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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.
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Płoccy single

Jakość 
życia 
w pojedynkę

Fotografia konceptualna

Niepokój 
zdjęcia 
ulicy

LETNI FESTIWAL 
MUZYCZNY 

I MUZYCZNE 
CZWARTKI NA 

STARÓWCE

Jak w Płocku i jego okolicach żyje się 
„samodzielnym”? To zależy, czy miesz-
kają w mieście, czy na wsi. Badania 
pokazały, że więcej powodów do narze-
kania mają ci drudzy.
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Na fotografi i są cztery koty – dwa namalo-
wane na ścianie i dwa niby realne, rzeczy-
wiste, ale jakby wychodzące z malunków. 
Fotografi a wygrała czerwcowy konkurs 
PTF-u na najlepsze zdjęcie konceptualne. 
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TYLKO U NAS

Kto i jakimi 
kwotami wsparł 
PiS…
… w trakcie samorządowej kam-
panii wyborczej w ub.r.? Wśród 
darczyńców są ludzie, którzy 
w kontrolowanych przez państwo 
spółkach i agencjach znaleźli pracę 
po tym, jak PiS przejął władzę, kan-
dydaci na radnych, burmistrzów, 
wójtów

Arkadiusz Adamkowski

Sprawozdanie finansowe z kampanii PiS 
w 2018 r. przekazała nam Państwowa Ko-
misja Wyborcza. Z dokumentu wynika, że 
w całym kraju tylko członkowie zarządów 
i nadzorów państwowych agencji i spółek 
przekazali na fundusz wyborczy partii Ja-
rosława 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 Wio-
letta 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 Jasińskie-
go, została kierownikiem projektu w dziale 

marketingu koncernu, pełniła funkcję dele-
gata prezesa PKN ds. lokalnej społeczności. 
W lutym ub.r. awansowała na kierownika 
działu sponsoringu społecznego i CSR w Or-
lenie. 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-procen-
towym udziałem Agencji Rynku Rolnego) 
w Nowych Proboszczewicach Maciej Ja-
błoński, wieloletni doświadczony samorzą-
dowiec, radny powiatu płockiego i członek 
zarządu powiatowego PiS.
l 5350 zł dorzucił na fundusz Paweł Kol-
czyński, kiedyś płocki, a potem wojewódz-
ki radny, najpierw jako członek PiS, następ-
nie Porozumienia Jarosława Gowina. Rok 
temu wolał być dalej prezesem zarządu 
Funduszu Rozwoju Spółek SA (został nim 
w sierpniu 2016 r.), którego jedynym akcjo-
nariuszem jest skarb państwa, niż znów 
starać się o mandat radnego. Od lipca ub.r. 
jest wiceprezesem Agencji Rozwoju Prze-
mysłu SA.
l 5328 zł podzielił się Paweł Pachniew-
ski – od grudnia 2014 do września 2016 r. 
zastępca burmistrza Gostynina, potem 
wiceprezes Płockiego Parku Przemysłowo-
-Technologicznego (desygnowany przez Or-
len), a od czerwca 2017 r. w zarządzie spółki 
Energa Logistyka. 

Ciąg dalszy listy  3
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Michał Kacprzak

Harcerz i historyk w Małachowiance

Niedawno 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 do-
brze, bo kłopoty z dzierżawą nad 
Wisłą to płocka tradycja.

Sięga ona czasów przedwojen-
nych, kiedy magistrat wydzier-
żawiał plażę miejską wytyczoną 
po stronie Radziwia. W zamian 
najemca mógł pobierać opłaty za 
korzystanie z kąpieliska, przewóz 
łodzią przez Wisłę i prowadze-
nie szatni. W teorii wyglądało 
to nieźle, ale niestety „Dziennik 
Płocki” z 21 lipca 1931 r. informo-
wał, 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 znajo-
mych 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 wielkie-
mu jednak zdziwieniu spotkano 
się z sprzeciwem przewoźni-
ka, który żądał po 20 groszy 
od osoby. Nieprawne żądanie 
przewoźnika bardzo gorąco 
poparł dzierżawca szatni miej-
skiej, wołając nawet »czy to 
jest sumienie żądać aby za 10 
groszy przewozić osobę w dwie 
strony«. Gdy zwrócono uwagę 
dzierżawcy szatni na ogłosze-
nie magistratu, oświadczył, iż 
jest ono przestarzałe, nie ma 
znaczenia i może takowe »za-
mazać«!”. 

Był sobie Płock

Nadwiślańskie 
dzierżawienie

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 profi lu na Face-
booku.

Trikens

Z roku na rok temperatura na na-
szej planecie wzrasta w zatrważa-
jącym tempie w związku z global-
nym 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 poszanowa-
niem dla przyrody i dla cyklistów. 
Ścieżki rowerowe nie muszą 
przecież być budowane w linii 

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

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. Betono-
we miasto.
Marta

Jeszcze parki zlikwidujcie, za-
miast trawy kostka brukowa 
i będzie bosko! Karetki jeszcze 
częściej będą jeździć, bo i tempe-
ratura w mieście będzie znacznie 
wzrastać. Już się wytrzymać nie 
da. Nawet o godz. 16 na placach 
zabaw zjeżdżalnie, bujaczki, są 
jak ogień gorące. Wszystko powy-
cinane. 

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” 

Anna 
Lewandowska

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 składo-
wisk. 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 wielo-
razowych opakowań, słyszą przeważnie – nie! Ale władze się 
przecież „postarały” – podniosły ceny reklamówek...l

Listy
Po co tyle kosić

Piotr Malczewski

Staram się jak najczęściej 
biegać. Robię to nad Wisłą, 

w okolicach amfi teatru, Sobótki, 
Wzgórza Tumskiego. Zastanawia 
mnie, czy naprawdę tam musi być 
tak często koszona trawa. Dlacze-
go roślinność tamtejsza musi być 
aż tak pielęgnowana? Przecież 
w ten sposób pozbawiamy owa-
dy pożywienia. W roślinności 
w tej okolicy spokojnie można 

wypatrzyć dzikie kwiaty, a prze-
cież 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. 

Plusy i minusy 
tygodnia

Fame Dance 
Festival

Od lat podziwiamy roz-
mach i wdzięk, z jakim 
siostry Staniszewskie, 
Małgorzata i Katarzyna, 
roztańczyły Płock. W ich 
Studiu Tańca „Fame” 
trenuje ponad pół ty-
siąca młodych ludzi, 
jeszcze więcej wystą-
piło tydzień temu na 
ósmym już Fame Dance 
Festivalu w amfi teatrze. 
Płock od tygodnia męczy 
się z upałami, walczy 
o drzewa, płacze po Jose 
Toledo. Ale to festiwal 
tańca w teatrze był wy-
darzeniem tygodnia.

Upał

Słowa nie wyrażą tej mę-
ki. 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 pożera-
jącą prąd klimą, zaja-
damy lody zapakowane 
w plastik i wycinamy 
drzewa, żeby zbudować 
sobie śliczne ścieżki ro-
werowe.
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Polityka i pieniądze

Hojni prezesi, dyrektorzy, radni
Na liście wpłacających 
na fundusz wyborczy PiS 
znajdziecie znane na-
zwiska – o wielu w ostat-
nich latach pisaliśmy, 
zwłaszcza o tych, którzy 
dostali intratne stanowi-
ska choćby w orlenow-
skich spółkach.

Arkadiusz Adamkowski

Czy to w ogóle legalne? – Takie za-
chowania nie są nielegalne ani za-
bronione, o ile wpłacający robią to 
z własnej woli, nie są do tego zmu-
szani – mówił „Wyborczej” prof. 
Marek Chmaj, konstytucjonalista 
z Uniwersytetu SWPS. – Można 
by mówić o naruszeniu zasad fi -
nansowania kampanii, gdyby uda-
ło 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. Par-
tia rządząca ma przewagę – dyspo-
nując stanowiskami i rozdając je 
na masową skalę, „kupuje” sobie 

przewagę fi nansową, opozycja ta-
kiej możliwości nie ma.

Oto dalszy ciąg listy wpłat:
l 5000 zł – tyle podarowali swojej 
partii: Andrzej Aleksandrowicz, 
płocki radny PiS, który praco-
wał przez 15 lat jako nauczyciel, 
a w listopadzie 2017 r. podstawów-
kę w Bielsku zamienił na Orlen 
Serwis, gdzie został kierownikiem 
projektu; Marcin Flakiewicz 
– jeszcze w 2015 r. pracował w Or-
lenie jako starszy opiekun klienta 
– dostał za to 104 tys. zł. W następ-
nym 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 – niedo-
szły płocki radny i – od 1 paździer-
nika – zastępca dyrektora Obszaru 
1 (Zachód) w Orlen Paliwach.
l 4900 zł przekazała Anna Dębska, 
nowa radna powiatu płockiego.
l 3500 zł to wpłata kolejnego miej-
skiego radnego Adama Modli-
borskiego – ze stołka asystenta 
senatora PiS Marka Martynow-
skiego przesiadł się na stanowisko 
młodszego specjalisty w dziale 
logistyki PKN Orlen. I o ile w 2015 
r. w biurze parlamentarzysty za-
robił na podstawie umowy zlece-
nia 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 orle-
nowskiej spółki. W efekcie w 2016 
r. zarobił w niej (przez osiem mie-
sięcy) 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 dele-
gatury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego i radna powiatu 
płockiego oraz sekretarz zarządu 
powiatowego PiS.
l 2557 zł podarowała Sylwia Sosiń-
ska, kandydatka na wójta Łącka.

l 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 Lewan-
dowska, kandydatka na radną po-
wiatu płockiego.
l 2000 zł przekazał Wojciech Mu-
czyński – 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 Rogac-
kim, znanym z tzw. afery madryc-
kiej), a od kwietnia 2019 r. – dyrek-
torem w Enerdze. O identycznej 
kwocie na fundusz wyborczy po-
myśleli też Albert Kołodziejski 
– od kwietnia ub.r. prezes Orlen 
Serwisu, a w ogóle z koncernem 
związany od 2016 r. (był dyrekto-
rem działu rozliczeń i rozwojów 
systemów sprzedaży oraz Biura 
Operacji Logistycznych), i kan-
dydatka na radną wojewódzką 
Agnieszka Krzętowska.
l 1500 zł wpłacił Krzysztof Szu-
mski, radny powiatu płockiego 
obecnej kadencji.
l 1000 zł dołożył senator Marek 
Martynowski (jeśli nie jest to tyl-
ko zbieżność nazwisk, to 1500 zł 
dorzuciła jeszcze jego żona).

l 800 zł wpłacił Jacek Piechna, 
kandydat na wójta Słupna (prze-
grał w pierwszej turze).

l l l

Różne były kwoty wpłacane przez 
pozostałych płockich radnych PiS:
l 3000 zł – taką kwotą fundusz 
PiS wsparli: Tomasz Kolczyński, 
Tomasz Korga, Marek Krysz-
tofi ak.
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 ra-
dy miasta się nie dostały (to tylko 
dwa przykłady, choć jest ich wię-
cej):
l 3150 zł – ofiarowała Jolanta 
Ciarkowska, a...
l 2165 zł – wcześniejsza wielolet-
nia radna Barbara Smardzew-
ska-Czmiel.

l l l

Chcąc wykluczyć przypadkową 
zbieżność nazwisk, dział danych 
„Wyborczej” sprawdzał historycz-
ne wpisy w KRS, oświadczenia 
majątkowe, weryfikował adresy, 
z których dokonywano wpłat. 
Nie możemy zupełnie wykluczyć 
zbieżności nazwisk, choć jest ona 
bardzo, bardzo mało prawdopo-
dobna. l

REKLAMA 33904836

• Wioletta Kulpa przekazała na 
fundusz wyborczy PiS 12 760 zł 

FOT. TOMASZ NIESŁUCHOWSKI / AGENCJA GAZETA
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– Wodniacy z Polski mó-
wią: To był kiedyś port 
szuwarowo-bagienny, 
a teraz?! Teraz jest euro-
pejski! – cieszy się szef że-
glarsko-motorowodnego 
klubu Morka Sylwester Ci-
checki.

Anna Lewandowska

M orka długo była solą w oku 
ratusza, który podjął się 
modernizacji płockiego na-
brzeża wiślanego. Bo jak 
do nowoczesnych, fajnych 

bulwarów miał pasować brzydki budy-
nek z równie nieatrakcyjnym zapleczem? 
Zupełnie jakby modnisia do pięknej, dro-
giej sukni założyła wysłużone, rozklepane 
buciska. 

A jednak Morka dała radę i też przeszła 
metamorfozę. Wcale udanie wpasowa-
ła się w nowy wiślany krajobraz. I teraz 
zbiera efekty swojego poprawionego wi-
zerunku.

REMONTOWALI OD LAT
Sylwester Cichecki wie, że było kiepsko. Ale 
brakowało pieniędzy na porządny remont, 
który można by było zrobić za jednym za-
machem. Dlatego trwało to latami, po ka-
wałku. – Dziś mogę już mówić o remoncie 
kapitalnym – podkreśla Cichecki. – Zaczę-
liśmy dziewięć lat temu. Wymieniliśmy 
w tym czasie piec centralnego ogrzewania 
i całe c.o. w budynku, kompletnie zmoder-
nizowaliśmy sanitariaty, zrobiliśmy salę 
wykładową, wymieniliśmy okna, wyremon-
towaliśmy 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 wiel-
ką powódź w styczniu 1982 r. – Kiedy miasto 
zabrało się za nabrzeże, musiało od nas od-
kupić część terenu pod tę inwestycję – opo-
wiada 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 konwenio-
wała z pobliskim amfi teatrem. Wygląda to 
bardzo ładnie, brakuje jeszcze tylko napisu 
„Morka”. – Hm… – Cichecki trochę się zdzi-
wił. – Jakoś to rzeczywiście przeoczyliśmy. 
Trzeba będzie ten napis zrobić.

Powiększony jest plac manewrowy, 
który został wyłożony ozdobnym polbru-
kiem. To już robota miasta. Sam klub dał 
nowe ogrodzenie, wzdłuż którego posadził 
ok. 200 krzewów. Są nowe bramy wjazdo-
we i hangarowe. No i doszły nowe pomo-
sty: konstrukcje metalowe na pływakach, 
z drewnianymi podłogami. – Teraz mamy 

ich 17, a było 12, w stanie agonalnym – przy-
znaje Cichecki.

LUDZIE DZWONIĄ, 
A TU MIEJSC BRAK
Wieści o remoncie płockiego nabrzeża, por-
tu i samej Morki rozeszły się jak fale w wod-
niackim światku. Ludzie już od czerwca 
zeszłego roku dzwonili, żeby zaklepać so-
bie miejsce. Głównie armatorzy małych 
i dużych jachtów żaglowych i motorowych 
z Warszawy, Łodzi, Zgierza. – Mamy np. 
człowieka z Małopolski, który organizu-
je tygodniowe rejsy statkiem na trasach 
Płock–Wyszogród i Płock–Włocławek. To 
takie leniwe pływanie Wisłą, z przystanka-
mi na zwiedzanie i atrakcje. I on zamówił 
sobie miejsce w naszym porcie właśnie na 
wymianę turnusów – opowiada Sylwester 
Cichecki. – W ogóle zainteresowanie wzro-
sło przynajmniej o 300 proc. Teraz z bólem 
serca musimy odmawiać chętnym, bo bra-
kuje nam dla wszystkich miejsca. A mamy 
u siebie 27 łódek osób spoza klubu, kiedyś 
było takich tylko siedem–osiem. Przygoto-
waliśmy 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 jed-
nostek, chcieliby więc zrobić miejsca dla 
kolejnych 20, może 30 łódek. – Więcej bę-
dzie 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 – prze-
kazuje 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 zaparko-
waniem, 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 bę-
dzie to aż taka atrakcja dla płocczan – przy-
znaje szef klubu. – Przychodzą i do nas, przy-
stają, oglądają łódki, komentują: ta ładna, ta 
szybka, tamta wolniejsza... Ale na nabrzeżu 
są też niedociągnięcia.

Najpoważniejsze jest takie, że wciąż nie-
czynne są toalety. Tego ludziom naprawdę 
brakuje, szukają nieraz ratunku w Morce, 
właściwie w Tawernie. Kiedy rozmawiali-
śmy z Sylwestrem Cicheckim, na tę niedo-
godność głośno narzekały dwie warsza-
wianki, 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 Mor-
ce 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 sta-
rocie, 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. Urato-
wałam na przykład panią Lemankową.

Kiedy będziecie w Tawernie, poszukaj-
cie dwóch portretów nad oknem – kobiety 
i chłopca. A było tak. Pani Lemankowa, 

Po remoncie nabrzeża

Morka. Kiedyś bagienn

• Nasz nowy, większy port. A w tle – Morka z elewacją w kolorze eleganckiej szarości FOT. TOMASZ NIESŁUCHOWSKI / AGENCJA GAZETA
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w wodniackim światku. 
Ludzie już od czerwca zeszłego 

roku dzwonili, żeby zaklepać 
sobie miejsce. 

– Zainteresowanie wzrosło 
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odmawiać chętnym, 
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dla wszystkich miejsca 

– opowiada 
Sylwester Cichecki. 
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sąsiadka z ul. Magdziarzów, zmarła. Część 
rzeczy po nieboszczce zabrała rodzina, 
reszta miała być po prostu wywieziona na 
śmietnik. – Przechodzę i widzę w konte-
nerze te dwa portrety, matki i syna – opo-
wiada pani Ula. – No nie, myślę sobie, ja 
pani Lemankowej nie pozwolę tak wyrzu-
cić! 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 ło-
dzi. 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-

pustą z grzybami, z twarogiem, z mięsem, 
ruskie, a w sezonie z truskawkami i borów-
kami, na słodko. No i deser – lody waniliowe 
z gorącymi malinami.

Pierogi to najbardziej cenione z serwo-
wanych tu dań. Czasem na te pierogi, scha-
bowego czy inne specjały specjalnie przy-
pływają żeglarze albo kajakarze ze stolicy. 
Bo warto. 

W Tawernie odbywają się w soboty dys-
koteki do białego rana – tylko dla dorosłych, 
czasem są szanty, niebawem oczekiwane są 
koncerty na żywo, bo o współpracę z knajp-
ką 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 Tawer-
nę 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 obo-
je 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. Restau-
racja jest czynna przez cały rok, choć naj-
więcej gości jest oczywiście latem, głównie 
wieczorami i w weekendy. Niektórzy orga-
nizują tu rodzinne uroczystości. Jest czyn-
na 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 niedzie-
le – od godz. 12 do 22.l

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
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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).

REKLAMA 33926510
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44. sezon Teatru Dramatycznego im. 
Jerzego Szaniawskiego w Płocku do-
biegł końca. Za nami osiem premier, 
powrót Magdy Tomaszewskiej i debiut 
Krzysztofa Misiaka w roli kierownika 
muzycznego. „Teatr Małego Zwier-
ciadła”, z którego trzeba żyć, ochoczo 
współgrał z „Teatrem Snów”. Nie 
wszystko jednak się udało.

Z okazji 100-lecia odzyskania nie-
podległości, dyrektor Marek Mokro-
wiecki razem z autorem Bogdanem 
Urbankowskim zafundowali nam nie 
lada orzech do zgryzienia. Po pierwsze 
nie teatr. Aktorzy praktycznie polegli 
wszyscy. Nudna czytanka z kilko-
ma wpadającymi w ucho frazami 
przedwojennej piosenki o pijących 
za zdrowie szwoleżerach. W mojej 
lekarskiej głowie został tylko ten 
motyw, przerysowany z Hemarow-
skiego 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, fi lozof, 
laureat wielu nagród, w tym PTPT, nie 
udźwignął po 30 latach od premiery 
„Żelaznych kwiatów” jubileuszowego 
wydarzenia teatralnego. Katastrofy nie 
uratowała nawet scenografi a Krzysz-
tofa Małachowskiego z lustrem wody 
na scenie.

Świątecznego zadania z okazji 
restytucji narodowej nie udźwignął 
również Maciej Wojtyszko. „Fantazja 
polska”, wystawiona gościnnie w reży-
serii Bogdana Kokotka, pokazała Igna-
cego 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, naduży-
ciem. 

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 narzę-
dzi, aby dotrzeć do czegoś prostego. 

Spektakl „M. Zimińska” Leny Szat-
kowskiej i Marty Kunavar w reżyserii 
Karola Suszki recenzowałem zaraz 
po próbie generalnej. Do gustownego 
saloniku urządzonego przez Dorotę 
Cempurę zajrzałem jeszcze dwukrot-
nie. Muszę przyznać, że Magdalena 
Tomaszewska jednoznacznie zasłu-
żyła na tegoroczną Srebrną Maskę, 
a przedstawienie z muzycznymi aran-
żacjami Edwarda Bogdana, nabrało 
z czasem jeszcze większych rumień-
ców i stylu, w jakim nie powstydzi-
łaby się go poprowadzić sama Mira. 
Powtórzę zatem. Panie i Panowie! 

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 
scenografi i przygotowanej pieczoło-
wicie 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 dreszczow-
ca”. Niezależnie od tłumaczenia, warto 
go obejrzeć przy Nowym Rynku 11. 
Będą Państwo zadowoleni.

Z okazji Dnia Kobiet odbyła się 
premiera kreacji zbiorowej „Młynar-
skiego ciut się chce”. Do „Piekiełka” 
zaprosili: Julia Chętkowska, Hanna 
Chojnacka-Gościniak, Szymon Koło-
dziejczyk, 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. Nie-
oczekiwanie fi nałowy show kradnie 
dyrektor Marek Mokrowiecki. Jego 
„pucio, pucio”, mimika twarzy i taniec 
na wczasach, zasługują na laur naj-
lepszego mikroepizodu. Wyobrażam 
sobie, że spektakl może być rozwo-
jowy i za kilka miesięcy zostaniemy 
zaproszeni na „suplement”. Młynar-
skiego nigdy za wiele, zwłaszcza gdy 
znów trzeba robić swoje.

Z reżyserią Mariusza Pogonow-
skiego mam problem. „Związek 
otwarty” Dario FO ma dobrą sceno-

grafi ę Doroty Cempury i wpisaną 
w scenariusz dynamikę, którą umoż-
liwia multimedialne okno. Spektakl, 
przyjmowany przez widownię ze 
śmiechem, jest niestety zbyt „za-
mknięty”. Za mało w nim literackich 
gier, źródeł i kontekstów słownych, 
za które FO dostał Nobla, a płoccy 
realizatorzy zepsuli fi nałowym 
songiem. Dramat trzeba zobaczyć, 
aby przez kilkadziesiąt minut stąpać 
po cienkiej linii między artyzmem 
i kiczem, dając się uwodzić pozorną 
otwartością i zamykając w pułap-
ce stereotypów.

„Dwa teatry” Jerzego Szaniawskie-
go pozytywnie zaskakują. Wbrew 
obawom dyrektora, nie taki dinozaur 
straszny, jak go malują pesymiści. 
Bardzo ciekawa scenografi a Alek-
sandry Szempruch. Dobra muzyka 
Krzysztofa Misiaka. Instalacje wideo 
Agaty Wałachowskiej za mało widocz-
ne. 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 aktor-
skie 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 Szaci-
łowskiego. 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 szkol-
ny. Spektakl ogląda się bezszelestnie, 
co pozwala na efekt ciszy w pierwszej 
części. Wiodącą rolę odgrywa Sylwia 
Krawcówna jako Mary Lennox. Żywio-
łowość aktorki nadaje tempa rwanym 
fl eszowo dialogom. W drugim pla-
nie nie zawiedli Walczak i Zientara. 
Scenografi ę opiszę hasłem: dwa łóżka 
w krzakach. To trochę za mało, mimo 
że w ogrodowym pomyśle Krzysztofa 
Małachowskiego, rozpoznałem anty-
smogowe instalacje z mchu, co ponie-
kąd realizowało podstawowe przesła-
nie 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 „Świę-
toszku” 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 poniedział-
kowych pokazów przypomnieliśmy 
Bogusława Kobielę w niezapomnia-
nej roli pana Jourdain w „Mieszcza-
ninie szlachcicem”, „Zakochanego 
Moliera” we francuskiej komedii 
fi lmowej oraz Andrzeja Grabowskie-
go, którego „Chory z urojenia”, przez 
lata grany na deskach Teatru Słowac-
kiego w Krakowie, trafi ł do archiwum 
Teatru TV.

We wrześniu rozpocznie się 207. 
płocki sezon teatralny. l
Jarosław Wanecki lekarz, prezes Płoc-
kiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru

W
an

ec
ki

Terapia zastępcza na koniec sezonu

Dwa Teatry 

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

„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
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Płoccy single

Jakość życia w pojedynkę
Czy single w Płoc-
ku i okolicach są 
szczęśliwi? Okazu-
je się, że wszystko 
zależy m.in. od mo-
mentu życiowego, 
wykształcenia. I od 
tego, czy... chce się 
żyć w pojedynkę.

Joanna Tybura

W zeszłym roku 
ratusz przekazał 
płockim naukow-
com dotacje na 
przeprowadze-

nie badań, które mają im pomóc 
w karierze. W gronie obdarowa-
nych ludzi nauki była dr inż. Mar-
lena Piekut, która na Politechnice 
Warszawskiej Filii w Płocku pro-
wadzi zajęcia z przedsiębiorczości 
oraz analizy rynku i konsumenta. 
Dr Piekut wzięła na warsztat ja-
kość życia mieszkańców Płocka 
i powiatu płockiego żyjących 
w jednoosobowych gospodar-
stwach domowych. Jednym sło-
wem – singli. Przeprowadziła 
ankietę, w której pytała o ich za-
dowolenie z dochodów, sytuacji 
mieszkaniowej, opieki zdrowotnej 
itp. A o szczegółach badania opo-
wiedziała „Wyborczej”. 

ROZMOWA Z 
DR MARLENĄ PIEKUT

JOANNA TYBURA: Podobno 
singli – używam tego terminu 
dla wszystkich, bez względu na 
wiek, żyjących w jednoosobo-
wych gospodarstwach domo-
wych – jest coraz więcej?
DR MARLENA PIEKUT: To praw-
da. Według danych już co czwarte 
gospodarstwo domowe jest jedno-
osobowe. A w ciągu najbliższych 
lat ma ich być już ok. 36 proc. Jest 
to ważna informacja dla przed-
siębiorców, którzy muszą dosto-
sować swoją ofertę do tej grupy 
konsumentów, ale też wyzwanie 
dla podmiotów publicznych. Po-
trzeba bowiem więcej mieszkań 
i programów pomocy społecznej 
dla osób starszych, którzy sami nie 
będą w stanie sobie poradzić.

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 by-
ły głównie osoby starsze, miesz-
kające na wsi, z niższym pozio-
mem wykształcenia.

Skąd wynika ta ich negatyw-
na ocena?
– Z ich sytuacji materialnej. Ni-
skie emerytury, pogarszający się 
wraz z wiekiem stan zdrowia. 
Sporo osób mieszkających na wsi 
twierdzi, że nie odczuwa potrze-
by korzystania z oferty kultural-
nej czy rekreacyjnej. Ale tak jest, 
że gdy nie mamy zaspokojonych 
potrzeb niższego rzędu, to nie 
myślimy o tych wyższych, do 
jakich zalicza się kulturę. Nega-
tywna 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 jesz-
cze rytm pracy. W wakacje jest 
tam dużo do zrobienia. I gdy 
przez całe życie okres letni był 
tym czasem wzmożonego wysił-
ku, to na starość nikt nie myśli 
o tym, by wyjechać na wakacje. 
Na wsi jest też uboga infrastruk-
tura rekreacyjno-kulturalna. 
W mieście natomiast jakość życia 
w jednoosobowych gospodar-
stwach domowych jest zdecydo-
wanie lepsza.

Co jeszcze pokazały pani bada-
nia?
– 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 poczu-
ciem zadowolenia z życia. W gru-
pie osób bardzo mało zarabiają-
cych były osoby bardzo zadowo-
lone, ale też wśród tych z dużymi 
dochodami byli wyjątkowo nieza-
dowoleni.

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 
fi nansowy nakręca aspiracje. Ci, 
którzy się bogacą, mogą odczu-
wać ciągły niedosyt. Niemniej jed-
nak można stwierdzić, co zapew-
ne nikogo nie zdziwi, że osoby le-
piej 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 wyż-
sza ocena jakości życia.
– Zgadza się. Wykształcenie, obok 
dochodu, jest najważniejszym 
czynnikiem mającym wpływ na ja-
kość życia. Krótko mówiąc – warto 
studiować. Od siebie mogę dodać, 
że warto wybierać studia na poli-
technice, ponieważ po nich łatwiej 
dostać dobrą pracę.

A czy można porównać jakość 
życia singla do jakości życia nie-
singla?
– Można. Kiedyś zestawiłam 
obiektywne dane dotyczące po-
ziomu życia w różnych gospo-
darstwach domowych. Biorąc 
pod uwagę na przykład wiek osób 
prowadzących gospodarstwo do-
mowe, to jeśli mamy osobę 35-let-
nią dobrze zarabiającą, w pierw-
szym przypadku singla, w drugim 
osobę prowadzącą wielodzietne 

gospodarstwo domowe, to ten do-
chód na osobę będzie oczywiście 
wyższy w przypadku singla. Na-
tomiast jeśli porównamy gospo-
darstwa osoby 75-letniej żyjącej 
samodzielnie z osobą 75-letnią 
prowadzącą dwuosobowe gospo-
darstwo domowe, to statystycznie 
lepsza sytuacja będzie w gospo-
darstwie dwuosobowym. Przy 
ocenie poziomu dochodów na 
osobę w pierwszym przypadku 
lepiej wypadnie więc 35-letni sin-
giel, a w drugim 75-latek miesz-
kający 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 in-
na 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 bę-
dzie czuć się w pojedynkę szczę-
śliwy. l

Poziom dochodów nie 
zawsze idzie w parze z 

poczuciem zadowolenia 
z życia. Sukces 

fi nansowy nakręca 
aspiracje. Ci, którzy się 

bogacą, mogą odczuwać 
ciągły niedosyt

• Dr Marlena Piekut  FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

REKLAMA 33926568
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Konkursy Płockiego Towarzystwa Fotograficznego

Niepokój fotografi i
Na zdjęciu są cztery ko-
ty – dwa namalowane 
na ścianie i dwa niby 
realne, rzeczywiste, ale 
jakby wychodzące z ma-
lunków. 

Milena Orłowska

F otografi a wygrała czerwcowy kon-
kurs Płockiego Towarzystwa Foto-
graficznego 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 fotogra-
fi a. 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, je-
śli 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 żad-
nego buta – objaśnia jeszcze prezes towa-
rzystwa. – 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-

my stworzyć w Płocku klan fotografów po-
szukujących.

Dlatego właśnie PTF organizuje co mie-
siąc konkursy na najlepszą fotografi ę kon-
ceptualną. Od kiedy? – Od jakichś… 50 lat 
– uśmiecha się Drzewiecki.

Tematy konkursów są faktycznie am-
bitne – w styczniu był np. „Niepokój w nie-
zmąconej kompozycji”, w lutym „Intymne 
fantazje”, w maju „Ogniskowa jako narzę-
dzie kreacji”. W sierpniu tematem będzie 
„Ruch chaotyczny”.

Nie trzeba być członkiem PTF, w kon-
kursie może wziąć udział każdy. Wystar-
czy 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, początkują-
ca w dziedzinie fotografii. Na czerwco-
wy konkurs zatytułowany „Ulice Płocka 
w fotografi i konceptualnej” – przyniosła 
na niego właśnie zdjęcie z tajemniczymi 
kotami. I wygrała!

Drugi był pan prezes i jego dziewczynka 
o znaczącym spojrzeniu, trzecie miejsce za-
jęła Dorota Drzewiecka i jej wielowymiaro-
wa brama.

A teraz – o zmienianiu świata. 6 lipca 
Drzewiecki chce zaprosić na fotografi cz-
ny plener wszystkich, którzy nie mogą 
pogodzić się z eksterminacją płockich 
drzew. – Pójdziemy razem w miasto. 
I zrobimy zdjęcie jakiegokolwiek człowie-
ka w otoczeniu drzewa. Przytulonego do 
konara, głaszczącego liście, ściskającego 
gałęzie… Wszystko będzie zależało – no 
właśnie! – od koncepcji fotografi a. Zdjęcia 
wrzucimy potem na specjalnie założony 
profi l na Facebooku. Będzie to nasz wy-
raz protestu przeciwko temu, co dzieje się 
w mieście ze wszystkim, co zielone – mó-
wi prezes PTF.

Tak więc – kto kocha drzewa i foto-
grafię, niech w kalendarzu zaznaczy na 
czerwono zaznaczy datę 6 lipca. Godzi-
ny i miejsca spotkania szukajcie na FB 
PTF. l• Drugie miejsce – Jan Drzewiecki • Trzecia nagroda – Dorota Drzewiecka 

• Zwycięskie zdjęcie Elżbiety Gołębiewskiej

3 i 4 lipca z „Wyborczą”

ATLAS DROGOWY
POLSKI 2019

2019POLSKA
ATLAS SAMOCHO
CZĘŚĆ POŁUDNIOWA 2/2

2019Skala 1:300 000 POLSKA
ATLAS SAMOCHODOWY
CZ ĘŚ Ć  P ÓŁ N O C N A 1/2
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Samodzielnie wybierz najlepszą 
trasę, zaplanuj podróż 
lub sprawdź wygodny objazd

O G Ł O S Z E N I E   W Ł A S N E   W Y D A W C Y 33925390

AAAAA GINEKOLOG 1PEŁNA 1POMOC 

5 1 5 6 0 3 4 5 0 

Wizyty domowe (dorośli i młodzież) 

lekarz medycyny Janusz Wojtczak  

- specjalista chorób płuc 

- specjalista chorób wewnętrznych 

Tel. 24 264 33 05, kom. 606 261 393 

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.  

Sprzedam ziemię rolną 12,34ha 

k. Wyszogrodu nad Wisłą pow. płocki; 

tel. 735 494 177; cena 470tys 

Garaże blaszane, bramy garażowe montaż, 

transport, gratis-raty www.konstal-garaze.pl 

23 683 10 85, 24 368 32 17, 509 574 644 

Agroturystyka Puszcza Notecka,konie,kort, 

basen,sauna, 604261664, ranchobonanza.pl 

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 

Ustka pok. w ośr. wypoczynk. 604-486-413 

 
Naszemu Koledze 

 

Tadeuszowi Ferensowi 
 

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

 

Mamy 
 
 
 
 
 

 
składają 

 
Dyrekcja i Pracownicy ENERGA – OPERATOR SA 

Oddział w Płocku 

 

„Przez całe życie trzeba się uczyć umierać”
Seneka Młodszy

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927641
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Rozmowa z prezesem Wisły

Idziemy zgodnie z planem
Co z nową umową 
z Orlenem? Czy Ar-
kadiusz Malarz do-
łączy do Wisły? Jeśli 
nie, to jaki jest plan 
na Thomasa Dahne?

ROZMOWA Z
JACKIEM KRUSZEWSKIM

ADAM MAŁACHOWSKI: Za kil-
ka dni kończy się umowa spon-
sorska 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 za-
prezentował nam swoje. Mogę z za-
dowoleniem 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. Bę-
dzie to już czwarta umowa od 
2016 r., czyli powrotu koncernu do 
wspierania Wisły, i czwarta z lep-
szymi dla spółki niż wcześniejsze 
warunkami. To niezwykle istotne, 
biorąc pod uwagę to, że w minio-
nym sezonie osiągnęliśmy znacz-
nie 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 chcieli-
byśmy, żeby koncern zaangażował 
się jak najmocniej w finansowa-
nie Wisły i wierzymy, że w przy-
szłości tak będzie. Wiemy jednak, 
jak trudna jest sytuacja na rynku 
sponsorskim, jakim jesteśmy klu-
bem, jakie osiągamy wyniki, jaka 
jest szansa na rozwój Wisły, a tak-
że, co niezwykle ważne, na jakim 
obiekcie gramy. Szanujemy więc 
każdego sponsora i partnera.

Kiedy można spodziewać się ofi -
cjalnych wieści na ten temat?
– Zgodnie z przepisami Ekstra-
klasy musimy zgłosić sponsorów 
tzw. koszulkowych najpóźniej na 
dwa tygodnie przed rozpoczęciem 
rozgrywek. Finał rozmów jest bar-
dzo blisko.

Będą nowe koszulki Wisły?
– Zagramy w tych samych podsta-
wowych strojach co w poprzednim 
sezonie, czyli niebieskich z pozio-
mymi białymi pasami. W pewnym 
stopniu zmienią się natomiast białe 
stroje rezerwowe, które Adidas wy-
konuje obecnie specjalnie dla nas.

Na rozbiórkę i budowę stadionu 
wpłynęła jedna oferta. Firma, 
która ją złożyła, wyceniła prace 

na 166 mln zł brutto. Dobra wia-
domość?

– Dla mnie znakomita, bo mało 
kto liczył, że pojawi się oferta po-
niżej 180-190 mln. Podchodzimy 
jednak do sprawy ostrożnie. Pocze-
kajmy na weryfi kację 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 za-
rezerwowane na budowę stadionu 
ok. 100 mln zł, to są realne szanse 
na to, by w Płocku powstał w koń-
cu, tak jak w wielu innych polskich 
miastach, stadion na miarę tych 
czasów. Dodajmy, że mamy do czy-
nienia ze sprawdzoną fi rmą, która 
realizuje duże inwestycje w Polsce, 
w tym m.in. stadion ŁKS-u, który 
mieliśmy okazję obejrzeć przy oka-
zji niedawnego sparingu. Gotowa 
trybuna wygląda bardzo solidnie.

Miało nie być rewolucji w skła-
dzie, a z Wisłą pożegnało się już 
10 piłkarzy...
– Nie ma rewolucji. Pożegnaliśmy 
zawodników, których zweryfi-
kowała liga, a przede wszystkim 
trener Leszek Ojrzyński, bo to on 
podejmował ostateczne decyzje 
kadrowe. Z kluczowych graczy 
w przyszłym sezonie nie zobaczy-
my jedynie Igora Łasickiego i ża-
łujemy tego. Pracowaliśmy długo 
nad jego transferem z Napoli, ale 
nie udało się doprowadzić sprawy 
do fi nału. Szkoda. Do zespołu dołą-
czyło natomiast na dziś dziewięciu 
piłkarzy, w tym trzech młodzie-
żowców, z którymi umowy podpi-
saliśmy już w poprzednim sezonie. 
Są to Hubert Adamczyk, Damian 
Michalski i Maciej Spychała.

Latem do Wisły dołączyli też do-
świadczeni piłkarze...
–...i przede wszystkim Polacy. I jest 
to świadome działanie. Wcześniej 
brakowało nam piłkarzy ogranych 
i z odpowiednią charyzmą. Gdy-
byśmy ich mieli w składzie, to my-
ślę, że nie musielibyśmy się bronić 
przed spadkiem do ostatniej kolejki. 
W nadchodzącym sezonie będzie-
my mieć w Wiśle mieszankę rutyny 
z młodością, bo poza wspomnianą 
trójką młodzieżowców trafili do 
nas inni małolaci – Titas Milasius 
i Olaf Nowak – oraz niezbyt prze-
cież wiekowy Jakub Wrąbel, a to 
najprawdopodobniej nie koniec. 
Wzmacniamy, jak widać, głównie 
defensywę, bo w poprzednim sezo-
nie straciliśmy aż 58 bramek, co jest 
dramatycznym wręcz wynikiem. 
Musimy zrobić wszystko, żeby się 
nie powtórzył. Dziś jesteśmy blisko 
porozumienia się z włoskim Em-
poli w sprawie rocznego wypoży-
czenia Michała Marcjanika z opcją 
transferu defi nitywnego.

Od dłuższego czasu mówi się, że 
do Wisły dołączy 39-letni bram-

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

To jaki jest plan na Thomasa Da-
hne?
– Rozmawiałem z jego agentem, któ-
ry wciąż szuka mu klubu. Jeśli znaj-
dzie, czy to w Polsce, czy za granicą, 
nie będziemy robić zawodnikowi 
przeszkód, pozwolimy mu odejść. 
Mamy ustaloną kwotę, za którą je-
steśmy w stanie oddać Thomasa. 
Jeśli jednak jego sytuacja się nie 
zmieni, będzie pełnoprawnym za-
wodnikiem Wisły, a o tym, kto wej-
dzie między słupki na inaugurację 
z Górnikiem, zadecydują trenerzy. l
Rozmawiał Adam Małachowski

• Prezes Jacek Kruszewski po remisie w meczu z Zagłębiem Sosno-
wiec, który dał Wiśle utrzymanie w Ekstraklasie. Obok Oskar Zawada 

FOT. TOMASZ NIESŁUCHOWSKI / AGENCJA GAZETA

Sta no wi sko: Dy rek tor Po wia to wo-Miej skiej Bib lio te ki Pu blicz nej w Żu ro mi nie;

Miej sce pra cy: Po wia to wo-Miej ska Bib lio te ka Pu blicz na w Żu ro mi nie, 

ul. War szaw ska 4;

Wy miar cza su pra cy: pe łen etat;

In for ma cja do dat ko wa: umo wa na czas okre ślo ny 4 la ta.

Za kres pod sta wo wych czyn no ści

1. Kie ro wa nie pra cą Po wia to wo-Miej skiej Bib lio te ki Pu blicz nej i re pre zen to wa nie

jej na ze wnątrz;

2. Wy ko ny wa nie za dań okre ślo nych w usta wie o bib lio te kach oraz w sta tu cie

Bib lio te ki;

3. Wy ko ny wa nie za dań wy ni ka ją cych z usta wy Ko dek su Pra cy w sto sun ku 

do pra cow ni ków za trud nio nych w Bib lio te ce;

4. Gos po da ro wa nie środ ka mi fi nan so wy mi prze zna czo ny mi do re a li za cji 

za dań Bib lio te ki, okre ślo ny mi w Pla nie Fi nan so wym Bud że tu Po wia to wo-

Miej skiej Bib lio te ki Pu blicz nej w Żu ro mi nie na da ny rok;

5. Gos po da ro wa nie mie niem Bib lio te ki;

6. Po dej mo wa nie de cy zji do ty czą cych roz wo ju lub zmian w sie ci bib lio tecz nej;

7. Współ pra ca z in sty tu cja mi kul tu ry, or ga ni za cja mi i in ny mi pla ców ka mi 

wspie ra ją cy mi roz wój kul tu ral no-oświa to wy;

8. Po dej mo wa nie in nych dzia łań w ce lu za spo ko je nia po trzeb miesz kań ców

mia sta w za kre sie re a li za cji za dań sta tu to wych bib lio te ki.

Wy ma ga nia nie zbęd ne

1. Po sia dać oby wa tel stwo pol skie;

2. Wy kształ ce nie wyż sze ma gi ster skie, pre fe ro wa ny kie ru nek bib lio te kar stwo,

kul tu roz naw stwo, kul tu ral no-oświa to wy, pe da go gicz ny;

3. Po sia dać udo ku men to wa ny, co naj mniej 10-let ni staż pra cy, w tym co 

naj mniej 3-let ni staż pra cy na sta no wi sku kie row ni czym;

4. Dys po no wa nie wie dzą i do świad cze niem w po zy ski wa niu po za bu dże to wych

środ ków fi nan so wych;

5. Stan zdro wia poz wa la ją cy na za trud nie nie na sta no wi sku kie row ni czym;

6. Peł na zdol ność do czyn no ści praw nych i ko rzy sta nie z peł ni praw pu blicz nych;

7. Nie ka ral ność za umyśl ne prze stęp stwo lub umyśl ne prze stęp stwo skar bo we;

8. Nie ka ral ność za ka zem peł nie nia fun kcji kie row ni czych zwią za nych 

z dys po no wa niem środ ka mi pu blicz ny mi, o któ rych mo wa w art. 31 ust.1

pkt 4 usta wy z dnia 17 grud nia 2004 r. o od po wie dzial no ści za na ru sze nie

dys cy pli ny fi nan sów pu blicz nych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.)

Wy ma ga nia do dat ko we

1. Umie jęt ność or ga ni za cji pra cy i kie ro wa nia zes po łem pracowników;

2. Zna jo mość za sad fun kcjo no wa nia in sty tu cji kul tu ry oraz obo wią zu ją cych 

za sad fi nan so wo-księ go wych, za mó wień pu blicz nych itp.

3. Umie jęt ność ob słu gi kom pu te ra;

4. Do świad cze nie za wo do we w pra cy w bib lio te ce;

5. Umie jęt no ści in ter per so nal ne: kre a tyw ność, ko mu ni ka tyw ność, sa mo dziel ność,

dys po zy cyj ność, mo ty wa cja do pra cy.

II. Wy ma ga ne do ku men ty:

1) pi sem ne zgło sze nie się do kon kur su za wie ra ją ce imię, na zwi sko, nu mer 

te le fo nu kan dy da ta oraz zwięz łe umo ty wo wa nie swo jej kan dy da tu ry;

2) pi sem ny au tor ski pro gram re a li za cji za dań w za kre sie bie żą ce go 

fun kcjo no wa nia i roz wo ju Bib lio te ki;

3) kwe stio na riusz oso bo wy dla oso by ubie ga ją cej się o za trud nie nie;

4) ży cio rys (CV);

5) kse ro ko pia do ku men tów po twier dza ją cych po sia da ne wy kształ ce nie oraz kwa li fi ka cje

(dy plo my, świa dec twa, za świad cze nia o za koń cze niu kur sów, cer ty fi ka ty);

6) kse ro ko pia do ku men tów po twier dza ją cych do świad cze nie za wo do we;

7) ak tu al ne za świad cze nie wy da ne przez upraw nio ne go le ka rza obra ku prze ciw wska zań

zdro wot nych do wy ko ny wa nia pra cy na sta no wi sku kie row ni czym;

8) pi sem ne oświad cze nie o nie ka ral no ści za umyśl ne prze stęp stwa ści ga ne

z oskar że nia pu blicz ne go lub umyśl ne prze stęp stwo skar bo we oraz pi sem ne

oświad cze nie o bra ku za ka zu peł nie nia fun kcji zwią za nych z dys po no wa niem

środ ka mi pu blicz ny mi, o któ rych mo wa w art. 31 ust. 1 pkt 4 usta wy z dnia 

17 grud nia 2004 r. o od po wie dzial no ści za na ru sze nie dys cy pli ny fi nan sów

pu blicz nych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.) oraz że ak tu al nie nie 

to czy się po stę po wa nie Rzecz ni ka Dys cy pli ny Fi nan sów Pu blicz nych. Kan dy dat

wy ło nio ny w dro dze kon kur su, przed po wo ła niem, zo bo wią za ny jest przed ło żyć

za świad cze nie o nie ka ral no ści z Kra jo we go Re je stru Kar ne go;

9) pi sem ne oświad cze nie o ko rzy sta niu z peł ni praw pu blicz nych oraz 

o po sia da niu peł nej zdol no ści do czyn no ści praw nych;

10)pod pi sa ne oświad cze nie, że kan dy dat za poz nał się z za sa da mi 

prze cho wy wa nia do ku men ta cji apli ka cyj nej po za koń cze niu pro ce su na bo ru.

11)pod pi sa ne oświad cze nie, że kan dy dat wy ra ża zgo dę na prze twa rza nie da nych

oso bo wych na po trze by po stę po wa nia kon kur so we go i kla u zu li in for ma cyj nej,

zgod nie z Roz po rzą dze niem Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy (UE) 2016/679

z dnia 27 kwiet nia 2016 r. w spra wie ochro ny osób fi zycz nych w związ ku 

zprze twa rza niem da nych oso bo wych iwspra wie swo bod ne go prze pły wu ta kich

da nych oraz uchy le nia dy rek ty wy 95/46/WE (zwa nych RO DO, Dz.U. UE L 119, s. 1).

III. In for ma cje do dat ko we

1. Wnio ski o przy stą pie niu do kon kur su wraz z wy ma ga ny mi do ku men ta mi 

na le ży skła dać w ter mi nie do dnia 29.07.2019 r.

2. Do ku men ty na le ży skła dać w zam knię tych ko per tach, z po da nym adre sem

zwrot nym i do pi skiem

„Kon kurs – Dy rek tor Po wia to wo-Miej skiej Bib lio te ki Pu blicz nej w Żu ro mi nie”

w pok. 17 (se kre ta riat) Urzę du Gmi ny i Mia sta w Żu ro mi nie, 09-300 Żu ro min,

pl. Jó ze fa Pił sud skie go 3, w go dzi nach pra cy Urzę du, tj. 7.30-15.30.

3. Ko per ty zło żo ne po ter mi nie nie bę dą otwie ra ne.

4. Do ku men ty apli ka cyj ne kan dy da ta, któ ry zo sta nie wy bra ny w wy ni ku 

prze pro wa dzo ne go kon kur su, zo sta ną do łą czo ne do akt oso bo wych.

5. Do ku men ty apli ka cyj ne po zo sta łych kan dy da tów bę dą wy da wa ne kan dy da tom

przez 1 mie siąc od da ty za miesz cze nia in for ma cji o wy ni kach kon kur su za

po kwi to wa niem.

6. Nie o de bra ne do ku men ty apli ka cyj ne po zo sta łych kan dy da tów zo sta ną

znisz czo ne po upły wie 1 mie sią ca od da ty za miesz cze nia in for ma cji o wy ni kach

kon kur su.

7. O ter mi nie i po stę po wa niu kon kur so wym uczest ni cy zo sta ną po in for mo wa ni

in dy wi du al nie.

8. Po sie dze nie ko mi sji, na któ rym bę dą prze pro wa dza ne roz mo wy z uczest ni ka mi

kon kur su, od bę dzie się nie wcześ niej niż po upły wie 7 dni od dnia 

po sie dze nia ko mi sji, na któ rym na stą pi ło usta le nie speł nie nia wa run ków

okre ślo nych w ogło sze niu o kon kur sie przez uczest ni ków kon kur su lub

stwier dze nie uchy bień lub bra ków w zło żo nych ofer tach.

9. Do prze pro wa dze nia po stę po wa nia kon kur so we go Bur mistrz Gmi ny 

i Mia sta Żu ro min po wo ła Ko mi sję Kon kur so wą od dziel nym za rzą dze niem.

10.Eta py kon kur su:

1) I etap: spraw dze nie przez ko mi sję ofert kan dy da tów pod wzglę dem for mal nym

i do pusz cze nie bądź od mo wa do pusz cze nia kan dy da tów do II eta pu;

2) II etap: roz mo wa kwa li fi ka cyj na, któ rej ce lem jest na wią za nie bez poś red nie go

kon tak tu z kan dy da tem, we ry fi ka cja wie dzy me ry to rycz nej, in for ma cji za war tych

w apli ka cji oraz pro gra mie re a li za cji za dań w za kre sie bie żą ce go fun kcjo no wa nia

i roz wo ju Bib lio te ki.

11.Ko mi sja od rzu ci kan dy da tu rę oso by, któ ra nie sta wi ła się na po stę po wa nie

kon kur so we.

12.Ko mi sja wy ło ni kan dy da ta na Dy rek to ra Po wia to wo-Miej skiej Bib lio te ki 

Pu blicz nej w Żu ro mi nie, któ ry zo sta nie za pro po no wa ny Bur mi strzo wi 

Gmi ny i Mia sta Żu ro min wraz z uza sad nie niem do ko na ne go wy bo ru.

13.W przy pad ku nie roz strzy gnię cia kon kur su al bo je że li kan dy dat wy ło nio ny

w tym kon kur sie nie zo sta nie po wo ła ny na sta no wi sko dy rek to ra in sty tu cji

kul tu ry, or ga ni za tor nie zwłocz nie ogła sza ko lej ny kon kurs.

14.Zgod nie z art. 15 ust. 5 usta wy o or ga ni zo wa niu i pro wa dze niu dzia łal no ści

kul tu ral nej, przed po wo ła niem wy ło nio ne go w dro dze kon kur su kan dy da ta

na sta no wi sko dy rek to ra stro ny za wie ra ją od ręb ną umo wę w for mie pi sem nej,

okre śla ją cą wa run ki or ga ni za cyj no-fi nan so we dzia łal no ści bib lio te ki oraz 

pro gram jej dzia ła nia. Od mo wa za war cia przez kan dy da ta umo wy po wo du je

je go nie po wo ła nie na sta no wi sko Dy rek to ra Po wia to wo-Miej skiej Bib lio te ki

Pu blicz nej w Żu ro mi nie.

15.In for ma cja o wy ni kach kon kur su umiesz czo na zo sta nie w Biu le ty nie 

In for ma cji Pu blicz nej Urzę du Gmi ny i Mia sta w Żu ro mi nie oraz na tab li cy

ogło szeń Urzę du i Po wia to wo-Miej skiej Bib lio te ki Pu blicz nej w Żu ro mi nie.

16.Do dat ko we in for ma cje o wa run kach or ga ni za cyj no-fi nan so wych dzia łal no ści

Po wia to wo-Miej skiej Bib lio te ki Pu blicz nej w Żu ro mi nie moż na uzy skać 

u Dy rek to ra ww. jed nost ki.

B U R  M I S T R Z  G M I  N Y  I M I A  S T A  Ż U  R O  M I N  

Ogła sza kon kurs na kan dy da ta na sta no wi sko 

DY REK TO RA 

Po wia to wo-Miej skiej Bib l io te ki Pu blicz nej w Żu ro mi nie

REKLAMA 33925751
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Za na mi kil ka na ście lat wy ko rzy sty wa nia uni j nych środ ków. Co

zmie ni ło się na wsiach i w ma łych miej sco wo ściach po wstą pie niu

Pol ski do Unii Eu ro pej skiej?

Przy spie szy ły in we sty cje, nie tyl ko w mia stach, ale właś nie tak że na

ob sza rach wiej skich. Po cząt ko wo sta wia liś my głów nie na pro jek ty in -

fra struk tu ral ne – dro gi, ka na li za cję, wo do cią gi, re mon ty szpi ta li

i szkół. Na stęp nie mo gliś my skon cen tro wać się na in nych po my słach

– poz wa la ją cych stwo rzyć miej sca in te gru ją ce miesz kań ców i zmie -

nia ją cych este ty kę oto cze nia. Uda ło się. Jest co raz pięk niej – zmo -

der ni zo wa no wie le pla ców i ryn ków, dzie ci ba wią się na bez piecz nych

i ko lo ro wych pla cach za baw, wy re mon to wa no i wy po sa żo no świet li ce

wiej skie, do my kul tu ry i bib lio te ki. W wie lu miej sco wo ściach po ja wi -

ły się do brze wy po sa żo ne tar go wi ska, na któ rych rol ni cy mo gą sprze -

da wać swo je pro duk ty. Wy mie niać moż na by bar dzo dłu go, ale

wy star czy po wie dzieć, że ja kość i wa run ki ży cia na wsi znacz nie się

po pra wi ły.

Mi mo wie lu obaw zwią za nych z człon ko stwem w UE, op ła ci ło się.

Du żą ro lę ode gra ły tu re gio ny, któ re spraw nie wy ko rzy sty wa ły fun -

du sze uni j ne.

Oczy wi ście, wy ma ga ło to wie le pra cy, ale sko rzy sta li na tym wszy scy.

Naj pierw mu sie liś my na u czyć się sku tecz nie po zy ski wać te fun du -

sze, opra co wy wać do bre pro gra my, okre ślić kry te ria po dzia łu itp. Ale

by ło war to, bo tyl ko od 2007 r. środ ki z UE poz wo li ły Ma zo wszu na

zmo der ni zo wa nie i wy bu do wa nie po nad 1,3 tys. km dróg, za kup po -

nad 5,6 tys. sztuk róż ne go ty pu sprzę tu me dycz ne go do szpi ta li czy

choć by za in we sto wa nie po nad 1,7 mld zł w przej ście na gos po dar -

kę ni skoe mi syj ną. Człon ko stwo w Unii Eu ro pej skiej poz wo li ło nam

roz wi nąć skrzy dła, roz wi jać się, zmie niać prze strzeń wo kół, zni we lo -

wać róż ni ce in fra struk tu ral ne, gos po dar cze, spo łecz ne.

Włas nym sum ptem nie uda ło by się te go osią gnąć?

W mia rę moż li wo ści prze ka zu je my środ ki w ra mach na szych pro gra -

mów wspar cia np. na ak ty wi za cję so łectw czy two rze nie ba zy spor to -

wej. Jed nak bez fun du szy eu ro pej skich, prze ka zy wa nych na za sa dzie

so li dar no ści, po moc ni czo ści i wy rów ny wa nia szans na wie le z tych

in we sty cji cze ka li byś my jesz cze la ta mi. Bo człon ko stwo Pol ski w Unii

Eu ro pej skiej, przy ję cie jej war to ści, by ło speł nie niem na szych ma -

rzeń. Ogrom ną ro lę w roz wo ju te re nów wiej skich ode gra ły środ ki w ra -

mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich. To właś nie dzię ki

PROW no we, oświet lo ne uli ce i chod ni ki, wy re mon to wa ne świet li ce

wiej skie i cen tra wsi, od no wio ne za byt ko we ka pli czki po wo li sta ją

się nor mą w ma zo wiec kich wsiach i ma łych miej sco wo ściach.

Tak Pan so bie wy o bra żał Ma zo wsze, gdy wstę po wa liś my do Unii

Eu ro pej skiej?

To, co osią gnę liś my, prze szło mo je ocze ki wa nia. Je stem dum ny, że

współ czes ne Ma zo wsze jest no wo czes ne i kon ku ren cyj ne. Je steś my

jed nym z naj le piej roz wi ja ją cych się re gio nów eu ro pej skich i wy twa rza -

my pra wie jed ną czwar tą pol skie go PKB. Kie dy na po cząt ku fun kcjo -

no wa nia wo je wódz twa prze ję liś my ok. 3 tys. km dróg wo je wódz kich,

za led wie 20 proc. z nich by ło w sta nie moż li wym do użyt ko wa nia.

Dzi siaj 70 proc. ma zo wiec kich dróg jest w sta nie do brym. Zna ko mi -

tym przy kła dem są rów nież Ko le je Ma zo wiec kie, czy li jed na z naj no -

wo cześ niej szych spó łek ko le jo wych w Pol sce, czy lot ni sko

w Mo dli nie, z któ re go obec nie la ta oko ło 3 mln pa sa że rów rocz nie.

Mo że my po chwa lić się naj wię kszym po ten cja łem na u ko wo-ba daw -

czym, świet ną ofer tą edu ka cyj ną, kul tu ral ną i tu ry stycz ną. Nie za po -

mi naj my też o tym, że Ma zo wsze to prze de wszyst kim re gion rol ni czy.

W pro duk cji owo ców i wa rzyw je steś my po ten ta tem. Na si rol ni cy co -

raz czę ściej kon ku ru ją też na świa to wych ryn kach cho ciaż by zdro wą

żyw no ścią i eko lo gicz ną pro duk cją. Du żo osią gnę liś my, ale nie za -

mie rza my zwal niać tem pa.

Naj ła twiej wy mie niać licz by, bo one nie kła mią, nie nad in ter pre tu ją,

nie ubar wia ją. Ale rów nie ła two ro zej rzeć się wo ko ło i za miast su -

chych liczb zo ba czyć uni j ne flagi na wie lu tab li cach. Znaj du ją się

wszę dzie tam, gdzie fun du sze eu ro pej skie by ły i są obec ne, gdzie sa -

mo rzą dy, in we sto rzy pu blicz ni i pry wat ni po tra fi li się gnąć po do ta cje

eu ro pej skie.

Przed ak ce sją środ ki na in we sty cje z Unii Eu ro pej skiej tra fia ły do Pol -

ski i na Ma zo wsze pod trze ma ha sła mi: SA PARD, IS PA i PHA RE. By -

ły to tzw. pro gra my przed ak ce syj ne.

SA PARD był uni j nym pro gra mem fi nan so we go wspie ra nia stra te gii

do sto so wy wa nia rol nic twa do gos po dar ki ryn ko wej w dzie się ciu kra -

jach sto wa rzy szo nych, ocze ku ją cych na człon ko stwo w Unii Eu ro pej -

skiej. Dzia ła nia te go pro gra mu sku pio ne by ły na sty mu lo wa niu roz -

wo ju lo kal ne go na wsi po przez pro jek ty zwią za ne z róż ni co wa niem

dzia łal no ści gos po dar czej lud no ści wiej skiej, a tak że roz wo jem in fra -

struk tu ry na ob sza rach wiej skich.

Łącz nie w ra mach SA PARD za re je stro wa no bli sko 25 tys. umów na

kwo tę oko ło 5 mld zło tych. Środ ki Unii po kry wa ły ok. 50% kosz tów

przed sięw zię cia, resz tę kosz tów oraz po da tek VAT po kry wał be ne fi -

cjent. 

IS PA mia ła na ce lu ujed no li ce nie po zio mu in fra struk tu ry tech nicz nej

w za kre sie trans por tu i ochro ny śro do wi ska. Dzia ła jąc po dob nie do

uni j ne go Fun du szu Spój no ści, po kry wa ła do 75% kosz tów in we sty -

cji w za kre sie ochro ny śro do wi ska: zwal cza niu za nie czysz cze nia wód

i po wie trza, po mo cy w uty li za cji od pa dów, wspar cia we wpro wa dza -

niu po rząd ku praw ne go ochro ny śro do wi ska, nato miast w za kre sie

trans por tu – roz wo ju in fra struk tu ry trans por to wej, po łą cze nia sy ste -

mów ko mu ni ka cyj nych z in fra struk tu rą kra jów UE, bu do wy trans e u -

ro pej skiej sie ci trans por to wej.

PHA RE był z ko lei pro gra mem Ko mi sji Eu ro pej skiej, po wsta łym w ro -

ku 1989 w ce lu udzie la nia ma te rial nej po mo cy pań stwom kan dy du -

ją cym do Wspól not Eu ro pej skich.

Do ro ku 2000 z PHA RE ko rzy sta ło już 17 państw eu ro pej skich. Naj -

wię kszym be ne fi cjen tem pro gra mu by ła Pol ska, dla któ rej kwo ta w bu -

dże cie PHA RE w okre sie 1990–2003 wy nio sła ok. 3,9 mld eu ro.

Nad szedł czas ak ce sji. 1 ma ja 2004 r.! Pol ska sta ła się peł no praw -

nym człon kiem Unii Eu ro pej skiej. Zo sta liś my ob ję ci fun du sza mi

struk tu ral ny mi – w la tach 2004-2006 był to Sek to ro wy Pro gram Ope -

ra cyj ny „Re struk tu ry za cja i mo der ni za cja sek to ra żyw no ścio we go oraz

roz wój ob sza rów wiej skich”, a po tem Pro gram Roz wo ju Ob sza rów

Wiej skich na la ta 2007-2013 i obec nie obo wią zu ją cy na la ta 2014-

2020. Efek ty te go wspar cia wi dać go łym 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.

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.

Przed Unią
też była Unia

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
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Pierwsze kroki w nowej rzeczywistości
– czyli SPO-ROL 2004-2006
Po przy stą pie niu do Unii Eu ro pej skiej ob sza ry wiej skie mog ły li czyć na du że wspar cie w ra -

mach ist nie ją cych wte dy pro gra mów stwo rzo nych dla pań stw człon kow skich. – Po cząt ki

nie by ły ła twe – wspo mi na mar sza łek Adam Stru zik – wszy scy uczy liś my się za sad. Po wie -

dział bym, że SPO-ROL był ta ką „ze rów ką” przed dal szy mi kla sa mi. Ale zda liś my!

Pierw szym pro gra mem, z któ re go ko rzy sta ło rów nież Ma zo wsze, był

Sek to ro wy Pro gram Ope ra cyj ny „Re struk tu ry za cja i mo der ni za cja sek -

to ra żyw no ścio we go oraz roz wój ob sza rów wiej skich” (SPO-ROL

2004-2006). Był jed nym z ele men tów re a li za cji stra te gii roz wo ju spo -

łecz no-gos po dar cze go okre ślo nej w Na ro do wym Pla nie Roz wo ju. Oczy -

wi ście w pew nym sen sie

ist nie ją cy wte dy Zin te gro wa ny

Pro gram Ope ra cyj ny Roz wo ju Re -

gio nal ne go (ZPORR) miał rów nież

wpływ na roz wój ob sza rów wiej -

skich, ale SPO-ROL był z za ło że -

nia pro gra mem de dy ko wa nym do

te go za da nia.

Miał prze de wszyst kim po pra wić

kon ku ren cyj ność sek to ra rol ne go

i wpły nąć na je go zrów no wa żo ny

roz wój i we sprzeć wie lo fun kcyj ny

roz wój sa mych ob sza rów wiej -

skich. Jed nym z ce lów by ło też

wspar cie prze my słu prze twór cze -

go, co mia ło prze ło żyć się m.in.

na wzrost je go kon ku ren cyj no ści,

a tym sa mym na wzmoc nie nie

po zy cji rol nic twa.

Za ło żo no, że w la tach 2004-

2006 środ ki z UE, po cho dzą ce

z Sek cji Orien ta cji Eu ro pej skie go Fun du szu Orien ta cji i Gwa ran cji Rol -

nej, w po łą cze niu ze środ ka mi kra jo wy mi (bud żet pań stwa, środ ki

sa mo rzą dów oraz środ ki włas ne be ne fi cjen tów) wpły ną po zy tyw nie

na ob sza ry wiej skie. Du ża część pro gra mu re a li zo wa na by ła z po zio -

mu kra jo we go. Jed nak już wte dy część tzw. prio ry te tu 2, czy li Zrów -

no wa żo ne go roz wo ju ob sza rów wiej skich, by ła wdra ża na przez za rzą dy

wo je wództw. By ły to sca la nie grun tów (w su mie zre a li zo wa no dwa

pro jek ty na kwo tę ok. 1 mln zł wspar cia), od no wa wsi oraz za cho wa -

nie i ochro na dzie dzic twa kul tu ro we go (zre a li zo wa no 267 pro jek tów

na kwo tę ok. 54 mln zł) i gos po da ro wa nie rol ni czy mi za so ba mi wod -

ny mi (31 umów z 33 mln zł unij nej do ta cji).

Efek ty w wo je wódz twie ma zo wiec kim by ły wi docz ne już po tym pierw -

szym pro gra mie. Po wsta ło wte dy aż 111 tak waż nych z pun ktu wi dze -

nia lo kal nych spo łecz no ści świet lic i do mów kul tu ry. Przy by ło też 47

urzą dzo nych te re nów zie lo nych, par ków, pla ców za baw i in nych

miejsc wy po czyn ków. Zbu do wa no rów nież, od no wio no i urzą dzo no

57 obiek tów spor to wych. Swo je ob li cze zmie ni ło aż 99 cen trów wsi

przez od no wie nie lub bu do wę pla ców, par kin gów, chod ni ków, oświet -

le nia ulicz ne go itp. Wy bu do wa no też lub prze bu do wa no (w po łą cze niu

z re mon tem) 38 ele men tów ma łej in fra struk tu ry tu ry stycz nej oraz re -

kre a cyj nej, w tym sy ste mów in for ma cji wi zu al nej. To tyl ko część z rze -

czy, któ re zmie ni ły się po pierw szych la tach ko rzy sta nia ze środ ków

z UE. Sam czas pro gra mo wa nia trwał du żo kró cej niż ko lej ne. Był to

prze de wszyst kim czas za rów no dla sa mo rzą du wo je wódz twa, jak

i be ne fi cjen tów wdra ża nia się w pro ce du ry uni j ne, po zna wa nia obo -

wią zu ją cych za sad, ucze nia się wy peł nia nia i oce nia nia wnio sków.

Pro gram Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007-2013 (PROW

2007-2013) to ko lej ny pro gram, któ ry wspie rał roz wój ob sza rów wiej -

skich. Dzię ki do ta cjom moż li we by ło do fi nan so wa nie m.in. ta kich

przed sięw zięć jak bu do wa sie ci wo do cią go wych i ka na li za cyj nych,

oczysz czal ni ście ków, pro jek tów obej mu ją cych wy ko rzy sta nie ener gii

ze źró deł od na wial nych, a tak że sze ro ko po ję te kształ to wa nie prze -

strze ni pu blicz nej.

Środ ki moż na by ło uzy ski wać w ra mach czte rech osi: Oś 1 Po pra wa

kon ku ren cyj no ści sek to ra rol ne go i leś ne go, Oś 2 Po pra wa śro do -

wi ska na tu ral ne go i ob sza rów wiej skich, Oś 3 Ja kość ży cia na ob -

sza rach wiej skich i róż ni co wa nie gos po dar ki wiej skiej, Oś 4

– Le a der. W każ dej z tych osi część dzia łań wdra ża nych by ło przez

sa mo rząd wo je wódz twa.

– Po przed ni PROW, dzia ła ją cy w la tach 2007-2013, był spraw dzia -

nem, któ ry wszy scy prze szli po zy tyw nie. To ten ro dzaj pro gra mu,

w któ rym efek ty koń co we za le żą od współ pra cy sa mo rzą dów, miesz -

kań ców i sa mo rzą du wo je wódz twa, któ ry za rzą dza czę ścią pro gra -

mu. Zmia ny po ka zu ją, że du żo się w tym cza sie na u czy liś my – pod -

su mo wu je mar sza łek Adam Stru zik.

Miesz kań cy Ma zo wsza mo gli w osta t nich la tach wi dzieć, jak ich oko -

li ce zmie nia ją się dzię ki środ kom z UE. Do wy ko rzy sta nia by ły pie nią -

dze za rów no na tzw. pro jek ty twar de, czy li in we sty cje wi docz ne go łym

okiem, jak i na „pro jek ty mięk kie” – szko le nia, wy stę py i fe sti wa le.

Dzię ki tym róż ne go ty pu do ta cjom po wsta ły m.in. ka na li za cje, bo i ska

czy szla ki tu ry stycz ne. Uni j ne środ ki poz wo li ły rów nież miesz kań com

ob sza rów wiej skich zre a li zo wać wie le wy da rzeń kul tu ral nych.

Wśród pro jek tów ubie ga ją cych się o do ta cje by ły m.in. te słu żą ce po -

pra wie  i roz wi ja niu in fra struk tu ry zwią za nej z roz wo jem rol nic twa i leś -

nic twa – w tym Sca la nie grun tów i Gos po da ro wa nie rol ni czy mi

za so ba mi wod ny mi. Po za tym re a li zo wa ne by ły i są pod sta wo we usłu -

gi dla gos po dar ki i lud no ści wiej skiej, czy li naj czę ściej pro jek ty do ty -

czą ce bu do wy ka na li za cji, wo do cią gów lub oczysz czal ni ście ków, ale

też in we sty cje zwią za ne z tar go wi ska mi. Dzia ła nia w spo sób wy raź ny

zmie nia ją ce ob li cze ma zo wiec kiej wsi to naj czę ściej pro jek ty re a li zo wa -

ne w ra mach dzia ła nia Od no wa i roz wój wsi. Sa mo rząd wo je wódz twa

wdra żał rów nież tzw. oś Le a der, w ra mach któ rej moż na by ło re a li zo -

wać róż ne go ty pu in we sty cje – od „twar dych” po „mięk kie”. 

Dziś wła ści wie w każ dej gmi nie wi dać, że za szły ol brzy mie zmia ny

– wy re mon to wa ne i oświet lo ne chod ni ki, zmo der ni zo wa ne sie ci wo -

do cią go wo-ka na li za cyj ne, roz bu do wy wa na ba za spor to wa i re kre a cyj -

no-wy po czyn ko wa, bez piecz ne i atrak cyj ne pla ce za baw, świet nie

do po sa żo ne bib lio te ki, bo ga ta ofer ta kul tu ral na. Wszyst ko to jest

efek tem zwię kszo nej ak tyw no ści miesz kań ców i ich współ pra cy z lo -

kal nym sa mo rzą dem. Ma łe wspól no ty po tra fi ły o sie bie za dbać.

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.

PROW 2007-2013

w subregionie płockim

118 umów na
108,4 mln zł

SPO-ROL 2004-2006

w subregionie płockim

31 umów na
ok. 8,5 mln zł

W ramach działania Odnowa

i rozwój wsi powstało

w subregionie płockim:

29 świet lic

26 obiek tów spor to wych i pla ców za baw

16 pla ców miej skich, cen trów wsi

6 te re nów zie lo nych i miejsc od po czyn ku

2 ścież ki ro we ro we

2 prze bu do wa ne zbior ni ki wod ne

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

Sta ra nia o od no wie nie za byt ków in te gru ją spo łecz ność lo kal ną – Dro bin
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Drogi, kanalizacje, świetlice wiejskie i miejsca rekreacji
– czyli dalsze zmiany na wsi przy pomocy PROW 2014-2020
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.

Pro gram Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich (PROW) na la ta 2014-

2020 to je den z uni j nych pro gra mów, z któ rych ko rzy sta Ma zo -

wsze. – Po przed nie la ta po ka za ły, że ma zo wiec cy

sa mo rzą dow cy, or ga ni za cje po za rzą do we i in ne oso by, któ rym

za le ży na roz wo ju wsi, umie jęt nie się ga li po środ ki z PROW.

Zmia ny, ja kie się do ko na ły, są wi docz ne go łym okiem – mó wi

mar sza łek Adam Stru zik. – No wy PROW to w pew nym sen sie

kon ty nu a cja te go, co już zna my. Po ja wi ła się jed nak bar dzo

ocze ki wa na no wość – do ta cje na bu do wę i mo der ni za cję dróg

lo kal nych. 

Pro gram Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2014–2020 (PROW

2014-2020) to na dal dba nie o roz wój ob sza rów wiej skich. Tym ra zem

uwzględ nio no też zrów no wa żo ne za rzą dza nie za so ba mi na tu ral ny mi

i dzia ła nia na rzecz kli ma tu. Ce lem jest m.in. od twa rza nie, chro nie -

nie i wzmac nia nie eko sy ste mów za leż nych od rol nic twa i leś nic twa

oraz wspie ra nie efek tyw ne go gos po da ro wa nia za so ba mi i prze cho -

dze nia na gos po dar kę ni skoe mi syj ną i od por ną na zmia nę kli ma tu

w sek to rach: rol nym, spo żyw czym i leś nym.

Po za tym du ży na cisk kła dzie się te raz na uła twia nie trans fe ru wie -

dzy i in no wa cji w rol nic twie, leś nic twie i na ob sza rach wiej skich. To

je den z ele men tów po pra wy kon -

ku ren cyj no ści gos po dar ki rol nej.

Zna laz ły się też środ ki na po moc

przy klę skach ży wio ło wych i ka -

ta stro fach na tu ral nych, rów nież

na ochro nę gos po darstw rol nych

przed te go ty pu zda rze nia mi. 

W PROW 2014-2020 kon ty nu o -

wa ne jest wspar cie pro jek tów,

dzię ki któ rym roz wi ja się przed -

się bior czość, od na wia na jest

prze strzeń wsi i ma łych miej -

sco wo ści – wszyst ko za rów no

w ra mach od ręb nych dzia łań,

jak rów nież dzię ki dzia ła niu Le -

a der. To osta t nie jest w pew -

nym sen sie od po wie dzią na

gło sy miesz kań ców, bo jest

wdra ża niem Lo kal nych Stra te gii

Roz wo ju, uwzględ nia ją cych od -

dol ne ini cja ty wy spo łecz no ści

lo kal nych.

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 

(PROW 2014-2020):

26 umów na kwotę 13,2 mln zł – budowa lub modernizacja dróg lokalnych

4 umowy na kwotę 7,3 mln zł – gospodarka wodno-ściekowa  

1 umowa na kwotę 840 tys. zł – in we sty cje w tar go wi ska lub obiek ty bu do wla -

ne prze zna czo ne na ce le pro mo cji lo kal nych

pro duk tów bu do wla ne prze zna czo ne na ce le

pro mo cji lo kal nych pro duk tów 

Nie ste ty, prze bu do wy i re mon ty są bar dzo kosz tow ne. Nie dzi wi więc

fakt, że sa mo rzą dy lo kal ne szu ka ją środ ków ze wnętrz nych. W tym ro -

ku po raz ko lej ny mog ły się gnąć po fun du sze uni j ne w ra mach PROW

2014-2020. Do tych z su bre gio nu płoc kie go tra fi po nad 2,3 mln zł.

W ra mach kon kur su „Bu do wa lub mo der ni za cja dróg lo kal nych” po -

wia ty, gmi ny lub ich związ ki mog ły ubie gać się o do fi nan so wa nie

w wy so ko ści do 63,63 proc. kosz tów kwa li fi ko wal nych, mak sy mal -

nie do 3 mln zł. Za in te re so wa nie na bo rem by ło ogrom ne. Be ne fi cjen -

ci zgło si li pro jek ty, któ rych kwo ta prze kra cza ła czte ro krot nie pu lę

środ ków. Do urzę du mar szał kow skie go wpły nę ło 167 wnio sków

opie wa ją cych na kwo tę po nad 165 mln zł. Osta tecznie do fi nan so -

wa nie w kwo cie 38 mln zł poz wo li zre a li zo wać w su mie 40 in we sty -

cji dro go wych na ca łym Ma zo wszu. Wnio ski zgło si ły rów nież

sa mo rzą dy z su bre gio nu płoc kie go. W su mie otrzy ma ją one po nad

2,3 mln zł na re a li za cję 2 pro jek tów.

Ponad 2,3 mln zł na drogi lokalne
Dla mieszkańców drogi są bardzo oczekiwanymi inwestycjami. Od ich dobrego stanu zależy bezpieczeństwo, ale też możliwość dotarcia

do pracy czy szkoły.

Drogi, które zostaną 

wyremontowane,

dzięki środkom

z PROW 2014-2020

W gmi nie Bo dza nów – bu do wa i prze bu do wa dróg gmin -

nych Wy ko wo-Bia ło brze gi (etap I dr. 291702W).

Do fi nan so wa nie: 1 737 454 zł

W gmi nie Ro ści sze wo – prze bu do wa dróg gmin nych

w miej sco wo ściach Ro ści sze wo ul. Pił sud skie go, Wrześ -

nia, No we Ro ści sze wo.

Do fi nan so wa nie: 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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Tylko w subregionie płockim z poprzedniego PROW powstało już 29 obiektów sportowych i placów zabaw
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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 LE A DER?

LE A DER to ini cja ty wa stwo rzo na z my ślą o roz wo ju ma zo wiec kich

wsi i mia ste czek. Dzia ła na za sa dach par tner stwa oraz za an ga -

żo wa nia wspól not lo kal nych w pra cę na rzecz swo ich ma łych oj -

czyzn. Za da niem pro gra mu jest prze de wszyst kim wspie ra nie

roz wo ju spo łecz ne go i gos po dar cze go wsi, dzia łal ność na rzecz

ochro ny lo kal ne go dzie dzic twa kul tu ro we go i przy rod ni cze go czy

też ak ty wi za cja miesz kań ców po przez pro mo wa nie ich włas nych

ini cja tyw. 

W gru pie si ła

Klu czo wą ro lę w re a li za cji pro gra mu od gry wa ją lo kal ne gru py dzia ła -

nia (LGD), czy li sto wa rzy sze nia sku pia ją ce za rów no przed sta wi cie li

z sek to rów: pu blicz ne go, gos po dar cze go i spo łecz ne go, jak i miesz -

kań ców te re nu, na któ rym dzia ła LGD. Do ta kiej gru py mo gą na le żeć

m.in. przed sta wi cie le sa mo rzą dów gmin, pla có wek oświa to wych, kul -

tu ral nych, sto wa rzy szeń, or ga ni za cji, firm czy pa ra fii z da ne go ob sza -

ru. 

Zda nie in nych się li czy

LGD od gry wa ją bar dzo waż ną ro lę, po nie waż to one roz dys po no wu ją

przy zna ne im środ ki uni j ne. Za nim jed nak roz pocz ną swo ją mi sję,

przy go to wu ją Lo kal ne Stra te gie Roz wo ju, w któ rych przed sta wia ją

kon kret ne pla ny i okre śla ją prio ry te ty dzia łań po dej mo wa nych na swo -

im te re nie. Te stra te gicz ne do ku men ty po wsta ją we współ pra cy

z miesz kań ca mi i od wo łu ją się do lo kal nych uwa run ko wań i za so -

bów, a ich wdro że nie po prze dza ją kon sul ta cje spo łecz ne. Ta kie po -

dej ście umoż li wia nie tyl ko do pa so wa nie re a li zo wa nych pro gra mów

do prob le mów lo kal nych, ale też po ma ga zde fi nio wać no we, in no wa -

cyj ne kie run ki roz wo ju. 

LGD na Ma zo wszu

Na te re nie wo je wódz twa ma zo wiec kie go dzia ła obec nie 29 LGD, któ -

re re a li zu ją pro gram LE A DER. Każ da z nich w za leż no ści od licz by

osób miesz ka ją cych na te re nie ich dzia łal no ści, otrzy ma ła do roz dys -

po no wa nia okre ślo ną wy so kość środ ków uni j nych z pu li 320 mln zł

prze zna czo nych dla Ma zo wsza. Pie nią dze te po cho dzą z pro gra mów

PROW 2014-2020 oraz PO RY BY 2014-2020.

Waż ny jest cel

Szan sę na wspar cie przy zna ne przez LGD ma ją pro jek ty, któ rych re -

a li za cja przy czy ni się do osią gnię cia ce lów wspól nie opra co wa nej lo -

kal nej stra te gii roz wo ju. Po nad to dzia ła nia mu szą być zgod ne

z przy ję tym pro gra mem oraz z roz po rzą dze niem wy ko naw czym mi ni -

stra rol nic twa i roz wo ju wsi. In sty tu cją za rzą dza ją cą PROW 2014-

2020 jest bo wiem właś nie mi ni ster stwo. 

Ogrom ną po pu lar no ścią wśród be ne fi cjen tów pro gra mu LE A DER cie -

szą się pro jek ty zwią za ne z roz wo jem przed się bior czo ści na ob sza -

rach wiej skich – za rów no te zwią za ne z pod ję ciem, jak

i roz sze rze niem dzia łal no ści. Po nad to na wspar cie mo gą li czyć m.in.

in we sty cje zwią za ne z bu do wą i prze bu do wą pu blicz nych dróg gmin -

nych i po wia to wych, wspie ra niem za cho wa nia dzie dzic twa kul tu ro we -

go, mo der ni za cją za byt ków, bu do wą świet lic wiej skich, do mów kul tu ry

i pla ców za baw czy in no wa cyj ne szko le nia i kur sy na te mat zmian kli -

ma tycz nych czy ochro ny śro do wi ska. 

Z re gu ły wspar cie przy zna wa ne jest w for mie re fun da cji po nie sio nych

kosz tów. Wy ją tek sta no wi do fi nan so wa nie za kła da nia dzia łal no ści

gos po dar czej, gdzie wspar cie jest for mą pre mii. Wię cej in for ma cji

na te mat pro gra mu LE A DER oraz ma zo wiec kich LGD moż na zna leźć

na stro nie www.ma zo wiec kie.ksow.pl

Ja ni na Ewa Orze łow ska, 

czło nek za rzą du wo je wódz twa ma zo wiec kie go:

Wspól no ty lo kal ne od gry wa ją klu czo wą ro lę w roz wo ju ma -

zo wiec kich wsi i mia ste czek. Bę dąc bli sko swo ich miesz -

kań ców, naj le piej wie dzą, z ja ki mi prob le ma mi się

bo ry ka ją, ja kie są ich po trze by i ocze ki wa nia. Ma zo wiec kie

LGD, bo o nich mo wa, two rzą lu dzie przed się bior czy, kre -

a tyw ni, ak tyw ni i otwar ci na współ pra cę. Wie dzą, jak zin -

te gro wać lo kal ną spo łecz ność i wy ko rzy stać jej po ten cjał

w ini cja ty wach pro wa dzo nych na rzecz roz wo ju swo ich ma -

łych oj czyzn. Dla te go też to one po dej mu ją de cy zje o tym,

ja kie in we sty cje za słu gu ją na wspar cie fi nan so we w ra -

mach pro gra mu LE A DER. I ro bią to sku tecz nie, bo z dnia

na dzień ma zo wiec ka wieś zmie nia swo je ob li cze. 
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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) 

Mamo, jeśli się zgodzisz, zdjęcie Twojego dziecka ukaże się w „Gazecie Wyborczej”

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)

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)

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)

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

REKLAMA 33902267
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W MIEŚCIE
Gazeta Wyborcza

OD PIĄTKU DO CZWARTKU
28 czerwca - 4 lipca 2019

C Z W A R T E K

Letnie granie 
Milena Orłowska

STARY RYNEK

Przez całe lato, w każdy 
czwartek, na Startym Ryn-
ku 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 Starów-
ce wystąpi warszawski zespół 
indiefolkowy Adre & The Giants. 
Grupa inspiruje się Bobem Dy-
lanem, Johnnym Cashem, The Lu-
mineers czy Mumford & Sons. Ich 
muzyka – jak zachęcają w PLOT 

– to połączenie szczerych emocji, 
ciepłego wokalu, harmonii skrzy-
piec i wiolonczeli oraz rytmu, 

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

S O B O T A  I  N I E D Z I E L A

Tajemnice spichlerzy
STARÓWKA 

W ten weekend można dar-
mowo i z przewodnikiem 
zwiedzić ciekawe zakątki 
Płocka. W sobotę wybierze-
cie się na spacer do płock-
ich 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-

kich chętnych na spacery tury-
styczne do największych atrakcji 
miasta – katedry, Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia, Muzeum 
Mazowieckiego, Muzeum Die-
cezjalnego, Małachowianki, 
ratusza. Owszem, mieszkańcy 
Płocka z pewnością widzieli już 
te miejsca, ale gdy o ich tajemni-
cach opowie przewodnik – patrzy 
się na te skarby zupełnie inny-
mi oczami.

Spacery – sobotni i niedzielny – za-
czynają się o godz. 12. Punkt zbiórki 
– Stary Rynek. 

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

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

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

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

• Adre& The Giants  FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Z W I E D Z A N I E  I  O D K R Y W A N I E

Robert Majewski *
W KULTURALNY SPOSÓB

Moniuszko na eksport

5 
maja 1819 roku urodził się 
Stanisław Moniuszko. 5 
maja 1951 roku przyszedł 
na świat wybitny francuski 

pianista cypryjskiego pocho-
dzenia Cyprien Katsaris. 5 maja 
2019 roku Katsaris zagrał koncert 
w hołdzie Moniuszce. W ten 
sposób Francuz promował swój 
najnowszy album „Moniuszko. 
Opera songs for piano”. Płyta do-
wodzi, 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 roz-
propagowaniu 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 minia-
tury pokazują, że zainteresowanie artysty muzyką Moniuszki 
jest szczere i pozbawione rocznicowego kunktatorstwa. Kat-
saris gra te utwory z wielkim entuzjazmem, pokazując dobrze 
znane słuchaczom oblicze pianisty o błyskotliwej technice, 
nieprawdopodobnym poczuciu rytmu i sprężystości w pro-
wadzeniu muzycznej narracji. Poza wirtuozerią Katsaris jest 
szalenie muzykalnym interpretatorem Moniuszki i przepięk-
nie 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

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

HELIOS
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;

K I N A

REKLAMA 33924696
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PŁOCKA GALERIA SZTUKI

Malarstwo Doroty Goleniewskiej-Szelągow-
skiej nawiązuje do francuskiego sérénité 
de l’esprit – pogody ducha. Odnajdź więc 
wytchnienie w jej pejzażach.

Na wernisaż wystawy 
prac artystki, zatytuło-
wanej właśnie „Séré-
nité”, już dziś o godz. 
18 zaprasza Płocka 
Galeria Sztuki. – Eks-
pozycję tworzą przede 
wszystkim pejzaże 
wiejskie i miejskie oraz 
martwe natury – za-
chęcają organizato-
rzy. – Tematy, kadry, 
przedmioty są zna-
kiem tęsknoty nie tylko 
za pogodnym niebem, 
ale i za indywidualnym 
tempem życia. 

P I Ą T E K

Pogodny wernisaż
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 Cham-
pionship. Czyli o to, kto najszybciej 
pojedzie w ślizgu.

Organizatorzy podkreślają, że imprez 
z serii Drift Masters European Cham-
pionship w tym roku na całym konty-
nencie będzie tylko sześć. Ta polska, 
wyjątkowa i unikalna, odbędzie się wła-
śnie w Płocku, na torze zbudowanym 
na stadionie im. Kazimierza Górskiego. 
Podobno najtrudniejszym ze wszyst-
kich, na jakich startują kierowcy. 

Drift z pewnością zainteresuje 
nawet tych, którzy na co dzień nie żyją 
motoryzacją. To spektakularne wido-
wisko – silniki ryczą, spod kół ścigają-
cych się aut idzie dym, publika szaleje. 

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. 

S O B O T A

Drift pod osłoną nocy

• Jedna z prac artystki 

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

• Drift na płockim stadionie FOT. PIOTR AUGUSTYNIAK / AG

KATEDRA, MAŁACHOWIANKA, 
MUZEUM MAZOWIECKIE

Mozart, Vivaldi i Beethoven, piosen-
ki Niemena, Demarczyk i Grechuty, 
Gershwin, polskie tanga… To 
wszystko i o wiele więcej czeka was 
na 21. Letnim Festiwalu Muzycznym.

– Festiwal wchodzi w kolejną deka-
dę swego istnienia – mówi Adam 
Mieczykowski, dyrektor Płockiej 
Orkiestry Symfonicznej, która 
imprezę organizuje. – Jego charakter 
ewoluował, ale zawsze przyświecała 
nam zasada, by w jego trakcie pre-
zentować muzykę typowo klasyczną 
w najpiękniejszych płockich salach. 
Tym razem będzie podobnie!

Pierwszy koncert, „Muzyczne Pra-
wykonania” będzie już dziś, o godz. 
19, w katedrze. Płocka orkiestra pod 
dyrekcją Michała Dworzyńskiego za-
gra uwerturę do „Oberona” Webera, 
VII Symfonię A-dur op.92 Beethovena 
oraz – prapremierowo – „Wspośród-
wietrzne wstępowanie”, czyli koncert 
na dwa fl ety i orkiestrę autorstwa 
współczesnego polskiego kompozy-
tora Wojciecha Ziemowita Zycha.

– Jego muzyka charakteryzuje 
się indywidualnym stylem, dużym 
skupieniem i wręcz medytacyjnym 

charakterem – zdradza Adam Mie-
czykowski.

W niedzielę o godz. 19, w auli 
Małachowianki, piosenki Niemena, 
Grechuty, Demarczyk zaśpiewa ze-
spół wokalny Proforma pod dyrekcją 
Marcina Wawruka.

We wtorek, o godz. 19, w Muzeum 
Mazowieckim, Anna Gut, klarne-
cistka płockiej orkiestry, z towarzy-
szeniem Gabrieli Machowskiej na 
fortepianie oraz Jacka Małachow-
skiego na akordeonie zaprezentuje 
w koncercie „Magia muzyki ka-
meralnej” kompozycje Gershwina 
i Horovitza oraz polskie tanga 
Warsa, Petersburskiego i Szpilmana 
w niezwykłych aranżacjach.

Wielki fi nał festiwalu to niedziela, 
7 lipca. Tego dnia, o godz. 19, POS 
wróci do Małachowianki i z solista-
mi – wiolonczelistkami Katarzyną 
Beresińską i Joanną Olczyk oraz 
klarnecistą Szymonem Parulskim 
– zagra „Eine Kleine Nachtmusik” 
Mozarta, Koncert na dwie wio-
lonczele g-moll RV 531 Vivaldiego 
oraz Koncert klarnetowy A-dur KV 
622 Mozarta.

Wstęp na wszystkie koncerty jest 
wolny. 

O D  P I Ą T K U  D O  N I E D Z I E L I

Letni Festiwal 
Muzyczny

• Soliści dzisiejszego koncertu – Agata Kielar-Długosz i Łukasz Długosz 
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