Jak
żyje
się
płockim
komornikom? Przejrzeliśmy ich
majątki i dochody. Niektórzy
to krezusi
Z oświadczeń majątkowych wynika, że komornikom –
przynajmniej niektórym – w naszym kraju żyje się bardzo
dobrze. Zarówno ujawnione zarobki jak i majątki pokazują, że
jest to zawód niezwykle dochodowy. Chociaż to też pewnie
kwestia zaradności i siły przebicia w zawodzie – nie
będziemy wnikać. Wśród płockich komorników są wręcz krezusi.
Majątki zgromadzone na kontach są sześciocyfrowe plus
oczywiście nieruchomości i ruchomości np. samochody.
Ujawnianie przez komorników dochodów i ich majątków to
pokłosie nowej ustawy. Zgodnie z nią komornicy są
zobligowani, aby złożyć zeznania majątkowe w formie
oświadczenia. Dane są publikowane na stronie internetowej
Sądu Apelacyjnego w Łodzi – komornicy z Płocka należą do
tamtejszej Izby Komorniczej.
Przy Sądzie Rejonowym w Płocku działa dziesięciu komorników
sądowych. Majątki niektórych opiewają na miliony.
Przejrzeliśmy oświadczenia majątkowe każdego z nich. Różnice
w zgromadzonych dobrach i dochodach są bardzo duże.
Niektórzy nie wykazali w oświadczeniach dochodu, tłumacząc,
że załączyli je w formie PIT, a te nie są opublikowane na
stronie.
Pierwszy na liście jest Maciej Czyż. Środki zgromadzone na
kontach to: 249,648 zł, 19 tys. 535 euro oraz 13 tys. 177
dolarów. Oprócz tego komornik zadeklarował, że posiada
działkę – 580 m kw (współwłasność) i 64-metrowe mieszkanie.
Posiada także trzy samochody, których również jest

współwłaścicielem. Na liście widnieje Jaguar, Citroen i BMW.
Kolejnym komornikiem jest Tomasz Grzywiński. Jak wykazał w
oświadczeniu, na koncie udało mu się zgromadzić 415 tys. zł
oraz 3 tys. franków szwajcarskich. Nie posiada mieszkania.
Jest właścicielem nieruchomość o pow. 5596 m kw. Ponadto ma
dwa samochody: Citroena i Suzuki. Dochody jakie uzyskał w
2019 r. z tytułu prowadzenia kancelarii to nieco ponad 256
tys. zł.
Maciej Janiszewski wykazał, że na koncie zgromadził 395,54
zł (wspólnota majątkowa). Posiada także samochód (w
oświadczeniu nie można odczytać jego marki). Komornik nie
wykazał w oświadczeniu dochodów, które uzyskał w roku
ubiegłym. Z kolei Tomasz Lewandowski posiadał na koniec 2019
r. na koncie 277 tys. zł, 271 dolarów, 41 funtów i 357 euro.
W skład jego majątku wpisano też działkę zabudowaną o pow.
1548 m kw. (współwłasność majątkowa). Jest też wykazana
nieruchomość o pow. 1023 m kw. i samochód marki Honda
(stanowiące współwłasność). Arkadiuszowi Majchrzakowi udało
się na koncie zgromadzić 30 tys. zł. Ma też niewielkie
mieszkanie – 48 m kw. Samochodu brak. A dochód wykazany za
2019 rok to nieco ponad 119 tys zł.
Następny na liście jest Tomasz Peda. Wśród płockich
komorników to prawdziwy krezus. Jego majątek opiewa bowiem
na miliony. Na koncie komornika widnieje kwota: 2 mln 296
tys 400 zł. Ponadto są też pokaźne kwoty zgromadzone w
walutach obcych: 73 tys. euro oraz 76 tys. dolarów
amerykańskich. Posiada także nieruchomość o pow. 2 tys m
kw., na której stoi drewniany dom o pow. 170 m kw. Posiada
jeszcze 80-metrowe mieszkanie, dwa mieszkania połączone w
jedno o powierzchni 120 m kw. oraz… sześć samochodów: dwa
BMW, Hondę, Nissana, Suzuki i Yamahę. Dochody z tytułu
prowadzenia kancelarii komorniczej wyniosły w roku ubiegłym
555 tys. zł. Ponadto Peda wskazał, że zarobił 45 tys. zł na
wynajmie mieszkania.
Maria Rudnicka wykazała, że na koncie posiadała 800 zł i

1,345 euro. Ma też dwa mieszkania 60 i 59-metrowe. Jest
właścicielką dwóch samochodów: Audi oraz Toyoty. Rudnicka
oświadczyła, że na prowadzonej przez nią kancelarii
komorniczej, zarobiła ponad 513 tys. zł. Pobierała także
emeryturę, z której uzyskała dochód 44,309 tys. zł. Następny
na liście jest Paweł Stopczyński, który na koniec 2019 r.
posiadał na koncie 505 tys. zł i 1,130 euro. Ponadto jest
współwłaścicielem działki zabudowanej – 1754 m kw., 64metrowego mieszkania oraz „innej” nieruchomość o pow. 1066 m
kw. Stopczyński wykazał, że posiada dwa auta: Suzuki oraz
Hondę. W ubiegłym roku uzyskał prawie 510 tys zł dochodu z
prowadzonej przez siebie kancelarii.
Rafał Walczyński oświadczył, że na koncie zgromadził 40 tys.
zł. Nie posiada ani ruchomości, ani nieruchomości. A w
minionym roku zarobił nieco ponad 190 tys. zł. Płocką stawkę
zamyka Szymon Żebrowski, który na koncie na koniec 2019 r.
miał nieco ponad 33 tys. zł oszczędności. Posiada także 50metrowe mieszkanie obciążone kredytem hipotecznym i jeździ
samochodem, który jest w leasingu. Dochody jakie wykazał w
oświadczeniu to trochę ponad 87 tys. zł.

Pierwsze kolumbarium stanęło
na płockim cmentarzu. Jaki
jest koszt za niszę?
Na kremację zwłok po śmierci i na pochówek w urnach decyduje
się coraz więcej osób, zatem budowa miejsca na złożenie
prochów, jest jak najbardziej uzasadnioną inwestycją. Na
płockim cmentarzu komunalnym powstało właśnie pierwsze
kolumbarium. Znajduje się w nim 120 nisz na urny. – Plany

zakładają jednak, że docelowo miejsc na złożenie prochów
zmarłych może być nawet 2160 – informuje „Gazeta Wyborcza.
Płock”.
Zakład Spopielani Zwłok działa od grudnia 2019 roku w Nowym
Trzepowie, czyli w sąsiedztwie Domu Pogrzebowego Frydrysiak.
Brakowało zatem w pobliżu kolumbarium. Dotychczas prochy w
urnach składano do nagrobków ziemnych. W tej chwili są już
nisze, w których można pochować zmarłego.
Kolumabrium na płockim cmentarzu pobudowano z jasnoszarego
granitu, ciemnoszary kamień posłużył do przygotowania tablic
– przymocowanych do segmentu i zasłaniających poszczególne
nisze. W kolumbarium każda tablica posiada ten sam wymiar.
Zmieści się na niej imię, nazwisko, data śmierci i krótkie
epitafium. Całość dopełni estetyczne zagospodarowanie
przyległego terenu. Staną tam ławeczki, będzie także
oświetlenie.
Jak czytamy na łamach „Gazety Wyborczej”: koszt za
udostępnienie miejsca pochówku to 300 zł, do tego trzeba
doliczyć jednak kwotę za niszę – 4,3 tys. zł brutto. Opłaty
są ustalane na 20 lat i kolejnych 20 lat od chwili ich
wniesienia. To nie koniec, doliczamy jeszcze opłaty
eksploatacyjne na 20 lat za wodę, energię elektryczną, wywóz
śmieci, czyli 250 zł. Reasumując, wyjdzie całkiem spora
kwota niemal 4 tys. 850 zł. Zarządcą płockiego Cmentarza
Komunalnego przy ul. Bielskiej jest Zakład Usług Miejskich
„Muniserwis”.
Dodamy jedynie, że pierwszy etap inwestycji objął zbudowanie
kolumbarium na 120 nisz i fundamentów pod kolejne. Projekt
kolumbarium powstał w ubiegłym roku i ma być realizowany w
18 etapach. Budowę kolumbarium w całości finansuje miasto
Płock.
Źródło: Gazeta Wyborcza. Płock.

Płockie lotnisko przejdzie
modernizację. Zyska dwa pasy
startowe
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, modernizacja i
przebudowa płockiego lotniska rozpocznie się w przyszłym
roku. Dzięki remontowi port zyska prawie kilometrowy pas
betonowy oraz pas trawiasty.
Betonowy pas umożliwi lądowania i starty niewielkich
samolotów wycieczkowych oraz biznesowych. Z kolei pas
trawiasty ułatwi starty szybowców i paralotni. Co więcej,
port przy ul. Bielskiej obsługiwało będzie loty całą dobę.
Obecnie z lotniska można korzystać tylko w ciągu dnia.
– Zadaniem biura projektowego, które wybierzemy, będzie
opracowanie najpierw koncepcji nowego lotniska, a następnie
wykonanie projektu. Wstępnie zakładamy, że będziemy mieli
pas startowy betonowy, który pozwoli korzystać z obiektu
przez cały rok – tłumaczył dla TVP3 Warszawa Hubert Woźniak
z biura prasowego ratusza.
Modernizacja lotniska to wspólne przedsięwzięcie miasta
Płocka oraz Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej.
Fot. Marek Michalski i Grzegorz Lenkiewicz.

Przedszkole, wiadukt, nowe
autobusy,
remonty
ulic.
Rekordowy
budżet
Płocka
uchwalony
W sumie na 2020 rok zaplanowano inwestycje na każdym z 21
osiedli Płocka. – Na inwestycje przeznaczymy 246 mln zł,
m.in. na modernizację bazy oświatowej, kolorowe place zabaw,
osiedlowe boiska, bezpieczne ulice, ekologiczne autobusy,
nowy wiadukt prowadzący do ogrodu zoologicznego i wiele
innych przedsięwzięć – w ogromnym skrócie prezydent Andrzej
Nowakowski przedstawił założenia budżetu na 2020 rok w
poście na Facebooku.
– Zapowiada się dobry rok dla Płocka. Radni przyjęli dziś
budżet miasta na 2020 rok, który wynosi 1,2 miliarda zł –
prezydent nie ukrywał zadowolenia. Post na portalu
społecznościowym jest pokłosiem przegłosowanego przez
radnych budżetu miasta na 2020 rok. Za jego przyjęciem było
17 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.
W świeżo uchwalonym budżecie są pieniądze na dziesiątki
mniejszych i większych inwestycji. Jedną z ważniejszych
pozycji jest dokończenie przebudowy al. Kilińskiego. Jest
ona elementem drugiego etapu programu „Rozwoju
infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej”, na który
w planie finansowym na 2020 jest blisko 28 mln zł. W ramach
tego programu powstanie jeszcze nowy wiadukt do ogrodu
zoologicznego, a obok niego – parking.
Następną dużą inwestycją jest zainstalowanie Inteligentnego
Systemu Transportowego – systemu, który sterując
sygnalizacją świetlną na głównych arteriach komunikacyjnych
upłynni ruch. Budżet Płocka na 2020 zakłada jeszcze jedną

ważną inwestycję: zaprojektowanie i rozpoczęcie robót nad
przebudową ul. Spółdzielczej. Przeznaczono na na nią 5 mln
zł.
Inwestycji drogowych plan finansowy zawiera bardzo dużo. Są
w nim środki na przebudowę ul. Kolejowej i na ul. 3 Maja (na
odcinku od łącznika z al. Jachowicza do al. Kilińskiego). Na
to ostanie przedsięwzięcie jest 2,5 mln zł. Są pieniądze
także na remont ul. Boryszewskiej (za nieco ponad 3,8 mln
zł) i na przygotowania do remontu ul. Kościuszki.
Plan finansowy Płocka zakłada konsekwentne prowadzenie
rewitalizacji Starego Miasta. Są w nim środki dla Miejskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego (5,5 mln zł), Miejskiego
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (3 mln zł) oraz dla
Inwestycji Miejskich (2 mln zł) na budowę i przebudowę
budynków przy ulic: Kaczmarskiego, Sienkiewicza, Kościuszki
i Kazimierza Wielkiego. W 2020 zacznie się też renowacja i
rozbudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego (za 2 mln zł).
Ogromną kwotę przeznaczono na oświatę, bo aż 350 mln zł.
Znalazły się tam takie inwestycje jak: budowa boiska do gry
w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej nr 21,
zaprojektowanie i przebudowę łącznika przy SP 22, przebudowa
placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 21, modernizacja
bloku żywieniowego przy MP nr 33. No i największa i
wyczekiwana przez płocczan – budowa nowego Przedszkola nr
17.
Budżet Płocka na przyszły rok jest rekordowy – to trzeci z
rzędu budżet przekraczający miliard zł. – Plan finansowy
Płocka mógłby być jeszcze większy i mógłby otwierać jeszcze
większe perspektywy, gdyby nie fakt, że Płock – jak inne
samorządy – musi ponosić koszty rządowych decyzji, które
obciążają jego finanse – mówił na wczorajszej sesji
prezydent Płocka.
Fot. UMP.

Przeciętne zarobki w Płocku
to ponad 5,7 tys zł. Tak
podaje GUS
Średnie wynagrodzenie w Płocku w 2018 roku wyniosło 5705,32
zł – wynika z najnowszych dostępnych całorocznych danych
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) – czytamy w portalu
„300 gospodarka.pl”
Przeciętne zarobki w Płocku w 2018 roku wzrosły o 4 proc. w
stosunku do 2017 roku, wówczas były one na poziomie 5474,96
zł. Portal przywołuje też średnie wynagrodzenie w całej
Polsce w 2018 roku, które wyniosło 4834,76 zł. – Wśród
wszystkich 380 powiatów – z których 66 to miasta na prawach
powiatu – powiat miasto Płock jest na 8 miejscu pod względem
wysokości zarobków – zauważa portal.
„Na pierwszym miejscu znalazło się Jastrzębie Zdrój, gdzie
średnia pensja była na poziomie 8121,08 zł (o 68 proc.
więcej niż średnia krajowa), a na ostatnim, 380 miejscu był
powiat kępiński, którego mieszkańcy zarabiali 3183,34 zł –
zaledwie 40 proc. tego, co mieszkańcy Jastrzębia„.
Dziennikarz portalu dodaje, że „GUS podaje dane o
wynagrodzeniach w ujęciu brutto, to znaczy łącznie z
zaliczkami na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych
oraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
(emerytalne, rentowe i chorobowe) płaconymi przez
ubezpieczonego pracownika„.
Powiat m.Płock – średnie wynagrodzenie wg GUS w ostatnich
pięciu latach:

2014:
2015:
2016:
2017:
2018:

4926,26
5078,16
5238,34
5474,96
5705,32

zł
zł
zł
zł
zł

Polecamy: Średnie wynagrodzenie w Płocku wśród najwyższych w
Polsce
Źródło: 300gospodarka.pl.

Czołgi, samoloty, żołnierze,
wybuchy… Żywa lekcja historii
niebawem w Płocku [FILM]
– To będzie żywa, przejmująca lekcja historii. 15 września w
Płocku przy ul. Krakówka odbędzie się rekonstrukcja walk,
które rozegrały się w tym miejscu dokładnie 80 lat temu,
podczas kampanii wrześniowej 1939 roku – mówił prezydent
Andrzej Nowakowski na konferencji prasowej poświęconej
wydarzeniu.
Przypomniał, że co roku organizowane są w Płocku obchody,
aby oddać hołd bohaterom walczącym w obronie naszej Ojczyzny
i upamiętnić ofiary II wojny światowej. – Chcemy tym
widowiskiem wzbogacić te uroczystości i rozbudzić
zainteresowanie historią lokalną – podkreślał prezydent
Nowakowski.
Inicjatorami rekonstrukcji są członkowie Stowarzyszenia
Jeździeckiego im. 4 Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej
– Zbigniew Gołębiewski i Tomasz Będzikowski. – We wrześniu

1939 w Radziwiu toczyły się walki związane z Bitwą nad
Bzurą. Stacjonujący w Płocku żołnierze osłaniali wycofujące
się oddziały armii Poznań i Pomorze. – Chcieliśmy w 80.
rocznicę tych wydarzeń upamiętnić je w sposób szczególny,
stąd pomysł na organizację widowiska. Weźmie w udział około
200 rekonstruktorów z polskich i zagranicznych grup
rekonstrukcyjnych, reprezentujących oddziały walczące w 1939
roku na Ziemi Płockiej – tłumaczył Zbigniew Gołębiewski.
Joanna Zielke, koordynatorka ds. organizacyjnych z firmy Art
Solutions, która zajmuje się organizacją wydarzenia
podkreślała profesjonalizm przygotowań i wielką dbałość o
szczegóły. – Widowisko będzie wzbogacone filmową
charakteryzacją uczestników, mundurami historycznymi,
strzelającą, epokową, bronią palną i efektowną pirotechniką
przygotowaną przez najlepszych specjalistów z branży
rekonstrukcyjnej i filmowej. Na potrzeby wydarzenia
wybudowana zostanie specjalna scenografia. Podczas nalotu
samolotów ziemia będzie drżała – mówiła Joanna Zielke.
– To będzie z pewnością wielkie przeżycie dla widzów,
zetknięcie z żywą historią. Będzie można bardzo realnie
odczuć, co przeżywali ludzie, którzy byli bezpośrednimi
uczestnikami tamtych wydarzeń – dopowiadał Tomasz
Będzikowski.
Rekonstrukcja walk jest jednym z punktów programu obchodów
patriotycznych, które odbędą się 15 września w lewobrzeżnej
części miasta. Wcześniej na cmentarzu parafialnym zostanie
odprawiona msza polowa oraz złożone wieńce na mogile
poległych żołnierzy.
Źródło i fot: UMP.

Sezon robót budowlanych w
pełni. Kolejna ulica w Płocku
oddana do użytku [FOTO]
Właśnie zakończyła się inwestycja drogowa na osiedlu
Podolszyce Południe, która polegała na wybudowaniu 300
metrów ulicy Swojskiej. Ulica zyskała nową, asfaltową
nawierzchnię wraz z infrastrukturą podziemną. Na ulicy
posadzono również drzewa oraz liczne krzewy ozdobne.
– W Płocku realizujemy nie tylko duże inwestycje drogowe jak
przebudowa ul. Tysiąclecia, al. Kilińskiego czy remont Mostu
Legionów Piłsudskiego. Budujemy i remontujemy również ulice
osiedlowe, ważne dla lokalnych społeczności. Skończyła się
budowa ul. Swojskiej na osiedlu Podolszyce Południe, trwa
przebudowa ul. Strażackiej na osiedlu Radziwie,
rozpoczęliśmy remont ul. Stommy na osiedlu Kolegialna –
wylicza prezydent Andrzej Nowakowski.
– Na ul. Swojskiej oprócz nowej nawierzchni jezdni
obustronnie zostały wykonane chodniki z kostki betonowej,
powstało oświetlenie uliczne. Wybudowane zostały sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowana sieć
wodociągowa. W ramach inwestycji wykonano nasadzenia – 11
drzew z gatunku jarząb szwedzki – oraz krzewów – 25
berberysów, 47 tawuły japońskiej. Powstał trawnik o
powierzchni 1235 m kw. – tłumaczy z kolei Konrad Kozłowski z
biura prasowego ratusza. Dodaje, że całkowity koszt
inwestycji to ponad 2,2 mln zł.

Fot. UMP.

Płock
uznany
za
innowacyjności.
uzasadniono wybór?

lidera
Jak

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, na zlecenie
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, przeanalizował 35 miast
średniej wielkości pod kątem ich atrakcyjności dla
inwestorów poszukujących lokalizacji pod działalność
biznesową i tworzenie nowych miejsc w sektorze usług
biznesowych (BPO, SSC, IT, R&D). Jednym z elementów analizy
było sprawdzenie innowacyjności tych miast – ABSL wytypował

liderów innowacyjności wśród miast średnich, stosując
pięciostopniową skalę – czytamy w portalu propertynews.pl.
– Źródła kreatywności i innowacyjności w miastach średniej
wielkości są wynikiem kilku czynników: jakości kapitału
ludzkiego w instytucjach samorządowych i dobrego
przywództwa, zdolności finansowych samorządów czy aspiracji
i poziomu oczekiwań mieszkańców, a przede wszystkim –
istniejącego w danym mieście kapitału społecznego.
Innowacyjności sprzyja też dobrze funkcjonująca współpraca
pomiędzy lokalną administracją, biznesem i uczelniami, a w
skali ponadlokalnej – dostęp do wiedzy w ramach wiodących
sieci uczelni krajowych i międzynarodowych. Potencjał
innowacyjny mogą też wyzwolić działania mające na celu
przezwyciężenie barier rozwojowych, np. poprzez pilotażowe
czy modelowe programy rewitalizacji – mówi Janusz Górecki,
szef działu analiz ABSL i współautor raportu.
„Analiza przeprowadzona przez ABSL pozwoliła na stworzenie
typologii badanych miast, gdzie kryteriami były: głębokość i
skala innowacji, różnorodność sfer, w których wprowadzono
innowacje i to czy były to pojedyncze działania czy też
komplementarny system pozwalający na wygenerowanie efektów
synergii. ABSL, opierając się na klasyfikacji „European
Innovation Scoreboard”, wyróżnił 5 szczebli: liderzy, silni
innowatorzy, aspirujący innowatorzy, umiarkowani innowatorzy
i skromni innowatorzy”.
Do grona liderów zaliczono Płock – to miasto zdecydowanie
wyróżnia się na mapie innowacyjności polskich miast średniej
wielkości. Jako silnych innowatorów wyróżniono: Opole,
Wałbrzych, Tarnów i Piłę. Działania w siedmiu ośrodkach
pozwalają na wyróżnienie ich jako aspirujących innowatorów.
Są to: Nysa, Legnica, Koszalin, Krosno, Elbląg, Nowy Sącz i
Gorzów Wielkopolski.
Jak uzasadniono wybór Płocka?

Płock został uznany za lidera innowacyjności, wyróżniając
się systemowymi i różnorodnymi rozwiązaniami innowacyjnymi w
skali krajowej i międzynarodowej. Miasto jest animatorem
kompleksowych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
(m.in. przestrzeń co-workingowa Przetwornia, koordynacja
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, Hackathon City
Coders Płock) i konsekwentnie buduje swoją markę na poziomie
międzynarodowym poprzez globalną sieć CIFAL UNITAR (Płock
jest jedną z 15 lokalizacji biura CIFIAL na świecie).
Ponadto miasto jest strategicznym partnerem Europejskiego
Kongresu Gospodarczego, odgrywa aktywną rolę w Baltic
Business Forum i Forum Rozwoju Mazowsza oraz jest obecne w
ratingu Fitch. Płock jest też liderem w zakresie wdrażania
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce (organizator m.in.
Międzynarodowego Forum PPP), wprowadza innowacje
konceptualne, takie jak strategia zrównoważonego rozwoju
Płock 3.0 (na lata 2018-2030) czy podejmuje działania na
rzecz centrum kompetencyjnego rolnictwa miejskiego.
W Płocku wdrożono też kompleksowe działania wspierające
innowacyjność (Rada Innowacji, PPP-T, AIP, udział w
projekcie Akcelerator Technologii Informacyjnej, współpraca
z NCBiR w ramach projektów elektromobilności), prowadzi się
tu aktywnie politykę mieszkaniową nastawioną na
przyciągnięcie młodych mieszkańców, wyróżnia się też
podejście do rewitalizacji (Staromiejskie Centrum Biznesu
Przetwornia, wielofunkcyjny dworzec PKP). W Płocku dobrze
funkcjonuje współpraca na linii administracja-biznesuczelnie.
O całym raporcie przeczytacie w artykule: Wschodzące gwiazdy
polskiej innowacyjności. Płock, Opole i Wałbrzych w czołówce
peletonu
Fot. Stark Fly – profesjonalne usługi dronami.

Niebieski ratusz, niebieski
autobus, niebieska kokarda.
Płock dla autyzmu [PROGRAM]
Kwiecień to Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu. W
naszym mieście zaplanowano szereg wydarzeń, które mają
zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy i potrzeby osób z
autyzmem. Podczas konferencji prasowej opowiedział o nich
prezydent Andrzej Nowakowski wspólnie z przedstawicielami
stowarzyszeń działających na rzecz osób z autyzmem i ich
bliskich.
Pierwsze z wydarzeń odbędzie się już w najbliższą niedzielę,
31 marca. Na Starym Rynku odbędzie się IV Bieg Charytatywny
„Razem dla Autyzmu”. Początek imprezy o godz. 10:00. We
wtorek, 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień
Świadomości Autyzmu. Tego dnia w znajdującej się na parterze
ratusza Galerii P o godz. 18:30 odbędzie się wernisaż „Świat
na niebiesko” (niebieski, to kolor symbolizujący solidarność
z osobami ze spektrum autyzmu). Autorami prac są osoby
autystyczne. Po wystawie, około godz. 19, na Starym Rynku
wszyscy uczestnicy wypuszczą do nieba niebieskie balony, a
budynek ratusza zostanie podświetlony na niebiesko.
Także we wtorek na ulice miasta wyruszy niebieski autobus
„Płock Dla Autyzmu”. Przedstawiciele organizacji
pozarządowych działających na rzecz osób ze spektrum autyzmu
(Stowarzyszenie „Odzyskać Więzi”, Stowarzyszenie „Razem Dla
Autyzmu”, „Akceptacja dla Autyzmu Płock”) będą tego dnia
jeździć i rozmawiać z pasażerami oraz rozdawać ulotki. Osoby
te będą ubrane na niebiesko. Autobus po naszym mieście
będzie jeździł przez cały kwiecień.

– Chcemy zwracać uwagę społeczeństwa na potrzeby osób z
autyzmem – mówił podczas konferencji prezydent Andrzej
Nowakowski. – Niech poczują się wyjątkowo, wiedząc, że mają
naszą akceptację i wsparcie – podkreślił.
Imprezy i wydarzenia – co, gdzie, kiedy?
W budynku Urzędu Miasta Płocka we współpracy z Płockim
Ośrodkiem Kultury i Sztuki odbędzie się wystawa prac pt.
„Świat na niebiesko”. Przedstawione będą prace wykonane
przez osoby ze spektrum autyzmu. Uroczyste otwarcie wystawy
nastąpi 2 kwietnia o godz. 18.30 w siedzibie Galerii P –
budynek Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1.
Specjalnie podświetlimy budynek Ratusza – 2 kwietnia około
19:00
– 2 kwietnia po otwarciu wystawy około godz. 19 pod ratuszem
polecą do nieba niebieskie balony. Organizatorzy zapraszają
mieszkańców, organizacje pozarządowe, wszystkich, którzy
tego dnia chcą pokazać, że są otwarci na osoby z autyzmem.
– 2 kwietnia na ulice miasta wyruszy niebieski autobus
„Płock Dla Autyzmu”. Przedstawiciele organizacji
pozarządowych działających na rzecz osób ze spektrum autyzmu
(Stowarzyszenie „Odzyskać Więzi”, Stowarzyszenie „Razem Dla
Autyzmu”, „Akceptacja dla Autyzmu Płock”) będą tego dnia
jeździć i rozmawiać z pasażerami oraz rozdawać ulotki. Osoby
te będą ubrane na niebiesko. Autobus po naszym mieście
będzie jeździł przez cały kwiecień.
– Kino za Rogiem w kwietniu będzie wyświetlało dwa filmy dla
grup zorganizowanych ze szkół. Zaplanowano pokaz filmów:
„Superbrat” – gatunek: fabuła, komedia. Oferta dla grup ze
szkoły podstawowej klasy 4 – 6 (Kat.wiek.: 9+) oraz
„Życie animowane” – gatunek: animacja / dokument. Oferta dla
grup ze szkoły podstawowej klasy 7 – 8 oraz szkół
ponadpodstawowych. Kontakt: Radosław Łabarzewski tel. 604
493 918

– 2 kwietnia na terenie sklepu Auchan będzie punkt
informacyjno – konsultacyjny zorganizowany przez SOSW Nr 2
oraz wystawa prac uczniów. Podczas wszystkich wydarzeń
preferowany jest niebieski ubiór (lub jego elementy).
Klub Rodziców „Razem dla Autyzmu”
31 marca na płockiej Starówce – IV Bieg Charytatywny „Razem
dla Autyzmu”.
Wydarzenie obejmuje:
– odpłatny Bieg Główny dla ok. 200 uczestników, z których
każdy otrzyma pamiątkowy medal. Poza dekoracją zwycięzców,
atrakcją tej części imprezy jest losowanie nagród
niespodzianek wśród wszystkich posiadaczy numerów
startowych. Prowadzący: Jacek Koszewski.
– Bieg „Krasnala” – nieodpłatny bieg dla dzieci. Każdy
uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, upominki oraz słodycze.
– Mnóstwo atrakcji dla dużych i małych: warsztaty
prowadzone przez Leroy Merlin, zabawy edukacyjne i
sensoryczne prowadzone przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr
1, animacje w wykonaniu Teatru Form Wielu oraz Bawidełka,
zabawy klockami magnetycznymi przygotowanymi przez Słodko
Zakręcone. Można będzie podziwiać motory formacji MOTO-PIAST
Płock, pojazdy Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów
Zabytkowych i Militarnych „WISŁA” oraz nowoczesny wóz,
którym dysponuje płocka Służba Więzienna. Kadra oraz
pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2
będą przygotowywać biało-niebieskie kotyliony oraz chętnym –
zaplatać kolorowe warkocze.
– Część artystyczna: uczniowie SOSW nr 1 oraz SP nr 22 wraz
ze swoimi nauczycielami – przygotowali występy muzycznowokalne. Dzieci z tych placówek, w tym właśnie autyści –
zaprezentują swoje talenty.
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 przygotuje punkt
konsultacyjno-informacyjny dla zainteresowanych tematyką
edukacji oraz wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży
dotkniętej zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

– Zwieńczenie imprezy: wypuszczenie w niebo niebieskich
balonów przy akompaniamencie piosenki pt.: „Wielka siła”
(piosenka autystyczna).
Podczas imprezy będzie można skosztować poczęstunku
przygotowanego przez licznych Darczyńców oraz uczniów SOSW
Nr 2
Stowarzyszenie „Akceptacja dla Autyzmu Płock”
– 7 kwietnia w Radotkach – Bieg Charytatywny
Wydarzenie obejmuje:
– warsztaty z robienia makaronu
– warsztaty z kravmage ( Akademia Inicjatyw Młodzieżowych)
– warsztaty z malowania dla dzieci Stowarzyszenie ,,Oto ja’’
– SOS-W nr 2, kolorowe warkoczyki, ciasteczka upieczone
przez uczniów
– SOS-W nr 1, malowanie buziek, tor sensoryczny, zabawy
plastyczne
– zaproszenie na atrakcje Wisły (playboy- gra z piłkarzem)
– maskotki z Wisły i Bawidełko
– Moto Płock i Weteran Płock
– fitbyann- występy na scenie, taniec z dziećmi, nauka tańca
oraz choreografii
– grochówka dla biegaczy oraz kiełbaska z grilla
– babeczki dla dzieci (ciuciubabka)
Impreza odbędzie się pod hasłem: „Pomóżmy naszym dzieciom
funkcjonować w społeczeństwie. AUTYZM to zamknięte drzwi.
Kluczem do nich jest AKCEPTACJA”.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi”
W kwietniu odbędą się dwa, z sześciu planowanych, szkolenia
dotyczących problemów dzieci z autyzmem, skierowane do
nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych. Ponadto
stowarzyszenie organizuje spotkanie dla uczniów Szkoły
Podstawowej nr 11, którego celem jest uświadomienie

rówieśnikom specyfiki zaburzenia, jakim jest autyzm oraz
problemów, jakich doświadcza uczeń z autyzmem.
Harmonogram szkoleń:
30 marca – SZKOŁA: Problemy dziecka ze spektrum autyzmu w
szkole – jak je prawidłowo odczytać, cz.1
6 kwietnia – PRZEDSZKOLE: Problemy dziecka ze spektrum
autyzmu w grupie rówieśniczej – rola nauczyciela w pokonaniu
trudności
6 kwietnia – SZKOŁA: Postępowanie z uczniem ze spektrum
autyzmu w szkole – jak pomóc cz.2
11 maja – SZKOŁA: Dzieci z zaburzeniami integracji
sensorycznej w szkolnej rzeczywistości
18 maja – SZKOŁA: O integracji sensorycznej dla nauczycieli
wychowania fizycznego
Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu MC PROGRAM
– 2 kwietnia od godz: 16:00 – Galeria Mazovia – Poznajmy się
lepiej!
Wydarzenie obejmuje:
– Zabawy integracyjne pod opieką animatorów i terapeutów MC
PROGRAM (obecność rodziców obowiązkowa).
– Kącik Twórczych Inspiracji – bezpłatne warsztaty i zabawy
dla dzieci: wykonywanie butelek sensorycznych, zdobienie
ekotoreb.
– Trasa Sensoryczna dla Małych i Dużych – wspólnie z
rodzicami przejście przez stacje stymulujące różne zmysły.
– Laserowy Świat Mozarta – zabawy swobodne wśród świateł i
muzyki.
– Sala Świetlnego Relaksu – możliwość odpoczynku i
wyciszenia.
– Ścianka wspinaczkowa (dla dzieci do 10 roku życia).
– Specjalistyczne poradnictwo dla rodziców.
– Zdjęcia z Minionkiem i innymi bohaterami bajek dla dzieci.
– Słodkie Szaleństwo – bezpłatna wata cukrowa dla

uczestników imprezy.
Fot. UMP.

Płocki WOPR z pomocą dla
Marcela. Aukcja wyjątkowych
pamiątek trwa…
Wszyscy wiemy, że płoccy woprowcy od zawsze włączają się w
różnego rodzaju akcje charytatywne. Tym razem wspierają 10letniego Marcela, który walczy z białaczką. Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe zorganizowało aukcję, z której cały
dochód przeznaczony jest na leczenie chłopca.
Kiedy w grudniu 2017 r. wykryto u Marcela białaczkę
natychmiast wielu ludzi i instytucji pospieszyło z pomocą.
Dzięki akcji zakrojonej na szeroka skalę udało się znaleźć
tzw. bliźniaka genetycznego. Marcel został poddany zabiegowi
przeszczepu szpiku kostnego. W tej chwili Marcel musi być
poddawany wielu zabiegom, a przede wszystkim rehabilitacji.
Państwa pomoc i udział w licytacji pamiątek i gadżetów
najwybitniejszych sportowców świata bez wątpienia przyczyni
się do powrotu Marcela do zdrowia.
Oto przedmioty, które można wylicytować
zorganizowanej przez płocki WOPR:

na

– piłkę do koszykówki z autografem Michaela Jordana,
– piłkę nożną z autografem Cristiano Ronaldo,
– rękawice z autografem Mika Tysona,

aukcji

– koszulkę FC Barcelona z autografem Lionela Messiego,
– zdjęcie z autografem Michaela Phelpsa,
– koszulkę reprezentacji Brazylii z autografem Pele.
Aukcja trwa od 12 grudnia do 19 grudnia 2018 r. Licytowane
przedmioty można oglądać w biurze płockiego WOPR w godz 8:00
– 15:00 – po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu swojej
obecności (24 262-92-28 ; kom. 519-873-173).
Link do aukcji znajdziecie, wchodząc w link: Licytacja na
leczenie Marcela

