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DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Samorządowcy i zaproszeni goście.

Zaszczycił nas swoją obecnością Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Jak zawsze samorządowcy nas nie zawiedli. Wśród zaproszonych gości m.in. Poseł Piotr Zgorzelski, Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska, Proboszcz ks. Józef Szczeciński, dh Grzegorz Woźniak,
Dyr. Mazowieckiego Zarządu Dróg Woj. Rejon Drogowy Gostynin – Płock Mirosław Kaczmarek, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Radosław Lewandowski.

Uhonorowani Medalem „Zasłużony dla Powiatu” Halina Dąbrowska,
Zbigniew Maruszewski, Bogusław Jankowski i Zofia Kujawa.

Starosta Michał Boszko został odznaczony Krzyżem za Zasługi dla Związku Kombatantów RP.
Dekoracji dokonał Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych Antoni Jelec.

Medal „Zasłużony dla Powiatu” w kategorii „działalność społeczna” otrzymali:
Lech Majewski i dh Grzegorz Woźniak.

Laureaci, opiekunowie, organizatorzy i sponsorzy XIX edycji
Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza.
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Szanowni Czytelnicy, Mieszkańcy Ziemi Płockiej,
Dziesięć lat temu powiedzieliśmy TAK dla Unii Europejskiej. W skali kraju 77,45 procent Polaków,
przy 58,85% frekwencji opowiedziało się za wejściem do Wspólnoty Europejskiej.
Pragnę przypomnieć, że w ogólnopolskim referendum przeprowadzonym w czerwcu 2003 roku
wzięło udział 44,58 procent uprawnionych mieszkańców naszego powiatu. Zdecydowanie opowiedzieliśmy się ZA akcesją wynikiem 61 procent.
Myślę, że w dzisiejszych realiach warto wspomnieć tę ważną rocznicę.
Pomijając wciąż trwającyspór poglądowy między euroentuzjastami oraz eurosceptykami, bezsporne
są efekty naszej decyzji. Dobre strony przynależności do Unijnej Rodziny widzą samorządy lokalne.
Wielomilionowe „zastrzyki finansowe” znacząco wspomagają budowę dróg, chodników, ścieżek rowerowych, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, ale również boisk sportowych, infrastruktury oświatowej i turystycznej.
Dzięki dotacjom na rozwój firm wielu mieszkańców naszego powiatu podjęło indywidualną działalność gospodarczą, a istniejące przedsiębiorstwa znacząco się unowocześniły. Zauważa się też wysokie
tempo rozwoju informatyzacji.
Dziś, po dziesięciu latach możemy powiedzieć TAK. Oddaliśmy dobry głos dla Polski, dla Ziemi
Płockiej, dla naszej wspólnej przyszłości.
Z poczuciem dobrze wykorzystanej szansy w latach minionych, bogatsi doświadczeniem postarajmy
się jak najstaranniej przygotować do kolejnej szansy w latach 2014-2020.

Po tak skutecznym i konstruktywnym referendum dnia 1 maja 2004 roku staliśmy się pełnoprawnym członkiem Wspólnoty Europejskiej.

A z okazji zbliżających się wakacji życzę naszym czytelnikom i mieszkańcom Ziemi Płockiej pogodnego lata i dobrego wypoczynku, rolnikom – urodzajnych plonów, a naszym milusińskim radosnych
i bezpiecznych wakacji pełnych niezapomnianych przygód.
Z wakacyjnym pozdrowieniem
Michał Boszko
Starosta Płocki
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W POWIECIE
Z prac Rady

Pod koniec marca bieżącego roku Rada Powiatu rozpatrzyła i przyjęła trzy sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy z realizacji w 2012 roku ustawowych zadań w zakresie polityki rynku pracy, a także działań wynikających z „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji
lokalnego rynku pracy na lata 2011-2014” 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”.
Podczas tej sesji uchwaliliśmy bieżące przesunięcia w budżecie powiatu oraz wieloletniej prognozie finansowej, a także podział środków
finansowych PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych przewidziane do realizacji w tym roku. Natomiast popierając
działania Prezydenta Miasta Płocka wystąpiliśmy do Prezesa Rady Ministrów o ponowne przeanalizowanie Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. i uwzględnienie w niej Płocka jako ważnego ośrodka
współtworzącego policentryczną metropolię wraz z przebiegiem drogi ruchu bezkolizyjnego, nowej
linii Kolei Dużych Prędkości, zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
Natomiast podczas sesji kwietniowej Rada Powiatu oceniła wykonanie budżetu powiatu za 2012 rok
wraz z realizacją zadań zawartych w „Kierunkach działania Zarządu Powiatu”. Według przedłożonych
przez Zarząd Powiatu sprawozdań finansowych uchwalony przez Radę Powiatu budżet na 2012 r., po
uwzględnieniu zmian w ciągu roku, po stronie dochodów został wykonany w wysokości 88.721.479,25 zł,
co stanowi 100,57% planu, natomiast wydatki zostały zrealizowane na kwotę 84.791.071,64 zł, tj. 98,84%
planu. Powyższe wskaźniki są zgodne z zasadą zawartą w art. 52 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
że „planowane dochody oraz przychody stanowią prognozy ich wielkości, a planowane wydatki oraz
łączne rozchody - nieprzekraczalny limit” i potwierdzają prawidłową realizację ubiegłorocznego budżetu. Do działań Zarządu Powiatu, który pozyskawszy dodatkowo ponad 22 mln zł z różnych dostępnych
źródeł budżetowych i pozabudżetowych zrealizował wszystkie zaplanowane zadania w układzie rzeczowym oraz wprowadził wiele nowych zadań, pozytywnie odniosła się większość radnych. Poprawności i rzetelności sporządzonych sprawozdań pod względem formalno-rachunkowym nie kwestionowała też Regionalna Izba Obrachunkowa. Zaprezentowana jednak w dyskusji różnorodność stanowisk
znalazła odzwierciedlenie w końcowym głosowaniu, a mianowicie 14 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu, przeciw było 3 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
Poza rozpatrzeniem problematyki absolutoryjnej Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z oceną zasobów pomocy społecznej dla
powiatu płockiego. Zapoznała się też z realizacją projektu systemowego EFS w latach 2008-2012 oraz
planem działania na lata 2013-2014. Sprawozdania z ubiegłorocznej działalności przedłożyły również
wszystkie stałe Komisje Rady Powiatu. Podjęliśmy także szereg uchwał związanych z bieżącym funkcjonowaniem Powiatu, m.in. uchwalając: zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, udzielenie
pomocy finansowej, założenie z dniem 1 września 2013r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w Gąbinie oraz w Wyszogrodzie, nadanie statutu PCPR, zmianę nazwy Rodzinnego Domu Dziecka
nr 1 w Nowym Bronowie oraz zwiększenie zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Ponadto Rada Powiatu wygasiła mandat radnego powiatu
pana Tomasza Skorupskiego, wskutek złożenia przez niego pisemnego zrzeczenia się mandatu.
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XXI, XXII SESJA RADY POWIATU

Dyrektor PUP Iwona Sierocka informuje o realizacji zadań oraz
programów dot. przeciwdziałania bezrobociu w powiecie płockim w 2012 r.

Prezentacja Certyfikatu EuroRenoma przyznanego Starostwu Powiatowemu.
Od lewej: Członek Zarządu Lech Dąbrowski, Wicestarosta Jan Ciastek, Sekretarz
Powiatu Piotr Dyśkiewicz.

Prowadzenie obrad. Od lewej: Wiceprzewodniczący Rady Daniel Zaborowski,
Przewodniczący Rady Adam Sierocki.

Zarząd Powiatu w trakcie debaty absolutoryjnej. Od lewej: Członkowie Zarządu - Apolinary Gruszczyński, Tomasz Duda, Lech Dąbrowski, Starosta Michał
Boszko, Wicestarosta Jan Ciastek, Sekretarz Powiatu Piotr Dyśkiewicz, Skarbnik
Powiatu Maria Jakubowska.

Komisja Uchwał i Wniosków prezentuje treść projektów uchwał. Od lewej: Marek
Moderacki, Andrzej Samoraj- przewodniczący, Paweł Jakubowski.

Z sali obrad. Od lewej: Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji
podinsp. Mirosław Płoski, Z-ca Komendanta Miejskiego PSP Andrzej Smoleński,
Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Radosław Lewandowski, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Romuald
Ostrowski.

Podziękowania dla radnego Tomasza Skorupskiego za trzy kadencje wytrwałej
pracy na rzecz i dla dobra społeczności powiatu płockiego, w związku ze złożoną rezygnacją z mandatu radnego. Od lewej: Wiceprzewodniczący Rady Daniel
Zaborowski, Tomasz Skorupski, Przewodniczący Rady Adam Sierocki, Starosta
Płocki Michał Boszko.

Przekazanie podziękowań za współpracę z Radą i Zarządem Powiatu dla odchodzącego na emeryturę Z-cy Komendanta Miejskiego PSP Andrzeja Smoleńskiego.
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W POWIECIE
Jak realizowaliśmy kierunki działania w 2012 roku?

Zgodnie z przyjętą zasadą, na tegorocznej sesji absolutoryjnej
Zarząd Powiatu przedstawił do oceny Radnych Powiatu informację
z realizacji „Kierunków działania w 2012 roku” określonych, jako
priorytetowe w rozwoju życia gospodarczego i społecznego powiatu
płockiego.
W 2012 roku realizacja Kierunków działania dotyczyła głównie
bezrobocia, organizacji i funkcjonowania jednostek budżetowych
powiatu w sferze społecznej, stanu dróg powiatowych oraz zarządzania kryzysowego.
W zakresie aktywnej działalności prospołecznej dotyczącej
przede wszystkim łagodzenia skutków bezrobocia w powiecie
dysponowaliśmy instrumentami określonymi w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Bezpośredni wpływ na przeciwdziałanie bezrobociu mają subsydiowane programy rynku pracy finansowane z Funduszu Pracy i ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W 2012 roku na ten cel dysponowaliśmy kwotą 12.161.700,00 zł.
Tworząc nowe miejsca pracy przy udziale środków publicznych organizowaliśmy je w zakładach,
których wiarygodność na rynku pracy oceniana była z punktu widzenia wywiązywania się z obligatoryjnych płatności na rzecz Skarbu Państwa. Preferowano pracodawców deklarujących utrzymanie
dofinansowanych miejsc pracy na czas nieokreślony. W przypadku miejsc stażu w pierwszej kolejności
organizowane były u tych pracodawców, którzy deklarowali zatrudnienie bezrobotnego po zakończeniu stażu na okres minimum 5 miesięcy.
W ramach tych środków zaktywizowaliśmy łącznie 1918 osób bezrobotnych, i osiągnęliśmy następujące efekty: 872 miejsca staży, 109 miejsc w ramach prac interwencyjnych, 154 miejsc robót publicznych, 264 osób bezrobotnych zostało przeszkolonych, 302 osoby zostały skierowane na prace społecznie użyteczne, 47 osobom doposażono stanowiska pracy, 170 osobom udzielono jednorazowych
środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Tabela obrazująca efektywność zatrudnienia w ramach poszczególnych programów rynku pracy za 2012 roku:
Lp.

Nazwa programu

Liczba osób
bezrobotnych objętych programem

Osiągnięta
efektywność

1.

Prace interwencyjne

109

91%

2.

Staże

872

61%

3.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

170

100%

4.

Doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy

47

100%

5.

Szkolenia

264

31%

6.

Roboty publiczne

154

90%

7.

Prace społecznie użyteczne

302

24%

Jak wynika z analizy średnia efektywność działań wynosi 58,6%, czyli co druga osoba bezrobotna
po zakończeniu pracy subsydiowanej uzyskała dalsze zatrudnienie.
Od 1 stycznia 2008 roku realizowany jest projekt systemowy „Aktywny bezrobotny kapitałem
płockiej wsi” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego całkowita wartość w 2012
roku wyniosła 3 290 762,85 zł, z tego: kwota dofinansowania 2 797 148,43 zł, natomiast wkład własny
– 493 614,42 zł.
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W POWIECIE
Głównym celem tego projektu jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców powiatu
płockiego, w tym głównie „będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Założenia zostaną osiągnięte poprzez podjęcie działań mających na celu umożliwienie osobom bezrobotnym zdobycia doświadczenia zawodowego w wyniku uczestnictwa
w programie stażu oraz uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych w wyniku szkoleń.
Wsparcie w ramach projektu będzie również
skierowane na rozwój lokalnej przedsiębiorczości
i promowanie samozatrudnienia poprzez dofinansowanie pomysłów osób bezrobotnych
na własną firmę.
W 2012 roku wsparciem objęto 440 beneficjentów z terenu powiatu płockiego, którzy korzystali z pomocy doradcy zawodowego i pośrednika
pracy w celu podejmowania świadomych i samodzielnych decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawoSzkolenie w ramach Programu 50+ pilarz-drwal.
dowego.
Dzięki oferowanemu wsparciu 321 osób skorzystało ze stażu zawodowego, 60 osób uzupełniło lub
zmieniło swoje kwalifikacje zawodowe w wyniku szkoleń grupowych w 5 kierunkach, 2 osoby rozpoczęły szkolenia indywidualne, a 58 osób uzyskało wparcie w ramach programu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wśród nowopowstałych firm dominowały: usługi remontowo-budowlane, sprzątania, fryzjerskie oraz mechanika pojazdowa. Na terenie powiatu płockiego swoje
miejsce znalazły również usługi geodezyjne, elektroradiologiczne, renowacji antyków oraz wykonywanie dekoracji okiennych i innych dekoracji wnętrz.
Realizacja projektu odbywa się zgodnie z polityką równych szans, bowiem wszystkie przewidziane
w nich działania są ogólnie dostępne dla kobiet,
mężczyzn, osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich.
W 2012 roku kontynuowaliśmy realizację projektu, rozpoczętego 1 stycznia 2011 r., współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny „Szansa dla Ciebie – lepsza perspektywa dla
innych”, w którym uczestniczy 12 kluczowych
pracowników, w tym 9 pośredników pracy oraz 3
doradców zawodowych.
Doświadczenia wyniesione z realizacji poprzednich przedsięwzięć pokazały, iż zatrudnienie
Szkolenie w ramach Programu 50+
dodatkowego personelu przyczyniło się do bardzo
profesjonalne sprzątanie.
pozytywnego odbioru. pośrednictwo i doradztwo
stało się bardziej dostępne dla każdego zainteresowanego, wydłużył się czas przeznaczony na jednego
klienta, jakość świadczonych usług wzrosła i zwiększyła się efektywność.
Kontynuowaliśmy również wcześniej podjęte działanie w ramach trzyletniego projektu „Szansa dla
Ciebie – lepsza perspektywa dla innych”.
Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1 512 968 zł, z czego wkład własny wynosi 226 945 zł.
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W POWIECIE
Przystąpiliśmy w charakterze Partnera do projektu realizowanego przez Lidera - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku wraz z: firmą Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa oraz
Miejskim Urzędem Pracy w Płocku pn.: „Zielony
potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju
rynku pracy”.
Całkowita wartość projektu wynosi 2 737 900 zł
i jest to jednocześnie cała wartość pozyskanego
dofinansowania, z tego: 2012 r. - 757 600 zł, 2013 r.
Roboty publiczne w Wyszogrodzie.
- 1 024 400 zł, 2014 r. - 955 900 zł.
Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki
na terenie subregionu płockiego przyczyniającymi się do zwiększenia kwalifikacji i umiejętności osób
do 24 roku życia pozostających bez zatrudnienia do efektywnego podejmowania zatrudnienia.
W zakresie optymalizacji organizacji pracy
i funkcjonowania jednostek budżetowych powiatu
Szkolenie w zakresie obsługi koparko-ładowarki.
w obszarze oświaty i pomocy społecznej podejmowaliśmy szereg czynności dotyczących poprawy pracy i funkcjonowania Powiatowego Zespołu
Ekonomicznego Szkół. Zapewniliśmy stabilność zatrudnienia, w sposób umożliwiający wykonywanie
zadań. Pracownicy pogłębiali swoje umiejętności
zawodowe poprzez uczestniczenie w konferencjach
i szkoleniach. Trzy osoby spośród kadry posiadają
studia podyplomowe, w tym dwie w zakresie zamówień publicznych, jedna w zakresie prawa pracy ubezpieczeń społecznych, a w 2012 roku kolejna
podjęła studia podyplomowe na kierunku administracji.
Jednym z ważnych zadań Powiatu jest realizacja polityki państwa w zakresie pomocy społecznej.
Samorząd Powiatu Płockiego prowadzi 6 domów pomocy społecznej o łącznej liczbie 717 miejsc
stacjonarnych.
Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy prowadzenie i rozwój
infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Powiat płocki prowadzi jeden
powiatowy ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszogrodzie, dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i zaburzonych psychicznie, o statutowej liczbie 30 miejsc.
Na dzień 31 grudnia 2012 roku we wszystkich domach pomocy społecznej naszego powiatu przebywało 694 osób, w tym:
• w DPS Brwilno
– 114 mieszkańców, w tym dotowanych: 72 osób
• w DPS Goślice
– 143
„
w tym dotowanych: 121 osób
• w DPS Koszelew
– 127
„
w tym dotowanych: 49 osób
• w DPS Miszewo
– 190
„
w tym dotowanych: 120 osób
• w DPS Wyszogród
– 32
„
w tym dotowanych: 19 osób
• w DPS Zakrzewo
– 88
„
w tym dotowanych: 61 osób
Wszystkie domy pomocy społecznej powiatu płockiego świadczą zgodnie z poziomem obowiązujących standardów usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, a zakres i formy świadczonych
usług są dostosowywane do indywidualnych potrzeb poszczególnych mieszkańców.
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Stan zatrudnienia w domach pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 476 pracowników. Najbardziej liczną grupę stanowili pracownicy działów opiekuńczo - terapeutycznych
– 359 osób (76 % wszystkich zatrudnionych). Zatrudniony w domach pomocy społecznej personel
systematycznie podnosił swoje kwalifikacje. W 2012 roku 173 pracowników uczestniczyło w różnego
rodzaju szkoleniach oraz kursach resortowych. Liczba pracowników posiadających wykształcenie wyższe stanowiła 34% ogółu zatrudnionych.
Mimo, że domy pomocy społecznej naszego powiatu spełniają określone przepisami standardy
świadczonych usług osiągnięcia wymaganych standardów, w 2012 roku wykonywały szereg prac modernizacyjnych, remontowych oraz inwestycyjnych mających na celu poprawę i przede wszystkim
utrzymanie standardów.
Do rozwiązania pozostają bardzo trudne problemy społeczne dotyczące:
• doszacowania budżetów domów pomocy społecznej, co oznacza, że dotacja na mieszkańców przebywających na starych zasadach nie pokrywa kosztów ich utrzymania. Różnica pomiędzy kosztem
a środkami uzyskanymi z dotacji oraz odpłatność mieszkańców wynosi:
✓DPS Brwilno
– 260.260,00
✓DPS Nowe Miszewo
– 474.696,00
✓DPS Goślice
– 878.460,00
✓DPS Wyszogród
– 201.780,00
✓DPS Koszelew
– 289.872,00
✓DPS Zakrzewo
– 352. 080,00
• niskich płac pracowników (od 60 do 70% średniej krajowej),
• braku środków finansowych na obowiązkowe szkolenia kadry w zakresie bhp, sanitarne, wynikające ze standardów oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje,
• brak możliwości pozyskiwania środków z zewnątrz przez domy pomocy społecznej prowadzone
przez samorządy.
W zakresie przygotowania perspektywicznego programu budowy i remontów dróg powiatowych na lata 2012 – 2014 oraz modernizacji i remontów dróg w 2012 r. w oparciu o środki własne
i pozyskane fundusze pomocowe zrealizowaliśmy następujące zadania:
• remont drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo – Bulkowo,

Układanie warstwy wyrównawczej nawierzchni drogi powiatowej
na odcinku Rogozino-Bulkowo.

Ułożona warstwa wiążąca nawierzchni drogi powiatowej
Słupno-Białkowo.

• przebudowa przełomów ciężkich na drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo,
• remont mostu w miejscowości Brudzeń Duży w ciągu drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń
Duży – Karwosieki – Nowe Proboszczewice,
• remont drogi powiatowej nr 2982W Słubice – Piotrkówek,
• rozbiórka i odbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle
Polskie – Nowosiadło – Piotrkówek – Iłów w miejscowości Juliszew, Przebudowanie wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 5205W Płock (granica miasta) - Draganie - Proboszczewice
w miejscowości Nowe Trzepowo.
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Odbudowa i remonty dróg powiatowych ze środków własnych, funduszy pozyskanych na usuwanie
skutków powodzi oraz środków w ramach umów partnerskich z gminami kosztowała nas łącznie w 2012
roku blisko 2.868.000 zł. Zakupiliśmy kosiarki bijakowe o wartości 45.510,00 zł. Na bieżące remonty oraz
zimowe utrzymanie dróg wydaliśmy w 2012 roku ok.
1.672.331 zł., głównie na remonty cząstkowe, renowację rowów, odnowę oznakowania poziomego, usuwanie krzewów oraz koszenie traw i chwastów.
Wykonaliśmy również szereg czynności przygotoRemont drogi powiatowej Słubice-Piotrkówek.
wawczych, które polegały na regulowaniu stanów
prawnych nieruchomości poprzez: postępowania administracyjne, sądowe i czynności cywilno-prawne.
W wyniku dokonanych w 2012 r. działań pozyskano następujące nieruchomości przeznaczone
na drogi publiczne kategorii powiatowej:
• na terenie gminy Bodzanów – 3 działki o powierzchni łącznej 0,0460 ha,
• na terenie gminy Mała Wieś – 6 działek o powierzchni 0,1884 ha,
• na terenie gminy Brudzeń Duży – 2 działki o powierzchni 0,0625 ha,
• na terenie gminy Nowy Duninów 6 działek o powierzchni 0,1906 ha,
• na terenie gminy Stara Biała – 5 działek o powierzchni 0,2921 ha,
• na terenie gminy Gąbin – 38 działki o powierzchni 0,5196 ha,
• na terenie gminy Słupno – 9 działek o powierzchni 0,3183 ha,
• na terenie gminy Łąck – 5 działek o powierzchni 0,1998 ha,
• na terenie gminy Radzanowo - 2 działki o powierzchni 0,0786 ha.
Zdajemy sobie w pełni sprawę z konsekwencji zagrożeń, na jakie jest narażony nasz powiat ze względu na swoje położenie nad Wisłą jak i zlokalizowanych zakładów
o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowych (ORLEN, PERN, ORLEN – GAZ).
Istotnym przedsięwzięciem w zakresie zarządzania
kryzysowego w powiecie płockim jest przyjęty przez Zarząd Powiatu i realizowany wspólnie z partnerami zagranicznymi (z Włochami, Węgrami, Austriakami i Niemcami) projekt pn. ,,INARMA” – Operacyjne Zarządzanie
Kryzysem Wylewowym w skali podregionalnej, który jest
Odbudowany most w Juliszewie gm. Słubice
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
W ramach tego projektu Powiat Płocki opracował i wdrożył Zintegrowany System Alarmowania
i Obrony Ludności dla Doliny Iłowsko – Dobrzykowskiej dla gmin Gąbin i Słubice. Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Płocku wyposażono w serwer systemowy obsługujący oprogramowanie
Digitex CZK/IP oraz zainstalowano 6 szt. syren w gminnych punktach alarmowych na budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Juliszewie, Wiączeminie, Troszynie Polskim, Dobrzykowie, Piotrkowie i Wymyślu Polskim. Jest to system działający w sposób cyfrowy i radiowy, służący powiadamianiu
mieszkańców o nadchodzącym zagrożeniu.
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Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa ludności gmin Gąbin i Słubice w okresie od listopada
2011 r. do lutego 2012 r. przeprowadzono szkolenia wśród ludności cywilnej. Przeszkolono 1200
osób cywilnych. Edukacja społeczeństwa, jak również uświadamianie zagrożenia powodziowego jest
niezbędnym elementem ograniczania ryzyka.
W kwietniu 2012 r. w ramach zadań projektowych zorganizowano i przeprowadzono Ćwiczenia
Obrony Cywilnej.
System ostrzegawczy zrealizowany w ramach Projektu INARMA.
Zadania zrealizowane w 2012 roku w ramach
projektu INARMA przyczyniły się do stworzenia skutecznego narzędzia, które umożliwia podjęcie natychmiastowych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludności, zarówno na poziomie
gospodarczym jak i społecznym.
Ostatnim zadaniem w ramach realizowanego
projektu będzie wypracowana wspólnie z Instytutem
Meteorologii i Gospodarki Wodnej wizualizacja propagacji fali powodziowej powstałej na skutek przerwania obwałowania w miejscowościach najbardziej
narażonych na wystąpienie powodzi tj.: Świniarach,
Nowym Troszynie, Dobrzykowie, Arciechowie oraz
ujściu Bzury. Będzie to skuteczne narzędzie wykorzystywane w momencie wystąpienia potencjalnego
ryzyka zagrożenia powodziowego. Realizację projektu zakończyliśmy w kwietniu 2013 r.
Dalszemu wzbogacaniu form i metod działania
w obszarze zarządzania kryzysowego służyły prowadzone szkolenia i ćwiczenia. Uczestnikami tych Centralny System Ostrzegania w Starostwie Płockim połączony
przedsięwzięć byli wójtowie i burmistrzowie, pra- z 6 strażnicami OSP w powiecie.
cownicy urzędów gmin ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej, szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży, kierownictwo i pracownicy Starostwa Powiatowego i powiatowych
jednostek organizacyjnych.
Ważnym przedsięwzięciem praktycznego sprawdzenia i doskonalenia procedur wchodzących
w skład wykonywania zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego było przeprowadzone we wrześniu 2012 roku powiatowo – gminnego ćwiczenia pk. ,,Płomienny krąg – 2012”.
Głównym założeniem ćwiczenia było zgrywanie organów kierowania gmin – powiatu – województwa
i podległych im obsad osobowych oraz przygotowanie ich do kompleksowego wykonywania zadań
obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
W listopadzie 2012 r. Starostwo Powiatowe w Płocku wzięło udział w ćwiczeniu uzupełniającym
z zakresu zarządzania kryzysowego, którego zadaniem i celem było: sprawdzenie wojewódzkiego systemu
zarządzania kryzysowego, w szczególności procedur dotyczących zagrożeń środkami broni masowego
rażenia, współdziałania podmiotów i doskonalenia umiejętności szybkiej oceny zaistniałej sytuacji.
W ćwiczeniu wzięły udział: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa i urzędy centralne,
województwa: warmińsko – mazurskie i świętokrzyskie. Całość koordynowało Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa.
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W kwietniu 2012 roku przeprowadzone zostało ćwiczenie taktyczno – specjalne z zakresu reagowania kryzysowego. Głównym celem ćwiczenia było zgrywanie sił i środków oraz sprawdzenie i doskonalenie procedur współdziałania i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza
w relacjach siły zbrojne RP – wydzielone siły układu pozamilitarnego, z uwzględnieniem przygotowania
do wzmocnienia systemu obrony powietrznej na Euro 2012.
Przez cały ubiegły rok, raz w miesiącu, prowadzone były treningi radiowe w systemie ostrzegania ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami z powietrza.
W roku 2012 nie zanotowano na terenie powiatu płockiego zdarzeń niosących ze sobą zagrożenie życia
i zdrowia mieszkańców, poza zagrożeniem powodziowym. Przechodzenie fali wezbraniowej
na Wiśle na początku marca wymagało ogłoszenia najpierw pogotowia przeciwpowodziowego,
a następnie alarmu przeciwpowodziowego dla gmin nadwiślańskich.Wizytowaliśmy najbardziej zagrożone odcinki wałów przeciwpowodziowych, miejsca, które w szczególny sposób winny być monitorowane i zabezpieczone.
Zarząd Powiatu wspierał wszelkie działania prowadzące do zmniejszenia ryzyka występowania zdarzeń kryzysowych w naszym powiecie. Dotyczyło to w szczególności powodzi. Kierowane były wnioski
pod adresem Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa o zwiększenie środków finansowych na
usuwanie skutków powodzi oraz doposażenie służb
i straży w sprzęt do prowadzenia akcji ratunkowych.
Dzięki podejmowanym działaniom przez Marszałka Województwa i Wojewody Mazowieckiego w 2012 r. udało się nam praktycznie
zakończyć prace związane z usuwaniem skutków powodzi 2010 roku. Ogromne zaangażowanie dyrekcji i pracowników płockiego
oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Warszawie sprawiło,
że w ostatnich trzech latach poziom bezpieczeństwa powodziowego na terenie powiatu płockiego uległ poprawie. Jednak do pełnej satysfakcji
jest jeszcze daleko, ze względu na stan Zbiornika
Włocławskiego i Wisły w granicach powiatu płockiego. Rozrost licznych rezerwatów w obszarze Natura 2000 spowodował ogromne zmiany kierunku
przepływu wielkich wód oraz bardzo duży przyrost populacji bobrów i lisów dewastujących wały przy
wysokich stanach wód.
Na remonty wałów przeciwpowodziowych, pompowni, kanałów i innych budowli uszkodzonych
w czasie powodzi w 2010 roku wydatkowano w latach 2010 – 2012 łącznie kwotę 52 874 200 zł,
w tym na terenie powiatu płockiego 43 931 400 zł, z czego 11 938 600 zł w roku 2012.
W ramach robót zabezpieczających odbudowano m. in. 2 km wałów przeciwpowodziowych
w Świniarach, Dobrzykowie i Chmielewie, wyremontowano 3 pompownie – Dobrzyków I,
Dobrzyków II, Wiączemin, 5 przepustów wałowych, 73 km rzek i kanałów, około 14 km wałów
przeciwpowodziowych wzmocniono przesłoną bentonitowo – cementową o głębokości 7 – 12 m
oraz około 11 km skarp odwodnych wałów, najczęściej penetrowanych przez bobry, zabezpieczono
siatką ocynkowaną, ponadto 6 km wałów dogęszczono metodą impulsową. Cztery odcinki skarp odwodnych, uszkodzonych prze krę lodową łącznej długości 0,4 km, zabezpieczono narzutem kamiennym w płotkach. Wiele starań Zarząd Powiatu podejmował na rzecz kontynuowania pogłębiania Wisły.
W 2012 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie wykonał roboty umocnieniowe
w Rakowie, gm. Wyszogród polegające na zabezpieczeniu prawego brzegu Wisły. Roboty pogłębiarskie
prowadzone były w miejscowościach: Karolew, Popłacin, Brwilno i Dobrzyków.
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Występujące w ostatnim czasie na terenie
naszego kraju klęski żywiołowe spowodowały
olbrzymie straty i zniszczenia w gospodarce narodowej, jak również dostarczyły ogromu cierpień fizycznych i psychicznych ludziom przez
nie poszkodowanym. Uzmysłowiły nam także,
jak ważne jest właściwe przygotowanie władz
samorządowych i społeczności lokalnej do skutecznego im przeciwdziałania oraz łagodzenia
i likwidacji skutków ich ewentualnego wystąpienia.
Odbudowane wały przeciwpowodziowe w Świniarach.

W dniu 22 lutego 2011 r. zostało zawarte wielostronne porozumienie pod patronatem Wojewody Mazowieckiego w sprawie wykupu części gruntów rolnych o powierzchni 69,6340 ha położonych w Świniarach i Wiączeminie Polskim gm. Słubice. Grunty te uległy trwałej degradacji podczas
powodzi w 2010 r. W celu uniknięcia dalszych zagrożeń dla mieszkańców tych terenów podjęto inicjatywę wykupu nieruchomości
na rzecz Skarbu Państwa, a następnie ich zalesienia. W ten sposób z terenów zagrożonych powodzią
zostanie przesiedlona część mieszkańców, a grunty
zostaną przeznaczone na cele pozarolnicze (leśne).
W 2012 roku wykupiliśmy 16,314 ha ziemi
położonej w Świniarach oraz 22,648 ha na terenie
Wiączemina Polskiego, gm. Słubice. Pozostała
część gruntów została już wykupiona w 2011 roku.
Wiele kierunkowych zadań udało się nam zrealizować dzięki racjonalnemu gospodarowaniu środkami własnymi, jednakże wsparcie ze środków
zewnętrznych w ogromnym stopniu przyczyniło Zagrożone powodzią tereny gminy Słubice.
się do rozwiązania wielu problemów związanych zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej.

Skierowane przez nas aplikacje na realizację projektów spotkały się z akceptacją i wsparciem
finansowym. Źródła, z których otrzymaliśmy dofinansowanie to m.in.:
• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
7 016 591 zł,
• Ministerstwo Finansów
4 064 108 zł,
• Wojewoda Mazowiecki
2 822 845 zł,
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2 279 170 zł,
• Europejski Fundusz Społeczny
1 654 935 zł,
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1 909 428 zł,
• Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
44 580 zł.
Nasza skuteczność w pozyskiwaniu dodatkowych środków do budżetu przyniosła wymierne efekty
w poprawie stanu dróg powiatowych, łagodzenia skutków bezrobocia i klęsk powodziowych z 2010
roku, wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej, poprawie warunków życia mieszkańców
domów pomocy społecznej i warunków obsługi administracyjnej mieszkańców Ziemi Płockiej.
Pozyskane środki z różnych źródeł zewnętrznych stanowią prawie 25% dochodów uchwalonego
budżetu powiatu oraz funduszy celowych na 2012 rok.
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Starosta Płocki uhonorowany tytułem „Samorządowiec-Spółdzielca”
Starosta Płocki, Michał Boszko został uhonorowany
tytułem „Samorządowiec–Spółdzielca” przez Zarząd
Krajowej Rady Spółdzielczej oraz redakcję magazynu
„Tęcza Polska”.
Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu odbyła się 9 kwietnia 2013 r. w Sali Portretowej
Galerii Porczyńskich w Warszawie i patronował jej
Stanisław Rakoczy Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wizytą w powiecie płockim

26 kwietnia Powiat Płocki gościł Stanisława Kalembę, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Gospodarzem wizyty był Michał Boszko,
Starosta Płocki. Minister wizytę rozpoczął
od spotkania w Starostwie z przedstawicielami parlamentu i samorządu Ziemi Płockiej. W rozmowach o najważniejszych dla
regionu sprawach wzięli udział: Poseł Piotr
Zgorzelski, Wicestarosta Jan Ciastek, Przewodniczący Rady Powiatu Adam Sierocki,
członek Zarządu Powiatu Płockiego Tomasz
Duda, Przewodniczący Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Płockiego Zbigniew
Maruszewski, kierownik placówki terenowej KRUS w Płocku Jarosław Mioduski, kierownik biura terenowego ARiMR Andrzej Samoraj oraz Sekretarz Powiatu Płockiego Piotr Dyśkiewicz.
Kolejnym punktem ministerialnej wizyty był udział w otwarciu Hali Sportowej w Staroźrebach.
Odwiedził również gospodarstwo hodowli bydła mlecznego Romana Kołodziejskiego w Dziedzicach,
spotkał się z wójtem Józefem Rozkoszem i pracownikami gminy Bielsk.
W auli Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku odbył się wykład Ministra Stanisława
Kalemby, na który licznie przybyli burmistrzowie, wójtowie, samorządowcy i rolnicy z powiatu płockiego, a także powiatów ościennych. Minister szeroko omówił temat „Wspólna polityka rolna szansą rozwoju dla wsi i rolnictwa”.

Waldemar Pawlak, Poseł na Sejm
RP z wizytą w Płocku
17 kwietnia w Płocku gościł Waldemar
Pawlak, Poseł na Sejm RP. Dzień rozpoczął od
spotkania z Michałem Boszko, Starostą Płockim.
W rozmowie dotyczącej pracy samorządu i planów związanych z inwestycjami w powiecie
płockim uczestniczyli także: Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego, Adam Sierocki,
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członkowie Zarządu Powiatu Płockiego: Lech Dąbrowski, Apolinary Gruszczyński, Tomasz Duda oraz
Piotr Dyśkiewicz, Sekretarz Powiatu Płockiego.
W programie wizyty Posła w Płocku było także spotkanie z uczniami w Zespole Szkół Zawodowych
im. Marii Skłodowskiej Curie w Płocku „Elektryk”, gdzie wygłosił wykład na temat „Droga rozwoju
polskiej przedsiębiorczości – jak osiągnąć sukces w biznesie?” Odwiedził również Państwową Straż
Pożarną i spotkał się z lokalnymi biznesmenami zrzeszonymi w Płockiej Izbie Gospodarczej.

Płockie Targi Edukacyjne 2013

Wybór dalszej ścieżki edukacyjnej oraz
podniesienie swoich kwalifikacji to główne
założenia szóstej już edycji Płockich Targów
Edukacyjnych, które odbyły się 15 kwietnia
2013 r. na terenie Centrum Sportu i Rekreacji Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica
w Płocku. Tegorocznym Targom towarzyszyła
wizyta Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Seredyn.
Honorowy patronat sprawował Marszałek
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik,
Starosta Płocki Michał Boszko oraz Prezydent
Miasta Płocka Andrzej Nowakowski.
Na Targach prezentowane były oferty edukacyjne szkół publicznych i niepublicznych różnych szczebli, instytucji szkoleniowych oraz firm związanych z branżą edukacyjną. Oferta skierowana została
do młodzieży stojącej przed wyborem dalszego
kierunku nauki, ale również do wszystkich tych,
którzy byli zainteresowani podniesieniem bądź
zmianą swoich kwalifikacji. Swoje oferty szkoleniowe oraz edukacyjne przedstawiło jak co roku
wiele instytucji i szkół.
W Targach wzięło udział 67 wystawców,
w tym 22 szkoły wyższe z Płocka, Warszawy,
Przasnysza, Ciechanowa, Łodzi, Włocławka
i Pułtuska, 4 szkoły policealne, 24 szkoły średnie, 2 instytucje szkoleniowe, oraz 10 innych
instytucji związanych z edukacją.
Nieodłączną częścią Płockich Targów Edukacyjnych, podobnie jak w latach ubiegłych było, cieszące
się dużym zainteresowaniem dyktando z języka polskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponad
gimnazjalnych. Dla zwycięzców nagrody ufundowali: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam
Struzik, Starosta Płocki Michał Boszko oraz Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski.

Spotkanie zarządców dróg publicznych

Z inicjatywy Starosty Płockiego Michała Boszko 25 kwietnia, w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Płocku odbyło się cykliczne spotkanie przedstawicieli jednostek zarządzających drogami krajowymi,
wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi. Głównym tematem spotkania było omówienie zadań drogowych zrealizowanych w roku ubiegłym i przedstawienie planów inwestycyjnychna rok 2013.
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Podczas dyskusji uczestnicy spotkania szczególną uwagę zwrócili na stanowisko Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie likwidowania skutków kryzysowych zdarzeń na drodze
i wynikające obowiązki dla służb drogowych. Wicestarosta Płocki Jan Ciastek zaproponował opracowanie wspólnego stanowiska w tej sprawie, które zostanie przesłane do odpowiednich instytucji rządowych.
W spotkaniu udział wzięli: Zbigniew
Ostrowski dyrektor Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Wojciech Celmer kierownik
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Płocku, Mirosław Kaczmarek
dyrektor Rejonu Drogowego Gostynin-Płock MZDW w Warszawie, Członkowie Zarządu Powiatu w Płocku: Lech Dąbrowski, Apolinary Gruszczyński i Tomasz Duda, Marek
Antoszek dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, Marcin Błaszczyk dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Płocku, burmistrzowie oraz wójtowie gmin powiatu płockiego.

Święto 3 Maja

Uroczystości związane z obchodami 222 rocznicy uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji
rozpoczęła msza święta w Bazylice Katedralnej w intencji Ojczyzny.

Po wspólnej modlitwie złożone zostały wieńce na Płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. W imieniu
Powiatu Płockiego, hołd poległym bohaterom oddał Starosta Płocki Michał Boszko wraz z Przewodniczącym Rady Adamem Sierockim i członkiem Zarządu Lechem Dąbrowskim.
Uroczystościom towarzyszył Poczet Chorągwiany Powiatu Płockiego prezentowany przez Apolinarego Gruszczyńskiego, Daniela Zaborowskiego oraz Andrzeja Samoraja.

Międzynarodowy Dzień Strażaka

Druhny i druhowie 4 maja świętowali Międzynarodowy Dzień Strażaka, tradycyjnie obchodzony
w dniu, któremu patronuje Święty Florian. Starosta Płocki, Michał Boszko gratulował druhnom i druhom w Brodach, gm. Mała Wieś i Mijakowie, gm. Słupno.
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W intencji strażaków modlono się wspólnie w kościele w Orszymowie i w Święcieńcu. Najbardziej
zasłużeni zostali odznaczeni medalami. Uroczystości uświetniały Orkiestra Dęta z Rębowa i Gminna
Strażacka Orkiestra Dęta ze Słupna.

Dzień Strażaka był też okazją do złożenia gratulacji druhowi Eugeniuszowi Pstrągowskiemu, który obchodził swoje 90 urodziny i który nieprzerwanie od 1950 roku pozostaje prezesem OSP w Cekanowie.
Miejskie uroczystości z okazji Dnia Strażaka odbyły się 8 maja przed ratuszem w Płocku. W tym
dniu Płock czci powołanie do życia Towarzystwa Straży Ogniowej w Płocku w 1875 roku. Tak jak
w latach ubiegłych strażacy odebrali medale i wyróżnienia, zaprezentowali swój sprzęt, a czterech nowych druhów złożyło ślubowanie.

Strażakom gratulowali: Starosta Płocki Michał Boszko wraz z Przewodniczącym Rady Adamem
Sierockim, Wiceprezydent Płocka Krzysztof Izmajłowicz i Michał Twardy Dyrektor Delegatury Urzędu
Marszałkowskiego w Płocku.

Powiatowy Festiwal Zieleni

W sobotę i niedzielę (11-12 maja) Galeria Wisła w Płocku utonęła w kwiatach. Przed galerią i w jej
wnętrzu stanęło prawie 40 wystawców oferujących krzewy i kwiaty do ozdoby balkonu i ogrodu.

Strona nr

17

PROMOCJA POWIATU – KRONIKA WYDARZEŃ
Oficjalnego otwarcia Festiwalu dokonali Starosta Płocki Michał Boszko wraz z Managerem Galerii
Wisła Arturem Kozińskim.

W sobotę festiwalową scenę ożywiła Gminna Orkiestra Dęta z Łącka. Po niej serca publiczności
podbiły Dzieci Ziemi Łąckiej.
Do Galerii przyjeżdżały całe rodziny żeby kibicować „Promykom Lucienia”, Zespołowi Pieśni i Tańca ze Szczawina Kościelnego, Grzybowiankom, „Tańczącym Fryderykom” z Kobylnik i chórowi Złota
Jesień z Radzanowa.
Na Festiwal zorganizowany przez Starostę Płockiego zawitał uznany w Polsce artysta – rzeźbiarz
Marek Kałuża, który każdego chętnego uczył trudnej sztuki wydobywania życia z drewna.

Święto Samorządowców

Dzień Samorządu Terytorialnego ustanowiony w 2000 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
na Ziemi Płockiej obchodziliśmy po raz jedenasty.
W tym roku władze powiatu na dzień 17 maja zaprosiły gości i pracowników do Centrum Rekreacyjno – Szkoleniowego „Żawakol” w Gąbinie.
Gospodarze uroczystości Starosta Płocki Michał
Boszko i Przewodniczący Rady Powiatu Adam Sierocki złożyli życzenia wszystkim pracownikom samorządu terytorialnego. Do życzeń dołączył się Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Piotr
Zgorzelski, Poseł na Sejm RP oraz Katarzyna Góralska, Mazowiecki Wicekurator Oświaty.
Część oficjalną poprzedziła wspólna modlitwa
w intencji samorządu, w kościele p.w. świętego Mikołaja w Gąbinie, którą celebrował ksiądz kanonik Józef
Szczeciński.
Dzień samorządu, to święto demokracji, wyjątkowy dzień dla tych, którzy codziennie pracują
na rzecz mieszkańców swoich małych ojczyzn. To samorządy są miejscem narodzin najważniejszych
inicjatyw służących poprawie codziennego życia każdego z nas. W towarzyszącym nam pośpiechu nie
łatwo znaleźć czas dla przyjaciół. Święto samorządu jest wyjątkową okazją do tego by wreszcie porozmawiać, uścisnąć sobie ręce i podziękować. Dlatego też, już tradycyjnie podczas tej uroczystości Starosta Płocki i Przewodniczący Rady Powiatu wręczyli Medale „Zasłużony dla Powiatu Płockiego.”
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W tym roku w kategorii działalność samorządowa, medale otrzymali: Bogusław Jankowski, Zofia
Kujawa, Zbigniew Maruszewski i Halina Dąbrowska.
W kategorii działalność gospodarcza zostali wyróżnieni: Piotr Andrzejewski, Krzysztof Grabarczyk,
Mirosław Kaczmarek, Sławomir Pietrzak, Grzegorz Wereszczyński.
W kategorii działalność społeczna laureatami zostali Grzegorz Woźniak i Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału w Płocku. W kategorii działalność kulturalno – oświatowa i sportowa otrzymali: Leszek Majewski, Jan Owczuk, Wiesław Paszkiewicz.
Wśród odznaczonych znaleźli się również Starosta Płocki Michał Boszko, który uhonorowany został
Krzyżem za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych. Dekoracji dokonał Antoni Jelec Prezes Zarządu Powiatowego Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów
Politycznych.
Podczas uroczystości wręczono nagrody laureatom XIX edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy
o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza.
Do etapu powiatowego zakwalifikowało się 14 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięzcy
musieli wykazać się ogromną wiedzą, bowiem test był bardzo trudny. Składał się z dwóch części: wiadomości o samorządzie terytorialnym oraz z historii Mazowsza. Mając na względzie upowszechnianie
wiedzy i kultywowanie pamięci o ważnych dla Polski wydarzeniach nie zabrakło pytań związanych
z Powstaniem Styczniowym i Zygmuntem Padlewskim – Naczelnikiem Powstania w województwie
płockim w związku z obchodami 150. rocznicy egzekucji w Płocku.
Laureatami XIX edycji Konkursu zostali:
• I miejsce – Paulina Józwik– uczennica Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, opiekun Pani
Elżbieta Sztygiel,
• II miejsce – Beata Baumgetner uczennica Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, opiekun
Pani Zenona Markiewicz,
• III miejsce - Michał Piotrowski - uczeń Zespołu Szkół
im. L. Bergerowej w Płocku, opiekun Pani Zdzisława
Rycyk – Lubaś.
Laureaci wraz z opiekunami otrzymali bardzo wartościowe nagrody ufundowane przez: Starostę Płockiego
Michała Boszko, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Posła Piotra Zgorzelskiego, Rektora Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku
prof. dr hab inż. Zbigniewa Kruszewskiego, Prorektora
Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku prof. dr hab. inż. Janusza Zielińskiego, Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Wojciecha Krzewskiego, Prezesa Firmy H. W. Pietrzak – Holding Sławomira
Pietrzaka, Prezesa Banku Spółdzielczego w Starej Białej
Włodzimierza Żeberkiewicza, Dyrektora Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Warszawie Jarosława Zaronia, Redaktora Naczelnego
„Tygodnika Płockiego” Tomasza Szatkowskiego, Prezesa
Zakładu Produkcyjno-Handlowego „Żawakol” w Gąbinie Andrzeja Żabkę, Prezesa Zarządu „Olewnik Ser-
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wis” w Drobinie Lecha Mikołajewskiego, Prezesa Zakładu Przetwórstwa Mięsa „Peklimar” Bogusława
Strześniewskiego, właściciela Zakładu Masarskiego „Danko” w Gąbinie Lecha Puternickiego, właścicieli
Zakładu Produkcyjno–Handlowo–Usługowego „SŁAWPOL” Małgorzatę i Sławomira Kalinowskich,
właściciela Firmy Produkcyjno-Handlowej „Mico” Collection w Gąbinie Tadeusza Tomczaka oraz
Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Gąbinie Jadwigę Garstkę.
Na zakończenie części oficjalnej dla gości wystąpił Filip Drętkiewicz uczeń V Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej w Płocku oraz Monika Tyburska, absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku,
uczestniczka muzycznego show „The Voice of Poland”. Młodym artystom akompaniował prof. Tomasz
Zgorzelski z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Płocku.
Powiatowe święto Samorządu Terytorialnego zakończył grill i wspólna zabawa.

Promocja powiatu w Warszawie

W tym roku 18 maja, jak zwykle, prezentował się powiat płocki na IV edycji promocyjno-edukacyjnego Pikniku „Odkryj
Mazowsze” w siedzibie Wyższej Szkoły
Ekonomicznej ALMAMER w Warszawie.
Uczelnia kształci kadry w zakresie turystyki
i aktywnie przyczynia się do promocji Mazowsza, jako miejsce wypoczynku weekendowego i urlopowego.
Impreza przebiegała pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.
Maria i Jerzy Kopczyńscy - twórcy ludowi ze Zdziara Wielkiego z wielkim zaangażowaniem opowiadali
o urokach płockiej ziemi w rozmowach ze zwiedzającymi i na scenie głównej. Nasze stanowisko budziło duże zainteresowanie a rozmówcy otrzymali powiatowe materiały informacyjno-promocyjne oraz
deklarowali chęć odwiedzenia urokliwych terenów naszego powiatu.

Dwa nowe samochody dla osób niepełnosprawnych z Nowego Miszewa

Michał Boszko, Starosta Płocki wraz
z przedstawicielami PCPR odebrał 29 maja
dwa specjalistyczne, doskonale wyposażone
samochody do przewozu osób niepełnosprawnych.
Samochody marki Ford Transit kosztowały prawie 240 tysięcy złotych z czego 40%
sfinansował PFRON w ramach Programu
wyrównywania różnic między regionami II.
Dziewięcioosobowe samochody przystosowane do przewożenia osób niepełnosprawnych pojechały do Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie.
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Gmina BIELSK
Festyn rodzinny

W dniu 1 czerwca na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bielsku odbył się Festyn Rodzinny
z okazji uroczystości Dnia Dziecka pod patronatem Wójta Gminy Bielsk Józefa Jerzego Rozkosza.
W pikniku wzięło blisko 200 dzieci. Organizatorzy przygotowali mnóstwo niesamowitych atrakcji: konkursy, upominki,
darmowy poczęstunek oraz darmowy wstęp na dmuchane
zjeżdżalnie i trampoliny. Nie mogło tam również zabraknąć
kolorowych postaci, wesołych klownów, którzy samą obecnością rozweselali twarze naszych milusińskich.
Po raz kolejny nie zawiodła Ochotnicza Straż Pożarna
z Bielska – dzieci, pod wodzą druhny Pani Jadwigi Cyrankowskiej, mogły spotkać się ze strażakami, wziąć udział w konkursach strażackich, przymierzyć stroje koszarowe oraz wziąć
udział w przejażdżce wozem strażackim. Możliwość włączenia
syreny w wozie sprawiła radość zarówno tym młodszym jak
i starszym.
Do organizacji Dnia Dziecka włączył się również bielski oddział Banku Spółdzielczego VISTULA.
Żadne dziecko nie mogło opuścić festynu bez ,,wymalowanej’’ twarzy. Swoje dzieła na twarzach dzieci
wykonywała Pani Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielsku Karolina Piechowska wraz
z pracownikami.
W trakcie pikniku został rozstrzygnięty konkurs
na najlepszy latawiec pn. ,,Bliżej chmur” realizowany
zgodnie z założeniami Programu Integracji Młodzieży Gminy Bielsk w ramach projektu ,,Decydujmy
Razem”. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie był Wójt Gminy Bielsk oraz Zespół ds. Partycypacji
Publicznej w Bielsku, w skład którego wchodzą: Magdalena Słomska – Chylińska, Maria Lewandowska, Magdalena Woja, Aneta Marczewska i Mariusz Chyliński.
Laureatami konkursu zostali:
• I miejsce – Sebastian Lorenc
• II miejsce – Natalia Luśniewska
• III miejsce – Klaudia Majewska, Dominika Wojciechowska, Dawid Twardowski, Oliwia Bieńkowska, Kinga Mioduszewska (praca zespołowa).
Zorganizowanie tego wspaniałego Dnia dla Dzieci wymagało nie tylko dużej pracy i wysiłku ze strony
organizatorów ale także życzliwości i pomocy wielu firm, instytucji i osób z terenu naszej gminy.
Dziękujemy zatem wszystkim sponsorom i darczyńcom, którzy przyczynili się do powstania niesamowitych wrażeń naszych dzieci. A wśród nich znaleźli się: Państwo Hanna i Jerzy Nadratowscy, Piekarnia
Mechaniczna Krystyna i Piotr Albrechczyńscy, ,,Firma Grahamka” Zągoty, Firma ,,Promyk” Zbigniew
Sadowski, Vice Prezes LKS Zryw Pan Wiesław Linowski, Radni Rady Gminy Bielsk, SKOK Polska
oddział Płock, Gabinet Neurologopedyczny LOGOVITA z Płocka.
Szczególne podziękowania należą się głównemu organizatorowi pikniku Wójtowi Józefowi
Jerzemu Rozkoszowi, który sprawił, że w pamięci dzieci na długo pozostaną wspomnienia
z sobotniego festynu.
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Gmina BODZANÓW

Milionowa inwestycja w Gminie Bodzanów

Gmina Bodzanów rozpoczyna realizację zadania p.n. ,,Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo
– etap I”. Całkowita wartość projektu wynosi 10 909 571,13 zł.
Dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w wysokości
8 942 503,46 zł powstanie nowoczesny kompleks sportowo - oświatowy podnoszący jakość infrastruktury edukacyjnej.
Pierwszy etap projektu ,obejmuje następujące elementy:
• budowę budynku Przedszkola Samorządowego w Bodzanowie,
• wykonanie i modernizacja kotłowni na potrzeby kompleksu sportowo – oświatowego,
• wykonanie nawierzchni dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie objętym opracowaniem,
• wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu objętym opracowaniem,
• zagospodarowanie terenu objętego opracowaniem wraz z wykonaniem nasadzeń roślin,
• wykonanie przyłącza sieci zewnętrznych.
Kompleksowa realizacja projektu stworzy dzieciom i młodzieży z terenu gminy Bodzanów
odpowiednie warunki do nauki, sportu i rekreacji. Uzupełnienie braków w infrastrukturze edukacyjnej i sportowej przyczyni się do wyeliminowania podstawowych barier w dostępie do przestrzeni edukacyjno-sportowej.
Gmina dąży do poprawy stanu infrastruktury edukacyjnej na swoim terenie, w tym również sportowej, tak aby zostały stworzone warunki dla zdrowego rozwoju społecznego dzieci i młodzieży. Nowoczesna infrastruktura sportowa pobudzi chęć do aktywnego spędzania czasu wolnego, a nauczyciele
zyskają warunki i argumenty do poszerzenia oferty pracy z dziećmi i młodzieżą.
Ukierunkowanie na prozdrowotny tryb życia powinien ograniczyć patologiczne zachowania dzieci
i młodzieży poprzez pokazanie jej możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.

Jarmark Norbertański

26 maja mieszkańcy gminy Bodzanów, goście oraz wszyscy wystawcy uczestniczyli w IX Jarmarku
Norbertańskim, który odbył się na historycznym rynku w Bodzanowie. Wydarzenie to było połączone
z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka i zapewne na długo pozostanie w pamięci.
Historia zjazdów handlowych w Bodzanowie zaczęła się na długo przed jego lokacją. Będąc osadą
targową, został przekazany w końcu XII w. Norbertanom z Płocka. To dzięki ich zabiegom otrzymał
w 1351 roku prawa miejskie jako czternaste miasto na Mazowszu. Przez prawie pięćdziesiąt lat pozostawał jedynym miastem między Płockiem a Warszawą na ruchliwym szlaku handlowym z północy na południe i zachodu na wschód. Jego znaczenie zaczęło maleć wraz z pojawieniem się kolejnych ośrodków miejskich. Próbą poprawy dochodów mieszczan Bodzanowa było nadanie
w 1415 r. przez księcia Janusza I prawa organizowania jarmarków na Zielone Świątki. Dni jarmarczne
ożywiały całą okolicę i rozpoczynały się biciem dzwonów. Miejscowym mieszkańcom dawały wzrost obrotu własnymi towarami oraz zyski z opłat ściąganych od przybyłych. Jednocześnie
odbywały się tu targi, które stanowiły rynek lokalny i gromadziły ludność z najbliższych okolic.
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Dzisiejsze targi, jarmarki „Bodzanowskie”, należą do największych na północnym Mazowszu.
W każdą środę swoje stragany rozkłada ponad pięciuset kupców, a z okolicznych, dalszych gmin przybywa kilka tysięcy potencjalnych nabywców. Dawno już rozstawiane kramy przestały się mieścić
w zabytkowym czworobocznym rynku. Dlatego władze gminy wyznaczają coraz to nowe miejsca dla
przyjeżdżających handlowców. Ta tradycja jest nieodłącznym bogactwem miejscowej kultury, podobnie jak sam zabytkowy rynek, pokryty starym brukiem i otoczony zabytkową zabudową z gotyckim
kościołem. Obecnie zamierzamy wzbogacić tę tradycję. Wykorzystując posiadane doświadczenie chcemy przywrócić zapomniany jarmark w czasie Zielonych Świątek i w odróżnieniu od tych odbywanych
raz w miesiącu, nadać mu bardziej historyczny charakter, łącząc funkcję handlową z klimatem barwnego widowiska, tak jak bywało w dawnych czasach.

Tegoroczny Jarmark Norbertański patronatem objął Starosta Płocki Michał Boszko oraz Wójt Gminy Bodzanów Grażyna Pietrzak.
Wzięło w nim udział ponad pięćdziesięciu wystawców z całej Polski. Dużą atrakcją było wesołe
miasteczko. Pod ogromnym wrażeniem wszyscy obserwowali występy szkół i domów pomocy społecznej. Starosta Michał Boszko ufundował słodycze. Razem z Panią Wójt i „Bodzanem” częstowali wszystkich uczestników. Jarmark zakończył występ zespołu „3+1”.
Chciałbym serdecznie podziękować Staroście Michałowi Boszko, Wójtowi Gminy Bodzanów
Grażynie Pietrzak, za dofinansowanie jarmarku, a Przewodniczącemu Rady Gminy Januszowi Janowskiemu za pomoc w przygotowaniu. Szczególnie dziękuję Dyrektorowi Zakładu Komunalnego Arkadiuszowi Mękarskiemu, jego pracownikom i pracownikom GOPS w Bodzanowie za przyrządzenie
pysznych potraw, pracownikom Gminnego Centrum Kultury i Sportu za dokumentację fotograficzną
oraz szkołom i domom pomocy za piękne prace i stoiska. Oddzielne podziękowanie należą się Panu
Jarosławowi Malarskiemu, prowadzącemu jarmark.
Andrzej Kuliński
Radny Powiatu Płockiego

Gmina Bulkowo

Projekt „Do Przedszkola”

W dniu 8 stycznia 2013 roku Gmina Bulkowo podpisała
umowę partnerstwa z Fundacją Edukacji Przedszkolnej
z Wrocławia oraz gminami: Sierpc i Potworów na realizację
projektu pod nazwą „Do przedszkola”. Umowa ta była dokumentem wymaganym do podpisania umowy o otrzymanie dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach”.

Punkt przedszkolny w Blichowie.
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W ramach projektu na terenie naszej gminy od dnia 2 marca 2013 roku działają 3 punkty przedszkolne w miejscowościach: Blichowo, Włóki i Worowice. Projekt będzie trwał do 30 czerwca 2015 r.
Po jego zakończeniu Gmina zadeklarowała kontynuację przedsięwzięcia przez 24 miesiące. Punkty
mogą przyjąć łącznie 45 dzieci w wieku 3 do 5 lat.
Na realizację w/w projektu Lider - Fundacja Edukacji Przedszkolnej z Wrocławia, oraz partnerzy:
Gmina Bulkowo, Sierpc i Potworów, otrzymały łącznie dofinansowanie w kwocie 1 831 500,01 zł.
Gmina Bulkowo w ramach projektu wnosi wkład własny w formie niefinansowej, głównie w postaci
ogrzanych i oświetlonych sal.
Punkty przedszkolne funkcjonują 5 dni w tygodniu po pięć godzin. Blichowo i Worowice w godz.
9:00-14:00, Włóki w godz. 8:00-13:00.
W ramach projektu w każdym punkcie zostały zatrudnione przez Lidera 2 osoby – nauczyciel
i pomoc nauczyciela. Łącznie 6 osób z terenu Gminy Bulkowo. Dzieci mają zapewnioną możliwość
korzystania z pomocy psychologa i logopedy. W projekcie zaplanowane są także spotkania – warsztaty,
dla rodziców z zakresu psychologii, logopedii oraz równości płci.
Biuro projektu jest zlokalizowane na terenie Gminy Bulkowo. Gmina otrzymała środki na adaptację
pomieszczeń oraz na zakup umeblowania i zabawek.

Gmina BRUDZEŃ DUŻY

Mazowiecka Szwajcaria na sportowo

W Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brudzeń Duży, który 1 czerwca 2013 r. odbył się
w Główinie pierwsze miejsce zajęła drużyna ze szkoły w Brudzeniu Dużym. W finale pokonali zespół
z Sobowa 5:0. W meczu o trzecie miejsce, po zaciętym spotkaniu reprezentacja szkoły podstawowej
w Myśliborzycach pokonała Siecień rzutami karnymi 3:1, w regulaminowym czasie było 3:3. Najlepszym piłkarzem wybrano Bartka Kisielewskiego reprezentującego Siecień. Najlepszym strzelcem
został zdobywca 8 bramek Jakub Jankowski (Brudzeń Duży), a bramkarzem Miłosz Pietrkiewicz
(Brudzeń Duży). Zwycięzcy we wszystkich kategoriach, poza pucharami, dostali również piłki. Turniej
cieszył się sporym zainteresowaniem i organizatorzy chcą w kolejnym Dniu Dziecka ponownie zorganizować imprezę. Organizatorami Turnieju byli Ludowy Klub Sportowy Wisła Główina–Sobowo i Urząd Gminy Brudzeń Duży.
20 kwietnia w Janoszycach odbył się II Duathlon po Mazowieckiej Szwajcarii. W zawodach startowali między innymi
zawodnicy z: Płocka, Warszawy, Malborka, Łodzi i Olsztyna.
W klasyfikacji generalnej zwyciężył Marcin Waniewski reprezentujący TRI Bike Academy Team z Malborka przed Damianem Lewandowskim z PTT Delta Płock i Piotrem Bregierem Akademia Ruchu Płock. W poszczególnych kategoriach
wygrywali: M1 (do 29lat) Piotr Jarzyński z Płocka, M2 (30-39 lat)
Daniel Żołek PTT Delta Płock, M3 (40-49lat) Wiesław Rybicki z Płocka a w M4 (ponad 49lat) Robert Kuna z Milanówka.
W kategorii generalnej kobiet zwyciężyła Małgorzata Szczerbińska z MKS Triathlon Malbork przed Aleksandrą Siwczuk z Olsztyna i Katarzyną Jankowską z 12tri.pl Warszawa.
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Przed duathlonem tradycyjnie odbył się VI Amatorski Przełajowy Wyścig Rowerowy po Brudzeńskim Parku Krajobrazowym. Ze względu na trudy trasy każdy uczestnik wyścigu zasługuje na wyjątkowe wyróżnienie. Wszyscy zawodnicy rywalizujący w kategorii „szkoły podstawowe” otrzymali specjalne
medale ukończenia zawodów. Wśród najmłodszych w kategorii „chłopcy” wyraźnie zwyciężył Szymon
Bregier przed Jakubem Trzuskowskim i Adamem
Gapińskim. Wśród dziewcząt Paula Krajewska przed
Aleksandrą Balcerowską i Natalią Kołowrocką.
W kategorii „gimnazja” triumfowali: wśród chłopców:
Mateusz Gerwatowski przed Dariuszem Borowskim i Łukaszem Banaszkiewiczem, wśród dziewcząt
Małgorzata Ratkowska przed Weroniką Rosińską
i Małgorzatą Kisielewską. Najlepszy w kategorii open
okazał się Piotr Bregier przed Łukaszem Ciepłuchą
i Rafałem Karkowskim. Na wyróżnienie zasługuje
także Anna Krajewska, która jako jedyna kobieta
wystartowała w tej kategorii i mimo problemów ze sprzętem ukończyła ten trudny wyścig. Bezkonkurencyjny w kategorii weteranów był Sławomir Lasota. Drugie i trzecie miejsce zdobyli odpowiednio:
Ryszard Chrzanowski i Stanisław Grabarczyk.

Miasto i Gmina DROBIN

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W Urzędzie Miasta i Gminy Drobin, 11 maja, odbyła się uroczystość wręczenia medali za 50-lecie
pożycia małżeńskiego. W Sali Konferencyjnej spotkały się świętujące pary z władzami Miasta i Gminy.
Zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed pół wiekiem rodziny
doceniony został przez nasze władze państwowe. Dowodem tego są przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalne odznaczenia – medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Aktu dekoracji
dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Sławomir Wiśniewski z Przewodniczącym Rady Adamem
Zbigniewem Kłosińskim oraz Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Barbarą Jeżewską. Było to wyjątkowe spotkanie, które potwierdza i pokazuje, że prawdziwa miłość pozwala przetrwać najtrudniejszą
i najdłuższą próbę czasu. Od Was Szanowni Jubilaci, możemy uczyć się kochać i kształtować rodzinę.
Jubileuszowe medale odebrali:
• Jadwiga i Rajmund Cecelscy
• Jadwiga i Stefan Góreccy
• Krystyna i Janusz Góreccy
• Zuzanna i Stanisław Kraszewscy
• Jadwiga i Jan Kwiatkowscy
• Janina i Czesław Matusiak
• Janina i Zdzisław Osińscy
• Jadwiga i Józef Rakowscy
Po części oficjalnej uroczystego wręczenia medali oraz kwiatów świętującym parom odbyła się część artystyczna w wykonaniu zespołu The Brothers Group z Drobina oraz poczęstunek.
Jeszcze raz składamy Dostojnym Jubilatom serdeczne gratulacje połączone z życzeniami zdrowia,
szczęścia, wzajemnej miłości oraz długich lat trwania Waszego związku. Niech jesień Waszego życia opromienia zdrowie i radość rodzinną…
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Pani Cecylia Jankowska z Siemienia, gm. Drobin na początku stycznia 2013
roku ukończyła 100 lat

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Drobinie Barbara Jeżewska w imieniu Burmistrza Miasta
i Gminy Drobin złożyła Dostojnej Jubilatce serdeczne gratulacje oraz najpiękniejsze życzenia przeżycia
kolejnych lat w zdrowiu, spokoju i szczęściu rodzinnym. Dodatkiem do serdecznych życzeń był kosz
czerwonych róż, list pamiątkowy oraz upominek.
Z kwiatami i listem gratulacyjnym do Pani Cecylii przybyła również delegacja z Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w Płocku.

W miłej i rodzinnej atmosferze wszyscy razem wznieśli toast za Jubilatkę i skosztowali pysznego tortu.
Były uściski, gratulacje, życzenia, trochę wspomnień rodzinnych i łzy wzruszenia.
Zapewne ten uroczysty dzień stanie się pięknym wspomnieniem dla Pani Cecylii, bardzo licznej
rodziny, przybyłych gości, a także całej społeczności gminnej.

Gmina ŁĄCK

Budowa kanalizacji w gminie Łąck

Trwają prace przy budowie kanalizacji na terenie wsi wokół jeziora Zdworskiego. Tempo robót jest
zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji określonym w umowie o dotację. Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków jest realizowana przez gminę w ramach projektu
pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego
w Gminie Łąck – etap I”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013. Wysokość dofinansowania wynosi 11 589 845,51 PLN.

Przewiert przez drogę w Zaździerzu
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Niwelacja terenu w Koszelówce

fot. UG Łąck
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Wójt Gminy Zbigniew Białecki podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych pn.: „Budowa
gminnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym
w miejscowościach: Zaździerz, Matyldów, Koszelówka, Zofiówka” w dniu 19.09.2012 r. Gmina plac
budowy przekazała firmie już we wrześniu, a w październiku zostały wykonane pierwsze wykopy pod
budowę kanalizacji w Zaździerzu.
Do końca maja 2013 r. wykonano ok. 8 km sieci kanalizacyjnej. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę robót tj. Konsorcjum firm Hydropol i Bango. Wykonawca zaplanował w tym roku, że do końca lipca zostanie zakończona budowa kanalizacji w Zaździerzu.
Od lipca do listopada będą trwały prace przy budowie sieci w Matyldowie, prace w Zofiówce zakończą
się w czerwcu, natomiast w Koszelówce będą prowadzone do września. Łączna długość planowanej
do budowy kanalizacji sanitarnej wynosi 12 803 m. Równolegle z budową sieci kanalizacyjnej prowadzona jest budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 200 m3/d w Zaździerzu. Jej zakończenie
oraz rozruch zaplanowano na maj 2014 roku. Wtedy też do oczyszczalni dopłyną ścieki z budynków
zlokalizowanych na terenie wymienionych wsi. Do tego czasu właściciele poszczególnych posesji
będą zobowiązani wykonać przyłącza kanalizacyjne do wybudowanego kolektora. Gmina z własnych
środków pokryła za właścicieli koszty opracowania dokumentacji technicznej budowy przyłączy oraz
dopełniła wszelkich formalności w zakresie uzgodnień technicznych i prawnych. Na budowę przyłączy
udało się pozyskać dotację z NFOŚiGW.

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Matyldowie

fot. UG Łąck

Odwodnienie wykopów w Matyldowie.

fot. UG Łąck

Dzięki realizacji tej inwestycji na części terenu wokół Jeziora Zdworskiego nastąpi likwidacja
nieszczelnych zbiorników bezodpływowych i skierowanie ścieków (w ilości średnio 27 713 m3/rok) do
oczyszczalni. Dzięki realizacji projektu do kanalizacji sanitarnej podłączone zostaną posesje z terenu
Zofiówki, Koszelówki, Matyldowa i Zaździerza (420 osób) oraz działki letniskowe (174 osoby – turyści).
Ponadto na oczyszczalnię trafią ścieki w ilości 8 312 m3/rok pochodzące z działalności produkcyjnej
i usług funkcjonujących na obszarze realizacji projektu. Inwestycja jest tym bardziej istotna, gdyż
w dalszej perspektywie umożliwi podłączenie do sieci kanalizacyjnej kolejnych posesji z tego obszaru.

Gmina MAŁA WIEŚ

19 kwietnia 2013r. to data, która w zapisze się w historii
Szkoły Podstawowej w Podgórzu. O godzinie 11.30 rozpoczęła się ceremonia otwarcia XV Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej, po której odbył się finał sztafetowych biegów przełajowych. Na początku uroczysta
defilada w rytm Marsza Radeckiego poprowadziła ok. 600
zawodników na boisko szkolne, gdzie uczniowie naszej szkoły
wspierani przez Gminny Ośrodek Kultury w Małej Wsi zaprezentowali artystyczny pokaz sportowych umiejętności.
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Gromkie, wielokrotne brawa towarzyszyły udanym występom. Następnie Pan Andrzej Barciński Wójt
Gminy Mała Wieś - gospodarz imprezy, przyjął meldunek o gotowości uczestników do rozegrania
XV Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej od przedstawiciela Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego
Związku Sportowego Pana Wojciecha Lewandowskiego, po czym dokonał otwarcia zawodów i powitania gości. Życzenia zwycięstwa dla najlepszych i gratulacje dla nauczycieli i trenerów przekazał Pan Jan
Dorosiewicz Prezes Szkolnego Związku Sportowego Warszawy i Województwa Mazowieckiego.
Przy dźwiękach Hymnu Olimpijskiego na wysoki maszt dumnie powędrowała Flaga Olimpijska.
Zawodnicy i sędziowie złożyli ślubowania, a Znicz XV Mazowieckich IMS zapalił wielokrotny medalista biegów przełajowych, absolwent Szkoły Podstawowej w Podgórzu Piotr Ząbek. O 11.50 w rytm
wcześniej wspomnianego marsza zawodnicy, opiekunowie i goście przemaszerowali na piękne, leśne,
przyszkolne tereny gdzie rozpoczęła się rywalizacja najlepszych na Mazowszu drużyn szkolnych w sztafetowych biegach przełajowych. Bohaterami imprezy byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z 8 rejonów województwa mazowieckiego: Ciechanowa,
Legionowa, Ostrołęki, Radomia, Siedlec, Sochaczewa, Warszawy oraz drużyna gospodarzy z Płocka.
Wszystkie startujące drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwyciężcy piękne puchary i oryginalne medale Igrzysk.
Składam serdeczne podziękowania Panu Andrzejowi Barcińskiemu, Wójtowi Gminy Mała Wieś, Panu Wojciechowi
Lewandowskiemu członkowi Zarządu Płockiego Szkolnego
Związku Sportowego, Panu Markowi Szczurowskiemu i Pani
Beacie Ostrowskiej nauczycielom SP Podgórze, Pani Elżbiecie Śmigielskiej kierownikowi GOK, uczniom
klasy IV, V, VI, pozostałym nauczycielom i pracownikom szkoły, rodzicom, strażakom i ratownikom
medycznym z OSP z Małej Wsi, Podgórza i Zakrzewa, opiece medycznej z PZOZ z Małej Wsi, kierownictwu i pracownikom ZGKiM oraz gminy za pomoc w przygotowaniu i rzeprowadzeniu Igrzysk.

Gmina DUNINÓW

Iwona Sobótko
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podgórzu

Gmina Nowy Duninów - kolebka polskiego przemysłu, dziś miejsce
wypoczynku. Wakacje w gminie Nowy Duninów
Najbardziej zalesiony, rozpościerający się wzdłuż Wisły obszar na mapie powiatu płockiego, to gmina Nowy
Duninów. Głównym jej walorem jest położenie geograficzne – nad Zalewem Włocławskim, z jeziorami ukrytymi wśród lasów Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz urozmaicona rzeźba terenu, interesujący pod względem krajoznawczym szlak wodny Skrwy Lewej i rezerwaty przyrody.
14 % powierzchni gminy to grunty orne, kolejne 5% stanowią pastwiska. Zaledwie 20 gospodarstw rolnych
dysponuje powierzchnią powyżej 20 ha, kolejne 37 to gospodarstwa o powierzchni od 10 - 20 ha. Pozostałe (794) gospodarstwa mają mniej niż 10 ha. Z powyższego jasno wynika,
że rolnictwo nie jest domeną gminy. Przemysł na pewno też
nie ma tu szans rozwoju (70 % gminy to lasy wchodzące
w skład GWPK). Za to usługi turystyczne jak najbardziej.
Takich miejsc jak „nasza Duninowska Ziemia” jest niewiele
w centralnej Polsce. Nie bez kozery gmina Nowy Duninów
Odrestaurowane stawy w zabytkowym zespole pałacowo –
nazywana jest „Zielono – błękitną Perłą Mazowsza”.
parkowym w Nowym Duninowie. W tle zameczek neogotycki.
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Blasku dodają jej dwa ważne, także w kontekście historii rozwoju przemysłu polskiego ośrodki:
Nowy Duninów z okolicznymi miejscowościami – w XIX w.: majątek Duninów (jako własność
Ike Duninowskich) wraz z cukrownią „Leonów” oraz Soczewka z papiernią Epsteinów (XIX w).
Ślady tamtych czasów pozostają wciąż żywe tak w Nowym Duninowie jak i Soczewce.
Po papierni w Soczewce niewiele już pamiątek
pozostało. Dworek Epsteinów, przebudowywany wielokrotnie, zatracił swój pierwotny charakter. Jest jednak zabytkowy dziś park (odrestaurowaliśmy go częściowo w 2010 r.) i jezioro Soczewka, które ze swoją
historią, walorami krajobrazowymi, pozostaje miejscem rekreacji.
Dziś Nowy Duninów, przez naszych gości kojarzony jest poprzez zameczek neogotycki i jego otoczenie,
które tworzy łącznie zabytkowy zespół pałacowo –
parkowy o powierzchni 11,5 ha oraz Zalew z portem.
Zorganizowane kąpielisko nad jeziorem Soczewka.
W 2012 r. głównym zadaniem inwestycyjnym był
I etap odbudowy stawów w zabytkowym parku. Środki na realizację pozyskaliśmy z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Wiele jest w gminie Nowy Duninów miejsc, w których słychać echo historii. Żeby je poznać warto
zatrzymać się w gminie Nowy Duninów na dłużej, np. w którymś z ośrodków wypoczynkowych,
moteli lub stanic albo kupić sobie działkę i wybudować tu właśnie swój dom. Warto zatrzymać się
w okolicach zatoki przy ujściu Skrwy Lewej, odwiedzić wyspy na Wiśle w okolicach Soczewki, które ze
względu na bogactwo ptactwa wodnego, stanowią raj dla ornitologów. Warto też mieć dobrą mapę, która poprowadzi w ostępy rezerwatów przyrody Jastrząbek i Kresy oraz szlakami pieszymi, rowerowymi
i konnymi, po których zimą można mknąć saniami lub na nartach. Tutejsze, rozległe i piękne jak
nigdzie indziej w powiecie płockim, lasy to zagłębie grzybów i owoców runa leśnego. Warto więc zabrać
ze sobą koszyk.
Dobrym terminem na przyjazd do Nowego
Duninowa jest lipiec. To pełnia sezonu żeglarskiego
i termin Regat Żeglarskich o trzy puchary: Marszałka
Województwa, Starosty Płockiego i Wójta Gminy.
Cieszą się one ogromną popularnością nie tylko
wśród wodniaków. Tu spotykają się żeglarze, samorządowcy z Mazowsza, przedsiębiorcy z różnych
regionów Polski, mieszkańcy powiatu płockiego
i sąsiednich Kujaw. Nie można nie być 13 lipca 2013 r.
w porcie Nowego Duninowa.
Jezioro Soczewka. Wrześniowe zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy.
Jeśli nawet lato nie będzie rozpieszczać nas słońcem,
w gminie Nowy Duninów nikt nie będzie się nudził. Są tu miejsca, które zachwycą, urzekną.
Za tymi miejscami, ich urokiem, klimatem i niepowtarzalnością tęskni się i tu wraca. Spotkajmy się
więc nad jeziorem Soczewka lub w alei lipowej przydworskiego parku Epsteinów. Możemy także pogawędzić na ławeczce nad stawem w zespole pałacowo – parkowym w Nowym Duninowie? A może
zostaniemy sąsiadami? Zapraszam do gminy Nowy Duninów każdego, kto ceni piękno i historię, kto
chce odkrywać nowe oblicza ziemi mazowieckiej i kujawskiej.
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Gmina RADZANOWO
Inwestycje z dotacjami

W pierwszej połowie 2013 roku dobiegły końca
dwie największe inwestycje realizowane przez gminę
Radzanowo przy udziale środków unijnych. Pierwsza
z nich i zarazem największa to budowa hali sportowej w Radzanowie. Koszt budowy samej hali to około
4,5 mln. zł w tym 83% inwestycji stanowi pozyskana
dotacja z Unii Europejskiej. W nowej hali będzie można grać w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną oraz
nożną oprócz boisk znajduje się również siłownia i salka fitness. Obiekt posiada trybuny oraz pełne zaplecze.
W pierwszej połowie roku zakończono również budowę kanalizacji w Radzanowie wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków. Zadanie było dofinansowane z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach przedsięwzięcia wybudowano blisko 5 km. sieci kanalizacyjnej
oraz rozbudowano oczyszczalnię ścieków do potrzeb odbioru nieczystości z nowo wybudowanej sieci.
Łączna wartość zadania to około 2,3 mln.

Zespół Szkół w Radzanowie na miarę potrzeb i oczekiwań lokalnych

Na początku marca br. gimnazjaliści rozpoczęli zajęcia w nowej, dobudowanej części szkoły. Obie placówki oświatowe podstawówka i gimnazjum mają
oddzielne wejścia i dwie różne szatnie wyposażone
w funkcjonalne szafki. Każdy uczeń otrzymał klucz
do swojej szafki, w której może umieścić obuwie
na zmianę, okrycie wierzchnie i przybory. – To ogromne udogodnienie – chwalą zadowoleni uczniowie. Młodzież gimnazjum ma do dyspozycji 9 sal lekcyjnych
z zapleczami na pomoce naukowe. Pomieszczenia przy
klasopracowniach są wykorzystywane przez nauczycieli do samodzielnej pracy polegającej na przygotowywaniu do lekcji, sprawdzaniu prac klasowych czy testów kompetencji uczniowskich. Sale lekcyjne
są przysposobione do prowadzenia zajęć z różnych przedmiotów; są nimi pracownie: polonistyczna,
matematyczna, historyczna i wiedzy o społeczeństwie, chemiczno-fizyczna, biologiczno-geograficzna,
techniczno-plastyczna i zajęć artystycznych.
Wizytówkami szkoły są: pracownia językowo-komputerowa na 16 stanowisk uczniowskich wyposażona w nowoczesny sprzęt wysokiej jakości oraz pracownia komputerowa nowocześnie zaopatrzona
i spełniająca wymagane standardy kształcenia. Nie mogłoby zabraknąć też gabinetów dla pedagoga
szkolnego i logopedy. Również pokój nauczycielski jest przestrzenny, funkcjonalny, przylega do niego
pomieszczenie socjalne niezbędne w zakładzie pracy. W dobudowanej części znajdują się też sale z przeznaczeniem na bibliotekę, czytelnię, sekretariat, gabinety dyrekcji Zespołu Szkół, a także pokój indywidualnych spotkań z rodzicami. Młodzież dojeżdżająca i dowożona w oczekiwaniu na zajęcia spędza
czas w świetlicy pod fachową opieką nauczyciela. Obiekt oraz teren są całodobowo monitorowane, aby
każde dziecko czuło się tutaj bezpiecznie. Dzięki rozbudowie warunki nauki i pracy uległy diametralnej poprawie. Dodatkowe pomieszczenia rozwiązały problem organizacji zajęć w Szkole Podstawowej,
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dzieci uczą się na jedna zmianę. Został też rozwiązany problem organizowania dodatkowych zajęć dla
uczniów rozwijających zainteresowania lub wyrównujących szanse edukacyjne. Nie byłoby rozbudowy
szkoły, gdyby nie godne podziwu i uznania społecznego zaangażowanie wójta Tadeusza Pokorskiego,
Rady Gminy Radzanowo, Urzędu Gminy i dyrektora Bolesława Urbaniaka. Koszt rozbudowy samego
gimnazjum był niebagatelny, wyniósł ok. 2 400 000 zł brutto.

Gmina SŁUBICE

ORLIK w Słubicach

10 maja odbyło się oficjalne otwarcie kompleksu boisk
ORLIK. Jest to pierwszy tego typu obiekt w gminie. Budowa
ORLIKA rozpoczęta i zakończona została w II półroczu ubiegłego roku. Cały kompleks kosztował ponad 1,1 mln zł. Budżet
państwa dołożył 670 tys. zł, samorząd województwa 164 tys. zł,
a gmina przeznaczyła 280 tys. zł. W uroczystości otwarcia
udział wzięli: Jan Ciastek – Wicestarosta Płocki, Adam Bartosiak – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Płocku, Michał
Twardy – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego,
Dariusz Kluge – Prezes Płockiego Okręgowego Związku Piłki
Nożnej, wójtowie gminy Iłów i Sanniki oraz przedstawicielka gminy Bodzanów. Licznie reprezentowani byli
radni gminy z jej Przewodniczącym Sławomirem Januszewskim oraz sołtysi. Aktywny udział w otwarciu wzięli
kierownicy jednostek organizacyjnych gminy wraz z delegacjami nauczycieli i uczniów. Nie zabrakło mieszkańców gminy.
Całość uroczystości prowadzili radni Gminy w osobach
Katarzyny Milczarek i Jacka Domżałowicza. Występy miejscowej
orkiestry strażackiej były ważnym elementem otwarcia. Poświęcenia obiektu dokonał Proboszcz Roman Batorski, a do efektownego przecięcia wstęgi poproszono nieomal wszystkich wnoszących wkład w powstanie obiektu i jego przyszłych użytkowników.
Wszyscy zabierający głos wrażali przekonanie, że obiekt
będzie dobrze służył lokalnej społeczności. Przedstawiciele
samorządu Powiatu, Województwa Mazowieckiego, PZPN-u
i gmin sąsiednich gratulując pięknego obiektu wręczali piłki, które na pewno zostaną wykorzystane z pożytkiem.
Goście, wprowadzeni na boisko w asyście najmłodszych sportowców, z prawdziwą dumą oddawali symboliczne rzuty karne. Na zakończenie uroczystości rozegrany został krótki mecz uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum. Wierzę, że spełni się moje marzenie, aby w naszej gminie popularne stało się hasło „spotkajmy się
na Orliku”.

Gmina SŁUPNO

Gmina Słupno ma drugiego Orlika

Tym razem w Starym Gulczewie. Kosztował ponad
1,6 mln zł. Jego budową zajął się gostyniński „Budrox”. - Moim
marzeniem jest, by te boiska służyły jak najlepiej całej naszej
społeczności - mówił wójt Słupna Stefan Jakubowski. - Mam
też nadzieję, że ten piękny obiekt z placem zabaw na obrzeżach nowoczesnego i ciągle rozbudowującego się Nowego
Gulczewa przyciągnie właśnie mieszkańców tego osiedla,
bo powstał głównie z myślą o nich.
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Akt Przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Słupnie z Siedzibą w Cekanowie Kompleksu Boisk
Sportowych Orlik 2012 w Starym Gulczewie odczytała Elżbieta Kuchta, przewodnicząca Rady Gminy.
To właśnie nasz Gminny Ośrodek Kultury będzie opiekunem i administratorem boisk. Akt został
przekazany na ręce jego dyrektora Agnieszki Serafimowicz. Oprawę artystyczną przygotowała młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie oraz dzieci z podstawówki
w Liszynie, zagrała też Gminna Strażacka Orkiestra Dęta. Pierwszego Orlika Słupno otworzyło równo
rok temu w Liszynie.

Gmina STAROŹREBY

Otwarcie Hali Sportowej w Staroźrebach

W dniu 26 kwietnia 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie hali sportowej w Staroźrebach. Było to niezwykle
ważne wydarzenie dla lokalnej społeczności.
Inwestycja, jaką była budowa hali i rozbudowa szkoły, kosztowały ponad 5,2 mln zł przy wsparciu unijnym
w wysokości blisko 4,2 mln zł. W nowej hali można grać
w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną oraz nożną. Hala
posiada trybuny na 170 osób oraz pełne zaplecze. Hala
sportowa jest połączona ze szkołą łącznikiem, w którym
znajdują się klasy lekcyjne.
Będzie służyła nie tylko uczniom szkoły podstawowej,
gimnazjum i LO, ale ma być centrum sportowo – kulturalnym, salą koncertową, teatralną lub wystawową.
Uroczystość uświetniło przybycie wielu znamienitych
gości, m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław
Kalemba, Poseł Piotr Zgorzelski, Marszałek Województwa
Adam Struzik, Starosta Płocki Michał Boszko, powiatowi
radni, wójtowie i burmistrzowie z powiatu płockiego oraz
radni gminni.
Wójt Gminy Staroźreby Józef Stradomski powiedział: Radość i duma mnie rozpiera, że możemy świętować otwarcie
tej hali. Wierzę, że przez długie lata będzie ona służyła naszym
mieszkańcom. Jej powstanie to wspólny sukces władz gminy, radnych i mieszkańców. Realizacja tego projektu była
dużym obciążeniem dla gminy, bo w tym samym czasie realizowaliśmy wiele ważnych inwestycji. Ta hala ma być
jej centrum kulturalnym i sportowym. Być może dzięki tej inwestycji zostanie odkryty talent na miarę naszych
olimpijczyków.
Stanisław Kalemba stwierdził, że dobrze się stało, iż tak ważne wydarzenie dla gminy ma tak podniosłą oprawę. Podkreślił też, że hala powstała dzięki współpracy samorządów różnych szczebli.
Starosta Michał Boszko i Przewodniczący Rady Adam Sierocki wręczyli władzom gminy okazały czek
na 100 tys. zł, jako wkład Powiatu w inwestycję.
Punktem kulminacyjnym uroczystości było przecięcie wstęgi oraz poświęcenie hali przez proboszcza, dziekana Bogusława Sabata. Goście obejrzeli również występy artystyczne.
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Gmina i miastoWYSZOGRÓD

Dni Wisły

Tegoroczne, już XXIV uroczystości Dni Wisły pomimo zachmurzenia i przelotnych opadów
deszczu nie odstraszyły mieszkańców Wyszogrodu i okolic, a wręcz przeciwnie, frekwencja
przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Bez wątpienia olbrzymią atrakcją Dni Wisły
był nowy tramwaj wodny jedyny na rzece Wiśle
na odcinku Warszawa-Płock.
Niedzielna część uroczystości rozpoczęła się
w harcerskim klimacie zespołu WBH. Wszyscy Byliśmy Harcerzami. Po rockowych brzmieniach na scenie pojawił się Burmistrz Gminy i Miasta
Wyszogród Mariusz Bieniek wraz z Przewodniczącym Rady Gminy i Miasta Wyszogród Marysiem
Mieszkowskim rozpoczynając oficjalną część uroczystości. Burmistrz zachęcał uczestników imprezy do skorzystania z darmowego przejazdu tramwajem po Wiśle, a także do udziału w konkursie
na wybór imienia dla Wyszogrodzkiego Tramwaju Wodnego, na którego rozstrzygnięcie zapraszamy 29 czerwca br. na Nabrzeżu w Wyszogrodzie. O szczegółach wkrótce poinformujemy.
Podczas niedzielnej uroczystości Wyszogród gościł przedstawicieli władz parlamentarnych i samorządowych, miejscową społeczność, a także przedstawicieli mediów. W tegorocznym święcie Wisły
aktywnie uczestniczył Jarosław Kret, który zapromuje ziemię wyszogrodzką wspólnie ze swoją ekipą
programu „Polska według Kreta” w relacji TVP Info 23 czerwca.
Muzyczną gwiazdą programu była Ewelina Lisowska, laureatka programu X FACTOR, gromadząc
pod sceną setki fanów. Po koncercie na scenie wystąpił Roberto Zucaro, który zaprezentował niezapomniane największe włoskie przeboje. Kolejne śpiewy, tańce i okrzyki wywołał zespół Toples – gwiazda
tanecznych rytów disco polo. Na koniec porywał publikę zespół Ex Bolo – dobrze znani artyści mieszkańcom Wyszogrodu. Niezwykle ożywiona muzyka przyciągnęła uwagę zgromadzonych na wyszogrodzkim rynku widzów. Nie zabrakło również bisów.
Serdeczne podziękowania składamy Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi
i Staroście Płockiemu Michałowi Boszko za objęcie Honorowym Patronatem uroczystości Dni Wisły,
a za duchowe wsparcie ks. Kanonikowi Zenonowi Glicnerowi.
W trzydniowy program świętowania wpisało się wiele imprez między innymi wesoły i rozśpiewany
Dzień Dziecka, rozgrywki sportowe piłki nożnej i siatkowej, a także turniej gry w szachy. Imprezami
towarzyszącymi były także: wystawa prac fotograficznych pt. „Chwalcie łąki umajone” zorganizowana
przez Panią Annę Dąbrowską i Księdza Dawid Witkowskiego – Opiekunów Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, wystawa starych fotografii mieszkańców Wyszogrodu oraz projekcja filmu „ZIMNO, CIEPŁO, GORĄCO” reż. Zbigniewa Rebzda przygotowana przez
Pana Piotra Kaflińskiego.
Wszystko przebiegało w spokoju i co ważne – bezpiecznie. Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok
i będzie nas jeszcze więcej! Życzymy udanych rejsów tramwajem, a wszystkich Państwa zapraszamy
na Nabrzeże Wiślane w Wyszogrodzie.
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Kuźnia nowych standardów współpracy samorządu powiatowego z NGO

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Academia Economic ubiegamy się o unijne dofinansowanie w wysokości 803. tys. zł ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursu ogłoszonego
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej na realizację projektu, którego celem jest kształtowanie
demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym i budowania partnerstwa między samorządem i organizacjami pozarządowymi.
Realizacja projektu pozwoli na:
• stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców,
• wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych metod realizacji zadań publicznych oraz zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej,
• wykorzystanie potencjału merytorycznego organizacji pozarządowych w zakresie rozpoznawania
potrzeb społeczności lokalnej, a tym samym właściwego planowania nowych rozwiązań doraźnych
i strategicznych,
• integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych,
• uzupełnienie działań powiatu w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe,
• odciążenie budżetu powiatu poprzez wspieranie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację
zadań publicznych,
• zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez pełniejszą realizacja zadań powiatu określonych w ustawach,
• umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonalnych na rzecz społeczności lokalnych.
Dla realizacji założonego celu projektowego przewidzieliśmy przeprowadzenie szeregu konsultacji,
wspólne wypracowanie procedur i standardów realizacji zadań publicznych oraz organizację pikniku
integracyjnego dla NGO z terenu powiatu płockiego.
Efektem finalnym Projektu będzie „Program współpracy Powiatu Płockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 – 2020”.

„Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Płocku w partnerstwie z samorządami gminnymi. Zakończony został etap prac przygotowawczych. Projektem kieruje Komitet Sterujący, który tworzą szefowie wszystkich jednostek samorządowych. Organem wspomagającym jest Zespół Zarządzający,
któremu przewodniczy Wicestarosta Jan Ciastek.
Ponadto w jego składzie znaleźli się: Sławomir
Wiśniewski - Burmistrz Miasta i Gminy Drobin,
Mirosław Krysiak - Wójt Gminy Nowy Duninów
i Pani Grażyna Pietrzak - Wójt Gminy Bodzanów.
W ramach projektu utworzono platformę
internetową pn. Powiatowa Sieć Dialogu, która
służy wymianie dobrych praktyk, rozwija współpracę między samorządami. Stanowi narzędzie
do upubliczniania działań podejmowanych w projekcie, ułatwia
konsultacje, sprzyja konstruktywnej wymianie doświadczeń na poziomie samorządów lokalnych.
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Realizację zadań projektowych powierzono dwóm firmom wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego:
• badanie stanu realizacji usług publicznych w powiecie płockim przeprowadzi firma ECORYS Polska
Sp. z o.o.,
• opracowanie ekspertyz, przeprowadzenie szkoleń warsztatów i konsultacji powierzono zespołowi naukowemu ze Szkoły Głównej Handlowej. Pracami Zespołu ekspertów kieruje prof. Zbigniew Strzelecki
Jednym z głównych elementów projektu jest ocena jakości usług publicznych świadczonych
w dziedzinie edukacji, zdrowia, komunikacji, kultury, ich dostępność i efektywność ekonomiczna.
W ramach projektu, który rozpoczął się w styczniu 2013 roku i potrwa do końca 2014 roku przeprowadzone zostaną badania diagnozujące jakość
świadczonych usług publicznych na terenie powiatu. Na każdym etapie realizacji projektu przewidziany jest szeroki udział społeczności lokalnej.
Liczne konferencje, spotkania i debaty pod nadzorem ekspertów będą miejscem szeroko zakrojonej konsultacji społecznej.
Chcemy w ciągu tych dwóch lat pogłębić i uporządkować wiedzę na temat usług publicznych oraz
wpływu ich jakości na rozwój lokalny i regionalny. Kolejne cele to wzmocnienie współpracy miedzy powiatem i gminami, a także upowszechnienie idei traktowania usług publicznych jako narzędzi polityki
rozwoju całego obszaru. Wysoka jakość usług świadczonych na rzecz mieszkańców to ważna część budowy pozytywnego klimatu dla całego regionu.
Zaakceptowany przez komisję konkursową budżet projektu wynosi: 684 300 złotych i w 85% współfinansowany będzie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013. Uzyskana dotacja to 614 700 złotych. Wkład własny, Starostwa i gmin to 69 600 zł (10% kosztów kwalifikowanych projektu) będzie wniesiony w postaci pracy
wnioskodawców.
Raport stanu realizacji usług publicznych
będzie elementem wyjściowym do podjęcia działań usprawniających i wypracowania modelowych
planów działania. Na każdym etapie realizacji projektu przewidziany jest szeroki udział społeczności
lokalnej. Liczne konferencje, spotkania i debaty
pod nadzorem ekspertów będą miejscem szeroko zakrojonej konsultacji społecznej a także upowszechniania idei traktowania usług publicznych
jako narzędzi polityki rozwoju całego obszaru.
Wysoka jakość usług świadczonych na rzecz mieszkańców to ważna część budowy pozytywnego klimatu dla rozwoju całego regionu.
Prace projektowe będą trwały do końca roku 2014, a ich zwieńczeniem będzie „Strategia Rozwoju
owiatu Płockiego na lata 2015 – 2020”.
Anna Janiszewska
Dyrektor Wydziału
Rozwoju, Funduszy i Promocji
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Wydział Organizacji i Nadzoru
Dyrektor Wydziału: Monika Mytnik
tel. 24 267-67-07
e-mail:starostwo@powiat.plock.pl

Wydział Rozwoju, Funduszy i Promocji
Dyrektor Wydziału: Anna Janiszewska
Z-ca Dyrektora: Urszula Tomaszewska
tel. 24 267-67-09, 267-67-84
e-mail: rfs@powiat.plock.pl

Wydział Architektury i Budownictwa
Dyrektor Wydziału: Halina Dąbrowska
tel. 24 267-67-57
e-mail:starostwo@powiat.plock.pl

Wydział Komunikacji

Wydział Finansowy

Dyrektor Wydziału, Główny Księgowy
Barbara Pietrzak
tel. 24 267-68-78
e-mail:starostwo@powiat.plock.pl

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Dyrektor Wydziału: Maja Syska-Żelechowska
tel. 24 267-67-97
e-mail:starostwo@powiat.plock.pl

Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
Dyrektor Wydziału: Leszek Majewski
Z-ca Dyrektora: Paweł Różański
tel. 24 267-67-47
e-mail:starostwo@powiat.plock.pl

Wydział Edukacji, Kultury
i Spraw Społecznych

Dyrektor Wydziału: Teresa Szpakowicz
Z-ca Dyrektora: Piotr Kępczyński
tel. 24 267-68-18
e-mail:starostwo@powiat.plock.pl

Dyrektor Wydziału: Małgorzata Struzik
tel. 24 267-67-37
e-mail:ek@powiat.plock.p

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Sławomir Jeznach
tel. 24 267-67-20, 267-67-37
e-mail: rzecznik@powiat.plock.p
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Dyrektor Wydziału: Jan Jerzy Ryś
tel. 24 267-67-87
e-mail:starostwo@powiat.plock.pl
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POWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

Pogodna niedziela sprawiła, że tegoroczny Dzień Ziemi odwiedziło wielu mieszkańców
Ziemi Płockiej.

Starosta Michał Boszko wraz z Wójtem Józefem Walewskim uroczyście otworzyli
XIV Powiatowy Dzień Ziemi w Słubicach.

Laureaci V edycji Konkursu „Smakowitość Ziemi Płockiej” Starosty Płockiego.

Zbiórka elektrośmieci, za które można było otrzymać śliczny ekologiczny koszyczek.

GIEŁDA ROLNICZA

Gratulacje dla firmy „Malwa” z Blichowa za zdobycie I miejsca w tegorocznej edycji konkursu o Laur Marszłka Województwa Mazowieckiego za „florentynki z żurawiną”.

Puchar Starosty Płockiego za najciekawsze stoisko wystawowe otrzymała firma SILOPOL
z Płocka.

Do Łącka przybyło ok. 80 wystawców z branży ogrodniczej.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się oferta maszyn rolniczych.

