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aktualnoœci
Sta¿yœci, kontraktowi, mianowani, dyplomowani...
Kaligrafia z metra
P³ocka Galeria Sztuki (ul. Sienkiewicza 36) zaprasza na letnie
warsztaty artystyczne ,,Kaligrafia
z metra”, które odbêd¹ siê 25 lipca
(œroda) o godzinie 11.00. Podczas
zajêæ uczestnicy bêd¹ pracowaæ
nad w³asnym ozdobnym pismem
oraz efektownymi ozdobnikami.
Iloœæ miejsc jest ograniczona, obowi¹zuj¹ zapisy.

Zimna wojna
W œrodê, 25 lipca w ramach
cyklu „Kino konesera” w kinie
Helios bêdzie mia³ miejsce seans polskiego filmu dramatycznego, w re¿yserii nagrodzonego
Oskarem Paw³a Pawlikowskiego ,,Zimna wojna”. Projekcja
rozpocznie siê o godzinie 18.30.

Filmowe lato
25 i 26 lipca (œroda, czwartek) NoveKino Przedwioœnie
zaprasza najm³odszych widzów
na projekcjê filmów ,,Kaczki
z gêsiej paczki” oraz ,,Piotruœ
Królik”. Seanse filmowe rozpoczn¹ siê o godz. 11.00.

Płock na rowery
W sobotê, 28 lipca P³ocka
Lokalna Organizacja Turystyczna, Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji oraz Klub Turystyki Kolarskiej „BeneqTeam”
zapraszaj¹ p³occzan na rajd rowerowy przez miejscowoœci po³o¿one w Gostyniñsko-W³oc³awskim Parku Krajobrazowym. Uczestnicy bêd¹ mogli
zobaczyæ zabytkow¹ wy³uszczarniê nasion, a tak¿e kapliczkê pa³acow¹ znan¹ z filmu
„Ogniem i mieczem”. Zbiórka
o godz. 9.00 na Stadionie Stoczniowca (ul. Kolejowa 3).

Nauczyciele zdaj¹ egzaminy
Kolejni nauczyciele przygotowuj¹ siê do egzaminu na wy¿szy
stopieñ awansu zawodowego.
Jeszcze w wakacje, w sesji letniej,
do egzaminu na stopieñ nauczyciela mianowanego przyst¹pi ich 39.
Obecnie w p³ockich szko³ach ogó³em zatrudnionych jest 2515 nauczycieli. W tym dyplomowanych: 1605,
mianowanych: 448, kontraktowych: 385, sta¿ystów: 77.
W sesji letniej do egzaminu
na stopieñ nauczyciela mianowanego przyst¹pi 39 osób. – Nauczyciele
dyplomowani i mianowani stanowi¹
wiêkszoœæ w placówkach prowadzo-

nych przez miasto. Z satysfakcj¹
stwierdzam, ¿e kadry systematycznie
podnosz¹ i doskonal¹ swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicz¹c w ró¿nych formach kszta³cenia. Wspieramy ich w tym i corocznie w bud¿ecie
miasta rezerwujemy na ten cel okreœlon¹ pulê œrodków – mówi prezydent P³ocka Andrzej Nowakowski.
Pieni¹dze przeznaczone s¹ m.in.
na dofinansowanie op³at za kszta³cenie w szko³ach wy¿szych,
za kursy kwalifikacyjne i doskonal¹ce, seminaria oraz inne formy
doskonalenia zawodowego, jak te¿
na szkolenia rad pedagogicznych

i organizacjê szkoleñ dla kadry
kierowniczej. – W 2017 r. na dofinansowanie kszta³cenia nauczycieli
wyp³aciliœmy z bud¿etu miasta ponad 281 tys. z³. W tym roku zaplanowaliœmy na ten cel 590 tys. z³. Dodatkowo na szkolenia rad pedagogicznych w 2017 roku wydaliœmy
z bud¿etu ponad 289 tys. z³, a w tym
roku jest to prawie 335 tys. z³. Niezwykle cieszy te¿ to, ¿e po spe³nieniu
ustawowych wymagañ, nauczyciele
sukcesywnie wnioskuj¹ o wy¿szy stopieñ awansu zawodowego – dodaje
prezydent Nowakowski.
rad

P³yta Grobu Nieznanego ¯o³nierza w remoncie

Prace do 30 paŸdziernika
W przetargu na modernizacjê
p³yty Grobu Nieznanego ¯o³nierza przed p³ockim Odwachem
wp³ynê³a jedna oferta. Z³o¿y³o j¹
konsorcjum firm Us³ugi Ogólnobudowlane Andrzej Wieczorek
z P³ocka (lider) i „Gran-Mar” Zak³ad Us³ugowo-Kamieniarski Józef Orzechowski z Dzia³dowa.

Prace maj¹ siê zakoñczyæ do 30
paŸdziernika. Koszt robót to 498 tysiêcy z³otych brutto.
Prace modernizacyjne maj¹
obejmowaæ rozbiórkê p³yt z lastryko, ok³adziny schodów oraz
p³yt w podcieniu Odwachu. Nastêpnie wykonawca ma przygotowaæ ³awy fundamentowe, p³yty

wokó³ murków, p³ytê fundamentow¹ pod p³ytami pami¹tkowymi, now¹ nawierzchniê murków
oporowych, schodów, coko³ów
elewacyjnych, posadzki w podcieniu Odwachu, przy³¹cze gazowe dla butli przenoœnej do znicza
i zaj¹æ siê bie¿¹c¹ konserwacj¹.
(jac)

Filmowy Płock
W ramach cyklu ,,Filmowy
P³ock”, 30 lipca (poniedzia³ek)
o godzinie 21.00 odbêd¹ siê pokazy plenerowe filmów ,,Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie” oraz
,,Zielona mi³oœæ”. Wydarzenie
bêdzie mia³o miejsce na terenie
Parku Pó³nocnego (ul. gen.
W³adys³awa Sikorskiego).
Biblioteka dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej zaprasza najm³odszych 26 lipca o godz. 11.00
na zajêcia ,,Rusz g³ow¹ nad gr¹
planszow¹”. Na uczestników czekaj¹ gry, rebusy i animacje oparte
na utworze ,,Wielka podró¿
z abecad³em” Ma³gorzaty Strza³kowskiej.

Warsztat
eksperymentalny
W
pi¹tek,
27
lipca
o godz. 17.30 rozpocznie siê
eksperymentalny warsztat aktorski. Przez trzy dni bêdzie mo¿na
popracowaæ nad nieoczywistymi
sposobami budowania swojej teatralnej osobowoœci. Zajêcia kierowane s¹ do osób powy¿ej
szesnastego roku ¿ycia, a na ich
koniec przewidziany jest pokaz
warsztatowy.
(pn)

J. Danieluk

Rusz głową

Trwa modernizacja p³yty Grobu Nieznanego ¯o³nierza przy pl. Narutowicza

Ulica Maszewska zmieni swój wygl¹d

Czekano na to od lat
Konsorcjum firm Jarmar z £¹cka i Firmy Remontowo-Budowlanej Lipowski z P³ocka przebuduje
ulicê Maszewsk¹.
Koszt inwestycji to kwota ponad 5,8 mln z³otych brutto. Prace
maj¹ siê zakoñczyæ do 31 maja
przysz³ego roku. Natomiast do 8
lipca 2019 roku wykonawca ma

przedstawiæ podpisany protokó³
odbiorczy.
W 2015 roku zosta³ wybudowany
niewielki fragment ulicy od ronda
na skrzy¿owaniu ulic Dobrzyñskiej,
Traktowej i Maszewskiej. Teraz
przyszed³ czas na oczekiwan¹ z niecierpliwoœci¹ przez mieszkañców
budowê ca³ej ulicy.
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Do tej pory ulica Maszewska mia³a
szerokoœæ od 5 metrów do 5,5 metra. Jej
nawierzchnia by³a wykonana z bruku.
Nawierzchnia bitumiczna jest jedynie
przy skrzy¿owaniu z ul. Dobrzyñsk¹.
W wielu miejscach po opadach deszczu
lub roztopach zbiera³a siê woda.
Teraz to siê zmieni. Nawierzchnia
nowej drogi oraz chodniki zostan¹
wykonane z kostki brukowej. Przede
wszystkim jednak zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa i sanitarna, przebudowane zostan¹ wodoci¹g, sieæ gazowa i telefoniczna oraz
oœwietlenie uliczne.
(jac)

Kradzież i włamania
Ochrona marketu budowlanego przy ulicy Wyszogrodzkiej
w P³ocku zatrzyma³a sprawcê
kradzie¿y tarcz szlifierskich wartych oko³o pó³tora tysi¹ca z³otych. Podejrzany zosta³ przekazany policji.
Przy al. Kiliñskiego, prawdopodobnie w autobusie, dosz³o
do kradzie¿y torebki z dokumentami oraz pieniêdzmi w kwocie 20 z³otych.

Wypadki drogowe
Dosz³o do wypadku w Wyszogrodzie. – Policjanci na miejscu
wstêpnie ustalili, ¿e kieruj¹ca rowerem 60-letnia mieszkanka powiatu p³ockiego, na skrzy¿owaniu
z sygnalizacj¹ œwietln¹ nie ust¹pi³a pierwszeñstwa przejazdu kieruj¹cemu samochodem ford, 29-letniemu mieszkañcowi Warszawy.
W wyniku zdarzenia rowerzystka
dozna³a obra¿eñ cia³a i zosta³a
przewieziona do szpitala – informuje rzecznik prasowy p³ockiej
policji asp. szt. Krzysztof Piasek.
W Mochowie dosz³o do wypadku drogowego z udzia³em
kieruj¹cego samochodem i motocyklisty. – Ze wstêpnych ustaleñ
policjantów wynika, ¿e na prostym odcinku drogi 75-letni kieruj¹cy oplem meriva podczas
w³¹czania siê do ruchu z pobocza
na drogê, nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu 27-letniemu motocykliœcie poruszaj¹cemu siê
drog¹ z pierwszeñstwem. Doprowadzi³ tym samym do zderzenia
pojazdów. W wyniku zdarzenia
z samochodem kierowca motocykla dozna³ z³amania nogi.
Po udzielonej pomocy medycznej
zosta³
przetransportowany
do p³ockiego szpitala. Badanie
stanu trzeŸwoœci wykaza³o, ¿e
kieruj¹cy pojazdami byli trzeŸwi
– informuje oficer prasowy sierpeckiej policji st. asp. Krzysztof
Kosiorek.
Na drodze wojewódzkiej 560
w Studzieñcu dosz³o do wypadku drogowego. – Ze wstêpnych
ustaleñ policjantów wynika, ¿e
na prostym odcinku drogi kieruj¹cy ciê¿arow¹ scani¹ z naczep¹,
w czasie ulewnego deszczu nie
dostosowa³ prêdkoœci i nie zachowa³ bezpiecznego odstêpu
od poprzedzaj¹cego samochodu
hamuj¹cego przed le¿¹cym
na drodze konarem drzewa.
W zwi¹zku z tym straci³ panowanie nad pojazdem, zjecha³ z drogi do przydro¿nego rowu i uderzy³ w drzewo. W wyniku zderzenia z przeszkod¹ ciê¿ko ranny zosta³ 21-letni pasa¿er ciê¿arówki,
który po udzielonej pomocy medycznej zosta³ przewieziony
do szpitala na dalsze leczenie.
Jak siê okaza³o 50-letni kierowca
ciê¿arówki by³ pod wp³ywem alkoholu. Mia³ blisko pó³ promila
alkoholu w organizmie. Z uwagi
na kierowanie samochodem
pod wp³ywem alkoholu policjanci zatrzymali kierowcy prawo
jazdy – informuje oficer prasowy
sierpeckiej policji st. asp.
Krzysztof Kosiorek.
(jac)
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aktualnoœci
Pielgrzymi z P³ocka na Jasn¹ Górê

Wyrusz¹ 6 sierpnia
diecezji. – Mam nadziejê, ¿e przyk³ad pielgrzyma – œwiêtego Stanis³awa, zachêci kolejnych ludzi,
zw³aszcza m³odych, do wêdrówki
na Jasn¹ Górê – zaprasza do pielgrzymowania biskup.

Pielgrzymka wyruszy ze Wzgórza
Tumskiego 6 sierpnia po mszy œwiêtej koncelebrowanej w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem Biskupa P³ockiego o godz. 6 00. Trasa
pielgrzymki podzielona jest na 9 eta-

D. Ossowski

W tym roku po raz 37 z P³ocka
wyruszy piesza pielgrzymka diecezji p³ockiej na Jasn¹ Górê. Tradycyjnie pielgrzymi wyrusz¹ 6 sierpnia ze Wzgórza Tumskiego,
po mszy œwiêtej koncelebrowanej
pod przewodnictwem biskupa
p³ockiego. P¹tnicy bêd¹ wêdrowali w jedenastu grupach.
Tegoroczna pielgrzymka z racji
tego, ¿e ten rok jest obchodzony
jako Rok œw. Stanis³awa Kostki
w zwi¹zku z okr¹g³¹ 450. rocznic¹
jego œmierci, bêdzie odbywa³a siê
pod has³em „Stworzeni do wielkoœci”. Jak mówi biskup p³ocki Piotr
Libera: – Wœród wielu ciekawych
i godnych naœladowania cech
œwiêtego z Rostkowa, warto zwróciæ uwagê na to, ¿e w jego ¿yciu
wa¿n¹ rolê odegra³o piesze pielgrzymowanie. Aby osi¹gn¹æ swoje
¿yciowe cele i marzenia, wyrusza³
w drogê. Uczy nas Stanis³aw, ¿e
do osi¹gniêcia pragnieñ potrzeba
nieraz du¿ego wysi³ku, tak¿e fizycznego, trzeba pokonania w³asnych s³aboœci. Ta wspomniana cecha œw. Stanis³awa niech stanie siê
zachêt¹ do podjêcia trudu tegorocznego pielgrzymowania na Jasn¹ Górê. Niech towarzyszy nam
myœl, ¿e do wielkich rzeczy w ¿yciu
dochodzi siê przez wysi³ek, trud,
czasem ból. Cieszy mnie jako biskupa p³ockiego fakt, ¿e co roku s¹
chêtni do podejmowania dzie³a
pieszej wêdrówki.
Zachêcaj¹c do tegorocznego wêdrowania biskup Piotr Libera dodaje, ¿e ten trud jest nagradzany
duchowymi ³askami dla samych
pielgrzymów, ich rodzin i ca³ej

Tegoroczna 37. Piesza Pielgrzymka z P³ocka na Jasn¹ Górê
wyruszy pod has³em: „Stworzeni
do wielkoœci”. Jako ¿e jest to rok
Œwiêtego z Rostkowa, patrona
dzieci i m³odzie¿y, to jego s³owa:
„do wy¿szych rzeczy zosta³em
stworzony” sta³y siê inspiracj¹
do has³a tegorocznej Pielgrzymki.
– Wpatruj¹c siê w jego postaæ
i prosz¹c o jego wstawiennictwo
chcemy owocnie prze¿yæ czas rekolekcji w drodze – mówi ks. Jacek
Prusiñski, przewodnik g³ówny 37.
Pieszej Pielgrzymki Diecezji P³ockiej na Jasn¹ Górê.

pów (oko³o 30 km dziennie). Wejœcie na Jasn¹ Górê bêdzie 14 sierpnia w godzinach porannych (7.308.15), pod przewodnictwem biskupa
Miros³awa Milewskiego.
Osoby chc¹ce zapisaæ siê na pielgrzymkê musz¹ wype³niæ indywidualn¹ Kartê Uczestnictwa (wg wzoru
przekazanego do parafii lub ze strony
internetowej: www.pielgrzymka.com)
zawieraj¹cej niezbêdne dane osobowe pielgrzyma. Zapisy indywidualne
i zbiorowe na pielgrzymkê organizuj¹ w swoich parafiach miejscowi
duszpasterze, a nastêpnie zg³aszaj¹
pielgrzymów w punkcie zapisów

Rozpoczê³a siê budowa w centrum P³ocka

Powstanie nowoczesny parking
Za budynkiem przy ul. Tumskiej 13 powstanie parking
na oko³o 100 samochodów. Pierwsze prace ju¿ siê rozpoczê³y.

mieszcz¹cym siê w budynku Kurii
Diecezjalnej P³ockiej i Muzeum Diecezjalnego przy p³ockiej Katedrze
w dniach 2, 3, 4 sierpnia (w godz.
od 10.00 do 17.00).
Op³ata pielgrzymkowa wynosi: 100 z³ od ka¿dego uczestnika
pielgrzymki. Dzieci do 13 lat p³ac¹ 80 z³, rodziny (co najmniej trzy
osoby z jednego domu) – 200 z³.
Op³ata ta przeznaczona jest na:
przewóz baga¿u, ubezpieczenia
(OC i NW), leki i œrodki medyczne, sanitariaty, funkcjonowanie

POKiS, ale ostatecznie zosta³ tam
otwarty – nie istniej¹cy ju¿ – sklep
Tiger. To sk³oni³o w³aœciciela obiektu – spó³kê ARS – do zmiany kon-

niezbêdnej infrastruktury technicznej potrzebnej do obs³ugi parkingu.
Bêdzie to ca³odobowy, p³atny parking, na który wjazd i wyjazd bêd¹

kuchni pielgrzymkowej oraz innych s³u¿b, op³aty samochodów,
które s¹ wynajmowane, identyfikatory pielgrzymkowe, koszulki
w kolorze grupy, Ksi¹¿eczki Pielgrzyma i inne materia³y organizacyjne. Z kierowc¹ samochodu baga¿owego trzeba uzgodniæ i dodatkowo op³aciæ przewóz baga¿u
z Czêstochowy oraz materia³ów

nietypowych. – Zapraszamy do duchowego pielgrzymowania wszystkich tych, którzy z racji choroby,
pracy b¹dŸ innych przyczyn nie
mog¹ pójœæ pieszo. Pragniemy
w ten sposób utworzyæ wielk¹
wspólnotê modlitewn¹, która bêdzie wspieraæ wszystkich wêdruj¹cych w tak wa¿nych intencjach Koœcio³a, Ojczyzny, rodzin i osobistych – mówi ks. Jacek Prusiñski.
Zapisy na Pielgrzymkê Duchow¹
organizuj¹ w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, sporz¹dzaj¹c listê
z danymi (nazwisko i imiê, dok³adny
adres z kodem, parafia) i przekazuj¹c
j¹ do Biura Informacji Pielgrzymkowej. Przy zapisie Duchowi Pielgrzymi
sk³adaj¹ dobrowoln¹ ofiarê. Duchowi
Pielgrzymi otrzymaj¹ specjalnie przygotowany modlitewnik z rozwa¿aniami na ka¿dy dzieñ wraz z dok³adn¹
tras¹ pielgrzymki.
Jak co roku w G³ogowcu (7 sierpnia) udzielany bêdzie sakrament ma³¿eñstwa. Do dnia 31 lipca nale¿y
zg³aszaæ ewentualne œluby do ks. Piotra Gadomskiego (tel. 608 362 481)
– odpowiedzialnego za s³u¿bê liturgiczn¹. Formalnoœci dotycz¹ce zawarcia sakramentu ma³¿eñstwa za³atwia
siê w swojej parafii.
Pielgrzymi zabieraj¹ ze sob¹ namiot. Osoby niepe³noletnie powinny obowi¹zkowo posiadaæ: pisemn¹ zgodê rodziców na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego w razie
koniecznoœci
(wyra¿on¹
na karcie uczestnictwa oraz ksi¹¿eczce pielgrzyma) lub doros³ego
opiekuna, którego imiê i nazwisko
musi byæ wymienione w/w karcie.
Kto nie bêdzie spe³nia³ powy¿szych warunków nie zostanie zapisany na Pielgrzymkê.
Rad

Utrudnienia na skrzy¿owaniu
ulic £ukasiewicza i Miodowej

Do koñca sierpnia
Drogowcy zamknêli czêœciowo
skrzy¿owanie ul. £ukasiewicza
z Tysi¹clecia i Miodow¹.
Nie bêdzie mo¿na przejechaæ ul.
£ukasiewicza. Natomiast ruch z ul.
Tysi¹clecia w ul. Miodow¹ oraz
w przeciwnym kierunku bêdzie odbywaæ siê normalnie. Mo¿liwy bêdzie te¿ przejazd przez skrzy¿owanie ul. £ukasiewicza i ul. Hermana.
– Autobusy Komunikacji Miejskiej,
które porusza³y siê Al. Kobyliñskiego i ul. £ukasiewicza, jad¹ teraz ul.
Bielsk¹ i Tysi¹clecia. Prace
na skrzy¿owaniu potrwaj¹ do koñca
sierpnia – informuje Hubert WoŸniak z ratuszowego zespo³u wspó³pracy z mediami.

Przebudowa skrzy¿owania ul. Tysi¹clecia, £ukasiewicza i Miodowej
jest elementem wiêkszej inwestycji,
w ramach której budujemy jeszcze
drogê rowerow¹ wzd³u¿ ul. Tysi¹clecia i Mickiewicza.
Ca³e to przedsiêwziêcie jest z kolei jednym z piêciu czêœci programu
mobilnoœci miejskiej. W jego ramach trwa ju¿ tak¿e przebudowa ul.
£ukasiewicza oraz budowa parkingu
przy ul. Bielskiej. Ustawionych zosta³o 40 nowych wiat przystankowych. Kontynuowania jest tak¿e
produkcja 25 autobusów hybrydowych, które powinny przyjechaæ
do P³ocka w sierpniu.
(jac)

W Przedszkolu przy Reja

J. Danieluk

Konkurs na dyrektora
Rozpoczê³a siê budowa parkingu na ty³ach budynku przy ul. Tumskiej 13
Pomys³ na zagospodarowanie zaniedbanego terenu w centrum miasta
pojawi³ siê, gdy Agencja Rewitalizacji Starówki zaczê³a myœleæ o odnowieniu kamienicy przy Królewieckiej 18. Wczeœniej spó³ka wyremontowa³a budynek przy Tumskiej 13 – dawny klub „Metalowiec”
nale¿¹cy przed laty do Fabryki Maszyn ¯niwnych, która by³a spadkobierczyni¹ tradycji zak³adów Moj¿esza Sarny i Maurycego Marguliesa.
Pierwotnie w budynku przy Tumskiej 13 mia³ mieæ swoj¹ siedzibê
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cepcji dalszego zagospodarowania
nieruchomoœci w tej czêœci P³ocka.
Pomys³ budowy parkingu zosta³
przedstawiony jesieni¹ 2016 roku.
Wczesn¹ wiosn¹ zosta³y wyburzone
stoj¹ce w tym miejscu budynki.
Znakiem rozpoznawczym miejsca
ma byæ komin, który pozosta³ po fabryce Marguliesa.
Parking o powierzchni ponad 4 tysiêcy metrów kwadratowych ma pomieœciæ oko³o 100 samochodów.
Wjazd i wyjazd bêd¹ od strony ul.
Kaczmarskiego. Nie zabraknie te¿

ograniczone
szlabanami.
Nawierzchnia parkingu zostanie wykonana z kostki a¿urowej. Bêdzie te¿
chodnik dla pieszych, przy którym
stan¹ elementy ma³ej architektury
– ³awki i tablice przypominaj¹ce
o historii tego miejsca oraz og³oszeniowe. Teren bêdzie te¿ zagospodarowany zieleni¹.
Wykonawc¹ prac jest firma AM-FOR z W³oc³awka. Koszt inwestycji to 1 265 000 z³otych brutto. Prace maj¹ siê zakoñczyæ do po³owy
paŸdziernika tego roku.
(jac)

W Miejskim Przedszkolu nr 21
w P³ocku odbêdzie siê konkurs
na dyrektora placówki. Kandydaci maj¹ czas na sk³adanie ofert
do 14 sierpnia br.
To ju¿ kolejna placówka, w której
bêdzie odbywa³a siê konkursowa
procedura. Wiadomo ju¿, ¿e
od wrzeœnia placówk¹ pokieruje nowa osoba, bo konkurs og³oszono
z uwagi na deklaracjê przejœcia
na emeryturê obecnej szefowej
przedszkola.
Przypomnijmy, ¿e niedawno zakoñczono konkursy w dziesiêciu innych miejskich placówkach oœwiatowych. Przeprowadzono je w szeœciu przedszkolach, dwóch szko³ach
podstawowych, jednym oœrodku
szkolno-wychowawczym i dwóch

szko³ach ponadgimnazjalnych. Tylko w dwóch przypadkach, Szko³y
Podstawowej nr 24 i Miejskiego
Przedszkola nr 8, konkursy odbywa³y siê w zwi¹zku z odejœciem
na emeryturê dotychczasowych dyrektorek. W pozosta³ych przypadkach by³y one przeprowadzane
w zwi¹zku z koñcz¹c¹ siê, piêcioletni¹ kadencj¹ dotychczasowych dyrektorów. I tu nie by³o zmian. Decyzj¹ komisji konkursowych od wrzeœnia zarz¹dzaæ w nich bêd¹ dotychczasowi szefowie. Zmiany s¹ w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, gdzie now¹ szefow¹
zosta³a Izabela Cierpikowska oraz
w Miejskim Przedszkolu nr 8,
w którym tê funkcjê objê³a Danuta
Stroñska.
rad
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wokó³ nas
Ocalona z Holokaustu przez rodzinê z Bud Piasecznych
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Ró¿a Grynbaum (Rose Dinerman)
getto. – Bicie i tortury by³y codziennoœci¹, ale wiadomoœci p³yn¹ce z okolicznych miast by³y jeszcze bardziej makabryczne. I choæ
na pocz¹tku nie dawaliœmy temu
wiary, to z dnia na dzieñ coraz
wiêcej dowodów wskazywa³o, ¿e
to, w co tak bardzo nie chcieliœmy
wierzyæ, by³o faktem – wspomina³a
Ró¿a.
Zaczê³y siê wywózki do obozów.
Jednym z pierwszych zabranych
by³ brat Ró¿y. Kolejnym ojciec.
Uda³o jej siê z nim po¿egnaæ, gdy
czeka³ na deportacjê. Jego ostatnie
s³owa brzmia³y: „Nie traæ odwagi,
córko. Koniec naszego wroga jest
bliski”. Ojciec trafi³ do obozu
w Poznaniu. Przez jakiœ czas przychodzi³y stamt¹d listy – pocieszaj¹ce, bo nie chcia³ straszyæ bliskich.
Ró¿a wysy³a³a paczki ¿ywnoœciowe, ale otrzyma³ ich tylko kilka.
O jego œmierci poinformowa³o
Grynbaumów zgromadzenie ¿ydowskie. Jako powód podano zgon
na skutek krwotoku, którego dozna³
po potr¹ceniu przez motocykl.
W marcu 1942 roku Ró¿a i jej
brat Albert uciekli z g¹biñskiego
getta. Ró¿a znalaz³a siê w Strzego-

wie. Tamtejsze getto powsta³o
na skutek starañ Judenrattu, który
chcia³ unikn¹æ transportu ¯ydów
do getta w M³awie. Przekupieni
Niemcy wystawili zaœwiadczenie,
¿e w Strzegowie panuje tyfus
i wszelkie transporty gro¿¹ rozprzestrzenieniem siê zarazy. Teren
getta obejmowa³ 45 domów odgrodzonych od reszty wsi drewnianym
p³otem. W pocz¹tku 1942 roku
przebywa³o tam blisko 2000 osób.
– ¯ycie w Strzegowie okaza³o siê
jednak gorsze ni¿ w G¹binie. ¯ydowscy uchodŸcy zaczêli przybywaæ
tu z ró¿nych miast: z M³awy, Gostynina i Sierpca. Niemcy reglamentowali nawet wodê, po któr¹ staliœmy
w d³ugich kolejkach. Jednak by³o
bezpieczniej ni¿ w domu i nawet zaczê³am myœleæ o sprowadzeniu
do Strzegowa rodziny. Znalaz³am
m³odego ¯yda, który zobowi¹za³ siê
to zrobiæ za mnie – napisa³a Ró¿a.
Do G¹bina po instrumenty jecha³
technik dentystyczny. W drodze
powrotnej mia³ zabraæ matkê Ró¿y, jej brata z ¿on¹ i ma³ym synem.
Zamiast ocalonych przywióz³ wiadomoœæ o zlikwidowaniu g¹biñskiego getta. Likwidacja rozpoczê³a siê 17 kwietnia. Oddzielono
m³odych od starych, kobiety
i dzieci. Chorych zabijano. Matce
uda³o siê uciec i ukryæ u ch³opskiej
rodziny, ale wskutek donosu zosta³a z powrotem wci¹gniêta do grupy
czekaj¹cej na deportacjê. 12 maja
g¹biñskie getto przesta³o istnieæ,
a resztê ocalonych przewieziono
do obozu w Che³mie. Szacuje siê,
¿e w che³miñskim obozie zamordowano blisko 250 tys. osób.
Ró¿a znalaz³a schronienie najpierw u Jana i Sabiny So³dañskich
we wsi Kocewo. Pomaga³a w polu,
uczy³a dzieci. Kiedy s¹siedzi zaczêli byæ podejrzliwi, musia³a opuœciæ dom. Po d³ugiej wêdrówce,
w 1943 roku trafi³a do rodziny
Ostrowskich w Budach Piasecznych. Antoni i Maria prowadzili
du¿e gospodarstwo razem z synem
Witoldem i jego ¿on¹. Im Ró¿a
Grynbaum zawdziêcza ocalenie
z zag³ady.
W nagranych w 2010 roku wspomnieniach Witold Ostrowski mó-

wi³: – Graliœmy w szachy, robi³a
na drutach szaliki i rêkawice.
Traktowaliœmy j¹ jak rodzinê.
Zosta³a „kuzynk¹” Jadwig¹ z nowymi papierami.
W styczniu 1945 roku Ró¿a
opuœci³a dom Ostrowskich, choæ
Antoni jej to odradza³. Zdecydowa³a siê jednak powróciæ do G¹bina i odnaleŸæ brata. Wiedzia³a,
¿e prze¿y³ wojnê dziêki pomocy
Heleny Grabarek, u której siê

mat. MM

Ró¿a zanotowa³a we wspomnieniach: „Brat i ja próbowaliœmy wyrwaæ siê z getta. Albert wyszed³ pierwszy. Ja – 17 marca.
Wsta³am wczeœnie, po¿egna³am
siê z matk¹. „Pamiêtaj, bez wzglêdu na to, co siê z nami stanie, musisz zrobiæ wszystko, co w twojej
mocy, ¿eby ¿yæ – powiedzia³a matka”. Albert przekroczy³ zielon¹
granicê Kraju Warty i postanowi³ szukaæ ratunku na terenie
Generalnego Gubernatorstwa.
Ró¿a pozosta³a na terenach wcielonych do Rzeszy. Trafi³a
do strzegowskiego getta. Stamt¹d uda³o jej siê uciec. Historiê
Ró¿y Grynbaum ocalonej przez
rodzinê Ostrowskich z Bud Piasecznych poznaliœmy na kolejnym spotkaniu z cyklu „Choæby
jedno ¿ycie, choæby kromka
chleba... Polacy ratuj¹cy ¯ydów
od zag³ady w Muzeum ¯ydów
Mazowieckich”.
Ró¿a urodzi³a siê w 1919 roku
w G¹binie, jako najm³odsze dziecko w rodzinie Grynbaumów. Jej
rodzice byli dobrze znani nie tylko
wœród spo³ecznoœci ¿ydowskiej.
– Ojciec kupowa³ pszenicê
od ch³opów z okolicznych wiosek.
Wysy³a³ j¹ do Kutna, P³ocka i Warszawy. Ponadto moi rodzice posiadali teatr filmowy, który sami zbudowali po pierwszej wojnie œwiatowej. Na pocz¹tku nasze kino nosi³o
nazwê Polonia. PoŸniej przemianowane zosta³o na Adria. W budynku, w którym mieœci³o siê kino,
od czasu do czasu pojawia³y siê
podró¿uj¹ce po prowincji zespo³y
teatralne, wystawiaj¹ce przedstawienia w jêzyku jidisz. Moi rodzice
mieli te¿ sklep spo¿ywczy. Wszystko, co robili, mia³o jeden cel: zapewniæ bezpieczeñstwo i lepsze ¿ycie swoim dzieciom. Ale los zdecydowa³ inaczej – napisa³a Ró¿a.
Niemcy wkroczyli do G¹bina 17
wrzeœnia. Ju¿ cztery dni póŸniej
spalili synagogê – jeden z najcenniejszych zabytków ¿ydowskiej architektury sakralnej w Polsce, który jeszcze przed wojn¹ znajdowa³
siê w oficjalnym rejestrze zabytków. Sp³onê³y równie¿ s¹siednie
budynki, a win¹ za po¿ar obarczono ¯ydów.
Wkrótce rozpoczê³y siê wysiedlenia. Mê¿yczn i chopców wysy³ano do przymusowych robót. Ludzi bito i szykanowano. ¯ydzi musieli nosiæ na piersiach ¿ó³t¹
Gwiazdê Davida i chodziæ jezdni¹.
Na pocz¹tku 1940 roku utworzono

archiwum POLIN

Drogi kuzynie wojenny!

ukrywa³. Obiecali sobie z Albertem, ¿e bêd¹ na siebie czekaæ
w domu rodziców. I rzeczywiœcie
tam siê spotkali.
Ró¿a i Albert wkrótce wyjechali
z kraju. Udali siê do Pary¿a. Ró¿a
wysz³a za m¹¿, jakiœ czas mieszka³a w Australii i w koñcu osiad³a
w USA. Nigdy nie zapomnia³a
o ludziach, którzy jej pomagli.
Obecny na spotkaniu w Muzeum Andrzej Ostrowski powiedzia³: – Pani Ró¿a wdziêcznoœæ
wyra¿a³a w listach, które przysy³a³a przez ca³e swoje ¿ycie, g³ównie przed œwiêtami Wielkanocy
i Bo¿ego Narodzenia. Ka¿dy list
zawiera³ zwrot: „drogi kuzynie
wojenny”. Opisywa³a swoje ¿ycie, pyta³a co u nas. Oprócz listów przychodzi³y paczki. Tam
by³y s³odycze, wtedy rzadko dostêpne: czekolada, kakao, pomarañcze. Paczki przychodzi³y te¿
w okresie stanu wojennego.
W 1987 Ró¿a przyjecha³a
do Polski. – Witali siê bardzo serdecznie z moim tat¹. Opowiadali
jak by³o, wspominali trudne czasy.
Spêdzi³a u nas kilka godzin. Zrobiliœmy wspólne zdjêcie – mówi³.
Ró¿a Grynbaum (Rosa Dinerman) z³o¿y³a œwiadectwo w Instytucie Yad Vashem. W marcu 1994
roku Witold i Boles³awa Ostrowscy odebrali w Warszawie medal
i tytu³ „Sprawiedliwy wœród narodów œwiata”.
Z ponad 2000 g¹biñskich ¯ydów, Holokaust prze¿y³o 212
osób (w tym oko³o 180, które
we wrzeœniu 1939 roku przedosta³o siê na tereny zajête przez
ZSRR). Po wojnie wiêkszoœæ
z nich wyemigrowa³a do USA
i Izraela.
Spotkanie z cyklu „Choæby
jedno ¿ycie, choæby kromka
chleba... Polacy ratuj¹cy ¯ydów
od zag³ady” poprowadzi³a kierownik Dzia³u Historii Muzeum
Mazowieckiego Barbara Rydzewska. Fragmenty wspomnieñ
Ró¿y Grynbaum (póŸniej Dinerman) czyta³a Ewa Lilianna Matusiak z Ksi¹¿nicy P³ockiej. (lesz)

Witold i Boles³awa Ostrowscy odbieraj¹ medal „Sprawiedliwy wœród
narodów œwiata”
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aktualnoœci
7 kilometrów nowych dróg, koszt: ponad 37 mln z³otych

Druga czêœæ obwodnicy ju¿ przejezdna
skrzy¿owanie obwodnicy z now¹
ul. Przemys³ow¹.

Wakacje?
Drogi w przebudowie

D. Ossowski

Na otwarcie tej drogi z pewnoœci¹ p³occzanie czekali z niecierpliwoœci¹. Drugi odcinek obwodnicy jest ju¿ przejezdny. Natomiast na trzecim fragmencie
od Wêz³a Bielska do ulicy D³ugiej trwaj¹ intensywne prace.
W œrodê, 18 lipca na drugim odcinku p³ockiej obwodnicy – pomiêdzy
ulicami Otoliñsk¹ i Bielsk¹ – pojawili siê inspektorzy z Mazowieckiego
Urzêdu Wojewódzkiego. Dwa miesi¹ce po tym jak p³ocki Urz¹d Miasta
zg³osi³ drogê i wiadukt w ulicy Bielskiej do odbioru. Dzieñ póŸniej zapad³a decyzja o otwarciu drogi. W pi¹tek, 20 lipca o godzinie 8.00 na drugim fragmencie p³ockiej obwodnicy
spotkali siê mi³oœnicy starych samochodów, motocykliœci, rowerzyœci,
by³a nawet jedna paralotnia i dwie
hulajnogi. Nie zabrak³o te¿ przedstawicieli w³adz samorz¹dowych z marsza³kiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem, prezydentem P³ocka Andrzejem Nowakowskim i radnymi. – Ca³a inwestycja kosztowa³a ponad 37 milionów
z³otych. Ponad 30 milionów z³otych
to pieni¹dze unijne. Przed nami jeszcze dokoñczenie trzeciego etapu obwodnicy, ale ju¿ drugi etap pozwoli
na wyprowadzenie pojazdów ciê¿kich, z materia³ami niebezpiecznymi
z miasta – wyjaœnia prezydent P³ocka
Andrzej Nowakowski. – Drugi i trzeci etap obwodnicy to nie tylko nowy
krêgos³up komunikacyjny P³ocka. To
tak¿e nowa perspektywa rozwoju
miasta. Dziêki tym drogom otwieramy i uzbrajamy nowe tereny inwestycyjne. Nowe inwestycje to nie tylko
podatki do kasy miasta, ale przede
wszystkim miejsca pracy dla mieszkañców P³ocka i regionu.
Drugi odcinek obwodnicy powsta³
w ramach Regionalnych Inwestycji

Terytorialnych. – To autorski projekt
województwa mazowieckiego na to,
¿eby w tej i przysz³ej perspektywie finansowej poprzez oœrodki subregionalne realizowaæ du¿e projekty rozwojowe dla grup powiatów. Gratulujê prezydentowi i wszystkim, którzy
byli zaanga¿owani w stworzenie
projektu i jego realizacjê. Mam nadziejê, ¿e wkrótce spotkamy siê
na otwarciu kolejnego etapu, bo ta
inwestycja jest bardzo sprawnie realizowana. ¯yczê wszystkim bezpiecznego podró¿owania – mówi

marsza³ek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
Szczegó³y techniczne dotycz¹ce
otwartej dziœ drogi przedstawi³ zastêpca prezydenta P³ocka ds. rozwoju i inwestycji Jacek Terebus.
– To droga w klasie GP, czyli ruchu
przyœpieszonego. £¹cznie powsta³o
ponad 7,2 km nowych dróg, w tym
d³ugoœæ g³ównej drogi wynosi 2,7 km, dróg serwisowych wraz
z siêgaczem do ul. Otoliñskiej 3,6 km, a ³¹cznic 830 metrów
– wylicza wiceprezydent.

Awanse, odznaczenia, nagrody

Œwiêto policji w P³ocku
policji przypad³o w trudnym okresie. Trzeba by³o uregulowaæ sytuacjê spo³eczn¹ i prawn¹. Brakowa³o fachowych kadr, korzystano
wiêc z wiedzy i doœwiadczenia ludzi, którzy s³u¿yli w ró¿nego rodzaju stra¿ach tworzonych za zgod¹
w³adz zaborczych – komendant
p³ockiej policji nadkom. S³awomir ¯elechowski przypomnia³

UMP

Ponad 40 funkcjonariuszek
i funkcjonariuszy p³ockiej policji
zosta³o w miniony pi¹tek, 20 lipca
awansowanych na wy¿sze stopnie
s³u¿bowe.
Uroczystoœæ odby³a siê w przeddzieñ przypadaj¹cego 24 lipca
Œwiêta Policji. W tym roku przypada 99. rocznica powo³ania tej
formacji. W 1919 roku dokonano

P³occy policjanci œwiêtowali w auli szko³y muzycznej
unifikacji powo³anych po odzyskaniu niepodleg³oœci Milicji Ludowej i Policji Komunalnej, tworz¹c
Policjê Pañstwow¹. – Tworzenie
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sytuacjê z pierwszych miesiêcy
po odzyskaniu niepodleg³oœci
w 1918 roku.
Obecnie polska policja funkcjo-

nuje na podstawie ustawy z 6
kwietnia 1990 roku. – Dzisiejsza
policja nawi¹zuje w swoich tradycjach do przedwojennej formacji
w stopniach, nazwie, ale przede
wszystkim s³u¿¹c obywatelom.
Chronimy zdrowie, ¿ycie i mienie
ludzi. ¯eby w³aœciwie wykonywaæ tê
s³u¿bê, niezbêdna jest sprawnoœæ fizyczna i wszechstronna wiedza.
W pierwszym pó³roczu tego roku uda³o nam siê znacznie ograniczyæ
przestêpczoœæ w P³ocku i powiecie.
Nie by³oby to mo¿liwe bez pomocy
instytucji, które z nami wspó³pracuj¹ – dodaje S³awomir ¯elechowski.
Oprócz awansów na wy¿sze stopnie
s³u¿bowe kilkudziesiêcioro funkcjonariuszy otrzyma³o nagrody od Prezydenta P³ocka i Starosty P³ockiego.
– Dziêkujê pañstwu za ciê¿k¹ s³u¿bê,
która przejawia siê nie tylko w coraz
lepszych statystykach, ale przede
wszystkim w realnej poprawie bezpieczeñstwa mieszkañców miasta i regionu – mówi³ do policjantów prezydent
Andrzej Nowakowski.
Starosta Mariusz Bieniek zapewni³, ¿e
samorz¹d powiatu bêdzie pomaga³ mundurowym w miarê swoich mo¿liwoœci.
By³y te¿ wyró¿nienia dla pracowników cywilnych p³ockiej policji
oraz odznaczenia przyznane przez
policyjnych zwi¹zkowców.
Reprezentuj¹ca PKN Orlen Wioletta Kulpa przekaza³a komendantowi p³ockiej policji darowiznê
w kwocie 30 tysiêcy z³otych. (jac)

Drogi ³¹cz¹ siê z wêz³em „Bielska”, czyli dwoma wiaduktami: drogowym (po którym przebiega ul.
Bielska) i kolejowym. Wiadukt kolejowy ma ponad 39 metrów d³ugoœci
i ponad 8,6 m szerokoœci, a wiadukt
drogowy – 37 metrów d³ugoœci
i 17,80 m szerokoœci. – Najtrudniejszym etapem przy budowie tego odcinka by³a oczywiœcie budowa obiektów in¿ynierskich. Szczególnie spektakularne by³y prace przy wiadukcie
kolejowym. Powsta³ on 40 metrów
obok miejsca docelowego. Potem
te 3600 ton nasunêliœmy w miejsce
rozebranego wczeœniej nasypu
i w ci¹gu trzech tygodni przywróciliœmy ruch kolejowy – podkreœla Jacek
Terebus. – Droga zosta³a wyposa¿ona w oœwietlenie, system kanalizacji
i wszystkie elementy organizacji ruchu, które pozwol¹ siê bezpiecznie
po niej poruszaæ.
Bardzo zaawansowana jest te¿ budowa trzeciego etapu obwodnicy.
Wczoraj odbywa³y siê próby obci¹¿eniowe trzech mostów. – U³o¿one
ju¿ zosta³y wszystkie warstwy bitumiczne – dodaje Jacek Terebus.
Od Wêz³a Bielska w kierunku
ulicy D³ugiej inwestycjê prowadzi firma PORR. D³ugoœæ tej czêœci obwodnicy przekracza nieco 2 km, ale ³¹cznie – wraz z drogami serwisowymi i technologicznymi – powstanie tu 5,3 km
dróg. Na tym odcinku obwodnicy
powstan¹ cztery obiekty in¿ynieryjne. Bêd¹ to trzy mosty:
nad dop³ywem BrzeŸnicy: dwuprzês³owy o d³ugoœci 91,4 m,
nad sam¹ rzek¹ BrzeŸnic¹: dwuprzês³owy o d³ugoœci 60,4 m oraz
w ci¹gu nowej ul. Przemys³owej,
nad rzek¹ BrzeŸnic¹: czteroprzês³owy o d³ugoœci 113 m. Powstanie równie¿ dwupoziomowy wêze³ „Trzepowo”. To tu bêdzie

Prezydent Andrzej Nowakowski
zaznacza, ¿e na pewnych odcinkach
drugi fragment obwodnicy ma dwa
pasy ruchu. – Jest zachowana pewna
rezerwa. Jeœli w przysz³oœci bêdzie
taka potrzeba i pozwol¹ na to mo¿liwoœci finansowe miasta bêdziemy budowaæ drugi pas. Taka sama sytuacja
jest te¿ na drogach dojazdowych
do mostu Solidarnoœci – mówi Andrzej Nowakowski.
Prezydent P³ocka odniós³ siê tak¿e
do prowadzonych obecnie w P³ocku
remontów dróg. – Wiele prac jest wykonywanych przy udziale œrodków finansowych z Unii Europejskiej, tak
jak chocia¿by ulica £ukasiewicza, 3
Maja, Piêkna. Musimy je zgodnie ze
z³o¿onymi projektami zrealizowaæ
i rozliczyæ do koñca tego roku. To tak
zwane „kamienie milowe”, które narzuci³ pan marsza³ek Struzik. Okreœli³a je te¿ Komisja Europejska. To jedna
sprawa – mówi Andrzej Nowakowski. – Druga kwestia, to kiedy mamy
robiæ remonty, jeœli nie w wakacje?
Wtedy, kiedy ludzie wróc¹ do pracy,
a dzieci do szkó³? Podkreœlam jednak,
¿e najwa¿niejszym powodem jest fakt
pozyskania pieniêdzy unijnych.

Dobre wieści
od marszałka
Znaczenie inwestycji okreœlanych
jako „kamienie milowe” podkreœla tak¿e Marsza³ek Mazowsza Adam Struzik. – 6 procent z naszych pieniêdzy,
czyli oko³o 125 milionów euro, zale¿y
od wype³nienia wszystkich wskaŸników. Jeœli chodzi o drogi, to ju¿ jest
zrealizowane – mówi Adam Struzik.
Przy okazji Marsza³ek Struzik poinformowa³, ¿e P³ock otrzyma unijne
dofinansowanie na remont nabrze¿a
wiœlanego. – Zarz¹d województwa
podj¹³ decyzjê o dofinansowaniu rewitalizacji nabrze¿a. Wkrótce zostanie podpisana umowa. To bêdzie
kwota 20 milionów z³otych – mówi
Adam Struzik.
Prezydent Nowakowski nie kry³
zadowolenia z tej informacji. – Pozwoli to na refundacjê œrodków z bud¿etu miasta – mówi.
Na razie nie wiadomo, czy pieni¹dze
z refundacji przebudowy nabrze¿a pozwol¹ na remont ulicy Granicznej. Ostateczna decyzja nale¿y do radnych. Prezydent Nowakowski przypomina o drugim etapie projektu zwiêkszania mobilnoœci miejskiej i zwi¹zanych z nim inwestycjach. – Jesteœmy tu¿ przed podpisaniem umowy na dofinansowanie remontu al. Kiliñskiego, kupno nowych
oœmiu autobusów dla Komunikacji Miejskiej, budowy parkingu i wiaduktu
przy ogrodzie zoologicznym. To du¿y
projekt kosztuj¹cy w sumie oko³o 40 milionów z³otych. Mamy na niego zarezerwowane œrodki bud¿etowe, ale niewielkie. Bêdziemy musieli na pewno do niego do³o¿yæ œrodki. Dobrze wykorzystane
projekty pozwalaj¹ na poprawê funkcjonowania mieszkañców P³ocka i regionu
– t³umaczy Andrzej Nowakowski.
Jacek Danieluk
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wydarzenia
Byliœmy na planie serialu „Pod powierzchni¹”

Aktorzy wyjawili kilka serialowych sekretów

Urodzi³o Wam siê dziecko?

PosadŸcie drzewo
chy poprzez posadzenie drzewa
na terenie wybranego przez siebie osiedla. Dodatkowo mog¹
umieœciæ przed drzewem tabliczkê z wpisan¹ przez siebie treœci¹,
np. dat¹ narodzin dziecka, imieniem, nazwiskiem itp.
W drugiej edycji akcji miasto planuje
posadzenie 116 drzew na osiedlach: Ko-

UMP

Rusza druga ods³ona akcji „Drzewa M³odych P³occzan”. Urz¹d Miasta czeka na zg³oszenia od rodziców,
którzy chc¹ upamiêtniæ narodzenie
dzieci posadzeniem drzewa.
Rodzice dzieci urodzonych
od 1 czerwca 2017 roku do 1
czerwca 2018 roku mog¹ upamiêtniæ narodziny swojej pocie-

W ramach pierwszej edycji akcji „Drzewa M³odych P³occzan” drzewa zosta³y posadzone miêdzy innymi przy al. Pi³sudskiego

6 Tygodnik Płocki

jest nauczycielem jêzyka polskiego, a jego pasj¹ jest nurkowanie.
Bart³omiej Topa równie¿ zagra nauczyciela. Jego serialow¹ ¿on¹ jest
grana przez Magdalenê Boczarsk¹
Marta.
– Sami to doskonale wiemy, ¿e nasze domy, rodziny skrywaj¹ mnóstwo
niezwyk³ych tajemnic. Czêsto tych
trudnych do przyjêcia, ale czêsto te¿
tych piêknych. Podró¿ujemy miêdzy
tymi ekstremami w naszych relacjach filmowych. Mamy nadziejê, ¿e
to zarezonuje z widzem. O to nam
najbardziej chodzi, ¿eby zobaczyæ
siebie w tych relacjach miêdzyludzkich – mówi³ Bart³omiej Topa. Aktor
zdradzi³ równie¿, ¿e bêdzie druga
seria serialu, która prawdopodobnie,
legialna, Miodowa, Podolszyce Po³udnie, Miêdzytorze, Góry. Pierwsze sadzenie drzew planowane jest na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika.
Warunkiem uczestnictwa w akcji jest
wype³nienie formularza, dostêpnego
na http://www.plock.eu/pl/ochrona_srodowiska.html, który bêdzie aktywny
do 1 wrzeœnia. W przypadku wyczerpania puli drzew przewidzianych do posadzenia w II edycji, formularz zg³oszeniowy zostanie wy³¹czony wczeœniej.
Pierwsza ods³ona akcji „Drzewa
M³odych P³occzan” odby³a siê jesieni¹ ubieg³ego roku. Posadzonych zosta³o wtedy w sumie ponad 50 drzew przy al. Pi³sudskiego, na wysokoœci ul. Staszica,
na osiedlu Góry oraz na osiedlu
Podolszyce Pó³noc przy ul. Kutrzeby i Podolszyce Po³udnie
przy placu Paderewskiego.
Akcjê „Drzewa M³odych P³occzan” Urz¹d Miasta adresuje
do tych mieszkañców, którzy sadz¹c drzewko chc¹ upamiêtniæ
narodziny dziecka lub dzieci.
W pierwszej ods³onie tego przedsiêwziêcia wziêli udzia³ rodzice
dzieci urodzonych w okresie od 1
stycznia 2016 roku do 1 czerwca
tego roku, którzy zg³osili siê
do udzia³u poprzez formularz
zg³oszeniowy dostêpny na stronie internetowej Urzêdu. Wype³niali go latem, do koñca sierpnia.
W tym czasie zg³osi³o siê 48
p³occzan. Drzew do posadzenia
by³o wiêcej – 52 sztuki – poniewa¿ w kilku przypadkach zaanonsowane zosta³y bliŸniêta.
(jac)

w Szkole Filmowej w £odzi. Marysia
wciela siê w postaæ córki £ukasza,
czyli serialowego Maæka – dodaje
Bart³omiej Topa.
Magdalena Boczarska równie¿
zdradzi³a kilka informacji o granej
przez siebie postaci. – Postaæ Marty jest bardzo wielowymiarowa.
Jest równie¿, choæ nie jest to mo¿e
najlepsze s³owo, dwubiegunowa. To

Rafael Dominik

Prace na planie w P³ocku rozpoczêto w po³owie lipca. Przez ten
czas nagrano kilka scen. – Pla¿a
nad Wis³¹ jest t³em dla wielu scen.
Zajazd Rybaki gra serialowy oœrodek wypoczynkowy „Eden”. Realizujemy równie¿ sceny samochodowe. Tutaj t³em wydarzeñ s¹ miêdzy
innymi ulice Sienkiewicza i Jerozolimska – mówi³ nasz przewodnik
Kacper. Filmowcy zachwalali
P³ock. Podkreœlali, ¿e jest to bardzo ³adne miasto i ¿e zostali tu ciep³o przyjêci.
Ekipa pilnie strze¿e tajemnic odnoœnie fabu³y serialu. Jednak aktorzy opowiedzieli trochê o postaciach, które graj¹. £ukasz Simlat
wciela siê w postaæ Maæka, który

taka postaæ, z któr¹ wiele kobiet
przed telewizorem ma szansê siê
uto¿samiæ. To, jak los j¹ ustawi³
w konfiguracji miêdzy dwoma mê¿czyznami, jest bardzo ludzkie
i wielu kobietom bliskie – mówi³a.
Aktorzy opowiedzieli równie¿
o tym, jak im siê pracuje ze sob¹.
– Znamy siê jak przys³owiowe ³yse
konie, gramy razem w teatrze. Du¿o czasu spêdzamy ze sob¹ je¿d¿¹c
po Polsce i graj¹c. Ale faktycznie
nigdy siê nie spotkaliœmy przed kamer¹ i nigdy sobie nie partnerowaliœmy. To jest nasz debiut. Praca
z kimœ, kogo siê zna jest du¿ym
komfortem i dla mnie osobiœcie jest
to bardzo przyjemne. Jest to inna
ods³ona tego zawodu, który te¿
potrafi byæ zaskakuj¹cy. Bardzo
fajnie jest siê spotkaæ przed kamer¹, bo ta praca jest zupe³nie
inna ni¿ ta na scenie. U¿ywa siê
zupe³nie innych œrodków, gra siê
inaczej, wiêc jestem tych partnerów bardzo ciekawa. Mam absolutn¹ œwiadomoœæ, ¿e jest to, jakby to powiedzia³ kolega Wiêckiewicz, górna pó³ka – mówi³a
Magdalena Boczarska.
Ekipa tego dnia pracowa³a na ulicy Jerozolimskiej. Nagrywano tam
scenê, podczas której miêdzy bohaterami granymi przez £ukasza Simlata i Magdalenê Boczarsk¹ dochodzi do ma³ego nieporozumienia.
By³a to scena samochodowa. Jak
siê przekonaliœmy, praca w serialu
wymaga wiele cierpliwoœci, s¹ próby i duble. Ekipa musi byæ gotowa
na ró¿ne okolicznoœci. Jest to naprawdê wymagaj¹ce zajêcie. Efekty
pracy filmowców bêdziemy mogli
zobaczyæ ju¿ 21 paŸdziernika
na antenie TVN-u.
Eliza Kinalska

Ekipa podczas pracy

Rafael Dominik

Trwaj¹ prace nad serialem
„Pod powierzchni¹”, którego akcja rozgrywa siê w P³ocku. W produkcji TVN-u, wyst¹pi¹ m. in
Bart³omiej Topa, £ukasz Simlat
i Magdalena Boczarska. Premiera
przewidywana jest na 21 paŸdziernika. Z tej okazji dziennikarze zostali zaproszeni na plan, aby zobaczyæ jak wygl¹da „od kuchni”
praca nad serialem.
Mini miasteczko ekipy zosta³o
ulokowane na ulicy Sienkiewicza,
naprzeciwko Zak³adu Karnego.
W jego sk³ad wchodz¹ kampery aktorów, auto gastronomiczne oraz
makeup bus. Jak wygl¹da ¿ycie
na planie? Ile trwa dzieñ zdjêciowy?
Gdzie odpoczywaj¹ aktorzy i cz³onkowie ekipy? O wszystkim tym opowiedzieli cz³onkowie ekipy.
Naszym przewodnikiem po obozie filmowców by³ Kacper. – Przeciêtny dzieñ zdjêciowy to 10 – 12 godzin pracy na planie. Dzisiaj rozpoczêliœmy pracê o 7 rano, planowo
koñczymy zdjêcia o 18.45. Nie jest to
typowe, ¿e zapraszamy kogokolwiek
na plan. Zazwyczaj jest on zamkniêty dla ludzi spoza ekipy – mówi³.
Tego dnia filmowcy zdradzili kilka sekretów ze swojego zawodowego ¿ycia. Dostaliœmy zielone œwiat³o, aby zajrzeæ do kamperów. S¹
one miejscem, gdzie chwile wolne
od pracy spêdzaj¹ aktorzy, re¿yser
i inni cz³onkowie ekipy. S¹ one ca³kiem wygodne, ale jednak… zwyczajne. Daleko im do domów na kó³kach w hollywoodzkim stylu. Makeup bus to ju¿ zupe³nie inna sprawa. Na pewno zainteresowa³by panie. Oprócz stanowisk makija¿ystów
i fryzjerów, znajduje siê tam równie¿
du¿a garderoba. W œrodku mnóstwo
ubrañ przygotowanych na potrzeby
serialu, a tak¿e pralka. Có¿, ekipa
musi byæ przygotowana na wszystkie okolicznoœci – nawet na tak prozaiczne czynnoœci jak pranie.

Rafael Dominik

Premiera 21 paŸdziernika

tak jak pierwszy sezon, bêdzie sk³ada³a siê z oœmiu odcinków. Praca
na planie potrwa do po³owy paŸdziernika. Zdjêcia bêd¹ krêcone nie
tylko w P³ocku, ale równie¿ w Warszawie. – Razem z nami gra Marysia
Kowalska, która jest obecnie

Scena z udzia³em Magdaleny Boczarskiej i £ukasza Simlata
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gospodarka
Bud¿et obywatelski po raz siódmy

S¹ ju¿ pierwsze projekty
Do 13 sierpnia mo¿na zg³aszaæ
projekty do siódmej edycji bud¿etu obywatelskiego. S¹ ju¿ pierwsze
propozycje, mo¿na je zobaczyæ
na
stronie
www.mojemiasto.plock.eu. Do podzia³u, tak jak
w poprzednich latach, jest 5 milionów z³otych.
Kolejna edycja bud¿etu obywatelskiego zosta³a og³oszona na pocz¹tku lipca. Po raz pierwszy krótkie opisy z³o¿onych projektów
mo¿na zobaczyæ w internecie.
W ubieg³ym tygodniu by³y opublikowane cztery propozycje. Jedna
to projekt osiedlowy – „Orlik
– Borowiczki”, czyli modernizacja
boiska przy ulicy Wiejskiej w Borowiczkach. Trzy pozosta³e projekty s¹ ogólnomiejskie. Pierwszy
dotyczy zwiêkszenia liczby przejazdów autobusu linii 4 do odjazdów dwa razy w ci¹gu ka¿dej godziny kursowania autobusu. Pomys³odawcy proponuj¹ równie¿ dodanie linii autobusowej, która kursowa³aby na Podolszyce przez ul.
Niedzielaka. Kolejny projekt
– Park Centralny to propozycja za-

gospodarowania terenu obejmuj¹cego obszar zamkniêty w ulicach
Bielskiej, Ostatniej, Spacerowej
i Kobyliñskiego. Trzeci z projektów
to pomys³ stworzenia w strukturze
Stra¿y Miejskiej PATROLU-EKO.
Mia³by on zajmowaæ siê badaniem
jakoœci i zanieczyszczeñ powietrza
w ró¿nych czêœciach miasta za pomoc¹ przystosowanego samochodu
wyposa¿onego w sprzêt mobilny
i drony oraz natychmiast reagowaæ
na zauwa¿one nieprawid³owoœci.
Dodatkowym zadaniem PATROLU-EKO by³oby zapobieganie bezdomnoœci zwierz¹t i dzia³ania maj¹ce na celu przeciwdzia³anie zagro¿eniom w zwi¹zku z utrzymaniem
zwierz¹t domowych.
Warto dodaæ, ¿e w szeœciu dotychczasowych edycjach BOP mieszkañcy wybrali siedemdziesi¹t projektów. Czterdzieœci dwa s¹ ju¿ zrealizowane, a na ich wykonanie Miasto
wyda³o ponad 22 mln z³.
W tegorocznej edycji Bud¿etu
Obywatelskiego P³ocka do podzia³u
jest 5 mln z³otych: 2 mln z³ na projekty ogólnomiejskie i 3 mln z³

na osiedlowe. Projekty mo¿na zg³aszaæ do 13 sierpnia.
Mo¿e to zrobiæ ka¿dy mieszkaniec P³ocka, który jest zameldowany na pobyt sta³y lub czasowy
i najpóŸniej w dniu sk³adania
projektu koñczy 16 lat. Projekty
mog¹ z³o¿yæ te¿ grupy mieszkañców (w sk³ad których wchodz¹
osoby zameldowane w P³ocku),
rady osiedlowe i organizacje pozarz¹dowe. Zg³oszenie jest kompletne, gdy zawiera, poza wype³nionym formularzem, listê poparcia z podpisami minimum 30
osób zameldowanych w P³ocku
(w przypadku projektu ogólnomiejskiego) albo minimum 15
osób zameldowanych na terenie
konkretnego osiedla (w przypadku projektu osiedlowego).
Projekty mo¿na sk³adaæ na trzy
sposoby. Po pierwsze drog¹ elektroniczn¹ za poœrednictwem systemu
obs³ugi Bud¿etu Obywatelskiego
P³ocka na stronie mojemiasto. plock.
eu, gdzie nale¿y za³o¿yæ konto i wype³niæ formularz zg³oszeniowy oraz
do³¹czyæ uzupe³nion¹ listê poparcia.

Drugi sposób to wrzucenie do urny
wype³nionego formularza zg³aszania
projektów wraz z uzupe³nion¹ list¹
poparcia projektu. Urny ustawione s¹
w Biurze Obs³ugi Klienta UMP
przy pl. Stary Rynek 1 (wejœcie od ul.
Zduñskiej) oraz przy stanowisku obs³ugi klienta Wydzia³u Ewidencji
i Spraw Obywatelskich w budynku
przy al. marsz. Józefa Pi³sudskiego 6
w kopercie z dopiskiem „Bud¿et Obywatelski P³ocka”.
Ostatni sposób to przes³anie tradycyjn¹ poczt¹ formularza i listy poparcia w kopercie z dopiskiem „Bud¿et Obywatelski P³ocka”. List nale¿y nadaæ na adres: Urz¹d Miasta
P³ocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400
P³ock. W tym przypadku o zakwalifikowaniu projektu decyduje data
stempla pocztowego.
Lista pozytywnie i negatywnie
zweryfikowanych projektów zostanie og³oszona najpóŸniej 14 wrzeœnia. W tym momencie pomys³odawca mo¿e jeszcze wycofaæ swój
projekt, jednak nie póŸniej ni¿ 3 dni
od podania do publicznej wiadomoœci tej listy.
Projekty do realizacji w 2019 roku
bêd¹ wybierane jesieni¹. G³osowanie potrwa od 1 do 14 paŸdziernika.
Bêdzie odbywa³o siê za poœrednictwem internetu, sms-ów albo bezpoœrednio – w sta³ych i mobilnych
punktach zlokalizowanych w ró¿nych czêœciach miasta. Ka¿dy

z mieszkañców mo¿e zag³osowaæ
tylko raz, oddaj¹c jeden g³os na projekt ogólnomiejski i jeden na projekt
osiedlowy.
Do realizacji zostan¹ wybrane
projekty ogólnomiejskie, które uzyska³y najwiêksz¹ liczbê g³osów
– do wyczerpania puli przeznaczonej na ten cel, czyli 2 mln z³.
Z projektów osiedlowych powstan¹ dwie listy rankingowe.
Pierwsza – „procentowa” ze stosunkiem g³osów oddanych na dany
projekt do liczby mieszkañców danego osiedla. Druga – z bezwzglêdn¹ liczb¹ g³osów oddanych
na dany projekt.
Spoœród projektów osiedlowych
wybrane do realizacji zostan¹ te,
które uzyska³y najlepszy wynik
w ramach poszczególnych list rankingowych – do wyczerpania puli
œrodków przeznaczonych na dan¹ listê, czyli po 1,5 mln z³ na ka¿d¹
(³¹cznie 3 mln z³). Projekty osiedlowe do realizacji wybiera siê najpierw z listy pierwszej (procentowej) a¿ do wyczerpania puli œrodków, nastêpnie z listy drugiej, ale
z wy³¹czeniem projektów ju¿ zakwalifikowanych
(wybranych
z pierwszej listy).
Wyniki g³osowania zostan¹ og³oszone najpóŸniej do 22 paŸdziernika. To pozwoli wpisaæ zwyciêskie
projekty do przysz³orocznego bud¿etu miasta.
(jac)

Czas podsumowañ w PKN ORLEN

Najwiêksza inwestycja oœwiatowa w tym roku

Rekordowy II kwarta³ 2018

Remont przedszkola
przy £¹czniczek
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sz¹ pozycjê w obszarze energetyki
– mówi Daniel Obajtek, prezes zarz¹du PKN ORLEN.
W omawianym okresie wzros³a
m.in. sprzeda¿ oleju napêdowego, poliolefin, nawozów, PCW i PTA
przy ni¿szej sprzeda¿y benzyn, LPG
i olefin (r/r). Dodatni efekt wolumenowy zosta³ zniwelowany przez ujemny
wp³yw otoczenia g³ównie w efekcie
wy¿szych kosztów zu¿yæ surowców
na w³asne potrzeby energetyczne oraz
pogorszenia mar¿ na produktach petrochemicznych, ciê¿kich frakcjach
rafineryjnych i SN150.

Rekordowa sprzedaż
detaliczna
Segment detaliczny w II kwartale 2018 roku wypracowa³ rekordowy
rezultat EBITDA wg LIFO na poziomie 677 mln z³, przy jednoczesnym
wzroœcie wolumenów sprzeda¿y
o 5%. PKN ORLEN odnotowa³
w tym czasie tak¿e wzrost udzia³ów
na wszystkich rynkach, w tym
w Czechach o 2,9%. W omawianym
okresie Koncern dynamicznie rozwija³ sieæ detaliczn¹. Na koniec II kwarta³u liczy³a ona 2782
stacji, co oznacza wzrost o 38 obiektów. Rozwijano równie¿ ofertê pozapaliwow¹ – sieæ punktów gastronomicznych liczy³a ³¹cznie 1907
obiektów (wzrost o 170 punktów),
w tym 1621 Stop Cafe w Polsce
(w³¹czaj¹c w to 231 sklepów convenience pod mark¹ O! SHOP), 229
Stop Cafe w Czechach, 23 Ventus
Stop Cafe na Litwie oraz 34 Star
Connect w Niemczech. W II kwartale wprowadzono na polski rynek paliwa EFECTA, które dziêki zaawansowanym rozwi¹zaniom technologicznym plasuj¹ Koncern w europejskiej czo³ówce wytwórców paliw.

W Polsce i Kanadzie
W II kwartale 2018 roku Koncern
odnotowa³ wzrost œredniego wydobycia o 20%, co prze³o¿y³o siê
na wynik segmentu EBITDA wg LIFO w wysokoœci 82 mln z³. W Pol-

sce rozpoczêto akwizycjê danych
sejsmicznych 3D na obszarze Karpaty i Edge oraz kontynuowano analizê wczeœniej pozyskanych danych
sejsmicznych 2D/3D. Rozpoczêto
równie¿ wiercenie otworu poszukiwawczego Chwalêcin-1K. W lipcu
rozpoczêto wiercenie otworu Bystrowice-OU1K w województwie
podkarpackim, na obszarze posiadaj¹cym d³ug¹ historiê naftow¹ i du¿y
potencja³ poszukiwawczy.
Na aktywach kanadyjskich wspólnie z partnerami rozpoczêto wiercenie 1 odwiertu, a 4 odwierty zosta³y
poddane szczelinowaniu. Do produkcji zosta³y w³¹czone 3 odwierty
na obszarze Kakwa oraz Ferrier.
W rejonie Kakwa kontynuowano
rozbudowê instalacji do wstêpnego
przerobu gazu oraz instalacji do magazynowania wody. Ponadto, rozpoczêto budowê ruroci¹gu zbiorczego
na obszarze Lochend.
Zgodnie ze strategicznymi kierunkami rozwoju, Koncern konsekwentnie zwiêksza swoje zaanga¿owanie
w segment energetyki w oparciu o kogeneracjê. W II kwartale 2018 roku
blok parowo-gazowy w P³ocku przeszed³ pomyœlnie próby i testy realizowane wspólnie z PSE. W wyniku tego
inwestycja zosta³a przyjêta do wykorzystania ruchowego. Uzyskano równie¿ wszystkie niezbêdne decyzje
do eksploatacji CCGT, w tym koncesjê, pozwolenie zintegrowane oraz pozwolenie na u¿ytkowanie.
W II kwartale Koncern zredukowa³ poziom zad³u¿enia netto o 0,9
mld PLN (kw/kw), g³ównie w efekcie dodatnich wp³ywów z dzia³alnoœci operacyjnej w wysokoœci 1,9 mld
PLN. Zredukowa³ jednoczeœnie poziom dŸwigni finansowej do 12,7%,
która znajduje siê na bezpiecznym,
przewidzianym w strategii poziomie. Równie¿ w II kwartale br. Koncern z sukcesem zakoñczy³ program
emisji obligacji detalicznych o ³¹cznej wartoœci 1 mld z³, który pozwoli³ na dalsz¹ dywersyfikacjê Ÿróde³
finansowania.
(t)
* Tekst przygotowano we wspó³pracy z PKN ORLEN

Rozpocz¹³ siê remont Miejskiego Przedszkola nr 6 przy ul. £¹czniczek 14. Przedszkole ma byæ gotowe na ponowne przyjêcie dzieci 31 lipca przysz³ego roku.
To najwiêksza tegoroczna inwestycja w p³ock¹ oœwiatê. Placówka
przy ul. £¹czniczek zostanie poddana metamorfozie na zewn¹trz i wewn¹trz. Przejdzie termomodernizacjê, czêœæ œcian zostanie wyburzona,
powstanie nowy blok ¿ywieniowy.
Zmodernizowany bêdzie plac zabaw
– u³o¿ona zostanie bezpieczna nawierzchnia, stan¹ nowe zabawki
oraz „amfiteatr”. Przebudowane zostan¹ wszystkie pomieszczenia, zaplecze kuchenne, sanitariaty, zaplecze socjalne dla pracowników, sale
przedszkolne, czêœæ magazynowa.

Budynek ma trzy kondygnacje:
piwnicê, parter i piêtro. To ³¹cznie
blisko 1,2 tys. metrów kwadratowych. Powierzchnia zabudowy to
prawie 576 metrów kwadratowych.
Architektur¹ nawi¹zuje do zabudowy s¹siaduj¹cego z nim osiedla.
Ju¿ w 2014 roku stra¿ po¿arna
stwierdzi³a uchybienia naruszaj¹ce
przepisy przeciwpo¿arowe. Chodzi
miêdzy innymi o zamontowanie
na klatkach schodowych urz¹dzeñ
zapobiegaj¹cych zadymieniu. Dlatego remont obiektu jest niezbêdny.
Jego celem jest doprowadzenie budynku do stanu technicznego, który
pozwoli na jego dalsz¹ sprawn¹
i bezpieczn eksploatacjê oraz dostosowanie do przepisów obowi¹zuj¹cego prawa.
(jac)

J Danieluk

PKN ORLEN w II kwartale 2018
roku osi¹gn¹³ najwy¿szy w historii
wynik segmentu detalicznego w wysokoœci 677 mln z³, co oznacza
wzrost o 18%. £¹cznie wszystkie
segmenty dzia³alnoœci wypracowa³y
zysk operacyjny EBITDA wg LIFO
na poziomie 2,1 mld z³.
Dobry wynik finansowy zosta³
wypracowany pomimo realizacji zaplanowanych postojów remontowych we wszystkich rafineriach
oraz trudniejszego otoczenia makroekonomicznego, na które wp³yw
mia³a przede wszystkim dro¿ej¹ca
ropa naftowa. Niekorzystny wp³yw
makro zosta³ czêœciowo zrekompensowany wzrostem wolumenów
sprzeda¿y o 2%.
Kluczowym wydarzeniem drugiego
kwarta³u by³o rozpoczêcie Programu
Rozwoju Petrochemii. Koncern na inwestycje w tym obszarze przeznaczy 8,3 mld z³ do 2023 r. Po zakoñczeniu inwestycji powinno prze³o¿yæ siê
to na wzrost wyniku EBITDA
o ok. 1,5 mld z³ rocznie. W omawianym okresie zakoñczono równie¿ budowê nowoczesnej elektrociep³owni
gazowo-parowej w P³ocku. Uzyskano
tak¿e zgodê Czeskiego Banku Narodowego na wykup pozosta³ych akcji
Unipetrol. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN zatwierdzi³o rekomendowan¹ przez Zarz¹d wyp³atê
dywidendy za 2017 r. w wysokoœci 3 z³ na akcjê.
– Wypracowane w drugim kwartale tego roku dobre wyniki finansowe,
w tym rekordowy rezultat detalu oraz
silne fundamenty finansowe daj¹ solidne podstawy do realizacji naszych
planów strategicznych. Podejmuj¹c
decyzje biznesowe k³adziemy nacisk
na zwiêkszanie wartoœci Koncernu
równie¿ w d³u¿szej perspektywie.
Miêdzy innymi dlatego rozpoczêliœmy
Program Rozwoju Petrochemii, który
pozwoli na dalsz¹ dywersyfikacjê
Ÿróde³ przychodów i bêdzie skuteczn¹
odpowiedzi¹ na wyzwania przysz³oœci. Dobr¹ informacj¹ „na dzisiaj”
dla akcjonariuszy jest oddanie
do u¿ytku elektrociep³owni gazowo-parowej w P³ocku. Umacnia to na-

Rozpoczê³a siê przebudowa przedszkola nr 6 przy ul. £¹czniczek
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turystyka
Na wakacje nie zawsze poci¹giem czy samolotem

Adijo Lublana, èau Piran
Jacek zna trasê doskonale. Wczeœniej, jako student, jeŸdzi³ na po³udnie z kolegami. Teraz chce pokazaæ
¿onie wszystko, co go oczarowa³o.
Autostrada prawie pusta. Zatrzymujemy siê kilka razy, by kupiæ winiety i coœ przegryŸæ. Przy kawie dowiadujemy siê, ¿e Anna, która te¿
wsiad³a w Warszawie, jedzie do Rovinja tañczyæ. Chorwacki Letni Festiwal Salsy ca³e miasto zamienia
w parkiet. Warsztaty odbywaj¹ siê
m.in. w powsta³ej w XIX stuleciu fabryce papierosów Adris. Jutro Anna
bêdzie szlifowaæ salsê na statku.

Nad Lublaną
smoki i kawa
Kierowca podwozi nas na dworzec, chocia¿ móg³ zjechaæ wczeœniej
i omin¹æ s³oweñski odcinek autostrady. Wielu tak robi, nie chc¹c p³aciæ
za dodatkow¹ winietê. Oszczêdnoœci
pozorne. Stolica S³owenii jest pe³na
uroku. Z ca³¹ pewnoœci¹ – jedna
z najmilszych w Europie.

most budowano w latach 19001901. Jest uwa¿any za jeden z najznamienitszych przyk³adów architektury secesyjnej w mieœcie. Zreszt¹ secesyjnych kamieniczek w Lublanie te¿ nie brakuje.

Piran. Morze i piłka
Do mojego ulubionego kawa³ka
wybrze¿a zabiera nas z kolei s³oweñski portal, na którym kierowcy
og³aszaj¹ siê, proponuj¹c wspólne
przejazdy. Data, godzina, liczba
wolnych miejsc, cena (5 euro)
i wszystko jasne. Z Jurkiem (Jure)
umawiamy siê w Lublanie
przy wielkim fast foodzie. Po drodze
wstêpujemy po kolejn¹ osobê. Eva
pisze dyplom z pedagogiki. Rano
(niedziela) zdecydowa³a siê wybraæ
na kilka godzin nad morze. Wysi¹dzie w Strunjanie i stamt¹d powêdruje pieszo do Piranu. Tak odpoczywa. Jure podwozi nas do Porto-

W Katowicach dogania nas mocno spóŸniona „Polonia”. Choæ
na bilecie napis „bez gwarancji
miejsc siedz¹cych”, znajdujemy
wolny przedzia³. ¯eby tylko nie
odjecha³ ostatni autobus do P³ocka. Wysiadamy na dworcu Warszawa Zachodnia. Pêdem na stanowisko, sk¹d ju¿ rusza autobus do Ko³obrzegu. Za nami wpada grupa
m³odych tancerzy. Ch³opak jedzie
do Po³czyna. Dziewczyny wysi¹d¹
w P³ocku i zatañcz¹ na schodach.
– Kiedy mam problem, idê na salê
i tañczê – mówi jedna z nich.
– Wolnoœæ i luz – dodaje dj. A my,
z walizkami, mo¿emy im tylko zaklaskaæ.
Lena Szatkowska

spacerujemy w stronê Piranu.
Marta Kunavar

Ciekawoœæ œwiata trzeba nieustannnie doskonaliæ, mówi³ pisarz, który nie by³ blagierem ani
blogierem. Jak? S³uchaæ ludzi m¹drych, podró¿owaæ, zmieniaæ pracê i mieszkania. Gdy jedni opowiadaj¹, ile czekali na lotnisku i co
otrzymali w ramach rekompensaty, my wybieramy wspólne przejazdy – wakacje tañsze ni¿ samolot albo poci¹g. Podró¿ „bla bla”.
Na propozycjê: „posiadam dwa
wolne miejsca” trzeba by³o trochê
poczekaæ. W sieci owszem pojawia³y siê og³oszenia, ¿e ktoœ jedzie
z Krakowa albo Katowic. Ale nam
po drodze do Warszawy. Wreszcie
jest. P³acimy, logujemy siê na stronie i otrzymujemy kontakt do kierowcy. Krótka mi³a rozmowa. Pytanie o iloœæ baga¿u. Cena satysfakcjonuj¹ca – nieco ponad 200 z³ za podró¿ do s³oweñskiej stolicy.
Umawiamy siê na Targówku. Elegancka mazda ma czekaæ przy stacji,
punktualnie o 18.00. Ola podwozi

dzie odebraæ ¿onê (pochodz¹c¹ ze
Œl¹ska). Umawiamy siê na stacji
benzynowej przy autostradzie. Toreb
mniej i znacznie l¿ejsze. W walizce
s³oweñskie specja³y: olej dyniowy,
morska sól z Piranu, a w zamian
za krakowsk¹ such¹ – domowa orzechówka.
Kierowca, który nieŸle mówi
po polsku, komplementuje województwo œl¹skie. Wra¿enie robi
na nim liczba mieszkañców. – To tyle ludzi, co w ca³ej S³owenii – mówi.
Katowice s¹ zielone i nowoczesne.
To ju¿ nie tylko wêgiel, ale znany
w Europie szlak zabytków techniki
czy koncerty najwiêkszych gwiazd
w Spodku. – Dobrze siê tutaj ¿yje
– stwierdza Brane.

Marta Kunavar

Marta Kunavar

Widok na Piran

Lublana. Ulica prowadz¹ca na zamek
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Prawie 290 tysiêcy ludzi zamieszkuje miasto, po którym wozi ich 214
autobusów i 873 taksówki. Wed³ug
danych z koñca 2017 roku w Lublanie by³o oko³o 12 tysiêcy bezrobotnych, a przeciêtna pensja wynosi³a 1197 euro 56 centów (netto). Mo¿na zwiedziæ któreœ z trzynastu muzeów i galerii, piêciu teatrów (np. teatr lalkowy, który gra te¿ spektakle
dla doros³ych) czy pójœæ na koncert
do jednej z najstarszych filharmonii
na œwiecie, w której na pocz¹tku
swojej kariery, w latach 1881 i 1882,
dyrygowa³ Gustav Mahler.
Uroku dodaje Lublanie po³o¿enie
– nad p³yn¹c¹ œrodkiem starego miasta rzek¹ Ljubljanic¹. Wzd³u¿ jej
brzegów jest kilkanaœcie kawiarni,
w których serwuj¹ pyszn¹ kawê, s¹
modne bary z lokalnym piwem i restauracje ze s³oweñskimi daniami
dla turystów. G³odnym polecamy
pizzê na cienkim cieœcie. Wyœmienita tylko z oliw¹ (chocia¿ na wszelki
wypadek przy barze stoi keczup).
Nad wod¹ unosi siê nie tylko zapach
kawy. Ze „Smoczego mostu” (Zmajski most) podobno niekiedy wyruszaj¹ rozprostowaæ skrzyd³a pilnuj¹ce go smoki. Zielony smok, który
dumnie prezentuje siê w herbie miasta, wed³ug legendy zosta³ pokonany
przez Jazona. Co robi³ Jazon w Lublanie? Zgubi³ siê w drodze powrotnej ze swojej s³ynnej wyprawy. Sam

W¹skie uliczki i morze na wyci¹gniêcie rêki powoduj¹, ¿e w tym
miasteczku mo¿na siê zakochaæ.
Mam tu swój ulubiony hostel, ale
nie zrobi³am rezerwacji. Pe³no. Pozna³am za to pokoje w starej kamieniczce, z ogrodem-marzeniem, rozpostartym na trzech tarasach. W³aœciciel pokazuje sza³wiê i poleca
dodaæ do jajek sadzonych. – Sma¿yæ bardzo krótko i bêdzie pyszne
– zachwala.
Piran nie jest du¿y. Mo¿esz zgubiæ
siê w zau³kach albo jechaæ rowerem
po promenadzie. Rower i rêcznik zostawisz przy kamieniach. Zejdziesz
po drabince, zanurzysz siê w b³êkicie. Jak wyjdziesz z wody i trochê
wyschniesz, w kafejce na nabrze¿u
czekaj¹ kawa albo pyszne lody. Ceny? Porównywalne z p³ockimi (dobrej kawy nie trzeba szukaæ).
W Miejskiej Kawiarni przy Placu
Tartiniego caffè latte kosztuje 1,70.
Espresso – 1,40. My pijemy póŸn¹
kawê, a przy stoliku obok stoi piwo.
Szklanka prawie pe³na, bo jej tymczasowy w³aœciciel, z wypiekami
na twarzy, ogl¹da mundial. Z powodu mistrzostw kawiarnia pracuje
d³u¿ej.
Gdy chcemy wróciæ z wakacji
znowu przegl¹damy og³oszenia.
Tym razem znajdujemy propozycjê
przejazdu do Katowic w cenie 40
euro. Prowadzi S³oweniec, który je-

Poranna kawa na bulwarach

Marta Kunavar

nas do Trasy Toruñskiej. Doje¿d¿amy o czasie. Ale... Kto jecha³ choæ
raz do Ikei, wie jaki tam jest ruch, ile
trzeba determinacji, by noga za nog¹
wjechaæ na œlimak i odetchn¹æ
z ulg¹. Silnik zazgrzyta³ i zgas³. Stoimy pod górk¹ na awaryjnych.
Za nami tworzy siê sznur. Boimy siê
tych klaksonów albo jeszcze czego
gorszego, bo w aucie blondynki.
O dziwo nikt nie tr¹bi, ale te¿ nie pyta w czym pomóc.
Ola przemawiaj¹c czule do swojego volkswagena próbuje go uruchomiæ. Trochê siê zmêczy³ i zagrza³.
Po 5 minutach, które wydawa³y siê
kwadransem, silnik zaskoczy³. Zje¿d¿amy na stacjê tylko odrobinê
spóŸnieni. Jest mazda! Od razu uwaga – b¹dŸcie mi³ymi pasa¿erami. Nie
strójcie fochów, nie róbcie zawiedzionych min. Akceptujemy wszystko, bo droga daleka.
Uœmiechniêty kierowca (jedzie
z ¿on¹ do chorwackiej Puli) nie z¿yma siê na moj¹ dodatkow¹ torbê,
choæ uzgodniliœmy, ¿e bêdzie tylko
jedna plus walizka. Przepraszam t³umacz¹c, ¿e jadê m. in na urodziny
i tradycyjnie zabieram domowy
pasztet, krakowsk¹ such¹ i pierogi,
które zrobi³a znajoma. Œmiech podró¿nych roz³adowuje atmosferê.
Torba jednak nie mieœci siê w baga¿niku. Biorê j¹ pod nogi i w takiej
pozycji bêdê jechaæ przez ca³¹ noc.

Marta Kunavar

Charakterystyczne kamienne nabrze¿e

Spacer uliczk¹ Piranu

Nr 30 24 lipca 2018

wydarzenia
ORLEN zaprasza dzieci

Na wakacje z jêzykiem angielskim
W sierpniu odbêd¹ siê dwa turnusy bezp³atnych wakacyjnych
zajêæ z jêzykiem angielskim. Pó³kolonie jêzykowe dla dzieci
w wieku 7 – 11 lat organizuje
PKN ORLEN wraz z Centrum
Edukacji GRUPA ORLEN.
Pó³kolonie odbêd¹ siê w ramach programu „Wakacje z ORLENEM”. £¹cznie w czasie wakacji z ró¿nych form wypoczynku (sportowego, artystycznego,

jêzykowego)
skorzysta
ponad 500 dzieci. Wakacyjne zajêcia dla najm³odszych p³occzan,
Spó³ka organizuje w tym roku tak¿e z partnerami, którymi s¹:
Stowarzyszenie Sportu M³odzie¿owego Wis³a P³ock, Stowarzyszenie Edukacji Kulturalno-Artystycznej i Nauki, Stowarzyszenie
Program obejmuje zajêcia sportowe, kulturalne i survivalowe.

Bezp³atne pó³kolonie jêzykowe
dla 50 dzieci odbêd¹ siê w dwóch
turnusach w sierpniu. Pierwszy
z nich w dniach: 20-24, a drugi
od 27 do 31 sierpnia w godzinach
od 8.00 do 16.00.
Zajêcia bêd¹ obejmowa³y nie
tylko naukê, ale tak¿e zabawê
na œwie¿ym powietrzu. Nauczyciele zaplanowali m.in. lekcje dotycz¹ce poznawania nazw najpopularniejszych postaci i bajek, po-

traw, opis wygl¹du zewnêtrznego,
u¿ycie czasownika „have got”,
a tak¿e czasownika „can”, tworzenie portretów, wizyta w escape roomie „Tkalnia Zagadek”, gry ruchowe i integracyjne w terenie,
spektakl i warsztaty aktorskie oraz
warsztaty fotograficzne. W zajêciach bêdzie tak¿e nauka rankingu
miejsc, s³ownictwo zwi¹zane z poruszaniem siê po miastach, które
trzeba odwiedziæ w Polsce i Wiel-

kiej Brytanii, tworzenie pocztówek, s³ownictwo i zwroty zwi¹zane ze sportem, odgrywane scenek
sytuacyjnych, nazwy zawodów
i wprowadzenie struktury „would
like to”.
Zajêcia odbêd¹ siê w g³ówniej
mierze w siedzibie Centrum Edukacji GRUPA ORLEN, ul. Kobyliñskiego 25. Podczas pó³kolonii
organizator zapewnia dzieciom
zbilansowan¹ dietê w postaci jednodaniowego obiadu oraz podwieczorku.
Informacje o finansowanych
przez PKN ORLEN w tym roku
projektach zamieszczone s¹
na stronie internetowej partnerów. Znajduj¹ siê tam tak¿e regulaminy i terminy sk³adania
wniosków oraz karty zg³oszeniowe wraz z oœwiadczeniem
o wykorzystaniu wizerunku
uczestników pó³kolonii, a tak¿e
szczegó³owe informacje – centrumedukacji. pl, wisla. plock.
pl/, stowarzyszenie-zrodlo. pl,
sekanplock.
rad

£¹cznik pomiêdzy
Dworcow¹ i Otoliñsk¹

Do przebudowy

J. Danieluk

Prawdopodobnie na pocz¹tku
sierpnia poznamy wykonawcê budowy kanalizacji deszczowej
w drodze ³¹cz¹cej ulice Dworcow¹
i Otoliñsk¹.

Po opadach deszczu na drodze
³¹cz¹cej ulice Dworcow¹ i Otoliñsk¹ gromadzi³a siê woda

REKLAMA

Kilka dni temu Miejski Zarz¹d
Dróg og³osi³ przetarg na budowê kanalizacji deszczowej i co wa¿ne
– odtworzenie nawierzchni. Nie
chodzi jednak o drogê wzd³u¿ torów,
ale o drogê w s¹siedztwie Szko³y
Podstawowej nr 21.
MZD czeka na oferty do 2 sierpnia. Wed³ug specyfikacji przetargowej inwestycja ma byæ gotowa
do 19 paŸdziernika. W ocenie oferty
cena ma mieæ 60 proc. wartoœci, 30
procent to gwarancja i 10 proc. doœwiadczenie kierownika robót.
Prace maj¹ polegaæ na przeprowadzeniu robót rozbiórkowych, wybudowaniu kanalizacji deszczowej,
odtworzeniu nawierzchni, prze³o¿eniu chodników i zjazdów z kostki
w miejscach, w których bêdzie to
niezbêdne. Wzd³u¿ ³¹cznika wybudowane zostanie tak¿e oœwietlenie.
(jac)
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wokó³ nas
Pogoda pokrzy¿owa³a plany organizatorom sp³ywu kajakowego

Ale nie zniechêci³a
uczestników
– To by³a piêkna impreza. Szkoda
tylko, ¿e plany organizatorom
i uczestnikom popsu³a pogoda. Mimo tego, ¿e czêœæ kajakarzy zrezygnowa³a z dop³yniêcia do Kêpy
Polskiej, bo warunki by³y wyj¹tkowo ekstremalne, to trzeba przyznaæ,
¿e wyczyn by³ niesamowity. Wszyscy mog¹ byæ z siebie dumni.
Na pewno ka¿dy odczuwa ogromn¹
satysfakcjê. Warto dodaæ, ¿e w sp³ywie nie uczestniczyli tylko m³odzi
ludzie, tych by³o niewielu. Do mety

– To by³ trudny sp³yw, g³ównie
ze wzglêdu na fataln¹ pogodê. By³o wszystko, czego kajakarze nie
lubi¹, czyli wiatr wiej¹cy w twarz,
deszcz i wysoka fala. Tempo by³o
zawrotne, ale siê sprê¿yliœmy
i wygraliœmy, z czego jesteœmy
bardzo dumni. Uprawiamy kajakarstwo od 5 lat, ale preferujemy
wyjazdy wakacyjne, rekreacyjne.
Zwykle p³ywamy w oddzielnych
³odziach. Dobrze, ¿e woda w Wiœle by³a ciep³a, nawet myœleliœmy

J. Marciniak

Wystartowali bladym œwitem.
Patrzyli w niebo zastanawiaj¹c
siê, czy za chwilê nie spadnie
deszcz. Spad³. ¯eby uprzedziæ
bieg wydarzeñ napiszemy, ¿e jak
zaczê³o padaæ, tak pada³o niemal
przez ca³y czas trwania II Sp³ywu
Kajakowego KÊPIAK 2018.
Na szczêœcie absolutnie nie przeszkadza³o to 17 parom œmia³ków,
którzy wystartowali w Modlinie.
Siedmiu z nich dop³ynê³o do mety, czyli do Kêpy Polskiej.

OSP Kêpa Polska
Organizatorzy sp³ywu – Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Kêpie Polskiej
wraz ze wspó³organizatorami: Stowarzyszeniem Spo³eczno-Kulturalnym Sokó³ w Bodzanowie oraz Stowarzyszeniem Klubu Biegacza Sokó³ Bodzanów – planuj¹c lipcow¹
imprezê zdecydowali, ¿e sp³yw zostanie podzielony na dwa odcinki.
Uczestnicy mogli pokonaæ ca³¹ trasê z Modlina do Kêpy Polskiej (58
km). Gdy jednak pogoda lub brak
si³ uniemo¿liwi³y te plany, to mo¿na by³o sp³yw zakoñczyæ w Czerwiñsku.
– Planowaliœmy dop³yniêcie
do mety w Kêpie Polskiej. Niestety,
tu¿ przed Czerwiñskiem kajaki stanê³y. Lun¹³ potê¿ny deszcz, który
ca³kowicie nas przemoczy³ i skutecznie zniechêci³ do kontynuowania podró¿y Wis³¹. Zaczêliœmy marzyæ o przebraniu siê. W rezultacie
zdecydowaliœmy siê kontynuowaæ
sp³yw statkiem – mówi³a pani Kasia, odpoczywaj¹c po przep³yniêciu
po³owy dystansu, czyli ponad 28 km.
Z 16 kajaków, które wystartowa³y w Modlinie, tylko siedem zdecydowa³o siê ruszyæ na drug¹ po³owê
trasy, z Czerwiñska do Kêpy Polskiej. Bo ci, którym nie straszna jest
fatalna pogoda, w³aœnie za to kochaj¹ rywalizacjê. Pozostali przesiedli siê na statek Turystycznej ¯eglugi Wiœlanej WODNIK pana Lecha Zycha. Statek, z krótkim postojem w Czerwiñsku, dop³yn¹³ do Kêpy. Tam na uczestników sp³ywu
czekali stra¿acy, mieszkañcy Kêpy
Polskiej oraz wójt gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski.
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dop³ynêli tak¿e ludzie starsi,
a wœród nich najstarszy uczestnik,
79-letni
Piotr
Mikos
z P³ocka. I co wa¿ne, byli ludzie ró¿nych zawodów. Wszyscy mog¹
czuæ
siê
usatysfakcjonowani
po ukoñczeniu sp³ywu – powiedzia³
na mecie wójt Staniszewski.
Doceni³ tak¿e wspó³pracê Stowarzyszenia Sokó³ ze stra¿akami.
– Organizatorzy byli bardzo zaanga¿owani w przygotowanie imprezy. To jeden z elementów propagowania zdrowego stylu ¿ycia i uczenia, jak spêdzaæ wolny czas. Na terenie naszej gminy odbywa siê wiele imprez sportowych, jedn¹ z nich
jest sp³yw Kêpiak. Mam tak¹ nadziejê, ¿e wejdzie on na sta³e do kalendarza naszych gminnych imprez.
Zwyciêzcami tegorocznej II edycji sp³ywu kajakowego KÊPIAK 2018 zostali: I miejsce – Jaros³aw Lipczyñski i Marek Kajs
z Miszewa, II miejsce – Stefan Michalski i Maciej Sobótka z £omianek, III miejsce – Kamil Laskowski
i Pawe³ Marciniak z Kêpy Polskiej.
Podczas uroczystego zakoñczenia sp³ywu na chwilê wysz³o s³oñce. Wójt Staniszewski oraz przewodnicz¹cy Rady Gminy Bodzanów Pawe³ Ró¿añski wrêczyli puchary dla zwyciêzców oraz pami¹tkowe medale i dyplomy dla wszystkich uczestników.
Ze zwyciêstwa w sp³ywie cieszyli siê rodowici p³occzanie, aktualnie
mieszkaj¹cy w Miszewie, teœæ
i ziêæ, czyli Jaros³aw Lipczyñski
i Marek Kajs. Do mety w Kêpie dop³ynêli z du¿¹ przewag¹ nad pozosta³ymi uczestnikami.

o k¹pieli – powiedzieli po odebraniu pucharów.
Trasa sp³ywu sk³ada³a siê z II etapów. Etap I: Modlin Twierdza
– Czerwiñsk – 28,3 km, etap II:
Czerwiñsk – Kêpa Polska 28,2 km,
etap I + II – Modlin Twierdza –
Czerwiñsk
–
Kêpa
Polska
– 56,5 km, z odcinkiem Wyszogród
– Kêpa Polska jako wyœcigiem
uczestników.
W punkcie kontrolnym w Czerwiñsku, gdzie zakoñczy³ siê I etap,
czeka³ na uczestników sp³ywu statek, który zabra³ na pok³ad uczestników rezygnuj¹cych z II etapu.
Udzia³ w sp³ywie zg³osi³o 48
uczestników, z czego ostatecznie
pop³ynê³y 34 osoby.
Na starcie stanêli uczestnicy
z Gi¿ycka (woj. warmiñsko-mazurskie), Olsztyna, Rudy Œl¹skiej,
Warszawy, £omianek, P³ocka, Bodzanowa, Kêpy Polskiej, G¹sewa,
Miszewa, Cybulina, Machcina
(pow. p³ocki) oraz para uczestników z Francji. Podczas sp³ywu podziwiali miejscowe zabytki oraz
piêkno nadwiœlañskiej przyrody:
Twierdzê w Modlinie, Bramê
Ostro³êck¹, spichlerz Jana Jakuba
Gaya, ujœcie rzeki Narew do Wis³y, rezerwat przyrody „Zakole Zakroczymskie”, rezerwat przyrody
Kêpa Rakowska, rezerwat przyrody Kêpa Antoniñska, przystañ
wodn¹ w Suchodole oraz rezerwat
przyrody Wyspy Zakrzewskie.
Nikt nie zaprzeczy, choæ podobne
sp³ywy s¹ na razie rzadkoœci¹, ¿e
dolina œrodkowej Wis³y Mazowsza
to urokliwe miejsca do uprawiania
wodnej turystyki.

Mimo pochmurnej pogody, komandor sp³ywu Bogus³aw Siudalski wraz
z Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ w Kêpie
Polskiej i Nowodworskim Wodnym
Pogotowiem Ratunkowym, poprowadzili uczestników sp³ywu na wodnej
turystycznej trasie rzeki Wis³y.
Po uroczystoœci wrêczania pucharów i medali, uczestnicy sp³ywu
oraz ca³a zgromadzona spo³ecznoœæ
mieli okazjê wzi¹æ udzia³ w promocji produktu lokalnego. Rozpocz¹³
j¹ wójt Staniszewski z ma³¿onk¹
i grup¹ nieformaln¹ Piero¿anki.
Wspólna
promocja
produktu
pod nazw¹ „Lepiuchy bodzanowskie” jest kolejnym etapem przygotowania wniosku do Marsza³ka Województwa Mazowieckiego o rejestracjê produktu lokalnego. „Lepiuchy bodzanowskie” to smakowite
pierogi z farszem cebulowo-mako-

wym serwowane lokalnej spo³ecznoœci w ramach programu Dzia³aj
Lokalnie.
Impreza zosta³a zorganizowana
w ramach zadania „Sp³yw Kajakowy KÊPIAK 2018” dofinansowanego przez Powiat P³ocki oraz
zadania „Turystyka z biegiem
Wis³y” dofinansowanego przez
Samorz¹d Województwa Mazowieckiego.
Patronem honorowym by³ Starosta P³ocki Mariusz Bieniek, patronem medialnym wydarzenia – Tygodnik P³ocki i portal e-wyszogród. pl.
Wydarzenie zosta³o zarejestrowane w programie „Niepodleg³a”
na stronie www.niepodleg³a.gov.pl
dla uczczenia przez Gminê Bodzanów 100-lecia odzyskania Niepodleg³oœci.
Jola Marciniak

W Troszynie Polskim

Œwiêto Wis³y
Ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê w Troszynie Polskim odbêdzie siê œwiêto
poœwiêcone królowej polskich
rzek – Wiœle. Dzieñ Rzeki Wis³y to
nowe, lokalne œwiêto, które po raz
pierwszy obchodzono w 2017 r.
Tegoroczna edycja odbêdzie siê 28
lipca. Organizatorzy wydarzenia
przygotowali liczne atrakcje dla
wszystkich uczestników m.in. wystêp kabaretu „£aweczka” oraz
koncert zespo³u Fox.
Pierwsza edycja œwiêta by³a
zwi¹zana z ogólnopolskimi obchodami „Roku Wis³y”. Okaza³a siê
na tyle udana, ¿e œwiêto doczeka³o
siê drugiej ods³ony. Celem Dnia
Rzeki Wis³y jest zwiêkszanie zainteresowania najwiêksz¹ polsk¹
rzek¹ oraz jej walorami turystycznymi i gospodarczymi.
Tegoroczne uroczystoœci bêd¹
mia³y miejsce w Troszynie Polskim. Impreza rozpocznie siê
o godz. 15.30 przy remizie stra¿ackiej. Wczeœniej jednak zaplanowano modlitwê oraz z³o¿enie kwiatów przy krzy¿u wodniackim
w Jordanowie oraz przy figurze
Matki Boskiej.

Organizatorzy wydarzenia zadbali, ¿eby ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla
siebie. Najm³odsi bêd¹ mogli wzi¹æ
udzia³ w zabawach prowadzonych
przez animatorów, odwiedziæ weso³e miasteczko, a tak¿e spróbowaæ
swoich si³ w tworzeniu baniek mydlanych.
Dla tych, którzy pragn¹ poprawiæ sobie humor i trochê siê poœmiaæ, wyst¹pi kabaret „£aweczka”. Tworz¹ go trzej aktorzy serialu „Ranczo”: Pietrek (Piotr Prêgowski), Hadziuk (Bogdan Kalus)
oraz Solejuk (Sylwester Maciejewski). Ich ¿artobliwe gagi i nieco filozoficzne dyskusje na pewno wywo³aj¹ uœmiech i poprawi¹ humor
zgromadzonym widzom.
Dla amatorów muzyki i tañca wyst¹pi zespó³ Fox, który zaprezentuje
swoje najwiêksze hity. W programie
znajduj¹ siê równie¿ wystêpy artystyczne uczniów ze Szko³y Podstawowej w Borkach, biesiada bez granic oraz dyskoteka, któr¹ poprowadzi Dawid Poliñski.
Organizatorami wydarzenia s¹
Urz¹d Miasta i Gminy G¹bin oraz
Stowarzyszenie Przystañ 624. (ek)
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kultura

archiwum Galerii Mazovia

Zielnik ks. Jana

Chóry, zespo³y, wokaliœci, kabarety

Zg³oœ siê do Seniorady
Po raz szósty w P³ocku odbêdzie
siê taneczno-muzyczna zabawa
z seniorami w roli g³ównej. Chêtni
do zaprezentowania swojego dorobku i talentów mog¹ ju¿ zg³aszaæ siê do udzia³u.
Seniorada odbêdzie siê 6 paŸdziernika w Orlen Arenie podczas
P³ockich Targów Rodziny – Senior 2018. A uczestnicy i organizatorzy zapraszaj¹ do wspólnej zabawy
w godzinach od 13.00 – 17.00.
Na zg³oszenia uczestników organizatorzy – Urz¹d Miasta P³ocka
i P³ocka Rada Seniorów – czekaj¹
do 20 sierpnia. Seniorada to okazja

do tego, by w wyj¹tkowy sposób
œwiêtowaæ Ogólnopolski Dzieñ Seniora. Ale tak¿e pokazaæ, ¿e p³ockim seniorom nie brakuje talentu,
okazji, chêci i pomys³ów do aktywnego spêdzania wolnego czasu.
Podczas Seniorady, trwaj¹cej zazwyczaj kilka godzin, doskonale
bawi siê publicznoœæ i wystêpuj¹cy
na scenie artyœci. I za to uczestnicy
rokrocznie otrzymuj¹ podziêkowania, dyplomy, nagrody. Jak mówi¹
organizatorzy, Seniorada to impreza
pokazuj¹ca tak¿e jak ³¹czyæ aktywne ¿ycie z realizowaniem swoich
pasji i zainteresowañ.

Wiersze Alicji Wiœniewskiej

Mi³oœæ, która dojrzewa
– ¯yczê moim czytelnikom, aby
w tomiku pe³nym mi³oœci ka¿dy
znalaz³ dla siebie wiersz – pisze
Alicja Wiœniewska. Jej najnowsza publikacja opowiada o ró¿nych etapach uczucia, od pierwszej m³odzieñczej fascynacji
do przyjaŸni, która potrafi razem milczeæ.
Wiersze zebrane w „Kadrach
z mi³oœci” maj¹ lapidarn¹ formê.
Brak niepotrzebnych ozdobników
i zbyt trudnych do zrozumienia
metafor w zamyœle autorki maj¹ je
uczyniæ uniwersalnymi. Sam temat
te¿ jest uniwersalny, bowiem mi³oœæ towarzyszy nam wszystkim.
Autorka pokusi³a siê nawet o pewne poetyckie podsumowanie. Spróbowa³a opisaæ dojrzewanie uczuæ.
Przeczytamy wiêc wiersze traktuj¹ce o ró¿nych „czasach”, które
mi³oœæ prze¿ywa.
Na pocz¹tek fascynacja: ró¿a
w wazonie, spacer Alejami, œwiat
„tylko dla nich dwojga”. W wierszu „Romeo i Julia” mi³oœæ potraktowana jest z przymru¿eniem oka:
Romeo i Julia z obrze¿a ma³ego
miasteczka/ zafascynowani/ pierwsz¹ mi³oœci¹/ snuli/ jedwabne nici
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planów/ na przysz³oœæ/ barier¹/
na drodze do szczêœcia/ okaza³ siê/
brak licencji/ na prowadzenie pojazdów/ ona by³a daltonistk¹/ on
dyslektykiem.
Potem „cyrograf mi³oœci
na wiecznoœæ i wiernoœæ”, narodziny dziecka, które zmieniaj¹
perspektywê i mi³oœæ trzeba podzieliæ. Gdy uda siê wytrwaæ
dwadzieœcia lat („Porcelanowe
Alicja Wiœniewska
Czas
wk³ada mi w d³onie
coraz wiêcej rodzinnych
albumów
z kopiami wydarzeñ
krajobrazów
zmieniaj¹ siê domy
marki samochodów
aportuj¹ inne psy
jak za dotkniêciem
czarodziejskiej ró¿d¿ki
ma³e dzieci
szybko dorastaj¹
zbieram w³asne chwile
wœród nich rozsiane
splatam w barwny warkocz

Uczestnicy Seniorady zaprezentuj¹ siê w kategoriach: chóry, zespo³y wokalne, zespo³y wokalne,
zespo³y wokalno instrumentalne,
kabarety, zespo³y taneczne. Zespo³y, chóry, zespo³y taneczne przygotowuj¹ dwa utwory o dowolnej tematyce. Chórzyœci repertuar o dowolnej tematyce, który nie przekracza 15 minut.
Zg³oszenia nale¿y nadsy³aæ do 20
sierpnia na adres: Centrum Organizacji Pozarz¹dowych, 09-402 P³ock,
ul. Misjonarska 22 lub drog¹ elektroniczn¹ na adres: natalia.szostek@plock.eu.
rad

Gody”) bez kredytu we frankach i posadziæ drzewka
„po s³onecznej stronie”, trzeba
uwa¿aæ, by mi³oœæ nie spowszednia³a. Kochamy siê, kochamy
dzieci i wnuki („K³aniam siê”),
ale kochamy przecie¿ nie tylko
ludzi. Tak¿e koty („Kociara”)
i psy („O B¹belku”), Wis³ê
w P³ocku, kawê i szum sosen.
W ciep³ych i szczerych lirykach
Alicji Wiœniewskiej czytelnik
znajdzie odbicie w³asnych mi³oœci. Warto siê z nim skonfrontowaæ i prze¿yæ na nowo.
Alicja Wiœniewska jest autork¹ tomików: „Kilka kroków”,
„Pod piêædziesiêcioma gwiazdami”, „Jeszcze tylko echo”.
Swoje wiersze prezentowa³a
podczas spotkañ z czytelnikami
w kraju i zagranic¹, a tak¿e
w nowojorskim radio (przez 20
lat mieszka³a w Stanach Zjednoczonych). Jej utwory zosta³y
nagrodzone m.in. w konkursie
„Konfrontacje 2009” w Lesznie
i „O Wstêgê Orzyca” w Makowie Mazowieckim. Ukoñczy³a
filologiê polsk¹ na Uniwersytecie
Warszawskim.
Nale¿y
do P³ockiego Stowarzyszenia
Twórców Kultury i Zwi¹zku Literatów Polskich.
Tomik „Kadry z mi³oœci” ukaza³
siê w wydawnictwie Korepetytor
Mariana Ga³czyñskiego.
(l.)

P³ock kilkakrotnie goœci³ ksiêdza poetê Jana Twardowskiego.
Najczêœciej przyje¿d¿a³ do Ksi¹¿nicy P³ockiej w towarzystwie
krytyka Waldemara Smaszcza,
znakomitego interpretatora jego
twórczoœci. By³ te¿ patronem nieistniej¹cego ju¿ Liceum Ogólnokszta³c¹cego
Stowarzyszenia
Oœwiatowców Polskich. Jana
Twardowskiego przypomina wystawa w Galerii Kreatywnej (Galeria Mazovia), która bêdzie
czynna przez ca³e wakacje. Inspiracj¹ do jej zorganizowania
by³a 103. rocznica urodzin ksiêdza Jana.
To jeden z niewielu twórców,
którego obecnoœæ na rynku wydawniczym wymusili sami czytelnicy. Zdaniem Waldemara Smaszcza, choæ jest to poezja zw¹tpienia,
jej twórca zobaczy³ w dwudziestym wieku wiele dobra i umia³ siê
nim podzieliæ. A ludzie znajdowali
w jego lirykach pocieszenie.
M³odoœæ Jana Twardowskiego
by³a losem urodzonego w wolnej
Polsce pokolenia. Szczêœliwe ¿ycie warszawskiej rodziny przerwa³a wojna. – Z naszej kamienicy
po okupacji nie pozosta³ kamieñ
na kamieniu. Kiedy po wojnie poszed³em tam, to nie mog³em siê nadziwiæ, ¿eby tak bardzo nie by³o
domu – wspomina³ w „Autobiografii”. Opisuj¹c domowników i lektury, które go ukszta³towa³y (m. in.
„Tajemniczy ogród” Frances
Hodgson Burnett) przywo³uje te¿
z mieszkania przy Elektoralnej
ma³y domowy ogródek w oknie
na parapecie.
Nie tylko domowe roœliny spotka³ w okolicy maj¹tku Druchowo,
niedaleko P³ocka. Mieszka³ tam jego wuj, Wac³aw Konderski, u któ-

rego spêdza³ wakacje w latach 1931-35. – Druchowo by³o to
dla mnie wymarzonym miejscem
na wakacje. Na ca³e dnie przepada³em. Chodzi³em po polach
i po drzewach – pisa³. Nazywa³
„po imieniu” drzewa, kwiaty, nawet kamienie. Pozosta³y w ca³ej
krasie w jego poetyckim zielniku
(Malina, dzieciñstwo przypomina/
dom rodzinny, z chorob¹ k³opoty/
babciê co dawa³a na poty), który
wyra¿a zachwyt nad œwiatem przyrody. Kiedyœ takie zielniki by³y
w wielu domach. Do zeszytów
wklejano kwiaty i trawy. Kto je
dzisiaj jeszcze posiada?
Ksi¹dz Jan straci³ rodzinny zielnik w Powstaniu Warszawskim, ale
zawsze mia³ do idei zbierania
i opisywania roœlin bardzo serdeczny stosunek. Na swojej pierwszej parafii w ¯bikowie pochyla³
siê troskliwie nad roœlinami, ludŸmi i wszystkim, co w swej dobroci
da³ cz³owiekowi Bóg. Mniszek, jasnota bia³a, liœcie porzeczki, melisa i dziurawiec maj¹ w „Jeszcze
jednej litanii” swoje miejsce. Tak¿e serdecznik, który: Roœnie
pod plotami/ w zaniedbanych parkach/ na najgorszej glebie/ serdecznik z sercem dla ciebie. A gdy
„z³oœæ w nas kipi i grzmi”, ciœnienie obni¿y szarozielona ruta – radzi³ ksi¹dz poeta. Zio³a na du¿ych
fotogramach i poœwiêcone im
wiersze s¹ czêœci¹ ekspozycji.
Wystawa „…przez w¹sk¹ szczelinê zdziwienia” zosta³a zorganizowana we wspó³pracy z Ksi¹¿nic¹
P³ock¹ im. W³adys³awa Broniewskiego. Mo¿na j¹ ogl¹daæ w Galerii Kreatywnej – nowym miejscu
wystawienniczym, które znajduje
siê na piêtrze Galerii Mazovia.
(lesz)

Wokaliœci
w Sannikach
Siedemnaœcie adeptek œpiewu
z ca³ej Polski spotka³o siê
na II Mistrzowskich Warsztatach Wokalnych Muzyki Polskiej
„Wokó³ Chopina”. Wspó³organizatorem spotkañ by³a Pañstwowa Szko³a Muzyczna im. Stanis³awa Moniuszki w G¹binie.
Warsztaty zwieñczy³ koncert
w sannickim pa³acu.
Warsztaty zorganizowane zosta³y w ramach obchodów 100lecia Odzyskania Niepodleg³oœci
Polski. Poprowadzili je: prof.
Anna
Jeremus-Lewandowska
– œpiew, prof. Monika Kolasa-Hladikova – œpiew, prof. Jaros³aw Domaga³a – akompaniament fortepianowy oraz W³odzimierz Sieczkowski – fortepian.

W tegorocznej edycji wziêli
udzia³ uczniowie i absolwenci
szkó³ muzycznych oraz pasjonaci
œpiewu m.in. z G¹bina, P³ocka,
Kutna, Przemyœla, £odzi, Czêstochowy, Poznania, Warszawy.
Przez cztery dni w sannickim pa³acu doskonalili warsztat wokalny. Na fina³ zaprezentowali siê
przed publicznoœci¹ w programie
z³o¿onym z utworów: Fryderyka
Chopina, Stanis³awa Moniuszki,
Mieczys³awa Kar³owicza. Liczna
publicznoœæ oklaskiwa³a te¿
standardy polskiej muzyki rozrywkowej.
Wydarzenie wspó³finansowa³
Samorz¹d Województwa Mazowieckiego.
(l.)

mat. ECA

Wystawa w Galerii Kreatywnej
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wieœci z Gostynina
Imiê dla stadionu w Lucieniu

Stadion w Lucieniu otrzyma³
imiê Stefana Zbiega – zmar³ego
w lutym. wspó³twórcy, wiceprezesa i wieloletniego trenera B³yskawicy Lucieñ. Ods³oniêto tak¿e poœwiêcon¹ mu tablicê.
Nadanie stadionowi imienia Stefana Zbiega uczczono rozgrywkami, w tym meczem oldbojów,
w którym zagrali m.in. burmistrz Gostynina Pawe³ Kalinowski i dziennikarz „Gazety
Polskiej” Jacek Liziniewicz.
Uroczystoœci zwi¹zane z nazwaniem boiska gminnego w Lucieniu
imieniem Stefana Zbiega rozpoczê³y
siê msz¹ œw. polow¹. Koncelebrowali
j¹: obecny proboszcz parafii Lucieñ
ks. Dariusz Skoczylas i by³y proboszcz ks. kan. Eugeniusz Klonowski.
Emerytowany kap³an zapamiêta³ Stefana Zbiega jako dobrego cz³owieka
i cenionego spo³ecznika: – To dobro
zosta³o dziœ docenione. Stefana nie ma
z nami, ale pozosta³ œlad jego ¿ycia
na tej ziemi – powiedzia³ kaznodzieja.
W czasie mszy œw. ks. Dariusz

Urz¹d Miasta Gostynina

Pamiêci Stefana Zbiega

W uroczystoœci nadania stadionowi w Lucieniu imienia Stefana Zbiega uczestniczyli sportowcy i mieszkañcy Lucienia
Skoczylas poœwiêci³ pami¹tkow¹ tablicê dedykowan¹ Zbiegowi. Ods³onili j¹ wspólnie prezes klubu B³yskawica Lucieñ Krzysztof Kokosiñski i wójt gminy Gostynin Edmund

IV Jarmark œw. Jakuba w Gostyninie

Z Braæmi i Kasi¹ Góras
Zespó³ Bracia z Piotrem i Wojciechem Cugowskimi oraz uczestniczka programu The Voice of Poland Kasia Góras bêd¹ gwiazdami IV Jarmarku œw. Jakuba w Gostyninie. W tym roku zaplanowano go w dniach 28-29 lipca.
Czwarty z kolei jarmark odbêdzie siê na terenie Zamku Gostyniñskiego i podzamcza. To wyj¹tkowe miejsce obfitowaæ bêdzie
w wiele atrakcji. Jarmark rozpocznie siê ju¿ w pi¹tkowy wieczór 27
lipca w Rynku, gdzie wyœwietlony
zostanie film Woody Alena pt.
„Blue Jasmin”.
W sobotê 28 lipca od godzin po³udniowych w strefie dla dzieci zorganizowane zostan¹ zabawy z Teatrem
Wagabunda oraz tradycyjnie funk-

cjonowaæ bêdzie strefa handlu. Tego
dnia Miejska Biblioteka Publiczna
im. Jakuba z Gostynina na dziedziñcu zamkowym otworzy wystawê
pod nazw¹ „Gostynin w fotografii
– dawniej i dziœ”.
Jak co roku bêdzie mo¿na te¿
obejrzeæ rekonstrukcjê historyczn¹
Ho³du Ruskiego. Jego aktorami s¹
mieszkañcy Gostynina oraz stowarzyszenia husarii i piechoty, zajmuj¹ce siê profesjonalnie rekonstrukcjami wydarzeñ historycznych. Ponadto zaprezentowany zostanie pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej i zwi¹zane z tym konkursy
z nagrodami.
Podczas sobotniego wieczoru
wyst¹pi¹ artyœci z Gostynina
w koncercie „Na folkow¹ nutê”.

Zieliñski. Kwiaty i znicze pod tablic¹ z³o¿yli m.in. burmistrz Pawe³ Kalinowski, przewodnicz¹cy rady
miejskiej Andrzej Robacki, dyrektor
Miejskiego Oœrodka Sportu i RekrePonadto odbêdzie siê wystêp polskiego zespo³u Taraka, wykonuj¹cego utwory z pogranicza popu,
folku i rocka. Na zakoñczenie dnia
przewidziana jest dyskoteka
pod gwiazdami.
Niedziela, 29 lipca bêdzie obfitowa³a w zabawy dla dzieci, prowadzone przez Teatr Wagabunda.
Poza tym koncert da zespó³ La Pallotina. Og³oszone zostan¹ te¿ wyniki konkursu na najpiêkniej
ukwiecony balkon, okno, ogródek
przydomowy oraz ogródek dzia³kowy na terenie gminy miasta Gostynina.
Podsumowaniem i zwieñczeniem œwiêta miejskiego bêdzie
koncert Kasi Góras – uczestniczki
programu The Voice of Poland
oraz wystêp gwiazdy wieczoru
– zespo³u Bracia z Piotrem i Wojciechem Cugowskimi.
Dok³adny program wszystkich
imprez znajduje siê na stronie:
www.gostynin.pl.
(eg)

acji w Gostyninie Wies³aw Adamski
oraz sponsor klubu Mazur Gostynin
Kazimierz Majchrzak.
PóŸniej rozegrano pierwszy Turniej Pamiêci Stefana Zbiega, pod patronatem wójta gminy Gostynin.
Wziê³o w nim udzia³ szeœæ zespo³ów,
podzielonych na dwie grupy. W grupie A rywalizowali juniorzy B³yskawicy Lucieñ, Delta S³upno oraz seniorzy B³yskawicy Lucieñ. W grupie
B zagrali: Unia Czermno, LKS Orze³
Goleszyn i Zorza Szczawin Koœcielny. W finale Delta S³upno po regulaminowym czasie zremisowa³a z Or³em Goleszyn 0: 0, a w karnych wygra³a 2: 1. Trzecie miejsce zajê³a Zorza, a czwarte B³yskawica.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê te¿ mecz Oldbojów B³yskawicy z Przyjació³mi. Grano
dwa razy po 30 minut. Po godzinie
gry pad³ remis 3: 3. W karnych
lepsi okazali siê Przyjaciele, wygrywaj¹c 2: 1. W dru¿ynie Oldbojów w bramce na zmianê stali burmistrz Pawe³ Kalinowski i pochodz¹cy z Lucienia dziennikarz „Gazety Polskiej” Jacek Liziniewicz
– obaj grali przed laty w B³yskawicy, a dziœ s¹ jej kibicami. W dru¿ynie Przyjació³ zagra³ m.in. Kamil
Biliñski, by³y pi³karz Wis³y P³ock.
Stefan Zbieg by³ wspó³twórc¹, wiceprezesem i wieloletnim trenerem klubu

pi³karskiego B³yskawica Lucieñ. By³
zwi¹zany z klubem od samego jego powstania w 1999 r. Pe³ni³ w klubie wiele
funkcji. By³ trenerem grup m³odzie¿owych, trenerem juniorów m³odszych
i asystentem pierwszego szkoleniowca
seniorów Artura Szulwacha. Zawsze
by³ blisko pi³karzy, chêtny do dzia³ania, ceniony i lubiany w spo³ecznoœci
lokalnej. Do koñca swoich dni by³ zaanga¿owany w dzia³alnoœæ B³yskawicy. Zmar³ 27 lutego 2018 r., pochowano go 2 marca na cmentarzu parafii
w Lucieniu.
– Stefan Zbieg by³ ostoj¹ B³yskawicy, bo ten klub dziœ istnieje tylko dziêki niemu – tak wspomina³ go dziennikarz Jacek Liziniewicz. – To on
w trudnych czasach wzi¹³ na siebie zarz¹dzanie i zbudowa³ go na nowo, zaczynaj¹c od dru¿yny juniorów. Czêsto
nad tym myœla³em i wydaje mi siê, ¿e
dzia³a³o to te¿ w drug¹ stronê. On ¿y³
dla B³yskawicy. Przez 19 lat w zasadzie za darmo trenowa³, przygotowywa³ boisko do gry, grabi³ liœcie, jeŸdzi³
na spotkania i wys³uchiwa³ ¿alów. To
on organizowa³ pieni¹dze, gdy by³o
naprawdê krucho – uwa¿a³ by³y pi³karz B³yskawicy Lucieñ.
Lokalna spo³ecznoœæ uczci³a wiêc
sportowca i spo³ecznika tak, jak
na to zas³ugiwa³. Odt¹d wszystkim
bêdzie o nim przypominaæ stadion
w Lucieniu.
(eg)

99 lat Policji Pañstwowej

Uroczystoœæ na zamku
W pi¹tek, 20 lipca na dziedziñcu
zamku w Gostyninie uroczyœcie
obchodzono 99. rocznicê powstania Policji Pañstwowej. Policjantom wrêczono akty mianowania
na wy¿sze stopnie s³u¿bowe oraz
odznaczenia zwi¹zkowe i wyró¿nienia za pe³nion¹ s³u¿bê.

cjonariuszy i pracowników, ale te¿
ich rodzin oraz przedstawicieli
w³adz samorz¹dowych i instytucji
wspó³odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeñstwa – relacjonuje
przebieg uroczystoœci oficer prasowy gostyniñskiej policji podkom.
Dorota S³omkowska.

Prawnik Mariola Józwiak-Wêclewska

Ze zbiorów prywatnych

Mariola Józwiak-Wêclewska bêdzie kandydatk¹ na Burmistrza Miasta Gostynina z ramienia PSL Porozumienie Spo³eczne. Podczas spotkania prezentuj¹cego jej sylwetkê mówi³a miêdzy innymi o tym, ¿e wœród jej
planów jest dzia³anie wspieraj¹ce
wspó³pracê i rozwój subregionu. Musi ono byæ po³¹czone z efektywnym
wykorzystaniem œrodków unijnych.
Spotkanie
w
Gostyninie
z udzia³em marsza³ka wojewódz-
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twa mazowieckiego Adama Struzika rozpoczê³a Katarzyna Osowicz-Szewczyk, przewodnicz¹ca
Struktur Miejskich Polskiego
Stronnictwa Ludowego w Gostyninie i przewodnicz¹ca Rady Powiatu Gostyniñskiego. Marsza³ek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik mówi³ o rozwoju Mazowsza i wartoœciach, którymi powinni kierowaæ siê kandydaci na samorz¹dowców.

Kandydatka na burmistrza Gostynina jest prawnikiem. Ma kilkunastoletnie doœwiadczenie zawodowe jako
szkoleniowiec, doradca biznesowy,
autor wniosków o dofinansowanie
do programów pomocowych z unijnych i krajowych œrodków pomocowych oraz ekspert dokonuj¹cy oceny
wniosków o dotacje, wspó³pracuj¹cy
z instytucjami w ca³ym kraju. Józwiak-Wêclewska podczas spotkania
podkreœli³a potrzebê wspó³pracy
i rozwoju subregionu z efektywnym
wykorzystaniem dotacji unijnych.
– Wierzê w potencja³ Gostynina. Nasze miasto ma szansê na rozwój,
a mieszkañcy zas³uguj¹ na spokojne,
godne ¿ycie. Dziœ, zamiast sporów
i wytykania b³êdów, bardzo jest potrzebne szeroko rozumiane porozumienie spo³eczne. St¹d decyzja o tym,
by razem z Polskim Stronnictwem Ludowym po³¹czyæ si³y i iœæ wspólnie
do wyborów samorz¹dowych – mówi³a JóŸwiak- Wêclewska.
Wraz z zespo³em kandydatów
do Rady Miejskiej w Gostyninie Józwiak-Wêclewska chce budowaæ
przysz³oœæ Gostynina, by zapewniæ
rozwój miasta w kolejnych latach
i godne ¿ycie mieszkañcom.
rad

KPP w Gostyninie

Kandydatka PSL na burmistrza Gostynina

Gostyniñscy policjanci obchodzili swoje œwiêto tradycyjnie na zamkowym dziedziñcu
W uroczystoœci wziêli udzia³ miêdzy innymi: podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Rafa³ Romanowski, reprezentuj¹ca Mazowiecki Urz¹d
Marsza³kowski Kierownik Delegatury w P³ocku – Marlena Mazurska,
wicestarosta gostyniñski – Jan Krzewicki, burmistrz Gostynina – Pawe³
Kalinowski, a tak¿e przedstawiciele
lokalnych samorz¹dów oraz instytucji na co dzieñ wspó³pracuj¹cych
z Policj¹.
Obecnych przywita³ komendant
gostyniñskiej policji insp. Zbigniew
W³odkowski, który wielokrotnie
podkreœla³, ¿e s³u¿ba dla Ojczyzny
pe³na jest wyrzeczeñ i wymaga zaanga¿owania. Doda³, ¿e ogrom poœwiêcenia i trud w³o¿ony w dzia³ania na rzecz dobra obywateli, przynosz¹ wymierne efekty w postaci
poczucia bezpieczeñstwa mieszkañców. S¹ tak¿e gwarantem ³adu i porz¹dku publicznego. – Komendant
w swoim wyst¹pieniu skierowa³ s³owa podziêkowania nie tylko do funk-

Nastêpnie zosta³y odczytane i wrêczone policjantom akty mianowania
na wy¿sze stopnie s³u¿bowe. Medalem XXV-lecia Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Policjantów uhonorowani zostali: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Rafa³ Romanowski, komendant powiatowy policji
w Gostyninie insp. Zbigniew W³odkowski i jego I zastêpca nadkom. Rados³aw Romanowski oraz Naczelnik
Wydzia³u Ruchu Drogowego kom.
Pawe³ Trojanowski.
Wyrazy uznania i zaanga¿owania
w zapewnienie bezpieczeñstwa
mieszkañcom policjantom i pracownikom z³o¿yli równie¿ przedstawiciele w³adz samorz¹dowych.
Uroczyst¹ zbiórkê z okazji Œwiêta
Policji w Komendzie Powiatowej
Policji w Gostyninie rozpoczê³o
i zakoñczy³o z³o¿enie meldunku
przez dowódcê uroczystoœci, podinsp. Dariusza Dutkowskiego. Odebra³ go insp. Zbigniew W³odkowski.
(jac)
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wieœci z Sierpca
W Muzeum Wsi Mazowieckiej

Tegoroczne œwiêto plonów
W niedzielê, 16 wrzeœnia
w Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu odbêd¹ siê uroczystoœci do¿ynkowe województwa
mazowieckiego, diecezji p³ockiej i powiatu sierpeckiego.
Uroczyst¹ mszê œwiêt¹ odprawi
biskup p³ocki Piotr Libera.
A Zespó³ Pieœni i Tañca Politechniki Warszawskiej Mazovia poprowadzi obrzêd wrêczania i dzielenia siê chlebem.
Do¿ynkowe uroczystoœci bêd¹
czasem przypomnienia znaczenia
religijnego do¿ynek w dawnej
i obecnej obyczajowoœci oraz
okazj¹ do zabawy i poznawania
folkloru mazowieckiego. Goœcie
bêd¹ mogli bowiem odwiedzaæ
i zwiedzaæ muzealne ekspozycje.
Program œwiêta plonów bêdzie
bardzo ciekawy i bogaty. Oczywiœcie punktem kulminacyjnym

bêdzie pokaz wieñców do¿ynkowych, do¿ynkowy korowód i obrzêd dzielenia siê chlebem wypieczonym z m¹ki z tegorocznych plonów. Odprawiona bêdzie
msza œwiêta pod przewodnictwem biskupa p³ockiego Piotra
Libery.
Turyœci uczestnicz¹cy w do¿ynkach bêd¹ mogli nie tylko zobaczyæ, jak na dawnej wsi mazowieckiej wygl¹da³ obrzêd dziêkowania za zbiory. Przygotowana
bêdzie wystawa czasowa przedstawiana w cha³upach i zagrodach
pn.: „Rok polski w tradycyjnych
zajêciach codziennych”. Zaprezentowane bêd¹ prace i pokazy
zajêæ jesiennych. Pokazane zostan¹ równie¿ dawne maszyny rolnicze, a tak¿e ich nowoczesne odpowiedniki. Przez ca³y dzieñ odbywaæ siê bêd¹ pokazy rzemios³a

Kolejna edycja archeologicznych prac

J. Perzyñski

Ju¿ szukaj¹ zamku

Awanse sierpeckich policjantów

Uroczystoœæ w skansenie
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mianowania na wy¿sze stopnie policyjne oraz wyró¿nienia.
W tym roku w Komendzie Powiatowej Policji w Sierpcu rozkazem
Komendanta Wojewódzkiego Policji

Spacerkiem po gminach

Program dożynek

Do wtorku, 31 lipca
mo¿na sk³adaæ oferty
w przetargu na przebudowê drogi gminnej w miejscowoœci Dziedzice. Planowany termin zakoñczenia inwestycji to 10 paŸdziernika 2018 r.

i rêkodzie³a ludowego z udzia³em
twórców ludowych, a tak¿e inscenizacje wiejskich zajêæ codziennych po³¹czonych z wykorzystaniem dawnych sprzêtów i narzêdzi gospodarskich oraz kiermasz
produktów regionalnych i rêkodzie³a ludowego.
Jak zawsze w muzeum bêdzie
du¿o muzyki. Wyst¹pi¹ zespo³y
folklorystyczne: Zespó³ Pieœni
i Tañca Boczki Che³moñskie
z Kocierzewa oraz Zespó³ Ludowy Marysieñki. Na fina³ zaplanowano wielki koncert, podczas
którego wyst¹pi¹ S³awomir oraz
zespó³ Enej.
Bêd¹ tak¿e dzia³a³y punkty informacji oko³orolniczej. Firmy
zainteresowane
powierzchni¹
wystawiennicz¹ podczas tegorocznego Œwiêta Plonów proszone s¹ o kontakt z Bogus³aw¹ Tro-

9.30 Zbiórka delegacji wieñcowych w Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu
10.00 Przemarsz Korowodu Do¿ynkowego na miejsce uroczystej
Mszy Œwiêtej
10.40-11.00
Przygotowania
do uroczystej Mszy Œwiêtej
11.00 Uroczysta msza œwiêta
pod przewodnictwem jego ekscelencji ksiêdza biskupa Piotra Libery – biskupa p³ockiego
12.30 Hymn Pañstwowy oraz
przemówienia powitalne
12.45 Ceremonia wrêczania
i dzielenia chlebem – hymny do¿ynkowe
13.30 Wyst¹pienia okolicznoœciowe
14.15 Wrêczenie odznaczeñ pañstwowych i bran¿owych oraz zakoñczenie konkursów plebiscytów
16.00 Zakoñczenie oficjalnych
uroczystoœci
20.00-23.00 Koncert fina³owy
(20.00 – S³awomir, 21.30 – Enej)
rad

Jak zawsze w lipcu rozpoczê³y
siê prace archeologiczne dotycz¹ce
poszukiwañ sierpeckiego zamku.
W tym roku wspólnie z archeologami dr Arturem Ró¿añskim i Tomaszem Olszackim kolejne obszary miasta badaj¹ studenci II roku
archeologii Uniwersytetu Adama
Mickiewicza.
Jak zawsze prowadz¹cy badania
zapraszaj¹ do œledzenia postêpu
prac. Przed nimi szeœæ tygodni
ciekawej, ale tak¿e ciê¿kiej pracy.
O kolejnych etapach poszukiwañ
archeolodzy jak zawsze bêd¹ informowali na swoim profilu na Facebooku.
Co
zaplanowano
w czwartym sezonie poszukiwañ?
Mnóstwo pracy pozwalaj¹cej
na pe³ne rozpoznanie budowli bêd¹cej ich celem, czyli Zamku
Kasztelana. – Po raz czwarty podejmiemy próbê wzbogacenia wiedzy o Waszym/Naszym zamku. Czy
bêdzie to ostatni sezon? Wszystko
na to wskazuje. A co za tym idzie,
zbli¿aæ siê bêdzie moment podsumowania naszych dzia³añ i wiedzy
o nieistniej¹cym ju¿ castrum – pi-

sz¹ na profilu na Facebooku archeolodzy prowadz¹cy prace
w Sierpcu.
I dodaj¹, ¿e zamek nie bêdzie jedynym miejscem, gdzie w tym roku prowadziæ bêd¹ wykopy archeologiczne.
Przypomnijmy, ¿e wielki projekt
archeologiczny dotycz¹cy poszukiwañ sierpeckiego zamku to wspólne
przedsiêwziêcie burmistrza Miasta
Sierpc, Jaros³awa Perzyñskiego,
Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz Pracowni Archeologicznej „Trecento” z £odzi. Prowadzone prace pozwalaj¹ zebraæ
informacje na temat architektury
i lokalizacji sierpeckiej warowni
Prokopa Sierpskiego, która do niedawna by³a jeszcze zupe³nie zapomniana. Dziœ mieszkañcy Sierpca,
pasjonaci dziejów miasta i jego mo¿now³adców maj¹ okazjê zobaczyæ
fragmenty murów œredniowiecznego zamku, czy kilka tysiêcy artefaktów. Niebawem, jak zapowiadaj¹ prowadz¹cy prace, uka¿e siê
na ten temat monografia.
rad

z siedzib¹ w Radomiu awansowanych zosta³o 32 policjantów: 2 policjantów w korpusie oficerów Policji, 14 policjantów w korpusie aspirantów Policji i 16 policjantów
w korpusie podoficerów Policji. Natomiast rozkazem Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu awans
na wy¿szy stopieñ s³u¿bowy otrzyma³o 3 policjantów w korpusie szeregowych Policji.

Wyrazy uznania i zaanga¿owania
w zapewnienie bezpieczeñstwa
mieszkañcom policjantom i pracownikom z³o¿yli równie¿ przedstawiciele w³adz samorz¹dowych.
Ze strony przedstawicieli samorz¹dów nie zabrak³o wyró¿nieñ dla
policjantów za ich zaanga¿owanie
w zapewnienie bezpieczeñstwa
mieszkañcom powiatu sierpeckiego.
(jac)

Bielsk

Bodzanów
W Gminnym Centrum
Kultury i Sportu trwaj¹ zapisy na koncert Szymona
Wydry, który odbêdzie
siê 27 lipca (pi¹tek) w Hali Znicz Pruszków.

Brudzeń Duży
Urz¹d Gminy informuje, ¿e 26 lipca (czwartek)
o
godzinach
14.30
i 16.00 w sali nr 10 odbêd¹ siê spotkania z interesariuszami rewitalizacji.
Podczas spotkañ omówione zostan¹ metody
i wyniki analiz wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy.

Bulkowo
Urz¹d gminy informuje,
¿e w zwi¹zku z przebudow¹
drogi gminnej w miejscowoœci Nowy Podleck wyst¹pi¹ utrudnienia w ruchu drogowym.

Drobin
28
lipca
(sobota)
o godz. 9.00 rozpocznie siê
Turniej o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Drobin.
O puchar powalcz¹ 6-osobowe dru¿yny pi³karskie. Wydarzenie bêdzie mia³o miejsce na stadionie MOKSiR
w Drobinie.

Gąbin
W czwartek, 26 lipca
w godz. 9.00 – 13.00
w
Urzêdzie
Miasta
i Gminy dy¿urowaæ bêd¹
pracownicy biura Zwi¹zku Gmin Regionu P³ockiego. Dy¿ur dotyczy
kwestii zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami na terenie gminy.

Gostynin
Dokonano odbioru przebudowanego odcinka drogi
powiatowej w miejscowoœciach Choinek, Nagodów
i Gostynin. D³ugoœæ zmodernizowanej drogi to 2820 m.
£¹czny koszt inwestycji wyniós³ 2 249 750,44 z³.

Gozdowo
Wójt gminy przekaza³
sprzêt specjalistyczny dla
stra¿aków z OSP w Lelicach. Otrzymali oni specjalistyczne he³my. Na zakup sprzêtu przeznaczono
nagrodê pieniê¿n¹ zdobyt¹
za zajêcie I miejsca przez
M³odzie¿ow¹
Orkiestrê
Dêt¹ OSP Gozdowo podczas Regionalnego Przegl¹du Orkiestr OSP w Ciechanowie.

Kutno

KPP w Sierpcu

W pi¹tek, 20 lipca sierpeccy policjanci w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu uroczyœcie obchodzili Œwiêto Policji. W trakcie uroczystoœci funkcjonariuszom wrêczono mianowania na wy¿sze stopnie policyjne oraz wyró¿nienia.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê Msz¹
Œwiêt¹ w zabytkowym koœciele
w Muzeum Wsi Mazowieckiej. Odprawi³ j¹ kapelan sierpeckich policjantów ksi¹dz Krzysztof Zakrzewski w asyœcie wicedziekana ksiêdza
kanonika Mariana Orzechowskiego
oraz by³ego kapelana ksiêdza proboszcza Ryszarda Berka.
W uroczystoœci wziêli udzia³ przedstawiciele samorz¹dów lokalnych powiatu sierpeckiego na czele ze starost¹
sierpeckim i burmistrzem Sierpca, wójtowie gmin oraz zaproszeni goœcie.
Otwarcia czêœci oficjalnej uroczystoœci w sali konferencyjnej sierpeckiego
skansenu dokona³ dowódca uroczystoœci kom. Piotr Kalkowski. Z³o¿y³ meldunek Komendantowi Powiatowemu
Policji w Sierpcu m³odszemu inspektorowi Mariuszowi Kryszkowskiemu.
W trakcie uroczystoœci wyró¿niaj¹cym siê policjantom wrêczono

janowsk¹, e– mail: btrojanowska@mwmskansen.pl;
tel. 24 275 28 83.

Sierpeccy policjanci tradycyjnie swoje œwiêto obchodzili w Muzeum Wsi Mazowieckiej

W œrodê, 25 lipca
o godz. 19.00 odbêdzie siê
premiera sztuki Jacka Getnera „Nasz m¹¿ nie ¿yje”.
Przedstawienie zaprezentuje
grupa teatralna „Od jutra”.
Wydarzenie odbêdzie siê
w Centrum Teatru, Muzyki
i Tañca.
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Wi e œ c i z M a z o w s z a
Łąck
Urz¹d Gminy poinformowa³
o wyborze najkorzystniejszej
oferty w postêpowaniu dotycz¹cym termomodernizacji
elewacji oraz modernizacji
wnêtrz budynku pe³ni¹cego
funkcje spo³eczno-kulturalne
w £¹cku. Inwestycje zrealizuje
Zak³ad Wielobran¿owy Anna
Seweryniak z Matyldowa.

Mała Wieś
W wtorek, 24 lipca Gminne
Centrum Kultura MultiOsada
zaprasza wszystkie dzieci
na warsztaty modelowania balonów. Rozpoczêcie zajêæ
o godz. 10.00.

Mochowo
Do 30 wrzeœnia na terenie
gminy powinny byæ zakoñczone prace zwi¹zane z usuwaniem
materia³ów
zawieraj¹cych
azbest. Gmina szuka wykonawcy do przeprowadzenia prac.
£¹czna iloœæ odpadów azbestu
przeznaczonych do transportu
to ok. 7860 mkw.

Nowy Duninów
W sobotê, 28 lipca na stadionie LKS w Nowym Duninowie
odbêdzie siê VIII Turniej So³ectw. W programie m.in. wystêpy wokalne, parada motocyklistów oraz zabawa taneczna.
Wydarzenie rozpocznie siê
o godz. 16.00.

Pacyna
W Punkcie Nieodp³atnej Pomocy Prawnej dnia 26 lipca
(czwartek), w godzinach 12.00
– 16.00 odbêdzie siê dy¿ur adwokata Dariusza £apiñskiego.

Raciąż
Miejskie Centrum Kultury
przy ulicy Parkowej zaprasza
na Turniej Pi³karski OLDBOY,
który odbêdzie siê w sobotê 28
lipca, w godzinach 10.00 – 16.00.

Radzanowo
Zakoñczy³ siê pierwszy etap
budowy oœwietlenia w zabytkowym parku w Radzanowie. Przeprowadzony remont oraz kolejne
planowane prace bêd¹ wykonane
dziêki dotacjom pozyskanym
przez gminê z PROW.

Rościszewo
Nowe drzewa nasadzono
w zabytkowym parku roœciszewskim. Miejsce starych
karp zajê³y kasztanowce bia³e.

Sanniki
30 lipca (poniedzia³ek) up³ywa termin sk³adania ofert
w przetargu na przebudowê dróg
gminnych w Sannikach. I etap
przebudowy dróg obejmuje roboty na ul. Jaœminowej, ul. Bankowej, ul. Poprzecznej (od ulicy
Chopina), ul. Zachodniej, ul. ¯abiej i ul. Pó³nocnej. Zakoñczenie
inwestycji planowane jest na 31
paŸdziernika. Wiêcej informacji
na
stronie:
www.sanniki.bip.org.pl.

Dzieñ Walki i Mêczeñstwa Wsi Polskiej

Uroczystoœci w Draganiach
W tym roku po raz pierwszy
obchodziliœmy nowe œwiêto pañstwowe – Dzieñ Walki i Mêczeñstwa Wsi Polskiej. W powiecie
p³ockim uczczono je uroczystym
wmurowaniem aktu erekcyjnego
oraz ods³oniêciem tablicy poœwiêconej ks. Stanis³awowi Borniñskiemu w miejscowoœci Draganie (gm. Stara Bia³a). W odchodach wziêli udzia³ m.in. pose³
Piotr Zgorzelski oraz marsza³ek
Adam Struzik.
Dzieñ Walki i Mêczeñstwa Wsi
Polskiej ustanowiono na mocy
ustawy, któr¹ parlament przyj¹³
jednog³oœnie jesieni¹ zesz³ego
roku. Ma on przypominaæ
o mieszkañcach polskich wsi,
którzy podczas II wojny œwiatowej wykazywali patriotyczn¹ postawê m.in. poprzez pomoc
udzielan¹ uciekinierom, ¿ywienie polskich ¿o³nierzy i udzia³
w ugrupowaniach konspiracyjnych. Nowe œwiêto jest obchodzone 12 lipca. Data nie jest
przypadkowa. To w³aœnie 12 lipca 1943 r. niemieccy okupanci
rozpoczêli pacyfikacjê wsi Michniów, po³o¿on¹ w województwie
œwiêtokrzyskim. Za pomoc partyzantom mieszkañcy wsi zostali
wymordowani, a miejscowoœæ
spalona.
W zwi¹zku ze œwiêtem w miejscowoœci Draganie odby³a siê
uroczystoœæ wmurowania aktu
erekcyjnego wraz z ods³oniêciem
tablicy poœwiêconej ks. Stanis³awowi Borniñskiemu. Duchowny
urodzi³ siê we wsi Draganie,
swoje œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w 1938 r. Podczas wojny by³
wiêŸniem w obozach w Dzia³dowie, Dachau, Gusen i Mauthau-
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sen. Zmar³ z wycieñczenia
w wieku 32 lat. Nigdy nie zosta³
z³amany, jego mêczeñsk¹ œmieræ
poniesion¹ w imieniu wiary i patriotyzmu upamiêtnili mieszkañcy wsi, z której pochodzi³. W akcie erekcyjnym, który zosta³
wmurowany podczas uroczystoœci mo¿emy przeczytaæ: T¹ symboliczn¹ tablic¹, któr¹ umieszczamy obok pierwszego w historii naszego regionu ronda
na drodze powiatowej, oddajemy
te¿ ho³d wszystkim bohaterskim
mieszkañcom pobliskich wsi, którzy przelali w³asn¹ krew i oddali
¿ycie za umi³owan¹ Ojczyznê.

Uroczystoœci rozpoczê³y siê
od mszy œwiêtej. Poprowadzi³ j¹
proboszcz parafii pw. œw. Jadwigi
Œl¹skiej w Bia³ej ks. kan. Zbigniew
Kaniecki, który mówi³ o patriotyzmie i potrzebie umi³owania Ojczyzny. Na uroczystoœæ licznie przybyli
goœcie, którzy oddali ho³d wszystkim tym, którzy przelali krew i oddali ¿ycie za Polskê. Wziêli w niej
udzia³ m.in. pose³ na sejm Piotr Zgorzelski, marsza³ek województwa
mazowieckiego Adam Struzik, starosta p³ocki Mariusz Bieniek, wicestarosta Iwona Sierocka oraz organizator wydarzenia przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Lech D¹browski.

Wszyscy obecni zwracali uwagê na potrzebê pamiêci o bezimiennych bohaterach, dziêki którym ¿yjemy teraz w wolnym kraju. O tych, którzy ponieœli najwy¿sz¹ cenê za walkê o wolnoœæ Ojczyzny, ale tak¿e o tych, którzy
swoimi czynami wspomagali tê
walkê. Jak podkreœli³ Lech D¹browski, organizator uroczystoœci – Mieszkañcy wsi zawsze stawali na wysokoœci zadania w najtrudniejszych momentach naszej
historii. Dziœ jesteœmy im winni
pamiêæ i czeœæ, ale tak¿e zgodê
i jednoœæ wszystkich Polaków.
Eliza Kinalska

Bielsk: gminne zawody sportowo-po¿arnicze

Maj¹ dofinansowanie od wojewody

Goœlice bior¹
wszystko!

W fina³owej
10 p³ocka Delta

Bardzo rzadko siê zdarza, by jednostka ochotniczej stra¿y po¿arnej
wystawi³a w gminnych zawodach
sportowo po¿arniczych trzy dru¿yny.
Na dodatek te trzy dru¿yny triumfuj¹
w poszczególnych konkurencjach.
Tymczasem w sobotê, 14 lipca dokona³a tego OSP w Goœlicach.
W stawce siedmiu dru¿yn seniorskich mêskich dru¿yna OSP Goœlice
wyprzedzi³a drugie OSP Niszczyce
i trzecie OSP Bielsk.

Stowarzyszenie
Inicjatyw
Edukacyjnych DELTA jest w fina³owej dziesi¹tce projektów
wybranych do realizacji w ramach III edycji programu „Razem bezpieczniej” im. W³adys³awa Stasiaka. Na realizacjê projektu o zagro¿eniach w cyberprzestrzeni
stowarzyszenie
otrzyma³o 65 tys. z³.
O dofinansowanie projektów
mog³y ubiegaæ siê jednostki samorz¹du terytorialnego i organizacje
pozarz¹dowe, które przygotowa³y
projekty w zakresie bezpieczeñstwa, edukacji, zapobiegania zjawiskom patologii. Z ca³ego Mazowsza wsparcie finansowe otrzyma³o 10 projektów. W tym tak¿e
przygotowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych DELTA projekt pod nazw¹: „W œwiecie
cyberprzestrzeni – o zagro¿eniach
uœwiadamiamy, omamiæ nie pozwalamy”.
Program „Razem bezpieczniej”
jest najwiêkszym w Polsce przedsiêwziêciem o charakterze profilaktycznym. W tej edycji na Mazowszu realizowanych bêdzie 10
projektów. Województwo mazowieckie otrzyma³o 3 lipca akceptacjê przekazan¹ przez Sekretarza
Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji Jaro-

OSP Goœlice

Sierpc
Ks. mgr Jacek Kêdzierski,
proboszcz parafii pw. œw. Anny w ¯a³em, z dniem 1 lipca
zosta³ mianowany proboszczem parafii pw. œw. Maksymiliana Kolbego w Sudragach.
Dotychczasowy proboszcz ks.
mgr
Tomasz
Wójtowicz
z dniem 1 lipca mianowany zosta³ proboszczem parafii pw.
œw. Anny w ¯a³em.

ze zbiorów Starostwa Powiatowego w P³ocku

Spacerkiem po gminach

MDP (M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza) ch³opców OSP Goœlice
w stawce trzech dru¿yn wyprzedzi³a
drugie OSP T³ubice i trzecie OSP
Ciachcin.
MDP Goœlice dziewcz¹t wygra³a
bêd¹c jedyn¹ dru¿yn¹ w stawce.
Stra¿aków do zawodów przygotowywali naczelnik OSP w Goœlicach Andrzej Bia³aszek oraz kierowca wozu bojowego Zbigniew
Rajkowski.
(t)

s³awa Zieliñskiego na realizacjê 10
najwy¿ej ocenionych projektów.
Ca³oœæ dofinansowania dla Mazowsza w III edycji wynosi 689 903 z³.
Wœród zwyciêskich projektów
jest miêdzy innymi modernizacja
przejœæ dla pieszych, instalacja monitoringu, kampanie edukacyjne
na temat bezpieczeñstwa ruchu rowerowego i poruszania siê w cyberprzestrzeni, a tak¿e przedsiêwziêcia
sportowe.
W trzeciej edycji programu
w ca³ej Polsce dofinansowanie,
przyznane przez Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji,
otrzyma³o 111 projektów. To najwiêksza liczba zwyciêskich projektów, bior¹c pod uwagê wszystkie trzy edycje programu. £¹czna
kwota dofinansowania na te projekty to 5,9 mln z³.
G³ównym celem „Programu
ograniczania przestêpczoœci i aspo³ecznych zachowañ Razem bezpieczniej im. W³adys³awa Stasiaka
na lata 2018-2020” jest wspieranie
dzia³añ na rzecz bezpieczeñstwa
spo³ecznoœci lokalnych. Program
ma charakter interdyscyplinarny
i opiera siê na wspó³pracy z organami administracji rz¹dowej, samorz¹dowej i organizacjami pozarz¹dowymi.
rad
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Wi e œ c i z M a z o w s z a
Pieni¹dze od wojewody na usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych

Tak¿e w StaroŸrebach i I³owie
26,3 mln z³ zostanie przeznaczonych na odbudowê,
przebudowê i remonty dróg
na Mazowszu zniszczonych
w wyniku zdarzeñ nosz¹cych
znamiona klêsk ¿ywio³owych.
Czêœæ z tych pieniêdzy trafi
tak¿e do miejscowoœci z regionu p³ockiego.
Wicewojewoda
Mazowiecki
Sylwester D¹browski wspólnie
z Jaros³awem Zieliñskim, wiceministrem Spraw Wewnêtrznych

i Administracji przekazali promesy
samorz¹dowcom podczas spotkania w Mazowieckim Urzêdzie Wojewódzkim.
Na usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych promesy otrzyma³y powiaty: grójecki (³¹cznie w wysokoœci 5,34 mln z³), ³osicki (1,14 mln
z³), garwoliñski (1,77 mln z³), bia³obrzeski (3,36 mln z³).
Pieni¹dze trafi¹ tak¿e do najbardziej poszkodowanych gmin
– w Soko³owie Podlaskim, Mor-

Uczniowie z G¹bina w krajowej czo³ówce

Niemiecki ma klasê
nia komisja konkursowa wy³oni³a
na podstawie nades³anych dokumentacji ³¹cznie dziesiêciu finalistów
w trzech kategoriach. Liczba finalistów w danej kategorii zosta³a wyznaczona proporcjonalnie do iloœci
nades³anych dokumentacji.

ne na przedsiêwziêcia zwi¹zane
z dalsz¹ nauk¹ jêzyka niemieckiego.
Opiekunki zespo³ów, które dosta³y
siê do fina³u, zosta³y nagrodzone
stypendiami na seminaria doszkalaj¹ce w Polsce i Niemczech za szczególne zaanga¿owanie na rzecz podnoszenia jakoœci kszta³cenia jêzyka
niemieckiego. Dyrektorzy szkó³
otrzymali mo¿liwoœæ udzia³u w wizycie studyjnej, podczas której bêd¹
mogli przyjrzeæ siê partycypacji
i aran¿acji przestrzeni w niemieckich szko³ach.
rad

Do 30 lipca (poniedzia³ek)
mo¿na sk³adaæ oferty w przetargu na przebudowê drogi
gminnej w miejscowoœci Grabowiec. Zakres prac obejmuje
wykonanie robót budowlanych
polegaj¹cych na rozbudowie
drogi. Wiêcej informacji
na stronie www.ugslubice.bip.org.pl.

Słupno
Rozpocz¹³ siê II etap budowy ulicy Pocztowej. Prace realizuje firma Waskop. W zakresie realizacji jest m.in. budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Pocztowej, ul. Orlej i ul.
Bocianiej. W zwi¹zku z pracami mog¹ wyst¹piæ utrudnienia
w ruchu.

Stara Biała
Do pi¹tku, 27 lipca mo¿na
sk³adaæ dokumenty w zwi¹zku z naborem na stanowisko
podinspektora. Nabór zosta³
og³oszony przez Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Starej Bia³ej Wiêcej informacji na stronie www.bip.starabiala.pl.

Staroźreby

Szczawin Kościelny
W
œrodê,
25
lipca
w godz. 9.00 – 13.00 w Urzêdzie Gminy dy¿urowaæ bêd¹
pracownicy biura Zwi¹zku
Gmin Regionu P³ockiego. Dy¿ur dotyczy kwestii zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami
na terenie gminy.
Zespó³ z G¹bina zaj¹³ II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Niemiecki ma klasê”
Zanim nast¹pi³o og³oszenie wyników
uczniowie na Powiœlu w ramach wizyty
fina³owej, finansowanej przez Goethe-Institut w Warszawie, wziêli udzia³
w przygotowanej z tej okazji grze miejskiej „Klasa z kas¹”. Podczas niej w interaktywny sposób mogli poznaæ tajniki

Na scenie disco polo
i folklor
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produkcji filmów i poæwiczyæ jêzyk niemiecki. O tym, kto wygra³, poinformowano podczas spotkania w teatrze Capitol, gdzie odby³ siê uroczysty fina³: og³oszenie zwyciêzców i wrêczenie nagród
przez Ambasadora Niemiec Rolfa Nikela. G¹biñska grupa zajê³a drugie miejsce
w kategorii „pierwszy udzia³ – szko³y
ponadgimnazjalne”. Zosta³y wrêczone
pami¹tkowe statuetki i dyplomy oraz
upominki.
Zespo³y, które zajê³y pierwsze
miejsca, otrzyma³y bony pieniê¿ne
o wartoœci 2000 z³otych przeznaczo-

Słubice

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w StaroŸrebach poinformowa³a o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu dotycz¹cym zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaœniczego
dla OSP w StaroŸrebach. Zamówienie zosta³o udzielone
firmie Przedsiêbiorstwo Specjalistyczne „Bocar” Sp. z o.o.
z Korwinowa.

W niedzielê X Piknik Rodzinny LZS
w Lwówku

W niedzielê, 29 lipca odbêdzie
siê jubileuszowy X Piknik Rodzinny LZS w Lwówku. Organizatorzy zapraszaj¹ dzieci i doros³ych
do wspólnej zabawy.
Jubileuszowe uroczystoœci rozpoczn¹ siê msz¹ œwiêt¹ w koœciele
pw. MB Czêstochowskiej w Lwówku, celebrowan¹ o godz. 10.15 w intencji dziêkczynnej. Od po³udnia,
na boisku LZS Lwówianka Lwówek, wolontariusze klubu prowadziæ
bêd¹ konkursy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i m³odzie¿y.
Otwarcie Pikniku zaplanowano
na godz. 15.00. Najpierw odbêdzie
siê czêœæ oficjalna, ceremonia wrêczenia odznaczeñ zas³u¿onym dzia³aczom i zawodnikom. Uhonorowani zostan¹ tak¿e dobroczyñcy klubu.

by (3,67 mln z³) bêd¹ mog³y
przeznaczyæ pieni¹dze na przebudowê niektórych ulic w samych StaroŸrebach, a tak¿e
w Nowej Górze.
Dofinansowanie pochodzi z rezerwy Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji, a œrodki zosta³y przyznane na wniosek Wojewody Mazowieckiego. W roku 2018 przekazano ju¿ ³¹cznie
ponad 76,9 mln z³ na realizacjê 113 zadañ.
(t)

ZS im. St. Staszica

Drugie miejsce w ogólnopolskim
konkursie „Niemiecki ma klasê”
zajêli przedstawiciele z Zespo³u
Szkó³ im. St. Staszica w G¹binie.
O wygran¹ walczyli uczniowie
ze 114 szkó³ w ca³ym kraju.
Projekt realizowa³ zespó³ sk³adaj¹cy siê z piêtnastu uczennic Liceum Ogólnokszta³c¹cego (szeœæ
z pierwszej i dziewiêæ z drugiej
klasy) i jednego ucznia Technikum
(IV TI). Na gali fina³owej podsumowuj¹cej projekt uczniowie reprezentowali szko³ê wraz z nauczycielami: dyrektor Danut¹ Kowalkowsk¹-Fi³oniuk, Mari¹ Olszewsk¹ i Marzen¹ Sosiñsk¹.
M³odzie¿ realizowa³a kilkumiesiêczny projekt edukacyjny oraz
uczestniczy³a w konkursie „Niemiecki ma klasê / Deutsch hat Klasse”, który przygotowa³ Goethe-Institut w Warszawie. Konkurs polega³
na dokonaniu zmian w aran¿acji
przestrzeni w klasie, w której odbywa siê nauka jêzyka niemieckiego.
Do konkursu „Niemiecki ma klasê” w roku szkolnym 2017/2018
zg³osi³o siê 114 szkó³ podstawowych (od klasy siódmej), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury
konkursowe sk³ada³o siê z nauczycieli jêzyka niemieckiego, opiekunów zespo³ów konkursowych
uczestnicz¹cych w poprzednich edycjach projektu oraz pracowników
Goethe-Institut w Warszawie. Podczas trzyetapowej procedury ocenia-

dach, Mokobodach, Garwolinie,
Miastkowie Koœcielnym, W¹sewie, I³owie, StaroŸrebach, Leoncinie, Wyœmierzycach, ¯elechowie, Jab³onnie Lackiej, Promnej
i Platerowie.
I³ów otrzyma dofinansowanie
w ³¹cznej wysokoœci 1,63 mln
na odbudowê drogi gminnej
nr 380241W w miejscowoœci Gi¿yczki oraz na odbudowê drogi
gminnej w miejscowoœci £ady
– Arciechówek. Z kolei StaroŸre-
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Po czêœci oficjalnej scen¹ zaw³adn¹ artyœci ludowi: zespó³ Grzybowianki ze S³ubic oraz zespo³y m³odzie¿owe z powiatu gostyniñskiego.
Po nich zaprezentuj¹ swoje przeboje
wykonawcy disco polo: Quest, Junior, Focus, Jagoda&Brylant.
Wieczorem planowany jest specjalny pokaz w wykonaniu mistrza
Polski w futbolowym freestyle’u (sztuczki pi³karskie) Dawida
Krzy¿owskiego oraz zabawa taneczna pod chmurk¹.
Piknikowi towarzyszyæ bêd¹ – jak
co roku – dodatkowe atrakcje, czyli:
karuzela, dmuchane zamki, stoiska
z zabawkami, lodami i wat¹ cukrow¹. Natomiast na amatorów napojów chmielowych czekaæ bêdzie
ogródek piwny.
Jol.

Remonty dróg powiatowych

Czy zd¹¿¹ przed zim¹?
Zaniepokojony czytelnik poinformowa³ nas o problemach z remontami dróg znajduj¹cych siê
na terenie gminy StaroŸreby. Chodzi o drogi powiatowe W³óki
– Pi¹czyn oraz Ostrzykowo – Nowa Wieœ. Wiosn¹ Zarz¹d Dróg Powiatowych zdecydowa³ o ich modernizacji, przeprowadzono przetarg i wy³oniono wykonawcê. Jednak, jak twierdzi czytelnik, prace
jeszcze siê nie rozpoczê³y.
Po wiosennych roztopach drogi by³y w fatalnym stanie. – Sytuacja
na drogach wiosn¹ tego roku by³a tragiczna. Wielu mieszkañców nie mog³o
dojechaæ do pracy i szkó³ – mówi³
czytelnik. Decyzjê o modernizacji
dróg podj¹³ Zarz¹d Dróg Powiatowych. Przetarg zosta³ og³oszony 26
kwietnia, wykonawcê wy³oniono 21
maja. Modernizacjê dróg przeprowadzi firma Jawis Jacek Wojtulewicz
z Gór Ma³ych w gminie G¹bin. I tu
pojawiaj¹ siê obawy naszego czytelnika. – Jest lipiec, a na drodze, która ma
zostaæ naprawiona, nic siê nie dzieje.
Ludzie obawiaj¹ siê, ¿e wykonawca
nie zd¹¿y przed jesieni¹ i znowu powtórzy siê sytuacja, ¿e nie bêd¹ mogli
dojechaæ do swoich domów. A je¿eli
ktoœ zas³abnie i bêdzie potrzebna karetka? W maju og³oszono wykonawcê,

chyba tylko raz ktoœ tu by³ i ogl¹da³
drogê, ale póki co nie widaæ ani materia³u, ani pracowników – mówi³.
O wyjaœnienie sprawy poprosiliœmy rzeczniczkê prasow¹ Starostwa
Powiatowego w P³ocku Aleksandrê
Dybiec. – W³aœnie rozpoczêto wo¿enie materia³ów niezbêdnych do wykonania dróg. Prace wykonywane s¹
zgodnie z planem – mówi. Prace
przy przebudowie drogi Ostrzykowo
– Nowa Wieœ obejm¹ prawie 4, 5 km. Drogowcy m.in. wykarczuj¹ krzaki, uporz¹dkuj¹ pobocza,
wyprofiluj¹ i zagêszcz¹ pod³o¿e.
Nawierzchnia wykonana bêdzie
z kruszywa ³amliwego oraz pospó³ki. Wartoœæ zadania to 400438,80 z³.
Na drodze ³¹cz¹cej Pi¹czyn i W³óki
zmodernizowany zostanie odcinek
o d³ugoœci 1, 290 km. Prace bêd¹
mia³y podobny zakres jak w przypadku drogi Ostrzykowo – Nowa
Wieœ, tutaj równie¿ nawierzchnia
zostanie wykonana z kruszywa
³amliwego i pospó³ki. Koszt modernizacji to 105 595,50 z³. Zgodnie
z harmonogramem prace maj¹ potrwaæ do po³owy wrzeœnia. Zarz¹d
Dróg Powiatowych stoi na stanowisku, ¿e prace tocz¹ siê zgodnie
z planem i zakoñcz¹ siê w przewidzianym terminie.
(ek)

Szczutowo
Gmina otrzyma³a dotacjê
na realizacjê inwestycji z zakresu gospodarki wodno-œciekowej w wysokoœci 75 %
kosztów. Realizacja prac
w tym zakresie bêdzie trwa³a 2
lata. Bêdzie obejmowa³a budowê przydomowych oczyszczalni œcieków w Moœciskach
i kanalizacji w Agnieszkowie.

Wyszogród
Do 25 lipca (œroda) przyjmowane s¹ zapisy dzieci do lat 14
na ,,Rejs po Wiœle”, organizowany przez Miejsko-Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
i Bibliotekê Publiczn¹.

Zawidz
Ruszy³y
przygotowania
do przebudowy mostu w ci¹gu
drogi powiatowej Roœciszewo
– Kosemin – ¯abowo – Szumanie. Rozpoczêto postêpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach
na realizacjê inwestycji.

Żychlin
28 i 29 lipca (sobota i niedziela), od godziny 21.30
na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 (ul. ¯eromskiego 8)
odbêd¹ siê seanse Plenerowego
Kina Letniego. W programie
„Bezwstydny
Mortdecai”
i „Ko³ysanka”. (ek), (pn), rad
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warto wiedzieæ
Mistrzostwa Œwiata Dzieci z Domów Dziecka w pi³ce no¿nej

W dru¿ynie reprezentacji Polski
Dzieci z Domów Dziecka w pi³ce
no¿nej jest Kamil z placówki opiekuñczo-wychowawczej w P³ocku.
Zosta³ wypatrzony przez obserwatorów mistrzostw Polski. Zaproszono go do dru¿yny narodowej,
która w weekend zagra o tytu³ mistrza œwiata na warszawskim stadionie Legii.
Kamil jest podopiecznym Oœrodka Opiekuñczo-Wychowawczego
w P³ocku. W Oœrodku organizowane
s¹ najró¿niejsze imprezy motywuj¹ce podopiecznych, by prowadzili aktywny tryb ¿ycia. Jedn¹ z nich by³
udzia³ w mistrzostwach Polski,
w których w tym roku dru¿yna wystartowa³a po raz trzeci.
Co prawda p³ocka ekipa zajê³a
miejsce tu¿ poza dziesi¹tk¹, ale jeden z obserwatorów dostrzeg³ talent
Kamila. Zaprosi³ ch³opaka do grona 16 najlepszych zawodników mistrzostw, którzy stworzyli reprezentacjê Polski.
VI Mistrzostwa Œwiata Dzieci
z Domów Dziecka w Pi³ce No¿nej
odbêd¹ siê 28 i 29 lipca. Zawodnicy
bior¹cy udzia³ w turnieju to dziewczêta i ch³opcy z domów dziecka
z ca³ego œwiata, którzy nie ukoñczyli jeszcze 17 lat. W czasie ubieg³orocznych Mistrzostw na murawê
wybiegli pi³karze 22 dru¿yn, miêdzy
innymi z: Japonii, Macedonii, Wietnamu oraz oczywiœcie Polski.
Przed polskimi zawodnikami trudne

Archiwum Oœrodka Opiekuñczo

Nasz cz³owiek w reprezentacji Polski

P³ocka dru¿yna startuj¹ca w mistrzostwach Polski
zadanie – bêd¹ broniæ zdobytego
przez reprezentacjê rok temu tytu³u II wicemistrzów œwiata.
Dru¿yna bia³o-czerwonych uchodzi za jednego z faworytów mistrzostw. Ma na swoim koncie ju¿
wszystkie tytu³y: mistrza œwiata 2013, wicemistrza œwiata 2014
i 2015. Br¹zowe medale wywalczy³a w 2016 i 2017 roku.

Kapitanem bia³o-czerwonych jest
Dominik Dzi¹bek z placówki opiekuñczo-wychowawczej w Szczecinie. Podczas tegorocznych IX Mistrzostw Polski Dzieci z Domów
Dziecka zdoby³ tytu³ najlepszego zawodnika.
Trenerem dru¿yny narodowej jest
Krzysztof Kot, który œwietnie rozumie zespó³, bo ma podobne do-

œwiadczenia. W 2013 roku, jako
bramkarz reprezentacji Polski, zdoby³ wraz z dru¿yn¹ tytu³ Mistrza
Œwiata Dzieci z Domów Dziecka.
PóŸniej zrobi³ trenersk¹ licencjê
i prowadzi³ w szkó³ce treningi dla
wychowanków domów dziecka.
Z tego wynik³a inicjatywa, by zaj¹³
siê reprezentacj¹ Polski, na co chêtnie przysta³.
W tym roku w bia³o-czerwonych
barwach wyst¹pi reprezentacja wybrana spoœród najlepszych zawodników IX Mistrzostw Polski, które odby³y siê w kwietniu 2018 roku
w Warszawie. Tytu³ mistrza Polski 2018 zdoby³ zespó³ Sternika
Szczecin, przed Wiosk¹ Dzieciêc¹
SOS Karlino i DB Team Wiêcbork.
W ubieg³orocznych mistrzostwach œwiata o tytu³y walczyli pi³karze 22 dru¿yn: Bia³orusi, Boœni
i Hercegowiny, Chorwacji, Estonii,
Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Japonii, Jordanii, Litwy, Macedonii, Niemiec, Palestyny, Rosji,
Serbii, S³owenii, Tajlandii, Ukrainy,
Wêgier, Wietnamu oraz Polski.
W sumie blisko 220 zawodników
i zawodniczek rozegra³o 57 meczów
i strzeli³o 523 bramki.
Co roku w wydarzeniu bior¹ te¿
udzia³ œwiatowe gwiazdy pi³ki no¿nej. Swój w³asny mecz rozgrywaj¹
równie¿ aktorzy i dziennikarze. Goœæmi tegorocznych mistrzostw bêd¹
miêdzy innymi: Maniche, Frank
Verlaat, Sebastian Mila, Rados³aw

Gilewicz, Dariusz Dziekanowski,
Tomasz K³os, Jacek Krzynówek.
Pi³karze, podobnie jak w zesz³ym
roku, najpierw wyst¹pi¹ w roli sêdziów. Drugiego dnia zagraj¹ w charakterze jokerów w meczu telewizja
kontra internet.
Organizatorem wydarzenia jest
Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial”, która daje szansê dzieciakom
z Domów Dziecka na lepszy start
w przysz³oœæ. Pokazuje, ¿e s¹ ró¿ne
sposoby na ¿ycie, a pi³ka no¿na jest
jedn¹ z tych dyscyplin sportu, która
otwiera okno na œwiat.
Kamil jest teraz w domu, z rodzicami. Odpoczywa przed wyjazdem
na zgrupowanie do Z¹bek, a potem
na mistrzostwa. – To œwietny ch³opak, który chêtnie pomaga swoim
m³odszych kolegom i kole¿ankom
z Oœrodka. W nagrodê wraz z kolegami z reprezentacji by³ na wycieczce w Rzymie. W programie by³a miêdzy innymi audiencja u papie¿a
Franciszka. To by³o wielkie prze¿ycie dla Kamila, pierwszy raz lecia³
samolotem i by³ za granic¹. Bardzo
cieszy siê na udzia³ w mistrzostwach. Pi³ka no¿na mo¿e byæ dla
niego wielk¹ szans¹. Staramy siê,
by jeszcze przed wakacjami mia³
mo¿liwoœæ sprawdzenia swoich
umiejêtnoœci w Wiœle P³ock. To by³aby dla niego nieprawdopodobna
motywacja, ¿eby zmieniæ swoje ¿ycie – mówi pedagog z Oœrodka,
Kinga Kru¿yñska.
Jol.

Informator GMINY MOCHOWO
*PLQD0RFKRZRRWU]\PDäDN:0RFKRZLH
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wydarzenia muzyczne
Mamy dla czytelników dwa karnety na Polish Hip Hop Festival

Muzyczny P³ock
na pla¿y Sobótka
opisuj¹cych realia ¿ycia codziennego rodziny. Trudno siê nie zgodziæ,
¿e nie powinno go w tym roku zabrakn¹æ na liœcie festiwalowych wykonawców.
PlanBe na pewno zadba o odpowiedni klimat na Polish Hip Hop Festiwal. Jego muzyka nie jest ³atwa,
ale ma wielu zwolenników, którzy
z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ na jego
p³ocki wystêp.
Zero, cz³onek grupy Hashashins
i jeden z za³o¿ycieli Hashashins Label w 2018 roku, zosta³ jednym
z M³odych Wilków portalu Popkiller. Warto siê przekonaæ, czy by³a to
s³uszna decyzja.
Styl muzyczny Sarcast definiuje
po³¹czenie brzmieñ elektronicznych
z hip-hopowym groovem i tekstami,
które uniwersalne wartoœci zamykaj¹ w przystêpnej, ³atwo przyswajalnej formie. Jeœli ktoœ jest ciekawy,
co zaprezentuj¹ na p³ockiej scenie,
powinien zainteresowaæ siê zdobyciem karnetu na Festiwal.
Gverilla to bardzo m³ody, zaledwie 22-letni artysta, rozwijaj¹cy
swoj¹ dzia³alnoœæ na wielu p³aszczyznach. Od 2013 roku jest wokalist¹,
pisze teksty, jest te¿ producentem
rockowego zespo³u „Mel Tripson”.
W tym roku wyst¹pi w P³ocku.
Kolejny m³ody wykonawca to
Stylówa Zeamsone, czyli znak czasów, doskonale wiedz¹cy sk¹d wychodzi i dok¹d chce dojœæ. Niebanal-

na technika, ³atwoœæ nawi¹zywania
kontaktu z publicznoœci¹ i charakterystyczny sposób sk³adania tekstów
sprawi³y, ¿e zosta³ M³odym Wilkiem
Popkillera.
Jeœli chcecie pos³uchaæ muzyki
hip-hopowej, to nie ma lepszego
miejsca, ni¿ pla¿a Sobótka w pierwszy weekend sierpnia. Bilety mo¿na
nabyæ pod adresem: https://www. biletomat. pl/festiwale/polish-hip-hop-festival-plock-2018-6365/. Zosta³a
ju¿ udostêpniona ostatnia partia.
Przypomnijmy, ¿e Polish Hip-Hop Festival odbywa siê na p³ockiej pla¿y od 2013 roku. Przyci¹ga tysi¹ce fanów, chc¹cych pos³uchaæ czo³ówki rodzimej sceny hip-hopowej.

Organizatorzy konkursu przekazali dla czytelników Tygodnika
P³ockiego dwa dwudniowe karnety.
Co trzeba zrobiæ? W czwartek 26
lipca o godz. 10. wys³aæ maila na adres: jola.marciniak@tp.com.pl i odpowiedzieæ na pytanie:
Po ilu latach od s³ynnej bitwy
p³ockiej z 2001 roku, odby³a siê
w ramach Polish Hip – Hop Festival
jej druga ods³ona, której kolejne
edycje rozgrywane s¹ od tamtej ka¿dego roku?
Dwie osoby otrzymaj¹ karnety.
Zapraszamy do zabawy.
Jol.

Polak, Wêgier, dwa bratanki…

POKiS

nawców zespo³u sk³ada siê z tancerzy ludowych z Egyptüd Árpád Art
Educational Institution – instytucji,
która obecnie kszta³ci blisko 300
uczniów. Praca artystyczna grupy
polega na poznawaniu i prezentowaniu autentycznych wêgierskich tañców ludowych, a tak¿e na tworzeniu
tematycznych choreografii. Repertuar grupy to tañce i muzyka wywo-

Somogy Dance Ensemble to wêgierska grupa folklorystyczna powsta³a w 1949 roku. Nazwa zespo³u pochodzi od komitatu Somogy w regionie Transdanubia w po³udniowo-zachodnich Wêgrzech. Obszar ten znany
jest przede wszystkim ze s³ynnego jeziora Balaton.
Nowa, m³oda generacja wyko-
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dz¹ce siê z ró¿norodnych, bogatych
kultur wielu ma³ych regionów Basenu Karpackiego.
Zgodnie z najnowszym systemem
kwalifikacyjnym, poziom artystyczny Zespo³u Tanecznego Somogy zosta³ wielokrotnie uznany przez najwa¿niejsze profesjonalne jury wêgierskie za „wybitny”. Zespó³ wielo-

Dla sta³ych uczestników Audioriver koncerty na pla¿y Sobótka to
nie wszystko. Zwykle w ostatni
weekend lipca, kiedy odbywa siê
festiwal, organizowanych jest
mnóstwo imprez towarzysz¹cych,
w których mog¹ braæ udzia³ nie
tylko osoby, które wykupi³y karnety na wydarzenie. Wstêp jest
wolny.

na Rynku”, z udzia³em: Darka Gadowskiego, Cezarego Jurkiewicza,
Piotrka Szumowskiego, Bartka Walosa i Bartosza Zalewskiego.
Kolejna debata, tym razem zorganizowana przez PR Czwórka, rozpocznie siê o godz. 18.00, a jej tematem bêdzie „Quo vadis techno”. Prowadz¹ca Ula Kaczyñska goœciæ bêdzie Leona / Audioriver, An On

Dwa karnety
dla czytelników

Kogo zobaczymy na Vistula Folk Festiwal

Vistula Folk Festival – najstarszy w naszym kraju festiwal folklorystyczny, zbli¿a siê wielkimi
krokami. W dniach 21-26 sierpnia
P³ock stanie siê folkow¹ stolic¹
Polski. Swój przyjazd zapowiedzia³y ju¿ zespo³y z Ukrainy i Republiki Po³udniowej Afryki. Kolejni goœcie zaprezentuj¹ bogat¹
kulturê Wêgier.

Audioriver zaprasza
nie tylko na koncerty

krotnie reprezentowa³ kulturê wêgiersk¹ poza granicami kraju, zarówno w Europie, jak i Azji czy
Afryce.
Wszystkim choreografiom towarzyszy muzyka folklorystyczna
wykonywana na ¿ywo przez zespó³
Somogy Band. Profil zespo³u obejmuje szereg dzia³añ: oprócz akompaniowania grupie tanecznej, muzycy aran¿uj¹ sale koncertowe,
a tak¿e, miêdzy innymi, prowadz¹
wyk³ady. Niektórzy cz³onkowie s¹
wykwalifikowanymi nauczycielami muzyki ludowej.
Podczas swoich wystêpów
i koncertów, zespó³ wykorzystuje
ró¿norodne instrumenty: skrzypce, skrzypce Stroha, altówkê,
kontrabas, dudy, cytrê, lutniê, lirê, harfê szczêkow¹, tamburê, hit
gardon, tapan czy przeró¿ne flety
pasterskie.
Zespó³ Taneczny Somogy jest
cz³onkiem Miêdzynarodowej Rady
Stowarzyszeñ Folklorystycznych,
Festiwali i Sztuki Ludowej
(CIOFF).
P³ocki Oœrodek Kultury i Sztuki
zaprasza na szeœæ dni pe³nych muzyki i bliskich spotkañ z kulturami
innych krajów. VII edycja Vistula
Folk Festival trwaæ bêdzie od 21
do 26 sierpnia. Ju¿ dziœ w Bileterii
POKiS oraz na www.pokis.infoserw.pl mo¿na kupiæ bilety na uroczysty Koncert Galowy, który odbêdzie siê w sobotê 25 sierpnia
w amfiteatrze. Wiêcej informacji
na www.vistulaff.pl.
Sponsorem VII Vistula Folk Festival jest PKN Orlen SA.
(t)

D. Ossowski

W pierwszy weekend sierpnia,
pla¿a Sobótka nad Wis³¹ zostanie
ca³kowicie opanowana przez wielbicieli muzyki hip-hopowej. Na liœcie wykonawców Festiwalu stale
pojawiaj¹ siê nowe nazwiska. Dziœ
kolejna ich porcja, która na pewno zachêci niezdecydowanych, by
przynajmniej dwie noce spêdziæ
s³uchaj¹c najlepszych polskich
– i nie tylko – wykonawców.
Na pewno ka¿dy, kto interesuje siê
tym rodzajem muzyki wie kim jest Pezet, artysta sk³adu P³omieñ 81,
od 2002 roku wystêpuj¹cy solowo.
W tej edycji Festiwalu wyst¹pi razem
ze swoim bratem – Ma³olatem. Bêdzie
to wydarzenie bez precedensu, które
koniecznie trzeba zobaczyæ.
Od 2011 solow¹ karierê kontynuuje Kali, który zapowiada w P³ocku
wyj¹tkowy koncert. Choæ muzykuje
od dawna, to dopiero w tej edycji festiwalu zadebiutuje na p³ockiej scenie.
Naturalny luz, chropowaty styl
i wszechstronnoœæ w sk³adaniu rymów, to cechy donGURALesko.
Jest on autorem kilku p³yt solowych,
z których ka¿da osi¹gnê³a gigantyczny sukces i spotka³a siê ze
œwietnym przyjêciem s³uchaczy.
Kamil Pivot na polskiej scenie
hip-hopowej pojawi³ siê 9 lat temu.
Jednak dopiero pod koniec 2017 roku wyda³ debiutancki album „Tato
Hemingway”, czyli kilka historii

Æwiczenia z dobrego ¿ycia
i „Flirt Towarzyski”

Oczywiœcie przygotowane imprezy bêd¹ mia³y du¿o wspólnego
z muzyk¹. Kto chce siê przekonaæ,
musi szybko odespaæ pi¹tkow¹ noc,
by ju¿ w sobotê wzi¹æ udzia³ w Sobótce, czyli bezp³atnym programie
wydarzeñ dziennych dla uczestników festiwalu oraz mieszkañców
P³ocka, na których czekaj¹ warsztaty, wystawa, spotkania, stand-up
oraz kino.
Organizatorzy obiecuj¹, ¿e
przez œmiech mo¿na nabraæ dystansu do siebie, a poprzez sztukê zobaczyæ, jak inaczej mo¿na
patrzeæ na œwiat. Pamiêtajmy
jednak, ¿e na wszystkie warsztaty obowi¹zuj¹ zapisy pod adresem: https://bit. ly/2m6mJv.
Audioriver Sobótka rozpocznie
siê ju¿ w pi¹tek, a na pierwszy ogieñ
pójdzie wystawa na rynku Starego
Miasta i w Domu Darmstadt
– o godz. 19.00 „Miesi¹c Fotografii
w Krakowie prezentuje: Wiktor
D¹bkowski. Flirt Towarzyski”.
W pi¹tek w godz. 16.00-20.30
oraz w sobotê od 10.30 do 20.
w imieniu organizatorów zapraszamy na Targi Muzyczne. Ju¿ po raz 9.
na p³ockim rynku Starego Miasta
wystawi¹ siê organizacje zwi¹zane
z muzyk¹, kultur¹ i sztuk¹. Na dwa
dni miejsce zamieni siê w têtni¹ce
¿yciem i muzyk¹ forum wszelkiej
wymiany.
Równie¿ na Starym Mieœcie,
od godz. 14.00 do 19.00 odbywaæ
siê bêd¹ spotkania w namiocie.
W tym roku publicznoœæ festiwalu
i mieszkañcy P³ocka bêd¹ mogli
spotkaæ siê i porozmawiaæ o twórczoœci, realiach pracy i pomys³ach
na ¿ycie z artystami i osobami zwi¹zanymi z bran¿¹ muzyki elektronicznej. Na Rynku czekaæ bêd¹:
Kamp!, Deas i Agim, An On Bast,
Bass Astral x Igo, Sound Traveler.
Na godz. 15.00 organizatorzy zapraszaj¹ na Debatê Burn Residency:
Jesteœ
nieodkrytym
talentem
DJ’skim? Goœæmi bêd¹: SIMON
MATTSON aka RAIDHO, PHIL
JENSKY, James Sutcliffe (Monster
Energy Director of Music EMEA),
Sincz (Smolna, Steyoyoke).
Punktualnie o godz. 17.00 powinien rozpocz¹æ siê „Stand-up

Bast, Piotra Bejnara i Jêdrzeja Dtekk
Dondzi³o.
Na ul. Tumskiej 9, przy MDK odbywaæ siê bêd¹ warsztaty. Organizatorzy zapraszaj¹ na godz. 13.00
na spotkanie z muzykolo¿k¹ i improwizatork¹ Iz¹ Smelczyñsk¹, która poprowadzi rozmowê na temat:
„Elektronika do-it-yourself”, a potem zaprezentuje praktyczne tworzenie mikrofonów kontaktowych.
„Cia³o muzyczne: poruszaj siê
œwiadomie” to temat warsztatów,
na które o godz. 14.00 zaprasza Aga
Kozak, coacherka, trenerka, mentorka i terapeutka. Najpierw bêdzie
rozmowa o ciele i muzyce, a potem
warsztaty ruchowe.
Future Simple, czyli Paulina
Czapska, Anna Szapert – terapeutki,
coacherki i trenerki o godz. 15.00
zapraszaj¹ na „Æwiczenia z dobrego
¿ycia”, czyli „æwiczenia z odpoczynku”, a o godz. 17.00 na „æwiczenia z pora¿ki”.
Na dwie sesje zbiorowe,
o godz. 16.00 i 18.00 zaprasza Gabinet Masa¿u Ucha Wewnêtrznego,
w którym przyjmuj¹: Patryk Zakrocki, improwizator, kompozytor, artysta dŸwiêkowy oraz Jacek Mazurkiewicz, kontrabasista, kompozytor
i £ukasz Kacperczyk, który zajmuje
siê elektroakustyczn¹ muzyk¹ eksperymentaln¹ opart¹ przede wszystkim na dŸwiêkach generowanych
przez syntezator modularny.
Mi³oœników kina zapraszamy
do Novego Kina Przedwioœnie (ul.
Tumska 5a) na „Kino Swobody
z Gutek Film i Co Jest Grane 24”.
W sobotnim repertuarze s¹ filmy:
godz. 12.00 „Mr. Gaga”, re¿. Tomer
Heymann, godz. 14.00 „Amy”, re¿.
Asif Kapadia, a o godz. 16.00 – „Barany. Islandzka opowieœæ” / „Rams”,
re¿. Grímur Hákonarson.
Na godz. 18.30 organizatorzy
zapraszaj¹ na pokaz wideo w ramach projektu WRO on Tour
– „PORUSZENIE. Co sztuka
wspó³czesna mówi nam o œwiecie?”, przygotowany przez Sylwiê
S³owik, artystkê tworz¹c¹ kola¿e
dŸwiêkowe i wizualne.
Audioriver Festiwal rozpoczyna
siê w pi¹tek i potrwa do niedzieli.
Jol.
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edukacja
Pomyœla³, ¿e spróbuje i wyjecha³ na rok

Stany okiem
Ma³achowiaka
wyniki testów oraz oceny. W pierwszym etapie uczniowie zainteresowani wyjazdem pisali w jêzyku angielskim esej. I odpowiadali na pytania
typu: jaki mieli zwi¹zek z obc¹ kultur¹, jakie by³y ich oczekiwania wobec
niej. – Kiedy wiedzia³em ju¿, ¿e jestem w fina³owej 30, to radoœæ by³a
ogromna. Dla mnie ten wyjazd by³
okazj¹ do zobaczenia tego kraju
w codziennych realiach. No i chcia³em podszkoliæ jêzyk. Ta wymiana pokaza³a, ¿e by³o to coœ o wiele wiêcej.
Poznawanie ludzi, kultury, obyczajów, zwyczajów, historii. Tego wszyst-

Ze zbiorów prywatnych

O ten wyjazd walczy³o ponad
dwa tysi¹ce uczniów z ca³ej Polski.
– Kiedy w drugim etapie zosta³o
nas 180, pomyœla³em, ¿e zakaszê rêkawy i ju¿ bardzo serio pomyœlê
o tym, ¿eby byæ w gronie trzydziestu,
którzy bêd¹ mieli okazjê wyjechaæ
na rok do USA i tam uczyæ siê. By³o
warto, spe³ni³o siê moje marzenie
– mówi Kacper Magier, uczeñ klasy II d Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Ma³achowskiego w P³ocku.
Dziœ ma kolejne marzenia – aby
w Stanach studiowaæ i w przysz³oœci mieæ tam pracê.

Program FLEX, czyli Future Leaders
Exchange Program, to ca³oroczny,
w pe³ni finansowany przez Departament
Stanu USA program wymiany dla
uczniów szkó³ œrednich. Dziêki programowi uczniowie liceów i techników
z Polski i innych krajów mog¹ spêdziæ
ca³y rok szkolny w USA, mieszkaæ
u amerykañskiej rodziny i uczêszczaæ
do amerykañskiego liceum. Program realizowany jest od 25 lat, w Polsce dzia³a
od trzech.
Udzia³ w programie, to jak mówi
dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. St. Ma³achowskiego w P³ocku
Katarzyna Góralska, przede wszystkim decyzja ucznia i rodziców. – My
przedstawiamy uczniom informacje
o programie. Ostatecznie to jest ich
decyzja, bo trzeba wykazaæ siê du¿¹
dojrza³oœci¹ i rodziców, bo musz¹
zdecydowaæ czy s¹ sk³onni na prawie
roczn¹ roz³¹kê z dzieckiem – mówi
dyrektor Góralska. – Kacper jest
pierwszym uczniem, który przetar³
szlaki. Ale mamy to szczêœcie, ¿e kolejny nasz uczeñ bêdzie mia³ okazjê
prze¿yæ tak¹ przygodê. Za chwilê wylatuje do Stanów uczeñ klasy pierwszej, który zakwalifikowa³ siê do programu – mówi³a Katarzyna Góralska,
zachêcaj¹c kolejnych Ma³achowiaków do udzia³u w programie. Wœród
wielu korzyœci przemawiaj¹cych
za wyjazdem dyrektor Góralska wymienia³a miêdzy innymi to, ¿e program jest bardzo ciekawy. – Ten wyjazd to nie tylko wspania³a przygoda,
ale tak¿e edukacyjne wyzwanie. Poza
tym, jak lepiej mo¿na poznaæ dany
kraj, jeœli nie poprzez codzienne doœwiadczanie kultury, obyczajowoœci,
w gronie rówieœników w szkole? Naprawê warto próbowaæ, chocia¿ nieliczni maj¹ szansê. G³ównie osoby
bêd¹ce ciekawe œwiata, maj¹ce pasje, inklinacje spo³eczne. I oczywiœcie
przyk³adaj¹ce siê do nauki, maj¹ce
bardzo dobre wyniki – mówi³a dyrektor Katarzyna Góralska.

Nie było dnia, żebym nie
chciał iść do szkoły

Kacper Magier jako pierwszy Ma³achowiak wyjecha³ w ramach programu organizowanego przez departament Stanu USA dla uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych
Na roczny wyjazd do Stanów pojecha³ w ramach programu organizowanego przez departament Stanu
USA dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych. O tym, kto bêdzie mia³ okazjê zrealizowaæ swój plan decyduj¹

kiego, czego podczas kilku czy kilkunastodniowych wyjazdów nie doœwiadczymy – dzieli³ siê pierwszymi
wra¿eniami zaraz po powrocie
z rocznego pobytu w Stanach Kacper
Magier.

Miniony rok Kacper spêdzi³ w stanie Vermont. – Ameryka i amerykañska szko³a przeros³y moje oczekiwania. Trafi³em do prywatnej szko³y,
za któr¹ normalnie jako uczeñ europejski p³aci³bym rocznie 44 tys. dolarów. Ca³y obiekt tworzy³ kampus
z wydzielonymi czêœciami na poszczególne rodzaje zajêæ, kilkoma boiskami, ogromn¹ aul¹, parkingami dla
nauczycieli i uczniów. Pozytywnie zaskoczy³y mnie relacje uczeñ – nauczyciel, maj¹ce charakter bardzo partnerski, a wrêcz kole¿eñski, bardzo

Co studenci PWSZ pisz¹ o P³ocku?
Dziewiêtnaœcie prac zg³oszono
do tegorocznej edycji konkursu
na najlepsz¹ pracê dyplomow¹ napisan¹ przez studentów Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Zawodowej w P³ocku. Konkursowa kapitu³a przyzna³a trzy nagrody i trzy wyró¿nienia.
Nagrodzone prace wytypowano
do konkursu „Dyplom dla P³ocka”
organizowanego przez Prezydenta
Miasta P³ocka. Jak mówili jurorzy,
ich autorzy wykazali siê du¿ym zaanga¿owaniem, wk³adem pracy
i znajomoœci¹ tematu dotycz¹cego
naszego miasta.
Decyzj¹ konkursowej kapitu³y I miejsce otrzyma³a Paulina Siwek z Wydzia³u Nauk Humanistycznych i Spo³ecznych, kierunek
praca socjalna, specjalnoœæ: asystent rodziny i koordynator pieczy
zastêpczej za pracê pt. „Praca socjalna z perspektywy osób korzystaj¹cych z pomocy Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,
na przyk³adzie miasta P³ocka”.
Praca zosta³a napisana pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Zofii
KuŸniewskiej.
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Miejsce drugie przyznano Marzenie
Kikolskiej z Wydzia³u Nauk o Zdrowiu,
kierunek pielêgniarstwo za pracê pt.
„Opieka pielêgniarska nad pacjentem
z zespo³em Guillaina-Barre”. Praca zosta³a napisana pod kierunkiem dr n.
med. Marioli G³owackiej.
Trzecia nagroda za pracê pt.
„Uczniowie zdolni – sposoby rozwijania uzdolnieñ i talentów dzieci
w wieku przedszkolnym w placówkach oraz instytucjach kulturalno-oœwiatowych na terenie miasta P³ocka” przyznana zosta³a Joannie Giszczak z Wydzia³u Nauk Humanistycznych i Spo³ecznych, kierunek pedagogika, specjalnoœæ: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Praca zosta³a napisana
pod kierunkiem dr Doroty D¹dzik.
Przyznano tak¿e trzy wyró¿nienia
w postaci dyplomów prorektora ds.
studenckich i dydaktyki PWSZ
w P³ocku. Te otrzymali: And¿elika
Ko³odziejska z Wydzia³u Nauk
o Zdrowiu, kierunek pielêgniarstwo
za pracê pt. „Ró¿nice kulturowe pomiêdzy Polsk¹ a Turcj¹ w opiece
pielêgniarskiej nad dzieckiem z pa-

daczk¹”. Praca zosta³a napisana
pod kierunkiem dr n. med. Marioli
G³owackiej. Kolejne wyró¿nienie
za pracê pt. „Rola i funkcjonowanie
mieszkañ chronionych na terenie
miasta P³ocka w perspektywie pracownika i mieszkañca” otrzyma³a
And¿elika Majcherz z Wydzia³u Nauk Humanistycznych i Spo³ecznych,
kierunek praca socjalna, specjalnoœæ: asystent rodziny i koordynator
pieczy zastêpczej. Praca zosta³a napisana pod kierunkiem prof. nadzw.
dr hab. Zofii KuŸniewskiej. Wyró¿nienie za pracê pt. „Ochrona praw
dziecka w przebiegu procedur prawno-s¹dowych” otrzyma³a tak¿e Lidia
Œniegocka z Wydzia³u Nauk Humanistycznych i Spo³ecznych, kierunek
pedagogika, specjalnoœæ: resocjalizacja spo³ecznie nieprzystosowanych. Praca zosta³a napisana
pod kierunkiem prof. zw. dr hab.
Jacka Piekarskiego,
Dyplomy i nagrody pieniê¿ne dla
laureatów konkursu oraz listy gratulacyjne dla promotorów bêd¹ wrêczone podczas inauguracji roku akademickiego 2018/2019.
rad

otwarty. I powiem szczerze, ¿e bardzo
szybko tê formê przyjmuje siê – opowiada³ o pierwszych dniach pobytu
i nauki w Vermont Kacper Magier.
Lekcyjny harmonogram jest ustawiony nieco inaczej ni¿ w polskiej
szkole. Najpierw dwie lekcje bez
przerwy po 1,20 h. Potem 80 minut
przerwy, która naturalnie wykorzystywana jest na odrobienie lekcji, rozmowy z nauczycielami w kwestii zadañ domowych. I kolejne dwie godziny zajêæ. – Czas wolny jest w szkole
wykorzystywany na maksa. Uczniowie w zdecydowanej wiêkszoœci odrabiaj¹ wtedy zadania domowe. Bo popo³udnia przeznaczone s¹ na treningi, realizowanie swoich pasji, udzia³
w zawodach, meczach, próbach.
Ogólnie wszelkiego rodzaju zajêciach
rozwijaj¹cych zainteresowania – mówi³ o szkolnym harmonogramie
w amerykañskiej szkole Kacper.
Przez dziesiêæ miesiêcy w amerykañskiej szkole Kacper studiowa³
dziewiêæ przedmiotów i ka¿dy powtórzy³ przez dwa semestry z rzêdu.
Uczy³ siê miêdzy innymi robotyki,
historii œwiata i Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo w pierwszym semestrze uczêszcza³ na chór. A tak¿e
historiê wojen i konfliktów, fizykê
i kinematografiê. – Wybra³em przedmioty pozwalaj¹ce mi doskonaliæ
umiejêtnoœæ pisania i mówienia w jêzyku amerykañskim, ale te¿ pozwalaj¹ce mi spojrzeæ z perspektywy amerykañskiej na ich historiê. A chór to
wynikowa tego, ¿e w Ma³achowiance

œpiewa³em w chórze. Wiêc czemu nie
tutaj? Dodatkowy atut to integracja
i poznawanie nowych osób, co
w przypadku tzw. „nowych” jest
istotne – dzieli³ siê wspomnieniami
z pobytu w Vermont Kacper.
Opowiadaj¹c o swojej rocznej
przygodzie i zachêcaj¹c do udzia³u
w niej innych uczniów Kacper mówi,
¿eby na bok odsun¹æ lêki o barierze
jêzykowej. Uczciwa praca na lekcjach w szkole wystarczy, ¿eby porozumieæ siê. Sam przed wyjazdem zacz¹³ dodatkowo ogl¹daæ programy
i filmy w jêzyku angielskim. – Amerykanie s¹ bardzo otwarci. Pytania
na ulicy, nawet do nieznajomych
osób, typu: „jak ci min¹³ dzieñ?” nie
s¹ tylko filmow¹ rzeczywistoœci¹.
S¹ bardzo ciekawi innych kultur. Moi
nowi szkolni znajomi byli podekscytowani s³ysz¹c, ¿e jestem z Polski, pytali o wiele rzeczy. Byli ciekawi naszej historii, ale i teraŸniejszoœci
– mówi³ Kacper Magier.
Prawie roczny wyjazd traktuje jako
wstêp do dalszych etapów nauki, które chcia³by realizowaæ w Stanach.
Nie wyklucza studiowania, byæ mo¿e
w ramach jakiegoœ sponsorowanego
programu, a w przysz³oœci pracy
w tym kraju. – Czas, który spêdzi³em
w Vermont, pokaza³, ¿e ten kraj bardzo mi siê podoba i najlepiej by³oby
tam wróciæ – mówi³ Kacper Magier.
W sierpniu na roczny wyjazd
do Stanów w ramach programu wyjedzie kolejny Ma³achowiak, uczeñ
klasy pierwszej.
rad

Zrób zdjêcie i poka¿ innym

Gdzie Politechnika
bywa na wakacjach?
P³ocka Filia Politechniki Warszawskiej w P³ocku zaprasza
do udzia³u w wakacyjnym konkursie fotograficznym. Ka¿dy, kto zrobi
oryginalne zdjêcie z napisem lub logo uczelni w najciekawszym miejscu, ma szansê na ciekawe nagrody.
Do udzia³u w konkursie „Politechnika na Wakacjach” jego organizatorzy zapraszaj¹ nie tylko studentów. – Jak wiadomo nasza uczelnia
jest w œwiecie znana. A znana jest
w³aœnie dziêki Wam, bo to Wy j¹ tworzycie! Dlatego poka¿cie, gdzie Politechnika bywa na wakacjach – zachêcaj¹ do robienia zdjêæ z wakacyjnych wyjazdów z logo PW organizatorzy konkursu.
Zwyciêzcy poszczególnych kategorii konkursowych otrzymaj¹ na-

grody w postaci sprzêtu elektronicznego (smartwatche, s³uchawki, g³oœniki bezprzewodowe). Konkurs polega na zrobieniu sobie wakacyjnego
zdjêcia, na którym bêdzie widoczny
napis lub logo Politechniki Warszawskiej Filii w P³ocku. Szczegó³y
konkursu dostêpne s¹ na profilu FB
uczelni. Konkurs trwa do 31 sierpnia. Konkurs adresowany jest
do wszystkich chêtnych do udzia³u
w nim, posiadaj¹cych konto na Facebooku. Zdobywcy pierwszego
miejsca z ka¿dej kategorii konkursowej otrzymaj¹ nagrody w postaci
sprzêtu elektronicznego.
Informacje o wynikach konkursu
zostan¹ zamieszczone na profilu facebookowym PW Filii w P³ocku oraz
na stronie www.pw.plock.pl.
rad

Piszcie, dzwoñcie!

Wolontariusze szukaj¹
seniorów, którym trzeba pomóc
Jeœli wœród znajomych, czy s¹siadów macie seniorów, którym trudno
siê ¿yje lub s¹ samotni – zg³oœcie to
do nas. Szukamy osób, którym trzeba
i mo¿na pomóc. Które ¿yj¹ samotnie
– apeluj¹ w p³ockim stowarzyszeniu
wolontariuszy Kapita³ Ludzki.
To kolejny pomys³ p³ockich wolontariuszy na wspieranie osób najbardziej potrzebuj¹cych. Informacje
o mo¿liwoœci pomocy trafi³y do parafii, przychodni. S¹ te¿ zamieszczone na Facebooku P³ockiego Wolontariatu i dzia³aj¹cego przy nim stowarzyszenia Kapita³ Ludzki. – Poszukujemy seniorów, którzy potrzebuj¹ pomocy. S¹ samotni, w trudnej
sytuacji ¿yciowej. Maj¹ trudnoœci
z wykupieniem lekarstw czy jedzenia. Takich osób szukamy, chcemy
do nich dotrzeæ i wesprzeæ – mówi

Beata Olszewska, szefowa stowarzyszenia Kapita³ Ludzki i pe³nomocnik prezydenta do spraw wolontariatu. I zachêca do rozejrzenia siê
wœród znajomych, s¹siadów. – O sytuacji takich osób mo¿na do nas napisaæ, opowiedzieæ telefonicznie, poinformowaæ takie osoby, ¿e mog¹
skorzystaæ z naszego wsparcia. Z ka¿d¹ osob¹ skontaktujemy siê, spotkamy, porozmawiamy. Bêdziemy
chcieli poznaæ jej sytuacjê, aby okreœliæ jaka pomoc i w jakim zakresie
jest najpotrzebniejsza – mówi Beata
Olszewska.
O osobach, które potzebuj¹
wsparcia wolontariuszy, mo¿na opowiedzieæ dzwoni¹c pod numer: 601913647 lub pisz¹c na adres:
kontakt.kapitalludzki@gmail.com.
rad
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warto wiedzieæ
Kartka z podró¿y po Dolnej Bawarii

Relaks i aktywny
wypoczynek
n¹ orientaln¹ ³aŸniê parow¹ lub
zahartowaæ organizm w grocie
lodowej.
Termy s¹ czynne ca³y rok. Zdaniem narciarzy, którzy przyje¿d¿aj¹
w Alpy, by szusowaæ po górach i rowerzystów korzystaj¹cych ze szlaku
rowerowego brzegiem Dunaju, to
najlepszy relaks po wysi³ku.

Archiwum Appartamenthaus Badria

Wybieraj¹c miejsce na urlop zastanawiamy siê, co dla nas jest wa¿niejsze. Czy ma to byæ miejsce
pielgrzymek turystów z ca³ego
œwiata, czy oaza spokoju, w której
nie brak wielu atrakcji i sposobów
na ciekawe spêdzenie wakacji.
Mo¿na znaleŸæ dwa w jednym
– spokój i liczne atrakcje.

Termy z Bad Füssing
Jedn¹ z weekendowych atrakcji
niewielkiej bawarskiej miejscowoœci
s¹ organizowane zabawy taneczne
w Haslinger Hof, dla ludzi w ka¿dym
wieku. W kilku salach, na ró¿nych
scenach, mo¿na pos³uchaæ i potañczyæ: do muzyki prezentowanej przez
DJ`a, nimieckiej lub zespo³ów na ¿ywo. W ka¿dy weekend na parkiecie
bawi siê nawet 1000 osób.
Ma³o kto równie¿ wie, ¿e w okolicach Bad Füssing, w Passau, rozpoczyna siê œcie¿ka rowerowa. Mo¿na

kie, gwa³towne. Zaciêcie musi byæ
b³yskawiczne, bowiem klenie wyczuwaj¹c jak¹kolwiek nienaturalnoœæ w pochwyconej przynêcie potrafi¹ równie szybko j¹ wypluæ!
Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e z im wiêkszej odleg³oœci bêdzie wykonane
zaciêcie, tym mniejsza jest gwarancja jego skutecznoœci. Nie nale¿y zatem przesadzaæ ze sp³awianiem na zbyt du¿e odleg³oœci.
Wszêdzie tam, gdzie ³owienie
na przep³ywankê jest niemo¿liwe lub
utrudnione, sprawdzi siê przystawka
lub lekka bezsp³awikowa denka.
Przystawkê ze sp³awikiem stosuje siê
w sytuacji, gdy zamierzamy ³owiæ
blisko brzegu, w miejscach zaroœniêtych, trudno dostêpnych – gdzie swoj¹ obecnoœci¹ bêdziemy p³oszyæ ryby
lub pos³ugiwanie siê d³ugim wêdziskiem bêdzie niemo¿liwe. W takim
³owisku wêdkarz musi dyskretnie
przycupn¹æ na brzegu, aby klenie nie
dostrzeg³y jego sylwetki i pos³uguj¹c
siê znacznie krótszym wêdziskiem
po³o¿yæ na dnie lub zatrzymaæ w toni podwieszon¹ pod sp³awikiem
przynêtê. Natomiast lekk¹ bezsp³awikow¹ denkê stosuje siê z regu³y
w takich miejscach, gdzie wêdkowanie metodami sp³awikowymi jest

Przechytrzony – blisko pó³metrowy letni kleñ, to ju¿ powód do satysfakcji.

Indywidualnie, grupowo, rodzinnie
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Wiêksze klenie s¹ bardzo ostro¿ne, czujne i p³ochliwe. I pomimo, ¿e
nie s¹ wybredne i niemal wszystko¿erne, to jednak stanowi¹ nieczêst¹
zdobycz wêdkarzy zasadzaj¹cych
siê na bia³oryb w rzekach. W porze
letniej jednak nawet du¿e klenie
maj¹ pewn¹ s³aboœæ – nie potrafi¹
siê oprzeæ s³odkim, miêsistym i soczystym owocom. To dobry czas,
aby skusiæ je do brania czereœni¹,
wiœni¹, niewielk¹ ¿ó³t¹ mirabelk¹,
czy te¿ winogronem. £asy na tak¹
s³odk¹ przynêtê kleñ chêtnie siê
podniesie po owoc p³ywaj¹cy w toni,
czy te¿ le¿¹cy na dnie lub turlaj¹cy
siê po nim. Mo¿na wiêc – w zale¿noœci od upodobañ i charakteru ³owiska – z powodzeniem zastosowaæ ró¿ne metody po³owu, jak np. przep³ywanka, przystawka ze sp³awikiem
lub bez, a tak¿e lekka gruntówka
bez sp³awika.
Wiele atrakcyjnych kleniowych
miejsc, znajduj¹cych siê w nurcie
rzeki i nierzadko poœrodku jej koryta, mo¿na ob³owiæ metod¹ przep³ywanki. Technika ³owienia jest
bardzo prosta, polega bowiem
na sp³awianiu owocu. Je¿eli odbywa siê to na powierzchni wody, nale¿y unikaæ smu¿enia jej przynêt¹,

Na nocleg najlepiej wybraæ Appartamenthaus Badria

Zg³oœ swojego wolontariusza do nagrody

Po raz ósmy Marsza³ek Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza do udzia³u w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” i zg³aszania swoich kandydatów, którzy na co dzieñ pomagaj¹ najbardziej potrzebuj¹cym.
Finaliœci bêd¹ reprezentowali Mazowsze w finale ogólnopolskim.
Do udzia³u w konkursie mo¿na
zg³aszaæ wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmuj¹ dzia³ania spo³eczne.
W ten sposób organizatorzy chc¹ popularyzowaæ i wyjaœniaæ znaczenie
wolontariatu, propagowaæ inicjatywy maj¹ce na celu podniesienie presti¿u wolontariatu, zwiêkszenie poziomu wiedzy mieszkañców Ma-

Sposób
na letnie klenie

Archiwum Appartamenthaus Badria

W naszych podró¿ach po Niemczech, tu¿ przed opuszczeniem kraju, znaleŸliœmy niesamowite miejsce. Jest to niewielka miejscowoœæ
– Bad Füssing, po³o¿ona w po³udniowej czêœci Niemiec, niedaleko
granicy z Czechami i Austri¹. Licz¹ca niespe³na 7 tys. mieszkañców
miejscowoœæ uzdrowiskowa jest
znana przede wszystkim z termalnych, gor¹cych Ÿróde³ siarkowych
o leczniczych w³aœciwoœciach.
Pewnie ma³o kto s³ysza³ o tej
miejscowoœci i dlatego nie wie,
¿e s¹ tam trzy wspania³e kompleksy termalne. Najwiêksze Termy Johannesbad po³o¿one s¹
wœród zieleni i zachwycaj¹ trzynastoma piêknymi basenami
o interesuj¹cych, nieregularnych
kszta³tach. Wœród nich baseny
do æwiczeñ, z masa¿ami wodnymi, p³ywacki oraz termalne baseny siarkowe z falami, masa¿ami
i inhalacjami.
£¹czna powierzchnia wody
wynosi a¿ 4500 m2. Wokó³ basenów s¹ rozleg³e, zielone tereny
do relaksu, setki le¿aków, na których mo¿na wypocz¹æ. W œwiecie saun mo¿na siê zrelaksowaæ
i odpocz¹æ, odwiedziæ egzotycz-

ni¹ dojechaæ a¿ do Wiednia, a nawet
do Bratys³awy. Jest to wielka przygoda dla ca³ej rodziny. I co wa¿ne,
wcale nie trzeba przywoziæ ze sob¹
roweru. Na ca³ej d³ugoœci trasy s¹
wypo¿yczalnie, które oferuj¹ równie¿ rowery z napêdem elektrycznym. Akumulatory mo¿na bezp³atnie na³adowaæ na publicznych stacjach ³adowania.
Podczas wakacji trzeba zaliczyæ
tak¿e jakieœ bardzo znane miejsce.
W tej okolicy pere³k¹ wart¹ odwiedzenia jest po stronie austriackiej
miejsce urodzenia wielu s³awnych
ludzi – Salzburg. Najbardziej znani
to: Wolfgang Amadeusz Mozart,
Herbert von Karajan, tak¿e Felix
Baumgartner – austriacki spadochroniarz oraz BASE jumper, znany
z wykonywania szczególnie niebezpiecznych akrobacji.
Salzburg to miasto zabytków, imprez kulturalnych i sportowych,
a przede wszystkim kawiarni. Wœród
nich jest najbardziej znana i najstarsza
w Europie Zachodniej Cafe Tomaselli. Dziêki znalezionym w 1683 zapasom kawy w ca³ym kraju powstawa³y
kawiarnie. Jedna z nich, w³aœnie Cafe
Tomaselli, istnieje do dziœ. Bywa³ tam
Mozart, tak¿e Michael Haydn i Max
Reinhardt. Mo¿emy odwiedziæ to
miejsce tak¿e my.
Prawdziwy turysta nie wyjedzie
z Salzburga, jeœli nie odwiedzi tak¿e
Cafe Furst. W 1890 wymyœlono
w niej s³ynne czekoladki Mozartkugel, czyli kule Mozarta.
Wybieraj¹c siê do Dolnej Bawarii
warto poszukaæ dobrego noclegu.
Salzburskie hotele nie s¹ na ka¿d¹
kieszeñ. Warto jednak zainteresowaæ
siê wspomnianym Bad Füssing, jako
bazie noclegowej i wypadowej. My
odpoczywaliœmy po trudach podró¿y w domowej atmosferze w Appartamenthaus Badria, prowadzonym
przez Polkê, pani¹ Wiesiê. To
sprawdzone miejsce, gdzie bez problemu mo¿na porozumieæ siê
po polsku. Dla zainteresowanych
podajemy nr tel. +49 85 31-219 24
lub 49 160 99 15 1111, lub elektronicznie: hausadria@t-online.de. Jol.

zowsza o rodzajach wolontariatu
i zakresie pracy wolontariuszy oraz
zachêcanie Mazowszan do podejmowania aktywnoœci wolontariackiej.
Organizatorem konkursu jest
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego. Konkurs organizowany jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku
Publicznego oraz Stowarzyszenia
Centrum Wolontariatu w Warszawie. Jego pomys³odawc¹ i organizatorem jest Sieæ Centrów Wolontariatu w Polsce.
Zg³oszenia kandydatów do etapu
regionalnego konkursu przyjmowane bêd¹ do 12 wrzeœnia. Rozstrzygniêcie konkursu odbêdzie siê natomiast do 20 paŸdziernika. Nagrody

i wyró¿nienia wrêczone zostan¹
podczas uroczystej gali Konkursu
„Nagroda Marsza³ka Województwa
Mazowieckiego” w paŸdzierniku.
Dodatkowych informacji udziela:
Biuro Dialogu Obywatelskiego Departament Organizacji Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie e-mail: dialog@mazovia.pl tel: 22 59 79 679,
www.dialog.mazovia.pl.
Rozwój wolontariatu na Mazowszu jest jednym z zadañ wskazanych
do realizacji w „Strategii Rozwoju
Województwa
Mazowieckiego
do 2030 r.”, a konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” przyczynia
siê do popularyzowania podejmowania aktywnoœci wolontariackiej. rad

gdy¿ to budzi podejrzliwoœæ i nieufnoœæ kleni. Natomiast owoc sp³awiany w toni nie tylko mo¿na, lecz
warto przytrzymywaæ, poniewa¿
taki ruch wznosz¹cy przynêtê
do góry jest bardzo prowokuj¹cy
dla ryb i zachêca je do jej pochwycenia. Stanowisko do wêdkowania
nale¿y zaj¹æ bardzo dyskretnie,
a w trakcie ³owienia korzystnie jest
trzymaæ siê w pewnej odleg³oœci
od brzegu, aby byæ jak najmniej
widocznym dla ryb. Przynêtê podaje siê i prowadzi d³ugim wêdziskiem. Znakomicie sprawdzaj¹ siê
w tym przypadku 5 – 6 metrowe
bolonki. Sp³awik najlepszy bêdzie
ma³y i krêpy, bez jaskrawych barw.
Haczyk powinien mieæ szerokie
i owalne kolanko, aby pewnie trzyma³ przynêtê. O jego rozmiarze decyduje wielkoœæ owocu. Brania
kleni ¿eruj¹cych w nurcie s¹ szyb-

z ró¿nych powodów niemo¿liwe lub
niekorzystne, np. na rozleg³ych wyp³yceniach, gdzie ze wzglêdu na p³ochliwoœæ kleni, ³owienie ich jak¹kolwiek metod¹ sp³awikow¹ jest pozbawione sensu. W takich miejscach
najkorzystniej bêdzie zastosowaæ delikatny zestaw gruntowy, np. feeder
z miêkk¹ szczytówk¹, ¿y³k¹ o gruboœci 0,18 – 0, 20 mm i mo¿liwie jak
najl¿ejszym obci¹¿eniem. Przypon
powinien byæ stosunkowo d³ugi
– w granicach 1 metra – z miêkkiej,
elastycznej i nieco cieñszej ¿y³ki.
W przypadku pos³ugiwania siê inn¹
– nie tak czu³¹ i elastyczn¹ wêdk¹,
aby wyczuæ branie – ¿y³kê w trakcie
³owienia nale¿y ca³y czas trzymaæ
w palcach. Bowiem brania kleni poza g³ównym nurtem rzeki s¹ znacznie
ostro¿niejsze i ju¿ nie zawsze tak
zdecydowane.
Tekst i fot. Andrzej Konowrocki
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HOROSKOP
BARAN (21.03-20.04)
W uczuciach zapanuje wiêcej spokoju i czu³oœci. Staranie siê
o siebie wyjdzie wam na dobre, umocni wasz¹ wiêŸ. Z kolei samotne Barany otrzymaj¹ wiêcej zaproszeñ. Masz ochotê gdzieœ
pojechaæ, iœæ na premierê czy wernisa¿? Œmia³o, a poznasz ludzi, zobaczysz coœ piêknego. I choæ nie ka¿dy wielbiciel bêdzie
wart zainteresowania, spêdzisz mi³o czas.

BYK (21.04-21.05)
W najbli¿szych dniach nie opuszczaj wa¿nych zebrañ, bo
w ich trakcie mog¹ szukaæ ludzi do ambitnych projektów! Poczujesz, ¿e nadchodzi Twój czas, jesteœ wiele warty i powa¿any. Przez resztê tygodnia czytaj dok³adnie wszystkie umowy
i zwracaj uwagê na szczegó³y ró¿nych promocji. Jeœli czegoœ
nie rozumiesz, to nie bój siê zapytaæ innych o pomoc czy rady.

BLIŹNIĘTA (22.05-21.06)
W tym tygodniu postanowisz zrezygnowaæ z niezdrowych
przyzwyczajeñ. Zacznij wiêc piæ s³absz¹ kawê, a zamiast ca³ej
³y¿eczki cukru wsypuj pó³ i coraz mniej. S³oñce zachêci Ciê do
spokojnych aktywnoœci. Wsiadaj na rower lub chwytaj kije
do nordic walking, a szybko wróci wspania³a forma i ubrania
zrobi¹ siê luŸniejsze.

RAK (22.06-22.07)
Planuj spotkania i wycieczki z przyjació³mi. Poczujesz, ¿e
jesteœ bardzo potrzebny innym. Czas sprzyja te¿ zawieraniu
ciekawych znajomoœci. Jeœli narzeka³eœ, ¿e starzy znajomi stali siê gnuœni czy nudni, to masz szansê wejœæ w nowe œrodowisko. W sprawach rodzinnych tak¿e wiêcej optymizmu.
W weekend dogadasz siê ze z³oœliwymi krewnymi.

LEW (23.07-22.08)
Wiêksze k³opoty powinny Ciê omijaæ, bo bêdziesz mia³ dobry humor i du¿e powodzenie. Jedynie bêdziesz musia³ siê
zmierzyæ z zazdroœci¹ o uwagê drugiej po³ówki. S³uchaj, co
partner ma do powiedzenia, zamiast gubiæ siê w swoich domys³ach. Uwierz w wasz zwi¹zek – jest silny, dziêki Tobie! Single
bêd¹ korzystaæ z wra¿enia, jakie robi¹ na innych.

PANNA (23.08-22.09)
Wakacyjne popo³udnia sprzyjaj¹ zabawie, a nie porz¹dkom
i g³odówce. Zaplanuj wiêc ró¿ne wyjazdy, imprezy, spotkania,
wypady na seanse filmowe pod chmurk¹ – a zyskasz mnóstwo
pozytywnej energii. Tylko nie traæ jej na rozpamiêtywanie
o starych niepowodzeniach i konfliktach, bo znowu jakieœ
przywo³asz. Zw³aszcza w weekend uwa¿aj – unikaj krewnych,
do których nie masz cierpliwoœci.

WAGA (23.09-23.10)
Ba³agan i opóŸnienia mog¹ Ciê denerwowaæ, ale doros³ych
ludzi nie wychowasz. Machnij rêk¹ na ich zachowania i zajmij
siê swoim zdrowiem. Czas na wizytê u dentysty, warto tak¿e
pomyœleæ o kosmetyczce, fryzjerze lub masa¿yœcie. Kiedy
o siebie zadbasz, poczujesz siê o wiele lepiej i nabierzesz chêci do dzia³ania, dlatego teraz nie oszczêdzaj.

SKORPION (24.10-22.11)
Twój zapa³ do porz¹dków i dyrygowania rodzin¹ opadnie, bo
zapewne skupisz siê na remoncie, przemeblowaniu albo planowaniu wakacji. One te¿ mog¹ Ci siê znudziæ. Najlepiej zrobisz,
gdy zajmiesz siê sob¹ – kondycj¹ i urod¹. A na weekend lepiej
niczego nie planuj, bo mo¿liwe s¹ zaproszenia na wycieczki albo pikniki. Zrelaksujesz siê w towarzystwie starych znajomych.

STRZELEC (23.11-21.12)
Poczujesz, ¿e czas zmieniæ stare zasady. Zamiast jeœæ w biegu, celebruj posi³ki, szykuj siê do spania albo do pracy z uwag¹. Tylko nie walcz o takie drobiazgi jak ustawienie doniczek
czy menu na sobotê. Rodzinie pocz¹tkowo trudno bêdzie siê
dopasowaæ, ale jeœli dasz dobry przyk³ad, to zaczn¹ Ciê naœladowaæ. Mo¿esz te¿ planowaæ wiêksze inwestycje, jak wymiana
samochodu czy przeprowadzka.

PIOTR
OLEWIÑSKI

Konkurs na projekty
poprawiaj¹ce warunki
pracy
Od poniedzia³ku, 16 lipca pracodawcy mog¹ sk³adaæ wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawi¹ bezpieczeñstwo pracy oraz
zmniejsz¹ zagro¿enie wypadkami
przy pracy. Chodzi równie¿ o zredukowanie szkodliwych czynników
oddzia³uj¹cych na pracowników
oraz ochronê przed zapadniêciem
na choroby zawodowe. Czasu jest
ma³o – wnioski mo¿na sk³adaæ tylko
do 23 sierpnia.
Od 16 lipca mo¿na sk³adaæ wnioski
dotycz¹ce dofinansowania inwestycji
poprawiaj¹cych warunki pracy. To, ile
pieniêdzy mo¿e otrzymaæ dana firma,
zale¿y od wartoœci zg³oszonego projektu oraz liczby osób, za które p³atnik
(czyli przedsiêbiorca) op³aca sk³adki
na ubezpieczenia spo³eczne. Najmniejsze firmy, tj. zg³aszaj¹ce
do ubezpieczeñ od 1 do 9 osób, mog¹
zyskaæ dofinansowanie do 90% szacowanej wartoœci projektu. Wraz ze
wzrostem liczby ubezpieczonych
udzia³ procentowy dofinansowania
maleje – dla najwiêkszych przedsiêbiorstw wynosi do 20% inwestycji.
Udzia³ procentowy wysokoœci dofinansowania w przypadku op³acania sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne za:
1) od 1 do 9 osób – wynosi do 90%
szacowanej wartoœci projektu;
2) od 10 do 49 osób – wynosi

do 80% szacowanej wartoœci projektu;
3) od 50 do 249 osób – wynosi
do 60% szacowanej wartoœci projektu;
4) od 250 osób – wynosi do 20%
szacowanej wartoœci projektu.
Dzia³ania objête dofinansowaniem
musz¹ mieœciæ siê w obszarach technicznych wymienionych w Regulaminie Konkursu. S¹ to:
· bezpieczeñstwo instalacji technicznych, maszyn, urz¹dzeñ i miejsc
pracy;
· urz¹dzenia chroni¹ce przed ha³asem i drganiami mechanicznymi oraz
promieniowaniem elektromagnetycznym;
· oœwietlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
· ochrona przed energi¹ elektryczn¹
i elektrycznoœci¹ statyczn¹;
· urz¹dzenia oczyszczaj¹ce i uzdatniaj¹ce powietrze, urz¹dzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
· sprzêt i urz¹dzenia s³u¿¹ce poprawie bezpieczeñstwa pracy na wysokoœci, w zag³êbieniach i innych strefach
pracy;
· sprzêt i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczeniu obci¹¿enia uk³adu miêœniowoszkieletowego;
· sprzêt i urz¹dzenia s³u¿¹ce poprawie bezpieczeñstwa pracy w przypadku nara¿enia na czynniki chemiczne
i szkodliwe czynniki biologiczne;

Regionalny
Rzecznik
Prasowy ZUS
województwa
mazowieckiego
· œrodki ochrony indywidualnej.
Nie ka¿da firma mo¿e wzi¹æ udzia³
w konkursie. Nie mo¿na zalegaæ
z op³acaniem sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz z op³acaniem podatków.
Firma nie mo¿e te¿ znajdowaæ siê
w stanie upad³oœci, pod zarz¹dem komisarycznym, w toku likwidacji, postêpowania upad³oœciowego lub postêpowania uk³adowego z wierzycielem.
Wykluczony jest tak¿e przedsiêbiorca,
który otrzyma³ ju¿ w ci¹gu ostatnich 3
lat dofinansowanie z ZUS lub zosta³
w tym czasie zobowi¹zany do jego
zwrotu.
Nie nale¿y zwlekaæ ze z³o¿eniem
wniosku. Termin, do którego ZUS
przyjmie dokumenty, to 23 sierpnia.
Na stronie www.zus.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS udostêpniono wiêcej informacji o konkursie, w tym jego regulamin oraz wymagane za³¹czniki. Rozpatrzenie wniosku jest dwuetapowe. Najpierw ocenê
formaln¹, czyli sprawdzenie kompletnoœci i poprawnoœci z³o¿onych wniosków, przeprowadzi ZUS. Nastêpnie
ocena merytoryczna nale¿y do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
Pytania lub w¹tpliwoœci dotycz¹ce konkursu mo¿na zg³aszaæ
poczt¹ elektroniczn¹ na adres e-mail: konkurs@zus.pl w terminie
do 16 sierpnia.

Nowa oferta w Atrium Mosty

W³oskie klimaty i burgery
Jedna z p³ockich galerii handlowych – Atrium Mosty wzbogaca swoj¹ ofertê restauracyjn¹. Podpisano
w³aœnie umowê z dwoma nowymi najemcami. Ju¿ niebawem mieszkañcy
miasta i okolic bêd¹ mogli spróbowaæ
œródziemnomorskich smaków w La
Trattoria i potraw w stylu slow food
w Meat & Fit – pierwszym lokalu tej
marki w mieœcie.
Œródziemnomorska kawiarnia-bistro La Trattoria wystartuje
w Atrium Mosty ju¿ w drugiej po³owie wrzeœnia. Na 160 mkw. powierzchni klienci bêd¹ mogli spró-

bowaæ specja³ów La Trattorii takich, jak makarony czy sa³aty oraz
nowoœci – pizzy. W menu znajd¹
siê te¿ ciasta, kawa i alkohole,
w tym du¿y wybór piw kraftowych.
W lokalu nie zabraknie charakterystycznego elementu wystroju La
Trattorii – œciany z winem. Zaplanowano te¿ stó³ biesiadny na ok. 30
osób i ofertê na organizacjê przyjêæ
okolicznoœciowych.
Bistro Meat & Fit w Atrium
Mosty bêdzie pierwsz¹ lokalizacj¹ w P³ocku tego slow foodowego konceptu. Klienci bêd¹ mogli

wybieraæ spoœród klasycznych
burgerów z wo³owin¹, ale te¿
z drobiem czy wegañskich, frytek z batatów i belgijskich oraz
sa³atek czy smoothies owocowych i warzywnych.
– Mamy nadziejê, ¿e mieszkañców
P³ocka i okolic zainteresuje nowa
oferta restauracyjna, pe³na wyszukanych smaków, a przyjazne wnêtrza
nowych lokali zachêc¹ do spêdzania
wolnego czasu wraz z rodzin¹ lub
znajomymi – mówi Magdalena Chêcielewska, zastêpca dyrektora
Atrium Mosty.
(t)

Mietek i tajemnica starej willi

KOZIOROŻEC (22.12-20.01)
Zapewne nie bêdziesz chcia³ niczego odk³adaæ na póŸniej
– i dobrze. Masz szansê wygraæ z kimœ, kto Ÿle Ci ¿yczy³ albo
przeszkadza³. Jednoczeœnie nie sugeruj siê dawnymi niepowodzeniami. Na pocz¹tku tygodnia, zanim zaczniesz kogoœ
wspieraæ, zastanów siê, czy ta osoba jest Twoim przyjacielem
i czy w przysz³oœci nie bêdzie Ci zagra¿aæ.

WODNIK (21.01-20.02)
Zapragniesz czu³oœci, mi³oœci i bezpieczeñstwa, ale Twoja
ognista natura da o sobie znaæ. Nie denerwuj siê na partnera
o byle co, a jeœli chcesz wybraæ siê na romantyczny weekend
z ukochan¹ osob¹, to czekaj¹ was wyj¹tkowe chwile. Samotne
Wodniki mog¹ nied³ugo spotkaæ kogoœ, kto je zaintryguje.
Warto iœæ na tañce i po prostu dobrze siê bawiæ.

RYBY (21.02-20.03)
Sprawy zawodowe raczej nie bêd¹ teraz najwa¿niejsze – koledzy i szef mog¹ byæ na urlopach. Pochyl siê nad zaleg³oœciami, op³aæ rachunki, naprawiaj pope³nione b³êdy. I trzymaj siê
z daleka od ryzykownych zadañ i nie rywalizuj z wrogami.
Na zmêczenie i zniechêcenia pomo¿e Ci dzieñ wolny. Pozwól
sobie na niego.
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Na rynku nak³adem wydawnictwa DREAMS ukaza³a siê w³aœnie
druga czêœæ przygód Mietka autorstwa Marty H. Milewskiej.
„Mietek i tajemnica starej willi”
to ksi¹¿ka przygodowa pe³na zagadek, zwrotów akcji i ducha
wspó³pracy. Pierwsza czêœæ serii
o Mietku znalaz³a siê na liœcie
ksi¹¿ek polecanych przez jury literackie Polskiej Sekcji IBBY.
„Mietek i tajemnica starej willi” to
druga czêœæ przygód Mietka, Amelki (g³uchej dziewczynki, która
œwietnie gra w pi³kê) i ich dru¿yny.
Dzieci nie s¹ chodz¹cymi idea³ami,
za to uwielbiaj¹ wciskaæ nos tam,
gdzie nikt ich nie zaprasza³.
Pierwsza czêœæ przygód Mietka
rozgrywa³a siê na jednym z PRL-owskich osiedli. Tym razem dzieci
wraz ze swoim charyzmatycznym

trenerem i charaktern¹ babci¹ Mietka jad¹ na wymarzony obóz. To maj¹ byæ najlepsze wakacje w ich ¿yciu. W nagrodê za œwietn¹ grê trener
zorganizowa³ ca³ej dru¿ynie prawdziwy obóz pi³karski. Przed dru¿yn¹
d³uga podró¿ do malowniczego
uzdrowiskowego miasteczka z bardzo d³ug¹ tradycj¹. A tam wszystko
dla nich – nowoczesny, wielki hotel,
baseny i wypasione boiska. Maj¹
byæ… no w³aœnie.
Ale – jak to mówi babcia – w ¿yciu
pewne s¹ tylko zmiany. Kiedy nic nie
jest takie, jak mia³o byæ, mo¿e siê okazaæ, ¿e to w³aœnie bêdzie pocz¹tek
czegoœ wyj¹tkowego. Zw³aszcza gdy
ma siê jeszcze na g³owie dziewczyny,
które niczego siê nie boj¹! Nawet „nawiedzonych” miejsc!
– Dzieci nie tylko zmieniaj¹
miejsce, ale i towarzystwo. Trafia-

j¹ do starej, zakurzonej willi razem
z zespo³em dziewczyn trenuj¹cych
taniec nowoczesny. I choæ pocz¹tkowo ani jedni, ani drudzy nie s¹
zachwyceni swoim towarzystwem,
okazuje siê, ¿e wspólnie mog¹ rozwik³aæ pewn¹ mroczn¹ tajemnicê
– dopowiada autorka Marta H. Milewska.
Ksi¹¿ka dostêpna jest w ksiêgarniach oraz internecie na stronie wydawnictwa www.dreamswydawnictwo.pl
*Marta Honorata Milewska – medioznawczyni, rzeczniczka prasowa,
malarka, a przede wszystkim mama
trzech (fantastycznych) synów. Absolwentka Akademii Sztuk Piêknych
w Poznaniu, Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk spo³ecznych
w zakresie nauk o mediach.
(t)
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¯YCZENIA
***
Idzie misio, idzie konik, ma³pka,
piesek no i s³onik. Wszyscy razem
z balonami, z najlepszymi ¿yczeniami. Kochanej chrzeœnicy Natalii Marciniak serdeczne ¿yczenia
z okazji urodzin i imienin sk³ada
ciocia Klaudia.

***
W dniu urodzin Klaudii Kinalskiej serdeczne ¿yczenia zdrowia,
pomyœlnoœci, oddanych przyjació³,
dni pe³nych s³oñca i mi³oœci, wielu
ciekawych podró¿y oraz realizacji
planów i marzeñ sk³ada rodzina.

***
W dniu imienin drogiej cioci Hannie Maziarek ¿yczê zdrowia, szczê-

NIE TYLKO KULINARNE WĘDRÓWKI PO POLSCE
œcia, pomyœlnoœci oraz samych przyjemnych i radosnych dni. Serdeczne
¿yczenia sk³ada chrzeœnica.

***
Magdalenie Maziarek z okazji urodzin du¿o szczêœcia, radoœci, mi³oœci, odwagi i si³y, by
porywaæ siê na cele i zmiany,
które wydaj¹ siê z pozoru trudne ¿yczy siostra Paulina.

***
Radoœci w ka¿dej sekundzie,
uœmiechu w ka¿dej minucie,
pogody w ka¿dej godzinie,
szczêœcia przez ca³e ¿ycie. Serdeczne ¿yczenia solenizantce
Annie Frankowskiej sk³adaj¹
kole¿anki i koledzy z redakcji.

***
W dniu imienin Krzysztofowi
KaŸmierczakowi du¿o szczêœcia,
radoœci, uœmiechu, mnóstwa wiary,
wytrwa³oœci, si³y oraz wszelkiej
pomyœlnoœci ¿ycz¹ znajomi.

***
Annie Przybyszewskiej w dniu
jej œwiêta ¿yczenia wszystkiego co
najlepsze, by ka¿dy dzieñ przynosi³
radoœæ ¿ycz¹ przyjaciele.
¯yczenia imieninowe
i urodzinowe
mo¿na
przekazywaæ telefonicznie
pod numerem
24 262 55 88.

Z Polski najlepsze
Gor¹ce lato zast¹pi³o zimê tak, i¿ nie poczuliœmy wiosny. Przymrozki
ominê³y drzewa owocowe, dziêki czemu pojawi³a siê szansa na morele.
£aciñska nazwa tego owocowego drzewka Pruna armenica sugeruje jego
armeñskie pochodzenie. Faktycznie doœæ d³ugo tak uwa¿ano, st¹d te¿ ten
myl¹cy akcent w botanicznym nazewnictwie. Morele pochodz¹ z Chin,
sk¹d przedosta³y siê do Indii i Tybetu, gdzie dojrzewaj¹ nawet na wysokoœci 3 tysiêcy metrów n. p. m., oczywiœcie porastaj¹c nas³onecznione stoki.
W Polsce morele plonuj¹ œrednio co 5 lat (ten wynik cieszy sadowników
i dzia³kowców, bo bywa i gorzej). Kwitn¹ce wczesn¹ wiosn¹ drzewka maj¹ nik³e szanse na unikniêcie ostatnich mroŸnych oddechów zimy. Jednak,
jak ten czas przetrwaj¹, to daj¹ owoc najlepszy na œwiecie, gdy¿ nie jest on
jedynie s³odki. Jego naturaln¹ s³odycz prze³amuje przyjemna kwaskowatoœæ, bêd¹ca efektem umiarkowanego klimatu.

Filmowe lato dla najm³odszych

Trwaj¹ zapisy na warsztaty animacji
poklatkowej
-mail:metod@ksiaznicaplocka.pl.
Warsztaty animacji poklatkowej s¹
czêœci¹ projektu „Jestem st¹d! Œladami patronów naszych ulic” reali-

zowanego przez P³ockie Stowarzyszenie Przyjació³ Ksi¹¿ki i Bibliotek, dofinansowanego ze œrodków
Miasta P³ock.
(l.)
Piotr Chudzyñski

P³ockie Stowarzyszenie Przyjació³ Ksi¹¿ki i Bibliotek zaprasza
do udzia³u w warsztatach animacji
filmowej i dŸwiêkowej. Dwie grupy
(dzieci w wieku 7-9 lat i m³odzie¿
w wieku 10-14 lat) bêd¹ spotykaæ siê
codziennie, od 6 do 10 sierpnia.
Zajêcia poprowadzi firma POKLATKOWO. Ka¿da z 20-osobowych grup bêdzie mia³a trzygodzinne warsztaty. Pierwsze trzy
dni zajmie animacja filmowa.
Klatka po klatce uczestnicy bêd¹
tworzyæ obrazy filmowe. Scenografia, t³o, postaci g³ównych bohaterów wykonaj¹ samodzielnie
z wykorzystaniem ró¿nych technik plastycznych (malowanie,
wydzieranie, lepienie, kola¿e,
zdjêcia i inne) i ró¿nych materia³ów (plastelina, masa solna, wycinanki, zdjêcia, gips, surowce
wtórne, elementy natury, ozdobniki i elementy dekoracyjne papiernicze). Czwartego dnia m³odzi filmowcy stworz¹ podk³ad
muzyczny, bez wykorzystania gotowych utworów czy dŸwiêków
cyfrowych, wy³¹cznie przy u¿yciu instrumentów etnicznych i ludowych (dzwonki, dudy, bêbenki,
cymba³ki i inne). Warsztaty
w atrakcyjny sposób przybli¿¹
uczestnikom postaæ Boles³awa
Krzywoustego oraz ¿ycie i twórczoœæ Stefana Themersona.
Zapisy odbywaj¹ pod numerem
telefonu 24268 00 36 lub adresem e-

Roladki z dziczyzny z morelami
Sk³ad:
800 g udŸca z jelenia (dziczyznê mo¿na zast¹piæ szynk¹ wieprzow¹);
200 g œwie¿ych moreli (ewentualnie 150 g suszonych);
ma³a g³ówka w³oskiej kapusty;
75 ml bia³ego wermutu;
3 cebule;
2 ³y¿ki m¹ki;
3 ³y¿ki klarowanego mas³a;
500 ml miêsnego bulionu;
200 ml s³odkiej œmietanki (30 proc.);
1 ³y¿eczka cukru pudru;
sól, pieprz.

Podczas audioriver baw siê i pomagaj
Do wspólnego pomagania p³occzan i wszystkich uczestników festiwalu Audioriver zapraszaj¹ organizatorzy akcji „Audiokrew”.
Ju¿ w najbli¿szy pi¹tek, 27 lipca
mo¿na bêdzie tak¿e oddawaæ krew
i zarejestrowaæ siê jako potencjalny dawca szpiku.
Organizatorem akcji jest Klub Honorowych Dawców Krwi Legion Oddzia³ w P³ocku. – Pomys³odawc¹ jest
nasz kolega Kamil Sawicki, który
chcia³ tê akcjê zorganizowaæ podczas
najwiêkszego europejskiego festiwalu
muzyki elektronicznej Audioriver. Nawi¹zaliœmy wspó³pracê ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Diecezji
P³ockiej oraz z Rzymskokatolick¹ Parafi¹ Œw. Bart³omieja w P³ocku (Fara). Planujemy przeprowadziæ cykliczne akcje „Audiokrew” podczas
corocznego festiwalu Audioriver. Za-
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praszamy, aby w³¹czy³y siê w to wydarzenie osoby od 18 do 65 roku ¿ycia. Podczas akcji bêdzie mo¿liwoœæ
zarejestrowania siê jako potencjalny
dawca szpiku kostnego DKMS w wieku od 18 do 55 lat – mówi Karol Krajewski, koordynator Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion Oddzia³
P³ock. Zaprasza do wygospodarowania kilku chwil na pomaganie innym.
Do akcji mo¿na w³¹czyæ siê
na terenie p³ockiej Fary 27 lipca
w godzinach 10.00-14.00. Jak mówi¹ organizatorzy akcji, bêdzie
mo¿na podzieliæ siê tym co mo¿e
uratowaæ zdrowie, a czêsto ¿ycie
– czyli krwi¹. A gdyby tak znaleŸæ
bliŸniaka genetycznego? – Nic
skomplikowanego! Wystarczy chêæ
i patyczek oraz krótkie badanie
i rejestracja. Mo¿e gdzieœ na œwiecie ktoœ potrzebuje w³aœnie twoje-

go szpiku! Podziel siê – to proste,
ale bardzo, bardzo szlachetne
– mówi Karol Krajewski.
„Audiokrew” to projekt, którego
organizatorem jest Klub Honorowych Dawców Krwi Legion Oddzia³
P³ock, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji P³ockiej oraz Rzymskokatolicka Parafia œw. Bart³omieja
w P³ocku (Fara). Organizatorów
wspieraj¹: Duszpasterstwo Rodzin
Diecezji P³ockiej, Akademickie Stowarzyszenie „Ambitni w Dzia³aniu”, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego, Muzeum
Mazowieckie w P³ocku, Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Wodoci¹gi P³ockie, Teatr Dramatyczny
im. Jerzego Szaniawskiego w P³ocku, Miejski Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o., NoveKino Przedwioœnie P³ock.
rad

Wykonanie:
Morele p³uczemy, osuszamy i kroimy na cztery czêœci. Na ma³ej patelni
rozgrzewamy ³y¿kê mas³a i przesma¿amy na niej pokrojone morele, lekko
oprószone cukrem pudrem. Kapustê dzielimy na liœcie i blanszujemy we
wrz¹tku. Cebule obieramy i kroimy w du¿¹ kostkê. Miêso starannie p³uczemy i osuszamy. Nastêpnie kroimy w plastry, które rozbijamy t³uczkiem
do miêsa (doœæ cienko). Rozbite plastry miêsa nacieramy pieprzem. Na ka¿dy p³at miêsa k³adziemy liœæ kapusty, kawa³ek moreli i zwijamy p³at miêsa w roladkê, któr¹ spinamy szpilk¹ lub klamr¹ do miêsa. Na du¿ej patelni
rozgrzewamy pozosta³e mas³o. Miêsne roladki obtaczamy w m¹ce i obsma¿amy na gor¹cym maœle. W dalszej kolejnoœci dodajemy cebulê, przesma¿amy j¹ z roladkami do momentu, a¿ stanie siê szklista, wówczas dolewamy wermut. Odparowujemy p³yn, dolewamy bulion, zmniejszamy ogieñ,
przykrywamy pokrywk¹ patelniê i dusimy oko³o godziny (podczas duszenia kontrolujemy iloœæ sosu, jakby zbyt mocno odparowa³, dolewamy wodê). Po godzinie roladki wyjmujemy z patelni. Do sosu dolewamy œmietankê, doprawiamy sos sol¹ oraz pieprzem i chwilê gotujemy, a¿ zgêstnieje.
Roladki podajemy z sosem i kopytkami.
Uwaga: jeœli u¿ywamy suszonych moreli, to wczeœniej namaczamy je
w wermucie. Po namoczeniu kroimy w kostkê, któr¹ posypujemy p³at miêsa, wczeœniej wy³o¿ony liœciem kapusty w³oskiej. Pozosta³y z namaczania
moreli wermut dolewamy do sosu, zgodnie z podstawow¹ receptur¹.
Morela Ÿle znosi transport, a zbyt szybko zerwana z drzewa s³abo
dojrzewa w pojemniku. Zatem trudno o wysok¹ jakoœæ tych owoców
w sprzeda¿y, chyba ¿e znajdziemy polskie – prosto z sadu (w tym roku
jest to mo¿liwe). Nieco lepiej jest z ich wersj¹ suszon¹. W tej postaci
trafiaj¹ do nas s³odkie morele z Turcji, Iranu, Kalifornii i Australii.
Owoce te s¹ m¹czyste, s³odkie i lekko kwaskowate. Ich jedyn¹ wad¹
jest doœæ du¿a zawartoœæ dwutlenku siarki, który stosowany jest
przed suszeniem owoców, w celu ich ochrony przed ró¿nymi ¿yj¹tkami. Wzmianka o stosowaniu tego zwi¹zku powinna pojawiæ siê na etykiecie oznaczona jako „konserwant E220”.
dr Izabela Chudzyñska
etnolog, antropolog jedzenia
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informator
P£OCK
BIBLIOTEKA DLA DZIECI „Chotomek”, ul. Sienkiewicza 2, tel. 262-27-69.
BIBLIOTEKA im. Zieliñskich, pl. Narutowicza 2,
tel. 366-99-70.
DOM BRONIEWSKIEGO, ul. Koœciuszki 24.
DOM DARMSTADT, ul. Stary Rynek 8, tel. 367-19-22,
fax 367-19-33.
DOM TECHNIKA PKN Orlen SA, ul. Kazimierza
Wielkiego 41, tel. 262-82-54 do g. 15, tel. 262-77-36.
GALERIA a.r.t., ul. Kazimierza Wielkiego 24/24A,
tel. 268 76 34.
GALERIA „Oto ja”, pl. Narutowicza 2, tel. 609 746 402
(w g. 14.00– 17.30).
GALERIA SZTUKI Dzieci i M³odzie¿y, CH Atrium
Mosty, ul. Tysi¹clecia 2a, tel. 369 16 08.
HOTEL „Herman”, ul. Sienkiewicza 30.
KAWIARNIA „Smooth Jazz Cafe“, al. Kiliñskiego 4,
tel. 661-976-486, w weekendy czynna ca³odobowo.
KINO HELIOS, Galeria Wis³a, ul. Wyszogrodzka 144,
tel. 363-34-45.
KLUB OSIEDLA KOCHANOWSKIEGO,
tel. 262-79-96.
KLUB OSIEDLA DWORCOWA, tel. 262-72-08.
KLUB OSIEDLA £UKASIEWICZA,
tel. 263-94-12.
KSI¥¯NICA P£OCKA, ul. Koœciuszki 6,
tel. 262-31-17.
M£ODZIE¯OWY DOM KULTURY, ul. Tumska 9a,
tel. 262-28-30.
M£ODZIE¯OWY DOM KULTURY, Filia w ogrodzie jordanowskim, ul. Wyszogrodzka l, tel. 364-31-84.
M£ODZIE¯OWY DOM KULTURY, Filia – eMDeKuœ w Szkole Podstawowej nr 23, ul. Walecznych 20, tel.
510 590 790.
MUZEUM DIECEZJALNE, ul. Tumska 3a, tel. 26226-23.
MUZEUM MAZOWIECKIE, ul. Tumska 8, tel. 26244-91. Muzeum czynne: wtorek– niedziela, g. 10– 17,
w czwartki wstêp wolny;
MUZEUM ¯YDÓW MAZOWIECKICH, ul. Kwiatka 7.
NOVEKINO PRZEDWIOŒNIE, ul. Tumska, tel. 36765-00.
OGRÓD ZOOLOGICZNY, ul. Norbertañska 2, kasa
biletowa tel. 366-05-14.
P£OCKA GALERIA SZTUKI, ul. Sienkiewicza 36,
tel. 364-60-41.
P£OCKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, tel./fax 364-99-90.
P£OCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA, ul. Bielska 9, tel. 364-10-80

GOSTYNIN
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY, ul. 18 Stycznia 2, tel. 235-22-95,
235-34-47

MECHANIK SAMOCHODOWY
Auto-Naprawa, ul. 11 Stycznia 22A, tel.
510-191-601
Auto-Naprawa, ul. Mickiewicza 31, tel.
235-51-12
Auto-Regulacja, ul. Szydłowieckiego 13,
tel. 235-47-69
Mechanika Pojazdowa, ul. Czapskiego
49, tel. 235-53-37

P£OCKI OŒRODEK KULTURY I SZTUKI, ul.
Tumska 9A, tel. 366-43-33.
P£YWALNIE (czynne w g. 7– 22):
Jagiellonka, ul. 3 Maja 4, tel. 262-58-69;
Miejska, Al. Kobyliñskiego 28, tel. 262-51-86;
Podolanka, ul. Czwartaków 6, tel. 267-81-20.
SALA KONCERTOWA „Dzieci P³ocka”, ul. Jachowicza 34.
SPICHLERZ, Dzia³ Etnograficzny Muzeum Mazowieckiego, ul. Kazimierza Wielkiego 11b, 262-25-95.
SPÓ£DZIELCZY DOM KULTURY, ul. Krzywoustego 3, tel./fax 263-35-60.
TEATR DRAMATYCZNY im. J. Szaniawskiego, Nowy Rynek 1, tel. 266-38-00.
TOWARZYSTWO NAUKOWE P£OCKIE, pl. Narutowicza 8, tel. 366-99-50.

MECHANIK SAMOCHODOWY
All-Car, ul. Spokojna 28, tel. 366-50-64
Alternatory, rozruszniki - naprawa, ul. Wiatraki 4,
603-846-516
Armax, ul. Sienkiewicza 64, tel. 262-44-24
Auto-Alfa, ul. Wyszogrodzka 100, tel. 262-73-34
Auto-Box, ul. Zbożowa 29, tel. 264-32-90
Auto-Cross, ul. Kościuszki 8, tel. 266-48-46
Auto Elektro Mechanika, ul. Graniczna 46, tel. 367-37-88
Auto-Master, ul. Dobrzyńska 55, tel. 604-194-237
Auto-Mechanika, ul. Czereśniowa 12, tel. 263-52-37
Auto-Naprawa, ul. Chabrowa 31, tel. 264-63-29
Auto Naprawa, ul. Jachowicza 7, tel. 264-52-10
Auto Naprawa, ul. Kochanowskiego 10E, tel. 601-850-560
Auto-Naprawa, ul. Rzeczna 25, tel. 268-57-83
Auto-Serwis, ul. Bielska 70, tel. 267-94-80
Auto Serwis Zapłon, ul. Bliska 17, tel. 262-83-20
Blacharstwo i Mechanika, ul. Gradowskiego 30,
tel. 262-94-91
Carselect, ul. Kutnowska 18, tel. 266-38-93
Diagnostyka i Mechanika Samochodowa, ul. Semestralna 1, tel. 264-13-85
Elektromechanika, ul. Maneżowa 22, tel. 264-58-49
Firma Auto Holo Naprawa, ul. Grabówka 15A, tel. 264-84-87
Firma Mechanika Dom, ul. 3 Maja, tel. 268-10-62
Grzmot, ul. Miodowa 1, tel. 366-56-44
Mechanika Pojazdowa Auto-Pol, ul. Bielska 59, tel. 264-61-96
Mechanika Pojazdowa, ul. Agrestowa 1, tel. 514-040-641
Mechanika Pojazdowa, ul. Drzewna 5, tel. 262-30-85
Mechanika Pojazdowa, ul. Klonowa 3A, tel. 601-271-198
Mechanika Pojazdowa, ul. Otolińska 18, tel. 606-290-094
Mechanika Pojazdowa, ul. Otolińska 25, tel. 367-10-55
Mechanika Pojazdowa, ul. Otolińska 29, tel. 262-00-52
Mobile, ul. Wyszogrodzka 1A, tel. 503-024-732
Moto-Dar, ul. Sierpecka 17, tel. 604-640-296
Moto-Mar, ul. Zarzeczna 2, tel. 502-353-341
Mototap, ul. Dobrzyńska 58, tel. 604-058-090
Opondex, ul. Gwardii Ludowej 6, tel. 366-07-09

P£YWALNIE

RESTAURACJE
Ale Smacznie, ul. Warszawskie Przedmieście 31, tel. 254-33-11
Dworek, ul. Kościuszki 9, tel. 335-22-91
Jana, ul. Zduńska 11, tel. 355-73-53

MECHANIK SAMOCHODOWY

SZEWC

Bajka, ul. Kościuszki 7, tel. 235-23-67
Bistro Maccaroni, al. ks. Jerzego Popiełuszki 4A, tel. 603-809-197
Karczma pod Arkadami, ul. Floriańska
23, tel. 888-999-107
Restauracja Kolumnowa, ul. Zamkowa
31, tel. 235-45-00
Sahara, pl. Wolności 6, tel. 235-91-00

Szewskie usługi, ul. Tarnowskiego 11

TAXI

CENTRUM KULTURY i SZTUKI,
ul. Piastowska 39, tel. 275-24-93
KAWIARNIA „Nad Basenem”, ul.
Sucharskiego 2, tel. 275-74-72 wew. 47
MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ – SKANSEN, ul. Gabriela Narutowicza 64, tel. 275-28-83; Skansen
czynny wtorek–niedziela w g. 9–15
RATUSZ, pl. Kardyna³a Wyszyñskiego 1, tel. 275-28-26, wtorek–pi¹tek
8–16, sobota, niedziela 10–17, (w poniedzia³ki nieczynny)

Postój, tel. 235-24-04

WETERYNARZ
Gabinet weterynaryjny, ul. Zamkowa 19,
tel. 235-42-33
Medvet, ul. Kutnowska, tel. 235-84-84

KUTNO
KUTNOWSKI DOM KULTURY,
ul. ¯ó³kiewskiego 4, tel. 254-21-37
MUZEUM BITWY NAD BZUR¥,
Park Wiosny Ludów, tel. 253-31-41
MUZEUM REGIONALNE, pl.
marsz. J. Pi³sudskiego 20, tel. 254-79-64
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RESTAURACJE
Akapit, Stary Rynek 27, tel. 729 523 300
Art Deco, ul. Stary Rynek 17, tel. 268-57-51
Arturo Ristorante Italiano, ul. Wyszogrodzka 144,
tel. 363-36-01
Bugi Café, ul. Grodzka 15, l. 2, tel. 262-32-26

ul. Sucharskiego 2, tel. 275-74-72 (czynny w g. 8–21)

RESTAURACJE

P£YWALNIE

PUBY I KLUBY
Alibi, ul. Królewiecka 12, tel. 506-770-365
Enklava, ul. Okrzei 1A, tel. 262-60-50
Figaro Club, ul. Dworcowa 6A, tel. 264-39-51
Klimat, ul. Miodowa 8, tel. 262-18-75
Klub 12, ul. Królewiecka 12C, tel. 354-25-25
Klub Kino, ul. Grodzka 6, tel. 502-272-705
Lisia Jama, ul. Kościuszki 2, tel. 262-34-51
Pub Rodeo, ul. Królewiecka 12, tel. 262-72-27
Rock 69, plac Gabriela Narutowicza 2, tel. 366-39-38
Vegas Club, ul. Grodzka 4, 790-800-378

P£YWALNIE

ul. Kutnowska 7A, tel. 235-34-56

PIZZERIE

PIZZERIE
Abracadabra, ul. Jachowicza 19A, tel. 384-56-46.
Bistro Bella Italia, ul. Wyszogrodzka 144,
tel. 363-33-46.
Corner, ul. Kwiatka 27, tel. 262-74-90
Corner, ul. Kolegialna 39, tel. 262-69-74
Corrida, ul. Rembielińskiego 3, tel. 262-81-16
Da Grasso, ul. Walecznych 9A, tel. 264-01-01
Domino, ul. Rembielińskiego 8, tel. 268-45-25
Gemini, ul. Grodzka 6, tel. 266-47-77
Gruby Benek, ul. Tumska 14, tel. 386-22-22
Killer, ul. Grodzka 3, tel. 268-81-25
Laguna, ul. Staromiejska 2, tel. 366-69-79
Mag Pizza, ul. Kolejowa 24, tel. 511-094-377
Orient Express, ul. Kolegialna 4, tel. 264-69-01
Pikanteria, ul. Łukasiewicza 28, tel. 365 93 95
Pino, ul. Spółdzielcza 14, tel. 264-18-17
Pizza Pai, ul. Wyszogrodzka 140, tel. 262-02-65
Pizzeria Milano, ul. Tumska 5, tel. 503-748-811.
Presto, ul. Stary Rynek 6, tel. 367-69-67
Primo, ul. Północna 8, tel. 503-800-813
Rida, ul. Gradowskiego 22, tel. 264-45-72
Rimini Express, ul. Spółdzielcza 14, tel. 262-74-95
Roma, ul. Grodzka 13, tel. 268-38-60
Solo Pizza, ul. Wyszogrodzka 127, tel. 382-11-35.
Tele Pizza, ul. Nowy Rynek 5, tel. 268-71-69
Tessa, ul. Grodzka 4, tel. 262-33-31
Trattoria Presto, ul. Stary Rynek 6, 367-69-67
Viktoria, ul. Warszawska 8, tel. 500-249-194

Aquapark Kutno, ul. Kościuszki 54, tel.
357-56-00

Auto-Awis, ul. Przemysłowa 2, tel. 25467-47
Autoryzowany Serwis Samochodowy, ul.
Józefów 26, tel. 355-77-73
Car-Chem, ul. Oporowska 19, tel. 25423-84
Elektromechanika Pojazdowa, ul. Piwna
10/6, tel. 604-718-794
Zakład Elektromechaniki Pojazdowej, ul.
Warszawskie Przedmieście 22, tel. 25379-08
Zakład Samochodowy, ul Broniewskiego 7, 253-79-28

K-2, ul. Kościuszki 1A, tel. 235-93-93
Ravioli, pl. Wolności 24, tel. 235-79-62
Retro, ul. Floriańska 8, tel. 235-22-88

Scania, ul. Sierpecka 11, tel. 262-41-06
Sigma, ul. Chopina 6, tel. 601-805-456
Silver, ul. Szpitalna 14B, tel. 502-161-262
S.W.A.P Auto Serwis, ul. Maszewska 15, tel. 512-373-076
Puh Auto Serwis, ul. Nowy Rynek 3, tel. 262-66-01
PW Autos, ul. Otolińska 25, tel. 264-45-88
Transtrak, ul. Graniczna 53A, tel. 262-97-31
Zep-Mot, ul. Graniczna 57, tel. 266-54-43

TAXI
tel. 253-30-44
tel. 253-30-00

SIERPC

PIZZERIE
Bella, ul. Traugutta 3A, tel. 275-61-57
Bona, ul. Jana Pawła II 1A, tel. 275-71-00

RESTAURACJE
Biesiada, ul. Wiosny Ludów 32, tel. 275-66-60
Bistro, ul. Piastowska 42, tel. 275-67-95
Pozytywka, ul. Konstytucji 3 Maja 5E, tel.
275-48-29
Zajazd „Kasztelan”, Białasy 55, tel. 275-61-63
Zajazd Aga, Mieszczk 24, tel. 275-23-62
Zakątek, ul. Piastowska 27C, tel. 789024-944

MECHANIK SAMOCHODOWY
Duxpol. Mechanika Samochodowa, ul.
Piastowska 78, tel. 665-731-988
Mechanika Pojazdów Samochodowych,
ul. Piastowska 76, tel. 509-521-890
Mechanika Pojazdowa, ul. Bema 16, tel.
275-11-18
Mechanika Pojazdowa, ul. Kolejowa 9A,
tel. 692-043-657
Mechanika Pojazdowa, ul. Białobłocka
22, tel. 275-50-87
Zakład Mechaniczny, ul. Traugutta 50C,
tel. 275-26-52

SZEWC
Naprawa obuwia, ul. Płocka 47

WETERYNARZ
Allvet, ul. Zawiszy Czarnego 6, tel. 27561-05
Gabinet weterynaryjny, ul. Polna 1, tel.
502-623-656
Przychodnia weterynaryjna, ul. Piastowska 45A, tel. 231-15-33
Lecznica dla zwierząt, ul. Konstytucji 3
Maja 40, tel. 275-27-09

D¥B POLSKI
Pensjonat „D¹b Polski”, tel. 26041-13
G¥BIN
Muzeum Ziemi G¹biñskiej, ul. Stary
Rynek 6, tel. 277-12-09, 277-12-22
KROŒNIEWICE
Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego, pl. Wolnoœci 1, tel. 252-32-19
£¥CK
Restauracja-Hotel Rusa³ka, ul. P³ocka 14, tel. 384-18-00
OPORÓW
Zamek, tel. 285-91-22, 285-91-80
RACI¥¯
Miejskie Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raci¹¿u, ul. Parkowa 14, tel.
(23) 679-10-78
SANNIKI
Pa³ac, tel. 277-61-70
S£UPNO
Zajazd „Mazowsze”, ul. Miszewska
8, tel. 386-27-60
STARO• REBY
Restauracja, Kawiarnia i Sala Bankietowa „Anastazja”, ul. P³ocka 69A,
tel. 261-25-41

CEKANOWO
Zajazd „Pod Szczêœliw¹ Gwiazd¹”,
ul. Polna 1, tel. 261-93-93

WYSZOGRÓD
Centrum Kultury „Wis³a”, ul. Rynek
1, tel. 508-049-100

CIERSZEWO
Oœrodek Rekreacyjno-Szkoleniowy,
tel. 260-94-65, 260-94-66

¯YCHLIN
¯ychliñski Dom Kultury, ul. Fabryczna 3, tel./fax 285-10-34

Browar Tumski, ul. Stary Rynek 13, tel. 268-69-39
Estera, ul. Stary Rynek 7-9, tel. 264-13-95, 512-105-928,
601-708-301
Figaro, ul. Dworcowa 6A, tel. 264-39-51
Ganesh Restauracja Indyjska, ul. Wyszogrodzka 144,
tel. 363-35-35
Graffiti Cafe, plac Gabriela Narutowicza 3,
tel. 262-28-13
Hotel Angielski, ul. Tumska 9, tel. 264-15-25
Hotel Petrochemia, ul. 3 Maja 33, tel. 365-60-02
Hotel Starzyński, ul. Piekarska 1, tel. 366-02-00
Hotel Tumski, ul. Piekarska 9, tel. 262-90-60
Klub Prawnika, ul. Staromiejska 2, tel. 264-84-67
Oberża Pod Strzechą, ul. Dobrzyńska 62C,
tel. 367-20-46
OMBRE, ul. Grodzka 6, tel. 362-74-77
Pod Strzechą, ul. Grodzka 5, tel. 262-24-00
Restauracja Trzy Klimaty, ul. Armii Krajowej 17,
tel. 366-15-35
Restauracja Piast, Al. Kobylińskiego 14,
tel. 263-86-30
Retro, ul. Stary Rynek 5, tel. 607 790 969
Shisha Restauracja, ul. Tumska 12, tel. 364-90-03
Tango, ul. Bielska 61, tel. 262-79-93
Wisełka, ul. Harcerska 102, tel. 264-83-17
Zajazd Rybaki, ul. Mostowa 5, tel. 264-56-58

SZEWC
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Gronowa 15, tel. 600-433-029
Jachowicza 40, tel. 603-892-486
Jerozolimska 3, tel. 262-77-41
Obrońców Westerplatte, tel. 502-316-307
Wyszogrodzka 140, tel. 366-36-07

TAXI
Alfa, tel. 196-67
Centrum, tel. 264-44-44
Euro-taxi, tel. 196-26
Mercury, tel. 196-63
MPT Radio Taxi, tel. 191-91
Szóstki, tel. 266-66-66, 96-62
Taxi-Eska, tel. 196-25, 196-61, 800 106 115
Taxi Mazowsze, tel.262-00-00
Taxi Merc-Des, tel. 196-21
Taxi Metro, tel. 196-69, 196-65

WETERYNARZ
Amicus, ul. Armii Krajowej 20, tel. 509-098-624
Chiron, ul. Otolińska 10, tel. 262-39-92
Jar-Wet, ul. Armii Krajowej 1A, tel. 264-25-02
Marion, ul. Piłsudskiego 31, 264-39-48
Oskar, Al. Kobylińskiego 32, tel. 364-80-40
Primavet, ul. Jana Pawła II 86, tel. 263-44-74
Przychodnia weterynaryjna POLIVET,
ul. Krzywoustego 2B, tel. 366-75-95
Wibrys, ul. Hubalczyków 6, tel. 266-94-10

DY¯URY APTEK

P³ock: do 26.07. – Narutowicza 5, 26225-06; od 26.07. – Sienkiewicza 67, 36627-45. W ka¿d¹ niedzielê w g. 10-20 apteka Elixir w hipermarkecie Auchan. Apteka „Przy Tysi¹clecia”, ul. Tysi¹clecia 11, tel. 262-11-02, apteka, ul. Ga³czyñskiego 11 (Kaufland) – czynne codziennie w g. 8-22.
Gostynin: ul. Czapskiego 4: poniedzia³ek – pi¹tek – w g. 8-20; sobota – w g. 814; ul. Rynek 25 – czynne przez ca³¹ dobê w dni powszednie, dni wolne od pracy,
niedziele i œwiêta.
Sierpc: 24.07. – Jana Paw³a II 38; 25.07. – Matejki 1C; 26.07.
– Wyszyñskiego 7; 27.07. – Narutowicza 2A; 28.07. – Tu³odzieckich 10; 29.07.
– Piastowska 42; 30. 07. – Piastowska 26.
WA¿NE TELEFONY
AIDS Zielona linia, tel. (22) 621-33-67.
HOSPICJUM PŁOCKIE, ul. Bielska 19: dyżury w każdą
środę w g. 16–18, tel. 263-14-06, 262-46-64, 262-36-79.
INFOLINIA Społeczna Mazowsze, tel. 800-565-153.
INFORMACJA PKS, tel. 703-403-314.
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE: Płock tel. 993 – bezpłatny; Gostynin tel. 235-27-69, Kutno tel. 253-32-22, Sierp, tel.
275-21-61.
POGOTOWIE DROGOWE: Płock tel. 957 i 268-02-22.
POGOTOWIE ENERGETYCZNE: tel. 991 – bezpłatny numer dla Płocka, Gostynina, Kutna, Łęczycy, Sierpca i Wyszogrodu. Tel. 365-10-10 – płatny numer dostępny w sieci telefonii komórkowej dla Płocka, Kutna, Gostynina, Sierpca, Łęczycy i Wyszogrodu.
POGOTOWIE GAZOWE Płock tel. 262-24-38.
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE Płock, tel. 262-36-85.
POGOTOWIE RATUNKOWE Płock, ul. Strzelecka (nocna
pomoc lekarska), tel. 366-78-03 i 366-78-04.
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: Płock tel. 994 i 364-4244; Gostynin tel. 235-33-66; Kutno tel. 254-74-61 do g. 15
i 351-89 po g. 15.; Sierpc tel. 274-28-01.
STRAŻ MIEJSKA Płock, tel. 986 i 366-03-10.
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO, ul. Miodowa 2,
tel. 364-53-21.
TELEFON (niebieska linia dla ofiar przemocy): 801-120-002.
TELEFON ZAUFANIA Policji w sprawie narkotyków 26858-58. „W” – 262-40-76 w g. 18–19 (informacje o chorobach
przenoszonych drogą płciową i AIDS); Stowarzyszenie „Kai
Kairos” – 367-39-88 w g. 15–22, soboty w g. 11–19.
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FIRMA Wirbud Meble w Osmolinie zatrudni stolarzy, pomoc stolarza i technologa produkcji. Kontakt:
(24)2776-244, 603-444-907.

PRACA
DAM
FIRMA wod.-kan. z Sochaczewa
zatrudni osobę do prac biurowo-inżynieryjnych. Główne obowiązki:
prowadzenie administracji biurowej, analiza dokumentacji technicznej projektowej, kosztorysowanie
prac budowlanych, przygotowanie
dokumentacji przetargowej Wymagania: preferowane wykształcenie
kierunkowe (inżynieria środowiska, architektura, budownictwo);
mile widziana znajomość programu
do kosztorysowania (Norma Pro);
obowiązkowo czynne prawo jazdy
kat. B. Kontakt: CV proszę przesyłać na adres santinex11@gmail.
com. 660-724-937.
Sa-72a

ą
ł

Fryzjer damsko – męski – wykształcenie na kierunku fryzjer lub
doświadczenie w zawodzie;
 Pracownik ochrony – wykształcenie min. zawodowe, mile
widziane doświadczenie;
 Specjalista ds. administracji i
księgowości – min. 3 lata doświadczenia na stanowisku związanym z
administracją biurową, księgowością lub kadrami, bardzo dobra znajomość MS Office (głównie Excel),
mile widziana znajomość programu
księgowo – kadrowego Streamsoft,
znajomość programu Płatnik;
 Operator wózka widłowego
– min. 1 rok doświadczenia, uprawnienia do obsługi wózka widłowego,
umiejętność sprawnej obsługi wózka
widłowego;
 Technolog – wykształcenie
wyższe na kierunku budownictwo,
znajomość MS Office, AutoCAD,
znajomość języka angielskiego lub
niemieckiego w stopniu podstawowym;
 Pracownik pomocniczy w produkcji – doświadczenie w pracy na
produkcji, umiejętność pracy w zespole;
 Handlowiec – wykształcenie
min. średnie, rok doświadczenia,
prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego
MS Office, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów;
 Stolarz – wykształcenie zawodowe (ZSZ lub Szkoła Rzemiosł
Drzewnych) lub kierunek stolarstwo/
stolarka budowlana lub min. 1 rok
doświadczenia, umiejętność obróbki
ręcznej i mechanicznej drewna ;
 Inżynier procesu – wykształcenie wyższe techniczne – mile widziana mechanika, produkcja, min.
1 rok doświadczenia, samodzielność
operatywność, komunikatywność,
znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego;
 Pracownik biurowy ze zna
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SA-202

FIRMA wod.-kan. z Sochaczewa zatrudni pracowników na stanowisko:
brukarz, monter instalacji sanitarnych, pracownik fiz. z prawem jazdy
kat. C, kierowca z prawem jazdy kat.
C+E, operator koparki. 660-724-937.
Sa-72

OPIEKUNKA seniorów w Niemczech - praca na lato. Wynagrodzenie do 12.000 zł w 2 miesiące. Kurs
niemieckiego od podstaw w Płocku bez żadnych kosztów. Po kursie praca gwarantowana. Tel. 519-690-460.
SA-13

ZATRUDNIĘ
695-312-047.

cieśli,

zbrojarzy.
SA-78

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E z
doświadczeniem, transport Polska Anglia. Oferujemy umowę o pracę,
atrakcyjne wynagrodzenie. Praca
od zaraz. 605-324-788.
g/464/18

SZUKAM
DORYWCZO posprzątam mieszkanie, zrobię zakupy, umyję okna osobie starszej, okolice Starówki. 695115-895.
180247

UMYJĘ okna, posprzątam mieszkanie. 600-749-913.
180661

SALON fryzjerski zatrudni fryzjerów i uczniów. 666-886-674.

g/267/18

jomością języka francuskiego –
wykształcenie na kierunku filologia
romańska, mile widziane roczne doświadczenie;
 Przedstawiciel handlowy –
wykształcenie min. średnie – mile
widziane budowlane, czynne prawo
jazdy kat. B, mile widziana znajomość rysunku technicznego, komunikatywna znajomość języka angielskiego – 1 osoba, biegła znajomość
języka niemieckiego – 1 osoba, dyspozycyjność do częstych wyjazdów
służbowych;
 Elektryk – uprawnienia SEP do
1 kV, mile widziane do 15 kV;
 Analityk ekonomiczny – wykształcenie wyższe – ekonomia/finanse lub finanse/rachunkowość lub
statystyka, znajomość Excela;
 Pracownik fizyczny – chęci do
pracy;
 Referent – wykształcenie wyższe – zarządzanie zasobami ludzkimi, ok. 2 lata doświadczenia, znajomość zagadnień z czasu pracy;
 Hydraulik – doświadczenie w
montażu instalacji wodno-kanalizacyjnych;
 Hakowy – sygnalista – uprawnienia hakowy – sygnalista;
 Malarz – doświadczenie przy
malowaniu natryskowym na mokro;
 Magazynier/ operator wózka
widłowego – operator wózków widłowych;
 Spawacz MAG 135 – uprawnienia na spawanie MAG 135;
 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie –
mile widziane doświadczenie;
 Diagnosta samochodowy –
średnie, diagnosta samochodowy;
 Ślusarz – mile widziane doświadczenie;
 Kasjer–sprzedawca – książeczka sanitarno-epidemiologiczna,
chęci do pracy;
 Monter – mile widziane doświadczenie, chęci do pracy;
 Pomocnik montera - mile widziane doświadczenie, chęci do pracy;
 Pracownik fizyczny – chęci do
pracy;
 Mechanik
samochodowy/
elektromechanik – wykształcenie
zawodowe na kierunku mechanika,
min. 3 lata doświadczenia, prawo
jazdy kat. B;
 Mechanik – mile widziane doświadczenie;



nia;


nia;

Kasjer – możliwość przyuczeKucharz - możliwość przyucze-

Osoba do koszenia trawy metodą żyłkową – prawo jazdy kat. B,
umiejętność koszenia trawy metodą
żyłkową, umiejętność sprzątania;
 Konstruktor – wykształcenie
wyższe techniczne o profilu budowa
maszyn, mechatronika, prawo jazdy
kat. B, umiejętność analitycznego
myślenia, znajomość języka angielskiego na poziomie B2, znajomość
programów AutoCad, Inventor, MS
Office;
 Pracownik hali – działy przemysłowe – wykształcenie min. zawodowe;
 Sprzedawca – wykształcenie
min. zawodowe, mile widziane doświadczenie;
 Pracownik do kompletacji towaru promocyjnego – książeczka do
celów sanitarno – epidemiologicznych;
 Magazynier - książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych;
 Monter konstrukcji stalowych
– wykształcenie zawodowe – konstrukcje stalowe, ok. 2 lata doświadczenia, podstawowe umiejętności
spawalnicze, umiejętność montażu
konstrukcji stalowych;
 Kierowca w transporcie międzynarodowym – doświadczenie
w transporcie międzynarodowym
min. pół roku, prawo jazdy kat. C+E,
uprawnienia na przewóz rzeczy;
 Pracownik sklepu internetowego – chęci do pracy, możliwość
przyuczenia;


ł

Osoba sprzątająca – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
chęci do pracy;
 Pracownik fizyczny - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 Kierowca kat. B – pracownik
ochrony środowiska - orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności, prawo
jazdy kat. B;


* Oferty ważne na
20 lipca 2018, godz. 12.00
Więcej ofert pracy
na stronie internetowej
Miejskiego Urzędu Pracy
w Płocku: www.mup.plock.eu

podstaw rysunku technicznego;
Kasjer-sprzedawca – z wykształceniem min. zawodowym;
 Fryzjer – z wykształceniem
min. zawodowym na kierunku
fryzjer, 3-letnim doświadczeniem w zawodzie oraz uprawnieniami czeladnika;
 Kierowca – z wykształceniem min. zawodowym, 3-letnim
doświadczeniem w zawodzie,
prawem jazdy kat. C+E, kursem
na przewóz rzeczy oraz znajomością języka angielskiego
i
niemieckiego w stopniu podstawowym;
 Pomocnik
elektromontera maszyn i urządzeń – z wykształceniem średnim, prawem
jazdy kat. B,C+E oraz świadectwem kwalifikacyjnym E;
 Mechanik maszyn i urządzeń (szlifierka, tokarka) – z
wykształceniem
zawodowym
mechanicznym na kierunku szlifierz, tokarz oraz rocznym doświadczeniem w zawodzie;
 Elektromonter – z wykształceniem średnim oraz prawem
jazdy kat. B;
 Kierowca C+E – z rocznym
doświadczeniem w zawodzie,
prawem jazdy kat. CE oraz kursem na przewóz rzeczy;
 Kombajnista – z prawem
jazdy kat. T oraz uprawnieniami
na kombajn.


Specjalista do spraw sprzedaży i marketingu – z wykształceniem wyższym, 5-letnim doświadczeniem w zawodzie oraz
prawem jazdy kat.B;
 Nauczyciel
przedmiotów
zawodowych (elektrycznych) –
z wykształceniem wyższym elektrycznym oraz przygotowaniem
pedagogicznym;
 Specjalista – z wykształceniem wyższym ekonomicznym
na kierunku ekonomia lub zarządzanie zasobami ludzkimi,
2-letnim doświadczeniem w zawodzie, znajomością języka angielskiego w stopniu komunikatywnym oraz mile widzianą znajomością programu SAP HR.
 Senior konstruktor – z wykształceniem wyższym technicznym na kierunku mechanika i budowa maszyn, 5-letnim doświadczeniem w zawodzie, prawem
jazdy kat. B, umiejętnościami
analitycznymi, znajomością języka angielskiego w stopniu
biegłym oraz znajomością programów Invento, Auto Cad, MS
Office;
 Specjalista do spraw logistyki – z wykształceniem wyższym;
 Sprzedawca – z wykształceniem średnim oraz mile widzianym doświadczeniem w branży
ogrodniczej;
 Pomocnik operatora badań spawów – z wykształceniem
średnim, prawem jazdy kat. B
oraz mile widzianą znajomością


Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń

ą
Pielęgniarka – Irlandia;
Lakiernik przemysłowy
Niemcy;
 Hydraulik/monter rur
Norwegia.



–
–

* Oferty ważne na
19 lipca 2018, godz. 12.00
Więcej ofert pracy
na stronie internetowej
Powiatowym Urzędzie Pracy
w Płocku:
www.pupplock.pl
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AGD-RTV

WYKOPY, niwelacje terenu,
kopanie stawów.
Roboty rozbiórkowe.
509-924-712, 501-044-011.

DOMOWE naprawy telewizorów,
sprzętu RTV. 501-061-587.

g/54/18

Sa-118a

NAPRAWA pralek automatycznych,
lodówek, zamrażarek, zmywarek.
Bieńkowski. Tel. kontaktowy: 502309-738; (24)263-67-58.

OGRODZENIA
g/146/18

SERWIS RTV Karwowski: szybko, solidnie. (24)263-44-03, 60316-88-75.

BRAMY, kraty, spawanie. 530-193825.

g/492/18

Sa-64

REMONTY

AUTO-MOTO

Ku-268

AAAUTO kupię każde, całe, rozbite. 507-539-879.

AGLAZURNIK oferuje kompleksowe usługi remontowe: glazura, terakota, gładź, malowanie, panele. 665596-513.

g/355/18

AUTO,
skup, całe, rozbite.
Złomowanie, odbiór.
602-123-360.

Ku-110

Sa-16b

SKUP aut: osobowe, dostawcze,
ciężarowe. 530-322-822.

Ku-1

SPRZEDAM

1. BIURO Projektowe:
kompletne projekty domów,
budynków gospodarczych
i usługowych z uzyskaniem
pozwolenia na budowę.
Obliczenia konstrukcji,
wizualizacje, rysunki 3D.
514-182-426.

AKUMULATORY,
Płock, Graniczna 20D
(dojazd od Otolińskiej).
603-685-664.

SA-199

FIATA 126p, kompletny, na części.
Tel. 602-477-360.
g/365/18

OPONY używane: rolnicze, ciężarowe, osobowe, Gąbin. 512-303-389.
g/500/18

USŁUGI
AUTO-KASACJA, skup samochodów do wyrejestrowania, wydajemy
zaświadczenia do wydziału komunikacji. (24)275-61-60, 691-770-972
g/483/18

KONCESJONOWANE złomowanie pojazdów w celu wyrejestrowania, możliwość odbioru 7:00 22:00. Skup aut. 602-123-360.
Sa-16a

TRANSPORT
PRZEWÓZ osób busami. Tel. 607055-616.

SA-30

BUDOWLANE

BUDOWA domów, tanio, solidnie.
Sa-76
601-417-710.
ELEKTRYK: szybko, tanio, solidnie. 25 zł punkt. Tel. 515-091-114.
180671

HYDRAULIK. 698-469-291.

g/364/18

Ku-114

DROBNE remonty od zaraz. 665957-012.
g/447/18

GLAZURA, gładź, malowanie, hydraulika. 572-836-854.

g/472/18

KAMIEŃ płukany 16x32. 660-850049.
g/513/18

ROBOTY rozbiórkowe, utylizacja
gruzu, niwelacja terenu, przyłącza
wod.-kan. 606-38-00-98.

REMONT mieszkań, domków jednorodzinnych wykona sprawnie ekipa
budowlana. Tel. 505-030-812.

ROBOTY rozbiórkowe, utylizacja
gruzu, niwelacja terenu, przyłącza
wod.-kan. Malowanie cienko i grubowarstwowo parkingów. 509-924712, 606-38-00-98.

WYMIANA dachu. Tel. 505-030-812.

TYNKI maszynowe gipsowe
i cementowo-wapienne
oraz posadzki
(z mixokreta). 502-452-907.

USŁUGI

MATRYMONIALNE
1A.PŁOCKIE Biuro Matrymonialne (oferty wyłącznie matrymonialne).
Tel. (24)263-46-39, 795-550-892,
czynne 10-18.
g/372/18

KAWALER przed pięćdziesiątką
pozna pannę lub wdowę do 45 lat, tylko poważne oferty. 603-486-389.
g/465/18

KAWALER, 37 lat, pracujący w
ochronie szuka dziewczyny. 695606-261.
g/480/18

ROLNIK, 45 lat, szuka żony, przyjaciółki. 600-646-945.

g/471/18

TYNKI maszynowe, gipsowe,
cementowo-wapienne,
posadzki. 608-150-586.

UKŁADANIE kostki brukowej pod
budowy, drogi z betonu, destruktu i
asfaltowe. Malowanie cienko i grubowarstwowo parkingów, dróg. 509924-712, 606-38-00-98.
Sa-118

WAS-KOP. Przyłącza wod.-kan.,
odwodnienia wykopów, projekty,
transport sprzętu budowlanego.
509-924-712, 606-38-00-98.
WAS-KOP. Wynajem
kruszarki, sprzedaż tłucznia
betonowego, od 25 zł/tona.
606-38-00-98, 509-924-712.

WYKOPY, kopanie stawów. Roboty rozbiórkowe. Wynajem sprzętu
(koparki, zagęszczarki, wywrotki,
ambona, frezarki). 509-924-712,
(24)261-94-44.
Sa-118d

KURSY: operator: koparkoładowarki, koparki, spycharki,
ładowarki, walców drogowych,
zagęszczarek i przecinarek do
nawierzchni dróg, spawanie
met. 111, 311, 135, 136,
141, uprawnienia „E” i „D”
(elektryczne, gazowe, cieplne),
kierowca wózków jezdniowych,
obsługa urządzeń dźwigowych,
ADR, LPG, fryzjerskie,
kosmetyczne, komputerowe
(ECDL), sprzedawca, obsługa
kasy fiskalnej, dla kierowników
i wychowawców wypoczynku,
instruktorów praktycznej
nauki zawodu, opiekun osób
starszych i niepełnosprawnych,
z zakresu kolejnictwa, systemów
fotowoltaicznych i pomp
ciepła, operator bezzałogowego
statku powietrznego (dron),
administracyjno-biurowe, BHP
oraz inne. Sprawdź szczegóły!
Zakład Doskonalenia
Zawodowego
w Płocku, ul. Ułańska 1
(osiedle Wyszogrodzka), tel.
(24)264-22-77,
www.zdz-plock.com.pl

SA-2/1

NIERUCHOMOŚCI
ATRAKCYJNA działka, Zdwórz
0,44 ha, do jeziora 40 m, ogrodzenie,
media. Sprzedam pilnie. 693-419771.

ZDROWIE I URODA

Ku-123

DOM 116 mkw. Kobyłka koło Warszawy. 534-723-287.

g/331/18

DOM 300 mkw./1300 mkw., Gąbin,
604-142-512.

g/467/18

DOM piętrowy w Matyldowie nad jeziorem Zdworskim (50 m od jeziora).
518-827-524.

Ku-113

graf

STOLARSTWO

DZIAŁKĘ 150 mkw./1300 mkw. z
domem nad jeziorem, Koszelówka.
604-142-512.

CYKLINOWANIE bezpyłowe. Solidnie, gwarancja. 504-960-515.

g/467/18

Sa-40

DZIAŁKĘ 900 mkw. z lasem, Koszelówka. 604-142-512.

USŁUGI stolarskie: schody, cyklinowanie. 605-83-00-64.

g/467/18

180669

DZIAŁKĘ budowlaną 1.900 mkw.
przy głównej szosie w Maszewie Dużym. 604-23-52-05.

FINANSE

g/490/18

BIURO Rachunkowe IN PLUS
Agnieszka Mielczarek,
Płock, Mickiewicza 10, lok. 5,
tel./fax (24)366-64-84,
93-701-707: księgi handlowe,
KPiR, ryczałt, sprawy kadrowopłacowe, rozliczenia roczne
PIT, obsługa JPK, organizacja
obrotu dokumentów w firmie.
Nr uprawnienia MF 1483/2003.

180552

SPRZEDAM wierzytelność 4100 zł
za 3000 zł. 510-770-765.

g/487/18

HANDEL
DUŻY wybór, niskie ceny. Sprzedaż
i dostawa wykładzin dywanowych
i PCV. Płock, Norbertańska 3, tel.
(24)364-00-60, 7.00-18.00.
SA-97

KREDYTY
CHWILÓWKI. 733-888-798.

KURSY

SPRZEDAM

MEDYCYNA

g/388/18

Sa-118f

26 Tygodnik Płocki

SZYBKIE pożyczki gotówkowe,
bez wychodzenia z domu. 503-189847; 539-000-050. RRSO: 1971,3%,
www.mildum.pl Pożyczek udziela:
MILDUM sp. z o.o.

Ku-112

Sa-118b

Sa-118c

g/504/18

g/916/17

g/330/18

a-118g

Sa-101

GŁADŹ, malowanie, tapetowanie,
panele podłogowe i inne. 576-586040.

g/506/18

g/449/18

Ku-117

g/43/18

GŁADŹ, malowanie. 662-209-815.

USŁUGI ziemne koparko-ładowarką. Tanio. 692-873-116.

PRZYDOMOWE
oczyszczalnie ścieków.
Usługa z materiałem.
Przepompownie.
Odwodnienia. Przyłącza
wod.-kan. 796-812-770.

GŁADZIE bezpyłowe, malowanie,
tapetowanie, remonty. Solidnie.
606-603-259.

MALOWANIE, struktury elewacji.
504-22-40-40.

g/903/17

SPRZEDAM

STYROPIAN, wełna:
promocja. 601-257-239.

DOCIEPLENIE budynku. Tel. 505030-812.

g/518/18

ROLNICY, kredyty. 732-888-018.

Sa-95

ADAPTACJA poddaszy, pełen zakres remontów. Wieloletnie doświadczenie. Tel. 880-607-422.

KUPIĘ

g/504/18

POŻYCZKA NA DOWÓD. Bez zaświadczeń, minimum formalności.
Zadzwoń: (32)706-10-89.
Sa-176

BALUSTRADY, bramy, ogrodzenia
stalowe. 608-375-245.

SA-38

KREDYTY z komornikiem. 733888-798.

DZIAŁKĘ budowlaną 1000 mkw.,
Maszewo nad Wisłą. 692-015-476.
g/442/18

DZIAŁKĘ budowlaną 1198 mkw.,
ustalone warunki zabudowy, woda,
prąd. Kamionki, 509-213-106.

NAUKA

g/461/18

BEZPŁATNA nauka:
Szkoła Podstawowa; Branżowa
Szkoła I stopnia;
Szkoły Policealne;
Liceum Ogólnokształcące
(dla dorosłych).
Zapraszamy:
Zakład Doskonalenia
Zawodowego
w Płocku, ul. Ułańska 1
(osiedle Wyszogrodzka), tel.
(24)264-22-77,
www.zdz-plock.com.pl

DZIAŁKĘ budowlaną 726 mkw. z
fundamentem, ogrodzona, wszystkie
media, Płock. 609-553-239.

JĘZYK polski: matura, korekta wydawnictw i prac dyplomowych. 606471-202.

DZIAŁKĘ za Szpitalem Wojewódzkim. Piękny widok na Wisłę, tegoroczne nasadzenia drzewek i krzewów owocowych. (24)263-27-43.

SA-2

wkgr

g/504/18

KONSOLIDACJE 0 % kredytów.
732-888-018.

ZATRUDNIĘ uczniów w zawodzie
fryzjer. 666-886-674.

g/504/18

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń

g/267/18

g/488/18

DZIAŁKĘ budowlaną 850 mkw., ul.
Zdziarskiego 18. 504-141-917, 518098-728.
180668

DZIAŁKĘ budowlaną w Cekanowie, z fundamentem, 2232 mkw. w
tym las, wszystkie media, ogrodzona,
1,5 km od Płocka. 518-827-524.
graf

g/486/18

GARAŻ w budynku 7-piętrowym, ul.
Rutskich, parter, ochrona. (24)263g/486/18
27-43.
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KALINOWA 33: dwa domy. 730570-884.

NAWOZY WAPNIOWE
„SILOPOL Płock” Sp. z o.o.
oferuje: nawozy wapniowe
tlenkowe, węglanowe
(magnezowe). Gwarantujemy:
najniższe ceny, sezonowe
upusty, możliwość rozliczania
kompensatą. Zamówienia,
doradztwo. 502-471-796.

g/499/18

KAWALERKĘ 20 mkw., IV piętro.
797-205-439.
g/489/18

KAWALERKĘ do remontu, IV
p., Słowackiego 8, Płock. 796-606101.

Sa-177

g/510/18

KAWALERKĘ. 881-412-431.

PŁUG Brix 4-skibowy, zabezpieczenia sprężynowe. Cena 6700 zł.
603-601-812.

g/477/18

MIESZKANIE 30 mkw. na osiedlu
Międzytorze. 604-777-814.

Ku-128a

PRZEGRODY dla bydła, wyciągi linowe do obornika. 608-375-245.

g/484/18

MIESZKANIE umeblowane w Płocku. 696-050-840.

g/146/18

PRZYCZEPY wywrotki,
C-355. 798-918-058.

g/514/18

NIERUCHOMOŚĆ, Stary Rynek,
Płock. 692-138-152.
POSIADŁOŚĆ, działki, Radzanowo. 510-077-616, 696-387-921.

g/515/18

ROZSIEWACZ do wapna Piast
RCW-3, sprawny. Cena 23500 zł.
603-601-812.

g/509/18

g/474/18

SPRZEDAM/WYNAJMĘ mieszkanie 60 mkw., Podolszyce Południe.
696-508-096.

g/503/18

WYNAJMĘ
DO wynajęcia mieszkanie. 660-850049.
g/512/18

DO wynajęcia mieszkanie. 665-957012.

g/447/18

KAWALERKĘ. 881-412-431.

g/477/18

POSIADAM do wynajęcia kawalerkę, ul. Słowackiego, umeblowana.
604-777-814.

g/516/18

PSZENICĘ Patra, Hondia. Zbiór
2017. 606-330-901.

g/462/18

SIEDLISKO 30 arów, Ślepkowo.
789-452-154.

Ursusa

ROLNICZE

C-328, C-330, C-355, C-360, C-380,
T-25 Władimirec, Ferguson 255,
mogą być niekompletne, do remontu,
bez dokumentów. 502-939-200.
g/444/18a

KUPIĘ bydło
pourazowe, chude.
508-869-814.

SIANO i słomę. (24)23-14-438.

SPRZEDAM

g/494/18

1,14 ha Ciółkowo. 505-091-366.

Ku-116

SŁOMĘ w belach 400 szt. 603-323722.

g/507/18

1.PSZCZOŁY, 10 rodzin. Ule warszawskie poszerzone. Przekażę swoje
doświadczenie w prowadzeniu pasieki. 518-827-524.

Ku-97

Ku-4

PRZYJMĘ ziemię w dzierżawę na
dobrych warunkach. 502-858-252.
g/502/18

SKUP całoroczny zboża,
rzepaku, kukurydzy,
bobiku, grochu, łubinu.
Płatne w dniu załadunku.
609-521-837.

Sa-39

RADCA prawny na Podolszycach szeroki zakres usług prawnych. Tel.
606-686-864.
Sa-41

WRÓŻENIE. 605-546-401.

g/114/18

g/390/18

Sa-35

SKUP zboża, bobiku, kukurydzy,
grochu, łubinu. Ilości min. 20 t. Zapewniam transport. Tel. 504-082106.
180672

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
DOMKI na Mazurach k. Mikołajek,
60 zł/doba cały domek. (24)364-2750, 606-708-654, 602-33-85-84.
p/550/18

HOLENDERSKIE domki letniskowe koło Grabiny. 606-44-74-23.

USŁUGI
WYMŁÓCĘ zboża i rzepaki kombajnem New Holland CX-6090, stół
wysuwany Vario, kosy boczne, z rozrzutnikiem plew. 668-617-160.

RÓŻNE

2,65 ha ziemi w Mańkowie, 245.000
zł, oferta dla zdecydowanych. 882845-877.

ODNAWIANIE wanien. 600-979826.

WYCINKA drzew, przycinanie gałęzi. Cena do negocjacji. 695-049-417.

Ku-107

graf

drgr

USŁUGI I INNE

KUPIĘ ciągniki rolnicze i maszyny
rolnicze. Tel. 516-748-883.

Ku-128

SUKNIĘ ślubną MoriLee,
model 1606, kolor ivory,
rozmiar 42. Cena do
uzgodnienia. 605-613-600.

g/500/18

SPRZEDAM lub wynajmę przyczepy campingowe, domki holenderskie.
512-303-389.
g/500/18

TOWARZYSKIE
1. Atrakcyjna szatynka, biust „5”.
664-523-049.

KUPIĘ

g/405/18

g/508/18

502-939-307: masaże.

7,07 ha gruntów ornych klasy IV/V
oraz 0,65 ha pastwisk w Zdziarze
Małym, gm. Staroźreby, działkę
nr 130. Cena 300.000 zł. Tel. 697790-925.

511-942-181: masaż.
513-515-072: miły masaż.

g/493/18

g/493/18

g/484/18

Ku-99

g/493/18

POSIADAM do wynajęcia nowe
mieszkanie M-3, centrum miasta,
urządzone, wyposażone oraz garaż,
obiekt ogrodzony. 663-433-074.

C-330, pług 2-skibowy, brony „4”.
660-184-778.

ATRAKCYJNA brunetka, domowa
cicha atmosfera, gwarantowana dyskrecja. 791-409-697.

g/446/18

WYDZIERŻAWIĘ plac utwardzony, ogrodzony, waga 20t, Gąbin. Tel.
602-477-360.
g/365/18

WYNAJMĘ stancję. 501-168-027.

g/495/18

g/475/18

TANIE pokoje z łazienkami. 665957-012.
g/447/18

DOMATORKA. 504-912-888.

g/473/18

g/478/18

CIĄGNIK MF-255, pierwszy właściciel, 1989 r., stan bdb., kombajn
buraczany Neptun, stan bdb. 609615-921.

MASAŻYSTKI: 513-515-621.

CIĄGNIK Same-Silwer 110, rozsiewacz Piast. 515-719-715.

SPRZEDAM fermę kurzą. 576-812180.

BUTLE do Migo-Matu C02, Mix,
Argon. Tel. 602-477-360.
g/365/18

PRACA dla pań: 516-118-394.
ZADZWOŃ. 507-602-378.

g/493/18

g/470/18

Ku-126

CIĄGNIK Ursus MF-235 z turem,
widły do bel, szufla do śniegu. 518367-860.

SPRZEDAM słomę, gmina Załuski,
przy trasie E-7. 608-764-383.

g/485/18

Ku-124

CZĘŚCI używane C-328, C-330,
C-4011, C-355, C-360, C-380, MTZ80, MTZ-82, T-25 Władimirec. 88035-38-19.

WAPNO nawozowe węglanowe z
magnezem lub bez. Bardzo dobra
jakość. Dostawy od 1 tony do 27
ton. Konkurencyjne ceny. Tel. 661722-887.

g/444/18

g/493/18

SPRZEDAM

g/505/18

Sa-206

NOCLEGI

g/491/18

C-360, pług 2-skibowy. 534-644-100.

Ku-63

GOSPODARSTWO rolne 33 ha
z budynkami lub same budynki,
Białyszewo Towarzystwo,
przy trasie Sierpc-Płock.
501-027-773.

Sa-171

GOSPODARSTWO rolne 6,15 ha.
794-052-828.
g/452/18

OPAŁ
DREWNO kominkowe, opałowe, sezonowane. (24)276-18-55.

GRUNTY rolne o pow. 7 ha, Stanisławowo gm. Drobin. Tel. 516-503629.

g/36/18

180670

DREWNO kominkowe, opałowe.
789-346-487.

JAŁÓWKI wysoko cielne. 662-797305.

g/36/18

Ku-127

KNURKI, loszki hodowlane. 508984-463.

ZAMIENIĘ obornik indyczy za słomę. Sucha spod dachu. Potrzeba ok.
200 balotów. Współpraca wieloletnia.
Okolice Rogozina. Tel. 691-406-730.
Ku-125

ZBOŻE mieszankę. 782-431-797.

g/497/18

ZŁOŻA torfu sprzedam. 504-097049.
g/466/18

KUPIĘ
AA. C-28, C-330, C-360, T-25, MF,
Zetory, MTZ, każdy ciągnik; kombajny zbożowe, ziemniaczane; prasy,
przyczepy, każdy sprzęt. 507-595372.
g/516/18

Ku-29

KOMBAJN Bizon, 1982 r., w całości
lub na części, 7500 zł. 507-959-372.
g/517/18

ŁADOWARKĘ Sambron, 18.500
zł, ładowacz cyklop, Orkan. 507959-372.

g/516/18

NASIONA traw kurpówki, mam
około 2500 kg. 603-601-812.
Ku-128b
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sport
Szachowa rywalizacja w Plocku

Mistrzyni z G¹bina
na podium zdecydowa³a punktacja pomocnicza Buchholza. Aleksandra
kontrolowa³a sytuacjê od pocz¹tku
do koñca turnieju, odnios³a osiem
zwyciêstw i tylko raz zremisowa³a.
Zawody rozpoczê³y siê od zwyciêstw faworytów w I rundzie.
W II rundzie turnieju zanotowano
niespodziankê. Aleksander Majchrzak graj¹c bia³ymi, wygra³ z jednym z faworytów, rozstawionym
z nr 2 na liœcie startowej – Kornelem

Archiwum

W Zespole Szkó³ Technicznych
w P³ocku rozgrywane by³y Otwarte Mistrzostwa P³ocka Juniorów
w Szachach Klasycznych. Turniej
mia³ charakter ogólnopolski, rozgrywany by³ systemem szwajcarskim, na dystansie 9 rund, z tempem 60 min +30 sek dodawanych
po ka¿dym ruchu na partiê dla zawodnika. W zawodach wziê³o
udzia³ 22 zawodników z P³ocka
i innych miejscowoœci.

Mistrzyni¹ P³ocka zosta³a Aleksandra Szczypawka, reprezentuj¹ca
PUKS Miko³aj G¹bin, uzyskuj¹c 8,5
z 9 punktów mo¿liwych do zdobycia. II miejsce wywalczy³ Kornel Garwacki, reprezentuj¹cy UMKS Na Piêterku Poznañ, a III – Wiktor Dutkiewicz z P³ocka. Obydwaj zawodnicy
zdobyli po 7 punktów i o miejscu

Garwackim z Poznania. Jak siê póŸniej okaza³o, by³a to jedyna pora¿ka
Kornela w turnieju.
Pozostali faworyci nie zawodzili.
Po trzech rundach na czele tabeli byli Aleksandra Szczypawka i Wiktor
Dutkiewicz z kompletem wywalczonych punktów. Trzeci by³ Micha³
Kolankiewicz ze strat¹ pó³ punktu.

Œwiatowe Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej

Tym razem w Jerozolimie

UMP

Po raz 24. reprezentacja m³odych p³ockich sportowców weŸmie udzia³ w Œwiatowych Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej, które
w tym roku rozegrane zostan¹
w Jerozolimie.
Wœród 1500 sportowców z ca³ego
œwiata, m³odych ludzi w wieku
od 12 do 15 lat, o medale walczyæ
bêdzie 18 p³occzan, którzy bêd¹ rywalizowaæ w trzech dyscyplinach:
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koszykówce ch³opców, p³ywaniu
i lekkiej atletyce. Igrzyska odbêd¹
siê w dniach 29 lipca – 3 sierpnia.
Obok 18 sportowców do Jerozolimy wyjedzie trzech trenerów oraz wiceprezydent Roman
Siemi¹tkowski i szefowa delegacji Dorota Bartuœ. M³odzi
sportowcy otrzymali nominacje
z r¹k prezydenta Andrzeja Nowakowskiego.

W czwartej rundzie Ola gra³a bia³ymi w³aœnie z Wiktorem. Pocz¹tek
partii by³ wyrównany, obie strony
dok³adnie realizowa³y za³o¿enia debiutowe, losy partii przes¹dzone zosta³y w czêœci œrodkowej partii. Ola
zdoby³a przewagê pozycyjn¹, a nastêpnie materialn¹ i doprowadzi³a
do wygranej koñcówki.
W VI rundzie Kornel Garwacki
z Poznania wywalczy³ cenny remis
z Ol¹ i w³¹czy³ siê do walki o medale.
Po kolejnych dwóch rundach
uk³ad tabeli nie zmieni³ siê.
W rundzie ostatniej pad³y rozstrzygniêcia dotycz¹ce kolejnoœci medalowej. Kornel Garwacki
zremisowa³ z Micha³em Paczkowskim z G¹bina i z 7 punktami
zaj¹³ II miejsce, Wiktor wygrywaj¹c z Sar¹ Gaæ-Mytych reprezentuj¹c¹ klub z Wielkopolski
Koronê Zakrzewo, zrówna³ siê
punktami z Kornelem, ale przez
uzyskan¹ gorsz¹ punktacjê pomocnicz¹ zaj¹³ III miejsce na podium. Ola Szczypawka wygra³a
kolejn¹ swoj¹ partiê, tym razem
z Rafa³em Spychalskim z ¯uromina i zosta³a mistrzyni¹.
– Turniej by³ bardzo udany, partie
by³y zaciête, zawodnicy wykonywali
odwa¿ne ataki. O wynikach decydowa³o dok³adne liczenie wariantów
w grze œrodkowej i dobra znajomoœæ
koñcówek szachowych – oceni³
po mistrzostwach jeden z organizatorów Grzegorz Potkañski.
W czasie 5-dniowych zawodów dodatkowo zosta³ rozegrany Turniej Blitza, w którym wziê³o udzia³ 14 chêtnych uczestników turnieju g³ównego.
Zawody wygra³a Ola Szczypawka,
drugi by³ Wiktor Dutkiewicz, a trzeci
Kamil Ma³achowski z Bielska.
Oprócz zmagañ szachowych organizatorzy zaproponowali m³odym szachistom dodatkowe atrakcje. Zwie-

Reprezentacja P³ocka w koszykówce – trener Mariusz B³aszczyk oraz zawodnicy: Mateusz Konefa³, Igor Mateusz Grabiñski, Jakub Biernat, Hubert £abiñski, Micha³ Opolski, Aleksander Lewandowski, Szymon Bromka i Karol Stanis³aw Trzeciak.
P³ywanie, trener – Piotr Przyborowski oraz zawodnicy: Aleksandra
Sabina D¹bkowska, Otylia Januszewska, Jakub Grabowski, Oliwier
Lewandowski, Alan Miko³ajczyk
i Jerzy Nikodem Stachurski.
Lekkoatletyka, trener – Kinga Anna Nisztor i zawodnicy: Filip Cybulski, Zuzanna Maœlana, Emilia Marta
Rychlewska i Mateusz Atlak. Jol.

dzano P³ock, odby³ siê rejs statkiem
turystycznym po Wiœle, byli w ZOO
i Muzeum Muzeum Mazowieckim.
W przerwach miêdzy rundami uczestnicy turnieju rozgrywali mecze koszykówki oraz tenisa sto³owego.
W Otwartych Mistrzostwach
P³ocka Juniorów w Szachach Klasycznych trzech zawodników uzyska³o normy na wy¿sze kategorie
szachowe. Micha³ Kolankiewicz
zdoby³ III, Karol Cojnacki – IV,
a najm³odszy uczestnik turnieju Tomasz Grochulski – V kategoriê regionaln¹.

Klasyfikacjê zawodników z rankingiem do 1600 PZSzach wygra³
Sebastian Myœliwiec, reprezentuj¹cy PUKS Miko³aj G¹bin, klasyfikacjê z rankingiem do 1400 PZSZach Patrycja Sobótka z P³ocka,
a klasyfikacjê z rankingiem
do 1200 PZSZach Karol Chojnacki
z Nowego Gulczewa.
Uczestnicy i ich opiekunowie
wystawili organizatorom wysokie
oceny za organizacjê mistrzostw,
za ciekawe atrakcje i obiecali wróciæ za rok.
Jol.

14 dru¿yn wyst¹pi w PGNiG Superlidze

Z Vive zagramy w P³ocku
17 paŸdziernika
W sezonie 2018/2019 PGNiG
Superliga zagra w nieco zmienionej formule. Nie bêdzie dwóch,
a tylko jedna tabela zbiorcza.
W rundzie fina³owej, graj¹c w systemie pucharowym, zagra najlepsza ósemka, a pozosta³e dru¿yny
zagraj¹ o utrzymanie.
Zdaniem prezesa PGNiG Superligi, Marka Janickiego, konieczne by³o uproszczenie systemu rozgrywek,
by jednoczeœnie podtrzymaæ emocje
do samego koñca. – To by³o nasze
g³ówne za³o¿enie. Usunêliœmy punkt
bonusowy i podzia³ na grupy, który
wprowadza³ spore zamieszanie
wœród kibiców. Wracaj¹ spadki,
a najlepsze dru¿yny z 1. ligi mog¹
zagraæ w Superlidze. Zmiana systemu jest podyktowana miêdzy innymi
wol¹ kibiców, którzy s¹ dla nas najwa¿niejsi – wyjaœni³.
W tegorocznej edycji PGNiG Superligi zagra 14 dru¿yn: PGE VIVE
Kielce, Orlen Wis³a P³ock, Azoty-Pu³awy, Gwardia Opole, NMC
Górnik Zabrze, KS SPR Chrobry
G³ogów, Energa MKS Kalisz, Wybrze¿e Gdañsk, MMTS Kwidzyn,
MKS Zag³êbie Lubin, Piotrkowianin
Piotrków Trybunalski, SPR Stal
Mielec, Sandra Spa Pogoñ Szczecin
oraz Spójnia Gdynia.
Zasady punktowania: za zwyciêstwo dru¿yna otrzymuje 3 pkt,
za wygran¹ po rzutach karnych – 2
pkt, za przegran¹ po rzutach karnych
– 1 pkt, a za przegran¹ – 0 pkt.

i rewan¿. Na podstawie klasyfikacji
po zakoñczeniu rundy zasadniczej
dru¿yny, które zajê³y miejsca
od I do VIII, uczestnicz¹ w rundzie
fina³owej, a dru¿yny z miejsc od IX
do XIV – w rundzie spadkowej.
P³ockich kibiców znacznie mniej
interesuje runda spadkowa, dlatego
nie bêdziemy jej szczegó³ów wyjaœniaæ. Warto tylko wiedzieæ, ¿e zespó³ z XIII miejsca graæ bêdzie
w rundzie bara¿owej o utrzymanie
siê w PGNiG Superlidze. Zespó³
z miejsca XIV opuszcza najwy¿sz¹
klasê rozgrywkow¹.
Rozgrywki sezonu 2018/2019
rozpoczn¹ siê 31 sierpnia. W pierwszej kolejce Orlen Wis³a zagra
z Energ¹ MKS Kalisz. W Orlen Arenie p³ocka dru¿yna zaprezentuje
siê 8 wrzeœnia, w meczu z SPR Stal
Mielec.
Pierwsza runda zakoñczy siê meczem 13. serii, zaplanowanym na 1
grudnia z Azotami Pu³awy. Niew¹tpliwie najciekawszy pojedynek
pierwszej rundy czeka kibiców 17
paŸdziernika, w œrodê, kiedy to p³occzanie w Orlen Arenie podejmowaæ
bêd¹ PGE Vive Kielce.
Runda rewan¿owa rozpocznie
siê 8 grudnia i potrwa do 3 kwietnia 2019 roku. Pojedynek rewan¿owy z zespo³em z Kielc odbêdzie
siê 9 marca. W fazie fina³owej najpierw rozegrane zostan¹ mecze: 8-1,
zaplanowany na 16 kwietnia, dzieñ
póŸniej 5-4, 23 kwietnia odbêdzie

Terminarz meczów Orlen Wisły
1 wrzeœnia
8 wrzeœnia
15 wrzeœnia
22 wrzeœnia
29 wrzeœnia
6 paŸdziernika
13 paŸdziernika
17 paŸdziernika
3 listopada
10 listopada
17 listopada
24 listopada
1 grudnia

Energa Kalisz – Orlen Wis³a
Orlen Wis³a – SPR Stal Mielec
KS SPR Chrobry G³ogów – Orlen Wis³a
Orlen Wis³a – Wybrze¿e Gdañsk
Gwardia Opole – Orlen Wis³a
Orlen Wis³a – NMC Górnik Zabrze
Spójnia Gdynia – Orlen Wis³a
Orlen Wis³a – PGE Vive Kielce
Sandra Spa Pogoñ Szczecin – Orlen Wis³a
Orlen Wis³a – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski
MMTS Kwidzyn – Orlen Wis³a
MKS Zag³êbie Lubin – Orlen Wis³a
Orlen Wis³a – KS Azoty Pu³awy

Najwa¿niejsze zmiany to: odejœcie od podzia³u na grupy, likwidacja punktów bonusowych i powrót
do prostej punktacji.
W rundzie zasadniczej dru¿yny
rozgrywaj¹ zawody systemem ka¿dy z ka¿dym, mecz i rewan¿. Spotkania w rundzie zasadniczej musz¹
siê zakoñczyæ zwyciêstwem jednej
z dru¿yn, a je¿eli w podstawowym
czasie gry ich rezultat jest nierozstrzygniêty, to zarz¹dza siê rzuty
karne. Bramek w nich zdobytych nie
zalicza siê do wyniku koñcowego
i nie s¹ one uwzglêdniane w kryteriach ustalania klasyfikacji dru¿yn
w trakcie rozgrywek i po ich zakoñczeniu.
Runda fina³owa rozgrywana jest
systemem pucharowym, w którym
zostan¹ rozegrane dwumecze: mecz

siê mecz 7-2, a dzieñ póŸniej 6-3.
Od 27 kwietnia bêd¹ rozgrywane
mecze rewan¿owe fazy fina³owej.
Pojedynki pó³fina³owe zaplanowano
na 14 i 15 maja, a rewan¿owe na 18
i 19 maja.
Spotkanie o br¹z odbêdzie siê 21
maja, rewan¿owy 25 maja, zaœ 22
maja i 26 maja pojedynek na szczycie, po którym zwyciêzcy otrzymaj¹
z³ote medale i przez kolejny sezon
bêd¹ siê mogli cieszyæ tytu³em mistrzów Polski.
Warto pamiêtaæ, ¿e te daty
na pewno ulegn¹ zmianie, ze wzglêdu na udzia³ polskich zespo³ów
w europejskich pucharach.
Terminy rundy rewan¿owej: 8
grudnia, 30 stycznia, 2, 9, 16 i 23 lutego, 2, 9, 13, 16, 23 i 30 marca
oraz 3 kwietnia.
Jol.
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Sezon zapowiada siê
emocjonuj¹co
Na poniedzia³ek 23 lipca nowy
trener Orlen Wis³y P³ock Xavi Sabate ustali³ termin spotkania ca³ej
dru¿yny i rozpoczêcie okresu
przygotowawczego do nowego sezonu. W P³ocku zameldowali siê
wszyscy zawodnicy, z wyj¹tkiem
kontuzjowanych. W pierwszych
zajêciach uczestniczyli nowi pi³karze Orlen Wis³y.
Ostatni raz tytu³ mistrza Polski
Orlen Wis³a wywalczy³a w 2011 roku. Od tamtej pory Vive zabiera³o
p³occzanom wszystko, co by³o
do wygrania, triumfowa³o w Lidze
Mistrzów, budowa³o dru¿ynê.
W tym sezonie p³ocka ekipa po raz
kolejny bêdzie chcia³a zdetronizowaæ rywala, powalczyæ o tytu³ mistrza Polski, o Puchar Polski, a byæ
mo¿e o awans w fazie pucharowej
w Lidze Mistrzów.
Po zdobyciu tytu³u wicemistrza
Polski, 4 czerwca zawodnicy Orlen
Wis³y zakoñczyli sezon 2017/2018.
Z dru¿yny odeszli: Šime Iviæ
(Mieszkow Brzeœæ), Valentin Ghionea (Sporting Lizbona), Maciej Gêbala (SC DHfK Lipsk) i Gilberto
Duarte (Barcelona Lassa).
W zajêciach okresu przygotowawczego bêd¹ uczestniczyæ, obok
dotychczasowych zawodników Orlen Wis³y, tak¿e nowe nabytki dru-

¿yny: Renato Suliæ, Ondrej Zdrahala, ¯iga Mlakar oraz trzech wychowanków p³ockiego klubu, którzy
maj¹ ju¿ za sob¹ debiut w dru¿ynie:
Mateusz Góralski i koñcz¹cy wiek
juniora Pawe³ Kowalski i Damian
WoŸniak. Przygotowaniami kierowaæ bêdzie nowy trener dru¿yny Xavier Sabate.
Udzia³u w treningach w pe³nym
zakresie nie wziêli: Tomasz Gêbala, który po zakoñczeniu rehabilitacji po zerwaniu wiêzade³ krzy¿owych wróci do treningów dopiero
w styczniu 2018 i Nemanja Obradovic, który prawdopodobnie nie
bêdzie gotów na pocz¹tek rozgrywek ligowych.
Skoro dwóch ludzi wypada, przynajmniej na pocz¹tek sezonu ze
sk³adu, to klub musi siê rozejrzeæ
za dodatkowymi wzmocnieniami.
Nie jest wykluczone, ¿e lista
wzmocnieñ na sezon 2018/2019 zostanie rozszerzona. Klub ma zabezpieczone œrodki na ten cel, ale miesi¹c przed rozpoczêciem rozgrywek
nowego sezonu trudno bêdzie znaleŸæ wartoœciowego zawodnika, który zechce zmieniæ adres zamieszkania na p³ocki.
Zawodnicy Orlen Wis³y stawili
siê w Orlen Arenie 23 lipca. Przez
ca³y czas okresu przygotowañ bêd¹

trenowaæ na w³asnych obiektach,
poza P³ock wyjad¹ jedynie na turniej
i mecze kontrolne.
Na 11 sierpnia zaplanowano pojedynek kontrolny z Gwardi¹ Opole,
a w dniach od 17 do 19 sierpnia
udzia³ w mocno obstawionym turnieju Szczypiorno Cup w Kaliszu.
V Turniej Szczypiorno Cup 2018
zaplanowany jest w dniach 17-19
sierpnia w hali Kalisz Arena, gdzie
poza gospodarzami – zespo³em
MKS-u Kalisz – zagraj¹ czo³owe zespo³y PGNiG Superligi. W tym roku, obok mistrza Polski PGE Vive
Kielce, wicemistrza Orlen Wis³a
P³ock oraz KS Azoty Pu³awy, MKS
Zag³êbia Lubin, Górnika Zabrze
oraz MMTS Kwidzyn, wyst¹pi ekipa Motoru Zaporo¿e z Ukrainy.
Na ostatni weekend sierpnia wyznaczono terminy dwóch sparingów,
prawdopodobnie odbêdzie siê wtedy
tak¿e prezentacja dru¿yny na nastêpny sezon. Kibice bêd¹ mieli okazjê
poznaæ tak¿e nowego trenera Xavi
Sabate.
Rozgrywki ligowe rozpoczn¹ siê
w pierwszy weekend wrzeœnia, choæ
na razie nie ma potwierdzenia tego
terminu. Spotkania grupy D Ligi mistrzów, w której o punkty walczyæ
bêdzie Orlen Wis³a, odbêd¹ siê w tygodniu od 12 do 16 wrzeœnia. Jol.

Zwyciêzcy PGNiG Kocham Rêczn¹ na Orliku

Na zgrupowaniu w P³ocku
Kocham Rêczn¹ na Orliku rozwijali
swoje umiejêtnoœci.
Na ponad 30-osobow¹ grupê w ramach Letniej Akademii M³odych
Or³ów czeka³o wiele atrakcji – turnieje pi³ki rêcznej na hali oraz
na piasku, wyk³ady dotycz¹ce zdrowego od¿ywiania, zajêcia specjali-

zawodnicy poczuli siê jak na prawdziwym zgrupowaniu kadry Polski.
W Pucku i P³ocku spotykali siê
z zawodnikami PGNiG Superligi
i seniorskiej reprezentacji Polski,
mieli tak¿e wiele mo¿liwoœci
sprawdzenia swoich sportowych
umiejêtnoœci – mówi³ o campie

Archiwum

Wielki fina³ zmagañ o miano
najlepszych dzieciêcych szczypiornistów w Polsce zakoñczy³ siê ponad miesi¹c temu w Kaliszu. Mistrzami okaza³y siê ekipy z województwa kujawsko-pomorskiego
wœród dziewcz¹t i województwa
opolskiego wœród ch³opców.

W lipcu osiem najlepszych zespo³ów wziê³o udzia³ w specjalnych sportowych campach, które
s¹ nagrod¹ za zdobycie najwy¿szych miejsc. Trenerami zespo³ów w Pucku i P³ocku s¹ reprezentanci Polski – Arek Moryto
i Jan Czuwara oraz Micha³ Daszek i Przemys³aw Krajewski.
Pierwsze spotkanie z reprezentantami Polski odby³o siê nad morzem,
kolejne w³aœnie zakoñczy³o siê
w P³ocku, gdzie finaliœci PGNiG
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styczne z pi³ki rêcznej, wycieczki
i zwiedzanie P³ocka oraz zajêcia medialne, podczas których bêd¹ siê
uczyæ, jak udzielaæ wywiadu
przed kamer¹. Ka¿dy powo³any
otrzyma równie¿ sprzêt sportowy
z logo projektu PGNiG Kocham
Rêczn¹ na Orliku.
– Dla najlepszych m³odych
szczypiornistów by³o to pierwsze
spotkanie z profesjonaln¹ pi³k¹
rêczn¹. Fundacja Or³y Sportu
przygotowa³a wiele atrakcji, aby

£ukasz Strzelecki, prezes zarz¹du
Fundacji Or³y Sportu.
Przed m³odymi pi³karzami rêcznymi
pozostanie ju¿ tylko ostatni etap – wielka lekcja WF szczypiorniaka, która odbêdzie siê w Warszawie 21 wrzeœnia.
Projekt PGNiG Kocham Rêczn¹
na Orliku realizowany jest przez Fundacjê Or³y Sportu przy wsparciu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Zwi¹zku Pi³ki Rêcznej w Polsce oraz PGNiG Superligi.
Jol.

Micha³ Miku³a najlepszym tenisist¹
wœród juniorów

Marzy teraz
o US OPEN
W Bytomiu rozegrane zosta³y
Mistrzostwa Polski do lat 18 w tenisie ziemnym. Jedynym reprezentantem P³ocka by³ Micha³ Miku³a, który wywalczy³ dwa z³ote
medale, w grze indywidualnej
i deblowej oraz br¹zowy w mikœcie. – Jestem ju¿ trochê zmêczony
sezonem, ale jak pomyœlê, ¿e na koniec roku jest US OPEN, to od razu
inaczej do wszystkiego podchodzê.
Mam nadziejê, ze moje marzenie siê
spe³ni – powiedzia³ po mistrzostwach Micha³.
Z zawodnikiem Integracyjny
Klub Tenisa P³ock rozmawialiœmy,
gdy walczy³ ju¿ na nastêpnym turnieju o kolejne punkty rankingowe. – Nie mia³em mo¿liwoœci, by
siê specjalnie przygotowaæ do mistrzostw, bo od pó³tora miesi¹ca
tylko je¿d¿ê z turnieju na turniej.
To moje czwarte zawody z rzêdu.
W turnieju indywidualnym by³em
rozstawiony z nr 1, w deblu z Tomaszem Dudkiem. W mikœcie, startuj¹c z Weronik¹ Pociej, chcia³em
po prostu zobaczyæ, jak to wygl¹da. Debiutowa³em i wywalczy³em
br¹zowy medal – mówi³, obserwuj¹c z trybun przed swoim meczem
rywalizacjê kolegów w turnieju
w Niemczech.
Do zdobycia tytu³u mistrza Polski
do lat 18, a jest to ostatni rok Micha³a w tej kategorii wiekowej, musia³
wygraæ piêæ meczów. Do z³otego
medalu w deblu trzeba by³o pokonaæ
cztery pary, a w mikœcie zagrali
z Weronik¹ trzy mecze.
Tytu³ mistrza Polski juniorów
Micha³ zdoby³ po raz drugi w swojej karierze. Przed rokiem by³ najlepszy w zimowych mistrzo-

Archiwum

W poniedzia³ek pi³karze rêczni rozpoczêli przygotowania

stwach, teraz potwierdzi³ swój prymat wœród rywali w letnich zawodach. W zimowych mistrzostwach
w tym roku nie startowa³ z powodu
kontuzji.
– Wszyscy startuj¹cy w mistrzostwach dobrze siê znamy, wiemy
o swoich s³abych stronach, bo w sezonie wiele razy spotykamy siê
na kortach. Do ka¿dego meczu trzeba siê przygotowaæ indywidualnie
i wykorzystaæ swoje mo¿liwoœci.
Nieskromnie powiem, ¿e by³em faworytem turnieju, ale wcale nie by³o
³atwo – zapewnia³.
Kilka dni temu œwiat obieg³a sensacyjna wiadomoœæ, ¿e Iga Œwi¹tek
wygra³a juniorski Wimbledon
na trawie. To ogromny sukces polskiej zawodniczki. W jej œlady
chcia³by pójœæ Micha³, dla którego
ten sezon jest ostatni¹ szans¹, by
w kategorii junior wpisaæ siê do kronik polskiego tenisa.
Jol.

Zapraszamy na trybuny
Piłka nożna
Ekstraklasa
29 lipca, godz. 15.30: Górnik
Zabrze – Wis³a P³ock,
27 lipca, godz. 18.00: Lechia
Gdañsk – Œl¹sk Wroc³aw,
godz. 20.30: Wis³a Kraków
– MiedŸ Legnica,
28 lipca, godz. 18.00: Zag³êbie
Lubin – Zag³êbie Sosnowiec,
godz. 20.30: Korona Kielce – Legia Warszawa,
29 lipca, godz. 18.00: Lech Poznañ – Cracovia, Arka Gdynia
– Jagiellonia Bia³ystok,
30 lipca, godz. 18.00: Pogoñ
Szczecin – Piast Gliwice.
IV liga
Z udzia³em trzech zespo³ów
z regionu p³ockiego zainauguruje
rozgrywki IV liga. Wœród 16 zespo³ów wystartuj¹ trzy nasze ekipy. W 1. kolejce sezonu 2018/2019 zagraj¹ na swoich
obiektach: Wis³a II P³ock z Drukarzem Warszawa, Mazur Gostynin z MKS Ciechanów, a Kasztelan Sierpc z Mazovi¹ Miñsk Mazowiecki.
Liga okrêgowa
Dru¿yny zg³oszone do Ligi
okrêgowej wystartuj¹ 18 lub 19
sierpnia. W 1. kolejce zmierz¹ siê:
Pogoñ S³upia z Or³em Goleszyn,
Unia I³ów ze Startem Proboszczewice, Amator Maszewo z Delt¹
S³upno, Zryw Bielsk z Uni¹

Czermno, Stoczniowiec P³ock ze
Œwitem StaroŸreby, Stegny Wyszogród ze Skr¹ Drobin, B³yskawica Lucieñ ze Skrw¹ £ukomie.
Klasa „A”
Jeszcze tydzieñ póŸniej, 25
lub 26 sierpnia rozpoczn¹ rozgrywki nowego sezonu dru¿yny
startuj¹ce w Klasie „A”. W pierwszym terminie spotkaj¹ siê: Bzura
Chodaków – B³êkitni G¹bin, Szopen Sanniki – Wis³a Nowy Duninów, Wis³a G³ówina Sobowo
– GKS Góra, Wicher Cieszewo
– ULKS Ció³kowo, Mazowia S³ubice – Polonia Radzanowo oraz
Zorza
Szczawin
Koœcielny
– Spójnia Ma³a Wieœ.
Klasa „B”
Z udzia³em 9 zespo³ów 25
lub 26 sierpnia rozpoczn¹ siê rozgrywki Klasy „B”. W pierwszej
kolejce zmierz¹ siê: Zjednoczeni
Bulkowo – Relax Miszewo, Orkan
Sochaczew – Sparta Mochowo,
Czarni Rempin – Huragan Bodzanów, Unia II Czermno – Orkan Lelice, Lwówianka pauzuje.
60-lecie Lwówianki
Przed tygodniem w Lwówku
odby³ siê turniej z okazji 60-lecia
Lwówianki, a ju¿ w ten weekend, 29 lipca pod patronatem Tygodnika P³ockiego klub zaprasza
na Jubileuszowy Pikniku LZS.
Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje. Wstêp na imprezy jest
wolny.
Jol.
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Niedosyt trenera DŸwiga³y
NajgroŸniejsz¹ akcjê przed przerw¹ rozpocz¹³ w 32. min Furman,
który przej¹³ pi³kê na swojej po³owie. Wypatrzy³ na prawej stronie
biegn¹cego Mateusza Szwocha,
a ten w pe³nym biegu strzeli³. Strza³
obroni³ bez wiêkszego problemu Jasmin Buriæ.

D. Ossowski

Dru¿yna Lecha w czwartek
awansowa³a do II rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy. Dla pi³karzy Wis³y, to pierwszy sprawdzian
w tym sezonie pod wodz¹ nowego
trenera Dariusza DŸwiga³y, który
pracê w P³ocku rozpocz¹³
przed tygodniem.

Na trybunach p³ockiego stadionu
zasiedli: prezes PZPN Zbigniew Boniek i trener reprezentacji Polski Jerzy Brzêczek, którego w przerwie
po¿egna³ zarz¹d klubu i kibice.
Przez pierwszy kwadrans dominowa³a Wis³a, ale potem goœcie siê
obudzili. W 16. min atak Pedro Tiby
zatrzyma³ Dominik Furman, œcinaj¹c rywala. Sêdzia podyktowa³ rzut
wolny z oko³o 20 m. Do pi³ki podszed³ Darko Jevtic, doœrodkowa³
wprost na g³owê wychodz¹cego
w górê £ukasza Tra³ki, który wpakowa³ pi³kê do siatki.

Po meczu Wisła Płock
– Lech powiedzieli:
Po przerwie, w 50. min gospodarze powtórzyli akcjê z 32. min. Tym
razem doœrodkowywa³ Semir Stilic
na g³owê Alana Urygi, który trafi³
prosto w bramkarza. Pi³karze Wis³y
coraz mocniej atakowali. W 75. min
po rzucie ro¿nym wykonywanym
przez Dominika Furmana, strzela³
Adam DŸwiga³a.
W 77. min, kibice unieœli rêce
do góry w geœcie radoœci, bo po golu Giorgi Merebaszwilego gospodarze wyrównali. Akcjê rozpocz¹³ Ricardinho, po którego podaniu Damian Szymañski wrzuci³ pi³kê w po-

Mistrzostwa Œwiata Juniorek w lekkiej atletyce

Martyna w finale

Archiwum klubu

W Tampere odby³y siê Mistrzostwa Œwiata Juniorek w lekkiej
atletyce, w których startowa³a
Martyna Lewandowska, reprezentuj¹ca MLKL P³ock. Podopieczna trenera Miros³awa Nisztora zakoñczy³a rywalizacjê na 8.
miejscu.
W zawodach startowali najlepsi
juniorzy ze 150 krajów. Prawo startu
uzyskali wype³niaj¹c minima wyznaczone przez organizacjê œwiatow¹ IAAF. W skoku wzwy¿ minimum wynosi³o 182 cm. Martyna
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le karne. Z futbolówk¹ min¹³ siê Buric. Ta spad³a wprost na stopê Merebaszwilego, który wykoñczy³ akcjê.
Remis nie satysfakcjonowa³ pi³karzy Wis³y, którzy coraz mocniej atakowali, ale to goœcie schodzili z murawy zadowoleni. W 89. min,
po doœæ leniwie przeprowadzonej
akcji, pod poprzeczkê mocny strza³
odda³ z 7 m Pedro Tiba. Ustali³ tym
samym wynik spotkania.
Pojedynek obserwowa³o 8114 widzów. Nie pad³ rekord ustanowiony
w kwietniu, kiedy to spotkanie Wis³a – Lech ogl¹da³o na ¿ywo ponad 10 tys. kibiców.
Wis³a P³ock: Thomas Dähne
– Cezary Stefañczyk, Adam DŸwiga³a, Alan Uryga, Marcin Warcholak – Mateusz Szwoch, Dominik
Furman, Damian Szymañski, Caló
Oliveira (75 Jakub £ukowski), Semir Štiliæ (58 Giorgi Merebaszwili)
– Oskar Zawada (46 Ricardinho).
Lech Poznañ: Jasmin Buriæ
– Thomas Rogne, £ukasz Tra³ka,
Darko Jevtiæ (78 Tomasz Cywka),
Nikola Vujadinoviæ, Maciej Markuszewski, Mihai Rãdut (68 Maciej
Gajos), Petro Tiba, Rafa³ Janicki,
Christian Gytkjær, Piotr Tomasik (65
Volodymyr Kostewicz.

uzyska³a taki wynik na Mistrzostwach Polski juniorek we W³oc³awku, zdobywaj¹c z³oty medal.
– Po przylocie do Tampere najgorsze by³o oczekiwanie na start.
W kwalifikacjach wystartowa³y 22
zawodniczki. Fina³ by³ dla tych, które pokona³y wyznaczone przez organizatora minimum 184 cm – t³umaczy trener lekkoatletki.
Martyna bardzo dobrze skaka³a,
zaliczaj¹c wszystkie wysokoœci
w
pierwszych
próbach
(170 cm, 175 cm, 180 cm, 182 cm, 1

Dariusz DŸwiga³a (trener Wis³y
P³ock): – Czujê ogromny niedosyt.
Uwa¿am, ¿e zagraliœmy dobre spotkanie, szczególnie w drugiej po³owie. Mecz by³ wyrównany. Raz my,
a raz goœcie z Poznania prowadzili
grê i budowali swoje ataki. W pierwszej po³owie zabrak³o nam agresywnego doskoku do przeciwnika. Uczulaliœmy te¿ pi³karzy, ¿eby unikaæ powodowania sta³ych fragmentów gry,
bo w dzisiejszej pi³ce to one czêsto
decyduj¹ o losach meczu. Przytrafi³
siê taki sta³y fragment i b³¹d w komunikacji miêdzy zawodnikami spo84 cm). Po kwalifikacjach zosta³o 12 zawodniczek. Podczas fina³u
temperatura wynosi³a oko³o 30 st. C.
By³o parno i duszno.
– Pierwsza wysokoœæ to 175 cm.
Do tej pory Martyna nigdy tak wysoko nie zaczyna³a konkursu. Ale bez
¿adnych komplikacji zaliczy³a tê wysokoœæ w pierwszej próbie, podobnie
jak nastêpne: 180 cm i 184 cm. Jednak 187 cm, przy jej rekordzie ¿yciowym 185 cm, w tym dniu by³o nie
do pokonania. Ostatecznie zajê³a 8.
miejsce, co potwierdza, ¿e jest
w swojej kategorii wiekowej w œcis³ej czo³ówce œwiatowej. Walka
o medale rozgrywa³a siê od zaliczenia 190 cm. Warto w tym miejscu dodaæ, ¿e Martyna by³a o rok m³odsza
od konkurentek. Daje to spore nadzieje na przysz³oroczne mistrzostwa – opowiada Miros³aw Nisztor.
Droga do Mistrzostw Œwiata by³a
bardzo trudna ze wzglêdu na kontuzje stawu skokowego, której Martyna dozna³a podczas zgrupowania kadry narodowej w styczniu. Dolegliwoœci zdrowotne nie pozwoli³y
w pe³ni zrealizowaæ procesu treningowego opracowanego przez trenera
Miros³awa Nisztora.
Mimo to Martyna osi¹gnê³a wysok¹ formê. Œwiadczy o tym fakt, ¿e
w ci¹gu trzech dni dwukrotnie pokona³a wysokoœæ 184 cm. Jest to na razie drugi wynik w kategorii seniorek
w naszym kraju w roku 2018.
Martyna Lewandowska jest
uczennic¹ V liceum Ogólnokszta³c¹cego w P³ocku. Dyrekcja i nauczyciele pomagaj¹ jej w godzeniu nauki
ze sportem.
Jol.

wodowa³ stratê pierwszej bramki.
Trzeba na pewno podkreœliæ dobr¹
reakcjê zespo³u po przerwie. Podeszliœmy trochê wy¿ej, graliœmy bardziej agresywnie, ryzykuj¹c grê jeden na jeden œrodkowych obroñców
z napastnikami Lecha i to przynios³o
pewne efekty. Mieliœmy bardzo du¿o
odbiorów. Przerzucaliœmy pi³kê
w boczne sektory boiska, z których
dochodziliœmy do sytuacji bramkowych. Na pewno w kilku fragmentach tej drugiej po³owy zabrak³o dok³adnoœci podañ z bocznego sektora
boiska w pole karne. Chcia³bym pochwaliæ zespó³ za determinacjê i d¹¿enie do zwyciêstwa przy wyniku 1: 1.
Ivan Durdeviæ (trener Lecha):
– Oczywiœcie by³ to dla nas bardzo
wa¿ny mecz. Wiedzieliœmy, ¿e musimy dobrze ruszyæ od pocz¹tku sezonu. W pierwszych 15. minutach zagraliœmy bardzo s³abo, bojaŸliwie,
ale z up³ywem czasu uspokoiliœmy
nasze poczynania. Po zdobyciu
bramki Wis³a poddenerwowana
mocno na nas ruszy³a i momentami
mieliœmy problemy z ich gr¹.

W drugiej po³owie Nafciarze mieli
swoje sytuacje bramkowe i nasz
bramkarz Jasmin Buriæ parê razy
nas uratowa³. My równie¿ mogliœmy lepiej wykorzystaæ kilka z naszych kontrataków. W drugiej po³owie wiedzieliœmy, ¿e Wis³a wyjdzie
wy¿ej, ¿e bêdzie szuka³a swojej okazji. My momentami s³abo wygl¹daliœmy, jeœli chodzi o wychodzenie
do przeciwnika. Podczas tych akcji
które Wis³a prowadzi³a, by³o kwesti¹ czasu, a¿ zdobêdzie bramkê.
Wa¿ne jest to, ¿e nikt z naszej dru¿yny siê nie podda³. Walczyliœmy
do koñca o korzystny wynik i uda³o
siê strzeliæ bardzo ³adn¹ bramkê.
Nam pozostaje du¿o pracy, bo jest
jeszcze wiele do poprawy.
Pozosta³e wyniki: MiedŸ Legnica – Pogoñ Szczecin 1: 0, Jagiellonia
Bia³ystok – Lechia Gdañsk 0: 1,
Œl¹sk Wroc³aw – Cracovia 3: 1, Wis³a Kraków – Arka Gdynia 0: 0, Legia Warszawa – KGHM Zag³êbie
Lubin 1: 3, Górnik Zabrze – Korona
Kielce 1: 1, mecz Zag³êbie Sosnowiec – Piast Gliwice zosta³ rozegrany w poniedzia³ek.
Jol.

Podziêkowania
dla Jerzego Brzêczka
W przerwie spotkania 1. kolejki
Ekstraklasy odby³a siê uroczystoœæ po¿egnania trenera, który
doprowadzi³ Wis³ê do 5. miejsca
w tabeli, co by³o najlepszym wynikiem od sezonu 2004/2005.
Poprzedni sezon i okres przygotowawczy przepracowa³ z zespo³em Jerzy
Brzêczek. Pod jego kierownictwem Wis³a rozegra³a wszystkie spotkania kon-

trolne. Doœæ niespodziewanie przed tygodniem PZPN og³osi³, ¿e trener zosta³
powo³any do prowadzenia kadry narodowej. Znowu, bo rok temu sytuacja by³a identyczna, zarz¹d klubu musia³ znaleŸæ nowego szkoleniowca, który podejmie siê trudnego zadania.
Kibice po¿egnali by³ego trenera,
¿ycz¹c mu sukcesów z dru¿yn¹ narodow¹.
Jol.

D. Ossowski

Wis³a P³ock – Lech Poznañ 1: 2 (0: 1)

W konkursie PKN Orlen
i Tygodnika P³ockiego mo¿na wygraæ

20 karnetów
na mecze Wis³y
„Który sezon z rzêdu Wis³a
P³ock gra w Ekstraklasie?”. Kto
wie,
powinien
we
wtorek
o godz. 10.00 wys³aæ na adres: jola.marciniak@tp.com.pl odpowiedŸ na to pytanie. 20 osób otrzy-

ma karnety na mecze Nafciarzy
w tym sezonie.
Od powrotu Nafciarzy do Ekstraklasy
wspólnie z PKN Orlen, sponsorem strategicznym klubu Wis³a P³ock, przekazujemy czytelnikom karnety na mecze
Nafciarzy. W tym roku mamy 20 wejœciówek. Szansê na ogl¹danie wszystkich meczów na ¿ywo otrzymaj¹ te osoby, które wyœl¹ e-maila na adres: jola.marciniak@tp.com.pl z prawid³ow¹
odpowiedzi¹.
W e-mailu, oprócz odpowiedzi,
trzeba podaæ swoje imiê i nazwisko
oraz adres. Zwyciêzcom w zwrotnym liœcie podamy miejsce odbioru
karnetu.
Zapraszamy do wspólnej zabawy.
Jol.
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ato mamy w tym roku
wyj¹tkowo
burzliwe. I nie chodzi o zjawiska atmosferyczne, w ka¿dym razie nie tylko, ale
na przyk³ad o nasz¹ „scenê polityczn¹”. A dok³adniej, festiwal
teatrzyków ulicznych. Zdrobnienie u¿yte zosta³o nieprzypadkowo, bo skala tych zjawisk
jakby ostatnio zmizernia³a, jakby dokuczliwa susza nie pozwoli³a na rozkwit… Niemniej
jednak dzieje siê du¿o, parlament pracuje pe³n¹ par¹, wypuszczaj¹c seryjnie kolejne nowelizacje i korekty ju¿ uchwalonych ustaw, niczym bele s³omy
z kombajnu. I nad tym fenomenem siê na chwile zatrzymamy.
Otó¿ na pocz¹tku „transformacji ustrojowej”, kiedy jeszcze
panowa³ twórczy chaos i krzy¿owa³y siê ró¿ne koncepcje nowego ustroju, œrodowisko upeerowskie (dla tych co urodzili
siê póŸniej – Unia Polityki Realnej to partia za³o¿ona przez Janusza Korwin – Mikkego) forsowa³o zasadê szeœcioletniego
vacatio legis dla ustaw tworzonych w parlamencie. Chodzi³o
o to, by ustawa wchodzi³a
w ¿ycie po zakoñczeniu bie¿¹cej kadencji parlamentu i prezy-

denta, a wiêc podmiotów
uczestnicz¹cych w jej tworzeniu. S³owem: uchwalamy prawo, które zacznie dzia³aæ, kiedy
my byæ mo¿e bêdziemy ju¿
w opozycji! To mia³ byæ hamulec
powœci¹gaj¹cy
chêæ
uchwalania ustaw „pod siebie”, za³atwiaj¹cych bie¿¹ce interesy i interesiki rz¹dz¹cych.
Oczywiœcie pomys³ wywo³a³

tworzone przez nich prawo
bêdzie obowi¹zywaæ równie¿
wtedy, gdy oni wiêkszoœæ
parlamentarn¹, a zatem i w³adzê strac¹. No chyba, ¿e nastêpcy zechc¹ je zmieniæ...
Dziwi to zw³aszcza w przypadku ekipy obecnie rz¹dz¹cej, która takie znaczenie
przywi¹zuje do tego, jacy ludzie zajmuj¹ wa¿ne stanowi-

Widziane
ze skarpy
„s³uszne oburzenie autorytetów” i potraktowany jak inne
propozycje tego œrodowiska, to
znaczy jako wynik niezrównowa¿onej osobowoœci jego lidera.
ilu¿
dzisiejszych
awantur by nie by³o,
gdyby zasadê tê
przyjêto? Kto by siê fatygowa³, by g³osowaæ i podpisywaæ akty prawne po nocach,
gdyby mia³y obowi¹zywaæ
za szeœæ lat? Niestety, trudno
siê oprzeæ wra¿eniu, ¿e dzisiejszym
ustawodawcom
(i nie mówiê tu tylko o obecnej kadencji parlamentu) zupe³nie obca jest refleksja, ¿e

A

ska w pañstwie. Czyli kadry
decyduj¹ o jakoœci polityki! To
w takim razie co bêdzie, kiedy
te same instrumenty prawne
trafi¹ w rêce kadr „gorszego
sortu”?
na koniec szczypta optymizmu z naszego lokalnego podwórka. Pi³karze
maj¹ nowego trenera. Zarz¹d
stan¹³ na wysokoœci zadania
i b³yskawicznie rozwi¹za³ problem. Có¿, doœwiadczenie procentuje, przed rokiem na za³atwienie sprawy by³o trzy dni,
tym razem presja czasu mniejsza – a¿ dziesiêæ…
Jerzy Ogonowski

I

Z frontu walki o postêp

D

usze Europejczyków
ju¿ zosta³y zdobyte
przez agresywne nowe ideologie ubrane w wypolerowany piêknymi s³ówkami kostium „poprawnoœci politycznej”, jak feminizm, LGBT, gender, itp., które pod pozorem walki o godnoœæ cz³owieka, jego
wolnoœæ, siej¹ z nieprawdopodobnym rozmachem powszechn¹ demoralizacjê, odrzucaj¹c klasyczno-chrzeœcijañskie dziedzictwo, które uformowa³o to¿samoœæ Europy. Ka¿¹ nam uwierzyæ w bredniê, ¿e zachowania
homoseksualne nie s¹ grzechem, lecz godn¹ cz³owieka manifestacj¹ jednej z wielu orientacji seksualnych, ¿e zabicie dziecka poczêtego jest prawem cz³owieka. Teraz intensyfikuje siê ta
sama walka o dusze Polaków,
z ka¿dym tygodniem przybiera
na sile, staje siê coraz bardziej
agresywna. Oto w tych dniach
na murach siedziby biskupiej Archidiecezji Warszawskiej wulgarni i chuligañscy bojownicy w walce o nowe rozumienie wolnoœci,
równoœci i praw kobiet, wypisali
obrazoburcze has³a, obraŸliwe
dla chrzeœcijan. „Oto krew moja
i cia³o moje. Wara wam”, „Mordercy kobiet”, „Doœæ piek³a kobiet”. Tymi rzekomymi „mordercami kobiet” mieliby byæ nasi bi-

skupi, hierarchowie Koœcio³a,
strzeg¹cy odwiecznej nauki
Chrystusa. Paranoja.
nny przejaw urabiania dusz
Polaków na nowoczesn¹
mod³ê europejsk¹ to przedziwna objazdowa maskarada
uliczna pod nazw¹ „parada równoœci”, która odwiedza kolejne
miasta, a na pocz¹tku lipca nawiedzi³a Czêstochowê, duchow¹ stolicê Polski, narodowe Sanktuarium, miasto uœwiêcone wielowiekow¹ tradycj¹ religijn¹ tak wa¿n¹ dla Polaków. Organizatorzy
wyrazili ¿yczenie, „aby to miasto
nie kojarzy³o siê tylko z pielgrzymkami kibiców, narodowców i neofaszystów, ale tak¿e z wydarzeniami pozytywnymi, promuj¹cymi
postêpowe wartoœci”. Oj, naiwni
i prostolinijni s¹ organizatorzy tej
maskarady, skoro tak niewiele
wiedz¹ o tym, z czym Polakom
kojarzy siê Czêstochowa. Teraz
ma siê tak¿e kojarzyæ z „postêpowymi wartoœciami” (legalne stosunki homoseksualne pod pozorem ma³¿eñstwa, zabijanie dzieci
poczêtych na ¿yczenie), które ju¿
wyznaje „nowoczesna czêœæ spo³eczeñstwa”.
w ten sposób zamiast rzetelnej dyskusji o powa¿nych problemach otrzymujemy kolejn¹ krzykliw¹ i wyuzdan¹
demonstracjê
uliczn¹

I

I

Jakie mog¹ byæ konsekwencje braku podania w piœmie skierowanym
do wojewody adresu strony? Wiem, ¿e nie powinno tak siê zdarzyæ, ale
ju¿ niestety sprawy nie cofnê.
Kamil P.
Je¿eli w podaniu nie wskazano adresu wnosz¹cego i nie ma mo¿noœci
ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia siê bez rozpoznania.

Instytucja zwolnienia od kosztów s¹dowych
Bardzo proszê o informacjê, jakie s¹ przes³anki zwolnienia od kosztów s¹dowych i na czym to polega?
Karolina P.
Instytucja zwolnienia od kosztów s¹dowych stanowi szczególn¹ pomoc
pañstwa dla osób, które ze wzglêdu na ich trudn¹ sytuacjê materialn¹ nie
mog¹ uiœciæ kosztów s¹dowych bez wywo³ania uszczerbku w koniecznych
kosztach utrzymania siebie i rodziny. Tym samym, pomoc ta mo¿e byæ
przyznana wy³¹cznie w sytuacji, gdy niemo¿noœæ poniesienia kosztów postêpowania, w ca³oœci lub w czêœci, ma charakter obiektywny, na który strona nie ma realnego wp³ywu.
Postêpowanie s¹dowe jest bowiem co do zasady odp³atne. Strona ubiegaj¹ca siê o zwolnienie od kosztów s¹dowych winna wczeœniej poczyniæ
oszczêdnoœci we w³asnych wydatkach, do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. Dopiero gdyby tak poczynione
oszczêdnoœci okaza³y siê niewystarczaj¹ce, s¹d mo¿e zwolniæ j¹ z obowi¹zku uiszczenia kosztów s¹dowych.

Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu
Jakie s¹ skutki dla tocz¹cego siê postêpowania w przypadku pojawienia siê w sprawie kuratora dla osoby, której adres nie jest znany?
Kornelia P.
Od chwili wyznaczenia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu wszelkie pisma wymagaj¹ce dokonania czynnoœci procesowej dorêczane bêd¹
do r¹k kuratora – a¿ do chwili pojawienia siê osoby zastêpowanej lub innej
osoby, uprawnionej do jej zastêpowania.

W jaki sposób zdyscyplinowaæ
niesfornego pracownika?

z udzia³em zwiezionych z kraju
i zagranicy postêpowców, ¿eby
poprzez obrzydliwy ekshibicjonizm, rani¹cy racjonaln¹ zdolnoœæ
odró¿niania zdrowia od choroby,
estetyczne poczucie piêkna i moralne poczucie dobra, trafili do naszych serc i umys³ów i otworzyli
je na akceptacjê nowoczesnych
dewiacji nazwanych jêzykiem poprawnoœci „odmiennymi orientacjami”, z którymi, a jak¿e, cz³owiek siê rodzi i dlatego nie musi
ich leczyæ. Musi siê z nimi obnosiæ i zmuszaæ innych do ich akceptowania. Te wszystkie prymitywne chwyty lewicowych propagandystów, którzy nie przebieraj¹
w œrodkach, ¿eby zniszczyæ tradycyjn¹, klasyczn¹ i chrzeœcijañsk¹
w tej czêœci œwiata moralnoœæ,
maj¹ teraz przyspieszyæ proces
demoralizowania m³odego pokolenia Polaków, maj¹ je przybli¿yæ
do liberalnych standardów, które chor¹ wolnoœæ bez prawdy
wywindowa³y na szczyt ludzkich
wartoœci. Wolnoœæ sama w sobie
jest wielk¹ wartoœci¹, ale oderwana od prawdy w relatywizuj¹cym
wszystko œwiecie staje siê niebezpieczna i niszczycielska. Ten
œwiat tego oczywiœcie zobaczyæ
nie mo¿e, dlatego z radosn¹ pieœni¹ na ustach pêdzi w przepaœæ.
Wies³aw Kopeæ

* Informujemy, że redakcja nie musi się utożsamiać z poglądami zawartymi w felietonach. W tym gatunku dziennikarskim
ich autorzy wyrażają własne zdanie.
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Uprzejmie proszê o informacjê i poradê na ³amach Tygodnika P³ockiego, w jaki zgodny z prawem sposób mogê dyscyplinowaæ swoich pracowników?
Andrzej P.
Za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porz¹dku w procesie pracy,
przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy, przepisów przeciwpo¿arowych,
a tak¿e przyjêtego sposobu potwierdzania przybycia i obecnoœci w pracy
oraz usprawiedliwiania nieobecnoœci w pracy mo¿e pan zastosowaæ w stosunku do niesfornego pracownika karê upomnienia lub karê nagany.
Z kolei, za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpo¿arowych, opuszczenie pracy
bez usprawiedliwienia, stawienie siê do pracy w stanie nietrzeŸwoœci lub
spo¿ywanie alkoholu w czasie pracy mo¿e pan równie¿ stosowaæ karê pieniê¿n¹.
Kara pieniê¿na za jedno przekroczenie, jak i za ka¿dy dzieñ nieusprawiedliwionej nieobecnoœci, nie mo¿e byæ wy¿sza od jednodniowego wynagrodzenia pracownika. £¹cznie kary pieniê¿ne nie mog¹ przewy¿szaæ dziesi¹tej czêœci wynagrodzenia przypadaj¹cego pracownikowi do wyp³aty, po dokonaniu stosownych potr¹ceñ.

Nieuczciwy d³u¿nik. Co robiæ?
Mam dosyæ skomplikowan¹ sytuacjê dotycz¹c¹ wyegzekwowania
d³ugów od niesolidnej osoby. Potrzebujê uzyskaæ informacjê, w jaki
sposób broniæ siê przed nieuczciwym d³u¿nikiem, który celowo wyzbywa siê maj¹tku, tak aby unikn¹æ zap³aty d³ugów?
Marian F.
Zgodnie z art. 527 § 1 kodeksu cywilnego, gdy wskutek czynnoœci prawnej d³u¿nika, dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli, osoba trzecia uzyska³a korzyœæ maj¹tkow¹, ka¿dy z wierzycieli mo¿e ¿¹daæ uznania tej czynnoœci za bezskuteczn¹ w stosunku do niego, je¿eli d³u¿nik dzia³a³ ze œwiadomoœci¹ pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedzia³a lub
przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci mog³a siê dowiedzieæ.
O pokrzywdzeniu mo¿emy mówiæ, je¿eli wskutek tej czynnoœci d³u¿nik
sta³ siê niewyp³acalny albo sta³ siê niewyp³acalny w wy¿szym stopniu, ni¿
by³ przed dokonaniem tej¿e czynnoœci.
Na z³o¿enie skargi pauliañskiej, czyli wyst¹pienie z pozwem o uznanie czynnoœci prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczn¹, wierzyciel ma piêæ lat, licz¹c od dnia dokonania kwestionowanej czynnoœci.
Marta Chêciñska – prawnik
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