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W spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej organizowanym przez władze Powiatu wzięła udział Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty Joanna Banasiak,
nauczyciele, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy spotkania z uwagą wysłuchali recitalu solistki Joanny Nycz.

Finalistki powiatowej edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie terytorialnym
i Historii Mazowsza wraz z opiekunami oraz Przewodniczącym jury Panem Janem
Ciastek w chwili wręczania zasłuŜonych nagród.

Uhonorowane symbolicznymi pucharami szkoły, które uzyskały w roku
szkolnym 2009/2010 największe sukcesy sportowe.

Gospodarze i zacni goście spotkania z działaczami sportowymi, nauczycielami wychowania fizycznego, pasjonatami sportu, dyrektorami szkół, wójtami i burmistrzami
podsumowującego osiągnięcia sportowe. Od lewej: Wicestarosta Jan Ciastek, Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Adam Sierocki, Starosta Płocki Piotr Zgorzelski,
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty Joanna Banasiak, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz.

Uczestnicy spotkania z podziwem oglądają świeŜo wydaną przez Powiat Płocki
publikację podsumowującą X-lecie działalności naszego samorządu.

Starosta Płocki Piotr Zgorzelski serdecznie podziękował wyróŜniającym się nauczycielom
wychowania fizycznego oraz działaczom sportowym z terenu powiatu płockiego.
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Szanowni Państwo,
Państwo,
Drodzy Czytelnicy,
Czytelnicy,
Serdecznie witam w nowej kadencji
Powiatu Płockiego 2010-2014.
Minęła pierwsza dekada XXI wieku określonego
przez Ryszarda Kapuścińskiego na początku
stulecia, Ŝe „będzie to wiek wielokulturowy,
wiekiem rozbudzonych ambicji, Ŝe ludzkość
nie przeŜyje go, jeśli nie nauczy się tej podstawowej prawdy, Ŝe drugi człowiek
ma teŜ prawo do Ŝycia i ma prawo do tego, by być uznanym”.
Naszą solidną pracą oraz inicjatywami skierowanymi na rozwój społeczny
i gospodarczy naszej Małej Ojczyzny zakończyliśmy pierwszą dekadę funkcjonowania
samorządu powiatu płockiego znaczącymi sukcesami. Poprawiliśmy stan infrastruktury
drogowej, oświatowej, opiekuńczej i sportowej.
Przystąpienie do Unii Europejskiej skutkuje nie tylko dopływem nowych
środków finansowych, ale przede wszystkim przyczyniło się do pobudzenia aktywności
społecznej, która znajduje wyraz w realizacji projektów słuŜących poprawie jakości
Ŝycia mieszkańców środowisk lokalnych. Obszary wiejskie pięknieją nowoczesną
zabudową mieszkaniową, otoczeniem zadbanych ogrodów i estetyką ciągów
komunikacyjnych.
Dzięki programom skierowanym do osób bezrobotnych nasi mieszkańcy
korzystają z moŜliwości dokształcania, przekwalifikowania oraz zdobywania nowych
umiejętności poszukiwanych na wciąŜ zmieniającym się rynku pracy, w tym takŜe
za granicą.
Taki zwrot w kierunku poprawy Ŝycia mieszkańców kiełkuje zmianą ludzkich
postaw i systemów wartości. Mając więcej, coraz częściej dzielimy się swym dobrem
z drugim człowiekiem, czerpiąc z mocy charytatywnych postaw radość i satysfakcję.
Rozpoczynając czwartą kadencję samorządu powiatowego serdecznie gratuluję
pomyślnych wyników wyborczych burmistrzom, wójtom i radnym powiatu i gmin
z terenu naszego powiatu.
Pragnę równieŜ zapewnić, Ŝe nasze działania będą nadal zmierzać w kierunku
budowania coraz lepszej jakości Ŝycia mieszkańców Ziemi Płockiej .
A z okazji rozpoczynającego się Nowego 2011 Roku Ŝyczę Państwu spełnienia
marzeń oraz najśmielszych zamierzeń zawodowych i osobistych.
Starosta Płocki
Piotr Zgorzelski
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I. O POWIECIE
Z PRAC RADY

Adam Sierocki
Przewodniczący Rady
Powiatu w Płocku

Serdecznie witam Państwa i pragnę zapewnić,
Ŝe Rada Powiatu Płockiego na dobre rozpoczęła IV kadencję funkcjonowania, w czym, jako przewodniczący
minionej kadencji, takŜe miałem swój udział zwołując
sesję inauguracyjną na dzień 1 grudnia 2010 r.
Pierwszą sesję nowo wybranej rady otworzył
radny senior Adam Bartosiak, który znakomicie wywiązał się ze spoczywającego na nim obowiązku prowadzenia obrad do momentu ich przekazania nowo wybranemu przewodniczącemu. Nastąpiło to z chwilą, gdy
radni złoŜyli ślubowanie i zachowując tajność głosowania, przy 19 głosach „za”, braku głosów „przeciw”
i głosów „wstrzymujących się” wybrali ze swego grona
przewodniczącego, powierzając tę funkcję Adamowi
Sierockiemu, czyli moją skromną osobę.
Ogromnie cieszę się
z tego wyróŜnienia
i raz jeszcze dziękuję za okazane zaufanie, gdyŜ dane jest
mi
sprawować
tę funkcję juŜ po raz
trzeci w 12. letniej
historii odrodzonego Powiatu Płockiego. Zapewniam
Państwa, Ŝe czynić
to będę z największą starannością
i troską, dąŜąc do uzyskania consensusu w kaŜdej
z waŜnych spraw mieszkańców tego powiatu. Liczę
w tym względzie na zrozumienie i chęć współdziałania
ze strony radnych reprezentujących poszczególne
opcje polityczne.
Przed Radą Powiatu obecnej kadencji jest wiele
pilnych zadań w zakresie zrównowaŜonego rozwoju,
edukacji, pomocy społecznej, drogownictwa, bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, na co wskazują cele
i kierunki działania określone w „Strategii Rozwoju
Powiatu Płockiego”, uszczegółowione w licznych planach i programach. Sądzę, Ŝe powinniśmy je kontynuować, aby zapewnić intensywny rozwój powiatu, a tym
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samym w jak największym stopniu wypełnić obietnice
złoŜone naszym wyborcom.
W porządku tych obrad, oprócz spraw związanych ze ślubowaniem radnych i wyborem przewodniczącego, znalazło się jeszcze rozpatrzenie oraz podjęcie
uchwał stwierdzających wygaśnięcie mandatów radnych
w okręgu nr 2, 3 i 4 z listy nr 2 KW PSL oraz w okręgu
nr 6 z listy nr 21 KKW Nasz Powiat Nasza Gmina. Powodem tych działań było złoŜenie oświadczeń o zrzeczeniu się mandatu radnego powiatu przez Józefa Jerzego Rozkosza, Stefana Jakubowskiego, Józefa Stradomskiego i Krzysztofa Mieczysława Jadczaka, którzy
w wyborach samorządowych 21 listopada 2010r. wybrani zostali odpowiednio na wójta, burmistrza w gminach: Bielsk, Słupno, Staroźreby i Gąbin.

Rada Powiatu Płockiego, posiłkując się
wskazaniami Komisarza Wyborczego w Płocku, juŜ
8 grudnia 2010 r., podczas II sesji zdołała obsadzić
wszystkie wolne mandaty, włączając do swego składu osobowego kandydatów na radnych - Krzysztofa
Macieja Wielca, Pawła Jakubowskiego, Wiesława
Woźniaka i Waldemara Zawadzkiego. Nowi radni
rozpoczęli wykonywanie mandatów z chwilą złoŜenia
ślubowania, co nastąpiło w trakcie tej sesji.
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Były to dla nas bardzo pracowite obrady, choćby
ze względu na głosowania tajne przewidziane dla wyboru Starosty, Zarządu Powiatu oraz Wiceprzewodniczących Rady.
I tak, Starostą Płockim wybrany został Piotr Zgorzelski, jedyny z kandydujących, o którym juŜ
w chwili zgłaszania śmiało mogłem powiedzieć,
Ŝe jest najlepszym gwarantem dalszego, dynamicznego rozwoju naszego powiatu. Wynik głosowania
– 22 głosy „za” wyborem, w pełni potwierdził, Ŝe była
to bardzo dobra kandydatura. Obejmując funkcję, Starosta Piotr Zgorzelski podziękował całej Radzie
Powiatu za okazane zaufanie, a jako priorytet w swojej
kadencyjnej działalności wymienił: sprawy mieszkańców zgodnie z hasłem wyborczym ludowców „Człowiek jest najwaŜniejszy”, pozyskiwanie środków
na realizację nowych inwestycji oraz współdziałanie
z samorządami na rzecz rozbudowy powiatowej infrastruktury drogowej i poprawy bezpieczeństwa.
Do składu osobowego Zarządu Powiatu, na wniosek
Starosty, Rada Powiatu wybrała Jana Ciastek
- na funkcję wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu - Lecha Dąbrowskiego, Tomasza
Dudę i Apolinarego Gruszczyńskiego. Wymienionym osobom Ŝyczę pomyślnej realizacji wszelkich
planów zawodowych, społecznych i osobistych.

Komisja Rewizyjna
•
•
•

Marek Tadeusz Moderacki
Krzysztof Maciej Wielec - Przewodniczący
Wiesław Woźniak

Komisja BudŜetu i Finansów
•
•
•
•
•
•
•

Adam Zdzisław Bartosiak
Jan Boszko
Jan Ciastek
Marek Tadeusz Moderacki
Marcin Hubert Piotrowski
Andrzej Wojciech Samoraj - Przewodniczący
Wojciech Józef Zmysłowski

Komisja do Spraw Społecznych

Jeśli chodzi o kierowanie pracami Rady
Powiatu, w tej kadencji wspierać mnie będą Wiceprzewodniczący Rady - Adam Bartosiak i Daniel
Zaborowski, od lat na równi cieszący się niesłabnącym zaufaniem społecznym. Sądzę, Ŝe nasza współpraca będzie układać się dobrze.
Podczas II sesji ze swojego grona Rada
Powiatu powołała Komisję Rewizyjną oraz ustaliła
składy osobowe pozostałych pięciu Komisji, powierzając wybranym radnym funkcje przewodniczących.
Pozostała problematyka rozpatrzona przez Radę Powiatu podczas pierwszych dwóch sesji znajduje swoje
odzwierciedlenie w treści uchwał wymienionych
w poniŜszym wykazie.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jan Boszko
Tomasz Duda
Paweł Jakubowski
Henryk Kamiński
Zbigniew Kisielewski
Andrzej Szymon Kuliński - Przewodniczący
Marcin Hubert Piotrowski
Wiesław Woźniak
Daniel Jan Zaborowski

Komisja Rozwoju i Gospodarki Zasobami Powiatu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adam Zdzisław Bartosiak
Jarosław Dorobek
Apolinary Gruszczyński
Henryk Kamiński
Zbigniew Kisielewski - Przewodniczący
ElŜbieta Olendrzyńska
Andrzej Wojciech Samoraj
Tomasz Marek Skorupski
Krzysztof Maciej Wielec
Wiesław Woźniak
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Komisja Statutowa
•
•
•
•
•

ElŜbieta Olendrzyńska - Przewodnicząca
Adam Sierocki
Tomasz Marek Skorupski
Daniel Jan Zaborowski
Piotr Zgorzelski

Komisja do Spraw Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego
•
•
•
•

Lech Dąbrowski
Apolinary Gruszczyński
Paweł Jakubowski - Przewodniczący
Waldemar Zawadzki

•
•
•
•

•
•
•

uchwała nr 8/II/ 2010 w sprawie obsadzenia mandatu
radnego powiatu płockiego Pana Wiesława Woźniaka,
uchwała nr 9/II/ 2010 w sprawie obsadzenia mandatu radnego powiatu płockiego Pana Waldemara Zawadzkiego,
uchwała nr 10/II/ 2010 w sprawie stwierdzenia wyboru
Starosty Płockiego,
uchwała nr 11/II/ 2010 u w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty oraz pozostałych Członków Zarządu
Powiatu,
uchwała nr 12/II/ 2010 w sprawie stwierdzenia wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Płocku
uchwała nr 13/II/ 2010 w sprawie wyboru Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Płocku
uchwała nr 14/II/ 2010 uchwałę w sprawie stwierdzenia
wyboru Przewodniczących Komisji Rady Powiatu
w Płocku

NIEKTÓRE UCHWAŁY RADY POWIATU

Podjęte na sesjach I-II
•
•

•

•

•

uchwała nr 1/I/2010 w sprawie stwierdzenia wyboru
Przewodniczącego Rady Powiatu w Płocku
uchwała nr 2/I/2010 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego powiatu płockiego Pana
Krzysztofa Mieczysława Jadczaka,
uchwała nr 3/I/2010 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego powiatu płockiego Pana
Stefana Jakubowskiego,
uchwała nr 4/I/2010 w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego powiatu płockiego
Pana Józefa Jerzego Rozkosza,
uchwała nr 5/I/2010 w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego powiatu płockiego
Pana Józefa Stradomskiego,

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

uchwała nr 6/II/ 2010 w sprawie obsadzenia mandatu
radnego powiatu płockiego Pana Krzysztofa Macieja
Wielca,
uchwała nr 7/II/ 2010 w sprawie obsadzenia mandatu
radnego powiatu płockiego Pana Pawła Jakubowskiego,
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uchwała nr 15/II/ 2010 w sprawie ustalenia składów
osobowych Komisji Rady Powiatu w Płocku.
uchwała nr 16/II/ 2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Płockiego,
uchwała nr 17/II/ 2010 w sprawie zasad ustalenia diet
dla radnych,
uchwała nr 18/II/ 2010 w sprawie ustalenia zasad
zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych dla radnych,
uchwała nr 19/II/ 2010 w sprawie zmian budŜetu
powiatu płockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą
nr 256/XXXII/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku,
uchwała nr 20/II/ 2010 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej,
uchwała nr 22/II/ 2010 w sprawie wyraŜenia zgody
na zbycie mienia Powiatu Płockiego,
uchwała nr 23/II/ 2010 w sprawie zasad wynajmowania
lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobów Powiatu Płockiego.

GRUDZIEŃ 2010

POWIAT PŁOCKI
IV KADENCJA POWIATU

Piotr Zgorzelski
Starosta Płocki

Minęły trzy kadencje od czasu wprowadzenia
reformy samorządowej w 1999 roku. Powiat stał się
jednostką administracji samorządowej, realizującą
zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, istotne z punktu widzenia obywateli, ich praw i interesów.
Zanim jednak przejdę do krótkiego podsumowania, chciałbym poinformować Ŝe w okresie międzysesyjnym tj. od 22 września do 9 listopada br. Zarząd Powiatu zajmował się między innymi: działalnością domów pomocy społecznej w powiecie płockim, przygotowaniami do zimowego utrzymania dróg powiatowych,
realizacją zadań oświatowych za miniony rok szkolny,
wykonaniem budŜetu Powiatu za trzy kwartały br. oraz
załoŜeniami do projektu budŜetu Powiatu na 2011 rok.
Ponadto nasze działania obejmowały przedsięwzięcia związane z usuwaniem skutków powodzi
w gminach Słubice i Gąbin.
Dokonaliśmy częściowego odbioru robót w realizacji zadań: „Rozbiórka i odbudowa wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 623 w miejscowości Dobrzyków, gm. Gąbin” oraz „Odbudowa
wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 611
w miejscowości Świniary, gm. Słubice”.

Przekazanie w uŜytkowanie drogi 5206W.

W zakresie ruchu budowlanego uzgodniliśmy łącznie 123 projekty dot. przebiegu tras sieci energetycznej,
wodociągowej, kanalizacyjnej, telefonicznej i gazowej.
Wydaliśmy 199 decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz
przyjęliśmy 112 zgłoszeń budowy obiektów, nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
Cieszy fakt, Ŝe w porównaniu do analogicznego
okresu roku ubiegłego, liczba zarejestrowanych
bezrobotnych uległa dalszemu zmniejszeniu o 371 osób.
Ponadto w okresie tym uczestniczyliśmy
w XI Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych, Powiatowym Dniu Edukacji Narodowej, a takŜe dokonaliśmy podsumowania XVI edycji Konkursu Wiedzy
o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza
oraz oceniliśmy działalność organizacji sportowych
w powiecie płockim. Pozyskaliśmy do budŜetu Powiatu dodatkowe dochody w kwocie 1.039.752 złotych.

Powiatowy Dzień Edukacji w Gąbinie połączony był z uroczystym
otwarciem nowych obiektów sportowych.

WaŜnym zadaniem była realizacja programu
„Przebudowy i odnowy dróg” w oparciu o emisję obligacji jak równieŜ bieŜące ich utrzymanie. Przeprowadziliśmy przetargi i dokonaliśmy wyboru wykonawców na remonty dróg powiatowych oraz na zimowe utrzymanie w sezonie 2010/2011. Zakończyliśmy
modernizację i przebudowę 5 odcinków dróg
powiatowych o łącznej długości 14,311 km.

Mijająca kadencja jest tym momentem, kiedy
przychodzi czas na podsumowanie naszych wspólnych
dokonań oraz zmian jakie zaszły w Ŝyciu mieszkańców naszego powiatu
Udało nam się zakończyć wiele waŜnych inwestycji, pozyskać znaczące pozabudŜetowe środki finansowe, w tym z Unii Europejskiej oraz funduszy celowych,
a takŜe złoŜyć wnioski o środki unijne do 2013 roku.
W minionych czterech latach pozyskaliśmy
do budŜetu powiatu dodatkowe dochody z róŜnych
źródeł w wysokości 82.096.497 zł. tj. wielkość jednorocznego budŜetu powiatu.
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Pozyskane dochody umoŜliwiły wykonanie
wielu zadań, a przede wszystkim w drogownictwie,
oświacie oraz pomocy społecznej.
W ostatnich dwóch latach wyemitowaliśmy obligacje o wartości 15.000.000 zł. Środki pozyskane z emisji przeznaczyliśmy na realizację inwestycji drogowych.
W latach 2006-2010 zmodernizowaliśmy
136 km. dróg powiatowych, 6 obiektów inŜynierskich
oraz nowych chodników o łącznej długości 14,5 km.
Wydatki na drogi powiatowe w tym okresie wyniosły
68.156.220 zł.
W mijających czterech latach wydaliśmy
6 065 pozwoleń na budowę, w tym 97 pozwoleń
na budowę obiektów uŜyteczności publicznej. Z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe następuje systematyczny wzrost liczby inwestycji budowlanych realizowanych na terenie powiatu płockiego.
W latach 2006 – 2010 w powiecie płockim
stopa bezrobocia zmalała z 26% w 2006 r., do 16,8%.
Niewątpliwie na tak korzystne zmiany w obszarze walki z bezrobociem w powiecie płockim miał
podział Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku na miejski i powiatowy. Utworzyliśmy pręŜnie działający
urząd, który zaczął pozyskiwać coraz to większe środki na finansowanie programów na rzecz aktywnego
przeciwdziałania bezrobociu, co przyniosło znaczną
poprawę rynku pracy w naszym powiecie.

Ponadto mając na względzie dobro osób bezrobotnych, przeprowadziliśmy kapitalny remont budynku Urzędu Pracy stwarzając dobre warunki przyjęć
interesantów w tym urzędzie. Powołaliśmy Centrum
Aktywizacji Zawodowej. Zamontowaliśmy w kaŜdej
gminie powiatu płockiego infokioski, które umoŜliwiają osobom szukającym pracy dostęp do aktualnych
ofert pracy krajowych i zagranicznych.
WaŜne miejsce w polityce społecznej realizowanej w powiecie zajmuje problematyka osób niepełnosprawnych. Dlatego teŜ opracowana została
„Powiatowa strategia rozwiązywania problemów
społecznych na lata 2008-2013”, a na jej podstawie
stworzono „Powiatowy program działania na rzecz
osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji
społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2008-2013”.
Strona nr 10

Aby spełnić wymagane przepisami prawa standardy, wszystkie domy pomocy społeczne opracowały
programy naprawcze, które sukcesywnie wprowadzano
w Ŝycie. Przeprowadziliśmy szereg prac remontowomodernizacyjnych mających na celu poprawę bazy lokalowej. W 2007 r. zmodernizowaliśmy systemy grzewcze
w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie, wybudowaliśmy biologiczną oczyszczalnię ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, a w Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie - halę sportowo rehabilitacyjną.
Zlikwidowano w domach pomocy społecznej wszystkie
bariery architektoniczne.
Od listopada 2009 r. funkcjonuje jako odrębna
jednostka organizacyjna Powiatu - Środowiskowy
Dom Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie.
Od 1 stycznia 2010 r. uzyskaliśmy od Wojewody Mazowieckiego decyzje na stałe funkcjonowanie wszystkich domów pomocy społecznej w powiecie, co oznacza Ŝe spełniają wymagane standardy
świadczonych usług. W 2007 r. zakupiliśmy autobus
20-stoosobowy dla potrzeb DPS w Zakrzewie.
Lata 2006-2010 były okresem wprowadzania
wielu uregulowań prawnych, tworzenia nowych struktur organizacyjnych, podejmowania pionierskich rozwiązań i ustalania nowych zasad funkcjonowania administracji publicznej w realizacji zadań związanych
z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.
WdraŜając w Ŝycie nowe przepisy, powołano
Komisję Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Opracowano
Powiatowy i Gminne Plany Reagowania Kryzysowego
określające zadania, struktury, siły i środki oraz procedury postępowania na wypadek sytuacji kryzysowej
oraz utworzono funkcjonujące całą dobę Centrum
Zarządzania Kryzysowego.

GRUDZIEŃ 2010

POWIAT PŁOCKI
Struktury te sprawdziły się przy usuwaniu skutków
grypy ptaków, która wystąpiła na terenie naszego powiatu na przełomie 2007/2008 roku oraz prowadzonej
w 2010 r. akcji przeciwpowodziowej.
Powiat Płocki prowadzi aktywną działalność
proekologiczną od początku swego powstania. W ramach
działań na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej
społeczeństwa powiatu, podejmowano szereg przedsięwzięć edukacyjnych adresowanych do róŜnych grup
społecznych i zawodowych. KaŜdego roku organizowaliśmy festyn ekologiczny z okazji Dnia Ziemi w Słubicach, Giełdę Rolniczą oraz DoŜynki Powiatowe. Przeprowadzano wiele konkursów, między innymi „Konkurs
z zakresu wiedzy ekologicznej dla członków ochotniczych straŜy poŜarnych w powiecie płockim”
Za prowadzone działania na rzecz ochrony
środowiska Powiat otrzymał w 2007 r. tytuł
„MECENASA POLSKIEJ EKOLOGII” w Narodowym Konkursie „Przyjaźni Środowisku”.
We wrześniu 2010 r. Rada Powiatu w Płocku
przyjęła „Program ochrony środowiska w powiecie
płockim na lata 2011-2015 z perspektywą do roku
2018”. Jest to dokument strategiczny, trzeci z kolei,
określający podstawowe kierunki polityki ekologicznej powiatu na najbliŜsze lata.
Od 2008 r. organizujemy Konkurs Powiatowy
na „Najaktywniejszą Spółkę Wodną” w powiecie płockim. Za wieloletnią pomoc udzielaną spółkom wodnym
Starostwo Powiatowe w Płocku zostało uhonorowane
przez Krajowy Związek Spółek Wodnych Złotym Medalem „ZA ZASŁUGI DLA SPÓŁEK WODNYCH”.
W marcu 2007 r. podsumowaliśmy prowadzenie przez koła łowieckie gospodarki łowieckiej w obwodach łowieckich polnych powiatu płockiego. Efektem tej oceny było zawarcie na następne 10 lat nowych
umów dzierŜawy tych obwodów.
Wszystkie lasy prywatne w powiecie płockim,
liczące ok. 8.200 ha, posiadają uproszczone plany
urządzenia lasów.
Zaktualizowaliśmy „Plan gospodarki odpadami dla powiatu płockiego na lata 2008-2012
z uwzględnieniem lat 2013-2016 wraz z programem
usuwania wyrobów zawierających azbest”.
Podjęliśmy działania dotyczące renaturyzacji
jezior w gminie Łąck. Od kilku lat prowadzone
są prace i badania w tym w zakresie. Stan jezior
na przestrzeni minionych lat wyraźnie się poprawił.
Powiat Płocki uczestniczy w realizacji projektu „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej
Gmin i Powiatów, współdziałających w ramach
województwa (MSiP-GPW)” realizowanym wspólnie
z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
Okres trzech kadencji funkcjonowania Powiatu
Płockiego to okres bardzo dobrze wykorzystany na perspektywiczne kształtowanie polityki oświatowej. Podjęto szereg inicjatyw umoŜliwiających rozwój bazy oświa-

towej i jej wyposaŜenia oraz racjonalne wykorzystanie
środków finansowych pozyskanych na edukację.
W 2008 r. utworzony został Powiatowy
Zespół Ekonomiczny Szkół w Płocku, który prowadzi obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół powiatu płockiego.
Priorytetowym zadaniem powiatu płockiego
w zakresie oświaty było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy pochodzących z obszarów wiejskich, małych miast i środowisk zmarginalizowanych.
Zarząd Powiatu skoncentrował swoje działania na stworzeniu warunków nauki nie odbiegających od standardów w szkołach miejskich. O podjętych przedsięwzięciach najlepiej świadczą zrealizowane w ciągu czterech lat zadania inwestycyjno – remontowe oraz wyposaŜenie szkół i placówek w nowoczesne meble,
sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 7 605 063 zł. Przeprowadziliśmy w latach 2007-2009
modernizację i termomodernizację budynków Zespołu
Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie oraz przebudowaliśmy szkolne obiekty sportowe, zakupiliśmy pomoce dydaktyczne do realizacji praktycznej nauki zawodu, wybudowaliśmy kompleks dwóch boisk sportowych w ramach Programu „Moje boisko - Orlik 2012”
przy Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku.
Przeprowadziliśmy remont budynku szkolnego
wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu
Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

Ponadto w wyniku podjętych przez nas działań
pozyskaliśmy dodatkowe środki finansowe w wysokości 1 249 043 zł. od Ministra Edukacji Narodowej.
WaŜnym wydarzeniem było utworzenie
w 2009 roku Powiatowej Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Płocku. Placówka ta świadczy
pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
dzieciom i młodzieŜy, a takŜe ich rodzicom i nauczycielom niezbędną w procesie wychowawczym.
Osiągnięcia Powiatu Płockiego w zakresie kreowania polityki oświatowej zostały docenione.
W 2007 roku zwycięŜyliśmy w Ogólnopolskim Konkursie Samorząd na „6” w Województwie
Mazowieckim.
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Największą troską otoczyliśmy inicjatywy
integrujące społeczność lokalną oraz kreujące korzystny wizerunek naszego powiatu takie jak: Powiatowy
Dzień Ziemi, Powiatowy Konkurs Piosenki Ekologicznej, Przegląd Zespołów i Kapel Ludowych,
„Szukamy Młodych Talentów”, Regaty śeglarskie.
Tradycyjnie organizowaliśmy kolejne edycje
Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
i Historii Mazowsza.
Jednym z priorytetów naszego samorządu jest
kontynuacja współpracy z organizacjami pozarządowymi w sferze szeroko pojętej kultury.
W promocji powiatu płockiego kierujemy się zasadą upowszechniania i udostępniania wiedzy o historii,
walorach przyrodniczych i turystyczno–kulturowych
powiatu, a takŜe o ludziach zasłuŜonych dla przeszłości
naszego powiatu. Tej aktywności samorządu powiatowego słuŜy wydawany we własnym zakresie Biuletyn „Powiat Płocki” oraz publikacje: „Popatrz jak blisko …”,
„Ta ziemia Cię zauroczy”, „Powiat Płocki i Gminy
2006-2010”, „Z Ziemi Płockiej pod Grunwald” z okazji jubileuszu 600-lecie Bitwy pod Grunwaldem. Na zakończenie trzech kadencji wydaliśmy specjalną publikację „X lat Powiatu Płockiego”, w której podsumowaliśmy pierwszą dekadę działalności naszego Samorządu.
Ponadto politykę informacyjną realizujemy za pomocą
naszej strony internetowej. Prezentujemy się na promocyjnych targach i wystawach.
Promocji przedsiębiorczości powiatu płockiego słuŜy doroczny konkurs „O Kryształowy Kokos”
Starosty Płockiego.
Wyłanianiu twórczych talentów w dziedzinie
literatury i fotografii słuŜą corocznie organizowane
konkursy „O Kryształowe pióro” i „Śladami wielkich wydarzeń na Ziemi Płockiej”.

DuŜym sukcesem promocyjnym jest zrealizowanie dwóch produkcji filmowych „Gościnna Ziemia
Płocka” oraz „Pomni tradycji”.
Od początku funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Płocku zasadniczą dewizą i ambicją
Zarządu Powiatu było, i jest, aby interesanci przychodzący do Starostwa byli zawsze załatwiani sprawnie
i kompetentnie. Chcąc to osiągnąć musieliśmy zadbać
o odpowiednią bazę lokalową. Przeprowadziliśmy
termomodernizację oraz remont elewacji zewnętrznej
budynku Starostwa, a takŜe kapitalny remont weStrona nr 12

wnątrz budynku z instalacją nowej windy, dostosowując warunki obsługi interesantów do nowoczesnych
systemów funkcjonowania administracji publicznej.
WdroŜyliśmy w Starostwie System Zarządzania Jakością uzyskując w 2010 roku certyfikat jakości
wg europejskiej normy EN ISO 9001/2008.
Trwa wdraŜanie systemu Elektronicznego
Obiegu Dokumentów i Elektronicznej Obsługi
Obywateli w Starostwie.
Na zakończenie pragnę w imieniu Zarządu Powiatu serdecznie podziękować wszystkim naszym przyjaciołom, a przede wszystkim Panu Przewodniczącemu
i Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu oraz wszystkim
radnym powiatu płockiego, władzom samorządowym
miast i gmin, Panu Wicestaroście, Sekretarzowi Powiatu
i Skarbnikowi Powiatu, Dyrektorom i pracownikom
Starostwa, Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych słuŜb, inspekcji
i straŜy, za twórczą i konstruktywną współpracę oraz
wspólną realizację zadań powiatu w minionej kadencji.
śyczę Państwu wszelkiej pomyślności w Ŝyciu osobistym i rodzinnym oraz spełnienia nakreślonych celów na
dalszą drogę Ŝycia.
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Jan Ciastek
Wicestarosta

Powiat Płocki rozpoczął IV kadencję pracy samorządowej. Z woli wyborców nowa Rada Powiatu
kadencji 2010-2014 składa się w 41,92% radnych reprezentujących Polskie Stronnictwo Ludowe, w 22,85%
radnych z Prawa i Sprawiedliwości, w 13,4% reprezentujący Komitet Wyborców „Nasz Powiat Nasza
Gmina”, w 11,93% radnych z Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz w 8,42% z Platformy Obywatelskiej.
W liczbach bezwzględnych wyniki wyborcze przedstawiają się następująco:
Polskie Stronnictwo Ludowe
13 mandatów
Prawo i Sprawiedliwość
4 mandaty
Nasz Powiat Nasza Gmina
3 mandaty
Sojusz Lewicy Demokratycznej
2 mandaty
Platforma Obywatelska
1 mandat
W wyborach samorządowych 2010 roku wzięło udział 86 348 wyborców, co stanowi frekwencję
55,21%. Największą frekwencję uzyskały gminy: Słubice - 65,96%, Bielsk - 63,26%, Bulkowo – 62,42%,
Łąck – 60,40%, najniŜszą zanotowano w gminie
Wyszogród – 41,91%.
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W nowej Radzie
Powiatu na 23 radnych, zasiada 1 kobieta ElŜbieta Olendrzyńska, która swój
mandat utrzymuje od
I kadencji, tj. od 1999
roku. W II kadencji
piastowała
funkcję
Członka Zarządu Powiatu, zaś w III kadencji – Wiceprzewodniczącej
Rady
Powiatu.
Mamy jeszcze 6 takich radnych, którzy są od
początku istnienia płockiego samorządu powiatowego.
Są to panowie: Adam Sierocki – Przewodniczący Rady
Powiatu trzecią kadencję i Wiceprzewodniczący Rady
w I kadencji, Lech Dąbrowski i Tomasz Duda – Członkowie Zarządu Powiatu nieprzerwanie od I kadencji,
Adam Bartosiak – Członek Zarządu I i przez 5 miesięcy
III kadencji, a w obecnej kadencji – Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu, Daniel Zaborowski – Wiceprzewodniczący Rady II kadencji i obecnej oraz Henryk Kamiński.

Trzecią kadencję pracują w Radzie Powiatu
panowie: Piotr Zgorzelski – od 29 czerwca 2010 roku
Starosta Płocki, wybrany ponownie w IV kadencji,
Członek Zarządu III kadencji i Tomasz Skorupski
– Wiceprzewodniczący Rady I kadencji (nie był radnym w II kadencji).
Drugą kadencję sprawuje mandat radnego
5 osób: Zbigniew Kisielewski, Marek Moderacki, Andrzej Kuliński, Apolinary Gruszczyński, Wiesław
Woźniak (z przerwą w III kadencji).
Po raz pierwszy w Radzie zasiadło 8 osób:
Marcin Piotrowski, Andrzej Samoraj, Krzysztof Wielec, Paweł Jakubowski, Jarosław Dorobek, Jan Boszko, Wojciech Zmysłowski, Waldemar Zawadzki.
Największą reprezentację w Radzie Powiatu
IV kadencji posiadają gminy: Bielsk i Brudzeń DuŜy
– po 3 radnych, z pozostałych wybrano po jednym lub
2 radnych.
Najstarszy radny ma 65, najmłodszy 33 lata.

Rada Powiatu w Płocku - wyniki wyborów
Głosów waŜnych oddanych
Dane kandydata
na kandydata
%
Nazwisko i
(w skali
Wiek
Gmina
liczba
okręgu
imiona
wyborczego)
Bartosiak
65
Słubice
1089
10,70%
Adam Zdzisław
Boszko Jan
48
Wyszogród
318
7,38%
Ciastek Jan
62
Gąbin
692
6,80%
Dorobek
43
Bodzanów
1198
14,12%
Jarosław
Dąbrowski
57
Stara Biała
1310
20,01%
Lech
Duda Tomasz
49
Staroźreby
687
11,27%
Gruszczyński
51
Mała Wieś
483
11,20%
Apolinary
Jadczak
47
Gąbin
1153
11,33%
Krzysztof*
Jakubowski
67
Słupno
608
7,17%
Stefan**
Kamiński
Nowy
58
653
6,42%
Henryk
Duninów
Kisielewski
Brudzeń
45
314
4,80%
Zbigniew
DuŜy
Kuliński An62
Bodzanów
707
8,34%
drzej Szymon
Moderacki
Brudzeń
50
563
8,60%
Marek Tadeusz
DuŜy
Olendrzyńska
51
Drobin
896
12,87%
ElŜbieta
Piotrowski
Brudzeń
33
485
7,41%
Marcin Hubert
DuŜy
Rozkosz Józef
52
Bielsk
593
8,52%
Jerzy***
Samoraj An33
Drobin
651
9,35%
drzej Wojciech
Sierocki Adam
59
Łąck
1196
11,76%
Skorupski
54
Bulkowo
758
8,94%
Tomasz Marek
Stradomski
57
Staroźreby
1186
19,46%
Józef****
Zaborowski
46
Staroźreby
888
14,57%
Daniel Jan
Zmysłowski
63
Mała Wieś
440
10,21%
Wojciech Józef
Zgorzelski Piotr
47
Bielsk
1853
26,62%
* w związku z wyborem na Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin mandat Radnego
Powiatu sprawuje Waldemar Zawadzki, lat 44 reprezentujący gminę Gąbin
** w związku z wyborem na Wójta Gminy Słupno mandat Radnego Powiatu
sprawuje Wiesław Woźniak, lat 53 reprezentujący gminę Bulkowo
*** w związku z wyborem na Wójta Gminy Bielsk mandat Radnego Powiatu
sprawuje Krzysztof Wielec, lat 49 reprezentujący gminę Drobin,
**** w związku z wyborem na Wójta Gminy Staroźreby mandat Radnego Powiatu
sprawuje Paweł Jakubowski, lat 52 reprezentujący gminę Radzanowo

Największe poparcie w swoim okręgu zdobył Pan Piotr Zgorzelski – 26,62%, który równieŜ
zdobył największą liczbę głosów.
Ponad tysiąc głosów uzyskali równieŜ Lech
Dąbrowski, Adam Sierocki, Adam Bartosiak i Jarosław Dorobek. Wśród nich są teŜ panowie: Krzysztof
Jadczak i Józef Stradomski, którzy ponownie wybrani
do samorządu gminnego oddali mandaty Radnego
Powiatu kolejnym kandydatom ze swoich list.
Po raz trzeci wybieraliśmy burmistrzów
i wójtów w wyborach bezpośrednich.
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ZATRUDNIENIE DLA OSÓB PO 50 ROKU śYCIA

Iwona Sierocka
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy

Zmiana włodarza nastąpiła w 5 gminach: Bodzanowie, Brudzeniu DuŜym, Bulkowie, Małej Wsi
i w Wyszogrodzie.
W 5 gminach kandydaci na wójtów zmagali
się w II turze wyborów 5 grudnia 2010 roku
(Bodzanów, Brudzeń DuŜy, Bulkowo, Mała Wieś
i Radzanowo). Wśród włodarzy w powiecie jedyna
kobieta została wójtem. To wyborcy w gminie Bodzanów postawili na płeć piękną.
W VI kadencji odrodzonych samorządów
miast i gmin w powiecie płockim
• po raz szósty wybrani zostali:
 Stefan Jakubowski – Słupno,
 Józef Stradomski – Staroźreby,
 Sławomir Wawrzyński – Stara Biała,
• po raz czwarty funkcję tę pełnić będzie:
 Zbigniew Białecki – Łąck,
 Krzysztof Jadczak – Gąbin,
 Józef Walewski – Słubice,
• trzecią kadencję włodarzyć będą:
 Mirosław Krysiak – Nowy Duninów,
 Tadeusz Pokorski – Radzanowo,
 Sławomir Wiśniewski – Drobin,
• po raz pierwszy wybrani zostali:
 Andrzej Dwojnych – Brudzeń DuŜy,
 GraŜyna Pietrzak – Bodzanów,
 Gabriel Graczyk – Bulkowo,
 Andrzej Barciński – Mała Wieś,
 Mariusz Bieniek – Wyszogród.
Z wielką dumą i satysfakcją szczycimy się imponującym wynikiem wyborczym Pana Adama Struzika.
W aktualnych wyborach do Sejmiku Województwa uzyskał 85 086 głosów, co stanowi prawie
28% poparcia w skali okręgu. W stosunku do poprzednich wyborów liczba głosów na Marszałka
z Ziemi Płockiej wzrosła o blisko 12 tysięcy głosów.
To najwyŜszy wynik uzyskany w wyborach do sejmików wojewódzkich w Polsce.
Ten wielki sukces Marszałka Adama Struzika
naleŜało odnotować na łamach naszego czasopisma.
Wielkie gratulacje.
Od Redakcji:
Pan Jan Ciastek - od I kadencji pracuje w naszym samorządzie. Tylko w I kadencji nie był radnym, ale od początku
sprawuje funkcję Wicestarosty.
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Osoby po pięćdziesiątym roku Ŝycia naleŜą do
grupy, która wymaga szczególnej ochrony na rynku
pracy. Pomimo, iŜ osoby te mają dosyć bogate doświadczenie zawodowe, gdyŜ rozpoczęły pracę ponad 20 czy
30 lat temu, to jednak napotykają na duŜe trudności
w odnalezieniu się na obecnym rynku pracy, poniewaŜ
w tamtym czasie pracy szukało się w inny sposób. DuŜe
problemy mają zwłaszcza te osoby, które spędziły całe
swoje Ŝycie zawodowe w jednym miejscu zatrudnienia.
Trudność polega na tym, Ŝe bezrobotny nie posiada
doświadczenia w poszukiwaniu zatrudnienia, nie miał
do czynienia ze zmianą pracy, ma nawyki związane
z jedną firmą, zna tylko jej sposób funkcjonowania.
Osobom po pięćdziesiątym roku Ŝycia bardzo trudno odnaleźć się na obecnym rynku pracy, zwłaszcza w momencie, kiedy mają duŜą przerwę w zatrudnieniu. Często takim osobom brakuje siły przebicia, przebojowości,
łatwo się zniechęcają niepowodzeniami, mają niską
samoocenę, nie wierzą we własne moŜliwości, uwaŜają
Ŝe zdecydowanie większe szanse na zatrudnienie mają
młodzi. Rzeczywiście osobom starszym często brakuje
elastyczności i kreatywności w poszukiwaniu pracy.
Ponadto osoby te mają zdecydowanie większe oczekiwania niŜ osoby młode, co wynika z ich doświadczenia
i pewnej pozycji zawodowej.
Często duŜym problemem dla starszych osób
jest stworzenie dokumentów aplikacyjnych, bowiem
są oni przyzwyczajeni do pisania podania o pracę. Dlatego teŜ przedstawienie swojej osoby w kategoriach
umiejętności, zalet czy kwalifikacji staje się trudnością.
Oprócz tego często dochodzi teŜ brak znajomości obsługi komputera, który nieodzownie związany jest z aplikacją. Trudności z technologiami informatycznymi sprawiają, Ŝe dostęp do wielu ofert pracy jest ograniczony,
poniewaŜ pracodawcy coraz chętniej zamieszczają oferty w Internecie i oczekują, Ŝe aplikacje równieŜ będą
wpływały w formie elektronicznej. Jeśli kandydat
do pracy nie posiada takich umiejętności, wówczas rynek pracy bardzo się zawęŜa.
Problemem często jest takŜe fakt, Ŝe zawody
czy stanowiska na których osoby pracowały przez
wiele lat juŜ nie istnieją lub się zdezaktualizowały.
Istnieje potrzeba ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, uczenia się nowych rzeczy, nabywania nowych umiejętności.
Ponadto Pracodawcy boją się zatrudniać osoby
po pięćdziesiątym roku Ŝycia. UwaŜają, iŜ będą korzystać częściej ze zwolnień lekarskich, mają swoje naGRUDZIEŃ 2010
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wyki, które niejednokrotnie nie odpowiadają pracodawcom, wymagają większych zarobków. To wszystko powoduje, iŜ atutem zatrudniania tej kategorii wiekowej bezrobotnych jest pozyskanie refundowanego
stanowiska pracy z Urzędu Pracy.
Dlatego, aby pomóc tym osobom Powiatowy
Urząd Pracy w Płocku przystąpił w 2010 do realizacji
Programu Zwiększającego Aktywność Zawodową
Osób Bezrobotnych w wieku 45/50 plus, na który
pozyskał prawie 2 miliony złotych.
W ramach tego Programu objętych pomocą
zostało na koniec listopada 2010 roku 286 osób:
 w ramach szkoleń 38 osób,
 w ramach staŜu 34 osoby,
 w ramach robót publicznych 184 osoby,
 w ramach doposaŜenia stanowiska pracy 5 osób.
Wśród grupy osób bezrobotnych po 50 roku
Ŝycia znalazło się równieŜ 25 osób, które w momencie
kiedy straciły pracę zawodową, źródło dochodu i pozostawały dosyć długo bez pracy z uwagi na problemy
z jej znalezieniem zdecydowały aby samemu stworzyć
sobie miejsce pracy poprzez rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i otrzymali na ten cel jednorazowe środki w kwocie 19.100 złotych.
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy
w Płocku dołoŜyli wszelkich starań, aby zwiększyć dostęp osób po 50 roku Ŝycia objętych w/w Programem do
odpowiednich dla nich miejsc zatrudnienia na lokalnym
rynku pracy, starali się równieŜ uświadomić pracodawcom, iŜ osoby te posiadają duŜe doświadczenie zawodowe, które moŜe uczynić z nich cennych pracowników.
Obecnie nie wszystkie programy się skończyły
a juŜ Projekt osiągnął 40% efektywności. Jak widać promocja idei aktywności zawodowej wśród osób po 50 roku Ŝycia oraz promowania postaw pracodawców przyjaznych tej grupie osób przyniósł pierwsze rezultaty.

W dniu 30 października 2010 roku odbyło się
uroczyste przekazanie w uŜytkowanie przebudowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dróg
powiatowych:
• nr 2983W Gąbin – Wymyśle Polskie 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

Przekazanie w uŜytkowanie drogi 2983W.

•

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
Z końcem października przekazaliśmy równieŜ do uŜytkowania wyremontowane po powodzi drogi powiatowe:
• nr 5206W Płock - Dobrzyków na odcinku od
km 4+524 do km 7+685 długości 3,161 km
wartości 993.293,89 zł

ROK NA DROGACH

Bogumił Sobieski
Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych

Skończył się rok 2010, wyjątkowy dla drogownictwa w naszym powiecie.
Wyjątkowość polegała na wielkości zrealizowanych robót modernizacyjnych i utrzymaniowych
na drogach w ciągu całego roku.
O kolejnych zrealizowanych zadaniach pisaliśmy w poprzednich biuletynach, stąd uzupełniamy
jedynie informację o zadania zakończone w IV kwartale bieŜącego roku.

Otwarcie wyremontowanych po powodzi dróg.

•
•

nr 2979W Borki –Troszyn Polski na odcinku
od km 0+500 do km 4+393 długości 3,893 km
wartości 888.435,72 zł
nr 2980W Nowosiadło - Troszyn Polski od km
0+000 do km 6+526 wartości 2 377 266,23 zł
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Droga Nowosiadło-Troszyn po przebudowie.

•

nr 6915W Wymyśle Polskie – Nowosiadło
– Piotrkówek - Iłów na odcinku od km 2+500
do km 8+500 długości 6,000 km wartości
1.057 876,64 zł
• nr 2981W Nowosiadło – Wiączemin Polski
na odcinku od km 0+000 do km 2+373
długości 2,373 km wartości 393.108,89 zł
Powiat Płocki w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011” uzyskał dofinansowanie
przebudowy drogi powiatowej nr 2924W BulkowoGóra na odcinku od km 0+000 do km 4+810 w wysokości 50 % planowanych kosztów tj. 2 000 000,00 zł.
Projekt ten jest drugim etapem przebudowy kończącym zadanie pn. ,,Przebudowa (modernizacja) drogi
powiatowej nr 2924W Bulkowo - Góra na odcinku
od km 0+000 do km 11+369”. Partnerem przy
realizacji projektu jest Gmina Bulkowo która zgodnie
z podpisaną umowa partnerską będzie partycypować
w 25 % kosztów wykonania zadania.
W grudniu Powiat zakupił i przekazał Zarządowi Dróg Powiatowych dwa samochody cięŜarowo
- osobowe z podwójną kabiną i skrzynią ładunkową
marki Citroen Jumper za kwotę 172.000,00 zł. Samochody mają ładowność 1340 kg i przystosowane
są do przewozu 7 osób. Wykorzystywane będą przez
Bazy drogowe Nr 1 w Sikorzu oraz Nr 3 w Gąbinie
do wykonywania robót związanych z bieŜącym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ich patrolowania.

Ostateczne efekty rzeczowe zrealizowanych
w 2010 r. robót na drogach powiatowych to:
• modernizacja 8 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 23,256 km i wartości 18 006 978,04 zł
• odnowy nawierzchni na 9 odcinkach dróg o łącznej długości 14,195 km i wartości 2 251 868,18 zł.
• przebudowa mostu w m. Białkowo o wartości
197 692,66 zł
• remonty (odnowy nawierzchni) dróg uszkodzonych
w czasie powodzi o łącznej długości 21,953 km
i wartości 5 709 981,37 zł
Łącznie wydatki w 2010 r. wraz z robotami
utrzymaniowymi w tym zimowym utrzymaniem dróg
wyniosły 30.211.657,00 zł.
Ten imponujący ostateczny wynik był moŜliwy dzięki wsparciu naszego budŜetu środkami
zewnętrznymi a w tym w szczególności:
• środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
• środkami z Narodowego Programu Przebudowy
dróg Lokalnych,
• środkami gmin w ramach umów partnerskich,
• środkami pochodzącymi z rezerwy Ministra
Finansów.
Podstawą jednakŜe realizacji planów były
obligacje wyemitowane przez powiat z przeznaczeniem na drogownictwo.

EURO DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

Anna Janiszewska
Dyrektor
Wydziału Rozwoju
i Funduszy Strukturalnych

Pod takim hasłem w dniu 14 grudnia 2010 r.
w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyło się seminarium na temat pozyskiwania dotacji unijnych
na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Seminarium zorganizowaliśmy we współpracy ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Skierowane było do wszystkich, którzy mają pomysł
na inwestycje w swojej firmie, ale mają problem
z jej sfinansowaniem. Celem spotkania było dostarczenie firmom wiedzy na temat moŜliwości pozyskania funduszy unijnych na finansowanie inwestycji
- pozyskania kapitału na rozwój firm, jak równieŜ
nawiązania kontaktów z przedstawicielami funduszy
poręczeniowych i poŜyczkowych.

Starosta Piotr Zgorzelski przekazuje klucze do samochodów
słuŜących bieŜącemu utrzymaniu dróg powiatowych.
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zainteresowała informacja o unijnych środkach
na rozwój firmy polecamy bezpłatne usługi Punktu
Konsultacyjnego w Płocku, (ul. 1 Maja 12/44) prowadzone w ramach projektu realizowanego przez
Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.
Zainteresowanie uczestników spotkania prezentowanymi informacjami pozwala sadzić, Ŝe to dobra forma przekazywania informacji i jest pozytywnym
wkładem w rozwój płockich przedsiębiorstw.

STAROSTWO INWESTUJE W PRACOWNIKÓW

Zasady bezpośredniego wsparcia małych
i średnich przedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 3.1.2 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” przedstawił
Marcin Idziak przedstawiciel Punktu Konsultacyjnego w Płocku. Pan Dariusz Korociński- ekspert PKPP
Lewiatan zachęcał przedsiębiorców do unowocześniania produkcji z wykorzystaniem pieniędzy unijnych
na innowacyjne rozwiązania. Na temat inwestowania
w kapitał ludzki, podnoszenia kwalifikacji pracowników i wiedzy samych przedsiębiorców przy wykorzystaniu unijnych środków mówiła Pani Ewa Pietrzak
– Kierownik Regionalnego Ośrodka Europejskiego
Funduszu Społecznego w Płocku. Pomoc przedsiębiorcom w pozyskaniu kredytów bankowych na realizację zamierzeń inwestycyjnych zaoferował – Krzysztof Łukomski przedstawiciel Banku Gospodarki
śywnościowej a Pani Halina Rudka - Kierownik
biura Terenowego Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa przedstawiła zebranym zasady korzystania z poŜyczek oferowanych w ramach realizowanego na Mazowszu programu „MIŚ”.

Gospodarzami seminarium byli Wicestarosta Jan Ciastek i Przewodniczący Rady Adam Sierocki.

Seminarium dostarczyło przedsiębiorcom
wiedzy i praktycznych wskazówek na temat skutecznego aplikowania o środki unijne, popartych
przykładami i wnioskami z minionych naborów.
Przedsiębiorcy mieli moŜliwość wymiany poglądów,
opinii z własnych doświadczeń. Wszystkich, których

Starostwo Powiatowe w Płocku rozpoczęło
od września 2010 r. realizację projektu pn. „Wykwalifikowany pracownik – lepsza jakość świadczonych
usług w Starostwie Powiatowym w Płocku”. Środki
pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu V- Działanie 5.2 Wzmocnienie
potencjału administracji samorządowej Poddziałanie
5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Celem projektu jest poprawa jakości usług
publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Płocku poprzez przeszkolenie 80 pracowników
Starostwa Powiatowego w Płocku w 10 szkoleniach
kierunkowych. Wśród szkoleń realizowane są między innymi: studia podyplomowe dla pracowników
w zakresie prawa administracyjnego oraz roczne
kursy z języka angielskiego i niemieckiego. Część
szkoleń m.in. z Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz prawa samorządowego została juŜ zrealizowana. Do końca realizacji projektu, przewidzianego
na 29 lutego 2012, załoŜono przeszkolenie pracowników min. w dziedzinie komunikacji interpersonalnej,
obsługi klienta negocjacji i mediacji. Ponadto przewidziano blok szkoleń dla grupy pracowników po
45 roku Ŝycia ukierunkowany na identyfikację zjawiska wypalenia zawodowego oraz zniwelowanie
jego skutków, przy uŜyciu technik motywacyjnych.
Poza zajęciami stacjonarnymi realizowany będzie cykl
szkoleń wyjazdowych obejmujących tematyką savoirvivre w urzędzie, rozwiązywanie konfliktów oraz
techniki radzenia sobie ze stresem. Rezultatem wdroŜenia załoŜeń projektowych jest funkcjonowanie
Biura Obsługi Klienta, gdzie interesanci mogą
składać dokumenty i uzyskiwać informacje na temat zakresu spraw załatwianych oraz postępu rozpatrywanych. Biuro zbiera informacje na temat poziomu satysfakcji klienta, co pozwala na bieŜący monitoring jakości świadczonych usług. Dodatkowym
elementem wynikającym z realizacji projektu jest
utworzenie i wdroŜenie nowej strony internetowej
urzędu.
Całość załoŜonych do realizacji lub realizowanych zadań ma na celu wzmocnienie potencjału Starostwa Powiatowego w Płocku w zakresie podniesienia
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wiedzy i umiejętności zasobów kadrowych urzędu
oraz poprawę jakości obsługi obywateli. Aby praca
urzędnika oparta była na solidnych podstawach opracowany i wdroŜony zostanie Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Płocku. Będzie
on przede wszystkim zbiorem norm i zasad, ale równieŜ znajdą się w nim wytyczne dotyczące rozwiązywania problemów etycznych. WyraŜone w nim wartości oraz odpowiednie przepisy będą dotyczyć wszystkich pracowników Starostwa. Kodeks będzie formułował określone oczekiwania i wymogi. Dobre imię
naszego urzędu moŜemy chronić wyłącznie przez nienaganne prowadzenie działalności i ścisłe przestrzeganie przepisów prawa.

Szkolenie pracowników SP w Płocku w ramach Kodeksu Prawa
Administracyjnego.

Zakładane rezultaty projektu to:
 poprawa standardów obsługi klienta dzięki podniesieniu poziomu wiedzy kadry urzędniczej,
 poprawa przepływu informacji i koordynacji pomiędzy wydziałami w urzędzie,
 nabycie, uzupełnienie i odświeŜenie kompetencji
zawodowych podstawowych i specjalistycznych,
 rozwinięcie umiejętności budowania wizerunku
JST w oczach społeczności lokalnej poprzez
wdroŜenie Kodeksu Etyki Pracowników Starostwa
Powiatowego w Płocku.
Anna Janiszewska
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Strukturalnych
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„AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE PŁOCKIM”

Małgorzata Lewandowska
Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie

Powiat Płocki i Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Płocku w roku 2010 juŜ po raz trzeci byli
realizatorami projektu systemowego pod nazwą „Aktywna integracja w powiecie płockim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków
Powiatu Płockiego.
Projekt był adresowany do:
• osób korzystających z pomocy społecznej z terenu
powiatu,
• osób niepełnosprawnych i osób nieaktywnych
zawodowo ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny – w wieku 15-64 lat
– NOWOŚĆ W PROJEKCIE,
• pełnoletnich wychowanków zastępczych form
opieki oraz młodzieŜy przebywającej w zastępczych formach opieki - w wieku 15-25 lat,
• otoczenia osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym, przez co rozumie się osoby mieszkające
we wspólnym gospodarstwie domowym, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz osoby
zamieszkujące lub zatrudnione w środowisku osób
wykluczonych społecznie.
Głównym celem w/w projektu była integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
i osób usamodzielniających się bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych zagroŜonych
wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Osiągniecie tego celu umoŜliwiła realizacja celów
szczegółowych:
• udzielanie wsparcia w podnoszeniu umiejętności
wejścia na rynek pracy,
• przezwycięŜanie barier w zatrudnieniu,
• wspieranie indywidualne i środowiskowe z zastosowaniem aktywnej integracji, pracy socjalnej
oraz działań o charakterze środowiskowym.
Do udziału w projekcie przyjęto w sumie 60 osób.
W maju, czerwcu i lipcu beneficjenci projektu brali
udział w spotkaniach z zakresu poradnictwa specjalistycznego. Porad udzielali psycholog, doradca
zawodowy i prawnik.
07 lipca 2010 w Rolniczym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stanisławowie w ramach projektu
odbyło się spotkanie szkoleniowo-integracyjne. SpoGRUDZIEŃ 2010
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tkanie było skierowane do osób nieaktywnych zawodowo z powodu 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 m.in. z przejaŜdŜek konnych, samodzielnego pieczenia chleba i pizzy, oraz zabaw oferowanych przez klauna.

19 września 2010 roku w Bielsku odbył się
po raz trzeci Środowiskowy Piknik Integracyjny dla
osób niepełnosprawnych ich otoczenia, oraz dla osób
usamodzielnianych z rodzin zastępczych. Pan Piotr
Zgorzelski - Starosta Płocki objął przedsięwzięcie
honorowym patronatem. Piknik rozpoczęła uroczysta
msza święta w intencji osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych w kościele pw. Jana Chrzciciela w Bielsku. Po mszy św. zaproszeni goście przemaszerowali
na plac przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bielsku.

Turnusy
W ramach tegorocznego projektu jego uczestnikom zaproponowany został udział w turnusie rehabilitacyjnym. Pierwsza grupa 21 uczestników pojechała
w sierpniu do Ośrodka Rehabilitacyjno – wczasowego
„EWA” w Ustce.
Drugi turnus odbył się w Ośrodku rehabilitacyjno – wypoczynkowym „NATALIA” w Niechorzu
w dniach 16-23 września. Uczestniczyło w nim
w sumie 25 osób.
Ponadto w sierpniu i we wrześniu beneficjenci
skorzystali z rehabilitacji w Płockim Zakładzie Opieki
Zdrowotnej oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.
We wrześniu odbyły się dwie imprezy integracyjne.
11 września 2010 roku w Rodzinnym Domu
Dziecka Nr 1 w Nowym Bronowie po raz trzeci odbyła się impreza integracyjna dla rodzin zastępczych
i ich otoczenia. W spotkaniu wzięło udział ok. 150
osób. Celem spotkania była promocja rodzicielstwa
zastępczego. W trakcie imprezy jej uczestnicy korzystali z bogatej oferty konkursów, zabaw, gier itd.

Część artystyczną rozpoczął występ Orkiestry
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Bielsku. Ponadto wystąpili m.in. grupa cygańska Romen, zespół Quest,
zespół „NA WCZORAJ” z Domu Pomocy Społecznej
w Nowym Miszewie.
Podczas trwania imprezy czynny był ambulans do pobierania krwi, punkt pomiaru ciśnienia i zawartości
cukru we krwi. Polski Czerwony KrzyŜ w Płocku
zaprezentował równieŜ pierwszą pomoc medyczną
na fantomach. Nad bezpieczeństwem uczestników
od strony medycznej czuwała Maltańska SłuŜba
Medyczna.
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Ponadto czynne były punkty informacyjne:
• PUP w Płocku,
• WUP Filia w Płocku,
• KRUS,
• Fundacji „PoŜywienie - Darem Serca” w Warszawie,
• Banku śywności,
• Poczty Polskiej,
• OHP w Płocku.
Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz domy pomocy
społecznej z terenu powiatu wystawiły wyroby rękodzieła swoich podopiecznych z moŜliwością dokonania ich zakupu.
Nie zabrakło takŜe dobrego jedzenia oraz licznych atrakcji dla dzieci, w tym malowania twarzy,
doczepiania kolorowych włosów, karuzel, dmuchanych zjeŜdŜalni, trampoliny, przejaŜdŜki doroŜką.
Atrakcję stanowił teŜ pokaz motocykli.
Organizatorzy nie zapomnieli równieŜ o osobach niepełnosprawnych z terenu powiatu, którzy
z powodu powodzi i osobistej tragedii, którą ta spowodowała nie mogli wziąć udziału w imprezie. Pod
nadzorem pracowników Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Płocku przeprowadzono kwestę na rzecz tych osób. Pieniądze do puszek zbierali
gimnazjaliści z gminy Bielsk. Do puszek kwestorskich
zebrano łącznie kwotę 1.691,73 zł.
W ramach projektu Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Płocku umoŜliwiło swoim
beneficjentom ukończenie kursów zawodowych.
Kursy dla beneficjentów są bezpłatne.
 kurs dający uprawnienia kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym - ukończyły 2 osoby
 kurs komputerowy na poziomie podstawowym
i średniozaawansowanym - ukończyła 1 osoba
 kursy prawa jazdy kat. B - ukończyło 12 osób,
 kurs prawa jazdy kat. B w przystosowanym pojeździe – ukończyła 1 osoba niepełnosprawna
 kursy językowe - angielski i niemiecki - ukończyło 5 osób
 kurs obsługi kasy fiskalnej - ukończyły 2 osoby
 kurs modelacji paznokci akrylowych - ukończyły
2 osoby
W sumie: 25 osób

Władze powiatu płockiego przywiązują duŜą
wagę do problematyki ekologii. Dokładają wiele starań, aby chronić bogatą przyrodniczo i krajobrazowo
Ziemię Płocką, utrzymywać wysokie standardy jakości
powietrza, wód, powierzchni ziemi dla rozwoju między innymi rekreacji, turystyki, a takŜe w celu zachowania jej zasobów dla przyszłych pokoleń. Dano temu
wyraz uchwalając 22 września 2010 r. „Program
ochrony środowiska w powiecie płockim na lata 20112015 z perspektywą do roku 2018”.
W celu zapoznania społeczeństwa z Programem
Starosta Płocki w dniu 21 października 2010 r. w sali konferencyjnej
Centrum
Rekreacyjno-Szkoleniowym
„śAWAKOL” w Gąbinie, zorganizował spotkanie z mieszkańcami gmin: Gąbin, Słubice, Łąck, Nowy Duninów.
Jako pierwszy głos zabrał Starosta Płocki
Piotr Zgorzelski, który w swoim wystąpieniu nawiązał do działań prowadzonych przez Starostwo na rzecz
ochrony środowiska. Prowadzący spotkanie Dyrektor
Wydziału Rolnictwa i Środowiska Marek Pietrzak, po
powitaniu zaproszonych gości oraz licznie przybyłych
mieszkańców gmin, przedstawił program spotkania.

W ramach pomocy rzeczowej 5 wychowanków zastępczych form opieki przy pomocy pracownika socjalnego PCPR dokonali według własnych
potrzeb zakupu mebli, sprzętu AGD. Najczęściej
były to lodówki, pralki, kuchnie, odkurzacze,
komody, meblościanki, kanapy, biurka, szafy.
Realizację projektu zakończyła konferencja
w dniu 02.12.2010 r. mająca na celu podsumowanie
podjętych działań.

Wicestarosta Jan Ciastek przybliŜył zgromadzonym osiągnięcia Powiatu Płockiego w ostatnim
dziesięcioleciu, szczególnie podkreślają rozmiar i znaczenie inwestycji w oświacie, pomocy społecznej ale
przede wszystkim w drogownictwie.
Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska
Marek Pietrzak przedstawił najwaŜniejsze cele i priorytety ekologiczne, program działań oraz uwarunkowania realizacyjne „Programu ochrony środowiska
w powiecie płockim na lata 2011-2015 z perspektywą
do roku 2018”.
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SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMIN: GĄBIN, SŁUBICE,
ŁĄCK, NOWY DUNINÓW

Marek Pietrzak
Dyrektor Wydziału
Rolnictwa i Środowiska
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Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Małgorzata KrzyŜanowska w swoim wystąpieniu
podkreśliła wysoką jakość merytoryczną programu.
Po wystąpieniach rozpoczęła się dyskusja podczas której głos zabrali mieszkańcy, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz zaproszeni goście.
W trakcie trwania spotkania moŜna było oglądać wystawę zorganizowaną przez GostynińskoWłocławski Park Krajobrazowy.

niesegregowanych odpadów zebranych z terenu miasta
Płocka i powiatu płockiego.
Podsumowanie Kampanii odbyło się 4 listopada w Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowym śawakol
w Gąbinie. Konferencje poprowadzili: Janina Kawałczewska – Wiceprezes RCEE w Płocku oraz Marek
Pietrzak – dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska
Starostwa Powiatowego w Płocku. Uczestnicy zostali
powitani przez Panów: Jana Ciastka – Wicestarostę
i Ludwika Ryncarza – Prezesa RCEE w Płocku.
W dalszej części wysłuchano wystąpień dr Witolda Lenarta z Uniwersytetu Warszawskiego dotyczących
zmian klimatu oraz pana dr Zbigniewa Karaczuna, który
przedstawił problemy stwarzane przez energetykę konwencjonalną w kontekście rozwoju zrównowaŜonego.

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2010

W ramach współpracy Powiatu Płockiego
z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej
w Płocku przeprowadzono kolejną, coroczną kampanię „Sprzątanie Świata 2010” pod hasłem „Czyste
Mazowsze - warunkiem zachowania bioróŜnorodności”. Honorowy patronat nad Kampanią objęli:
Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan
Adam Struzik i Prezes Fundacji „Nasza Ziemia”
Pani Mira Stanisławska-Meysztowicz.

Na zakończenie konferencji ogłoszono wyniki konkursów
ekologicznych: pn. „Mamy pomysł wykorzystajmy
odpady”, „Czyste Mazowsze” oraz „Najciekawsze
miejsce w mojej okolicy”. Laureaci otrzymali atrakcyjne
nagrody.
Marek Pietrzak
Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska
ROZSZERZENIE TERENU DZIAŁANIA POWIATOWEJ
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PŁOCKU

W ramach akcji nie tylko sprzątano lasy, miasta,
wsie, rzeki ale odbywały się równieŜ happeningi, konkursy, pikniki oraz innego rodzaju imprezy towarzyszące, promujące ochronę przyrody i słuŜące edukacji ekologicznej. W Kampanii udział wzięli przedszkolaki,
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, wychowankowie specjalnych ośrodków
szkolno-wychowawczych, świetlic środowiskowych.
Ruszyli w teren z workami, zbierając odpady w miejscach uzgodnionych z organizatorami. W ramach XVII
edycji „Sprzątania Świata” Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych w Kobiernikach przyjął łącznie 34,46 ton

Mariola Duda
Dyrektor Powiatowej
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Płocku
Od 1 stycznia 2011 roku na mocy decyzji
Zarządu Powiatu Płockiego z dnia 18 maja 2010 roku
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Płocku obejmować będzie dobrowolną i bezpłatną
pomocą psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną
równieŜ dzieci i młodzieŜ w wieku od urodzenia
do 19 roku Ŝycia z terenu, który obejmuje przedszkola,
szkoły i inne placówki oświatowe na obszarze gmin
powiatu płockiego, korzystających do tej pory z pomocy
psychopedagogicznej w Poradni PsychologicznoStrona nr 21
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Pedagogicznej w Gostyninie, tj.: Gąbin, Łąck, Nowy
Duninów i Słubice.
W związku z powyŜszym, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób szukającym specjalistycznej pomocy, podaję dane do kontaktu oraz ofertę PPPP na rok szkolny 2010/2011.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Płocku jest publiczną placówką oświatowo
– wychowawczą. Poradnia jest placówką ogólnodostępną, a korzystanie z jej usług jest dobrowolne
i nieodpłatne.
Dane do kontaktu
Adres: Powiatowa Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna w Płocku
09 – 407 Płock, ul. Otolińska 21, pokój 311
Adres do korespondencji: jak wyŜej
tel. (24) 364 02 00 fax. (24) 364 02 06
e-mail: pppp.plock@gmail.com
Siedziba Powiatowej Poradni PsychologicznoPedagogicznej jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.
Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku
w godz. 800- 1800
Poradnia zatrudnia:
• pracowników pedagogicznych, do których naleŜy: 5 psychologów, 5 pedagogów, 3 logopedów;
• lekarza konsultanta;
• pracowników administracji (2 osoby) i obsługi
(1 osoba).
OFERTA PORADNI NA ROK SZKOLNY
2010/2011 obejmuje następujące działy:
I. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (w wieku
0 - 6 lat)
Gdy rodzice zauwaŜają, Ŝe ich małe dziecko
rozwija się nieprawidłowo bądź jest niepełnosprawne
- mogą skorzystać z naszej pomocy.
Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka
od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia
nauki w szkole poprzez odpowiednie usługi i świadczenia psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne.
Celem tej kompleksowej pomocy jest:
• usprawnianie dziecka i przezwycięŜanie zaburzeń w jego rozwoju,
• wspieranie rodziny,
• stwarzanie moŜliwości funkcjonowania dziecka
w grupie rówieśniczej.
Pierwszym etapem jest wydanie dziecku opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
po złoŜeniu przez rodzica wniosku do Zespołu Orzekającego Poradni. Opinię wydaje się na podstawie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej
przeprowadzonej w Poradni oraz analizy dokumentacji
medycznej.
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Zakres wczesnego wspomagania jest uzaleŜniony od potrzeb rozwojowych dziecka i moŜe dotyczyć:
• rozwoju motorycznego,
• stymulacji polisensorycznej,
• rozwoju mowy i języka,
• orientacji i poruszania się w przestrzeni,
• rozwijania umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.
Pomoc dla rodziców:
• udzielanie informacji na temat nieprawidłowości
rozwojowych, w tym odpowiadanie na róŜne
nurtujące pytania,
• udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań poŜądanych w kontaktach
z dzieckiem,
• wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy
rodzicem a dzieckiem, wsparcie w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawności dziecka,
• pomoc w rozpoznawaniu zachowań dziecka
i utrwalaniu właściwych reakcji na nie,
• prowadzenie konkretnych porad i konsultacji, instruktaŜ w zakresie działań terapeutyczno – rehabilitacyjnych prowadzonych przez rodziców w domu,
• pomoc w przystosowaniu warunków środowiska
domowego do potrzeb dziecka i zakupie odpowiednich pomocy,
• udzielanie wsparcia emocjonalnego w sytuacjach kryzysowych.
Pomoc dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek wspierających rozwój małego dziecka:
• prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej na temat funkcjonowania dziecka o zaburzonym rozwoju psychoruchowym,
• obserwowanie dzieci przejawiających róŜne dysfunkcje rozwojowe na terenie przedszkola w celu jak najszybszego wyselekcjonowania i zdiagnozowania występujących nieprawidłowości,
• wydawanie opinii na podstawie diagnozy o potrzebie pomocy psychologicznej, pedagogicznej,
logopedycznej na terenie przedszkola,
• indywidualne konsultacje i porady dla nauczycieli,
• pomoc nauczycielom w doborze odpowiednich
metod pracy, konstruowaniu indywidualnych
programów terapeutyczno - edukacyjnych.
Gotowość do rozpoczęcia spełniania obowiązku
szkolnego u dzieci w wieku 6-7 lat
Diagnoza dojrzałości szkolnej, tj. gotowości
dziecka do rozpoczęcia spełniania przez nie obowiązku
szkolnego moŜe być dokonana w Poradni na wniosek rodziców lub placówki oświatowej - ale równieŜ za zgodą
rodziców i opiera się o wyniki specjalistycznych badań:
• psychologicznych,
• pedagogicznych,
• logopedycznych.
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Przy ocenie gotowości dziecka do rozpoczęcia systematycznej nauki bierze się pod uwagę jego dojrzałość:
fizyczną, umysłową, społeczną i emocjonalną.
W trakcie przeprowadzanych badań diagnozuje się:
• poziom funkcjonowania intelektualnego dziecka, w tym poziom rozwoju procesów: myślenia,
pamięci, uwagi, percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo - ruchowej oraz poziom rysunku;
• poziom rozwoju społeczno - emocjonalnego
dziecka, w tym umiejętności do nawiązywania
kontaktu, motywację i zaangaŜowanie w wykonywane czynności, współdziałanie z osobą dorosłą oraz rówieśnikami, zainteresowanie nauką,
równowagę emocjonalną i odporność na sytuacje stresowe, adekwatność reakcji emocjonalnej
do sytuacji, samodzielność i zaradność w roŜnych sytuacjach społecznych,
• poziom rozwoju mowy i umiejętności językowe
dziecka;
• poziom percepcji słuchowej i umiejętności fonologicznych;
• zdolności analizy i syntezy wzrokowej na materiale wzrokowym;
• umiejętności czytania i pisania;
• sprawność grafomotoryczną i lateralizację;
• poziom wiadomości i umiejętności matematycznych oraz poziom myślenia operacyjnego.
W ocenie pełnej dojrzałości szkolnej istotny
jest takŜe; dobry ogólny stan zdrowia dziecka i odpowiednia wydolność psychofizyczna, prawidłowe funkcjonowanie zmysłów wzroku i słuchu, dobra sprawność ruchowa i manualna.
Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają na:
1) Stwierdzenie gotowości do spełniania przez dziecko
obowiązku szkolnego i w razie potrzeby (niewielkich trudności) objęcie go pomocą psychologiczno
- pedagogiczną w przedszkolu lub w szkole na zajęciach zespołu korekcyjno - kompensacyjnego.
2) Stwierdzenie braku gotowości do spełniania przez
dziecko obowiązku szkolnego - odroczenie obowiązku szkolnego.
3) Stwierdzenie gotowości do wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej – przyśpieszenie obowiązku szkolnego.
W kaŜdym z trzech wyŜej wymienionych przypadków
rodzice mogą uzyskać opinie na piśmie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
W zakresie oceniania dojrzałości szkolnej
dzieci Poradnia współpracuje z przedszkolami i szkołami poprzez:
• prowadzenie obserwacji oraz pomoc w diagnozowaniu dzieci przez nauczycieli na terenie placówek,
• konsultacje z nauczycielami w sprawie indywidualnych przypadków dzieci, głównie w zakre-

sie organizowania dla nich odpowiedniej formy
pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
• prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej na terenie Poradni mającej na celu pomoc w osiąganiu przez dziecko
gotowości szkolnej.
Terminy badań:
1) Diagnoza przyczyn trudności w realizacji wymagań stawianych dziecku w czasie rocznego przygotowania go do szkoły - w kl. „0”: wrzesień
- kwiecień.
2) Diagnoza pełnej gotowości szkolnej: maj – lipiec.
II. Uczniowie szkól podstawowych
Formy pomocy dzieciom:
1. Diagnoza pedagogiczna i psychologiczna dzieci
w celu ustalenia przyczyn trudności w nauce
szkolnej i/lub zachowaniu.
2. Obserwacja dzieci na terenie szkół w celu wykrycia nieprawidłowości w rozwoju dzieci i kierowanie ich na pełne badania w Poradni.
3. Kierowanie dzieci na badania specjalistyczne
i konsultacje medyczne (laryngolog, neurolog,
psychiatra dziecięcy, okulista, audiolog).
4. Wydawanie opinii psychologiczno-pedagogicznych.
5. Wydawanie orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego.
6. Kwalifikowanie dzieci do róŜnych form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły
(zajęcia korekcyjno-kompensacyjne).
7. Prowadzenie terapii psychologicznej i pedagogicznej
dzieci z trudnościami dydaktycznymi i/lub emocjonalnymi w oparciu o zalecenia postdiagnostyczne.
8. Prowadzenie terapii psychologicznej dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.
Formy pomocy rodzicom:
1. Przekazanie wniosków i zaleceń w oparciu
o wcześniejszą diagnozę psychologiczno-pedagogiczną i/lub logopedyczną.
2. Udostępnianie materiałów dydaktycznych do pracy z dzieckiem w domu.
3. Udzielanie porad i wskazówek rodzicom.
4. Prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.
Formy współpracy z nauczycielami:
1. Wygłaszanie prelekcji stosownie do zgłaszanych
potrzeb.
2. Pomoc w opracowaniu odpowiedniego indywidualnego programu naprawczego lub wspomagającego rozwój dziecka.
3. Konsultacje w sprawie kwalifikowania dzieci
na badania psychologiczno-pedagogiczne i logopedyczne oraz postawienia pełnej diagnozy.
4. Wymiana informacji na temat trudności i postępów dzieci oraz ustalanie jednolitego kierunku
dalszych działań naprawczych i wspomagających.
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III. Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Uczniowie:
1. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna.
2. Opiniowanie.
3. Terapia pedagogiczna młodzieŜy z ogólnymi trudnościami w nauce, trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia), specyficznymi trudnościami nauce matematyki (dyskalkulia) oraz uczniów z zaburzeniami koncentracji
uwagi, nadpobudliwością psychoruchową.
4. Terapia psychologiczna uczniów z róŜnymi zaburzeniami i deficytami osobowościowymi oraz
rozwojowymi.
5. Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych.
Nauczyciele i wychowawcy:
1. Dostarczanie nauczycielom i wychowawcom róŜnorodnych materiałów oraz literatury do indywidualnej pracy z uczniami z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi.
2. Udzielanie wskazówek dotyczących prawidłowej
organizacji nauki oraz warunków skutecznego
uczenia się w pracy z uczniami wykazującymi
trudności w nauce.
3. Prelekcje, wykłady dla Rad Pedagogicznych, popularyzujące wiedzę psychologiczną i pedagogiczną dotyczącą zaburzeń rozwojowych i ich
wpływu na róŜne aspekty nauki szkolnej.
4. Konsultacje indywidualne.
5. Współpraca z psychologami i pedagogami szkolnymi.
Rodzice:
1. Omawianie wyników badań przeprowadzonych
w poradni.
2. Przekazywanie
zaleceń
postdiagnostycznych
po przeprowadzonych badaniach psychologicznopedagogicznych.
3. Ukierunkowywanie oddziaływań rodziców mających
na celu prawidłową stymulację rozwoju uczniów.
4. Dostarczanie literatury fachowej dotyczącej interesujących zagadnień i problemów.
5. Konsultacje indywidualne.
6. Porady bez badań.
7. Prelekcje i wykłady na tematy zgodne z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego.
8. Pisanie opinii wydawanych na prośbę rodzica
m.in. na komisję lekarską, do sądu.
9. Prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.
IV. Poradnictwo zawodowe
oferuje uczniom:
1. pomoc w świadomym wyborze kierunku kształcenia
oraz zawodu, zgodnego z predyspozycjami na podstawie indywidualnych i grupowych badań uczniów,
2. organizowanie warsztatów z zakresu poprawnego
sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV, list
motywacyjny),
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symulacje rozmów kwalifikacyjnych,
pomoc uczniom z problemami zdrowotnymi
w podjęciu decyzji o kierunku kształcenia oraz
wyborze zawodu,
5. udostępnianie informacji o zawodach oraz szkołach wyŜszych,
6. program zajęć warsztatowych dla młodzieŜy,
zapobiegający wyuczeniu negatywnej postawy
wobec pracy,
7. program dla uczniów „Jak nie zostać bezrobotnym
absolwentem”,
8. prowadzenie zajęć grupowych mających na celu pomoc uczniom w podjęciu decyzji edukacyjnych i zawodowych jak równieŜ zajęć z zakresu aktywnego
poszukiwania pracy oraz wejścia na otwarty rynek
pracy,
9. organizowanie zajęć warsztatowych z zakresu
m.in. asertywności, efektywnej komunikacji,
radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem.
oferuje nauczycielom:
1. współpraca z nauczycielami w zakresie prowadzenia orientacji zawodowej w szkołach,
2. przekazywanie wychowawcom scenariuszy godzin
wychowawczych w kontekście poradnictwa zawodowego,
3. szkolenia rad pedagogicznych mające na celu
promowanie rozwoju poradnictwa zawodowego
w formie Biur Karier funkcjonujących w szkołach,
4. pomoc w rozpowszechnianiu znaczenia trafnego
wyboru zawodu oraz wpływ decyzji zawodowych
na przyszłość uczniów.
oferuje rodzicom:
1. prowadzenie spotkań dla rodziców w szkołach
dotyczących zagadnień związanych z planowaniem kariery zawodowej przez ich dzieci,
2. program „Kariera mojego dziecka” - warsztaty
mające na celu przekazanie informacji rodzicom
w jaki sposób mogą pomóc swoim dzieciom
w wyborze zawodu,
3. organizowanie spotkań informacyjnych dla rodziców odnośnie struktury szkolnictwa, zasad rekrutacji uczniów do szkół, kierunków kształcenia,
4. udostępnianie informacji o sytuacji na rynku pracy,
5. przekazywanie informacji na temat „zawodów
przyszłości.
Druki wniosków w sprawach udzielania pomocy
psychopedagogicznej i logopedycznej dostępne
są w siedzibie Poradni oraz na stronie internetowej pod
adresem: www.powiat-plock.pl
Dzieci z wadami słuchu, niedosłyszące, z wadami wzroku,
niedowidzące, z autyzmem powinny zgłaszać się pod
opieką rodziców/lub opiekunów na specjalistyczne badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 dla
Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Płocku, ul. 21 stycznia 7, tel. 24 367-23-22 lub 24 367- 23-23
3.
4.
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II. Z KART HISTORII I PROMOCJI ZIEMI PŁOCKIEJ
SERCE NASZEJ GMINY
IX ZJAZD ABSOLWENTÓW LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GĄBINIE

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

Dzisiejsze spotkanie to trochę „Rozmów
w toku”, wieczorem „Tańca z gwiazdami”, a jak atmosfera będzie sprzyjająca, to moŜe nawet usłyszymy
„Jak oni śpiewają” – witała gości prowadząca Iwona
Zielińska. No i miała rację – na scenie uczniowie odtwarzali atmosferę minionych lat, w kuluarach okrzyki radości przeplatały się ze wspomnieniami wspólnie przeŜytych chwil, moŜna było obejrzeć zdjęcia, szkolne kroniki
i dzienniki, prezentacje multimedialne… Słowem
– na IX Zjeździe Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Gąbinie nie brakowało atrakcji.
Zjazdy Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego odbywają się od roku 1960, choć sama szkoła
powstała w marcu 1945. Zjazd Dziewiąty zaczął się
w piątek, 24 września od złoŜenia przez delegację Komitetu Organizacyjnego (z Grzegorzem Gronkiewiczem
na czele) kwiatów i zapaleniu zniczy na grobach zmarłych nauczycieli i uczniów. Nazajutrz, po mszy świętej
celebrowanej
przez
absolwenta
gąbińskiego
LO, ks. prałata Józefa Kwiatkowskiego (1953), uczestnicy zjazdu spotkali się w Zespole Szkół im. Stanisława
Staszica, w skład którego wchodzi Liceum Ogólnokształcące.
Uczestnicy Zjazdu mogli obejrzeć zdjęcia,
prezentacje multimedialne, stare dzienniki, Izbę Historii Szkoły, imponujące prace plastyczne uczniów…
Szczególnym powodzeniem cieszyła się Kronika
Zjazdu, wpisu do której naleŜało dokonać w starej
ławce szkolnej, jeszcze z otworem na kałamarz (otwory takie wiercono w pierwszych ławkach szkolnych
za pieniądze uzyskane z loterii fantowej). Rozmowy
w kuluarach często toczyły się wokół zmian, jakie
zaszły w wizerunku szkoły, zwłaszcza w ostatnich
latach. – W budynku na ul. Kościuszki były przejściowe sale, kaŜdy przynosił własne krzesło – wspominali
weterani gąbińskich zjazdów, Wojciech Zalewski
(1952) i Tadeusz Bukaty (1953), podziwiając przez

okno nowe boisko do koszykówki. Dzisiejszy Zespół
Szkół jest rzeczywiście inną placówką, niŜ lat temu
kilkadziesiąt – jest największą placówką oświatową
w powiecie płockim, ma wyremontowane budynki,
obiekty sportowe spełniające europejskie normy
i wysokiej jakości wyposaŜenie.
Oficjalną część uroczystości prowadzili absolwenci: Grzegorz Gronkiewicz (1974), Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, i Iwona
Zielińska (1988). I choć narracja była swobodna, pełna swady i humoru, to o wspomnieniowym, nieco
nostalgicznym charakterze spotkania przypominała
przepiękna jesienna scenografia przygotowana przez
nauczycielki i jednocześnie absolwentki Zespołu
Szkół, Donatę Krystecką (1993) i Marię Olszewską
(1979). Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu
hymnu zebrani uczcili minutą ciszy zmarłych nauczycieli i kolegów. Sygnał Cisza na trąbce odegrał absolwent ZSZ, Tadeusz Zalewski (1976). Potem gości
i uczestników zjazdu witała Dyrektor Zespołu, Danuta Falkowska (absolwentka 1978). - Chyba nie ma
gospodarza, który by się nie cieszył, kiedy w jego progi zawita tylu gości – zapewniała. I dodała, Ŝe przez
sześćdziesiąt pięć lat szkołę ukończyło kilka tysięcy
absolwentów, którzy mieszkają dziś na róŜnych kontynentach, wielu z nich zrobiło kariery i uzyskało wysoką pozycję społeczną. – Sukcesy zawdzięczacie sobie, ale to w tej szkole zdobyliście wiedzę i ukształtowaliście swój charakter - przekonywała.
Po przypomnieniu historii szkoły, którego
dokonał nauczyciel Zespołu Szkół, Lech Łukaszewski (absolwent 1977), głos zabrał Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, mieszkaniec
Gąbina w latach 1987 - 2000. – Współpracowałem
ze szkołą, losy mojej rodziny były związane z tym środowiskiem i bardzo sobie cenię te trzynaście lat – zapewniał. Przekonywał, Ŝe nauka w szkole średniej
to najwspanialszy okres w Ŝyciu kaŜdego człowieka
– To wiek chmurny, trudny, ale i teŜ przemiły, wspaniały – mówił, i Ŝyczył absolwentom, aby zawsze
czuli więź ze swoją dawną szkołą i ją wspierali.
śyczenia uczestnikom zjazdu składał teŜ absolwent gąbińskiego Technikum, Wicestarosta Płocki
Jan Ciastek (1968). – Chwalcie Państwo dobre imię
tej szkoły, bo to wy kształtujecie opinię o niej, dajecie
jej rekomendację - zachęcał. Zapewniał, Ŝe gąbiński
Zespół Szkół ma przyjaciół, Ŝartował, Ŝe cieszy się tak
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dobrą opinią, Ŝe lokalna prasa mianowała jej absolwentem nawet Marszałka Struzika.
Gość zjazdu, Proboszcz Parafii św. Mikołaja
w Gąbinie, ksiądz kanonik Józef Szczeciński, cieszył
się radością absolwentów przybyłych na zjazd i zachęcał do tworzenia wspólnoty. – Dzielcie się dobrem
z ludźmi, których spotykacie i z młodzieŜą, by szła
w wasze ślady - zachęcał.
Po części oficjalnej, w której odczytano jeszcze adres gratulacyjny od Związku Piłsudczyków Oddział Gąbin, nastąpił czas na metaforyczne „rozluźnienie krawatów”. Najpierw uczniowie szkoły zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod
opieką nauczycielki Zespołu Szkół, Anny śabki (absolwentka 1992), a zabierający gości w humorystyczno – nostalgiczną wyprawę wehikułem czasu przez
kolejne dekady funkcjonowania szkoły. Występy spotkały się z Ŝywą interakcją absolwentów – były
wspólne śpiewy, deklamacje i gorące komentarze na
temat wykopków, stonki, pochodów pierwszomajowych i emigracji do Irlandii. Potem zebrani oddali się
wspomnieniom Najpierw absolwentka Teresa Nowakowska (1955) przypomniała historię zjazdów, potem
ich weterani – Ignacy Rojewski (1953), Antoni śabka (1956), Alojzy Balcerzak (1947) i Halina Konarska (1948) podzielili się swoimi refleksjami. Później
zaś wspominali juŜ wszyscy, czemu sprzyjał wspólny
obiad i powrót do szkolnych ławek podczas spotkań
klasowych. Pełen emocji i wzruszeń dzień zakończył
się długim piknikiem w Koszelówce.

wicz) zorganizowali dla uczniów spotkanie z Conrado
Moreno, autorem ksiąŜki pt. „Mój Madryt”.
Najbardziej popularny „polski Hiszpan” odwiedził Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie dzięki
współpracy naszej Szkoły z Krajowym Stowarzyszeniem
Pomocy Szkole z siedzibą w Warszawie. Conrado Moreno, znany z wielu programów telewizyjnych, zawodowo zajmuje się konferansjerką i tworzy własne programy
artystyczne promując hiszpańską kulturę w Polsce.
Gość mówił przede wszystkim o Madrycie, ale
równieŜ innych pięknych zakątkach Hiszpanii, opowiadając o tamtejszych zwyczajach i tradycjach. Dokonał
porównania dwóch kultur, akcentując poczucie toŜsamości narodowej w dzisiejszej Europie. W zabawny
sposób opowiadając o wadach, jak i zaletach Hiszpanów
i Polaków zachęcił młodzieŜ do aktywnego udziału
w dyskusji. Opowiadał o sobie, swojej rodzinie, pasjach,
zainteresowaniach i dąŜeniu do realizowania marzeń.
Wspominał z sentymentem szkolne czasy, zwłaszcza
niespodziewaną łatwość adaptacji w polskich realiach.
Odpowiadając na pytania uczniów zdradzał tajniki swojej przygody z telewizją i ksiąŜką.

Przy nazwiskach absolwentów szkół gąbińskich w nawiasach
podano rok ukończenia.

CONRADO MORENO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ST. STASZICA
W GĄBINIE

Tatiana Jastrzębska
nauczyciel-bibliotekarz
w Zespole Szkół
im. St. Staszica
w Gąbinie
W nawiązaniu do tegorocznego hasła obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
„RÓśNORODNOŚĆ,
ENERGIA,
WYZWANIA – OTO BIBLIOTEKA SZKOLNA”
nauczyciele bibliotekarze (Donata Krystecka, Maria
Olszewska, Tatiana Jastrzębska, Andrzej Lemano-
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Przyjazd Conrado Moreno wzbudził ogromne
poruszenie wśród społeczności szkolnej. Sam kontakt
z młodym Hiszpanem był dla młodzieŜy niewątpliwie
zaskakującym doświadczeniem. Wszyscy spodziewaliśmy się gwiazdy, a przyjechał do nas „chłopak
z sąsiedztwa”, ciepły, szczery, otwarty.
Conrado Moreno nie szczędził młodzieŜy
(zwłaszcza płci pięknej) autografów, nie unikał fleszów, a takŜe chętnie udzielił wywiadu do gazetki
szkolnej „CKM”. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Klimat, jaki wytworzył się dzięki spontaniczności i Ŝyczliwości Gościa sprawił, Ŝe czas minął bardzo
szybko. Pozostały tylko wspomnienia...
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I SESJA RADY POWIATU

Komisja Uchwał i Wniosków w trakcie pracy nad pierwszymi projektami uchwał; od lewej: Marek Moderacki, Apolinary Gruszczyński przewodniczący, Andrzej Kuliński.

1 grudnia 2010 r.

Starosta Płocki dziękuje Przewodniczącej Powiatowej Komisji
Wyborczej sędzi Małgorzacie Zdanowicz za profesjonalne przeprowadzenie wyborów samorządowych w powiecie płockim.

Radni powiatu podczas podejmowania uchwał stwierdzających wygaśnięcie mandatów radnych w związku z wyborem na wójta lub burmistrza.

Goście sesji inauguracyjnej; (od lewej) Przewodnicząca Powiatowej
Komisji Wyborczej sędzia Małgorzata Zdanowicz, Senator RP Eryk Smulewicz, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
Radosław Lewandowski.

Komisja Skrutacyjna nadzoruje przebieg głosowania tajnego
na Przewodniczącego Rady. (od lewej): Zbigniew Kisielewski, ElŜbieta
Olendrzyńska- przewodnicząca, Henryk Kamiński.

Moment ogłoszenia wyboru Adama Sierockiego na funkcję Przewodniczącego Rady.

Senator RP Eryk Smulewicz gratuluje radnym powiatu wygranych wyborów
oraz deklaruje kontynuowanie współpracy z samorządem powiatowym.

Radny senior Adam Bartosiak przekazuje prowadzenie obrad nowo
wybranemu Przewodniczącemu Rady Adamowi Sierockiemu.
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Cekanowo, 11 stycznia 2011 r.
SPOTKANIE NOWOROCZNE
BIULETYN SAMORZĄDOWY

W podziękowaniu za współpracę i Ŝyczliwość dla społeczności Ziemi Płockiej Starosta Płocki Piotr Zgorzelski wraz z Przewodniczącym Rady Adamem
Sierockim uhonorowali JE Biskupa Płockiego dr Piotra Liberę Medalem X-lecia Powiatu Płockiego.

W spotkaniu noworocznym uczestniczyli m.in. (od prawej) Gospodarz
Starosta Płocki Piotr Zgorzelski, Aleksander Sopliński – Poseł na Sejm
RP, Włodzimierz Wojnarowski – Starosta Mławski, Adam Bartosiak –
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Adam Orliński – Radny Woj. Mazowieckiego – w imieniu Marszałka Adama Struzika, Wiktor Szmulewicz
– Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

JE Biskup Płocki Piotr Libera Ŝyczył naszym mieszkańcom, szczególnie
tym, których skrzywdziła ubiegłoroczna powódź - pomyślniejszego
Nowego Roku.

Tegoroczne spotkanie noworoczne było nie tylko wspaniałą okazją do złoŜenia sobie Ŝyczeń, ale równieŜ poznania nowych radnych i włodarzy naszych
Małych Ojczyzn w powyborczym Nowym Roku. Po prawej, niezmiennie od I kadencji Członkowie Zarządu: Wicestarosta Jan Ciastek i Tomasz Duda
z Zastępcą Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Piotrem Małeckim.
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Włodarzom Powiatu miło było gościć zacnych przyjaciół i partnerów samorządowych.
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SPOTKANIE NOWOROCZNE

Cekanowo, 11 stycznia 2011 r.

Nie przypadkowo nasze Noworoczne spotkanie odbywa się Pod Szczęśliwą Gwiazdą. Jestem głęboko przekonany, Ŝe nadchodzące miesiące niosą
ze sobą tylko dobre wiadomości dla powiatu płockiego, Płocka, dla Mazowsza, samorządu i nas wszystkich osobiście – powiedział Starosta Płocki
Piotr Zgorzelski. Wśród uczestników (od prawej) Zbigniew Kruszewski – Poseł na Sejm RP, ElŜbieta Gapińska – Przewodnicząca Rady Miasta
Płocka, Michał Boszko – Senator RP, Andrzej Nowakowski – Prezydent Płocka, władze Powiatu Płockiego z JE Biskupem Płockim.

Widząc wśród nas tak zasłuŜonych parlamentarzystów, samorządowców, ludzi kultury, oświaty, słuŜb mundurowych, administracji publicznej
i Kościoła, wierzę, Ŝe wspólnie sprostamy nowym nadchodzącym zadaniom. Liczę na dalszą, równie doskonałą współpracę ze wszystkimi instytucjami państwa, urzędem Marszałkowskim, samorządami gminnymi i mam nadzieję, Ŝe uda nam się zapisać nową kartę współpracy z Miastem
Płockiem – zakończył swoje wystąpienie Starosta Płocki.
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II SESJA RADYBIULETYN
POWIATU
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Wiceprzewodniczącymi Rady wybrani zostali Adam Bartosiak oraz Daniel Zaborowski.

Ogłoszenie wyboru Piotra Zgorzelskiego na funkcję Starosty Płockiego.

Nowo wybrany Zarząd Powiatu. (od lewej): Tomasz Duda- członek Zarządu,
Jan Ciastek- wicestarosta, Piotr Zgorzelski- starosta płocki, Lech Dąbrowski
- członek Zarządu, Apolinary Gruszczyński- członek Zarządu.
Radny Lech Dąbrowski w dyskusji dot. regulaminu głosowania.

Komisja Skrutacyjna oblicza wyniki głosowania. (od lewej): Zbigniew Kisielewski, ElŜbieta Olendrzyńska- przewodnicząca, Henryk Kamiński.

Starosta Płocki Piotr Zgorzelski dziękuje radnym za oddane głosy
i deklaruje gotowość realizacji działań pod hasłem: Człowiek jest najwaŜniejszy, samorząd przyjazny inwestorom, wspólna budowa dróg
z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa.

Komisja Uchwał i Wniosków w czasie podejmowania uchwał. (od lewej):
Apolinary Gruszczyński, Wojciech Zmysłowski- przewodniczący, Jan Boszko.
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Nowo wybrani przewodniczący Komisji Rady Powiatu. (od lewej): Andrzej Samoraj przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów, Paweł Jakubowski - przewodniczący
Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Zbigniew Kisielewski przewodniczący Komisji Rozwoju i Gospodarki Zasobami Powiatu, ElŜbieta Olendrzyńska - przewodnicząca Komisji Statutowej, Andrzej Kuliński - przewodniczący
Komisji do Spraw Społecznych, Krzysztof Wielec - przewodniczący
Komisji2010
Rewizyjnej.
GRUDZIEŃ
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III. Z GMIN POWIATU PŁOCKIEGO
GMINA BIELSK

Józef Jerzy Rozkosz
Wójt Gminy Bielsk
Urząd Gminy w Bielsku
Plac Wolności 3a, 09-230 Bielsk
tel. 24 261-55-05
fax.24 261-51-89
www.bielsk.pl
ugbielsk@poczta.onet.pl

Bielsk I tura
Jabłoński Maciej
Ławruszkiewicz Mariusz
Zenon
Rozkosz Józef Jerzy

liczba
głosów
687

% poparcia
15,48%

463

10,43%

3 287

74,08%

NajwaŜniejsze osiągnięcia kadencji 2006 – 2010
Zadania inwestycyjne
•

W wyborach samorządowych zarządzonych
na dzień 21 listopada 2010 roku Wójtem Gminy
Bielsk po raz drugi wybrany został Józef Jerzy Rozkosz. Dzięki ogromnej pracy na rzecz społeczności
gminy Bielsk uzyskał ogromną przewagę nad swymi
konkurentami (74,08% głosów).

Wykonano 38,5 km dróg asfaltowych: Zągoty
– Niszczyce, Szewce – Ułtowo, Bielsk, Sękowo, Gilino, Tchórz, Leszczyn Szlachecki, GiŜyno,
Zakrzewo, Umienino, Rudowo, śukowo, Leszczyn
KsięŜy, Drwały, Ciachcin, Dębsk, Niszczyce Pieńki.

Rada Gminy w Bielsku:
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Piotr Rajmund Sieradzki
Beata Zofia śabolicka
Agnieszka Beata Boguszewska
Bogdan Mirosław Janikowski
Józef Klekowicki
Andrzej Wochowski
Stanisław Jan Oziembło
Jacek Nowakowski
Radosław Woźniak
Wiesław Mokrzki
Krzysztof Handlarski
Wiesław Linowski - Przewodniczący Rady Gmin
Bielsk
14. Wacław Ryszard Trzciński
15. Mariusz Chyliński
16. Stanisław Chrzanowski
Szanowni mieszkańcy gminy Bielsk
Dziękuję Wam drodzy mieszkańcy
za udział w wyborach samorządowych
w dniu 21 listopada 2010 roku, za kolejne zaufanie w wyborach
na Wójta Gminy naszej gminy.
Zadaję sobie sprawę z odpowiedzialności
za rozwój naszej gminy. Tak duŜe poparcie,
które otrzymałem od Państwa jest potwierdzeniem,
Ŝe to co robiliśmy przez ostatnie cztery lata
było dla naszej gminy bardzo potrzebne.
Jestem przekonany, Ŝe wspólnie z Radą Gminy będziemy
w dalszym ciągu realizować poprzednie
inwestycje i dalej zaspakajać społeczne potrzeby.
A przecieŜ i Wam i mnie chodzi o jedno:
o lepszą jakość Ŝycia, o lepsze miejsce gminy Bielsk w regionie.
Wójt Gminy Bielsk
Józef Jerzy Rozkosz

Otwarcie drogi w miejscowości Rudowo.

•
•

•

•
•

•

•

W trakcie realizacji jest przebudowa drogi Cekanowo – Jączewo – Kędzierzyn.
Wybudowano łącznie 5 km wodociągów w miejscowościach: Goślice, Leszczyn Szlachecki, Machcino, Zągoty, Sękowo, Pęszyno, Ciachcin Nowy,
Józinek, Umienino, Tłubice oraz w Bielsku.
PołoŜono ok. 1,5 km kanalizacji w Bielsku
na ulicach: Glinki, Czereśniowa, Akacjowa,
Sosnowa i Świerkowa. W 2010 r. wybudowano
odcinki kanalizacji na ulicy: Kasztanowej, Lipowej i Chabrowej.
Ukończono budowę GOK w Bielsku.
Wybudowano i wyremontowano ulice w Bielsku:
Wiatraczna, Miodowa, Bartnicza, Mickiewicza,
Pszczela, Kościuszki, Rew. Październikowej, Stodólna Zachodnia i Wschodnia, Nowotki, Akacjowa, Sosnowa Świerczewskiego, Świerkowa oraz
chodnik wzdłuŜ ulicy Topolowej.
Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja techniczna ulic: Chabrowej, Zielonej, Jaśminowej,
Topolowej, Ostatniej, 20-go Stycznia, Akacjowej,
Świerkowej, Sosnowej.
Trwa modernizacja stacji uzdatniania wody
w Józinku.
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•
•

W trakcie realizacji jest budowa 56 przydomowych oczyszczalni ścieków.
Opracowano dokumentację techniczną na budowę
nowego Samorządowego Przedszkola w Bielsku.

Zadania administracyjno - gospodarcze
•
•

Opracowano plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Bielsk, Zągoty i Ciachcin.
Uruchomiono 8 kursów komunikacji miejskiej:
Bielsk – Goślice – Płock , Płock – Goślice – Bielsk.

Melioracja gruntów miejscowości Kuchary-JeŜewo, Ciachcin i
Józinek 3.

•

•

•
Uruchomiona linia autobusowa nr 9.

•

•

•
•
•

•
•
•

Rozbudowano oświetlenie uliczne i drogowe
w miejscowościach: Ciachcin, Ciachcin Nowy,
śukowo, Tłubice, Dębsk, Jaroszewo Biskupie, Gilino, Machcino, Leszczyn KsięŜy, Józinek, Leszczyn Szlachecki oraz w Bielsku na ulicy: RóŜanej,
Tulipanowej, Sosnowej i Akacjowej.
Wymieniono wiaty przystankowe w miejscowościach: Tchórz, Goślice, Ciachcin, Gilino,
Zakrzewo i Niszczyce.
Oznakowano wszystkie ulice w miejscowości Bielsk.
Dofinansowano zakup nowego radiowozu dla
Posterunku Policji w Bielsku.
Trwa przebudowa i modernizacja przestrzeni
publicznej rynku w Bielsku. I etap inwestycji
ukończony zostanie jesienią bieŜącego roku. Obejmuje wymianę zieleni, utwardzenie terenu parku
kostką, wykonanie oświetlenia, usytuowanie fontanny i innych elementów architektury krajobrazu.
Co roku organizowane są roboty publiczne, interwencyjne, staŜe.
Zakupiono budynek po byłej masarni na potrzeby
Urzędu Gminy w Bielsku.
Na etapie uzgodnień jest obecnie budowa obwodnicy miejscowości Bielsk.

•

•
•

Uruchomiono dyŜury pracownika kancelarii notarialnej, który udziela bezpłatnych porad dotyczących dokonywania czynności sprzedaŜy, darowizn
oraz innych porad prawnych.
Prowadzona jest stała akcja informująca mieszkańców o moŜliwościach wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Wprowadzono codzienne dyŜury pełnione przez
pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w zakresie wdraŜania nowych technologii w produkcji rolniczej, a takŜe w zakresie
doradztwa unijnego.
We wszystkich szkołach z terenu gminy Bielsk
ustawiono pojemniki do segregacji odpadów, dodatkowo w centrum miejscowości Bielsk i Zągoty
ustawiono po jednym komplecie pojemników.
Wszyscy mieszkańcy gminy Bielsk mają takŜe
moŜliwość przekazania posegregowanych odpadów komunalnych firmie EKO-ZYSK.
Na bieŜąco likwidowane są dzikie wysypiska śmieci.
Co roku dla wszystkich jednostek podległych
U.G. Bielsk zakupywane są sadzonki w celu kompensacji przyrodniczej.

Oświata, opieka społeczna i ochrona zdrowia
•

Utrzymano działalność i przeprowadzono remonty
we wszystkich 8 szkołach z terenu gminy Bielsk.

Rolnictwo i ochrona środowiska
•
•

Podpisano umowy na meliorację gruntów
gm. Bielsk o pow. 379,96 ha.
Zutylizowano eternitowe pokrycia dachowe.
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Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole w
Ciachcinie 1.
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•

•
•

•

•

W Szkole Podstawowej w Bielsku wymieniono
pokrycie dachowe oraz instalację elektryczną.
W szkole w Zągotach na obydwu budynkach wykonano nową więźbę dachową i połoŜono nowe
pokrycie, w szkole w Ciachcinie wyremontowano
pomieszczenia wewnętrzne, wymieniono kocioł
centralnego ogrzewania oraz ogrodzenie.
Wybudowano utwardzone boisko sportowe przy
Gimnazjum Nr 1 w Bielsku.
W czasie trwania ferii zimowych organizowano
zajęcia sportowe i świetlicowe w szkole podstawowej i gimnazjum w Bielsku.
Wspólnie z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej otwarto punkt wydawania Ŝywności dla
mieszkańców gminy Bielsk
Corocznie dofinansowywany jest zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboŜszych.

Kultura i sport
•
•
•

•
•
•
•

Wybudowano kompleks boisk sportowych.
w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012”
Wybudowano kryte trybuny na boisku LKS
„Zryw” w Bielsku.
Dofinansowano zakup trzech samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Bielsku, Goślicach
i Leszczynie Szlacheckim. Zakupiono sprzęt
bojowy dla wszystkich jednostek OSP.
DoposaŜono świetlice wiejskie działające przy
Ochotniczych StraŜach PoŜarnych.
Utrzymywana jest działalność klubów sportowych.
Zakupiono wiele instrumentów muzycznych dla
Orkiestry Dętej przy OSP w Bielsku.
Dofinansowywano imprezy sportowe: halowe
turnieje piłki noŜnej, turnieje piłki noŜnej dzikich
druŜyn, turniej piłki siatkowej.

Polska Biega 2010 Bieg zorganizowany w miejscowości Umienino

•

•

Promowano zdrowy tryb Ŝycia poprzez corocznie
organizowany bieg przełajowy pod hasłem „Polska Biega”.
Systematycznie powiększano księgozbiór bibliotek.

GMINA BODZANÓW

GraŜyna Pietrzak
Wójt Gminy Bodzanów
Urząd Gminy Bodzanów
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów
tel. (24) 260-70-06
fax. (24) 260-70-65
e-mail: gmina@bodzanow.pl

GraŜyna Pietrzak – Wójt Gminy Bodzanów
Lat 40, zamęŜna, 2 dzieci, bezpartyjna.
Wykształcenie wyŜsze - magister pedagogiki pracy,
podyplomowe studia z zakresu administracji i rolnictwa, Policealne Studium Zawodowe – technik ekonomista.
Ukończone kursy z zakresu:
• Doradca- konsultant PROW i SPO 2004-2006,
PROW 2007-2013
• Doradca- konsultant rolno środowiskowy
• Doradca- konsultant grup producentów rolnych
• zarządzanie projektami w środowisku lokalnym
• prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej
• rolnictwa ekologicznego
• ochrony przeciwpowodziowej rzeki Wisły
W 2003 roku podjęła pracę w Urzędzie Gminy
Bodzanów na stanowisku: Specjalista ds. Rolnictwa
i Ochrony Przyrody. W Gminnym Centrum Informacji
w Bodzanowie prowadziła Punkt Doradztwa dla Rolnictwa, w którym osoby związane z rolnictwem mogły
uzyskać pomoc w zdobywaniu środków z Funduszy
Europejskich. Do obowiązków słuŜbowych naleŜały
takŜe sprawy związane nie tylko z rolnictwem,
ale takŜe leśnictwo, ochrona przyrody, współpraca
z kołami łowieckimi oraz ochrona przeciwpowodziowa gminy. Od 2006 roku jest delegatem do Mazowieckiej Izby Rolnej.
Jest takŜe ławnikiem do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku.
Doświadczenie zdobyte w czasie pracy w samorządzie, wykształcenie jak i wielkie oddanie dla
mieszkańców gminy były powodem, Ŝe to właśnie
mieszkańcy dostrzegli w niej odpowiednią osobę
na stanowisko Wójta Gminy Bodzanów. Potrzebny
był tylko właściwy czas, który właśnie nadszedł. Dnia
5 grudnia 2010 r. została wybrana na Urząd Wójta
Gminy Bodzanów, a tym samym otworzyła nowy etap
w historii gminy Bodzanów - jest pierwszą kobietą
wójtem w historii Gminy Bodzanów, a takŜe jedyną
kobietą wójtem w powiecie płockim. 11 grudnia 2010 r.
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podczas uroczystej sesji Rady Gminy Bodzanów
złoŜyła ślubowanie i objęła obowiązki.
„Nasza gmina ma olbrzymie szanse i moŜe się dynamicznie rozwijać. Z wielką odpowiedzialnością przyjęłam propozycję kandydowania na Wójta Gminy Bodzanów i będę dobrym Gospodarzem Naszej Małej
Ojczyzny, poniewaŜ mieszkam w tej gminie od dziecka
i znam doskonale problemy tutejszych mieszkańców
i wiem jak je rozwiązywać” – mówi Pani Wójt.
Bodzanów II tura
Pietrzak GraŜyna
Staniszewski Jerzy Maciej

liczba
głosów

1 661
1 314

% poparcia

55,83%
44,17%

Inwestycje gminy Bodzanów w latach 2006-2010
Wartość zrealizowanych przez gminę Bodzanów przedsięwzięć inwestycyjnych w latach 2006-2010
osiągnęła kwotę ok. 20 mln zł., z czego wartość dofinansowania to ok. 10 mln zł. Do tego naleŜy dodać
kwotę ok. 20 mln zł, w tym ok. 13 mln dofinansowania
na inwestycje rozpoczęte w tym okresie i czekające
na realizację po podpisaniu umów dotacyjnych.
Zakres ilościowy zadań podjętych w tych latach był bardzo szeroki i obejmował m.in. budowę,
przebudowę i remont dróg gminnych, chodników, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, modernizacje Stacji Uzdatniania Wody, budowę oświetlenia ulicznego, prace remontowo-modernizacyjne
w placówkach oświatowych oraz świetlicach wiejskich.
Główne inwestycje nie mogłyby być zrealizowane bez dofinansowania ze środków unijnych,
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Rada Gminy Bodzanów VI kadencji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bogiel Paweł
Nowak Dariusz
Gocek Czesław
Dalkiewicz Zofia
Kryjak Jan
Szymański Stanisław
Chlebowski Krzysztof
Sikora Teresa
Wyrębkowska Teresa
Jankowski Paweł
Bielski Stanisław
Szczutowski Bogusław
Janowski Janusz
Atłaski Leszek
Rakowski Jerzy

budŜetu państwa, budŜetu Samorządu Województwa
Mazowieckiego oraz WFOŚiGW.
W okresie finansowania 2004-2006 Gmina
Bodzanów złoŜyła wnioski o dofinansowanie i zrealizowała 15 inwestycji ze środków UE (13 projektów
z zakresu „Odnowa wsi” oraz 3 projekty ze ZPORR).
W nowym okresie finansowania 2007-2013 uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 2,5 mln zł.
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na realizację trzech projektów:
1. Zmiana sposobu uŜytkowania pomieszczeń domu
parafialnego w Bodzanowie z przeznaczeniem
na Ośrodek Kultury i Sportu wraz z wyposaŜeniem
placu zabaw.
2. Budowa wiejskiego centrum tradycji i kultury
w Gąsewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
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3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niesłuchowo, Nowe Miszewo, Miszewo
Murowane
Kolejne 3 waŜne przedsięwzięcia złoŜone w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego czekają na realizację, która rozpocznie się po podpisaniu umów. Są to:
1. Modernizacja i przebudowa dróg w gminach
regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju (wartość ok. 6,2 mln zł.)
2. Rekultywacja wysypiska śmieci Łysa Góra (wartość 1,3 mln zł.)
Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem
terenu w m. Chodkowo (12 mln zł.)

Eko-Centrum odpowiednią ilość odpadów. Jest
to efekt I etapu naszej pracy rozpoczętej uchwaleniem
w 2004 r. Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla terenów przy głównym szlaku
komunikacyjnym nr 62 Warszawa – Płock – Włocławek, który obejmuje łącznie 12,5 ha, z czego grunty
inwestycyjne zajmują 9,7 ha. Obecnie trwają prace
nad przygotowaniem kompleksowej strefy inwestycyjnej, która docelowo obejmowała będzie swym zasięgiem obszar o powierzchni ok. 250 ha. Zakończenie
etapu dotyczącego zmiany przeznaczenia kolejnych
terenów pod potrzeby strefy inwestycyjnej planowane
jest na I kwartał 2011 roku.

GMINA BRUDZEŃ DUśY

Andrzej Dwojnych
Wójt Gminy Brudzeń DuŜy
Urząd Gminy Brudzeń DuŜy
09-414 Brudzeń DuŜy
tel. 24 260-40-13, fax. 24 260-40-23
e-mail: ugbrudzen@interia.pl
www: http://www.brudzen.plocman.pl

Wizualizacja kompleksu sportowo-oświatowego.

Zagraniczny inwestor w gminie Bodzanów
20 września 2010 r. Gmina Bodzanów podpisała list intencyjny z firmą LEMNA POLSKA S.A.,
której załoŜycielem jest LEMNA INTERNATIONAL
dotyczący inwestycji Eko-Centrum - projektu z zakresu ochrony środowiska i infrastruktury. Inwestor chce
stworzyć na naszym terenie przyległym do drogi krajowej 62 Lemna Eko-Centrum, które będzie kompletnym zakładem przetwarzania i odzysku odpadów stałych pochodzenia komunalnego i przemysłowego.
Szacowany czas przeprowadzenia inwestycji to około
18 miesięcy od momentu uzyskania pozwolenia
na budowę. LEMNA POLSKA S.A. zainwestuje około 140 mln zł w rozwój Lemna Eko-Centrum i zapewni pośrednie i bezpośrednie zatrudnienie dla setek
osób w rejonie.
Jako gmina spełniamy warunki Inwestora,
gdyŜ posiadamy tereny o przeznaczeniu przemysłowym oraz przy współpracy z gminami ościennymi
będziemy mogli zagwarantować dostawę do Lemna

Andrzej Dwojnych – ur. 1976; ukończył politologię
o specjalności samorządowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2002), w 2006 obronił rozprawę
doktorską na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie; w latach 2002-2006
Przewodniczący Rady Gminy w Brudzeniu DuŜym,
w latach 2006-2009 kierownik Delegatury w Płocku
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego; w latach
2008-2010 nauczyciel akademicki w Szkole WyŜszej
im. Pawła Włodkowica w Płocku, wykładał takŜe
za granicą (Państwowy Instytut Pedagogiczny w Wołogdzie, Federacja Rosyjska); aktywny w szeregu organizacji pozarządowych (m.in. Towarzystwo Naukowe Płockie, OSP, Towarzystwo Przyjaciół Gminy
Brudzeń im. Pawła Włodkowica); autor publikacji
(ksiąŜek i artykułów) z zakresu nauk politycznych
i historii regionalnej.
Brudzeń DuŜy II tura
Dwojnych Andrzej
Kostrzewa Piotr Jerzy

liczba
głosów

% poparcia

1 242

57,90%

903

42,10%
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Rada Gminy 2010-20014. W górnym rzędzie od lewej strony: Adam Mański, Jacek Krajenta, Marek Fabisiak, Rafał Nowak
(Wiceprzewodniczący Rady), Jerzy Tomaszewski, Piotr Sobiechowski, Ryszard Skonieczny, Marcin Portalski,
w dolnym rzędzie od lewej: Walentyna Kowalska, Adam WyŜykowski, Anna Fijałkowska, Eugeniusz Kaim (Przewodniczący
Rady), Czesława Jankowka -Wojanowska, Hanna Skierkowska, Małgorzata Stępczyńska.
Radni: Marek Fabisiak, Jerzy Tomaszewski, Anna Fijałkowska, Eugeniusz Kaim i Hanna Skierkowska byli radnymi w poprzedniej kadencji 2006 - 2010 i zostali wybrani ponownie.

Przewodniczący Rady Gminy – Eugeniusz Kaim
Wiceprzewodniczący - Rafał Nowak

GMINA BULKOWO

Gabriel Graczyk
Wójt Gminy Bulkowo

Komisja Rewizyjna
Tomaszewski Jerzy – Przewodniczący
Fabisiak Marek
Skonieczny Ryszard
Sobiechowski Piotr
Stępczyńska Małgorzata
Komisja BudŜetowa
Kowalska Walentyna – Przewodnicząca
Krajenta Jacek
Nowak Rafał
Portaski Marcin
Tomaszewski Jerzy
Komisja Polityki Społecznej
Fijałkowska Anna – Przewodnicząca
Jankowska-Wojanowska Czesława
Mański Adam
Skierkowska Hanna
WyŜykowski Adam
DyŜury Przewodniczącego Rady Gminy
Wtorek 1345 - 1530
Czwartek
930 - 1200
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Urząd Gminy
ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo
tel. (24) 265-20-13, fax. (24) 265-23-50
e-mail: gmina@bulkowo.pl
www.bulkowo.pl

Graczyk Gabriel, wiek 34, wykształcenie wyŜsze, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców
Gabriela Graczyka „RAZEM DLA BULKOWA” miejsce zamieszkania Włóki, nie naleŜy do partii politycznej
Bulkowo II tura
Graczyk Gabriel
Sztendur Stanisław Waldemar

liczba
głosów

% poparcia

1 618

66,23%

825

33,77%

Radni Rady Gminy Bulkowo
•
•
•
•
•
•

Bogdan Dariusz - Przewodniczący Rady
Cytacki Dariusz Jan - Wiceprzewodniczący Rady
Józwiak Mieczysław
Kajka Waldemar
Matuszewski Jarosław
śurańska ElŜbieta

GRUDZIEŃ 2010

POWIAT PŁOCKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krokowski Andrzej Bogdan
Plebaniak Zbigniew
Marciniak Jacek
Bigos Józef
Bigos Józef
Woźniak Krzysztof Zdzisław
Biedrzycka Anna
Ziółkowski Piotr Tomasz
Matczak Bogdan

Przewodniczący Komisji:
• do spraw budŜetu - Plebaniak Zbigniew
• Rewizyjna - Woźniak Krzysztof Zdzisław
• rozwoju gospodarczego i rolnictwa - Matuszewski Jarosław
• kultury, oświaty i spraw socjalnych - Józwiak
Mieczysław
• przestrzegania prawa i porządku publicznego
- Matczak Bogdan

MIASTO I GMINA DROBIN

Sławomir Wiśniewski
Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin
Urząd Miasta i Gminy w Drobinie
ul. Marszałka Piłsudskiego 12,
09-210 Drobin,
tel. (24) 260-14-41,
faks. (24) 260-10-62
e-mail: e-mail: umgdrobin@plo.pl

Sławomir Wiśniewski – lat 52, wykształcenie wyŜsze
rolnicze mgr inŜ., zawód inŜynier rolnik. Absolwent
Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie, Ŝonaty, 3 dzieci: syn Przemysław lat 26 – mgr kulturoznawstwa i dziennikarstwa; syn Bartosz lata 24 – wykształcenie średnie, prowadzi prywatną działalność
gospodarczą; córka Aleksandra lat 15 – uczennica
Technikum Budowlanego w Płocku; Ŝona Mirosława
– dyrektor Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie.
Praca w samorządzie:
1994-1998 – radny Rady Miejskiej w Drobinie
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie
Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej
Przewodniczący Społecznego Komitetu
Budowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie
1998-2002 – Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego
Przewodniczący Komisji Statutowej
Członek Komisji BudŜetu i Finansów
Członek Konwentu Państwowej WyŜszej
Szkoły Zawodowej w Płocku
Inicjator powstania Liceum Ogólnokształcącego w Drobinie
od 2002
- Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
Największe osiągnięcia:
1) pierwsza w Polsce prywatyzacja Zakładu Komunalnego poprzez sprzedaŜ udziałów mniejszościowych i powołanie spółki Remondis Drobin
Komunalna Spółka z.o.o w Drobinie,
2) utworzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
z halą sportową i kompleksem boisk,
3) przebudowa drobińskiego rynku i parku wraz
z odnową kamieniczek,
4) pozyskanie środków z UE dające moŜliwości inwestycyjne (hala sportowa, rynek, park, kanalizacja,
remonty szkół i boisk przyszkolnych, budowa dróg).
NajwaŜniejsze wyróŜnienia:
1990 r. – Brązowy KrzyŜ Zasługi
1999 r. – ZasłuŜony dla Rolnictwa
2002 r. – Złoty KrzyŜ Zasługi
2005 r. - Medal KEN
2006 r. - Złota Odznaka LZS
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2006 r. - Honorowa Złota Odznaka Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
2010 r. - Medal 10-lecia Powiatu Płockiego

liczba
głosów

Drobin I tura

% poparcia

Nowakowski Stanisław Krzysztof

1 365

40,81%

Wiśniewski Sławomir Jerzy

1 980

59,19%

fot. Marek Kacprzak

Od lewej siedzą: Monika ElŜbieta Wysocka, Teresa Satkowska, Sławomir Wiśniewski – Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, Adam Zbigniew Kłosiński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie, Hanna Lemanowicz. Od lewej stoją: Maciej Wiśniewski – Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa, BłaŜej Staniszewski, Stanisław Krzysztof Nowakowski, Henryk Jeziak – Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego i Zapobiegania Bezrobociu, Andrzej Krzysztof
Wawrowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie, Andrzej Dzięcioł – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie, Jerzy Bogusław Gajewski,
Ryszard Dylewski - Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Ryszard Kanigowski – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Mariusz Sławomir Lewicki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Mieczysław Eugeniusz Kozłowski.

MIASTO I GMINA GĄBIN

Krzysztof Jadczak
Burmistrz Miasta i Gminy
Gąbin
Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
ul. Stary Rynek 16
09-530 Gąbin
tel. 24 267-41-50, fax. 24 277-12-56
urzad-sekretariat@gabin.pl

Nowa kadencja Rady Miasta i Gminy Gąbin 2010-2014
We wtorek, 30 listopada odbyło się pierwsze
posiedzenie Rady Miasta i Gminy Gąbin w kadencji
2010 – 2014. Zgodnie z przepisem art. 20 ust.2 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym pierwszą
sesję Rady nowej kadencji zwołał Edward Wilgocki
- przewodniczący rady poprzedniej kadencji. Po rozpoczęciu posiedzenia Ewa Słupska - Przewodnicząca
Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Gąbinie wręczyła nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze ich na radnych w kadencji 2010-2014. Następnie
odbyło się uroczyste ślubowanie radnych. Zgodnie
z w/w ustawą o samorządzie gminnym, Rada Miasta
i Gminy wybiera ze swojego grona Przewodniczącego
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oraz Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością
głosów, w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu
głosowania Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy
Gąbin nowej kadencji wybrano Edwarda Wilgockiego, który w latach 1998-2002 był członkiem Zarządu
oraz zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin, w kadencjach 2002-2006 i 2006-2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Gąbin. Wiceprzewodniczącym, równieŜ w wyniku przeprowadzonego
głosowania, został Czesław Sobiecki, który w latach
1994-1998 był Radnym Rady Miasta i Gminy Gąbin,
1998-2002 członkiem Zarządu oraz w latach 2002-2006,
2006-2010 pełnił funkcję Radnego Rady Miasta i Gminy Gąbin. Dla dziesięciu z piętnastu radnych to juŜ kolejna kadencja. Zwiększyła się liczba męŜczyzn
- z siedmiu do dziesięciu, natomiast zmniejszyła się
liczba kobiet z ośmiu do pięciu.
Gąbin I tura
Jadczak Krzysztof
Pietrzak Marek Andrzej

liczba
głosów

% poparcia

3 774

84,24%

706

15,76%
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Radni Rady Miasta i Gminy Gąbin 2010-2014:
• Wilgocki Edward Ryszard - przewodniczący
• Smolarek Zbigniew
• Chlewiński Krzysztof
• Lodzińska Alicja Cecylia
• Kędzia Leszek Karol
• Sikorski Stanisław
• Michalska Jadwiga Anna
• Jakubowski Zbigniew
• SmoŜewska Wanda Barbara
• Wierzbicki Jan Marek
• Wiśniewski Zbigniew Marek
• Leonarcik Roman Kazimierz
• Sobiecki Czesław Tadeusz - wiceprzewodniczący
• Rojek Teresa
• Drabik Iwona
Wykaz Komisji Rady Miasta i Gminy
Komisja Rewizyjna
Sikorski Stanisław - Przewodniczący Komisji
Rojek Teresa
Michalska Jadwiga Anna
Komisja ds. BudŜetu
Jakubowski Zbigniew – Przewodniczący Komisji
SmoŜewska Wanda Barbara
Wilgocki Edward Ryszard
Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Ochrony Środowiska
Wierzbicki Jan Marek – Przewodniczący Komisji
Sobiecki Czesław Tadeusz
Leonarcik Roman Kazimierz
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki
Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
Lodzińska Alicja Cecylia – Przewodnicząca Komisji
Kędzia Leszek Karol
Smolarek Zbigniew
Drabik Iwona
Wiśniewski Zbigniew Marek

GMINA ŁĄCK

Zbigniew Białecki
Wójt Gminy Łąck
Urząd Gminy
ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck
tel. (24) 384-14-00,
faks. (24) 384-14-15
e-mail: sekretariat@gminalack. pl

Zbigniew Białecki, ur. 2 listopada 1957 r. w Ciechomicach. Z wykształcenia technik budowlany. Mieszkańcem Łącka jest od 1980. Funkcję wójta pełni nieprzerwanie od listopada 1998. W obecnych wyborach samorządowych wybrany po raz czwarty, z prawie 64% poparciem. Dał się poznać jako doskonały gospodarz dbający o rozwój i promocję gminy, o poprawę warunków
Ŝycia jej mieszkańców. Dzięki jego pracy oraz zaangaŜowaniu, zostały zrealizowane inwestycje o znaczeniu
strategicznym dla rozwoju gminy: powstało ok. 20 km.
ścieŜek rowerowych w pasie drogi krajowej i wojewódzkiej, ekologiczna kotłowania na biomasę, wielofunkcyjna hala sportowa, Zielona Szkoła w Sendeniu,
zmodernizowano Ośrodek Zdrowia, zakupiono gminne
autobusy szkolne, w tym dla dzieci niepełnosprawnych.
Za realizację tych i wielu innych inwestycji Gmina Łąck
uzyskała wiele ogólnopolskich i lokalnych wyróŜnień.
W rankingu Złotej Setki Samorządów 2005 gmina Łąck znalazła się w czołówce krajowej. W ostatnich
latach zajmuje ona czołowe miejsce wśród najbardziej
dynamicznie rozwijających się gmin w powiecie płockim.
Dzięki działaniom Zbigniewa Białeckiego
Gmina Łąck jest znaczącym partnerem Powiatu Płockiego oraz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w wielu wspólnie podejmowanych inicjatywach
na rzecz społeczności lokalnej. Jest równieŜ przewodniczącym Stowarzyszenia Gmin Turystycznych PojezieStrona nr 39
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rza Gostynińskiego i członkiem Związku Gmin Regionu
Płockiego, dzięki czemu moŜliwa jest realizacja wielu
zadań inwestycyjnych.

Łąck I tura
Białecki Zbigniew
Mesjasz Karina Joanna
Paruszewski Mariusz Michał
Wiśniewski Michał

liczba głosów

1 566
367
97
420

% poparcia

63,92%
14,78%
3,96%
17,14%

Rada Gminy Łąck 2010-2014.

Rada gminy
• Drohomirecki Lech, Łąck – Przewodniczący
• Chmielecka Ewa Barbara, Łąck - I Wiceprzewodnicząca
• Wojnarowska Maria Antonina, Łąck - II Wiceprzewodnicząca
• Antczak Władysław, Korzeń Rządowy
• Jaworski Wojciech, Grabina
• Kowalczyk Agata, Sendeń DuŜy
• Kwestarz Janina, Łąck
• Perlikowski Henryk, Łąck
• Sierocki Tomasz Dominik, Wola Łącka
• Skalski Ryszard Henryk, Kościuszków
• Sobczak Władysław, Nowe Rumunki
• Strzałkowski Eugeniusz, Zaździerz
• Śnieć Anna Irena, Podlasie
• Tomczak Katarzyna, Sendeń Mały
• Wasiak Marek, Zdwórz
*
*
*
*
SPORTOWA GMINA ŁĄCK
Od wielu lat rozwój gminy Łąck jest podporządkowany trzem głównym celom: trosce o naturalne
środowisko, turystyce i przede wszystkim rozbudowie
bazy sportowo-rekreacyjnej.
Wspaniałe połoŜenie oraz warunki terenowe
umoŜliwiają rozwój na obszarze gminy aktywnego
wypoczynku. Wykorzystanie tych szans i uwarunkowań stało się motorem wielu działań realizowanych
przez samorząd gminny. W roku 2002 Wójt gminy
podjął inicjatywę stworzenia na terenie Łącka kompleksu obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych z bogatą ofertą usług dla uprawiania szero-
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ko pojętej kultury fizycznej i czynnego wypoczynku
pn „Mazowieckie Centrum Sportu”. Inicjatywę tę
poparł Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik. W grudniu 2004 roku został oddany
do uŜytku pierwszy obiekt tego kompleksu tj. hala
sportowa w Łącku, obiekt pełno wymiarowy, spełniający wszelkie wymogi Unii Europejskiej nawet
w zakresie rozgrywania imprez typu Liga Mistrzów
EHF, na bieŜąco jest on wykorzystywany na potrzeby
sportowe uczniów szkół z terenu gminy. W 2005 roku
gmina Łąck za budowę tej hali została wyróŜniona
w ogólnopolskim Konkursie „Firma na medal” i zaproszona do grupy załoŜycieli Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej. W roku 2006 powstaje na terenie
gminy kolejny obiekt w Łącku tj. pełnowymiarowe
boisko o naturalnej powierzchni do piłki noŜnej.
W roku 2007 powstaje następne boisko sportowe
w gminie do piłki noŜnej w miejscowości Zdwórz.
W planach jest jeszcze budowa boiska o nawierzchni syntetycznej. Plany rozbudowy bazy sportowej w Łącku budzą zainteresowanie wśród druŜyn
profesjonalnych i osób grających hobbystycznie
w piłkę noŜną. Organizowane imprezy na wymienionych obiektach cieszą się duŜą popularnością wśród
mieszkańców gminy, a przede wszystkim młodzieŜy.
Wiele z nich ma charakter cykliczny. PoniŜej
przedstawiamy te najwaŜniejsze imprezy, które odbyły
się w przeciągu sześciu ostatnich miesięcy w hali
sportowej w Łącku. Były to imprezy zarówno sportowe, rekreacyjne jak i kulturalne o zasięgu gminnym,
powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz
międzynarodowym.
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W dniu 8 maja 2010 r. po raz szósty wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji pod hasłem
„POLSKA BIEGA”. Jest to największa w Polsce,
jeśli nie w Europie, akcja promująca zdrowy, sportowy styl Ŝycia. Głównym celem tej akcji jest uświadomienie uczestnikom, Ŝe bieganie to sposób na dobre
zdrowe Ŝycie. Trasa tegorocznej akcji ok. 5 km przebiegała wokół Jeziora Łąckiego. Udział w biegu wzięło 86 osób tj. mieszkańców oraz sympatyków naszej
gminy. Na zakończenie Wójt Gminy Łąck wręczył
wszystkim uczestnikom biegów dyplomy.

W dniu 28 maja br. odbyła się X jubileuszowa
Olimpiada „Szkół Promocji Zdrowia” pod hasłem
„I Ty moŜesz uratować czyjeś Ŝycie”. Głównym celem
imprezy było propagowanie zachowań zdrowotnych
wśród młodzieŜy i uwraŜliwianie na udzielanie pomocy
ludziom znajdującym się w sytuacjach zagroŜenia Ŝycia.
Organizatorzy imprezy przygotowali szereg atrakcji
m.in. pokaz akrobacji rowerowych przygotowany przez
grupę Show Bike, występ taneczny cheerleaderek, pokaz tresury psów policyjnych oraz wylądowanie medicoptera na boisku tuŜ przy hali.
Od 11 do 13.06.2010 r. w Łącku rozegrany został XV Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej MęŜczyzn o Puchar Przechodni Klubu Sportowego
METRO. Do Łącka zjechały najlepsze zespoły z Polski
oraz goście z Niemiec – TSC Berlin. Puchar przechodni
KS Metro na kolejny rok przeszedł do druŜyny z Rzeszowa.
W dniu 10 lipca br. zaprezentowany został program kabaretowy w wykonaniu polskiego satyryka i aktora Jerzego Kryszaka. Widowisko przyciągnęło około
900 osób mieszkańców Łącka, Płocka i Gostynina.
Okres wakacyjny był równieŜ bardzo pracowity. Na przełomie lipca i sierpnia gościli w hali sportowej m.in. siatkarki z Gimnazjum w Stanisławowie
Pierwszym, Międzyszkolny Klub Sportowy Piotrkowianin sekcja piłka ręczna, Klub Uczelniany AZS
WSGK Kutno sekcja koszykówki męŜczyzn oraz
Uczniowski Klub Sportowy „M-G SZS” z śychlina.
Bez wątpienia do jednych z ciekawszych imprez sportowych, które odbyły się w Łącku naleŜy

zaliczyć XXV Międzynarodowy Turniej o Puchar
Syrenki rozgrywany od 23 do 28 sierpnia 2010 r.
na gminnym boisku sportowym. Jest to jedna z najwaŜniejszych imprez młodzieŜowych, sportowych,
która na stałe jest wpisana w kalendarz imprez UEFA.
W tym roku w turnieju uczestniczyły reprezentacje
z Białorusi, Bułgarii, Rumunii, Irlandii Północnej,
Norwegii, Danii, Ukrainy oraz Polski. Mecze eliminacyjne rozegrane zostały na stadionie w Łącku, Drobinie, Staroźrebach i Gostyninie. Natomiast finaliści
reprezentacja Rumunii oraz Danii zmierzyli się
ze sobą na stadionie im. Kazimierza Górskiego
w Płocku. Po bardzo wyrównanej walce silniejszą,
a zarazem zwycięzcą turnieju została druŜyna z Danii.
NaleŜy podkreślić, Ŝe wszystkie mecze rozegrane
zostały w duchu fair play i dostarczyły sympatykom
futbolu wiele piłkarskich emocji.

Wrzesień był miesiącem, w którym duŜym
wyzwaniem była organizacja koncertu galowego Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” połączonego z nadaniem Zespołowi Pieśni i Tańca
„Dzieci Ziemi Łąckiej” imienia Miry Zimińskiej
-Sygietyńskiej. Od 18 września br. zespół Dzieci Ziemi Łąckiej ma swojego patrona. Jest nim Mira Zimińska-Sygietyńska, aktorka, reŜyser i pedagog, współzałoŜycielka i długoletnia dyrektorka Zespołu „Mazowsze”. W dwugodzinnym zaprezentowanym przez Zespół „Mazowsze” programie nie zabrakło takich utworów jak „wyszłabym za dziada”, „kukułeczka”, „ej
przeleciał ptaszek”, „cyt, cyt” czy „furman”. Sama
impreza cieszyła się duŜym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. 18 września na halę sportową przyszło ok. 2 tysięcy osób. Zrealizowany projekt

Strona nr 41

BIULETYN SAMORZĄDOWY
pn. „Gmina Łąck promotorem mazowieckiego folkloru” został współfinansowany w ramach działania 413
„WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 w zakresie małych projektów.

Koncert Zespołu Mazowsze.

W dniu 10 października br. na naszej hali
odbył się XI Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych.
Organizatorem imprezy był Starosta Płocki oraz Wójt
Gminy Łąck. Udział w przeglądzie wzięło 7 orkiestr
z powiatu płockiego: Bielska, Płocka, Gąbina, Słupna,
Starej Białej, Staroźreby oraz gospodarze orkiestra
z Łącka. Zwycięzcą przeglądu została orkiestra dęta
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Bielsku pod batutą Jana
Wojtasa. Drugie miejsce zajęła orkiestra dęta z Gąbina
oraz ze Słupna natomiast trzecie miejsce przypadło
gospodarzom Przeglądu czyli Orkiestrze Dętej z Łącka.
Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy, puchary oraz
nagrody finansowe ufundowane przez organizatorów.
W dniu 16 października 2010 r. odbył się Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej – „Od Kujawiaka do Oberka” zorganizowany przez Stowarzyszenie Gmin Turystycznych pojezierza Gostynińskiego Na festiwalu zaprezentowały się
kapele ludowe, zespoły folklorystyczne, dziecięce
zespoły ludowe z Mazowsza i Kujaw, z miast i gmin
naleŜących do Stowarzyszenia. Odbył się równieŜ przegląd twórczości ludowej regionu, połączony z kiermaszami oraz degustacją lokalnych potraw i staropolskiej
tradycji kuchni kujawskiej i mazowieckiej a takŜe regionalnych tradycji nalewkarskich. Gościem specjalnym
Festiwalu był: Zespół KARADŽIĆ z Loznicy (Serbia)
oraz Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” z Płocka.
W dniu 20 października było nam miło gościć osiem reprezentacji Państwowych StraŜy PoŜarnych podczas VIII Mistrzostw Województwa Mazowieckiego StraŜaków w Halowej Piłce NoŜnej.
Podczas kilkugodzinnego turnieju pierwsze miejsce
zdobyła Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej z Warszawy pokonując w finale druŜynę z Sochaczewa. Natomiast trzecie miejsce przypadło Komendzie z Siedlec.
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W dniu 11 listopada 2010 r. w hali odbyła się
uroczystość dla Jubilatów z terenu gminy obchodzących 50 lat i więcej poŜycia małŜeńskiego. W przygotowanym z tej okazji programie artystycznym wystąpili: „Zespół Dzieci Ziemi Łąckiej”, Gminna Orkiestra
Dęta oraz Wiesław Bielski – lokalny poeta, który recytował Jubilatom swoje wiersze
W dniu 18 listopada odbył się występ Kabaretu NEO-NÓWKA.
W planach na najbliŜszy miesiąc jest występ Zespołu
„Motela Africa”. Zespół tworzą muzycy z Kongo,
Angoli, Nigerii, Togo, WybrzeŜa Kości Słoniowej,
Ghany oraz muzycy z Polski i Ameryki. Artyści wykonują Ŝywiołową muzykę czarnego lądu.
Podejmowane przez samorząd gminy Łąck
działania na rzecz promocji sportu i rekreacji stanowią
realizację celów rozwoju gminy określonych w dokumencie „Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy
Łąck do roku 2014”.
GMINA MAŁA WIEŚ

Andrzej Barciński
Wójt Gminy Mała Wieś
Urząd Gminy w Małej Wsi
ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś
tel. (24) 269 79 60; (24) 269 79 61
gmina@malawies.pl,
www.malawies.pl
www.malawies.bip.org.pl

Andrzej Barciński –Wójt Gminy Mała Wieś, 49 lat,
Ŝona Katarzyna, syn Jakub. Zamieszkały w Perkach.
Wykształcenie wyŜsze magisterskie – ukończony Wydział Historii na Uniwersytecie Warszawskim oraz
Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania.
Związany zawodowo z oświatą. Początkowo
nauczyciel historii i wychowania fizycznego w Szkole
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie, następnie jej dyrektor. Od 1999 roku Dyrektor Gimnazjum im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi.
Zainteresowania: historia – szczególnie regionalna, renowacja starych mebli, motoryzacja.
O mandat wójta ubiegał się po raz pierwszy.
Mała Wieś II tura
Barciński Andrzej
Wojnarowski Zygmunt Andrzej

liczba
głosów

% poparcia

1 183

57,82%

863

42,18%
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Alfred Szymczak – Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś,
59 lat, Ŝonaty, dwóch synów,
wykształcenie średnie.
Zawodowo związany przez 35
lat jako pracownik administracyjny z zamkniętą Cukrownią
w Małej Wsi. W samorządzie
Gminy Mała Wieś pracuje trzecią kadencję.
Zainteresowania: sport
Sekretarz Gminy – Michał Stefaniak
Skarbnik Gminy – Hubert Luśniewski
Zakończenie projektu „Integracja zawodowa mieszkańców Gminy Mała Wieś"
W dniu 18 listopada 2010r nastąpiło zakończenie I projektu: „Integracja zawodowa mieszkańców
gminy Mała Wieś” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL w ramach działania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe” oraz wręczenie dyplomów jego uczestnikom.
Koordynatorem projektu był Sekretarz Gminy
– Michał Stefaniak.
W projekcie udział wzięło 10 kobiet bezrobotnych i 2 pracowników socjalnych.

XVI Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości
5 listopada 2010 r. Szkoła Podstawowa
w Podgórzu oraz działający przy niej UKS „Borowik”
zorganizowały XVI edycję Jesiennych Biegów Przełajowych z okazji Dnia Niepodległości. Impreza sfinansowana przez Urząd Gminy w Małej Wsi oraz Starostwo Powiatowe w Płocku odbyła się pośród leśnych
terenów otaczających szkołę.
Mimo niezbyt przyjemnej dŜdŜystej aury
na 1000, 1200 i 1800-metrowe trasy wystartowało 836
zawodników z 20 szkół podstawowych, 17 gimnazjów
i 6 szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: płockiego,
sierpeckiego, gostynińskiego oraz z miasta Płocka
(ogółem impreza zgromadziła blisko 1000 osób.

Bieg w kategorii: szkoły podstawowe.

Imprezę uświetnił swą obecnością Paweł
Szkopek – jeden z najbardziej utytułowanych polskich
wyścigowych zawodników motocyklowych, który
dokonywał takŜe uroczystej dekoracji zawodników.

Uczestniczki projektu, pracownicy GOPS w Małej Wsi oraz główny
realizator szkoleń Michał Stefaniak – Sekretarz Gminy.

Harmonogram projektu obejmował następujące
kursy:
• trening umiejętności psychospołecznych „Autoprezentacja”
• obsługa komputera i podstaw Internetu
• warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
• catering – obsługa imprez okolicznościowych
Uczestniczki były zadowolone z programu projektu
poniewaŜ nabyły nowe umiejętności i kwalifikacje
zawodowe przydatne w codziennym Ŝyciu, a takŜe
podniosły swoją niską dotąd samoocenę i stały się
bardziej otwarte. Deklarowały nawet chęci do uczestnictwa w kolejnych projektach w przyszłości.
Wanda Rębiewska
Kierownik GOPS Mała Wieś

Paweł Szkopek – znany polski wyścigowy zawodnik motocyklowy dokonał uroczystej dekoracji zawodników.

Do pomocy w przygotowaniu i sprawnym
przeprowadzeniu zawodów aktywnie włączyli się
działacze UKS „Borowik” oraz nauczyciele szkoły
– organizatora, rodzice, personel i mieszkańcy pobliskiego DPS w Zakrzewie.
Iwona Sobótko
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podgórzu
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Renowacja zabytkowego parku w Małej Wsi
Zakończył się pierwszy etap renowacji zabytkowego parku w Małej Wsi. Etap ten obejmował renowację systemu wodnego (w sumie 4 stawy wraz
z łącznikami) oraz roboty pielęgnacyjne na drzewach
i prace związane z kształtowaniem terenu obejmujące
powierzchnię 7,50 ha.

XII Biesiada Pieśni Patriotycznej
Po raz dwunasty w świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie 13 listopada zebrało się wielopokoleniowe
grono, by uczcić Rocznicę Niepodległości. Motywem
przewodnim tegorocznej biesiady było „morze, nasze
morze…”. Tradycją tej wieczornicy jest spędzenie
czasu przy wspólnym śpiewaniu pieśni legionowych,
Ŝołnierskich i partyzanckich.

Park w trakcie trwania prac.

Koszt zadania wyniósł 785 787 zł, z czego
496 707 to środki Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi. To pierwsze tak duŜe
środki pozyskane przez naszą gminę.
Na przyszły rok w ramach tego samego źródła
finansowania będziemy ubiegać się o pozyskanie
środków na budowę boisk wielofunkcyjnych w Małej
Wsi oraz adaptację budynku po zlewni mleka
w DzierŜanowie na świetlicę wiejską, a za razem remizę. W ramach posiadanych środków realizowane
będą kolejne etapy renowacji parku.

Wypełniona po brzegi rozśpiewana sala świetlicy wiejskiej w
Węgrzynowie.

W tym roku otaczało nas bezkresne morze,
poniewaŜ znajdowaliśmy się we wnętrzu statku wojennego. Sprawiła to dekoracja inspirowana bohaterskimi historiami Polskiej Floty Wojennej.

Powitanie przez Wójta Gminy przybyłych gości- uczestników
Powstania Warszawskiego.

Park po renowacji.

Wtedy w parku zostaną utwardzone alejki,
staną ławki, oświetlenie, altany czy plac zabaw, a moŜe nawet amfiteatr.
Michał Stefaniak
Sekretarz Gminy Mała Wieś

Wielu wzruszeń dostarczyła nam wizyta niezwykłych gości - trójki uczestników Powstania Warszawskiego. Oprócz „standardowych” co rok odśpiewywanych, prawie trzydziestu śpiewnikowych utworów,
nie zabrakło teŜ piosenek marynarskich i pieśni o morzu.
Biesiadnicy mogli teŜ poznać barwne historie
o walkach Rodaków na morzu.
Wieczór dostarczył wielu wzruszeń zarówno
mieszkańcom naszej gminy jak teŜ gościom przybyłym
mim. z Bodzanowa, Wyszogrodu, Płońska, Warszawy.
Dziękujemy wszystkim obecnym i zapraszamy za rok.
ElŜbieta Śmigielska
Kierownik GOK Mała Wieś
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GMINA NOWY DUNINÓW

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

Mirosław Jan Krysiak - od roku 2002 Wójt Gminy
Nowy Duninów. Działania, które podejmuje na rzecz
rozwoju samorządności przynoszą efekt w postaci tak
wykonanych i będących w trakcie realizacji inwestycji
słuŜących mieszkańcom gminy Nowy Duninów, jak
teŜ przyczyniają się do aktywizacji społeczności
lokalnej, jej czynnego uczestnictwa w Ŝyciu
publicznym. Efektem jest udział mieszkańców
w procesach podejmowania decyzji co do dalszego
rozwoju regionu oraz ich współudział w realizacji
projektów na poziomie sołectw czy organizacji pozarządowych. Mirosław Krysiak w ostatnich latach był
wielokrotnie nagradzany za działania prowadzone
na rzecz środowisk sportowych, w tym: Ŝeglarskiego,
wędkarskiego, piłkarskiego.
Osobisty udział Pana Mirosława Krysiaka
w przedsięwzięciach realizowanych na terenie gminy
przyczynił się do ich pomyślnego zakończenia. Jego
osobiste sukcesy mają przełoŜenie na poprawę Ŝycia
codziennego mieszkańców gminy oraz jej wizerunek
na zewnątrz. W latach 2004 – 2006 gmina Nowy Duninów zajęła czołową pozycję w powiecie płockim
pod względem pozyskanych środków z Unii Europejskiej na budowę infrastruktury drogowej. II miejsce
w powiecie płockim, a 128 na ogólna liczbę 1590
gmin, w kategorii „Inwestycji w infrastrukturę techniczną w latach 2006 - 2008 (w zł na 1 mieszkańca)”
w ogólnopolskim rankingu gmin, to takŜe nie przypadek. Warto przy tym zaznaczyć, Ŝe w latach 2003
- 2005 gmina Nowy Duninów zajmowała 608 miejsce.
Od roku 2006 plasuje się natomiast tuŜ za pierwszą
setką gmin w Polsce. Nie bez znaczenia jest teŜ poprawa wizerunku gminy na zewnątrz. Kolejna nominacja w konkursie „Z Tumskiego Wzgórza”
to ogromne wyróŜnienie i dowód na to, Ŝe gmina
Nowy Duninów moŜe juŜ konkurować z najlepszymi
w powiecie płockim i poza jego granicami.
Są to m.in.:
• W zakresie infrastruktury (zwodociągowanie
gminy blisko 100%, kanalizacja- 30%, budowa
dróg twardych i miękkich - z pozyskanych środków w ramach ZPORR i Samorządu Województwa Mazowieckiego, I miejsce w pozyskiwaniu

środków unijnych na modernizację infrastruktury
drogowej w powiecie płockim w latach 2004
- 2006, oświetlenie gminy, budowa chodników
przy ciągach komunikacyjnych.
• Działania na rzecz programu ochrony zdrowia
(prywatyzacja publicznej opieki zdrowotnej) podniesienie poziomu usług i warunków lokalowych.
• Wspieranie policji lokalnej (adaptacja budynku
na posterunek, udział w zakupie terenowego
samochodu.
• WyposaŜenie jednostek Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej w nowoczesny sprzęt bojowy przy
wsparciu Marszałka Województwa i Zarządu
Głównego OSP.
• Wieloletnia praca na rzecz Ochrony Środowiska – gmina Nowy Duninów została wyróŜniona
w konkursie „Lider Ekologii”.
• Pomoc i wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego (Reaktywowanie Gminnego Ośrodka
Kultury, renowacja obiektów zabytkowych).
• Aktywna działalność w obszarze sportu (budowa boiska i infrastruktury sportowej, wzrost zainteresowania mieszkańców aktywnym wypoczynkiem).
• Dynamiczny rozwój infrastruktury oświatowej.
• Promocja Gminy i jej walorów przyrodniczo-turystycznych.
Członek Wojskowego Koła Łowieckiego „TROP”,
Sekretarz Zarządu Powiatowego PSL, Wiceprezes
Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP
w Nowym Duninowie od roku 1994 aktywnie pracuje
na rzecz rozwoju samorządności na terenie gminy
Nowy Duninów, powiatu Płockiego, województwa
Mazowieckiego. I tak:
• W latach 1994 – 1998 Radny Rady Gminy.
• Jednocześnie w okresie 1994-1995 r. Członek
Zarządu Gminy.
• Od 1995 roku Przewodniczący Rady Gminy
w Nowym Duninowie.
• Równocześnie w latach 1994-1998 Delegat
do Sejmiku Płockiego, a w nim Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Sportu
i Turystyki oraz Sekretarz Komisji Ochrony
Środowiska.
• W latach 1998-2002 Radny Rady Powiatu Płockiego.
• Od roku 2002 Wójt Gminy Nowy Duninów.
Medale i odznaczenia:
• 2002- srebrny krzyŜ zasługi
• 2004- odznaka honorowa za zasługi dla ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
• 2004- odznaka zasłuŜonego działacza Banku
Spółdzielczego
• 2005- brązowy medal za zasługi dla policji
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2007- złota odznaka Honorowa Płockiego
Okręgowego Związku Piłki NoŜnej
Odznaka Honorowa nadana 17.04.2007 r., przez
NiezaleŜny Samorządny Związek Zawodowy
Policjantów
Za aktywną działalność w dziedzinie ochrony
młodego pokolenia przed zjawiskami patologii
społecznej: Odznaka Honorowa Towarzystwa
Zapobiegania Narkomani z 20.06.08r.

•
•

2009- brązowy medal za „ZASŁUGI DLA
OBRONNOŚCI KRAJU”
Wielokrotnie honorowany medalami Sejmiku
Województwa Płockiego i Powiatu Płockiego
Nowy Duninów I tura

Krysiak Mirosław
Kamiński Henryk

liczba
głosów

1 189
579

% poparcia

67,25%
32,75%

Rada Gminy.
Pierwszy rząd siedzą: Jerzy Nowacki – Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Marek Kamiński - Członek Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych, Mirosław Krysiak – Wójt Gminy, Andrzej Pietrzak – Przewodniczący Rady Gminy Nowy Duninów, Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych, Leszek
Podakański – Zastępca Wójta Gminy Nowy Duninów, Leszek Wiśniewski - Członek Komisji Rewizyjnej.
Środkowy rząd od lewej: Magdalena Kalwas – pracownik biura Rady, Wiesław Lewandowicz - Członek Komisji Rewizyjnej, Ewa Kowalak - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych, Sławomir
Waćkowski - Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Wiesław Michalski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Piotr
Kijek - Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego, BoŜena Kopeć – pracownik Biura Rady.
Ostatni rząd od lewej: Waldemar Kijek - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Grzegorz Śpiegowski - Członek Komisji Rewizyjnej, Dariusz Woźnikowksi - Członek Komisji Rewizyjnej, Edward Stański Członek Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych, Włodzimierz Krysiak - Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych, Bolesław Szymański – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Nowy Duninów, Członek
Komisji Rozwoju Gospodarczego.

51 inwestycji w 8 lat
Minęła kolejna kadencja władz samorządowych i kolejny rok kalendarzowy. Na co dzień rzadko
oglądamy się za siebie. Jeśli to czynimy, to przede
wszystkim po to, by uniknąć ewentualnych potknięć
lub wrócić do sprawdzonych praktyk. Dziś warto jednak zatrzymać się dłuŜszą chwilę nad tym, co wydarzyło się w Gminie Nowy Duninów w ostatnich latach. A wydarzyło się naprawdę wiele.
Gmina Nowy Duninów jest drugą co do wielkości gminą wiejską w powiecie płockim i najmniej
zaludnioną. Średnia gęstość zaludnienia w powiecie
wynosi 59 osób na km2. W gminie Nowy Duninów
natomiast na 1 km2 przypada niespełna 27 mieszkańStrona nr 46

ców. Część miejscowości jest znacznie oddalona
od siebie. Liczba mieszkańców w kilku wsiach nie
przekracza natomiast 50 osób. śeby więc utrzymać
rozwój gospodarczy na przyzwoitym poziomie, samorząd gminy Nowy Duninów musi wydatkować większe środki w przeliczeniu na jednego mieszkańca
na budowę infrastruktury, w porównaniu z sąsiadami
i w dodatku radzić sobie z najmniejszym wśród gmin
wiejskich powiatu płockiego budŜetem inwestycyjnym.
Pięćdziesiąt inwestycji w ciągu niespełna
ośmiu lat za kilkanaście mln zł. Tyle udało się zrobić
w gminie Nowy Duninów przez ostatnie osiem lat.
To, wynik niebagatelny i trudny do osiągnięcia.
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Sytruktura wydatków na inwestycje w
gminie Nowy Duninów

32%

środki własne
środki pozyskane
68%

Struktura wydatków na zadania inwestycyjne w gminie Nowy
Duninów w latach 2003 – 2010.

Budowa kanalizacji, budowa i modernizacja
dróg, budowa i modernizacja boisk, remonty szkół,
bodowa chodników, inwestowanie w bezpieczeństwo
i zasoby ludzkie, etc. Nie byłoby w tym nic z sukcesu
gdyby mówić o gminie, w której budŜecie środki
na inwestycje oscylują w granicach 2 mln. Gmina
Nowy Duninów jednak, na takie zadania moŜe przeznaczyć z własnego budŜetu średnio rocznie
500-700 tys. zł. Co moŜna zrealizować za takie
pieniądze?

sił ponad 60%. Dziś, włączając inwestycje z ostatnich
2 lat zmniejszył się on do ok. 30%.
Od roku 2004 największe zaangaŜowanie
środków unijnych dotyczy budowy infrastruktury
drogowej. JuŜ w 2005 roku w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
sfinansowano budowę 3 dróg gminnych za kwotę ponad 2,3 mln zł, z czego dotacja wyniosła ponad 2 mln
zł. Największe środki unijne na realizację pojedynczego zadania pozyskane zostały w 2010 roku na budowę
drogi Mościska – Dzierzązna. Wsparcie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007 – 2013 wyniosło ponad 2,1 mln
zł. (łączny koszt budowy ponad 2,5 mln zł).
Podobnie wygląda finansowanie pozostałych
zadań inwestycyjnych takich jak budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i innych. Warto przy tym
zaznaczyć, Ŝe w ponad 90% gmina Nowy Duninów
jest zwodociągowana, a po skanalizowaniu w ostatnich latach m.in.: Popłacina, Dzierzązny, Soczewki
i części Brwilna Dolnego, z 4,6 km sieci długość jej
wzrosła do ponad 50 km.

Odbiór końcowy
kolejnego odcinka
kanalizacji. Tym
razem w Nowym
Duninowie.

Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Soczewce. Pierwsze
w gminie z nawierzchnią sztuczną, nie ostatnie.

Jedynym sposobem na dynamiczny rozwój
gminy i uzupełnienie gminnej kasy okazało się pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych, w tym
przede wszystkim z Unii Europejskiej.
Przed rokiem 2004 gmina Nowy Duninów nie
korzystała z funduszy przedakcesyjnych. Unijne
środki wydatkowane zostały na gminne cele juŜ
w pierwszym roku przynaleŜności Polski do UE (2004
r.), w ramach Programu Aktywizacji Obszarów
Wiejskich. Później były kolejne wnioski o dofinansowanie, a za nimi konkretne zadania. Z kaŜdym
rokiem natomiast malał procentowy udział środków
własnych gminy, który w latach 2003 – 2008 wyno-

Zasadą w gminie Nowy Duninów, od wielu
lat, jest angaŜowanie przede wszystkim środków
ze źródeł zewnętrznych i tylko uzupełnianie całości,
w jak najmniejszym stopniu, z budŜetu gminy.
W wyjątkowych jedynie sytuacjach realizacja zadań
inwestycyjnych w całości finansowana jest ze środków własnych. Tym samym samorząd uzyskuje, mimo
niewielkich dochodów własnych gminy, znakomite
rezultaty. Gmina Nowy Duninów pod względem inwestowania w infrastrukturę techniczną (w przeliczeniu na 1 mieszkańca) znajduje się, w skali powiatu, tuŜ za liderem - gminą Słupno. Trudno znaleźć
w historii Gminy Nowy Duninów czas, gdy rozwój
gospodarczy miał podobnie wysoką dynamikę.
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Infrastruktura techniczna to tylko początek.
Zadania inwestycyjne – element istotny i pochłaniający znaczne nakłady finansowe. Efekty działań
w tym zakresie dają się łatwo zmierzyć i wyliczyć. Jednak to tylko jeden z wielu obszarów działań samorządu
gminy Nowy Duninów. Główne cele wyznaczone przez
Wójta Gminy jeszcze w 2002 roku, to obok dynamicznego, zrównowaŜonego rozwoju miejscowości w zakresie budowy infrastruktury, równieŜ ich promocja,
inwestowanie w kapitał ludzki, pobudzanie aktywności społecznej poprzez wspieranie działalności organizacji pozarządowych, wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, bezpieczeństwo, ład i porządek.
We wszystkich tych obszarach podstawę stanowi współpraca. Tak instytucjonalna jak i personalna. Realizacja bowiem zamierzeń jest moŜliwa
przede wszystkim dzięki zgodnemu współdziałaniu
władz samorządu ze społeczeństwem oraz partnerami
i instytucjami.
Efekty działań w zakresie promocji gminy
nie dają się tak łatwo i szybko zmierzyć jak te w zakresie inwestycji. Jednak ich skuteczność jest mierzalna. Wzrost zainteresowania zakupem działek pod
zabudowę jednorodzinną, letniskowych, czy ilość
turystów odwiedzających w sezonie letnim nasze
ośrodki wypoczynkowe to konkretne wyniki.
Regaty śeglarskie w Nowym Duninowie,
organizowane wspólnie z Marszałkiem i Starostą, stały
się jednym z największych wydarzeń na Mazowszu.
W roku 2009 otrzymały nominację do wydarzeń roku
2008 w plebiscycie „Z Tumskiego Wzgórza”. Zorganizowany natomiast w roku ubiegłym I Ponadregionalny Rajd Gwiaździsty GWPK, w tym samy plebiscycie
otrzymał nominację do wydarzeń roku 2009. To tylko
dwie z wielu, cennych dla gminy, powiatu i województwa inicjatyw, promujące nie tylko aktywny wypoczynek, ale równieŜ Mazowsze Północne jako region
z wielkim potencjałem w zakresie turystyki.

Stowarzyszenie LKS „Wisła” w Nowym Duninowie to coś więcej
niŜ tylko klub sportowy.
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Dziś o sukcesie w rozwoju decydują inne czynniki, niŜ przed laty. Kiedyś potęgę dawało posiadanie
ziemi. Potem kapitału. Teraz: kapitału ludzkiego i społecznego. Niezbędne staje się ciągłe podnoszenie ludzkich kwalifikacji oraz zmiana zakorzenionych od lat
przyzwyczajeń społecznych. W tym zakresie działania
podejmują nie tylko placówki kulturalno – oświatowe,
ale równieŜ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Z powodzeniem, szczególnie w ostatnich latach, pozyskują środki w ramach tzw. projektów miękkich,
które mają na celu aktywizację oraz integrację. „Aktywne dzieci”, „Wszyscy razem” to tylko dwa ostatnio
prowadzone przez GOK i świetlicę socjoterapeutyczną
projekty (oba dofinansowane ze środków UE w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego). TakŜe GOPS
realizuje w ramach programu „Kapitał Ludzki” duŜe
projekty pn. „Aktywna integracja w gminie Nowy
Duninów”. W roku 2009 na szkolenia i kursy dla osób
bezrobotnych wydatkowano w ramach projektu ponad
96 tys. zł., z czego wkład własny gminy stanowiła kwota
10.164,00zł. Projekt kontynuowano w 2010 roku. Tym
razem na jego realizację przeznaczając kwotę prawie
108 tys. zł., z czego zaledwie 10,5% stanowi wkład własny gminy. Tego typu działania znacznie poszerzają katalog moŜliwości pomocy osobom zagroŜonym wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Nowy Duninów.
Bezrobocie wciąŜ jednak pozostaje problemem. Znaczna poprawa w tym zakresie moŜliwa
była dzięki ścisłej współpracy z PUP w Płocku.
Sukcesywnie zwiększane jest zatrudnienie w ramach
róŜnych programów. Z 17 osób zatrudnionych w 2002
roku liczba osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i staŜy absolwenckich
wzrosła w 2008 r. do 65, a w roku 2010 do 72. Działania te w efekcie nie tylko wspierają samych bezrobotnych i ich rodziny, ale przede wszystkim mają
na celu aktywizację tych osób. Zmniejsza się tym
samym liczba mieszkańców długotrwale korzystających z pomocy społecznej.
Na przestrzeni lat wiele zmieniło się w systemie zarządzania gminą. Zmieniły się uwarunkowania
prawne, ekonomiczne i społeczne. WciąŜ jednak niezmiennie, tak dziś, jak i wiele lat temu gmina Nowy
Duninów pozostaje wspólnotą. Tworzą ją ludzie
– jej mieszkańcy. Więzi między nimi, istniejące często od pokoleń, nie zniszczyły ani zmiany polityczne,
ani administracyjno - prawne. Zachowując je moŜna
budować nową jakość Ŝycia i wspólną przyszłość.
Przyszłość gminy Nowy Duninów, a tym samym
Powiatu Płockiego.
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GMINA RADZANOWO

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

Urodziłem się w Woźnikach. Tu są moje korzenie. Mam 60 lat. Zdobyłem wykształcenie wyŜsze.
Jestem Ŝonaty. Od ośmiu lat pełnię zaszczytną funkcję
Wójta Gminy Radzanowo. To wielkie wyróŜnienie
i ogromny obowiązek. Decyzją mieszkańców gminy
Radzanowo przez najbliŜsze 4 lata będę kontynuował
swoją pracę. Jako bezpartyjny jestem przede wszystkim gospodarzem a nie politykiem.
Podstawowym celem mojego kierowania gminą Radzanowo jest podnoszenie jakości Ŝycia jej mieszkańców. Cieszę się, Ŝe tak wiele udało się nam osiągnąć.
Jest to zasługa wszystkich mieszkańców naszej gminy,
radnych dwóch ostatnich kadencji i moich współpracowników. Jestem dumny będąc jednym z Was – ludzi
odwaŜnych i przedsiębiorczych.
Gmina Radzanowo, dzięki inicjatywom społecznym i sprawnemu pozyskiwaniu funduszy unijnych, staje się miejscem coraz bardziej przyjaznym
do zamieszkania. Warto dodać, Ŝe w ostatnim roku
znaleźliśmy się w prestiŜowej grupie najlepszych
gmin, pozyskujących fundusze zewnętrzne.
Mam jednak poczucie, jak wiele jest jeszcze do
zrobienia. Właśnie wprowadziliśmy do realizacji inwestycje o wartości 16 mln. złotych. Realizacje kolejnych
waŜnych przedsięwzięć planujemy w latach 2010-2014.
Jako Wójt, będę kontynuował rzetelną pracę na rzecz
rozwoju Gminy Radzanowo. Dla dobra wspólnego
warto Ŝyć i pracować. Warto słuŜyć, warto podejmować nowe odwaŜne wyzwania! Warto być wiernym
Gminie Radzanowo i jej mieszkańcom!
Radzanowo II tura
Duda Tomasz
Pokorski Tadeusz

liczba
głosów

1 280
1 750

Rada Gminy Radzanowo w kadencji 2010 – 2014.
1. Czerwiński Krzysztof
2. Gajewski Kazimierz
3. Gołębiowski Bogumił
4. Jankowski Tadeusz
5. Jóźwiak Ryszard
6. Koziczyńska Ewa
7. Kryjak Zbigniew
8. Pietrzak Adam
9. Przygoda Ewa
10. Sochacka Jolanta Anna
11. Szymański Jacek
12. Tokarski Robert
13. Trojanowska Agata
14. Ura Leszek
15. Woja Jan

Adam Pietrzak

Agata
Trojanowska

Bogumił
Gołębiowski

Ewa Koziczyńska

Ewa Przygoda

Jacek Szymański

Jan Michał Woja

Jolanta Anna
Sochacka

Kazimierz
Gajewski

Krzysztof Czerwiński

Leszek Ura

Robert Tokarski

Ryszard Jóźwiak

Tadeusz
Jankowski

Zbigniew Kryjak

% poparcia

42,24%
57,76%

Dobiegła końca kampania wyborcza. Nadszedł
czas podsumowania. Frekwencja wyborcza w gminie
Radzanowo w I turze wyniosła 53,76% a w II 49,96%.
Z Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie, mieszkańcy juŜ po raz trzeci wybrali Wójta
Gminy Tadeusza Pokorskiego oraz 8 radnych. 3 mandaty do Rady Gminy Radzanowo zdobyło PSL i kolejno
po jednym KWW „Płomyk”, KWW Krajowa Wspólnota Samorządowa, KWW Nasze StróŜewko i Brochocinek, KW SLD. Gratuluję wszystkim Radnym zwycięstwa i Ŝyczę sukcesów oraz owocnej współpracy. – dodaje Wójt Gminy Radzanowo Tadeusz Pokorski.
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BIULETYN SAMORZĄDOWY
GMINA SŁUBICE

Józef Walewski
Wójt Gminy Słubice
Urząd Gminy
ul. Płocka 32, 09-533 Słubice
tel./fax. +48 (24) 277-82-10
e-mail: ugslubice@plocman.pl
www: http://www.ugslubice.bip.org.pl

W wyborach do Rady Gminy Słubice, które
odbyły się 21 listopada, listy kandydatów złoŜyło
osiem komitetów wyborczych:
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
Komitet Wyborczy Wyborców Odbudowy i Rozwoju
Gminy Słubice,
Komitet Wyborczy Wyborców Krajowa Wspólnota
Samorządowa,
Komitet Wyborczy Wyborców Jedność,
Komitet Wyborczy Wyborców „Przyszłość”,
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Nadwiślańska,
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota.
Gminna Komisja Wyborcza w Słubicach zarejestrowała w 10 okręgach wyborczych ogółem 32 listy kandydatów z łączną liczbą kandydatów wynoszącą 52 osoby.
Liczba osób uprawnionych do głosowania
we wszystkich okręgach wyborczych wynosiła 3701,
wydano 2443 karty do głosowania, frekwencja wyniosła
66,01%. Liczba głosów oddanych 2433, w tym głosów
waŜnych 2365, co stanowi 96,81% oddanych głosów.
Przedstawiając wyniki wyborów do Rady
Gminy Słubice ograniczę się do tych kandydatów,
którzy w wyborach uzyskali mandat radnego.
W okręgu wyborczym nr 1 mandat radnego
uzyskał Januszewski Sławomir Zenon – liczba głosów waŜnych oddanych na kandydata 110, co stanowi
56,99% w skali okręgu wyborczego.
W okręgu wyborczym nr 2 mandat radnej
uzyskała Pińkowska Alicja Lucyna – liczba głosów
waŜnych oddanych na kandydatkę 80, co stanowi
56,74% w skali okręgu wyborczego.
W okręgu wyborczym nr 3 mandat radnego
uzyskał Woliński Dariusz – liczba głosów waŜnych
oddanych na kandydata 112, co stanowi 57,14%
w skali okręgu wyborczego.
W okręgu wyborczym nr 4 mandat radnego
uzyskał Szymański Stanisław – liczba głosów waŜnych oddanych na kandydata 76, co stanowi 45,51%
w skali okręgu wyborczego.
W okręgu wyborczym nr 5 mandat radnego
uzyskali Jachowicz Bartosz – liczba głosów waŜnych
oddanych na kandydata 78, co stanowi 29,43% w skali
okręgu wyborczego oraz Dybiec Małgorzata – liczba
głosów waŜnych oddanych na kandydatkę 78, co stanowi 29,43% w skali okręgu wyborczego.
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W okręgu wyborczym nr 6 mandat radnego
uzyskał Lenarcik Piotr – liczba głosów waŜnych
oddanych na kandydata 71, co stanowi 56,80% w skali
okręgu wyborczego.
W okręgu wyborczym nr 7 mandat radnego
uzyskali DomŜałowicz Jacek – liczba głosów waŜnych oddanych na kandydata 244, co stanowi 34,22%
w skali okręgu wyborczego, Kujawa Zofia – liczba
głosów waŜnych oddanych na kandydatkę 205, co stanowi 28,75% w skali okręgu wyborczego,
Petrykowska Teresa – liczba głosów waŜnych oddanych na kandydatkę 279, co stanowi 39,13% w skali
okręgu wyborczego,
Pietrzak Jerzy Andrzej – liczba głosów waŜnych
oddanych na kandydata 209, co stanowi 29,31%
w skali okręgu wyborczego.
W okręgu wyborczym nr 8 mandat radnego
uzyskali: Milczarek Katarzyna Monika – liczba
głosów waŜnych oddanych na kandydatkę 97, co stanowi 36,33% w skali okręgu wyborczego oraz Cichosz Wiesław Tadeusz – liczba głosów waŜnych
oddanych na kandydata 62, co stanowi 23,22% w skali
okręgu wyborczego.
W okręgu wyborczym nr 9 mandat radnego
uzyskał Bartos Mariusz Jarosław – liczba głosów
waŜnych oddanych na kandydata 87, co stanowi
61,70% w skali okręgu wyborczego.
W okręgu wyborczym nr 10 mandat radnej
uzyskała Ogrzebacz Stanisława Anna – liczba głosów waŜnych oddanych na kandydatkę 89, co stanowi
56,69% w skali okręgu wyborczego.
O urząd Wójta Gminy ubiegało się trzech
kandydatów. Byli nimi: Bedyk Leszek Józef zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
Smuk Stratenwerth Ewa Anna zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Krajowa Wspólnota Samorządowa, Walewski Józef – zgłoszony przez Komitet
Wyborczy Wyborców Jedność.
Ostateczne rozstrzygnięcia wyborcze zapadły
w I turze głosowania. Uzyskałem bowiem ponad
50% waŜnie oddanych głosów. Korzystając z okazji
dziękuję wyborcom, którzy wzięli udział w głosowaniu
za poparcie mojej kandydatury. Dziękuję teŜ moim
kontrkandydatom za stoczoną rywalizację wyborczą.
Dzięki decyzji wyborców po raz czwarty będę sprawował funkcję wójta, w tym po raz trzeci – w wyniku
wyborów bezpośrednich rozstrzyganych w pierwszej
turze głosowania. Przekonany jestem, Ŝe zaufanie,
którym obdarzyli mnie wyborcy pozwoli mi skutecznie
wykonywać liczne zadania wójta. Liczę na dobrą
współpracę z Radą Gminy. Wierzę w to, Ŝe charakterystyczna dla Gminy, w minionych dwunastu latach jedność, nie zostanie zmącona. Tylko działanie z pełnym
zaangaŜowaniem, w imię dobrze pojętego dobra wspólnego, pozwoli nam na skuteczne wypełnianie powinności wobec członków naszej wspólnoty.
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Informuję Państwa, Ŝe w Radzie Powiatu
w Płocku mieszkańców gminy, po raz kolejny reprezentował będzie mieszkaniec Słubic Adam Bartosiak.
Gratuluję wyboru wszystkim Paniom i Panom
radnym. Jasne decyzje wyborców gminy pozwoliły na zaoszczędzenie w budŜecie państwa około 10 tysięcy złotych. Tyle bowiem kosztowałaby II tura wyborów wójta.
W dniach 2 i 6 grudnia odbyły się sesje Rady Gminy.
Wszyscy radni oraz ja złoŜyliśmy stosowne ślubowanie. Ukonstytuowała się rada. Informuję czytelników,
Ŝe Przewodniczącym Rady Gminy Słubice jest Sławomir Januszewski, Wiceprzewodniczącym Rady
został Dariusz Woliński. Przewodniczącymi trzech
stałych komisji rady zostali:
• Mariusz Bartos – Komisja Rewizyjna
• Piotr Lenarcik – Komisja Planowania Gospodarczego, Infrastruktury, Rolnictwa, Ochrony
Środowiska, BudŜetu i Finansów
• Katarzyna Milczarek – Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia,
Opieki Społecznej i Mieszkalnictwa.
Słubice I tura
Bedyk Leszek
Smuk Stratenwerth Ewa
Walewski Józef

liczba głosów

% poparcia

393
801
1 216

16,31%
33,24%
50,46%

GMINA SŁUPNO

Stefan Jakubowski
Wójt Gminy Słupno
Urząd Gminy
ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno
tel. (24) 261-29-77, 267-95-60
fax. (24) 261-95-38
e-mail: ug@slupno.eu
www: http://www.slupno.eu

Stefan Jakubowski – Wójt Gminy Słupno. Pochodzi
z Tworek pod Grójcem. W latach 60 przyjechał do Płocka uczyć się w technikum mechanizacji rolnictwa.
Potem studiował w Akademii Nauk Społecznych
w Warszawie na Wydziale Nauk Politycznych.
Przez 23 lata pracował w gminnych kółkach
rolniczych. Zaczynał od instruktora mechanizacji,
doszedł do stanowiska dyrektora spółdzielni kółek rolniczych w Starej Białej. Był naczelnikiem gminy w Borowiczkach. W 1990 r. został wójtem gminy Słupno,
gdzie zamieszkał 14 lat temu. śonaty, ma dwóch synów
i córkę. Uwielbia turystykę i pracę w ogrodzie. Przy
domu ma kilkadziesiąt drzewek owocowych.
Posiadane Ordery i Odznaczenia
• Srebrny KrzyŜ Zasługi (20.06.1984r.)
• Złoty KrzyŜ Zasługi (06.04.1993r.)
• Brązowy Medal „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”
(22.10.1999r.)
• Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”
(10.09.2001r.)
• KrzyŜ Kawalerski Odrodzenia Polski (2002)
Posiadane wyróŜnienia, odznaki
• „Za zasługi dla województwa warszawskiego”
• „Odznaka ZasłuŜonego Działacza Ruchu Społecznego”
• Srebrna Odznaka „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”
• Złota Odznaka „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”
• Odznaka „ZasłuŜony dla Budownictwa”
Słupno I tura
Jakubowski Stefan
Kozimiński Arkadiusz Zbigniew
Wiktorowski Tomasz

liczba
głosów
1533
473
561

%
poparcia
59,72%
18,43%
21,85%

Rada Gminy Słupno kadencji 2010 – 2014. Od lewej siedzą: Biernat Jadwiga, Kuchta ElŜbieta – Przewodnicząca Rady Gminy, Kępczyński Dariusz
– Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy, Banasiak Andrzej. Stoją od lewej: Pęcherzewski Jerzy, Dziecinny Zbigniew, Stefański Jan, Drajkowski Michał,
Grzybowska BoŜena, Jaroszewska Stanisława, Pielat Zbigniew, Dzięgielewski Andrzej, Krzysztof Szałkowski, Majewski Zygmunt, Doliński Lech.
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GMINA STARA BIAŁA

Sławomir Wawrzyński
Wójt Gminy Stara Biała
Urząd Gminy w Starej Białej
09-411 Stara Biała 68
tel. (24) 366-87-10, fax. (24) 365-61-65
e-mail: gmina@starabiala.pl
www: www.starabiala.pl

W Gminie Stara Biała w wyborach samorządowych w dniu 21 listopada 2010 roku uprawnione do
głosowania były 8194 osoby. 24 sołectwa, które
wchodzą w skład Gminy, podzielono na 10 okręgów
wyborczych. O miejsce w Radzie Gminy ubiegało się
45 kandydatów, tj. 3 osoby na 1 miejsce. Frekwencja
wyborcza była dosyć duŜa, bo wyniosła 49,28%.
Świadczy to, Ŝe mieszkańcy docenili rolę samorządu
i jego dokonania w poprzednich kadencjach, a takŜe
moŜliwość – poprzez swych przedstawicieli – kreowania własnego wizerunku Gminy.
Skład osobowy wybranej Rady przedstawia się następująco:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sławomir Dąbrowski
Mariusz Jan Downarowicz
GraŜyna Ewa Figiel-Bętlejewska
Włodzimierz Kajkowski
Marek Krajewski
Władysław Mikołajczyk
Marek Moderacki
Krzysztof Paradowski
Jacek Józef Portalski
Piotr Jarosław Rutkowski
Jarosław Szteindór
Stanisław Krzysztof Wiśniewski
Andrzej Wojciechowski
Jan Wrześniewski
Wojciech Mieczysław śółtowski.

GMINA STAROŹREBY

Józef Stradomski
Wójt Gminy Staroźreby

Na pierwszej Sesji Rady Gminy bieŜącej
kadencji, w dniu 1 grudnia 2010 r., Radni wybrali
Pana Jana Wrześniewskiego na Przewodniczącego
Rady Gminy i Pana Włodzimierza Kajkowskiego
na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Stara Biała I tura

liczba
głosów

% poparcia

Szczałuba Dariusz Krzysztof

1 075

27,10%

Wawrzyński Sławomir Stanisław

2 892

72,90%
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Przewodniczącymi trzech stałych komisji
Rady Gminy zostali: Komisji Rewizyjnej radny Pan
Jacek Józef Portalski, Komisji BudŜetowej radny
Pan Mariusz Jan Downarowicz i Komisji Polityki
Społecznej radny Pan Andrzej Wojciechowski.
W gronie radnych jest niestety tylko jedna
kobieta, Pani GraŜyna Ewa Figiel-Bętlejewska, która
funkcję radnego pełni po raz pierwszy.
Z grona radnych poprzedniej kadencji
aŜ 11 pełni tę funkcję w kadencji bieŜącej.
Samorządowcami z najdłuŜszym staŜem są: Pan
Jan Wrześniewski, radny od 1994 roku, pełniący po raz
drugi funkcję Przewodniczącego Rady oraz Pan Włodzimierz Kajkowski, który jako jedyny zasiada w Radzie od chwili przywrócenia w Polsce samorządu terytorialnego, tj. od 1990 roku. Pan Kajkowski w pierwszej
kadencji był Wiceprzewodniczącym Rady, przez kolejne 3 kadencje jej Przewodniczącym, a w ostatniej i bieŜącej – kolejny raz Wiceprzewodniczącym.
Wójtem Gminy po raz szósty został Pan Sławomir Stanisław Wawrzyński, uzyskując 72,9%
głosów popierających w I turze wyborów. Pan Wawrzyński pochodzi z Dziarnowa w Gminie Stara Biała,
obecnie wraz z rodziną mieszka w Białej. Ma 50 lat.
Jak sam nieraz Ŝartuje, praca na tym zaszczytnym
stanowisku zajmuje mu prawie cały czas. Nieliczne
wolne chwile przeznacza dla rodziny i sportu. Z grupą
radnych i pracowników Urzędu Gminy w roku wyborczym zdobył puchar Mazovia Cup w III Mistrzostwach Pracowników Samorządowych w Piłce NoŜnej
Województwa Mazowieckiego.

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

To juŜ szósta kadencja Wójta Józefa Stradomskiego, który został wybrany 21 listopada 2010r. Jest
on jednym z nielicznych gospodarzy w województwie
mazowieckim, który sprawuje te funkcję od początku
istnienia samorządów terytorialnych.
Staroźreby I tura
Stradomski Józef

liczba
głosów

% poparcia

2 061

59,72%

Zaborowski Daniel

949

27,50%

Jarzębski Mariusz

441

12,78%

GRUDZIEŃ 2010

POWIAT PŁOCKI

I rząd od lewej strony siedzą: Pani Urszula Ziarko – Skarbnik Gminy, ElŜbieta Witkowska – radna Rady Gminy, Krystyna Janina Kaźmirska – radna Rady Gminy, Ewa Adela Piasecka – radna Rady Gminy, Małgorzata Ryzińska – radna Rady Gminy, Anna Aleks – Biuro
Rady Gminy. II rząd od lewej strony stoją : Jan Szelugz – radny Rady Gminy, Andrzej Skierski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy,
Leszek Jędrzejczak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Józef Stradomski – Wójt Gminy, Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki,
Marek Ciećwierz – Przewodniczący Rady Gminy, Krzysztof Szczepan Kowalak – radny Rady Gminy, Jacek Stanisław Tomczak – radny
Rady Gminy, Dominik Roman Nowakowski – radny Rady Gminy, Mariusz Artur Stradomski – radny Rady Gminy, Stanisław Janusz
Petera – radny Rady Gminy, Radosław Rajewski – radny Rady Gminy, Adam Wojciech Adamski – radny Rady Gminy.

„Niech Wam nieba Bóg uchyli i najszczerszej doli,
Niech omija Was to w Ŝyciu co zwodzi i boli”
Z Ŝycia gminy
W październiku odbyło się spotkanie Związku
Emerytów i Rencistów z okazji Dnia Seniora. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób. Byli członkowie
zaprzyjaźnionych klubów z Drobina, Bielska i Sannik.
śyczenia z okazji święta złoŜyli: Przewodniczący Rady Gminy- M. Ciećwierz, Wójt Gminy Staroźreby – J. Stradomski, Przewodnicząca Związku
Emerytów i Rencistów – D. Paszenda. Do tańca przygrywała kapela Jacka Króla.
W dniu 4 listopada 2010 r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 50-lecia poŜycia małŜeńskiego.
W spotkaniu uczestniczyło 11 par z terenu gminy Staroźreby. Jubilaci odznaczeni zostali Złotym Medalem
przyznanym przez Prezydenta RP, które wręczył Wójt
Gminy – J. Stradomski.

Uroczystość 50-lecia zawarcia związku małŜeńskiego.

Z okazji Dnia Niepodległości, 11 listopada
2010r. odprawiona została uroczysta Msza Święta,
oraz inscenizacja przygotowana przez uczniów
Gimnazjum w Staroźrebach. Po uroczystościach
w kościele delegacje jednostek organizacyjnych
i zakładów działających na terenie gminy złoŜyły
kwiaty i wieńce przed Pomnikiem Bohaterów na Placu
Bojowników w Staroźrebach.

W dniu 29 grudnia 2010 roku III sesję Rady
Gminy w Staroźrebach zaszczycił swoją obecnością
Pan Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki.
Pan Wojewoda, zgodnie z Postanowieniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2010
roku o nadaniu odznaczeń – odznaczył następujących
druhów straŜaków z Ochotniczej StraŜy PoŜarnej
w Staroźrebach
1. Ciećwierz Marek - Srebrnym KrzyŜem Zasługi
2. Grabowski Stanisław - Brązowym KrzyŜem Zasługi
3. Łukomski Edward Eugeniusz - Brązowym KrzyŜem
Zasługi
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4. Pepławski Bogdan - Brązowym KrzyŜem Zasługi
5. Siedlich Jan - Brązowym KrzyŜem Zasługi
(nieobecny)
6. Szpeflik Krzysztof - Brązowym KrzyŜem Zasługi
7. Szpeflik Stanisław - Brązowym KrzyŜem Zasługi
8. Zawłocki Ireneusz - Brązowym KrzyŜem Zasługi
9. Zawłocki Paweł - Brązowym KrzyŜem Zasługi
za wieloletnią i oddaną słuŜbę w szeregach OSP
w Staroźrebach oraz za zasługi na rzecz przemian
demokratycznych w Polsce.
Odznaczenia przyznano z okazji 100-Lecia OSP
Staroźreby, obchodzonego 27 czerwca 2010 roku.

Od lewej strony stoją: druh Stanisław Szpeflik, druh Ireneusz Zawłocki, druh Edward Eugeniusz Łukomski, Józef Stradomski – Wójt
Gminy Staroźreby, Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki, druh
Marek Ciećwierz, druh Stanisław Grabowski, druh Bogdan Pepławski, druh Krzysztof Szpeflik, druh Paweł Zawłocki.

Następnie zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 14 października 2010 roku o nadaniu
odznaczeń, Wojewoda Mazowiecki odznaczył Panią
Krystynę Janinę Kaźmirską – Brązowym KrzyŜem
Zasługi – za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Pani Krystyna Kaźmirska jest radną
Rady Gminy w Staroźrebach nieprzerwanie od 1994
roku do chwili obecnej.

GMINA WYSZOGRÓD

Mariusz Bieniek
Burmistrz Gminy i Miasta
Wyszogród
Urząd Gminy w Wyszogród
09–450 Wyszogród, ul. Rębowska 37
tel. (24) 231-10-20, fax. (24) 231-10-24
e-mail: ugim@wyszogrod.pl
www: http://www.wyszogrod.pl

Szanowni Państwo!
Od czterech lat mieszkam w Wyszogrodzie
do niedawna pracowałem jako Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Wyszogród. Od 2004 roku jestem
szefem jednej z czołowych na Mazowszu organizacji
wspierających i finansujących rozwój wsi tj. Lokalnej
Grupy Działania „Razem dla Rozwoju”, której dzia-
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łaniem objętych jest siedem gmin (Bodzanów, Bulkowo, Czerwińsk n/Wisłą Mała Wieś, Radzanowo,
Wyszogród i Zakroczym). Jestem absolwentem
Wydziału Ekonomii WyŜszej Szkoły Humanistyczno
– Ekonomicznej we Włocławku oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2007 roku mam zaszczyt i przyjemność
poświęcać się pracy nad codziennym polepszaniem
jakości Ŝycia mieszkańców wyszogrodzkiej wspólnoty
samorządowej. Gmina i Miasto Wyszogród to wspaniałe miejsce do Ŝycia, prowadzenia działalności.
To ciekawe miejsce dla rozwoju turystyki i agroturystyki. Aby to miejsce mogło się rozwijać potrzeba
by reprezentował je odpowiedni gospodarz, który będzie potrafił kontynuować dotychczas realizowane
dzieło. Myślę, Ŝe jestem odpowiednią osobą, będącą
w stanie wziąć na siebie cięŜar odpowiedzialności
za dalszy rozwój Gminy i Miasta Wyszogród. Chciałbym kontynuować budowę lepszego jutra dla naszego
samorządu. Dzięki Państwa decyzji podjętej
w ostatnich wyborach samorządowych od 2 grudnia
2010 roku mam zaszczyt pełnić tę odpowiedzialną
i zaszczytną funkcję Burmistrza Gminy i Miasta
Wyszogród.
Z powaŜaniem
Mariusz Bieniek
Wyszogród I tura
Bieniek Mariusz

liczba
głosów

1 692

% poparcia

85,84%

Rada Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2010 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maryś Maciej Mieszkowski - Przewodniczący
Rady
Andrzej Woźniak - Wiceprzewodniczący Rady
Marek Głowacki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Sławomir Ząbek - Zastępca Komisji Rewizyjnej
Janusz Wojciech Kuliński - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i BudŜetu,
ElŜbieta Biernat - Zastępca Komisji Rolnictwa,
Rozwoju Gospodarczego i BudŜetu
Mieczysław Majewski - Przewodniczący Komisji
Komunalnej i Spraw Obywatelskich,
Wiesław Gaworski - Zastępca Przewodniczącego
Komisji Komunalnej i Spraw Obywatelskich
Józef Zbigniew Boszko
Andrzej Dobaczewski
Wojciech Janczak
Olszewska Mariola
Zbigniew Madany
Tomkiewicz Wiesław
Więckowski Hubert
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UROCZYSTOŚCI, WYDARZENIA

Poczet Chorągwiany i delegacja Powiatu Płockiego złoŜyła hołd bohaterom 1918 roku.

Doroczne Konkursy Starosty Płockiego
o „Kryształowe Pióro” oraz „Śladami wielkich
wydarzeń na Ziemi Płockiej” rozstrzygnęliśmy
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku
13 listopada 2010 roku.
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