastrofę
całej ludzkości. A my?
Chłodzimy się pożerającą prąd klimą, zajadamy lody zapakowane
w plastik i wycinamy
drzewa, żeby zbudować
sobie śliczne ścieżki rowerowe.
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S

taram się jak najczęściej
biegać. Robię to nad Wisłą,
w okolicach amﬁteatru, Sobótki,
Wzgórza Tumskiego. Zastanawia
mnie, czy naprawdę tam musi być
tak często koszona trawa. Dlaczego roślinność tamtejsza musi być
aż tak pielęgnowana? Przecież
w ten sposób pozbawiamy owady pożywienia. W roślinności
w tej okolicy spokojnie można

wypatrzyć dzikie kwiaty, a przecież jedną z przyczyn kłopotów
z pszczołami jest właśnie brak
pożytków dla nich.
W dodatku kosiarki nie tylko
hałasują, ale i strasznie smrodzą.
Produkujemy kolejne spaliny.
Czemu nie można, jak już trzeba,
skosić przed organizowanymi na
plaży festiwalami? A tak niech
będzie coś na kształt naturalnej
łąki.
Pozdrawiam.

Linia brzegowa Bałtyku na
wysokości północnego Mazowsza to
oczywiście przykład dość ekstremalny
i wykraczający poza horyzont naszego
życia, ale już z pewnością nie życia
naszych wnuków, w ciągu najbliższych
100 lat
PAWEŁ ROWIŃSKI
HYDROLOG I HYDRODYNAMIK, WICEPREZES POLSKIEJ AKADEMII NAUK
W WYPOWIEDZI DLA „TYGODNIKA TVP”

W SOBOTĘ
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Polityka i pieniądze

Hojni prezesi, dyrektorzy, radni
Na liście wpłacających
na fundusz wyborczy PiS
znajdziecie znane nazwiska – o wielu w ostatnich latach pisaliśmy,
zwłaszcza o tych, którzy
dostali intratne stanowiska choćby w orlenowskich spółkach.

Arkadiusz Adamkowski
Czy to w ogóle legalne? – Takie zachowania nie są nielegalne ani zabronione, o ile wpłacający robią to
z własnej woli, nie są do tego zmuszani – mówił „Wyborczej” prof.
Marek Chmaj, konstytucjonalista
z Uniwersytetu SWPS. – Można
by mówić o naruszeniu zasad ﬁnansowania kampanii, gdyby udało się udowodnić, że ktoś dostał
stanowisko w zamian za wpłatę
albo że wpłacał pieniądze przez
„słupy”, czyli podstawione osoby.
To, o czym można mówić w tym
wypadku, to przede wszystkim
naruszenie konstytucyjnej zasady
równości partii wobec prawa. Partia rządząca ma przewagę – dysponując stanowiskami i rozdając je
na masową skalę, „kupuje” sobie
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• Wioletta Kulpa przekazała na
fundusz wyborczy PiS 12 760 zł
FOT. TOMASZ NIESŁUCHOWSKI / AGENCJA GAZETA

przewagę ﬁnansową, opozycja takiej możliwości nie ma.
Oto dalszy ciąg listy wpłat:
l 5000 zł – tyle podarowali swojej
partii: Andrzej Aleksandrowicz,
płocki radny PiS, który pracował przez 15 lat jako nauczyciel,
a w listopadzie 2017 r. podstawówkę w Bielsku zamienił na Orlen
Serwis, gdzie został kierownikiem
projektu; Marcin Flakiewicz
– jeszcze w 2015 r. pracował w Orlenie jako starszy opiekun klienta
– dostał za to 104 tys. zł. W następnym roku – już na stanowisku dy-

rektorskim – 225,5 tys. zł, a w 2017
r. – jako dyrektor działu obsługi
krajowej sprzedaży hurtowej – 357
tys. zł; Maciej Bukowski – niedoszły płocki radny i – od 1 października – zastępca dyrektora Obszaru
1 (Zachód) w Orlen Paliwach.
l 4900 zł przekazała Anna Dębska,
nowa radna powiatu płockiego.
l 3500 zł to wpłata kolejnego miejskiego radnego Adama Modliborskiego – ze stołka asystenta
senatora PiS Marka Martynowskiego przesiadł się na stanowisko
młodszego specjalisty w dziale
logistyki PKN Orlen. I o ile w 2015
r. w biurze parlamentarzysty zarobił na podstawie umowy zlecenia 17 tys. zł, tak w całym 2017 r.
w PKN już 75 tys. zł. Równie hojny
był Piotr Szpakowicz – prezesem
Orlen Projektu został w sierpniu
2017 r. Wcześniej – od maja 2016
r. – był członkiem zarządu tej orlenowskiej spółki. W efekcie w 2016
r. zarobił w niej (przez osiem miesięcy) 135 tys. zł, w 2017 r. – 265 tys.
zł, a tylko przez pierwsze osiem
miesięcy 2018 r. – 195 tys. zł.
l 2860 zł podzieliła się Marlena
Mazurska – kierowniczka delegatury Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego i radna powiatu
płockiego oraz sekretarz zarządu
powiatowego PiS.
l 2557 zł podarowała Sylwia Sosińska, kandydatka na wójta Łącka.

2500 zł wpłacił Marian Pagórek,
kierownik oddziału kardiologii
szpitala w Gostyninie-Gorzewie,
radny powiatu gostynińskiego,
szef PiS w powiecie gostynińskim.
l 2170 zł dała Bogusława Lewandowska, kandydatka na radną powiatu płockiego.
l 2000 zł przekazał Wojciech Muczyński – od 2016 r. – był wtedy
szefem struktur powiatowych PiS
– prezes Stada Ogierów w Łącku,
w 2018 r. kandydat na burmistrza
Drobina. Taką sama kwotę przelał
Piotr Śladowski. W kwietniu 2016
r. został członkiem zarządu Orlen
Paliw (razem z Adamem Rogackim, znanym z tzw. afery madryckiej), a od kwietnia 2019 r. – dyrektorem w Enerdze. O identycznej
kwocie na fundusz wyborczy pomyśleli też Albert Kołodziejski
– od kwietnia ub.r. prezes Orlen
Serwisu, a w ogóle z koncernem
związany od 2016 r. (był dyrektorem działu rozliczeń i rozwojów
systemów sprzedaży oraz Biura
Operacji Logistycznych), i kandydatka na radną wojewódzką
Agnieszka Krzętowska.
l 1500 zł wpłacił Krzysztof Szumski, radny powiatu płockiego
obecnej kadencji.
l 1000 zł dołożył senator Marek
Martynowski (jeśli nie jest to tylko zbieżność nazwisk, to 1500 zł
dorzuciła jeszcze jego żona).
l

800 zł wpłacił Jacek Piechna,
kandydat na wójta Słupna (przegrał w pierwszej turze).

l

lll

Różne były kwoty wpłacane przez
pozostałych płockich radnych PiS:
l 3000 zł – taką kwotą fundusz
PiS wsparli: Tomasz Kolczyński,
Tomasz Korga, Marek Krysztoﬁak.
l 1845 zł przekazała nowa płocka
radna PiS Teresa Kijek, a...
l 1673 zł – też nowy w radzie
Edward Bogdan.
l 1500 zł – to z kolei wpłaty Leszka
Brzeskiego i Piotra Kubery.
Co ciekawe, hojne dla swojej partii
były także kandydatki, które do rady miasta się nie dostały (to tylko
dwa przykłady, choć jest ich więcej):
l 3150 zł – ofiarowała Jolanta
Ciarkowska, a...
l 2165 zł – wcześniejsza wieloletnia radna Barbara Smardzewska-Czmiel.
lll

Chcąc wykluczyć przypadkową
zbieżność nazwisk, dział danych
„Wyborczej” sprawdzał historyczne wpisy w KRS, oświadczenia
majątkowe, weryfikował adresy,
z których dokonywano wpłat.
Nie możemy zupełnie wykluczyć
zbieżności nazwisk, choć jest ona
bardzo, bardzo mało prawdopodobna. l
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Po remoncie nabrzeża

Morka. Kiedyś bagienn
– Wodniacy z Polski mówią: To był kiedyś port
szuwarowo-bagienny,
a teraz?! Teraz jest europejski! – cieszy się szef żeglarsko-motorowodnego
klubu Morka Sylwester Cichecki.
Anna Lewandowska

orka długo była solą w oku
ratusza, który podjął się
modernizacji płockiego nabrzeża wiślanego. Bo jak
do nowoczesnych, fajnych
bulwarów miał pasować brzydki budynek z równie nieatrakcyjnym zapleczem?
Zupełnie jakby modnisia do pięknej, drogiej sukni założyła wysłużone, rozklepane
buciska.
A jednak Morka dała radę i też przeszła
metamorfozę. Wcale udanie wpasowała się w nowy wiślany krajobraz. I teraz
zbiera efekty swojego poprawionego wizerunku.

M

REMONTOWALI OD LAT
Sylwester Cichecki wie, że było kiepsko. Ale
brakowało pieniędzy na porządny remont,
który można by było zrobić za jednym zamachem. Dlatego trwało to latami, po kawałku. – Dziś mogę już mówić o remoncie
kapitalnym – podkreśla Cichecki. – Zaczęliśmy dziewięć lat temu. Wymieniliśmy
w tym czasie piec centralnego ogrzewania
i całe c.o. w budynku, kompletnie zmodernizowaliśmy sanitariaty, zrobiliśmy salę
wykładową, wymieniliśmy okna, wyremontowaliśmy mieszkanie służbowe bosmana.
Jest nim Marian Wołowik. Mieszka tu, bo
przez cały rok, 24 godziny na dobę, musi
mieć baczenie na port.
To jednak w środku. Na zewnątrz obiekt
wciąż był brzydki. A przecież to bardzo
porządny budynek. Został zbudowany
w latach 60. ubiegłego wieku w konstrukcji
słupowo-szkieletowej, mało wrażliwej na
osiadanie. Z powodzeniem przetrwał wielką powódź w styczniu 1982 r. – Kiedy miasto
zabrało się za nabrzeże, musiało od nas odkupić część terenu pod tę inwestycję – opowiada dalej szef klubu. – A my te pieniądze
przeznaczyliśmy na poprawę wizerunku
budynku i jego otoczenia. Przede wszystkim
został docieplony dach, położyliśmy nową
elewację.
Elewacja jest jasnoszara i przypomina
kolor wiślanej wody. Ale członkowie klubu
wymyślili tę barwę, bo chcieli, by konweniowała z pobliskim amﬁteatrem. Wygląda to
bardzo ładnie, brakuje jeszcze tylko napisu
„Morka”. – Hm… – Cichecki trochę się zdziwił. – Jakoś to rzeczywiście przeoczyliśmy.
Trzeba będzie ten napis zrobić.
Powiększony jest plac manewrowy,
który został wyłożony ozdobnym polbrukiem. To już robota miasta. Sam klub dał
nowe ogrodzenie, wzdłuż którego posadził
ok. 200 krzewów. Są nowe bramy wjazdowe i hangarowe. No i doszły nowe pomosty: konstrukcje metalowe na pływakach,
z drewnianymi podłogami. – Teraz mamy

• Nasz nowy, większy port. A w tle – Morka z elewacją w kolorze eleganckiej szarości FOT. TOMASZ NIESŁUCHOWSKI / AGENCJA GAZETA

ich 17, a było 12, w stanie agonalnym – przyznaje Cichecki.

Wieści o remoncie
płockiego nabrzeża, portu
i samej Morki
rozeszły się jak fale
w wodniackim światku.
Ludzie już od czerwca zeszłego
roku dzwonili, żeby zaklepać
sobie miejsce.
– Zainteresowanie wzrosło
przynajmniej o 300 proc.,
teraz z bólem serca musimy
odmawiać chętnym,
bo brakuje nam
dla wszystkich miejsca
– opowiada
Sylwester Cichecki.

LUDZIE DZWONIĄ,
A TU MIEJSC BRAK
Wieści o remoncie płockiego nabrzeża, portu i samej Morki rozeszły się jak fale w wodniackim światku. Ludzie już od czerwca
zeszłego roku dzwonili, żeby zaklepać sobie miejsce. Głównie armatorzy małych
i dużych jachtów żaglowych i motorowych
z Warszawy, Łodzi, Zgierza. – Mamy np.
człowieka z Małopolski, który organizuje tygodniowe rejsy statkiem na trasach
Płock–Wyszogród i Płock–Włocławek. To
takie leniwe pływanie Wisłą, z przystankami na zwiedzanie i atrakcje. I on zamówił
sobie miejsce w naszym porcie właśnie na
wymianę turnusów – opowiada Sylwester
Cichecki. – W ogóle zainteresowanie wzrosło przynajmniej o 300 proc. Teraz z bólem
serca musimy odmawiać chętnym, bo brakuje nam dla wszystkich miejsca. A mamy
u siebie 27 łódek osób spoza klubu, kiedyś
było takich tylko siedem–osiem. Przygotowaliśmy też miejsca dla służb ratowniczych
i porządkowych – Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego, straży pożarnej
i policji.
Mają plany, by powiększyć pojemność
portu. Jak? Dobudowując pomosty. Teraz
w porcie może zacumować niecałe 100 jednostek, chcieliby więc zrobić miejsca dla
kolejnych 20, może 30 łódek. – Więcej będzie trudno, bo musielibyśmy już zatrudnić
drugiego bosmana, który by to wszystko
ogarnął – twierdzi Cichecki. – Chociaż… jak
wodniacka moda na płocką Wisłę będzie się
tak dalej rozwijać, to go zatrudnimy, choć
już nie w tym sezonie.

WSZYSTKO SIĘ
ZMIENIŁO, ZACHWYTOM
NIE MA KOŃCA
Cichecki aż się uśmiecha, kiedy opowiada,
że ci, którzy widzieli Morkę i bulwary przed
remontem i teraz, są po prostu zachwyceni.
– Mówią, że z portu szuwarowo-bagienne-

go staliśmy się portem europejskim – przekazuje opinie. – A będzie lepiej, bo już na
dniach nasze pomosty zostaną wyposażone
w prąd i wodę pitną.
Sam jest zdumiony, kiedy widzi tłumy na
nabrzeżu. Ludzie mają problem z zaparkowaniem, tylu ich zjeżdża nad Wisłę. Rodzice
z dziećmi, rowerzyści, rolkowcy. Ba, sporo
jest nawet osób niepełnosprawnych. Jeden
pan przyjeżdża wózkiem elektrycznym. – My
sobie nawet nie zdawaliśmy sprawy, że będzie to aż taka atrakcja dla płocczan – przyznaje szef klubu. – Przychodzą i do nas, przystają, oglądają łódki, komentują: ta ładna, ta
szybka, tamta wolniejsza... Ale na nabrzeżu
są też niedociągnięcia.
Najpoważniejsze jest takie, że wciąż nieczynne są toalety. Tego ludziom naprawdę
brakuje, szukają nieraz ratunku w Morce,
właściwie w Tawernie. Kiedy rozmawialiśmy z Sylwestrem Cicheckim, na tę niedogodność głośno narzekały dwie warszawianki, które wybrały się na wycieczkę do
Płocka. Poza tym jest za mało ławek i koszy
na śmieci. – My te wszystkie uwagi ludzi
przekazujemy do ratusza, rozmawiamy
o tym z miastem. I wiem, że coś robią, ławek
i koszy ma być więcej – twierdzi Cichecki.

Z WARSZAWY
NA PIEROGI
Może nie wszyscy o tym wiedzą, ale w Morce jest bardzo klimatyczna knajpka. Nazywa
się Tawerna. Od 2017 r. prowadzą ją Urszula
Magdziarz i jej mąż Tomasz. Oboje należą
do klubu, podobnie jak poprzedni ajenci.
Tawernę wiele lat temu wymyślił Leszek
Bartosik, też z Morki. Idea była taka, żeby
wodniacy mieli swoje miejsce, gdzie mogą
zjeść, napić się, pobawić wspólnie.
Pani Ula, kiedy przejęła lokal, zaczęła od
urządzenia go po swojemu. – Kocham starocie, rzeczy z duszą, klimatem – opowiada
nam przy szklaneczce zimnej wody, która
jest jak ambrozja w upalny dzień. – Jak tylko
coś takiego wypatrzę, muszę to mieć. Uratowałam na przykład panią Lemankową.
Kiedy będziecie w Tawernie, poszukajcie dwóch portretów nad oknem – kobiety
i chłopca. A było tak. Pani Lemankowa,
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a, dziś europejska
Wodna Formuła 1
• 6–7 lipca Morka i Płocki Okręgowy Związek
Żeglarski zapraszają nad Wisłę na Regaty
o Puchar Polski Jachtów Kabinowych, Płockie
Żeglarskie Grand Prix oraz Toyota Hybrid Cup.
Początek codziennie o godz. 10.
Sylwester Cichecki: – Ogromnie się cieszę,
że udało nam się w tym roku ściągnąć do
Płocka imprezę o randze Pucharu Polski.
Liczymy na udział 60–70 jachtów, to bardzo
dużo. Jestem pewien, że uczestnicy regat
rozniosą informacje o naszym nabrzeżu po
całej Polsce, bo cykl tych imprez rozgrywa się
od Soliny po Zalew Szczeciński. Te wyścigi
to coś na miarę Formuły 1. Przypłyną jachty
warte setki tysięcy złotych, w zawodach
startuje żeglarska elita naszego kraju. W tym
także polscy olimpijczycy. Bardzo możliwe, że
oni też pojawią się na Wiśle w Płocku. Bardzo
wszystkich zapraszam na te regaty.

• Tawerna i jej bar w kształcie łodzi FOT. TOMASZ NIESŁUCHOWSKI / AGENCJA GAZETA

sąsiadka z ul. Magdziarzów, zmarła. Część
rzeczy po nieboszczce zabrała rodzina,
reszta miała być po prostu wywieziona na
śmietnik. – Przechodzę i widzę w kontenerze te dwa portrety, matki i syna – opowiada pani Ula. – No nie, myślę sobie, ja
pani Lemankowej nie pozwolę tak wyrzucić! Zabrałam te obrazki i teraz ona jest tu
ze mną.

W wystroju lokalu są akcenty związane
z wodą – jakieś sieci zarzucone niedbale, acz
z wdziękiem na krzesło. Bar ma kształt łodzi. Ta łódź to akurat pomysł jeszcze Leszka
Bartosiaka. Ale głównym atutem Tawerny
jest oczywiście menu. – Ryby obowiązkowo:
sandacz i okoń nilowy – wylicza Urszula
Magdziarz. – Kotlet schabowy na smalcu
smażony oraz pierogi własnej roboty: z ka-

Km 33/17

OGŁOSZENIE O LICYTACJI
NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Monika Jasińska
ogłasza, że: dnia 17.07.2019 r. o godz. 8.30 w budynku Sądu
Rejonowego w Sierpcu mającego siedzibę 09-200 Sierpc, ul. Wiosny
Ludów 1, w sali nr 22, odbędzie się

druga licytacja
nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej grunty orne – dz. nr 9
(grunty orne i las z drzewostanem 25-letniej brzozy (900 m2) LsV, PsV, RV,
RVI, W o pow. 3,11 ha), dz. nr 26 (grunty orne RVIb, RV, W o pow. 1,03 ha),
dz. nr 91 (grunty orne ŁVI, PsV, RIVb o pow. 0,15 ha) o łącznej
pow. 4,29 ha
położonej: 09-226 Zawidz, Chabowo Świniary,
dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 33550 [NKW:
PL1E/00033550/4].
Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej
i gruntów rolnych. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 102 100,00 zł
(sto dwa tysiące sto złotych). Cena wywołania, tj. 2/3 sumy oszacowania,
wynosi 68 066,67 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć
67/100 złotych).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię
w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 10 210,00 zł
(dziesięć tysięcy dwieście dziesięć złotych). Rękojmia powinna być
złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków
uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do
prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można
uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Płocku
97 1020 3974 0000 5702 0318 7960 – najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby
wymienione w tym artykule. Nabywca licytowanej nieruchomości powinien
spełnić warunki opisane w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego – szczegółowe informacje dotyczące
warunków przystąpienia do licytacji można uzyskać bezpośrednio
w Kancelarii Komornika bądź telefonicznie (nr tel. 574 204 470).
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pustą z grzybami, z twarogiem, z mięsem,
ruskie, a w sezonie z truskawkami i borówkami, na słodko. No i deser – lody waniliowe
z gorącymi malinami.
Pierogi to najbardziej cenione z serwowanych tu dań. Czasem na te pierogi, schabowego czy inne specjały specjalnie przypływają żeglarze albo kajakarze ze stolicy.
Bo warto.

W Tawernie odbywają się w soboty dyskoteki do białego rana – tylko dla dorosłych,
czasem są szanty, niebawem oczekiwane są
koncerty na żywo, bo o współpracę z knajpką stara się piosenkarka z Łodzi. Jest grono
stałych bywalców, w wieku od 30 do 70+
lat, są i goście, którzy wpadają rzadziej.
W weekendy nie można nadążyć z obsługą.
Pani Ula twierdzi, że prowadzi Tawernę z miłości do wody, w innym miejscu
nie podjęłaby się takiego zadania. – Oboje
z mężem pływamy – mówi. – Mąż od wielu
lat ma żaglówkę, ale ja wolę silnik od żagli.
On jest marynarzem, opływa cały świat pod
różnymi banderami. Marynarzami byli też
jego ojciec i brat, to prawdziwe powołanie.
Kiedy jest tutaj, chce wracać na morze. A jak
jest tam, to tęskni do płockiej Wisły. Bo oboje z mężem traktujemy Tawernę jak nasze
trzecie dziecko. I bardzo doceniamy pomoc,
jaką dostaliśmy od mamy Eli, córki Natalii
i grupy naszych cudownych przyjaciół.
Z okazji remontu nabrzeża Tawerna też
przeszła przeobrażenie. Jej elewacja została
pomalowana podobnie jak Morka. Restauracja jest czynna przez cały rok, choć najwięcej gości jest oczywiście latem, głównie
wieczorami i w weekendy. Niektórzy organizują tu rodzinne uroczystości. Jest czynna codziennie od godz. 16 (niedawno była
otwierana już o godz. 13, ale to się zmieniło)
do 22. W soboty – w godz. 12–3. A w niedziele – od godz. 12 do 22.l
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Terapia zastępcza na koniec sezonu

Wanecki

Dwa Teatry

44. sezon Teatru Dramatycznego im.
Jerzego Szaniawskiego w Płocku dobiegł końca. Za nami osiem premier,
powrót Magdy Tomaszewskiej i debiut
Krzysztofa Misiaka w roli kierownika
muzycznego. „Teatr Małego Zwierciadła”, z którego trzeba żyć, ochoczo
współgrał z „Teatrem Snów”. Nie
wszystko jednak się udało.
Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, dyrektor Marek Mokrowiecki razem z autorem Bogdanem
Urbankowskim zafundowali nam nie
lada orzech do zgryzienia. Po pierwsze
nie teatr. Aktorzy praktycznie polegli
wszyscy. Nudna czytanka z kilkoma wpadającymi w ucho frazami
przedwojennej piosenki o pijących
za zdrowie szwoleżerach. W mojej
lekarskiej głowie został tylko ten
motyw, przerysowany z Hemarowskiego songu, że „jedno co warto, to
upić się warto”. „Gwiazdy rdzewieją
na dnie Wisły” to mógłby być wstęp do
choroby alkoholowej z rozpaczy nad
poziomem opowiadania o polskiej
historii. Wieloletni kierownik literacki
rodzimej sceny, pisarz, poeta, ﬁlozof,
laureat wielu nagród, w tym PTPT, nie
udźwignął po 30 latach od premiery
„Żelaznych kwiatów” jubileuszowego
wydarzenia teatralnego. Katastrofy nie
uratowała nawet scenograﬁa Krzysztofa Małachowskiego z lustrem wody
na scenie.
Świątecznego zadania z okazji
restytucji narodowej nie udźwignął
również Maciej Wojtyszko. „Fantazja
polska”, wystawiona gościnnie w reżyserii Bogdana Kokotka, pokazała Ignacego Jana Paderewskiego i jego żonę
w formule lichej komedii bulwarowej.
Światową prapremierę Sceny Polskiej
w Teatrze Cieszyńskim trzeba spisać
po stronie strat, mimo dużych starań
zespołu aktorskiego. Rola drobnych
zdarzeń w wielkich przemianach,
którą chciał uwypuklić autor, została
ośmieszona. Doszukiwanie się w niej
groteski jest, moim zdaniem, nadużyciem.
Z kronikarskiego obowiązku
odnotowuję debiut dramatyczny
płocczanki Barbary Klickiej w Teatrze
Narodowym. „Elementarz” w reżyserii
Piotra Cieplaka z główną rolą Edyty
Olszówki, to surrealistyczna zabawa
słowna. Niestety literackie kalambury,
dziwaczne abecadła i wyliczanki nie
realizują deklarowanego założenia, że
trzeba użyć skomplikowanych narzędzi, aby dotrzeć do czegoś prostego.
Spektakl „M. Zimińska” Leny Szatkowskiej i Marty Kunavar w reżyserii
Karola Suszki recenzowałem zaraz
po próbie generalnej. Do gustownego
saloniku urządzonego przez Dorotę
Cempurę zajrzałem jeszcze dwukrotnie. Muszę przyznać, że Magdalena
Tomaszewska jednoznacznie zasłużyła na tegoroczną Srebrną Maskę,
a przedstawienie z muzycznymi aranżacjami Edwarda Bogdana, nabrało
z czasem jeszcze większych rumieńców i stylu, w jakim nie powstydziłaby się go poprowadzić sama Mira.
Powtórzę zatem. Panie i Panowie!

• „Dwa teatry” w reżyserii Marka Mokrowieckiego FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Mania z domu Burzyńska powróciła
do Płocka razem z piosenkami, które
zachwycają. Płock, „cała Warszawa”
i Polska, „zobaczyć musi to… Jeszcze
nie jeden raz”.
Sylwestrowo-noworoczna farsa
oparta została na demolowaniu
scenograﬁi przygotowanej pieczołowicie przez Jacka Marię Hohensee.
W amatorskim przedstawieniu Kółka
Teatralnego przy Filii Politechniki
z gościnnym udziałem płockich
aktorów „Nic nie gra”. Autorzy: Henry
Lewis, Jonathan Sayer i Henry Shields
zadebiutowali sztuką w 2014 roku na
festiwalach w Londynie i Edynburgu.
Do naszego miasta przywiózł ją, ku
radości widowni, Stefan Friedmann.
Dla porządku należy wspomnieć, że
w innych miastach spektakl grany jest
pod tytułem „Prapremiera dreszczowca”. Niezależnie od tłumaczenia, warto
go obejrzeć przy Nowym Rynku 11.
Będą Państwo zadowoleni.
Z okazji Dnia Kobiet odbyła się
premiera kreacji zbiorowej „Młynarskiego ciut się chce”. Do „Piekiełka”
zaprosili: Julia Chętkowska, Hanna
Chojnacka-Gościniak, Szymon Kołodziejczyk, Krzysztof Misiak i Dominik
Zachaj. Idea i opracowanie aranżacji
bardzo dobre. Dobór repertuaru
dobry. Wykonanie różne. Wieczór
udany. Na pochwalę zasługuje dwoje
młodych aktorów, którzy bez rutyny
wykonali zawodowe zadanie. Julia
Chętkowska nareszcie doczekała się
scenicznej szansy i widać potencjał,
który czeka na kolejne propozycje
reżyserów. Szymon Kołodziejczyk
za dużo mówi, ale nieźle radzi sobie
z trudnymi wokalnie utworami. Nieoczekiwanie ﬁnałowy show kradnie
dyrektor Marek Mokrowiecki. Jego
„pucio, pucio”, mimika twarzy i taniec
na wczasach, zasługują na laur najlepszego mikroepizodu. Wyobrażam
sobie, że spektakl może być rozwojowy i za kilka miesięcy zostaniemy
zaproszeni na „suplement”. Młynarskiego nigdy za wiele, zwłaszcza gdy
znów trzeba robić swoje.
Z reżyserią Mariusza Pogonowskiego mam problem. „Związek
otwarty” Dario FO ma dobrą sceno-

„Dwa teatry” Jerzego Szaniawskiego pozytywnie
zaskakują. Wbrew obawom dyrektora nie taki dinozaur
straszny, jak go malują pesymiści. Oczywiście są
także słabsze sceny, nie zmienia to jednak faktu, że
„Dwa teatry” są wizytówką przemyślanej wizji Marka
Mokrowieckiego

graﬁę Doroty Cempury i wpisaną
w scenariusz dynamikę, którą umożliwia multimedialne okno. Spektakl,
przyjmowany przez widownię ze
śmiechem, jest niestety zbyt „zamknięty”. Za mało w nim literackich
gier, źródeł i kontekstów słownych,
za które FO dostał Nobla, a płoccy
realizatorzy zepsuli ﬁnałowym
songiem. Dramat trzeba zobaczyć,
aby przez kilkadziesiąt minut stąpać
po cienkiej linii między artyzmem
i kiczem, dając się uwodzić pozorną
otwartością i zamykając w pułapce stereotypów.
„Dwa teatry” Jerzego Szaniawskiego pozytywnie zaskakują. Wbrew
obawom dyrektora, nie taki dinozaur
straszny, jak go malują pesymiści.
Bardzo ciekawa scenograﬁa Aleksandry Szempruch. Dobra muzyka
Krzysztofa Misiaka. Instalacje wideo
Agaty Wałachowskiej za mało widoczne. Kilka wartych uwagi ról. Marek
Walczak w najwyższej formie. Kreacja
Woźnego pokazuje, jak doskonale grać
rolę drugoplanową. Świetna Matka
Hanny Zientary-Mokrowieckiej.
Na podium bezapelacyjnie pnie się
Szymon Kołodziejczyk. Cieszy aktorskie zaangażowania w epizodach.
Oczywiście są także słabsze sceny.
Nie zmienia to jednak faktu, że „Dwa
teatry” są wizytówką przemyślanej
wizji Marka Mokrowieckiego.
„Tajemniczy ogród” Burnetta
powraca za sprawą Stefana Szaciłowskiego. Ostatnia premiera sezonu
przygotowana dla dzieci i młodzieży,
wypadła w pierwszą niedzielę wakacji.
Zagrano raz i koniec. Jesienne wzno-

wienie będzie jak znalazł na rok szkolny. Spektakl ogląda się bezszelestnie,
co pozwala na efekt ciszy w pierwszej
części. Wiodącą rolę odgrywa Sylwia
Krawcówna jako Mary Lennox. Żywiołowość aktorki nadaje tempa rwanym
ﬂeszowo dialogom. W drugim planie nie zawiedli Walczak i Zientara.
Scenograﬁę opiszę hasłem: dwa łóżka
w krzakach. To trochę za mało, mimo
że w ogrodowym pomyśle Krzysztofa
Małachowskiego, rozpoznałem antysmogowe instalacje z mchu, co poniekąd realizowało podstawowe przesłanie o potrzebie świeżego powietrza,
abyśmy zdrowi byli.
Tymczasem PTPT zbliża się do
końca „Wieczorów Molierowskich”.
Miłośnicy Melpomeny obejrzeli już
Jacka Mąkę w Teatrze Miejskim
w Kielcach w roli Orgona w „Świętoszku” oraz Wojciecha Malajkata
w Teatrze Narodowym, który od
2006 roku już ponad 200 razy zagrał
Tartuffa. W Teatrze Powszechnym
w Łodzi podziwialiśmy kameralną
„Szkołę żon”. Podczas poniedziałkowych pokazów przypomnieliśmy
Bogusława Kobielę w niezapomnianej roli pana Jourdain w „Mieszczaninie szlachcicem”, „Zakochanego
Moliera” we francuskiej komedii
ﬁlmowej oraz Andrzeja Grabowskiego, którego „Chory z urojenia”, przez
lata grany na deskach Teatru Słowackiego w Krakowie, traﬁł do archiwum
Teatru TV.
We wrześniu rozpocznie się 207.
płocki sezon teatralny. l
Jarosław Wanecki lekarz, prezes Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru
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Płoccy single

Jakość życia w pojedynkę
Czy single w Płocku i okolicach są
szczęśliwi? Okazuje się, że wszystko
zależy m.in. od momentu życiowego,
wykształcenia. I od
tego, czy... chce się
żyć w pojedynkę.
Joanna Tybura

zeszłym roku
ratusz przekazał
płockim naukowcom dotacje na
przeprowadzenie badań, które mają im pomóc
w karierze. W gronie obdarowanych ludzi nauki była dr inż. Marlena Piekut, która na Politechnice
Warszawskiej Filii w Płocku prowadzi zajęcia z przedsiębiorczości
oraz analizy rynku i konsumenta.
Dr Piekut wzięła na warsztat jakość życia mieszkańców Płocka
i powiatu płockiego żyjących
w jednoosobowych gospodarstwach domowych. Jednym słowem – singli. Przeprowadziła
ankietę, w której pytała o ich zadowolenie z dochodów, sytuacji
mieszkaniowej, opieki zdrowotnej
itp. A o szczegółach badania opowiedziała „Wyborczej”.

W

ROZMOWA Z
DR MARLENĄ PIEKUT
JOANNA TYBURA: Podobno
singli – używam tego terminu
dla wszystkich, bez względu na
wiek, żyjących w jednoosobowych gospodarstwach domowych – jest coraz więcej?
DR MARLENA PIEKUT: To prawda. Według danych już co czwarte
gospodarstwo domowe jest jednoosobowe. A w ciągu najbliższych
lat ma ich być już ok. 36 proc. Jest
to ważna informacja dla przedsiębiorców, którzy muszą dostosować swoją ofertę do tej grupy
konsumentów, ale też wyzwanie
dla podmiotów publicznych. Potrzeba bowiem więcej mieszkań
i programów pomocy społecznej
dla osób starszych, którzy sami nie
będą w stanie sobie poradzić.
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A dziś jacy są ci płoccy single?
Zadowoleni z życia czy nie?
– Większość swoją sytuację
dochodową oceniła jako stabilną
(prawie 40 proc.), dobrą (27 proc.)
albo nawet bardzo dobrą (7 proc.).
Jednak są też tacy, którzy wskazali,
że żyje im się źle – tak, że trudno
związać koniec z końcem. To były głównie osoby starsze, mieszkające na wsi, z niższym poziomem wykształcenia.

Skąd wynika ta ich negatywna ocena?
– Z ich sytuacji materialnej. Niskie emerytury, pogarszający się
wraz z wiekiem stan zdrowia.
Sporo osób mieszkających na wsi
twierdzi, że nie odczuwa potrzeby korzystania z oferty kulturalnej czy rekreacyjnej. Ale tak jest,
że gdy nie mamy zaspokojonych
potrzeb niższego rzędu, to nie
myślimy o tych wyższych, do
jakich zalicza się kulturę. Negatywna ocena wynika też pewnie
z samotności, która jest efektem
sytuacji życiowej.
Gdy jesteśmy zmuszeni liczyć
każdą złotówkę, by ugotować
obiad, w ogóle nie przechodzi
nam przez myśl, że miło byłoby
iść do kina?
– Dokładnie tak jest. Do tego
w przypadku wsi dochodzi jeszcze rytm pracy. W wakacje jest
tam dużo do zrobienia. I gdy
przez całe życie okres letni był
tym czasem wzmożonego wysiłku, to na starość nikt nie myśli
o tym, by wyjechać na wakacje.
Na wsi jest też uboga infrastruktura rekreacyjno-kulturalna.
W mieście natomiast jakość życia
w jednoosobowych gospodarstwach domowych jest zdecydowanie lepsza.

• Dr Marlena Piekut

A czy można porównać jakość
życia singla do jakości życia niesingla?
– Można. Kiedyś zestawiłam
obiektywne dane dotyczące poziomu życia w różnych gospodarstwach domowych. Biorąc
pod uwagę na przykład wiek osób
prowadzących gospodarstwo domowe, to jeśli mamy osobę 35-letnią dobrze zarabiającą, w pierwszym przypadku singla, w drugim
osobę prowadzącą wielodzietne

Co jeszcze pokazały pani badania?
– Zwracałam uwagę m.in. na to,
jak subiektywnie swoją sytuację
oceniają osoby, których dochody
plasują się na różnych poziomach.
Okazało się, iż poziom dochodów
nie zawsze idzie w parze z poczuciem zadowolenia z życia. W grupie osób bardzo mało zarabiających były osoby bardzo zadowolone, ale też wśród tych z dużymi
dochodami byli wyjątkowo niezadowoleni.
Czyli niekoniecznie za wysoką
pensją idzie radość z życia?
– Tak, to prawda. Wszystko zależy
od tego, kogo pytamy, do jakich
grup społecznych porównuje się
ta osoba i jakie osiągała dochody
w przeszłości. Poza tym sukces
ﬁnansowy nakręca aspiracje. Ci,
którzy się bogacą, mogą odczuwać ciągły niedosyt. Niemniej jednak można stwierdzić, co zapewne nikogo nie zdziwi, że osoby lepiej zarabiające mają na wyższym
poziomie zaspokojone potrzeby
żywnościowe, mieszkaniowe,
zdrowotne. A mając te potrzeby
zaspokojone, łatwiej sięgnąć po
inne przyjemności, dające radość
z życia.
Z badań wynika także, że im
wyższe wykształcenie, tym wyższa ocena jakości życia.
– Zgadza się. Wykształcenie, obok
dochodu, jest najważniejszym
czynnikiem mającym wpływ na jakość życia. Krótko mówiąc – warto
studiować. Od siebie mogę dodać,
że warto wybierać studia na politechnice, ponieważ po nich łatwiej
dostać dobrą pracę.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

REKLAMA 33926568

Poziom dochodów nie
zawsze idzie w parze z
poczuciem zadowolenia
z życia. Sukces
finansowy nakręca
aspiracje. Ci, którzy się
bogacą, mogą odczuwać
ciągły niedosyt

gospodarstwo domowe, to ten dochód na osobę będzie oczywiście
wyższy w przypadku singla. Natomiast jeśli porównamy gospodarstwa osoby 75-letniej żyjącej
samodzielnie z osobą 75-letnią
prowadzącą dwuosobowe gospodarstwo domowe, to statystycznie
lepsza sytuacja będzie w gospodarstwie dwuosobowym. Przy
ocenie poziomu dochodów na
osobę w pierwszym przypadku
lepiej wypadnie więc 35-letni singiel, a w drugim 75-latek mieszkający ze współmałżonkiem. Nie
można jednak przełożyć tego na
zadowolenie z życia, to jest tylko
obiektywna ocena warunków
życia. A to, czy dana osoba jest
szczęśliwa, to już zupełnie inna kwestia, której nie badałam.
Wszystko zależy od człowieka.
Niektórzy świadomie wybierają
los singla. Chcą być niezależni,
nie zamierzają z nikim mieszkać.
I oni są szczęśliwi. Ale jeśli ktoś
nie chce być sam, poszukuje tej
drugiej osoby, to choćby dobrze
zarabiał i potrzeby materialne
i kulturalne miał zaspokojone na
wysokim poziomie, to i tak nie będzie czuć się w pojedynkę szczęśliwy. l
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Konkursy Płockiego Towarzystwa Fotograficznego

Niepokój fotografii
Na zdjęciu są cztery koty – dwa namalowane
na ścianie i dwa niby
realne, rzeczywiste, ale
jakby wychodzące z malunków.

my stworzyć w Płocku klan fotografów poszukujących.
Dlatego właśnie PTF organizuje co miesiąc konkursy na najlepszą fotograﬁę konceptualną. Od kiedy? – Od jakichś… 50 lat
– uśmiecha się Drzewiecki.
Tematy konkursów są faktycznie ambitne – w styczniu był np. „Niepokój w niezmąconej kompozycji”, w lutym „Intymne
fantazje”, w maju „Ogniskowa jako narzędzie kreacji”. W sierpniu tematem będzie
„Ruch chaotyczny”.
Nie trzeba być członkiem PTF, w konkursie może wziąć udział każdy. Wystarczy przyjść do Domu Darmstadt (tematy,
daty i godziny spotkań znajdziecie na
profilu PTF-u na Facebooku) i pokazać
swoje zdjęcie. Tak jak zrobiła np. Elżbieta
Gołębiewska, niezrzeszona, początkująca w dziedzinie fotografii. Na czerwcowy konkurs zatytułowany „Ulice Płocka
w fotograﬁi konceptualnej” – przyniosła
na niego właśnie zdjęcie z tajemniczymi
kotami. I wygrała!
Drugi był pan prezes i jego dziewczynka
o znaczącym spojrzeniu, trzecie miejsce zajęła Dorota Drzewiecka i jej wielowymiarowa brama.
A teraz – o zmienianiu świata. 6 lipca
Drzewiecki chce zaprosić na fotograﬁczny plener wszystkich, którzy nie mogą
pogodzić się z eksterminacją płockich
drzew. – Pójdziemy razem w miasto.
I zrobimy zdjęcie jakiegokolwiek człowieka w otoczeniu drzewa. Przytulonego do
konara, głaszczącego liście, ściskającego
gałęzie… Wszystko będzie zależało – no
właśnie! – od koncepcji fotograﬁa. Zdjęcia
wrzucimy potem na specjalnie założony
proﬁl na Facebooku. Będzie to nasz wyraz protestu przeciwko temu, co dzieje się
w mieście ze wszystkim, co zielone – mówi prezes PTF.
Tak więc – kto kocha drzewa i fotografię, niech w kalendarzu zaznaczy na
czerwono zaznaczy datę 6 lipca. Godziny i miejsca spotkania szukajcie na FB
PTF. l

Milena Orłowska

F

• Zwycięskie zdjęcie Elżbiety Gołębiewskiej

• Drugie miejsce – Jan Drzewiecki

• Trzecia nagroda – Dorota Drzewiecka

Naszemu Koledze

Tadeuszowi Ferensowi
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

AAAAA GINEKOLOG 1PEŁNA 1POMOC
515603450
Wizyty domowe (dorośli i młodzież)
lekarz medycyny Janusz Wojtczak
- specjalista chorób płuc
- specjalista chorób wewnętrznych
Tel. 24 264 33 05, kom. 606 261 393

Mamy
Pracowników ogólno-budowlanych, ZUS
praca, W-wa okolice, Łódź, 601 221 601
Zatrudnimy kierowców C+E trasa Hamburg
- Polska. Wszystkie weekendy w domu,
wysokie zarobki auta SCANIA.
Tel. 507 861 993.

składają
Dyrekcja i Pracownicy ENERGA – OPERATOR SA
Oddział w Płocku

3 i 4 lipca z „Wyborczą”

ATLAS DROGOWY
POLSKI 2019
Samodzielnie wybierz najlepszą
trasę, zaplanuj podróż
lub sprawdź wygodny objazd

Sprzedam ziemię rolną 12,34ha
k. Wyszogrodu nad Wisłą pow. płocki;
tel. 735 494 177; cena 470tys

cz 2.
w czwartek

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927641

Garaże blaszane, bramy garażowe montaż,
transport, gratis-raty www.konstal-garaze.pl
23 683 10 85, 24 368 32 17, 509 574 644
6NDOD

„Przez całe życie trzeba się uczyć umierać”
Seneka Młodszy

POLSKA
ATLAS SAMOCHO'2:<

Agroturystyka Puszcza Notecka,konie,kort,
basen,sauna, 604261664, ranchobonanza.pl

CZĘŚĆ POŁUDNIOWA

2

/2

Skala 1:300 000

DZIWNÓW WCZASY MORZE 50m
913 813 052 www.owzastal.pl
„MAZURY CUD NATURY” KOMFORTOWY
DOMEK LETNISKOWY NAD JEZIOREM
„DADAJ” K/OLSZTYNA WYNAJMĘ.
5 1 3 9 2 3 0 5 1 LUB (8 9) 5 3 9 1 1 0 9

2019

cz 1.
w środę

POLSKA
ATLAS SAMOCHODOWY

CZĘŚĆ PÓŁNOCNA

Ustka pok. w ośr. wypoczynk. 604-486-413
O G Ł O S Z E N I E W Ł A S N E W Y D A W C Y 33925390

1

/2

2019

Cena „Wyborczej” i każdej części atlasu 14,99 (z VAT 8%)

otograﬁa wygrała czerwcowy konkurs Płockiego Towarzystwa Fotograficznego na najlepsze zdjęcie
konceptualne. Ty także możesz
spróbować szczęścia w tej trudnej
dziedzinie. A 6 lipca, przy okazji, zawalczyć
o lepszy, zielony świat.
– Fotografia konceptualna to taka
całkiem zwyczajna fotografia, z małym
„ale”. Jej temat, motyw, idea, musi być
„przepuszczona” przez psychikę fotograﬁa. Zdjęcie musi zawierać jego koncepcję
– tłumaczy Jan Drzewiecki, płocki fotograf
i prezes PTF.
– Ale czy kiedy pstrykam smartfonem
kwiatka, to tam nie ma mojej koncepcji?
Ja wybrałam ujęcie, ja zrobiłam zbliżenie,
w końcu ja w ogóle zdecydowałam, że go
sfotografuję – pytam.
Okazuje się, że to nie takie proste.
– Zdjęcie kwiatka będzie konceptualne, jeśli postawi przed odbiorcą wyzwanie. Jeśli
wyczuwalny w nim będzie niepokój, jeśli
zawierać będzie niedopowiedzenie. Jeśli
widz poczuje np., że kwiat będzie zaraz
zdeptany, choć na zdjęciu nie widać żadnego buta – objaśnia jeszcze prezes towarzystwa. – Można dać odbiorcy wyraźne
wskazówki, można zostawić mu otwartą
furtkę do interpretacji. Ale przekaz musi
być. Wiem, to trudne. Ale na tym właśnie
nam zależy. Nie idziemy na łatwiznę. Chce-
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Rozmowa z prezesem Wisły

Idziemy zgodnie z planem
Co z nową umową
z Orlenem? Czy Arkadiusz Malarz dołączy do Wisły? Jeśli
nie, to jaki jest plan
na Thomasa Dahne?
ROZMOWA Z
JACKIEM KRUSZEWSKIM
ADAM MAŁACHOWSKI: Za kilka dni kończy się umowa sponsorska z Orlenem. Kiedy i czy
w ogóle możemy spodziewać się
jej przedłużenia?
JACEK KRUSZEWSKI, PREZES
WISŁY PŁOCK: Rozmowy trwają
od wielu tygodni. Odbyło się kilka
spotkań i w Płocku, i w Warszawie,
my przedstawiliśmy oczekiwania
co do nowej umowy, PKN Orlen zaprezentował nam swoje. Mogę z zadowoleniem stwierdzić, że jesteśmy
blisko osiągnięcia porozumienia.
Uda się podpisać ją na lepszych
warunkach niż dotychczas?
– Jeśli dojdzie do jej finalizacji,
a jest tego bardzo blisko, PKN
Orlen pozostanie strategicznym
sponsorem na kolejny sezon. Będzie to już czwarta umowa od
2016 r., czyli powrotu koncernu do
wspierania Wisły, i czwarta z lepszymi dla spółki niż wcześniejsze
warunkami. To niezwykle istotne,
biorąc pod uwagę to, że w minionym sezonie osiągnęliśmy znacznie gorszy wynik sportowy niż rok
wcześniej. Cieszę się więc, że PKN
Orlen wciąż nam ufa i chce nadal
wspierać klub, co według mnie
świadczy o tym, że nasza praca
jest doceniana. Oczywiście chcielibyśmy, żeby koncern zaangażował
się jak najmocniej w finansowanie Wisły i wierzymy, że w przyszłości tak będzie. Wiemy jednak,
jak trudna jest sytuacja na rynku
sponsorskim, jakim jesteśmy klubem, jakie osiągamy wyniki, jaka
jest szansa na rozwój Wisły, a także, co niezwykle ważne, na jakim
obiekcie gramy. Szanujemy więc
każdego sponsora i partnera.
Kiedy można spodziewać się oﬁcjalnych wieści na ten temat?
– Zgodnie z przepisami Ekstraklasy musimy zgłosić sponsorów
tzw. koszulkowych najpóźniej na
dwa tygodnie przed rozpoczęciem
rozgrywek. Finał rozmów jest bardzo blisko.
Będą nowe koszulki Wisły?
– Zagramy w tych samych podstawowych strojach co w poprzednim
sezonie, czyli niebieskich z poziomymi białymi pasami. W pewnym
stopniu zmienią się natomiast białe
stroje rezerwowe, które Adidas wykonuje obecnie specjalnie dla nas.
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Na rozbiórkę i budowę stadionu
wpłynęła jedna oferta. Firma,
która ją złożyła, wyceniła prace

na 166 mln zł brutto. Dobra wiadomość?
– Dla mnie znakomita, bo mało
kto liczył, że pojawi się oferta poniżej 180-190 mln. Podchodzimy
jednak do sprawy ostrożnie. Poczekajmy na weryﬁkację szczegółów
propozycji, na sprawdzenie, czy
stadion jest faktycznie taki, jaki był
przygotowany we wcześniejszej
koncepcji, czy zawiera wszystkie
elementy, jakich oczekujemy, że
nowy obiekt będzie miał. To może
potrwać kilka miesięcy. Kwota za
obiekt, który na pierwszy rzut oka
wygląda bardzo dobrze, naszym
zdaniem jest atrakcyjna. Biorąc
pod uwagę, że w budżecie jest zarezerwowane na budowę stadionu
ok. 100 mln zł, to są realne szanse
na to, by w Płocku powstał w końcu, tak jak w wielu innych polskich
miastach, stadion na miarę tych
czasów. Dodajmy, że mamy do czynienia ze sprawdzoną ﬁrmą, która
realizuje duże inwestycje w Polsce,
w tym m.in. stadion ŁKS-u, który
mieliśmy okazję obejrzeć przy okazji niedawnego sparingu. Gotowa
trybuna wygląda bardzo solidnie.
Miało nie być rewolucji w składzie, a z Wisłą pożegnało się już
10 piłkarzy...
– Nie ma rewolucji. Pożegnaliśmy
zawodników, których zweryfikowała liga, a przede wszystkim
trener Leszek Ojrzyński, bo to on
podejmował ostateczne decyzje
kadrowe. Z kluczowych graczy
w przyszłym sezonie nie zobaczymy jedynie Igora Łasickiego i żałujemy tego. Pracowaliśmy długo
nad jego transferem z Napoli, ale
nie udało się doprowadzić sprawy
do ﬁnału. Szkoda. Do zespołu dołączyło natomiast na dziś dziewięciu
piłkarzy, w tym trzech młodzieżowców, z którymi umowy podpisaliśmy już w poprzednim sezonie.
Są to Hubert Adamczyk, Damian
Michalski i Maciej Spychała.
Latem do Wisły dołączyli też doświadczeni piłkarze...
–...i przede wszystkim Polacy. I jest
to świadome działanie. Wcześniej
brakowało nam piłkarzy ogranych
i z odpowiednią charyzmą. Gdybyśmy ich mieli w składzie, to myślę, że nie musielibyśmy się bronić
przed spadkiem do ostatniej kolejki.
W nadchodzącym sezonie będziemy mieć w Wiśle mieszankę rutyny
z młodością, bo poza wspomnianą
trójką młodzieżowców trafili do
nas inni małolaci – Titas Milasius
i Olaf Nowak – oraz niezbyt przecież wiekowy Jakub Wrąbel, a to
najprawdopodobniej nie koniec.
Wzmacniamy, jak widać, głównie
defensywę, bo w poprzednim sezonie straciliśmy aż 58 bramek, co jest
dramatycznym wręcz wynikiem.
Musimy zrobić wszystko, żeby się
nie powtórzył. Dziś jesteśmy blisko
porozumienia się z włoskim Empoli w sprawie rocznego wypożyczenia Michała Marcjanika z opcją
transferu deﬁnitywnego.
Od dłuższego czasu mówi się, że
do Wisły dołączy 39-letni bram-

karz Arkadiusz Malarz. Dołączy?
– Na dziś mamy trzech dobrych
bramkarzy i sprowadzanie czwartego mija się z celem. Thomas Dahne
nie dogadał się w tym momencie
z klubem z Anglii, a ponieważ ma
jeszcze ważny kontrakt, wrócił do zespołu, choć początkowo nie trenował
na pełnych obrotach, bo w dalszym
ciągu narzekał na uraz, którego doznał w wiosennym meczu z Koroną
Kielce. Miał ostatnio robione badania, po których okazało się, że może
grać. Trenerzy jednak nie chcieli
początkowo ryzykować i narażać
zawodnika na pogłębienie kontuzji.

• Prezes Jacek Kruszewski po remisie w meczu z Zagłębiem Sosnowiec, który dał Wiśle utrzymanie w Ekstraklasie. Obok Oskar Zawada
FOT. TOMASZ NIESŁUCHOWSKI / AGENCJA GAZETA

To jaki jest plan na Thomasa Dahne?
– Rozmawiałem z jego agentem, który wciąż szuka mu klubu. Jeśli znajdzie, czy to w Polsce, czy za granicą,
nie będziemy robić zawodnikowi
przeszkód, pozwolimy mu odejść.
Mamy ustaloną kwotę, za którą jesteśmy w stanie oddać Thomasa.
Jeśli jednak jego sytuacja się nie
zmieni, będzie pełnoprawnym zawodnikiem Wisły, a o tym, kto wejdzie między słupki na inaugurację
z Górnikiem, zadecydują trenerzy. l
Rozmawiał Adam Małachowski

BURMISTRZ GMINY I MIASTA ŻUROMIN
Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

DY R E K T O R A
Po w i a t o w o - M i e j s k i e j B i b l i o t e k i P u b l i c z n e j w Ż u r o m i n i e
Stanowisko: Dyrektor Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie;
Miejsce pracy: Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie,
ul. Warszawska 4;
Wymiar czasu pracy: pełen etat;
Informacja dodatkowa: umowa na czas określony 4 lata.
Zakres podstawowych czynności
1. Kierowanie pracą Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej i reprezentowanie
jej na zewnątrz;
2. Wykonywanie zadań określonych w ustawie o bibliotekach oraz w statucie
Biblioteki;
3. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy Kodeksu Pracy w stosunku
do pracowników zatrudnionych w Bibliotece;
4. Gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi do realizacji
zadań Biblioteki, określonymi w Planie Finansowym Budżetu PowiatowoMiejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie na dany rok;
5. Gospodarowanie mieniem Biblioteki;
6. Podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lub zmian w sieci bibliotecznej;
7. Współpraca z instytucjami kultury, organizacjami i innymi placówkami
wspierającymi rozwój kulturalno-oświatowy;
8. Podejmowanie innych działań w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców
miasta w zakresie realizacji zadań statutowych biblioteki.
Wymagania niezbędne
1. Posiadać obywatelstwo polskie;
2. Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowany kierunek bibliotekarstwo,
kulturoznawstwo, kulturalno-oświatowy, pedagogiczny;
3. Posiadać udokumentowany, co najmniej 10-letni staż pracy, w tym co
najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4. Dysponowanie wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu pozabudżetowych
środków finansowych;
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
6. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
7. Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1
pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.)
Wymagania dodatkowe
1. Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników;
2. Znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz obowiązujących
zasad finansowo-księgowych, zamówień publicznych itp.
3. Umiejętność obsługi komputera;
4. Doświadczenie zawodowe w pracy w bibliotece;
5. Umiejętności interpersonalne: kreatywność, komunikatywność, samodzielność,
dyspozycyjność, motywacja do pracy.
II. Wymagane dokumenty:
1) pisemne zgłoszenie się do konkursu zawierające imię, nazwisko, numer
telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie swojej kandydatury;
2) pisemny autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego
funkcjonowania i rozwoju Biblioteki;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) życiorys (CV);
5) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje
(dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o zakończeniu kursów, certyfikaty);
6) kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
7) aktualne zaświadczenie wydane przez uprawnionego lekarza obraku przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz pisemne
oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.) oraz że aktualnie nie
toczy się postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Kandydat
wyłoniony w drodze konkursu, przed powołaniem, zobowiązany jest przedłożyć
zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
REKLAMA 33925751

9) pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz
o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
10)podpisane oświadczenie, że kandydat zapoznał się z zasadami
przechowywania dokumentacji aplikacyjnej po zakończeniu procesu naboru.
11)podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby postępowania konkursowego i klauzuli informacyjnej,
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych RODO, Dz.U. UE L 119, s. 1).
III. Informacje dodatkowe
1. Wnioski o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami
należy składać w terminie do dnia 29.07.2019 r.
2. Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem
zwrotnym i dopiskiem
„Konkurs – Dyrektor Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie”
w pok. 17 (sekretariat) Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie, 09-300 Żuromin,
pl. Józefa Piłsudskiego 3, w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30-15.30.
3. Koperty złożone po terminie nie będą otwierane.
4. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku
przeprowadzonego konkursu, zostaną dołączone do akt osobowych.
5. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą wydawane kandydatom
przez 1 miesiąc od daty zamieszczenia informacji o wynikach konkursu za
pokwitowaniem.
6. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną
zniszczone po upływie 1 miesiąca od daty zamieszczenia informacji o wynikach
konkursu.
7. O terminie i postępowaniu konkursowym uczestnicy zostaną poinformowani
indywidualnie.
8. Posiedzenie komisji, na którym będą przeprowadzane rozmowy z uczestnikami
konkursu, odbędzie się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia
posiedzenia komisji, na którym nastąpiło ustalenie spełnienia warunków
określonych w ogłoszeniu o konkursie przez uczestników konkursu lub
stwierdzenie uchybień lub braków w złożonych ofertach.
9. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Gminy
i Miasta Żuromin powoła Komisję Konkursową oddzielnym zarządzeniem.
10.Etapy konkursu:
1) I etap: sprawdzenie przez komisję ofert kandydatów pod względem formalnym
i dopuszczenie bądź odmowa dopuszczenia kandydatów do II etapu;
2) II etap: rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest nawiązanie bezpośredniego
kontaktu z kandydatem, weryfikacja wiedzy merytorycznej, informacji zawartych
w aplikacji oraz programie realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania
i rozwoju Biblioteki.
11.Komisja odrzuci kandydaturę osoby, która nie stawiła się na postępowanie
konkursowe.
12.Komisja wyłoni kandydata na Dyrektora Powiatowo-Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Żurominie, który zostanie zaproponowany Burmistrzowi
Gminy i Miasta Żuromin wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.
13.W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu albo jeżeli kandydat wyłoniony
w tym konkursie nie zostanie powołany na stanowisko dyrektora instytucji
kultury, organizator niezwłocznie ogłasza kolejny konkurs.
14.Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, przed powołaniem wyłonionego w drodze konkursu kandydata
na stanowisko dyrektora strony zawierają odrębną umowę w formie pisemnej,
określającą warunki organizacyjno-finansowe działalności biblioteki oraz
program jej działania. Odmowa zawarcia przez kandydata umowy powoduje
jego niepowołanie na stanowisko Dyrektora Powiatowo-Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Żurominie.
15.Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu i Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie.
16.Dodatkowe informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności
Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie można uzyskać
u Dyrektora ww. jednostki.
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Przed Unią
też była Unia
Mało kto pamięta, od czego się wszystko zaczęło. Jeszcze zanim Polska formalnie
przystąpiła do struktur zjednoczonej Europy, zanim rozpoczęły się negocjacje, konsultacje,
przygotowywania, już trafiały do nas środki z UE.
Najłatwiej wymieniać liczby, bo one nie kłamią, nie nadinterpretują,
nie ubarwiają. Ale równie łatwo rozejrzeć się wokoło i zamiast suchych liczb zobaczyć unijne flagi na wielu tablicach. Znajdują się
wszędzie tam, gdzie fundusze europejskie były i są obecne, gdzie samorządy, inwestorzy publiczni i prywatni potrafili sięgnąć po dotacje
europejskie.

Przed akcesją środki na inwestycje z Unii Europejskiej trafiały do Polski i na Mazowsze pod trzema hasłami: SAPARD, ISPA i PHARE. Były to tzw. programy przedakcesyjne.
SAPARD był unijnym programem finansowego wspierania strategii
dostosowywania rolnictwa do gospodarki rynkowej w dziesięciu krajach stowarzyszonych, oczekujących na członkostwo w Unii Europej-
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skiej. Działania tego programu skupione były na stymulowaniu rozwoju lokalnego na wsi poprzez projekty związane z różnicowaniem
działalności gospodarczej ludności wiejskiej, a także rozwojem infrastruktury na obszarach wiejskich.
Łącznie w ramach SAPARD zarejestrowano blisko 25 tys. umów na
kwotę około 5 mld złotych. Środki Unii pokrywały ok. 50% kosztów
przedsięwzięcia, resztę kosztów oraz podatek VAT pokrywał beneficjent.
ISPA miała na celu ujednolicenie poziomu infrastruktury technicznej
w zakresie transportu i ochrony środowiska. Działając podobnie do
unijnego Funduszu Spójności, pokrywała do 75% kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska: zwalczaniu zanieczyszczenia wód
i powietrza, pomocy w utylizacji odpadów, wsparcia we wprowadzaniu porządku prawnego ochrony środowiska, natomiast w zakresie
transportu – rozwoju infrastruktury transportowej, połączenia systemów komunikacyjnych z infrastrukturą krajów UE, budowy transeuropejskiej sieci transportowej.
PHARE był z kolei programem Komisji Europejskiej, powstałym w roku 1989 w celu udzielania materialnej pomocy państwom kandydującym do Wspólnot Europejskich.
Do roku 2000 z PHARE korzystało już 17 państw europejskich. Największym beneficjentem programu była Polska, dla której kwota w budżecie PHARE w okresie 1990–2003 wyniosła ok. 3,9 mld euro.
Nadszedł czas akcesji. 1 maja 2004 r.! Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Zostaliśmy objęci funduszami
strukturalnymi – w latach 2004-2006 był to Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich”, a potem Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 i obecnie obowiązujący na lata 20142020. Efekty tego wsparcia widać gołym okiem.

Środki unijne zmieniły oblicze mazowieckiej wsi
O wdrażaniu funduszy unijnych, zrównoważonym rozwoju całego Mazowsza i zmianach na mazowieckiej wsi rozmawiamy z Adamem
Struzikiem, marszałkiem województwa mazowieckiego.
Za nami kilkanaście lat wykorzystywania unijnych środków. Co
zmieniło się na wsiach i w małych miejscowościach po wstąpieniu
Polski do Unii Europejskiej?
Przyspieszyły inwestycje, nie tylko w miastach, ale właśnie także na
obszarach wiejskich. Początkowo stawialiśmy głównie na projekty infrastrukturalne – drogi, kanalizację, wodociągi, remonty szpitali
i szkół. Następnie mogliśmy skoncentrować się na innych pomysłach
– pozwalających stworzyć miejsca integrujące mieszkańców i zmieniających estetykę otoczenia. Udało się. Jest coraz piękniej – zmodernizowano wiele placów i rynków, dzieci bawią się na bezpiecznych
i kolorowych placach zabaw, wyremontowano i wyposażono świetlice
wiejskie, domy kultury i biblioteki. W wielu miejscowościach pojawiły się dobrze wyposażone targowiska, na których rolnicy mogą sprzedawać swoje produkty. Wymieniać można by bardzo długo, ale
wystarczy powiedzieć, że jakość i warunki życia na wsi znacznie się
poprawiły.
Mimo wielu obaw związanych z członkostwem w UE, opłaciło się.
Dużą rolę odegrały tu regiony, które sprawnie wykorzystywały fundusze unijne.
Oczywiście, wymagało to wiele pracy, ale skorzystali na tym wszyscy.
Najpierw musieliśmy nauczyć się skutecznie pozyskiwać te fundusze, opracowywać dobre programy, określić kryteria podziału itp. Ale
było warto, bo tylko od 2007 r. środki z UE pozwoliły Mazowszu na
zmodernizowanie i wybudowanie ponad 1,3 tys. km dróg, zakup ponad 5,6 tys. sztuk różnego typu sprzętu medycznego do szpitali czy
choćby zainwestowanie ponad 1,7 mld zł w przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Członkostwo w Unii Europejskiej pozwoliło nam

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

rozwinąć skrzydła, rozwijać się, zmieniać przestrzeń wokół, zniwelować różnice infrastrukturalne, gospodarcze, społeczne.
Własnym sumptem nie udałoby się tego osiągnąć?
W miarę możliwości przekazujemy środki w ramach naszych programów wsparcia np. na aktywizację sołectw czy tworzenie bazy sportowej. Jednak bez funduszy europejskich, przekazywanych na zasadzie

solidarności, pomocniczości i wyrównywania szans na wiele z tych
inwestycji czekalibyśmy jeszcze latami. Bo członkostwo Polski w Unii
Europejskiej, przyjęcie jej wartości, było spełnieniem naszych marzeń. Ogromną rolę w rozwoju terenów wiejskich odegrały środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To właśnie dzięki
PROW nowe, oświetlone ulice i chodniki, wyremontowane świetlice
wiejskie i centra wsi, odnowione zabytkowe kapliczki powoli stają
się normą w mazowieckich wsiach i małych miejscowościach.
Tak Pan sobie wyobrażał Mazowsze, gdy wstępowaliśmy do Unii
Europejskiej?
To, co osiągnęliśmy, przeszło moje oczekiwania. Jestem dumny, że
współczesne Mazowsze jest nowoczesne i konkurencyjne. Jesteśmy
jednym z najlepiej rozwijających się regionów europejskich i wytwarzamy prawie jedną czwartą polskiego PKB. Kiedy na początku funkcjonowania województwa przejęliśmy ok. 3 tys. km dróg wojewódzkich,
zaledwie 20 proc. z nich było w stanie możliwym do użytkowania.
Dzisiaj 70 proc. mazowieckich dróg jest w stanie dobrym. Znakomitym przykładem są również Koleje Mazowieckie, czyli jedna z najnowocześniejszych spółek kolejowych w Polsce, czy lotnisko
w Modlinie, z którego obecnie lata około 3 mln pasażerów rocznie.
Możemy pochwalić się największym potencjałem naukowo-badawczym, świetną ofertą edukacyjną, kulturalną i turystyczną. Nie zapominajmy też o tym, że Mazowsze to przede wszystkim region rolniczy.
W produkcji owoców i warzyw jesteśmy potentatem. Nasi rolnicy coraz częściej konkurują też na światowych rynkach chociażby zdrową
żywnością i ekologiczną produkcją. Dużo osiągnęliśmy, ale nie zamierzamy zwalniać tempa.

33927035.n

PLL 1

Reklama

Gazeta Wyborcza
Piątek, 28 czerwca 2019

11

Pierwsze kroki w nowej rzeczywistości
– czyli SPO-ROL 2004-2006
Po przystąpieniu do Unii Europejskiej obszary wiejskie mogły liczyć na duże wsparcie w ramach istniejących wtedy programów stworzonych dla państw członkowskich. – Początki
nie były łatwe – wspomina marszałek Adam Struzik – wszyscy uczyliśmy się zasad. Powiedziałbym, że SPO-ROL był taką „zerówką” przed dalszymi klasami. Ale zdaliśmy!
Pierwszym programem, z którego korzystało również Mazowsze, był
Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” (SPO-ROL
2004-2006). Był jednym z elementów realizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego określonej w Narodowym Planie Rozwoju. Oczywiście w pewnym sensie
istniejący wtedy Zintegrowany
Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) miał również
wpływ na rozwój obszarów wiejskich, ale SPO-ROL był z założenia programem dedykowanym do
tego zadania.
Miał przede wszystkim poprawić
konkurencyjność sektora rolnego
i wpłynąć na jego zrównoważony
rozwój i wesprzeć wielofunkcyjny
rozwój samych obszarów wiejskich. Jednym z celów było też
wsparcie przemysłu przetwórczego, co miało przełożyć się m.in.
na wzrost jego konkurencyjności,
a tym samym na wzmocnienie
pozycji rolnictwa.
Założono, że w latach 20042006 środki z UE, pochodzące

z Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, w połączeniu ze środkami krajowymi (budżet państwa, środki
samorządów oraz środki własne beneficjentów) wpłyną pozytywnie
na obszary wiejskie. Duża część programu realizowana była z poziomu krajowego. Jednak już wtedy część tzw. priorytetu 2, czyli Zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, była wdrażana przez zarządy
województw. Były to scalanie gruntów (w sumie zrealizowano dwa
projekty na kwotę ok. 1 mln zł wsparcia), odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (zrealizowano 267 projektów
na kwotę ok. 54 mln zł) i gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (31 umów z 33 mln zł unijnej dotacji).
Efekty w województwie mazowieckim były widoczne już po tym pierwszym programie. Powstało wtedy aż 111 tak ważnych z punktu widzenia lokalnych społeczności świetlic i domów kultury. Przybyło też 47
urządzonych terenów zielonych, parków, placów zabaw i innych
miejsc wypoczynków. Zbudowano również, odnowiono i urządzono
57 obiektów sportowych. Swoje oblicze zmieniło aż 99 centrów wsi
przez odnowienie lub budowę placów, parkingów, chodników, oświetlenia ulicznego itp. Wybudowano też lub przebudowano (w połączeniu
z remontem) 38 elementów małej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej, w tym systemów informacji wizualnej. To tylko część z rzeczy, które zmieniły się po pierwszych latach korzystania ze środków
z UE. Sam czas programowania trwał dużo krócej niż kolejne. Był to
przede wszystkim czas zarówno dla samorządu województwa, jak
i beneficjentów wdrażania się w procedury unijne, poznawania obowiązujących zasad, uczenia się wypełniania i oceniania wniosków.

SPO-ROL 2004-2006
w subregionie płockim

31 umów na
ok. 8,5 mln zł
Zmiany zaszły w:

15 świetlicach, domach kultury
13 obiektach małej infrastruktury turystycznej
4 placach miejskich, centrów wsi
3 placach zabaw
2 pomnikach historii
1 obiekcie sportowym

Ogromne zmiany na mazowieckiej wsi
– czyli czasy PROW 2007-2013
Kolejnym etapem w rozwoju mazowieckiej wsi był czas działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, który mazowieckiej
wsi przyniósł ogromne zmiany.
fot. Żelazna Studio

ne w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Samorząd województwa
wdrażał również tzw. oś Leader, w ramach której można było realizować różnego typu inwestycje – od „twardych” po „miękkie”.
Dziś właściwie w każdej gminie widać, że zaszły olbrzymie zmiany
– wyremontowane i oświetlone chodniki, zmodernizowane sieci wodociągowo-kanalizacyjne, rozbudowywana baza sportowa i rekreacyjno-wypoczynkowa, bezpieczne i atrakcyjne place zabaw, świetnie
doposażone biblioteki, bogata oferta kulturalna. Wszystko to jest
efektem zwiększonej aktywności mieszkańców i ich współpracy z lokalnym samorządem. Małe wspólnoty potrafiły o siebie zadbać.

PROW 2007-2013
w subregionie płockim

118 umów na
108,4 mln zł
W ramach działania Odnowa
i rozwój wsi powstało
w subregionie płockim:

Starania o odnowienie zabytków integrują społeczność lokalną – Drobin

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW
2007-2013) to kolejny program, który wspierał rozwój obszarów wiejskich. Dzięki dotacjom możliwe było dofinansowanie m.in. takich
przedsięwzięć jak budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
oczyszczalni ścieków, projektów obejmujących wykorzystanie energii
ze źródeł odnawialnych, a także szeroko pojęte kształtowanie przestrzeni publicznej.
Środki można było uzyskiwać w ramach czterech osi: Oś 1 Poprawa
konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Oś 4
– Leader. W każdej z tych osi część działań wdrażanych było przez
samorząd województwa.
– Poprzedni PROW, działający w latach 2007-2013, był sprawdzianem, który wszyscy przeszli pozytywnie. To ten rodzaj programu,
w którym efekty końcowe zależą od współpracy samorządów, mieszkańców i samorządu województwa, który zarządza częścią progra-

1 PLL

mu. Zmiany pokazują, że dużo się w tym czasie nauczyliśmy – podsumowuje marszałek Adam Struzik.
Mieszkańcy Mazowsza mogli w ostatnich latach widzieć, jak ich okolice zmieniają się dzięki środkom z UE. Do wykorzystania były pieniądze zarówno na tzw. projekty twarde, czyli inwestycje widoczne gołym
okiem, jak i na „projekty miękkie” – szkolenia, występy i festiwale.
Dzięki tym różnego typu dotacjom powstały m.in. kanalizacje, boiska
czy szlaki turystyczne. Unijne środki pozwoliły również mieszkańcom
obszarów wiejskich zrealizować wiele wydarzeń kulturalnych.
Wśród projektów ubiegających się o dotacje były m.in. te służące poprawie i rozwijaniu infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa – w tym Scalanie gruntów i Gospodarowanie rolniczymi
zasobami wodnymi. Poza tym realizowane były i są podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, czyli najczęściej projekty dotyczące budowy kanalizacji, wodociągów lub oczyszczalni ścieków, ale
też inwestycje związane z targowiskami. Działania w sposób wyraźny
zmieniające oblicze mazowieckiej wsi to najczęściej projekty realizowa-

29
26
16
6
2
2

świetlic
obiektów sportowych i placów zabaw
placów miejskich, centrów wsi
terenów zielonych i miejsc odpoczynku
ścieżki rowerowe
przebudowane zbiorniki wodne
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Drogi, kanalizacje, świetlice wiejskie i miejsca rekreacji
– czyli dalsze zmiany na wsi przy pomocy PROW 2014-2020

fot. arch. UMWM

Również w na lata 2014-2020 zaplanowano unijne wsparcie dla obszarów wiejskich. Nowy program przyniósł m.in. środki na inwestycje
w sieci wodne i kanalizacyjne, budowy targowisk, ale też ochronę zabytków czy inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne.
Nowością stały się dotacje na budowę lub modernizację dróg lokalnych.

Tylko w subregionie płockim z poprzedniego PROW powstało już 29 obiektów sportowych i placów zabaw

Pro gram Roz woju Obszarów Wiej skich (PROW) na lata 20142020 to jeden z unijnych programów, z których korzysta Mazowsze. – Po przed nie la ta po ka za ły, że ma zowiec cy
samorządowcy, organizacje pozarządowe i inne osoby, którym
za le ży na roz wo ju wsi, umie jęt nie się ga li po środ ki z PROW.
Zmiany, jakie się dokonały, są widoczne gołym okiem – mówi
mar sza łek Adam Stru zik. – Nowy PROW to w pew nym sen sie
kon ty nu a cja te go, co już zna my. Po jawi ła się jed nak bar dzo
oczekiwana nowość – dotacje na budowę i modernizację dróg
lokalnych.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW
2014-2020) to nadal dbanie o rozwój obszarów wiejskich. Tym razem
uwzględniono też zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi
i działania na rzecz klimatu. Celem jest m.in. odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa
oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu
w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.

Poza tym duży nacisk kładzie się teraz na ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. To

jeden z elementów poprawy konkurencyjności gospodarki rolnej.
Znalazły się też środki na pomoc
przy klęskach żywiołowych i katastrofach naturalnych, również
na ochronę gospodarstw rolnych
przed tego typu zdarzeniami.
W PROW 2014-2020 kontynuowane jest wsparcie projektów,
dzięki którym rozwija się przedsiębiorczość, odnawiana jest
przestrzeń wsi i małych miejscowości – wszystko zarówno
w ramach odrębnych działań,
jak również dzięki działaniu Leader. To ostatnie jest w pewnym sensie odpowiedzią na
głosy mieszkańców, bo jest
wdrażaniem Lokalnych Strategii
Rozwoju, uwzględniających oddolne inicjatywy społeczności
lokalnych.

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
(PROW 2014-2020):

26 umów na kwotę 13,2 mln zł
4 umowy na kwotę 7,3 mln zł
1 umowa na kwotę 840 tys. zł

– budowa lub modernizacja dróg lokalnych
– gospodarka wodno-ściekowa
– inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych
produktówbudowlane przeznaczone na cele
promocji lokalnych produktów

Ponad 2,3 mln zł na drogi lokalne
fot. M. Słaby

Dla mieszkańców drogi są bardzo oczekiwanymi inwestycjami. Od ich dobrego stanu zależy bezpieczeństwo, ale też możliwość dotarcia
do pracy czy szkoły.
Niestety, przebudowy i remonty są bardzo kosztowne. Nie dziwi więc
fakt, że samorządy lokalne szukają środków zewnętrznych. W tym roku po raz kolejny mogły sięgnąć po fundusze unijne w ramach PROW
2014-2020. Do tych z subregionu płockiego trafi ponad 2,3 mln zł.
W ramach konkursu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” powiaty, gminy lub ich związki mogły ubiegać się o dofinansowanie
w wysokości do 63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie do 3 mln zł. Zainteresowanie naborem było ogromne. Beneficjenci zgłosili projekty, których kwota przekraczała czterokrotnie pulę
środków. Do urzędu marszałkowskiego wpłynęło 167 wniosków
opiewających na kwotę ponad 165 mln zł. Ostatecznie dofinansowanie w kwocie 38 mln zł pozwoli zrealizować w sumie 40 inwestycji drogowych na całym Mazowszu. Wnioski zgłosiły również
samorządy z subregionu płockiego. W sumie otrzymają one ponad
2,3 mln zł na realizację 2 projektów.

Drogi, które zostaną
wyremontowane,
dzięki środkom
z PROW 2014-2020
W gminie Bodzanów – budowa i przebudowa dróg gminnych Wykowo-Białobrzegi (etap I dr. 291702W).
Dofinansowanie: 1 737 454 zł
W gminie Rościszewo – przebudowa dróg gminnych
w miejscowościach Rościszewo ul. Piłsudskiego, Września, Nowe Rościszewo.
Dofinansowanie: 637 562 zł

W maju br. wójt Bodzanowa Jerzy Staniszewski oraz skarbnik gminy Ewa Strzelczak podpisali z marszałkiem
Struzikiem i członek zarządu województwa Janiną E. Orzełowską umowę na unijną dotację do budowy drogi gminnej
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Głos mieszkańców się liczy
Nie tylko mieszkańcy miast mogą liczyć na wsparcie unijne, by zrealizować marzenia o założeniu własnej firmy, nowoczesnym domu
kultury czy też zmodernizowanych drogach. Dzięki programowi LEADER również mieszkańcy wsi mają szansę na wsparcie ważnych dla
nich inwestycji. Co więcej, mają realny wpływ na to, które z nich zostaną zrealizowane w pierwszej kolejności.
Co to jest LEADER?
LEADER to inicjatywa stworzona z myślą o rozwoju mazowieckich
wsi i miasteczek. Działa na zasadach partnerstwa oraz zaangażowania wspólnot lokalnych w pracę na rzecz swoich małych ojczyzn. Za daniem pro gramu jest prze de wszyst kim wspieranie
rozwoju społecznego i gospodarczego wsi, działalność na rzecz
ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego czy
też aktywizacja mieszkańców poprzez promowanie ich własnych
inicjatyw.
W grupie siła
Kluczową rolę w realizacji programu odgrywają lokalne grupy działania (LGD), czyli stowarzyszenia skupiające zarówno przedstawicieli
z sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego, jak i mieszkańców terenu, na którym działa LGD. Do takiej grupy mogą należeć
m.in. przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświatowych, kulturalnych, stowarzyszeń, organizacji, firm czy parafii z danego obszaru.
Zdanie innych się liczy
LGD odgrywają bardzo ważną rolę, ponieważ to one rozdysponowują
przyznane im środki unijne. Zanim jednak rozpoczną swoją misję,
przygotowują Lokalne Strategie Rozwoju, w których przedstawiają
konkretne plany i określają priorytety działań podejmowanych na swoim terenie. Te strategiczne dokumenty powstają we współpracy
z mieszkańcami i odwołują się do lokalnych uwarunkowań i zasobów, a ich wdrożenie poprzedzają konsultacje społeczne. Takie podejście umożliwia nie tylko dopasowanie realizowanych programów
do problemów lokalnych, ale też pomaga zdefiniować nowe, innowacyjne kierunki rozwoju.

przeznaczonych dla Mazowsza. Pieniądze te pochodzą z programów
PROW 2014-2020 oraz PO RYBY 2014-2020.
Ważny jest cel
Szansę na wsparcie przyznane przez LGD mają projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju. Ponadto działania muszą być zgodne
z przyjętym programem oraz z rozporządzeniem wykonawczym ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Instytucją zarządzającą PROW 20142020 jest bowiem właśnie ministerstwo.
Ogromną popularnością wśród beneficjentów programu LEADER cieszą się projekty związane z rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – zarówno te związane z podjęciem, jak
i rozszerzeniem działalności. Ponadto na wsparcie mogą liczyć m.in.
inwestycje związane z budową i przebudową publicznych dróg gminnych i powiatowych, wspieraniem zachowania dziedzictwa kulturowego, modernizacją zabytków, budową świetlic wiejskich, domów kultury
i placów zabaw czy innowacyjne szkolenia i kursy na temat zmian klimatycznych czy ochrony środowiska.
Z reguły wsparcie przyznawane jest w formie refundacji poniesionych
kosztów. Wyjątek stanowi dofinansowanie zakładania działalności
gospodarczej, gdzie wsparcie jest formą premii. Więcej informacji
na temat programu LEADER oraz mazowieckich LGD można znaleźć
na stronie www.mazowieckie.ksow.pl

Janina Ewa Orzełowska,
członek zarządu województwa mazowieckiego:
Wspólnoty lokalne odgrywają kluczową rolę w rozwoju mazowieckich wsi i miasteczek. Będąc blisko swoich mieszkańców, najlepiej wiedzą, z jakimi problemami się
borykają, jakie są ich potrzeby i oczekiwania. Mazowieckie
LGD, bo o nich mowa, tworzą ludzie przedsiębiorczy, kreatywni, aktywni i otwarci na współpracę. Wiedzą, jak zintegrować lokalną społeczność i wykorzystać jej potencjał
w inicjatywach prowadzonych na rzecz rozwoju swoich małych ojczyzn. Dlatego też to one podejmują decyzje o tym,
jakie inwestycje zasługują na wsparcie finansowe w ramach programu LEADER. I robią to skutecznie, bo z dnia
na dzień mazowiecka wieś zmienia swoje oblicze.

LGD na Mazowszu
Na terenie województwa mazowieckiego działa obecnie 29 LGD, które realizują program LEADER. Każda z nich w zależności od liczby
osób mieszkających na terenie ich działalności, otrzymała do rozdysponowania określoną wysokość środków unijnych z puli 320 mln zł
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Mamo, jeśli się zgodzisz, zdjęcie Twojego dziecka ukaże się w „Gazecie Wyborczej”

Michalina Zabielska
18.06.2019 r., 3980 g,
59 cm (T)

Mikołaj Krupiński 18.09.2019
r., 3770 g, 58 cm (T)

Anna Kowalska 18.06.2019 r.,
3480 g, 57 cm (T)

Lena Kędzierska 19.06.2019 r.,
3020 g, 51 cm (T)

Aleksandra Folgier
19.06.2019 r., 3290 g,
55 cm (T)

Martyna Laskowska
21.06.2019 r., 2890 g,
54 cm (T)

Julia Wiśniewska
19.06.2019 r., 3635 g,
57 cm (T)

Julia Modliborska
19.06.2019 r., 3095 g,
53 cm (T)

Witold Sochocki
19.06.2019 r., 3465 g,
58 cm (T)

Zosia Gulczyńska
18.06.2019 r., 4410 g,
64 cm (T)

Kornelia Jarzyńska
19.06.2019 r., 3530 g,
55 cm (T)

Julian Matczak 19.06.2019 r.,
3460 g, 58 cm (T)

Julian Lewandowski
20.06.2019 r., 3150 g,
56 cm (T)

Alicja Piekut 21.06.2019r.,
3360 g, 53 cm (W)

Jakub Nowakowski
21.06.2019 r., 2600 g,
48 cm (W)

Wojciech Bielański
18.06.2019 r., 2250 g,
48 cm (W)

Barbara Oskroba
22.06.2019 r., 2660 g,
48 cm (W)

Oliwia Szczepańska
21.06.2019 r., 3770 g,
58 cm (W)

Szymon Dolny 21.06.2019 r.,
4150 g, 58 cm (W)

Amelia Gralicka 21.06.2019 r.,
2790 g, 50 cm (W)

Gabriel Daczko 21.06.2019 r.,
3110 g, 56 cm (T)

Łucja Sobok 23.06.2019 r.,
2795 g, 53 cm (T)

Lena Wojtalewicz 21.06.2019
r., 2725 g, 52 cm (T)

Nikola Wiśniewska
21.06.2019 r., 3780 g,
58 cm (T)

Julia Kuśnierz 16.06.2019 r.,
3500 g, 54 cm (W)

Julia Sobierajska 16.06.2019
r., 3900 g, 55 cm (W)

Tymon Handze 18.06.2019 r.,
3410 g, 55 cm (W)

Maksymilian Kubiński
17.06.2019 r., 3075 g, 53 cm
(W)

T – Szpital Świętej Trójcy; W – Szpital Wojewódzki, fot. Tomasz Niesłuchowski, Piotr Hejke
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W MIEŚCIE

OD PIĄTKU DO CZWARTKU
28 czerwca - 4 lipca 2019

Robert Majewski *

C Z WA R T E K

Letnie granie

W KULTURALNY SPOSÓB

Moniuszko na eksport

Milena Orłowska
STARY RYNEK

5

Przez całe lato, w każdy
czwartek, na Startym Rynku będzie można posłuchać
muzyki na żywo. Zaczynamy
już 4 lipca – koncertem zespołu
Adre& The Giants.
Koncerty na starówce organizuje
Płocka Orkiestra Symfoniczna.
Będą zawsze w czwartek, zawsze
o godz. 18. I zawsze za darmo.
4 lipca w ramach Muzycznych
Czwartków na Płockiej Starówce wystąpi warszawski zespół
indiefolkowy Adre & The Giants.
Grupa inspiruje się Bobem Dylanem, Johnnym Cashem, The Lumineers czy Mumford & Sons. Ich
muzyka – jak zachęcają w PLOT

SOBOTA I NIEDZIELA

• Adre& The Giants

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

– to połączenie szczerych emocji,
ciepłego wokalu, harmonii skrzypiec i wiolonczeli oraz rytmu,

który aż prosi się, by wybijać.
Zespół jest laureatem festiwalu
Fama 2017.

Z W I E D Z A N I E I O D K RY WA N I E

Tajemnice spichlerzy
kich chętnych na spacery turystyczne do największych atrakcji
miasta – katedry, Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia, Muzeum
Mazowieckiego, Muzeum Diecezjalnego, Małachowianki,
ratusza. Owszem, mieszkańcy
Płocka z pewnością widzieli już
te miejsca, ale gdy o ich tajemnicach opowie przewodnik – patrzy
się na te skarby zupełnie innymi oczami.

STARÓWKA
W ten weekend można darmowo i z przewodnikiem
zwiedzić ciekawe zakątki
Płocka. W sobotę wybierzecie się na spacer do płockich spichlerzy, w niedzielę
wyruszycie szlakiem płockiego
oddziału PCK.
Projekt „Odkryj z nami Płock”
realizowany jest przez Płocką
Lokalną Organizację Turystyczną
od roku 2011. Co roku, gdy tylko
robi się cieplej, „odPLOTowi”
przewodnicy zabierają wszyst-

C O , G D Z I E ,
K I E D Y

• W starym spichlerzu nad Wisłą
działa oddział Muzeum Mazowieckiego FOT. PIOTR HEJKE / AGENCJA GAZETA

Spacery – sobotni i niedzielny – zaczynają się o godz. 12. Punkt zbiórki
– Stary Rynek.

K I N A
HELIOS

Seanse w Kinie
za Rogiem
Kino za Rogiem, sobota, godz. 17 i 19
Kameralne kino przy Jakubowskiego 10
zaprasza o godz. 17 na „Sztukę kochania.
Historię Michaliny Wisłockiej”, a o godz. 19
na francuskie „Do zobaczenia w zaświatach”.
Bilety są po 8 i 5 zł.

Żywot Mariana
Amfiteatr, sobota, godz. 20
„Żywot Mariana” to najnowsze dzieło
Kabaretu Neo-Nówka, spektakl pokazujący
losy statystycznego Mariana od narodzin aż po
jego kres. Program wzbogacony jest autorskimi
piosenkami i oprawą muzyczną w wykonaniu
zespołu Żarówki. Bilety znajdziesz w sieci, ich
ceny zaczynają się od 55 zł.

Rowerorewolucja
Ulice Płocka, niedziela, godz. 17.30

1 PL

Miłośnicy dwóch kółek spotykają się
na rogu Tumskiej i Kościuszki, a potem
wyruszają w kilkunastokilometrową trasę po
ulicach Płocka. Przejazd jest bezpłatny.

Wyszogrodzka 144, tel. 243633446

• Agent Kot (85) dubbing codz. 10, 15,
17.15;
• Anna (118) codz. 12.30, 17.45, 20.30;
• Filmowe Poranki: Krecik i Panda, cz.
2 niedz. 10.30;
• Godzilla II: Król potworów (132) pt.-śr.
20; czw. 20.45; dubbing codz. 15.30;
• Ja teraz kłamię (107) codz. 15.15, 19,
21.30;
• Kultura Dostępna: Ciemno, prawie
noc (114) czw. 13, 18;
• Laleczka (120) pt.-śr. 19.30, 21.45; czw.
20.15;
• Maraton strachu pt. 23;
• Men in Black: International (120) pt.śr. 12.15, 21; czw. 12.15;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz.
10.20;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing pt.-śr. 10.30, 13, 18.30; czw. 10.30;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt.-sob.,
pon.-śr. 10.40, 11.30, 12.45, 13.40, 14.50,
15.50, 17, 18; niedz. 11.30, 12.45, 13.40,
14.50, 15.50, 17, 18; czw. 10.40, 11.30, 12.45,
13.40, 14.50, 15.50, 17, 18.30;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 19.30;

REKLAMA 33924696

maja 1819 roku urodził się
Stanisław Moniuszko. 5
maja 1951 roku przyszedł
na świat wybitny francuski
pianista cypryjskiego pochodzenia Cyprien Katsaris. 5 maja
2019 roku Katsaris zagrał koncert
w hołdzie Moniuszce. W ten
sposób Francuz promował swój
najnowszy album „Moniuszko.
FOT. MATERIAŁY PRASOWE
Opera songs for piano”. Płyta dowodzi, że gdyby kompozycje takie
jak „Kozak”, „Dumki”, „Mazur” z opery „Halka” czy „Nokturn”
były grane przez pianistów w salach koncertowych świata,
mogłyby zyskać status międzynarodowych hitów. Jestem
przekonany, ze to wspaniałe nagranie wydatnie pomoże w rozpropagowaniu twórczości naszego kompozytora.
Katsaris wybrał na płytę wyjątkowe transkrypcje i fantazje
na tematy z pieśni i oper Stanisława Moniuszki, opracowane
przez różnych kompozytorów, m.in. Krügera, Krogulskiego,
Biernackiego czy Wolffa. Chociaż twórczość fortepianowa
twórcy „Strasznego Dworu” nie obejmuje wielu utworów,
wartość każdej z tych miniatur jest zadziwiająca. Mamy tu
prawdziwe skarby. Moniuszko wykształcił swój własny styl,
korzystając nie tylko z polskich pieśni i tańców ludowych, ale
i pełnymi garściami czerpał z europejskiej tradycji: sięgał po
ukraińskie dumki, włoskie villanelle i canzony.
Album otwiera „Mazur” z „Halki”, zagrany przez Katsarisa
z prawdziwie sarmackim temperamentem. Kolejne 24 miniatury pokazują, że zainteresowanie artysty muzyką Moniuszki
jest szczere i pozbawione rocznicowego kunktatorstwa. Katsaris gra te utwory z wielkim entuzjazmem, pokazując dobrze
znane słuchaczom oblicze pianisty o błyskotliwej technice,
nieprawdopodobnym poczuciu rytmu i sprężystości w prowadzeniu muzycznej narracji. Poza wirtuozerią Katsaris jest
szalenie muzykalnym interpretatorem Moniuszki i przepięknie odczytuje urocze drobiazgi, które kryją te miniatury.
„Moniuszko. Opera songs for piano” to album zarówno dla
amatorów oper Stanisława Moniuszki, jak i dla miłośników
muzyki fortepianowej. Mam nadzieję, że na fali odkrywania
nieznanego repertuaru renoma Katsarisa pomoże muzyce
Moniuszki zyskać należne jej uznanie nie tylko w Polsce, ale
i na całym świecie.

* Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogozinie, dyrygent chóru Vox
Singers

Płock
OD PIĄTKU DO NIEDZIELI

Letni Festiwal
Muzyczny

1

KATEDRA, MAŁACHOWIANKA,
MUZEUM MAZOWIECKIE
Mozart, Vivaldi i Beethoven, piosenki Niemena, Demarczyk i Grechuty,
Gershwin, polskie tanga… To
wszystko i o wiele więcej czeka was
na 21. Letnim Festiwalu Muzycznym.
– Festiwal wchodzi w kolejną dekadę swego istnienia – mówi Adam
Mieczykowski, dyrektor Płockiej
Orkiestry Symfonicznej, która
imprezę organizuje. – Jego charakter
ewoluował, ale zawsze przyświecała
nam zasada, by w jego trakcie prezentować muzykę typowo klasyczną
w najpiękniejszych płockich salach.
Tym razem będzie podobnie!
Pierwszy koncert, „Muzyczne Prawykonania” będzie już dziś, o godz.
19, w katedrze. Płocka orkiestra pod
dyrekcją Michała Dworzyńskiego zagra uwerturę do „Oberona” Webera,
VII Symfonię A-dur op.92 Beethovena
oraz – prapremierowo – „Wspośródwietrzne wstępowanie”, czyli koncert
na dwa ﬂety i orkiestrę autorstwa
współczesnego polskiego kompozytora Wojciecha Ziemowita Zycha.
– Jego muzyka charakteryzuje
się indywidualnym stylem, dużym
skupieniem i wręcz medytacyjnym

charakterem – zdradza Adam Mieczykowski.
W niedzielę o godz. 19, w auli
Małachowianki, piosenki Niemena,
Grechuty, Demarczyk zaśpiewa zespół wokalny Proforma pod dyrekcją
Marcina Wawruka.
We wtorek, o godz. 19, w Muzeum
Mazowieckim, Anna Gut, klarnecistka płockiej orkiestry, z towarzyszeniem Gabrieli Machowskiej na
fortepianie oraz Jacka Małachowskiego na akordeonie zaprezentuje
w koncercie „Magia muzyki kameralnej” kompozycje Gershwina
i Horovitza oraz polskie tanga
Warsa, Petersburskiego i Szpilmana
w niezwykłych aranżacjach.
Wielki ﬁnał festiwalu to niedziela,
7 lipca. Tego dnia, o godz. 19, POS
wróci do Małachowianki i z solistami – wiolonczelistkami Katarzyną
Beresińską i Joanną Olczyk oraz
klarnecistą Szymonem Parulskim
– zagra „Eine Kleine Nachtmusik”
Mozarta, Koncert na dwie wiolonczele g-moll RV 531 Vivaldiego
oraz Koncert klarnetowy A-dur KV
622 Mozarta.

Wstęp na wszystkie koncerty jest
wolny.

• Soliści dzisiejszego koncertu – Agata Kielar-Długosz i Łukasz Długosz
FOT. MATERIAŁY PRASOWE

SOBOTA

PIĄTEK

Drift pod osłoną nocy

Pogodny wernisaż

2

3

STADION WISŁY
45 zawodników z całej Europy w
sobotę od godz. 19 walczyć będzie
na stadionie Wisły o tytuł mistrza 3.
rundy Drift Masters European Championship. Czyli o to, kto najszybciej
pojedzie w ślizgu.
Organizatorzy podkreślają, że imprez
z serii Drift Masters European Championship w tym roku na całym kontynencie będzie tylko sześć. Ta polska,
wyjątkowa i unikalna, odbędzie się właśnie w Płocku, na torze zbudowanym
na stadionie im. Kazimierza Górskiego.
Podobno najtrudniejszym ze wszystkich, na jakich startują kierowcy.
Drift z pewnością zainteresuje
nawet tych, którzy na co dzień nie żyją
motoryzacją. To spektakularne widowisko – silniki ryczą, spod kół ścigających się aut idzie dym, publika szaleje.

• Drift na płockim stadionie FOT. PIOTR AUGUSTYNIAK / AG

W dodatku w Płocku wszystko będzie
działo się wieczorem, więc atmosfera
będzie podwójnie wyjątkowa. Wejście
na stadion jest od godz. 12, o godz. 14.30
otwiera się park maszyn.

Bilety dostaniecie na ebilet.pl, kosztują
od 45 zł.

PŁOCKA GALERIA SZTUKI
Malarstwo Doroty Goleniewskiej-Szelągowskiej nawiązuje do francuskiego sérénité
de l’esprit – pogody ducha. Odnajdź więc
wytchnienie w jej pejzażach.
Na wernisaż wystawy
prac artystki, zatytułowanej właśnie „Sérénité”, już dziś o godz.
18 zaprasza Płocka
Galeria Sztuki. – Ekspozycję tworzą przede
wszystkim pejzaże
wiejskie i miejskie oraz
martwe natury – zachęcają organizatorzy. – Tematy, kadry,
przedmioty są znakiem tęsknoty nie tylko
za pogodnym niebem,
ale i za indywidualnym • Jedna z prac artystki
FOT. MATERIAŁY PRASOWE
tempem życia.

1 PL

