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XII INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO I NOWA INWESTYCJA POWIATOWA

Zaproszeni goście na uroczystych obchodach XII Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego 2010/2011 połączonej z otwarciem obiektów sportowych
przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie. Projekt został zrealizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego z RPOWM
2007-2013 i budŜetu powiatu.

Zaproszeni goście na tle budynku głównego Zespołu Szkół im. St. Staszica
w Gąbinie po termomodernizacji.

Ks. Józef Szczeciński poświęcił
nowo otwarte obiekty sportowe.

Starosta Płocki Piotr Zgorzelski
wręcza prezenty Dyrektorowi
Szkoły Danucie Falkowskiej.

Próbowali swych sił na nowym boisku; (od prawej) Adam Struzik Marszałek Woje- Uroczystego otwarcia obiektu dokonali (od lewej) Wicestarosta Jan
wództwa Mazowieckiego, Piotr Zgorzelski Starosta Płocki, Wojciech Szwech Wła- Ciastek, Marszałek Woj. Mazowieckiego Adam Struzik, Dyrektor
Zespołu Szkół Danuta Falkowska, Starosta Płocki Piotr Zgorzelski.
ściciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego w Płocku.

Strona
nr 2częstuje zaproszonych gości tortem ufundowanym
Pani Danuta
Grzymała
przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół w Gąbinie.
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Pierwsze zmagania uczniów na nowym obiekcie sportowym.
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Szanowni Państwo
Drodzy Czytelnicy
Obejmując funkcję Starosty Płockiego po wygranych
wyborach do Senatu RP przez mojego niedoścignionego
poprzednika Michała Boszko poczuwam się do ogromnej
odpowiedzialności za rozwój tak bliskiej mi Ziemi Płockiej.
Mój zacny Przyjaciel sprawujący tę funkcję, nieprzerwanie od I kadencji
Powiatu Płockiego, ustawił wysoko poprzeczkę w dąŜeniu do zapewnienia
lepszej jakości Ŝycia mieszkańcom naszego powiatu.
Za swoją mądrość, doświadczenie, efektywne kierowanie pracą naszej
samorządowej Rodziny, a przede wszystkim za dobroć, zwykłą ludzką
wyrozumiałość i otaczany był we wszystkich środowiskach zawodowych,
społecznych i samorządowych wielkim szacunkiem.
Miałem szczęście pracować z Panem Michałem Boszko będąc członkiem
Zarządu Powiatu bieŜącej kadencji. Czas ten wykorzystałem w pełni
usatysfakcjonowany realizacją wspólnych inicjatyw gospodarczych
i społecznych.
Dziękując obecnemu Senatorowi za te wszystkie piękne, twórcze
i pracowite lata, które naszej Ziemi Płockiej przyniosły wiele sukcesów, cennych
doświadczeń i umiejętności zgodnej pracy samorządowej starał się będę zasłuŜyć
na uznanie mieszkańców naszego powiatu.
Mam nadzieję, Ŝe moja odpowiedzialna słuŜba pochodząca z wyboru
reprezentantów Rady Powiatu Płockiego zostanie doceniona i przyczyni
się do dalszego rozkwitu Ziemi Płockiej.
Z wiarą na owocną współpracę
Starosta Płocki
Piotr Zgorzelski
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I. O POWIECIE
Z PRAC RADY

Adam Sierocki
Przewodniczący Rady
Powiatu w Płocku

Szanowni Czytelnicy, w niniejszej relacji, zresztą juŜ ostatniej w tej kadencji, odniosę się przede wszystkim do trzech sesji Rady Powiatu, jakie odbyły się
w II kwartale tego roku. Rozpatrywana wówczas problematyka dotyczyła głównie: udzielenia absolutorium
dla Zarządu Powiatu za 2009 rok, sytuacji powodziowej
oraz wyboru Starosty Płockiego i Zarządu Powiatu.
I tak kolejno, Rada Powiatu zachowując szczegółowo określony tryb postępowania pod koniec kwietnia odbyła sesję absolutoryjną. Przedmiotem dokonanej
wówczas oceny była prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w ramach przyjętego budŜetu, szczególnie stan zrealizowania wydatków i dochodów budŜetowych w stosunku do wielkości zaplanowanych. W tym
zakresie Rada Powiatu rozpatrzyła sprawozdanie z
wykonania budŜetu powiatu za 2009r., jakie w imieniu Zarządu przedstawiła Skarbnik Powiatu Maria
Jakubowska wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przechodząc do oceny minionego roku, po szczegółowej
i kompleksowej analizie budŜetu, jego dochodów i wydatków oraz efektów zadaniowych i rzeczowych zapewniła, Ŝe Zarząd Powiatu przy wykonywaniu budŜetu
2009r. stosował maksymalne oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi, starał się pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z róŜnych dostępnych źródeł budŜetowych i pozabudŜetowych. Słuszna okazała się decyzja o emisji obligacji komunalnych
na zadania inwestycyjne w drogownictwie, a takŜe
dokonanie przedterminowych spłat zaciągniętych kredyStrona nr 6

tów. O prawidłowym zrealizowaniu budŜetu świadczą
procentowe wskaźniki wykonania planu dochodów
– 100,7% i planu wydatków- 98,2%. Przyznała,
Ŝe był to kolejny pomyślny rok dla realizacji Strategii
Rozwoju Powiatu Płockiego, zaś rzetelna realizacja
wszystkich zaplanowanych na 2009 rok zadań to efekt
wspólnej pracy Rady i Zarządu Powiatu oraz całego
zespołu pracowników Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych.
Pozytywna ocena wykonania budŜetu wyraŜona przez obradujące przed sesją stałe komisje znalazła
odzwierciedlenie w stanowisku Komisji Rewizyjnej
wnioskującej do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za miniony rok. Podczas sesji
zaprezentowane zostały teŜ opinie poszczególnych
klubów radnych.

W stanowisku Klubu Radnych PSL oraz radnych
SLD, które wygłosił przewodniczący klubu Piotr
Zgorzelski zawarta została pozytywna ocena wykonania budŜetu powiatu 2009r. i deklaracja głosowania za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu.
Przywołane wskaźniki wykonania budŜetu po stronie
dochodów i wydatków potwierdziły, Ŝe był to udany
rok dla Powiatu Płockiego. Zarząd Powiatu zrealizował wszystkie zaplanowane zadania w układzie
rzeczowym oraz wprowadził do realizacji nowe
przedsięwzięcia w związku z pozyskaniem ponad 27
mln zł z róŜnych dostępnych źródeł. W odpowiednim momencie przygotował teŜ program inwestycji
i remontów na drogach powiatowych w latach
2009-2010 finansowanych z obligacji oraz dochodów własnych.
Natomiast stanowisko Klubu Radnych PiS wypełniło oświadczenie przewodniczącego klubu Daniela
Zaborowskiego, iŜ w związku z tragedią, jaka miała
miejsce w dniu 10 kwietnia 2010r. pod Smoleńskiem,
w której zginęły dwie zacne parlamentarzystki takŜe z
naszego terenu - senator Janina Fetlińska i poseł Jolanta Szymanek-Deresz, Klub rezygnuje z wygłaszania w
tej sytuacji krytycznej opinii wobec ubiegłorocznej
działalności finansowej Zarządu Powiatu.
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Radni Klubu PiS na temat absolutorium wypowiedzieli się bezpośrednio w głosowaniu, które w efekcie
doprowadziło do podjęcia przez Radę Powiatu przy
14 głosach „za” i 9 głosach „przeciw” uchwały udzielającej absolutorium Zarządowi Powiatu za 2009 rok.
Wobec takiego wyniku głosowania Starosta Płocki
Michał Boszko zauwaŜył, Ŝe demokracja jest bardzo
trudną sztuką współdziałania zwłaszcza, jeśli przed
samorządem jest wiele waŜnych i pilnych spraw,
a oczekiwania społeczne są tak róŜnorodne. Dziękując
radnym za głosy udzielające absolutorium zapewnił,
iŜ ze strony Zarządu Powiatu podjętych było wiele
działań uzasadniających tę pozytywną ocenę. W tym
względzie wskazał m.in. na oświatę, promocję powiatu, wnioskowanie o środki unijne, realizację zadań
drogowych przy udziale narodowego programu budowy dróg oraz w partnerstwie z gminami. Natomiast
w kwestiach szczegółowych odesłał do przyjętej przez
Radę Powiatu informacji z realizacji zadań określonych w „Kierunkach działania Zarządu Powiatu
na 2009r.” Jednocześnie z ubolewaniem przyjął fakt,
iŜ na koniec kadencji, po prawie 12 latach współpracy,
nie zdołał pozyskać wszystkich radnych do pewnych
zadań i rozwiązań słuŜących dobrze temu powiatowi.
Podczas tej sesji Rada Powiatu zapoznała się
równieŜ z efektami całorocznej działalności wszystkich swoich stałych komisji. O działaniach tych
w odrębnych sprawozdaniach informowali przewodniczący komisji: Apolinary Gruszczyński, Andrzej Cieślak (wiceprzewodniczący), Andrzej Kuliński, Zbigniew Kisielewski, Adam Bartosiak i Krzysztof Michalak. Zakres tematyczny prac poszczególnych komisji wynikał z rocznych planów oraz bieŜącej realizacji
zadań powiatu. Podstawą dokonywanych przez komisje analiz i kontroli, wypracowywanych opinii i wniosków były pisemne sprawozdania, informacje oraz
projekty uchwał uzupełniane wyjaśnieniami składanymi w ramach tematycznych dyskusji przez członków Zarząd Powiatu, sekretarza i skarbnika powiatu,
a takŜe dyrektorów wydziałów Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.
Na forum Rady Powiatu ogłoszone zostały
wyniki kwietniowego posiedzenia Kapituły Medalu
„ZasłuŜony dla Powiatu Płockiego”, która tym naj-

wyŜszym wyróŜnieniem powiatowym uhonorowała
12 osób i instytucji zasłuŜonych dla rozwoju powiatu
płockiego i rozsławienia jego imienia. Za zasługi
w obszarze działalności społecznej pośmiertnie medal
przyznany został Janinie Fetlińskiej i Jolancie Szymanek-Deresz, w obszarze działalności samorządowej Zbigniewowi Białeckiemu, Maciejowi Jabłońskiemu, Halinie Mackiewicz, Tomaszowi Skorupskiemu, Barbarze Stańskiej-Mackiewicz, w obszarze działalności gospodarczej Przedsiębiorstwu Budownictwa Wodnego S.A. w Warszawie, w obszarze
działalności społecznej Andrzejowi Gorczycy i Hilaremu Januszczykowi, w obszarze działalności kulturalno - oświatowej i sportowej Józefowi Ciastek
i Andrzejowi Graczykowi. Wszystkim wyróŜnionym
jako Przewodniczący Kapituły raz jeszcze serdecznie
gratuluję.

Uhonorowani podczas DoŜynek Powiatu Płockiego w Bielsku
„ZasłuŜeni dla Powiatu” przedsiębiorcy. Gratulacje złoŜyli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Płocki
Piotr Zgorzelski iPrzewodniczący Rady Powiatu Adam Sierocki.

Sesja Rady Powiatu zwołana w połowie czerwca w głównej mierze dotyczyła problematyki powodziowej. Zorganizowana została zarówno pod wpływem zaistniałej sytuacji w związku z przejściem przez
teren naszego powiatu 23 maja i 9 czerwca bardzo
wysokiej fali wezbraniowej na rzece Wiśle, jak teŜ
wniosku złoŜonego przez radnych powiatu z Klubu
PiS o nadzwyczajną sesję na ten temat. W tym zakresie Rada Powiatu wysłuchała informacji z przebiegu
działań monitoringowych i zabezpieczających przed
powodzią, prowadzonej akcji ewakuacyjnej, organizowania pomocy dla powodzian oraz planowanych
działań odnośnie usuwania skutków powodzi i moŜliwości wygospodarowania w budŜecie powiatu środków na ten cel. Z przedłoŜonych informacji przez
przedstawicieli inspekcji, słuŜb i straŜy biorących
udział w akcji powodziowej wyłonił się obraz
ogromnych zniszczeń, jakich dokonał Ŝywioł oraz
wielkiej determinacji zmagających się z nim ludzi.
Z uznaniem mówiono zarówno o profesjonalistach, jak
teŜ miejscowej społeczności z terenów dotkniętych lub
zagroŜonych powodzią, a takŜe wspierających ich
wolontariuszach. Podkreślano, Ŝe Powiat Płocki nie
był osamotniony w swych działaniach, od pierwszych
chwil z róŜnych środowisk i instytucji płynęła dla
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poszkodowanych pomoc rzeczowa, finansowa i jest
kontynuowana. Uczestnicy obrad zgodni byli w ocenie, Ŝe zaistniała sytuacja to efekt wieloletnich zaniedbań i niedoinwestowania w gospodarce wodnej, jeśli
chodzi o regulację wszystkich rzek w Polsce, a takŜe
błędy w zagospodarowaniu przestrzennym terenów
zalewowych. Dyskusja potwierdziła, Ŝe wszędzie tam,
gdzie rzeki są dziko płynące wzrasta groźba zalania
okolicznych terenów tak, jak miało to miejsce w przypadku tej powodzi. Z ogromną troską uczestnicy
sesji odnieśli się do kwestii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa epidemiologicznego na zalanych terenach. Rada Powiatu zaaprobowała teŜ propozycję Zarządu Powiatu dotyczącą przeznaczenia
z tegorocznego budŜetu powiatu ponad 1 mln złotych
na odbudowę powiatowej infrastruktury drogowej
na terenach powodziowych w gm. Słubice i gm. Gąbin. Przyjęto, Ŝe wyszacowane na 12,5 mln zł straty
w infrastrukturze drogowej będą finansowane zarówno
ze środków własnych powiatu pochodzących z oszczędności na innych zadaniach jak teŜ z środków zewnętrznych przewidzianych na likwidację skutków powodzi, o jakie powiat będzie sukcesywnie zabiegał.
Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować za ofiarność, pomysłowość i solidaryzm wszystkim osobom, które zaangaŜowały się w walkę z Ŝywiołem. Dzięki Państwa determinacji akcja przeciwpowodziowa prowadzona była bardzo sprawnie,
a rozmiary powodzi udało się jednak nieco ograniczyć.
Sądzę, Ŝe w najbliŜszej kadencji samorząd nasz zdoła
w znacznym stopniu złagodzić negatywne skutki tej
powodzi, niemniej takŜe w imieniu ustępującej Rady
Powiatu kieruję prośbę o kontynuowanie wszelkich
moŜliwych działań na rzecz mieszkańców powiatu
dotkliwie pokrzywdzonych przez powódź.
Podczas tej sesji radni powiatu przyjęli równieŜ sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z wykazem niezbędnych potrzeb w zakresie pomocy społecznej na kolejny rok obejmującym m.in.: realizację
zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2013, poszerzenie
działań Aktywnej Integracji w powiecie płockim,
pozyskiwanie dodatkowych funduszy na rehabilitację
społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.
Wygrane przez Starostę Płockiego Michała
Boszko uzupełniające wybory parlamentarne przeprowadzone 20 czerwca w okręgu płocko-ciechanowskim
skutkujące objęciem mandatu senatora po śp. Janinie
Fetlińskiej i złoŜeniem rezygnacji z pełnienia funkcji
starosty płockiego były bezpośrednią przyczyną zwołania pod koniec czerwca nadzwyczajnej sesji Rady
Powiatu. Przychylając się do prośby ustępującego
starosty Rada Powiatu jednocześnie przyjęła rezygnację całego dotychczasowego Zarządu Powiatu. Z jedStrona nr 8

nej strony cieszyliśmy się z sukcesu wyborczego, jaki
odniósł nasz zacny kolega samorządowiec, z drugiej
stanęliśmy wobec pilnej potrzeby wyboru jego następcy i nowego zarządu. Sukces wyborczy Michała Boszko, z którym współtworzyliśmy ten powiat, stał się dla
nas radnych, w wielu przypadkach pełniących mandat
przez kolejne trzy kadencje, równieŜ naszym samorządowym sukcesem. Z dumą będziemy mówić o tym
zacnym mieszkańcu Ziemi Płockiej, utytułowanym
w ogólnopolskim plebiscycie „Najlepszym Samorządowcem” i „Starostą Dziesięciolecia”, którego nazwisko
uwiecznione zostało w „Złotej Księdze Polskich Samorządów”. Nie sposób przecenić zasług Michała Boszko
zarówno na rzecz rozwoju Północnego Mazowsza, kiedy
sprawował funkcję przewodniczącego sejmiku samorządowego województwa płockiego, jak teŜ tworzenia struktur powiatu płockiego i rozkwitu Ziemi Płockiej
w minionej dekadzie XXI wieku. Przypomnę, Ŝe ogromną zasługą ustępującego starosty i wspierającego go Zarządu Powiatu jest zmodernizowane blisko 200 km dróg,
znacząca poprawa warunków kształcenia na poziomie
ponadgimnazjalnym, inwestycje w domach pomocy
społecznej oraz poprawa warunków Ŝycia ich mieszkańców. W dziedzinie kultywowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Płockiej szczycimy się posiadaniem ustanowionego herbu, barw, flagi i chorągwi powiatu. To znaki
naszej wspólnoty kulturowej oraz identyfikowania naszej
lokalnej toŜsamości, którą otaczamy najwyŜszym szacunkiem i pietyzmem. Dziękujemy za otrzymane przez
Powiat Płocki dyplomy i honorowe statuetki: Mecenasa
Polskiej Ekologii, Zielonego Laura oraz tytuły: powiatu
przyjaznego funduszom strukturalnym, powiatu przyjaznego dla środowiska, powiatu przyjaznego oświacie,
powiatu na szóstkę.

Wicestarosta Jan Ciastek oraz Przewodniczący Rady Powiatu Adam
Sierocki dziękują Michałowi Boszko za wieloletnią współpracę.

Ustępujący starosta wraz z zarządem zostawił
nam cenny skarbiec wiedzy i doświadczenia zawarty
m.in. w strategii rozwoju powiatu płockiego do 2015 roku, programach przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy, programach ochrony środowiska, planie
rozwoju lokalnego, a takŜe planie promocji terenów
inwestycyjnych. Przekonani o waŜności tych dokumentów dla rozwoju powiatu płockiego będziemy kontynuWRZESIEŃ 2010
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ować ich realizację oraz wzbogacać je o nowe przedsięwzięcia, by dobrze słuŜyły następnym pokoleniom naszych mieszkańców. Podjęte inicjatywy kulturalne i wydawnicze, jak: przeglądy zespołów i kapel ludowych,
orkiestr dętych, piosenki ekologicznej, dorocznych doŜynek powiatu płockiego, konkursów samorządowych,
literackich, fotograficznych, ekologicznych, jak równieŜ
organizacja święta samorządu terytorialnego, powiatowego dnia ziemi i obchodów rocznic powiatowych,
wydawania kolejnych edycji publikacji promocyjnoinformacyjnych – to równie cenne wartości, wyróŜniające nasz powiat spośród innych na Mazowszu. To dzieło
starać się będziemy godnie kontynuować, doskonalić
i wzbogacać w taki sposób, aby podczas kolejnych odwiedzin usłyszeć od senatora RP Michała Boszko słowa:
„pozostawiłem mój powiat w dobrych rękach”.
Działając zgodnie z art. 27 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu dokonała wyboru
nowego starosty płockiego, a na jego wniosek wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu. Wybory te nastąpiły w głosowaniu tajnym. O to stanowisko
ubiegali się dwaj kandydaci- radni powiatu płockiego
wywodzący się z przeciwnych opcji politycznych.
Kandydaturę Piotra Zgorzelskiego zaproponował
w imieniu Klubu Radnych PSL i radnych SLD radny Bogusław Jankowski, kontrkandydata Daniela
Zaborowskiego zgłosił w imieniu Klubu Radnych
PiS radny Maciej Jabłoński. Rada Powiatu dopiero
w drugiej turze głosowania zdołała wybrać starostą
płockim Piotra Zgorzelskiego, który uzyskał wymaganą liczbę 12. głosów, Daniel Zaborowski uzyskał głosów 8. Obaj kandydaci są długoletnimi, sprawdzonymi
samorządowcami, w tym samym przedziale wiekowym, jednak swoje ambicje zawodowe realizują
w odmiennych dziedzinach. Piotr Zgorzelski pracując
w oświacie i administracji samorządowej m.in. jako
nauczyciel i dyrektor szkoły w Leszczynie Szlacheckim, dyrektor płockiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego. Jeśli chodzi o działalność publiczną przez
dwie pierwsze kadencje radny gminy Bielsk, następnie
radny i członek zarządu powiatu, a w ostatnich latach
takŜe prezes zarządu powiatowego PSL. Jest absolwentem wydziału historycznego na Uniwersytecie
Łódzkim, ekonomii na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu oraz integracji europejskiej w płockim
„Włodkowicu”, studiuje teŜ na kierunku menedŜer
publiczny na Uniwersytecie Warszawskim.

Z kolei Daniel Zaborowski, absolwent technikum rolniczego, swoje sukcesy zawodowe odnosi
w rolnictwie jako producent warzyw i kwiatów na 10.
hektarowym gospodarstwie. W działalności samorządowej aktywny od 20 lat m.in. jako radny gminy Staroźreby, delegat do sejmiku ówczesnego woj. płockiego, radny powiatu trzech kadencji.
Obejmując funkcję starosty płockiego Piotr Zgorzelski
zapewnił Radę Powiatu, Ŝe ma własną wizję funkcjonowania samorządu powiatowego, ale ze względu
na krótki okres, jaki pozostał do końca tej kadencji,
zamierza przede wszystkim skoncentrować się na doprowadzeniu powiatowej wspólnoty do wyborów poprzez dobrą jakościowo realizację zadań ustawowych
i oczywiście zwrócenie szczególnej uwagi na sprawy
ludzi poszkodowanych przez tegoroczną powódź. Zaproponował teŜ powołanie Zarządu Powiatu w dotychczasowym składzie osobowym, a dzięki przychylności
Rady Powiatu swoje funkcje zachowali wicestarosta
Jan Ciastek, członkowie zarządu Lech Dąbrowski, Tomasz Duda; do tego grona dołączył Adam Bartosiak
uwaŜany za specjalistę w sprawach powodziowych.

Na łamach tego Biuletynu raz jeszcze pozwolę
sobie przekazać nowemu Staroście Płockiemu oraz
wspierającemu go Zarządowi Powiatu serdeczne gratulacje w związku z pomyślnym wyborem oraz Ŝyczyć
osiągnięcia wielu sukcesów zawodowych, społecznych
i osobistych zarówno w tej, jak i w nadchodzącej
kadencji samorządu powiatowego.
Jeśli chodzi o pozostałą problematykę rozpatrzoną przez Radę Powiatu w omawianym okresie chcę
zauwaŜyć, Ŝe w pełni znajduje ona odzwierciedlenie
w treści uchwał, które prezentowane są w poniŜszym
wykazie.
A poniewaŜ koniec kadencji upływa z dniem
12 listopada w planach Rady Powiatu są jeszcze tylko
dwie sesje. We wrześniu tradycyjnie obecna będzie problematyka rolna, tym waŜniejsza, Ŝe wiele gospodarstw
z gmin Słubice i Gąbin spustoszyła powódź. Zdarzenie
to spowodowało całkowite zatrzymanie produkcji rolnej
na tym terenie, przez co rolnicy oczekują na długoterminową pomoc, m.in. paszową dla zwierząt hodowlanych,
zwłaszcza ze strony pozostałej społeczności powiatu.
Niestety na tym terenie plony teŜ są niezadowalające,
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do czego przyczyniły się tegoroczne warunki pogodowe
bardzo niekorzystne dla szeregu prowadzonych upraw.
NiŜsze plony skutkują dziś wyraźnym wzrostem cen na
rynku produktów rolnych i byłoby dobrze, gdyby w tym
miejscu postawić kropkę. Tak nie jest, bo w całej gospodarce jesień przyniosła podwyŜki, a te niekorzystnie
wpływają na opłacalność rolnictwa. W tych warunkach
rolnikom znów będzie trudno zrekompensować nakłady
poniesione na produkcję rolną. Spodziewam się, Ŝe sytuacja ta znajdzie odzwierciedlenie w dyskusji, jaką radni
i zaproszeni przedstawiciele instytucji działających
na rzecz rolnictwa podejmą omawiając bieŜącą sytuację
wsi i rolnictwa w powiecie płockim. Kolejnym waŜnym
zadaniem będzie przyjęcie programu ochrony środowiska dla powiatu płockiego na lata 2011-2015 z perspektywą do 2018r. Dokument ten określa politykę ekologiczną powiatu konkretyzując cele, działania i przedsięwzięcia, jakie powinniśmy wykonać, aby spełnić wymagania unijne obowiązujące po 2015 roku. Rada Powiatu
oceni przebieg półrocznej realizacji budŜetu powiatu,
który w zakresie planowanych dochodów osiągnął poziom 43,3%, w zakresie wydatków 35,9%. Natomiast
pod koniec października omówiona zostanie realizacja
zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010. Rada
Powiatu przyjmie teŜ kolejny roczny program współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podsumuje swoje czteroletnie funkcjonowanie.
Drodzy Czytelnicy, korzystając z tego spotkania
chciałbym Państwu podziękować za współpracę, za okazane zrozumienie i wsparcie dla działań naszego samorządu powiatowego. Mam nadzieję, Ŝe choć w części
zdołaliśmy sprostać pokładanym oczekiwaniom w zakresie tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju
powiatu i lepszej jakości Ŝycia naszej społeczności.
Za współpracę z Radą Powiatu trzeciej kadencji dziękuję
parlamentarzystom, samorządowcom województwa
mazowieckiego oraz sąsiednich powiatów, miast i gmin,
administracji rządowej, Staroście Płockiemu i Zarządowi
Powiatu, kadrze i pracownikom Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, szefom i kierownikom
powiatowych słuŜ, inspekcji, policji i straŜy, koleŜankom
i kolegom radnym, a takŜe wielu innym zacnym osobom,
które wspierały nasze inicjatywy. Natomiast w związku
z wyborami samorządowymi Ŝyczę Państwu wyłonienia
takich przedstawicieli, aby wzorem swoich poprzedników
równie chętnie, odpowiedzialnie i skutecznie realizowali
przedsięwzięcia dobrze słuŜące temu powiatowi.
NIEKTÓRE UCHWAŁY RADY POWIATU

Podjęte na sesjach XXXV-XXXVII
•
•
•

uchwała nr 280/XXXV/2010 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Płocku za 2009 rok,
uchwała nr 282/XXXV/2010 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej,
uchwała nr 284/XXXV/2010 w sprawie wyraŜenia zgody
na realizację projektu „Termomodernizacja budynków
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•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

uŜyteczności publicznej na terenie Powiatu Płockiego”
w partnerstwie z gminami: Bielsk i Bulkowo oraz Zgromadzeniem Sióstr Matki BoŜej Miłosierdzia w Starej Białej,
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagroŜeniom
i energetyka, Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka,
uchwała nr 286/XXXV/2010 w sprawie wyraŜenia zaniepokojenia planowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości przeniesieniem apelacji Sądu Okręgowego
w Płocku z Warszawy do Łodzi,
uchwała nr 287/XXXVI/2010 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Płocku,
uchwała nr 290/XXXVI/2010 w sprawie trybu prac
i procedury uchwalania BudŜetu Powiatu Płockiego
oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu,
uchwała nr 291/XXXVI/2010 w sprawie określenia
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania BudŜetu Powiatu Płockiego za I półrocze roku budŜetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
uchwała nr 294/XXXVI/2010 w sprawie nadania statutu
Szkole Policealnej dla Dorosłych w Wyszogrodzie,
uchwała nr 295/XXXVI/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania Stypendium Starosty Płockiego,
uchwała nr 296/XXXVI/2010 w sprawie ustalenia zasad
udzielania, rozliczania oraz zakresu kontroli wykorzystania dotacji przyznawanej w 2010r. przez Powiat
Płocki niepublicznym szkołom i placówkom zlokalizowanym na terenie powiatu,
uchwała nr 297/XXXVI/2010 w sprawie przystąpienia
do realizacji oraz wniesienia wkładu własnego w ramach
Projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku pod nazwą
„Szansa dla Ciebie – lepsza perspektywa dla innych”
w ramach Poddziałania 6.1.2 – Wsparcie powiatowych
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego,
uchwała nr 301/XXXVI/2010 w sprawie zmian w Statucie Powiatu Płockiego,
uchwała nr 302/XXXVI/2010 w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Płocku w 2010r.,
uchwała nr 303/XXXVI/2010 w sprawie wyraŜenia poparcia dla działań Rady Miasta Płocka i Prezydenta Miasta
Płocka zmierzających do przyspieszenia realizacji obwodnicy północnej Płocka,
uchwała nr 307/XXXVII/2010 w sprawie przyjęcia
rezygnacji z pełnienia funkcji Starosty Płockiego
– Przewodniczącego Zarządu Powiatu,
uchwała nr 308/XXXVII/2010 w sprawie przyjęcia
rezygnacji Zarządu Powiatu w Płocku.
uchwała nr 309/XXXVII/2010 w sprawie stwierdzenia
wyboru Starosty Płockiego,
uchwała nr 310/XXXVII/2010 w sprawie stwierdzenia
wyboru Wicestarosty oraz pozostałych Członków
Zarządu Powiatu w Płocku.
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POWIAT PŁOCKI
W WALCE Z śYWIOŁEM

Piotr Zgorzelski
Starosta Płocki

Sprawowanie funkcji Starosty Płockiego rozpocząłem w bardzo trudnej sytuacji dla Ziemi Płockiej.
Tragiczna powódź, jaka objęła tereny powiatu
płockiego w maju i czerwcu br. nałoŜyła na samorząd
powiatowy, a w szczególności na samorządy gmin bezpośrednio dotknięte Ŝywiołem, tj. Słubice i Gąbin oraz
wszystkie powiatowe słuŜby, inspekcje i straŜe, a takŜe
inne współdziałające instytucje, ogrom obowiązków
i zadań, które naleŜało podjąć, by przeprowadzić działania ratownicze i porządkowo-ochronne, a następnie
przystąpić do usuwania skutków zaistniałego zdarzenia.
Wszystkie decyzje i rozwiązania operacyjnotaktyczne mające na celu właściwe i skuteczne wykorzystanie znajdujących się w dyspozycji sił i środków
ratowniczych oraz korygowanie przebiegu działań
związanych z usuwaniem skutków powodzi wypracowywane były i są na posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczy Starosta Płocki. KaŜdorazowo w posiedzeniach
Zespołu uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy
Gąbin, Wójt Gminy Słubice, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz kierownicy wojewódzkich słuŜb, inspekcji i straŜy. W miarę potrzeby zapraszani byli takŜe wójtowie i burmistrzowie pozostałych
gmin nadwiślańskich oraz kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby fizyczne zaangaŜowane w realizację poszczególnych przedsięwzięć.
Wypracowywane ustalenia i wnioski Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego związane
z zaistniałą sytuacją powodziową były i są niezwłocznie przekazywane do osób i instytucji odpowiedzialnych za ich realizację, a takŜe burmistrzów i wójtów
wszystkich gmin nadwiślańskich.
Po przerwaniu wału przeciwpowodziowego
w Świniarach, od 23 maja 2010 r. odbywały się codzienne posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którym przewodniczył Wojewoda
Mazowiecki z udziałem Pełnomocnika Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. zwalczania skutków
powodzi. W posiedzeniach tych kaŜdorazowo uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu oraz kierownicy
powiatowych i wojewódzkich słuŜb, inspekcji i straŜy.
Od 1 czerwca do 12 sierpnia 2010 r. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego odbył 27 posiedzeń.
Posiedzenia czerwcowe odbywały się najczęściej na terenach zalanych gmin: Słubice i Gąbin. Zapadały tam decyzje określające sposób, miejsce i czas
oraz tryb rozwiązywania bieŜących problemów związanych z bezpośrednim usuwaniem skutków powodzi.
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Podejmowaliśmy decyzje zapewniające sprawne i skuteczne prowadzenie działań ratowniczych
i naprawczych, monitorowania zagroŜeń i ich skutków
oraz prognozowanie ich dalszego rozwoju.
Zabezpieczyliśmy logistykę podejmowanych
działań naprawczych w ramach moŜliwości powiatu
oraz współdziałania z Wojewodą Mazowieckim
w zakresie uŜycia wojska, śmigłowców oraz innego
sprzętu niezbędnego do naprawy wyrw w miejscowościach Świniary i Dobrzyków, a takŜe udzieliliśmy
pomoc poszkodowanym.
Koordynowaliśmy działania prowadzonych
przez Państwową StraŜ PoŜarną, Policję, Wojsko, Zespoły Nadzoru Budowlanego, SłuŜby Weterynaryjne,
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz
Płocki Oddział Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych reprezentujący Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Nadzorowaliśmy i współuczestniczyliśmy
w działaniach w zakresie ewakuacji, pomocy społecznej i humanitarnej, stworzenia doraźnych warunków
do przetrwania osób poszkodowanych, w tym:
• zabezpieczenia kontenerów dla mieszkańców
- 214 szt., w tym: Słubice – 120 kontenerów,
Gąbin - 94 kontenerów,
• wypłata zasiłków,
• koordynacja dostawami Ŝywności, pasz, artykułów
chemicznych, leków, itp.,
• uruchomienie punktów pomocy medycznej oraz
psychologicznej,
• szczepienia mieszkańców przeciwko tęŜcowi,
• badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne
próbek wody,
• przegląd obiektów budowlanych we wszystkich
zalanych wsiach,
• wywóz padłych zwierząt (około 10 ton) oraz
przemieszczania Ŝywej trzody chlewnej,
• utylizacja zalanych zbóŜ i pasz,
• prowadzenie dezynfekcji,
• organizowanie wyjazdów dzieci i młodzieŜy
na kolonie,
• wsparcie dla poszkodowanych,
• sprzątanie i wypompowywanie wody z piwnic
i studni.
Wsparcie zabezpieczenia logistycznego dla
słuŜb, inspekcji i straŜy (transport specjalistyczny,
sprzęt do prac ziemnych, liny, worki, geowłóknina,
folia, itp.) oraz ciągłe doposaŜanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. Organizowaliśmy
zakwaterowania i wyŜywienia dla wojska oraz pracujących na wałach słuŜb, inspekcji i straŜy. Zabezpieczaliśmy stałą, całodobową wymianę informacji
w zakresie zagroŜeń i podejmowanych działań oraz
współdziałanie ze słuŜbami innych organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i społecznych. Rozwiązywaliśmy problemów mieszkańców.
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W toku odtwarzania zniszczonej infrastruktury nadzorowano proces szacowania szkód oraz
przygotowywano i opiniowano wnioski uprawnionych organów i instytucji o udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej, na usunięcie strat i szkód
wywołanych powodzią. Działania te dotyczyły
w szczególności:
• udziału wojsk inŜynieryjnych w naprawie infrastruktury drogowej, mostów i dojazdów do wyrwy
w Świniarach, zasypywanie i zagęszczanie gruntu
przez wojsko;
• wzmacniania wałów przeciwpowodziowych przed
nadejściem drugiej fali powodziowej, usuwanie
dziur bobrowych, całodobowe monitorowanie;
• naprawa dróg i mostów na drogach powiatowych;
• podjęcie próby zabudowy przerwanego wału
w m. Świniary i Dobrzyków przy pomocy worków
zrzucanych przez helikoptery wojskowe.
W dniach 8-10 czerwca 2010 r. przez powiat
płocki przechodziła druga fala powodziowa zalewając po raz wtórny gminę Słubice i Gąbin. Wykonane
dotychczas działania naprawcze zostały zniweczone.
Kolejne zalanie domów, ewakuacja mieszkańców, straty
rzeczowe i finansowe zmusiły władze gmin, powiatu
i województwa do przystąpienia od podstaw do usuwania strat i szkód wywołanych powodzią oraz powtórnego
realizowania przedsięwzięć podjętych po przejściu
pierwszej fali powodziowej.
Spowodowaliśmy przyspieszenie decyzji dotyczącej rozbiórki przegrody dolinowej „Jordanów”
na odcinku drogi krajowej nr 275 w celu udroŜnienia
komunikacji Płock – Gąbin.
Skierowaliśmy wystąpienie do Wojewody
Mazowieckiego o przekazanie środków finansowych
na akcję odkomarzania na terenach gmin objętych
powodzią (3 896 ha). Na ten cel otrzymaliśmy dotację
w wysokości 700 tys. zł.
Wystąpiliśmy do Zakładu Energetycznego
„ENERGA” w Gdańsku o rozwaŜenie moŜliwości
zwolnienia mieszkańców gmin powodziowych z opłaty za pierwsze badanie instalacji elektrycznej przed
podłączeniem do sieci.
Celem uniknięcia kolejnej tragedii, która
nawiedziła powiat płocki wystąpiliśmy z wnioskiem
do Wojewody Mazowieckiego o systematyczne pogłębianie Wisły od Płocka do Wyszogrodu.
Nieustannie prowadzone były intensywne prace porządkowe związane z uprzątnięciem, myciem
i dezynfekcją budynków i pomieszczeń. Powołane
Zespoły SłuŜb Weterynaryjnych, Nadzoru Budowlanego oraz PSSE dokonywały systematycznych lustracji. W pracach porządkowych pomagali straŜacy przydzieleni przez Komendę Wojewódzką i Miejską PSP
oraz straŜacy OSP.
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Na nasz wniosek Wojewoda Mazowiecki
spowodował wsparcie siłami wojska działań mających
na celu pomoc przy pracach inŜynieryjno-drogowych
dotyczących naprawy uszkodzonej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słubice. Zadania realizowała
jednostka inŜynieryjna z Kazunia.
Zawarta umowa z Zakładem Karnym w Płocku skutkowała zatrudnieniem skazanych w pracach
porządkowych na terenach dotkniętych powodzią.
Zakład Karny w Płocku przydzielił do zatrudnienia
grupę do 20 skazanych.
Podpisaliśmy umowy z gminami Powiatu
Płockiego dotkniętymi powodzią na organizację robót
publicznych dla 300 osób bezrobotnych na okres
5 miesięcy z kwotą refundacji 1500 zł. Powiatowy
Urząd Pracy w Płocku skierował do pracy:
• w Gminie Słubice - 100 bezrobotnych,
• w Gminie Gąbin - 150 bezrobotnych,
• w Gminie i Mieście Wyszogród - 20 bezrobotnych,
• w Gminie Słupno - 22 bezrobotnych.
W ramach usuwania skutków powodzi w lipcu
i sierpniu br. zrealizowano:
Zgodnie z naszym wnioskiem Wojewoda Mazowiecki podjął działania zmierzające do pogłębienia
Wisły na odcinku 607-612 km, tj. od Świniar do Kępy
Polskiej. Całkowicie zamulone i niedroŜne koryto
rzeki będzie w dalszym ciągu stanowiło stały element
zagroŜenia. Realizacja tego zadania jest kluczowym
przedsięwzięciem mającym znaczący wpływ na unikniecie w przyszłości kolejnej powodzi w powiecie
płockim.
W dniu 2 sierpnia 2010 r. posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego miało charakter wyjazdowy i odbyło się w miejscowości Świniary, miejscu przerwania wału przeciwpowodziowego
w dniu 23 maja 2010r. oraz w miejscowości Dobrzyków Gmina Gąbin. W posiedzeniu uczestniczył
Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski.
Zespół zapoznał się z postępem prac nad zabezpieczeniem wyrw w wale przeciwpowodziowym
w miejscowościach Świniary i Dobrzyków w związku
ze zbliŜającą się trzecią falą powodziową. Zgodnie
z wyznaczonym zakresem prac przez Stanisława Maciejewskiego Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych postanowiono zabezpieczyć miejsca wyrw stalowymi ściankami o wysokości
12 metrów. Aktualnie wykonano juŜ około 80% zabezpieczeń wału, pozostało do wykonania około
40 metrów bieŜących ścianki. Po przejściu fali powodziowej pale te będą wbite w ziemie całkowicie. Następnie od września do października będą prowadzone
prace związane z budową zasadniczego wału przeciwpowodziowego. Poprosił o zabezpieczenie na 2 dni
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– wtorek, środę po 20 straŜaków do dyspozycji kierownika budowy.
Wojewoda zapewnił, Ŝe na wszystkie prace
niezbędne do wykonania, będą zabezpieczone środki
finansowe. Poinformował takŜe, Ŝe podjęte zostaną
prace refulacyjne na tym odcinku Wisły.
Wyrwa w wale w Dobrzykowie została juŜ
zamknięta, wykonano 240 m ścianki metalowej. Narzucono ponad 20 000 m3 ziemi. Do wykonania pozostało jeszcze około 20 m, ale są to juŜ odcinki końcowe
łączące obecny wał z nowo stawianą ścianką metalową.
Istnieje pilna potrzeba wzmocnienia i uszczelnienia wałów w miejscowości Borowiczki oraz
od rzeki Słupianki.
RozwaŜyć naleŜy moŜliwość podjęcia budowy
kolejnych przegród dolinowych Doliny Iłowsko – Dobrzykowskiej, celem podzielenia jej, co w znacznym
stopniu przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa
powodziowego mieszkańców zagroŜonych terenów.
Pilnie naleŜy podjąć działania związane z czyszczeniem międzywala z krzaków, wikliny, drzew
i śmieci. Działania te, jak równieŜ remonty istniejącej
zabudowy regulacyjnej, były przez wiele lat zaniechane, a wzrost licznych rezerwatów spowodował zmiany
kierunku przepływu wielkich wód oraz ogromny przyrost populacji bobrów europejskich i lisów dewastujących wały przeciwpowodziowe. Realizacja tego wniosku wymaga przeprowadzenia zmian legislacyjnych
ograniczających priorytety Programu „NATURA
2000”.
NaleŜy stworzyć mechanizmy zachęcające
przedsiębiorców do prowadzenia prac oczyszczających w zakresie usuwania duŜych ilości osadu i namułu w międzywalu na odcinku od 605 km do 624 km.
Zasadniczą kwestią jest moŜliwość uzyskania koncesji
na tę działalność, która umoŜliwi pracę przedsiębiorcom. Niezbędne ponadto jest stworzenie moŜliwości
pozyskiwania piasku i Ŝwiru oraz składowania wyrefulowanego materiału. Stworzenie warunków opłacalności ekonomicznej zapewni korzystne wykonanie prac
przez miejscowych przedsiębiorców, którzy deklarują
nawet gotowość zakupienia odpowiedniego sprzętu
i środków do realizacji powyŜszego zadania.
W dniu 9 sierpnia 2010 r., w związku z obniŜającym się poziomem wody rzeki Wisły w powiecie
płockim i prognozą hydrologiczną dla górnej i środkowej Wisły oraz zabiciem ścianki szczelnej na wyrwach w Świniarach i Dobrzykowie odwołaliśmy stan
alarmu powodziowego gmin: Gąbin oraz Słubice.
Wystąpiliśmy do Wojewody Mazowieckiego
o przystąpienie do prac udroŜnieniowych koryta rzeki
Wisły na następujących odcinkach:
• 620 - 622 km - w rejonie Dobrzykowa;
• 616 – 615 km – w rejonie Wiączemina;
• 608 – 609 km – w rejonie Świniar.
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Usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych
Zarząd Powiatu po przejściu pierwszej fali
powodziowej powołał Komisję do oceny szkód
na drogach powiatowych, która po dokonaniu lustracji
w terenie stwierdziła znaczne uszkodzenia w drogach
i mostach na zalanych terenach.
Łącznie pod wodą znalazło się 23 km dróg
powiatowych oraz 3 obiekty mostowe.
Komisja wyszacowała straty na łączną kwotę
12 500 000 zł.
W dniu 30 lipca 2010 r. złoŜyliśmy wszelkie
niezbędne dokumenty na zadanie zgłoszone do realizacji w 2010 r. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Zadanie ograniczono do kwoty przyznanej promesy, tj. 5 600 000 zł.
Obecnie oczekujemy na potwierdzenie i pod
pisanie umowy z MSWiA na przydział środków zgodnie z promesą.
Miasto i Gmina Gąbin
Wypłacone zasiłki wg stanu na dzień 12. 08. 2010r.:
• do 6 000 zł. - 373 rodzinom - na kwotę 2 002 500 zł.;
potrzeby zrealizowane w 100%;
• do 20 000 zł. - wpłynęło 41 wniosków, wypłacono
I transzę (50% kwoty) 30 rodzinom na kwotę
288 000 zł. Dla pozostałych 11 rodzin decyzje są
przygotowywane. Wypłata II transzy uzaleŜniona
jest rozliczeniem wydatków poniesionych na
remonty z uzyskanej wcześniej wypłaty zasiłku;
• do 100 000 zł. - brak wypłat. Aktualnie uzyskano
53 opinie rzeczoznawców budowlanych. Wypłata
zasiłków rozpoczęła się od dnia 16 sierpnia
2010 r.
Łączna ilość wniosków - 140
OGÓŁEM w Gminie Gąbin 2 290 500 zł.
Gmina Słubice
Wypłacone zasiłki wg stanu na dzień 12. 08. 2010r.:
• do 6 000 zł. - 606 rodzin - na kwotę 3 636 000 zł.;
potrzeby zrealizowane w 100 %;
• do 20 000 zł. - I transzę wypłacono 82 rodzinom
- na kwotę 728 860 zł.
Liczba wniosków – 164 –wypłacane sukcesywnie;
• do 100 000 zł. - 110 wniosków, w I transzy wypłacono dla 9 rodzin kwotę 270 000 zł. Wypłaty są
realizowane systematycznie po uzyskaniu opinii
rzeczoznawców budowlanych oraz przedstawieniu
niezbędnej dokumentacji.
OGÓŁEM w Gminie Słubice 4 634 860 zł.
W Mieście i Gminie Gąbin i Słubice wypłacono łącznie kwotę 6 925 360 zł.
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Dnia 10 września 2010r. w WyŜszej Szkoły
im. Pawła Włodkowica w Płocku odbyło się podsumowanie akcji powodziowej na Północnym Mazowszu
z udziałem Wicepremiera Rządu RP, Prezesa Zarządu
Głównego Związku OSP druha Waldemara Pawlaka.
W spotkaniu tym udział wzięli: Senator RP Michał
Boszko, Podsekretarz Stanu w MSWiA Zbigniew
Sosnowski, gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny PSP, Wojewoda Mazowiecki
Jacek Kozłowski, st. bryg. Gustaw Mikołajczyk Komendant Wojewódzki PSP oraz wiele innych osobistości.
Powitania Pana Premiera oraz zaproszonych
gości dokonał Starosta Płocki Piotr Zgorzelski.
Na początku spotkania odznaczony został Złotym Znakiem Związku Senator RP druh Michał Boszko,
a wręczenia dokonał Prezes ZG ZOSP Waldemar Pawlak. Następnie odczytana została lista Ochotniczych
StraŜy PoŜarnych z gmin powiatu płockiego, którym
przyznano pomoc finansową ze środków powiatu
płockiego. Nagrody te otrzymało 91 jednostek OSP.
W dalszej kolejności Prezes wręczył podziękowania
Prezesom Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP
lub równorzędnych za akcję powodziową na Północnym Mazowszu z powiatów: gostynińskiego, sierpecWRZESIEŃ 2010
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kiego, sochaczewskiego oraz płockiego. Dyrektor
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Pan Stanisław Maciejewski docenił w swoim
wystąpieniu zaangaŜowanie w akcję powodziową zawodowej i ochotniczej straŜy poŜarnej Na zakończenie
Prezes Zarządu Głównego Związku OSP druh Waldemar Pawlak podsumował akcję powodziową na
Północnym Mazowszu.

BUDUJEMY DROGI POWIATOWE

Jan Ciastek
Wicestarosta

Rok 2010 jest rokiem kontynuacji realizacji
programu „Inwestycji i remontów na drogach powiatowych w latach 2009 – 2010 finansowanych z obligacji i dochodów własnych”.
W ramach tego programu w bieŜącym roku
zakończono i odebrano przebudowę dróg:
• droga nr 2963W Kępa Polska – Podgórze – Rakowo – Wyszogród od km 6+806 do km 8+689 długości -1,883 km za kwotę 813 347,00 zł.
• droga nr 2997W Dębsk – GiŜyno na odcinku
od km 0+010 do km 1+439 długości – 1,429 km
za kwotę 355 049,87 zł.
w trakcie realizacji jest:
• droga nr 2974W Soczewka – Łąck, ulica Kolejowa
w Łącku na odcinku od km 9+362 do km
10+208,8 długości 0,850 km wraz z siecią kanalizacji deszczowej za kwotę 1 364 919,58 zł
Zadania te w 50% kosztów finansowane są przez
Gminy w obszarze których są zlokalizowane.
Wykonano takŜe remonty (odnowy nawierzchni) na następujących drogach:
• nr 2932W Blichowo - Łubki – Nadułki na odcinku
od km 5+521 do km 8+284 długości – 2,763 km
za kwotę 336 411,73 zł
• nr 2973W Popłacin – Soczewka na odcinku od km
0+985 do km 3+307 długości - 2,322 km za kwotę
251 102,94 zł
• nr 2984W Grabie Polskie – Borki na odcinku
od km 0+010 do km 1+910 długości – 1,900 km
za kwotę 281 261,48 zł
• nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki
- Drobin na odcinku od km 22+910 do km 23+790
długości – 0,880 km za kwotę 179 297,23 zł
• nr 2999W Sikórz – Mochowo na odcinku od km
0+006 do km 1+006 długości - 1,0 km za kwotę
176 274,75 zł
• nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo - Bodzanów
na odcinku od km 22+038 do km 24+338 długości
– 2,300 km za kwotę 286 334 zł
Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę
z Wykonawcą na przebudowę drogi nr 2992W Chmielewo - Bolino – Garwolewo na odcinku od km 1+313
do km 2+023 długości - 0,710 km, wartość robót wyniesie 272 144,18 zł. Zadanie to dofinansowuje miasto
i Gmina Wyszogród kwotą 93 326,00 zł oraz Urząd
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Marszałkowski kwotą 45 000,00 w ramach Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.
W miesiącu lipcu dokonano odbioru przebudowanego mostu w miejscowości Białkowo za kwotę
197 692,66 zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie
Ministerstwa Finansów z rezerwy subwencji ogólnej
kwotę 98 800,00 zł

Przebudowany most w Białkowie.

Powiat Płocki w 2010 r. uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na dwa zadania
które są w trakcie realizacji.
• dr nr 2983W Gąbin – Wymyśle od km 1+764 do
km 7+492 długości 5,746 km wartości
3 589 918,53 zł w tym dofinansowanie ze środków RPO 85% kosztów kwalifikowanych wynosi
3 051 430,75 zł
• dr nr 5201W Płock – Zągoty - Bonisław od km
5+235 do km 9+867 długości 4,632 km wartości
5 195 092,90 zł tym dofinansowanie ze środków
RPO 85% kosztów kwalifikowanych wynosi
4 415 828,96 zł
W miesiącu lipcu zakończono realizację przebudowy drogi nr 2924W Bulkowo – Góra na odcinku
od km 4+810 do km 11+369 długości 6,559 km z wyłączeniem mostu na rzece Płonka w m. Rogowo
km 8+280 wartości 4 404 570,39 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Dofinansowanie zadania z budŜetu państwa wyniosło
50% kosztu całkowitego tj. kwotę 2 202 285,00 zł.
Pozostałe 50% podzieliły między siebie Powiat i Gmina w ramach umowy partnerskiej.
Przebudowany odcinek drogi moŜe być wizytówką
przemian na drogach powiatowych oraz wzorem
do osiągnięcia celu poprzez wspólne działanie Województwa, Powiatu i Gminy.
W maju i czerwcu powiat dotknęła powódź
w rejonie gminy Gąbin i Słubice. Pod wodą znalazło
się 23 km dróg powiatowych wraz z trzema obiektami
mostowymi. Szkody wynikłe z katastrofy powodzi
Powiat określił na kwotę 12.500.000 zł. Są to w szczególności zniszczenia nawierzchni, korpusów drogowych, przepustów i mostów.
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Komisja Weryfikująca Wojewody potwierdziła
w całości ocenę powiatu i akceptowała szacunek moŜliwych do wykonania robót w 2010 r. na kwotę
5,6 mln. zł. Na powyŜszą kwotę uzyskaliśmy promesę
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
ZłoŜono tam stosowne dokumenty ogłoszono dodatkowe przetargi na następujące roboty:
• remont drogi powiatowej nr 2981W Nowosiadło
- Wiączemin długości 2,373 km
• remont drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle
polskie – Nowosiadło długości 6,0 km
• remont drogi powiatowej nr 2980W Nowosiadło
– Troszyn długości 2,987 km
• remont drogi powiatowej nr 2979W Borki – Troszyn Polski długości 3,893 km
• remont drogi powiatowej nr 5206W Płock – Dobrzyków długości 3,161 km
Realizacja tych robót w znaczny sposób przywróciłaby
bezpieczeństwo na zalanych terenach w zakresie
komunikacji.
Rozstrzygnięto takŜe przetarg na przebudowę
drogi nr 2980W Nowosiadło Troszyn długości 2,573 km
za kwotę 1 745 369,08 zł
Na pozostałe roboty w szczególności mostowe
Powiat będzie wnioskował o dofinansowanie w 2011 r.

Odnowiona nawierzchnia drogi powiatowej nr 2911W w miejscowości
Drobin.

Szczególne podziękowania kierujemy do Samorządów oraz Spółki z.o.o. ELEWARR, które zdecydowały się przeznaczyć własne środki na pomoc
w naprawie uszkodzonej infrastruktury drogowej i tak:
• Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - 200 000 zł
• Starostwo Powiatowe w Zambrowie - 10 000 zł
• Starostwo Powiatowe w Chełmie - 25 000 zł
• Starostwo Powiatowe w Przasnyszu - 10 000 zł
• Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
- 3 000 zł
• Urząd Miasta Sochaczew - 10 000 zł
• Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim
- 10 000 zł
• ELEWARR Spólka z. o. o. Warszawa - 15 000 zł.
Środki te wykorzystane będą zgodnie z intencją ofiarodawców.
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tarza Powiatu na Pełnomocnika Starosty Płockiego
ds. Zarządzania Jakością. W tym celu został powołany
Zespół d/s Systemu Zarządzania Jakością pod przewodnictwem Pełnomocnika składający się z audytorów wewnętrznych, w osobach Dyrektorów Wydziałów Starostwa,
Dyrektora Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, Zastępców Dyrektorów Wydziałów oraz pracowników Starostwa spełniających wymagane kryteria.

Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2924W.

W bieŜącym roku zlecono takŜe opracowanie
dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu
drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo – Góra w m. Rogowo w km 8+280 na kwotę 36 478,00 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
powiatowej nr 2903W Brudzeń DuŜy – Karwo-sieki
– Nowe Proboszczewice w miejscowości KarwosiekiCholewice oraz Karwosieki Nowe odcinek od km 6+011
do km 8+786 długości 2,775 km na kwotę 29 890,00 zł
Aktualnie przygotowywane są dokumenty
na złoŜenie wniosku o dofinansowanie kolejnego zadania na 2011 r. w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.
Zarząd Dróg Powiatowych realizuje takŜe
wszelkie roboty bieŜącego utrzymania dróg, przy
czym gwałtowność zjawisk pogodowych wymusza
często dostosowanie robót do usuwania szkód spowodowanych ich występowaniem.
Reasumując dotychczasową realizację drogowych zadań inwestycyjnych naleŜy stwierdzić, Ŝe wszystkie zamierzenia są realizowane planowo w oparciu
o zatwierdzony budŜet i wykorzystaniu wszelkich moŜliwych do pozyskania środków zewnętrznych oraz jak zawsze dobre partnerstwo Samorządu Powiatowego z Gminami.

MAMY CERTYFIKAT JAKOŚCI!

Tomasz Kępczyński
Sekretarz Powiatu
Pełnomocnik
ds. Jakości

DąŜąc do wykonywania na jak najwyŜszym poziomie obsługi administracyjnej mieszkańców Ziemi
Płockiej - Zarząd Powiatu w Płocku w dniu 16 listopada
2004 roku podjął uchwałę w sprawie opracowania
i wdroŜenia w Starostwie Powiatowym w Płocku Systemu Zarządzania Jakością, powołując jednocześnie Sekre-

Prowadzone prace nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością przebiegające zgodnie
z harmonogramami pozwoliły na:
 przeszkolenie wszystkich pracowników Starostwa i Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno
– Kartograficznej, a takŜe Kierownictwa Starostwa i Członków Zarządu Powiatu,
 przeprowadzenie badania ankietowego wśród
Dyrektorów Wydziałów oraz pracowników Starostwa i Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno
– Kartograficznej na temat działań usprawniających obsługę interesantów,
 opracowanie jednego z najwaŜniejszych aktów
Systemu Zarządzania Jakością tj.– Polityki Jakości w Starostwie Powiatowym w Płocku zawierającej deklarację misji i celów strategicznych w zakresie jakości obsługi interesantów,
 przeprowadzenie audytów wewnętrznych w wydziałach Starostwa i Ośrodku i ocenę ich funkcjonowania,
 zidentyfikowanie procesów zachodzących w działalności Starostwa i określenie wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi procesami,
 opracowanie Systemu Zarządzania Jakością,
przyjętego przez Starostę Płockiego i Pełnomocnika ds. Jakości,
 przeprowadzenie badań ankietowych wśród interesantów, dotyczących oceny jakości załatwiania
spraw indywidualnych w Starostwie.
Prowadzone kilkakrotnie badania ankietowe
wśród interesantów, w jaki sposób ich sprawy są załatwiane w Starostwie wykazały, Ŝe około 80% naszych
klientów było usatysfakcjonowanych ze sposobu
i jakości załatwienia ich spraw.

Strona nr 19

BIULETYN SAMORZĄDOWY
Zwrócono się takŜe w formie ankiety do kadry
zatrudnionej w Starostwie o przedstawienie swoich propozycji dotyczących działań usprawniających obsługę
interesantów w wydziałach Starostwa i na poszczególnych stanowiskach pracy, które wnikliwie przeanalizowano i wykorzystano do dalszych prac nad Systemem.
Zgłoszone opinie i wnioski interesantów oraz
propozycje pracowników Starostwa stanowiły cenny
materiał, na podstawie którego opracowano jeden
z najwaŜniejszych aktów systemu – Politykę Jakości.
Opracowanie Celów Jakości Systemu Zarządzania Jakością pozwoliło na doskonalenie organizacji i funkcjonowania Starostwa oraz Ośrodka.
Wytyczone cele osiągnęliśmy poprzez wyposaŜenie Starostwa w mechanizmy zarządzania zgodne
z normą ISO 9001:2008.
UmoŜliwiło to nam:
- ograniczyć działania i decyzje wadliwe, a tym
samym zmniejszyć koszty pracy,
- usprawnić komunikację społeczną wewnątrz Starostwa oraz w kontaktach z mieszkańcami i inwestorami,
- zwiększyć efektywność i szybkość pracy w Starostwie poprzez opracowanie najkrótszej drogi obiegu dokumentów i podejmowania decyzji,
- poprawić dostępność i pewność informacji dla
interesantów,
- zapewnić dostosowanie usług w Starostwie do
potrzeb mieszkańców oraz zwiększyć ich zaufanie
do urzędu i zatrudnionych w nim urzędników,
- poprawić wizerunek powiatu płockiego na zewnątrz.
W ramach realizacji Celów Jakości opracowano wzory dokumentów urzędowych i formularzy przeznaczone dla interesantów, które są na bieŜąco aktualizowane.
Formularze dla interesantów umieszczone zostały
na stronie internetowej Starostwa. Wprowadzono identyfikatory dla pracowników Starostwa.
Ponadto umoŜliwiono interesantom w budynku Starostwa wnoszenie opłat bez prowizji w kasie
Banku Spółdzielczego Mazowsze” oraz zawieranie
wszelakich umów ubezpieczeniowych.
W grudniu 2009 r. Zarząd Powiatu w Płocku
podjął decyzję o wznowieniu prac nad pozyskaniem
przez Starostwo Powiatowe w Płocku Certyfikatu ISO
9001:2008. Przystąpiono do intensywnych prac przygotowawczych.
W dniu 9 lutego 2010 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Płockiego Pełnomocnik ds. Zarządzania
Jakością przedstawił wniosek o wyraŜenie zgody
na wszczęcie procedury postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na przeprowadzenie pełnego
postępowania certyfikacyjnego zgodnie z wymogami
ISO 9001:2008 w Starostwie Powiatowym w Płocku
i Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.
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Dnia 10 lutego 2010 r. zwróciliśmy się z zapytaniem ofertowym do trzech firm certyfikujących.
W wyniku wyboru ofert wyłoniono firmę
DEKRA Certification z Wrocławia proponującą najkorzystniejszą cenę, co było jedynym kryterium wyboru.
DEKRA Certification jest firmą międzynarodową specjalizującą się w świadczeniu nowoczesnych usług certyfikacyjnych działającą od 1992 r. Z jej usług w zakresie auditu i certyfikacji skorzystało ponad 17000 przedsiębiorstw i urzędów na całym świecie.
W dniu 25 marca 2010 r. z firmą DEKRA Certification została podpisana umowa na przeprowadzenie
pełnego postępowania certyfikacyjnego zgodnie z normą
ISO 9001:2008 w Starostwie Powiatowym w Płocku
i Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.
W wyniku wzmoŜonej pracy opracowano
II edycję Księgi Jakości Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008, która w dniu 9 kwietnia
2010 r. została zatwierdzona przez Starostę Płockiego
i za pośrednictwem dyrektorów wydziałów udostępniona wszystkim pracownikom Starostwa i Ośrodka Dokumentacji. Aktualizacja Księgi Procedur wymagała sporządzenia lub korekty 23 Zarządzeń Starosty Płockiego.
W dniach 21-22 kwietnia br. na terenie Starostwa Powiatowego i Ośrodka Dokumentacji przez powołanych audytorów wewnętrznych zostały przeprowadzone wewnętrzne audyty jakości, których zadaniem
było zbadanie zgodności Systemu Zarządzania Jakością
z wymogami określonymi w Polityce Jakości, Księdze
Jakości i odpowiednich zarządzenia Starosty Płockiego.
Zgodnie z uzgodnionym planem w dniach
10-11 maja 2010 r. firma DEKRA Certification przeprowadziła w Starostwie Powiatowym i Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej audit zewnętrzny, który wykazał, Ŝe Starostwo Powiatowe w Płocku oraz Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Płocku w sposób prawidłowy oraz zgodny z przyjętymi procedurami prowadzą działalność usługową dla mieszkańców
powiatu płockiego opartą o normę ISO 9001:2008.

WRZESIEŃ 2010

POWIAT PŁOCKI
WytęŜone wieloletnie przygotowania i wysiłki
zaowocowały pozyskaniem w dniu 19 maja 2010 r.
Certyfikatu Jakości ISO 9001 :2008.
Uzyskany przez nas Certyfikat jest wymierną
i obiektywną formą potwierdzenia jakości pracy kaŜdej organizacji, najbardziej rozpowszechnioną i rozpoznawalną przez mieszkańców krajów Unii Europejskiej. Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 umoŜliwia uruchomienie wielu potencjałów zarówno wewnętrznych
jak i zewnętrznych. Do podstawowych efektów wdroŜenia Systemu Zarządzania Jakością zaliczyć naleŜy
wzrost wśród urzędników świadomości oczekiwań
stawianych im przez interesantów w stosunku do powierzonych obowiązków i odpowiedzialności.
Główną przesłanką do wdroŜenia Systemu było,
aby w płockim Starostwie – interesanci byli zawsze
załatwiani sprawnie, kompetentnie, przyjaźnie i z szacunkiem. WdroŜenie Systemu Zarządzania Jakością
dało powiatowi płockiemu narzędzie do walki z konkurencją w zakresie pozyskiwania inwestorów, moŜliwość
porównania jakości swojej pracy z innymi urzędami
w kraju i za granicą, obniŜenie kosztów funkcjonowania,
wzmocnienie orientacji na potrzeby naszych interesantów oraz pobudzanie motywacji ugruntowującej przekonanie, iŜ poprzez systemowe polepszanie procesów działania moŜna osiągnąć określone korzyści dla Starostwa,
zatrudnionych w nim pracowników, a przede wszystkim
dla mieszkańców naszego powiatu załatwiających swoje
indywidualne sprawy w Starostwie.
Kontynuujemy proces upraszczania procedur
administracyjnych w Starostwie zgodnie z Systemem
Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008.
Niewątpliwą korzyścią wprowadzenia Systemu jest fakt, Ŝe System Zarządzania Jakością uporządkował wiele postępowań w zakresie organizacji
i funkcjonowania Starostwa i Ośrodka.

TARGI EDUKACYJNE

Iwona Sierocka
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy

W dniu 26 kwietnia 2010 roku w Galerii Wisła
w Płocku odbyły się Płockie Targi Edukacyjne.
Organizatorami targów byli: Powiatowy Urząd
Pracy w Płocku, Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Płocku, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Płocku, Kuratorium Oświaty, Gazeta Wyborcza
i Galeria Wisła.

Patronat nad Targami Edukacyjnymi objęli:
Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Starosta Płocki. Patronat medialny sprawowała Gazeta Wyborcza oraz Katolickie Radio Płock.
Tegoroczne targi były skierowane szczególności do osób młodych, które stoją przed waŜną decyzją
Ŝyciową dotyczącą wyboru przyszłego zawodu oraz
do wszystkich którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub pogłębić wiedzę. Uczestnictwo
w Targach pozwoliło uświadomić uczestnikom
potrzebę kształcenia się przez całe Ŝycie. Kontakt
z doradcami zawodowymi, podczas trwania imprezy,
pozwolił uczniom odpowiedzieć na pytanie, kiedy
i jak podejmować decyzję edukacyjną decydującą
o przyszłym zawodzie.

Stoisko Powiatowego Urzędu Pracy podczas Targów Edukacyjnych
2010.

Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony wystawców jak i osób zwiedzających. Na 64 stoiskach oprócz szkół ponadgimnazjalnych, uczelni wyŜszych, swoje stoiska miały szkoły policealne, językowe, instytucje szkoleniowe oraz
jednostki mundurowe. Zwiedzający mogli dowiedzieć
się jak wygląda rekrutacja w danej szkole, co ma
do zaoferowania i jakie kierunki proponują uczelnie
wyŜsze. Wszyscy wystawcy starali się zaprezentować
swoje stoiska jak najlepiej i najciekawiej.
W trakcie targów w sali Kina Helios odbyło
się dyktando dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zorganizowane przez płocką delegaturę
Kuratorium Oświaty w którym wzięły udział 54 osoby. Wyniki były następujące:
I miejsce Dominika Kąkolewska – Gimnazjum nr 4 w Płocku,
II miejsce Karolina Staśko - Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku,
III miejsce Gabriela Zapędowska – Gimnazjum nr 8 w Płocku,
IV miejsce Magdalena Krubińska – Gimnazjum nr 6 w Płocku.
Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane
przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika (aparat fotograficzny) oraz Starostę Płockiego Michała Boszko (MP 4).
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Stoiska szkół ponadgimnazjalnych z powiatu płockiego.

Organizatorzy starali się zapewnić wszystkim
ciekawy, urozmaicony, a zarazem edukacyjny program
targów, podczas których zwiedzający mogli oglądać
pokaz pierwszej pomocy przygotowany przez Policealną Szkołę Medyczną, pokaz dotyczący poŜarnictwa
przedstawiony przez Komendę Miejską Państwowej
StraŜy PoŜarnej, moŜna było równieŜ sprawdzić się
na symulatorze zderzeń, zbadać poziom cukru, ciśnienia i skórę oraz zrobić sobie fantazyjną fryzurę w wykonaniu uczniów Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
Tegorocznym Targom Edukacyjnym towarzyszył
występ chóru Alchemik z Zespołu Szkół Centrum
Edukacji oraz wystawa prac uczniów Szkoły
Plastycznej.
PŁOCKIE TARGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W dniu 20 maja 2010 roku w Domu Technika
odbyła się IV edycja Płockich Targów Pracy Osób
Niepełnosprawnych.
Organizatorem Targów byli: Powiatowy
Urząd Pracy w Płocku, Płocka Filia Wojewódzkiego
Urzędu Pracy, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, Urząd Miasta Płocka, Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Płocku, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi „Razem Lepiej” w Nowym Miszewie oraz Państwowa WyŜsza
Szkoła Zawodowa w Płocku.
Patronat nad IV edycją Targów Pracy Osób
Niepełnosprawnych objęli: Marszałek Województwa
Mazowieckiego, Starosta Płocki oraz Prezydent Miasta
Płocka. Patronat medialny sprawowała: Gazeta Wyborcza, Tygodnik Płocki oraz Katolickie Radio Płock.
Celem targów było umoŜliwienie osobom
niepełnosprawnym bezpośredniego spotkania z pracodawcami oraz dostępu do udziału w działaniach, które
zwiększą ich szansę na znalezienie zatrudnienia.
Ponadto celem Targów było wyjście naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych oraz promocja najbardziej rozwojowych i przedsiębiorczych firm tworzących nowe miejsca pracy na trenie Płocka i Powiatu
Płockiego. Zwiedzający mieli moŜliwość bezpośredniego spotkania z przedstawicielami firm zainteresoStrona nr 22

wanych nowymi, wartościowymi i wykwalifikowanymi pracownikami.
W trakcie targów swoje oferty przedstawiło
ponad 46 wystawców, w tym firmy zainteresowane
zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. DuŜym zainteresowaniem cieszyły się stoiska Polskiej Organizacji
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych,
Państwowej Inspekcji Pracy czy Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Osoby niepełnosprawne i pracodawcy
uzyskiwali tam informacje dotyczące zatrudnienia tej
szczególnej grupy osób.
Oprócz bezpośredniego kontaktu z pracodawcami i zwiedzania stoisk innych wystawców, uczestnicy targów mogli wziąć udział w prezentacjach osób
i instytucji od dawna związanych z problematyką niepełnosprawności. W tym roku wystąpili: Marzena
Kalaszczyńska ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Silni Razem”
oraz Jerzy Kulik ze Stowarzyszenia Integracyjny Klub
Tenisa w Płocku. Swoją działalność zaprezentował
równieŜ Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej
ze Stanisławowa, który zatrudnia osoby niepełnosprawne.
Z uwagi na to, Ŝe chcemy promować wszelkie
postawy aktywne osób niepełnosprawnych, równieŜ
te przejawiające się poprzez sztukę, w trakcie targów
wystąpił Teatr Zdarzeń Niecodziennych z Domu
Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie
oraz grupa teatralna „A było to tak” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie. Był teŜ występ
wokalny Karoliny Mirgi a na stoiskach warsztatów
terapii zajęciowej moŜna było podziwiać wyroby
rękodzieła artystycznego, których autorami są osoby
niepełnosprawne.
WaŜnym punktem i cieszącym się duŜym powodzeniem była loteria przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Aby wziąć w niej udział naleŜało wypełnić
kupon dostępny w dniu 20 maja w Domu Technika
w Płocku w trakcie Targów Pracy Osób Niepełnosprawnych. Losowanych było 46 nagród: bilety do NovegoKina Przedwiośnie, zaproszenia do zwiedzania Muzeum
Mazowieckiego w Płocku z przewodnikiem, karnety
do kręgielni MkBowling, kupony na pizzę do pizzerii
Laguna, zestawy rękodzieła artystycznego przekazane
przez WTZ przy DPS „Nad Jarem” w Nowym Miszewie, talony do sklepu ze sprzętem rehabilitacyjnym Medilogistyka oraz lekcje tenisa prowadzone przez członków Stowarzyszenia Integracyjny Klub Tenisa w Płocku. Warunkiem otrzymania nagrody była obecność
w trakcie losowania, które odbyło się w trzech turach.
Od godziny 13 wszyscy uczestnicy targów
bawili się na pikniku integracyjnym, na którym moŜna
było skosztować potraw z grilla przygotowanych przez
niepełnosprawnych pracowników Rolniczego Zakładu
Aktywności Zawodowej w Stanisławowie.
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Płockie Targi Pracy Osób Niepełnosprawnych
po raz kolejny okazały się duŜym sukcesem. Osoby
niepełnosprawne miały okazję osobiście spotkać się
z pracodawcami oraz uzyskać szereg potrzebnych informacji dotyczących podjęcia pracy. Wierzymy,
iŜ nasza inicjatywa przyczyni się do zniesienia barier
w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na otwartym
rynku pracy oraz do integracji lokalnego środowiska
z niepełnosprawnymi.

Płockie Targi Pracy Osób Niepełnosprawnych – stoiska wystawców.

Stoisko Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku.

Samochody Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie przystosowane do szkoleń na prawo jazdy kat. B osób z niepełnosprawnością ruchową .

Loteria fantowa dla uczestników Płockich Targów Pracy Osób Niepełnosprawnych 2010

POMOC SPOŁECZNA W POWIECIE PŁOCKIM

Małgorzata Lewandowska
Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie

PCPR w Płocku w roku 2010 po raz trzeci
przystąpił do realizacji projektu systemowego
pn.: „Aktywna integracja w powiecie płockim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Powiatu Płockiego. W bieŜącym roku projekt przewiduje realizację niŜej wymienionych zadań:
 konsultacje indywidualne oraz szkolenie grupowe
z doradcą zawodowym, psychologiem i prawnikiem,
 dwutygodniowy wyjazd na turnus rehabilitacyjny,
 ćwiczenia fizyczne usprawniające psychoruchowo lub zajęcia rehabilitacyjne,
 szkolenia zawodowe dla pełnoletnich wychowanków zastępczych form opieki,
 pomoc rzeczowa dla usamodzielniających się
wychowanków zastępczych form opieki,
 zorganizowanie imprezy integracyjnej połączonej
z warsztatami edukacyjnymi i konsultacjami grupowymi z psychologiem, prawnikiem i doradcą
zawodowym dla pełnoletnich wychowanków oraz
dla zawodowych rodzin zastępczych,
 zorganizowanie imprezy integracyjnej dla osób
niepełnosprawnych objętych projektem i ich najbliŜszego otoczenia,
 zorganizowanie spotkania podsumowującego
realizację projektu.
W marcu zrekrutowano 25 wychowanków rodzin zastępczych pełnoletnich usamodzielniających się
jak równieŜ niepełnoletnich przebywających w tych
rodzinach.
Natomiast w kwietniu na rekrutację zgłosiło się
70 osób niepełnosprawnych. Do udziału w projekcie
Komisja rekrutacyjna wybrała:
 12 osób niepełnosprawnych długotrwale bezrobotnych lub zatrudnionych w wieku 30-64 lata
i 6 osób na listę rezerwową;
 12 osób niepełnosprawnych ruchowo długotrwale
bezrobotnych lub zatrudnionych w wieku 30-64
lata i 6 osób na listę rezerwową;
 3 osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzieŜy)
w wieku 15-25 lat oraz 2 osoby na listę rezerwową;
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8 osób nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny
oraz 4 osoby na listę rezerwową.
W maju, czerwcu i lipcu w ramach projektu
beneficjenci mogli skorzystać z poradnictwa specjalistycznego. Porad udzielali: psycholog, doradca zawodowy i prawnik.
Pod koniec czerwca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku ogłosiło przetarg na organizację turnusu rehabilitacyjnego. Turnus został podzielony na dwa wyjazdy: jeden dla dzieci i młodzieŜy,
a drugi dla osób dorosłych. Wyjazd na turnus nastąpi w sierpniu i wrześniu 2010. W miesiącach tych zorganizowana zostanie równieŜ rehabilitacja stacjonarna
na terenie miasta Płocka w wybranym, zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych, ośrodku.
7 lipca 2010 w Rolniczym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stanisławowie w ramach projektu
odbyło się spotkanie szkoleniowo-integracyjne. Spotkanie było skierowane do osób nieaktywnych zawodowo
z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, ich
rodzin oraz otoczenia. Jego celem była integracja dzieci
niepełnosprawnych z dziećmi sprawnymi z otoczenia
i miejscowej szkoły. Ponadto w imprezie udział wzięli
psycholog i doradca zawodowy, których zadaniem było
udzielenie wsparcia rodzicom dzieci niepełnosprawnych. W ramach spotkania uczestnicy mogli skorzystać
z wielu atrakcji, m.in. przejaŜdŜek konnych, samodzielnego pieczenia chleba oraz pizzy, zabaw oferowanych
przez klauna: malowanie twarzy, bańki mydlane, wykonywanie zwierzątek z balonów. Spotkanie trwało
od godziny 10 do godziny ok. 15.

W sierpniu rozpoczął się kurs na prawo jazdy
kat. B dla 10 wychowanków zastępczych form opieki
oraz dla 3 osób niepełnosprawnych. Ponadto planowane są równieŜ kurs obsługi wózków widłowych i kurs
komputerowy.
Strona nr 24

Wrzesień będzie kolejnym miesiącem intensywnej pracy dla zespołu PCPR, a takŜe zabawy, integracji i odpoczynku dla uczestników projektu. Planowane są dwie imprezy integracyjne. 11 września odbędzie
się spotkanie integracyjne dla dzieci z zastępczych form
opieki: z rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnego
domu dziecka. W trakcie imprezy organizatorzy przewidują warsztaty, których celem będzie udzielenie pomocy
dzieciom mającym problemy w nauce. Spotkanie
to odbędzie się na terenie Rodzinnego Domu Dziecka
w Nowym Bronowie. Tydzień później – 19 września juŜ
po raz trzeci zorganizowany zostanie Środowiskowy
Piknik Integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich
otoczenia. Piknik ten w tym roku odbędzie się w Bielsku. Organizatorzy zapewnią wiele atrakcji zarówno dla
dzieci jak i dorosłych.
Pod koniec roku PCPR przewiduje udzielnie
wsparcia usamodzielniającym się wychowankom zastępczych form opieki. Wsparcie to będzie polegało na
dokonaniu zakupu sprzętów AGD oraz mebli, aby ułatwić wychowankom start w samodzielne, dorosłe Ŝycie.
Realizacja projektu zostanie zakończona - tak
jak w ubiegłym roku – konferencją podsumowującą,
zaplanowaną na grudzień.

XI POWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

Marek Pietrzak
Dyrektor Wydziału
Rolnictwa i Środowiska

W tym roku świętowaliśmy 40 rocznicę obchodów Dnia Ziemi na świecie i 20 rocznicę obchodów
w Polsce. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 2010
rok Międzynarodowym Rokiem RóŜnorodności Biologicznej. Dlatego teŜ obchody Światowego Dnia Ziemi
2010 przebiegały pod hasłem „RÓśNORODNOŚĆ
W NAS, BIORÓśNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS”.
Pod tym samym hasłem świętowaliśmy XI Powiatowy
Dzień Ziemi. Honorowy patronat nad obchodami objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam
Struzik i Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski
natomiast oprócz Starostwa Powiatowego w Płocku
współorganizatorami byli Basell Orlen Polyolefins
Sp. z o.o. i Gmina Słubice.
Obchody XI Powiatowego Dnia Ziemi rozpoczęliśmy w dniu 23 kwietnia 2010 r. w Teatrze DraWRZESIEŃ 2010
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matycznym w Płocku konferencją pt. „Poliolefiny
- róŜnorodne korzyści dla środowiska”. Jej współorganizatorem była firma Basell Orlen Polyolefins
Sp. z o.o. największy producent polimerów w Polsce.
Celem konferencji była promocja proekologicznych
postaw oraz edukacja nt. roli poliolefin w ochronie środowiska. W konferencji wzięło udział blisko 250 osób.
Konferencję poprowadziła prezenterka TVP
- Karolina Dobrowolska, która bardzo szybko nawiązała kontakt z przybyłymi gośćmi, w tym z bardzo
liczną grupą młodzieŜy.
Jako pierwszy głos zabrał Starosta Płocki
– pan Michał Boszko, który w swoim wystąpieniu
nawiązał do licznych działań na rzecz ochrony środowiska prowadzonych przez Starostwo.

Paul Augustowski Prezes Basell Orlen Polyolefins podkreślił duŜą rolę jaką poliolefiny odgrywają
w wielu dziedzinach techniki oraz Ŝyciu codziennym.

Następnie głos zabrała: pani Justyna Niewolewska z Fundacji Nasza Ziemia prezentując bogactwo flory i fauny naszej planety.
Pani Anna Kozera-Szałkowska z Fundacji
Plastics Europe Polska zaprezentowała róŜne formy

zastosowania tworzyw sztucznych: w budownictwie,
elektronice, elektrotechnice, medycynie, bez których
we współczesnym świecie „nie da się Ŝyć”.
Po przerwie prowadząca konferencję prezenterka TV - Karolina Dobrowolska przypomniała obecnym idee i zasady konkursu ogłoszonego przez Starostę Płockiego oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu płockiego i miasta Płocka.
Następnie Prezes Basell Orlen Polyolefins ogłosił wyniki konkursu, podkreślając wysoki poziom
merytoryczny nadesłanych prezentacji. Jury przyznało
jako nagrody główne – tablice multimedialne następującym szkołom:
• prezentacja zwycięska „ZA” - Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Małachowskiego
w Płocku,
• prezentacja zwycięska „PRZECIW” – Zespół
Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie,

WyróŜnienia otrzymało III Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Dąbrowskiej w Płocku oraz Zespół Szkół
Budowlanych Nr 1 w Płocku. Uczestnicy zwycięskich
zespołów oraz wylosowana druŜyna otrzymali odtwarzacze MP-4.
Konferencja zakończyła się debatą pomiędzy
zwycięskimi zespołami. Organizatorzy konkursu zapowiedzieli jego kontynuację w następnym roku i juŜ
teraz zaprosili do uczestnictwa.
Tradycyjnie – w ostatnią niedzielę kwietnia
odbył się festyn ekologiczny organizowany juŜ po
raz jedenasty w Słubicach wspólnie z Wójtem
Gminy Słubice. Sponsorem uroczystości była firma
ORLEN Eko Sp. z o.o. w Płocku.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą
w intencji Ziemi w kościele św. Marcina w Słubicach.
Następnie na placu przy Szkole Podstawowej im. Ojca
Świętego Jana Pawła II oraz Publicznym Gimnazjum
w Słubicach odbyły się oficjalne uroczystości obchodów Dnia Ziemi. Otwarcia uroczystości dokonali organizatorzy: Starosta Płocki - Michał Boszko i
Wójt Gminy Słubice – Józef Walewski.
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Po raz jedenasty, w Alei Dnia Ziemi, władze
województwa mazowieckiego, parlamentarzyści,
samorząd powiatu płockiego oraz gminy Słubice posadzili drzewka.
Tradycyjnie obchody Dnia Ziemi w Słubicach
uświetniały liczne konkursy, pokazy i warsztaty.
Wręczono nagrody laureatom: Konkursu
Grantowego, Gminnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej oraz została rozstrzygnięta II edycja Konkursu
Starosty Płockiego na najlepszą potrawę regionalną
pt. „Smakowitość Ziemi Płockiej”, której laureatami
zostali:
• I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Słubicach - za kluski ziemniaczane z serem i boczkiem,
• II miejsce – Alina Szymańska ze Święcic
– za kozy w powidłach buraczanych,
• III miejsce – Halina Kłysiak z Leksyna – za pierogi z jabłkiem.

Występy zespołów artystycznych uświetnił koncert
laureatów VI Powiatowego Konkursu Piosenki Ekologicznej. Nagrody otrzymali:
w kategorii szkół podstawowych:
• I miejsce – Duet-Sandra Chabowska, Natalia
Pachelska – Szkoła Podstawowa w Święcieńcu,
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II miejsce – Zespół „Uśmiech” Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie,

w kategorii szkół gimnazjalnych:
• I miejsce - Zespół wokalny w Łącku z Gimnazjum w Łącku,
• II miejsce – Zespół „VIVO” z Gimnazjum
w Staroźrebach,
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
• I miejsce – Zespół wokalny „Dziewiątka”
z MGOK w Gąbinie,
• II miejsce – Marta Biernat Z.S. im. Jana Pawła
II w Staroźrebach,

Uroczystościom towarzyszyły prezentacje
gmin, stoliki eksperckie w dziedzinie ekologii, rolnictwa oraz informacji europejskiej, kiermasz Ŝywności
ekologicznej, twórczości artystycznej oraz roślin ozdobnych, pokazy urządzeń ekologicznych, odnawialnych źródeł energii i akcesoriów wędkarskich oraz
warsztaty edukacyjne w zakresie rzemiosła, sztuki
ludowej i zdrowej kuchni.
Na zakończenie uroczystości odbył się koncert
artystyczny Zespołu Cygańskiego „Krystiano and Romen” oraz zabawa taneczna.
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XIX GIEŁDA ROLNICZA

Imprezą cieszącą się coraz większą popularnością nie tylko wśród rolników, ale i mieszkańców powiatu płockiego jest giełda rolnicza. Tradycyjnie organizowana w ostatnią niedzielę maja na terenie gminy
Łąck odbyła się juŜ po raz XIX.
Giełda Rolnicza, zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Płocku, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku
oraz Gminę Łąck pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego i Prezesa Agencji
Nieruchomości Rolnej zgromadziła w tym roku
ok. 14 tysięcy zwiedzających.
W tym roku swoje oferty handlowe i usługowe
zaprezentowały firmy działające nie tylko w branŜy
rolniczej, ale i liczni szkółkarze, którzy przedstawili
bogatą ofertę drzew owocowych i sadzonek. Na stoiskach moŜna było oglądać maszyny i urządzenia
do produkcji roślinnej i zwierzęcej, nawozy, pasze,
środki ochrony roślin, środki weterynaryjne, samochody osobowe oraz sprzęt ogrodniczy. Imprezie towarzyszyły wystawy rękodzieła artystycznego, stoiska
ze zdrową Ŝywnością.

Doradztwa specjalistycznego udzielały: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Z pośród 111 wystawców, puchar za „Najciekawsze stoisko wystawowe” Wicestarosta Jan Ciastek
wręczył przedstawicielowi firmy Budmat Sp. z o.o.

XIX Giełda Rolnicza okazała się sukcesem nie
tylko organizatorów, ale przede wszystkim mazowieckich rolników oraz przedsiębiorców rolnych. Laureaci
nagród oraz zaproszeni wystawcy to najlepsza promocja polskiego rolnictwa.
Marek Pietrzak
Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska

PŁOCKA WIEŚ PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Tradycyjnie, z inicjatywy Zarządu Powiatu
organizowane są seminaria dla sołtysów. Celem seminariów jest przekazanie społeczności wiejskiej najbardziej
aktualnych informacji, szczególnie waŜnych dla rolników. Prelegentami są wysokiej klasy specjaliści pracujący na rzecz rolnictwa. W tym roku seminarium odbyło
się pod hasłem „Płocka wieś przyjazna środowisku”.
Z wielkim zainteresowaniem przybyli na spotkanie wysłuchali wystąpienia Pana Adama Struzika
– Marszałka Województwa Mazowieckiego o „Aktualnych problemach gospodarczo – społecznych
województwa mazowieckiego”.

Pan Krzysztof Zaniewski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przedstawił problemy związane z „Bezpieczeństwem wytwarzania i wprowadzania do obrotu Ŝywno-
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ści wyprodukowanej w gospodarstwach rolnych
– uwarunkowania prawne”.
Spotkanie z sołtysami powiatu płockiego było
równieŜ doskonałą okazją do przedstawienia przez
Jadwigę Zonenberg – Z-cę Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Płocku, w ramach konsultacji społecznych, projektu „Programu ochrony środowiska w powiecie płockim
na lata 2011-2015”.

Następnie głos zabrali:
− Jacek Gruszczyński – Powiatowy Lekarz Weterynarii,
− Jarosław Mioduski – Kierownik PT Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
− Andrzej Samoraj – Kierownik Biura Powiatowego
ARiMR,
− Wojciech Banaszczak – Kierownik Oddziału
w Płocku Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Warszawie,
− Teresa Skóra – Kierownik Delegatury w Płocku
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa .
Po odpowiedzi na licznie zadawane przez
przybyłych pytania, wysłuchaniu i zanotowaniu uwag,
prowadzący zakończył seminarium obietnicą spotkania za rok.
Marek Pietrzak
Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA POWODZIAN

Mariola Duda
Dyrektor Powiatowej
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Płocku
Dotarcie w maju 2010 roku fali powodziowej
na tereny gmin Słubice i Gąbin wymagało od specjalistów naszej placówki działań z zakresu interwencji
kryzysowej. Powódź postawiła przed nader trudnym
zadaniem nie tylko słuŜby interwencyjne, ale takŜe
wydziały i jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Płocku, a wśród nich równieŜ Powiatową
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Płocku.
W tych skrajnie trudnych warunkach do działań słuŜb
ratowniczych, wydziałów i jednostek organizacyjnych
Starostwa w Płocku oraz instytucji pomocowych włączyła się równieŜ Powiatowa Poradnia uczestnicząc
w interwencji psychologicznej. Zdobyte w pierwszej
fazie reakcji na katastrofę doświadczenia i informacje
zostały wykorzystane w przygotowanej przez Poradnię
we współpracy z Wydziałem Administracji i Zarządzania Starostwa Powiatowego w Płocku i Kuratorium
Oświaty w Warszawie Koncepcji organizacji pomocy
psychologicznej na terenach objętych powodzią
w powiecie płockim.
PoniŜej zamieszczona Koncepcja pomocy psychologicznej została przedstawiona i zaakceptowana przez
uczestników spotkań zorganizowanych w połowie
sierpnia br. przez Wojewodę Mazowieckiego Pana
Jacka Kozłowskiego i Starostę Płockiego Pana Piotra
Zgorzelskiego.
KONCEPCJA ORGANIZACJI POMOCY
PSYCHOLOGICZNEJ NA TERENACH
OBJĘTYCH POWODZIĄ W POWIECIE
PŁOCKIM
I. Ogólna informacja o gminach powiatu płockiego
dotkniętych powodzią
W związku z przekroczeniem stanu wód
na rzece Wiśle Starosta Płocki wprowadził na terenie
gmin nadwiślańskich: Wyszogród, Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Słubice, Gąbin i Nowy Duninów stan
pogotowia przeciwpowodziowego. Wobec przekroczenia stanu alarmowego wód, w dniu 21 maja 2010 r.,
zarządzeniem Starosty Płockiego wprowadzony został
stan alarmu powodziowego.
W niedzielę 23 maja, Wisła przerwała wał
przeciwpowodziowy w miejscowości Świniary (Gmina Słubice). Woda z ogromną szybkością zalała tereny
gmin Słubice i Gąbin. W miejscowości Dobrzyków
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prowadzono intensywne działania, mające na celu
ograniczenie obszaru rozlewiska. W okolicach tej
miejscowości wzniesiono tzw. przegrodę dolinową,
zagradzającą dopływ wody z okolic Świniar . Miało
to chronić przed ewentualnym zalaniem lewobrzeŜną
część Płocka – Radziwie.
W pozostałych nadwiślańskich gminach powiatu płockiego – Wyszogród, Mała Wieś, Bodzanów,
Słupno, Nowy Duninów stopień zagroŜenia był wysoki. Przerwany został wał w miejscowości Chmielowo.
II. Sytuacja powodziowa na obszarach zalanych:
• w gminie Słubice,
• mieście i gminie Gąbin.
1. Liczba ofiar śmiertelnych: nie ma
2. Ogólna powierzchnia zalanych gruntów:
5 700 ha, z tego:
- Miasto i Gmina Gabin
1 200 ha
- Gmina Słubice
4 400 ha
- Gmina Słupno
20 ha
- Gmina i Miasto Wyszogród 80 ha
3. Liczba zalanych miejscowości: 23 miejscowości
- Miasto i Gmina Gąbin
10
- Gmina Słubice
11
- Gmina i Miasto Wyszogród
1
- Gmina Słupno
1
4. Tereny zalane:
W wyniku powodzi nastąpiło zalanie następujących
miejscowości:
• w Mieście i Gminie Gąbin – 10 miejscowości:
Dobrzyków, Nowe Wymyśle, Nowy Troszyn,
Troszyn Polski, Borki, Korzeniówka Nowa,
Korzeniówka Stara, Potrzebna, Jordanów i Piaski.
• w Gminie Słubice – 11 miejscowości: Nowy Wiączemin, Wiączemin Polski, Świniary, Nowosiadło,
Rybaki, Juliszew, Sady, Zyck Polski, Piotrówek,
Zyck Nowy, Leonów.
• w Gminie Wyszogród – 1 miejscowość: Chmielowo
• w Gminie Słupno – 1 miejscowość: Borowiczki
Pieńki.
5. Liczba mieszkańców terenów zalanych:
4 357 osób
- Miasto i Gmina Gąbin
2 600 osób
- Gmina Słubice
1 754 osoby
- Gmina i Miasto Wyszogród
3 osoby
- Gmina Słupno
0 osób
6. Liczba mieszkańców ewakuowanych
2 107 osób
- Miasto i Gmina Gąbin
1 100 osób
- Gmina Słubice
1 000 osób
- Gmina i Miasto Wyszogród
7 osób
PrzewaŜająca większość mieszkańców została przewieziona bądź samo ewakuowała się do rodzin i znajomych. Z tymczasowego zakwaterowania korzystało:

•

w Szkole Podstawowej w Słubicach
38 osób
• w Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu
7 osób
• w Szkole Podstawowej w Czermnie
7 osób
7. Ilość i rodzaj zalanych budynków mieszkalnych
526 budynków
- Miasto i Gmina Gąbin
156 budynków
- Gmina Słubice
368 budynków
- Szkoła Podstawowa w Świniarach
- Szkoła Podstawowa w Piotrkówku
III. Ogólna sytuacja mieszkańców zalanych terenów
Sytuacja mieszkańców była bardzo trudna.
Znaczna część siedlisk została zalana, inne oblane
wodą dookoła, uniemoŜliwiając do nich dojazd.
Prowadzona była akcja przyjmowania i rozdawania
darów i innych form pomocy. Powodzianie otrzymali paczki Ŝywnościowe oraz artykuły pierwszej
pomocy.
Ewakuowani mieszkańcy Słubic i Gąbina
przewoŜeni byli do Szkoły Podstawowej w Słubicach i Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie.
Kilkuset mieszkańców ewakuowała się we własnym
zakresie do rodzin i znajomych z sąsiednich miejscowości. Mieszkańcy zagroŜonych terenów niechętnie przystępowali do ewakuacji.
Starostwo Powiatowe w Płocku w dniach 25
i 26 maja br. przekazało dla potrzeb gmin nadwiślańskich, domów pomocy społecznej i szkół, w których przebywały osoby ewakuowane oraz poszkodowane 1 450 kpl łóŜek, prześcieradeł i ręczników.
IV. Placówki samorządowe na terenach zalanych:
Gmina Gąbin
1. Przedszkola – 2 placówki,
2. Szkoły podstawowe – 6 placówek,
3. Gimnazja – 2 placówki.
Gmina Słubice
1. Przedszkola – 1 placówka,
2. Szkoły podstawowe – 3 placówki,
3. Gimnazja – 1 placówka.
V. Pomoc psychologiczna po powodzi na terenach
zalanych powiatu płockiego
1. PrzeŜycie katastrofy powodzi.
PrzeŜycie katastrofy, jaką niewątpliwie jest
powódź, jest obok wojny źródłem największych
urazów psychicznych w Ŝyciu człowieka. Nieubłaganie zmienia sposób widzenia i przeŜywania
świata, a Ŝycie zaczyna dzielić się na przed
i po katastrofie.
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2. Rodzaje pomocy psychologicznej:
• psychoedukacja dla pracowników ośrodków
pomocy społecznej, dodatkowo zatrudniony
psycholog na zlecenie,
• indywidualne rozmowy z przedstawicielami
zalanych miejscowości: burmistrzami, wójtami, radnymi, sołtysami, dodatkowo zatrudniony psycholog na zlecenie,
• interwencje wśród mieszkańców w miejscu
zamieszkania i w miejscu dystrybucji darów,
rozpoznawanie lokalnych mocy i moŜliwości
w zakresie tworzenia, finansowania i prowadzenia świetlic, pracownicy socjalni,
• rozmowy i konsultacje ze specjalistami
w dziedzinie stresu pourazowego w celu stworzenia systemu długofalowej pomocy osobom
poszkodowanym przez powódź, wyspecjalizowani interwenci kryzysowi,
Udzielanie pomocy psychopedagogicznej
dzieciom i młodzieŜy w przedszkolach i szkołach zorganizowanych na terenach zalanych gmin szczególnie
w Słubicach, Dobrzykowie, Świniarach poprzez
współpracę z dyrektorami i nauczycielami/ wychowawcami szkół i placówek.
• spotkania, szkolenia, superwizje (wsparcie) dla
wszystkich pracowników szkół i placówek oświatowych, do których uczęszczają dzieci powodzian,
• wspomaganie organizacji świetlic środowiskowych, zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów na zielone
szkoły, a takŜe szkolnych i pozaszkolnych form
pracy z dziećmi i młodzieŜą,
• współtworzenie, we współpracy z wychowawcami, młodzieŜowych grup samopomocowych,
• udzielenie indywidualnej pomocy psychologiczno
– pedagogicznej dzieciom i młodzieŜy i ich rodzicom,
• współorganizowanie w szkołach spotkań dotyczących problemów powstających w wyniku powodzi
z rodzicami uczniów i przedstawicieli władz samorządowych i przedstawicielami innych instytucji w miarę potrzeb w celu bieŜącego ich omawiania i rozwiązywania.
PPP oraz specjaliści zatrudnieni w szkołach
i przedszkolach – ścisła współpraca dyrektorów
ww. instytucji do czasu wygaśnięcia potrzeby.
Udzielenie pomocy dorosłym – koordynator Starosty Płockiego ds. pomocy psychologicznopedagogicznej we współpracy z PPP w miarę
moŜliwości i potrzeb:
• szeroko rozpowszechniona akcja informacyjna
o specyfice przebiegu reakcji pourazowej powszechnie występującej w społeczności dotkniętej powodzią,
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• tworzenie zespołów wsparcia,
• wyłonienie osób wymagających szczególnej
uwagi i troski (osoby starsze samotne, niepełnosprawne, przewlekle chore, członkowie rodzin
niepełnych),
• wsparcie osób, które pomocy udzielają (trudne
warunki pracy, zbyt duŜa odpowiedzialność,
czynniki organizacyjne).
Dotychczasowa pomoc psychologiczna polegała
na prowadzeniu rozmowy odreagowującej poprzez
odtwarzanie krok po kroku tego, jak dana osoba przeŜyła powódź, czyli: gdzie była w tym czasie, co myślała, co czuła oraz jakie działania podejmowała.
Nie moŜna było pocieszać, dawać rad. Nie moŜna było
równieŜ zachęcać do zapomnienia czy zachęcać
do zajęcia się czymś innym. NaleŜało tylko stworzyć
bezpieczny klimat, słuchać i okazywać szacunek.
Celem psychologów było równieŜ pomóc powodzianom odzyskać swój zwykły sposób przeŜywania świata i jego postrzegania, bo to było u nich zaburzone.
WaŜnym etapem tej pomocy było tzw. unormalnienie,
czyli wyjaśnienie istoty stresu pourazowego. Chodzi tu
o to, Ŝe większość ludzi po przeŜyciu powodzi przejawia róŜne objawy i zachowania nieakceptowane przez
ich samych oraz otoczenie. Te objawy są przez nich
błędnie interpretowane, więc trzeba im było wyjaśnić,
Ŝe jest to normalne i moŜe trwać do 6 miesięcy. Takie
informacje pozwoliły ludziom czuć się bezpiecznie.
Rozmowy ze świadkami powodzi, którzy byli w krytycznym stanie. Ich bezradność, niemoŜność udzielenia pomocy tym, których woda zalewała spowodowały
destruktywne zmiany w ich psychice. Większość
z nich Ŝyje z głębokim poczuciem winy, Ŝe nic nie
mogła zrobić, by pomóc innym. Rozmowy psychologów miały jak dotąd głównie cel profilaktyczny, czyli
zapobieganie temu, co moŜe zdarzyć się w przyszłości.
Osoby, które obecnie normalnie funkcjonują, po około
6 miesiącach mogą popaść w patologiczny stan psychiczny. Zapobiega się temu, poprzez ponowne przeŜycie, w formie rozmowy, tamtego koszmaru. PrzeraŜające jest to, kiedy padają krople deszczu, ludzie
na nowo przeŜywają powódź. To taki ich odruch warunkowy. Najpierw był deszcz, a potem fale wody,
więc kaŜdy następny deszcz wywołuje u nich odruch
poczucia nadejścia fali.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Płocku nadal (tzn. od września 2010 r.)
będzie udzielała pomocy psychopedagogicznej dzieciom i młodzieŜy z zalanych miejscowości. Najlepszy,
miejscem do prowadzenia tych działań są szkoły
i placówki oświatowe z uwagi na moŜliwość wykorzystania bazy lokalowej dostosowanej do potrzeb dzieci
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i młodzieŜy, pomocy dydaktycznych i środków audiowizualnych.
Poradnia będzie kontynuowała w ww. zakresie współpracę z:
1. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
2. Wydziałami Starostwa Powiatowego w Płocku:
 Edukacji, Kultury i Promocji,
 Administracji i Zarządzania Kryzysowego.
3. Dyrektorami i nauczycielami szkół i placówek
połoŜonych na terenach gmin Słubice i Gąbin.
4. Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi:
 Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1
w Płocku,
 Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2
w Płocku,
 Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna
w Gostyninie,
 Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku.
KONKURS POWIATOWY NA
„NAJAKTYWNIEJSZĄ SPÓŁKĘ WODNĄ W
POWIECIE PŁOCKIM” ROZSTRZYGNIĘTY

odebrał Przewodniczący Zarządu Spółki - Pan Wiesław Gutkowski. Spółka zdobyła nagrodę główną
po raz drugi, poprzednio w 2009 r.
II miejsce i nagrodę w wysokości 12.000 zł
zdobyła Spółka Wodna ŁĘG. Nagrodę odebrali:
nowo wybrany Przewodniczący Zarządu – Pan Mieczysław Kozłowski oraz wieloletni Wiceprzewodniczący Zarządu – Pan Józef Olszewski.
III miejsce i nagrodę w wysokości 10.000 zł
uzyskała Spółka Wodna KOZIKÓW SADY. Nagrodę odebrał Przewodniczący Zarządu Spółki - Pan Sławomir Januszewski.
Trzy wyróŜnienia w kwocie po 5.000 zł otrzymały Spółki Wodne: STARA BIAŁA,
BULKOWO i RADZANOWO.
Ponadto, po raz pierwszy, spółki wodne, które
nie znalazły się w gronie laureatów, a których działalność Komisja Konkursowa ocenia pozytywnie, otrzymały bonusy pienięŜne w wysokości po 1.800 zł.
NaleŜą do nich spółki wodne: BOROWICZKI,
MAŁA WIEŚ, WYSZOGRÓD, BODZANÓW,
BRUDZEŃ, STAROŹREBY.
Gratulacje dla wszystkich spółek nagrodzonych i wyróŜnionych. Serdecznie zapraszamy do kolejnych edycji konkursu.

Jadwiga Zonenberg
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rolnictwa
i Środowiska

W dniu 28 czerwca 2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród III edycji Konkursu na „Najaktywniejszą spółkę wodną w powiecie
płockim”. Organizatorem Konkursu był Starosta Płocki, a honorowy patronat objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Celem konkursu było udzielenie wsparcia
finansowego spółkom wodnym działającym na terenie
powiatu płockiego. Nagrody mają wymiar pienięŜny
i przeznaczone są na realizację zadań statutowych,
tj. na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
W konkursie uczestniczyło 12 spółek. Przedmiotem oceny była działalność spółek w roku 2009 r.
Oceny tej działalności dokonała Powiatowa Komisja
Konkursowa powołana przez Starostę Płockiego. W jej
skład weszli przedstawiciele Rady Powiatu, Starostwa
oraz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych.
I miejsce i nagrodę główną w wysokości
15.000 zł zdobyła Spółka Wodna BIELSK. Nagrodę

Zwycięzca Konkursu - Spółka Wodna Bielsk. Przewodniczący Zarządu Spółki Wiesław Gutkowski (trzeci od prawej) odbiera nagrodę główną.

Wspólne zdjęcie przewodniczących zarządów spółek i zaproszonych gości.
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II. Z KART HISTORII I PROMOCJI ZIEMI PŁOCKIEJ
REGATY śEGLARSKIE 2010

Mirosław Krysiak
Wójt Gminy
Nowy Duninów

zrezygnowało z udziału w tegorocznej edycji Regat?
CóŜ, wystraszyła ich zapewne upalna pogoda.
A i wiatru w dniach poprzedzających Regaty było jak
na lekarstwo. Jednak ci, którzy stanęli do zawodów
17 lipca nie mogli specjalnie narzekać. Wiało wystarczająco, a słońce okazało się nie być przeszkodą.

17 lipca, tuŜ przed godz. 9.00 w Nowym
Duninowie zrobiło się gwarno. W tle słychać było
szanty, w porcie pojawiało się coraz więcej jachtów.
Wszystko to zapowiadało jedno – rychłe rozpoczęcie
Regat śeglarskich.
Otwarcie Regat śeglarskich w Nowym Duninowie.

Zgodnie z planem, o godz. 10.00 gości powitał Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak.
Wciągnięcie bandery na maszt i jednogłośne otwarcie
Regat śeglarskich – Nowy Duninów 2010 przez
gospodarzy, tj. Adama Struzika, Piotra Zgorzelskiego oraz Mirosława Krysiaka: VIII o Puchar
Marszałka Województwa Mazowieckiego, X o Puchar Starosty Płockiego i XV o Puchar Wójta
Gminy Nowy Duninów.
Odprawa sterników przeprowadzona została
przez Sędziego Głównego Pana Stanisława Siedleckiego. 34 załogi startujące w tegorocznych Regatach
to połowa uczestników, którzy zazwyczaj stają na
starcie w Nowym Duninowie. Dlaczego tak wielu
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Jeszcze przed południem rozpoczęła się prezentacja umiejętności artystycznych młodzieŜy. Uczniowie
szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy Duninów
i Publicznego Gimnazjum po raz kolejny udowodnili,
Ŝe potrafią świetnie bawić się na scenie. Wśród młodych
wykonawców nie zabrakło uczestników zajęć z Gminnego Ośrodka Kultury. Występy grup młodzieŜowych
zamknęła Patrycja Markowska – młoda, utalentowana
licealistka z Płocka.
Gdy na lądzie wręczano nagrody zwycięzcom
konkursów, na wodzie ku końcowi zmierzał III
- ostatni wyścig Ŝeglarzy. Wokół sceny i pod parasolami było coraz tłumniej. Nawet ci, którzy Ŝeglarstwo
uprawiają wyłącznie na lądzie stawili się, by kibicować Ŝeglarzom lub oczekiwali na paradę motocyklistów. Ryk silników i na wjeździe do portu pojawiają
się pierwsze motocykle. U niejednego obserwatora
pojawił się błysk w oku, a i pewnie nutka zazdrości.
Do motocyklistów powoli przyłączali się Ŝeglarze, którzy ukończyli wyścigi. W oczekiwaniu na
wyniki Regat moŜna było podziwiać zacumowane
wzdłuŜ nabrzeŜa jachty i zaparkowane tuŜ obok
nich motocykle. Ten widok teŜ wpisał się na stałe
w lipcową imprezę charakteryzując Regaty śeglarskie
w Nowym Duninowie.
Wreszcie ogłoszenie wyników i rozdanie
nagród zakończone wręczeniem Pucharów:

WRZESIEŃ 2010

POWIAT PŁOCKI
POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW W BIELSKU

Józef Jerzy Rozkosz
Wójt Gminy Bielsk

•

•

•

Marszałka Województwa Mazowieckiego dla
najszybszego jachtu załodze „Płotki” (klasa
Omega S) ze sternikiem Markiem Wronowskim,
Starosty Płockiego dla zwycięzcy w najliczniejszej klasie dla załogi jachtu HUSAR (klasa T2)
ze sternikiem Krzysztofem Lewandowskim,
Wójta Gminy Nowy Duninów dla klubu który
uzyskał największą liczbę punktów według
Regulaminu P.ś.G.P. 2010r.. Tym razem Puchar
trafił do K.ś. PRETROCHEMIA.

5 września Bielsk witał gości na XII Powiatowych DoŜynkach. Zaproszone delegacje z całego powiatu płockiego licznie stawiały się ze swoimi wieńcami. Przyjechali przedstawiciele z gmin powiatu płockiego oraz bielskich sołectw.
Nie zawiodły najwyŜsze władze Mazowsza
i powiatu płockiego. Bielsk gościł Marszałka Adama
Struzika, Prezydenta Miasta Płocka Mirosława Milewskiego, Starostę Płockiego Piotra Zgorzelskiego,
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka Tomasza
Korgę, Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej Michała Boszko i Eryka Smulewicza, Posłów na Sejm RP
Wojciecha Jasińskiego i Zbigniewa Kruszewskiego.
Starostami tegorocznych doŜynek byli Zofia Jankowska i Wojciech Reszczyński, rolnicy z gminy
Bielsk.

Wręczenie Pucharów podczas Regat śeglarskich w Nowym Duninowie. 17 li-piec 2010 r.

Tak jak w latach ubiegłych, tak i tym razem
sponsorzy nie zawiedli. Nagrody dla Ŝeglarzy oraz
oprawa muzyczna festynu to w głównej mierze ich
zasługa. Bez nich, program Regat śeglarskich, bez
wątpienia byłby uboŜszy. Wypada więc w tym miejscu gorąco wszystkim sponsorom podziękować,
co czynimy w imieniu organizatorów, uczestników
festynu i Ŝeglarzy.
Za ogromny wkład w organizację Regat śeglarskich
– Nowy Duninów 2010 dziękujemy takŜe mediom,
które objęły nad Regatami patronat medialny oraz
wszystkim współorganizatorom.

Do zobaczenia za rok!

Msza dziękczynna za plony w Kościele św. Jana Chrzciciela w Bielsku.

Uroczystość rozpoczęła msza święta koncelebrowana przez Biskupa Romana Marcinkowskiego.
Następnie ulicami Bielska ruszył kolorowy korowód
pocztów sztandarowych oraz delegacji z wieńcami doŜynkowymi. Wieńce zachwycały formą i bogactwem.
Tak jak praca rolnika, wymagały wiele wysiłku i poświęcenia, aby były tak okazałe. ChociaŜ zbiory w tym
roku były kilkakrotnie niszczone przez warunki atmosferyczne, co wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślali przedstawiciele władz to jednak rolnicy, jak
zawsze, stanęli na wysokości zadania. Było co podziwiać, rękodzieło na najwyŜszym poziomie dzieła sztuki.
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w tej gminie. To ogromny zaszczyt i wyróŜnienie dla
gminy Bielsk.
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik z powszechnienie znaną swadą podziękował rolnikom za tegoroczne plony, doceniając
trud pracy na polu, w sadzie, na plantacjach i w hodowlanych stadach. A wszystko po to, by Ŝyzna gleba
dawała coraz dorodniejsze plony.

J.E. Ks. Biskup Roman Marcinkowski poświęcił wszystkie wieńce
doŜynkowe.

Po mszy świętej uczestnicy doŜynek spotkali
się przed Gminnym Ośrodkiem Kultury. Nie zawiedli
równieŜ mieszkańcy gminy Bielsk, którzy licznie
przybyli na tę uroczystość.

W swoim wystąpieniu Starosta Płocki i Gospodarz DoŜynek Piotr Zgorzelski odniósł się
przede wszystkim do rolników, którym nie było
dane zebrać w tym roku plonów gdyŜ powódź nie
tylko zniszczyła uprawy ale w wielu przypadkach
rolnicy stracili dorobek całego Ŝycia. Poruszającym
symbolem powodzi był wieniec z gminy Nowy Duninów - nie dokończona łódź. Starosta zapewnił, iŜ rolnicy nie będą pozostawieni bez pomocy. Powiat zebrał
5 mln 600 tyś. zł na odbudowę dróg po powodziach.
Jednak Starostwo dba nie tylko o tereny popowodziowe. W tej kadencji udało się wyremontować aŜ 130
km dróg powiatowych. Starosta Płocki podziękował
Wójtowi Gminy za budowę 38 km dróg asfaltowych,
ulic i chodników na terenie gminy Bielsk. Powstał
równieŜ obiekt sportowy- Orlik 2012. Jak powiedział
Starosta, jest to bez wątpienia najbardziej dynamiczna
kadencja w historii gminy Bielsk. Dlatego teŜ właśnie
podjęto decyzję, aby doŜynki powiatowe odbyły się
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Wójt Gminy Józef Jerzy Rozkosz równieŜ
nawiązał do strat jakie ponieśli rolnicy przez niesprzyjające warunki atmosferyczne. Oddał wszelkie
honory rolnikom pochylając się nad ich trudem.
To dla nich jak wspomniał będziemy budować nowe
drogi, upiększać gminę. Gmina Bielsk jest gminą
typowo rolniczą i jak najbardziej uzasadnione są słowa Jerzego Józefa Rozkosza.

Gromkimi brawami oklaskiwano piękne wieńce doŜynkowe, które kolejno prezentowały się przed
sceną. Niosące wieńce delegacje zostały obdarowane
okolicznościowymi parasolkami od samorządu powiatu płockiego.
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XXXV SESJA RADY POWIATU

Uczestnicy obrad zapoznają się z działalnością międzysesyjną Zarządu Powiatu.

28 kwietnia 2010 r.

Zarząd Powiatu podczas głosowania.

Przewodniczący Rady dziękuje Zarządowi Powiatu za bardzo dobrą
realizację ubiegłorocznego budŜetu;(od lewej: Wiceprzewodniczący
Rady Andrzej Mossakowski, Przewodniczący Rady Adam Sierocki,
Wiceprzewodnicząca Rady ElŜbieta Olendrzyńska).

Klub Radnych PiS przeciwny absolutorium dla Zarządu Powiatu;
(od lewej: Przewodniczący Klubu Daniel Zaborowski, Małgorzata
Purcelewska, Tomasz Skorupski, Maciej Jabłoński, Andrzej Cieślak,
Marek Wąsowski, Henryk Kamiński, Piotr Kwiatkowski).

Z sali obrad; (od lewej: Dyrektor Wydz. Edukacji, Kultury i Promocji Małgorzata Struzik, Przewodniczący Klubu Radnych PiS Daniel Zaborowski,
Starosta Płocki Michał Boszko, członek Zarządu Lech Dąbrowski).

Komisja Uchwał i Wniosków prezentuje projekty uchwał; (od lewej:
Krzysztof Michalak, Zbigniew Kisielewski – przewodniczący, Marek
Moderacki).

W imieniu Klubu Radnych PSL Lech Dąbrowski wnioskuje o podjęcie
uchwały wyraŜającej zaniepokojenie planowanym przez Ministerstwo
Sprawiedliwości przeniesieniem Sądu Okręgowego w Płocku do właściwości miejscowej Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Starosta Płocki Michał Boszko dziękuje Radzie Powiatu za udzielenie
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Radni powiatu jednomyślni w podjęciu uchwały o przeznaczeniu ponad 1 mln zł na odbudowę zniszczonej przez powódź powiatowej infrastruktury drogowej.

Komisja Uchwał i Wniosków w trakcie prac; (od lewej: Krzysztof Michalak,
Małgorzata Purcelewska - przewodnicząca, Apolinary Gruszczyński).

Zarząd adresatem podziękowań za wygospodarowane środki i oszczędności
budŜetowe na likwidację skutków powodzi, (od lewej): Wicestarosta Jan
Ciastek, Sekretarz Powiatu Tomasz Kępczyński, Skarbnik Powiatu Maria
Jakubowska.

Relacje z działań monitoringowych, przeprowadzonej ewakuacji, organizowania pomocy dla powodzian, likwidacji zagroŜeń epidemiologicznych na terenach
powodziowych przekazali: Starosta Płocki Michał Boszko, Powiatowy Lekarz Weterynarii Jacek Gruszczyński, Kierownik w WZMiUW O/Płock BoŜena Kobuszewska-Obiała, przedstawiciel RZGW O/Płock Waldemar Ciesielski, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Romuald Ostrowski.

Powodowani chęcią podzielenia się spostrzeŜeniami z powodzi na sesję przybyStrona
nr 36 Miejski Policji Jerzy Kalbarczyk, Poseł na Sejm RP Wojli m.in.: Komendant
ciech Jasiński, Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej StraŜy PoŜarnej
Andrzej Smoleński.

W przerwie obrad zaprezentowana została tematyczna wystawa „Powiat
Płocki w walce z Ŝywiołem”. Wśród oglądających zdjęcia Przewodniczący
Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, radny Adam
Bartosiak.
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Przewodniczący Rady Adam Sierocki i Wicestarosta Jan Ciastek w
imieniu Rady i Zarządu Powiatu dziękują za wieloletnią współpracę
ustępującemu Staroście Płockiemu Michałowi Boszko.

Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowanie tajne dla wyboru starosty
płockiego; (od lewej: Henryk Kamiński, ElŜbieta Olendrzyńska, Zbigniew
Kisielewski- przewodniczący).

Starosta Płocki Piotr Zgorzelski dziękuje radnym PSL i SLD za udzielone
poparcie i wybór na funkcję starosty.

Gratulacje, kwiaty i spontaniczne „Sto lat” w wykonaniu członkiń
Zespołu Śpiewaczego Staroźrebianki dla nowo wybranego Starosty
Płockiego Piotra Zgorzelskiego.

29 czerwca 2010 r.

Senator RP Michał Boszko dziękuję Radzie i Zarządowi Powiatu
za lata wspólnej troski o rozwój powiatu i pomyślność jego mieszkańców.

Małgorzata Purcelewska i Daniel Zaborowski w imieniu Klubu
Radnych PiS dziękują Staroście Płockiemu Michałowi Boszko za
współpracę.

Radni powiatu w trakcie głosowania tajnego.
(od lewej: Jan Ciastek, Piotr Kwiatkowski)

Starosta Płocki Piotr Zgorzelski zgłasza kandydatów do Zarządu
StronaPowiatu;
nr 37
Obok radni z Komisji Uchwał i Wniosków – Apolinary Gruszczyński,
Bogusław Jankowski - przewodniczący, Marek Moderacki.
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Zgodnie z tradycją Gospodarze DoŜynek
wmieszali się w tłumną publiczność, by podzielić się
chlebem z zaproszonymi gośćmi oraz mieszkańcami
gmin.
Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia resortowe i samorządowe: „ZasłuŜony dla Rolnictwa” oraz „ZasłuŜony dla Powiatu Płockiego”.
Uhonorowano wiele osób które osiągnęły na swoim
polu działania wiele sukcesów. Były odznaczenia za
wyniki w produkcji, osiągnięcia w gospodarce, osiągnięcia w firmie a takŜe za postawy społeczne w swoim środowisku.

Wokół sceny prezentowały się stoiska: Peklimaru, KRUS, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz Koła Łowieckiego „Kniaź”, który
serwował gościom smakołyki z dziczyzny.
Samorząd Powiatu Płockiego we współpracy
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizował Regionalne stoisko informacyjne dot. Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla mieszkańców wsi - rolników, przedsiębiorców rolnych,
przedstawicieli samorządów, Lokalnej Grupy Działania, którego celem była promocja Programu oraz
upowszechnienie praktycznej wiedzy w zakresie
wybranych działań Programu.

Po części oficjalnej organizatorzy zapewnili
zgromadzonym mieszkańcom gminy oraz gościom
wiele artystycznych atrakcji. Jak na uroczystość
doŜynkową przystało były to głównie występy zespołów ludowych. Harcerski Zespół Pieśni i tańca „Dzieci
Płocka” w swoisty sposób przedstawił polskie obrzędy
ludowe oraz przybliŜył polskie tradycje.
Z wielkim wdziękiem swobodą tancerki
w barwnych strojach z zespołu spełniły tradycję „obtańcowania” wieńca doŜynkowego w parach z gospodarzami, organizatorami doŜynek i zaproszonymi gośćmi.
Na bielskiej scenie zagościł równieŜ Zespół
Folkowy „Veres” z Ukrainy, nie zawodna Orkiestra
Dęta przy OSP Bielsk, Zespół Ludowy z Domu Kultury w Sopoćkinie „Echo Przeszłości”, Zespół Muzyczno- Wokalny „ Roberto Zucaro i Larysa Tsoy”
a na zakończenie zaproszono na zabawę taneczną przy
dźwiękach juŜ mniej ludowych. Zgromadzeni w międzyczasie mogli posilać się grochówką oraz daniami
z grilla.

Zespół Ludowy z Domu Kultury w Sopoćkinie „Echo Przeszłości”
zaproszony przez Samorząd Powiatu Płockiego w ramach wzajemnej
współpracy z Powiatem Grodzieńskim.

Jak na Bielsk przystało, co juŜ moŜna wpisać
w tradycję tego miejsca, wszyscy świetnie się bawili
do późnych godzin wieczornych.
Od organizatora
Wydział Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku, koordynator XII DoŜynek Powiatu Płockiego serdecznie dziękuje Wójtowi i Sekretarzowi Gminy Bielsk
oraz Kierownikowi GOK za owocną współpracę.
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Andrzej Lemanowicz
nauczyciel – bibliotekarz
w Zespole Szkół
im. St. Staszica w Gąbinie

Wakacje to takŜe czas nauki i egzamin z własnej samodzielności. To od Was zaleŜy, czy powrócicie
z wakacji zdrowsi, lepsi, mądrzejsi i dojrzalsi
– tak brzmiało przesłanie ostatniej lekcji roku szkolnego 2009/2010, prowadzonej przez Panią Dyrektor
Danutę Falkowską. Zakończenie roku szkolnego
nawet płaczącym niebem i nietypowym miejscem
przypominało o krąŜącym nad naszym powiatem
widmie powodzi.
Trudno było zapomnieć o tym, Ŝe woda zalała
znaczną część zarówno naszej jak i ościennych gmin.
śe wielu naszych uczniów w powodzi ucierpiało, wielu
zarówno uczniów jak i nauczycieli angaŜowało się
w zwalczanie jej skutków i pomoc poszkodowanym.
Najlepszym symbolem tych smutnych okoliczności było
niecodzienne miejsce, w którym uczniowie usłyszeli
ostatni dzwonek roku szkolnego 2009/2010 – łącznik
między starym a nowym skrzydłem Zespołu Szkół. Cała
sala gimnastyczna była bowiem zajęta przez dary
dla powodzian, podobnie jak wiele innych pomieszczeń
w szkole.
W tej szczególnej uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas Pan Wicestarosta Jan Ciastek, Pani
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego Małgorzata Struzik, Pan Przewodniczący Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Rady Powiatu Adam Bartosiak i Pani
Przewodnicząca Rady Rodziców Danuta Grzymała.
Po odśpiewaniu hymnu i wprowadzeniu sztandarów wszystkich zebranych przywitała Pani Dyrektor
Danuta Falkowska. Podkreśliła, Ŝe końcówka roku
szkolnego obfitowała dla społeczności szkolnej w wydarzenia traumatyczne – powódź poprzedziły Ŝałoba
w szkole oraz Ŝałoba narodowa po śmierci pary prezydenckiej i innych dostojników i urzędników państwowych w Smoleńsku, a uzupełnił ją strajk Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie, który
znacznie zakłócił nam pracę na finiszu nauki. Pani Dyrektor podkreśliła, Ŝe właśnie w tych trudnych chwilach
społeczność szkolna wykazała się wielkimi pokładami
wraŜliwości i dobra, chęcią pomocy i stosowną postawą.
Pani Dyrektor wspomniała o nieocenionej pomocy
Starostwa w realizacji niezwykle ciekawych projektów
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edukacyjnych jak „Wchodzę na rynek pracy” w Zasadniczej Szkole Zawodowej, „Język (nie)obcy” w Technikum, „Nowe perspektywy zawodowe w turystyce dla
osób z sektora rolnictwa w powiatach woj. mazowieckiego” dla rolników i ich domowników, „Szkoła bez
przemocy”, „Śpiewająca Polska”. Zapowiedziała teŜ,
Ŝe będą one kontynuowane obok szkolnych programów
prozdrowotnych, koncertów Filharmonii Narodowej
i szkolnych imprez juŜ przez uczniów znanych lubianych:
Olimpiady, „W 10 minut dookoła świata”, „Bajek dla
potłuczonych”, Dni Otwartych Drzwi oraz bogatej oferty
kół, klubów i sekcji rozwijających zainteresowania.
Pani Dyrektor przypomniała takŜe, Ŝe Starostwo Powiatowe systematycznie poprawia warunki pracy i nauki
– po ubiegłorocznych remontach głównego budynku
szkoły i oddaniu boiska do koszykówki i piłki ręcznej
juŜ powstaje nowy stadion do piłki noŜnej (z trybuną,
bieŜnią, skocznią, rzutnią i sztuczną nawierzchnią) oraz
kort tenisowy i boisko do siatkówki. Dzięki tej trosce
władz powiatu gąbiński Zespół Szkół ma infrastrukturę,
jakiej inne szkoły w bliŜszej i dalszej okolicy mogą nam
tylko pozazdrościć. Nic dziwnego,Ŝe takie zaplecze
przekłada się na sukcesy uczniów – aŜ czterdziestu
trzech uzyskało średnią 4,0 lub wyŜszą, wielu zdobywało nagrody i wyróŜnienia w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych.
Wśród uczniów nagradzanych za róŜne osiągnięcia przez władze szkoły i powiatu szczególne miejsce zajęła grupa dwudziestu dziewięciu dziewcząt
i chłopców, którzy bezinteresownie nieśli pomoc poszkodowanym przez powódź. Wręczając im upominki,
Pan Starosta Jan Ciastek podkreślił, Ŝe w gąszczu
wskaźników i ocen często umyka to, co w pracy pedagogicznej szczególnie istotne – jakich ludzi w szkole
wychowujemy. I dodał, Ŝe akurat w przypadku gąbińskiego Zespołu Szkół okazało się, Ŝe kiedy działo się
źle, uczniowie stanęli do pomocy, bezinteresownie brali
udział w ratowaniu dobytku i ewakuacji ludzi, a potem
– w usuwaniu skutków przejścia Ŝywiołu.
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A kiedy szkolna społeczność niespodziewanie zaintonowała gromkie imieninowe „Sto lat”,
Pan Starosta oddał otrzymane kwiaty Szkolnej Pedagog, podkreślając symbolicznie, jak bardzo docenia efekty pracy pedagogicznej w Zespole Szkół.
I wreszcie ostatni dzwonek wezwał uczniów
na ostatnie w tym roku spotkanie z wychowawcami,
po którym ruszyli na 67 dni wakacyjnego wypoczynku.
Najlepsze klasy w nauce: 1. II LOB – średnia 3,56;
2. I LOC – średnia 3,56; 3. II LOA – średnia 3,18.
Najlepsze klasy we frekwencji: 1. II LOB – frekwencja 90,56%; 2. I T E/I – frekwencja 89,75%; 3.
I LOB – frekwencja 88,05%.
Uczniowie wytypowani do stypendiów Prezesa
Rady Ministrów: Milena Lenarcik (II LOB); Paulina Skonieczna (II T E).
Dyplomy Wzorowego Ucznia: Milena Lenarcik (II
LOB, średnia 5,23), Monika Znyk (III LOB, średnia
5,0), Konstancja Chojnacka (I LOC, średnia 5,0),
Faustyna Grąkiewicz (I LOC, średnia 5,0), Justyna
Brzozowska (I LOC, średnia 4,85), Martyna Gorczycka (II LOC, średnia 4,77), Karolina Matusiak
(III LOC, średnia 4,69).
Uczniowie zaangaŜowani w pracę w akcji powodziowej: Marcin Opalewski (II M), Rafał Olejniczak (II K), Tomasz Woźniak (II K), Rafał Szymczak (III T I), Radosław Lendzion (III T I), Marcin
Klimkiewicz (I T I/E), Paulina Gorczycka ( I LOC),
Aneta Jastrzębska (II LOA), Martyna Kowalska (II
LOA), Małgorzata Czubak (II LOA), Sylwia Sikorska (II LOC), Ewa Puternicka (II LOC), Jakub Ziółkowski (II T K), Waldemar Smoczyński (II T K),
Michał Wiśniewski (II TK), Łukasz Balcerzak (II
T K), Maciej Wawrzyńczak (II T K), Tomasz Sapiński (II T K), Michał Dylik (II T K), Damian Błaszkiewicz (II T K), Piotr Bogiel (I T K), Tomasz Rzepecki (I T K), Marcin Marciniak (I T K), Piotr Stępniak (I T K), Artur Zwierzchowski (I T K), Mateusz
Tarka (I T K), Dominik Szewczyk (III T I), Michał
Rzepecki (III T I), Marcin Gościniak (III T I).

XII POWIATOWA INAUGURACJA ROKU
SZKOLNEGO 2010/2011 NA NOWYM OBIEKCIE
SPORTOWYM W GĄBINIE

Mazowiecki Kurator Oświaty wnosił o nadanie mu tytułu honorowego absolwenta gąbińskiego Zespołu Szkół, czcigodni dostojnicy ochoczo
sprawdzali formę bramkarza „Błekitnych” Gąbin,
a Wicedyrektor Sławomir Sztygiel groził Marszałkowi Adamowi Struzikowi… partią tenisa. Buławistki i cheerleaderki uatrakcyjniały pokazy
sprawności młodych sportowców, przedstawiciel

wuefistów ręczył, Ŝe dzięki nowym obiektom świat
usłyszy o Gąbinie i powiecie płockim... Jak zaczynać rok szkolny, to właśnie tak!

Tegoroczna Powiatowa Inauguracja Roku
Szkolnego miała miejsce w gąbińskim Zespole Szkół
im. Stanisława Staszica w Gąbinie, największej szkole
spośród podlegających Starostwu Powiatowemu
w Płocku. I choć odbyła się trzynastego września,
o pechu mowy być nie mogło. Inauguracji towarzyszyło bowiem otwarcie obiektów sportowych współfinansowanych (w blisko osiemdziesięciu procentach)
przez Unię Europejską, których łączny koszt wyniósł
prawie trzy miliony złotych. Dzięki tej inwestycji
Zespół Szkół w Gąbinie ma nowoczesne boisko
do piłki noŜnej z trybunami, bieŜnią lekkoatletyczną,
rzutnią i skocznią, kort tenisowy i boisko do siatkówki, a takŜe boisko do koszykówki i piłki ręcznej. Dopisała aura, dopisali wykonawcy, niemalŜe do ostatnich
chwil kończący prace, dopisali w końcu Dostojni
Goście, wśród których nie zabrakło wielu absolwentów naszej szkoły.
Uroczystość zaczęła się o godzinie 8., kiedy
uczniowie spotkali się w klasach z wychowawcami.
Godzinę później społeczność szkolna uformowała
szyk ze sztandarami na czele i ruszyła do kościoła pod
wezwaniem Serca Jezusowego w Gąbinie, gdzie mszę
świętą w intencji BoŜego błogosławieństwa dla szkół
powiatu płockiego koncelebrowali proboszcz parafii
św. Mikołaja w Gąbinie, ks. kanonik Józef Szczeciński i katecheci Zespołu Szkół, księŜa Marek Dyga
i Paweł Stanios. W homilii ksiądz Marek Dyga podkreślał rolę szlachetnych nauczycieli – nie tylko krzewicieli wiedzy, ale i wzorców moralnych, kształtujących sumienia i charaktery. Zwierzał się, Ŝe w erze
globalizacji tęskni za czasami, kiedy mała miejscowość była jego całym światem, i za ludźmi, którzy
nauczyli go, gdzie przebiega granica między wolnością i anarchią. – W szkole moŜe być ciepło, kiedy
kaŜdy dorzuci do wspólnego ogniska swój kawałek
talentu i odpowiedzialności – przekonywał. – Razem
moŜemy więcej.
Po mszy świętej Starosta Płocki Piotr Zgorzelski, nawiązując do wiosennych i letnich powodzi zwrócił się
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do Proboszcza Józefa Szczecińsiego z podziękowaniem za zaangaŜowanie w usuwanie skutków powodzi. – Wśród tych, którzy ruszyli na ratunek, obok
Marszałka, Wojewody, Burmistrza nie zabrakło i Ciebie, czcigodny kapłanie – mówił, odnosząc się w ten
sposób do przekazanych gąbińskim szkołom środków
na zakupy przyborów i podręczników. – Prosimy
o troskliwą modlitwę – dodał, wręczając księdzu kanonikowi bukiet kwiatów.
Po mszy wszyscy uczestnicy uroczystości
– Szanowni Goście, grono pedagogiczne i uczniowie
– ustawili się do wspólnego zdjęcia, a następnie ruszyli ulicami Gąbina do siedziby Zespołu Szkół. Pierwsza
część uroczystości, Powiatowa Inauguracja Roku
Szkolnego, prowadzona przez Wicedyrektorów Zespołu, Marię ElŜbietę Błaszczyk i Sławomira Sztygiela,
rozpoczęła się wprowadzeniem sztandarów szkół
i wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego.
Dyrektor Zespołu Szkół, Danuta Falkowska,
po powitaniu Szanownych Gości, rodziców, nauczycieli i pracowników Szkoły oraz uczniów, zaprosiła
tych ostatnich na drogę ku mądrości. Uspokajała
pierwszoklasistów, zapewniając ich, Ŝe szybko odnajdą się w przyjaznej atmosferze naszej szkoły, a maturzystom dodawała otuchy przed rokiem wydarzeń dla
nich wyjątkowych – radosnych, jak studniówka i stresujących, jak egzaminy maturalne.
– Szkoła to nie tylko lekcje, ale takŜe wyjątkowe
chwile, jak ta dana nam dzisiaj, które ubarwiają szarą
szkolną rzeczywistość – mówiła Dyrektor Falkowska.
I przypominała szczególne Powiatowe Inauguracje
Roku Szkolnego, które odbywały się w Gąbinie: drugą, u progu trzeciego tysiąclecia, ósmą, połączoną
z oddaniem do uŜytku zmodernizowanego obiektu,
i dziesiątą, połączoną z jubileuszem 60.-lecia szkolnictwa zawodowego w Gąbinie. Zapewniła, Ŝe dwunasta
inauguracja zapisze się złotymi zgłoskami na kartach
historii szkoły, z uwagi na nowoczesne na miarę europejską obiekty sportowe i odnowiony budynek szkolny. Serdecznie podziękowała władzom samorządowym za rozwój bazy szkoły, podkreślając, Ŝe to inwestycja w młodych ludzi, stojących na początku swojej
drogi Ŝyciowej. – Nie zapominajmy, Ŝe sport jest waŜnym elementem wychowania, uczy rywalizacji, ale teŜ
współpracy z rówieśnikami w grupie – przekonywała.
– Sport jest doskonałą szkołą Ŝycia.
Jednoczesnie Dyrektor Falkowska zauwaŜyła, Ŝe gąbiński Zespół Szkół jako waŜny i trwały punkt na powiatowej mapie oświatowej, największa i szczycąca
się bogatymi tradycjami placówka, zasłuŜył na nowoczesny i solidny obiekt i Ŝe wart jest troskliwej, gospodarskiej ręki Starostwa.
Starosta Płocki, Piotr Zgorzelski podkreślał,
Ŝe od jedenastu lat władze samorządowe powiatu
płockiego konsekwentnie realizują załoŜenia strategii
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rozwoju powiatu nakreślonej do 2015 roku. – Jej
istotnym elementem i naszym priorytetem jest
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy
pochodzących z obszarów wiejskich i z małych miast
– zapewniał Starosta. – Szczególnie waŜna jest pomoc
kierowana do uczniów, która pozwala im rozwijać
talenty, kształcić się i doskonalić, by po latach, gdy
wrócą do swoich rodzinnych miejscowości, mogli
dalej pracować na rzecz nas wszystkich.
Starosta poinformował, Ŝe dzięki współpracy z Fundacją Orlen Dar Serca na osiemdziesięciu najlepszych
uczniów z powiatu płockiego czekają roczne stypendia
naukowe. I dziękował Marszałkowi Województwa
Mazowieckiego, Adamowi Struzikowi, za opiekę
i współpracę, bez której nie byłoby moŜliwe tak
sprawne wykonanie większości zadań inwestycyjno
– remontowych w naszej szkole. Nie zapomniał teŜ
o senatorze Michale Boszko, który jeszcze jako Starosta Płocki podejmował decyzję o ich rozpoczęciu,
o Radzie Powiatu i Skarbnik Marii Jakubowskiej,
którzy pomogli znaleźć fundusze na ich przeprowadzenie oraz o Wicestaroście Janie Ciastek, który koordynował całość prac z nimi związanych.
Poseł Wojciech Jasiński podkreślał swój emocjonalny związek z Zespołem Szkół im. Staszica,
wspominał swoje szkolne lata i ojca, który był jednym
z pierwszych pracowników gąbińskiej szkoły zawodowej przed sześćdziesięciu laty. Podkreślał znaczenie
szkoły w Ŝyciu kaŜdego człowieka. – Wiedza, której
źródłem jest szkoła, jest niezbęna kaŜdemu z nas
z osobna i całemu narodowi, bez niej nie da się realizować swoich aspiracji – przekonywał uczniów.
– Cieszę się, Ŝe nasza szkoła ma coraz większe moŜliwości zaspokajania Waszych róŜnorakich potrzeb.
Senator Eryk Smulewicz takŜe nawiązywał
do swoich czasów szkolnych, wspominając je jako interesujący i ciekawy okres w Ŝyciu. Zachęcał uczniów,
aby postrzegali swój pobyt w szkole jako szansę
do poznawania interesujących ludzi i pogłębiania zainteresowań. Zapewniał, Ŝe dzisiejsza szkoła daje uczniom wiele więcej moŜliwości, niŜ ta sprzed dwudziestu – trzydziestu lat. Wyraził radość, Ŝe władze róŜnego szczebla potrafią sprostać potrzebom uczniów.
Marszałek Adam Struzik podkreślał swoje
związki z Gąbinem, radnym którego był na początku
lat 90. WyraŜał satysfakcję z oddania nowych obiektów sportowych, wspominając, jak grywał na starym
korcie tenisowym. Gratulował udanej inwestycji szkole, władzom powiatu płockiego i władzom oświatowym, cieszył się, Ŝe tak dobrze wykorzystują środki
unijne. – PrzecieŜ te boiska, szkoły, wodociągi, drogi
budujemy dla ludzi, bo „człowiek jest najwaŜniejszy”
– zapewniał, cytując druha Wacława Milke. – Wy,
młodzi przyjaciele takŜe jesteście najwaŜniejsi,
bo jesteście częścią naszej wspólnoty, naszą nadzieją,
naszą inwestycją w przyszłość.
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Burmistrz Krzysztof Jadczak nawiązał
do trudnego okresu, jaki mieszkańcy gminy Gąbin
i Słubice przeŜywali wiosną i latem bieŜącego roku.
Gorąco dziękował za pomoc, jaką Starostwo, Parafia
i Kuratorium okazywały przy walce z powodzią, dziękował takŜe tym spośród uczniów obecnych na sali
gimnastycznej, a dostrzegł ich wielu, którzy brali
czynny udział w ratowaniu ludzkiego Ŝycia i mienia,
dowoŜeniu poszkodowanym pomocy i w sypaniu
wałów. Nie zapomniał takŜe o udziale szkoły w akcji
pomocy powodzianom (aŜ do końca sierpnia sala
gimnastyczna była zapełniona darami dla powodzian,
w sumie ok. 10 tys. ton).
Nawiązując do otwarcia obiektów sportowych, Burmistrz wyraził radość, Ŝe kolejnej gąbińskiej szkole
przybywają nowoczesne obiekty, Ŝe władze, zarówno
powiatowe jak i gminne, rozumieją sens i potrzebę
inwestowania w oświatę. Przyznał, Ŝe bez wsparcia
samorządu wojewódzkiego realizowanie tak wielkich
wyzwań byłoby niezmiernie trudne.
śyczenia uczniom składali takŜe Mazowiecki
Kurator Oświaty Karol Semik i Kierownik płockiej
Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
Radosław Lewandowski.

Wielu Dostojnych Gości przekazało naszej szkole
prezenty: sprzęt sportowy, ksiąŜki dla biblioteki
szkolnej, a takŜe pieniądze na zakup sprzętu dla
nowych obiektów.
Przedstawiciele rodziców i uczniów serdecznie dziękowali władzom samorządowym kwiatami, a w imieniu nauczycieli wychowania fizycznego zabrał głos
Bartosz Chyra, który zapewnił, Ŝe dzięki nowym
obiektom uczniowie i nauczyciele wuefu będą mogli
sławić szkołę, gminę i powiat sukcesami sportowymi.
– Gwarantuję, Ŝe tę szansę wykorzystamy – zapewniał
– i Ŝe nieraz wszyscy jeszcze usłyszą o Gąbinie
i powiecie płockim!
Na zakończenie inauguracji na scenę wyszli
stypendyści Starosty Płockiego, najlepsi uczniowie
szkół powiatu płockiego, wraz ze swymi Dyrektorami.
Stypendia wręczał Starosta Piotr Zgorzelski. Ostatnim
akcentem tej części uroczystości był program artystyczny „Jesienne Impresje” przygotowany przez
uczniów pod opieką nauczycielek Alicji Lodzińskiej
i Aleksandry Lamorskiej.
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Po inauguracji roku szkolnego przyszedł czas
na otwarcie obiektów sportowych. Wstęgę uroczyście
przecięli Marszałek Adam Struzik, Starosta Piotr Zgorzelski, Wicestarosta Jan Ciastek i Dyrektor Danuta
Falkowska, a obiekty poświęcił ksiądz kanonik Józef
Szczeciński. Dostojni Goście przeszli na trybuny szpalerem tworzonym przez uczniów w strojach sportowych, Witał ich tam Wicedyrektor Sławomir Sztygiel,
który, nawiązując do wcześniejszych słów Marszałka
Adama Struzika, zapewnił, Ŝe dziś w partii tenisa byłby górą. Przypomniał, Ŝe w 2006 roku, kiedy oddawano do uŜytku po modernizacji nowe skrzydło szkoły,
Wicestarosta Jan Ciastek na widok starego boiska
pikarskiego powiedział „Trzeba coś z tym zrobić”.
– No i zrobiliśmy wspólnie – skwitował Dyrektor
Sztygiel, dodając, Ŝe wszystkie obiekty będą dostępne
nie tylko dla uczniów Zespołu Szkół, ale dla całej
lokalnej społeczności miejskiej, gminnej i powiatowej.

Goście obejrzeli na nowo otwartych obiektach
pokazy technik sportowych przeprowadzone przez
uczniów z ULKS „Staszic” pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego, uzupełniane fachowym
komentarzem nauczyciela Pawła Szczypawki, a okraszone pokazami buławistek z Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Gąbinie i szkolnych cheerleaderek. Na zakończenie Dyrektor Danuta Falkowska zaprosiła Gości do zwiedzania obiektów i na obiad, którego najsłodszym akcentem był ufundowany przez
Radę Rodziców sportowy tort uformowany w kształcie murawy i kolorowych piłek. A Goście nie tylko
obiekty zwiedzali, ale takŜe wypróbowali – szczególnym wzięciem cieszył się bramkarz juniorów „Błekitnych”, Mateusz Chabowski, którego formę sprawdzało wielu zaproszonych gości. I trzeba uczciwie powiedzieć, Ŝe bramkarz nie zawsze wychodził z tych pojedynków zwycięsko…
Apla 1:
Lista gości XII Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego
2010/2011 połączonej z otwarciem obiektów sportowych:
Wojciech Jasiński – Poseł na Sejm RP (absolwent ZS w Gąbinie),
Eryk Smulewicz – Senator RP,
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Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego,
Radosław Lewandowski – Kierownik Delegatury Płock Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
Piotr Zgorzelski – Starosta Powiatu Płockiego,
Adam Sierocki – Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego,
Jan Ciastek – Wicestarosta Powiatu Płockiego (absolwent ZS w
Gąbinie),
Adam Bartosiak – Członek Zarządu Powiatu Płockiego (absolwent
ZS w Gąbinie),
Lech Dąbrowski – Członek Zarządu Powiatu Płockiego,
Tomasz Duda – Członek Zarządu Powiatu Płockiego,
Piotr Kwiatkowski – Radny Powiatu Płockiego (absolwent ZS w
Gąbinie),
Henryk Kamiński – Radny Powiatu Płockiego (absolwent ZS w
Gąbinie),
Bogusław Jankowski – Radny Powiatu Płockiego,
Maria Jakubowska – Skarbnik Powiatu Płockiego,
Małgorzata Struzik – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku,
Anna Janiszewska – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Strukturalnych Starostwa Powiatowego w Płocku (absolwentka ZS w
Gąbinie),
Maria Pisarska–Galas – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomicznego Szkół,
Marek Pietrzak – Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska
(absolwent ZS w Gąbinie),
Małgorzata Lewandowska – Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Płocku,
Małgorzata Józwik – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Wydziale Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku,
Krzysztof Jadczak – Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin,
Edward Wilgocki – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin,
Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty,
Katarzyna Góralska – Mazowiecka Wicekurator Oświaty,
Joanna Banasiak – Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium
Oświaty w Warszawie,
ks. kanonik Józef Szczeciński – Proboszcz Parafii św. Mikołaja w
Gąbinie,
Jerzy Kalbarczyk – Komendant Miejski Policji w Płocku,
Grzegorz Skwarna – Kierownik Wydziału w Płocku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
Iwona Sierocka – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku,
Marzena Kowalska – Dyrektor Ochotniczego Hufca Pracy Centrum Edukacji i Pracy MłodzieŜy w Płocku,
Mariola Duda – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Płocku,
Agnieszka śukowska – Dyrektor Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w Łącku,
Przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych – Związku
Nauczycielstwa Polskiego i NiezaleŜnego Samorządnego Związku
Zawodowego Solidarność,
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu płockiego,
Dyrektorzy gimnazjów powiatu płockiego, gostynińskiego, sochaczewskiego, łowickiego i kutnowskiego, z których wywodzą się nasi
uczniowie,
Dyrektorzy przedszkoli i szkół z terenu miasta i gminy Gąbin,
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, instytucji, stowarzyszeń i
organizacji działąjących na terenie powiatu płockiego oraz miasta
i gminy Gąbin,
Dyrektorzy i prezesi zarządów firm wykonujących inwestycje
szkolne: Polcourt S.A., Hydropol sp. z o.o., Przedsiębiorstwa
Handlowo – Usługowego Wojciech Szwech i Dyrekcja Inwestycji
w Kutnie sp. z o.o.,
Danuta Grzymała – Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu
Szkół im. Stanisława Staszica,
Przyjaciele Szkoły.
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Apla 2:
Starosta Płocki od jedenastu lat jest fundatorem stypendiów dla
uczniów wyróŜniających się w nauce, zachowaniu i działanich na
rzecz środowiska lokalnego. W tym roku stypendia Starosty otrzymali:
z Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku – Górach:
Piotr Felczak i Rafał Lewandowski;
z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach: Joanna Bielecka;
z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie: Piotr
Paruszewski, Rozalia Cabarz i Joanna Górnicka;
oraz z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie: Konstancja Chojnacka, Faustyna Grąkiewicz, Justyna Brzozowska, Martyna Gorczycka i Paulina Borkowska.

Andrzej Lemanowicz
nauczyciel – bibliotekarz
w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie

WCHODZĘ NA RYNEK PRACY

ElŜbieta Błaszczyk
Zastępca Dyrektora Zespołu
Szkół im. St. Staszica w Gąbinie

„świadectwo ukończenia szkoły nie oznacza,
Ŝe człowiek jest produktem skończonym”
Ks. Edward Malloy

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia
szkoły przez uczniów ZSZ w Zespole Szkół im St. Staszica w Gąbinie, która odbyła się 18 czerwca 2010 r.
miała szczególny wymiar poniewaŜ została połączona
z zakończeniem realizacji Projektu „Wchodzę na rynek
pracy”.
Swoją obecnością zaszczycili nas w tym dniu
znamienici goście: Pani Małgorzata Struzik - Dyrektor
Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji w Starostwie
Powiatowym w Płocku, Pani Anna Janiszewska
–Dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Strukturalnych, Pani Aleksandra Kozłowska – kierownik referatu w Wydziale Rozwoju i Funduszy Strukturalnych,
Pan Grzegorz Skwarna – Kierownik Wydziału
MSCDN w Płocku, Pani Danuta Grzymała – Przewodnicząca Rady Rodziców w naszej szkole, Pan
Witold Śniegocki - Dyrektor firmy Leader School s.c.,
która posiada swoją jednostkę w Gostyninie, projektodawca i koordynator realizowanego projektu.
Po ceremoniale szkolnym głos zabrała Pani
Danuta Falkowska – Dyrektor Zespołu Szkół, która
podziękowała za inicjatywę realizacji projektu w naszej szkole, złoŜyła odchodzącym uczniom Ŝyczenia

realizacji planów w dorosłym Ŝyciu, podziękowała
a ich obywatelską postawę w czasie powodzi oraz
innych trudnych chwilach w Ŝyciu szkoły i kraju.
Natomiast Pan Witold Śniegocki w swoim
wystąpieniu podkreślił, iŜ Projekt pt. ,,Wchodzę
na rynek pracy” był współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, złoŜony
w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Koordynator projektu przypomniał zakres programu rozwojowego realizowanego
w naszej szkole(warsztaty doskonalenia umiejętności
społecznych, warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego, szkolenia z wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy, indywidualne konsultacje z młodzieŜą
z psychologiem i doradcą zawodowym), podziękował
Starostwu Płockiemu za partnerstwo a szkole za moŜliwość realizacji przedsięwzięcia.
W przemówieniach gości takŜe dominowały
słowa uznania dla realizatorów projektu, Ŝyczliwość
i sympatia dla absolwentów ZSZ.
Najlepsi uczniowie w nauce i zachowaniu
otrzymali nagrody ksiąŜkowe. Swoistą niespodzianką
były upominki za udział w akcji honorowego krwiodawstwa koordynowanej przez Panią ElŜbietę Sztygiel
– pedagoga szkolnego. Wiele miłych i wzruszających
słów skierowanych do obecnych gości, koordynatora
projektu, wychowawców, nauczycieli oraz dyrekcji
szkoły padło ze strony naszych absolwentów w ich
ostatnim szkolnym wystąpieniu.

Końcowym akcentem uroczystości był program słowno–muzyczny przygotowany przez uczniów
klas młodszych ZSZ pod tytułem „Idź dalej swoją
drogą” pod bacznym okiem ich nauczycieli Pani Małgorzaty Mofiny i Pana Tomasza Obidowskiego. Aby
przyszła droga była taka, jak wypowiadane słowa,
wszyscy absolwenci na jej początek dostali od swoich
młodszych kolegów słodkie upominki.
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XVII DZIEŃ HUMORU I SATYRY W ZAKRZEWIE

Odbywający się corocznie na terenie Domu
Pomocy Społecznej w Zakrzewie Dzień Humoru
i Satyry jest naszym największym przedsięwzięciem
i jedną z największych imprez kulturalno – integracyjnych na terenie gminy Mała Wieś. Ma ona charakter
przeglądu róŜnych form twórczości scenicznej osób
niepełnosprawnych, od występów wokalnych, poprzez
inscenizacje taneczno - ruchowe, pantomimiczne,
kabaretowe, inscenizacje bajek, do klasycznych przedstawień. Organizatorzy - Stowarzyszenie Pomocowe
w Zakrzewie BLIśEJ SIEBIE, Dom Pomocy Społecznej i Warsztat Terapii Zajęciowej w Zakrzewie
- nie narzucają w tej materii Ŝadnych ograniczeń, poza
jednym - czas występu nie moŜe przekraczać 15 minut. Coroczne hasło przeglądu (w tym roku – Kolorowe Jarmarki) jest inspiracją do przygotowywanych
występów.
W dniu 1 lipca na zakrzewskiej scenie zaprezentowało swoje umiejętności 161 artystów z 26 placówek pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Niektórzy z nich są z nami od pierwszego przeglądu - to artyści z Brwilna, Koszelewa,
Miszewa, Goślic, Bramek, Czubina, Bądzyna, Sadowej, Wojszyc, Woli Chruścińskiej. W ciągu wielu lat
przybywały kolejne zespoły - z Ostrołęki, Obrytego,
Nowej Wsi, Hamerni, Strzegowa, Płocka, Słupna,
Mławy, Wyszogrodu, Szczutowa, Sochaczewa. W tym
roku gościliśmy takŜe debiutantów na naszej scenie
- artystów z ... Zakrzewa! Trzeba przyznać, Ŝe debiut
mieli bardzo udany, przedstawienie "Na ludową nutę"
spotkało się z duŜym aplauzem licznie zgromadzonej
publiczności. NajdłuŜszą drogę do pokonania miały
zespoły z Lublińca i Białegostoku. Ale zarówno
w ocenie widowni, jak i artystów - warto było się trudzić. Widzom podobały przygotowane prezentacje,
a artystom atmosfera panująca na widowni .... i nie
tylko. Chwalili takŜe Ŝyczliwą opiekę mieszkańców
i pracowników Domu Pomocy Społecznej, a przede
wszystkim zakrzewską kuchnię. Nawiasem powiem,
Ŝe dla artystów i ich opiekunów przygotowała ponad
550 kotletów (innych potraw nie wspomnę).
Mimo ograniczenia czasu występów prezentacje na scenie głównej trwały nieprzerwanie od godziny 10.00 do 19.00. Jedyny wyjątek zrobiliśmy dla
tegorocznej gwiazdy - ponad godzinny program zaprezentował zespół BAYER FULL, rozgrzewając
do białości publiczność. Artyści z zespołu bardzo
szybko nawiązali z nią kontakt, a po występie chętnie
pozowali do wspólnych zdjęć i rozdawali autografy.
Dzień Humoru i Satyry nie ogranicza się
do sceny i widowni. Imprezie towarzyszą liczne atrakcje. Zawsze duŜym powodzeniem cieszą się gry, kon-
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kursy, zabawy zespołowe. W tym roku bardzo sprawnie prowadziła je młodzieŜ z grupy wolontariatu. Wolontariusze pełnili wiele innych, waŜnych ról: pomagali w obsłudze gospodarczej, opiece nad osobami
niepełnosprawnymi, aktywizowali widownię, chętnym
wykonywali tatuaŜe i makijaŜe, a przy tym świetnie
się bawili. Cieszy nas, Ŝe młodzi ludzie tak licznie
zgłosili się do pomocy. Ale nie tylko oni zaoferowali
nam swoje wsparcie. Od kilku lat wielką atrakcją
są przejaŜdŜki bryczką oraz jazda na kucykach, lubiane nie tylko przez dzieci. W tym roku moŜna było
takŜe podziwiać motocyklistów, a nawet przejechać
kawałek drogi na pięknym motorze. Jak zawsze,
wszyscy goście mogli korzystać z napojów i przekąsek oferowanych przez stoisko spoŜywcze.
Kolejną atrakcją towarzyszącą przeglądowi
był finał rozgrywek Turnieju Warcabowo – Szachowego dla Osób Niepełnosprawnych. Turnieje warcabowe odbywają się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie od 1999 roku. Ideą tych zawodów jest stymulowanie rozwoju intelektualnego osób
niepełnosprawnych. Od 2000 roku turniej warcabowy
został wzbogacony o symultanę szachową, rozgrywaną przez mistrzów szachowych, co znacznie podnosi
rangę i poziom zawodów. Od 2001 roku jeden z etapów turnieju rozgrywany jest w ramach imprez towarzyszących Międzynarodowemu Turniejowi Szachowemu - Tumska WieŜa, organizowanego przez Płockie Towarzystwo Szachowe. Od 2003 roku współorganizatorem turnieju jest Stowarzyszenie Pomocowe
w Zakrzewie BLIśEJ SIEBIE.
Rozgrywki eliminacyjne odbywały się w marcu tego roku, zaproszono do nich osoby niepełnosprawne intelektualnie zgłoszone przez opiekunów,
samodzielnie lub przez placówki opiekuńcze i opiekuńczo - wychowawcze z terenu województwa mazowieckiego. Rozgrywki odbywały się w kategoriach:
warcaby męŜczyzn i warcaby kobiet. Po przeprowadzeniu eliminacji najlepsi zawodnicy zostali zaproszeni do rozgrywek finałowych, które zaplanowano
na dzień 10 kwietnia, podczas Międzynarodowego
Festiwalu Szachowego Tumska WieŜa w Płocku. Niestety, z uwagi na ogłoszoną Ŝałobę narodową impreza
została odwołana. Z tego względu postanowiliśmy
przesunąć termin rozgrywek finałowych na dzień
1 lipca i połączyć je z obchodami Dnia Humoru i Satyry. W tym dniu zawodnicy rozegrali partie warcabowe w kategoriach: kobiety i męŜczyźni oraz symultanę szachową z mistrzem szachowym. Zwycięzcy
poszczególnych kategorii (trzy pierwsze miejsca
w kaŜdej z nich), otrzymywali nagrody rzeczowe oraz
dyplomy, które uroczyście wręczono na scenie.
Pełen wraŜeń dzień zakończyła wspólna zabawa
prowadzona przez zespół QUEST.
Rok 2010 jest wyjątkowo trudny dla działalności organizacji społecznych. W swoich działaniach
liczymy na wsparcie finansowe, przede wszystkim
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ze strony jednostek samorządowych. Nie zawiódł nas
samorząd Powiatu Płockiego, przyznając dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na organizację dwóch
najwaŜniejszych naszych przedsięwzięć: Dnia Humoru i Satyry oraz Turnieju Warcabowo - Szachowego
dla Osób Niepełnosprawnych. Niestety, w tym roku
nie moŜemy liczyć na środki Województwa Mazowieckiego. Mimo przyznania dotacji na dwa kolejne
nasze nasze przedsięwzięcia: prowadzenie świetlicy
środowiskowej SIEDLISKO w Chylinie oraz organizację cyklu rajdów rowerowych dla osób niepełnosprawnych, uchwałą Sejmiku Wojewódzkiego wstrzymano przekazanie dotacji. Taka sytuacja zdarzyła się
po raz pierwszy w naszej działalności, a jej wytłumaczeniem jest trudna sytuacja finansowa województwa,
spowodowana radykalnym spadkiem dochodów własnych budŜetu przy jednocześnie wysokiej obowiązkowej wpłacie do budŜetu państwa (tzw. janosikowe).
Kryzys ogranicza takŜe moŜliwość wspierania nas
przez instytucje i osoby prywatne, z którymi od wielu
lat współpracujemy. Tym bardziej cieszy fakt, Ŝe lista
sponsorów jest nadal pokaźna. Z pewnością jest to
zasługa nie tylko Ŝyczliwych nam osób, dobrze rozumiejących problemy, którym staramy się sprostać, ale
teŜ dobrze prowadzonej akcji sponsoringu przez Panie
Katarzynę Adamiak i Izabelę Celmer.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję
wszystkim, którzy udzielili nam wsparcia w organizacji Dnia Humoru i Satyry, a takŜe wszystkich innych
na szych przedsięwzięć.
Marzena Józwiak
Prezes Stowarzyszenia Pomocowego w Zakrzewie
BLIśEJ SIEBIE

Uroczyste otwarcie XVII Dnia Humoru i Satyry w Zakrzewie. Na scenie
przedstawiciele organizatorów, od lewej: mgr Marzena Józwiak prezes
Stowarzyszenia Pomocowego w Zakrzewie BLIśEJ SIEBIE, mgr Jolanta
Fabisiak kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zakrzewie, mgr Iwona
Paradowska dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, wraz z
prowadzącym imprezę mgr Jarosławem Malarskim.

Ciepłe słowa do licznie zgromadzonych widzów kieruje Starosta Płocki
Piotr Zgorzelski.

Występ zespołu BAYER FULL.

W DPS ZAKRZEWO

Wiosna tego roku dostarczyła nam wiele emocji. Największe związane były z napływającymi falami powodziowymi. Pełni niepokoju wspieraliśmy
wszystkich, którzy zabezpieczali wały przed zalewem
wody. Dla dyŜurujących przez 24 godziny na dobę
straŜaków, Ŝołnierzy i ochotników przygotowywaliśmy posiłki i napoje, staraliśmy się pomóc we wszystkich niezbędnych sprawach.
ZagroŜenie powodzią nie zakłóciło naszych planowanych działań.
Miesiąc maj ... miesiąc kwitnącego bzu zaowocował w liczne wydarzenia. JuŜ od pierwszych
słonecznych dni organizowaliśmy majówki, wycieczki
do kawiarni, kina, teatru oraz rajdy rowerowe po bliŜszej i dalszej okolicy. Obserwując budzącą się do Ŝycia przyrodę nasi niepełnosprawni „artyści fotograficy” upamiętniali ciekawe zjawiska robiąc zdjęcia
a następnie albumy oraz prezentacje multimedialne.
W celu uświetnienia IV edycji Płockich Targów Osób Niepełnosprawnych uczestnicy Warsztatu
Terapii Zajęciowej zaprezentowani swój dorobek artystyczny. Po za tym osoby niepełnosprawne miały okazję osobiście spotkać się z pracodawcami oraz uzyskać szereg potrzebnych informacji dotyczących podjęcia pracy.
Udział w Koncercie Radości i Nadziei, który
organizowało Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy dostarczył nam
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wszystkim prawdziwej jak w tytule radości.
Uczestniczyliśmy w Dniu Aktywnej Społeczności, który odbył się 13 czerwca w Słupnie występując na scenie. Dwa zespoły niepełnosprawnych artystów zaprezentowały programy :
1. „Z ludowego śpiewnika”- prezentację piosenek
ludowych
2. „Pragnienie miłości” - pantomima o uczuciu George
Sand i Fryderyka Chopina.
W Przasnyszu, na Czerwcowym Przeglądzie
Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sami o Sobie” podziwialiśmy występy taneczno- muzyczne,
czynnie w nich uczestnicząc. W tym samym czasie
bawiliśmy się równieŜ w zaprzyjaźnionym Domu
Pomocy Społecznej „Antoniówka” w Brwilnie. Trzymając się zasady, Ŝe nie samą zabawą człowiek Ŝyje:
trzeba się czasami nagimnastykować, a tak było
na XVIII Letniej Olimpiadzie Sportowej dla Osób
Niepełnosprawnych w Nowym Miszewie. Uwieńczeniem tegoŜ udziału było zdobycie 13 medali.
Dla naszego nowo powstałego zespołu „Arte”
największym przeŜyciem był występ na IX Krajowym Integracyjnym Festynie Dzieci i MłodzieŜy
Niepełnosprawnej „NADZIEJA” 2010 pod honorowym patronatem Pana Adama Struzika Marszałka
Województwa Mazowieckiego. „Pragnienie miłości”
w wykonaniu naszych artystów spotkało się z bardzo
pozytywnym odbiorem widowni.
Noc Kupały ..... Panie i panienki bawiąc się
w Domach Pomocy Społecznej w Koszelewie i Nowej
Wsi pradawnym zwyczajem puszczały na wodę wianki, marząc o swoim Księciu.
Nadszedł szczególny dzień dla naszego Domu- XVII Dzień Humoru i Satyry pod hasłem „Kolorowe Jarmarki”. Podczas tegorocznego przeglądu
twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych wystąpiło 161 artystów niepełnosprawnych z 26 zespołów, które przybyły z róŜnych regionów Polski. Tegoroczną gwiazdą był zespół Bayer FulI, który zachęcił
widownię do zabawy oraz wspólnego śpiewania znanych i lubianych przebojów. Imprezie towarzyszyły
gry, konkursy, zabawy, loteria, makijaŜ artystyczny,
przejaŜdŜki motorami oraz bryczką. Równocześnie
odbył się finał Turnieju Warcabowo-Szachowego dla
osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji ponad
700 gości były stoiska z napojami i przekąskami.
Wieczorem pomimo zmęczenia intensywnym dniem
wszyscy świetnie się bawili na dyskotece z zespołem
Quest. Ale to juŜ było!!!!
Przed nami Jarmark Wojciechowy w Mławie,
Jarmark Norbertański w Bodzanowie na których,
od kilku juŜ lat uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej prezentują swoje wytwory.
Maria Sobótka
kierownik Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego
Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
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XVIII LETNIA OLIMPIADA SPORTOWA DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
NOWE MISZEWO `2010

Barbara Stańska Mackiewicz
Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej „Nad Jarem”
w Nowym Miszewie

„Pragnę zwycięŜyć,
lecz jeśli nie będę mógł zwycięŜyć,
będę dzielny w swym wysiłku.”

17 czerwca br., w małej, ale za to gościnnej
miejscowości, po raz XVIII odbyła się Letnia Olimpiada Sportowa dla Osób Niepełnosprawnych Nowe
Miszewo ‘2010.
Impreza przeznaczona była dla ludzi niepełnosprawnych (intelektualnie i ruchowo) z placówek
opiekuńczo - terapeutycznych takich jak domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki
szkolno - wychowawcze, zakłady aktywizacji zawodowej oraz środowiskowe domy samopomocy, z terenu Mazowsza oraz województw ościennych. Udział
w niej wzięły 24 druŜyny z terenu województwa
mazowieckiego.
Olimpiada organizowana była na terenie i przy
współudziale Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem”
w Nowym Miszewie i Warsztatów Terapii Zajęciowej
przy DPS „Nad Jarem”, zaś głównym jej organizatorem było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej
Wsi „Razem Lepiej” z Nowego Miszewa.
W trakcie trwania Olimpiady rozegrano
8 konkurencji sportowych (na podstawie regulaminu
Olimpiad Specjalnych),
 bieg na 50 m.;
 rzut piłką miękką;
 rzut piłką do kosza;
 pchnięcie kulą;
 skok w dal z miejsca;
 rzut lotką do tarczy;
 tenis stołowy;
 przeciąganie liny.
oddzielnie dla kobiet oddzielnie dla męŜczyzn oraz
konkurencje druŜynowe.
Dodatkowo, przeprowadzono szereg konkursów
i zabaw o charakterze integracyjno – rekreacyjnym.
DuŜy nacisk kładziony był na integrację niepełnosprawnych z ludźmi z terenu środowiska lokalnego.
W tym celu dodatkowymi atrakcjami Olimpiady były:
 występy tanecznie dzieci z Zespołu Placówek
Oświatowych w Nowym Miszewie;
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 Recital zespołu Masters,
 integracyjna zabawa taneczna, którą poprowadził
Zespół QUEST (na zakończenie Olimpiady).

DruŜyna WTZ przy DPS „Nad Jarem” z Nowego Miszewa wraz z
kierownictwem placówek oraz z liderem zespołu „Masters”.

Honorowym patronem Olimpiady był Starosta
Płocki Michał Boszko, zaś gośćmi specjalnymi Zbigniew Kuciewicz, Włodzimierz Pazik – byli sportowcy, obecnie zaś trenerzy Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego.
To nie koniec listy honorowych gości ze świata sceny
i sportu, którzy mocno wierzyli i dopingowali niepełnosprawnych sportowców. śyczenia z okazji XVIII
edycji imprezy oraz gratulacje sportowcom i organizatorom (wcześniej zarejestrowane na nośnikach magnetycznych) złoŜyli: Jan Tomaszewski, Bogusław Piechniczek, Agata Młynarska, Zespół Big Day i Konjo.
Konferansjerami imprezy byli Irena Kwiatkowska
i Jarek Malarski.
Oprócz realizacji celu sportowego imprezy, zrealizowano inne, równie waŜne cele i zadania, takie jak:
 uświadomienie ogółowi społeczeństwa, Ŝe niepełnosprawni mają takie same prawa jak pozostała
jego część do uczestniczenia w Ŝyciu społecznym
i kulturalnym środowiska
 kontynuowanie integracji środowiska pełno z niepełnosprawnymi
 zmiana wizerunku i autoprezentacja sprawnych
inaczej poprzez sport oraz uspołecznianie (nawiązywanie kontaktów, stanowienie części grupy,
praca na rzecz grupy i zespołu itp.)
 udział w rekreacji i ruchu na świeŜym powietrzu.
WaŜnym elementem Olimpiady była równieŜ
promocja osób niepełnosprawnych, która powinna
wpłynąć na kształtowanie ich pozytywnego wizerunku
i dzięki temu zminimalizować róŜne przejawy dyskryminacji i odrzucania. W tegorocznej edycji imprezy została ona wzbogacona o spoty dźwiękowe oraz

jingle Olimpiady, nagrane z udziałem samych jej niepełnosprawnych uczestników. Ową promocję wspierała takŜe wspomniana grupa Masters (wykonawcy
przeboju „śono moja”), której członkowie do późnych
godzin wieczornych bawili się z uczestnikami olimpiady, wręczali medale, fotografowali się i składali
autografy.
Olimpiada od lat ma swoją historię i swoją ceremonię -rozpoczęła się uroczystą mszą świętą, którą
w kaplicy Domu odprawili zaproszeni i zaprzyjaźnieni
księŜa. Po mszy nastąpiło uroczyste otwarcie, w myśl
zasad i ceremonii olimpijskiej: przemarsz druŜyn, uroczyste złoŜenie przysięgi olimpijskiej, zapalenie znicza,
a takŜe odegrano hymn olimpijski. Ceremonii otwarcia
towarzyszyły okolicznościowe wystąpienia honorowych
gości Olimpiady (V-ce Przewodniczącego Rady Powiatu p. Andrzeja Mosakowskiego, Dyrektora PCPR Małgorzaty Lewandowskiej oraz Barbary Chrzanowskiej,
która reprezentowała Płocką Delegaturę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego). Oficjalnego Otwarcia Imprezy razem z wymienionymi Gośćmi
dokonali takŜe: Piotr Dyśkiewicz - Dyrektor Płockiej
Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Jarosław Dorobek Wójt gminy Bodzanów.
Po kaŜdej z rozegranych konkurencji, na boisku gdzie
odbywały się zawody, niepełnosprawni sportowcy stawali na podium olimpijskim, gdzie wręczano im medale
za zajęcie I, II i III miejsca. O dekorację medalami proszono honorowych gości Olimpiady. W czasie ceremonii zamknięcia imprezy (zasady podobne jak przy
otwarciu), kaŜda z druŜyn podchodziła do podium olimpijskiego, gdzie uczestnicy otrzymywali indywidualne
dyplomy za udział w Olimpiadzie, zaś, druŜynowo,
kaŜda grupa otrzymywała od organizatorów puchar oraz
paczkę nagrodami rzeczowymi (był to sprzęt sportowy
i rekreacyjny). Dodatkowo kaŜda druŜyna otrzymywała
na pamiątkę logo Olimpiady – słonika wykonanego
w ramach zajęć terapeutycznych w WTZ (w zamian
za maskotki, które druŜyny przywiozły w tym dniu
do Nowego Miszewa). Paczki, puchary i dyplomy wręczali honorowi goście Olimpiady.

DruŜyna WTZ z Nowego
Miszewa tuŜ po wręczeniu
medali w konkurencji
przeciąganie liny męŜczyzn.

Strona nr 53

BIULETYN SAMORZĄDOWY
Zamknięciu imprezy towarzyszyły takŜe podsumowania. Gratulacje wszystkim sportowcom złoŜył
Z-Ca Dyr. PCPR Stanisław Wojtiuk, Radny Powiatu
i jednocześnie Sędzia Główny Olimpiady Andrzej
Kuliński, jak co roku wybrał parę najlepszych sportowców Olimpiady, których uhonorował dodatkowymi nagrodami.

LETNI WYPOCZYNEK MIESZKAŃCÓW DPS
„NAD JAREM”

Spływ kajakowy „Razem Lepiej”
Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” wspólnie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Polskiej
Wsi „Razem Lepiej” zorganizował III spływy kajakowe dla osób niepełnosprawnych w miesiącu maju,
czerwcu i lipcu. W spływie uczestniczyło łącznie
21 osób. Trasa spływu wiodła wzdłuŜ malowniczych
zakątków rzeki Krutyni, od jeziora Krutyńskiego
do miejscowości Iznota. Podczas wspólnych wypraw
mogliśmy podziwiać wspaniałą faunę i florę Mazurskiego Parku Krajobrazowego, siedliska łabędzi, czapli i dzikich kaczek. Wieczorami przy ognisku wspominaliśmy to co udało nam się przeŜyć i zobaczyć
podczas wodnych wędrówek.

Sędzia Główny Olimpiady – Radny A. Kuliński oraz Dyrektor DPS
„Nad Jarem” w Nowym Miszewie B. Stańska – Mickiewicz podczas podziękowań.

Z-ca Dyrektora
PCPR w Płocku
St. Wojtiuk dokonuje podsumowania
na zakończenie
Olimpiady.

Obóz letni w Białobrzegach

XVIII edycja Olimpiady Sportowej Nowe Miszewo `2010 zrealizowana była ze środków PFRON
będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego
w Płocku, ze środków Ministerstwa Sportu – Departamentu Sportu Powszechnego oraz ze środków własnych Stowarzyszenia „Razem Lepiej” – głównego
organizatora Olimpiady. Na szczególną uwagę zasługuje takŜe fakt, Ŝe od wielu wielu lat puchary dla druŜyn biorących udział w Olimpiadzie zapewnia Wójt
i Rada Gminy Bodzanów, dając w ten sposób wyraz
aprobaty w stosunku do prowadzonych działań środowiskowych.
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Mieszkańcy domu uczestniczyli w letnim
obozie namiotowym w miejscowości Białobrzegi,
zorganizowano łącznie 5 tygodniowych turnusów dla
80 osób. Kadra opiekunów zorganizowała dla uczestników obozu bardzo aktywny wypoczynek, warunki
pogodowe sprzyjały wszelkiego rodzaju zabawom
na wolnym powietrzu, konkursom i zajęciom integracyjnym. Mieszkańcy pod nadzorem ratownika korzystali z kąpieli w basenie a takŜe wycieczek łodzią wiosłową. Słoneczne lipcowe dni na pewno uczestnicy
zapamiętają długo, wszyscy wrócili pięknie opaleni,
wypoczęci z bagaŜem wakacyjnych wspomnień.
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codzienna słuŜba Ŝołnierska, patrole i warty. Nasze
dzielne „Sokoły” chętnie brały udział w zabawach
integracyjnych, harcerskich ogniskach i wspólnym
śpiewie. Wolny czas spędzali z innymi harcerzami
z róŜnych zakątków naszego kraju, wspólnie zwiedzano okoliczne zabytki i kościoły. Czas obozu szybko
dobiegł końca, pozostały wspomnienia i niezapomniane wraŜenia, z tęsknotą trzeba czekać kolejny rok
by znów wspólnie zaśpiewać „ …płonie ognisko
w lesie …”.

Letni Obóz Sportowo – Rekreacyjny
Wspólna inicjatywa Stowarzyszeniem Na
Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi „Razem Lepiej” i Domu
Pomocy Społecznej. Sportowcy domu, którzy w ciągu
roku reprezentują dom na wielu imprezach sportowych wzięli udział w obozie zorganizowanym
w górach w miejscowości Murzasichle. Harmonogram
obozu był tak ułoŜony by nasi sportowcy wypoczywali, ale takŜe prowadzili przygotowania do zbliŜających
się imprez sportowych. Mieszkańcy korzystając
z dogodnych warunków pogodowych uczestniczyli
w pieszych wędrówkach na szlakach górskich, zwiedzali Zakopane i inne ciekawe miejsca charakterystyczne dla tego regionu. Wspólne spotkania integracyjne z innymi grupami turystycznymi sprzyjały lepszemu poznaniu i wymianie doświadczeń.

Barbara Stańska Mackiewicz
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem”
w Nowym Miszewie

X JUBILEUSZOWY PLENER MALARSKI
MAZOWIECKA WIEŚ NOWE MISZEWO ‘2010

Jarosław Malarski
Prezes Stowarzyszenia
Na Rzecz Rozwoju
Polskiej Wsi
„Razem Lepiej”
z Nowego Miszewa

Obóz harcerski
Grupa harcerzy „Sokoły” z Domu Pomocy
Społecznej „Nad Jarem” w dniach 19-31 lipca uczestniczyli w obozie harcerskim w miejscowości Gostycyn w okolicach Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
W czasie tego letniego wypoczynku aktywnie uczestniczyli w Ŝyciu obozowym: stali na wartach, odbywali
słuŜbę kuchenną, brali udział w pieszych wędrówkach,
zdobywali nowe sprawności. Dla harcerzy zorganizowano takŜe wycieczkę do jednostki wojskowej
w Chełmnie, gdzie mogli zobaczyć jak wygląda

Plener malarski Mazowiecka Wieś to coroczne spotkania artystyczne mające na celu ukazanie
piękna przyrody, zaprezentowanie ciekawych miejsc
ziemi mazowieckiej i przede wszystkim integracja
osób niepełnosprawnych ze środowiskiem ludzi zdrowych.
Plener odbył się w dniach od 28 czerwca
– do 7 lipca br. na terenie Nowego Miszewa.
Jego organizatorami byli:
 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju polskiej Wsi
„Razem Lepiej” z Nowego Miszewa;
 Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym
Miszewie;
 Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS
w Nowym Miszewie.
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W Plenerze udział wzięli niepełnosprawni podopieczni tychŜe placówek, instruktorzy terapii, a takŜe, a właściwie przede wszystkim, grupa profesjonalnych malarzy artystów zrzeszona w Stowarzyszeniu Plastyków z Łodzi oraz grupa zaprzyjaźnionych
malarzy z Warszawy, Płocka i Bodzanowa.

Udział w Plenerze był niezapomnianym
i waŜnym doświadczeniem w rozwoju osobowości
twórczej kaŜdego z artystów. Dzięki obcowaniu
z drugim człowiekiem, w tym takŜe i sprawnym inaczej, kaŜdy z malarzy zostawił tu w Miszewie jakąś
małą cząstkę siebie, cząstkę serca, którą podzielił pomiędzy dziećmi i młodzieŜą, niepełnosprawnymi malarzami artystami, czy teŜ osobami, które tu poznał
i do których chętnie wraca kaŜdego następnego roku...
I tak jest od 10 lat.

Obrazy powstałe podczas pleneru.

Gościliśmy:
 Annę Nalbrzak – Zamelską,
 Liliannę Kornberger,
 Annę Krzemińską – Freda,
 Hannę Najmałowską,
 Alicję Bryl,
 Iwonę Anysz,
 Agnieszkę Pietrzak,
 Jadwigę Borysiewicz,
 Ewę Gołębiewską,
 Danutę Pęcherzewską,
 Przemka Szelągowskiego,
 Zdzisława Wiśniewskiego,
 Włodzimierza Tyca,
 Agatę Krajewską,
 Martę Lichowską.
W plenerze udział wzięli takŜe niepełnosprawni artyści, których dorobek artystyczny znany jest nie tylko
środowisku lokalnemu.
Byli to:
 Radosław Pytelewski,
 Tadeusz Głowala,
 Krzysztof Paul.

Radosna twórczość p. Alicji Bryl.

Plener malarski stał się teŜ doskonałą okazją do prezentacji uzdolnień ludzi niepełnosprawnych, którzy
swoją wraŜliwością (postrzeganą często przez środowisko ludzi zdrowych nadwraŜliwością delikatnie
ujmując temat) próbują zmienić świat na lepsze. Niepełnosprawni artyści podczas pleneru stworzyli dzieła,
wyraŜające ich własne „ja”, wytwory plastyczne podkreślające ich indywidualizm, będące projekcją ich
własnej, autonomicznej osobowości. W obrazach znalazły ujście marzenia osób niepełnosprawnych, ich
pragnienia, radości, ale teŜ i smutki. Obrazy stały się
pewną formą komunikacji ze światem zewnętrznym,
która to właśnie stanowi o potrzebie tworzenia, malowania dla siebie i dla innych...Ponadto podczas pleneru malarskiego osoby niepełnosprawne mogły takŜe
rozwijać umiejętności manualne, doskonalić swój
warsztat, poznawać techniki malarskie.
Szereg imprez towarzyszących plenerowi, takich jak
wspólna wycieczka do Płocka (zwiedzanie Muzeum
Mazowieckiego, Muzeum Diecezjalnego, Towarzystwa Naukowego Płockiego, degustacja sushi), wspólne biesiadowanie przy ognisku, sprzyjały lepszemu
poznaniu, zintegrowaniu oraz wspaniałej pracy twórczej.

Uczestnik pleneru p. K. Paul podczas pracy.
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W zawodach uczestniczyło 6 druŜyn z 5 powiatowych gimnazjów (łącznie 80 uczniów).
W turnieju druŜyny grały 1 x 10 minut systemem „kaŜdy z kaŜdym”. Łącznie zdobyto 30 bramek.
Królem strzelców został śółtowski Piotr z Gimnazjum
nr. 3 w Płocku strzelając w turnieju 5 bramek, a najlepszym bramkarzem został wybrany Koper Mateusz
z Gimnazjum ze Staroźreb.
Wyniki turnieju

Lp.

1

2

3

4

5

6

Suma
punktów

Miejsce
w
Turnieju

Gimnazjum z
Dobrzykowa

X

0-0

1- 2

1-0

2-1

1-0

10 pkt

II
miejsce

Gimnazjum
ze Staroźreb

0-0

X

0-0

0-1

0-1

1-0

5 pkt.

V
miejsce

2-1

0-0

X

3-0

2-1

2-0

13 pkt.

I
miejsce

0-1

1-0

0-3

X

0-2

3-2

6 pkt.

IV
miejsce

1-2

1-0

1-2

2-0

X

4-0

9 pkt.

III
miejsce

0-1

0-1

0-2

2-3

0-4

X

0 pkt.

VI
miejsce

Wspólne zdjęcie uczestników Pleneru w Muzeum Mazowieckim.

Trudno w kilkudziesięciu zdaniach oddać charakter,
nastrój i atmosferę tych artystycznych chwil. Trzeba
tam być, Ŝeby zrozumieć ludzi, ich artyzm i potrzebę
dzielenia się z drugim człowiekiem poprzez sztukę,
poprzez bycie ze sobą. Ale naprawdę warto.
W efekcie pracy wszystkich artystów pleneru
powstało kilkanaście prac wykonanych róŜnymi technikami (grafika, olej, akryl, pastel, akwarela), prac
które zostały zaprezentowane na wystawie poplenerowej na dzień przed jego zakończeniem.
Ponadto w ramach warsztatów plastycznych,
we wrześniu br. dzieci i młodzieŜ z pobliskich szkół
z terenów lokalnych wezmą udział w zajęciach malarskich, które poprowadzą instruktorzy plastyki na co
dzień pracujący w WTZ przy DPS „Nad Jarem”
w Nowym Miszewie. Tematyka jakby oczywista: Mazowiecka Wieś widziana oczami artystów malarzy,
którzy w Miszewie zostawili tutaj „kawałek siebie”.
Całość zajęć uwieńczy II edycja wystawy poplenerowej, wzbogaconej o prace dzieci i młodzieŜy powstałe
w ramach zajęć warsztatowych, która odbędzie się
na początku września br.

TURNIEJ PIŁKI NOśNEJ SZKÓŁ
GIMNAZJALNYCH O PUCHAR STAROSTY
PŁOCKIEGO I PRZEWODNICZĄCEGO RADY
POWIATU „ORLĘTA 2010”

W dniu 09.04 2010 r. w Zespole Szkół
im. Leokadii Bergerowej w Płocku odbyła się II Edycja Turnieju Piłki NoŜnej Szkół Gimnazjalnych o Puchar Starosty Płockiego i Przewodniczącego Rady
Powiatu „Orlęta 2010”.
Rozgrywki zostały zorganizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego i zapoczątkowały
sezon sportowy na obiekcie ,,Moje Boisko - Orlik
2012”.

Gimnazjum z
Bulkowa
Gimnazjum z
Radzanowa
Gimnazjum
nr. 3
z Płocka
Gimnazjum z
Sannik

Puchary dla najlepszych zawodników i druŜyn
wręczał Dyrektor Jacek Kłosiński z Zespołu Szkół
im. Leokadii Bergerowej w Płocku.
W przerwach między meczami młodzieŜ mogła zwiedzić szkołę, zapoznać się z kierunkami nauczania, a takŜe skosztować ciepłej i pysznej grochówki w stołówce szkolnej. Równocześnie w przerwach pomiędzy meczami występował zespół taneczny „ LA LUNA „. Dziewczęta zaprezentowały kilka
nowatorskich układów tanecznych, które wywołały
aplauz wśród zgromadzonej publiczności i uczestników turnieju!!.
Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili a impreza, która zyskała tak liczne grono sympatyków jest
organizowana cyklicznie.
Dodatkową atrakcją było, moŜliwość zobaczenia druŜyn dziewcząt, które rozegrały 3 mecze
w ramach promocji Ŝeńskiej piłki noŜnej. Udział wzięły dziewczęta z Gimnazjum z Radzanowa, Gimnazjum
z Dobrzykowa oraz reprezentacja Z.S. im. Leokadii
Bergerowej.
Najlepszą druŜyną okazała się ekipa gospodarzy Z.S. im. L. Bergerowej.
Piechota Artur
Chojnowski Paweł
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III. Z GMIN POWIATU PŁOCKIEGO
GMINA BODZANÓW
Urząd Gminy Bodzanów
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów
tel. ( 024) 260-70-06
fax. ( 024) 260-70-65
e-mail: gmina@bodzanow.pl

XVIII TURNIEJ WIOSNY W PIŁCE NOśNEJ
MĘśCZYZN O PUCHAR WÓJTA I RADY GMINY
BODZANÓW

Andrzej Kuliński
Radny Powiatu Płockiego
Gminny Koordynator
do Spraw Kultury i Sportu

W dniu 18 marca na boisku klubu sportowego
„LKS Huragan” Bodzanów odbył się juŜ 18 Turniej
wiosny o puchar Wójta i Rady Gminy Bodzanów.
W turnieju jak w latach poprzednich uczestniczyły
cztery reprezentacje z terenu województwa Mazowieckiego zrzeszone w Mazowieckim Związku Piłki
NoŜnej w Warszawie. Nasz turniej jest najstarszym
cyklicznie rozgrywanym turniejem i w opinii fachowców piłkarskich ma największą renomę. Tym razem
zaproszono reprezentację Akademii Obrony Narodowej z Rembertowa, reprezentację Państwowych wyścigów konnych ze SłuŜewca „KS SłuŜew”, Ludowy
Klub Sportowy Relax Miszewo oraz gospodarze turnieju Ludowy Klub Sportowy Huragan Bodzanów.
Gośćmi Turnieju byli: Starosta Płocki – Michał Boszko, Wójt Gminy Bodzanów Jarosław Dorobek, Prezes Płockiego Okręgowego Związku Piłki
NoŜnej w Płocku Dariusz Kluge oraz prezes AON
Edward Czeleń. Byli radni Powiatu Płockiego oraz
radni Gminy Bodzanów.
Na początku omówiono regulamin turnieju,
rozstawiono uczestniczące druŜyny i tak rozpoczęła
się rywalizacja.
Jako pierwsze na boisko wybiegły reprezentacje AON Rembertów i Relax Miszewo. Mecz był bardzo wyrównany i stał na wysokim poziomie. Zaczęło
się od prowadzenia Relaxu Miszewo ale w drugiej
połowie druŜyna AON postawiła wszystko na jedną
kartę ale zdołała tylko zremisować i wszystko musiało
rozstrzygnąć się w rzutach karnych, które lepiej wykonywała druŜyna AON wygrywając 5:4 i zapewniła
sobie awans do finału.
W drugim meczu spotkały się druŜyny
KS SłuŜew i LKS Huragan. W tym meczu od samego
początku zdecydowaną przewagę osiągnęli Bodzano-
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wiacy. Uzyskali szybko prowadzenie, a w drugiej
połowie strzelili następną bramkę i kiedy wydawało
się, Ŝe mecz zakończy się wynikiem 2:0, błąd w obronie Huraganu skwapliwie wykorzystali przeciwnicy
i spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1 dla Huraganu, który wraz z AON-em spotkał się w meczu finałowym. Ale zanim to nastąpiło rozegrano mecz o trzecie miejsce pomiędzy druŜynami KS SłuŜew i Relax
Miszewo. W tym meczu nastąpiła deklasacja druŜyny
ze SłuŜewca, która zmęczona meczem poprzednim
(grała mecz po meczu) nie podjęła walki przegrywając
0:9.
O pierwsze miejsce zagrały druŜyny AON Rembertów
i Huragan Bodzanów.
Był to rewanŜ za poraŜkę sprzed roku, kiedy
to AON pokonał Huragan 3:2. Tym razem od samego
początku druŜyna Huraganu przejęła inicjatywę
i szybko objęła prowadzenie i do końca meczu kontrolowała sytuację na boisku wygrywając 3:1 i zdobywając I miejsce w turnieju, przy uciesze zgromadzonych
miejscowych kibiców.
Końcowa kolejność:
I Miejsce
LKS Huragan
9 pkt.
II Miejsce
AON Rembertów
6 pkt.
III Miejsce
Relax Miszewo
3 pkt.
IV Miejsce
KS SłuŜew
0 pkt.
Przepiękne puchary ufundowali dla kaŜdej
uczestniczącej druŜyny Wójt Jarosław Dorobek i Rada
Gminy Bodzanów.
Statuetki dla:
• najlepszego Piłkarza – Tomasza Płaszczyńskiego
- Relax Miszewo
• najlepszego bramkarza – Łukasza Wiśniewskiego
- AON Rembertów
• króla strzelców – Łukasza Tomczaka - LKS
Huragan Bodzanów
ufundował Starosta Płocki Michał Boszko.
Prezes POZPN w Płocku ufundował od siebie po dwie
piłki meczówki dla kaŜdej uczestniczącej druŜyny.
Na zakończenie turnieju głos zabrał Starosta
Michał Boszko dziękując za zaproszenie pogratulował
wszystkim druŜynom wielkiego zaangaŜowania i pięknej gry. Pogratulował organizatorom pięknego pomysłu i kontynuacji tradycji. Przypomniał iŜ turniej jest
juŜ pełnoletni i będzie organizowany w następnych
latach. Następnie głos zabrał Prezes Dariusz Kluge,
pogratulował uczestnikom i powiedział, Ŝe jest dumny
iŜ co roku moŜe uczestniczyć w tym turnieju przekazując po dwie piłki dla kaŜdej druŜyny.
W imieniu uczestniczących druŜyn głos zabrał
prezes AON Edward Czeleń. Dziękując za uczestnictwo druŜyn w turnieju, powiedział iŜ nie widział drugiego takiego oceniając poziom bardzo wysoko pod
względem organizacyjnym i sportowym.
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Na zakończenie serdecznie podziękował
wszystkim uczestnikom Radny Powiatu Płockiego
i Gminny Koordynator Kultury i Sportu Andrzej Kuliński za uczestnictwo i wysoki poziom sportowy.
Oddzielne podziękowania skierował do sędziów: Pana
Marka Mikołajewskiego - sędziego klasy międzynarodowej oraz Michała Ostrowskiego - sędziego miejscowego, którzy bezpłatnie sędziowali na najwyŜszym
poziomie wszystkie spotkania.
XVIII Turniej przeszedł do Historii u wszystkich zostawił wspaniałe wspomnienia a wszyscy
zapowiedzieli swój udział za rok.

VII MAZOWIECKI TURNIEJ MIASTA I GMIN
W BODZANOWIE

JuŜ po raz szósty na obiektach Klubu Sportowego LKS Huragan Bodzanów odbył się VII Mazowiecki Turniej Miast i Gmin. Podobnie jak w latach
poprzednich tak i teraz patronat nad VII Turniejem
objęli:
Marszałek Województwa Mazowieckiego –
Adam Struzik
Starosta Płocki – Michał Boszko
Wójt Gminy Bodzanów – Jarosław Dorobek
Patronat medialny :
1)
2)
3)
4)

Telewizja Polska Program 3
Katolickie Radio Płock
Tygodnik Płocki i Gazeta Płońska
Sochaczewskie Radio Fama

Organizatorem Turnieju była Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Starostwo Powiatowe
w Płocku, Urząd Gminy Bodzanów, LKS Huragan
Bodzanów, Bank Spółdzielczy w Ciechanowie – Oddział w Bodzanowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu

Drogowego w Płocku, Powiatowe Zrzeszenie LZS
Płock, Akademia Mistrzów Sportu Mistrzów śycia
Organizatorzy zadbali, aby oprócz konkurencji sportowych i rekreacyjnych rozegrać konkurencję
kulturalną w postaci promocji Miast i Gmin. KaŜda
reprezentacja miała przygotować krótki program artystyczny, dotyczący historii powstania Miasta lub
Gminy: czym Miasto i Gmina wyróŜnia się w stosunku do innych, miejsce Miasta i Gminy w Unii Europejskiej, oraz wizję wyglądu gminy za 10 lat. Pomysły
na wymienione tematy były dowolne.
Wszystkie prezentacje uczestniczących Miast i Gmin
były oceniane przez neutralne Jury tak samo jak
w konkurencjach sportowych. Dla trzech najlepszych
reprezentacji wspaniałe puchary ufundował Starosta
Powiatu Płockiego Michał Boszko.
Gośćmi honorowymi VII Turnieju byli : Senator RP
– Eryk Smulewicz, Starosta Płocki – Michał Boszko,
Radni Powiatu Płockiego – Andrzej Kuliński i Zbigniew Kisielewski oraz burmistrzowie, wójtowie,
przewodniczący i sekretarze uczestniczących gmin.
Sponsorami VII Turnieju Byli:
1. Urząd
Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego
2. Starostwo Powiatowe w Płocku
3. Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego – Delegatura
w Płocku
4. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia
Kierowców w Płocku
5. Bank Spółdzielczy w Ciechanowie – Oddział
Bodzanów
6. Firma SA. BAKOMA
7. Wójt Gminy Bodzanów
8. Radny Powiatu Płockiego – Andrzej Kuliński.
Zgodnie z regulaminem VII Mazowieckiego
Turnieju Miast i Gmin rozpoczął się od uroczystego
otwarcia. Wszystkie uczestniczące reprezentacje
zebrały się w porządku alfabetycznym na drodze dojazdowej do stadionu.
Na czele stanęła Gminna Orkiestra Dęta
w Słupnie, która rozpoczęła uroczystość otwarcia.
Przy ogromnym aplauzie gości i kibiców jako
pierwsi zaprezentowali się reprezentanci zaprzyjaźnionej Gminy Brudzeń DuŜy, którzy po raz siódmy
uczestniczyli w Turnieju. TuŜ za nimi na boisko wkroczyła po raz pierwszy reprezentacja Miasta i Gminy
Glinojeck, a dalej Gmina Rościszewo po raz czwarty,
Gmina Sanniki po raz pierwszy , Gmina Słupno po raz
drugi, Gmina Załuski po raz czwarty. Tradycyjnie na
końcu zaprezentowała się Gmina Bodzanów, która
jako gospodarz zaprezentowała się po raz siódmy.
Po zaprezentowaniu się wszystkich reprezentacji Miast i Gmin Sędzia Główny – Pan Andrzej Ku-
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liński złoŜył meldunek o gotowości zawodników
i sędziów do rozpoczęcia Turnieju.
Meldunek odebrali:
1. Senator R.P – Eryk Smulewicz
2. Starosta Powiatu Płockiego – Michał Boszko
3. Wójt Gminy Bodzanów - Jarosław Dorobek
oraz burmistrzowie i wójtowie wszystkich uczestniczących miast i gmin.

Po pasjonującej walce zwycięŜali:
RZUT LOTKĄ DO TARCZY
Indywidualnie
I miejsce Jan Pacholski - Gmina Bodzanów - wynik 42 pkt
II miejsce Andrzej Kuliński - Gmina Bodzanów - wynik
41 pkt
III miejsce Piotr Banaś - Gmina Bodzanów - wynik 40 pkt
DruŜynowo
I miejsce - Gmina Bodzanów – 186 pkt
II miejsce - Gmina Załuski – 150 pkt
III miejsce - Gmina Rościszewo – 149 pkt
RZUT RINGO NA PALIKI
Indywidualnie
I miejsce – Kopeć Ireneusz – Gmina Sanniki – 300 pkt
II miejsce – Andrzej Kuliński – Gmina Bodzanów – 250 pkt
III miejsce – Katarzyna Pietrzak – Gmina Bodzanów – 225 pkt
DruŜynowo
I miejsce - Gmina Bodzanów – 975 pkt
II miejsce - Gmina Sanniki – 425 pkt
III miejsce - Gmina Rościszewo – 400 pkt

Następnym punktem uroczystości otwarcia
było wciągnięcie flagi narodowej na maszt. Wszyscy
przewodniczący uczestniczących miast i gmin wnieśli
flagę na stadion i przy dźwiękach hymnu narodowego
wciągnęli flagę narodową na maszt. Ostatnim punktem otwarcia było zapalenie znicza olimpijskiego.
Pochodnie zapalono od harcerskiej Świecy Pokoleń,
a następnie przedstawiciele kaŜdej reprezentacji przekazywał następnej, aŜ znicz dotarł do ostatniej reprezentacji, która zaniosła pochodnię do znicza olimpijskiego, który przy ogromnym aplauzie wszystkich
uczestników został zapalony przez zaproszonych VIP
-ów. Był to bardzo wzruszający moment który
na zawsze pojednał wszystkich uczestników i gości.
Po uroczystym otwarciu rozpoczęły się
na specjalnie przygotowanej scenie prezentacje
uczestniczących miast i gmin. W międzyczasie rozlosowano kolejność Turnieju siatkarek i siatkarzy. Po
nich ruszyły konkurencje sportowe, rekreacyjne i tak
zaczęły się zmagania uczestników w poszczególnych
konkurencjach. W czasie trwania VII Mazowieckiego
Turnieju zgodnie z obowiązującym regulaminem prowadzona była punktacja druŜynowa i indywidualna.
W kaŜdej konkurencji uczestniczyło po 5 reprezentantów, a do punktacji druŜynowej liczyły się cztery najlepsze wyniki.
W rywalizacji indywidualnej liczył się najlepszy wynik zawodnika.
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BIEG W WORKACH
Indywidualnie
I miejsce – Daniel Białecki – Gmina Bodzanów –
6,90 sek
II miejsce – Andrzej Pracki – Gmina Sanniki – 6,98
sek
III miejsce – P. Długołęcki – Miasto i Gmina Glinojeck – 7,39 sek
DruŜynowo
I miejsce - Gmina Bodzanów – wynik 41,59 sek
II miejsce - Miasto i Gmina Glinojeck – wynik 46,50
sek
III miejsce - Gmina Rościszewo – wynik 47,97sek
PREZENTACJA GMIN
I miejsce – Gmina Słupno – wynik 82 pkt
II miejsce – Gmina Glinojeck – wynik 68 pkt
III miejsce – Gmina Sanniki – wynik 55 pkt
III miejsce – Gmina Bodzanów – wynik 55 pkt
STRZELANIE Z WIATRÓWKI
Indywidualnie
I miejsce – Włodzimierz Siuta – Gmina Bodzanów –
wynik – 46 pkt
II miejsce – Hubert Krześniak – Gmina Słupno – wynik – 46 pkt
III miejsce – Dariusz Kisielewski – Gmina Brudzeń
DuŜy – wynik – 45 pkt
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DruŜynowo
I miejsce – Gmina Bodzanów – wynik – 179 pkt
II miejsce – Gmina Słupno – wynik – 174 pkt
III miejsce – Miasto i Gmina Glinojeck – wynik –
171 pkt
RZUT GUMOWCEM
Indywidualnie
I miejsce – Paweł Lewandowski – Miasto i Gmina
Glinojeck - wynik 27,70 m
II miejsce – Michał Nachyła – Gmina Słupno – wynik 26,60 m
III miejsce – Piotr Olecki – Gmina Slupno – wynik
26,00 m
DruŜynowo
I miejsce – Gmina Słupno – wynik – 67,60 m
II miejsce – Miasto i Gmina Glinojeck – wynik –
64,70 m
III miejsce – Gmina Bodzanów – wynik – 62,00 m
BIEG NA NARTACH PARAMI
Indywidualnie
I miejsce – Katarzyna Pietrzak - Gmina Bodzanów –
wynik – 7,81 sek
Łukasz Świderski
II miejsce – Marta Kowalska – Gmina Bodzanów –
wynik – 7.82 sek
Hubert Krawiec
III miejsce – Dominika Woźniak – Gmina Słupno –
wynik – 7,90 sek
Tomasz Maziarek
DruŜynowo
I miejsce – Gmina Bodzanów – wynik – 35,66 sek
II miejsce – Gmina Słupno – wynik – 44,36 sek
III miejsce – Gmina Załuski – wynik – 48,38 sek
TRÓJBÓJ SAMORZĄDOWY
Indywidualnie
I miejsce – Gabriel Wieczorek – Gmina Sanniki –
wynik 103 pkt
II miejsce – Rafał Sławiński – Gmina Brudzeń DuŜy
– wynik 101 pkt
III miejsce – Hubert Krawiec – Gmina Bodzanów –
wynik 99 pkt
DruŜynowo
I miejsce – Gmina Bodzanów – wynik 367 pkt
II miejsce – Gmina Rościszewo – wynik 357 pkt
III miejsce – Gmina Słupno – wynik 355 pkt
PODNOSZENIE ODWAśNIKA 17,5 KG

I miejsce – Konrad Krawczyk – Gmina Bodzanów –
wynik – 130 razy
II miejsce – Rafał Jędrzejewski – Gmina Bodzanów –
wynik – 97 razy
III miejsce – Piotr Olecki – Gmina Słupno – wynik –
91 razy
DruŜynowo
I miejsce – Gmina Bodzanów – 299 razy
II miejsce – Gmina Słupno – 201 razy
III miejsce – Gmina Załuski – 123 razy
PRZECIĄGANIE LINY
I miejsce - Gmina Bodzanów
II miejsce - Gmina Słupno
III miejsce - Gmina Załuski
IV miejsce – Gmina Rościszewo
KONKURS RUCHU DROGOWEGO
Indywidualnie
I miejsce - Łukasz Goszczyński – Miasto i Gmina
Glinojeck – wynik 78pkt.
II miejsce - Ewelina Łukasiewicz – Gmina Bodzanów
- wynik 76pkt.
III miejsce – Piotr Marcinkowski - Gmina Bodzanów
- wynik 73pkt.
DruŜynowo
I miejsce – Miasto i Gmina Glinojeck – wynik
103pkt.
II miejsce – Gmina Bodzanów – wynik 102pkt.
III miejsce – Gmina Słupno - wynik 68pkt.
PIŁKA SIATKOWA KOBIET
I miejsce - Gmina Bodzanów
II miejsce - Gmina Załuski
III miejsce - Gmina Brudzeń DuŜy
PIŁKA SIATKOWA MĘśCZYZN
I miejsce - Gmina Słupno
II miejsce - Gmina Rościszewo
III miejsce - Gmina Bodzanów
PUNKTACJA DRUśYNOWA
I miejsce - Gmina Bodzanów - 177 PKT.
II miejsce - Gmina Słupno - 129 PKT.
III miejsce - Miasto i Gmina Glinojeck - 126 PKT.
IV miejsce - Gmina Sanniki - 111 PKT.
V miejsce - Gmina Rościszewo - 107 PKT.
VI miejsce - Gmina Załuski - 106 PKT.
VII miejsce - Gmina Brudzeń DuŜy - 94 PKT.
Za punktację druŜynową wspaniałe trofea
w postaci ogromnych pucharów ufundował Marszałek
Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.

Indywidualnie
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Dla najlepszych w konkurencjach indywidualnych i zespołowych przepiękne medale ufundował Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik
i Starosta Płocki – Michał Boszko. Ponadto piękne puchary ufundowano w konkurencjach zespołowych.
Dla trzech druŜyn w piłce siatkowej kobiet puchary
ufundował Bank Spółdzielczy w Ciechanowie – Oddział
Bodzanów.
Dla druŜyny piłki siatkowej męŜczyzn piękne puchary
ufundował Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego – Delegatura w Płocku – Piotr Zgorzelski. W konkurencji
przeciąganie liny trzy piękne puchary ufundował Starosta Płocki – Michał Boszko.
W konkursie ruchu drogowego przepiękne puchary ufundował Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego – Wojciech Krzewski. Natomiast
puchar dla najlepszego VIP-a ufundował senator RP
– Eryk Smulewicz. Puchary dla najlepszego zawodnika
i najlepszej zawodniczki oraz specjalne medale dla przyjaciół gminy Bodzanów ufundował Wójt Gminy Bodzanów – Jarosław Dorobek.
Dla wszystkich, którzy pomogli przy organizacji
VII Turnieju Miast i Gmin specjalne statuetki ufundował
Radny Powiatu Płockiego – Andrzej Kuliński. Trzy tysiące dwieście jogurtów dla wszystkich uczestników
Turnieju przekazała nieodpłatnie Spółka S.A. Bakoma.
Po rozdaniu medali, pucharów i wyróŜnień VII
Mazowieckiego Turnieju Miast i Gmin Bodzanów 2010
przeszedł do historii. W konkurencjach rekreacyjnych,
sportowych i kulturalnych wzięło udział 531 zawodników i zawodniczek, a ogółem z kibicami uczestniczyło
ponad 1200 osób.
Myślę, iŜ drugiego takiego turnieju samorządowego nie ma w Polsce. Organizatorzy mogą być dumni,
iŜ stanęli na wysokości zadania i zrobili ogromną promocję dla województwa, powiatu i gminy. A zawarte
przyjaźnie procentować będą w następnych, podobnych
imprezach.
Po zakończonym turnieju zostały wspomnienia,
ale przeŜycia wszyscy pamiętać będą na pewno bardzo
długo.
Na zakończenie raz jeszcze chciałbym podziękować wszystkim sponsorom i wszystkim tym, którzy
choć trochę przyczynili się do zorganizowania tego
Turnieju, bo tak naprawdę bez ich pomocy byłoby
to niemoŜliwe.
Po zakończonym turnieju na poŜegnanie wszyscy podziękowali sobie za sportową rywalizację i obiecali uczestnictwo w VIII Mazowieckim Turnieju Miast i
Gmin za rok, w 2011 roku.
Andrzej Kuliński
Gminny koordynator kultury i sporu
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Zbigniew Białecki
Wójt Gminy Łąck
Urząd Gminy
ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck
tel. (0-24) 384-14-00,
faks. (0-24) 384-14-15
e-mail: sekretariat@gminalack. pl

Inwestycje drogowe na terenie Gminy Łąck
W ostatnich latach w Gminie Łąck trwają intensywne działania, których efektem jest poprawa
istniejącej infrastruktury drogowej. Przebudowa lub
modernizacja dotyczy nie tylko dróg gminnych, ale
równieŜ dróg krajowej nr 60 i wojewódzkiej nr 577.
Projekt drogowy pn. Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich
dynamicznego rozwoju” złoŜony wraz z 10 gminami
w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego,
otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 m.in. na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej
nr 290712 W Matyldów- Zaździerz gmina Łąck”.

W sierpniu br zakończone zostały roboty związane
z wykonaniem I etapu zadania tj, przebudowy drogi
gminnej na odcinku o długości 1,1 km od Wincentowa do tzw. Matyldowa Krótkiego, na podstawie
opracowanego w 2009 roku projektu budowlanego.
Wartość wykonanych w I etapie robót to 336 626,- zł.
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– bitumicznej o grubości 5 cm, 2 warstwa ścieralna
z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości 3 cm.
Wartość wykonanych robót to 206 700,- zł, w tym
dotacja Urzędu Marszałkowskiego w wysokości
45 000,00 zł.

II etap zadania przewidywany jest do wykonania
w 2011 roku. Konstrukcja nawierzchni na całej
długości przewiduje ułoŜenie na istniejącym podłoŜu piaszczysto–Ŝwirowym i podbudowie z kruszywa łamanego warstwy wiąŜącej o grubości 4 cm
i warstwy ścieralnej o grubości 3 cm. Wody opadowe odprowadzone są z jezdni na pobocza gruntowe , ze względu na sąsiedztwo gruntów piaszczystych przepuszczalnych nieuzasadnione było
umieszczanie rowów. Po przebudowie drogi znacznie poprawi się komfort jazdy, a takŜe warunki
w otoczeniu drogi tj. zniknie pylenie powodowane
przez przejeŜdŜające pojazdy.
W lipcu br zakończona została realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi
nr 290711 W we wsi Korzeń Królewski na odcinku
1010 mb” dofinansowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych. Droga gminna o łącznej długości
2,2 km łączy miejscowości Korzeń Królewski, Podlasie i Wola Łącka, niniejsze zadanie dotyczy I etapu
o długości 1010 m. Bezpośrednio przy drodze zlokalizowane są gospodarstwa rolne o przewaŜającej zabudowie zagrodowej. Ruch odbywa się samochodami
osobowymi, ciągnikami oraz samobieŜnymi maszynami rolniczymi. Droga gruntowa jest jedynym układem komunikacyjnym pozwalającym na dotarcie
do połoŜonych w jej ciągu gospodarstw domowych
i pól uprawnych. Droga była w złym stanie technicznym, jej nawierzchnia uległa degradacji, poprzez
spływającą wodę deszczową rozmywana była na przyległe pola, zaś roztopy wiosenne powodowały, Ŝe była
nieprzejezdna. Droga słuŜy do transportu zbiorów
z terenów rolnych. Modernizacja drogi zwiększyła
płynność ruchu, zmiana nawierzchni wyeliminowała
powstające uszkodzenia pojazdów, oznakowanie
pozwoliło zmniejszyć wypadkowość, podniosło standard widoczności i czytelności zasad ruchu drogowego. W ramach prac wyprofilowano i zagęszczono istniejące Ŝwirowo- ŜuŜlowe podłoŜe pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, połoŜono 2 warstwy nawierzchni: 1 warstwa wiąŜąca z mieszanki mineralno

Od 1999 r Gmina Łąck realizuje program ”System
ścieŜek rowerowych oraz bazy terenowe”, w ramach
którego wybudowano sieć ścieŜek na terenie całej
gminy, co miało bardzo korzystny wpływ nie tylko
na poprawę bezpieczeństwa podróŜujących, ale równieŜ na oŜywienie ruchu turystycznego w naszym
rejonie. Współpracujemy w tym zakresie nie tylko
z GDDKiA, ale równieŜ z Mazowieckim Zarządem
Dróg Wojewódzkich i Zarządem Dróg Powiatowych.
30 czerwca br. zakończono budowę kolejnej ścieŜki
rowerowej łączącej Łąck z miejscowością Sendeń
Mały. Realizacja operacji odbywała się na podstawie
projektu budowlano-wykonawczego opracowanego
przez
Przedsiębiorstwo
Projektowo–Usługowe
TOSSA z Gostynina. Pierwszy etap ścieŜki został
wykonany w 2007 roku po dofinansowaniu zadania ze
środków unijnych w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004 – 2006”. II etap zadania realizowanego w bieŜącym roku został sfinansowany ze środków budŜetowych gminy oraz dotacji Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na podstawie
umowy o przyznanie pomocy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą
Łąck. Koszt realizacji II etapu zadania to 378 00,- zł.
W ramach zadania przy ścieŜce rowerowej zamontowano 12 sztuk ławek i koszy betonowo - drewnianych
na odpady oraz tablicę informacyjną z mapą ścieŜek
rowerowych na terenie Gminy Łąck i opisem atrakcji
turystycznych Gminy.
Dotychczasowa bardzo dobra współpraca Gminy Łąck i Powiatu Płockiego w zakresie budowy chodników i ścieŜek rowerowych w ciągu dróg powiatowych
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zaowocowała podpisaniem umów partnerskich na współfinansowanie kolejnych zadań, tj. przebudową ul. Kolejowej w Łącku oraz remontem chodnika w Grabinie.
Zakres rzeczowy zadania pn.: ”Przebudowa ulicy Kolejowej w Łącku” obejmował odcinek od ronda
w kierunku ścieŜki rowerowej do Sendenia o długości
około 0,85 km . Roboty obejmowały przebudowę infrastruktury technicznej w istniejącym pasie drogowym
oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej, chodnika
i ścieŜki rowerowej, odwodnienie przebudowanego
odcinka ulicy do istniejących przy rondzie wpustów
ściekowych i do nowo projektowanej kanalizacji deszczowej o długości około 530 m z odprowadzeniem
do istniejącego rowu. Realizacja przedsięwzięcia nie
zmieniła dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu. Wartość zadania 1 365 000,- zł z czego 50% wartości dofinansował Powiat. Przebudowa ulicy Kolejowej
jest związana ze zmianą organizacji ruchu, min. wprowadzeniem zakazu postoju poza wyznaczonymi do tego
miejscami. Przy ul. Kolejowej zlokalizowane są waŜne
dla społeczności gminnej obiekty uŜyteczności publicznej: szkoła podstawowa i gimnazjum, przedszkole,
Oddział Banku Spółdzielczego, poczta, a przeprowadzone roboty, w tym zmiana organizacji ruchu, miały na
celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników
ruchu drogowego.

W końcu ubiegłego roku na podstawie „Porozumienia”, zawartego pomiędzy Powiatem Płockim
a Gminą Łąck, dzięki wsparciu i przy duŜym zaangaŜowaniu Przewodniczącego Rady Powiatu Płockiego
Adama Sierockiego przeprowadzono remont chodnika
w Grabinie przy drodze powiatowej nr 6908 W Grabina – Kolonia Grabina do drogi krajowej nr 60 na odcinku 1,000 km. Powiat zapewnił dostawę materiałów:
krawęŜników, obrzeŜy, kostki brukowej oraz sprawował bieŜącą kontrolę na wykonywaniem robót budowlanych. Prace remontowe zostały wykonane przez
pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego
w Łącku.
Oprócz remontów dróg gminnych i powiatowych trwają roboty związane z poprawą bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 60 na odcinku od Gostyni-
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na do Płocka. Inwestorem w tym przypadku jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, a remont polega min. na wzmocnieniu i poszerzeniu istniejących poboczy, zmiany oznakowania
poziomego (wykonania lewoskrętu do miejscowości
Grabina- droga powiatowa nr 6908 W i Nowe Rumunki 290709 W– droga gminna) oraz połoŜeniu nowej nawierzchni bitumicznej. W ostatnich latach na tej
drodze miało miejsce wiele wypadków samochodowych z ofiarami śmiertelnymi, zginęli nie tylko
mieszkańcy Gminy Łąck. Prowadzone działania mają
na celu wyeliminowanie takich tragicznych zdarzeń.
Gmina współpracując z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad ma równieŜ udział w poprawie
bezpieczeństwa na tej drodze poprzez lokalizację w
pasie drogi nowych ścieŜek rowerowych. Podczas
zebrań z udziałem przedstawicieli społeczności gminnej wielokrotnie podkreślano celowość i zasadność
wybudowania ścieŜki na odcinku Łąck - do drogi wyjazdowej z nowej przeprawy mostowej tj. do granic
miasta Płocka. Ruch na drodze krajowej nr 60 systematycznie wzrasta, a jego natęŜenie i struktura została
dodatkowo podwyŜszona po wybudowaniu nowych
dróg dojazdowych do mostu w Płocku i obwodnicy
Gostynina i Kutna. Jeszcze w bieŜącym roku ma powstać pierwszy odcinek ścieŜki pieszo - rowerowej
relacji Łąck - Płock o długości 976 przy drodze krajowej nr 60 na odcinku w km 58+165 do 61+850 łączący Grabinę z granicami Płocka. Realizacja zadania
inwestycyjnego będzie odbywała się na podstawie
projektu budowlano –wykonawczego opracowanego
przez Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe
TOSSA z Gostynina. W ubiegłym roku Gmina podpisała „Porozumienie” z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji tej inwestycji.
Projektowana ścieŜka pieszo-rowerowa została zlokalizowana w pasie drogowym drogi krajowej nr 60.
Trasa ścieŜki przebiega w terenie zróŜnicowanym
wysokościowo wśród lasu. Początek trasy zaczyna się
w km 58+165, natomiast koniec w km 61+859 (łącznie 3 694 mb). Ze względu na duŜe natęŜenie ruchu
pojazdów samochodowych na drodze krajowej nr 60
projektowana ścieŜka pieszo-rowerowa ma za zadanie
przeniesienie ruchu pieszego i rowerowego z drogi
publicznej na teren ścieŜki, co poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Ze względu na brak
moŜliwości zlokalizowania ścieŜki po lewej stronie
drogi w pasie technicznym, w którym przebiega rurociąg PERN, oraz trudności w zlokalizowaniu ścieŜki
w terenie leśnym rezerwatu przyrody poza pasem drogowym po prawej stronie, zdecydowano o przebiegu
ścieŜki w pasie drogi krajowej nr 60. Z opracowania
został wyłączony odcinek w km 60+636 do 60+883
(parking przy „Rusałce”) ze względu na brak moŜli-
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wości zachowania ustawowej odległości od strefy
ochronnej istniejących pomników przyrody.
Po długotrwałych staraniach prowadzonych z inicjatywy Gminy Łąck na terenie naszej gminy w najbliŜszych latach (2010 – 2011) będzie realizowana inwestycja celu publicznego - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 577 relacji Łąck-Ruszki na odcinku od 0+000
(skrzyŜowanie z drogą krajową nr 60 w Łącku) do km
9+300 w miejscowości Gąbin. Inwestorem jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
Na terenie gminy Łąck długość drogi wynosi 8,45 km,
a na terenie gminy Gąbin 0,85 km. Obecnie dobowy
ruch pojazdów na drodze wojewódzkiej Nr 577 kształtuje się na poziomie 5800 pojazdów. Analizowana
droga, w części początkowej (dł. ok. 3,8 km), połoŜona jest w otulinie Gostynińsko-Włocławskiego Parku
Krajobrazowego, w tym na odcinku o długości ok. 750
m na terenie obszaru sieci Natura 2000 „Uroczyska
Łąckie PLB 220053”, natomiast pozostała część biegnie w innym obszarze objętym formą ochrony przyrody – Gostynińsko-Gąbińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Na trasie drogi występują 2 skrzyŜowania z drogami niŜszych klas (do przebudowy
na ronda) oraz obiekty inŜynierskie - 12 przepustów,
które wymagają przebudowy. Rozbudowywana droga
wojewódzka nr 577 na odcinku Łąck - Gąbin ma charakter drogi regionalnej. Inwestycja będzie obejmowała budowę nowej, szerszej, wzmocnionej nawierzchni
asfaltowej jezdni dwupasmowej, poboczy, chodników
i zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej na odcinku 2,4 km oraz odnowienie przydroŜnych rowów
odwadniających.
Realizacja inwestycji poprawi warunki bytowe mieszkańców pobliskiego terenu oraz ułatwi korzystanie
z drogi uŜytkownikom. Obecnie droga jest w złym
stanie technicznym (nawierzchnia skoleinowana, popękana i z ubytkami), pobocza zarośnięte trawą, co
powoduje uciąŜliwości akustyczne i zapylenie terenów
sąsiadujących, a takŜe obniŜa bezpieczeństwo ruchu.
Przebudowywany odcinek drogi zachowa dotychczasowe rozwiązanie geometryczne w planie (zachowanie
istniejącej trasy). Nie przewiduje się istotnego szybkiego wzrostu ruchu wywołanego projektowaną przebudową, poniewaŜ funkcja drogi nie ulegnie zmianie,
ani nie będzie to nowe połączenie drogowe, wywołujące przeniesienie się ruchu z innych dróg. Inwestycja
ma na celu
Wszystkie opisane zadania wynikają bezpośrednio
ze „Strategii rozwoju gminy Łąck”, mają bardzo korzystny wpływ nie tylko poprawienie standardu technicznego dróg i poprawę bezpieczeństwa podróŜujących, ale równieŜ na oŜywienie ruchu turystycznego
w naszym regionie.

GMINA NOWY DUNINÓW

Mirosław Krysiak
Wójt Gminy Nowy Duninów
Urząd Gminy w Nowym Duninowie
ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów
tel. (fax) 0 24 261-02-36 lub 261-02-72
www.nowyduninow.info.pl
ug@nowyduninow.info.pl

Gmina Nowy Duninów - miejsce tak dobre do wypoczynku jak i zamieszkania.
Niewiele jest podobnych imprez na Mazowszu. Regaty śeglarskie w Nowym Duninowie promują
bowiem nie tylko dyscyplinę sportową, ale równieŜ
sam Zalew Włocławski i Mazowsze Północne jako
region z wielkim potencjałem w zakresie turystyki.
Walory przyrodnicze i krajoznawcze oraz
dziedzictwo kulturowe tego regionu winny być naszą wspólną wizytówką. Wizytówką Gminy Nowy
Duninów, Powiatu Płockiego i Województwa Mazowieckiego. Stąd ścisła współpraca Marszałka Województwa, Starosty Płockiego i Wójta Gminy Nowy
Duninów przy organizacji takich imprez jak Regaty
śeglarskie. Wspólne działania bowiem w zakresie
m.in. promocji regionu tworzą jego nowy, przyciągający turystów wizerunek.
Współdziałanie w zakresie promocji regionu nie zamyka katalogu działań wspólnych Wójta,
Starosty i Marszałka. Działania promujące, są jakby
wtórne do tych poprawiających stan infrastruktury
technicznej czy społecznej na danym terenie. śeby
bowiem promować produkt, trzeba go najpierw stworzyć, ulepszać, rozwijać. To zaś oznacza niemałe nakłady finansowe. Z budŜetu Gminy trudno byłoby
pokryć nawet 50 % kosztów związanych np. z budową i modernizacją infrastruktury w zakresie obecnie
prowadzonym. Szukamy więc alternatywnych rozwiązań, korzystając przy tym ze wsparcia oferowanego przez Marszałka Województwa czy teŜ
podejmując działania wspólnie ze Starostą Płockim. Warto teŜ szukać źródeł zewnętrznych o wyŜszych progach finansowania. Dzięki dofinansowaniu
w granicach 80% kosztów udaje się bowiem realizować nawet te wielomilionowe inwestycje.
Pierwsze półrocze b.r. w gminie Nowy Duninów to czas intensywnych prac przy kilku duŜych
inwestycjach. Część z nich, takich jak np. budowa
drogi gminnej Mościska - Dzierzązna, to kontynuacja
zadania rozpoczętego w ubiegłych latach. Jeszcze
w początkach roku 2008 droga prowadząca do tej
miejscowości była własnością powiatu. W ciągu nie-
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spełna 2,5 roku udało się zakończyć wszystkie procedury związane z jej przejęciem na własność gminy,
wykonać projekt przebudowy, pozyskać środki
na realizację projektu i zakończyć budowę. W czerwcu b.r. zakończono prace, 12 lipca natomiast wykonawca (Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych S.A. z Gostynina) przekazał oficjalnie drogę
do uŜytku.

Oddanie do uŜytku drogi gminnej Mościska – Dzierzązna. 12 lipiec
2010 r.

Jest to najkosztowniejsza inwestycja na naszym terenie i największe środki, które udało się
pozyskać na jedno przedsięwzięcie. Realizacja projektu moŜliwa była dzięki pozyskaniu środków z Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego
w kwocie 2.146.517,43 zł. Koszt budowy wyniósł
2.447.647,55 zł. Dla bardziej zasobnych samorządów
jest to moŜe niewielkie osiągnięcie. Dla Gminy Nowy
Duninów dysponującej rocznym budŜetem na inwestycje w granicach 700 tys. zł to ogromny sukces.
Istotniejszą jednak miarą sukcesu z punktu widzenia
samorządu Gminy Nowy Duninów jest zadowolenie
mieszkańców, poprawa ich codziennego bytu
i rozwój regionu.
Co więc zyska Dzierzązna? Bez wodociągu,
kanalizacji (wybudowane w latach 2004 – 2006)
i dobrych dróg dojazdowych pozostałaby bez większych szans na dalsze zmiany. Trudno jest bowiem
zachęcić ludzi by budowali swoje domy bez dostępu
do podstawowej infrastruktury technicznej. Z drugiej
strony, biorąc pod uwagę połoŜenie geograficzne oraz
strukturę przestrzenną tego regionu, oddziaływanie
czynników antropogenicznych nie będzie miało wielkiego wpływu na ewentualne wystąpienie zmian lokalnego klimatu. Dzierzązna ma więc szansę pozostać
atrakcyjnym miejscem pod względem istniejących tam
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warunków przyrodniczo - krajobrazowych, a jednocześnie, tak ze względu na istniejącą juŜ infrastrukturę
techniczną jak i bezpośrednie sąsiedztwo Płocka, dobrym miejscem na osiedlenie się.
Miejscowości w granicach Gminy Nowy Duninów połoŜone wzdłuŜ drogi krajowej nr 62 charakteryzują się dobrą dostępnością komunikacyjną. Nie
inaczej jest z Soczewką i Brwilnem Dolnym, których
atrakcyjność znacznie podnosi jezioro Soczewka oraz
dolina Skrwy Lewej. Istniejące tu niegdyś ośrodki
wczasowe tworzyły z Soczewki centrum wypoczynkowe m.in. dla Płocka. Większa ich część uległa
przekształceniom lub uległa likwidacji. Soczewka
i okolice na pewien czas zamarły.
Obecnie, tak w trosce o kondycję zasobów
naturalnych, a tym samym zachowanie walorów turystycznych tego miejsca, jak i poprawę Ŝycia mieszkańców opracowano Plan rozwoju wsi Soczewka.
Nadaje on kierunek dalszych przemian w tym regionie. Budowa sieci kanalizacyjnej, zagospodarowanie terenów ogólnie dostępnych oraz rozwój infrastruktury społecznej, to tylko część zawartych w Planie Odnowy Wsi załoŜeń. Ich realizację samorząd
Gminy juŜ rozpoczął. W lipcu br. oddano do uŜytku
boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej
w Soczewce.

Oficjalne otwarcie i poświęcenie boiska wielofunkcyjnego w Soczewce.

Jego budowa moŜliwa była dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Obiekt ten cieszy się
ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców
Soczewki i okolic, ale takŜe mieszkańców Płocka oraz
turystów przebywających na tym terenie w okresie
wakacyjnym. JuŜ dziś skala wykorzystania obiektu do
celów rekreacyjnych i sportowych potwierdza całkowitą zasadność przystąpienia do projektu.
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Pokorski, Dh. Andrzej DomŜalski, Dh. Władysław
Kiełpiński, Dh. Wiesław Mioduski, Dh Dariusz Zalewski, Dh. Jacek Gackowski, Brązowy medal za zasługi dla poŜarnictwa otrzymała świętująca Jubileusz
OSP w Radzanowie. Wręczono równieŜ 3 odznaki
Wzorowego StraŜaka, które otrzymali Dh Tomek Jakubowski, Dh Kamila Marczak i śaneta Marczak.
Odznaczenia przyznał Zarząd Oddziału Głównego
ZOSP RP pod przewodnictwem Prezesa Waldemara
Pawlaka.

Boisko w Soczewce. Turniej Piłki NoŜnej DruŜyn MłodzieŜowych o
Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów. Mecz; Wisła Nowy Duninów
vs. Mazowia Słubice.

Budowa kanalizacji, ciąg dalszy budowy dróg
gminnych czy renowacja parków zabytkowych w Nowym Duninowie i Soczewce to tylko część zaplanowanych do realizacji na najbliŜszy okres zadań. Tak ja
osobiście, jak i pozostali Samorządowcy z Gminy Nowy
Duninów wierzymy głęboko, Ŝe podejmowane przez nas
działania, sposób w jaki gospodarujemy przełoŜą się na
zwiększenie moŜliwości poszczególnych miejscowości
w gminie Nowy Duninów oraz na postrzeganie całego regionu jako miejsca, w którym dobrze się Ŝyje
i równie dobrze odpoczywa.

GMINA RADZANOWO

Tadeusz Pokorski
Wójt Gminy Radzanowo
Urząd Gminy w Radzanowie
ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
tel. 0 24 261-34-97 fax. 0 24 261-34-97
www.radzanowo.p
sekretariat@radzanowo.pl

W uroczystościach udział wzięli m.in. Piotr
Zgorzelski – Starosta Płocki, Michał Boszko – Senator
RP, Tomasz Duda – Członek Zarządu Powiatu
w Płocku, Michał Twardy – Dyrektor Delegatury
Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, Wójt Gminy
Radzanowo – Tadeusz Pokorski, Wójt Gminy Słupno
Stefan Jakubowski, Radni Powiatu Płockiego Marek
Wąsowski, Maciej Jabłoński, Radni Gminy Radzanowo, Jarosław Mioduski Kierownik Zamiejscowego
Oddziału KRUS w Płocku, Mirosław Wojciechowski
- Wice prezes zarządu OP ZOSP RP.

W minioną sobotę 14 sierpnia w Radzanowie
odbył się Mazowiecki Festiwal Kultur zorganizowany przez Wójta Tadeusza Pokorskiego i Radę Gminy
Radzanowo. Organizacyjnie w przygotowanie imprezy włączyło się Stowarzyszenie „Teraz MY..” z Radzanowa. Uroczystość podzielona została na 2 części.
Pierwsza za której przygotowanie odpowiedzialni byli
radzanowscy StraŜacy, która związana była z obchodami 25 – lecia powstania Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Radzanowie.
Odprawiona została Msza św. oraz odznaczono zasłuŜonych dla poŜarnictwa: Dh. Ks. Franciszek
Stepnowski, Wójt Gminy Radzanowo Dh Tadeusz
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Druga Część imprezy rozpoczęła się o 18:00
kiedy na płytę boiska wjechała parada motocykli i aut
zabytkowych, zorganizowana przez Braci Gruszczyńskich z Małej Wsi.

Prowadzący – Monika Maron – Kozicińska – Prezes
Stowarzyszenia „Teraz MY..” i Sylwester Ziemkiewicz – zastępca kierownika referatu rolnictwa i budownictwa, przywitali przybyłych w róŜnych językach
Unii Europejskiej i zaprosili Gospodarzy by uroczyście otworzyli Mazowiecki Festiwal Kultur w Radzanowie.
Wójt Gminy Tadeusz Pokorski witając gości podkreślił „ jest czas pracy i jest czas wypoczynku i zabawy.
Jest potrzeba by spotkać się z przyjaciółmi, znajomymi i odetchnąć na chwilę od pracy. Staramy się spełniać takie potrzeby i podąŜając za krajami europejskimi podejmujemy róŜne inicjatywy zmierzające do
propagowania dialogu międzykulturowego oraz rozwoju turystyki weekendowej” Wójt wspomniał równieŜ Ŝe przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest
ogromną szansą dla kraju i pozytywne zmiany widać
nie tylko w duŜych miastach ale równieŜ w gminach
takich ja Radzanowo. „Pieniądze unijne są trudne do
zdobycia – wymaga to od nas ogromnej pracy, ciągłego uczenia się i determinacji w działaniu.” Nam się
udało – powiedział wójt chwaląc się 6 milionami zdobytymi na budowę hali sportowej wraz z rozbudową
szkoły w Radzanowie oraz budowę dróg gminnych
w Czerniewie, Wodzyminie, Ciółkówku. Wójt wspo-
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mniał równieŜ o Boisku Orlik w Rogozinie, które niedawno zostało oddane do uŜytku. Na koniec zachęcił
wszystkich do zwiedzania stoisk i korzystania z ich
oferty oraz Ŝyczył udanej zabawy i niezapomnianych
wraŜeń.

Wójt i Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo Jolanta Sochacka wspólnie otworzyli Mazowiecki Festiwal Kultur w Radzanowie.
Jako pierwszy wystąpił Chór „Złota Jesień”,
który obchodził 10 Jubileusz swojego istnienia. Zaraz
po nim na scenie zaprezentowały się wokalistki Natalia Benirowska i Kinga Siedlich przygotowane pod
kierunkiem Romualda Podresa. Publiczność miała
równieŜ moŜliwość wysłuchania koncertu zespołu
instrumentalnego w skład którego wchodzą dzieci ze
Szkoły Podstawowej i. Czesław Chińca w Rogozinie
oraz uczestnicy zajęć świetlicy w Białkowie i GOK- u.
Emocji nie zabrakło równieŜ podczas konkursu kulinarnego na najsmaczniejszą sałatkę na Mazowszu
ogłoszonego przez Wójta Gminy Radzanowo Tadeusza Pokorskiego. Do konkursu zgłosiło się 5 zespołów. Były to Polski Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów Koło nr 10 w Radzanowie, Samorządowe
Przedszkole w Słupnie, Koło Emerytów z Gminy Mała Wieś, Stowarzyszenie Kół Gospodyń wiejskich
w Cegłowie, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich
w Gołąbku, Chór „Złota Jesień”.
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Najzdrowszą sałatką na Mazowszu okazała się sałatka
owocowa przygotowana przez Panie z Samorządowego Przedszkola w Słupnie. Wójt Gminy Tadeusz Pokorski wręczył nagrody oraz pamiątkowe puchary
laureatkom konkursu i Ŝyczył dalszych sukcesów kulinarnych.
Podczas Mazowieckiego Festiwalu Kultur w Radzanowie nie brakowało dobrej muzyki. Wszystkie zespoły grały na Ŝywo. Publiczność Ŝywo zareagowała
na występ zespołu Los Musicantos z Małej Wsi.
Dla dzieci ich rodziców przygotowaliśmy quiz wiedzy
o Mazowszu i Unii Europejskiej a do udziału zaprosiliśmy dwu osobowe zespoły rodzinne, które losowały
pytania. ZwycięŜył Tata z córeczką Olą, którzy odpowiedzieli poprawnie na wszystkie pytania. Nagrody
w konkursach ufundowane zostały przez wystawców,
którzy swoją obecnością uświetnili Mazowiecki Festiwal Kultur w Radzanowie. Wśród nich znaleźli się:
Stowarzyszenie „Kapitał – Praca – Rozwój”, którzy
promowali Europejski Park Edukacji. Na ich stoiskach
moŜna było zapoznać się z ofertą sieciowego produktu
turystycznego regionu Siedleckiego. Zaprezentowano
równieŜ Wioskę Rycerską której przedstawiciele oferowali zapoznanie się z atrakcjami i zachęcali do
skosztowania potraw z kotła rycerskiego.
MoŜna było odwiedzić Krainę Przygód, której oferta
skierowana była do szkół, opiekunów młodzieŜy oraz
rodzin z dziećmi. Kraina Przygód zapewnia takie
atrakcje jak m.in.: wspinaczka, strzelnica itp. Panie
zachęcały do odwiedzenia stoiska Koła Gospodyń
Wiejskich w Gołąbku, które oferowało takie potrawy
jak gołąbki, pyzy z mięsem, róŜne rodzaje ciasta.
Stowarzyszenie z Koła Gospodyń Wiejskich w Cegłowie oferowały sójkę mazowiecką na słodko i tradycyjną, smalec, chleb oraz nalewki. MoŜna było
równieŜ obejrzeć piękne hafty Pani BoŜeny Rostkowskiej z Mienia. Panie z Wiśniewa oferowały pierogi,
hafty krzyŜykowe, kwiaty z bibuły a takŜe moŜliwość
samodzielnego wykonania takich kwiatów.
Swoje stoisko przygotowała równieŜ Lokalna Grupa
Działania „Razem dla Rozwoju”, której min. Gmina
Radzanowo jest członkiem. Na stoisku swoje produkty
prezentowali: Wiesław Gruszczyński – Młyn w Wilkanowie, Zdzisław Wiśniewski – malarz, Pan Szuliński – rzeźbiarz, Mariusz Panek z Rębowa – twórca
witraŜy, oraz Państwo Ibek – twórcy niezwykle oryginalnych mebli ogrodowych. Koło Emerytów z Małej
Wsi brało udział w konkursie kulinarnym , Społeczne
Liceum Ogólnokształcące w Małej Wsi promowało się
jako niepubliczna szkoła Społecznego Towarzystwa
Oświatowego oraz prezentowało wystawę historyczną
opowiadającą dzieje Dziewanowskich. Na stoisku
LGD moŜna było spotkać równieŜ poetę Pana Stanisława Brzózkę promującego swój najnowszy tomik
poezji. Uczestnicy imprezy mogli równieŜ zapoznać

się z ofertą Banku Spółdzielczego w Małej Wsi. Nie
brakowało równieŜ atrakcji dla dzieci parki zabaw
zapewniły firma Expedi Integracja ze Słupna oraz
ARLEKIN z Mińska Mazowieckiego. Firma GEOINF
dla dzieci i młodzieŜy przygotowała namiot, gdzie
mogły spędzić niezapomniane chwile biorąc udział
w emocjonujących wyścigach samochodowych lub
wcielając się w inne role, dzięki prezentowanym grom
komputerowym.
Utworzyliśmy równieŜ Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej, gdzie moŜna było zapoznać się
z ofertą mazowieckich instytucji kultury takich jak:
Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Muzeum Mazowieckie w Płocku,
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, NoveKino
„Przedwiośnie” w Płocku, Stowarzyszenie Autorów
Polskich Oddział Płock i Redakcja Kwartalnika artystyczno – naukowego „ZNAJ”, Teatr Dramatyczny
im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Punkt utworzono we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego: organizacja i koordynacja Barbara
Chrzanowska, ze strony Gminy Radzanowo – Gminne
Centrum Informacji oraz Stowarzyszenie „Teraz
MY..”. Do współpracy włączyło się równieŜ Centrum
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Płocku
– Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia
w Płocku.
Swoją obecnością imprezę uświetnił Fundusz Lokalny
Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” który zorganizował
warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieŜy.
Swoje stoisko przygotował równieŜ Rolniczy Zakład
Aktywności zawodowej Fundacji „Praca dla Niewidomych” gdzie moŜna było zobaczyć wyroby rękodzieła pracowników niepełnosprawnych z masy solnej
i gliny. Dzieci pod okiem instruktora mogły nauczyć
się czerpać papier. Wszyscy mogli spróbować chleba
ze smalcem i ogórkiem kiszonym – wszystko własnej
produkcji. Najmłodsi mogli przejechać się kucykiem
o imieniu Basia.
Na stoisku Banku BGś odbywał się konkurs plastyczny z nagrodami dla dzieci ale równieŜ losowanie nagród dla dorosłych.
Ogródki gastronomiczne zapewnione przez Pana Sławomira Klimkowskiego pachniały grillowanymi potrawami i nieustannie miały zwolenników równieŜ
napojów chłodzących. Fani jedzenia fast-food mogli
szybko zaspokoić apetyt u Pani Doroty Trebińskiej.
Amatorzy waty cukrowej, popcornu, lodów i gofrów
równieŜ znaleźli swoje ulubione smaki.
O 21:00 wszyscy czekali na Gwiazdę Wieczoru - Brathanki i piosenki zespołu takie jak: „Czerwone korale”, „Gdzie ten, który powie mi”, „Siebie dam po ślubie”, „W kinie, w Lublinie kochaj mnie” czy piosenka
„Za wielkim morzem ty” do tekstów Zbyszka KsiąŜka,
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które stały się przebojami i były chętnie śpiewane
od Bałtyku po Tatry.
Zespół zaprezentował wybuchowe połączenie muzyki
rockowej z elementami folkloru róŜnych grup etnicznych.
Wokalistką zespołu jest Agnieszka Dyk, która wygrała
„Szansę na sukces” piosenką „Czerwone korale”.
W 2009 roku zespół obchodził 10-lecie swojego istnienia
Brathanki w swojej karierze zagrały kilkaset koncertów w kraju i za granicą. Odwiedziły m.in. takie kraje
jak: USA, Kanadę, Hiszpanię, Czechy, Belgię, Węgry,
Niemcy, Liban czy Szwecję.
W sobotę wystąpili w Radzanowie – BRAThANKI!!! Niezapomniane wraŜenia muzyczne, charyzma wokalistki i niezwykłe brzmienie instrumentów. Do tego wspaniałe efekty świetlne i profesjonalizm sprawiły Ŝe było to duŜe wydarzenie kulturalne
jakiego do tej pory w Radzanowie nie było. Estradę
profesjonalne nagłośnienie i światło zapewniła firma
Optis. Kampanię promocyjną – Media Spectrum. Klimat stworzyli ludzie. Brathanki bisowały dwukrotnie.
Aplauz publiczności spowodował fakt Ŝe po zakończeniu koncertu Brathanków jeszcze nie koniec Festiwalu…. Na scenie pojawił się zespół Caprii, który
bawił Gości do godziny 2:00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2924W BulkowoGóra na odcinku od km 4+810 do 11+369 z wyłączeniem mostu na rzece Płonce w miejscowości Rogowo
km 8+280
Całkowita wartość projektu: 4.404.570,39 zł
Wartość dofinansowania: 2.200.000,00 zł
Środki własne: 2.200.000,00 zł
Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych 20082011
Budowa placu zabaw we wsi Staroźreby
Całkowita wartość projektu: 232.220,89 zł
Wartość dofinansowania: 142.758,00zł
Środki własne: 89.462,89 zł
PROW 2007-2013, Oś III Jakość Ŝycia na obszarach
wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi.
Przedmiotem projektu jest budowa placu
zabaw wraz z mini boiskiem do piłki ręcznej i 11 zabawkami przeznaczonymi dla dzieci od 7 do 14 lat.
Dzięki realizacji tej inwestycji nastąpi poprawa infrastruktury rekreacyjnej miejscowości Staroźreby, zaspokojone zostaną potrzeby społeczne na tego typu
obiekty, poprawi się jakość Ŝycia na wsi zwłaszcza
najmłodszych mieszkańców, poprawi się sprawność
ruchowa dzieci.

GMINA STAROŹREBY

Józef Stradomski
Wójt Gminy Staroźreby
Urząd Gminy w Staroźrebach
ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby
tel. (fax) 0 24 2617002
www.starozreby.pl
gmina@starozreby.pl

Remont ulicy Kościelnej i Wieczorka w Staroźrebach
Całkowita wartość projektu: 2.148.020,86 zł
Wartość dofinansowania: 1.074.000,00 zł
Środki własne: 1.074.000,00 zł
Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych 20082011
Przedmiotem projektu jest remont ulicy
Kościelnej i Wieczorka o długości 1718 mb.
PołoŜenie nawierzchni z betonu asfaltowego,
wykonanie chodników długości 3185 mb, wykonanie
79 wjazdów, wykonanie parkingu na 72 miejsca parkingowe, zainstalowanie oznakowania pionowego
(49 znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych) i poziomego, zainstalowanie 4 sztuk progów zwalniających.
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Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie
Staroźreby
Całkowita wartość projektu: 11.500.000,00 zł
Wartość dofinansowania: 4.000.000,00zł
Środki własne: 7.500.000,00 zł
PROW 2007-2013, Oś III Jakość Ŝycia na obszarach
wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
Przedmiotem projektu będzie budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góra Nowa
do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości
Staroźreby, podłączenie do kanalizacji sanitarnej posesji na trasie Góra Nowa-Staroźreby, umoŜliwienie
podłączenia do kanalizacji sanitarnej sąsiednich miejscowości w dalszym etapie oraz podłączenie do wodociągu posesji, które wykazują brak wody.
Dla realizacji wyŜej wymienionej inwestycji
zaprojektowana będzie kanalizacja grawitacyjnociśnieniowa na głębokości od 1,2 do 3,5 metra,
na odcinku Staroźreby-Góra Nowa z miejscowością
Góra Nowa włącznie. Kolektor kanalizacyjny będzie
przebiegał w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 relacji
Płock-Płońsk i częściowo w pasie drogi krajowej nr 10
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Warszawa-Bydgoszcz, a na pozostałych odcinkach
w drogach gminnych.
Kanalizacja projektowana będzie z rur PCV
fi 160-315 mm stosowanych w sieciach zewnętrznych.
Na trasie kanalizacji przewidziano studzienki rewizyjne i podłączeniowe fi 1000 i 1200 mm z kręgów Ŝelbetowych. Przewidziane będzie równieŜ zainstalowanie 6 sztuk przepompowni ścieków w studniach Ŝelbetowych fi 1500mm wyposaŜonych po dwie pompy
tłoczne kaŜda. Kanalizacja ciśnieniowa tłoczna będzie
wykonana z rur fi 110 PE. Rozbudowa wodociągu
będzie realizowana na głębokości około 1,7 m, z zastosowaniem rur fi 110 mm PCV, PN-10, a przyłącza
wodociągowe z rur fi 40 i 63 mm PE, PN-10.
Długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej będzie wynosić około 13.996 mb, długość przyłączy kanalizacji grawitacyjnej będzie wynosić około
4.385 mb oraz długość kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej będzie wynosić około 2.360 mb. Łączna długość sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej będzie
wynosić około 20.731 mb.
Budowa
kompleksu
sportowo-rekreacyjnego
w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”
Nowa Góra:
Całkowita wartość projektu: 1.085.000,00 zł
Wartość dofinansowania: 666.000,00zł
Środki własne: 419.000,00 zł
Staroźreby:
Całkowita wartość projektu: 998.000,00zł
Wartość dofinansowania: 666.000,00zł
Środki własne: 332.000,00 zł
Przedmiotem projektu była budowa boiska do
piłki noŜnej o wymiarach 30,0mx62,0m o pow. 1860
m²(pole gry 26,0x56,0m) o nawierzchni – sztuczna
trawa oraz budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1x32,1 m o pow. 613,11 m² (pole do gry
15,1x28,1 m) o nawierzchni poliuretanowej. Oświetlenie terenu – 8 masztów o wysokości 12m. Ogrodzenie terenu – panelowe. Chodniki z kostki brukowej.
Adaptacja istniejącego budynku socjalnego na zaplecze socjalne
Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowa
szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Staroźreby
Całkowita wartość projektu: 5.944.671,46 zł
Wartość dofinansowania: 4.972.717,68 zł
Środki własne: 971.953,78 zł
RPO WM 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.2
– Infrastruktura słuŜąca edukacji

Przedmiotem projektu jest budowa hali widowiskowo-sportowej, budowa łącznika między istniejącym budynkiem szkoły a halą sportowowidowiskową, nadbudowa istniejącej Sali gimnastycznej oraz wymiana istniejącego ogrzewania.
Projektowana hala sportowo-widowiskowa
będzie budynkiem wolnostojącym, niepodpiwniczonym, w części Sali sportowej – parterowym, w części
zaplecza – 3 kondygnacyjnym. Rzut obiektu jest prostokątem o wymiarach 24,2 mx31,2 m. Wysokość hali
9,13 m.
Łącznik pomiędzy istniejącym budynkiem
szkoły a halą sportowo-widowiskową będzie miał
około 45 metrów, szerokość 3,6 m i wysokość 3,5 m.
Będzie parterowy i niepodpiwniczony.
Nadbudowa istniejącej Sali gimnastycznej.
Istniejąca
sala
gimnastyczna
o
wymiarach
21,3mx10,15m. Wysokość uŜytkowa 4,40 m. Na uzyskanej w ten sposób kondygnacji planowane będzie
urządzenie kilku sal lekcyjnych.
Wymienione wyŜej obiekty będą wyposaŜone
w podstawowe instalacje sanitarne: centralnego
ogrzewania, wodno-kanalizacyjną oraz wentylację
grawitacyjną i mechaniczną dla hali sportowej.
Dla potrzeb inwestycji będzie przewidziany
remont instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym obiekcie szkolnym. Będzie on polegał na modernizacji istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię
gazową, dla kompleksu obiektu po rozbudowie i nadbudowie (kotłownia gazowa o mocy ok. 400 kW).
Zamontowanie kolektorów słonecznych o pow. łącznej 20 m², podłączonych do instalacji i współpracujących z podgrzewaczami c.w.u.
Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych na 72 miejsca parkingowe (w tym 2 miejsca dla
niepełnosprawnych) z kostki betonowej o pow.
900 m².
Chodniki o powierzchni 236 m² z kostki betonowej . Malowanie elewacji budynku Zespołu Szkół.
Ogrodzenie systemowe panlowe długości – 286 metrów.
Przebudowa dróg gminnych relacji Goszczyno Górne-Brudzyno-Rostkowo Orszymowice oraz Płonnaśochowo Nowe-Karwowo-Góra Nowa na terenie
gminy Staroźreby
Całkowita wartość projektu: 5.065.605,60 zł
Wartość dofinansowania: 4.305.764,76 zł
Środki własne: 759.840,84 zł
RPO WM 2007-2013, Priorytet III, Działanie 3.1
– Infrastruktura drogowa.
Przedmiotem projektu jest przebudowa dróg
gminnych w miejscowościach: Góra Nowa, Karwowo,
śochowo Nowe, Płonna oraz Brudzyno, Goszczyno
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Górne, Rostkowo Orszymowice w Gminie Staroźreby.
Drogi te łączą drogę powiatową nr 6912W z drogą
krajową nr 10.
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie i rozbudowę konstrukcji dróg o szerokości
4,0-4,50 metra o nawierzchni bitumicznej jednopasmowej z obustronnymi poboczami, wykonanie wlotów dróg dojazdowych oraz czyszczenie istniejących
rowów, do których będą odprowadzane wody opadowe z jezdni i poboczy. Projekt wpłynie na zintegrowanie regionalnego układu komunikacyjnego i zespolenie z krajowym systemem komunikacyjnym poniewaŜ
poprawi się dostępność do dróg wyŜszej kategorii oraz
innych dróg gminnych. Przedsięwzięcie wpłynie
na poprawę bezpieczeństwa uŜytkowników dróg, poniewaŜ uwzględnia elementy przyczyniające się
do zwiększenia bezpieczeństwa w ruch drogowym.
W ramach inwestycji przebudowie ulegnie
9,26 km dróg gminnych oraz zostanie zainstalowane
49 urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu.
Festyn Sztuki Lokalnej w Staroźrebach
Festyn Sztuki Lokalnej to impreza, która
na stałe wpisała się do kalendarza kulturalnego Gminy
Staroźreby. Organizatorami festynu są Wójt Gminy
Staroźreby - Józef Stradomski, Gminny Ośrodek Kultury w Staroźrebach oraz Stowarzyszenie „PomóŜmy
Innym”.
Festyn był tak zorganizowany, by zapewnić
rozrywkę wszystkim, od dzieci, po osoby starsze.
W programie festynu znalazły się gry i zabawy dla
dzieci, konkurs wiedzy o gminie, wesołe pluszaki,
plac zabaw dla dzieci, kiermasz ksiąŜki. MoŜna było
zobaczyć ciekawe prace osób niepełnosprawnych,
a takŜe wystawę rękodzieła ludowego. Swoje stoiska
miały m.in. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej,
gdzie moŜna było otrzymać informacje o jego działalności i materiały promocyjne. Prezentowała się teŜ
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która pokazywała materiały dotyczące
uzaleŜnień i plakaty wykonane przez dzieci.
Na imprezie wystąpiły zespoły z terenu naszej
Gminy: „Carmen” i „Helios”, rodzeństwo Chrustowskich, Gminna Orkiestra Dęta oraz Zespół Śpiewaczy
„Staroźrebianki”.
Festyn uświetniły występy zespołów „Jambo
Africa” i „Toplez”. Wspólna zabawa trwała do 2.00
i była świetną okazją do integracji.
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Zofia Jankowska
Starościna DoŜynek Powiatu Płockiego
Gdy opowiadam moim dzieciom o kosiarce,
snopowiązałce, maszynie do młócenia zboŜa – robią
wielkie oczy.
Dla mnie Ŝniwa w czasie mojego dzieciństwa
to zestawianie snopków w stygi, to pokłute ścierniskiem nogi, to droga biegnąca do kościoła pośród
ukochanych mazowieckich pól, ubarwionych przy
obrzeŜach makami, chabrami, rumiankiem, powojem,
którą przemierzałam pieszo lub rowerem. Dziś przemknę, jak strzała samochodem, bo czas goni, pędzi
człowieka do kolejnych zadań i obowiązków.
Nauczyciel, rolnik, przedsiębiorca – tak
w skrócie mogę powiedzieć o sobie. To dzięki
15-letniej pracy w szkołach podstawowych – Leszczyn, Radzanowo, Męczenino – mam w pamięci roześmiane oczy dzieci – małych Iwonek, Wojtusiów, Ani,
Mariuszów, Agnieszek. To było moją pasją, którą
zamieniłam mając ciągle w tle pracę w gospodarstwie
rolnym na wspólne prowadzenie działalności rolniczej
i gospodarczej od 1992 roku z męŜem Bogusławem.
Usługi rolnicze, skup rzepaku i zbóŜ, sprzedaŜ
środków do produkcji rolnej, nawozów, węgla, usługi
tartaczne stwarzają moŜliwość codziennego kontaktu
z rolnikami i reagowania na ich potrzeby. Pod kątem
okolicznej młodzieŜy powstało przydomowe boisko
do piłki noŜnej, gdzie rozgrywane są mecze o Puchar
Prezesa „Agro-Chemu” – naszej rodzinnej firmy.
Dwójka dzieci:
Marcin absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska,
Malwina – absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego
– Pedagogika – Edukacja Dorosłych, obecnie |
na V roku Psychologii.
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Kolejna pasja to łowiectwo – mam na rozkładzie lisy, zające i dziki. Bardzo dobra współpraca
z młodzieŜą ze SP w Leszczynie na niwie myśliwskiej.
Zainteresowania: tunele, kwiaty, rabaty, warzywniak.

Uchwała Nr 1/2010
Kapituły Medalu
„ZasłuŜony dla Powiatu Płockiego”
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyznania medalu
„ZasłuŜony dla Powiatu Płockiego”.

Wojciech Reszczyński
Starosta DoŜynek Powiatu Płockiego
Z mazowiecką wsią związany jestem od urodzenia. Moi rodzice prowadzili 10 ha gospodarstwo
rolne w GiŜynie kJBielska, które odziedziczyłem.
Na dzień dzisiejszy udało mi się powiększyć jego
areał do 60 ha. Specjalizuję się w produkcji zbóŜ paszowych - głównie pszenicy, kukurydzy i rzepaku.
DuŜą wagę przywiązuję do właściwej agrotechniki, przestrzegania terminów siewu i zabiegów
chemicznych. Standardem jest analiza chemiczna
gleby, od której uzaleŜniam dobór właściwego nawoŜenia. Moje uprawy podlegają pełnej ochronie chemicznej (herbicydy i fungicydy). Wymiana materiału
siewnego (właściwy dobór odmian) i odpowiednia
agrotechnika pozwala mi na osiąganie wysokich
i wartościowych plonów. Zebrane ziarno trafia
do własnej wytwórni pasz pełnoporcjowych i koncentratów.
Od 20 lat równolegle z uprawą zbóŜ prowadzę
firmę paszową obecnie pod nazwą "REWOPASZ"
(spółka rodzinna w której pracuje mój syn i córka)
zajmującą się obsługą lokalnego rynku. Skupujemy
i obracamy zboŜami oraz produkujemy pasze dla drobiu, trzody i bydła. Odbiorcami wytwarzanych przez
firmę produktów są zarówno duŜe fermy jak i mniejsze gospodarstwa rolne.
Cieszymy się duŜym zaufaniem rolników
i hodowców. W procesie produkcji pasz uwzględniamy wymagania poszczególnych ferm i gospodarstw
dostosowując odpowiednio skład i receptury zamawianych mieszanek.
Dzięki zaangaŜowaniu rodziny oraz załogi
w proces produkcji moŜemy zaoferować optymalne
ceny na nasze produkty, co pozwala konkurować
z korporacyjnymi wytwórniami pasz.
Staramy się powiększyć zakres proponowanych rolnikom usług. Zajmujemy się transportem
zboŜa i innych płodów rolnych. Kursami powrotnymi
przywozimy wapno rolnicze i inne środki niezbędne
do produkcji. Przez cały rok prowadzimy skup zbóŜ
po atrakcyjnych cenach.
Chciałbym podkreślić takŜe Ŝyczliwe podejście do naszej firmy lokalnych władz samorządowych
szczebla gminnego powiatowego, których wsparcie
umoŜliwia rozwój naszej działalności.

Działając na podstawie § 3 uchwały
Nr 262/XXX/2006 Rady Powiatu w Płocku z dnia
25 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Medalu
„ZasłuŜony dla Powiatu Płockiego” uchwala się, co
następuje:
§ 1.
Przyznaje się 12 osobom i podmiotom, szczególnie
zasłuŜonym dla Powiatu Płockiego Medal „ZasłuŜony
dla Powiatu Płockiego”.
1. Pośmiertnie za wybitne zasługi w obszarze działalności społecznej:
1) Fetlińska Janina,
2) Szymanek – Deresz Jolanta Dorota.
2. Za wybitne zasługi w obszarze działalności samorządowej:
1) Białecki Zbigniew,
2) Jabłoński Maciej,
3) Mackiewicz Halina,
4) Skorupski Tomasz Marek,
5) Stańska – Mackiewicz Barbara ElŜbieta.
3. Za wybitne zasługi w obszarze działalności gospodarczej:
1) Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego S.A.
w Warszawie.
4. Za wybitne zasługi w obszarze działalności społecznej:
1) Gorczyca Andrzej,
2) Januszczyk Hilary.
5. Za wybitne zasługi w obszarze działalności kulturalno – oświatowej i sportowej:
1) Ciastek Józef,
2) Graczyk Andrzej.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
w Płocku.
§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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Odznaczeni decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi za „Zasługi dla Rolnictwa”
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Dariusz Borowski – przedsiębiorca ze wsi Zdziar
Wielki, gmina Staroźreby
Marcin Boszko – rolnik ze wsi Rębowo, gmina
Wyszogród
Danuta Dobrzeniecka – starszy specjalista Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Płock
Anna ElŜbieta Duszyńska – rolnik ze wsi Machcino gmina Stara Biała
Andrzej Chrzanowski – rolnik ze wsi Mirosław
gmina Słupno
Marek Ciećwierz – Przewodniczącego Rady Gminy Staroźreby
Ireneusz Garlej - przedsiębiorca ze Staroźreb
Bogumił Gołębiowski – rolnik z Radzanowa
Krzysztof Gołębiowski – rolnik ze wsi Rostkowo
– Orszymowice gmina Staroźreby
Dariusz Grudny – rolnik ze wsi Chodkowo gmina
Bodzanów
BoŜena Grzybowska – rolnik ze wsi Barcikowo
gmina Słupno
Bartosz Maciej Jankowski – przedsiębiorca z Gąbina
Andrzej Kieszkowski – rolnik ze wsi Sikórz gmina Stara Biała
Grzegorz Lemanowicz – rolnik ze wsi Mogielnica
gmina Drobin
Małgorzata Lipczyńska – starszy specjalista Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Płock
Wojciech Lubiszewski – rolnik ze wsi Ciućkowo
gmina Mała Wieś
Maria Ewa Matusiak – rolnik ze wsi Podlasie
gmina Łąck
Adam Stanisław Milczarski – rolnik ze Słubic
Krzysztof Niekłań – rolnik ze wsi Trzebuń gmina
Stara Biała
Marzena Joanna Nowacka – rolnik ze wsi Lipanki
gmina Nowy Duninów
Marek Pietrzak – Dyrektor Wydziału Rolnictwa i
Środowiska Starostwa Powiatowego w Płocku
Stanisława Rajewski - rolnik ze wsi Leszczyn
Szlachecki gmina Bielsk
Wojciech Reszczyński – rolnik z Bielska
Jan Szkopek – rolnik ze wsi Czermno gmina Gąbin
Andrzej Winiarek – rolnik ze wsi Mirosław gmina
Słupno
Zbigniew Wiśniewski – rolnik ze wsi Rudowo
gmina Bielsk
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Krzysztof Zdzisław Woźniak – rolnik ze wsi Blichowo gmina Bulkowo
Andrzej Stanisław Wójcik – rolnik ze wsi Nowe
Trzepowo gmina Stara Biała
Czesław Zarębski – rolnik ze wsi Korzeń Rządowy gmina Łąck

Sponsorzy XII DoŜynek Powiatu Płockiego
1. Bank Spółdzielczy „Mazowsze” - Oddział
w Bielsku.
2. Piekarnia – Krystyna i Piotr Albrechczyńscy Bielsk
3. Piekarnia „Grahamka” - Danuta i Ryszard Mokszan
4. Zakład Produkcyjno – Handlowy – PROMYK
Zbigniew Sadowski
5. AGRO – CHEM – Bogusław Jankowski Leszczyn
Szlachecki
6. UNIGRAF - Zągoty
7. BoŜenna Guzanek - Prezes Zarządu Bank
Spółdzielczy Mazowsze w Płocku
8. Konrad Jaskóła - Prezes Zarządu, Dyrektor
Generalny Polimex Mostostal S. A. Warszawa

9. Bogumił KsięŜakowski – STALMECH Płock
10. Wojciech śyłka - Dyrektor Przedsiębiorstwa Robót
Drogowych i InŜynierskich s. c. w Gostyninie
11. Bogusław Strześniewski - Prezes Zakład
Przetwórstwa Mięsa „PEKLIMAR”
12. Blandyna Jankowska - Prezes Zarządu Banku
Spółdzielczego w Staroźrebach
13. Krzysztof Pawlak - Dyrektor Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S. A. w Płocku
14. Włodzimierz śeberkiewicz - Prezes Zarządu Banku
Spółdzielczego w Starej Białej
15. Zygfryd Płochocki - Prezes Zarządu PETRO
Remont Sp. z o.o.
16. Andrzej śabka - Centrum RekreacyjnoSzkoleniowe śAWAKOL w Gąbinie
17. Marek Moderacki - Przedsiębiorstwo
WielobranŜowe MBM Mańkowo
18. Ryszard Maślany - Transport i Obrót Płodami
Rolnymi „ALMA” w JeŜewie (k. Sierpca)
19. Zygmunt Marek Jaszczak - Zajazd Rybaki w Płocku
20. Jolanta Łukasiak-Malicka Prezes Zarządu
Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w
Czerwińsku z siedzibą w Wyszogrodzie
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POWIAT PŁOCKI
REGATY śEGLARSKIE, Nowy Duninów 17 lipca 2010 r.

VIII Regaty śeglarskie o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, X o Puchar Starosty Płockiego i XV o Puchar Wójta Gminy
Nowy Duninów ogłosili za rozpoczęte: Pan Adam Struzik, Pan Piotr Zgorzelski i Pan Mirosław Krysiak.

Gości i załogi powitał Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak.

Wśród załóg promocyjny Ŝagiel Powiatu Płockiego.

WyróŜnione załogi obdarował rowerami sponsor Regat Wojciech Krzewski
– Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku.

Jedna z atrakcji Regat nie wymagająca wiatru w Ŝagle.

Tradycyjny rejs statkiem po Wiśle.

Zwycięskim załogom: „Płotki”, „Husar” i Klubu śeglarskiego
Petrochemia puchary wręczyli Marszałek Województwa MazoStrona nr
wieckiego, Starosta Płocki i Wójt Gminy Nowy Duninów.
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