Tomasz Marzec: Współpracę z
Kasztelanem
chcemy
kontynuować jak najdłużej
Browar Kasztelan oraz Wisła Płock po raz kolejny zdecydowały
się na przedłużenie umowy sponsorskiej.
Zgodnie z podpisanym właśnie kontraktem, oprócz wsparcia
finansowego dla klubu, w najbliższym czasie sponsor planuje
również przeprowadzić akcje skierowane do kibiców Nafciarzy.
O ich szczegółach będziemy informować w oddzielnych
komunikatach.
– Dotychczasowa współpraca układa się wzorowo, dlatego też
chcemy kontynuować ją jak najdłużej. Mam także nadzieję, że
dzięki nowej umowie, otworzymy kolejny piękny rozdział z
marką Kasztelan – powiedział Tomasz Marzec, wiceprezes Wisły
Płock.
–
Cieszymy się, że z Wisłą Płock jesteśmy tak długo.
Obecnie chcemy jeszcze bardziej otworzyć się na kibiców,
którzy zawsze są dwunastym zawodnikiem Nafciarzy –
dodała Agnieszka Podgórska, odpowiedzialna za markę
Kasztelan.
Nowa umowa sponsorska obowiązywać będzie przynajmniej do 30
czerwca 2019 roku.

Alek Pietrzak – płocczanin,

który swoimi kadrami podbija
filmowy świat. Brawo!
– Emocje jeszcze nie opadły, ale 11. Festiwal Grand OFF stał
się już historycznym faktem – czytamy wpis na Facebooku.
Najlepszym polskim filmem okazał się podczas festiwalu obraz
– „Ja i mój tata”, który stworzył płocczanin Alek Pietrzak.
Na uroczystej Gali, która odbyła się w niedzielę, 3 grudnia,
stawili się nominowani twórcy, szanowna kapituła, goście
specjalni oraz miłośnicy kina niezależnego. – Cieszy nas
niezwykle pozytywny odbiór całego wydarzenia, którego echo
odbija się nadal po całym ziemskim i filmowym świecie –
napisali organizatorzy.
Najwyższe nagrody i kolejnych kategoriach odebrały filmy:
Najlepsza
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Reżyseria – „The Servants”,
scenariusz – „Le Soutien-Gorge”,
Zdjęcia – „Watu Wote”,
Montaż – „How to save your darling”,
Scenografia – „Inside The Wardrobe”,
Aktorka – „On Time”,
Aktor – „Master of the class”,
Fabuła – „Bus Story”,
Dokument – „Nie sądzić”,
Animacja – „A terrible Hullabaloo”,
Film Polski – „Ja i Mój tata”.

– WIELKIE Dzięki! Obsado, ekipo, dzięki – napisał na swojej
tablicy uszczęśliwiony artysta. Równie radosny wpis pojawił
się na osi facebookowego czasu u prezydenta Andrzeja
Nowakowskiego. – Świetna wiadomość! I świetny film, do
którego powstania Płock dołożył małą cegiełkę – napisał
prezydent, gratulując młodemu twórcy.
Alek Pietrzak, małachowiak, absolwent Szkoły Muzycznej w

Płocku, w klasie fortepianu Mariusza Tytmana oraz
Warszawskiej Szkoły Filmowej na wydziale reżyserii. Za swój
pierwszy krótkometrażowy film „Mocna kawa wcale nie jest
taka zła” otrzymał m.in.: Nagrodę Główną na festiwalu
filmowym Dwa Brzegi w Kazimierzu, Grand Prix Solanin Film
Festiwal, Złote Grono na Lubuskim Lecie Filmowym oraz
Bridging the Borders Award na Polish Film Festival in Los
Angeles. Teraz kolejne nagrody za film krótkometrażowy „Ja i
mój tata”. Warto podkreślić, że przy tej produkcji
współpracy nie odmówiły mu naprawdę znaczące nazwiska w
polskiej kinematografii: Krzysztof Kowalewski, Łukasz Simlat
czy Agnieszka Żulewska. Za swoje osiągnięcia został
doceniony przez kapitułę, która nominowała go w plebiscycie
na Płocczanina Roku 2015, organizowanego przez “Gazetę
Wyborczą” i Urząd Miasta Płocka.
Zanim obraz „Ja i mój tata” ujrzał światło dziennie
rozmawialiśmy z Alekiem. Wywiad z reżyserem znajdziecie w
artykule Słodko – gorzkie proporcje zatrzymane w kadrze.
Fot. Archiwum prywatne Alka Pietrzaka.

Orlen
rozdał
stypendia
najzdolniejszym. Już po raz
dziewiąty [FOTO]
Stypendia zostały wręczone 134
ponadgimnazjalnych z Płocka i
dziewiąta edycja programu „Mam
którym do tej pory wyróżniono

uczniom gimnazjów i szkół
powiatu płockiego. To już
pasję powyżej średniej”, w
blisko 1300 stypendystów.

Uroczysta gala odbyła się w piątek, 1 grudnia, w Państwowej
Szkole Muzycznej w naszym mieście.
Akty stypendialne otrzymali uczniowie z Płocka i powiatu
płockiego, wśród których są m.in.: czterokrotny zdobywca
pierwszego miejsca Mistrzostw Polski w brydżu sportowym,
mistrz Polski w Muay Thai, medalistka Mistrzostw Polski w
kick-boxingu w formule low-kick i kilkunastu laureatów
olimpiad przedmiotowych.
O stypendia mogli ubiegać się uczniowie, którzy są
zameldowani w Płocku lub powiecie płockim na pobyt stały.
Osiągnęli na świadectwie szkolnym za rok 2016/2017 średnią
na poziomie minimum 4,3, a także wyróżnili się szczególnymi
osiągnięciami artystycznymi, sportowymi lub naukowymi.
Uczniowie dotychczasowych 2 i 3 klas gimnazjów otrzymają
stypendium w wysokości 200 złotych miesięcznie, natomiast
uczniowie szkół średnich – 300 zł. W ciągu 9 lat trwania
programu stypendium otrzymało łącznie 1295 uczniów na łączną
kwotę ponad 3 mln zł.
Niespodzianką przygotowaną przez Orlen dla uczestników
uroczystej gali był koncert zespołu The MieCze, który
zaprezentował popularne utwory muzyki rozrywkowej w
nietypowych aranżacjach. Warto w tym miejscu dodać, że
zespół ten tworzą dwaj młodzi zdolni płocczanie – Wiktor
Mieczykowski oraz Gabriel Czerniejewski.

Źródło i fot: PKN Orlen.

Mikołajki
przed
płockim
Ratuszem będą pełne atrakcji
Już w najbliższą środę – 6 grudnia – na wszystkie dzieci, i
nie tylko, na Starym Rynku będzie czekało moc mikołajkowych
atrakcji. Przygotowano też kilka niespodzianek.
W ten wyjątkowy wieczór każdy będzie mógł stworzyć własną
kartkę i wysłać ją do Świętego Mikołaja do Laponii czy
zrobić sobie zdjęcie w fotobudce. Przygotowana zostanie też
karuzela wenecka, która zapewni każdemu szeroki uśmiech i
dobrą zabawę. Ponadto przed płockim ratuszem będzie można
spróbować czekolady wprost z fontanny, spotkać żywe renifery
Świętego Mikołaja i postacie z bajek.
Początek mikołajowej imprezy o godz. 16:00.

Zwolnienie lekarskie ważne
tylko
z
podpisem
elektronicznym. Od kiedy?
Kilka minut wystarczy by otrzymać nowy, darmowy certyfikat
do podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA),
który od 1 grudnia jest dostępny dla każdego lekarza w
kraju. W lipcu 2018 r. e-ZLA będą już jedyną prawnie
dopuszczoną formą zwolnienia lekarskiego.
We wrześniu na Mazowszu co 9 zwolnienie lekarskie było
zwolnieniem elektronicznym, na północnym Mazowszu – tylko
1,5 proc. W następstwie sugestii środowiska medycznego o
potrzebie stworzenia nowego, bezpłatnego narzędzia do
autoryzacji zwolnień lekarskich, które usprawni cały proces
wystawiania e-ZLA, Zakład podjął pracę nad nowym podpisem
elektronicznym dla lekarzy. 1 grudnia narzędzie to weszło do
powszechnego użytku.

Do tego czasu elektroniczne zwolnienia lekarskie można było
podpisywać przy pomocy profilu zaufanego ePUAP lub płatnego
podpisu kwalifikowanego wystawianego przez pięć centr
certyfikacyjnych.
Darmowy
certyfikat
umożliwiający
podpisywanie
elektronicznych zwolnień lekarskich wystawiany jest na
wniosek lekarza na okres 5 lat. Niezbędnym do jego uzyskania
jest zarejestrowany profil lekarza na Platformie Usług
Elektronicznych ZUS. Tam w zakładce „Certyfikat z ZUS” każdy
lekarz, posiadający uprawnienia do wystawiania zwolnień,
może wystąpić o wystawienie certyfikatu. Przy okazji
wnioskowania lekarz ustala od razu hasło (minimum cztery
znaki: cyfry, litery, znaki specjalne), które będzie
niezbędne do autoryzacji każdego zwolnienia elektronicznego
certyfikatem z ZUS.
Zakład wystawia certyfikat w ciągu kilku minut (maksymalny
czas oczekiwania na certyfikat nie powinien przekroczyć 15
minut) od złożenia wniosku, o czym zainteresowana osoba jest
informowana mailem lub smsem. Certyfikat należy zapisać na
komputerze, na którym wystawiane są e-ZLA lub w pamięci
nośnika zewnętrznego.
Nowy sposób podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich
przeszedł niezbędne testy prowadzone wspólnie ze
środowiskiem lekarskim i zyskał pozytywną opinię lekarzy.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych liczy, że nowe bezpłatne i
niezwykle proste w obsłudze narzędzie do autoryzacji
zwolnień pomoże upowszechnić e-ZLA wśród lekarzy i wkrótce
też zostanie wprowadzone do aplikacji gabinetowych, w
których pracuje większość medyków.
Elektroniczne zwolnienia lekarskie można wystawiać już od 1
stycznia 2016 r. Do dziś lekarze wystawili ponad 1,5 mln eZLA. W lipcu 2018 roku elektroniczne zwolnienia lekarskie
będą już jedyną prawnie dopuszczoną formą zwolnienia
lekarskiego.

Info: Piotr Olewiński
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego
Fot. youtube.pl

Jerzy
Brzęczek:
Drużyna
pokazała dobrą piłkę
No to możemy być dumni z naszej drużyny. W końcu – po
czterech przegranych z rzędu meczach – Nafciarze pokonali
Arkę Gdynia. Tym sposobem do swojego konta drużyna Jerzego
Brzęczka może dopisać trzy punkty. Goście dali płockiej
drużynie miły, mikołajkowy prezent.
– Dzisiaj drużyna pokazała dobrą grę, charakter i
zdyscyplinowanie. W pierwszej połowie mogliśmy się pokusić o
kolejne gole, bo było sporo ładnych akcji i strzałów na
bramkę – mówił na konferencji prasowej Jerzy Brzęczek,
trener Nafciarzy. – My już w tym sezonie wszystkie prezenty
rozdaliśmy – stwierdził szkoleniowiec.
W meczu 18. kolejki LOTTO Ekstraklasy Wisła Płock pokonała
Arkę Gdynia 2:0 (2:0). Bramki dla drużyny Jerzego Brzęczka
zdobyli w pierwszej połowie José Kanté oraz Nico Varela.
Sobotnie spotkanie to Arka rozpoczęła nieco lepiej.
Gdynianie podeszli wysoko, wywalczyli kilka stałych
fragmentów gry, ale płoccy defensorzy dobrze wywiązali się
ze swoich obowiązków. Z czasem Wiślacy odparli ataki gości,
a co więcej w 22. minucie objęli prowadzenie! José
Kanté powalczył do końca i wykorzystał nieporozumienie na
linii pola karnego Michała Marcjanika z Pavelsem
Steinborsem, dzięki czemu nie pozostało mu nic innego jak

skierować piłkę do pustej bramki.
W 26. minucie Kanté po raz drugi cieszył się ze strzelonego
gola, gdy uderzeniem głową wykorzystał precyzyjne
dośrodkowanie Giorgiego Merebashviliego, lecz pomimo
protestów Nafciarzy sędziowie uznali, że piłka została
wybita z linii bramkowej. Na tym emocje się nie skończyły,
bowiem cztery minuty później Tadeusz Socha sfaulował w
szesnastce Merebę i arbiter Paweł Gil podyktował jedenastkę!
Do futbolówki podszedł Nico Varela i… niestety nie trafił do
siatki, ponieważ Steinbors wyczuł jego intencję i zatrzymał
to uderzenie.
Zmotywowani płocczanie nie załamali się po tych
niepowodzeniach i cały czas dążyli do podwyższenia
rezultatu. W 36. minucie z dystansu bramkę zdobyć
próbował Adam Dźwigała i sprawił Steinborsowi trochę
kłopotów. Kłopotów, tyle, że z umieszeniem piłki w siatce,
nie miał w 41. minucie Nico Varela, który wykończył świetne
dogranie Mereby z prawej strony. Tuż przed przerwą świetnie
grający Kanté starał się jeszcze zaskoczyć golkipera Arki w
ekwilibrystyczny sposób, lecz uderzył trochę zbyt lekko.
Przyjezdni w tej części gry jedynie dwukrotnie
zagrozili Sewerynowi Kiełpinowi, po strzałach Rubena Jurado.
Dwa pojedynki sam na sam z Hiszpanem w 34. i 45. minucie
nasz kapitan wygrał jednak w znakomitym stylu! Tak samo było
już po wznowieniu gry, gdy w 60. minucie Kiełpin zatrzymał
potężne uderzenie z około 18. metrów Grzegorza Piesio.
Niewiele wcześniej wyborną okazję – stworzoną przez
podłączającego się do ofensywy Arkadiusza Recę – do
zwiększenia przewagi zmarnował Mereba, przegrywający starcie
oko w oko ze Steinborsem. Ostatnia faza pojedynku nie
przyniosła już żadnych zmian i po końcowym gwizdku to
zawodnicy Wisły cieszyli się z kompletu punktów. Dla
niebiesko-biało-niebieskich była to pierwsza domowa wygrana
z Arką w Płocku od 10 sierpnia 2013 roku.

Następnym przeciwnikiem Nafciarzy będzie Wisła Kraków, z
którą zmierzymy się w niedzielę 10 grudnia o godzinie
15:30.
Wisła Płock – Arka Gdynia 2:0 (2:0)
José Kanté 22′, Nico Varela 41′
Wisła Płock: 87. Seweryn Kiełpin – 20. Cezary Stefańczyk,
26. Igor Łasicki (88, 18. Alan Uryga), 14. Adam Dźwigała, 9.
Arkadiusz Reca – 6. Damian Rasak, 4. Damian Szymański – 10.
Giorgi Merebashvili, 23. Semir Štilić (76, 77. Konrad
Michalak), 7. Nico Varela – 29. José Kanté.
Arka Gdynia: 1. Pavels Steinbors – 33. Damian Zbozień, 29.
Michał Marcjanik, 28. Frederik Helstrup, 2. Tadeusz Socha
(87, 26. Adam Danch) – 6. Antoni Łukasiewicz, 20. Sergei
Krivets (62, 11. Rafał Siemaszko) – 7. Luka Zarandia (46,
24. Patryk Kun), 10. Mateusz Szwoch, 13. Grzegorz Piesio –
9. Ruben Jurado.
Żółte kartki: Merebashvili, Łasicki, Dźwigała – Socha,
Piesio, Łukasiewicz.
Sędzia: Paweł Gil (Lublin).
Widzów: 2 883.
Źródło: Wisła Płock

Ile możecie zjeść sushi?
Sprawdźcie na „Domówce u

Mariusza”
Lubicie sushi? A ile możecie zjeść takiego dobrego, świeżego
i świetnie przygotowanego w ciągu jednego wieczoru? Pewnie
się nad tym nie zastanawialiście. Już w sobotni wieczór
możecie się o tym przekonać podczas „Domówka u Mariusza”
Mowa o kolejnym wieczorze, który możecie spędzić w płockiej
restauracji U Mariusza. Tym razem kucharze przygotowują dla
gości „Wieczór z sushi – jesz ile chcesz”. Płacicie jedynie
49 zł na osobę, a możecie zjeść dużo więcej. Już dziś
zarezerwujcie stolik, aby na pewno nie zabrakło dla was i
waszych przyjaciół miejsca. A sushi w lokalu jest wyjątkowe,
i nie ma co zwlekać.
Fajną atrakcją w trakcie czekania na podanie dań do stolików
będzie muzyka, którą zapewni DJ. I jak to podczas „Domówki”
możecie pośpiewać przy waszych stolikach i przekonać się, że
karaoke to super zabawa. Zabierzcie ze sobą dobre humory i
zarezerwujcie sobie dużo… czasu.

I
Ty
zostań
Świętym
Mikołajem. Świąteczna Zbiórka

Żywności ruszyła… [FOTO]
Od dziś każdy z nas może sprawić, że święta Bożego
Narodzenia dla tysięcy rodzin w Płocku i powiecie płockim
będą wyglądały zupełnie inaczej. Nie przy pustym stole, nie
bez podstawowych produktów na przygotowanie wieczerzy
wigilijnej. Ruszyła bowiem ogólnopolska akcja – Świąteczna
Zbiórka Żywności, do której od lat przyłącza się Bank
Żywności w Płocku.
Od wczesnych godzin porannych w piątek 1 grudnia w 66
sklepach na terenie Płocka i powiatu płockiego można spotkać
wolontariuszy
przy
charakterystycznie
oznakowanych
koszykach. Jedynie wasza dobra wola sprawi, że koszyki
zapełnią się żywnością, która dotrze do tysięcy osób
potrzebujących wsparcia i pomocy – najbiedniejszych. Liczy
się każda pomoc, każdy produkt, który trafi na wigilijne
stoły w domach rodzin znajdujących się w bardzo trudnej
sytuacji życiowej.
610 wolontariuszy w pomarańczowych koszulkach z
identyfikatorami przez całe trzy dni (od 1 grudnia do 3
grudnia) będzie można spotkać w sklepach. Do koszyków każdy
z nas może włożyć produkt lub kilka produktów, które mają
dłuższy termin ważności, czyli: olej, cukier, mąka, kawa,
herbata, puszki różnej maści – mięsne oraz rybne, dżemy,
płatki, kasza, makaron, ryż czy słodycze. Zresztą każda
gospodyni wie, co potrzebne jest, aby przygotować świąteczne
danie lub umilić świąteczny czas.
– Zbiórki organizujemy od wielu lat. W akcję zaangażowany
jest zawsze ogromny sztab osób, które nam pomagają w
przygotowaniu i logistycznych rozwiązaniach – tłumaczy nam
Aldona Cybulska, wiceprezes Banku Żywności z Płocka. – W
ciągu roku przeprowadzamy kilka zbiórek, jednak ta
świąteczna jest wyjątkowa. Darczyńcy bardziej otwierają
swoje serca na pomoc. Jesteśmy za to niezmiernie wdzięczni,

bo to oznacza, że my możemy pomóc jeszcze większej liczbie
osób – mówi nam z kolei Marek Kuczyński, prezes organizacji.
– Jesteśmy wdzięczni każdemu, kto wspiera nasze działania i
z góry dziękujemy w imieniu osób, którym pomagamy, a także
swoim własnym za okazaną hojność i empatię – dodaje
Cybulska.
Oficjalne otwarcie Świątecznej Zbiórki Żywności obyło się
dziś o godz. 10:00 w gościnnych progach Delegatury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku przy ul
Kolegialnej. W uroczystej odprawie wzięło udział
kilkudziesięciu wolontariuszy, przedstawiciele MUW,
Starostwa Powiatowego, zarząd Banku Żywności w Płocku –
Związek Stowarzyszeń. Całość uroczystości uświetnił występ
Zespołu Ludowego „Grzybowianki”.
Przypomnijmy, ogólnopolska Świątecznej Zbiórki Żywności to
jedna z największych akcji charytatywnych w naszym kraju. Co
roku pomoc na święta Bożego Narodzenia dociera dzięki niej
do milionów Polaków. Bank Żywności w Płocku również każdego
roku przyłącza się do kampanii.

Fot. Bank Żywności w Płocku – Związek Stowarzyszeń.

Zima zaatakowała z całą mocą.
Zaskoczyła
drogowców
i
energetyków!
No to pierwsze opady śniegu mamy w Płocku i powiecie płockim
za sobą. I jak co roku zima zaskoczyła tak drogowców jak i
energetyków. XXI wiek, a może to znowu lata 50. poprzedniego
stulecia?
O tym, że zima jest tak bardzo „sroga” przekonali się już
pasażerowie Komunikacji Miejskiej na powiatowych trasach –
opóźnione autobusy. Mielący się pod kołami rozjeżdżany
śnieg, mieli okazję poczuć kierowcy. Awarię linii
energetycznej odczuli chyba wszyscy mieszkańcy powiatu.
Na infolinii Energa pod numerem 991 automatyczna sekretarka
wymienia tyle miejscowości, które pozostają bez prądu, że
nie nadążamy ich spisywać. Od gminy Bielsk, Bodzanów,
Radzanowo, Słupno, poprzez Sierpc, Płock i wiele innych. –
Przyczyną awarii jest padający mokry śnieg – wyjaśnia nam
Aldona Niedzielak, rzecznik prasowy Energa. – Dalsze pytania
proszę kierować na e- maila – dodaje.
Awaria prądu może potrwać do godziny 12. Trudno w to
uwierzyć? A jednak. Zima „stulecia” zaatakowała zupełnie
„niespodziewanie”… wszak w Polsce nie powinno być zimy, a
wieczne lato!

