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POWIAT PŁOCKI XX GIEŁDA ROLNICZA

29 maja 2011 r.

Jubileuszową XX-tą Powiatową Giełdę Rolniczą otworzyli Honorowi Patroni i Gospodarze: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam
Struzik, Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego GraŜyna Opolska, Starosta Płocki Piotr Zgorzelski, Wójt Gminy
Łąck Zbigniew Białecki i Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Adam Sierocki. Wśród zaproszonych gości: Julia Pitera i Mirosław
Koźlakiewicz – Posłowie na Sejm RP oraz Michał Boszko i Eryk Smulewicz – Senatorowie Ziemi Płockiej.

Doroczna Giełda Rolnicza to świetna okazja, aby zaprezentować bogactwo
upraw, sadzonek oraz ogrodniczych ciekawostek na Ŝyznej Ziemi Płockiej.

Gościem Specjalnym Giełdy oraz Patronem Honorowym
był Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki.

W części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Ziemi Łąckiej”, które upamiętniły obecność Premiera Rządu,
parlamentarzystów oraz gospodarzy powiatu i gminy.
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Drodzy Czytelnicy,
Szanowni Państwo
U progu sezonu urlopowego oraz
wakacji pragnę Ŝyczyć Państwu miłego
i bezpiecznego wypoczynku, słonecznej pogody i samych najpiękniejszych
podróŜy.
Natomiast

wszystkim

Rolnikom umiłowanej

Ziemi

Płockiej,

dla których lato jest czasem wzmoŜonej pracy i poświęcenia w pielęgnacji
upraw i w zebraniu plonów.
Będąc przekonany o dorodnych owocach wysiłku naszych plantatorów,
sadowników, ogrodników i wszystkich przedsiębiorców z branŜy
okołorolniczej juŜ dziś serdecznie zapraszam na DoŜynki Powiatu Płockiego,
do Płocka w dniu 4 września 2011 roku.
Do miłego zobaczenia w jesiennej szacie

Starosta Płocki
Piotr Zgorzelski
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I. O POWIECIE
Z PRAC RADY

Adam Sierocki
Przewodniczący Rady
Powiatu w Płocku

Szanowni Czytelnicy
Pierwszy kwartał 2011 r. w działaniach Rady
Powiatu upłynął przede wszystkim na uchwaleniu
tegorocznego budŜetu powiatu, wyznaczeniu najwaŜniejszych kierunków działania Zarządu Powiatu,
a takŜe rozliczeniu ubiegłorocznej realizacji zadań
w zakresie pomocy społecznej, przestrzegania praw
osób
niepełnosprawnych,
bezrobocia
oraz
bezpieczeństwa publicznego.
W styczniu Rada Powiatu zatwierdziła budŜet powiatu na 2011 rok wraz z wieloletnią prognozą
finansową obejmującą okres od roku budŜetowego
2011 do roku 2020, do którego sięgają zobowiązania
z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zakupionych obligacji komunalnych. Dokumenty te uzyskały pozytywną
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podobnie, jak
w latach ubiegłych konstrukcja budŜetu ma charakter
dotacyjno-subwencyjny. W budŜecie dochody określone zostały na poziomie ponad 82,5 mln zł, przy czym
57,6% tej kwoty stanowią dotacje i subwencje,
13,6% dochody własne. Z dochodów tych planuje się
sfinansować wszystkie wydatki w kwocie ponad
78,8 mln zł, a powstałą nadwyŜkę 3,7 mln zł przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Największą pozycję stanowią tu wydatki pomocy społecznej-31,2% oraz oświaty – 23,6%. Tak skonstruowany budŜet w ocenie radnych umoŜliwia dalszy intensywny rozwój powiatu wynikający ze Strategii Rozwoju
Powiatu i przyjętych programów.

Radna ElŜbieta Olendrzyńska z Wicestarostą Janem Ciastek
podczas przerwy w obradach.

Stosownie do posiadanego budŜetu Rada
za najwaŜniejsze kierunki działania Zarządu
Powiatu w 2011 r. uznała:
• realizację zadań wynikających z „Programu ochrony
środowiska w powiecie płockim na lata 2011-2015
z perspektywą do roku 2018” oraz z „Planu gospodarki odpadami dla powiatu płockiego na lata 20082012 z uwzględnieniem lat 2013-2016”,
• poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych
poprzez przebudowę i remonty dróg oraz chodników przy wykorzystaniu środków finansowych
własnych, a takŜe pochodzących z funduszy krajowych i unijnych,
• wzbogacenie form i metod działania w sferze zarządzania kryzysowego, z uwzględnieniem klęsk
Ŝywiołowych.

Wicestarosta Jan Ciastek i Sekretarz Powiatu Tomasz Kępczyński
oraz Skarbnik Powiatu Maria Jakubowska z uwagą przysłuchują
się dyskusji na temat uchwalenia tegorocznego budŜetu.

Rada Powiatu zapoznała się równieŜ z działaniami Komisji Bezpieczeństwa i Porządku funkcjonującej przy Staroście Płockim, które zdominowała ubiegłoroczna powódź. W stałym zainteresowaniu Komisji
pozostały teŜ sprawy z zakresu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku zimowego i wakacyjnego, realizacja „Programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku – Bezpieczny Powiat Płocki”, przygotowanie słuŜb drogowych do zimowego utrzymania przejezdności dróg.
Cieszą wysokie oceny wystawione przez Komisję
wszystkim powiatowym słuŜbom, inspekcjom i straŜom
odpowiedzialnym za działania ratownicze podczas powodzi, za utrzymanie porządku publicznego i wysoką
wykrywalność przestępstw, a takŜe zapewnienie bezpieczeństwa poŜarowego, epidemiologicznego, itp.
W styczniu Rada Powiatu omówiła realizację
w 2009 r. „Powiatowego Programu działania na
rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie
rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób
niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata
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2008-2013”. Program ten wskazuje najwaŜniejsze
sfery działań zapewniających pomoc osobom
niepełnosprawnym, u których istotne uszkodzenia oraz
obniŜenie sprawności funkcjonowania organizmu
uniemoŜliwiają, utrudniają lub ograniczają sprawne
funkcjonowanie w społeczeństwie. Akceptację Rady
uzyskała realizacja wszystkich jedenastu celów
strategicznych przewidzianych w Programie dla
osiągnięcia głównego załoŜenia, jakim jest
wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i
przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.
Mając na uwadze doskonalenie powiatowego
systemu wspierania rodzin borykających się z trudnościami w wypełnianiu swoich zadań oraz zapewnienie
właściwej opieki, wychowania i moŜliwości kontynuowania nauki dzieciom pozbawionym całkowicie lub
częściowo opieki rodziców a takŜe pomocy w usamodzielnianiu się Rada Powiatu uchwaliła „Powiatowy
program pomocy dziecku i rodzinie na lata 20112015”. W Programie tym wyznaczone zostały cztery
priorytetowe obszary działania takie, jak: pomoc
rodzinie znajdującej się w sytuacji kryzysowej, pomoc
dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczowychowawczych, rodzinach zastępczych oraz wychowankom opuszczającym zastępcze formy opieki, propagowanie i rozwój sieci rodzicielstwa zastępczego,
doskonalenie zawodowe kadr świadczących pomoc
rodzinie i dziecku.

Dyrektor PCPR Małgorzata Lewandowska omawia tezy do
„Programu pomocy dziecku i rodzinie na lata 2011-2015”

Realizacja zdań w zakresie pomocy społecznej
w znacznym stopniu zdominowała takŜe lutową sesję
Rady Powiatu. W tym zakresie rozpatrzone zostało
sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz przyjęty do realizacji „Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011-2015.” W szczególności
z aprobatą Rady Powiatu spotkała się realizacja zadań
publicznych o charakterze ponadgminnym podejmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w zakresie: pomocy społecznej, polityki prorodzinnej,
wspierania osób niepełnosprawnych, a takŜe przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W sprawozdaniu tym
zwrócono uwagę na działania z zakresu:

•

prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów
pomocy społecznej oraz umieszczania w nich
kierowanych osób,
• prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
• zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie bądź częściowo pozbawionym opieki własnych rodziców poprzez organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych,
• prowadzenia poradnictwa specjalistycznego,
• rehabilitacji społecznej,
• a takŜe zorganizowania pomocy mieszkańcom
z terenu powiatu dotkniętym powodzią.
Przychylność Rady Powiatu uzyskały równieŜ
wnioski zawarte w sprawozdaniu PCPR stanowiące
wykaz najpilniejszych potrzeb naszego powiatu w
zakresie pomocy społecznej takie, jak:
• poszerzanie działań Aktywnej Integracji ,
• zwiększenie liczby rodzin zastępczych,
• pozyskanie dodatkowych funduszy na realizację
zadań w zakresie rehabilitacji społecznej,
• utworzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej,
• utworzenie własnego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego,
• utworzenie mieszkania chronionego,
• utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej.
Uchwalając „Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011-2015”
Rada Powiatu zdecydowała się na zorganizowanie
skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Zjawisko to od wielu lat uwaŜane jest
za powaŜny problem społeczny, w większości skrywany wewnątrz rodziny, do którego ludzie przyznają się
niechętnie. Czas realizacji Programu został przewidziany na lata 2011-2015. Miejscem realizacji jest
oczywiście obszar powiatu płockiego, zaś adresatami
są ofiary przemocy w rodzinie: dzieci, współmałŜonkowie, partnerzy, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, sprawcy a takŜe świadkowie tej przemocy. Cel
nadrzędny autorzy Programu chcą zrealizować
poprzez realizację celów operacyjnych, które zostały
określone w sposób następujący:
• podnoszenie świadomości społecznej na temat
przyczyn i skutków przemocy domowej oraz promocja postaw społecznych;
• podnoszenie efektywności działań i współpracy
instytucji oraz organizacji świadczących pomoc
osobom doznającym przemocy w rodzinie;
• zapewnienie profesjonalnej pomocy oraz wparcia
ofiarom i świadkom przemocy domowej;
• podejmowanie działań ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc
w rodzinie;
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•

utworzenie systemu informacji nt. zjawiska przemocy w rodzinie oraz moŜliwości uzyskania
pomocy;
• analiza dostępności róŜnych form pomocy dla
ofiar przemocy w rodzinie oraz diagnoza potrzeb
w tym względzie.
Rada Powiatu na sesji w marcu rozpatrzyła
natomiast sprawozdania z realizacji w 2010 roku:
• zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku,
• „Powiatowego programu promocji zatrudnienia
oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata
2008-2010”,
• „Powiatowego programu działania na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw
osób niepełnosprawnych w powiecie płockim
na lata 2009-2013”.

W debacie na temat programów skierowanych do bezrobotnych
uczestniczą (od prawej) Adam Bartosiak – Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu, Adam Sierocki – Przewodniczący Rady Powiatu
oraz Daniel Zaborowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.

Korzystając z tego rodzaju opracowań Rada
Powiatu systematycznie monitoruje realizację zadań
nałoŜonych na powiat w zakresie kształtowania polityki runku pracy. Co roku, zgodnie z przyjętymi harmonogramami ocenia wykonanie programów stanowiących część powiatowej strategii rozwiązywania
problemów społecznych. Realizacja czy to programu
promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku
pracy, czy teŜ programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej,
zatrudniania ich i przestrzegania praw w końcowym
efekcie powinny przyczynić się do zwiększenia
aktywności zawodowej jak największej liczby osób
mających trudności w zaistnieniu na rynku pracy.
Z przyjętych przez Radę Powiatu sprawozdań wynika, Ŝe sytuacja na lokalnym rynku pracy jest
nadal trudna i skomplikowana. Wymaga ciągłego
monitorowania oraz optymalizowania decyzji podejmowanych przez powiat w zakresie przeciwdziałania
bezrobociu oraz aktywizacji rynku pracy. W warunkach gospodarki rynkowej równieŜ zatrudnianie osób
niepełnosprawnych powinno być zjawiskiem naturalnym, przynoszącym obustronne korzyści. Obecność
osób niepełnosprawnych w gronie pracowników
powinna oznaczać dla pracodawców nie tylko kolejne

obciąŜenia, ale teŜ moŜliwość uzyskania wsparcia.
Skuteczne przeciwdziałanie bezrobociu wymaga
w dalszym ciągu duŜych środków finansowych, tak
krajowych, jak i unijnych, wdraŜania odpowiednich programów aktywizujących zawodowo osoby
bezrobotne, a przede wszystkim sprzyjającej sytuacji gospodarczej regionu.
Ponadto na sesjach radni powiatu w ramach
interpelacji, oświadczeń, wolnych wniosków postulowali m.in.:
• podjęcie działań w celu powołania komisji pamięci historycznej, której głównym zadaniem będzie
odnalezienie i zinwentaryzowanie znajdujących
się na terenie powiatu miejsc pamięci narodowej,
takŜe tych zapomnianych;
• podjęcie interwencji w sprawie naprawy nawierzchni dróg wojewódzkich m.in.: na odcinku PłockNowa Góra, w miejscowościach: Siecień, Srebrna,
Parzeń, Proboszczewice, a takŜe szeregu dróg powiatowych: Blichowo-Bulkowo, Siecień-Rembielin, Brudzeń DuŜy-Sobowo, Sikórz-Sierpc, Kłobukowo-Borki;
• rozwiązanie trudnej sytuacji w rolnictwie m.in. ze
względu na niskie ceny skupu Ŝywca, występujące
opóźnienia w realizacji dopłat bezpośrednich, itp.;
• przeciwdziałanie likwidacji gminnych posterunków policji oraz zamykaniu placówek pocztowych
w gminach powiatu płockiego.

Gratulacje dla Radnego Powiatu Andrzeja Kulińskiego.

Podczas obrad Rady Powiatu zaistniały teŜ miłe akcenty choćby za sprawą Radnego Powiatu Andrzeja Kulińskiego, który został odznaczony „Złotą
Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa” za swoją wieloletnią współpracę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego i popularyzację sportu na terenie działania Hufca Mazowsze. Podziękowania za wieloletnią współpracę z Radą i Zarządem Powiatu, z samorządami:
Miasta i Gminy Gąbin, Gminy Słubice odebrał równieŜ Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Bogumił
Sobieski, który z dniem 1 kwietnia br. przeszedł
na zasłuŜoną emeryturę.
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•
•

2020 uchwalonej uchwałą nr 25/III/2011 z dnia
28 stycznia 2011 r.,
uchwała nr 38/IV/2011 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej,
uchwały nr 39/IV/2011 i nr 40/IV/2011 w sprawie
wyraŜenia zgody na najem lokalu uŜytkowego na czas
określony.

Podjęte w dniu 30 marca 2011 r.
•

Podziękowanie Bogumiłowi Sobieskiemu za wieloletnią współpracę.

•

Odzwierciedleniem pozostałej problematyki,
jaka w tym okresie znalazła się w zainteresowaniu
Rady Powiatu są uchwały wymienione w poniŜszym
wykazie.

•

NIEKTÓRE UCHWAŁY RADY POWIATU

Podjęte w dniu 28 stycznia 2011 r.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uchwała nr 24/III/2011 w sprawie przyjęcia „Kierunków działania Zarządu Powiatu w Płocku na 2011 rok”,
uchwała nr 25/III/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego na lata 2011–2020 ,
uchwała budŜetowa powiatu płockiego na rok 2011
nr 26/III/2011,
uchwała nr 27/III/2011 w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2011-2015”,
uchwała nr 28/III/2011 w sprawie podjęcia działań
zmierzających do pogłębienia dna Wisły na odcinku
Wyszogród – Włocławek ,
uchwały nr 29/III/2011 i nr 30/III/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na najem lokalu mieszkalnego na czas
nieokreślony,
uchwała nr 31/III/2011 w sprawie przyjęcia ramowego
planu pracy sesyjnej Rady Powiatu w Płocku na 2011
rok,
uchwała nr 32/III/2011 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Płocku
na 2011 rok,
uchwała nr 33/III/2011 w sprawie zatwierdzenia
planów pracy Komisji Rady Powiatu w Płocku na 2011
rok.

Podjęte w dniu 28 lutego 2011 r.
•
•
•
•

uchwała nr 34/IV/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Płocku,
uchwała nr 35/IV/2011 w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015” ,
uchwała nr 36/IV/2011 w sprawie zmian budŜetu
powiatu płockiego na rok 2011 uchwalonego uchwałą
nr 26/III/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r.,
uchwała nr 37/IV/2011 w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego na lata 2011–

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

uchwała nr 41/V/2011w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku z realizacji
zadań w 2010 roku”,
uchwała nr 42/V/2011 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku z realizacji
„Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz
Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008-2010
w 2010 roku”,
uchwała nr 43/V/2011 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku z realizacji
Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Zawodowej
i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Płockim na lata 2009-2013,
w 2010 roku”,
uchwała nr 44/V/2011 w sprawie zmian budŜetu powiatu płockiego na rok 2011 uchwalonego uchwałą
nr 26/III/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku,
uchwała nr 45/V/2011 w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego na lata 20112020 uchwalonej uchwałą nr 25/III/2011 z dnia
28 stycznia 2011 roku,
uchwała nr 46/V/2011 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej,
uchwała nr 47/V/2011 w sprawie określenia zadań
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku
2011 na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w powiecie płockim,
uchwała nr 48/V/2011 w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w Rodzinnym
Domu Dziecka Nr 1 w Nowym Bronowie,
uchwała nr 49/V/2011 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Płocku,
uchwała nr 50/V/2011 w sprawie zawarcia porozumień,
uchwały nr 51/V/2011 i nr 52/V/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na najem powierzchni uŜytkowych na czas
określony,
uchwała nr 53/V/2011 w sprawie wyraŜenia zgody
na najem lokalu uŜytkowego – sklep spoŜywczy na czas
określony,
uchwała nr 54/V/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na
najem lokali uŜytkowych typu garaŜe na czas określony,
uchwała nr 55/V/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na
dzierŜawę mienia Powiatu Płockiego (obręb Goślice),
uchwała nr 56/V/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na
dzierŜawę mienia Powiatu Płockiego (obręb Miszewo
Murowane Nowe),
uchwała nr 57/V/2011 w sprawie wyboru delegata
Powiatu Płockiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.
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POCZĄTEK DROGI NOWEGO ZARZĄDU

Piotr Zgorzelski
Starosta Płocki

Od rozpoczęcia IV kadencji, po dokonaniu
wyboru władz powiatu płockiego, nowy skład Zarządu
przyjął kierunki działania na 2011 rok zgodnie
z którymi w najbliŜszym czasie skupimy się na:
•

•

•

realizacji Programu Ochrony Środowiska w powiecie płockim na lata 2011-2015 z perspektywą
do roku 2018 oraz Planu Gospodarki Odpadami
na lata 2008-2012,
poprawie bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez przebudowę i remonty dróg oraz
budowę chodników w oparciu o środki finansowe
własne, a takŜe środki pochodzące z funduszy krajowych i Unii Europejskiej,
wzbogacaniu form i metod działania dotyczących
zarządzania kryzysowego w powiecie płockim,
w tym walki z powodzią i innymi klęskami Ŝywiołowymi.

W pierwszych miesiącach pracy Zarząd ocenił działalność Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2010 roku. Przyjął Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015
oraz sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu
Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego
Rynku Pracy na lata 2008-2010 w 2010 roku i Powiatowego Programu Działania na rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie Rehabilitacji Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2009-2013.
Podjęliśmy uchwały w sprawach:
•
•
•

zmian w planie BudŜetu Powiatu Płockiego na rok
2010,
wyraŜenia zgody na likwidację majątku ruchomego Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach,
realizacji projektu: Przebudowa drogi powiatowej
nr 2924W Bulkowo – Góra na odcinku 4,81 km
finansowanego w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych,

•

opinii dotyczącej „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku od km 30 + 320 do km 32 +
060 na terenie gminy Brudzeń DuŜy”,
• udzielenia zamówienia publicznego na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych,
• przekazania samochodu Daewoo Musso, rok produkcji 2000, dla Społecznej StraŜy Rybackiej,
• wyboru oferty na dostawę oleju napędowego
grzewczego w 2011 roku dla szkół oraz domów
pomocy społecznej
• wyraŜenia opinii dotyczącej zmiany kategorii drogi powiatowej nr 31176 Czachorowo – Dzięgielewo – Włoczewo,
• uzgodnienia projektu „zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno”,
• przeprowadzenia konkursu ofert z zakresu kultury
fizycznej, sportu i turystyki w 2011 roku,
• podziału środków finansowych na realizację praktycznej nauki zawodu przez uczniów naszych szkół,
• wyraŜenia zgody na dzierŜawę mienia powiatu,
• wyboru oferty na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych.
Przyznaliśmy odszkodowania za grunty zajęte
pod poszerzenie istniejących dróg powiatowych
w gminach Gąbin i Stara Biała oraz udostępniliśmy
niezbędną powierzchnię pasów dróg powiatowych
na potrzeby gmin Bulkowo i Mała Wieś.
Rozpatrzyliśmy informację dotyczącą zmniejszenia puli środków z Funduszu Pracy na aktywne
formy przeciwdziałania bezrobociu w 2011 roku.
Zwiększyliśmy ilość etatów w Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Płocku, w związku
z przejęciem obsługi mieszkańców, będących do tej
pory pod opieką poradni w Gostyninie. Wyraziliśmy
zgodę na udostępnienie do celów budowlanych działek
stanowiących własność Powiatu Płockiego.
W omawianym okresie pozyskaliśmy dodatkowe środki w wysokości 3.975.669 zł., w tym:
3.860.894 zł. z budŜetu Unii Europejskiej na realizację
projektu pn. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej
w Brwilnie oraz 114.775 zł. z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na realizację programu
INARMA (Operacyjne Zarządzanie Kryzysem
Wylewowym w skali Podregionalnej).
Pozyskaliśmy teŜ 102.733 zł., w tym 48.780 zł.
z tytułu wykonania ponad plan dochodów budŜetowych.
Do wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2011-2020 wprowadziliśmy nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2924 W
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Bulkowo-Góra w m. Rogowo” o wartości 36.777 zł.
oraz włączyliśmy do planu trzy projekty unijne:
• „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieŜy Technikum Zawodowego przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie” w kwocie 755.065 zł,
• „Nowa jakość kształcenia w Technikum Zawodowym przy Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego
w Wyszogrodzie” w kwocie 763.792 zł,
• „Łatwiejszy start z lepszym zawodem w kwocie
707.275 zł.
Według stanu na 15 lutego 2011 roku w powiecie płockim zarejestrowanych było 8 198 osób bezrobotnych, w tym 4 028 kobiet. Pozyskaliśmy 178 miejsc
pracy, w tym 131 miejsc pracy w ramach sieci EURES.

Według stanu na 17 stycznia 2011 roku w powiecie płockim zarejestrowanych było 7 801 osób
bezrobotnych, w tym 3 860 kobiet.
Pozyskaliśmy 170 miejsc pracy oraz 36 miejsc
pracy w ramach sieci EURES.
Zorganizowaliśmy 60 miejsc staŜu dla osób
bezrobotnych, 21 miejsc w ramach robót publicznych
i 8 miejsc w ramach prac interwencyjnych.
Zawarliśmy 24 umowy dotyczące przyznania
jednorazowo osobom bezrobotnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Na rok 2011 przewidywane jest drastyczne
zmniejszenie puli środków z Funduszu Pracy przekazywanych powiatowym urzędom pracy na realizację
aktywnych form zwalczania bezrobocia. W skali województwa mazowieckiego przewidywana wysokość
środków na realizację wspomnianych zadań wyniesie
zaledwie 30 % ubiegłorocznej kwoty. W konsekwencji
pierwsza pula środków wynosić będzie około
4 290 000 zł, podczas gdy w analogicznym okresie
roku ubiegłego wynosiła 17 000 000 zł.
Liczyć się zatem naleŜy ze znaczną redukcją
organizacji staŜy, robót publicznych, prac interwencyjnych oraz przyznawania bezrobotnym jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a przedsiębiorcom refundacji kosztów utworze-

nia/doposaŜenia stanowisk pracy dla skierowanych
osób bezrobotnych.

23 marca br. odbyły się Płockie Targi Edukacyjne.
W dniu 8 lutego otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu kwoty 3.890.600 zł. na roboty publiczne dla 288
rolników, gotowych do podjęcia pracy poza rolnictwem,
przy usuwaniu skutków powodzi. Skierowanie do tego
programu odbywa się pod warunkiem, Ŝe zalaniu
na skutek powodzi uległo co najmniej 30% gospodarstwa rolnego lub upraw działu specjalnego produkcji
rolnej, albo straty w hodowli powstałe na skutek powodzi przekroczyły 30% hodowanych zwierząt.
Program stanowi szansę dla osób bezrobotnych z terenów powodziowych na zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy oraz przyczyni się
do sprawnego usuwania skutków powodzi.
W związku z ustabilizowaniem się stanu wód
na rzece Wiśle, w dniu 31 stycznia 2011 r. odwołany
został stan pogotowia przeciwpowodziowego.
10 lutego br. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone
podsumowaniu akcji przeciwpowodziowej prowadzonej na terenie powiatu płockiego w okresie od grudnia
2010 r. do stycznia 2011 r. oraz organizacji i sposobu
działania Narodowych Sił Rezerwowych. Dokonano
równieŜ prezentacji zapór przeciwpowodziowych.

Dokonaliśmy aktualizacji Planu Zarządzania
Kryzysowego powiatu płockiego.
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Uczestniczyliśmy w naradzie nt. projektów
dotyczących likwidacji przecieków na wałach po powodzi 2010 r. oraz remontu pompowni w Dobrzykowie i Wiączeminie.
Przedstawiciele naszego powiatu uczestniczyli
w Konferencji poświęconej ustaleniom w ramach projektu „INARMA”. Komitet sterujący ustalił, Ŝe w powiecie płockim odbędą się ćwiczenia obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego, podczas których nastąpi
sprawdzenie stosowanych procedur działania systemu
alarmowania ludności i przesyłu informacji pomiędzy
poszczególnymi strukturami.
Uzgodniono 8 gminnych planów działania
w zakresie obrony cywilnej na 2011 rok.
Opracowaliśmy „Wytyczne do działalności
w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych
w powiecie płockim w 2011 r.”
Przystąpiliśmy do udziału w XIII edycji Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieŜy pod hasłem:
„Powódź, poŜar, dniem czy nocą – straŜ przychodzi Ci
z pomocą” organizowanego przez Komendanta Głównego Państwowej StraŜy PoŜarnej.

Zakończyliśmy realizację projektu „Aktywna
integracja w powiecie płockim” skierowanego do
osób niepełnosprawnych i wychowanków zastępczych
form opieki oraz ich otoczenia. Celem projektu była
aktywizacja osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych zagroŜonych wykluczeniem społecznym.
W omawianym okresie sprawowaliśmy
opiekę nad 87 rodzinami zastępczymi, udzielając
im wsparcia finansowego na częściowe pokrycie
kosztów utrzymania dla 133 dzieci. 41 pełnoletnich
wychowanków zastępczych form opieki otrzymało
pomoc z tytułu kontynuacji nauki.
W ramach bieŜącego utrzymania dróg wykonaliśmy remonty cząstkowe nawierzchni przy uŜyciu
mieszanek mineralno-asfaltowych na zimno na powierzchni blisko 560 m2, zabezpieczyliśmy destruktem ubytki - 73,5 m2 , wykonaliśmy remont nawierzchni gruntowych na powierzchni 1016 m2 oraz
wymieniliśmy 96 znaków i słupków drogowych.
Do zimowego utrzymania dróg zuŜyliśmy 355,8
tony soli oraz 3 518 ton piasku do uszorstniania dróg.
Podczas dorocznego spotkania władz powiatu
z zarządcami dróg ustalono szczegółowy Plan modernizacji dróg na 2011 rok. Przewiduje on m.in.:
• przebudowę drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo-Góra z budŜetu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
(budŜet państwa - 50%kosztów, powiatu - 25%,
gmina Bulkowo - 25%).
W ramach promesy na odbudowę dróg zniszczonych
powodzią:
• remont drogi Wymyśle Polskie- Nowosiadło
– Piotrkówek – Iłów – 1 km 960 m

Kontynuowaliśmy sprawy dotyczące wykupu
gruntów popowodziowych połoŜonych w obrębie Świniary i Wiączemin Polski oraz pomocy powodzianom.
W dniu 22 lutego br. podpisaliśmy porozumienia z Wojewodą Mazowieckim, dzięki którym do naszego powiatu trafi 4,5 mln zł. na wykup gruntów
zniszczonych przez powódź, a takŜe pomoc rolnikom
z gmin Słubice i Gąbin pozbawionym środków
do Ŝycia. Ponadto przyjąłem od Wojewody promesę
w wysokości 1,21 mln złotych na remont dróg zniszczonych powodzią w 2010 roku.

Remont drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie –
Nowosiadło – Piotrkówek - Iłów na odcinku od km 8+900 do km
10+860 długości 1,960 km wraz z remontem przepustu w km
5+500.

•
•
•

remont drogi Nowosiadło – Wiączemin Polski
– 1 km 111 m, II etap
remont mostu Troszyn Polski
remont drogi Borki – Troszyn Polski
– 3 km 893 m II etap
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•

remont drogi Płock- Dobrzyków – 3 km 161 m
II etap
ZłoŜyliśmy został wniosek o przyznanie środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów
rolnych dla przedsięwzięcia „Modernizacja drogi powiatowej Godkowo-Bolino – szacunkowa wartość
267 600.
Zgłoszone MSWiA dodatkowe potrzeby w zakresie
usuwania skutków powodzi:
• remont drogi Borki-Troszyn Polski
• remont drogi Wymyśle Polskie – Nowosiadło
– Piotrkówek – Iłów
• remont drogi Słubice – Piotrkówek
Wartość tych prac jest szacowana na 1 946 000.
W tym okresie zarejestrowaliśmy 1 878
pojazdów, wydaliśmy 2 723 dowody rejestracyjne
oraz 775 krajowych i międzynarodowych praw
jazdy, 55 decyzji o zatrzymaniu, cofnięciu lub
przywróceniu uprawnień. Przeprowadziliśmy
2 kontrole stacji kontroli pojazdów.
W dniu 11 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyła się konferencja poświęcona
wykorzystaniu biomasy do celów grzewczych. Adresatami tej konferencji były głównie lokalne grupy
działania z terenu powiatu oraz wójtowie i burmistrzowie gmin naszego powiatu. Konferencja poprzedzona była praktycznym pokazem wytwarzania i spalania brykietu z biomasy.
Dokonaliśmy lustracji powierzchni po wyciętych drzewostanach w gminie Słubice
W dniu 9 lutego br. wspólnie z Mazowieckim
Serwisem Gospodarczym zorganizowaliśmy konferencję pt. „Mazowsze – Energia i Środowisko”.
W programie konferencji znalazły się zagadnienia poświecone: wspierania rozwoju gospodarczego
regionu, kierunków rozwoju odnawialnych źródeł
energii na Mazowszu, dostępności środków unijnych
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko oraz dotacji na rozwój firm w 2011 roku.
W konferencji uczestniczyło ponad 60 przedsiębiorców i przedstawicieli firm z terenu powiatu płockiego.
Wydaliśmy 200 decyzji o pozwoleniu
na budowę oraz przyjęliśmy 50 zgłoszeń budowy
obiektów nie wymagających uzyskania pozwolenia
na budowę.
Uzgodniliśmy 84 projekty na budowę: sieci
energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej,
gazowej oraz 2,1 km dróg.
Zakończyliśmy 910 postępowań w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz klasyfikacji gruntów.
ZłoŜyliśmy wnioski o płatność końcową
dla projektów inwestycyjnych: Przebudowa dróg Płock
– Bonisław – Zągoty i Gąbin –Wymyśle oraz Budowa
Zespołu Boisk Sportowych w Zespole Szkół w Gąbinie.

Rozpoczęliśmy realizację trzech projektów
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
• „Łatwiejszy start z lepszym zawodem” dla Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku.
• „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieŜy
Technikum Zawodowego przy Zespole Szkół
im. Stanisława Staszica w Gąbinie”,
• „Nowa jakość kształcenia w Technikum Zawodowym przy Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego
w Wyszogrodzie”.
Przeprowadziliśmy analizę poniesionych
w roku ubiegłym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz do średniorocznej struktury zatrudnienia
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
w związku z czym nie zachodziła konieczność wypłaty
dodatków wyrównawczych.
Sporządziliśmy sprawozdanie z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego za rok 2010.
Zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicie
lami nauczycielskich związków zawodowych dot.
zmian na 2011 rok w zapisach regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Płocki.
Przekazaliśmy do szkół i placówek naszego powiatu
informację dot. wysokości przyznanych środków
na rok 2011 na doskonalenie zawodowe nauczycieli
zgodnie z zatwierdzonym planem.
Rozszerzyliśmy teren działania Powiatowej
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku
o gminy: Gąbin, Łąck, Nowy Duninów i Słubice od
1 stycznia 2011r.
Zainicjowaliśmy opracowanie programu utworzenia klas sportowych w powiecie płockim. Program
zakłada utworzenie klas ze zwiększoną o 2 godziny
liczbą zajęć wf w minimum jednej szkole podstawowej oraz gimnazjum w kaŜdej gminie. Dodatkowe
lekcje mają zostać wpisane w ramowy plan nauczania.
Najlepsi trafią do klas sportowych utworzonych
w szkołach ponadgimnazjanych w Gąbinie i Płocku
– Górach – prowadzonych przez Powiat Płocki. Inicjatywę naszą poparł prof. Zbigniew Dziubiński, Prorektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
oraz Mazowiecki Kurator Oświaty. Przystąpienie
do programu zadeklarowała większość gmin powiatu
płockiego.
Udzieliliśmy pomocy finansowej na zakup ubiorów sportowych dla niektórych uczniowskich klubów
sportowych, którzy promowali w 2010 roku Powiat
Płocki na rozgrywkach powiatowych i wojewódzkich.
Zakupiliśmy specjalistyczny sprzęt do terapii
integracji sensorycznej dla uczniów Zespołu Szkół
Specjalnych w Goślicach.
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11 stycznia 2011 roku w Zajeździe Pod Szczęśliwą Gwiazdą w Cekanowie zorganizowaliśmy spotkanie
noworoczne
z
Biskupem
Płockim
J. E. ks. dr Piotrem Liberą z udziałem parlamentarzystów Ziemi Płockiej, władz samorządowych i rządowych województwa mazowieckiego, włodarzy gmin
powiatu płockiego i powiatów ościennych, słuŜb mundurowych, organów bezpieczeństwa i administracji
publicznej.
W ostatnim dniu
lutego Marszałek
Województwa
Mazowieckiego
Adam Struzik na
scenie Teatru
Polskiego w
Warszawie w
podsumowaniu
ubiegłorocznych
obchodów 600-lecia
Bitwy pod
Grunwaldem
podziękował m.in.
naszemu
samorządowi za
wkład w
upamiętnienie
wiktorii
grunwaldzkiej
wyraŜający się w publikacji „Z Ziemi Płockiej pod
Grunwald” zredagowanej przez kadrę Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Małgorzatę Struzik i ElŜbietę
Subotowicz pod kierunkiem ks. prof. Michała Grzybowskiego. Autorzy otrzymali imponujące dyplomy
uznania.
Podpisaliśmy umowy z Redakcją Tygodnika
Płockiego, Katolickiego Radia Płock, MULTI TV oraz
Plocek.pl na stałą roczną obsługę medialną i promocję
powiatu płockiego. Przedsięwzięcie przyczyni się
do szerokiego dostępu informacji na temat wydarzeń
i działań naszego samorządu.

Zawarliśmy teŜ umowę na promocję naszego
powiatu przez mistrza sportów motorowych Pawła
Szkopka podczas Mistrzostw Świata.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielił
124 porady prawne oraz podjął 28 nowych interwencji
w sprawach ochrony praw konsumentów.
Przyłączyliśmy się do Kampanii Komisji Europejskiej „Twoje prawa pasaŜera w zasięgu ręki”.
W związku z tym na stronie internetowej Starostwa został
umieszczony banner podlinkowany do oficjalnej strony
Kampanii.
Wystąpiliśmy z apelem do mieszkańców powiatu
płockiego o wsparcie organizacji porządku publicznego
poprzez odpisanie na ich działalność 1% z naliczonych
podatków.
W ramach konkursów ogłoszonych przez Mazowiecką Jednostkę WdraŜania Programów Unijnych
złoŜyliśmy wniosek na projekt inwestycyjny „Instalacja kolektorów słonecznych i urządzeń solarnych
w domach pomocy społecznej powiatu płockiego.
Całkowita wartość projektu to 2,9 mln zł, natomiast
wysokość dofinansowania wynosi 2,0 mln zł. tj. 70%.
Kończymy realizację projektu „Wykwalifikowany pracownik lepsza jakość świadczonych usług
w Starostwie Powiatowym w Płocku”.
WAśNE WIZYTY I SPOTKANIA

09 kwietnia 2011 r. Minister i Starosta o straŜakach
i posterunkach policji
9 kwietnia 2011 roku gościem Starosty Płockiego, oprócz Ochotniczych i Państwowych StraŜy
PoŜarnych był Zbigniew Sosnowski, Podsekretarz Stanu w MSWiA.
Spotkanie, w którym uczestniczyło 300 straŜaków odbyło się w auli Szkoły WyŜszej im. Pawła Włodkowica w Płocku.
- Niebawem minie rok od powodzi, która szczególnie
dotknęła Ziemię Płocką. Dla ponad 200 rodzin z powiatu płockiego te 12 miesięcy było najtrudniejszymi
w ciągu całego Ŝycia. Jednak wszyscy doskonale pamiętamy ludzi, którzy nie szczędzili wysiłku, oddania,
nie liczyli godzin pracy i nie narzekali gdy trzeba było
20 godzin kłaść worki. Ogromna część z nich to nasi
druhowie – StraŜacy Ochotnicy. Ich poświęcenia
i zaangaŜowania w akcję ratunkową ludzi, zwierząt,
dobytku nie moŜna przecenić. – mówił Starosta Płocki,
Piotr Zgorzelski - Dziś postulujemy o przekazanie
pełnych uprawnień formacji obrony cywilnej i co za
tym idzie uposaŜenia dla StraŜy PoŜarnych. To jedyny
sposób na zalegalizowanie działań, które i tak od lat
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spadają na straŜaków i przyznanie im dostatecznych
funduszy.
Starosta po raz kolejny zaapelował o rozwaŜenie pomysłu Komendanta Miejskiego Policji w Płocku
w sprawie zamknięcia posterunków w Słubicach,
Radzanowie i Łącku.
- Protest w tej sprawie przekazaliśmy na ręce Komendanta Głównego Policji w ubiegłym tygodniu. ZaleŜy
nam jednak, aby usłyszał Pan nasz głos w tej sprawie.
Pragnę podkreślić, Ŝe gwarancja bezpieczeństwa
to jeden z filarów na jakich opiera się zaufanie mieszkańców dla praworządnego państwa. Dlatego proszę
w imieniu własnym, wszystkich samorządów powiatu
płockiego i mieszkańców gmin: nie likwidujcie posterunków na Ziemi Płockiej. – mówi Piotr Zgorzelski.
Temat powracał podczas spotkania wielokrotnie. O posterunkach mówili mieszkańcy gmin i Przewodniczący Rady Powiatu Adam Sierocki.
- Zaznaczam, Ŝe nie jestem upowaŜniony do odpowiedzi w tej sprawie – mówił później, podczas konferencji
prasowej Zbigniew Sosnowski, Podsekretarz Stanu
w MSWiA – Ale obiecuję, po tym co dziś zobaczyłem
i usłyszałem, Ŝe podczas mojego wtorkowego spotkania z Ministrem podejmę temat i będę referował państwa argumenty za pozostawieniem posterunków.
Zbigniew Sosnowski, w czasie spotkania wielokrotnie dziękował StraŜakom za poświęcenie i oddaną pracę. Podkreślał takŜe rolę Starosty Piotra Zgorzelskiego w budowaniu porozumienia między mieszkańcami, słuŜbami a samorządem.
- Spotkania takie jak dzisiejsze, podczas których mówimy o bezpieczeństwie mogą się odbywać dzięki
takim Starostom jak Piotr Zgorzelski, którzy umieją
przekuwać potem słowa w czyny – mówił Sosnowski
– Oby takich samorządowców było jak najwięcej.
Podczas spotkania z dziennikarzami Starosta
Płocki podkreślał znaczenie ostatnio przegłosowanej
przez Parlament Europejski dotacji dla dotkniętych
ubiegłoroczną powodzią krajów wspólnoty.
- Po miesiącach starań i zabiegów jakie czyniliśmy
wspólnie jako samorząd powiatu płockiego wraz z Marszałkiem Adamem Struzikiem przyjacielem Ziemi Płockiej, a takŜe Europosłem Jarosławem Kalinowskim przy
wsparciu takich ludzi jak Minister Zbigniew Sosnowski
– moŜemy mówić o sukcesie. Parlament Unii Europejskiej przegłosował przekazanie Polsce 105 mln Euro
z Funduszu Solidarności na likwidację skutków ubiegłorocznej powodzi. – mówił Piotr Zgorzelski - 105 mln
to pula, oczywiście do podziału. Ale juŜ wiemy, Ŝe duŜa
jej część pomoŜe nam, samorządom powiatu w odbudowie dróg i zrujnowanej powodzią infrastruktury.

Sama Gmina Słubice potrzebuje 8 mln złotych na remonty i modernizacje. Koszty napraw dróg powiatowych, zniszczonych powodzią, szacujemy wstępnie
na kolejne 4 mln złotych. A warto przypomnieć,
Ŝe wydaliśmy juŜ na tego rodzaju prace w ubiegłym
roku prawie 6 mln złotych.
Mamy nadzieję, Ŝe te
pieniądze posłuŜą nam jako środek zapobiegający
kolejnym kataklizmom. Jedynym sposobem na to jest
pogłębianie Wisły. Co do tego jesteśmy zgodni. Protesty i apele w tej sprawie, moje, radnych powiatowych,
gminnych i Posłów na Sejm dotarły juŜ chyba do kaŜdego departamentu Rady Ministrów.
12 kwietnia 2011 r. Na Stanisławówce Starosta
Płocki i radni uczcili rocznicę w ciszy
Dziś w Kościele Świętego Stanisława Kostki,
po porannej Mszy Świętej o godzinie 9.00 Starosta
Płocki, wraz z śołnierzami AK „Mazowsze”, radnymi
Rady Powiatu Płockiego, senatorem Erykiem Smulewiczem złoŜyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą
upamiętniającą 96 ofiar tragedii, do której doszło
w Smoleńsku przed rokiem.
Samorządowcy, politycy i wierni wspólnie
odśpiewali hymn i modlili się pod tablicą upamiętniającą wszystkich 96, tragicznie zmarłych . Zrezygnowano z publicznych wystąpień.
- Nie powiem nic nowego. Wszyscy jesteśmy ofiarami
wydarzeń sprzed roku. Wszyscy ponieśliśmy stratę
– mówi pytany przez dziennikarzy, po uroczystości,
Starosta Płocki, Piotr Zgorzelski – Wydaje się jednak,
Ŝe największe prawo, do zabierania głosu mają rodziny, najbliŜsi ofiar. My dziś, w ciszy, chcieliśmy
po prostu zaznaczyć, Ŝe pamiętamy i wspieramy rodziny modlitwą.
12 kwietnia 2011 r. Na Ŝywo w Radiu dla Ciebie
Starosta Płocki, Piotr Zgorzelski, Burmistrz
Wyszogrodu Mariusz Bieniek i Waldemar Ciesielski,
szef płockiego oddziału Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej debatowali w poniedziałek 12 kwietnia
2011 roku na antenie Radia dla Ciebie o zagroŜeniu
powodziowym.
Rozmowa odbyła się w Wyszogrodzie i podczas prawie godzinnej audycji dziennikarze i samorządowcy próbowali wspólnie odpowiedzieć na pytanie
co moŜna zrobić dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców nadwiślańskich gmin powiatu płockiego.
Starosta Płocki, Piotr Zgorzelski podkreślał
znaczenie unijnego programu Inarma.
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- Jesteśmy jedynym polskim powiatem, który bierze
udział w programie wraz z Włochami, Niemcami czy
Węgrami – mówił Starosta Płocki – Efektem będzie
między innymi opracowanie cyfrowej mapy zagroŜeń
powodziowych dla naszych gmin. WaŜne jest teŜ korzystanie z wzajemnych doświadczeń, wspieranie się,
wymiana w zakresie szkoleń i technologii.
Rozmowa dotyczyła takŜe 105 mln Euro przyznanych Polsce przez Parlament Europejski na likwidację
skutków powodzi. W tym wypadku wszyscy rozmówcy
byli zgodni co do tego, Ŝe z najbardziej poŜądanym rozwiązaniem byłoby przeznaczenie znacznej części pieniędzy na zapobieganie kataklizmom, czyli na pogłębianie
Wisły.
19 kwietnia 2011 r. Otwarcie pracowni komputerowej
w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie
W piątek, 15 kwietnia 2011 roku o godz. 10.00
w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie odbyło się
uroczyste otwarcie pracowni komputerowej przeznaczonej dla mieszkańców Domu. Pracownia powstała
w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – Potrafimy być aktywni". Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Bezpieczna Przystań działające
na rzecz mieszkańców Domu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. W ramach projektu będą
realizowane trzy moduły: kurs komputerowy, warsztat
tkacki, warsztat rzeźbiarski. Wartość projektu to kwota
42 tys. zł.
Podczas otwarcia pracowni władze powiatu
płockiego reprezentował Wicestarosta Jan Ciastek.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku reprezentowali: Dyrektor Małgorzata Lewandowska oraz z-ca Dyrektora Stanisław Wojtiuk.
Zaszczycili nas swoją obecnością równieŜ: ks.
Kanonik Józef Szczeciński proboszcz Parafii Św.
Mikołaja w Gąbinie, pani Barbara Chrzanowska z
Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, oraz
dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej z Nowego
Miszewa pani Barbara Stańska - Mackiewicz, z Brwilna
pani Beata Karpińska i z Goślic pani Sylwia
Stanisławska.
W uroczystości uczestniczyli równieŜ pracownicy i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie oraz władze Stowarzyszenia Bezpieczna Przystań
z Prezesem Marleną Marciniak.
21 kwietnia 2011 r. Skwer imienia Romana
Lutyńskiego juŜ jest

W środę 21 kwietnia 2011 roku Starosta Płocki, Piotr
Zgorzelski wraz z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem, Przewodniczącą Rady
Miasta Płocka ElŜbietą Gapińską i Prezesem TNP
Zbigniewem Kruszewskim uroczyście nadali imię
Romana Lutyńskiego skwerowi między ulicami: Bielską: Mickiewicza a Obrońców Płocka.
Roman Lutyński był człowiekiem wyjątkowym.
Przywódcą ludowców w okresie międzywojennym,
prawnikiem, historykiem, regionalistą, prezesem
Towarzystwa Naukowego Płockiego. JuŜ w poprzedniej kadencji mnie i Huberta Woźniaka, dziennikarza
gazety wyborczej połączył wspólny pomysł nadania
imienia tego wybitnego ludowca jednemu z płockich
skwerów. Projekt niestety przeleŜał wiele miesięcy
w urzędowej zamraŜarce. Dzięki patronatowi obecnego prezesa TNP Zbigniewa Kruszewskiego i niezwykłej
przychylności obecnego Prezydenta Miasta Płocka,
Andrzeja Nowakowskiego, realizacja naszego pomysłu
nabrała realnych kształtów. Uchwała w sprawie nadania imienia Romana Lutyńskiego skwerowi została
przegłosowana przez rajców w prawdziwie ekspresowym tempie podczas kwietniowej Sesji Rady Miasta.
Adam Struzik, Marszałek Województwa
Mazowieckiego podkreślał znaczenie jakie ma zachowanie pamięci o bohaterach.
-Dzisiejsza uroczystość dowodzi jak wiele jeden człowiek moŜe po sobie pozostawić – mówił Marszałek
Adam Struzik – To bardzo waŜne Ŝebyśmy pamiętali
i umieli uczcić ludzi, którzy tak wiele zrobili dla innych. Mam nadzieję, Ŝe nie raz jeszcze spotkamy się na
takiej uroczystości, której celem będzie upamiętnienie
wielkiego człowieka.
W uroczystości wzięli udział takŜe parlamentarzyści Ziemi Płockiej, radni powiatowi i miejscy.
28 kwietnia 2011 r. Bohater z Drwał i zmiana właściciela dróg powiatowych
W czwartek, 28 kwietnia, Starosta Płocki wziął
udział w posiedzeniu Komisji Rady Gminy i Miasta
Wyszogród.
- Prawdziwą przyjemnością było złoŜenie gratulacji
człowiekowi, który naraŜając własne Ŝycie uratował
nastolatkę tonącą w Wiśle – mówił Piotr Zgorzelski,
Starosta Płocki, zaraz po wręczeniu wraz z Burmistrzem Mariuszem Bieńkiem, nagród Mirosławowi
Matusiakowi – Jestem pewien, Ŝe to nie ostatnie nasze
spotkanie. Serdecznie zapraszam pana Matusiaka
na obrady Rady Powiatu Płockiego, gdzie zostanie
dodatkowo uhonorowany.
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Mowa, o wydarzeniach, jakie rozegrały się
16 kwietnia w Drwalach pod Wyszogrodem. Wtedy
to idąca do koleŜanki, 16 letnia Magda wpadła
do rwącej rzeki i porwał ją prąd. Pomimo wielu
świadków wydarzenia nikt dziewczynie nie pomógł.
Dopiero 32 letni Mirosław Matusiak, mieszkaniec
Drwał zdecydował się wskoczyć do wody i pomóc
dziewczynie.
Kolejnym punktem czwartkowego spotkania
w Wyszogrodzie było omówienie porozumienia, którego celem jest przekazanie ponad 14 km dróg dziś
zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg Gminie
i Miastu Wyszogród.
- Dziś omówiliśmy wszystkie związane z tym wątpliwości – mówił Starosta Płocki Piotr Zgorzelski – Jestem
przekonany, Ŝe juŜ w maju podpiszemy stosowne
dokumenty, tak, by drogi leŜące na terenie Gminy
i Miasta Wyszogród zostały formalnie przekazane
lokalnemu samorządowi. Nie moŜna tu przecenić roli
burmistrza Mariusza Bieńka, który doskonale rozumie
potrzeby mieszkańców. To przykład doskonałej współpracy między samorządami.
JuŜ od maja Gmina i Miasto Wyszogród
zarządza drogami:
DzierŜanowo – Słomin – 3300 m i 171 leŜące w Gminie Mała Wieś. W tym przypadku trwają jeszcze rozmowy w władzami Gminy Mała Wieś.
Wilczkowi – Marcjanka – 4144 m
Gródkowo- Bolino – 5408 m
Rębowo – Orszymowo – prawie 3000m, ma być zarządzane w podziale 50/50 przez oba samorządy: gminny
i powiatowy.
- Powiat zapłaci rekompensatę za przekazane drogi,
w ustalanej jeszcze wysokości – mówił Starosta Płocki,
Piotr Zgorzelski – To najlepsze wyjście dla obu stron.
Gmina wreszcie będzie mogła zarządzać samodzielnie
drogami, które leŜą na jej terenie, samodzielnie i skutecznie zabiegać o dopłaty unijne, czy rządowe
do remontów. Skorzystają takŜe mieszkańcy, dla których właściciel drogi będzie łatwo osiągalny. Dziś, gdy
jezdnia jest nie odśnieŜona, nie dla wszystkich było
jasne do kogo iść z problemem. Natomiast powiat zyskuje w sposób oczywisty zmniejszając ilość dróg,
którymi zarządza. Dziś Powiatowy zarząd Dróg ma
pod swoją opieką ponad 700 kilometrów dróg,
to ogromna liczba, wymagająca duŜych pieniędzy
na samo utrzymanie.
Ostatnim punktem obrad było omówienie sytuacji związanej z pogłębianiem Wisły i zapobieganiem
kolejnej powodzi.

29 kwietnia 2011 r. Zakończenie roku w Gąbinie
Uczniowie ostatnich klas liceum i technikum
w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie odebrali świadectwa ukończenia dotychczasowej nauki.
Wielu z nich zdobyło takŜe nagrody za najlepsze wyniki.
- Gratuluję samozaparcia i odwagi w zdobywaniu
wiedzy. Przed wami, moi drodzy, nowy, bardzo waŜny
etap. Egzamin dojrzałości, którego wynik moŜe stać się
przepustką na wymarzoną uczelnię. – mówił Starosta
Płocki, Piotr Zgorzelski wręczając nagrody najlepszym absolwentom – Cieszę się, Ŝe mogę brać udział
w tej wyjątkowej uroczystości, w szkole, która ma niebagatelną historię. Wychowała, wielu wspaniałych
samorządowców. Jednym z absolwentów, jest obecny
tu dziś, wicestarosta Jan Ciastek, ale ludzi, którymi
szkoła moŜe się chwalić jest bardzo wielu. To świadczy
o doskonałej wspólnocie jaką tworzą pedagodzy,
władze placówki, rodzice i sama młodzieŜ.
01 maja 2011 r. Starosta uhonorowany tytułem
Przyjaciela Ogrodu
W sobotę 01 maja 2011 roku Starosta Płocki,
Piotr Zgorzelski odebrał z rąk prezesa Dariusza Antonowicza honorowy tytuł Przyjaciela Ogrodu, podczas
spotkania z działkowcami przy ulicy Szpitalnej.
Podobnie uhonorowani zostali: Marszałek
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.
- To dla mnie waŜne wyróŜnienie, za które serdecznie
dziękuję – mówił Piotr Zgorzelski – I juŜ dziś, zapraszam wszystkich płockich działkowców do udziału
w DoŜynkach, które odbędą się 10 września na Stadionie Miejskim. To będzie niepowtarzalna okazja
do zaprezentowania swoich plonów. Zaproszenie kieruję do wszystkich, którzy uprawiają swoją ziemię
i cieszą się jej owocami. Z radością powitamy wieniec
z kaŜdego ogrodu działkowego.
03 maja 2011 r. Trzeci dzień maja – podwójne święto
Mszą Świętą w Katedrze Płockiej rozpoczęły
się uroczystości związane z obchodami narodowego
święta – ustanowienia Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej, pierwszej w Europie i drugiej na świecie,
i dnia poświęconego Matce BoŜej Królowej Polski.
Mszę Świętą celebrował Jego Ekscelencja
ksiądz biskup Roman Marcinkowski, który w homilii
podkreślał podwójne znaczenie dzisiejszych uroczystości i rolę patriotyzmu w Ŝyciu mieszkańców Ziemi
Płockiej.
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Chorągiew Powiatu Płockiego wprowadzili
dwaj Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: Adam Bartosiak i Daniel Zaborowski wraz z Przewodniczącym
Komisji Bezpieczeństwa Pawłem Jakubowskim.
- To waŜna data dla wszystkich mieszkańców Ziemi
Płockiej – mówił po części oficjalnej, Starosta Płocki,
Piotr Zgorzelski – Synowie tej ziemi nie jednokrotnie
udowadniali na co ich stać broniąc miasta, swoich
przekonań, czy wiary. Trzeci dzień maja symbolizuje
dziś potrzebę wolności, której efektem były ponowne
narodziny Rzeczpospolitej Polskiej. Na Ziemi Płockiej,
prawie w kaŜdej epoce rozgrywały się bohaterskie
akty. Przypomnę tylko dwa: obrona zielonych sztandarów przed bojówkami PPR i UB, gdzie na czele wiecu
ludowców stał Roman Lutyński, czy niezwykle heroiczna obrona miasta w 1920 roku. Dziś, widzę coraz więcej flag w oknach, na balkonach, przy domach.
To znak, Ŝe młode pokolenie chce pamiętać.
Po Mszy samorządowcy, parlamentarzyści,
kombatanci i przedstawiciele roŜnych środowisk Ziemi
Płockiej złoŜyli kwiaty przed płytą grobu Nieznanego
śołnierza
06 maja 2011 r. Dwa dni obrad mazowieckich
starostów
Mniej pieniędzy dla bezrobotnych i sukces
w sprawie posterunków policji
Pierwszy dzień minął pod znakiem edukacji
i zmian, jakie MEN chce wprowadzić w szkołach
i przedszkolach.
- Na starostów spadają nowe, powaŜne obowiązki
związane z grupowaniem szkół, opiniowaniem i tworzeniem Centrów Rozwoju Edukacji. Perspektywa dziś
wydaje się daleka, bo zmiany, będą wdraŜane stopniowo: niektóre juŜ w przyszłym roku szkolnym, inne
w 2016, nie mniej jednak musimy juŜ rozpoczynać
przygotowania – mówił o programie zmian, przedstawionym przez ministra Zbigniewa Włodkowskiego,
Starosta Płocki, Piotr Zgorzelski.
Przede wszystkim MEN stawia jasno na jakość
pracy szkół. Mają temu słuŜyć powoływane do Ŝycia
w najbliŜszym czasie ośrodki jakości i rozwoju edukacji. Pojawiają się takŜe Centra Rozwoju Edukacji,
które na bazie poradni psychologiczno- pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych i placówek doskonalenia nauczycieli mają prowadzić starostowie. Pieniądze
na ich utrzymanie wyasygnuje rząd. Na Mazowszu
to ponad 87 mln złotych.
Nowe rozporządzenia oświatowe w wielu przypadkach znacznie zmienią los dzieci. – mówiła Emilia
Wojdyła, zastępca dyrektora departamentu zwiększa-

nia szans edukacyjnych w MEN - Nakładają na szkoły
nowe obowiązki związane z pełną pomocą psychologiczną dla dzieci w przedszkolach, podstawówkach,
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych , a takŜe,
na co na pewno czekało wielu rodziców powodują,
Ŝe wszystkie te placówki stają się dostępne dla dzieci
niepełnosprawnych. Rozporządzenia zmieniają takŜe
losy wielu młodych pedagogów, którzy powinni znaleźć pracę w szkołach ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji,
nadinspektor Ryszard Szkotnicki poinformował oficjalnie starostów o rezygnacji z planu likwidacji posterunków policji. Planowane zamknięcie posterunków w Łącku, Radzanowie i Słubicach nie dojdzie do skutku.
- To doskonała informacja i myślę, Ŝe efekt wspólnego
działania samorządów, wójtów, parlamentarzystów,
wszystkich dla których bezpieczeństwo na Ziemi Płockiej jest bardzo waŜne – mówił komentując zmianę
stanowiska policji Starosta Płocki, Piotr Zgorzelski
– Dowód takŜe na to, Ŝe zwierając szyki jesteśmy
w stanie zrobić więcej i lepiej.
Drugi dzień konwentu to przede wszystkim
wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej Czesławy Ostrowskiej, która niestety nie miała dobrych wiadomości dla samorządów.
- Pani Minister Fedak wystąpiła z oficjalnym wnioskiem do Ministra Finansów o moŜliwość wykorzystania zamroŜonych środków na szkolenia i dofinansowania dla bezrobotnych jednak udzielono jej odpowiedzi
odmownej – mówiła Minister Ostrowska – Proszę
jednak pamiętać, Ŝe ostatnie dwa lata to czas, gdy
dofinansowanie dla urzędów pracy było rekordowo
wysokie. Dziś, gdy walczymy z deficytem w kraju staramy się ograniczać wydatki na kaŜdym polu. Subwencjonowane będą tylko miejsca pracy dla najbardziej
potrzebujących, wykluczonych z rynku pracy i długotrwale bezrobotnych.
W związku z tym Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego przyjął stanowisko dotyczące
zmniejszenia limitu środków Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych
Starostwie jasno protestują przeciwko 70 procentowym cięciom. W przyjętym stanowisku czytamy:
„Mniej środków Funduszu Pracy to w konsekwencji
mniej moŜliwości skutecznego działania w tym obszarze
i zagroŜenie utraty przez urzędy pracy jego zasadniczej
funkcji - walki z bezrobociem i sprowadzenie urzędu
do roli rejestratora skali bezrobocia w powiecie.
W efekcie brak działań aktywizujących spowoduje
dodatkowy wzrost poziomu bezrobocia a przez to wzrost
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wydatków na klasyczną pomoc społeczną i przyczyni się
do dalszej stagnacji gospodarczej gmin, powiatów
i całego województwa. Zamiast oszczędności, efektem
takich działań będzie zwiększenie wydatków na pomoc
społeczną i zasiłki dla osób bezrobotnych, a powiaty
będą pogrąŜać się w coraz większej zapaści".
Konwent zajął stanowiska w sprawach:
• Planowanego ograniczenia zakresu działalności
Inspektoratów ZUS
• Wznowienia podpisywania przez OHP z pracodawcami umów o refundację wynagrodzeń
młodocianym pracownikom
• Zwiększenia środków finansowych z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację obiektów
• Konieczności zmian przepisów w związku z nowelizacją ustawy prawo o ruchu drogowym w zakresie
postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi
• W sprawie utrzymania rezerwy oświatowej
w dotychczasowej wielkości 0,6%.
08 maja 2011 r. Ekologicznie w Słubicach
Słoneczniki w puszkach i Smakowitość Ziemi
Płockiej – pstrąg faszerowany, przygotowany przez
koło Emerytów i Rencistów z Małej Wsi stały się przebojami tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w Słubicach, 08 maja 2011 roku.
- Powiat Płocki juŜ od dawna jest po zielonej stronie
mocy. To w gminie Bielsk, w 2007 roku, w Józinku,
powstała pierwsza w Polsce, a obecnie najstarsza
działająca, naprawdę rolnicza wytwórnia biopaliw
płynnych – mówił Starosta Płocki, Piotr Zgorzelski
- Starostwo za wszystkie działania na rzecz ekologii
otrzymało dwukrotnie tytuł Promotora Ekologii a we
wspomnianym juŜ 2007 roku – Mecenasa Polskiej
Ekologii. Dziś jesteśmy z tych wyróŜnień szczególnie
dumni i chcemy sięgać po nowe. Spotkania takie jak
dzisiejsze, gdy moŜecie Państwo na Ŝywo podziwiać
prace ekologów, rolników, stowarzyszeń promujących
postawy ekologiczne – to jest najlepsza promocja
dla działań, które poprawią nasz świat – pozostawiając go czystszym i lepszym
TuŜ po części oficjalnej starosta, parlamentarzyści i samorządowcy posadzili kolejne drzewka
w symbolicznej alei.
Na Dzień Ziemi stawili się wszyscy mieszkańcy
Słubic i goście z okolicznych gmin. W budzącym wielkie emocje konkursie na Smakowitość Ziemi Płockiej
2011 wzięło udział kilkanaście przysmaków z całego
powiatu. Laur zdobył pstrąg faszerowany przygotowany przez Koło Emerytów i Rencistów z Małej Wsi.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz specjalnie
przygotowane na tę okazję fartuszki – upominki z promocyjnym hasłem od Starosty Płockiego.
KaŜdy mógł spróbować pieczonego dzika, czy
miodu z pasieki. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych i zabawy przy coverowym zespole Abba.
10 maja 2011 r. 40 nowych firm w powiecie płockim
Przed południem Starosta Płocki wręczył promesy 40 mieszkańcom powiatu, którzy zdecydowali się
na uruchomienie własnego biznesu.
- W czasach kryzysu, wzrostu bezrobocia i cięć budŜetowych – my śmiało moŜemy mówić o sukcesie. – mówił Starosta Płocki, Piotr Zgorzelski - O sukcesie,
którego najwaŜniejsza częścią są mieszkańcy powiatu
płockiego, którzy spełniają właśnie swoje marzenia
o biznesie. JuŜ za kilka miesięcy na Ziemi Płockiej
pojawią się nowe studia fotograficzne, zakłady fryzjerskie, salony promujące lokalną sztukę. Jestem przekonany, Ŝe te 40 nowych, małych firm dzięki 800 tysiącom dotacji, bo tyle pieniędzy w sumie trafia do beneficjentów, za chwilę zamieni się w miejsca pracy nie
dla jednej osoby, ale dla kilku.
To nie koniec pomocy jaką powiat chce słuŜyć
bezrobotnym z Ziemi Płockiej.
W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
leŜą juŜ dwa kolejne wnioski o dofinansowanie dla
młodych osób, przed 30 rokiem Ŝycia i dla tych, którzy
ukończyli 45 lat . Liczymy, Ŝe i w tym wypadku za kilka
tygodni spotkamy się by wręczać kolejne pieniądze, na
kolejne firmy.
Pieniądze na które promesy wręczał Starosta
pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- „Aktywny bezrobotny kapitałem płockiej wsi" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór był przeprowadzany w terminie 07.03. – 31.03.2011 roku.
O przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogły ubiegać się osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Płocku. Zgłosiły się 134 osoby.
- Konkurencja była spora, decydowały ilości zdobytych punktów za biznesplan, środki własne, zaangaŜowanie – mówiła Iwona Sierocka, dyrektor PUP – Musieliśmy zdyskwalifikować 13 osób, które specjalnie
w ostatnim czasie zmieniły miejsce zameldowania
z Płocka na teren powiatu. ZaleŜało nam na niesieniu
pomocy osobom z powiatu, które tutaj będą prowadzić
swoje firmy i zatrudniać sąsiadów.
11 maja 2011 r. Starosta na kongresie regionów
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Starosta Płocki wraz z przedstawicielami
samorządów z całej Polski wziął udział w II Kongresie
Regionów pod patronatem Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego w Świdnicy.
Hasłem Kongresu był „Samorząd – Inwestycje
– Rozwój”. Oprócz samorządowców wzięli w nim
udział przedstawiciele największych przedsiębiorstw.
Organizatorami są Axel Springer Polska i Miasto
Świdnica.
Wśród gości i prelegentów znaleźli się miedzy
innymi: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Wojciech Maziarski, Redaktor Naczelny Newsweek Polska,
Michał Kulesza i Jacek Rygulski – współtwórcy ustawy
o samorządzie lokalnym.
16 maja 2011 r. Starosta w Maratonie Biblijnym
Starosta Płocki, Piotr Zgorzelski wziął udział
w IV Maratonie Biblijnym
- To była przyjemność, nieść śywe Słowo BoŜe – mówił Starosta, po odczytaniu trzech psalmów z Nowego
Testamentu pod pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła
II – UwaŜam, ze to doskonały sposób na ewangelizację.
Maratony od 2008 roku organizuje Akcja
Katolicka Diecezji Płockiej. Pierwszy trwał 190 godzin
bez przerwy. Tym razem rozpoczął się 16 maja
o godzinie 9.00 Mszą Świętą koncelebrowaną, pod
przewodnictwem Jego ekscelencji Biskupa Płockiego
Piotra Libery. Maraton zakończył się 19 maja o godzinie 18.00 koncertem Marty Anioł.
17 maja 2011 r. Światowy Dzień Inwalidy w Związku
Emerytów i Rencistów
W Spółdzielczym Domu Kultury, 17 maja 2011 r.
odbyły się uroczystości związane z obchodami Światowego Dnia Inwalidy. Uroczystość zorganizowało Prezydium Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Starosta złoŜył gratulacje Przewodniczącemu
Tadeuszowi Fabisiakowi 29 lat owocnej pracy i Ŝyczył
wspaniałych wyzwań nowej Przewodniczącej pani
Jadwidze Korneszczuk. Zapewniał, Ŝe powiat płocki,
nigdy nie zapomni o potrzebach tej szczególnej grupy
społecznej.
śyczenia i gratulacje przekazał takŜe członek
Zarządu Powiatu Płockiego Lech Dąbrowski.
18 maja 2011 r. Starosta o kryzysie

Starosta Płocki, Piotr Zgorzelski 18 maja 2011r wziął
udział w konferencji organizowanej przez Puls Biznesu, z cyklu Akademia Przedsiębiorcy a poświęconej
tematowi: Kapitał i bezpieczeństwo twojej firmy.
W spotkaniu uczestniczyli takŜe Prezydent
Płocka Andrzej Nowakowski i Jan Brudnicki, Prezes
Płockiej Izby Gospodarczej.
19 maja 2011 r. Sukces Płockich Targów Pracy Osób
Niepełnosprawnych
Prawie 50 wystawców oferowało pracę,
rehabilitację lub szkolenia osobom niepełnosprawnym
z powiatu i miasta podczas Targów Pracy 19 maja
2011 r.
Starosta Płocki, Piotr Zgorzelski podziękował
wystawcom za pamięć o osobach niepełnosprawnych.
Szczególnie firmie z Zągot, która nie tylko ma juŜ swoje stoisko na Targach po raz czwarty, ale takŜe co roku
zatrudnia nowe, tak bardzo potrzebujące pracy osoby.
W tym roku Płockie Targi odwiedziło kilkaset
osób z całego regionu.
22 maja 2011 r. Starosta wręczył puchar najlepszym
skoczkom
22 maja 2011 roku w Łącku na hipodromie
odbyły się Ogólnopolskie Zawody w Skokach przez
Przeszkody o Puchar Starosty Płockiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Płockiego.
- Te zawody to doskonała promocja nie tylko dla Łącka, który jest prawdziwą turystyczną perłą na Mazowszu, ale takŜe dla całego powiatu - mówił Starosta
Płocki, Piotr Zgorzelski – Cieszy mnie takŜe wysoki
poziom zawodów i doskonałe
23 maja 2011 r. Rok po powodzi w powiecie płockim
23 maja, o godzinie 9 minął rok od kiedy wały
w Świniarach w Gminie Słubice zostały przerwane
a woda zalała większość okolicznych gospodarstw
i Szkołę Podstawową wraz z sąsiadującą z nią remizą
OSP Wiączemin.
- Wydaje się, Ŝe to dziś najlepsze miejsce na podsumowanie ubiegłorocznych wydarzeń – mówił Starosta
Płocki, Piotr Zgorzelski otwierając w sali gimnastycznej szkoły w Świniarach wystawę zdjęć Piotra Augustyniaka, reportera Gazety Wyborczej w Płocku
- Trudno mówić o radości, w rocznicę tak wielkiej
tragedii, ale cieszę się, Ŝe moŜemy spotkać się dziś
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w ŚwiniaStrona nr 20
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rach nie brodząc w wodzie. Jednak o wydarzeniach
sprzed 12 miesięcy nie dają zapomnieć między innymi
zdjęcia. Tak to wyglądało. Nie da się uchwycić jednak
rozpaczy, która towarzyszyła wszystkim. Ofiarom,
ratownikom, dziennikarzom, całej Polsce.
W otwarciu wystawy wziął udział Wicepremier
Rządu RP Waldemar Pawlak, który 20 minut wcześniej
obejrzał odbudowany wał w Świniarach, gdzie Starosta Płocki, między innymi wyjaśniał mu przyczyny dla
których grunty zniszczone przez powódź nie zostały
jeszcze wykupione i dlaczego pogłębianie Wisły nadal
jest palącym problemem.
JuŜ podczas otwarcia wystawy Wicepremier
obiecał zająć się sprawą.
- To wyjątkowe zdjęcia dokumentujące heroiczną
wprost walkę – mówił Wicepremier Waldemar Pawlak
– Są teŜ doskonałym odzwierciedleniem pracy jaką
w tych najtrudniejszych chwilach na rzecz całej gminy
wykonali StraŜacy i jej mieszkańcy. Dziękuję Staroście
za zwrócenie mojej uwagi na problemy, z którymi dziś
nadal Państwo się borykacie. Na pewno będę rozmawiał z Premierem Rządu o potrzebie dofinansowania
planów pogłębiania rzeki i zapytam Wojewodę Mazowieckiego co jest przyczyną braku realizacji wykupu
gruntów od rolników, którzy się na to zdecydowali.
Starosta Płocki, Piotr Zgorzelski wręczył listy
gratulacyjne wszystkich OSP działającym na terenie
gminy, całemu samorządowi na ręce wójta Józefa
Walewskiego oraz szefowej Stowarzyszenia Ziarno
Ewie Smuk – Startenwerth i tym mieszkankom gminy,
które potrafiły pomóc nie tylko sobie ale takŜe sąsiadom:
Monice Rembowskiej - za poświęcenie wielu godzin
swojego czasu przy pracy na rzecz najbardziej poszkodowanych
ElŜbiecie Józwik - na jej ręce dla całej społeczności
Zycka Polskiego, która utworzyła Grupę Działania
Zyck
Alicji Pińkowskiej - za pełną oddania pracę na rzecz
sąsiadów a takŜe
Ryszardowi Bednarskiemu, słynnemu operatorowi
koparki za ofiarność i poświecenie przy rozkopywaniu
wału w Świniarach.
W uroczystościach wzięli takŜe udział: Przewodniczący Rady Powiatu Adam Sierocki, Adam Bartosiak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Sławomir
Januszewski, Przewodniczący Rady Gminy Słubice,
Adam Orliński, najmłodszy Radny Województwa
Mazowieckiego, Michał Twardy, dyrektor delegatury
Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, Senator RP Eryk
Smulewicz.

Wystawa była udostępniona przez dwa tygodnie.
25 maja 2011 r. Starosta Płocki prezydenckim
gościem
Dzień Samorządu Terytorialnego, Starosta
Płocki, Piotr Zgorzelski i przewodniczący Rady
Powiatu Adam Sierocki wraz z burmistrzami i wójtami
z Ziemi Płockiej, świętowali w Pałacu Prezydenckim
na zaproszenie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Podczas uroczystych obchodów święta wszystkich Polskich Samorządów Prezydent RP wręczył
odznaczenia państwowe. Wśród wyróŜnionych z Mazowsza znalazł się między innymi Starosta Mławski
Włodzimierz Wojnowski, a takŜe Burmistrz Mszczonowa Józef Kurek.
27 maja 2011 r. Święto samorządu w powiecie
płockim
Uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w powiecie płockim odbyły się w wyjątkowym
miejscu, w hotelu Kawallo, w sercu lasu.
W tym roku wraz z samorządowcami świętowali Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki i Adam
Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Nie zabrakło takŜe przedstawicieli Parlamentu RP:
Senatora Michała Boszki, Eryka Smulewicza i Aleksandra Soplińskiego.
Starosta dziękował takŜe wszystkim samorządowcom.
- Dziękuję moim najbliŜszym współpracownikom,
Przewodniczącemu Rady, Wicestaroście, Sekretarzowi
Starostwa i Pani Skarbnik, a takŜe wszystkim dyrektorom wydziałów, kierownikom i pracownikom, poniewaŜ to Państwo na co dzień stanowicie niezbędny mechanizm samorządu. – mówił Piotr Zgorzelski.
Przewodniczący Rady Powiatu, Adam Sierocki, w samorządowcach dostrzegł takŜe przyszłych parlamentarzystów.
- Wszystkim, którzy zdecydują się na start w kampanii
Ŝyczę powodzenia, bo to samorządowcy są siłą polskiego
parlamentaryzmu, to oni poznając pracę, w terenie,
u podstaw potrafią najlepiej dla obywateli konstruować
przyszłe prawo tak, by pomagało zamiast szkodzić. Nigdy teŜ nie zapominają o tym skąd zostali wybrani – mówił Adam Sierocki, Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego.
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Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski zaznaczył,
Ŝe rząd ma za sobą trudne, ponad trzy lata pracy.
Podobnie jak poprzednicy uznał samorządowców
za bardzo waŜną, integralną wręcz część polskiej
demokracji.
Marszałek Adam Struzik podkreślał rangę zrównowaŜonego rozwoju i współpracy.
- Wspólne działanie przynosi najlepsze dla samorządów efekty – mówił Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego – Nie tylko pozwala
na zwiększenie budŜetu, dzięki wspólnym inicjatywom,
ale takŜe integruje, pozwala uczyć się od silniejszego
partnera. ZrównowaŜony rozwój to wsparcie dla
wszystkich, nawet najmniejszych, gminnych samorządów na Mazowszu. Nawet najdrobniejsze działanie
moŜe stać się podwaliną do osiągnięcia, które ogarnie
cały region.
Uroczystości uświetnił występ chóru Państwowej
Szkoły WyŜszej w Płocku Vox Juventutis pod dyrekcją
Roberta Majewskiego.
Wojewoda, Marszałek i Starosta Płocki wraz
z Przewodniczącym wręczyli odznaczenia państwowe,
resortowe, związkowe i samorządowe.
29 maja 2011 r. Wielki sukces XX Giełdy Rolniczej
Dwudziesty Jubileusz Giełdy Rolniczej w Łącku przyciągnął ponad 140 wystawców i ponad 7 tysięcy odwiedzających z całego Mazowsza.
- Rolnicy to siła Ziemi Płockiej. Jubileuszowa Giełda
Rolnicza w Łącku jest na to najlepszym dowodem.
Cieszę się widząc tak wiele nowych, pięknych stoisk
i tak licznych gości – mówił Starosta Płocki, Piotr
Zgorzelski, podczas uroczystego otwarcia Giełdy
– Łąck to doskonałe miejsce na takie spotkania, jest
wizytówką dla powiatu, jedną z najpiękniejszych i najlepiej rozpoznawanych turystycznych miejscowości
Ziemi Płockiej. śyczę Państwu udanych transakcji
i odpoczynku po zakupach.
Współorganizatorem był Samorząd Województwa
Mazowieckiego.
- W Łącku z przyjemnością obserwuję jak wprowadzana przez nas polityka zrównowaŜonego rozwoju daje
doskonałe owoce – mówił Marszałek Województwa
Mazowieckiego Adama Struzik – To miejsce kultowe
i ze względu na Stado Ogierów i na unikalny zespół
pięciu jezior. Mam nadzieje, Ŝe takŜe Giełda Rolnicza
wpisze się na kolejne 20 lat w mapę wydarzeń tej części Mazowsza.
Wraz z Marszałkiem i Starostą Giełdę otwierali takŜe
Przewodniczący Rady Powiatu Adam Sierocki i Wójt
Gminy Łąck Zbigniew Białecki.

Wśród licznych gości łąckiej giełdy był Wicepremier
Rządu RP Waldemar Pawlak.
- Gratuluję organizatorom Giełdy Rolniczej, tak udanej imprezy – mówił Waldemar Pawlak – Polska jest
jednym z nielicznych krajów w Europie, jak usłyszałem
od jednego z zagranicznych dziennikarzy, gdzie szynka
smakuje jak szynka i jajko jak jajko. Zawdzięczamy
to pracy naszych rolników, ich umiejętnościom i dbałości. Giełda to jedno z miejsc, gdzie moŜemy się o tym
najlepiej przekonać.
Zaraz po części oficjalnej wręczono specjalne nagrody
dla wystawców.
Puchar Starosty Płockiego za Najciekawsze Stoisko
wystawowe zdobyła firma Rollserwis z Płocka.
Puchar Dyrektora MODR za Najciekawszą ofertę rol
niczą – Agropeks z śor w powiecie Sochaczewskim
Puchar Wójta Gminy Łąck za najciekawszą ofertę
ogrodniczą – Delmar z Grabiny Radziwiłłowskiej
Ofertę rolniczą podziwiali takŜe: Julia Pitera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera, Senatorzy: Michał
Boszko i Eryk Smulewicz, Poseł RP Mirosław Koźlakiewicz.
Organizatorami Giełdy byli: Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Warszawie oddział w Płocku,
Starosta Płocki, Gmina Łąck i Stado Ogierów w Łącku, współorganizatorem był Samorząd Województwa
Mazowieckiego.
29 maja 2011 r. Światowy Zjazd Łagierników
na Ziemi Płockiej
Oto Ci, dla których wojna nie skończyła się
zwycięstwem.
W niedzielę Ziemię Płocką odwiedziło 86 śołnierzy
AK, Polaków, sowieckich więźniów, którzy w łagrach
spędzili nawet po 20 lat.
Do Płocka przyjechali na zaproszenie Starosty Piotra
Zgorzelskiego.
- Państwo Polskie nigdy tak, na prawdę nie podziękowało tym wyjątkowo odwaŜnym ludziom, patriotom,
którzy nadal niczego nie oczekują w zamian, za lata
poświęceń, poniŜenia i bólu, który znosili, wierząc,
Ŝe tam, gdzie zostały ich rodziny będzie kiedyś Polska
- mówił Piotr Zgorzelski, podczas wzruszającego
powitania w Kaplicy Miłosierdzia BoŜego na Starym
Rynku w Płocku – Łatwo zapomnieliśmy, Ŝe dla wielu
śołnierzy AK, szczególnie tych z kresów, wojna
nie zakończyła się zwycięstwem w 1945 roku.
Dzisiejsi łagiernicy to ludzie, którzy po wkroczeniu
sowietów na tereny Polski zostali aresztowani i skazani często na dziesięciolecia w obozach pracy w Koły-
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mie czy Workucie. Inni walczyli po 45 roku o wolną
Polskę.
Dziś przyjeŜdŜają do Polski z Białorusi, Litwy czy
Ukrainy. Dla nich, jak mówią są to chwile wytchnienia
i powrotu.
Organizatorami tegorocznego Zjazdu był Instytut
Pamięci Narodowej i Wojskowa Akademia Techniczna. Goście spotkali się w Warszawie 26 maja.
29 na zaproszenie Starosty Płockiego dzień spędzili
w Płocku i na Ziemi Płockiej. Odwiedzili Sanktuarium
Miłosierdzia BoŜego, Muzeum Mazowieckie, Spacerowali Tumską.

Starosta Płocki, Piotr Zgorzelski spotkał się z mieszkańcami Gminy i Miasta Gąbin, podczas ich święta.
Wręczył teŜ nagrodę Aleksandrze Szczypawce, która
zajęła VIII miejsce w Mistrzostwach Szachowych
Przedszkolaków. (Na zdjęciu wraz z bratem Piotrem,
który takŜe brał udział w zawodach).
Starosta obiecał takŜe wsparcie dla tych małych
mistrzów szachownicy, którzy przejdą zwycięsko
do rozgrywek na poziomie wojewódzkim.

03 czerwca 2011 r. W podziękowaniu za beatyfikację
Ojca Świętego
W Staroźrebach odbyły się uroczystości dziękczynne
za beatyfikację Jana Pawła II.
Mszę Świętą w Kościele pod wezwaniem Aniołów StróŜów celebrował ks. Biskup Diecezji Płockiej Piotr
Libera.
Pod modlitwie goście i mieszkańcy gminy Staroźreby
przenieśli się do Zespołu Szkół, gdzie młodzieŜ zaprezentowała specjalnie przygotowany na tę uroczystość
spektakl Strumień. Zostały takŜe rozstrzygnięte
konkursy, których tematyka była związana z pontyfikatem Jana Pawła II.
- Pontyfikat Jana Pawła II, był pontyfikatem przełomów.
Zmian i odrodzenia Kościoła, odnowy w sensie duchowym i koncepcyjnym. Moi drodzy, młodzi przyjaciele,
warto przekraczać granice, przełamywać stereotypy,
a Ŝycie i posługa Ojca Świętego były i są nadal na to
najlepszym dowodem. – mówił Piotr Zgorzelski, Starosta
Płocki.
Wśród gości, między innymi Parlamentarzyści Ziemi
Płockiej, Wójtowie, Burmistrzowie, Radni Gminni
i Powiatowi.

01 czerwca 2011 r. Starosta wśród Amazonek
Piotr Zgorzelski, Starosta Płocki razem ze Stowarzyszeniem Amazonki świętował 10lecie istnienia Stowarzyszenia.
Z okazji rocznicy członkinie stowarzyszenia zorganizowały Jubileuszową konferencję edukacyjnointegracyjną środowiska Amazonek.
Odbyła się uroczysta Msza Święta i przemarsz ulicami
pod ratusz, gdzie kobiety wypuściły z rąk balony.
W urzędzie odbyła się konferencja poświęcona trudnej
problematyce onkologicznej, profilaktyce wykrywania
raka i kobiecej solidarności w walce z chorobą.
- Podziwiałem razem ze wszystkimi róŜowe balony
szybujące w niebo i myślałem, Ŝe to jeden z najpiękniejszych symboli nadziei jaki widziałem – mówił starosta Płocki, Piotr Zgorzelski – Dziesięciolecie działalności stowarzyszenia to piękna rocznica. Podziwiam
hart ducha, zaangaŜowanie i chęć niesienia pomocy
innym pomimo własnych zmagań z chorobą. Udowadniacie Panie, Ŝe nowotwór nie jest wyrokiem, a działania profilaktyczne przynoszą doskonałe efekty.
Starosta przekazał takŜe na ręce Prezeski Stowarzyszenia Danuty Cybulskiej Medal 10lecia Powiatu
Płockiego i zapewnił o chęci wsparcia działalności
organizacji. Sam, otrzymał podziękowania za udział
i pamięć o Amazonkach.

04 czerwca 2011 r. Dni Historii Płocka i rozstrzygnięcie konkursu historycznego
Starosta Płocki, Piotr Zgorzelski wraz z Wiceprezydentem Płocka Romanem Siemiątkowskim, Kuratorem Mazowieckim Karolem Semikiem, przedstawicielem kombatantów Antonim Jelcem złoŜyli kwiaty
pod pomnikiem Nieznanego śołnierza w Płocku
na cześć bohaterskiego Miasta Płocka.
W uroczystościach brały udział takŜe harcerze i poczty
sztandarowe wielu płockich szkół. Spod Odwachu
chorągwie wraz z Zespołem Pieśni i Tańca Dzieci
Płocka, który świętuje swoje 65lecie, przemaszerowały
na Plac 13 Straconych, pod Dzwon Pokoju, który
zabrzmiał po raz kolejny.
Jeszcze przed południem w Teatrze Dramatycznym
oficjalnie rozstrzygnięto konkurs historyczny Od Obertyna do Wiednia – „Losy Ŝołnierza i dzieje oręŜa polskiego", który od 16 lat organizuje Marek Gajewski.
- Szczerze gratuluję panu Markowi Gajewskiemu, pomysłodawcy i organizatorowi konkursu, który juŜ
od 16 lat, niezmiennie poświęca całą swoją uwagę
i czas, by ten niezwykły konkurs historyczny pozostał
interesujący dla młodych ludzi – mówił Starosta Płocki, Piotr Zgorzelski - Dziękuję takŜe za przeniesienie,
pierwsze od lat, rozstrzygnięcia konkursu z Warszawy
do Płocka. To wyróŜnienie dla naszego miasta, a takŜe

01 czerwca 2011 r. Dni Gąbina i prezenty od Starosty
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młodych ludzi z Ziemi Płockiej, którzy wzięli udział
w olimpiadzie. Kochani, młodzi historycy. Gratuluję
wam chęci, zapału, pasji. Gratuluję tym, którzy dziś
stanęli na podium, ale takŜe wszystkim, którzy wzięli
udział w konkursie.
04 czerwca 2011 r. Starosta nagrodził płockich wędkarzy
W sobotę rano nad jeziorem w Soczewce 32 zawodników, kobiet i męŜczyzn stanęło do I Towarzyskich
Zawodów Spławikowych o Puchar Starosty Płockiego
– Piotra Zgorzelskiego.
Starosta pogratulował sportowego ducha i niezwykłych wyników
5 czerwca 2011 r. Rajd Papieski
W niedzielę wieczorem spod płockiej Katedry
wyruszyło 100 uczestników Rajdu Rowerowego
im. Błogosławionego Jana Pawła II, na czele z Jego
Ekscelencją Biskupem Płockim Piotrem Liberą.
Rajd był częścią obchodów dziękczynnych za beatyfikację Ojca Świętego.
Uczestnicy po ponad godzinie dotarli do Kościoła pod
wezwaniem Świętego Benedykta w Radziwiu.
Starosta Płocki był fundatorem nagrody – roweru,
który został rozlosowany wśród uczestników rajdu.
Losowania dokonał 6 letni Kuba. Rower trafił do pana
Macieja Bieńka.
Rajd zakończył się wspólnym grillem i „papieskimi
kremówkami".
Organizatorami Rajdu byli: Ksiądz proboszcz parafii
Świętego Benedykta i Rada Osiedla Radziwie. Patronowali mu: Biskup Płocki, Piotr Libera i Starosta
Płocki Piotr Zgorzelski.
08 czerwca 2011 r. Kolejny milion na pomoc dla powodzian
Starosta Płocki, Piotr Zgorzelski podpisał
porozumienie z wójtem Gminy Słubice i Burmistrzem
Miasta i Gminy Gąbin na mocy którego kolejni mieszkańcy Ziemi Płockiej, będą mogli skorzystać z dodatkowej pomocy.
Pieniądze pochodzą z Funduszu Pracy, z rezerwy
Ministra Pracy i Polityki Społecznej, na realizację
programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na terenach, na których miały miejsce klęski Ŝywiołowe.
24 maja 2011 roku powiat otrzymał decyzję o przyznaniu kwoty 1 000 000,00 zł na organizację:
• 70 miejsc robót publicznych z kwotą refundacji
1 386,00 zł miesięcznie na okres 5 miesięcy,
• 50 miejsc staŜu na okres 5 miesięcy – umoŜliwiającego bezrobotnym uzyskanie doświadczenia zawodo-

•

•

wego na stanowiskach pracy, bądź w zawodach,
w których nie posiadają doświadczenia zawodowego,
10 miejsc prac interwencyjnych – wspierających
zatrudnienie osób bezrobotnych poprzez częściową
refundację pracodawcy kosztów związanych z zatrudnieniem a poniesionych na wynagrodzenia
i składki na ubezpieczenie społeczne ( koszty refundacji miesięcznie 850 zł przez 6 miesięcy) ,
14 osób na szkolenia indywidualne w zakresie
zaproponowanym przez osoby bezrobotne, po których miałby szanse uzyskać zatrudnienie.

9 czerwca 2011 r. Tadeusz Mazowiecki – Honorowym
Obywatelem Płocka
Starosta Płocki, Piotr Zgorzelski gratulował pierwszemu Premierowi III RP, Tadeuszowi Mazowieckiemu
i dziękował za jego obecność na Ziemi Płockiej.
- To zaszczyt dla całej Ziemi Płockiej, móc gościć
Pana. Dla mnie szczególnie –podać Panu rękę.
To wyróŜnienie. Jest Pan, Panie Premierze legendą
dla wszystkich, którzy kochają wolność. – mówił Piotr
Zgorzelski - Mam nadzieję, Ŝe wizyta na Ziemi Płockiej
to dla Pana przyjemność i czas wspomnień. MoŜe nie
wszyscy wiedzą, ale to tu, w Umieninie, spędzał pan
wiele letnich dni. Z przyjemnością przekazuję Panu,
Panie Premierze pozdrowienia od sąsiadów, którzy
pamiętają do dziś jeszcze pana ojca i Pana zanim
nazwisko Mazowiecki stało się symbolem wolnej Polski. Gratuluję dzisiejszego wyróŜnienia, Płock i Ziemia
Płocka nie posiadają się z dumy, mogąc mówić,
Ŝe wyrósł Pan stąd, Ŝe miał pan i ma nadal tu przyjaciół. Zapraszam takŜe serdecznie na sesję Rady
Powiatu Płockiego, podczas której chcielibyśmy uhonorować pana Medalem 10lecia Powiatu Płockiego.
Do spotkania obu panów doszło w płockim ratuszu,
podczas uroczystej Sesji Rady Miasta, gdzie Premier
Tadeusz Mazowiecki został uhonorowany tytułem
Honorowego Obywatela Miasta Płocka.
Został takŜe odczytany list gratulacyjnych od Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego i Grzegorza
Schetyny, Marszałka Sejmu RP.
Premier Tadeusz Mazowiecki resztę dnia takŜe spędzi
w Płocku. Odwiedzi Małachowiankę i wystawę
poświęconą jego osobie. Wysłucha koncertu chóru
Minstrel, przejdzie ulicą Kwiatka, gdzie mieszkał wiele
lat pod numerem 25.
Wizytę zakończy nadanie imienia Stanisława Stommy,
jednej z płockich ulic, wieloletniego przyjaciela Tadeusza Mazowieckiego.
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PUNKT KONSULTACYJNY

Iwona Sierocka
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
jest jednym z kilkudziesięciu Punktów Konsultacyjnych, działających w ramach Systemu Usług dla MŚP,
świadczących na terenie kraju bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających uruchomić działalność gospodarczą. Konsultacje
są finansowane ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej oraz budŜetu państwa w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Od dnia 9 lutego 2011 roku taki Punkt Konsultacyjny funkcjonuje w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Płocku. Punkt jest czynny w kaŜdą drugą i czwartą
środę miesiąca w godzinach 9.00 – 15.00.
Punkt Konsultacyjny oferuje:
1) Usługi informacyjne w zakresie podejmowania
i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia
działalności gospodarczej:
 podejmowanie działalności gospodarczej,
 wykonywanie
działalności
gospodarczej
– obowiązki podatkowe,
 wykonywanie
działalności
gospodarczej
– zatrudnianie pracowników,
 wykonywanie
działalności
gospodarczej
– finansowanie działalności,
 wykonywanie
działalności
gospodarczej
– kontrola przedsiębiorstw,
 rezygnacja z prowadzenia działalności
gospodarczej.
2) Usługi informacyjne dot. MoŜliwości uzyskania
wsparcia na realizację projektów w latach 2007
– 2013 ze środków publicznych:
 charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania,
 przedstawienie moŜliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu,
3) Informacja na temat moŜliwości i zasad uzyskania
usług specjalistycznych:
 usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym (np. audyt technologiczny, pomoc w pozyskaniu/wdroŜeniu technologii,
 usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym (w zakresie działania 6.1 POIG),
 informacje na temat moŜliwości korzystania
z dofinansowanych szkoleń,
4) Inne informacje:

 informacje teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców z danej branŜy, wraz z ich charakterystyką,
 informacje na temat instytucji posiadających
bazy danych zawierające informacje o dłuŜnikach potwierdzające wiarygodność partnerów
gospodarczych.
Punk Konsultacyjny ZPWiM funkcjonujący
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku cieszy się du-Ŝym zainteresowaniem. W miesiącu lutym z usług konsultantów skorzystało blisko 40 zainteresowanych osób.
INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY POSZKODOWANYM
ROLNIKOM W POWODZI POPRZEZ ORGANIZACJĘ ROBÓT
PUBLICZNYCH

W miesiącu maju i czerwcu 2010 roku powiat
płocki spustoszyła powódź. W bardzo trudnej sytuacji
znalazły się głównie gminy Słubice i Gąbin. Mając
świadomość cięŜkiej sytuacji (szczególnie rolników),
w celu znaczącego wsparcia rodzin z zalanych terenów
Starosta Płocki juŜ w miesiącu grudniu 2010 roku
złoŜył wniosek o przyznanie dodatkowych środków
zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2010 roku
o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku
na kwotę 3.890.600,00 złotych na roboty publiczne
na 5,5 miesiąca z kwotą refundacji 1500 złotych dla
288 rolników oraz ich małŜonków i pełnoletnich
domowników, do podjęcia pracy poza rolnictwem,
przy usuwaniu skutków powodzi.
W dniu 8 lutym 2011 roku Powiat otrzymał
decyzję o przyznaniu powyŜszej kwoty.
Wyłonienie grupy docelowej nastąpiło w ramach rekrutacji prowadzonej przez pośredników pracy
Powiatowego Urzędu Pracy oraz Pracodawcy, czyli
samorządu gminnego. Ponadto osoby te znajdują się
pod stałą opieką doradcy zawodowego, którego działania ukierunkowane są na udzielenie wsparcia zarówno w zakresie zawodowym tj. odnalezienia się
na otwartym rynku pracy, jak i emocjonalnego podźwignięcia się w trudnej sytuacji dla mieszkańców
gmin dotkniętych powodzią.
Skierowanie do programu robót publicznych
mogła otrzymać osoba fizyczna, która:
 osobiście i na własny rachunek prowadzi działalność w zakresie produkcji rolnej, w pozostającym
w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar uŜytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub
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 prowadzi dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
oraz ich małŜonkowie i pełnoletni domownicy.

Selekcja odzieŜy uŜywanej przez osoby zatrudnione w ramach robót
publicznych – remiza OSP w Piotrkówku.

Rolnicy zatrudnieni w ramach robót publicznych pracujący przy wycince
drzew i odkrzaczaniu drogi gruntowej prowadzącej
do wałów przeciwpowodziowych.

Skierowanie do tego programu odbywa się
pod warunkiem, Ŝe zalaniu na skutek powodzi uległo
co najmniej 30% gospodarstwa rolnego lub upraw
działu specjalnego produkcji rolnej albo straty w hodowli prowadzone w dziale specjalnym produkcji rolnej powstałe na skutek powodzi przekroczyły 30%
hodowanych zwierząt.
Osoby nie będą jednak osobami bezrobotnymi
w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i nie będą się rejestrować w Urzędzie Pracy jako bezrobotne czy poszukujące pracy. Urząd będzie prowadził odrębną ewidencję
osób zainteresowanych skierowaniem na ten program.

Prace porządkowe na posesji powodzianina Dariusza Kaczmarka Piotrkówek 71. Zniszczeniu uległy miedzy innymi tunele w których
hodowane były pomidory. Nadzór nad zatrudnionymi w ramach robót
publicznych prowadzi Sołtys Wsi Piotrkówek Henryk Kordalewski.

Pracodawcą robót publicznych jest Urząd
Gminy i jest zawierana z kaŜdą osobą umowa o pracę
na czas określony. Przy programie robót publicznych
Starosta z przyznanych środków od Ministra poniesie
koszty na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych osób
na zasadzie refundacji samorządom gminnym.

Niezwłoczna aktywizacja osób z terenów gmin bezpośrednio dotkniętych skutkami powodzi w ramach programu robót publicznych przyniesie obopólne korzyści. Program stanowi bowiem szansę dla osób bezrobotnych na zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu
pracy oraz przede wszystkim – na zdobycie środków
finansowych niezbędnych do dalszej egzystencji.
Z drugiej strony jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez lokalny samorząd, bowiem wybór tej formy
pomocy umoŜliwi zorganizowanie nowych miejsc
pracy, aktywizację osób, a przy tym przyczyni się
do sprawnego usuwania skutków powodzi.
Iwona Sierocka
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
PŁOCKIE TARGI EDUKACYJNE

W dniu 23 marca 2011 r. w Hali Sportowej
przy ul. Kobylińskiego 25 w Płocku odbyły się
PŁOCKIE TARGI EDUKACYJNE.
Organizatorami tegorocznej edycji targów
byli: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w
Płocku, Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, Miejski
Urząd Pracy w Płocku, Gazeta Wyborcza, Centrum
Edukacji Sp. z o.o. oraz Kuratorium Oświaty w
Warszawie Delegatura w Płocku.
Honorowy Patronat nad Targami objął
Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam
Struzik, Prezydent Miasta Płocka Pan Andrzej
Nowakowski oraz Starosta Płocki Pan Piotr
Zgorzelski. Patronat medialny natomiast objęły:
Gazeta Wyborcza, Tygodnik Płocki, Katolickie Radio
Płock oraz Multi TV.
Ideą targów było wsparcie młodzieŜy
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w planowaniu
kariery zawodowej i lepsze dostosowanie do potrzeb
rynku pracy poprzez zaprezentowanie pełnej oferty
edukacyjnej
począwszy
od
szkół
średnich,
policealnych a na uczelniach wyŜszych kończąc,
Płockie Targi Edukacyjne cieszyły się duŜą
popularnością, przed stoiskami ustawiały się tłumy
odwiedzających. Uczniowie, którzy nie zdecydowali
jeszcze jaki kierunek kształcenia
wybrać mieli
doskonałą okazję zapoznać się z bogatą ofertą
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edukacyjną 65 wystawców. KaŜdy z wystawców starał
się w ciekawy sposób zaprezentować swoją placówkę.

TRZY LATA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU
EKONOMICZNEGO SZKÓŁ W PŁOCKU

Maria Pisarska Galas
Dyrektor
Powiatowego Zespołu
Ekonomicznego Szkół

W trakcie targów w auli Zespołu Szkół Centrum
Edukacji odbyło się dyktando dla uczniów gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych zorganizowane przez
Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w
Płocku, w którym wzięły udział 42 osoby.
Wyniki dyktanda były następujące:
I miejsce Gabriela Zapędowska - LO im. Marsz.
Stanisława Małachowskiego,
II miejsce Karol Kamiński - Gimnazjum w
Wyszogrodzie,
III miejsce Adrianna Załęska - Gimnazjum Nr 6 w
Płocku.
Zwycięzcy dyktanda otrzymali nagrody
ufundowane
przez
Marszałka
Województwa
Mazowieckiego Pana Adama Struzika, Starostę
Płockiego Pana Piotra Zgorzelskiego oraz Prezydenta
Miasta Płocka Pana Andrzeja Nowakowskiego.
Dodatkowymi
atrakcjami
towarzyszącymi
Płockim Targom Edukacyjnym były: pokaz pierwszej
pomocy - Zespół Szkół Medycznych w Płocku i IV
Liceum Ogólnokształcące w Płocku, pokaz „Kilka
ciekawostek chemicznych” przygotowany przez Wydział
Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku, pokaz
sportów walki zaprezentowany przez uczniów I Liceum
Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego
oraz spotkanie z dziennikarzami Katolickiego Radia
Płock i Gazety Wyborczej pn. „Zawód dziennikarz od
kuchni” mające na celu zgłębienie przez osoby
zainteresowane tajników pracy dziennikarza.
Uczestnictwo w Targach pozwoliło uczniom
na uświadomienie potrzeby oraz znaczenia kształcenia
przez całe Ŝycie, zgodnie z potrzebami i wymogami
lokalnego rynku pracy.
W trakcie trwania imprezy swoją ofertę
zaprezentował równieŜ Powiatowy Urząd Pracy w Płocku.
Kontakt z doradcami zawodowymi pozwolił uczniom
podejmować świadomą decyzję edukacyjną, która
decyduje o ich przyszłym zawodzie, Ŝyciu. Ponadto
pracownicy PUP informowali o lokalnych miejscach
pracy, formach wsparcia, moŜliwościach zdobycia
kwalifikacji i umiejętności oraz realizowanych projektach.
Iwona Sierocka
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

W dniu 1 kwietnia 2011 roku Powiatowy
Zespół Ekonomiczny Szkół w Płocku obchodził będzie swój mały jubileusz - 3 lata działalności jako
jednostka organizacyjna Powiatu Płockiego, powołana
przez Radę
Powiatu w Płocku
Uchwałą
Nr 111/XIII/2008 r. z dnia 30 stycznia 2008 r.
Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół prowadzi obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną
szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Płocku. W zakresie działalności Zespołu znajduje
się w szczególności: przygotowywanie projektów planów finansowych, rozliczanie budŜetu i nadzorowanie
jego prawidłowego wykonania przez szkoły i placówki
oświatowe, dokonywanie wypłat wynagrodzeń, sporządzanie sprawozdań finansowych, zapewnienie
obsługi prawnej, prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyŜej 14 000
euro dla tych Jednostek. Zespół realizuje takŜe zamówienia publiczne dla domów pomocy społecznej
Powiatu Płockiego.
W roku 2008 Powiatowy Zespół Ekonomiczny
Szkół zapewnił obsługę administracyjną, finansową
i organizacyjną 6 Zespołów Szkół Powiatu Płockiego
oraz rozliczenie dotacji 7 szkół niepublicznych
na łączną kwotę 14 020 493,68 PLN. W roku 2009
obsługa jednostek powiększyła się o Powiatową
Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Płocku.
Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół wykonał
i rozliczył budŜet na łączną kwotę 16 459 910,06 PLN.
Natomiast w roku 2010 Zespół wykonał i rozliczył
budŜet na łączną kwotę 20 590 414,44 PLN.
Istotnym zadaniem zrealizowanym przez
Zespół było dokonanie pierwszej analizy wydatków
poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, sporządzenie sprawozdania oraz dokonanie wypłaty dodatków uzupełniających. Obowiązek taki wprowadziła
zmiana ustawy Karta nauczyciela w roku 2009, a jego
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wykonanie budziło powaŜne wątpliwości interpretacyjne w skali całego kraju. Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół wypracował opis sposobu wykonania
powyŜszych zadań co w znacznym stopniu ułatwiło
bezproblemowe przygotowywanie analizy wydatków
na wynagrodzenia nauczycieli za 2010 rok.
W latach 2008 – 2010 Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół przeprowadził 31 postępowań w trybie
przetargu nieograniczonego i doprowadził do sfinalizowania umów z wykonawcami, w zakresie których
wykonano m.in.: remont sal lekcyjnych oraz ciągów
komunikacyjnych; termomodernizację budynków (docieplenie ścian i stropodachów); remont drogi dojazdowej na terenie szkoły; przebudowę szkolnych obiektów sportowych (wykonanie boiska wielofunkcyjnego
do piłki ręcznej i koszykówki, boiska do piłki noŜnej,
boiska do tenisa ziemnego i siatkówki); remont sal
lekcyjnych w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie; budowę kompleksu dwóch boisk sportowych (boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz
z budynkiem sanitarno - szatniowym) przy Zespole
Szkół im. L. Bergerowej w Płocku; remont pomieszczeń; roboty budowlane zewnętrzne; zagospodarowanie terenu, remont ogrodzenia, remont parkingu oraz
dostawę i montaŜ wyposaŜenia dla Zespołu Szkół
im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.
Ponadto w analizowanych latach Zespół przeprowadził postępowania na dostawę oleju opałowego
dla szkół i domów pomocy społecznej w przetargowych trybach procedur unijnych oraz zamówienia
publiczne dla domów pomocy społecznej, w tym:
wydzielenie i zabezpieczenie ppoŜ. klatek schodowych; dostosowanie budynku „Pawilon dzieci leŜących” do wymagań przepisów poŜarowych w tym
likwidacji zagroŜenia Ŝycia ludzi w DPS w Goślicach;
remont budynku administracyjnego; rozbudowę
i przebudowę DPS w Wyszogrodzie; rozbudowę
budynku hali z adaptacją pomieszczeń na terapię zajęciową dla Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wyszogrodzie
Łączna wartość udzielonych zamówień wyniosła 13 189 772,77 PLN.
Na szczególną uwagę zasługuje przeprowadzenie postępowań przetargowych na realizację robót budowlanych dot. przebudowy szkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie. Postępowania te prowadzone były w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w
ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VII. Tworzenie i poprawa
warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego. Działanie 7.2.
Infrastruktura słuŜąca edukacji.
Kompetentne wykonanie powyŜszych zadań
pozwoliło na uzyskanie pełnego dofinansowania projektu z funduszy unijnych.
W roku bieŜącym do chwili obecnej przeprowadzono 6 postępowań przetargowych na dostawę sprzętu
komputerowego, urządzeń wspomagających oraz materiałów szkoleniowych PenDrive oraz dostawę materiałów biurowych i materiałów promocyjnych w ramach
realizacji projektów pt. „Nowa jakość kształcenia
w Technikum Zawodowym przy Zespole Szkół im. Jana
Śniadeckiego w Wyszogrodzie”; „Łatwiejszy start
z lepszym zawodem” w Zespole Szkół im. Leokadii
Bergerowej w Płocku; „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieŜy Technikum Zawodowego przy Zespole
Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie”.
Podkreślić naleŜy, iŜ zgodnie z umowami o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w/w projekty realizowane są przez
Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół w Płocku.

„AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE PŁOCKIM”

Małgorzata Lewandowska
Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
Tel. (024)262-28-79, 262-80-81
pcpr@pcpr.plock.pl;
www.pcpr.plock.pl

W tym roku Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Płocku ponownie przystępuje do realizacji
projektu Aktywna integracja w powiecie płockim”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
ze środków Powiatu Płockiego. Aktualnie trwają prace
nad przygotowaniem wniosku, ostateczny termin składania wniosków mija 15 marca. Projekt ten jest elementem działania priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
Strona nr 28

POWIAT PŁOCKI
powiatowe centra pomocy rodzinie.
Głównym celem projektu w roku 2011,
podobnie jak w ubiegłych, jest integracja społeczna
i zawodowa osób niepełnosprawnych i osób usamodzielniających się bezrobotnych, osób nieaktywnych
zawodowo lub zatrudnionych zagroŜonych wykluczeniem społecznym, osób bezrobotnych ze względu
na opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny,
osób będących w wieku aktywności zawodowej
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Grupy docelowe tegorocznej edycji projektu:
• ON - osoby niepełnosprawne – 24 osoby
• ONZ - osoby nieaktywne zawodowo ze względu
na opiekę nad niepełnosprawnym członkiem
rodziny – 10 osób
• OND -niepełnosprawne dzieci i młodzieŜ – 16 osób
• WR -pełnoletni wychowankowie zastępczych form
opieki oraz młodzieŜ przebywająca w zastępczych
formach opieki – 5 osób
• OU – osoby opuszczające zastępcze formy opieki
– osoby usamodzielniane – 15 osób
• otoczenie 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.
W sumie w projekcie w roku 2011 udział weźmie 70 osób.
Planowane zadania w ramach projektu w 2011 roku:
• podnoszenie kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności (10 osób usamodzielnianych oraz 7 osób
niepełnosprawnych);
• sfinansowanie części kosztów turnusów rehabilitacyjnych dla 43 osób (17 osób niepełnosprawnych,
16 niepełnosprawnych dzieci i młodzieŜy, 10 osób
nieaktywnych zawodowe ze względu na opiekę
nad niepełnosprawnym członkiem rodziny),
wsparciem objęci będą równieŜ opiekunowie osób
niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
• sfinansowanie zespołu ćwiczeń fizycznych
usprawniających psychoruchowych lub zajęć
rehabilitacyjnych;
• sfinansowanie terapii psychologicznej i psychospołecznej dla 5 wychowanków rodzin zastępczych wraz z rodzinami zastępczymi;
• pomoc rzeczowa na usamodzielnienie dla 5 osób
usamodzielnianych;

•

wsparcie indywidualne w zakresie podnoszenia
kompetencji Ŝyciowych, umiejętności społecznych
i zawodowych przez doradcę zawodowego, psychologa, prawnika dla 24 osób niepełnosprawnych, 16 niepełnosprawnych dzieci i młodzieŜy,
10 osób nieaktywnych zawodowo ze względu
na opiekę nad niepełnosprawnym członkiem
rodziny, 15 osób usamodzielnianych, 5 wychowanków rodzin zastępczych – łącznie 70 osób;
• poradnictwo i wsparcie grupowe w zakresie
zwiększenia motywacji i umiejętności psychospołecznych umoŜliwiających powrót do Ŝycia społecznego poprzez wyjazd dwudniowy dla 24 osób
niepełnosprawnych, 16 niepełnosprawnych dzieci
i młodzieŜy, 10 osób nieaktywnych zawodowo
ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym
członkiem rodziny, 15 osób usamodzielnianych,
5 wychowanków rodzin zastępczych – łącznie
70 osób;
• wsparcie grupowe z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych oraz zakup pomocy edukacyjnych dla 5 wychowanków rodzin zastępczych i ich rodzin – wyjazd dwudniowy;
• warsztaty z autoprezentacji oraz wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych dla 17 osób
niepełnosprawnych, 16 niepełnosprawnych dzieci
i młodzieŜy, 10 osób nieaktywnych zawodowo
ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym
członkiem rodziny i drugie spotkanie dla 15 osób
usamodzielnianych, 7 osób niepełnosprawnych,
5 wychowanków rodzin zastępczych;
• wyjazd połączony z warsztatami edukacyjnymi
dla 17 osób niepełnosprawnych, 16 niepełnosprawnych dzieci i młodzieŜy, 10 osób nieaktywnych zawodowo ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny;
Wszystkim uczestnikom zostaną zrefundowane koszty dojazdu na spotkania w ramach projektu
(łącznie dla 70 osób). Szkolenia i kursy będą realizowane przez firmy zewnętrzne. Na umowę zlecenie
zostaną zatrudnieni specjaliści: psycholog, doradca
zawodowy, prawnik, oraz specjaliści wg potrzeb, które
wynikną w trakcie realizacji projektu. Spotkania
grupowe odbędą się na terenie wybranego ośrodka
turystycznego, prowadzone przez zatrudnionych
specjalistów (umowa-zlecenie).
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Dyrektor PUP Iwona Sierocka informuje o sytuacji finansowej urzędu spowodowanej
drastycznym zmniejszeniem puli środków na aktywne formy zwalczania bezrobocia.

Dyrektor PCPR Małgorzata Lewandowska omawia
cele i priorytety działania wynikające z Powiatowego
Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie.

Zarząd Powiatu podczas głosowania nad uchwałą budŜetową na 2011 rok.
(od lewej: Radni-Członkowie Zarządu: Apolinary Gruszczyński, Tomasz Duda,
Lech Dąbrowski, Piotr Zgorzelski - Starosta, Jan Ciastek- Wicestarosta oraz
Sekretarz Powiatu Tomasz Kępczyński i Skarbnik Maria Jakubowska).

Radny Woj. Mazowieckiego Adam Orliński
o zamierzeniach inwestycyjnych
i problemach z tzw. „janosikowym”.

Stanowisko Zarządu Powiatu i opinię RIO o projekcie uchwały budŜetowej na 2011 r.
prezentuje Skarbnik Powiatu Maria Jakubowska.

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawia projekty uchwał. (od lewej: Marcin
Piotrowski, Krzysztof Wielec- przewodniczący, Andrzej Kuliński)

Senator Michał Boszko dzieli się
spostrzeŜeniami z prac w Senacie RP.

Rozmowy w przerwie obrad. (od lewej: Z-ca Komendanta Miejskiego PSP Andrzej
Smoleński, Radny Woj. Mazowieckiego Adam Orliński, Senator RP Michał Boszko,
Radny Powiatu Henryk Kamiński).

Goście marcowej sesji. (od lewej: Komendant Miejski Policji Jerzy Kalbarczyk, Komendant
Miejski PSP Krzysztof Frączkowski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP Hilary
StronaOstrowski,
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Januszczyk, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemilogicznej Romuald
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową
„Jestem” Mirosława Klinger).

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
POWIAT PŁOCKI

W pięknych wnętrzach Sali Balowej Hotelu Kawallo Starosta Płocki Piotr Zgorzelski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Adamem Sierockim
powitał zacnych gości (od lewej) Marszałka Woj. Mazowieckiego Adama Struzika, Posła na Sejm RP Aleksandra Soplińskiego, Wicekurator Oświaty
Katarzynę Góralską, Przewodniczącą Rady Miasta Płocka ElŜbietę Gapińską, Senatorów RP Eryka Smulewicza i Michała Boszko.

Odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP wręczył Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski wraz z Marszałkiem Adamem Struzikiem oraz
Starostą Płockim Piotrem Zgorzelskim. Uhonorowani zostali: Bogusław Jankowski, Andrzej Mossakowski, Wiesław Cichosz, Andrzej Markiewicz,
Marek Tarka, Czesław Lisocki (pośmiertnie).

Za zasługi dla poŜarnictwa medale otrzymali
panowie: Adam Sierocki i Lech Dąbrowski.

Za zasługi dla drogownictwa medale otrzymali
panowie: Mirosław Kaczmarek i Bronisław
Matlewski.

Medale ZasłuŜony dla Powiatu Płockiego w kategorii działalności gospodarczej Starosta
Płocki Piotr Zgorzelski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Adam Sierocki przekazali
następującym osobom: R. Bednarskiemu, W. Ciesielskiemu, J. Gruszczyńskiemu,
St. Maciejewskiemu, B. Sobieskiemu oraz Pani Dyrektor Banku Spółdzielczego
w Staroźrebach.

Wicestarosta Jan Ciastek został
uhonorowany Złotym Medalem
„Za zasługi dla obronności kraju”.

Starosta Piotr Zgorzelski osobiście dekoruje Wojewodę
Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego Medalem ZasłuŜonego
dla Powiatu Płockiego.
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Jak zwykle goście dopisali na naszym samorządowy święcie.

Laureaci Medalu „ZasłuŜony dla Powiatu Płockiego” w kategorii
działalności samorządowej nadane przez władze Powiatu Płockiego: Lech
Drohomirecki, Zbigniew Kisielewski, Marek Moderacki, Wiesław Woźniak.

Pan Michał Boszko Senator RP po pięknych Ŝyczeniach skierowanych
do samorządów Ziemi Płockiej obdarował Starostę Piotra
Zgorzelskiego ryngrafem Senatu RP.

Medalem „Za długoletnią słuŜbę” zostali udekorowani (od prawej) Jan Ciastek,
ElŜbieta Hibner, Maria Jakubowska, Hilary Januszczyk, Tomasz Kępczyński,
Zbigniew Kubicki, Jan Jerzy Ryś, Małgorzata Struzik.

Medale „Za zasługi dla obronności kraju” otrzymali (od lewej): Piotr Zgorzelski,
Małgorzata Struzik, Halina Sobańska, Lech Dąbrowski, Hilary Januszczyk, Władze Powiatu uhonorowały Medalem „ZasłuŜony dla Powiatu Płockiego”
Tomasz Kępczyński, Jan Ciastek. Dekoracji dokonali: Wojewoda Mazowiecki w kategorii działalności społecznej panów: Antoniego Jelec, Mirosława
Kłobukowskiego, Wiesława Kołodziejskiego oraz Sławomira Waćkowskiego.
Jacek Kozłowski oraz Marszałek Woj. Mazowieckiego Adam Struzik.

W części artystycznej wystąpił Chór Państwowej WyŜszej Szkoły
Zawodowej w Płocku Vox Juventutis.

Laureaci, sponsorzy i organizatorzy XVII edycji PowiatowegoStrona
Konkursu
nr
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza.
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III, IV, V SESJA RADY POWIATU

Starosta Płocki Piotr Zgorzelski prezentuje działania międzysesyjne Zarządu
i powiatowej administracji zespolonej.

Przekazanie podziękowań za współpracę z Radą Powiatu i Zarządem dla
odchodzącego na emeryturę Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Bogumiła
Sobieskiego.

Podczas marcowej sesji Komisję Uchwał i Wniosków tworzą Zbigniew
Kisielewski- przewodniczący oraz Henryk Kamiński i Jan Boszko.

Radni Powiatu w trakcie podejmowania uchwał. (od lewej: Andrzej Kuliński,
Zbigniew Kisielewski, Jan Boszko, Paweł Jakubowski).

W trakcie prowadzenia sesji. (od lewej: Wiceprzewodniczący Rady Daniel
Zaborowski, Przewodniczący Rady Adam Sierocki, Wiceprzewodniczący Rady Adam
Bartosiak).

Z sali obrad. (od lewej: Radni Powiatu – Zbigniew Kisielewski, Jan Boszko, Wiesław
Woźniak, Paweł Jakubowski i Andrzej Samoraj).

Radni Powiatu jednogłośnie przyjmują sprawozdania PUP z ubiegłorocznej
realizacji zadań i programów. (od lewej: Henryk Kamiński, Marek Moderacki,
Tomasz Skorupski, Wojciech Zmysłowski, Jarosław Dorobek, Waldemar Zawadzki).

Goście lutowej sesji. (od lewej: Senator RP Michał Boszko, Z-ca Komendanta Miejskiego
PSP Andrzej Smoleński, Radny Woj. Mazowieckiego Adam Orliński, Z-ca Naczelnika
Prewencji Komendy Miejskiej Policji Jarosław Marzec, Kierownik Delegatury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Radosław Lewandowski, Wiceprezes Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku
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POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
- ZATWIERDZONY

Hilary Januszczyk
Kierownik Powiatowego
Centrum
Zarządzania Kryzysowego

W dniu 25 lutego 2011r., w Mazowieckim
Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, miało miejsce
zatwierdzanie zaktualizowanych powiatowych i miejskich planów zarządzania kryzysowego z terenu województwa mazowieckiego. Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Płockiego przedłoŜył do zatwierdzenia Wojewodzie Mazowieckiemu – Starosta Płocki
Piotr Zgorzelski. W akcie zatwierdzania Planu uczestniczyli: z ramienia Wojewody Mazowieckiego – Pan
Krzysztof Dąbrowski - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie, z ramienia Starostwa Powiatowego w Płocku
– Pan Hilary Januszczyk – odpowiedzialny za opracowanie i uzgodnienie tego dokumentu.
Plan Zarządzania Kryzysowego jest wiodącym
dokumentem planistycznym, który słuŜy ustaleniu
i przygotowaniu na terenie powiatu przedsięwzięć
organizacyjnych i rzeczowych zarządzania kryzysowego na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej.
Plan ma na celu optymalne wykorzystanie dostępnych
sił i środków w sytuacjach kryzysowych w zakresie
zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania
do przejmowania nad nimi kontroli, reagowania
w sytuacjach kryzysowych oraz odtwarzania infrastruktury i przywracania jej pierwotnego charakteru.
Podstawę opracowania Planu stanowi ocena
zagroŜeń powiatu płockiego, ze szczególnym
uwzględnieniem zagroŜenia powodziowego, chemicznego, radiacyjnego oraz innych zagroŜeń spowodowanych siłami natury, awariami urządzeń infrastruktury
technicznej, i innych wpływających negatywnie na
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
W sposób szczegółowy Plan precyzuje zadania
oraz zasady i tryb działania Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego będących organami
pomocniczymi Starosty w wykonywaniu zadań zarządzania kryzysowego.
WaŜnymi elementami Planu są procedury powiadamiania osób funkcyjnych mających wpływ

na podejmowane decyzje związane z działaniem
w czasie kryzysu oraz 11 procedur reagowania kryzysowego w przypadku wystąpienia poszczególnych
zdarzeń kryzysowych. Dotyczą one np. postępowania
w przypadku wystąpienia zagroŜeń radiacyjnych,
zagroŜenia epidemicznego i epidemii, wystąpienia
choroby zakaźnej zwierząt, ochrony przed powodzią
oraz działań związanych z zagroŜeniami hydro – meteorologicznymi; wystąpienia powaŜnych awarii
przemysłowych, zagroŜenia bezpieczeństwa paliwowego oraz działania podczas stanów klęski Ŝywiołowej, stanu wyjątkowego, wojennego czy w nietypowych sytuacjach kryzysowych.
W „Siatce bezpieczeństwa”, stanowiącej istotną część Planu, zawarte jest zestawienie potencjalnych
zagroŜeń ze wskazaniem podmiotu wiodącego przy
ich usuwaniu oraz podmiotów współpracujących. Dlatego teŜ istnieje obowiązek uzgadniania Planu przez
wszystkich jego realizatorów. Kierownicy powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy uzgodnili Plan w okresie
od 9 do 25 lutego 2011r.
Doświadczenia ostatniej powodzi w powiecie
płockim pokazały jak istotną rolę spełnia ten dokument
w praktycznym działaniu, podczas prowadzenia akcji
ratowniczych i pomocowych, jak waŜną jest w takich
sytuacjach moŜliwość korzystania z wypracowanych
wcześniej, przemyślanych i sprawdzonych rozwiązań.
Doświadczenia te pozwoliły równieŜ na sprecyzowanie
wniosków doskonalących przygotowania do działania
w sytuacjach kryzysowych, które naleŜało ująć w ramach kompleksowej aktualizacji Planu.

W dniu 29 kwietnia 2003r. Wojewoda Mazowiecki wyraził zgodę na utworzenie powiatowego
magazynu przeciwpowodziowego w obiekcie Filii
Wojewódzkiego Magazynu Sprzętu Obrony Cywilnej
w Płocku przy ulicy Targowej. W dniu 13 października 2009 roku Starosta Płocki wystosował prośbę
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do Wojewody Mazowieckiego o nieodpłatne przekazanie, na rzecz Starostwa Powiatowego, budynku
gospodarczego, w którym mieściła się Filia Magazynu
Wojewódzkiego Sprzętu Obrony Cywilnej. Starostwo
Powiatowe nie otrzymało jednak prawa własności
do tego budynku, obiekt ten został uŜyczony Starostwu Powiatowemu przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na mocy umowy – uŜyczenia
budynku magazynu z dnia 1 grudnia 2009 roku. Stan
budynku, o powierzchni uŜytkowej ogółem
1019,23 m2, został określony przez rzeczoznawcę jako
średni, wymagający remontu. Biorący w uŜyczenie
– Starostwo Powiatowe – zobowiązało się do ponoszenia wszelkich opłat związanych z eksploatacją
budynku tj. opłat za energię elektryczną, energię
cieplną uŜywaną do celów grzewczych, wodę i odprowadzanie ścieków, wywóz stałych nieczystości
komunalnych, ochronę obiektu poprzez monitorowanie lokalnego systemu alarmowego oraz do płacenia
podatku lokalnego od nieruchomości. Umowa – uŜyczenie została zawarta na 36 miesięcy. Prawo własności do przedmiotowego budynku uzyskał Urząd Miasta
Płocka. W dniu 9 września 2010 roku Starosta Płocki
wystosował pismo z prośbą o przekazanie, w formie
darowizny, prawa własności do w/w budynku.
W związku z mającym mieć miejsce przejęciem magazynu przeciwpowodziowego przez Bank Ŝywności
w Płocku, Starosta wycofał złoŜony wniosek dotyczący przekazania przedmiotowej nieruchomości na rzecz
powiatu płockiego oraz zrezygnował z dalszego uŜytkowania tej nieruchomości. Ostateczną lokalizacją
Powiatowego
Magazynu
Przeciwpowodziowego
zostały warsztaty szkolne w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie. Wyboru dokonano spośród
trzech rozpatrywanych lokalizacji. Przeniesienia sprzętu będącego na wyposaŜeniu Powiatowego Magazynu
Przeciwpowodziowego dokonało ośmiu straŜaków
– ochotników z OSP Maliszewko (gmina Drobin),
a transport do przeprowadzki udostępnił Prezes OSP
Siecień (gmina Brudzeń DuŜy). W magazynie,
w chwili obecnej, znajduje się 50.000 worków polipropylenowych, łopaty i szpadle, 1.500 m2 geowłókniny
przeszywanej, folia hydroizolacyjna PCV, buty gumowe i filcowe, rękawice ochronne, ubrania i płaszcze
przeciwdeszczowe, 2 namioty 12 – osobowe z zadaszeniem.
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II. Z KART HISTORII I PROMOCJI ZIEMI PŁOCKIEJ
WSPÓŁPRACA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STANISŁAWA
STASZICA W GĄBINIE Z LANDRAT-GRUBER-SCHULE
W DIEBURGU

Marzena Sosińska
nauczyciel j. niemieckiego
w Zespole Szkół
im. St. Staszica w Gąbinie

„Prawdziwa podróŜ odkrywcza
nie polega na szukaniu nowych lądów,
lecz na nowym spojrzeniu.”
Marcel Proust

Dziewięć lat temu nauczycielka języka niemieckiego pani Marzena Sosińska nawiązała kontakt
z panem Peterem Schäferem, kierownikiem działu
agrarnego w Peter-Behrens-Schule w Darmstadt, największej szkoły zawodowej działającej od 40 lat
w tym heskim mieście. Wyszukanie zagranicznego
partnera, zwłaszcza w szkolnictwie zawodowym jest
bardzo trudnym zadaniem. Nauczyciele Zespołu Szkół
w Gąbinie od wielu lat poszukiwali placówki za granicą, która byłaby zainteresowana współpracą z polską
średnią szkołą zawodową lub ogólnokształcącą.
Dzięki duŜemu zaangaŜowaniu Petera Schäfera i Marzeny Sosińskiej wzajemne kontakty są podtrzymywane. Ich efektem są wspólne spotkania
w Polsce i w Niemczech.
W styczniu 2010 roku dział agrarny został
przeniesiony do Landrat-Gruber-Schule w Dieburgu
/heski powiat Darmstadt-Dieburg/. W drugiej połowie
lutego 2010 roku grupa niemieckiej młodzieŜy z panem Peterem Schäferem i panem Arnoldem Beckersem gościła w Gąbinie.
W dniach 1-9 kwietnia 2011 r. w ramach rewizyty strona niemiecka zaprosiła dwudziestodwuosobową grupę do Dieburga. Uczennice i uczniowie
Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie wraz
z dyrekcją i opiekunami mieli moŜliwość lepszego
poznania niemieckiego systemu kształcenia zawodowego i Ŝycia codziennego młodzieŜy niemieckiej,
zwiedzenia Dieburga i najbliŜszej okolicy oraz doskonalenia znajomości języka niemieckiego.
Pan Peter Schäfer przygotował bardzo atrakcyjny i interesujący program pobytu. Przewidział zarówno zwiedzanie Darmstadt, Heidelbergu i Frankfurtu nad Menem, jak i róŜnych przedsiębiorstw z branŜy
rolniczej, m. in. zakłady Johna Deere i oczywiście
samej szkoły. Byliśmy równieŜ z wizytą w Urzędzie

Miasta Dieburga, gdzie spotkaliśmy się z burmistrzem
Panem Thomasem. MłodzieŜ Zespołu Szkół przygotowała „Dzień Polski” promujący naszą Szkołę, miasto i region.
Dzięki władzom samorządowym mogliśmy
przekazać ciekawe materiały o powiecie płockim
i gminie Gąbin.
Wszyscy wracali zadowoleni i pełni nowych
doświadczeń. Nasi uczniowie wykazali się dobrą znajomością języków obcych i bez trudu nawiązywali
kontakty z młodzieŜą. Niemieccy uczniowie towarzyszyli nam przez cały okres pobytu w Hesji, zarówno
w czasie lekcji, jak i wycieczek turystycznokrajoznawczych czy teŜ spotkań integracyjnych.
Koszty podróŜy współfinansowała PolskoNiemiecka Współpraca MłodzieŜy w Warszawie.
Trzeba podkreślić jak ogromną wagę mają takie spotkania dla obu stron. Stają się one wspaniałą
moŜliwością wzajemnego kontaktu z sąsiadami, porównania róŜnic w systemach kształcenia, pomagają
w lepszym porozumieniu się i rozwiewaniu obaw,
mitów, błędnych przekonań i uprzedzeń.

Mamy nadzieję, Ŝe nasza współpraca z Landrat-Gruber-Schule zaowocuje jeszcze bardziej urozmaiconymi formami współpracy, oczywiście poza
wymianą uczniowską, która daje wiele moŜliwości.
TakŜe w ten sposób uczniowie mogą przygotowywać
się do pełnienia róŜnych ról w społeczeństwie
we wspólnej Europie.
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POWIATOWY KONKURS JĘZYKOWY
„GRANICE MOJEGO JĘZYKA SĄ GRANICAMI MOJEGO
ŚWIATA”

Tatiana Jastrzębska
nauczyciel bibliotekarz
w Zespole Szkół
im. St. Staszica
w Gąbinie
W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica
w dniu 14 kwietnia br. odbyła się I edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji
i Wielkiej Brytanii. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem edukacyjnym objął Pan Piotr Zgorzelski
Starosta Płocki. Uczestnikami byli uczniowie klas
przedmaturalnych i młodszych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu płockiego. Trzyosobowe zespoły uczniowskie reprezentujące szkoły: Zespół Szkół
im. Leokadii Bergerowej w Płocku, Zespół Szkół im.
Jana Pawła II w Staroźrebach, Zespół Szkół im. Jana
Śniadeckiego w Wyszogrodzie i Zespół Szkół
im. Stanisława Staszica w Gąbinie, które zgłosiły swoje uczestnictwo, przystępowały do etapu pisemnego
i ustnego konkursu.
Cel Konkursu to rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień językowych uczniów, przybliŜenie kultury wybranych państw oraz promowanie nauki języków
obcych w kontekście przyszłej kariery zawodowej
na europejskim rynku pracy.
Uczniowie musieli wykazać się wiedzą dotyczącą Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii.
W komisji konkursowej zasiedli nauczyciele języków
obcych z wyŜej wymienionych Szkół w składzie: Pan
Rafał Korzeniewski, Pani Marzena Markiewicz, Pani
Ida Zielińska, Pani Jolanta śabka i Pani Kinga Snochowska.
ZwycięŜyła druŜyna z Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Staroźrebach w składzie: Magdalena Gęsicka, Marta Grzegorzewska i Rafał Pawłowski. Drugie miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, a tuŜ za nimi Zespół Szkół
im. Leokadii Bergerowej w Płocku.
W przerwie między poszczególnymi etapami
konkursu uczniowie brali udział w warsztatach, zorganizowanych we współpracy z Ochotniczymi Hufcami
Pracy Centrum Edukacji i Pracy MłodzieŜy w Płocku
pod nazwą „Granice mojego języka są granicami moje-

go świata”. Tematyka warsztatów była powiązana
z rolą, jaką odgrywa obecnie znajomość języków obcych na europejskim rynku pracy. Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli Zespołu Szkół
im. St. Staszica w Gąbinie Panią Marzenę Sosińską przy
współpracy Pań: z-cy dyr. Marii ElŜbiety Błaszczyk,
Kamilli Krakowskiej, Donaty Krysteckiej, Kingi Snochowskiej, Jolanty śabki oraz Tatiany Jastrzębskiej.
Ale na tym nie koniec. Za rok kolejna edycja
konkursu. Zapraszamy.
Organizatorzy składają wyrazy podziękowania Starostwu Powiatowemu w Płocku oraz Dyrektorom Szkół
uczestniczących w konkursie za moŜliwość jego przeprowadzenia.

Uczestnicy konkursu wraz z nauczycielami.
fot. Marzena
Markiewicz i Tatiana Jastrzębska.

POKAZ SAPERSKI W SZKOLE W GĄBINIE

Małgorzata Mofina
Nauczyciel w Zespole Szkół
im. Stanisława Staszica
w Gąbinie

Jakie wyzwania stoją przed współczesną armią
i Ŝołnierzami? Jak to jest być saperem? Jak uniknąć
zagroŜeń związanych z niebezpiecznymi materiałami?
Odpowiedzi na wszystkie te pytania mogli usłyszeć
młodzi ludzie podczas zorganizowanego w Zespole
Szkół im. Stanisława Staszica pokazu saperskiego.
Pokaz przygotowany został przez Ŝołnierzy
z 5 Ośrodka Przechowywania Sprzętu w Nowym
Dworze Mazowieckim – jednostki, w skład której
wchodzą trzy patrole rozminowania. Na terenie szkoły
odbyła się projekcja edukacyjnego filmu zatytułowanego „Pokonać zardzewiałą śmierć”, który dotyczył
zagroŜeń związanych z odnajdowanymi z czasów
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II wojny światowej pociskami i amunicją. Dzięki prelekcji wygłoszonej przez st. sierŜ. Tomasza Zdzieraka
gąbińska młodzieŜ dowiedziała się, jak naleŜy postępować w przypadku odnalezienia niebezpiecznych
materiałów, kogo powiadomić, jakich zachowań unikać. Profesjonalnie i obrazowo przeprowadzona prezentacja stała się dla uczniów inspiracją do pogłębionej refleksji dotyczącej zachowań w sytuacjach zagraŜających zdrowiu i Ŝyciu, a takŜe źródłem wiedzy
na temat zadań, którym sprostać muszą współcześni
Ŝołnierze.
MoŜliwość obejrzenia wojskowych samochodów, sprzętu saperskiego, a takŜe przymierzenia specjalistycznych kamizelek i kombinezonów była dla
uczniów dodatkową atrakcją. MłodzieŜ mogła na własnej skórze przekonać się, jak to jest być saperem.
Pokaz odbył się dzięki uprzejmości
ppłk. mgr. inŜ. Ryszarda Wiśniewskiego – dowódcy
2229 Jednostki Wojskowej, a takŜe Ŝołnierzy, którzy
realizowali przedsięwzięcie. Dyrekcja i cała społeczność
Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica docenia trud
i zaangaŜowanie włoŜone w przygotowanie tego projektu. Dziękuje za dzień pełen wraŜeń i przydatnej wiedzy.
Być moŜe dzięki takim inicjatywom młodzi ludzie
w przyszłości będą potrafili podejmować rozsądne decyzje w przypadku odnalezienia niebezpiecznych materiałów i nie będą naraŜać się na utratę Ŝycia i zdrowia.
SZKOLNA OLIMPIADA INTEGRACYJNA „SPORT RAZEM
DLA WSZYSTKICH”

W dniu 1 czerwca 2011 roku w Zespole Szkół
im.Stanisława Staszica w Gąbinie odbyła się Szkolna
Olimpiada Integracyjna „Sport razem dla wszystkich”,
w której aktywny udział brali uczniowie ze szkół
w Gąbinie, Mocarzewie, Goślicach i Górach.
Program olimpiady obejmował:
• godz.800-845 – udział uczniów w lekcji wychowawczej dotyczącej historii ruchu olimpijskiego
i zasad postępowania fair-play podczas zawodów,
• godz.900-930 - zbiórka zawodników i uroczyste
otwarcie olimpiady,
• godz.930-1200 – rozgrywanie konkurencji sportowych
i rekreacyjnych z udziałem reprezentantów szkół,
• godz.1200-1230 – pokaz ratownictwa drogowego
w wykonaniu druhów z Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Gąbinie,
• godz.1230-1300 – finał mistrzostw szkoły w piłce
noŜnej, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród
zwycięzcom i zakończenie olimpiady.

Dodatkowo moŜna było wziąć udział w turniejach gier
planszowych, logicznych i strategicznych zorganizowanych przez Szkolny Klub Miłośników Planszowych
Gier Logicznych i Strategicznych „Staszicowa Centuria”, który działa przy Zespole Szkół w Gąbinie.

Uroczyste otwarcie Szkolnej Olimpiady Integracyjnej „Sport razem dla wszystkich” miało miejsce
na szkolnym stadionie. Pani dyrektor przypomniała,
Ŝe ta olimpiada odbywa się cyklicznie, bo w poprzednich latach juŜ miała miejsce, ale tegoroczna jest wyjątkowa, bo Zespół Szkół w Gąbinie odwiedzili reprezentanci pobliskich i zaprzyjaźnionych placówek. Pani
dyrektor w imieniu całej gąbińskiej społeczności
szkolnej powitała ciepłymi słowami uczniów i ich
opiekunów ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego
z Mocarzewa, dzieci i ich opiekunów z Zespołu Szkół
Specjalnych w Goślicach, którzy byli po raz pierwszy
w gąbińskiej szkole oraz młodzieŜ wraz z ich opiekunem z Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Górach. Następnie powitała gości specjalnych, pana
Adama Bartosiaka – Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu Płockiego, pana Jana Ciastek – Wicestarostę
Powiatu Płockiego. Na honorowej trybunie zasiedli
równieŜ przedstawiciele Rady Rodziców na czele
z przewodniczącą p. Danutą Grzymałą oraz wiceprzewodniczącym p. Sławomirem Felczakiem.
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Pani dyrektor przekazała głos nauczycielowi
Andrzejowi Lemanowiczowi, który powiedział,
Ŝe: „Wspólnie z przyjaciółmi ze szkół z powiatu płockiego tego dnia obchodzi się święto tych szkół, które
mają pomysły na przeciwdziałanie przemocy, agresji,
nietolerancji i dyskryminacji. Szkół, które wiedzą jak
pracować ze swoimi uczniami, Ŝeby wychować ich
w duchu współpracy, współczucia i tolerancji. Święto
to, obchodzimy pod hasłem integracji zdrowych, młodych ludzi z osobami, które dotknęła róŜnego rodzaju
niepełnosprawność. Dzięki wspólnej zabawie, rywalizacji sportowej wszyscy uczymy się pokory, szacunku
dla drugiego człowieka, radości w pokonywaniu przeszkód, zdobywając jak najlepsze wyniki sportowe.
W dzisiejszych ponurych czasach, dominacji przemocy, agresji i obojętności na los innych dajemy sobie
szansę w postaci dzisiejszej olimpiady szkolnej.
Chcemy zastąpić agresję – sportową złością, brutalną
siłę – szlachetnym wysiłkiem, dyskryminację słabszych – uczciwą rywalizacją, nietolerancję – zasadami
fair play i ponurą satysfakcję z upokarzania innych
– szczerą radością zwycięstwa na arenie.” Następnie
głos zabrał pan dyrektor Sławomir Sztygiel, który
wprowadził na stadion szkolną reprezentację Zespołu
Szkół w Gąbinie oraz zaproszonych gości. Razem
wnieśli flagę olimpijską i ogień olimpijski. Wyznaczone uczennice wciągnęły flagę na maszt, a ogień
przeniosły na znicz, który symbolicznie palił się
do końca olimpiady. Pani dyrektor Danuta Falkowska
podkreśliła, Ŝe po raz pierwszy zawody odbywają się
na zupełnie nowych obiektach sportowych, oddanych
do uŜytku we wrześniu 2010 roku.

Wypowiadając znaną formułę „Igrzyska uwaŜam
za otwarte” zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy.
Nie obyło się oczywiście bez ślubowania uczniów jak
i równieŜ sędziów. Przysięgę w imieniu uczniów złoŜyła
uczennica gąbińskiego liceum Agata Sztygiel, a sędziów
nauczyciel wychowania fizycznego pan Bartosz Chyra.

Ślubowanie zawodników dotyczyło współzawodnictwa
opartego na lojalności i poszanowaniu obowiązujących
przepisów olimpijskich oraz uczestnictwa w duchu rycerskim na chwałę sportu, zaś ślubowanie sędziów dotyczyło przeprowadzania igrzysk z całkowitą sprawiedliwością, szanując i podporządkowując się rządzącymi
przepisami w prawdziwym duchu sportowym. Dodatkową atrakcją był pokaz gołębi pokoju, które odleciały
wznosząc się do nieba. Gołębie te, są hodowane i pielęgnowane w Zespole Szkół w Gąbinie przez Szkolny
Klub Hodowców Gołębi Pocztowych, na czele z panem
Marianem Majczakiem. Pokaz nagrodzony został
ogromnymi brawami.
W międzyczasie szkolne cheerleaderki działające
równieŜ w Zespole Szkół w Gąbinie umiliły czas swoim tańcem. Sportowcy szykowali się do poszczególnych dyscyplin sportowych. W trakcie imprezy
uczestnicy brali udział w róŜnych konkurencjach sportowych, m.in.: skok w dal, skok wzwyŜ, bieg
na 100m, rzut kulą, bieg z przeszkodami, przeciąganie
liny i turniej piłki noŜnej.

W przerwie imprezy, przy szkolnym boisku do tenisa
ziemnego i siatkówki, odbył się pokaz ratownictwa drogowego wykonany przez druhów z Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej w Gąbinie. Pokaz przygotowany przez gąbińskich straŜaków miał na celu propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa na drogach oraz uświadomienie młodzieŜy, czym grozi zbyt
szybka jazda samochodem. Widzowie oglądając ten
pokaz mogli zobaczyć na własne oczy jak wygląda
wypadek samochodowy, jak równieŜ ewakuacja
poszkodowanych w trakcie wypadków drogowych. StraŜacy zrobili to profesjonalnie, podjeŜdŜając specjalnym
samochodem słuŜącym do ratownictwa drogowego,
ubrani w kombinezony i wyposaŜeni w odpowiedni
sprzęt do rozcinania samochodu. Uczestnicząca młodzieŜ
wraz z opiekunami byli zachwyceni odwagą, siłą i determinacją straŜaków. Następnie druhowie zostali zaproszeni na ciepły posiłek w postaci kiełbasek z grila.
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Oczywiście kiełbasa i kaszanka były dostępne dla
wszystkich uczestników i gości.

Miłośnicy gier planszowych, logicznych i strategicznych
mieli moŜliwość wykazania się logicznym myśleniem
i chęcią wspólnej zabawy podczas zorganizowanych
turniejów gier przez Szkolny Klub Miłośników Planszowych Gier Logicznych i Strategicznych „Staszicowa
Centuria”. Klub ten załoŜyli panowie Andrzej Lemanowicz i Piotr Nejman. Działają w Zespole Szkół w Gąbinie prowadząc dla swoich członków ligę „Szelma”, która
w tym roku szkolnym juŜ dobiegła końca. Z okazji olimpiady p. Andrzej Lemanowicz z członkami klubu zorganizowali „Staszic Open Cup”, który miał formułę otwartą dla wszystkich uczniów. Chętni mogli zagrać w gry
planszowe i strategiczne. Odbył się równieŜ pokaz gry
bitewnej, którą przygotował pan Konrad Maśnicki
z Płockiego Klubu Fantastyki „Henris”. Stoisko „Staszicowej Centurii” było w ten dzień oblegane przez sportowców, jak i równieŜ gości zaproszonych, którzy chcieli
się wykazać logicznym myśleniem jak i chęcią wspólnej
zabawy. W poszczególnych grach rywalizowali między
sobą uczniowie z Gąbina z uczniami z Mocarzewa
i z uczniami z Goślic. Mocną druŜyną okazała się grupa
z Goślic na czele z Bartoszem Kowalskim.
Atmosfera podczas całej uroczystości była przyjazna,
sportowcy rywalizowali ze sobą w sposób kulturalny.
Między grupami z Mocarzewa, Goślic i Gąbina nawiązywały się nowe znajomości. MłodzieŜ z Mocarzewa z chęcią podchodziła do innych osób, witając
się i zaczynając miłą pogawędkę. Dzieci z Mocarzewa
to grupa mieszana – róŜna wiekowo i z róŜnymi upośledzeniami. Przyjechali do Gąbina, aby pokazać swoją sprawność i nawiązać nowe kontakty. Ich opiekun
potwierdził ten fakt, mówiąc, Ŝe te dzieciaki z niecierpliwością czekały na autobus, który zawiózłby je do
gąbińskiej szkoły. Najbardziej podobał się im pokaz
ratownictwa drogowego, który z zaciekawieniem
i z odrobiną strachu obejrzały wraz z kolegami i koleŜankami z Goślic. Natomiast grupa z Goślić to dzieci

o róŜnym stopniu niepełnosprawności fizycznej i umysłowej. Panie opiekunki potwierdziły fakt, iŜ ta grupa
dzieci nie boi się wyjeŜdŜać i poznawać nowe miejsca,
bo jest to dla nich forma atrakcji. Te dzieci spędzają
aktywnie czas m.in.: grając, śpiewając, pływając
i biegając. TakŜe w Zespole Szkół chętnie biegały
na 100m i z przeszkodami, twierdząc, Ŝe to im się tutaj
najbardziej podobało.

Na koniec olimpiady odbyły się szkolne mistrzostwa w piłce noŜnej, w których puchar przechodni
ufundowany przez Starostę Płockiego, otrzymała klasa
IIITK, a puchar strzelców otrzymał uczeń Technikum
Informatycznego – Kamil Pasikowski. Po zakończeniu,
nastąpiło rozdanie nagród za poszczególne dyscypliny
sportowe, równieŜ te nagrody zostały ufundowane przez
Starostę Płockiego. Nagrody w postaci piłek siatkowych, noŜnych i koszykowych trafiły do wszystkich
reprezentantów szkół, którzy zajęli czołowe miejsca,
m.in. w: przeciąganiu liny, biegu z przeszkodami i skoku wzwyŜ, zaś dyplomy dostali wszyscy uczestnicy
olimpiady. Medale złote, srebrne i brązowe zostały wręczone uczestnikom, którzy mieli najlepsze wyniki
w biegu na 100 metrów, byli to reprezentanci z kaŜdej
ze szkół. Nagrody te zostały osobiście wręczone przez
starostę płockiego pana Jana Ciastek.

Pogoda dopisywała, moŜe było tylko ciut
za gorąco. Na szczęście nikomu nic złego się nie stało,
a uczestnicy z uśmiechem Ŝegnali się słowami:
„Do zobaczenia za rok”.
Anna Kowalska
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TURNIEJ WARCABOWO – SZACHOWY DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W bieŜącym roku po raz kolejny Stowarzyszenie Pomocowe w Zakrzewie BLIśEJ SIEBIE
wspólnie z Domem Pomocy Społecznej i Warsztatem
Terapii Zajęciowej w Zakrzewie zorganizowało Turniej Warcabowo – Szachowy dla Osób Niepełnosprawnych.
Turnieje warcabowe odbywają się na terenie
Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie od 1999 roku.
Ideą tych zawodów jest stymulowanie rozwoju intelektualnego osób niepełnosprawnych. Od 2000 roku turniej
warcabowy został wzbogacony o symultanę szachową,
rozgrywaną przez mistrzów szachowych, co znacznie
podnosi rangę i poziom zawodów. W latach 2001 - 2009
jeden z etapów turnieju rozgrywany był w ramach imprez towarzyszących Międzynarodowemu Turniejowi
Szachowemu – Tumska WieŜa, organizowanego przez
Płockie Towarzystwo Szachowe. Od 2003 roku współorganizatorem turnieju jest Stowarzyszenie Pomocowe
w Zakrzewie BLIśEJ SIEBIE.
Do rozgrywek eliminacyjnych w dniach
21 – 23.03.20011r zaproszono osoby niepełnosprawne
intelektualnie zgłoszone przez opiekunów, samodzielnie lub przez placówki opiekuńcze i opiekuńczo
– wychowawcze z terenu województwa mazowieckiego. Rozgrywki odbywały się na terenie Domu Pomocy
Społecznej w Zakrzewie, który uŜyczył lokal i sprzęty
oraz udzielił wsparcia organizacyjnego. Ponadto
Warsztat Terapii Zajęciowej w Zakrzewie podjął się
opracowania i wydruku materiałów informacyjnych,
zaproszeń i dyplomów. Organizatorzy zapewnili
uczestnikom posiłek przygotowany we własnym
zakresie (napoje i słodycze w przerwach rozgrywek
oraz kolacja po ich zakończeniu). Rozgrywki odbywały się w kategoriach: warcaby męŜczyzn i warcaby
kobiet. Rozegrano równieŜ symultanę szachową,
w wyniku której wyróŜniono p. Jacka Jurczyka (DPS
Obryte) i p. Andrzeja Bura (DPS Ostrołęka).
Do eliminacji warcabowych zgłosiło się:
21.03.2011r – 30 męŜczyzn i 10 kobiet,
22.03.2011r – 36 męŜczyzn i 12 kobiet,
23.03.2011r – 30 męŜczyzn i 10 kobiet.
Po przeprowadzeniu eliminacji najlepsi za
wodnicy wzięli udział w rozgrywkach finałowych,
w wymienionych kategoriach.
Finał turnieju odbył się w dniu 9.04.2011r
w Płocku, na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego Nr 1 jako impreza towarzysząca
Otwartym Mistrzostwom Płocka w Szachach Aktywnych. Uczestniczyło w nim 10 męŜczyzn i 10 kobiet.
W kategorii warcaby kobiet zwycięŜyła p. Krystyna
Ślubowska (DPS Brwilno), II miejsce zajęła p. Ewa

Głoskowska (DPS Nowe Miszewo), III miejsce
– p. Małgorzata Szymkiewicz.
W kategorii warcaby męŜczyzn I miejsce zajął
p. Grzegorz Rogala (DPS Zakrzewo), II miejsce
– p. Stanisław Pupecki (DPS Ostrołęka), III – p. Mieczysław Tański (DPS Ostrołęka).
Uczestnicy eliminacji i rozgrywek finałowych
otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz kosmetyki a zwycięzcy poszczególnych kategorii (trzy pierwsze miejsca
w kaŜdej z nich), równieŜ nagrody rzeczowe. Po wręczeniu dyplomów i nagród zawodnicy wraz z opiekunami zostali zaproszeni na obiad do jednej z płockich
restauracji.
W świadomości społecznej istnieje bariera pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, zwłaszcza intelektualnie i zaburzonymi psychicznie, a pozostałą częścią
społeczeństwa. Jest ona często trudniejsza do pokonania
niŜ bariery architektoniczne. Ma ona źródło w dwóch
przyczynach: braku wiedzy przeciętnych ludzi o specyfice tych niepełnosprawności, nie postrzeganiu tych osób
jako wartościowych członków społeczności z jednej
strony oraz poczuciu mniejszej wartości wyrobionym
podczas dotychczasowych kontaktów społecznych
ze strony osób niepełnosprawnych i utrudnionym ich
dostępie do oferty konsumpcyjnej. Przełamaniu tych
barier słuŜył Turniej warcabowo - szachowy. Stworzył
on moŜliwości rozwoju talentów i osobowości osób niepełnosprawnych oraz promocji ich osiągnięć w środowisku społecznym. Podnoszenie poziomu umiejętności tych
osób wpływa korzystnie na ich samoocenę i powoduje
chęć wyjścia z izolacji społecznej, ułatwia nawiązanie
kontaktów opartych na bazie wspólnych zainteresowań.

Marzena Jóźwiak
Prezes Stowarzyszenia Pomocowego w Zakrzewie
„BliŜej Siebie”
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III. Z GMIN POWIATU PŁOCKIEGO

•

GMINA BIELSK

Józef Jerzy Rozkosz
Wójt Gminy Bielsk

wyremontowano boisko do piłki noŜnej o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości
Bielsk. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót
Budowlanych
„HYDROTEX”
WardzińskiWojtczak z Bielska,

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

Rok 2010 w Gminie Bielsk
W 2010 roku w Gminie Bielsk udało się zrealizować wiele ambitnych i potrzebnych inwestycji tj.:
• wykonana została modernizacja stacji uzdatniania
wody w miejscowości Józinek. Wykonawcą była
firma WARTECH z Łodzi,

Remont boiska w Bielsku.

•

wykonano poczwórne powierzchniowe utrwalanie
emulsją asfaltową i kruszywem dróg gminnych
w miejscowościach: Bielsk, Ciachcin, Drwały, Gilino, Leszczyn KsięŜy i Zągoty. Inwestycję zrealizowała firma Budomost sp. z o.o.,

Wyremontowana stacja uzdatniania wody w Józinku.

•

wybudowano 56 przydomowych oczyszczalni
ścieków o pojemności 3m3. Inwestycję
zrealizowała firma REN-KOP z Bielska,

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zmodernizowana droga w miejscowości Ciachcin.

Zmodernizowana droga w miejscowości Leszczyn KsięŜy.
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•

wybudowano trybunę wraz z zadaszeniem dla
Ludowego Klubu Sportowego Zryw w Bielsku.
Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno
– Usługowe „STAL-BIS Sp. z o.o. z siedzibą
w Ciechanowie,

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

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA !
działania na rzecz
rozwoju kapitału ludzkiego
w Gminie Bodzanów

Trybuna na boisku LZS Zryw Bielsk.

•

•
•

wyremontowano Szkołę Podstawową w Bielsku
(remont instalacji centralnego ogrzewania), w Zespole Szkół Nr 2 w Ciachcinie wykonano ogrodzenie obiektu szkoły i dwóch boisk sportowych,
wyremontowano drogę w miejscowości śukowo
o długości 1,7 km,
wybudowano i przebudowano ulice osiedlowe
w miejscowości Bielsk o łącznej długości 2,973 km.
Inwestycję zrealizowała firma PROBUD z Sierpca,

Przebudowa i modernizacja ulic w miejscowości Bielsk.

•

wykonano I etap inwestycji pn. „Przebudowa
przestrzeni publicznej w miejscowości Bielsk”.

Od 1 stycznia 2010 r. na terenie gminy realizowany jest projekt pn. Klub Integracji Społecznej aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagroŜonych
wykluczeniem społecznym w Gminie Bodzanów,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego wartość wynosi 541 670,00 a realizacja została zaplanowana na lata 2010/2011.
Realizacja przedsięwzięcia została podyktowana koniecznością stworzenia kompleksowego
wsparcia dla osób z grup szczególnego ryzyka, zagroŜonych wykluczeniem społecznym.
Celem głównym projektu jest reintegracja
zawodowa osób, których szanse na otwartym rynku
pracy są najmniejsze ze względu na niskie kwalifikacje oraz problemy z pełnoprawnym uczestnictwem
w Ŝyciu społecznym i zawodowym.
Projekt zakłada przygotowanie do samodzielności ekonomicznej i powrót na rynek pracy 30 osób
dzięki zajęciom indywidualnym i szkoleniom.
Wszyscy uczestnicy mogą skorzystać z doradztwa
zawodowego i psychologicznego, ukończyć kurs zawodowy oraz kurs obsługi komputera. W celu ułatwienia udziału
w projekcie, kaŜdy ma zagwarantowane wyŜywienie
w trakcie trwania zajęć oraz zwrot kosztów dojazdu .
Na terenie gminy jest realizowanych takŜe
wiele mniejszych projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej m.in. „Wiedza i umiejętności
kluczem do przyszłości” -Działanie 7.3 Inicjatywy
lokalne na rzecz aktywnej integracji, wartość
49 979,00, czas realizacji 01.01.2011-31.12.2011
odbiorca Publiczne Gimnazjum w Nowym Miszewie.
W ramach projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne kształtujące praktyczne umiejętności z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i j. angielskiego

Strona nr 43

POWIAT PŁOCKI

„Moja wsi mazowiecka” Działanie 7.3 Inicjatywy
lokalne na rzecz aktywnej integracji wartość

49 720,00, okres realizacji 01.01.2011-31.12.2011,
odbiorca Szkoła Podstawowa w Cieślach.
W ramach projektu prowadzone są zajęcia
pozalekcyjne: taneczne, plastyczne oraz poszerzające
wiedzę na temat historii i tradycji regionu.
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – zagrajmy o sukces” ,Poddziałanie
9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych
- projekt systemowy wartość 44180,00, czas realizacji
01.09.2010 - 30.11.201, odbiorcy: Publiczne Gimnazjum w Bodzanowie i Publiczne Gimnazjum
w Nowym Miszewie.
W ramach projektu realizowane są zajęcia pozalekcyjne w 5 blokach tematycznych:
• zajęcia z zakresu ICT (technologie informacyjno
- komunikacyjne),
• zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo
-matematycznych,
• zajęcia z zakresu języków obcych,
• zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno
-pedagogicznego,
• zajęcia sportowo wychowawcze.
W działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu czynnie włącza się Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie, jest realizatorem dwóch projektów:
„Aktywna
integracja
osób
korzystających
ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bodzanowie szansą na powrót na rynek pracy „
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, wartość 293 262,87, zakończenie 31.12.2013 r.
W ramach projektu organizowane są kursy zawodowe,
doradztwo zawodowe, wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla osób korzystających ze wsparcia Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie.
„Samotna matka –równe prawa, równe szanse”
-Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej
integracji, wartość 49 981,00, czas realizacji
01.01.2011-31.08.2011r.
W ramach projektu organizowane jest poradnictwo specjalistyczne dla matek samotnie wychowujących dzieci a zajęcia i wyjazdy integracyjne
dla najmłodszych
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COŚ NIEMOśLIWEGO STAŁO SIĘ FAKTEM

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

Szef Sztabu Gminnego
Ostatni XIX Finał WOŚP był dla Sztabu
Gminnego w Bodzanowie bardzo trudny, poniewaŜ
było niewiadomo czy nowy Wójt Gminy wyrazi zgodę
na utworzenie Sztabu przy Urzędzie Gminy w Bodzanowie poniewaŜ termin rejestracji sztabu upłynął
z ostatnim dniem listopada.
Jednak natychmiast po zaprzysięŜeniu Wójt Pani
GraŜyna Pietrzak podjęła pierwszą decyzję o kontynuowaniu tej pięknej tradycji.
JuŜ na drugi dzień zebrali się przedstawiciele szkół,
stowarzyszeń i Domu Pomocy Społecznej oraz organizacji pozarządowych i Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Oddział w Bodzanowie
z chęcią współpracy w czasie XIX Finału WOŚP.
Ogółem ponad trzydzieści organizacji utworzyło Sztab
Gminny, którego działalność wykraczała poza Gminę
Bodzanów. Dołączyły do nas szkoły z terenu Gminy
Bulkowo: Publiczne Gimnazjum z Bulkowa, Zespół
Szkół z Blichowa, Szkoła Podstawowa z Krubic i Łubek. Miasto i Gmina Wyszogród reprezentowane było
przez Zespół Szkół z Ciućkowa, Gmina Słupno przez
Szkołę Podstawową w Święcieńcu, Gmina Radzanowo przez Szkołę Podstawową w Radzanowie, Gmina
Mała Wieś przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie Kościelnym, Gmina Bodzanów przez Publiczne
Gimnazjum w Bodzanowie i Publiczne Gimnazjum
w Nowym Miszewie, Zespoły Szkół i Przedszkoli
reprezentowane przez Bodzanów i Nowe Miszewo,
Szkołę Podstawową z Łętowa i Ciesiel, Niepubliczną
Szkołę Podstawową z Kanigowa oraz Dom Pomocy
Społecznej z Nowego Miszewa, Polski Bank Spółdzielczy z Ciechanowa oddział w Bodzanowie i wiele
osób prywatnych.

Tematem pierwszego posiedzenia było wybranie Szefa Sztabu Gminnego. Jedynym kandydatem
był Radny Powiatu Płockiego Andrzej Kuliński,
który po raz osiemnasty pełni tę zaszczytną funkcję.
Na spotkaniu wybrano komisje do liczenia pieniędzy
i sprzedaŜy pamiątek oraz na dobrowolne wpłaty
za koncert.
Przedstawiciele zebrani na pierwszym spotkaniu zadeklarowali swą pomoc w prawidłowym
działaniu Naszego Sztabu. Czasu było niewiele,
bo tylko około dwudziestu dni. Koniecznością było
jechać dwa razy do Warszawy do Sztabu Głównego
by uzyskać wszystkie niezbędne uprawnienia.
Do Sztabu Głównego pojechała młodzieŜ z Bodzanowa, która osobiście pomagała foliować identyfikatory,
stemplować, a było tego grubo ponad sto. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych zezwoleń, zorganizowano kolejne spotkanie, które miało na celu omówienie
regulaminu obowiązującego w czasie XIX Finału
WOŚP oraz określenie planu zadań. Ustalono, Ŝe Orkiestra grać moŜe w kaŜdej placówce oświatowej,
rozprowadzaniem serduszek zajmą się uczniowie
ze szkół biorących udział w XIX Finale oczywiście
pod opieką nauczycieli, rodziców oraz członków OSP.
Ogółem w XIX Finale mieliśmy stu dziesięciu wolontariuszy oraz dwudziestu trzech z identyfikatorami
wewnętrznymi.

Uzgodniono takŜe, Ŝe centrum Sztabu Gminnego
w czasie XIX WOŚP znajdować się będzie w Szkole
Podstawowej w Bodzanowie, gdzie przygotowano
specjalny program artystyczny oraz zaproszono
wszystkich gości.
W dniu 9 stycznia 2011 roku ruszyła
ta ogromna machina i od wczesnych godzin porannych wszyscy przystąpili do swoich obowiązków.
XIX Finał WOŚP rozpoczął się o godz. 14 00 występem dzieci z Samorządowego Przedszkola w Bodzanowie. Ze specjalnym programem wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu. Był
to prawdziwy hit programu, a młodzi artyści otrzymali
gromkie brawa. Po nich wystąpił wspaniały zespół
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młodzieŜowy „Axel” z pięknym koncertem
muzycznym.
Zgodnie z programem o godzinie 17.00 nastąpiło oficjalne otwarcie XIX Finału WOŚP. Szef Sztabu Gminnego w kilku słowach przypomniał o historii
i sukcesach WOŚP. Podziękował wszystkim zaproszonym gościom za przybycie i uczestniczenie w XIX
Finale. Oddzielne podziękowania padły pod adresem
wolontariuszy oraz wszystkich darczyńców i wszystkim tym, którzy chcieli pomóc w XIX Finale WOŚP.
Serdecznie podziękowano firmie Bakoma S.A.
za przekazanie ponad trzy tysiące jogurtów, którymi
zostały obdarowane wszystkie przedszkola, szkoły,
Domy Pomocy Społecznej biorące udział w XIX Finale. Szczególne podziękowania dostały osoby i organizacje, które podarowały swoje prace i gadŜety
na sprzedaŜ w czasie finału.
Wśród nich byli: Senator RP Michał Boszko, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik,
Starosta Powiatu Płockiego Piotr Zgorzelski, Vice
Starosta Jan Ciastek, Przewodniczący Rady Powiatu
Płockiego Adam Sierocki, Radni Powiatu Płockiego:
Tomasz Skorupski i Andrzej Kuliński, Wójt Gminy
Bodzanów Pani GraŜyna Pietrzak, Wójt, Przewodniczący i Rada Gminy Bulkowo, Jarosław Dorobek
Radny Powiatu Płockiego i Dyrektor Banku Spółdzielczego Oddział w Bodzanowie Pani Maja Wojnarowska - malarka, Dyrektor Liceum Plastycznego
z Płocka Pani Małgorzata Mroczkowska, Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie Pani
Barbara Stańska - Mackiewicz, Pani Danuta Pęcherzewska - plastyk, Małgorzata Lewandowska i Stanisław Wojtjuk Dyrektorzy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Płocku, Ewelina Lemanowicz,
Alicja Wiercioch, Krzysztof Grochulski, Mieczysław
Józwiak Radny Gminy Bulkowo, Przemysław Szelągowski - nauczyciel, Magdalena Winosławska i Jolanta Fabisiak - sklep wielobranŜowy, Sztab Główny
WOŚP, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie Pani Iwona Paradowska, Dyrektor Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie Pan Wojciech
Kudlik, Henryk Kilian Departament Edukacji i Sportu
przy Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie, Zbigniew Tomaszewski Delegatura Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, Pani Barbara Chrzanowska Delegatura Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, Pani Małgorzata Struzik Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury
i Promocji, Małgorzata Cichocka - Stowarzyszenie
LGD Razem Dla Rozwoju.
Podczas oficjalnego otwarcia głos zabrała Pani
Wójt Gminy Bodzanów GraŜyna Pietrzak, która
serdecznie podziękowała wszystkim wolontariuszom
oraz darczyńcom za gest serca i poświęcenie.

Największe słowa uznania naleŜą się Panu
Staroście Płockiemu Piotrowi Zgorzelskiemu oraz
Pani Wójt Gminy Bodzanów GraŜynie Pietrzak,
którzy ufundowali tradycyjne nagrody rzeczowe dla
najlepszych wolontariuszy. Podziękowania naleŜą się
wszystkim dyrektorom, opiekunom szkół i organizacji, które postanowiły wspierać te piękną ideę a takŜe
Panu Romanowi Jędrakowi ze Słupna za przekazanie duŜej ilości smakołyków oraz Pani Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie Bogusławie Bartczak za przygotowanie
skromnego poczęstunku.

Na Finał WOŚP 9 stycznia 2011 roku przybyło wielu gości, którzy są z nami zaprzyjaźnieni
i nigdy nas nie zawodzą:
• Senator RP Michał Boszko
• Starosta Powiatu Płockiego Piotr Zgorzelski
• Radni Powiatu Płockiego Tomasz Skorupski
i Andrzej Kuliński
• Jarosław Dorobek Radny Powiatu Płockiego
i Dyrektor Polskiego Banku Spółdzielczego
w Ciechanowie Oddział w Bodzanowie
• Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk z małŜonką
• Wójt Gminy Bodzanów GraŜyna Pietrzak z męŜem
• Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo Dariusz
Bogdan
• Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów Janusz
Janowski
• Radni Gminy Bodzanów i Bulkowo
• Komendant Gminny OSP i Radny Gminy Bulkowo - Bogdan Matczak
• Danuta i Stanisław Pęcherzewscy
• Luiza Wierzbińska właścicielka Gospodarstwa
Agroturystycznego w Borowicach
• Grzegorz Wasiński - Przedsiębiorca
• Monika Pakulska
• Julita, Paweł i Elena Kwiatkowscy
• Lekarz z Bulkowa Krzysztof Grochulski z
małŜonką
• Alina Siuta - Dyrektor Placówek Oświatowych
w Bodzanowie i inni dyrektorzy i nauczyciele
szkół.
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Oddzielne podziękowania naleŜą się Pani Tomaszewskiej - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Swięcieńcu
za piękny program artystyczny, Pani Annie Ziółkowskiej - Wice Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Nowym Miszewie, Pani Jolancie Fabisiak – Kierownikowi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zakrzewie, szczególnie gorące podziękowanie naleŜą się
Panu Henrykowi Kisielewskiemu, który był gościem wszystkich Finałów WOŚP, Pani Teresie Kraszewskiej Kierownikowi Ośrodka SzkoleniowoJeździeckiego w Cierszewie oraz wszystkim innym,
którzy przybyli na XIX Finał WOŚP.
XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy przeszedł juŜ do historii .Po rozliczeniu sztab
został rozwiązany. Jednak dobrze spełniona powinność przyniosła kaŜdemu satysfakcję, Ŝe udało się nam
wszystkim zebrać rekordową kwotę, która będzie duŜą
„cegiełką” przyczyniającą się do poprawy zdrowia
chorym dzieciom. KaŜdy kto przyczynił się do organizacji XIX Finału rozumiał, iŜ uratować chociaŜby
jedno Ŝycie to jakby uratować cały świat. Serdecznie
dziękuję zespołowi „Rewers” z Sierpca i zespołowi
„Axel”.

Jogurty
RAZEM

3 840,11 zł.
21 934,45 zł

Gmina Bulkowo
Zespół Placówek Oświatowych w Blichowie
2 127,11 zł.
Szkoła Podstawowa w Krubicach
1 851,22 zł.
Ośrodek Zdrowia w Bulkowie - Krzysztof Grochulski
798,01 zł.
Zespół Placówek Oświatowych, Gimnazjum Bułkowo
2 602,12 zł.
Szkoła Podstawowa w Łubkach
1 202,26 zł.
Licytacja
1 630,00 zł.
RAZEM
10 211,32 zł.
Gmina Radzanowo
Szkoła Podstawowa w Radzanowie
RAZEM

3 368,77 zł.
3 368,77 zł.

Gmina Słupno
Szkoła Podstawowa w Święcieńcu
RAZEM

3 461,14 zł.
3 461,14 zł.

Gmina Mała Wieś
Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie 500,32 zł.
RAZEM
500,32 zł.
Miasto I Gmina Wyszogród
Zespół Szkół w Ciućkowie
RAZEM

3149,33 zł.
3 149J33 zł.

Razem zebraliśmy

42 625,33 zł

GMINA BRUDZEŃ DUśY

INNE PUSZKI I INNE DOCHODY
Gmina Bodzanów
Szkoła Podstawowa w Nowym Miszewie
578,29+1381 = 1959,29 zł
Publiczne Gimnazjum w Nowym Miszewie
1098,82 zł
Szkoła Podstawowa w Łętowie
861,08 zł.
Szkoła Podstawowa w Cieśle
556,36 zł.
Bank Spółdzielczy w Bodzanowie
100,84 zł.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kanigowie
979,19zł.
Szkoła Podstawowa w Bodzanów
2716,46+638= 3354,46 zł.
Publiczne Gimnazjum w Bodzanowie 1 607,72 zł.
Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie
493,82 zł.
Licytacja
5 062,50 zł
Dobrowolne wpłaty na koncert
2 020,26 zł.

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

Z prac wójta, z prac Rady Gminy…
Zespół urzędników pod kierownictwem wójta
Andrzeja Dwojnycha opracował projekt Planu Odnowy Miejscowości Brudzeń DuŜy na lata 2011-2018.
Wszyscy mieszkańcy Brudzenia mają prawo wglądu
do dokumentu (do 15 marca jest on wyłoŜony w sekretariacie) i przedkładania ewentualnych poprawek.
Na zebraniu wiejskim w dniu 18 marca br. projekt
Planu powinien być przyjęty przez mieszkańców jako
niezbędny warunek pozyskiwania zewnętrznych środ-
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ków na planowane inwestycje. Zgodnie z Planem Odnowy Miejscowości Brudzeń DuŜy przy współudziale
środków unijnych na lata 2013-2015 planowana jest
rewitalizacja zabytkowego parku przy dworze Rościszewskich w Brudzeniu. Rewitalizacja obejmie: nowe
nasadzenia drzew, wytyczenie i utwardzenie alejek,
zainstalowanie 40 lamp oświetleniowych oraz monitoringu, a takŜe zbudowanie (w miejscu gdzie dziś jest
trawiaste boisko do piłki noŜnej)kompleksu trzech
boisk (wymiarowego do piłki ręcznej z dwoma poprzecznymi do koszykówki, wymiarowego do siatkówki oraz kortu tenisowego) ze sztuczną nawierzchnią. Oprócz rewitalizacji zabytkowego parku Plan
przewiduje opracowanie projektów i budowę dróg
osiedlowych, a takŜe stopniowe dokończenie sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej. Warto mieć na uwadze, Ŝe jednocześnie z opracowywanym Planem, podległy marszałkowi Adamowi Struzikowi Mazowiecki
Zarząd Dróg Wojewódzkich kończy projekt na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 559 przez Brudzeń.
W ramach tej inwestycji powstaną w Brudzeniu nowe
chodniki, nowe rondo oraz oświetlenie (przebudowa
drogi planowana jest od lasu brudzeńskiego
aŜ po ulicę Spokojną w Bądkowie Kościelnym).
23 lutego na sesji Rada Gminy w Brudzeniu
DuŜym uchwaliła budŜet gminy na rok 2011. Planowane dochody gminy będą wynosiły 18 mln 113 tys.
zł, a wydatki 19 mln 778 tys. zł; tak więc deficyt będzie wynosił 1 mln 665 tys. zł i pokryty zostanie
z kredytów. ZadłuŜenie gminy, nie licząc obsługi długu, wynosi 8 mln 501 tys. zł (1 mln to poŜyczki, zaś
reszta – kredyty). W najbliŜszym roku kończone będą
następujące inwestycje:1) rozbudowa oczyszczalni
ścieków i kanalizacji w Siecieniu; 2) remont dworu
Rościszewskich w Brudzeniu (w którym znajduje się
Szkoła Podstawowa i Przedszkole); 3) remont i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sikorzu. W planach
zabezpieczone są takŜe pieniądze na utwardzenie
gruntowych dróg na terenie gminy tłuczniem oraz
drugi etap remontu budynku Urzędu Gminy
w Brudzeniu.

Szkoła Podstawowa w Sikorzu.

Dwór Rościszewskich w Brudzeniu.

Od 1 kwietnia 2011 roku Urząd Gminy w Brudzeniu
DuŜym czynny będzie w następujących godzinach:
w poniedziałek od 9.00 do 17.00; w pozostałe dni
(od wtorku do piątku) od 7.30 do 15.30.
Udział uczniów Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w
Brudzeniu DuŜym w ogólnopolskim konkursie
„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
W dniu 3 marca 2011 roku, w pięknie połoŜonym na terenie Puszczy Kozienickiej, Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów
Państwowych w Jedlni Letnisko koło Radomia odbył
się IV etap (wojewódzki) ogólnopolskiego konkursu
"Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Konkurs ten
organizowany jest cyklicznie od 2001 roku i składa się
z pięciu etapów - szkolnego (podczas, którego szkoła
wyłania czteroosobową druŜynę do dalszych etapów)
gminnego, parkowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego.

Celem konkursu jest wykształcenie w uczniach szkół gimnazjalnych postaw proekologicznych,
zdobycie przez nich wiedzy na temat parków krajobrazowych połoŜonych na terenie całego kraju, propagowanie wiedzy przyrodniczej. Szerokie spektrum
dziedzin objętych formułą konkursu sprawia, Ŝe przygotowując się do niego uczniowie zdobywają równieŜ
wiedzę wymaganą w programach nauczania róŜnych
przedmiotów.
Konkurs
poszerza
wiadomości
z zakresu ekologii, ochrony przyrody, rozwija umieStrona nr 48
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jętność rozpoznawania roślin, zwierząt, interpretowania map, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska, pozwala na integrację uczniów i wymianę
doświadczeń między szkołami i słuŜbami Parków
Krajobrazowych.

GMINA BULKOWO

Gabriel Graczyk
Wójt Gminy Bulkowo
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

Udział w konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” daje takŜe moŜliwość zdobycia cennych nagród zarówno dla uczniów jak i dla szkoły
(aparaty fotograficzne, laptopy, kamery i in.). Od kilku lat, z inicjatywy Anny Kostrzewy, w konkursie tym
biorą udział równieŜ uczniowie brudzeńskiego gimnazjum; zajmując czołowe miejsca promują nie tylko
szkołę, ale takŜe gminę i walory Brudzeńskiego Parku
Krajobrazowego na szeroką skalę.
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział
448 uczestników z 28 szkół połoŜonych w 24 gminach
znajdujących się w granicach 5 parków krajobrazowych
Mazowsza. Dnia 3 marca w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych
w Jedlni Letnisko koło Radomia spotkały się zwycięskie
druŜyny z poszczególnych Parków, by rywalizować
o prawo reprezentowania Mazowsza w finale ogólnopolskim. DruŜyna z Gimnazjum im. P. Włodkowica
w Brudzeniu DuŜym w składzie: Monika Arczyńska,
Beata Markowska, Olga Radolińska, Katarzyna
Zarębska, zajęła IV miejsce. Laureatów konkursu uhonorowano cennymi nagrodami zakupionymi ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nagrody wręczali:
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowwieckiego
– Pani Małgorzata KrzyŜanowska oraz zastępca dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych
– Pan Robert Belina.
KaŜdego roku finał konkursu odbywa się na terenie
innego parku. W tym roku koordynatorem wojewódzkim był Kozienicki Park Krajobrazowy. Udział
w konkursie uczniów brudzeńskiego gimnazjum stał
się moŜliwy dzięki sfinansowaniu kosztów przejazdu
przez Urząd Gminy w Brudzeniu DuŜym, za co serdecznie dziękują Panu Wójtowi – Andrzejowi
Dwojnychowi - uczestnicy konkursu wraz z opiekunem Anną Kostrzewą
Anna Kostrzewa

Inwestycja drogowa
Rozpoczęto inwestycję drogową, modernizację drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo – Góra
na odcinku 4,81 km. W partnerstwie z Powiatem
Płockim w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy dróg lokalnych
2008 – 2011”. Gmina Bulkowo zabezpieczyła
w swoim budŜecie środki finansowe w kwocie 1 mln
zł, co stanowi 25% udziału w realizacji inwestycji.

Granica Gmin Bulkowo – Staroźreby. Tak będzie wyglądała
droga po przebudowie.
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W ubiegłym roku została zakończona modernizacja drogi na
odcinku Góra do granicy Gminy Bulkowo.

Bohaterowie Gminy Bulkowo z okresu II wojny światowej

W celu przybliŜenia historii naszej gminy,
a w szczególności ludzi zasłuŜonych dla naszego regionu i kraju, często zapomnianych, którzy swoją
działalnością podczas II wojny Światowej wyróŜnili
się została przygotowana prezentacja pt. „Śladami
naszych cichych bohaterów”.
Pomysłodawcą tej prezentacji jest, pan Mieczysław Józwiak, który przygotował materiały. Została przygotowana jesienią ubiegłego roku i odwiedziła
juŜ ZSO w Blichowie, Szkołę Podstawową
w Krubicach, Urząd Gminy w Bulkowie, jest obecna
w czasie gminnych uroczystości. Jest to prezentacja
„Ŝywa” poniewaŜ na bieŜąco jest poszerzana
i aktualizowana.
1. Edmund Jan Gayny pseudonim Mocny, uczestnik Powstania Warszawskiego. SłuŜbę wojskową
odbył w szeregach Związku Walki Zbrojnej
i Armii Krajowej. Walczył w zgrupowaniu Radosław w batalionie Czata 49 na szlaku bojowym:
Wola, Stawki, Muranów, Stare Miasto, Śródmieście, Czerniaków, Mokotów.
2. Władysław Borzewski podczas II wojny światowej przeszedł szlak bojowy od ZSSR
(19.09.1939), przez Irak (1942), Pakistan (1943),
Egipt i Tobruk w Libii (1943), Włoszech – Monte
Cassino (1944), Anglia (1945).

3. Henryk Ossowski Od 01 września 1939 roku brał
udział w obronie Modlina. Później został adiutantem Hubala. Po rozbiciu oddziału wstąpił
do Związku Walki Zbrojnej i przerzucał przez
granicę do Węgier kurierów Armii Krajowej.
4. Ks. Julian Zalewski w czasie okupacji został
aresztowany wieczorem 06 marca 1941 roku
i przewieziony do Bodzanowa. Na drugi dzień
został przewieziony do obozu w Działdowie kończąc tam swoje Ŝycie w wieku 71 lat.
5. Stanisław Leszczyński Po zorganizowaniu armii
polskiej na terenie ZSRR , natychmiast wstąpił
w jej szeregi i został przerzucony na Bliski
Wschód. W 1944r. walczył pod Monte Cassino.
6. Szymon Fudała od początku II wojny światowej
walczył w I Dywizji Pomorskiej pod dowództwem
gen. Bortnowskiego, jako zamkowy przy działach
„155”. 9 września 1939r. we wsi Bzowo dostał się
do niewoli.
7. Stefania Bywalec została przywieziona do obozu
koncentracyjnego Oświęcim – Brzezinka (KL Auschwitz – Birkenau) w dniu 15.01.1943r. transportem zbiorowym. W obozie oznaczona, jako więźniarka polityczna, numerem 28725. Ponadto przebywała jeszcze w obozach Watensztet i Rawesbruck. Przeniesiona na oddział sanitarny pracowała jako pielęgniarka pod pseudonimem Irena
Lewandowska. W kwietniu 1945r. wraz z innymi
współwięźniarkami została wykupiona przez
Szwedów i zabrana na kurację. Do kraju powróciła 20.10.1945r.
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

Zasoby mieszkań socjalnych i komunalnych
Miasto i Gmina Drobin ma kilka szczególnych cech odróŜniających nas od innych miejscowości w Regionie Płocko-Ciechanowskim. Jedną
z nich jest istnienie licznego zasobu mieszkań
komunalnych i socjalnych.
Zasób ten powstał po wojnie, kiedy
Państwo a po nim gmina, przejmowała dwory
Strona nr 50

POWIAT PŁOCKI
i inne opuszczone budynki gospodarcze i mieszkania zasiedlając je mieszkańcami. Często było
to mienie po wymordowanych obywatelach naszego miasta pochodzenia Ŝydowskiego. Do zasobów
mieszkaniowych wchodziły równieŜ budowane
w latach siedemdziesiątych a potem zamykane
szkoły wiejskie tzw. „1000-latki’ czy inne, które
wraz ze zmianami demograficznymi i postępem
cywilizacyjnym stawały się zbędne i były zamykane. Tak było w Krajkowie, Brzechowie, Siemieniu
i Dobrosielicach.
W latach 70 i 80 ubiegłego wieku ówczesne
władze Drobina zmuszone były po raz pierwszy
do zastępowania starych, walących się drewnianych domów w miarę nowoczesnymi, jak na tamte
lata budynkami murowanymi. Tak powstały bloki
przy ul. Zaleskiej i Płockiej.
Gmina Drobin posiada 27 budynków
komunalnych ze 117 lokalami mieszkalnymi w tym :
19 budynków na terenie miasta Drobina (85 lokali)
oraz 8 budynków na wsiach (32 lokale). Ponadto
Gmina Drobin posiada 44 lokale komunalne
mieszkalne znajdujące się we Wspólnotach
Mieszkaniowych.
Zasoby mieszkaniowe Gminy Drobin naleŜy
określić jako zaawansowane wiekowo, bowiem 66%
naszych budynków powstało do I połowie XX wieku.
Dlatego konieczne jest sukcesywne przeprowadzanie
remontów, w tym głównie odnowę elewacji, wymianę
pokryć dachowych i obróbek blacharskich. Remonty
te poprawią nie tylko estetykę zasobu mieszkaniowego
oraz stan techniczny budynków ale równieŜ wpłyną
na poprawę wizerunku naszego miasta. W dwóch
ostatnich latach przeprowadzono wymianę pokrycia
dachowego na trzech budynkach komunalnych łącznie
z obróbkami blacharskimi oraz wyremontowano elewacje na 4 budynkach. Dodatkowo wymieniana jest
stolarka okienna i drzwiowa.

Remont elewacji budynków przy ul Rynek w Drobinie.

Rodzaj remontu

Rok

Koszt ( tys. zł)

Remont elewacji wraz z
pokryciem dachowym
Drobin, ul. Rynek 35

2009-2010

117

Remont elewacji wraz z
pokryciem dachowym
Drobin, ul. Rynek 23

2010

119

Remont elewacji Drobin, ul.
Sierpecka 1

2010

26

Remont elewacji Drobin, ul.
Rynek 34

2010

4

Remont dachu Biskupice

2010

26,5

Ze względu na poprawę bezpieczeństwa
najemców lokali komunalnych systematycznie przeprowadzane są przeglądy techniczne budynków,
sprawdzany jest stan techniczny instalacji elektrycznych, przewodów dymowych i wentylacyjnych
w kominach. W przypadku ich złego stanu technicznego przeprowadzane są wymiany i remonty.
Obecnie 100 % mieszkań komunalnych posiada dostęp do wody z wodociągu sieciowego, 79 %
mieszkań wyposaŜonych jest w sieć kanalizacyjną,
pozostałe mieszkania wyposaŜone są w szamba
na nieczystości płynne. Około 30 % lokali jest podłączonych do centralnego ogrzewania z lokalnej
ko-tłowni, w pozostałych lokalach znajduje się ogrzewanie piecowe.
Mieszkaniowy zasób Gminy Drobin będzie
ulegał zmniejszeniu z powodu sprzedaŜy lokali
dotychczasowym najemcom oraz rozbiórki budynków,
których stan techniczny zagraŜa zdrowiu i Ŝyciu osób
tam zamieszkujących.
Burmistrz Miasta i Gminy realizując politykę
mieszkaniową posiada opracowaną dokumentację

Strona nr 51

POWIAT PŁOCKI
projektową na osiedle 10 budynków komunalnych
połoŜonych na obrzeŜach miasta Drobina przy
ul. Zaleskiej.

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

Ferie, ferie… i po feriach

Nowo wybudowane mieszkania socjalne i komunalne przy ul.
Zaleskiej w Drobinie.

Rodzaj inwestycji

Rok

Koszt ( tys. zł)

Budowa budynku z 4
lokalami socjalnymi

2006

390 w
tym:33% z BGK

Adaptacja budynku po
weterynarii

2007

304 w tym 33%
z BGK

Budowa dwóch budynków 2010
z 10 lokalami
komunalnymi

802

Adaptacja budynku po
przedszkolu w Łęgu
Probostwie

2006

Skończył się czas dwutygodniowej „laby” dla
uczniów szkół. KaŜdy wypoczywał i zbierał siły
do dalszego zmagania się z nauką. Wiele dzieci i młodzieŜy skorzystało z oferty spędzenia wolnego czasu
przygotowanej przez Miasto i Gminę Gąbin. Jedną
z atrakcyjniejszych propozycji były zajęcia na nowym
sztucznym lodowisku „BIAŁY ORLIK” zlokalizowanym przy gimnazjum w Gąbinie. Dzięki zorganizowaniu bezpłatnych dowozów, włączeniu się nauczycieli,
opiekunów i dyrekcji, z lodowiska mogły korzystać
równieŜ dzieci ze wszystkich gminnych szkół. Ponadto w szkołach organizowano róŜnego rodzaju zajęcia,
m.in. gry w piłkę noŜną, ręczną, siatkową, turnieje
tenisa stołowego, zajęcia świetlicowe, naukę tańca
i śpiewu, zajęcia plastyczne, karaoke, itp. W karnawale nie zabrakło fantastycznych zabaw karnawałowych
z niesamowitymi kostiumami i przebraniami, świetną
muzyką i konkursami. Część szkół zorganizowała
równieŜ wspólne wyjazdy do kina i teatru dla swoich
podopiecznych.

24

Zwiększenie środków na remonty i budowę
nowych budynków, rozbiórka starych nie nadających
się do dalszej eksploatacji przyczynia się do systematycznej poprawy stanu technicznego.
W planach mamy remonty elewacji budynków
przy ul. Rynek, Płockiej 3 oraz Zaleskiej 7 w Drobinie, w Setropie – remont dachu i budowa kanalizacji,
remont dworu w Dobrosielicach I, remont dachu
w Karsach oraz remont dachu w Cieszewie (Dom
nauczyciela).
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wości i dziecięcej wyobraźni. Był tez okazją do zobaczenia masek zwierząt i udziału dzieci w spektaklu
u boku aktorów. Kolejny spektakl, „Jaś i drzewo fasolowe” – widowisko zrealizowane na podstawie angielskiej baśni, gdzie mały Jaś postanawia wspiąć się
ku chmurom po ogromnej fasoli, która wyrosła
z zaczarowanych ziaren. Oba spektakle wystawione
zostały przez aktorów krakowskiego Studia Małych
Form Teatralnych Art-Re. Sala na spektaklach zawsze
wypełniona była do ostatniego miejsca.
Dla miłośników dobrej muzyki rockowej
miłym wydarzeniem był z pewnością koncert zespołów muzycznych. Zagrały lokalne grupy, „Error”
i „Czarna Pantera”, oraz zaproszeni goście „Klatka
błaznów”. Tu równieŜ publiczność nie zawiodła. Słuchano, tańczono, a nawet śpiewano wspólnie utwory
wykonywane przez młodych muzyków. Atmosfera
koncertowego wieczoru była bardzo gorąca, a bisom
i owacjom nie było końca.
Ferie zimowe w MGOK moŜna śmiało uznać
za udane, na kolejną akcję zimowego wypoczynku
zapraszamy za rok.

GMINA ŁĄCK

Zbigniew Białecki
Wójt Gminy Łąck

Najszerszą ofertę spędzenia wolnego czasu
i odpoczynku od zajęć szkolnych przygotował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie. W świetlicy
ośrodka odbywały się zajęcia plastyczne, nauka tańca
i śpiewu, nauka gry na instrumentach muzycznych,
projekcje filmów, konkursy zręcznościowe, wokalne
i plastyczne. DuŜym powodzeniem cieszyły się gry
wideo, piłkarzyki stołowe, oraz zabawa w karaoke.
Wiele nowych pomysłów urozmaicających zabawę
wnosili sami uczestnicy zajęć – budując chociaŜby
domki mieszkalne z dostępnych w MGOK „materiałów budowlanych”.
W okresie ferii w ośrodku wystawione zostały
spektakle teatralne. „O dwóch, co ukradli księŜyc”
– muzyczne przedstawienie oparte na powieści Kornela Makuszyńskiego, które stworzyło atmosferę nauki
i rozrywki z mnóstwem wraŜeń artystycznych. Spektakl z pewnością sprzyjał rozwojowi twórczej wraŜli-

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

GMINA ŁĄCK NIE ODPOCZYWA, śEBY LUDZIE
MOGLI ODPOCZĄĆ
BYŁY ŚWINIAKI – BĘDĄ LEśAKI
Sukcesem zakończyły się trwające prawie
3 lata trudne rozmowy i dosyć skomplikowane negocjacje z Agencją Nieruchomości Rolnych o przejęcie
od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Łąck gruntów
rolnych po zlikwidowanej fermie trzody chlewnej
w Łącku, o łącznej powierzchni 14ha, której wartość
szacunkowa wynosi 7,8 mln zł.
Wójt Zbigniew Białecki podjął się tych rozmów zdając sobie sprawę, Ŝe będą one trudne z uwagi
na to, Ŝe pomysły Agencji dot. zagospodarowania tego
terenu zmierzały w kierunku całkowicie odmiennym
od kierunku rozwoju turystycznej gminy.
Pomysł na wykorzystanie tego miejsca
w Łącku zrodził się po jego obejrzeniu. Teren jest

Strona nr 53

POWIAT PŁOCKI
duŜy, posiada urządzenia umoŜliwiające zaopatrzenie
w energię elektryczną i wodę, utwardzone drogi wewnętrzne oraz budynki (oczywiście tylko pojedyncze
obiekty mogą być po remoncie nadal uŜytkowane,
pozostałe natomiast, czyli prawie wszystkie, po rozbiórce stanowić będą doskonały gruz wykorzystany
przez gminę do remontu i utwardzania dróg gminnych).
Centrum Sportu, Rekreacji i Kultury– powstanie na terenie po zlikwidowanej fermie, wg opracowanego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części wsi Łąck, który Wójt
przedstawił władzom Agencji.
Centrum wypoczynkowe będzie ogólnodostępne i słuŜyć będzie zarówno mieszkańcom gminy,
jak i osobom przebywającym czasowo. Przyczyni się
do upowszechnienia sportu, rekreacji i wypoczynku,
kultury i turystyki.
Powstaną boiska sportowe, place zabaw, amfiteatr, ścieŜki piesze i rowerowe, miejsca piknikowe,
wypoczynkowe, pawilony i place wystawowe, parkingi i wiele innych atrakcji dla wszystkich zainteresowanych.
Agencja po zaakceptowaniu przedstawionego
planu, podjęła decyzję o nieodpłatnym przekazaniu
terenu Gminie Łąck, czym zakończyła długi okres
rozmów i negocjacji.
Gmina natychmiast po zawarciu umowy
przeniesienia własności nieruchomości i podpisaniu
aktu notarialnego w dniu 23 grudnia 2010 r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie rozpoczęła realizację
projektu. W chwili obecnej trwają prace rozbiórkowe
elementów przeznaczonych na złom i porządkowe
w terenie polegające na wycince krzewów, wywoŜeniu na opał drewnianych elementów nie nadających
się do dalszego uŜytku i demontaŜu elementów betonowych. Od kwietnia wybrana w przetargu firma
przystąpi do rozbiórki dachów z eternitu.
W chwili obecnej oczekujemy na uruchomienie robót
publicznych w związku
z zapotrzebowaniem na zatrudnienie duŜej grupy osób
niezbędnych do wykonywania prac umoŜliwiających
bieŜącą realizację projektu.
Czekamy takŜe na rozstrzygnięcie przetargów w temacie wyburzenia i kruszenia pierwszych ośmiu budynków chlewni, z których pozyskamy duŜe ilości
potrzebnego gruzu.
2011 -2016 - to przyjęty okres realizacji projektu, który przebiegać będzie etapami wg ustaleń
planów finansowych.
Otrzymaliśmy - moŜna powiedzieć w prezencie
- piękny teren na rzecz społeczności gminnej, z którego w niedalekiej przyszłości po odpowiednim zagospodarowaniu wszyscy będziemy mogli z przyjemnością wspólnie korzystać.

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

Gmina Mała Wieś coraz częściej przyciąga
do siebie mieszczuchów. Maja na to wpływ nie tylko
urokliwe zakątki nadwiślańskie. Do miejsc niezwykłych wartych obejrzenia naleŜy park usytuowany tuŜ
przy budynku Urzędu Gminy. Do niedawna zarośnięty
chaszczami, dzisiaj odrestaurowany i przyciągający
wzrok przyjezdnych. Zabytkowy (załoŜony w XIX w.)
park w Małej Wsi (dawniej Maławieś – od rodziny
Małowieskich herbu Gozdawa, właścicieli tych ziem)
ufundowała Anna z Krajewskich Nakwaska, Ŝona
prefekta departamentu warszawskiego (w dobie Księstwa Warszawskiego), wojewodę i senatora Królestwa
Polskiego, Franciszka Salezego Nakwaskiego.
Ta historyczna nutka - na początek – pozwoli spojrzeć
nieco innym okiem, ewentualnemu czytelnikowi biuletynu, na naszą Gminę.

Zabytkowy Park w Małej Wsi.
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W chwili obecnej – chcąc iść z duchem epoki
– dąŜymy do wykorzystania naszych naturalnych zasobów, którymi są Ŝyzne ziemie mogące wyprodukować tysiące ton substratu z roślin energetycznych.
W tym celu zorganizowaliśmy 1 marca 2011r.
w Urzędzie Gminy spotkanie poświęcone „Naszej
energii”, czyli szansom, jakie niosą nowe technologie
w pozyskiwaniu taniej energii.
Spotkanie zorganizowane pod patronatem
Starosty Płockiego Piotra Zgorzelskiego odbyło się
w atmosferze twórczej dyskusji, w której brali udział
przedstawiciele Mazowieckiej Agencji Energetycznej
(członek zarządu Dariusz Ciarkowski i ekspert Włodzimierz Pomierny), Fundacji Energii Odnawialnej
(wiceprezes Jarosław Dudek), Krajowej Spółki
Cukrowej (członek zarządu Tomasz Olenderek i dyrektor Marek Spuz), Pan Tomasz Koziński (były wojewoda mazowiecki), Pani Edyta Anyszka (przedstawiciel Starosty Płockiego), oraz Pan Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Celem targów było umoŜliwienie gimnazjalistom z terenu naszej gminy i gmin sąsiednich,
nauczycielom i rodzicom zapoznania się z ofertą
edukacyjną poprzez bezpośredni kontakt z reprezentantami szkół. Wybór dalszego kształcenia jak i zawodu dla młodych ludzi jest niezwykle trudnym
wyborem, a przecieŜ jest to jedna z najwaŜniejszych
decyzji Ŝyciowych. Gimnazjaliści potrzebują informacji i porad, które pomogą wybrać im odpowiednie
dla siebie szkoły. Dlatego wychodząc naprzeciw ich
potrzebom są organizowane od pięciu lat w Małej Wsi
Targi Edukacyjne, gdzie kaŜdy moŜe uzyskać
na miejscu informację o kierunkach kształcenia
i warunkach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
Uroczystego otwarcia Targów dokonał Wójt
Gminy Mała Wieś Pan Andrzej Barciński, Dyrektor
Gimnazjum im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi Pani
Jadwiga Milewska oraz Dyrektor Centrum Edukacji
i Pracy MłodzieŜy w Płocku Pani Małgorzata
Kowalska.

Uroczyste otwarcie Targów przez Wójta Gminy Mała Wieś Pana
Andrzeja Barcińskiego.
Spotkanie dotyczące odnawialnych źródeł energii - „Nasza energia”.

V Targi Edukacyjne Szkół Ponadgimnazjalnych w
Małej Wsi

4 marca 2011 roku w Małej Wsi odbyły się V Targi
Edukacyjne Szkół Ponadgimnazjalnych.
Organizatorami Targów byli:
Wójt Gminy Mała Wieś Pan Andrzej Barciński,
Gminne Centrum Informacji w Małej Wsi,
Gimnazjum im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi
i Centrum Edukacji i Pracy MłodzieŜy Ochotniczych
Hufców Pracy w Płocku

Na Tragi licznie przybyła młodzieŜ z naszego Gimnazjum oraz młodzieŜ z Gimnazjum z Bodzanowa i Bulkowa. Placówki oświatowe w formie multimedialnej przedstawiły prezentację swoich szkół.
Podczas Targów swoje talenty muzyczne zaprezentował Zespół muzyczny Betania z Katolickich Szkół
w Sikorzu.

Zespół muzyczny Betania z Katolickich Szkół w Sikorzu.
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W Targach wzięło udział 15 szkół:
1. Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego
Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi
2. Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy
Państwowej
WyŜszej
Szkole
Zawodowej
w Płocku
3. Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Płocku
4. Zespół Szkół Nr 1 w Płocku
5. Zespół
Szkół
im.
Jana
Śniadeckiego
w Wyszogrodzie
6. Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku
7. I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 4 Pułku
Strzelców Konnych w Płocku
8. Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku
9. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia
Kolumbów w Płocku
10. Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
11. Zespół Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego
w Płońsku
12. Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego
Łukaszewicza w Płocku
13. Zespół Szkół Technicznych w Płocku
14. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Płocku
15. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Sikorzu
Ponadto:
1. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia
w Płocku
2. Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
3. Powiatowa
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku

i odpowiedzialnego
młodych ludzi.

wyboru

drogi

edukacyjnej

MłodzieŜ uczestnicząca w Targach.

Dziękujemy za udział i zapraszamy za rok.
ElŜbieta Marciniak
Gminne Centrum Informacji
w Małej Wsi

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

Gmina Nowy Duninów wiosną 2011 roku.

Wójt Gminy Mała Wieś Andrzej Barciński podczas rozmowy z
Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy MłodzieŜy.

Targi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony młodzieŜy i rodziców. Mamy
nadzieję, Ŝe spotkanie zapropaguje ideę świadomego

Początek roku kalendarzowego to zawsze nowe pomysły i nowe wyzwania. Wiosna 2011 roku ma
jednak dla samorządów dodatkowy wymiar. To takŜe
początek realizacji wyborczych obietnic, które często
w stosunku do nowo wybranych samorządów, po konfrontacji z realną oceną moŜliwości, nieco topnieją.
Dla samorządu gminy Nowy Duninów natomiast, tak jak dla większości samorządów w powiecie
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płockim, które po raz kolejny rozpoczynają czteroletnią
kadencję, wiosna roku 2011 jest zarówno początkiem
realizacji nowych projektów jak i kontynuacją tego,
co zostało zapoczątkowane w minionych latach.
Długookresowe plany dotyczące gminy Nowy
Duninów zostały zapisane w „Wieloletnim planie
inwestycyjnym”. Nie są to jednak zaschłe na papierze
zapisy. To przede wszystkim projekty jasno nakreślone przez samorząd przy udziale lokalnych społeczności, które wyznaczają kierunek rozwoju gminy. Jak kaŜdy plan, takŜe ten podlega przekształceniom wynikłym ze zmiany uwarunkowań zewnętrznych. Kierunek jednak pozostaje ten sam i opiera się
na zamyśle zrównowaŜonego rozwoju poszczególnych miejscowości. Niezmiennym pozostaje równieŜ
główny nurt przeobraŜeń, który ściśle związany jest
z wykorzystaniem potencjału Zalewu Włocławskiego, lasów Gostynińsko Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Skrwy Lewej oraz jeziora Soczewka.
Równie waŜnym aspektem, jednocześnie stanowiącym
nierozerwany komponent rozwoju turystyki na naszym terenie, staje się inwestowanie w infrastrukturę techniczną i społeczną, która zaspokoi rosnące
potrzeby w zakresie energetyki, dostarczania wody,
usuwania ścieków, odpadów, transportu, teletechniki
oraz potrzeby socjalne, oświatowe i kulturalne tak
lokalnych społeczności jak i uczestników turystki
pobytowej i wędrownej.

i zharmonizowane działania są istotnym warunkiem
powodzenia realizacji planów i zamierzeń, a tym samym dalszego, dynamicznego rozwoju poszczególnych miejscowości. Stąd tak duŜy nacisk samorząd
gminy Nowy Duninów kładzie na utrzymanie
dobrych relacji z organizacjami pozarządowymi,
lokalnymi grupami nieformalnymi i społecznościami skupionymi wokół sołectw. Jest to istotny
aspekt zarządzania gminą szczególnie wtedy, gdy
do dyspozycji są niewielkie środki i kaŜdą złotówkę
z budŜetu gminy wydatkować trzeba z duŜą rozwagą,
często wybierając jedną inwestycję zamiast drugiej.
NajbliŜsze lata w gminie Nowy Duninów nie
będą naleŜały do najłatwiejszych. Nowe regulacje
prawne w połączeniu z niezmiennie małymi środkami
własnymi będą stawiały nas przed trudnymi wyborami. Problemem podstawowym stanie się zgromadzenie wkładu własnego, niezbędnego do wykonania
inwestycji dofinansowywanych ze środków unijnych
i krajowych, a w konsekwencji rezygnację lub oddalenie realizacji w czasie części zaplanowanych na najbliŜszy okres zadań.

Zameczek neogotycki. Obiekt wchodzący w skład zabytkowego
zespołu pałacowe – parkowego w Nowym Duninowie.

Jezioro Soczewka. W 1846 roku na potrzeby papierni spiętrzono
rzekę Skrwę tworząc w ten sposób jezioro Soczewka.

Realizacja bliŜszych i dalszych planów
w zakresie inwestycji, z perspektywy niewielkiego
budŜetu jakim dysponuje samorząd gminy Nowy
Duninów (roczny budŜet inwestycyjny gminy Nowy
Duninów to średnio 600 – 700 tys. zł) oraz nowych
regulacji prawnych dotyczących m.in. limitów
zadłuŜenia JST, staje się zadaniem wyjątkowo
trudnym. Wymaga ogromnego zaangaŜowania i profesjonalizmu, ale takŜe współpracy wszystkich środowisk lokalnych. To właśnie wzajemne wsparcie

Najgorszym jednak co mogłoby spotkać nas
wszystkich, to nadmierna, dyktowana jedynie obawami zachowawczość w działaniu. Mimo złoŜoności
problemów, postępując z rozmysłem musimy podejmować nowe wyzwania i szukać jeszcze lepszych
rozwiązań, by konkretyzować te zadania, które moŜna
i trzeba podjąć.
Do takich zadań w naszym wypadku naleŜą
chociaŜby te związane z kulturą fizyczną i sportem.
W tegorocznym budŜecie gminy na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu samorząd przeznaczył kwotę
65 tys. zł. Realizację powierzono w drodze konkursu
lokalnemu Stowarzyszeniu LKS „Wisła” w Nowym
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Duninowie, które od wielu lat współpracując z palcówkami oświatowymi ma w tym zakresie duŜe
doświadczenie i dobre wyniki.
Tegoroczne plany inwestycyjne dotyczą kilku
obszarów. W zakresie budowy infrastruktury technicznej głównym zadaniem jest kontynuacja
budowy kanalizacji w rejonie Brwilna Dolnego i
Woli Brwileńskiej, a następnie przygotowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie.
Pozostałe, planowane na rok 2011 inwestycje
czekają na rozstrzygnięcia w sprawie ich dofinansowania. W planach jest budowa drogi gminnej w Lipiankach (dofinansowanie w ramach Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych – I etap) oraz zadania
z zakresu infrastruktury społecznej, m.in. termomodernizacja budynku szkoły w Nowym Duninowie
(wespół ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego) oraz
budowa boiska sportowego w Nowym Duninowie.
Tu samorząd gminy skorzystał z moŜliwości ubiegania
się o dofinansowanie z funduszy unijnych (PROW),
a alternatywnie w ramach programu Moje Boisko
Orlik 2012. Wybór - który z projektów będzie moŜna
realizować uzaleŜniony jest niestety nie tylko od przyznania dofinansowania, ale przede wszystkim od wyników analizy budŜetu w zakresie posiadanych środków własnych moŜliwych do przeznaczenia na ten
cel, z uwzględnieniem finansowania pozostałych, planowanych na ten rok zadań.
Na renowację czeka teŜ kolejny park
zabytkowy. Tym razem w Nowym Duninowie. Planowane w br. odtworzenie trzech stawów na terenie
parku rozpocznie się wraz z przyznaniem środków
na ten cel w ramach programu LEADER+.
Samorząd gminy Nowy Duninów zdaje sobie
doskonale sprawę z trudności, którym będzie musiał
stawić czoła w 2011 roku i latach następnych. Świadomość ta daje jednak siłę, wyzwala energię, a ta będzie nam wszystkim potrzebna by sprostać przeciwnościom. Nasza Mała Ojczyzna jest jednak warta tych
zabiegów.
Dopóki bowiem Wisła niezmordowanie toczy
swe wody, a lasy pachną zielenią mamy po co Ŝyć
i trudzić się kaŜdego dnia.
W te miejsca, które nam są najdroŜsze,
zapraszamy naszych sąsiadów z powiatu płockiego.
Będziecie mieli okazję przekonać się, Ŝe Gmina
Nowy Duninów to wyjątkowy skrawek Gościnnej
Ziemi Płockiej.

Regaty śeglarskie w Nowym Duninowie. Zalew Włocławski w
Okolicy Nowego Duninowa

Zapraszamy nie tylko na Regaty śeglarskie
do Nowego Duninowa, które w tym roku odbędą się
16 lipca, ale takŜe na weekendowy wypad po szlakach
turystycznych lub dłuŜszy pobyt wakacyjny w Soczewce, Nowym Duninowie czy innej dowolnie wybranej i równie urokliwej miejscowości.

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

Wspieranie rozwoju inicjatyw obywatelskich w
Gminie Radzanowo
Gmina Radzanowo jest jedną z nielicznych
gmin w regionie północnego Mazowsza gdzie regularnie rośnie liczba mieszkańców (obecnie liczy 7852).
Jest to równieŜ gmina bezpośrednio przylegająca
do miasta Płocka i właśnie ten obszar gminy jest najbardziej zróŜnicowany. Nowi mieszkańcy obszaru
oczekują od władz nie tylko dobrej infrastruktury ale
równieŜ oferty jak miło i aktywnie spędzić czas wolny
np. wziąć udział w zajęciach aerobiku, ćwiczyć
na siłowni, rozgrywać mecze piłkarskie lub uczestniczyć w zajęciach hobbystycznych – aktywnie rozwijać
swoje zainteresowania. Samorząd lokalny często nie
jest w stanie zapewnić tego rodzaju oferty głównie
ze względu na ograniczenia budŜetowe. Ogromny
potencjał mogący uatrakcyjnić lub zbudować wspomnianą ofertę leŜy po stronie organizacji pozarządo-
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wych, których na terenie Gminy Radzanowo działa aŜ
14.
Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy
Radzanowo
Stowarzyszenie „Teraz MY..” w Radzanowie
Stowarzyszenie „Nadzieja dla wszystkich”
w Rogozinie
Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”
Stowarzyszenie „Nasze StróŜewko”
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo
Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Rogozinie
Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Radzanowie
Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Woźnikach
Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Szczytnie
Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Juryszewie
ULKS „Olimpia” przy SP im. M. Kopernika w
Zespole Szkół w Radzanowie
ULKS „Atleta” przy PG w Zespole Szkół w
Radzanowie
LKS Polonia Radzanowo
ULKS Ciółkówko
Sam fakt istnienia tych organizacji świadczy o tym
iŜ posiadają one liderów chętnych do działania,
dysponują kapitałem ludzkim i pomysłami godnymi
realizacji.
Stowarzyszenie „Teraz MY” jest co prawda najmłodszą organizacją pozarządową na terenie Gminy
Radzanowo ale jej członkowie posiadają największe
doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków oraz
realizacji projektów. Obecnie jest to jedno z
najaktywniejszych lokalnych stowarzyszeń działających
na obszarze Gminy Radzanowo. Władze stowarzyszenia
chcą podjąć dialog z pozostałymi organizacjami i
stworzyć wielką „machinę”, która będzie pracowała na
rzecz rozwoju obszaru. Konieczna do tego celu jest
wspólna strategia na bazie której moŜliwa będzie
realizacja celów statutowych kaŜdego ze stowarzyszeń a
zarazem realizacja wspólnej idei rozwoju Gminy
Radzanowo. „Teraz My..” podjęło działania ku
pozyskaniu środków na organizację szkoleń dla
przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu
Gminy Radzanowo w zakresie pozyskiwania funduszy
unijnych, współpracy trójsektorowej oraz aspektów
prawnych funkcjonowania sektora NGO. KaŜdego roku
stowarzyszenie stara się pozyskać środki na realizację
przedsięwzięć, które nie mieszczą się w zakresie działań
samorządu. „Teraz MY..” nawiązuje równieŜ współpracę
z krajami Unii Europejskiej, którą stara się kierować w

szczególności do młodzieŜy. Podejmuje rozmowy z
takimi krajami jak Grecja, Hiszpania, Irlandia by móc
zachęcić młodych ludzi do nauki języków i poznawania
kultury innych regionów Europy a zarazem rozbudzić
chęć podróŜowania i przenoszenia swych doświadczeń
turystycznych na rozwój Gminy Radzanowo.

Rozmowy z delegacją z Hiszpanii - Stowarzyszenie Teraz MY.

RównieŜ Władze Gminy Radzanowo wspierają
działalność organizacji pozarządowych i juŜ po raz
kolejny rozstrzygnięty został konkurs na realizację
zadania publicznego w zakresie „upowszechnianie
aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania
nadwadze”.

Zajęcia sportowe dla dzieci.

Do konkursu chętnie przystępują organizacje, których
cele statutowe obejmują upowszechnianie sportu.
W roku bieŜącym rozdysponowano środki w wysokości
90 tysięcy złotych. Zadania jakie zostaną zrealizowane
to przede wszystkim oferta sportowa dla dzieci młodzieŜy ale równieŜ dorosłych zamieszkujących teren Gminy
Radzanowo. Od 1 marca ruszyły zajęcia aerobiku
w Rogozinie i Radzanowie, przedszkolaki biorą udział
w zajęciach rytmicznych. Rozpoczęły się równieŜ treningi piłkarskie. Działanie w roku bieŜącym będzie kontynuacją, rozpoczętej z powodzeniem w 2010r działalności szkółki piłkarskiej dla ok. 40 chłopców i dziewczynek
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tym 20 dzieci ze szkoły podstawowej i ok. 20 dzieci
w wieku gimnazjalnym oraz zaangaŜowanie w partnerstwie pracy rodziców tych dzieci. Charakter szkółki jest
niekomercyjny - rozumiany jako nastawienie na czerpanie radości z treningów i wyzwolenie entuzjazmu trenujących zawodników, sprawdzenie zdobytych umiejętności w spotkaniach sparingowych z rówieśnikami z okolicznych wsi i turniejach oraz taki Ŝe rodzice nie muszą
płacić za treningi. Dzieci w trakcie projektu wezmą
udział w co najmniej trzech turniejach piłkarskich.
Chcemy kontynuować uczenie wielu elementów piłkarskich, chociaŜby podstawowych zachowań , dyscypliny
i kultury na boisku, etc. – relacjonuje Krzysztof Czerwiński – Wiceprezes Stowarzyszenia „Nadzieja dla
wszystkich” w Rogozinie.

GMINA STAROŹREBY

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

Inwestycje w gminie Staroźreby – realizacja
wniosków o dofinansowanie w I kwartale 2011 r.
8 lutego 2011 r. Gmina Staroźreby otrzymała
Promesę na dofinansowanie w 2011 r. zadania „Remont
drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w m. Staroźreby Dz. Nr 855”. Wysokość dotacji to 210.000 zł.
Zadanie powyŜsze będzie realizowane w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych.

Mazowiecki Festiwal Kultur w Radzanowie organizowany przez Gminę
we współpracy ze Stowarzyszeniem Teraz MY.

Kompleks boisk Orlik w Rogozinie gdzie odbywają się równieŜ zajęcia
organizowane przez organizacje pozarządowe.

Istotny jest równieŜ fakt Ŝe Władze Gminy udostępniają działającym na terenie organizacjom w ramach
porozumień partnerskich infrastrukturę sportową jaką dysponują. Część podejmowanych prze organizacje pozarządowe zajęć odbywa się na kompleksie boisk ORLIK,
salkach gimnastycznych szkół, stadionie gminnym lub
innych obiektach będących jej własnością. Dzięki dotacjom jakie przyznaje Gmina Radzanowo moŜliwe jest
równieŜ dofinansowanie zajęć nauki pływania dla dzieci i
młodzieŜy z radzanowskich szkół.
FotoreportaŜ z działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe w gminie Radzanowo.

W związku z realizacją inwestycji p.n. „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Staroźreby” w ramach priorytetu
VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.2 Infrastruktura słuŜąca edukacji RPOWM 2007-2013 Gmina Staroźreby otrzymała
pierwszą płatność zaliczkową za zrealizowaną część
robót w wysokości 1.261 065,44 zł.
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W dniu 27.01.2011 r. Gmina Staroźreby złoŜyła wniosek o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – budowa
i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
na zadanie p.n.: Przebudowa drogi gminnej gruntowej Opatówiec-Przedpełce w gminie Staroźreby.
Wartość projektu to 779.205,00zł. Dofinansowanie
wnioskowane 623.364,00 zł. Koszty całkowite:
155.841,00zł.

•

w grupie I (uczniowie szkół podstawowych)
– 17 osób,
• w grupie II (uczniowie szkół gimnazjalnych)
– 6 osób,
• w grupie III ( uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych) – 6 osób.
W wyniku rozgrywek finałowych pierwsze miejsce
zajęli:
I grupa wiekowa (szkoła podstawa):
Jakub Ceremański (Szkoła Podstawowa w Zdziarze
Wielkim)
II grupa wiekowa (gimnazja)
Michał Gajewski (Gimnazjum w Nowej Górze)
III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
Michał Warzyński (Liceum Ogólnokształcące
w Staroźrebach)

Inwestycje w trakcie realizacji i planowane do realizacji w najbliŜszym czasie:
1. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami
w gminie Staroźreby.
2. Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowa szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowości Staroźreby.
3. Przebudowa dróg gminnych relacji: Goszczyno
Górne-Brudzyno-Rostkowo Orszymowice oraz
Płonna-śochowo Nowe- Karwowo-Góra Nowa
na terenie gminy Staroźreby.
4. Budowa placu zabaw w m. Nowa Góra.
5. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś.
6. Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Staroźreby.
7. Remont drogi relacji Przeciszewo Nowe – Bromierz.
8. Przebudowa drogi gminnej gruntowej OpatówiecPrzedpełce w gminie Staroźreby.
Informacja na temat działalności GOK w Staroźrebach w I kwartale 2011 r.
W czasie ferii zimowych w GOK-u rozpoczął się Kurs
nauki tańca HIP HOP, przeznaczony dla dzieci i młodzieŜy.
13 marca 2011 r. odbył się uroczysty koncert z okazji
DNIA KOBIET dla mieszkańców gminy.
17 marca 2011 r. przeprowadzony zostanie gminny
konkurs Piosenki Ekologicznej. Laureaci wezmą
udział w Powiatowym Przeglądzie Piosenki Ekologicznej w Płocku.
W dniu 08 lutego 2011 roku w remizie OSP w Staroźrebach odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy PoŜarniczej „MŁODZIEś
ZAPOBIEGA POśAROM” w kórym udział wzięły
wszystkie szkoły z terenu gminy.
W zorganizowanych eliminacjach udział wzięło:
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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

Rozpoczęty rok 2011, upłynie w Gminie
i Mieście Wyszogród pod hasłem rewitalizacji miejsc
historycznych oraz kształtowania terenów przestrzeni
publicznej. JuŜ od kilku lat tutejszy samorząd realizuję
politykę poprawy jakości Ŝycia mieszkańców Gminy
i Miasta Wyszogród. Nie sposób wymienić tu wszystkich przeprowadzonych inwestycji, ale niewątpliwie
jednymi z najwaŜniejszych były oddane do uŜytku
w roku 2010 następujące inwestycje:
• bulwar nadwiślański im. Druha Wacława Milke;

Bulwar im. Wacława Milke w Wyszogrodzie.

•

zrewitalizowana w stylu klasycznym najstarsza
ulica miasta ul. Klasztorna i Ogrodowa, z odnowioną nawierzchnią z elementami granitu i nowym ulicznym oświetleniem;

Zrewitalizowana ul. Klasztorna w Wyszogrodzie.

•

urządzony Park Miejski „Zamkowa” w centrum
miasta, z wybudowaną fontanną, wyposaŜony
w stylowe oświetlenie, ławki, kosze oraz całodobowy monitoring wizyjny.

Park Miejski „Zamkowa”.

Kontynuując rozpoczęte działania w nadchodzącym roku zaplanowano wykonanie kolejnych prac,
które przyczynią się do zmiany wizerunku miasta
Wyszogród.
Rewitalizacji poddany zostanie Rynek Miejski, który dzięki wymienionej nawierzchni i nowemu
wyposaŜeniu zacznie spełniać swoją historyczną rolę.
W jego bezpośrednim sąsiedztwie jeszcze w tym roku
do uŜytku zostanie oddane jedyne na Mazowszu Muzeum Wisły. Obecnie trwają prace adaptacyjne i wykończeniowe, a takŜe sukcesywne gromadzenie eksponatów, które juŜ niedługo zostaną udostępnione
turystom.
Wyszogrodzki samorząd zaplanował równieŜ
rozpoczęcie w tym roku rewitalizacji głównej ulicy
Wyszogrodu – Rębowskiej. Prace rozpoczną się od
pielęgnacji i wymiany istniejącego drzewostanu. Planowane jest równieŜ wymiana oświetlenia ulicznego
i sukcesywna modernizacja zabytkowych kamienic.
Kolejną waŜną inwestycją, która została zaplanowana do wykonania w 2011 roku jest „Zagospodarowanie nabrzeŜa Wiślanego w Wyszogrodzie” Projekt
zakład remont istniejącego amfiteatru, zakup pomostu
do cumowania łodzi, utworzenie miejsc parkingowych
oraz zakup niezbędnych elementów małej architektury
tj. ławki, kosze, stojaki na rowery. Realizacja tego zadania będzie zakończeniem tworzonego w kilku etapach
ciągu spacerowego w Wyszogrodzie obejmującego:
Bulwar Wiślany, ul. Klasztorną , Rynek i ul. Wiślaną.
W rozpoczętym roku zaplanowano równieŜ
gruntowną przebudowę istniejącej zajezdni autobusowej.
Zakres prac obejmuje m. in. wymianę nawierzchni, przebudowę istniejącej wiaty i zastąpienie jej nową, montaŜ
ławek, stojaków rowerowych oraz zagospodarowanie
istniejących terenów zielonych, które zostaną wzbogacone nowymi nasadzeniami. Obiekt ten zostanie równieŜ
objęty całodobowym monitoringiem, co zwiększy poczucie bezpieczeństwa zarówno mieszkańców jak i gości
ziemi wyszogrodzkiej.
O środki na realizację powyŜszych zadań juŜ
w roku 2010 zostały złoŜone wnioski o dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz
Lokalnej Grupie Działania „Razem dla rozwoju”.
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Władze Powiatu Płockiego Starosta Piotr Zgorzelski wraz z Przewodniczącym Rady Adamem Sierockim złoŜyli hołd w rocznicę ustanowienia Konstytucji 3-go
Maja przed Płytą Grobu Nieznanego śołnierza w Płocku.

Na zaproszenie Związku Regionów Włoskich Starosta Piotr Zgorzelski wziął udział
w Konferencji Statutowej CEPLI.
16.06.2011 r.

Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego pod przewodnictwem Piotra
Zgorzelskiego Starosty Płockiego obradował w Cekanowie na temat sposobów
wykorzystania środków unijnych, edukacji oraz zmian w prawie
komunikacyjnym.
05.05.-06.05.2011.

Dzień Samorządu Terytorialnego Starosta Płocki Piotr Zgorzelski wraz
z Przewodniczącym Rady Adamem Sierockim oraz włodarzami miast i gmin
naszego powiatu świętowali w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
25.05.2011 r.

Władze Powiatu Płockiego złoŜyły gratulacje Panu Premierowi Tadeuszowi
Mazowieckiemu z okazji nadania przez władze Miasta Honorowego
Obywatela Płocka.
09.06.2011 r.

Piękna pogoda i bogaty program tradycyjnego Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach przyciągnęła niemal wszystkich mieszkańców gminy Słubice. Dopisali
teŜ zaproszeni goście, a przebojem tegorocznej edycji były słoneczniki w puszkach oraz rozstrzygnięcie konkursu Starosty Płockiego „Smakowitość Ziemi
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Płockiej”.
r.
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