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Drodzy Czytelnicy,
Mieszkańcy Ziemi Płockiej,
Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy gromadzą się przy
wspólnym stole.
Jest taki wieczór, gdy zapala się i rozbłyskuje strojna, pachnąca żywicą choinka i wówczas gasną wszelkie spory, urazy i nieporozumienia.
Niechaj ten wieczór, gdy łamiemy się opłatkiem i składamy sobie najszczersze życzenia będzie wyjątkowy. Niech będzie
okazją do zadumy i wytchnienia od codziennych trosk i obowiązków,
do radości w gronie rodziny, przyjaciół i bliskich.
Oby magia Narodzenia Pańskiego przetrwała w nas jak
najdłużej i wśród snującej się kolędy przyniosła nam zdrowie,
szczęście i spełnienie marzeń.
A w Nowym 2014 Roku życzymy samych pomyślnych dni,
zdrowia, radości, blisko bliskich, spokoju i dostatku wszelakiego.

Adam Sierocki

Przewodniczący Rady Poawiatu

Boże Narodzenie `2013

Michał Boszko
Starosta Płocki

XXIV SESJA RADY POWIATU

Komisja Uchwał i Wniosków. Od lewej: Andrzej Samoraj, Zbigniew Kisielewski - przewodniczący, Jarosław Dorobek.

Uczestnicy sesji podczas głosowania.

Lider Rejonu Wyszogród Anna Dąbrowska i ks. Dawid Witkowski zapraszają
radnych powiatu do udziału w projekcie „Szlachetna Paczka”.

26 września 2013 r.

Podziękowanie za współorganizowanie XXII Giełdy Rolniczej. Od lewej: Jadwiga Skibowska – przedstawicielka Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego O/Płock, Przewodniczący Rady Powiatu Adam Sierocki, Wiceprzewodniczący Rady Adam Bartosiak.

Goście sesji. Od lewej: Komendant Miejski Policji Jerzy Kalbarczyk, Komendant
Miejski Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Frączkowski, Prezes Zarządu
Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, Kierownik Delegatury Woj.
Inspektoratu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Franciszka
Teresa Skóra, Powiatowy Lekarz Weterynarii Jacek Gruszczyński.

Radni powiatu przed rozpoczęciem obrad przeglądają nową edycję Biuletynu
Samorządowego „Powiat Płocki”.

Dyskusja o problemach wsi i rolnictwa. Od lewej: Prezes Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, Dyrektor Wydz. Środowiska i Rolnictwa Maja
Syska-Żelechowska, Kierownik Delegatury Woj. Inspektoratu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Franciszka Teresa Skóra, Powiatowy Lekarz
Weterynarii Jacek Gruszczyński.
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W POWIECIE
Z prac Rady
Sytuacja wsi i rolnictwa w powiecie płockim była głównym tematem wrześniowej sesji Rady Powiatu. W trakcie dyskusji omówione zostały działania
Zarządu Powiatu Płockiego odnoszące się do monitorowania sytuacji na płockiej wsi oraz mające na celu pomoc rolnikom w realizacji zadań, by mogli
sprostać wymogom rynku, oczekiwaniom konsumentów oraz narastającej
konkurencji. Pozytywnie oceniono współpracę z wieloma instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa, wskazując na ich znaczącą rolę, jeśli chodzi o modernizację gospodarstw, jakość
i efektywność produkcji, zdrowotność upraw, bezpieczeństwo produkcji
i obrót żywnością, rozwój obszarów wiejskich, itp. Ważny element dyskusji
stanowiły rozwiązania wynikające z założeń Wspólnej Polityki Rolnej po 2014
roku. Postulowano tworzenie grup producenckich, podejmowanie wspólnych
inicjatyw, rozwój lokalnych rynków, odbudowę przetwórstwa, wdrażanie rozwiązań zapewniających racjonale wykorzystanie środków uzyskanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Podczas tej sesji Rada Powiatu przyjęła również sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze
2013r., a także zapoznała się z realizacją zdań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych na drogach powiatowych w 2013 r. oraz zaplanowanych do wykonania w 2014r., w ramach uchwalonego pod koniec ubiegłego roku
programu modernizacji dróg powiatowych.
W programie październikowej sesji dominowała natomiast problematyka oświatowa. Rada Powiatu rozpatrzyła informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013. W informacji przedstawiona została
działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkół, stan bazy dydaktycznej, sprawy organizacyjno-kadrowe, efekty kształcenia, a także wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe uczniów. Uczestnicy sesji z jednej strony wskazywali na przychylność samorządu powiatowego dla oświaty (modernizacja bazy, wyposażenie w nowe pomoce dydaktyczne, realizacja projektów edukacyjnych), z drugiej zaś mówili o cięciach budżetowych, o potrzebie restrukturyzacji, ale także podejmowanych
decyzjach godzących bezpośrednio w pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych, apelując przy tym,
by nie szukano oszczędności wyłącznie w tej grupie zawodowej.
Z kolei w listopadzie br. został rozpatrzony przez Radę Powiatu raport z wykonania w latach 2011-2012 „Programu ochrony środowiska w powiecie płockim na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2018”. Dokument ten
dostarcza zwięzłych informacji o stopniu realizacji celów programowych. Do mierzenia postępu realizacji założeń
programowych oraz zobrazowania tendencji pojawiających się w poszczególnych elementach środowiska wykorzystano wskaźniki ekorozwojowe powiatu płockiego. Okres objęty raportem jest na tyle krótki, że niektóre dane
nie sygnalizują wyraźnych zmian, a jedynie wskazują na pewne symptomy kształtowania się środowiska jako całości. Raport kończą wnioski mające na celu optymalizację realizacji założeń programowych w następnych latach.
Dyskusja nad tym dokumentem za sprawą naszych gości - Kierownika Delegatury WIOŚ Andrzeja Hasy i Dyrektora Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN S.A. Arkadiusza Kamińskiego, wzbogacona została o prezentację
obrazującą bieżący stan naszego środowiska przyrodniczego, jak też monitorowanie emisji substancji do powietrza
przez PKN ORLEN S.A.
Przyjęliśmy również informację z ubiegłorocznej realizacji „Powiatowego programu działania na rzecz
osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2008-2013”. Ocenie poddane zostały działania, które z jednej strony stwarzają warunki
zewnętrzne sprzyjające wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych, z drugiej zaś ukierunkowane są wprost na
osoby niepełnosprawne wzmacniając ich samodzielność życiową oraz aktywność społeczną i zawodową.
Adam Sierocki
Przewodniczący Rady Powiatu
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23 października 2013 r.

XXV SESJA RADY POWIATU

Powitanie uczestników sesji.
Komisja Uchwał i Wniosków
Od lewej: Wiesław Woźniak, Jan Boszko - przewodniczący, Marcin Piotrowski.

Radni powiatu w trakcie podejmowania uchwał.

Wyróżnienie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Powiatu Płockiego Medalem
Pamiątkowym PRO MASOVIA za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz
woj. mazowieckiego. Medal i dyplom odebrali Starosta Płocki Michał Boszko i Przewodniczący Rady Adam Sierocki z rąk Dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Woj.
Mazowieckiego Michała Twardego.

Z sali obrad.
Dyplomy uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika dla długoletnich radnych powiatu z okazji 15-lecia Powiatu Płockiego. Od lewej: Elżbieta Olendrzyńska, Adam Bartosiak, Lech Dąbrowski, Tomasz Duda, Adam Sierocki.

Gratulacje i podziękowania dla dyrekcji i rad pedagogicznych Zespołu Szkół im. Jana
Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku w
związku z uzyskaniem przez uczniów dobrych wyników z egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
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Dyrektor Wydz. Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Małgorzata Struzik prezentuje
materiał audiowizualny dot. realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013.

20 listopada 2013 r.

XXVI SESJA RADY POWIATU

Gratulacje i wyrazy uznania z okazji 15-lecia Powiatu Płockiego dla Wiceprzewodniczącego
Rady Daniela Zaborowskiego w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego przekazują radni wojewódzcy Maria Gajewska i Mirosław Adam Orliński, którym towarzyszą
Przewodniczący Adam Sierocki i Wiceprzewodniczący Adam Bartosiak.

Zarząd Powiatu z uwagą odnotowuje głosy uczestników dyskusji dot. emisji zanieczyszczeń
oraz ich wpływu na środowisko i zdrowie mieszkańców.

Komisja Uchwał i Wniosków. Od lewej: Wojciech Zmysłowski, Andrzej Samoraj
- przewodniczący, Wiesław Woźniak.

Radny województwa Mirosław Adam Orliński informuje o sytuacji finansowej
Mazowsza.

O działaniach proekologicznych PKN Orlen S.A. informuje Dyrektor Biura
Ochrony Środowiska Arkadiusz Kamiński.
Powitanie uczestników obrad. Od lewej: Starosta Płocki Michał Boszko, Kierownik
Zespołu ds. Ochrony Środowiska Zakładu Produkcyjnego PKN Orlen S.A. Jolanta Chudzik.

Kierownik Delegatury WIOŚ Andrzej Hasa informuje o sytuacji w zakresie emisji
zanieczyszczeń do środowiska.

Radni powiatu w trakcie podejmowania uchwał.
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W POWIECIE
O ruchu budowlanym w powiecie

Popyt budowalny jest ściśle powiązany z rozwojem innych dziedzin gospodarki, a także sytuacją ekonomiczną ludności. Wyznacznikiem rozwoju usług
budowlanych jest bowiem efektywny popyt budowlany będący funkcją rozwoju
całej gospodarki i zasobności obywateli.
Zmiany, jakie zaistniały w gospodarce na początku lat dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku i rozpoczęte procesy transformacyjne wywołały przede wszystkim osłabienie możliwości i skłonności do inwestowania. Stopniowa poprawa
sytuacji gospodarczej, a następnie coraz bardziej wyraźne ożywienie gospodarki
w końcówce lat dziewięćdziesiątych spowodowały wyraźną dynamikę inwestycyjną. Na poprawę sytuacji miały wpływ także czynniki pobudzające, jak: możliwość odliczenia od podatku dochodowego wydatków ponoszonych na budowę
i remonty mieszkań, stosowanie preferencyjnych stawek w podatku od towarów
i usług (VAT) w odniesieniu do robót budowalno-montażowych, a także odliczenie od opodatkowania przez podmioty gospodarcze wydatków inwestycyjnych.
Badania ruchu budowlanego prowadzone od roku 2000 pozwalają na obserwację zmian zachodzących w zagospodarowaniu przestrzennym powiatu oraz
dają wiedzę o kierunku inwestowania w powiecie płockim.
Mimo wielokrotnych zapowiedzi brak jest nowelizacji bądź nowych ustaw w zakresie planowania przestrzennego
i prawa budowalnego, które miały ułatwić proces inwestycyjny. Natomiast zmiana przepisów dotyczących ochrony
środowiska, z listopada 2010 r., wpłynęła na zmianę przepisów prawa budowlanego i spowodowała wzrost utrudnień
w procesie inwestycyjnym w zakresie projektowania inwestycji.

Drukarnia Agpress przeniosła swoją siedzibę z Płocka do nowego budynku na terenie gminy Stara Biała.

W zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi wydaliśmy w 2012 roku 882 pozwolenia na budowę nowych
obiektów (przy 1170 w 2011 r. – spadek o 25%), z czego największa liczba 412 pozwoleń dotyczy nowopowstających

Nowowybudowane Centrum Konferencyjne w Białej.
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Dom weselny w Brochocinie, gm. Radzanowo.

W POWIECIE
budynków mieszkalnych. Na rozbudowę istniejących obiektów wydaliśmy 268 pozwoleń, z których na cele mieszkalne w liczbie 182, a na gospodarcze 53.
Przyjęliśmy 1492 zgłoszenia wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
(przy 1298 w 2011 roku – wzrost o 15%). Najwięcej pozwoleń dotyczyło przyłączy energetycznych – 330 i remontów
lub rozbudowy budynków – 309. Liczby te wskazują lekkie spowolnienie tempa rozwoju inwestowania, jednak nie
sygnalizują jeszcze załamania inwestycyjnego.
Spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę dotyczy budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i wynosi 13% w stosunku do 2011 roku oraz budowy instalacji gazowych, w które wyposaża się nowe budynki mieszkalne.
Duży wpływ na ruch budowlany w zakresie budownictwa mieszkalnego mają ograniczenia i zmiany zasad kredytowania inwestycji oraz zwiększone ryzyko utraty pracy przez inwestora. Za optymistyczny wskaźnik należy uznać
utrzymującą się na poziomie z roku 2011 liczby wydanych pozwoleń na budynki usługowe i produkcyjne.
Realizacja zabudowy produkcyjnej i usługowej, jako
Osiedle domów jednorodzinnych budowane przez Płocką Spółdzielnię
czynnika
powstawania nowych miejsc pracy utrzymuje się
Lokatorsko-Własnościową.
na dość wysokim poziomie i stanowią ją: warsztaty samochodowe, myjnie samochodowe, usługi gastronomiczne,
pawilony handlowe, budynki produkcji elementów stalowych, itp.
W inwestycjach infrastrukturalnych zwiększyła się
liczba pozwoleń na budowę i przebudowę linii elektroenergetycznych oraz przyłączy energetycznych i wodociągowych do budynków mieszkalnych w trakcie budowy.
Natomiast analiza zgłoszeń robót budowlanych wykazała, że mieszkańcy naszego powiatu w 2012 roku skupili
się przede wszystkim na remontach istniejących budynków, głównie dotyczących docieplenia, zmiany konstrukcji dachów, wymiany pokryć dachowych z eternitu na blachę
oraz wymiany lub budowy ogrodzeń.
W dalszym ciągu czynnikami decydującymi o koncentracji budownictwa mieszkalnego jest przede wszystkim bliskość ośrodka miejskiego, jakim jest Płock, którego oddziaływanie zaznacza się wyraźnie na obszarach gminy
Słupno, Stara Biała, Radzanowo. Na terenach tych wydano najwięcej pozwoleń na budowę. Natomiast budownictwo
produkcyjno-usługowe w 2012 roku koncertowało się głównie na terenie gminy Stara Biała.

Ekskluzywny obiekt hotelowo-rekreacyjny Kawallo
w malowniczym otoczeniu lasów w Leonowie, gm. Słubice.

Eleganckie wnętrza hotelu Marsel w Woli Łąckiej przy drodze
Nr 60 z Płocka do Gostynina i obwodnicy Kutnowskiej.

Bardzo wyraźna jest także sfera zwiększonego ruchu budowlanego w mieście i gminie Gąbin, która jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się na terenie powiatu płockiego.
Z powodzeniem realizujemy program „Inwestycji i remontów na drogach powiatowych w latach 2013-2014”.
Zakończyliśmy w tym roku następujące remonty dróg powiatowych:
•
•
•
•
•
•

nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki –Drobin”,
nr 6914W Drobin – Lelice”,
nr 2928W Męczenino – Woźniki – Czerniewo – Staroźreby,
nr 2944W Radzanowo – Bodzanów,
nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów,
nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek – do drogi 583 (ul. Trakt Kamiński),
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Wyremontowane drogi na odcinku Radzanowo - Bodzanów.

•
•
•
•
•
•

nr 2983W Gąbin – Wymyśle Polskie w miejscowości Gąbin polegająca na budowie chodnika wzdłuż Alei
Jana Pawła II,
nr 1455W od drogi wojewódzkiej nr 577 Czyżew – Nowe Budy,
utwardzenie drogi powiatowej nr 2978W Wola Łącka – Korzeń,
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 6908W Grabina – Kolonia Grabina – Płock do drogi nr 60” w miejscowości Grabina.
nr 2903W Brudzeń Duży – Karwosieki – Proboszcze - wiceNowe,
nr 2936W Rogozino – Dźwierzno.

Nowy chodnik w Gąbinie przebiegający wzdłuż drogi powiatowej.

Droga Ilinek – Bodzanów po modernizacji.

Łącznie, przy udziale środków finansowych samorządów powiatu i gmin oraz uzyskanych z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych wyremontowaliśmy ponad 19 km dróg powiatowych i ponad 700 m chodników w gminie Gąbin i Łąck. Wartość tych inwestycji wyniosła blisko 10 mln złotych. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania
wykonaliśmy prace modernizacyjne dróg przebiegających przez gminy naszego powiatu o łącznej długości ponad
10 kilometrów o wartości ok. 2 mln złotych.
Stan dróg ma istotny wpływ na ruch budowlany i pozyskiwanie inwestorów zarówno w sferze mieszkaniowej, jak
również produkcyjno-usługowej. Lepsza jakość komunikacyjna sprawia, że coraz więcej mieszkańców Płocka buduje się
na terenach ościennych gmin powiatu płockiego, co znacząco
wpływa na wzrost ludności w powiecie. Coraz częściej również płocczanie zainteresowani są budowaniem swoich firm
na tańszych gruntach w strefie podmiejskiej, co przekłada się
na tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców powiatu.
Zatem w interesie naszej polityki budowlanej jest inwestowanie w infrastrukturę drogową, bowiem jesteśmy przekonani, że ten kierunek działania wpływa korzystnie na rozwój
gospodarczy Ziemi Płockiej.
Zakończony odcinek drogi Brudzeń Duży – Proboszczewice.
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PROMOCJA POWIATU – KRONIKA WYDARZEŃ
Powiat Płocki ORŁEM MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDU 2013

W konkursie organizowanym przez EUROPA
2000 Consulting pod honorowym patronatem
Marszałka Województwa Mazowieckiego Powiat
Płocki uzyskał tytuł Mazowieckiego Powiatu
Roku 2013. Ogłoszenie wyników konkursu
i wręczenie nagród odbyło się 23 listopada podczas Wielkiej Gali w Warszawie. Złotą statuetkę odebrał Starosta Płocki Michał Boszko.
W uzasadnieniu dla tak zaszczytnego wyróżnienia członkowie Kapituły podkreślali działania
realizowane na polu inwestycyjnym, które obejmowały wiele obszarów takich jak inwestycje
drogowe, edukacja, kultura i polityka społeczna.

Konkurs ma na celu promowanie powiatów i gmin województwa mazowieckiego, które priorytetowo traktują ochronę
środowiska naturalnego, dbają o edukację
i o rozwój infrastruktury w regionie, intensywnie przeciwdziałają bezrobociu oraz
umiejętnie wykorzystują środki z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej.
Tytuł Mazowiecki Powiat Roku 2013 to
duży prestiż i potwierdzenie najwyższej jakości w zarządzaniu oraz symbol sukcesu
naszego powiatu. Kolejne najwyższe wyróżnienie dowodzi, że samorząd powiatu płockiego potrafi efektywnie konkurować w zmiennym otoczeniu, z czego jestem
bardzo dumny. – mówił Starosta Płocki Michał Boszko odbierając cenną nagrodę.
Powiat Płocki jest Laureatem Konkursu Mazowiecki Powiat Roku już po raz trzeci. Może poszczycić się Srebrną Statuetką otrzymaną w roku 2008 oraz Najwyższym Złotym Wyróżnieniem z roku 2009.

Jubileuszowy Dzień Edukacji Narodowej
„Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać
mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka” – słowa wybitnego pedagoga Janusza Korczaka niejednokrotnie cytowano podczas XV Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się w piątek, 11 października
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku. Jej gospodarzami byli Starosta Płocki Michał Boszko oraz Przewodniczący
Rady Powiatu w Płocku Adam Sierocki.
Podczas uroczystości gospodarze dziękowali nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkół za codzienną
pracę, poświęcenie i serce wkładane każdego dnia w wychowanie młodych pokoleń. A na dalsze lata pracy zawodowej życzyli wielu sukcesów, zrealizowania wszelkich planów i marzeń dla dobra społeczności szkolnej i całego powiatu płockiego.
Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie nagród Starosty Płockiego nauczycielom wyróżniającym się w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Przewodniczącym Komisji opiniującej wnioski był Wicestarosta
Jan Ciastek.
W tym roku nagrody otrzymali:
1. Pani Danuta Kowalkowska – Fiłoniuk – Dyrektor Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie,
2. Pani Maria Elżbieta Błaszczyk - Wicedyrektor Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie,
3. Pani Małgorzata Mofina – Nauczyciel w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie,
4. Pani Marzanna Teresa Szafrańska – Nauczyciel w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie,
5. Pan Andrzej Milke – Nauczyciel w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku,
6. Pani Marzena Markiewicz – Nauczyciel w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku,
7. Pan Rafał Korzeniewski – Nauczyciel w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach,
8. Pani Ewa Przybylska – Nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych w Goślicach.
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Uroczystość swoją obecnością uświetnili m. in.: Katarzyna Góralska – Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Anna
Pietrzak – Dyrektor Płockiej Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, Jan Ciastek – Wicestarosta, Lech Dąbrowski – Członek Zarządu Powiatu, Maria Jakubowska – Skarbnik Powiatu, Piotr Dyśkiewicz
– Sekretarz Powiatu, Adam Bartosiak – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu z radnymi Andrzejem Kulińskim,
Pawłem Jakubowskim, Janem Boszko, Ewa Kowalak – Prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku, Marek Krysztofiak – Przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu
Płockiego.
Po części oficjalnej obył się recital w wykonaniu Aleksandry Adamskiej pt. „Polskie standardy muzyczne”.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert pod nazwą „Jesienne nuty romantyzmu”. W koncercie wystąpili
nauczyciele: Ewelina Nowakowska, Zbigniew Merecki oraz uczniowie: Jan Dubielak, Julia Jasińska, Michalina
Dobaczewska, Jan Sapiński, Oliwia Borkowska, Adrianna Markowska, Monika Piecka, Adrianna Markowska
oraz Maria Czajkowska ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie. Słowo wstępne wygłosiła Jolanta Andrysiak.

„Od Kujawiaka do Oberka”
W dniu 12 października 2013 r. odbyła się ósma edycja Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza
Gostynińskiego.

fot. SGTPG.
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Festiwal jest przedsięwzięciem promującym dziedzictwo kulturowe członków Stowarzyszenia: miast: Gostynina, Płocka, Miasta i Gminy Gąbin oraz gmin: Gostynina, Iłowa, Łącka, Nowego Duninowa, Sannik, Słubic
i Szczawina Kościelnego, integrującym twórców ludowych, rzemieślników, muzyków, koła gospodyń wiejskich,
mieszkańców domów pomocy społecznej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej. W ramach Festiwalu przeprowadzono przegląd zespołów folklorystycznych, konkurs „Najlepszy produkt żywnościowy”, „Najpiękniejsze
stoisko”, konkurs literacki dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Z gwarą na Ty”, konkursy dla publiczności. Patronat
honorowy nad 8. Festiwalem objął Wojewoda Mazowiecki i Marszałek Województwa Mazowieckiego. Gościem
specjalnym był Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke.

fot. SGTPG.

fot. SGTPG.

Na ósmą edycję przybyło do Łącka około 1000 osób, w tym 9 zespołów folklorystycznych, blisko 50 wystawców
i 60 osób, organizacji biorących udział w konkursach kulinarnych, zarówno z terenu działania Stowarzyszenia,
jak i spoza niego. Przedsięwzięcie, dzięki swej unikatowej w skali regionu formule, cieszyło się zainteresowaniem
społeczności lokalnych z obszaru Stowarzyszenia, a także: z Bodzanowa, Brudzenia Dużego, Bulkowa, Chocenia,
Kocierzewa, Kutna, Łowicza, Małej Wsi, Mszczonowa, Słupna, Staroźreb i innych miejscowości.
Wsparcia udzielili: samorząd Powiatu Płockiego, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Nadleśnictwo Łąck, Nadleśnictwo Gostynin, Nadleśnictwo Włocławek, Bank Spółdzielczy w Starej
Białej Oddział w Łącku, „DUBIMEX” Zakład Przetwórstwa Mięsa Sp. j. Zygmunt Dubielak, Centrum Widowiskowo-Sportowe, Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke, Płocki Ośrodek Kultury
i Sztuki, DPS „Nad Jarem” w Nowym Miszewie, DPS w Zakrzewie, Agencja Ochrony „DES”, Gminny Zakład Komunalny w Łącku, Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku, Gimnazjum im. prof. Jerzego Kondrackiego w Łącku, Samorządowe Przedszkole w Łącku, Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, Stado Ogierów w Łącku.
Patronat medialny objęli: Katolickie Radio Płock, Gostynińska Telewizja Internetowa, Telewizja Gostynin
Media Gost, Tygodnik Płocki, portal Teraz Gostynin.
Szczegółowe wyniki konkursów festiwalowych znajdują się na stronie: www.pojezierzegostyninskie.pl.

Przegląd Poezji Patriotycznej
W piątek, 8 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku uroczyście, pieśnią i wierszem uczczono
Narodowe Święto Niepodległości z udziałem Starosty Płockiego Michała Boszko.
Część artystyczną uroczystości zainaugurował chór z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, który
wykonał trzy utwory pt.: „Polskie Kwiaty”, „Biały Krzyż” oraz „Powrócisz tu”.
Głównym punktem uroczystości był Konkurs Recytatorski o nagrodę Starosty Płockiego. Jury w składzie:
Alicja Wiśniewska, Maciej Woźniak oraz Marcin Alan Jelec – Przewodniczący Jury wyłoniło dziewięciu laureatów
w trzech kategoriach wiekowych:
• dzieci ze szkół podstawowych:
I miejsce – Julia Śladowska – uczennica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii
Krajowej w Płocku;
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II miejsce – Joanna Miecznik – uczennica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii
Krajowej w Płocku;
III miejsce – Julia Kożuszek – uczennica Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Maszewie Dużym;
• młodzież z gimnazjów:
I miejsce – Dawid Borkowski – uczeń Gimnazjum im. Władysława Reymonta w Maszewie Dużym;
II miejsce – Wioletta Dobrzeniecka – uczennica Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego w Płocku;
III miejsce – Grzegorz Nowak – uczeń Gimnazjum im. Władysława Reymonta w Maszewie Dużym;
• młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce – Karolina Fortuńska – uczennica Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie;
II miejsce – Emilia Cylińska – uczennica Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku;
III miejsce – Paula Duda – uczennica Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie.
Przyznano również nagrody specjalne za najlepszą interpretację utworu dla Wioletty Dobrzenieckiej – uczennicy Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego w Płocku oraz dla Filipa Tomczaka – ucznia Zespołu Szkół
im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Jury podkreśliło, że poziom Konkursu był bardzo wysoki.
Opiekunowie otrzymali książkę „Sacrum, laicum i patrymonium Ziemi Płockiej”, a laureaci pamiątkowe
dyplomy oraz m. in.: aparaty fotograficzne, mp4, słuchawki.
Dodatkowo do nagród ufundowanych przez Starostę Płockiego zwycięzcy otrzymali książki, które przekazał
Pan Leonard Sobieraj – Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
Książkę za najlepszą interpretację utworu przekazał także Pan Piotr Zgorzelski – Poseł na Sejm RP.

95 rocznica odzyskania Niepodległości
W Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły Dyrektor Mirosław Piątek wraz z Radą Pedagogiczną, uczniami i Starostą Płockim Michałem Boszko
wspólnie odsłonili tablicę upamiętniającą absolwenta
szkoły profesora Stanisława Portalskiego.
Odsłonięto również kamień poświęcony powstańcom styczniowym z Ziemi Płockiej.
Starosta wziął udział w oficjalnych obchodach rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości 11 listopada rozpoczęły się na Placu Obrońców
Warszawy, gdzie zgromadzone poczty sztandarowe,
samorządowcy, kombatanci i płocczanie złożyli kwiaty pod pomnikami Marszałka Józefa Piłsudskiego
i Władysława Broniewskiego. Chwilę później w płockiej
Bazylice Katedralnej wspólnie z płocczanami w intencji Ojczyzny modlił się Biskup Płocki Piotr Libera.
Po modlitwie delegacje złożyły wieńce przy płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Wraz z Michałem Boszko,
Starostą Płockim hołd poległym w obronie Ojczyzny złożył Przewodniczący Rady Powiatu Adam Sierocki.
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Sala Doświadczania Świata
W środę, 13 listopada w Zespole Szkół Specjalnych w Goślicach Michał Boszko Starosta Płocki, Piotr Zgorzelski Poseł na
Sejm RP i Mariusz Bober Prezes Fundacji Rosa i Małgorzata
Struzik, Dyrektor Wydziału Kultury, Edukacji i Spaw Społecznych uroczyście otworzyli Salę Doświadczania Świata, która powstała dzięki wsparciu finansowemu Fundacji ROSA.
- Serdecznie dziękujemy za wsparcie, tak znaczące dla naszych
dzieci, które dzięki temu nowoczesnemu sprzętowi zyskały dodatkową, niezwykle cenną pomoc w nauce doświadczania otaczającego je świata – mówił Michał Boszko Starosta Płocki.
Dyrektor Szkoły Beata Jakubowska podziękowała za
pomoc samorządu powiatowego, który wspierał szkołę na każdym etapie realizacji projektu.
- Wśród konkurentów na tym etapie Programu było ponad pięćdziesiąt innych placówek z całego kraju. Wynik
w głosowaniu nie był jednak jedynym z kryteriów branych pod uwagę przez komisję oceniającą wniosek. Przez miesiąc wszyscy zainteresowani i sympatycy danej szkoły oddawali na nią swoje głosy. Na początku maja br. – otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość – wniosek złożony w ramach projektu „Doświadczanie Świata” został zatwierdzony do
realizacji. – wyjaśniała dyrektor Beata Jakubowska - Zostało przyznane dofinansowanie na zakup wyposażenia do
Sali Doświadczania Świata w wysokości 25 000 zł. Zgodnie z warunkami umowy z Fundacją, w okresie od czerwca
do sierpnia 2013r., staraniem Zespołu Szkół, zebraliśmy kwotę w wysokości 5% całości dofinansowania na portalu
internetowym Fundacji.

65 - lecie Szkolnictwa Zawodowego w Gąbinie
„Przeszłość odnajdujemy ukrytą w miejscach i przedmiotach, gdy do nich wracamy, powracają dawne zdarzenia, znajome twarze, przyjaźnie…” Okazją do przywołania tych najpiękniejszych, szkolnych wspomnień stało się
65 – lecie szkolnictwa zawodowego w Gąbinie, które połączone było z II Zjazdem Absolwentów. Uroczystość Honorowym Patronatem objęli: Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego, Michał Boszko - Starosta
Płocki i Krzysztof Jadczak - Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin.

Jubileusz Szkoły, w dniu 21 września rozpoczął się od mszy świętej w kościele parafialnym w Gąbinie, której
przewodniczył ks. kanonik Józef Szczeciński. Główną część uroczystości uświetnił występ Chóru Miasta i Gminy
Gąbin pod dyrekcją Sławomira Gałczyńskiego, który wprowadził uczestników w atmosferę radosnego święta. Goście
mogli podziwiać wystawę malarską prac absolwenta szkoły – Piotra Wojtalewicza oraz prac fotograficznych absolwentki – Anity Gorczyckiej. Głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół w Gąbinie, Danuta Kowalkowska – Fiłoniuk, która
przywitała gości i przypomniała początki szkolnictwa zawodowego w Gąbinie sięgające 1948 roku. Przywołała też
bogatą tradycję szkoły. Głos zabrali także znamienici goście, wśród których byli: Tadeusz Sławecki - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego, Michał Boszko
- Starosta Płocki, Piotr Zgorzelski - Poseł Sejmu RP, Krzysztof Jadczak - Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, Katarzyna
Góralska - Mazowiecka Wicekurator Oświaty, Ewa Kowalak - przedstawiciel ZNP, Stanisław Krakowski - przedstawi-
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ciel NSZZ „Solidarność”. Swoją obecnością zaszczycili także: Jan Ciastek – Wicestarosta, Adam Sierocki - Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku i Adam Bartosiak – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Płocku.

Podczas uroczystości Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik i Starosta Płocki – Michał
Boszko wręczyli dyplomy uznania i listy gratulacyjne wyróżnionym dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, doceniając trud włożony w pracę na rzecz młodzieży i oświaty. Absolwenci
z roku 1976 wręczyli Pani Dyrektor pamiątkową tablicę upamiętniającą jubileusz Szkoły. Nie zabrakło pięknych
słów i łez wzruszenia. Święto Szkoły zakończył program artystyczny „Szkolnych wspomnień czar” w wykonaniu
młodzieży, którą dzielnie wspierali absolwenci – Piotr Kwiatkowski i Adam Bartosiak.
Uroczystość stała się okazją do odświeżenia wspomnień i przywołania w zakamarkach duszy najpiękniejszych,
bo młodzieńczych, szkolnych chwil…

Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w konnych skokach
Na hipodromie Stada Ogierów w Łącku odbyły się Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w Skokach przez przeszkody. Puchar Starosty Płockiego Michała Boszko trafił do Moniki Balcer zwyciężczyni w kategorii Juniorzy

Młodsi z Klubu Aromer z Józefina. Natomiast Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego Adam Sierocki uhonorował Gabrielę Drozd z Klubu Jeździeckiego Aldragho z Piaseczna,  która zwyciężyła w kategorii Juniorzy.
Organizatorami Mistrzostw byli: Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o. Klub Jeździecki „Łąck” przy Stadzie Ogierów
w Łącku Stowarzyszenie Jeździeckie Bierzewice  im.4 Pułku Strzelców Konnych. Impreza o randze Mistrzostw Regionalnych została zorganizowana w kilku kategoriach: Dzieci II, Juniorzy Młodsi na Dużych Koniach, Zawodnicy
z III licencją, Juniorzy, Młodzi Jeźdźcy, Seniorzy.
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Orkiestry Dęte w Gąbinie
Wśród licznych i wartościowych inicjatyw kulturalnych powiatu płockiego jest Powiatowy Konkurs Orkiestr
Dętych. Od początku swego funkcjonowania zdobył należytą sobie pozycję ciesząc się rosnącym zainteresowaniem wciąż reaktywujących się orkiestr dętych i wielkim uznaniem społeczeństwa.
W dniu 28 września 2013 roku wspólnie
z samorządem Miasta i Gminy Gąbin zorganizowaliśmy już dwunastą edycję. Do konkursu zgłosiło się osiem orkiestr, które wspólnie odegrały dwa utwory „Barkę” i” Czarną
Madonnę” pod batutą kapelmistrza Tadeusza
Zalewskiego.
Wicestarosta Jan Ciastek i Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak powitali wszystkie przybyłe na konkurs orkiestry, przedstawicieli OSP, wójtów ościennych
gmin, przybyłych gości i mieszkańców gminy.
Wszystkie orkiestry odegrały trzy utwory,
które były oceniane przez jury w składzie:
dr Jarosław Domagała - Dyrektor Szkoły
Muzycznej I stopnia w Gąbinie, Grzegorz Stafirski - muzyk Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”,
dh Feliks Jankowski - muzyk, honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP.
Każda orkiestra otrzymała puchar, dyplom i nagrodę pieniężną.
Fundatorem nagród był samorząd Powiatu Płockiego, natomiast fundatorami pucharów byli: Piotr Zgorzelski -Poseł na Sejm RP, Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego, Michał Boszko - Starosta
Płocki, Adam Sierocki - Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku, Krzysztof Jadczak- Burmistrz Miasta i Gminy
Gąbin, Hilary Januszczyk - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku, Krzysztof Frączkowski
- Komendant Miejski PSP w Płocku, Jerzy Olejnik- Dyrektor Biura Terenowego Zarządu Oddziału Ochotniczych
Straży Pożarnych RP.
Wyróżniono dodatkowymi dyplomami
cztery orkiestry za kunszt, intonację oraz wyraz artystyczny.
I miejsce otrzymała Gminna Orkiestra
Dęta ze Starej Białej - kapelmistrz Pan Grzegorz Dębski.
II miejsce egzekwo otrzymała Gminna
Orkiestra Dęta w Staroźrebach - kapelmistrz
Pan Hubert Chiczewski oraz Orkiestra Dęta
przy OSP w Gąbinie - kapelmistrz Pan Tadeusz Zalewski
III miejsce przypadło w udziale Młodzieżowej Orkiestrze Dętej przy OSP w Bielsku
- kapelmistrz Jan Wojtas.
Wszystkim orkiestrom dętym dziękujemy
za udział i mistrzowskie przygotowanie się
do konkursu. Bardzo dziękujemy włodarzom gmin, że potrafią zadbać o rozwój kultury w swoim środowisku
oraz zaangażować w te działania społeczność lokalną.
W imieniu samorządu Powiatu Płockiego serdecznie dziękujemy władzom, pracownikom Miejsko- Gminnego
Ośrodka Kultury, którzy przyczynili się do zapewnienia jak najlepszych warunków, gościnnie i miło przyjęli przybyłych gości oraz mieszkańców gminy. Dumni jesteśmy, że osiągnęliśmy wspólny zamierzony cel.
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Artystyczna uczta w Borowicach
W pięknym pałacyku, z początku XX wieku, w Borowicach (gm. Bodzanów), 7 września br. odbyła się coroczna
wystawa malarstwa. Podczas prezentacji obecnych było wielu znamienitych gości, którzy przybyli zobaczyć prace
czterech artystów. Oglądanie prac było poprzedzone porywającym koncertem zespołu Swing Project, który zaprezentował klasykę polskiej muzyki rozrywkowej. - Dzięki takim wystawom ja ta, która została zorganizowana w pięknie
odremontowanym obiekcie, mamy okazję zbliżyć się do sztuki. Tym milej, że artyści ci są blisko związani z Powiatem
Płockim – mówił podczas rozpoczęcia Starosta Płocki Michał Boszko współorganizator prezentacji.
Wystawa „Co w duszy gra” była kolejną z co rocznych imprez, których inicjatorem jest Stowarzyszenie „Twoja
Gmina” w Bodzanowie.

- Do tej pory wystawy odbywały się w „Młynie Wodnym” w gminie Bodzanów, w tym roku postanowiliśmy ją zorganizować w odremontowywanym pałacu w Borowicach. Prezentacje cieszą się zawsze dużą popularnością wśród zaproszonych gości. Tak jak zawsze, tak w tym roku przybyłej publiczności było znacznie więcej niż rozdysponowanych
zaproszeń, co bardzo cieszy i pokazuje, że nasze wystawy na trwałe wpisały się w kalendarz znaczących wydarzeń kulturalnych na Mazowszu Płockim – mówił Paweł Różański, prezes Stowarzyszenia „Twoja Gmina” w Bodzanowie. Podczas wystawy zaprezentowali swoje prace: Marcin Alan Jelec – malarz sakralny i dekoracyjny, Zbigniew Twardowski,
malarz nowoczesny z Warszawy, Justyna Kaliwoda, grafik z gm. Stara Biała, Daniel Ratz, malarz z Płocka.
Korzystając ze scenerii młodopolskiego dworku z 1918 roku, organizatorzy oraz publiczność uczcili minutą ciszy

pamięć artystów, którzy współtworzyli wolną i niepodległą Rzeczpospolitą Polskę w tym Matejki, Wyspiańskiego,
Kossaków i Gierymskiego. Podczas wystawy można było obejrzeć ponad 50 dzieł, które bardzo przypadły publiczności do gustu. Po części artystycznej rozpoczęła się wspólna biesiada, podczas której można było porozmawiać
z artystami i spróbować tradycyjnej kuchni polskiej. (RED.)
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Targi Pracy przyciągnęły młodzież
17 października 2013 r. gmach Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku gościł uczestników XVIII edycji Płockich Targów Pracy, które odbyły się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Starosty Płockiego Michała Boszko oraz Prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego.
W wyniku działań organizatorów Targów: Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Płocku, Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku oraz Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku
do udziału w imprezie udało się pozyskać prawie 50 wystawców.
Targi Pracy już na stałe wpisały się w płocki kalendarz ważnych wydarzeń. Ważnych dla całego regionu.
Dzięki Targom kadra akademicka, studenci, czyli przyszli pracownicy, osoby bezrobotne i poszukujące nowej
pracy, oraz samorządowcy mogą się spotkać i wspólnie szukać najlepszych rozwiązań - mówił Michał Boszko
Starosta Płocki, który uroczyście otworzył imprezę wspólnie z Andrzejem Nowakowskim Prezydentem Płocka
i Michałem Twardym Dyrektorem Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku.

XVIII Płockie Targi Pracy były doskonałą okazją do zapoznania się i bezpośredniego kontaktu z pracodawcami
z lokalnego rynku pracy, instytucjami zajmującymi się pośrednictwem pracy oraz wspierającymi podejmowanie
decyzji zawodowych związanych z poszukiwaniem zatrudnienia i planowania kariery zawodowej. Targi były też
okazją dla tych osób, które planują otworzyć własną firmę do zapoznania się z szerokim spektrum możliwości uzyskania instytucjonalnego wsparcia ze strony różnych partnerów rynku pracy. Pracodawcy uczestniczący w targach
mieli zaś możliwość naboru odpowiednio wykwalifikowanej kadry oraz wymiany doświadczeń na temat lokalnego
rynku pracy.
Podczas Targów na stoisku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku można było skorzystać z usług doradcy
zawodowego. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogły zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy.
Wiele firm oferowało konkretne miejsca pracy, niektóre dopiero zapowiadały rekrutację. W prawie każdym
punkcie można było zostawić swoje CV, albo wypełnić gotową już ankietę.

Sprzątanie Świata 2013 w powiecie płockim
Dwudziesta edycja kampanii pn. „Sprzątanie Świata
2013”, której podsumowanie odbyło się 21 października br., została połączona z warsztatami poświęconymi
ochronie Wisły pt. „Dla Wisły”.
Organizatorem kampanii było Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej w Płocku, Wydział Środowiska
i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Płocku oraz Gimnazjum nr 6 w Płocku.
Tegoroczny jubileusz kampanii Sprzątanie Świata skłania nas wszystkich tutaj zgromadzonych do refleksji, czy
dotychczas podejmowane działania mają sens, czy coś na
przestrzeni tych lat zmieniło się w mentalności Polaków.
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Musimy mieć świadomość, iż nowy system gospodarki odpadami nie zadziała, jeżeli jego uczestnicy, a więc my wszyscy
nie będziemy wiedzieli dlaczego tak ważne jest, aby prawidłowo postępować z odpadami, a co najważniejsze – co zrobić,
by ich było mniej. Dlatego też praktyczna nauka ochrony środowiska poprzez czynny udział w tego typu akcjach zaowocuje dużą wiedzą w tym zakresie i wpłynie na to, że przyszłym pokoleniom będzie żyło się lepiej.– mówiła Maja Syska
– Żelechowska, Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

Podczas warsztatów zostały zaprezentowane efekty wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach, zwrócono uwagę na problemy ochrony wód, w tym Wisły z uwzględnieniem negatywnego
wpływu odpadów na jakość wód.
Podsumowanie kampanii było również dobrą okazją, by rozstrzygnąć konkursy tematyczne: „Bliżej śmieci dalej
od nieporządku” oraz „Nasze śmieci wartościowymi surowcami”, której główną inicjatorką była Iwona Marczak
Dyrektor Biura Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
Na koniec spotkania organizatorzy wręczyli nagrody oraz dyplomy dla uczestników kampanii „Sprzątanie Świata
2013” współfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Warszawie oraz Samorządu Powiatu Płockiego.

Dzień Pracownika Socjalnego
21 listopada, w Dniu Pracownika Socjalnego, Michał
Boszko podziękował za pełną poświęceń pracę i złożył
najlepsze życzenia wszystkim pracownikom pomocy
społecznej.
- Cieszę się, że możemy razem świętować, w grupie ludzi, dla których niesienie pomocy innym jest codziennością – mówił Starosta Płocki, Michał Boszko – Dziękuję
wszystkim za ofiarną, pełną poświęceń pracę i życzę kolejnych sukcesów.
Wszyscy goście odebrali listy gratulacyjne z rąk
Michała Boszko, Starosty Płockiego, Marka Pietrzaka,
pełniącego obowiązki dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie i Małgorzaty Lewandowskiej, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Goślicach.

Współzawodnictwo sportowe w powiecie płockim
W piątek, 22 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku odbyło się spotkanie podsumowujące
współzawodnictwo sportowe szkół w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013.
W kategorii szkół podstawowych rywalizowało 37 szkół z terenu powiatu płockiego w 13 dyscyplinach. Łącznie
rozegrano 23 finały powiatowe. W roku szkolnym 2011/2012 w pierwszej trójce znaleźli się: Szkoła Podstawowa
w Radzanowie, Szkoła Podstawowa im. Abp. Antoniego Nowowiejskiego w Słupnie i Szkoła Podstawowa w Łęgu Pro-
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bostwie, zaś w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa w Bulkowie, Szkoła Podstawowa im. Abp. Antoniego
Nowowiejskiego w Słupnie oraz Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach.

W rywalizacji sportowej gimnazjów uczestniczyły 22 szkoły w 10 dyscyplinach. Rozegrano 20 finałów powiatowych. Na podium w roku szkolnym 2011/2012 stanęły Publiczne Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Słupnie,
Publiczne Gimnazjum w Słubicach oraz Publiczne Gimnazjum w Starych Proboszczewicach, zaś w roku szkolnym
2012/2013 były to: Publiczne Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Słupnie, Gimnazjum im. C. K. Norwida w Bielsku
i Gimnazjum w Bulkowie.
Szkoły ponadgimnazjalne rywalizowały w ramach powiatowej licealiady. Samorząd Powiatu Płockiego ufundował nagrody w wysokości 2 000 zł dla Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku za zajęcie I miejsca w Powiatowej Licealiadzie w roku szkolnym 2011/2012 oraz dla Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie za zajęcie
I miejsca w Powiatowej Licealiadzie w roku szkolnym 2012/2013.
Symboliczne czeki odebrali dyrektorzy ww. szkół Danuta Kowalkowska – Fiłoniuk oraz Jacek Kłosiński.
Listy z podziękowaniem za dotychczasową działalność i duży wkład pracy w rozwój sportu szkolnego w swoim
środowisku szkolnym oraz w powiecie otrzymali wszyscy dyrektorzy i nauczyciele zaangażowani we współzawodnictwo sportowe szkół.
Medal za całokształt działalności sportowej w ramach organizacji Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
Ireneuszowi Gontarkowi ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Radzanowie wręczył Wojciech Lewandowski
Sekretarz Płockiego Szkolnego Związku Sportowego.

Następnie Starosta Płocki Michał Boszko wręczył nagrody za szczególne propagowanie sportu szkolnego nauczycielom: Mariuszowi Opasińskiemu z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, Arturowi Piechocie z Zespołu
Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, Beacie Zembrzyckiej z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach oraz
Jackowi Janczakowi z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.
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Specjalne podziękowania za trud, zaangażowanie i całą aktywność na rzecz rozwoju sportu szkolnego odebrał
również Paweł Szczypawka - Koordynator Sportu Szkolnego w powiecie płockim.
Swoją obecnością spotkanie uświetnili także członkowie Zarządu Powiatu: Lech Dąbrowski, Tomasz Duda, Apolinary Gruszczyński, Skarbnik Powiatu, Maria Jakubowska, Wójt Gminy Słubice, Józef Walewski, Prezes Okręgowego
Związku Piłki Nożnej w Płocku, Dariusza Kluge oraz Dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego, Leszek Brzeski.

55-lecie Honorowego Krwiodawstwa
22 listopada 2013r. w Auli Urzędu Miasta Płocka odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 55-lecia Honorowego
Krwiodawstwa.
To święto ludzi spod znaku Czerwonego Krzyża, którzy oddając własną krew ratują tych, których zdrowie, a często i życie jest zagrożone. Na terenie powiatu płockiego tę niezwykle szlachetną działalność podejmuje ponad
1 000 dawców krwi.
- Chciałbym Wam serdecznie podziękować za każdą kroplę, za każdy litr oddanej krwi na rzecz mieszkańców,
społeczeństwa, ludzi, którzy jej najbardziej potrzebują. Dzień taki jak ten jest świetną okazją do wyrażenia uznania
i podziękowań dla Państwa – mówił Starosta Płocki Michał Boszko honorując wyróżnionych krwiodawców zasłużonymi listami gratulacyjnymi.

Podziękowaniem dla wszystkich zebranych był występ uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie w Płocku.

„Dobre praktyki” z Wielkiej Brytanii
Powiat Płocki w ramach projektu ,,Decydujmy razem”
w dniach 18-22 listopada uczestniczył w wizycie studyjnej
w Wielkiej Brytanii. Powiat reprezentowali Wicestarosta
Jan Ciastek oraz Aleksandra Kozłowska animator partycypacji publicznej.
Projekt realizowany jest od 2011 r. Jego głównym założeniem jest wypracowanie i testowanie modeli partycypacji
publicznej z wykorzystaniem animacji społecznej w środowiskach lokalnych.
Spośród 108 jednostek samorządu terytorialnego
uczestniczących w projekcie wytypowano 10 wyróżniających się samorządów. Fundacja „Fundusz Współpracy”,
jeden z partnerów projektu, zorganizowała dla nich tę wizytę. Do udziału zaproszono przedstawicieli władz oraz animatorów partycypacji publicznej. Celem wizyty było dostarczenie praktycznej wiedzy w zakresie skutecznej współpracy z lokalną społecznością przy tworzeniu i wdrażaniu strategii,
planów i programów oraz zaadoptowania angielskich doświadczeń do potrzeb naszych lokalnych społeczności.
Uczestnicy mieli możliwość poznania „dobrych praktyk”, sprawdzonych działań i metod partycypacyjnych
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realizowanych w Londynie (Borough of Lambeth), Richmondshire i Cirencester. Wizyta w Wielkiej Brytanii była
świetną okazją do wymiany doświadczeń w zakresie budowania skutecznej współpracy pomiędzy lokalnymi społecznościami a samorządami i dyskusji na temat problemów partycypacji z angielskimi urzędnikami, politykami, liderami społeczności, pracownikami organizacji pozarządowych. Zdobyte doświadczenia z pewnością zostaną efektywnie
wykorzystane w codziennej pracy.
Uczestnicy wizyty studyjnej podzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z innymi
polskimi gminami podczas seminarium warsztatowego pn. „Partycypacja – doświadczenia brytyjskie, polska praktyka”, które odbyło się 4 grudnia 2013 roku w Warszawie.

Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla Barbary Stańskiej
– Mackiewicz Dyrektora DPS „Nad Jarem” w Nowym Miszewie
21 listopada br. odbyła się uroczystość wręczenia
nagród Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy
społecznej w roku 2013.
Nagrody te są przyznawane każdego roku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. To wyjątkowe
wyróżnienie trafiło na ręce Pani Barbary Stańskiej
– Mackiewicz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
„Nad Jarem” w Nowym Miszewie za zachowanie
najwyższych standardów pomocy i realizację nowatorskich programów służących mieszkańcom Domu
Pomocy Społecznej i ich integracji ze środowiskiem
lokalnym.
Pani Barbara Stańska – Mackiewicz pełni funkcję dyrektora od ponad 20 lat. Jest inicjatorką Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których uczestniczą
niepełnosprawni mieszkańcy okolicznych miejscowości. Stosuje innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania,
terapii i rehabilitacji, osiągając liczne sukcesy w usamodzielnianiu mieszkańców oraz ich uspołecznianiu i integracji
ze środowiskiem ludzi zdrowych. Chętnie udziela się społecznie na rzecz całego środowiska lokalnego. Działania Pani
Dyrektor są wzorem godnym do naśladowania przez inne domy na terenie całego kraju.
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Uroczyste otwarcie „schetynówki” w Starej Białej
W czwartek, 5 grudnia w Gminie Stara Biała wstęgę na nowo wyremontowanej
drodze przecięli:  Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki, Michał Boszko – Starosta Płocki, Stanisław Sadłowski - Prezes
Zarządu PRD Lipno Sp. z o.o., Zbigniew
Suchodolski Nadleśniczy Leśnictwa
Płock, Sławomir Wawrzyński Wójt Gminy Stara Biała, Jan Wrześniewski Przewodniczący Rady Gminy Stara Biała.
Budowa drogi została zrealizowana
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Koszt realizacji to
7 014 710,42 zł., w tym 3 000 000 zł. to dotacja
z programu rządowego i jest największą
dla gminy w całym województwie mazowieckim, a 10 000 zł. dołożył samorząd powiatu płockiego. Generalnym
wykonawcą było PRD Lipno Sp. z o.o. Inwestycja przebiega przez miejscowości: Brwilno, Maszewo Duże, Mańkowo,
Wyszyna, Ludwikowo, Ulaszewo i Kobierniki. Droga o długości 6,824 km łączy drogi wojewódzkie: 555, 559 i 562
oraz drogę powiatową Wyszyna – Ulaszewo.

Przyszłość naszego powiatu
W piątek, 6 grudnia br. w Sali Barokowej
Opactwa
Pobenedyktyńskiego
w Płocku odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów
na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów
szczególnie uzdolnionych.
Z powiatu płockiego stypendium
otrzymali: Jan Żabka, uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, Anna Wioleta Zawadzka, uczennica Technikum
w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica
w Gąbinie, Paweł Piotrowski, uczeń Technikum w Zespole Szkół im. Leokadii
Bergerowej w Płocku, Marta Gwiazda,
uczennica Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, Ewelina Pydyniak, uczennica Technikum w Zespole Szkół
im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, Sylwia Borowska, uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
im. Jana Pawła II w Staroźrebach.
Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty oraz Anna Pietrzak p.o. Dyrektora Delegatury w Płocku
wręczyły listy gratulacyjne rodzicom i dyrektorom szkół, a w imieniu Starosty Płockiego gratulacje, życzenia i upominki przekazała Małgorzata Struzik Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali
promocję z wyróżnieniem, zdobyli najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia. Za wyniki
w minionym roku szkolnym Prezes Rady Ministrów przyznał 3.863 stypendia. Stypendium wypłacane jest ze środków budżetu państwa i wynosi 258 zł. miesięcznie.
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Gmina Bielsk
Budowa oczyszczalni ścieków
O przebudowie oczyszczalni ścieków w Bielsku mówiło się już od wielu lat. Potrzeba takiej inwestycji wynikała
z rosnącej liczby mieszkańców Bielska, jak również całej
gminy.
We wrześniu 2013 roku udało się rozpocząć prace na
jednej z największych inwestycji w ostatnich latach. Rozbudowa oczyszczalni ścieków przewidziana jest w cyklu
trzyletnim, a wartość zadania wynosi 6 579 899,99 zł,
z czego pozyskaliśmy kwotę 4 mln zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W roku
bieżącym wykonywane są prace ziemne, fundamenty
pod zbiornik retencyjny, budynek techniczny, osadniki
wtórne i reaktor biologiczny. Wartość prac wykonanych
w 2013 roku wyniesie 839 399, 99 zł. Prace prowadzone będą przy jednoczesnym funkcjonowaniu obecnie istniejącej
oczyszczalni. Wydajność oczyszczalni ścieków po modernizacji zwiększy się z 230 do 500 m3 / ścieków na dobę.

Dożynki Gminne
W dniu 25 sierpnia 2013 roku, zgodnie z tradycją kultywowaną od wielu pokoleń w Bielsku obchodzono święto plonów, które tradycyjnie rozpoczęła dziękczynna msza
św. w kościele pw. Świętego Jana Chrzciciela celebrowana
przez ks. Marka Czarzastego. Następnie uczestnicy uroczystości dożynkowych zgodnie ze zwyczajem przemaszerowali w barwnym korowodzie na plac przed Gminny
Ośrodek Kultury. Dożynkowy chleb nieśli Starostowie
Dożynek: Pani Agata Skrzesiewicz i pan Tomasz Bugaj.
Nie zabrakło wieńców dożynkowych, których liczba, bogactwo oraz różnorodność formy zachwycały wszystkich
przybyłych. Po prezentacji wieńców z sołectw: Bielsk, Cekanowo, Ciachcin, Gilino, Giżyno, Goślice, Jaroszewo Biskupie, Leszczyn Szlachecki, Machcino, Rudowo, Śmiłowo, Tłubice, Zągoty oraz Bielskiego Klubu Seniora „Pogodna
Jesień” i Banku Spółdzielczego Vistula Filia Bielsk, Wójt Gminy Józef Jerzy Rozkosz dokonał uroczystego otwarcia.
W ciepłych słowach podziękował rolnikom za włożony wysiłek i trud w czasie tegorocznych żniw. „Dożynki to czas
dumy i radości wszystkich tych, którzy związani są z pracą na roli. Jesteśmy pełni wdzięczności rolnikom, którzy z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem oddają się swoim
codziennym obowiązkom” - mówił wójt. Następnie głos
zabrali: poseł Piotr Zgorzelski oraz Radny Powiatu Płockiego Bogusław Jankowski, który przekazał życzenia od
Starosty Płockiego Pana Michała Boszko.
Gminne Święto Plonów stało się też okazją do uhonorowania najlepszych rolników z terenu gminy. Odznakę
honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymali: Janina
Zdziebłowska, Dariusz Olejniczak, Stanisław Siemiątkowski. Warto również nadmienić, że na dożynkach powiatowych odznaczony został także Zbigniew Kleniewski.
Po oficjalnych obrzędach dożynkowych, które na scenie
zaprezentował Chór Bielszczanie oraz wokalistki działa-
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jące przy GOK na scenie zaprezentowała się niezawodna
Orkiestra Dęta OSP w Bielsku. Następnie wystąpiła wokalistka Iwona Opara uzdolniona mieszkanka naszej gminy.
Oprócz bogatego programu artystycznego, były też imprezy towarzyszące: kiermasze, wystawy rękodzieła lokalnych
artystów.
Na zakończenie wszystkich chętnych do tańca zaprosił
Zespół „Helios” z Sannik. Realizacja tak bogatego programu
tegorocznych Dożynek Gminnych była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób. Szczególne podziękowania Wójt
Józef Jerzy Rozkosz kieruje do sponsorów: Firmom N&N
Jerzy Nadratowski i Piotr Nadratowski, Peklimar Umienino, Centrum Handlowo-Usługowe Tomasz Bugaj, Piekarni Mechanicznej Krystyna Albrechczyńska i Piotr Albrechczyński oraz Banku Spółdzielczego Vistula. Podziękowania
należą się również pracownikom Urzędu Gminy Bielsk, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, jednostkom OSP z terenu
Gminy, Starostom Dożynek oraz tym osobom, którzy dzięki swojej bezinteresownej pracy pomogli w ich organizacji.

Modernizacja drogi w Ułtowie
Ukończona została inwestycja polegająca na modernizacji poprzez poczwórne powierzchniowe utrwalenie
emulsją asfaltową i kruszywem drogi gminnej o długości
1000 mb i szerokości 4 mb w Ułtowie. Prace w wyniku
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonane zostały przez Firmę BUDOMOST z Białegostoku.
Na powyższą inwestycję pozyskaliśmy środki finansowe
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w wysokości 32% ogólnej wartości powyższego zadania.

Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w Bielsku
W 2010 roku rozpoczęte zostały prace dotyczące przebudowy i budowy ulic: 20-stycznia, Topolowej, Jaśminowej,
Chabrowej, Zielonej, Ostatniej, Akacjowej, Sosnowej i Świerkowej. Prace projektowe wykonał Zarząd Inwestycji
w Kutnie, a wykonanie zadania powierzono Przedsiębiorstwu Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów
Zielonych „BUDROX” z Gostynina.

W 2012 r. wykonano 557 mb nawierzchni i chodników oraz kanalizacji deszczowej. Obecnie wykonano prace
ziemne, nowe nawierzchnie i chodniki.
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W 2014 roku przewidziane są prace na ulicach: Topolowa, 20-stycznia oraz pozostałej części ulicy Jaśminowej
i Chabrowej o łącznej długości 1505 mb wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.
Tereny objęte przedmiotową inwestycją stanowią obszar zagospodarowany zabudową jednorodzinną oraz wielorodzinną, mają również tutaj swoją lokalizację liczne zakłady pracy. Nowa inwestycja z pewnością poprawi infrastrukturę drogową oraz podniesie jakość życia mieszkańców osiedla.

Gmina Bodzanów
„Kalkulator Kosztów Zaniechania w Gminie Bodzanów”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie uczestniczy w projekcie pn. „Kalkulator Kosztów Zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wpierających”. Projekt ten realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej.
Liderem prezentowanego innowacyjnego projektu jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Partnerami
projektu są: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”.
Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do zwiększenia efektywności i spójności polityki społecznej
dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego do końca 2014 roku poprzez wypracowanie i przetestowanie w samorządach innowacyjnego modelu do prowadzenia aktywnej polityki społecznej.
Aktualnie testowana jest wstępna wersja użytkowego modelu prowadzenia aktywnej polityki społecznej w 5 gminach, wśród których jest gmina Bodzanów.
Najważniejsze rezultaty Projektu to:
• dostęp do narzędzi informatycznych do prowadzenia aktywnej polityki społecznej, ułatwiającego dostęp
do wiedzy na temat nowatorskich sposobów rozwiązywania problemów społecznych opartych na usługach,
• aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w jednostkach biorących udział w projekcie,
z wykorzystaniem narzędzi modelu KKZ oraz uwzględniających wytyczne dotyczące przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020,
• zwiększenie aktywności samorządów w przekazywaniu do realizacji usług społecznych innym podmiotom
poprzez zrealizowanie projektów aktywizująco-wspierających,
• upowszechnienie wiedzy o modelu KKZ wśród decydentów i realizatorów polityki społecznej w gminach
i powiatach województwa mazowieckiego, przedstawicieli innych regionów oraz instytucji centralnych poprzez szkolenia, doradztwo, platformę e-learningową, seminaria, konferencje, zagraniczne wizyty studyjne (dotychczas odbyły
się dwa wyjazdy zagraniczne: do Anglii - w lipcu 2013 r. i do Hiszpanii - w październiku 2013 r.) ,
• stworzenie Sieci Liderów Innowacji Społecznych posiadających umiejętności wykorzystania narzędzi modelu
KKZ do przygotowania i realizacji efektywnych projektów aktywizujących oraz pozyskania środków europejskich
na ich realizację w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
Bogusława Bartczak
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie
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Turniej piłki siatkowej w Nowym Miszewie
W dniu 26 października w hali sportowej publicznego
gimnazjum w Nowym Miszewie odbył się I Samorządowy Mazowiecki Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych.
Honorowy patronat nad imprezą objęli: Poseł RP – Piotr
Zgorzelski, Starosta Powiatu Płockiego – Michał Boszko, Wójt
Gminy Bodzanów – Grażyna Pietrzak.
Patronatem medialnym objęli: Tygodnik Płocki oraz
Telewizja Multimedia Płock.
Celem imprezy była popularyzacja piłki siatkowej
wśród mieszkańców miast i gmin z terenu województwa
mazowieckiego.
Organizatorami turnieju byli: Starosta Płocki i Wójt
Gminy Bodzanów, a współorganizatorami Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie, Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie – Oddział Bodzanów, Akademia Mistrzów Sportu Mistrzów Życia, Firma Bakoma S.A.
W turnieju wzięło udział 8 reprezentacji w dwóch grupach:
• Starostwo Powiatowe w Płocku,
• Starostwo Powiatowe w Mławie,
• Miasto i Gmina Glinojeck,
• Gmina Bulkowo I i II
• Gmina Cegłów,
• Komenda Miejska Policji w Płocku,
• Gmina Bodzanów.
W grupie pierwszej zwyciężyła reprezentacja Gminy
Bodzanów, a w grupie drugiej Starostwo Powiatowe
w Płocku.
W wyniku eliminacji grupowych o I miejsce w turnieju zmierzyły się obie reprezentacje. Było to spotkanie bardzo
zacięte i wyrównane. Stosunkiem setów 2:1 zwyciężyło Starostwo Powiatowe w Płocku.
Dla zwycięzców puchary i medale ufundował Starosta Płocki Michał Boszko. Dzięki uprzejmości sponsorów puchary ufundowali: dla najlepszego VIP-a poseł RP Piotr Zgorzelski wręczył puchar Dariuszowi Rybińskiemu, a dla najstarszego zawodnika Przewodniczący Rady Powiatu Adam Sierocki ufundował 70 letniemu zawodnikowi Romanowi
Burszewskiemu.
Wójt Gminy Grażyna Pietrzak Bodzanów, ufundowała puchar fair play, który został przyznany proboszczowi
z parafii Blichowo księdzu Włodzimierzowi Dzieńkowskiemu. Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie ufundował puchar dla najlepszego zawodnika Jerzego Jędrzejaka.
Radny Powiatu Płockiego i członek Akademii Mistrzów Sportu Mistrzów Życia ufundował puchar dla najlepszej
zawodniczki, którą została reprezentantka Gminy Cegłów Iza Brutkowska. Ponadto 8 statuetek ufundował Bank spółdzielczy w Ciechnowie, Oddział Bodzanów. Starosta Płocki Michał Boszko ufundował statuetki sponsorom. Organizatorzy wszystkim uczestnikom zapewnili nieodpłatnie gorące obiady i napoje, a firma Bakoma obdarowała wszystkich
uczestników jogurtami.
Na koniec chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy w sposób konkretny przyczynili się do organizacji I Turnieju.
Szczególnie gorąco dziękuję: Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bodzanowie i Gminnemu Centrum Kultury i Sportu
w Bodzanowie. Dziękuję również Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Nowym Miszewie Marzenie Wróbel – Pietrzak
za bezpłatne udostępnienie hali sportowej

Strona nr

28

Z GMIN POWIATU PŁOCKIEGO
i zaplecza oraz uczennicom z tego gimnazjum za piękny występ na otwarciu imprezy. Dziękuję dzieciom z Płockiego
Ośrodka Sportów i Sztuk Walki sekcja Bodzanów za piękny pokaz karate.
I Mazowiecki Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych przeszedł do historii. Na zakończenie przy wspólnej integracji wszyscy
życzyli sobie aby takich turniejów było więcej. Nasi włodarze muszą wiedzieć, iż sport jest najlepszą promocją powiatów, miast i gmin.
Andrzej Kuliński,
Specjalista ds. kultury i sportu w Bodzanowie

Gmina Brudzeń Duży
Inwestycje

Dzięki współpracy z samorządem powiatu płockiego udało się zrealizować dwie istotne z punktu gminy inwestycje:
• „Przebudowę utwardzonego pobocza na chodnik przy drodze
powiatowej Brudzeń Duży – Sobowo”. Gmina Brudzeń Duży sfinansowała wykonawstwo wraz z materiałami pomocniczymi
za kwotę brutto 84.668,29 zł brutto. Zakup kostki betonowej i krawężników oraz projektu sfinansował samorząd Powiatu Płockiego w kwocie ok. 50 000 zł.
Niezwykle istotną inwestycją z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców jest budowa chodnika w Brudzeniu
Dużym przy ulicy Dobrzyńskiej na długości 556 metrów o szerokości
1,5 metra. Osiedle przy tej ulicy powstało przed ponad czterdziestoma
laty. Biorąc pod uwagę nagminne przekraczanie prędkości przez kierowców na tym odcinku inwestycję tę uważałem za jedną z priorytetowych
do wykonania w obecnej kadencji samorządu.
• „Przebudowę drogi powiatowej Brudzeń Duży - Karwosieki - Proboszczewice Nowe” na odcinku 2 700 metrów, której koszt wynosi 2 249 466,10 zł brutto. Z gminnego budżetu wyasygnowana została kwota 562 366,55zł,
		a pozostałe środki pochodzą z budżetu Powiatu Płockiego oraz Rządowego Programu Budowy Dróg Lokalnych
		/tzw. schetynówek/.
Droga w Nowych Karwosiekach w kierunku Proboszczewic jest jedną z kluczowych na terenie naszej gminy. Jest to najkrótsza i zarazem
zdecydowanie najszybsza droga prowadząca z
Brudzenia w kierunku Warszawy /przez Bielsk
i Płońsk/ pozwalająca ominąć Płock, a tym samym znacząco zaoszczędzić czas podróży do
stolicy. Inwestycja ta znacząco poprawiła infrastrukturę drogową w północno-zachodnim
obszarze naszej gminy pozwalając na rozwój
położonych tam miejscowości skupionych w
sołectwach: Nowe Karwosieki, Karwosieki
Cholewice i Karwosieki Noskowice.

Turniej Szachowy z okazji Dnia Niepodległości
11 listopada 2013 roku w brudzeńskim Gimnazjum z okazji Dnia Niepodległości odbył się III Turniej Szachowy
o Puchar Wójta w którym uczestniczyło 16 osób. Zwycięzcą został Mariusz Grochowski ze Starej Białej. Drugie miejsce
zajął mistrz dwóch poprzednich edycji turnieju Andrzej Rakowiecki z Gozdowa, a trzecie, jedyna kobieta uczestnicząca w
turnieju, Joanna Czarnomska z Mochowa. Tytuł Mistrza Gminy Brudzeń Duży i okolicznościowy puchar otrzymał Maciej
Reczek, który w końcowej klasyfikacji zajął szóste miejsce.
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Wyniki Turnieju Szachowego:
1. Mariusz Grochowski
2. Andrzej Rakowiecki
3. Joanna Czarnomska

4. Patrycjusz Kurek
5. Krzysztof Czarnomski
6. Maciej Reczek

Przed Turniejem Wójt Gminy Andrzej Dwojnych złożył kwiaty na płycie upamiętniającej Powstańców Styczniowych.

Gmina Bulkowo
Sieć sanitarna i wodociągowa
W dniu 15 listopada 2013 roku dokonano odbioru robót
budowlanych pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
i wymiana sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego w Pilichowie oraz budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Bulkowo”.
Inwestycja została zrealizowana w ramach działania
321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość projektu wyniosła 664 718,53 zł, uzyskane dofinansowanie
to kwota 405 316,17 zł, natomiast okres realizacji:
10 kwietnia 2013 - 30 października 2013r.
Zadanie obejmowało:
•
budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Pilichowo-Bulkowo wraz
z przyłączem wodociągowym do przepompowni ście-

ków PP w miejscowości Pilichowo,
• budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Bulkowo w miejscowościach Daniszewo, Majdany, Gocłowo,
Osiek, Podleck Nowy, Słupca, Sochocino Czyżewo, Sochocino Praga oraz Włóki,
• wymianę sieci wodociągowej dla osiedla mieszkalnego w Pilichowie.

Modernizacja dróg
W dniu 5 kwietnia 2012 r. Gmina Bulkowo zrzeszona
w Związku Gmin Regionu Płockiego uczestniczyła
w podpisaniu umowy na otrzymanie dofinansowania projektu pn. „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach
regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”
w ramach środków Unijnych. W ramach projektu Gmina realizowała modernizację dwóch dróg: Nowe Łubki
– Krzykosy o długości 4,608 km oraz Nowe Krubice – Dobra o długości 3,338 km łączące dwie drogi powiatowe.
Zadanie realizowane było w latach 2012-2013 r. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 4 406 886,98 zł. Kwota
dofinansowania w/w zadania wyniosła 2 655 798,12 zł, zaś
pozostała część to środki z budżetu Gminy. Prace trwały od
dnia 17 sierpnia 2012 r., natomiast ich zakończenie nastąpiło w dniu 30 sierpnia 2013 r.
Modernizacja dróg przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa i wizerunku naszego regionu, co może być również
motorem rozwoju gospodarczego Gminy. Inwestycja wpłynęła pozytywnie na komfort życia mieszkańców i poprawę
jakości ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Bulkowo.
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Koncert charytatywny dla Gabrysia Wolińskiego
W dniu 27 października 2013 roku, z inicjatywy
Wójta Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość” odbył się
koncert na rzecz ciężko chorego czteroletniego chłopca
Gabrysia Wolińskiego zam. w Blichowie.
W remizie OSP w Nowych Łubkach wystąpił chór
VOX SINGERS pod batutą Roberta Majewskiego.
Chór oraz widzów przybyłych na koncert przywitała
Pani Krystyna Sankiewicz Prezes Stowarzyszenia ,,Nasza
Przyszłość”. Podczas koncertu poszczególne utwory zapowiadał dyrygent Pan Robert Majewski. Spore zaskoczenie widzów wywołał repertuar wykonywanych utworów. Z reguły występy chórów kojarzą się z muzyką poważną,
a Vox Singers zaprezentował utwory muzyki rozrywkowej. Kolejne wykonania spotykały się z aplauzem licznej widowni.
Znaczna większość utworów pochodziła z repertuaru Alicji Majewskiej. Kompozytorem tych utworów jest Włodzimierz
Korcz. Warto podkreślić, że aranżacji utworów na potrzeby chóru dokonał sam kompozytor. Żywa reakcja widzów sprawiła, że nie obyło się bez bisów.
Dzięki koncertowi charytatywnemu zebrano kwotę 3 130 zł. Pieniądze przekazane zostały na konto Fundacji
Dzieciom „Zdążyć z pomocą” tytułem darowizny na pomoc i ochronę zdrowia dla chorego Gabrysia Wolińskiego.

Miasto i Gmina Drobin
Drobin coraz piękniejszy i wygodniejszy dla mieszkańców

Ulica Powstania Styczniowego w Drobinie. Foto. Agnieszka Słaba

Plac zabaw na terenie MOSiR w Drobinie, Foto. Agnieszka Słaba

W Drobinie została przebudowana ulica Powstania
Styczniowego o dł. 568,85 m i chodnik przy ul. Sierpeckiej
dł. 177,51 m o nawierzchni z kostki brukowej. Wartość
inwestycji 750 tys. zł. Ulice: Zaleska (0,3 km) i Spółdzielcza
(0,15 km) zostały pokryte nową nawierzchnią asfaltową.
Poprawa parametrów w/w ulic kosztowała 190 tys. zł W trzech
miejscowościach zostały przebudowane drogi gminne:
w Mokrzku – o długości 1,717 km, w Cieślach na odcinku
1,857 km, w Nowej Wsi - na odcinku 1,12 km. Koszt zadania
773 tys. zł
Zostały przebudowane odcinki dróg powiatowych:
6914W Drobin – Lelice na odcinku 300 m oraz 2911W
Goślice – Smolino – Sędek – Drobin o długości 1,52 km.
Inwestorem był Powiat Płocki, a gmina Drobin przekazała
na ten cel 270 tys. zł, co stanowiło 50% kosztu w/w zadania.
W 2013 r. zostały postawione tablice upamiętniające zakończenie projektu „Modernizacja i przebudowa dróg
w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego
rozwoju” realizowanego w ramach Związku Gmin Powiatu
Płockiego. W gminie Drobin w ramach projektu przebudowano 15,112 km dróg: Cieszewo – Maliszewko, Stanisławowo – Cieszewko, Drobin – Dobrosielice – Kowalewo, Nagórki Dobrskie – Maliszewko oraz odcinek drogi powiatowej
nr 2914W Kłaki-Bromierz przez Setropie o długości
0,97 km. Wartość projektu 6,5 mln zł, a wysokość dotacji
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4.8 mln zł.
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Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie powstał nowy plac zabaw. Zadanie o wartości 90 tys.
zł otrzymało wsparcie finansowe z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 80%. Obiekt jest „oblegany” przez maluchów,
co świadczy o tym, że był bardzo potrzebny i należy myśleć o budowaniu następnych. Zamontowano trybunę widowiskową
z 170 siedziskami za kwotę 29 tys. zł. Zakupiono urządzenia do konserwacji trawy syntetycznej za 37 tys. zł. Przystąpiliśmy
do zakupu 11 urządzeń sportowych do siłowni.
W Rogotwórsku został utwardzony i oświetlony teren o pow. 1200 m2 położony w centrum wsi. Koszt zadania 247 tys. zł.

Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie po przebudowie

Plac przed kościołem w Rogotwórsku po przebudowie

W Kozłowie przebudowano remizę OSP. W ramach zadania o wartości 235 tys. zł została wykonana m.in.: więźba
dachowa z pokryciem blachodachówką, wymiana okien i drzwi, tynki wewnętrzne i elewacje zewnętrzne wraz z dociepleniem, podłogi, łazienki i pomieszczenie gospodarcze. Wybudowano też chodnik i ogrodzono teren. Wykonano również
instalację wodociągową i kanalizacji oraz szczelny zbiornik bezodpływowy.
Obie inwestycje zostały zrealizowane w ramach projektu „Odnowa wsi Rogotwórsk i Kozłowo” dofinansowanego –
w wysokości 210 tys. zł - ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich EFRROW.
Opracowała: Anna Grączeska

Miasto i Gmina Gąbin

Koncert Muzyki Polskiej z okazji Święta Niepodległości
W dniu 10 listopada 2013 r. w hali sportowej w Gąbinie odbył się Koncert Muzyki Polskiej, zorganizowany w ramach
gminnych obchodów Święta Niepodległości. Koncert cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonej
publiczności.
Koncert rozpoczął się od wykonania dwóch pieśni patriotycznych: My, Pierwsza brygada i Przybyli ułani pod okienko.
Utwory wykonał chór uczniowski Szkoły Muzycznej I st. w Gąbinie.
Następnie zaprezentowali się uczniowie Szkoły Muzycznej w Gąbinie, laureaci II Konkursu Muzyki Polskiej
w Gąbinie. Wystąpili: Oliwia Borkowska – skrzypce, Kacper Ledzion – gitara, Maria Czajkowska – fortepian, Patryk
Sochacki – gitara, Arkadiusz Żurowski – akordeon.
Uczniowie wykonali kompozycje: S. Moniuszki, T. Stachak, M.K. Ogińskiego, F. Tymolskiego i B. Dowlasza.
Podczas koncertu wystąpił zespół wokalny Szkoły Muzycznej w Gąbinie, który zaśpiewał utwory: Niepodległość, Psalm
stojących w kolejce, Powrócisz tu oraz Leguny. Zaprezentowali się również uczniowie klasy artystycznej, którzy zaśpiewali
m.in. piosenkę Polskie ABC. Uczniowie zaprezentowali również patriotyczne utwory poetyckie, a także fragment „Wesela”
S. Wyspiańskiego.
Ważną część koncertu stanowiły prezentacje muzyczne nauczycieli szkoły. Maciej Kałamucki w duecie z Eweliną
Nowakowską zagrali na akordeonach Poloneza z filmu „Pan Tadeusz” W. Kilara. Marcin Woźniak wykonał na saksofonie Walc Francoise Adama Karasińskiego. Pianista Zbigniew Merecki zagrał Mazurek f-moll op. 7 nr 3 i Mazurek C-dur
op. 56 nr 2 Fryderyka Chopina.
Podczas koncertu nie zabrakło wspólnego śpiewu uczniów i publiczności, wykonane zostały znane utwory: Piechota, Wojenko, wojenko i Marsz Polonia. Wspólny śpiew poprowadzili nauczyciele - Joanna Domagała i Sławomir Gałczyński.
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W tych utworach wykonawcom towarzyszył zespół instrumentalny w składzie: Jarosław Domagała, Maciej Kałamucki
i Jakub Dudek.
Na zakończenie koncertu wystąpił Chór Miasta i Gminy Gąbin, który wykonał znane polskie pieśni patriotyczne:
Kum i kuma, Hej strzelcy wraz, Piękna nasza Polska cała i Marsz Polonia. Zespół poprowadziła dr hab. Monika Wilkiewicz
z Akademii Muzycznej  Bydgoszczy. Chórowi akompaniowała Katarzyna Domagała.
Autorem scenografii była Ewa Gieras z MGOK w Gąbinie, nagłośnienie i oświetlenie zrealizowała profesjonalna firma
OPTIS z Gąbina.
Organizatorami koncertu byli Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, Szkoła Muzyczna I st. w Gąbinie, Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Gąbinie oraz Gimnazjum Gąbinie.

Narodowe Święto Niepodległości w Zespole Szkół im. St. Staszica w  Gąbinie
Zaszczyt inauguracji obchodów Święta Niepodległości przypadł w tym roku młodzieży Zespołu Szkół im. Stanisława
Staszica w Gąbinie.
W obecności oficjalnych gości – członków naszej lokalnej społeczności – młodzież zaprezentowała program poetycko – muzyczny pt. „Nie zginęła! Zmartwychwstała! Mimo wrogich burz!”. Program był ilustrowany prezentacją multimedialną oraz filmem ilustrującym tamte wydarzenia. W nawiązaniu do niego o potrzebie kultywowania patriotyzmu
w różnych wymiarach mówili Danuta Kowalkowska – Fiłoniuk Dyrektor Szkoły, Krzysztof Jadczak Burmistrz Miasta
i Gminy Gąbin oraz Elżbieta Kamińska Przewodnicząca Koła Związku Piłsudczyków Oddział Gąbin.

Dużym zainteresowaniem przybyłych gości cieszyła się wystawa przypominająca szkolne i środowiskowe obchody
Narodowego Święta Niepodległości na przestrzeni lat. Mieszkańcy Gąbina mieli okazję podziwiać ją także podczas
innych uroczystości towarzyszących obchodom Święta Niepodległości organizowanych w sobotę i niedzielę.
Młodzieżą opiekowali się pp. Aleksandra Lamorska, Alicja Lodzińska, Andrzej Lemanowicz, Tomasz Obidowski.
Opracowanie tekstu
A. Lodzińska, A. Lemanowicz
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Gmina Łąck
28 października 2013 roku na Sesji Rady Gminy w Łącku uhonorowano złotą odznaką Zasłużony dla Budownictwa
Zbigniewa Białeckiego – Wójta Gminy Łąck. „Jeszcze kilka lat temu naszą gminę określano jako najbiedniejszą w powiecie
– mówił Wójt Białecki – Bardzo wziąłem sobie to do serca i wszystkie
działania podporządkowałem rozwojowi gospodarczemu gminy.”
Nie są to słowa puste, za tymi słowami idą działania i ciężka praca.
Dzięki zapobiegliwości i umiejętnemu gospodarowaniu środkami
własnymi oraz funduszami pozyskanymi z zewnątrz, udało się zrealizować w gminie wiele inwestycji, podnoszących poziom i jakość życia
mieszkańców.
Lista inwestycji gminy Łąck liczy kilkadziesiąt pozycji i nie sposób
wszystkich wymienić. Z całą pewnością Wójt należy do budowniczych nowoczesnej gminy Łąck i dlatego też jego działalność została dostrzeżona przez członków Kapituły Odznaki Zasłużony dla
Budownictwa.

Gmina Mała Wieś

„Patriotyzm mamy w sercu…”
12 listopada 2013 roku społeczność Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie wraz z gośćmi Andrzejem Barcińskim Wójtem Gminy i Apolinarym Gruszczyńskim, Członkiem Zarządu Powiatu wspólnie świętowała 95 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. W uroczystości uczestniczyły także babcie uczniów. Takie święto to dobra okazja by pokolenia spotykały się,
przekazywały sobie tradycje, świętowały i cieszyły się niepodległością.

„Patriotyzm mamy w sercach” – to fragment wypowiedzi uczennicy klasy IV. Tym
i innymi fragmentami przemyśleń uczniów na temat patriotyzmu (były one przedstawione w gazetce Parafii Orszymowo „U Floriana”) Dyrektor Szkoły Elżbieta Witkowska rozpoczęła uroczystość. Przy dźwiękach pieśni patriotycznych uczniowie wraz
z gośćmi i swoimi nauczycielami wykonali kokardy narodowe. Było gwarno i wesoło,
ale też twórczo. Potem, przybrani w barwy narodowe, wszyscy wysłuchali wystąpienia
uczniów. Młodzi artyści z Kółka Teatralnego i Chóru Szkolnego przedstawili podniosły i bardzo wzruszający program artystyczny. Występ bardzo podobał się gościom, co
podkreślali w swoich wystąpieniach po obejrzeniu części artystycznej. Babcie z dumą
obejrzały występy swoich wnuków.
Cieszy nas, że Pan Wójt i Pan Gruszczyński zechcieli razem z nami robić kokardy narodowe. Ich obecność sprawiła, że bardziej się staraliśmy – mówiły dzieci po uroczystości.
Dyrektor Szkoły E. Witkowska, w imieniu uczniów i nauczycieli podziękowała
przybyłym gościom za wspólne świętowanie oraz upominki dla szkoły i dla dzieci.
Serdecznie dziękowała także nauczycielom za włożony trud w przygotowanie uroczystości i dzieciom – za zaangażowanie
i godną postawę.
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XVI Biesiada Pieśni Patriotycznej
XVI Biesiada Pieśni Patriotycznej odbyła się tradycyjnie w świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie. Zgromadziła liczne wielopokoleniowe grono uczestników, którzy wspólnie odśpiewali z akompaniamentem muzycznym przygotowane w śpiewnikach pieśni i piosenki legionowe, wojenne i patriotyczne. Były też występy i komentarze historyczne, popisy wokalne
i wystąpienia gości, m.in.: Radnych Powiatu z gminy Mała Wieś: Apolinarego Gruszczyńskiego Członka Zarządu Powiatu
oraz Wojciecha Zmysłowskiego. Przepyszne biesiadne jadło dodawało sił do śpiewu. Na koniec nie obyło się bez tańców
i wspólnej zabawy.

Zostań Partnerem Programu „Gminna Karta Seniora”
Urząd Gminy w Małej Wsi poszukuje partnerów chętnych do wzięcia udziału w Programie „Gminna Karta Seniora”.
Program skierowany ma być do osób powyżej 65 roku życia mieszkających na terenie gminy Mała Wieś. Seniorzy będą
mogli korzystać z ulg, zniżek, promocji i ofert, które są przygotowane dla nich przez instytucje oraz firmy. Każdy mieszkaniec gminy, który ukończył 65 lat, będzie mógł korzystać z przygotowanych ofert, poprzez okazanie Karty Seniora,
w punktach wskazanych przez organizatora.
Jeżeli Twoja firma posiada ofertę skierowaną do Seniorów, jeżeli może zaoferować rabaty, zniżki na usługi/produkty,
darmowe wejścia lub inne promocje, jeżeli chcesz stworzyć wizerunek firmy przyjaznej Seniorom - zgłoś się do nas!
Warunkiem przystąpienia do programu jest wyrażenie woli współpracy na rzecz seniorów i przedstawienie oferty
z atrakcyjnymi dla seniorów zniżkami i promocjami.
W zamian za udzielenie rabatów oferujemy bezpłatną promocję w środowiskach senioralnych, na stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych wydawanych przez Urząd Gminy.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Małej Wsi ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś
pok. Nr 4 lub pod nr tel. 24/269-79-68 ,e-mail: ewidencja@malawies.pl
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Gmina Nowy Duninów

Cisi bohaterowie czasu okupacji
Czas II wojny światowej to najbardziej krwawy i bolesny okres w historii narodu polskiego. W żadnym kraju okupowanej Europy hitlerowska machina terroru nie była tak rozwinięta jak na terenach okupowanej Polski. Nawet wtedy, gdy samo
słowo polskość znaczyło prześladowania, ból i śmierć, Polacy nie przestawali miłować ojczyzny, walczyć za nią i pracować
dla niej. Musimy o nich pamiętać.
Oddajemy hołd żołnierzom walczącym o naszą niezawisłość na wszystkich frontach II wojny światowej. Pamiętać też
musimy o ludziach zwyczajnych, tych bez mundurów i karabinów, dzięki którym wolność zyskała prawdziwy swój smak
- „cichych bohaterach czasu okupacji hitlerowskiej”.
Wśród nich byli nauczyciele tajnego nauczania. Trudno przecenić ich pracę i poświecenie. Edukowali i wychowywali
młode pokolenie. Kształtowali w umysłach i sercach dzieci i młodzieży, a także dorosłych już Polaków poczucie tożsamości
narodowej. Rozbudzali umiłowanie kultury polskiej i języka ojczystego. Ucząc potajemnie historii, geografii, literatury polskiej walczyli orężem słowa i swoich przekonań, nie bacząc na represje okupanta, ponosząc często ofiarę najwyższą. Walczyli o zachowanie w sercach i umysłach młodych Polaków tego wszystkiego, co stanowi fundament wolnej Polski – Naszej
Ojczyzny. Bez szczepionej przez nich miłości do tego wszystkiego co stanowi polskość, czym byłaby wydarta okupantowi
i okupiona krwią tak wielu niepodległość?
Pamięć o takich właśnie bohaterach - nauczycielach tajnego nauczania - przywołana została 8 listopada 2013 r.
w Soczewce. Tego dnia społeczności szkół w Nowym Duninowie i Soczewce odtworzyły życiorysy: Karola Górnickiego,
Edmunda Rzętkiewicza, (zamordowanych w KL Mauthausen – Gusen), Jadwigi Rzętkiewicz z d. Janowskiej i Sławy
Przeździak z d. Górnickiej, którzy w czasach okupacji wpajali młodym ludziom idee polskości i prawdy podczas „cichych
lekcji”. Tym samym kształtując ich charaktery i jak sami uczniowie tamtych czasów zaświadczają: szacunku dla drugiego
człowieka, umiłowania ziemi ojczystej i prawdy.

Składanie kwiatów pod tablicą pamięci wmurowaną przy głównym wejściu do
Szkoły Podstawowej w Soczewce

Trwałym wspomnieniem „cichych bohaterów okupacji hitlerowskiej” z obwodu szkół w Soczewce i Nowym Duninowie są Tablice
Pamięci, które tego dnia zostały uroczyście odsłonięte. Powstały one
z inicjatywy społeczności szkół przy wsparciu potomków wspomnianych postaci i wielu innych osób oraz instytucji. Są one również jednym z rezultatów IV edycji projektu edukacyjnego organizowanego
przez Instytut Pamięci Narodowej – „Kamienie Pamięci – Nauczyciele historii prawdziwej”, do którego przystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Soczewce. Efektem ich pracy była zaprezentowana,
a następnie wyeksponowana wystawa historyczna pn. „Górniccy
i Rzętkiewiczowie – cisi bohaterowie czasu okupacji”.
Uroczyste odsłonięcie tablic poprzedzone było mszą świętą w Kościele Parafialnym w Soczewce oraz złożeniem wiązanek i zapaleniem zniczy na grobach zasłużonych. Tego dnia bowiem
oddano hołd wszystkim Polakom – bohaterom walczącym o wolność i niepodległość naszej ojczyzny na ziemi duninowskiej, soczewskiej i łąckiej. Tuż po odsłonięciu tablic, w budynku Szkoły, uczniowie szkół z terenu gminy Nowy
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Duninów swoim występem artystycznym dopełnili nastrój
listopadowego dnia, pełnego wspomnień i zadumy.
W uroczystościach udział wzięli: Adam Sierocki Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego. Mirosław Krysiak
Wójt Gminy Nowy Duninów, Andrzej Pietrzak Przewodniczący Rady Gminy, Barbara Kubacka wizytator z ramienia
KO w Warszawie z Delegaturą w Płocku, Dariusz Krzewicki
Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZNP, ks. prałat Andrzej
Kondracki. proboszczowie parafii Soczewka i Duninów,
przedstawiciele rodzin: Rzętkiewiczów, Górnickich, Przeździaków, przedstawiciele Nadleśnictwa Gostynin i Łąck.
Odsłonięte 8 listopada tablice pozostaną w szkołach,
by ocalić od zapomnienia ludzi i wydarzenia tamtych, trudnych lat. Pozostaną też hołdem dla tych wszystkich, którzy na
przestrzeni dziejów, w cichych kątach swoich domów, mimo prześladowań i represji, pielęgnowali polskość i wartości, które od
zawsze stanowią o sile naszego narodu. Narodu, który przeżył tak wiele, a wciąż istnieje. To daje ufność w przyszłość.

Gmina Radzanowo
Otwarcie hali sportowej i budynku dydaktycznego
19 października 2013 r. przejdzie do historii rozwoju naszej gminy dzieło rozbudowy części dydaktycznej gimnazjum i budowy nowoczesnej, przestrzennej hali sportowej. W Zespole Szkół odbyła się nie lada uroczystość z udziałem
zaproszonych znamienitych gości. Nie zabrakło posłów na Sejm, radnych różnych szczebli administracyjnych, przedstawicieli władz oświatowych i związkowych, wójtów ościennych gmin, księży, miejscowej Rady Gminy na czele z przewodniczącą, Rady Rodziców, absolwentów, uczniów i wielu innych. Gospodarz imprezy, dyrektor Zespołu Szkół Bolesław
Urbaniak, serdecznie i gorąco, z widoczną satysfakcją i dumą, powitał licznie przybyłych i wyraźnie podkreślił: „To, co
dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem”. Kluczowym momentem uroczystości było poświęcenie
hali sportowej przez proboszcza miejscowej parafii, Franciszka Stepnowskiego oraz symboliczne otwarcie, przecięcie
wstęgi. Poproszono o to zaproszonych gości.

Wójt gminy Radzanowo przybliżył historię powstania otwartych obiektów. Nadmienił z niemałą satysfakcją, że gmina ma swoim koncie wiele inwestycji, przez co zmieniła swoje oblicze. Jednak budowa hali sportowej i rozbudowa Zespołu Szkół są największe z nich. Opiewają na sumę 7 228 685 zł, z tego 6 000 000 zł, to dotacja z Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Podkreślił z zadowoleniem „Jesteśmy
świadkami powstawania okazałego Centrum Edukacji i Sportu, które uczyniło Radzanowo prawdziwą wizytówką naszej
lokalnej ojczyzny, w której dokonują się przeobrażenia na miarę wyzwań XXI wieku i potrzeb społeczeństwa”. Przekazał
słowa uznania i podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji.
Zaproszeni goście gratulowali gospodarzom gminy wielkiego i wymiernego sukcesu i obdarowali gospodarzy prezentami, najczęściej były to piłki. Swoje refleksje goście mogli uwiecznić w kronice szkoły:
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„Bo nie jest światło, by pod korcem stało, ani sól ziemi do przypraw kuchennych; bo piękno na to jest, by zachwycało do
pracy; praca – by się zmartwychwstało…” Szanowni Państwo, dzisiaj byliśmy świadkami powstawania rzeczy pięknych, dobrych, potrzebnych i trwałych. Niech służą one uczniom, nauczycielom i całej lokalnej społeczności. Z życzeniami dalszych
sukcesów – Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Młodzież Szkoły Podstawowej i Gimnazjum a także absolwenci pod kierunkiem nauczycieli zaprezentowali urozmaiconą część artystyczną. Można było podziwiać walca angielskiego, amerykańskiego i układ taneczny „Cztery pory roku”.
Nie mogło zabraknąć części sportowej: chętni mieli możliwość sprawdzić celność swoich rzutów do kosza, bramki.
Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum rozegrali mecz unihokeja. Pod koniec przyszedł czas na zwiedzanie obiektów. Wyeksponowane puchary, dyplomy świadczą o wysokim poziomie umiejętności sportowych. Uroczystość miała
podniosły charakter, dopisywały humory, a i pogoda nie spłatała figla.

Gmina Słubice
Nowy sprzęt dla Strażaków
30 października br. druhowie
z jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Słubicach otrzymali
nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes-Benz
Atego 1629, który został zakupiony przez Gminę Słubice i OSP
Słubice dzięki wsparciu Komendanta Głównego i Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nowoczesny i doskonale wyposażony
wóz kosztował prawie 700 tysięcy złotych. Pojazd ten był długo wyczekiwany, ponieważ jego poprzednik Star 244 był już
znacznie wyeksploatowany i dawno powinien był udać się na zasłużoną emeryturę. Warto wspomnieć, że zakupiony pojazd
posiada zbiornik na wodę o pojemności 4500 l oraz zbiornik o pojemności 450 l na środek pianotwórczy. Dodatkowo ważnym elementem jest tzw. „szybkie natarcie”, dzięki któremu można bardzo szybko przystąpić do podawania wody na źródło
ognia. Pojazd ten zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy Słubice oraz gmin sąsiednich.
W dużej mierze do pozyskania nowego samochodu pożarniczego przyczynili się Wójt Gminy Józef Walewski, Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Januszewski oraz Prezes Zarządu Jednostki OSP Słubice - Druh Marek Tarka, którzy z wielkim
zaangażowaniem i determinacją prowadzili rozmowy w sprawie pozyskania funduszy. Znacznej pomocy w podjętych staraniach udzielili Radni Gminy Słubice, druh Hilary Januszczyk - Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP oraz st. bryg. Krzysztof
Frączkowski - Komendant Miejski PSP. Wszystkim zaangażowanym w pomoc wyrażam słowa ogromnego podziękowania.
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Rozbudowa sieci wodociągowej

Zakończyły się prace związane z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Nowosiadło, Świniary, Zyck Polski
i Wiączemin Polski. Łączna długość budowanej sieci wodociągowej wynosi ok. 2,80 km. Rozbudowa wodociągu pozwoli
na przyłączenie do wodociągu gminnego posesji, które do chwili obecnej zmuszone były korzystać z własnych ujęć wody,
a w roku 2010 zostały zalane przez wody powodziowe. Inwestycja została zrealizowana dzięki pożyczce z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nowe chodniki w Piotrkówku, Zycku Polskim i Juliszewie
Zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Płocku trwają prace związane z budową chodników przy drodze powiatowej
nr 6915W w miejscowościach Piotrkówek, Zyck Polski
i Juliszew. Roboty prowadzone są systemem gospodarczym, w tym także przez pracowników zatrudnionych
w ramach robót publicznych. Materiały, w tym polbruk,
zostały zakupione przez Samorząd Powiatu Płockiego.

Gmina Stara Biała

Nowe inwestycje oświatowe

Rozbudowa budynku szkoły w Maszewie Dużym i budowa samorządowego przedszkola w Nowych Proboszczewicach
to w ostatnim czasie dwie największe inwestycje oświatowe na naszym terenie. Planowane zakończenie tych inwestycji
to przyszły rok.
Ze względu na dynamicznie rozwijające się miejscowości w obwodzie Zespołu Szkół w Maszewie Dużym rozbudowa budynku szkoły
stała się niezbędna. Inwestycja była planowana już w roku ubiegłym
ale ze względu na kłopoty związane z wykonaniem dokumentacji budowlanej zostanie rozpoczęta w roku bieżącym. W ramach rozbudowy
zostanie wykonany budynek nad istniejąca kotłownią od strony północnej składający się z 6 izb lekcyjnych z oddzielną klatką schodową.
Dobudowany segment będzie oczywiście integralną częścią całego budynku szkoły i z pewnością zaspokoi potrzeby lokalowe zespołu szkół
w Maszewie Dużym na najbliższe lata. Należy również wspomnieć, że
Wizualizacja nowej
inwestycji szkolnej
na 2014 rok zostało zaplanowane zagospodarowanie terenu przy buw Maszewie Dużym
dynku szkoły. Do pełni szczęścia brakuje rozpoczęcia realizacji bardzo
potrzebnej sali sportowej w Maszewie Dużym. Niestety nie ma możliwości uzyskania na ten cel dofinansowania poza budżetem gminy co powoduje, że obecnie nie możemy tej inwestycji
rozpocząć. Nie mniej jednak jest to inwestycja konieczna i będziemy intensywnie poszukiwać wsparcia finansowego aby ją
zrealizować.
Drugą poważną inwestycją oświatową jest budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach. Sprawa przedszkola
na tym terenie ciągnie się od lat. Mieszkańcy zgłaszali problem, że brakuje takiej placówki. Zdecydowaliśmy się na jej budowę.
Nie jest to łatwe zadanie, bo całość finansujemy na razie ze środków gminy. Szukamy środków zewnętrznych, ale zdobycie ich
na taką inwestycję nie jest łatwe – mówi wójt. Inwestycja ma kosztować ok. 3,2 mln zł. Wójt ma nadzieję, że w tym roku zostanie wykonany stan surowy. Przedszkole ma być dokończone w przyszłym roku, jeśli nie będzie jakiś nieprzewidzianych
finansowych perturbacji.
Przedszkole w Nowych Proboszczewicach będzie drugą w gminie samorządową placówką tego typu. Pierwsza powstała
w Wyszynie. Przedszkole w Nowych Proboszczewicach ma być jednak znacznie większe. W założeniach przeznaczone
jest dla 120 dzieci podzielonych na sześć grup. W budynku będzie zaplecze socjalne i biurowe oraz kuchnia, która wytwarzać będzie posiłki na potrzeby przedszkola oraz dostarczać w formie cateringu dla innych jednostek oświatowych gminy.
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W budynku ma znaleźć się również biblioteka publiczna, która będzie dostępna poprzez osobne wejście. Samo przedszkole
zaprojektowano na rzucie litery L. Budynek został usytuowany równolegle do ulicy Floriańskiej. Od strony frontowej wydzielona została droga dojazdowa oraz miejsca postojowe. Od strony południowo-zachodniej zlokalizowany został plac
zabaw dla dzieci. Budynek ma być budynkiem dwu-kondygnacyjnym i podpiwniczonym pod częścią południową. W piwnicy ma być kotłownia olejowa z magazynem na olej. Obiekt będzie parterowy w części mieszczącej kuchnię z zapleczem
kuchennym i piętrowy w części przedszkolnej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. Budynek ma zostać wyposażony
w instalację solarną.
Czy w dobie niżu demograficznego znajdą się chętni do przedszkola? – Myślę, że tak. Ten rejon naszej gminy zyskuje nowych mieszkańców. Poza tym, jeśli okaże się, że w przedszkolu są jakieś wolne sale, to wykorzysta je szkoła. Bo wcześniej zastanawialiśmy się nad jej rozbudową – mówił Sławomir Wawrzyński.

Gmina Staroźreby

Jubileusz 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Górze
W dniu 21 września odbyły się uroczystości związane
z Jubileuszem 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej
Górze. Rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym,
w której uczestniczyły członkinie Koła, przedstawiciele władz gminnych, powiatowych, druhowie z OSP oraz
mieszkańcy Nowej Góry.
Po mszy św. zgromadzeni przeszli do remizy OSP. Spotkanie otworzyła przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Teodora Wachol. Następnie Teresa Wojciechowska
przywitała zaproszonych gości: Marszałka Województwa
Mazowieckiego Adama Struzika, Starostę Płockiego Michała Boszko, Wójta Gminy Staroźreby Józefa Stardomskiego,
Sekretarza Gminy Honoratę Nagórka, Przewodniczącego
Rady Gminy Marka Ciećwierza, Członka Zarządu Powiatu
Tomasza Dudę, Proboszcza Parafii Góra ks. Wiesława Leszczyńskiego, Kierownika NZOZ w Nowej Górze Barbarę Zienowicz, Radnego Gminy Mariusza Stradomskiego, Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Nowej Górze Elżbietę Pawłowską, Sołtysa wsi Nowa Góra Elżbietę Zgorzalską, Prezesa Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Małgorzatę Peterę, Zarząd OSP w Nowej Górze na czele z Prezesem Mirosławem Wojciechowskim oraz Sponsorów: Marka Śmigielskiego, Wojciecha Wachola, Zbigniewa Panka, Andrzeja Cybulskiego.
Została przedstawiona informacja o pracy Koła Gospodyń Wiejskich na przestrzeni lat 1963-2013 przez sekretarz Koła.
Po prezentacji przyszedł czas na część artystyczną przygotowaną pod kierownictwem Małgorzaty Stępniak.
Po zaprezentowanych piosenkach zaproszeni goście złożyli
gratulacje za długie lata wspaniałej działalności oraz życzenia zdrowia i siły na następne lata na ręce przewodniczącej
Teodory Wachol.
Kwiaty, upominki oraz życzenia złożyli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Członek Zarządu Powiatu w Płocku Tomasz Duda, Wójt Gminy Staroźreby Józef Stradomski, Sekretarz Gminy Staroźreby Honorata
Nagórka, Zarząd OSP w Nowej Górze z Prezesem Mirosławem Wojciechowskim, ks. Wiesław Leszczyński oraz inni
zaproszeni goście. Wszyscy zaproszeni goście dokonali wpisów do Księgi Pamiątkowej.
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Zakończyła się budowa świetlicy w Nowej Wsi
Całkowita wartość projektu: 537.000,00 zł,
z czego dofinansowanie wynosi 327.439,00 zł.
Termin realizacji : wrzesień 2013 r.
Dzięki realizacji inwestycji powstał nowoczesny budynek świetlicy wiejskiej parterowy,
wolnostojący, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 183,68 m², kubatura 906,00 m³.
W ramach projektu wykonane zostały: wewnętrzne instalacje elektryczne, wewnętrzne
instalacje centralnego ogrzewania, instalacje
wodno–kanalizacyjne, wentylacja mechaniczna, kotłownia, instalacja odgromowa, przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne, utwardzenie terenu z kostki brukowej,
ogrodzenie terenu.

Gmina i Miasto Wyszogród
IV Forum Rozwoju Mazowsza

14 listopada 2013 r., podczas trwającego w Warszawie IV Forum Rozwoju Mazowsza Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród podpisał kolejną umowę na unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013 projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród”.
Podczas uroczystego otwarcia Forum Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik szczególnie pogratulował Wyszogrodowi, który jak uznał „dzięki funduszom unijnym jest coraz bardziej widoczny na mapie Mazowsza i jest
w ścisłej czołówce miast z najpiękniejszym widokiem na Wisłę
w naszym kraju”. Słowa uznania skierował również pod adresem Burmistrza Mariusza Bieńka, który kieruje rozwojem
gminy i miasta z efektywnym wykorzystaniem funduszy unijnych.
Po podpisaniu umowy Burmistrz wraz z Dyrektorem Muzeum Wisły w Wyszogrodzie wręczyli Marszałkowi upominki
wyszogrodzkie i zaprezentowali wszystkim zebranym gościom atrakcje turystyczne naszego miasta, zapraszając tym
samym do odwiedzin. „Dzięki przychylności i wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego w czasach kryzysu fundusze
strukturalne to jedyna dźwignia pozwalająca podnieść się gminom i małym miastom. To dzięki nim udaje nam się zmieniać wizerunek i jakość życia naszym mieszkańcom” - powiedział Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, Mariusz Bieniek.

„Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły.”
Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i cieplej rodzinnej atmosferze.
Kolejny rok niech będzie czasem wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
					
W imieniu Samorządu Ziemi Wyszogrodzkiej
Przewodniczący Rady
Gminy i Miasta Wyszogród
Maryś Mieszkowski

Burmistrz
Gminy i Miasta Wyszogród
Mariusz Bieniek
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