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DUKACJI NARODOWEJ
POWIATOWY DZIEŃ EBIULETYN
SAMORZĄDOWY
16 października 2009 r.

Wśród zaproszonych przez Gospodarzy święta: Starostę Płockiego M. Boszko i Przewodniczącego Rady A. Sierockiego znaleźli się m.in. Poseł na Sejm RP
Wojciech Jasiński, Senator Eryk Smulewicz, Marszałek Woj. Mazowieckiego A. Struzik, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego
Piotr Zgorzelski, Radni Powiatu Płockiego.

Po Ŝyczeniach skierowanych przez Marszałka Woj. Mazowieckiego A. Struzika i Starostę Płockiego M. Boszko zasłuŜeni nauczyciele otrzymali nagrody finansowe
Starosty Płockiego (nazwiska wyróŜnionych w treści biuletynu).

Starosta Płocki uhonorował działaczy kultury z terenu powiatu nagrodami
rzeczowymi (nazwiska wyróŜnionych w treści biuletynu).
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Na zakończenie uroczystości koncertował Kwartet Dęty Blaszany
z Małej Wsi.

Dyrektorzy szkół powiatowych otrzymali pamiątkowe medale X-lecia Powiatu
Płockiego.

GRUDZIEŃ 2009
W części artystycznej wystąpiła młodzieŜ Zespołu Szkół im. L. Bergerowej
w Płocku w programie „Szkolnych wspomnień czar…”.

POWIAT PŁOCKI

Drodzy Państwo,
Państwo, Mieszkań
Mieszkańcy Ziemi Płockiej

Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia Ŝyczę Państwu
zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności.
Aby ten wyjątkowy czas był wypełniony nadzieją, spokojem i miłością.
A na wigilijnych stołach zagościło wiele smakowitych, mazowieckich potraw.
śyczę równieŜ, aby nadchodzący 2010 Rok spełnił wszystkie Państwa
oczekiwania oraz przyniósł jeszcze więcej radości, sukcesów zawodowych
i pomyślności w Ŝyciu osobistym.

Marszałek Województwa
Mazowieckiego

Warszawa, grudzień 2009 r.
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Drodzy Przyjaciele,
Przyjaciele,
W tym adwentowym czasie oczekiwania na narodziny Pana Ŝyczymy
spełnienia najskrytszych nadziei na rodzinne spotkania pełne zgody, pojednania
i radości.
Składamy najserdeczniejsze Ŝyczenia ciepłych, sytych i nastrojowych
Świąt BoŜego Narodzenia.
Niechaj w Waszych odświętnych domach, pachnących choinką, wigilijnym
barszczem, grzybami i piernikiem zagości radość, dobroć, Ŝyczliwość i miłość.
Magia Świąt BoŜego Narodzenia zaklęta w ślicznej i mądrej kolędzie
czyni nas lepszymi, a emanując betlejemskim światłem wiedzie nas na drogę
prawdy, zgody i wiary.
Zaś na Nowy Rok Ŝyczymy spełnienia marzeń i samych szczęśliwych dni
w Ŝyciu rodzinnym, osobistym i zawodowym.
Z największą Ŝyczliwością

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Sierocki

Starosta Płocki
Michał Boszko

BoŜe Narodzenie 2009
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I. O POWIECIE
Z PRAC RADY

Adam Sierocki
Przewodniczący Rady
Powiatu Płockiego

Treścią XXX sesji Rady Powiatu w Płocku
w dniu 23 września br. były przede wszystkim sprawy
dotyczące sytuacji wsi i rolnictwa w powiecie płockim.
W zakresie tej problematyki Rada Powiatu zapoznała się z bieŜącymi działaniami podejmowanymi
przez Zarząd Powiatu oraz wybrane instytucje pracujące na rzecz rolnictwa, a mianowicie: Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Mazowiecki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin
i Nasiennictwa, a takŜe samorząd rolniczy, który podczas tej sesji reprezentował Prezes Zarządu Krajowej
Rady Izb Rolniczych oraz Mazowieckiej Izby Rolniczej Wiktor Szmulewicz.
W podjętej uchwale Rada Powiatu wyraziła
zaniepokojenie zmniejszającą się opłacalnością
produkcji rolnej oraz obniŜaniem się poziomu Ŝycia
rolników, szczególnie właścicieli małych i średnich
gospodarstw. W celu zahamowania, a następnie odwrócenia tej niepokojącej tendencji Rada Powiatu
skierowała do władz centralnych, a w szczególności
od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, postulat podjęcia zdecydowanych działań mających na celu:
• wypracowanie takich mechanizmów aby Komisja
Europejska mogła natychmiast reagować na negatywne zjawiska w całym sektorze rolnictwa,
• wprowadzanie uregulowań ekonomiczno – prawnych poprawiających pozycje producentów rolnych w stosunku do przetwórców i dystrybutorów
artykułów spoŜywczych,
• prowadzenie skutecznego monitoringu zachowań
monopolistycznych na rynku rolnym (problem
tzw. zmowy cenowej).
Rada Powiatu stanowisko swoje uzasadniła tym,
Ŝe od kilku lat prowadzenie działalności rolniczej stawia
bardzo wysokie wymagania polskim producentom rolnym. Ponoszą oni całkowitą odpowiedzialność i ryzyko
za wytworzone przez siebie produkty. Kształtowanie cen
rynkowych zgodnie z prawem podaŜy i popytu wpływa
na gwałtowne wahania opłacalności produkcji rolniczej.
Rolnictwo w Polsce podlega ciągłym przystosowaniom
do reguł gry rynkowej oraz bezwzględnej konkurencji

zachodnioeuropejskiej. Mechanizmy WPR, przy aktualnym poziomie wsparcia naszego rolnictwa, nie rozwiązują Ŝadnego istotnego problemu rolników. Przedsiębiorstwa przetwórstwa rolnego w warunkach gospodarki
rynkowej mają praktycznie nieograniczony zakres ustalania cen, a tym samym moŜliwości oddziaływania państwa są tu bardzo ograniczone. Dlatego rolnictwo, jako
dział obiektywnie mniej efektywny niŜ działy pozarolnicze, wymaga skutecznych działań ochronnych. W obecnych warunkach obserwuje się z jednej strony drastyczne zmniejszenie opłacalności produkcji rolnej,
z drugiej zaś wzrost konkurencji i wymagań klientów.
Sytuacja taka wymaga nie tylko dobrego zarządzania
gospodarstwem rolnym, ale przede wszystkim aktywnej roli państwa. Od kilkunastu miesięcy pogłębiają
się niekorzystne dla gospodarstw rolnych relacje cen
produktów rolniczych do cen innych towarów. Nastąpił
drastyczny spadek dochodów rolniczych w naszym kraju. Ograniczanie inflacji znowu odbywa się kosztem cen
surowców rolnych. Niekorzystne relacje ekonomiczne
w naszym rolnictwie spotęgował kryzys finansowy.
W szczególności dotyka rolników wzrost oprocentowania kredytów oraz dalszy wzrost cen środków produkcji
związany z osłabianiem złotego. Równolegle nie nastąpi
spodziewany wzrost cen produktów rolnych eksportowanych, poniewaŜ na rynkach głównych produktów rolnych
występują duŜe nadwyŜki, a eksport naszych produktów
rolnych jest nadal relatywnie niewielki. W tej sytuacji
osłabienie ekonomiczne rolnictwa stało się faktem,
a skutki takiego stanu mogą mieć znaczenie pokoleniowe
dla mieszkańców wsi.
Ta uchwała Rady Powiatu nie do końca jednak
odpowiadała oczekującym bardziej radykalnych działań zwłaszcza, jeśli chodzi o rynek zbóŜ, radnym
powiatu z Klubu PiS, którzy przedłoŜyli pod obrady
odrębny projekt uchwały mówiący wręcz o groźbie
bankructwa gospodarstw rolnych z tym, Ŝe projekt ten
nie uzyskał wymaganej większości głosów.

Skarbnik Powiatu dodatkowo uzasadnia propozycje zmian w tegorocznym
budŜecie, (od lewej) Starosta Płocki Michał Boszko, Wicestarosta Jan
Ciastek.
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Drugim waŜnym tematem sesji wrześniowej
było rozpatrzenie i przyjęcie przez Radę Powiatu informacji o przebiegu wykonania BudŜetu Powiatu
Płockiego za I półrocze 2009 roku. W tym względzie
pozwolę sobie przywołać pozytywną opinię składu
orzekającego RIO w Warszawie z dnia 31 sierpnia
2009r. Z uzasadnienia tego stanowiska wynika,
iŜ sprawozdawczość budŜetowa została złoŜona
w terminie, a plan dochodów i wydatków ustalony
uchwałami budŜetowymi jest zgodny z planem wykazanym w przedłoŜonych sprawozdaniach. Wskaźniki
obrazujące wykonanie budŜetu za I półrocze br.
osiągnęły poziom 52,4% planu po stronie dochodów
oraz 39,9% planu po stronie wydatków.
Natomiast jednym z głównych tematów XXXI
sesji Rady Powiatu w dniu 18 listopada br. było omówienie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2008/2009. W przyjętym przez
Radę Powiatu sprawozdaniu przedstawiony został nie
tylko bieŜący stan realizacji zadań edukacyjnych,
ale takŜe wnioski mające na celu poprawę jakości
kształcenia w szkołach prowadzonych przez nasz powiat. Poprzez modernizację bazy lokalowej szkół,
wyposaŜenie ich w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, dostosowywanie kierunków kształcenia
do potrzeb rynku pracy, pomoc metodyczną i merytoryczną dla nauczycieli i kadry zarządzającej szkołami
samorząd powiatowy stara się jak najlepiej realizować
swoje priorytetowe działanie wyrównywania szans
w dostępie młodego pokolenia do edukacji.

W trakcie prezentacji materiału zdjęciowego obrazującego poziom
kształcenia w szkołach powiatowych, (od lewej) Radni Powiatu
Płockiego Krzysztof Michalak, Adam Bartosiak, Piotr Kwiatkowski, Agnieszka Brańka – Inspektor w Wydz. Edukacji, Kultury i
Promocji wraz z dyrektorem wydziału Małgorzatą Struzik.

Rada Powiatu uchwaliła takŜe „Program
współpracy Powiatu Płockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego na 2010 rok”. Program jest dokumentem ramowym, określającym cele,
zasady oraz priorytety współpracy samorządu powiatu
w sferze realizacji zadań publicznych, a jego celem jest
kształtowanie demokratycznego ładu społecznego
w środowisku lokalnym powiatu, poprzez budowanie
partnerstwa między samorządem i organizacjami pozarządowymi. Dziedziny i zadania objęte programem dotyczą: polityki rynku pracy, promocji zdrowia i polityki
społecznej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa publiStrona nr 8

cznego, kultury fizycznej i sportu, edukacji i promocji
powiatu, kultury i turystyki, rozwoju regionalnego.

Goście sesji, (od prawej) Małgorzata Lewandowska – Dyrektor PCPR, Anna
Jachimiak – Dyrektor ZS im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie, Bogumił
Sobieski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych,

Podczas tych obrad Rada Powiatu omówiła
równieŜ roczną realizację „Powiatowego programu
działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw
osób niepełnosprawnych na lata 2008-2013”. Ocenie
poddane zostały wszystkie zadania programowe po to,
aby eliminować te zjawiska, które kształtują niekorzystną sytuację osób niepełnosprawnych. Kwestie
takie, jak: zmiana wizerunku osób niepełnosprawnych
w świadomości społeczeństwa, urzeczywistnienie
przestrzegania ich praw w wielu płaszczyznach Ŝycia
społecznego i gospodarczego, a wręcz dostosowanie
środowiska lokalnego do potrzeb tej grupy społecznej,
pozostają wciąŜ głównym zadaniem naszego samorządu w sferze pomocy społecznej.

Z sali obrad, (od lewej) Iwona Sierocka – Dyrektor PUP, Izabela Siwińska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Anna JaniszewskaDyrektor Wydz. Rozwoju i Funduszy Strukturalnych.

Ponadto przez Radę Powiatu przyjęty został
trzeci juŜ raport z wykonania tym razem w latach 20072008 „Programu ochrony środowiska wraz z planem
gospodarki odpadami w powiecie płockim do 2010
roku”. Zostały w nim ujęte efekty działań podmiotów,
do których program był adresowany oraz ich odniesienie
do celów i priorytetowych działań ekologicznych takich,
jak: ograniczenie emisji substancji i energii, ochrona
asobów środowiska przyrodniczego i krajobrazu, racjonalne gospodarowanie środowiskiem, zwiększenie
aktywności obywatelskiej i świadomości ekologicznej
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społeczeństwa. Taka systematyczna diagnoza stanu środowiska pozwala na ocenę postępu w realizacji
poszczególnych zadań programowych oraz sprecyzowanie koniecznych do podjęcia lub kontynuowania działań,
aby jednak osiągnąć poŜądany cel strategiczny, jakim
jest zrównowaŜony rozwój powiatu.

O sprawach ochrony środowiska rozmawiają Przewodniczący Rady
Adam Sierocki i Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Marek Pietrzak.

W listopadzie gościem szczególnym sesji była
Kierownik Placówki Terenowej KRUS Aleksandra
Czupryn, która w związku z zakończeniem swojej
pracy zawodowej i przejściem na emeryturę przyjęła
od Rady i Zarządu Powiatu podziękowanie za wieloletnią, pełną zaangaŜowania pracę na rzecz społeczności wiejskiej naszego powiatu, a przede wszystkim
tworzenie na tym terenie efektywnego systemu ubezpieczeń rolników.
W te działania Rady Powiatu wpisało się równieŜ bardzo smutne zdarzenie, a mianowicie 9 października br. podczas naboŜeństwa Ŝałobnego w kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej
poŜegnaliśmy naszego serdecznego kolegę radnego
powiatu płockiego Tadeusza Ignacego Woźniaka słowami:
„Trudne są poŜegnania,
zwłaszcza te na zawsze. I choć
mogłoby się zdawać, Ŝe
„wszystko ma swój czas i jest
wyznaczona godzina na wszystkie nasze ziemskie sprawy”,
to jednak niełatwo pogodzić
się z myślą, Ŝe nagle odchodzi
nasz przyjaciel, kolega, człowiek aktywny, prawy i powszechnie lubiany - jakim
był świętej pamięci Tadeusz Woźniak.
Przypadł mi dzisiaj w udziale smutny, ale
zaszczytny obowiązek poŜegnania - w imieniu Rady
Powiatu Płockiego oraz własnym jako jej Przewodniczący i Pana Michała Boszko Starosty Płockiego
- świętej pamięci Tadeusza Woźniaka, z którym
łączyła nas wieloletnia współpraca w Radzie Powiatu, gdzie reprezentował społeczność Gminy Stara
Biała, jako radny przez wszystkie trzy kolejne kadencje od 1998 roku.

KaŜde poŜegnanie, a szczególnie to ostatnie,
skłania do zadumy i refleksji. W myślach wspominamy, więc wszystkie sprawy i działania, które łączyły
nas ze świętej pamięci Tadeuszem Woźniakiem.
W minionej dekadzie było ich bardzo wiele, nie będę
ich dziś naprędce wymieniał, ale jedno, co chcę podkreślić, to charakterystyczną w tych działaniach
otwartość Tadeusza na ludzi i na sprawy lokalne.
Bo przecieŜ nie kto inny, jak właśnie On,
na terenie swojej gminy przewodniczył społecznym
komitetom budowy gazociągu, kanalizacji, dróg, organizował wiele lokalnych imprez o charakterze sportowym i kulturalnym.
Jego aktywność na rzecz zrównowaŜonego
rozwoju powiatu płockiego owocowała wieloletnią
pracą w naszym samorządzie, uhonorowaną Medalem
„ZasłuŜony dla Powiatu Płockiego”.
W Radzie Powiatu Płockiego zabiegał w imieniu swoich wiernych wyborców o sprawy ochrony
środowiska, oświaty, pomocy społecznej pracując
w wielu komisjach.
Jako radny posiadał zawsze swoje przemyślane zdanie, potrafił je obronić będąc jednocześnie
otwartym na argumenty innych i zdolnym do kompromisu. Nie szukał w Ŝadnej sprawie swojego interesu i korzyści, kierował się zawsze zasadą Ŝeby słuŜba
dobru wspólnemu była bardziej ceniona od dobra
indywidualnego choćby to było bardziej szlachetne.
Jego spokój i rozwaga były dla nas zawsze
dobrym przykładem zachowań i wskazówką, jak
przywrócić właściwe proporcje i podejście do rozpatrywanych spraw, szczególnie tych trudnych, czasem
moŜe kontrowersyjnych.
Oszczędny w słowach, otwarty na ludzi,
uczciwy, chętnie angaŜujący się w pracę, konsekwentny w dąŜeniu do realizacji wytyczonych celów – takim
był i pozostanie w naszej pamięci.
Drogi Tadeuszu, Ŝegnamy Cię dzisiaj ze smutkiem, ale i z chrześcijańską nadzieją, Ŝe dobry i miłosierny Bóg, u którego „dobre czyny człowieka idą
za nim poza granicę Ŝycia”, przyjmie Cię do swojego
królestwa.
Jesteśmy przekonani, Ŝe naleŜysz do grona
wybrańców, którym dane jest doznać BoŜego Miłosierdzia, jak święta Faustyna Kowalska, która
w swoim „Dzienniczku” napisała „Dziś odwiedził mnie Pan i przytulił do Serca
swego – i powiedział „Odpocznij, dziecię Moje.
Ja zawsze jestem z tobą”.
Jestem przekonany, Ŝe Pan był zawsze w Ŝyciu
doczesnym ze świętej pamięci Tadeuszem.
Nad Twoją trumną pochyla się dzisiaj sztandar Powiatu Płockiego. Niech ten symboliczny gest
będzie naszym poŜegnaniem z Tobą, a jednocześnie
podziękowaniem za Twoją pracę, zaangaŜowanie
w sprawy powiatu płockiego i Twoją obecność wśród
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nas, która ufam, nie kończy się tym fizycznym rozstaniem, gdyŜ pamięć o Tobie pozostanie na zawsze między nami.
Drogi Tadeuszu, nasz serdeczny Przyjacielu
- spoczywaj w pokoju!
W imieniu Samorządu Powiatu Płockiego
składamy Rodzinie i Bliskim świętej pamięci Tadeusza Woźniaka wyrazy głębokiego współczucia”.

DO ZOBACZENIA W PRZYSZŁOŚCI

W dniu 9 października br. poŜegnaliśmy
Tadeusza WoŜniaka naszego kolegę, społecznika,
wspaniałego męŜa i ojca. Odszedł od nas niespodziewanie w wieku 54 lat. Straciliśmy nieocenionego
człowieka, wraŜliwego na problemy ludzi, uczynnego
i chętnego do niesienia pomocy w kaŜdej sytuacji.
Aktywnie brał udział w wielu lokalnych inicjatywach
społecznych mających na celu poprawę warunków
Ŝycia mieszkańców Białej, Starej Białej i pobliskich
miejscowości. Będąc radnym Rady Powiatu w Płocku
wszystkich kadencji – od powstania powiatu w 1998
roku, skutecznie zabiegał o rozwój powiatu płockiego,
a szczególnie gmin Stara Biała i Brudzeń DuŜy.
Za swoją działalność został odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Brązowym KrzyŜem
Zasługi oraz uhonorowany przez Starostę Płockiego
medalem „ZasłuŜony dla Powiatu Płockiego”.
Był człowiekiem uczciwym, pracowitym
i uzdolnionym w wielu dziedzinach. W dzieciństwie
kochał piłkę noŜną i grę na akordeonie. Prawdziwą
przygodą Ŝycia okazały się gitara i zespół muzyczny
„Bia - Star", którego był załoŜycielem i wokalistą. Był
duszą towarzystwa, jego pogodne usposobienie i Ŝyczliwość, powodowały, Ŝe nigdy nie był sam. Zawsze
otaczała go liczna grupa przyjaciół i znajomych.
ZaangaŜowany w Ŝycie parafii i Kościoła cieszył się
opinią człowieka prawego i sprawiedliwego.
Tadeusz Woźniak urodził się 6 czerwca 1955
roku w Łopacinie, gmina Siemiątkowo. Na początku
lat 60-tych wraz z rodzicami - Genowefą i Bonifacym
przeprowadzili się do Starej Białej, gdzie Tadeusz
ukończył szkołę podstawową. Dalszą naukę kontynuował w popularnej „siedemdziesiątce" w Płocku.
Karierę zawodową rozpoczynał w Stoczni Rzecznej,
a następnie pracował w „Polmo" w Płocku, W międzyczasie odbył zasadniczą słuŜbę wojskową. Był
człowiekiem przedsiębiorczym, stworzył od podstaw
zakład wulkanizacyjny w Białej, który prowadził
ze swoim synem Tomaszem, właściwie do ostatniej
godziny swojego Ŝycia.
Odszedł nagle, bez rozgłosu i skromnie, tak
jak Ŝył. Pozostawił nas i swoją najbliŜszą rodzinę,
w oczekiwaniu na spotkanie w przyszłości.
Radni Powiatu Płockiego
Klub Radnych PiS

Strona nr 10

NIEKTÓRE UCHWAŁY RADY POWIATU

Podjęte na sesji w dniu 23 września 2009 r.
1) uchwała nr 229/XXX/2009 w sprawie poprawy opłacalności produkcji rolnej,
2) uchwała nr 230/XXX/2009 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania BudŜetu Powiatu Płockiego za I półrocze 2009 roku,
3) uchwała nr 234/XXX/2009 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie oraz
uchwalenia Statutu tej jednostki,
4) uchwała nr 235/XXX/2009 w sprawie uchwalenia statutu i nadania imienia dla Domu Pomocy Społecznej
w Wyszogrodzie,
5) uchwała nr 236/XXX/2009 w sprawie nadania statutu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku,
6) uchwała nr 237/XXX/2009 w sprawie określenia zasad
udzielania i rozmiaru obniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach,
7) uchwała nr 238/XXX/2009 w sprawie ustalenia sieci
publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych
na terenie powiatu płockiego,
8) uchwała nr 239/XXX/2009 w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej drogi nr 2961W Bodzanów – Reczyn,
9) uchwała nr 240/XXX/2009 w sprawie pozbawienia
kategorii powiatowej drogi nr 2990W Duninów Nowy
– Duninów Stary,
10) uchwała nr 242/XXX/2009 w sprawie udzielenia upowaŜnienia do podpisu dokumentu Porozumienia
o Współpracy pomiędzy Powiatem Płockim a Prowincją
Alessandria (Włochy).

Podjęte na sesji w dniu 18 listopada 2009 r.
1) uchwała nr 243/XXXI/2009 w sprawie informacji
o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2008/2009,
2) uchwała nr 244/XXXI/2009 w sprawie uchwalenia
„Programu współpracy Powiatu Płockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2010 rok”,
3) uchwała nr 245/XXXI/2009 w sprawie przyjęcia
III Raportu z wykonania w latach 2007-2008 „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki
odpadami w powiecie płockim do 2010r.”,
4) uchwała nr 248/XXXI/2009 w sprawie zmiany „Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.”,
5) uchwała nr 249/XXXI/2009 w sprawie zmian w Statucie
Powiatu Płockiego,
6) uchwała nr 250/XXXI/2009 w sprawie zmiany Statutu
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku,
7) uchwała nr 252/XXXI/2009 w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego powiatu płockiego,
8) uchwała nr 253/XXXI/2009 zmieniającą uchwałę
w sprawie ustanowienia medalu „ZasłuŜony dla Powiatu Płockiego”.
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Uchwała nr 253/ XXXI/ 2009
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 18 listopada 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia medalu
„ZasłuŜony dla Powiatu Płockiego”.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21, art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1592;
z 2002 r. Dz. U. Nr. 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558,
Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U.
Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Dz. U. Nr 102,
poz. 1055, Dz. U. Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Dz. U.
Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111,
Dz. U. Nr 223, poz. 1458) uchwala się, co następuje:
§1
W uchwale nr 262/XXX/2006 Rady Powiatu w Płocku
z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie ustanowienia medalu „ZasłuŜony dla Powiatu Płockiego” zmienionej uchwałą
nr 199/XXIV/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 marca
2009 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.
1. Ustanawia się medal „ZasłuŜony dla Powiatu Płockiego” zwany dalej „Medalem”, który jest wyrazem szczególnego wyróŜnienia i uznania Rady
Powiatu za wybitne zasługi dla rozwoju Powiatu
Płockiego i rozsławienia jego imienia.
2. Wzór Medalu wraz z jego opisem określa załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu
oraz wzór dyplomu Medalu określa załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.”
2. § 13 załącznika nr 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 13.Dekoracji lub wręczenia Medalu dokonuje się
podczas uroczystości powiatowych z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, a w miarę potrzeby równieŜ
podczas innych uroczystości, w sposób i w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter tego aktu.
Termin i miejsce ustala Przewodniczący Kapituły
w porozumieniu ze Starostą Płockim.”
3.Treść § 14 załącznika nr 3 oznacza się, jako ustęp 1
i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

„2. Aktu dekoracji dokonuje Starosta Płocki, a w razie
jego nieobecności – Wicestarosta, Członek
Zarządu Powiatu lub Przewodniczący Rady.”
4.§ 15 załącznika nr 3 otrzymuje brzmienie:
„§15.Osoba wyróŜniona otrzymuje Medal wraz z legitymacją potwierdzającą jego nadanie, natomiast podmiot
nie będący osobą fizyczną otrzymuje Medal wraz z legitymacją i dyplomem Medalu.”

5. Załączniki nr 1 i nr 2 otrzymują brzmienie określone
w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
w Płocku.
§3
1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej
Powiatu Płockiego oraz w Biuletynie Samorządowym
„Powiat Płocki”.
Adam Sierocki
Przewodniczący Rady Powiatu
w Płocku

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Powiatu w Płocku zmieniającej
uchwałę w sprawie ustanowienia medalu „ZasłuŜony dla
Powiatu Płockiego”.
Rada Powiatu w Płocku uchwałą nr 262/XXX/2006
z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie ustanowienia medalu „ZasłuŜony dla Powiatu Płockiego” oraz uchwałą
nr 199/XXIV/2009 z dnia 25 marca 2009 roku zmieniającą
uchwałę w sprawie ustanowienia medalu „ZasłuŜony dla
Powiatu Płockiego” akceptowała juŜ inicjatywę ustanowienia medalu, jego wzór oraz zasady nadawania.
Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie wzoru
medalu i zasad jego nadawania w odniesieniu do podmiotów nie będących osobami fizycznymi.
Odejście od wręczania Medalu wyłącznie raz
w roku na uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego przyczyni się do rozpropagowania tego wyróŜnienia poza środowiskiem samorządowym, uświetnienia wielu
innych uroczystości o podobnej randze, a przede wszystkim
pozwoli zaprezentować osoby wyróŜnione Medalem
w bliskich im kręgach zawodowych bądź społecznych,
zapewni teŜ promocję Powiatu.
Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowej uchwały zostaną sfinansowane z działu 750 administracja publiczna, rozdział 75019 rady powiatu.
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KU REFLEKSJI

Mimo mi było przyjąć gratulacje od Prezesa
Polimex Mostostal Pana Konrada Jaskóły.

Michał Boszko
Starosta Płocki

Kończymy pierwszą dekadę działalności
samorządu powiatowego. Z okazji tego niewielkiego
jubileuszu uhonorowaliśmy naszych najaktywniejszych i najdłuŜej sprawujących mandat medalami
X lecia Powiatu Płockiego, zorganizowaliśmy okolicznościową wystawę obrazującą aktywność samorządu powiatu płockiego w róŜnych dziedzinach Ŝycia
w minionym dziesięcioleciu.
Na początku roku spotkaliśmy się z radnymi
wszystkich trzech kadencji, samorządowcami, przyjaciółmi powiatu, włodarzami naszych miast i gmin,
władzami wojewódzkimi, parlamentarzystami Ziemi
Płockiej, które zaszczycił swoją obecnością Biskup
Płocki Piotr Libera.
Cały ten miniony rok przebiegający w atmosferze jubileuszowej był kolejnym pracowitym rokiem,
w którym odnosiliśmy kolejne sukcesy.
Ogromną radość sprawił mi przyznany podczas XII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów
Polskich w kwietniu 2009 r. tytuł Starosty Dziesięciolecia przyznany przez Magazyn Gospodarczy „Fakty”.

W bieŜącym roku Powiat Płocki uzyskał
zaszczytny tytuł Mazowieckiego Powiatu Roku 2009.
Złotą statuetkę zdobyliśmy ex aequo z powiatem piaseczyńskim. O przyznaniu tytułu decydowała
Kapituła złoŜona z najwaŜniejszych urzędów i instytucji azowsza. Wysoko oceniono nas za wyniki ekonomiczne, jakość zarządzania, dbałość o środowisko
naturalne, za rozwiązania słuŜące mieszkańcom
powiatu i kreowanie pozytywnego wizerunku.
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W okresie Zarząd Powiatu odbył 6 posiedzeń,
na których podjął 33 uchwały, wypracował wiele
tematów problemowych, dotyczących:
• kierunków działania Zarządu Powiatu na 2010 rok,
• załoŜeń oraz projektu BudŜetu Powiatu na 2010 rok,
• wykonania BudŜetu Powiatu za III kwartały 2009
roku wraz z analizą opisową,
• realizacji „Powiatowego programu działania na rzecz
osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji
społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2008-2013”,
• III raportu z wykonania w latach 2007-2008 „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w powiecie płockim”,
• informacji o przygotowaniach do zimowego
utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010,
• programu współpracy Powiatu Płockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2010 rok,
• informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
w powiecie płockim za rok szkolny 2008/2009,
GRUDZIEŃ 2009
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•

zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2010 roku,
• stanu zaawansowania prowadzonych postępowań
dotyczących nieruchomości Powiatu Płockiego
będących w uŜytkowaniu Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie,
• organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej
oraz spotkania z okazji Dnia Działacza Kultury,
• planu audytu wewnętrznego Powiatu Płockiego
na rok 2010,
• przeprowadzonych w 2009 r. kontroli 5% wydatków ze środków publicznych w jednostkach organizacyjnych powiatu,
• wyników kontroli zewnętrznych i realizacji zaleceń pokontrolnych w Starostwie Powiatowym
w Płocku i jednostkach organizacyjnych powiatu
za III kwartał 2009 r.
W omawianym okresie Zarząd podjął między innymi uchwały w następujących sprawach:
• zmian budŜetu powiatu na rok 2009,
• zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół na rok
szkolny 2009/2010,
• zaliczenia do kategorii gminnej oraz ustalenia
przebiegu drogi w gminie Brudzeń DuŜy,
• uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów połoŜonych
w miejscowości Siecień i Murzynowo,
• uzgodnienia projektu „zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowo-usługowej w Cekanowie i Wykowie,
• wyraŜenia zgody na nabycie mienia stanowiącego
własność Agencji Nieruchomości Rolnych
na rzecz Powiatu Płockiego,
• udzielenia zamówienia publicznego na dostawę
oleju opałowego w 2010 roku dla szkół i domów
pomocy społecznej powiatu płockiego,
• udzielenia zamówień publicznych na:
- dostawę ciągnika wraz z osprzętem do wykonywania robót utrzymaniowych na drogach powiatowych,
- ścinanie poboczy i karczowanie krzewów
na drogach powiatowych,
- roboty budowlane na terenie Zespołu Szkół
im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie”,
- remont zaplecza sanitarno-socjalnego sali gimnastycznej oraz remont sal lekcyjnych na I piętrze w budynku głównym Zespołu Szkół
im. Stanisława Staszica w Gąbinie”,
- dostawę posypywarko - solarek do zimowego
utrzymania dróg powiatowych,
- obsługę prawną Starostwa Powiatowego,
- sprzątanie pomieszczeń w budynku Starostwa
oraz całodobową ochronę osób i mienia w budynku Starostwa wraz z przyległym terenem,
- ubezpieczenie mienia Powiatu Płockiego;

•

wyraŜenia opinii dla projektowanej „Rozbudowy
drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno-Płock
Etap II”,
• wyraŜenia zgody na likwidację mienia w Domach
Pomocy Społecznej w Zakrzewie, w Goślicach
i w Brwilnie oraz środków trwałych będących
w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku,
• uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu
Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie oraz Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie.
Ustalenia Zarządu dotyczyły przede wszystkim opiniowania projektów uchwał Rady Powiatu
na listopadową i grudniową sesję Rady oraz opiniowania i zatwierdzania materiałów przedkładanych
na posiedzenia Zarządu.
Zarząd Powiatu ponadto podejmował decyzje
o wypłacie odszkodowań za grunty przeznaczone pod
poszerzenie dróg powiatowych,
W minionym okresie członkowie Zarządu Powiatu odwiedzili Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Płocku w związku z rozpoczęciem
przez nią działalności.
W okresie międzysesyjnym w ramach racjonalnego gospodarowania środkami budŜetowymi udzielono
150 zamówień publicznych dotyczących bieŜącej obsługi Starostwa.
W wyniku podjętych przez Zarząd Powiatu
decyzji oraz przyjętych ustaleń, realizacja zadań społeczno-gospodarczych w powiecie przez powiatową
administrację zespoloną przedstawia się następująco:



w zakresie zatrudnienia i walki z bezrobociem

W powiecie płockim mamy zarejestrowanych
6 935 osób bezrobotnych.
Pozyskano do współpracy 103 pracodawców,
co przyniosło 779 miejsc pracy stałej i krótkookresowej, a takŜe 59 miejsc pracy w ramach sieci EURES.
W dniu 6 października 2009 r. w Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Płocku odbyły się organizowane przez Centrum Edukacji i Pracy MłodzieŜy
OHP coroczne Targi Edukacji i Pracy.
7 października br. w Hali Sportowej na terenie
Szkoły WyŜszej im. Pawła Włodkowica w Płocku
odbyła się XIV Edycja Płockich Targów Pracy,
w których udział wzięło 50 wystawców.
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Zorganizowano 274 miejsca staŜu dla osób
bezrobotnych 218 miejsc pracy w ramach robót publicznych oraz uruchomiono 7 miejsc pracy w ramach
prac interwencyjnych.
Zawarto 61 umów dotyczących przyznania
jednorazowo osobie bezrobotnej środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Ponadto skierowano na szkolenie indywidualne 14 osób oraz podpisane zostały 3 umowy na sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.



w zakresie spraw społecznych

Z Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych w Warszawie, w ramach realizowanego projektu systemowego „Aktywna integracja w powiecie płockim” pozyskaliśmy środki finansowe
w kwocie 591.957 zł.
Od Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
otrzymaliśmy środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w wysokości 126.759 zł, które w porozumieniu
z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku zostały przeznaczone na: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w wysokości 83.584 zł oraz na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie
wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości 43.175 zł.
W omawianym okresie sprawowano opiekę
nad 86 rodzinami zastępczymi, w których przebywało
128 dzieci, udzielając im wsparcia finansowego.
W miesiącu październiku utworzona została
nowa rodzina zawodowa w gminie Gąbin.
Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia
26 października 2009 r. otrzymaliśmy stałe zezwolenie
na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Goślicach.



Zakończono i odebrano roboty na drogach powiatowych:
•
przebudowa drogi powiatowej nr 5205W Płock
granica miasta – Draganie – Proboszczewice
na odcinku o długości 4,740 km,

•

•
•
•
•

przebudowa drogi powiatowej nr 3059W Ilinek
– Kucice – Bulkowo – Bodzanów na odcinku
o długości 0,972 km,
remont dróg powiatowych nr 2914W Kłaki
– Staroźreby na odcinku o długości 1,502 km,
remont drogi powiatowej nr 2905W Siecień – Strupczewo na odcinkach o łącznej długości 0,948 km,
przebudowa drogi powiatowej nr 2986W Gąbin
– Strzemeszno na odcinku o długości 1,305 km,
remont drogi powiatowej nr 1458W Sanniki
– Jamno – Iłów na odcinkach o łącznej długości
2,350 km,

w zakresie drogownictwa i komunikacji

Na drogach powiatowych tradycyjnie juŜ prowadzono remonty cząstkowe dróg przy uŜyciu emulsji
asfaltowej, profilowanie dróg, ścinanie i uzupełnianie
poboczy dróg utwardzonych, renowację rowów oraz
wymieniono 201 znaków i słupków drogowych, a 232
naprawiono.
Ogłoszono i przeprowadzono przetargi oraz
dokonano wyboru wykonawcy na niŜej wymienione
roboty:
•
przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2927W
Staroźreby – Łubki na odcinkach o łącznej
długości 4,880 km,
•
przebudowa drogi powiatowej nr 2946W Golanki
Dolne – Leksyn, o długości 3,570 km,
•
dostawę materiałów na remont chodnika
w miejscowości Grabina gm. Łąck,
•
dostawę piasku do baz drogowych o uziarnieniu
do 2 mm w sezonie zimowym 2009/2010.
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•

remont drogi powiatowej nr 5202W Płock
(Trzepowo) – Dźwierzno o długości 1,133 km.
W ramach sprawowanego zarządu nad drogami
powiatowymi wydano:
•
33 opinie i uzgodnienia dotyczące umieszczenia
urządzeń i obiektów nie związanych z gospodarką
drogową,
•
45 uzgodnień projektów decyzji o warunkach
za-budowy.
W okresie międzysesyjnym zarejestrowano
1484 pojazdy, wydano 1883 dowody rejestracyjne,
691 krajowych i 3 międzynarodowe prawa jazdy,
53 decyzje o zatrzymaniu, cofnięciu lub przywróceniu
GRUDZIEŃ 2009
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uprawnień do kierowania pojazdami oraz 18 kart
parkingowych osobom niepełnosprawnym.
Przeprowadzono kontrole 3 ośrodków szkolenia kierowców, 4 stacji kontroli pojazdów oraz
28 przedsiębiorców. Do 12 skierowano zalecenia
pokontrolne, a w stosunku do dwóch wszczęto
procedurę cofnięcia licencji.
Ponadto, w dniach 3 i 4 listopada br. została
przeprowadzona kontrola prawidłowości zastosowania,
funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach
powiatowych. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
W okresie od 23 listopada do 11 grudnia zostanie przeprowadzona kontrola w tym zakresie na drogach gminnych.



dziowej zlokalizowanych w dolinie rzeki Wisły
na terenie powiatu płockiego.
Zakończono realizację programu pt. „Program
kształtowania zachowań ratowniczych dla pracowników samorządowych szczebla powiatowego i gminnego Województwa Mazowieckiego - II edycja”.
W szkoleniu udział wzięło 96 osób, ze starostwa,
urzędów gmin i jednostek podległych.
W dniu 25 września br. przeprowadzono trening akcji kurierskiej. Tematem treningu było rozwinięcie akcji kurierskiej w Starostwie Powiatowym
w Płocku, Urzędzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
oraz urzędach gmin: w Bielsku, Bodzanowie, Słupnie,
Słubicach i Starej Białej. Ogółem w treningu udział
wzięły 82 osoby.

w zakresie rolnictwa i środowiska

W ramach realizacji zadania pn.: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów dla
lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa”, naleŜących do osób fizycznych, połoŜonych na
terenach 10 gmin powiatu płockiego, przeprowadzono
cykl 10 szkoleń z udziałem właścicieli lasów.
W miesiącach wrzesień – październik 2009 r.
wypłacono rolnikom miesięczne ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych.

Opracowano zestawienie moŜliwości przyjęcia
przez gminy powiatu płockiego mieszkańców Płocka
ze stref zalewowych.



w zakresie obsługi ruchu budowlanego i geodezji

Rozstrzygnięty został Powiatowy Konkurs
pt. „RóŜnorodność biologiczna i ochrona przyrody
w powiecie płockim”, który adresowany był do młodzieŜy ponadgimnazjalnej szkół powiatu płockiego.

W okresie międzysesyjnym wydano 231 decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz przyjęto 171 zgłoszeń budowy obiektów nie wymagających uzyskania
pozwolenia na budowę.
Uzgodniono 151 projektów na budowę: 6,8 km
sieci energetycznej, 1,7 km sieci wodociągowej, 1,3 km
sieci kanalizacji sanitarnej, 1.6 km sieci telefonicznej
i 1,0 km sieci gazowej oraz 7,4 km dróg, a takŜe
4 obiektów powierzchniowych.





w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony
cywilnej i spraw obronnych

W dniu 5 października 2009 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego tematem była ocena zabezpieczenia
zakładów funkcjonujących na terenie powiatu płockiego o duŜym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii
przemysłowych. Powiat Płocki z uwagi na rodzaj
i wielkość przemysłu oraz transportu materiałów niebezpiecznych naleŜy do szczególnie zagroŜonych.
Dokonano jesiennego przeglądu stanu technicznego obiektów i urządzeń ochrony przeciwpowo-

w zakresie edukacji, kultury i promocji

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
przekazał dla naszego powiatu 1.213.025 zł na zadanie
pn: „Przebudowa budynku po byłym internacie
na cele dydaktyczne i budowa łącznika w Zespole
Szkół w Gąbinie”.
Zwiększono powiatowi płockiemu część oświatową subwencji ogólnej z 0,6 % rezerwy Ministra
Edukacji Narodowej o kwotę 32.865 zł z tytułu
odpraw dla zwalnianych nauczycieli.
Zorganizowano wspólnie z Dyrekcją Zespołu
Szkół im. L. Bergerowej w Płocku spotkanie z okazji
Dnia Edukacji Narodowej połączone z Dniem Działacza Kultury.
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Zmodernizowany budynek Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie.

Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkim Ośrodkiem
Ruchu Drogowego i Komendą Miejską Policji w Płocku zorganizowaliśmy VIII edycję konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”, a 15 listopada br. razem
z Samorządem Gminy Staroźreby zorganizowaliśmy
„IV Powiatowy Przegląd Zespołów i Kapel Ludowych” oraz „III Jarmark Kasztelański” w Nowej
Górze, gm. Staroźreby.

Uczestnicy VIII edycji konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”.

Zakupiliśmy nagrody na konkurs pn: „Najlepszy dzielnicowy w roku 2009”, oraz na IV edycję
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisława Nawrockiego.
Podpisaliśmy porozumienie na realizację „XV
Jesiennych Biegów Przełajowych” w Podgórzu.
Wydaliśmy album promocyjny pt. „Perełki
powiatu płockiego”.
Przygotowaliśmy prezentację powiatu płockiego do ksiąŜki-przewodnika z serii wydawniczej
Tradycje Mazowsza pt. „Powiat Płocki. Przewodnik
subiektywny”.
Zorganizowaliśmy cykl szkoleń dla nauczycieli wspólnie z Europejskim Ośrodkiem Regionalnym
pn. „Akademia EFS” mający na celu przygotowanie
szkół do aplikacji do funduszy unijnych z programu
Kapitał Ludzki.
Wznowiliśmy informację w mediach o konkursach – fotograficzno-literackim „Śladami wielkich
wydarzeń na Ziemi Płockiej” oraz literackim
o „Kryształowe Pióro” mających na celu ujawnienie
twórczych talentów na terenie powiatu płockiego.
W zakresie Powiatowego Rzecznika Konsumentów udzielono 98 porad prawnych oraz podjęto
19 interwencji w sprawach ochrony praw konsumentów.
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w zakresie rozwoju gospodarczego i funduszy
strukturalnych
Przystępując do wrześniowego konkursu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011 opracowaliśmy i złoŜyliśmy wniosek na
„Przebudowę drogi powiatowej Nr 2924W Bulkowo
– Góra na odcinku od km 4+810 do 11+369 z wyłączeniem mostu na rzece Płonka w m. Rogowo”.
Wniosek złoŜony przez Powiat Płocki przeszedł pozytywnie weryfikację i uzyskał maksymalne dofinansowania w wysokości 3 mln zł. Przebudowa drogi realizowana będzie w partnerstwie z Gminą Staroźreby
i jest przewidziana do realizacji w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2010 roku.
Dofinansowanie unijne uzyskał równieŜ projekt
„Nowe kwalifikacje – Twoją szansą na rynku pracy”
w którym to Powiat jest równieŜ partnerem. Projekt ten
realizowany będzie WSPÓLNIE z Zakładem Doskonalenia Zawodowego od czerwca 2010 r. do grudnia 2011
r., a głównym jego celem jest przygotowanie rolników
i ich domowników do pracy poza rolnictwem. W ramach tego projektu zaplanowane jest przeszkolenie 180
rolników na róŜnego rodzaju kursach.
W dniach 7-8 października 2009 roku w powiecie płockim z oficjalną wizytą gościli przedstawiciele Prowincji Alessandria z Włoch na czele z Prezydentem Paolo Filippi. Celem wizyty było wzmocnienie
stosunków partnerskich z powiatem płockim poprzez
podpisanie „Porozumienia o współpracy pomiędzy
Powiatem Płockim a Prowincją Alessandria”. Strony w podpisanym porozumieniu zadeklarowały: wzajemną wymianę doświadczeń, współdziałanie w zakresie rozwoju sportu i turystyki, wspieranie kontaktów
pomiędzy przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw, wymianę doświadczeń w zakresie szkolnictwa i upowszechniania kultury. Podczas dwudniowego pobytu na terenie powiatu płockiego goście
z Włoch odwiedzili min. Zespół Szkół im. Leokadii
Bergerowej w Płocku, Stado Ogierów w Łącku, Halę
sportową w Łącku oraz Ośrodek rekreacyjno – szkoleniowy w Cierszewie.

Twórcy porozumienia o współpracy. Od prawej: Adam Sierocki – Przewodniczący Rady Powiatu, Paolo Filippi – Prezydent Prowincji Alessandria, Michał Boszko – Starosta Płocki, Jan Ciastek – Wicestarosta.

W Starostwie prowadzone jest bieŜące doradztwo w zakresie pozyskiwania środków unijnych.
Wśród poszukujących porady największy udział mają
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przedsiębiorcy szukający środków finansowych
na rozwój działalności.
W dniu 27 października 2009 roku odbyło się
seminarium, a 3 i 4 listopada br. warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników
instytucji samorządowych w ramach projektu Fundacji
Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych pod nazwą
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Miło mi Państwa poinformować, Ŝe Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy
PoŜarnej w Warszawie na moje ręce przekazał podziękowanie za podjęcie inicjatywy przy opracowaniu
wniosku o dofinansowanie projektu z funduszy europejskich, dzięki której zostało złoŜonych 27 wniosków
na zakup sprzętu poŜarniczego dla województwa mazowieckiego o łącznej wartości 73 mln złotych.
PIENIĄDZE NA INWESTYCJE DROGOWE
POWIATU PŁOCKIEGO

Jan Ciastek
Wicestarosta

W dniu 20 listopada 2009r. w Starostwie
Powiatowym w Płocku nastąpiło uroczyste podpisanie
umowy o dofinansowanie projektu pod nawą „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W Płock – Zągoty
– Bonisław od km 5+235 do km 9+867”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu III „Regionalny System
Transportowy”, Działania 3.1 „Infrastruktura Drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Wartość projektu to ok. 6,2 mln zł, z czego dofinansowanie unijne
wynosi ponad 5,3 mln zł.

Kończący się remont drogi nr 2927W Staroźreby-Łubki.

W imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego
umowę podpisali: Pan Adam Struzik – Marszałek
Województwa Mazowieckiego Pan Stefan Kotlewski
– Wicemarszałek. Mazowiecką Jednostką WdraŜania

Programów Unijnych, reprezentował: Pan Wiesław
Raboszuk – Dyrektor Jednostki.
W imieniu Starostwa Powiatowego umowę podpisaliśmy z Panem Michałem Boszko Starostą Płockim.
Projekt zakłada remont i wzmocnienie nawierzchni
drogi. W miejscowości Zągoty wybudowane zostaną
chodniki. Na remontowanym odcinku powstanie
8 zatok autobusowych. Wykonanych zostanie równieŜ
109 zjazdów do posesji. Wzmocnione zostaną pobocza, co polepszy warunki pieszych na drodze. Realizacja projektu pozwoli na dostosowanie drogi do unijnych standardów bezpieczeństwa, usprawni ruch i pozytywnie wpłynie na rozwój regionu.
Drugi projekt, który uzyskał dofinansowanie
unijne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2983W
Gąbin-Wymyśle Polskie na odcinku od km 1 + 746
do km 7 +492 o długości 5,746 km” oczekuje na podpisanie umowy.
Dofinansowanie z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości
3 mln zł uzyskał projekt „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2924W Bulkowo – Góra na odcinku od km
4+810 do 11+369 z wyłączeniem mostu na rzece
Płonka w m. Rogowo km 8+280”. Całkowita wartość
projektu wynosi 6 mln zł. Przebudowa realizowana
będzie w partnerstwie z Gminą Staroźreby. Udział
środków własnych zabezpieczą zgodnie z porozumieniem po 1,5 mln zł Powiat Płocki i Gmina Staroźreby.
Przebudowa drogi jest przewidziana do realizacji
w okresie od 01.04.2010 do 31.10.2010 roku.
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Iwona Sierocka
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku
od 15 grudnia 2009 roku rozpoczyna działalność Centrum Aktywizacji Zawodowej.
Do utworzenia centrów powiatowe urzędy
pracy obliguje obowiązująca od lutego bieŜącego roku,
znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Centra Aktywizacji muszą
powstać w kaŜdym z 340 urzędów pracy od stycznia
2010 roku.
W budynku Powiatowego Urzędu Pracy
w Płocku po przeprowadzeniu remontu i modernizacji
zostaną zorganizowane odpowiednie warunki do wyodrębnienia Centrum Aktywizacji Zawodowej, które
będzie wyspecjalizowaną komórką organizacyjną
Urzędu Pracy realizującą zadania w zakresie usług
i instrumentów rynku pracy.
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Głównym zadaniem Centrum Aktywizacji
Zawodowej będzie większe niŜ dotychczas ukierunkowanie działalności tutejszego Urzędu na realizację
podstawowych usług rynku pracy oraz wzmocnienie
działań aktywizujących nad działaniami pasywnymi.
Realizując usługi rynku pracy zgodnie ze standardami
określonymi Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r., pracownicy
CAZ koncentrować się będą na faktycznych potrzebach klientów poprzez współpracę wszystkich stanowisk „kluczowych”. Dzięki Centrum urząd ma
w większym stopniu skupić się na pośrednictwie pracy, poradnictwie zawodowym i informacji zawodowej.
Nowa formuła organizacyjna bardziej sprzyjać będzie
pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacji
szkoleń, wykorzystywaniu instrumentów rynku pracy.
Wyodrębnienie świadczenia usług umoŜliwi równieŜ
zastosowanie indywidualnego podejścia do oczekiwań
osób bezrobotnych i coraz większych wymogów
lokalnego rynku pracy oraz podejmowanie odpowiednio dobranych działań i form pomocy.
W Powiecie Płockim utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej jest nie tylko koniecznością nałoŜoną przez wytyczne ustawowe ale przede wszystkim
realną potrzebą, poniewaŜ skuteczna aktywizacja zawodowa osób z terenów wiejskich jest o wiele trudniejsza
i wymaga zmaksymalizowania działań w celu osiągnięcia sukcesu, gdyŜ pasywna postawa wobec poszukiwania zatrudnienia ma wyraźną tendencję do przechodzenia w bierność zawodową. W ewidencji tutejszego
Urzędu ponad 50% stanowią osoby długotrwale bezrobotne, które potrzebują dodatkowego czasu i wsparcia
w procesie uzyskiwania zdolności poszukiwania zatrudnienia. Równocześnie struktura wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych mieszkańców powiatu nie jest
zadowalająca, poniewaŜ ponad 40% ogółu bezrobotnych
posiada jedynie wykształcenie podstawowe i Ŝadnych
dodatkowych kwalifikacji zawodowych, co znacznie
ogranicza ich szanse na podjęcie zatrudnienia.
Wszystkie te czynniki prowadzą do przedłuŜania się okresu pozostawania bez pracy, dlatego teŜ
kluczowa jest diagnoza potrzeb oraz moŜliwości rozwoju zawodowego osób bezrobotnych w jak najwcześniejszym stadium. Jak wynika z wieloletniego doświadczenia Urzędu, wysokiej jakości pośrednictwo
oraz doradztwo są jednymi z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i zwalczania bezrobocia. I właśnie powstanie Centrum Aktywizacji Zawodowej poprawi w zasadniczy sposób jakość działań podejmowanych na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych oraz
ułatwi klientom poruszanie się po urzędzie i lokalnym
rynku pracy.
Całkowity koszt przedsięwzięcia związanego
z utworzeniem Centrum Aktywizacji Zawodowej wynosi 287 000 zł. Środki w kwocie 234 200 zł pochodzą ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej a pozostała kwota, tj. 52 800 zł ze środków budŜetu powiatu płockiego.
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XIV PŁOCKIE TARGI PRACY

W dniu 7 października 2009 r. w Hali Sportowej na terenie Szkoły WyŜszej im. Pawła Włodkowica w Płocku pod honorowym patronatem Marszałka
Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika,
Starosty Płockiego Pana Michała Boszko oraz Prezydenta Miasta Płocka Pana Mirosława Milewskiego odbyła
się XIV Edycja Płockich Targów Pracy.

Uroczyste otwarcie XIV Płockich Targów Pracy.

W wyniku działań współorganizatorów Targów:
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Płocku, Miejskiego
Urzędu Pracy w Płocku, Gazety Wyborczej, Izby Gospodarczej Regionu Płockiego oraz Szkoły WyŜszej
im. Pawła Włodkowica w Płocku do udziału w imprezie
udało się pozyskać ponad 50 wystawców.
Targi były 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 teŜ okazją dla tych osób, które zamierzają otworzyć własną firmę do zapoznania się z szerokim spektrum moŜliwości uzyskania instytucjonalnego
wsparcia ze strony róŜnych partnerów rynku pracy. Pracodawcy uczestniczący w targach mieli zaś moŜliwość
naboru odpowiednio wykwalifikowanej kadry oraz wymiany doświadczeń na temat lokalnego rynku pracy.
Podczas Targów na stoisku Powiatowego
Urzędu Pracy w Płocku moŜna było uzyskać kompleksową informację na temat działalności urzędu oraz
skorzystać z usług doradcy zawodowego. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy odwiedzające targi mogły
takŜe zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy będącymi w dyspozycji Urzędu.
Ponadto w trakcie targów Powiatowy Urząd
Pracy w Płocku zaprezentował informacje o realizowanych projektach w ramach Priorytetu VI „Aktywny bezrobotny kapitałem płockiej wsi” - Poddziałanie 6.1.3
oraz „Twój nowy zawód – szansą dla innych” – Poddziałanie 6.1.2 współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Iwona Sierocka
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
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II. Z MAZOWSZA
PŁOCKIE INWESTYCJE KLUCZOWE

Piotr Zgorzelski
Dyrektor Delegatury
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego
w Płocku

Rozszerzenie listy projektów kluczowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2007 – 2013 pozwoliło na wyłączenie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego z procedury konkursowej dwóch istotnych inwestycji na terenie Płocka o łącznej wartości
64, 9 mln zł.
Procedura pozakonkursowa generowana jest
dla strategicznych inwestycji danego regionu, których
waga oceniana jest przez ekspertów i na podstawie
konsultacji społecznych. Środki unijne z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), poprzez
RPO WM, trafią do Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Płocku (19 mln zł) i Miasta Płocka (25 mln zł). Wartość projektu pierwszego z beneficjentów, wnioskującego na środki z Priorytetu VII
- Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału
ludzkiego, wynosi 24,5 mln. Zakłada on rozbudowę
i przebudowę budynków szkoły przy ul. Gałczyńskiego
i przy Pl. Dąbrowskiego. Rektor płockiej PWSZ,
na konferencji prasowej, podkreślał, Ŝe wzrastające
grono studentów nie jest w stanie funkcjonować
w obecnych warunkach lokalowych. Podnosząc jakość
kształcenia uczelnia ma szansę konkurować z innymi
placówkami.

Modernizacja budynku głównego przy Pl. Dąbrowskiego obejmie m. in.: wymianę instalacji wodnokanalizacyjnej, okien, posadzek, konstrukcji dachowej,
jak równieŜ powstanie parkingu. W rozbudowę Instytutu Pedagogiki przy ul. Gałczyńskiego (budynek III
LO) wpisano dwa nowe skrzydła z aulą, pracowniami
muzycznymi i plastycznymi oraz parking. W perspektywie planowanego uruchomienia kierunku okołomedycznego z kilkoma specjalnościami uczelnia powinna
doskonalić standardy nauczania poprzez doskonalenie
bazy naukowo – dydaktycznej. Prace mają rozpocząć
się juŜ w grudniu 2009 r. i potrwają dwa lata.
Zgodnie z obietnicą Prezydenta Płocka, dotrzymanie terminowości drugiego projektu jest niemalŜe pewne. Planowane rozpoczęcie realizacji to I kwartał roku przyszłego, a zakończenie – IV kwartał 2012 r.
Beneficjent oszacował wartość przebudowy ul. Otolińskiej w ramach Priorytetu III - Regionalny system
transportowy na 40,4 mln zł. Ten ciąg komunikacyjny
jest istotny dla miasta z dwóch powodów: stanowi
połączenie Al. Piłsudskiego z granicami administracyjnymi miasta i wschodnich części Płocka z dzielnicami
przemysłowymi. Oprócz obwodnic, to najwaŜniejszy
projekt dotyczący miejskiej infrastruktury drogowej.
Kompleksowość inwestycji podkreśla fakt, iŜ oprócz
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 567, powstanie
ścieŜka rowerowa, kanalizacja deszczowa, zreorganizowanych zostanie osiem skrzyŜowań wraz z ulicą
Targową, która jest częścią drogi powiatowej.
Na liście projektów kluczowych znalazło swoje miejsce jeszcze pięć inwestycji z regionu płockiego:
dwie w Płockim Parku Przemysłowo – Technologicznym na łączną kwotę 290,4 mln zł, z czego wsparcie
ze środków unijnych wyniesie 95,2 mln zł oraz jedna
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku (rozbudowa) na 72,9 mln zł, dofinansowanie wyniesie
62 mln. Dofinansowanie otrzyma takŜe centrum kulturalno – rekreacyjne, które powstanie w Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu. Orientacyjny koszt
to 36,9 mln zł, a generowana kwota z EFRR - 18,4 mln
zł. Termy gostynińskie zaś - projekt opiewający
na 270 mln, ze środków unijnych wsparty zostanie
kwotą 72 mln zł.
Prorozwojowe działania Samorządu Województwa Mazowieckiego, współfinansowane z programów unijnych, stanowią coraz bardziej znaczący element funkcjonowania nie tylko małych gmin i powiatów lecz takŜe ośrodków akademickich i mazowieckich
miast.

2. Wizualizacja budynku PWSZ ul. Gałczyńskiego.
Pracownia Projektowa W. J. Kocik
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STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH

30 października br. w Muzeum Mazowieckim w Płocku odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra
Edukacji Narodowej. W uroczystości wziął udział
biskup płocki Piotr Libera oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Dyrektor
Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie Piotr
Zgorzelski.
Wręczenie stypendiów przebiegało w bardzo
podniosłej, aczkolwiek radosnej atmosferze. Inauguracji całej uroczystości dokonali wychowankowie Państwowej Szkoły Muzycznej z Płocka, którzy wykonali
utwory wielkiego polskiego kompozytora, Fryderyka
Chopina. Biskup Piotr Libera gratulując wszystkim
zebranym, wezwał jednocześnie laureatów aby nie
zmarnowali otrzymanej szansy i przywołał słowa papieŜa Jana Pawła II, o tym, Ŝe to właśnie młodzieŜ jest
przyszłością świata.
W tym roku przyznano 40 stypendiów Premiera za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen minimum 4,75) oraz nienaganne zachowanie, a takŜe
jedno stypendium MEN dla Kamila Zajkowskiego
z Zespołu Szkół Technicznych w Płocku za wybitne
sukcesy sportowe. Wszyscy stypendyści uczą się na co
dzień w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie działania płockiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie, z kaŜdej szkoły tylko jedna osoba moŜe otrzymać to wyróŜnienie. Do muzeum przybyli więc najlepsi uczniowie z Płocka, Gostynina, Wyszogrodu, Sierpca, Gąbina, Zawidza Kościelnego, Staroźreby, Małej
Wsi oraz Studzieńca.
Marszałek Adam Struzik wręczył najzdolniejszym uczniom upominki, a ich dumnym rodzicom listy
gratulacyjne. Podkreślił w nich, Ŝe ci młodzi ludzie,
są nadzieją dla rozwoju Mazowsza i całej Polski, naleŜy więc dołoŜyć wszelkich starań aby mieli szanse
dalszego doskonalenia się i mogli budować lepszą
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przyszłość dla nas wszystkich. Zaznaczył takŜe, iŜ wyniki, jakie stały się podstawą do przyznania stypendiów
są rezultatem cięŜkiej i systematycznej pracy tych młodych ludzi, ich zdolności do poświęceń oraz samodyscypliny. Rodzicom pogratulował wychowania tak
wyjątkowych dzieci i Ŝyczył wszystkim dalszych sukcesów.
Piotr Zgorzelski
Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Płocku
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III. Z KART HISTORII I PROMOCJI ZIEMI PŁOCKIEJ
X POWIATOWY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Małgorzata Struzik
Dyrektor Wydziału
Edukacji, Kultury
i Promocji

Ten zasługuje na miano wielkiego człowieka,
kto nie przestaje na małym, lecz stara się Ŝyć aktywnie i twórczo.
Jan Paweł II

X Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej
w roku szkolnym 2009/2010 odbył się 16 października
br. w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku.
Dyrektor szkoły – Jacek Kłosiński uroczyście
powitał przybyłe władze powiatu, kadrę pedagogiczną
powiatu płockiego, działaczy kultury oraz uczniów.
Na zaproszenie Starosty Płockiego – Michała Boszko, swoja obecnością zaszczycili liczni goście,
a wśród nich: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Parlamentarzyści Ziemi Płockiej:
Wojciech Jasiński – poseł na sejm RP, Eryk Smulewicz – senator RP oraz członkowie Zarządu Powiatu
Płockiego: Jan Ciastek – Wicestarosta, Piotr Zgorzelski – Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Mazowieckiego
i Tomasz Duda.

Na uroczystość przybyli takŜe: Adam Sierocki
- Przewodniczący Rady Powiatu wraz z radnymi. Obecni byli równieŜ: Katarzyna Góralska – Mazowiecki
Wicekurator Oświaty, Grzegorz Skwarna - Kierownik
Wydziału w Płocku Mazowieckiego Samorządowego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zofia Kapturowska – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP
w Płocku, Marek Krysztofiak – Przewodniczący Regionalnej Sesji Oświaty Regionu Płockiego.

W swoich przemówieniach zarówno Pan Marszałek Adam Struzik, jak i Starosta Płocki Michał
Boszko podkreślili, Ŝe Dzień Edukacji Narodowej jest
szczególnym dniem dla nauczycieli, których zwykła
codzienna praca nie zawsze jest doceniana. Podkreślili, Ŝe zawód nauczyciela nie jest kierunkiem wyuczonym; to misja, którą trzeba podejmować i wypełniać
kaŜdego dnia od nowa z wiarą, Ŝe kiedyś wyda ona
owocny plon.
W tym wyjątkowym dniu szczególne nagrody
przyznał Starosta Płocki w postaci nagród pienięŜnych. W tym roku nagrody Starosty Płockiego
otrzymali: Sławomir Sztygiel – Wicedyrektor Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, Zenona Markiewicz – nauczyciel Zespołu Szkół im. St. Staszica
w Gąbinie, Maria Olszewska – nauczyciel w Zespole
Szkół im. St. Staszica, Bronisław Sochacki – kierownik warsztatów szkolnych w Zespole Szkół
im. St. Staszica w Gąbinie, Alicja Jędrzejak – nauczyciel w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku,
Iwona Wilczyńska – nauczyciel w Zespole Szkół
im. L. Bergerowej w Płocku, Zofia Pięta – nauczyciel
w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku, Barbara Gontarczyk – nauczyciel w Zespole Szkół
im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie.
Ponadto decyzją Zarząd Powiatu w Płocku
przyznał 2.nagrody specjalne: Jackowi Kłosińskiemu
– Dyrektorowi Zespołu Szkół im. L. Bergerowej
w Płocku oraz ElŜbiecie Jachimiak – Dyrektorowi
Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie.
Samorząd Powiatu Płockiego przyznał nagrody
zasłuŜonym działaczom kultury, którzy pracują
na rzecz młodych pokoleń, troszcząc się o ich rozwój.
Nagrody otrzymali: Grzegorz Joachimiak – prezes
Towarzystwa Naukowego w Płocku Oddział w Wyszogrodzie, Ewa Gieras – instruktor w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Gąbinie, Anna Ostrowska – prezes
Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej, ElŜbieta
Wojciechowska – kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Staroźrebach, ElŜbieta Śmigielska – kierownik
Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Wsi, Alicja Lodzińska – nauczyciel, promotor kultury w Zespole
Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, Maja Wojnarowska
– artysta malarz, Teresa Kowalska – kierownik Zespołu Śpiewaczego „Grzybowianki”, Ewa Smuk-Stratenwerth – prezes Stowarzyszenia EkologicznoKulturalnego „Ziarno” z Grzybowa, Anna Jeziórska
– nauczyciel Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku, Izabela Grabarczyk – nauczyciel Zespołu Szkół
im. L. Bergerowej w Płoc-ku, Andrzej Milke – nauczyciel Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku,
Anna Antoszewska – nauczyciel Zespołu Szkół
im. L. Bergerowej w Płocku.
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W trakcie uroczystości Rada i Zarząd
Powiatu w Płocku uhonorowały „Pamiątkowymi
Medalami X-lecia Powiatu Płockiego” następujące
osoby: Grzegorza Jachimiaka, Maję Wojnarowską,
ElŜbietę Jachimiak, Danutę śelechowską, Jacka
Kłosińskiego, Danutę Falkowską, Beatę Jakubowską, Ewę Smuk-Stratenwerth.
X Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej skłoniły do refleksji nad zawodem nauczyciela,
który śmiało moŜna porównać do zawodu aktora. Klasopracownia pełni rolę sceny, a nauczyciel gra swoją
rolę przy pełnym komplecie widowni złoŜonej
z uczniów. Niektórzy twierdzą, Ŝe zawód nauczyciela
jest w swoim zamierzeniu toŜsamy z zawodem ogrodnika, który sadzi nasiona, a następnie obserwuje i koryguje ich rozwój.
Na nauczycielach spoczywa rola przewodnika, który
prowadzi swoich podopiecznych we właściwym kierunku tak, aby mogli oni odkrywać i poznawać świat.
Dyrektor szkoły w swoim przemówieniu podziękował pedagogom, pracownikom administracji
i obsługi szkół za kształtowanie postaw młodego pokolenia oraz za troskę o dobro młodzieŜy i jej wychowanie. „Jesteście Państwo kapitałem wiedzy i doświadczenia, fundamentem kształtujących osobowość uczniów.
To przecieŜ na Państwa rękach spoczywa klucz do przyszłości młodych ludzi” – powiedział J. Kłosiński.

Oficjalną część uroczystości zakończył występ
Kwartetu Dętego Blaszanego z Małej Wsi oraz inscenizacja pt.: „Szkolnych wspomnień czar…” w wykonaniu
uczniów z Zespołu Szkół im. L. Bergerowej. „MłodzieŜ
prowadziła widzów przez świat współczesnej szkoły
językiem i stylem bohaterów „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza. Wśród tworzącej szkolną społeczność
młodzieŜy nie zabrakło zatem Tadeusza i Zosi, czy teŜ
szlachciców” – powiedziała A. Jeziórska. Młodzi artyści
pokazywali szkolny świat nie tylko operując Mickiewiczowskim trzynastozgłoskowcem, ale takŜe prezentując
swoje róŜnorodne umiejętności. W kolejnych odsłonach
widzowie podziwiali tradycyjnego poloneza w strojach
z epoki, pokaz tańca współczesnego czy teŜ pokaz elementów róŜnych sztuk walki.
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IV POWIATOWY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW
I KAPEL LUDOWYCH

ElŜbieta Subotowicz
Zastępca Dyrektora
Wydziału Edukacji,
Kultury i Promocji

W niedzielę 15 listopada 2009 roku rozstrzygnął się IV Powiatowy Przegląd Zespołów i Kapel Ludowych w Nowej Górze, gm. Staroźreby.
Nasz doroczny Przegląd na stałe wpisał się
w kalendarz imprez artystycznych powiatu płockiego.
Mamy ogromną satysfakcję, Ŝe z roku na rok przybywa nam uczestników.
W tegorocznym Przeglądzie uczestniczyło
21 zespołów, które oceniało jury w składzie:
• Pani Katarzyna Korpolińska - muzyk i choreograf Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca
„Dzieci Płocka”
• Pani Joanna Nycz- muzyk Państwowej Szkoły
Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Płocku
• Pan Stefan Stefański- muzyk Harcerskiego
Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”
Współorganizatorami tegorocznej edycji Przeglądu byli: Michał Boszko – Starosta Płocki, Adam
Sierocki – Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku,
Józef Stradomski – Wójt Gminy Staroźreby i Marek
Ciećwierz – Przewodniczący Rady Gminy Staroźreby.
Swoją obecnością zaszczycił nas Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.
Nasze przedsięwzięcie mające na celu popularyzację muzyki, tradycji i obrzędów ludowych motywuje do reaktywacji byłych i tworzenia nowych grup śpiewaczo-tanecznych, przez co przyczyniamy się do zachowania lokalnej toŜsamości kulturowej i narodowej.
Przeglądowi tradycyjnie towarzyszył III Jarmark Kasztelański z udziałem twórców ludowych
z Powiatu Płockiego: A. Graczyka, M. i J. Kopczyńskich, Z. Wiśniewskiego, Z. Szulińskiego, H. Rutkowskiej oraz Muzeum Sztuki Ludowej im. Wł. Reymonta
w Nowej Wsi.
Zgodnie z protokołem z posiedzenia jury
przedstawiamy laureatów tegorocznego Przeglądu:
W kategorii dziecięcej otrzymały:
I wyróŜnienie Ludowy Zespół „Kamieniaki”
z gm Gąbin.
II wyróŜnienie Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Ziemi
Łąckiej” z gm. Łąck
III wyróŜnienie „Ludowe Nutki” z gm. Słubice.
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W kategorii młodzieŜowej otrzymały: ;
I wyróŜnienie Zespół „Gąbiniaki” z Miasta i Gminy
Gąbin
II wyróŜnienie Zespół „Gąbinianki” z Miasta i Gminy
Gąbin
III wyróŜnienie Zespół „Bogdanki” z Gimnazjum
w Nowej Górze gm. Staroźreby
W kategorii dorosłych otrzymały:
I wyróŜnienie Zespół Ludowy „Czermno”
II wyróŜnienie Zespół Śpiewaczy „Staroźrebianki”,
gm .Staroźreby
III wyróŜnienie Zespół Śpiewaczy „Teodorki”
z Nowej Góry gm. Staroźreby
Dziękujemy Mazowieckiemu Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie za włączenie się w naszą
inicjatywę i wsparcie finansowe.

POWIATOWY KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Marek Pietrzak
Dyrektor Wydziału
Rolnictwa i Środowiska

Rozstrzygnięty został Powiatowy Konkurs
pt. „RóŜnorodność biologiczna i ochrona przyrody
w powiecie płockim”, nad którym patronat honorowy
objął Starosta Płocki, a organizatorami byli: Zespół
Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku oraz Wydział Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego
w Płocku. Konkurs adresowany był do młodzieŜy
ponadgimnazjalnej szkół powiatu płockiego.
Celem konkursu było: zapoznanie z walorami
przyrodniczymi powiatu płockiego, formami ochrony
przyrody upowszechnianie treści ekologicznych wśród
młodzieŜy oraz uwraŜliwienie na problemy ochrony
środowiska .
Pierwszy etap Konkursu – szkolny odbył się
dnia 6 kwietnia 2009 r. w szkołach, które zgłosiły chęć

uczestnictwa w Konkursie, drugi etap – powiatowy
odbył się dnia 28 października 2009 r. w Zespole Szkół
im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Do etapu powiatowego przystąpiło 12 uczniów.
Nauczyciele z Zespołu Przyrodniczego przy
Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku przygotowali test składający się z 35 pytań dotyczących
walorów przyrodniczych parków krajobrazowych
i rezerwatów przyrody w powiecie płockim oraz zagadnień ekologicznych.
Komisja Konkursowa po sprawdzeniu testu
rozwiązywanego przez uczniów wyłoniła laureatów
Konkursu. Pierwsze miejsce przyznano Marii Kawskiej
z klasy IV tg z Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej. Egzekwo, dwa drugie miejsca przyznano Milenie
Lenarcik z klasy II LO i Monice Znyk z klasy III LO.
Obie uczennice reprezentują Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie.

Nagrody dla laureatów, odtwarzacze mp4 oraz
albumy o tematyce ekologicznej ufundował Starosta
Płocki. Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymali
albumy o tematyce ekologicznej a wszyscy dyplomy.
Ponadto zgodnie z decyzją Starosty Płockiego
za wkład pracy w przygotowanie Konkursu pod
względem merytorycznym oraz pomoc uczniom – nauczyciele otrzymali albumy o tematyce ekologicznej.
PIELGRZYMI DO MIEJSC ŚWIĘTYCH
NA PODLASIU

Andrzej Kuliński
Radny Powiatu Płockiego
Gminny Koordynator
do Spraw Kultury i Sportu
Podlasie jest krainą, w obrębie której spotyka
się cywilizacja łacińska i bizantyjska. Mieszkańcy
tego regionu mówią po polsku, ukraińsku i białorusku.
W architekturze sakralnej dominują wieŜe kościołów
i kopuły cerkwi. Od wieków katolicy i prawosławni
sąsiadują ze sobą. Naturalne piękno przyrody potęguje
modlitewny nastrój podlaskich sanktuariów.
Dlatego w dniu 29 sierpnia radni i pracownicy
samorządowi postanowili pielgrzymować na tym pięk-
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nym terenie .Wymagało to od nich poświecenia,
poniewaŜ trzeba było wyjechać o 2 w nocy.
Pierwszym etapem podróŜy było uczestnictwo
w Mszy Świętej i zwiedzanie Monastyru Św. Onufrego w Jabłecznej.

Prawosławny klasztor w Jabłecznej nad Bugiem został załoŜony w 1496 roku. Prowadzi do niego
3- kilometrowa droga od centrum wsi. Mnisi i przychodzący wierni proszą o łaski za wstawiennictwem
św. Onufrego- egipskiego pustelnika z IV wieku. Według przekazów jego ikona została przyniesiona
na miejsce monastyru przez wody Bugu. Cześć Bogu
i Jego Matce oddawana jest przed wizerunkiem ikon
Matki Boskiej Jabłeczyńskiej i Matki Boskiej Turkowieckiej, które podobnie jak częstochowski wizerunek
Maryi z Dzieciątkiem przedstawiają ją jako przewodniczkę (Hodigitria). Wcześnie rano i późnym wieczorem zakonnicy odprawiają naboŜeństwa do Matki
Boskiej. W ciągu dnia rozwaŜają słowa modlitwy
nieustannej, składa się ona z wezwania: „Panie Jezu
Chryste, Synu BoŜy zmiłuj się nade mną”, wpisana
jest w regułę modlitewną monastyru. Jest to prosta
modlitwa, którą kaŜdy człowiek moŜe powtarzać,
wymaga skromności, prostoty serca i przyznania się
do własnej grzeszności.

Po dwóch godzinach zwiedzania udaliśmy
się 16 km dalej, do Kodenia, leŜącego na granicy Polsko- Białoruskiej.
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Bazylika Mniejsza pod wezwaniem św. Anny w Kodeniu ,klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej.
Miejsca święte w Kodeniu związane są ściśle
z dziejami rodu Sapiehów. Sapiehowie osiedli nad
Bugiem w XVI w. i ufundowali pierwsze świątynie.
W dramatycznych okolicznościach Mikołaj Sapieha
wykradł z Rzymu obraz Matki BoŜej Gregoriańskiej
i umieścił w Kodeniu. Literacki zapis tych wydarzeń
moŜna znaleźć w ksiąŜce Zofii Kossak pt. „Błogosławiona wina”. Obraz przed którym duchową przemianę
przeŜył magnat, znajduje się w głównym ołtarzu kościoła św. Anny. Nieopodal tej świątyni, na terenie
okalającym pozostałości zamku stoi gotycki kościół
św. Ducha, wokół którego wybudowano kalwarie
i kaplice rozwaŜań róŜańcowych. Opiekę nad sanktuarium sprawują misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. ZałoŜycielem zgromadzenia był św. Eugeniusz
de Mazenod działający w prerewolucyjnej Francji.
Zainteresowanie człowiekiem wypływające z Pisma
Świętego i z osobistego doświadczenia św. Eugeniusza, cześć oddawana Niepokalanej oraz działalność
misjonarska to główne rysy duchowości Oblatów
w Kodeniu i na całym świecie.
Po zwiedzeniu pięknej posiadłości Sapiehów ,
kościoła i cerkwi udaliśmy się na obiad do domu pielgrzyma gdzie przygotowano nam dania regionalne
z okresu panowania Sapiehów.
Następnym etapem naszej podróŜy było zwiedzanie
klasztoru w Leśnej Podlaskiej, mieliśmy do pokonania
75 km przez Białą Podlaską.
Klasztor Ojców Paulinów, Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Apostołów Piotra i Pawła
w Leśnej.
W ołtarzu Kościoła została umieszczona kamienna
płaskorzeźba przedstawiająca matkę BoŜą z Dzieciątkiem. Wizerunek nazwany później Matką BoŜą Leśniewską, został znaleziony przez dzieci w 1683 roku.
Opieka nad tym świętym miejscem została powierzona ojcom Paulinom z Częstochowy w 1727 roku.
Zakon Braci Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika jest wspólnotą nawiązującą do Ŝycia mnichów
egipskich z pierwszych wieków chrześcijaństwa.
Pierwsza wspólnota została załoŜona przez bł. Eugeniusza ok. 1200-1270 roku na Węgrzech. Odnowione
po II Soborze Watykańskim konstytucje zgromadzenia
uwraŜliwiają zakonników na ofiarne sprawowanie
sakramentów i krzewienie duchowości maryjnej. Dla
mnichów w białych habitach waŜnym zadaniem jest
odczytywanie znaków czasu i aktualnych potrzeb Kościoła. Wszyscy zakonnicy mają przeŜyć Ŝycie w zakonie w słuŜbie Bogu, Maryi i ludzkości, aby osiągnąć
zbawienie. Przy świątyni prowadzone jest wzorowo
gospodarstwo rolne, które zapewnia pracę mieszkańcom Leśnej. Przy klasztorze znajduje się cudowne
źródełko, słynące z wielu uzdrowień.
Natchnieni wiarą wyruszyliśmy do najwaŜniejszego
sanktuarium na Świętej Górze Grabarce.
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Monastyr św. Marty i Marii na Świętej Górze
Grabarce.
Sanktuarium połoŜone na Świętej Górze Grabarce jest
najliczniej odwiedzanym miejscem świętym prawosławnych chrześcijan w Polsce. Najwięcej pątników
gromadzi się na uroczystościach Święta Przemienienia
Pańskiego. Pielgrzymują do cerkwi, w której znajduje
się ikona Spasa Izbawnika (Przemienienia Pańskiego).
Ludzie przynoszą ze sobą krzyŜe pokutne. Zostają one
poświęcone i ustawione na wzgórzu, gdzie znajduje
się kilkanaście tysięcy drewnianych krzyŜy. Pierwsi
pątnicy przybyli w roku 1710 chroniąc się przed epidemią. Później wznieśli cerkiew jako wotum za ocalenie Ŝycia. Od 1947 na Świętej Górze mieszkają siostry
zakonne. Góra jest miejscem które zbliŜa do Boga,
z bardzo waŜnym elementem pokuty. Siostry rozpoczynają modlitwy o godzinie 5.00, czterogodzinnym
naboŜeństwem porannym. Dla mniszek wszelka praca
w ciągu dnia to „posłuszanie” – czynności wykonywane ze względu na posłuszeństwo. Ostatnie wspólne
modlitwy odbywają się o godzinie 20.00.
Na pielgrzymach z naszej grupy Góra Grabarka zrobiła
szczególne wraŜenie. Tysiące krzyŜy pokutnych kazało
zastanowić się nad swoim Ŝyciem, które jako samorządowca powinno być lepsze w słuŜbie dla innego człowieka, od którego dostaliśmy kredyt zaufania.
Jako organizator chciałbym serdecznie podziękować
wszystkim uczestnikom za wspólną modlitwę i pobyt
w tych cudownych miejscach.

jące: Bodzanów, Blichowo i Nowe Miszewo. Królem
strzelców został uczeń z Blichowa Eryk Padzik.
Na zakończenie trzy najlepsze druŜyny otrzymały nagrody rzeczowe w postaci piłek dla reprezentowanych
szkół, dodatkowo kaŜda ze szkół została nagrodzona
dyplomem i pucharem ufundowanym przez Radnego
Powiatu Płockiego Andrzeja Kulińskiego, który przekazał równieŜ piłki dla Gimnazjum z Bodzanowa.

TURNIEJ PIŁKI NOśNEJ „6” CHŁOPCÓW
O PUCHAR CZŁONKA AKADEMII MISTRZÓW
SPORTU – MISTRZÓW śYCIA, RADNEGO
POWIATU PŁOCKIEGO ANDRZEJA
KULIŃSKIEGO ORGANIZOWANY PRZEZ
GIMNAZJUM W BODZANOWIE

JUBILEUSZ TAJNEJ ORGANIZACJI
NAUCZYCIELSKIEJ

W dniu 25.09.2009 na boisku szkolnym Gimnazjum w Bodzanowie im. Polskiej Organizacji Zbrojnej odbył się Turniej Piłki NoŜnej „6” Chłopców o Puchar Członka Akademii Mistrzów Sportu – Mistrzów
śycia, Radnego Powiatu Płockiego Andrzeja Kulińskiego organizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego Macieja Łukasiewicza i Sylwię Pułtorak. W turnieju wzięły udział gimnazja z Blichowa, Bodzanowa,
Bulkowa i Nowego Miszewa. Zawody odbyły się przy
pięknej, słonecznej pogodzie w godzinach 9.00 – 11.00,
druŜyny rozegrały 6 meczów, na zasadach „kaŜdy
z kaŜdym”, zawody poprowadził znany przed laty
sędzia międzynarodowy Kazimierz Mikołajewski.
Wszystkie spotkania były ciekawe, widać było
duŜe zaangaŜowanie zawodników kaŜdej druŜyny
co podobało się licznie zgromadzonym kibicom
– uczniom z Bodzanowa. Rozgrywki wygrało Gimnazjum z Bulkowa, duŜy wpływ na to miała dobra
postawa bramkarza który nie stracił Ŝadnej bramki.
Następne miejsca zajęły kolejno gimnazja reprezentu-

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH SPOTKAŃ:
Nowe Miszewo - Bulkowo 0:3
Blichowo – Bodzanów 0:1
Nowe Miszewo – Blichowo 0:3
Bodzanów – Bulkowo 0:0
Bodzanów – Nowe Miszewo 0:2
Bulkowo – Blichowo 2:0
Maciej Łukasiewicz

70 lat temu zamiast uroczystej inauguracji
nowego roku szkolnego - rzesze uczniów, studentów
i nauczycieli przeŜyło grozę spadających bomb i odgłosy
świszczących kul. Rozpoczęła się II wojna światowa.
W październiku 1939 roku po zajęciu Polski okupant
hitlerowski podzielił Polskę - ziemie północne i zachodnie wcielił do III Rzeszy a z pozostałych ziem utworzył
Generalną Gubernię. System zastosowanych represji
zmierzał do całkowitego unicestwienia kultury polskiej.
Jednocześnie unieruchomiono szkolnictwo wyŜsze oraz
średnie ogólnokształcące. W Generalnym Gubernatorstwie mogły funkcjonować szkoły powszechne i zawodowe ale usunięto z programów nauczania: j. polski,
historię i geografię. Szkoły zawodowe miały obowiązek
przygotować młodzieŜ do pracy w przemyśle, handlu
i rolnictwie. Zgodnie z załoŜeniami władz okupacyjnych
na ziemiach polskich wcielonych do Niemiec dzieci
mogły pobierać naukę na poziomie czterech klas szkoły
powszechnej, z nauczycielami niemieckimi. Nauczycieli
polskich wysiedlono, aresztowano pod błahym pozorem,
część wywieziono do obozów koncentracyjnych.
W takiej to sytuacji wznowił swoją działalność Związek
Nauczycielstwa Polskiego. W końcu października 1939
roku postanowiono nadać Związkowi Nauczycielstwa
Strona nr 25

BIULETYN SAMORZĄDOWY
Polskiego kryptonim konspiracyjny - Tajna Organizacja
Nauczycielska. Ukonstytuowano równieŜ tajne Prezydium Zarządu Głównego ZNP jako pięcioosobowe kierownictwo TON w składzie:
1. Zygmunt Nowicki
2. Kazimierz Maj
3. Wacław Tułodziecki
4. Teofil Wojeński
5. Czesław Wycech.
Ta centralna piątka przyjęła następujące zadania: kierowanie pracą związkową w konspiracji, współdziałanie
z Departamentem Oświaty i Kultury w Delegaturze
Rządu na Kraj, organizowanie tajnego nauczania, odbudowa administracji szkolnej, organizowanie terenowych
ogniw związkowych i na ich bazie prowadzenie tajnego
nauczania.

Oprócz powszechnego, gimnazjalnego i licealnego tajnego nauczania istniało takŜe nauczanie akademickie. Było zorganizowane w duŜych miastach takich
jak Warszawa, Kraków, Lublin, Poznań, Wilno
i Lwów. Ta wspaniała akcja wiązała nie tylko środowisko nauczycielskie ale równieŜ młodzieŜ i rodziców.
Jeśli chodzi o treści to realizowano przedwojenny program nauczania ale zmniejszony o połowę wymiaru
godzin. Zrezygnowano takŜe z nauczania przedmiotów
artystycznych i przysposobienia wojskowego. Wiedza
o tajnym nauczaniu w powiecie płockim jest niewielka.
Brakuje podstawowej dokumentacji o tej działalności.
Na podstawie zebranych materiałów wiemy, Ŝe: organizatorem „Tajnej Organizacji Nauczycielskiej” w Płocku
i powiecie był Stefan Pernej pseudonim „Micha” - szef
IV referatu Związku Walki Zbrojnej w obwodzie płockim. Nawiązał on bezpośrednia łączność z prezesami
centrali TON przy pomocy Jana Kolanko, który kierował szkołą w Warszawie na śoliborzu. Tajna Organizacja Nauczycielska w powiecie płockim wyłoniona
z członków Związku Nauczycielstwa Polskiego bezpośrednio podległa Delegaturze Rządu na uchodźctwie
z siedzibą w Warszawie. Działalnością pomocy koleŜeńskiej zajmowała się nauczycielka Amelia Jędrzejewska. Organizacją kompletów tajnego nauczania na ternie
miasta i powiatu zajmowali się: Stefan Pernej – kierownik tajnego nauczania na powiat płocki, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP oraz Jan Łebkowski - Przewodniczący WydziaStrona nr 26

łu Organizacyjnego w Oddziale Powiatowym ZNP.
Do prezydium TON na terenie powiatu płockiego
wchodzili takŜe:
Jadwiga Grzegorzewska
Ignacy Zmysłowski
Maria Bartoszewska
Stanisława Churska,
Maria Łepkowska,
Wiktoria Pernejowa,
Zygmunt Kraszkiewicz,
Stanisław Nyrkowski.
Oddziałowi Powiatowemu ZNP podlegały
ogniwa zrzeszające nauczycieli przewaŜnie z jednej
gminy lub kilku gmin nazywane ogniskami. To ogniska miały bezpośredni wpływ na organizacje tajnego
nauczania, ale nie zawsze było to moŜliwe ze względu
na utrudnione kontakty miedzy nauczycielami czasem
wręcz nie moŜliwe ze względu na liczne aresztowania, wysiedlenia lub zagroŜenia Ŝycia. Z tego powodu
stosunkowo niewielki procent dzieci objętych było
tajną nauka w powiecie. W Płocku i okolicy istniały
cztery duŜe grupy - komplety tajnej nauki jako grupy
katechizacyjne, powstały z inicjatywy Ks. Seweryna
Wyczałkowskiego - Proboszcza Fary - jednego wówczas kościoła czynnego w Płocku. Punkty tajnej nauki
w powiecie płockim rozmieszczone były w następujących miejscowościach: Słubice, Podgórze, Rakowo,
Proboszczewice, Staroźreby, Repłowo, Brwilno,
Bielsk, Podolszyce, Ośnica, Dziarnowo, Zągoty, Łętowo, Krzywanice, Góra, Srebrna, Suchodół, Wyszyna, Rogowo, Rogotwórsk, Myśliborzyce, Turza Mała,
Bulkowo, Drobin, Kowalewo. Na podstawie dostępnych materiałów ustalono toŜsamość niektórych
nauczycieli, którzy podjęli naukę na kompletach TON
w powiecie płockim.
Uczyli oni w miejscowościach:
Zofia Białykówna w Karwowi i Orsynicach.
Stanisław Chromański w Proboszczewicach.
Łucja Cichocka w Górze.
Maria Derdzikowska w Bądkowie, Ostrowicach
i Główinie.
Roman Fronczak w Myśliborzycach.
Aloida Gawińska w Trzepowie.
Bronisława Golatowska w Podgórzu, Rakowie, Starzynie
Natalia Grejkowska Turzy Małej, Wincentowie
Czesław Jezierski uczył w Słubicach
Józef Kacprzak i Helena Kacprzak w Drobinie, Kowalewie.
Helena Kadzińska uczyła w Staroźrebach
Rozalia Kajkowska w Draganach, Dziarnowie, Proboszczewicach
Regina Kajkowska w Srebrnej, Starej Białej.
Janina Kapuścińska w Zągotach
Irena Kazimierowska w Łętowie
Stanisława Kijewska w Trzepowie, Krzykosach.
Stanisława Koziczyńska w Pepłowie i Brwilnie
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18 listopada 2009 r.

Komisja Uchwał i Wniosków podczas obrad. (od lewej) Krzysztof Michalak Przewodniczący Rady Adam Sierocki w trakcie prowadzenia sesji Rady
sekretarz sesji rady, Adam Bartosiak - przewodniczący komisji, Piotr Kwiatkowski Powiatu, (od lewej) Wiceprzewodniczący: Andrzej Mossakowski i ElŜbieta
- członek komisji.
Olendrzyńska.

(od lewej) przewodniczący klubu radnych PiS Daniel Zaborowski, radni:
(od lewej) członek zarządu Tomasz Duda, Członek Zarządu Lech Dąbrowski,
Tomasz Skorupski, Marek Wąsowski, Andrzej Cieślak, Maciej Jabłoński,
Starosta Płocki Michał Boszko, Wicestarosta Jan Ciastek, Skarbnik Powiatu
Krzysztof Michalak, Piotr Kwiatkowski, Marek Moderacki, Apolinary
Maria Jakubowska.
Uczestnicy sesji
ciszy uczcili pamięć radnego powiatu płockiego Tadeusza Ignacego Woźniaka zmarłego w dniu 7.10.2009r.
Gruszczyński,
Adamminutą
Bartosiak.

W imieniu Rady Powiatu i Zarządu Starosta Płocki Michał Boszko i Przewodniczący Rady Adam Sierocki podziękowali za wieloletnią współpracę kierownikowi Placówki Terenowej KRUS Aleksandrze Czupryn w związku z jej przejściem na zasłuŜoną emeryturę.

Radni powiatu płockiego podczas podejmowania uchwał, (od lewej) Andrzej
Kuliński, Zbigniew Kisielewski, Bogusław Jankowski, Apolinary Gruszczyński.

Dyrektor Wydz. Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego Małgorzata Struzik w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła Radzie Powiatu informację
o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2008/2009 oraz wnioski mające na celu podniesienie jakości kształcenia w szkołach
prowadzonych przez powiat płocki.
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WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI

Podpisanie porozumienia o współpracy między Powiatem Płockim a Prowincją
Alessandria (od lewej: przedstawiciele delegacji włoskiej oraz samorządu
Powiatu Płockiego) - 8 października 2009 r.

Uroczysta gala z okazji przyznania tytułu Mazowiecki Powiat roku 2009) – laureaci konkursu.-14 listopada 2009 r. Z prawej Starosta Płocki ze statuetką dla
I powiatu na Mazowszu.

Prezydent Prowincji Alessandria – Paolo Filippi i Starosta Płocki
Michał Boszko – akt podpisania porozumienia. - 8 października 2009r.

Starosta Płocki Michał Boszko odbiera nagrodę z rąk Wojewody
Mazowieckiego – Jacka Kozłowskiego. 14 listopada 2009r.

Z okazji Święta Niepodległości Polski przed Płytą Grobu Nieznanego śołnierza w imieniu władz samorządu powiatowego hołd złoŜyli Przewodniczący
Rady Powiatu Adam Sierocki z Wicestarostą Janem Ciastek.

Podpisanie umowy z Samorządem Woj. Mazowieckiego o dofinansowanie projektu pod nawą „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W Płock – Zągoty
– Bonisław od km 5+235 do km 9+867”- 20 listopad 2009 r. Od prawej: Jan Ciastek – Wicestarosta, Michał Boszko – Starosta Płocki, Adam Struzik
– Marszałek Woj. Mazowieckiego, Stefan Kotlewski – Wicemarszałek Woj. Mazowieckiego, Wiesław Raboszuk – Dyrektor Mazowieckiej Jednostki WdraŜania
Programów Unijnych.
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WAśNE SPOTKANIA I SZKOLENIA

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2009 r. dokonał oceny bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
w powiecie płockim.

Cykl szkoleń złoŜony z czterech dwudniowych sesji problemowych pn. „Akademia EFS” cieszył się zainteresowaniem kadry nauczycielskiej szkół powiatu płockiego. Wykład inauguracyjny przeprowadził doc. dr Kazimierz Waluch - Prorektor ds. nauki i współpracy
międzynarodowej Szkoły WyŜszej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

II edycja programu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy skierowanego do pracowników Starostwa Powiatowego
i urzędów gmin, w którym uczestniczyło 96 osób.
Strona nr
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DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

BIULETYN SAMORZĄDOWY
24 listopada 2009 r.

Powitanie uczestników spotkania z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przez Starostę Płockiego Michała Boszko.

Władze Powiatu składają Ŝyczenia i gratulacje pracownikom
socjalnym.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku
Małgorzata Lewandowska składa Ŝyczenia pracownikom domów pomocy społecznej.

Wręczanie adresów okolicznościowych i upominków przez władze Powiatu Płockiego i Dyrekcję Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Płocku.
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Uczestnicy spotkania: Kierownicy GOPS, Dyrektorzy DPS i Prezesi Stowarzyszeń.
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Janina Klimko w Małej Wsi
Zygmunt Kraszkiewicz w Kobiernikach
Władysław Kopański w Wyszogrodzie
Irena Łabęcka w Rogowie, Bulkowie
RóŜa Miaśkiewicz w Proboszczewicach
Maria Milewska uczyła w Bielsku
Zofia Piotrowska w Kobiernikach, Srebrnej, Wyszynie, Lasotkach
Helena Ukólska w Bodzanowie
Stanisława Rogozińska w Lasotkach, Murzynowie,
Suchodole
Ludwik Siułkowski uczył w Podgórzu, Rakowie
Stefania Sochocka w Staroźrebach
Maria Szemplińska w Śmiłowie
Jadwiga Śliwińska uczyła w Radzanowie
Kazimiera i Antonii Szczęśni uczyli w Majkach
Stefania Twerianowicz uczyła w Staroźrebach
Wanda Wilewska uczyła w Turzy Małej i Wincentowie
Józefa Winiczenko w Borowiczkach i Ośnicy
Aleksandra Zapłata w Świerczynie, Kosinie, Ramutowie
Genowefa Zawodniak w Podbórzu
Regina Ziółkowska w Peszynie Małej
Janina Zmysłowska w Rębowie, Rogowie, Wilczkowie
Kazimiera Zwietrzykowska w Rogotwórsku, Słomkowie.
Zygmunt PapieŜynski w Bielsku
Sława Górnicka w Nowym Duninowie
Adelajda Miecznikowska w Nowym Duninowie
Bronisław Zientak w Bodzanowie
Mateusz Fałkowski w Bodzanowie
Lucyna Zofia Dobaczewska w Bodzanowie
Władysława Wichlińska w Drobinie
Zofia Sankowska w Drobinie
Julian Sobocinski w Cieszewie
Stanisław F ormański w Rogotwórsku
Aleksander Seroka w Drobinie
Nauczycieli tych nie ma juŜ wśród nas.
Godny szacunku i uznania jest udział nauczycieli w konspiracji oświatowej, ale takŜe politycznej
i wojskowej. Działania te pochłonęły liczne ofiary.
Wielu z nich przeszło gehennę przesłuchań, a takŜe
poniosło śmierć w więzieniach i obozach koncentracyjnych. Oto przykłady z powiatu płockiego.
Stefan Pemej, pseudonim „Micha” główny organizator tajnego nauczania na miasto i powiat płocki
został zamordowany przez Niemców w lasach brwileńskich. Z Bielska nauczyciele Wiktor Lepkowski lat 40
dyrektor szkoły w Bielsku zamordowany w Matehausen
w 1940 roku Kazimierz Wichliński lat 40 nauczyciel,
z Bielska zamordowany w Matehausen w 1940 roku
Jan Słomski lat 22 zginął na terenie III Rzeszy, w 1945
roku Leon Siemiątkowski lat 46 - nauczyciel z Bielska
zginął w Matehausen w 1940 roku i Modest Parzanowski lat 30 zamordowany w 1942 roku. W obozie pracy

Edward Rzędkiewicz, Karol Górnicki oraz Anna Orzechowska - nauczyciele z Nowego Duninowa aresztowani w 1940 roku wywiezieni do obozów w Dachau
i Guzen. Jan Olak nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Słubicach aresztowany w 1940 roku i wywieziony
do obozu koncentracyjnego w Dachau, a następnie
do pracy w kamieniołomach w obozie Matehausen Guzen i tam w 1941 roku został zamordowany.
Czesław Świetlik nauczyciel Szkoły Podstawowej w Słubicach, aresztowany w 1940 roku, więzień obozów koncentracyjnych w Dachau i Matehausen Guzen. W 1941 roku skrajnie wyczerpany, chory
wrócił do domu.
Z ogromną czcią wspominamy pamięć wybitnego nauczyciela wychowawcę wielu pokoleń młodzieŜy, więźnia obozu koncentracyjnego naszego przyjaciela Wacława Milke. Zawsze był obecny na naszych nauczycielskich jubileuszach. Dziś go juŜ nie ma. odczuwamy ogromną pustkę. To dla nich imiennych i bezimiennych bohaterów tajnego nauczania z inicjatywy
Zarządu Głównego ZNP i dzięki ofiarności całego środowiska nauczycielskiego wybudowano w Warszawie
z granitu Pomnik Nauczycieli Tajnego Nauczania.
Pomnik jest usytuowany na warszawskim Powiślu.
Uroczyste odsłonięcie odbyło się 9 listopada 2000 roku.
W 70 -tą rocznicę powstania Tajnej Organizacji
Nauczycielskiej chylimy czoło przed bohaterami konspiracyjnego frontu oświatowego. Heroiczna postawa
nauczycieli, którzy od początku okupacji hitlerowskiej
podjęli organizowanie tajnego nauczania i prowadzili
je mimo represji okupanta stała się wzorem patriotyzmu
i wierności nauczycielskiemu powołaniu.
To właśnie dzięki Wam - profesorom, nauczycielom i osobom wspierającym tajną oświatę wszystkich szczebli, okupant nie był w stanie złamać ducha
narodowego. Właśnie dzięki Wam, wielokrotnie bezimiennym bohaterom, młode pokolenie miało moŜliwość poznawania i obcowania z polską spuścizną
kulturową oraz doskonalenie własnych umiejętności
i zdolności. Wielu nauczycieli okupiło to największą
ofiarą - własnym Ŝyciem. Dzięki Waszej codziennej
pracy, którą stawialiście ponad Ŝycie osobiste i rodzinne wśród uczestników zbrojnego ruchu oporu nie
zabrakło uczniów oraz harcerzy, a ich postawa w powstańczym zrywie Warszawy to przecieŜ jeden z najchlubniejszych okresów naszej historii.
Dzięki wysiłkowi i cichemu bohaterstwu nauczycieli, tysiące dzieci, młodzieŜy mimo wojny nie
przerwało nauki, ukończyło szkoły i uczelnie, zdobywając wiedzę o historii i kulturze narodu, który miał
przecieŜ istnieć.
Jesteśmy dumni z tego, Ŝe w tworzeniu i prowadzeniu
konspiracyjnej oświaty wiodącą rolę odgrywali człon-
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kowie Związku Nauczycielstwa Polskiego działającego w podziemiu jako Tajna Organizacja Nauczycielska. Dziękuję Wam w imieniu całego swojego pokolenia. Słowa nawet najpiękniejsze nie oddadzą tego
co dziś czujemy. Nie da się okiełznać ducha narodu
gdy na czele walki o polskość stać będą nauczyciele,
tak jak ongiś stali.
Dzisiejszą uroczystość poświęcamy wszystkim nauczycielom Tajnego Nauczania przywołujemy Waszą
pamięć, chronimy od zapomnieniem.
Zofia Kapturowska
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Nauczycielstwa Polskiego
70. LAT TAJNEJ ORGANIZACJI
NAUCZYCIELSKIEJ

Adam Bartosiak
Radny Powiatu Płockiego

W dniu 21 października 2009 r. w Centrum
Informacji i Działalności Kulturalnej w Słubicach
odbyło się spotkanie z okazji Jubileuszu 70-lecia
Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.
Spotkanie, na które przybyło ponad 120 nauczycieli i pracowników oświaty z terenu powiatu
płockiego powitała Pani Prezes Zarządu Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku, Pani
Zofia Kapturowska.
Pani Prezes poinformowała zebranych,
Ŝe obrady te są pod patronatem Starosty Płockiego
Pana Michała Boszko i Wójta Gminy Słubice Pana
Józefa Walewskiego. Następnie wystąpił Wójt Gminy
Pan Józef Walewski, który powitał przybyłych gości:
Pana Karola Semika - Mazowieckiego Kuratora
Oświaty, Panią Katarzynę Góralską – Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty, Pana Piotra Zgorzelskiego
– Dyrektora Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Pana Jarosława Czarnowskiego – Wiceprezesa Zarządu
Głównego ZNP, Panią Ewę Zielińską – Sekretarza
Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZNP, Pana Michała
Boszko - Starostę Płockiego, Pana Adama Bartosiaka – Radnego Powiatu Płockiego, Wójtów Gminy
Mała Wieś – Pana Wojciecha Zmysłowskiego i Gminy Bodzanów – Pana Jarosława Dorobka, delegacje
związkowe z Politechniki Warszawskiej Szkoły Nauk
Technicznych i Społecznych w Płocku z Panem Piotrem Stefaniakiem – Prezesem Ogniska ZNP oraz
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wieloletnim działaczem związkowym prof. dr inŜ. Andrzejem Bukowskim, Pana Stanisława Nisztora
– Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Płocku, Panią
Ewę Kujawę – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu, Pana Stanisława Durmę
– Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP
w Gostyninie.
Następnie Pani Zofia Kapturowska przedstawiła w referacie wprowadzającym, jak przebiegało
tajne nauczanie w powiecie płockim, w rozbiciu
na poszczególne gminy oraz wymieniała nazwiska
nauczycieli, którzy naraŜali swoje Ŝycie ucząc innych.
Po wystąpieniu Pani Prezes głos zabrał uczeń
tajnego nauczania z gminy Bielsk Pan Włodzimierz
Chmielewski. Jego wystąpienie było pełne wzruszeń
i łez, kiedy mówił o spadających bombach i biciu nauczycieli i uczniów przez gestapowców.
Bardzo miłym akcentem było wyróŜnienie
zasłuŜonych nauczycieli Medalem Komisji Edukacji
Narodowej oraz Złotą Odznaką ZNP.
Po odznaczeniach wystąpili zaproszeni goście:
Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik, Wiceprezes
Zarządu Głównego ZNP Jarosław Czarnowski, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Piotr Zgorzelski, w imieniu Pani
Poseł Szymanek-Deresz Pan Adam Bartosiak – Radny
Powiatu Płockiego i Starosta Płocki Pan Michał Boszko.
Po wystąpieniach gości wystąpili w części artystycznej grupa teatralna „Dokąd” z Gimnazjum w Słubicach pod kierownictwem Pani Krystyny Bogiel oraz
Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” pod
kierownictwem Panów Andrzeja i Tadeusza Milke oraz
Bogdana Rogalskiego. Występy artystyczne słownomuzyczne bardzo przypadły wszystkim do gustu, a wyrazem podziękowań była długotrwała owacja na stojąco.
Całe spotkanie miało bardzo patriotyczny
charakter i przesłania dla młodego pokolenia,
„Ŝe o tych, co tajnie uczyli i ginęli, bo zginęło ich ponad 10 tys., trzeba pamiętać. To dzięki nim nie stracono tych 5 lat okupacji hitlerowskiej”.

Chwała i podziękowanie dla całego Zarządu
Okręgu ZNP i ogniska ZNP w Słubicach oraz władzom gminy Słubice za przygotowanie i zorganizowanie tak pięknej imprezy.

GRUDZIEŃ 2009

POWIAT PŁOCKI
BĘDZIEMY WIERNI JEGO IDEOM – JUBILEUSZ
30-LECIA NADANIA IMIENIA ZESPOŁOWI SZKÓŁ
IM. STANISŁAWA STASZICA W GĄBINIE

Andrzej Lemanowicz
Nauczyciel w Zespole Szkół
im. Stanisława Staszica
w Gąbinie

CzegóŜ tam nie było!? Król Stanisław August z Izabellą Czartoryską zapraszali na pokazy
multimedialne i rozdawali empetrójki, uczniowie
rywalizowali „na Ŝywo” w emocjonującym konkursie, Tristan i Izolda wespół z Izabelą Łęcką i Stanisławem Wokulskim tańczyli menueta, Stanisław
Staszic snuł wspomnienia ze swego bogatego Ŝycia
przy dźwiękach Mozarta… Słowem – działo się!

Był pisarzem, publicystą, filozofem, tłumaczem, geografem, geologiem, taternikiem, księdzem
katolickim, socjologiem, propagatorem statystyki
i rzetelnej gospodarki. Słowem – człowiekiem – instytucją. Takiego to właśnie patrona obrał sobie gąbiński
Zespół Szkół 16 czerwca 1979 roku. Po trzydziestu
latach, 24 września 2009 roku, w obecności dostojnych gości, nauczycieli, uczniów i przyjaciół, Zespół
Szkół im. Stanisława Staszica uroczyście obchodził
30. rocznicę tych wydarzeń.
Obchody rozpoczęły się o godzinie 9.00,
w sali gimnastycznej. Scenografię, stylizowaną
na salonik z przełomu XVIII i XIX wieku, zdominował ogromny, wykonany przez uczniów, portret głównego bohatera uroczystości - Stanisława Staszica
ubranego w czerń, surowo spoglądającego na zebranych. Uroczystość prowadziła niecodzienna para
– Wicedyrektor Sławomir Sztygiel i uczennica klasy
II LOA, Olga Zielińska. Niecodzienna była teŜ forma

narracji – dialog ucznia z mentorem. Element zderzenia doświadczenia i młodości, tradycji i nowoczesności, mistrza i ucznia przewijał się podczas uroczystości
konsekwentnie, stając się mottem przewodnim dnia.
Po części oficjalnej – uroczystym wprowadzeniu sztandaru Zespołu Szkół i odśpiewaniu hymnu
państwowego – Pani Dyrektor Danuta Falkowska
powitała przybyłych na uroczystość gości – przyjaciół
szkoły (w tym wielu jej absolwentów i byłych nauczycieli), a wśród nich: Wicestarostę Jana Ciastek, Skarbnika Powiatu Marię Jakubowską, Dyrektor Wydziału
Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego
Małgorzatę Struzik, Dyrektora Wydziału Rolnictwa
i Środowiska Starostwa Marka Pietrzaka, Burmistrza
Miasta i Gminy Gąbin Krzysztofa Jadczaka, Proboszcza Parafii Gąbin, księdza kanonika Józefa Szczecińskiego, Wizytator płockiej Delegatury Kuratorium
Oświaty w Warszawie Marię Mąkę, Kierownika płockiego wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Grzegorza Skwarnę,
Przewodniczącą Rady Dyrektorów Szkół Klubowych
Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich Beatę
Baszczyńską-Misztal, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej Annę Ostrowską, członka
władz gąbińskiego oddziału Związku Piłsudczyków
Jana Orłowskiego, członka Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego Zofię
Kapturowską oraz dyrektorów, nauczycieli i uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu.

Pani Dyrektor Falkowska podkreśliła,
Ŝe przyjęcie patrona jest dla kaŜdej szkoły wydarzeniem waŜnym, podnosi jej prestiŜ, kształtuje
wizerunek, nadaje kierunek działaniom. Wybór
Stanisława Staszica, jednego z największych umysłów
Oświecenia, był wydarzeniem waŜnym dla naszej
szkoły, jej historii i toŜsamości, ale i dla całej społeczności Gąbina. – Po trzydziestu latach szkoła nadal
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kształci, teraz dzieci i wnuki tych uczniów i nauczycieli, którzy tworzyli jej historię i uczestniczyli w tych
waŜnych wydarzeniach – mówiła Pani Dyrektor.
– Dzisiaj my, ich spadkobiercy, pomni wielu pięknych
chwil tej szkoły, jej absolwentów zwyczajnych i nadzwyczajnych, ludzi dzisiaj znanych, świetnie wykształconych, i nieznanych, z niewielkim dorobkiem Ŝyciowym, zapisujemy kolejne karty historii, wcielając
w Ŝycie słowa Staszica „Być narodowi uŜytecznym”.
Przez lata ta tradycja pomagała w kształtowaniu serc
i umysłów naszych uczniów, wpajaniu im zasad niezaleŜnie od ludzi, epok, trendów czy mody.
Pani Dyrektor zaznaczyła, Ŝe Staszic to patriota, który
zawsze na pierwszym miejscu stawiał sprawy ojczyzny,
a szczególnie troskę o wychowanie i kształcenie nowego pokolenia. Nawiązując do innych słów naszego patrona – „Takie będą Rzeczypospolite, jakie jej młodzieŜy chowanie” – Pani Dyrektor Falkowska podkreśliła,
Ŝe dziś Zespół Szkół jest największą szkołą powiatu
płockiego, coraz nowocześniejszą i coraz ładniejszą
dzięki staraniom organu prowadzącego i zawsze wierną
ideom krzewionym przez swego patrona.
Wicestarosta Jan Ciastek, w swoim przemówieniu pytał retorycznie, czy patrząc z perspektywy lat trzydziestu, wybór tego a nie
innego patrona był
słuszny. Uznał, Ŝe najlepszą
odpowiedzią
na to pytanie jest fakt,
Ŝe Stanisław Staszic
– najwybitniejszy przedstawiciel polskiego
Oświecenia – słuŜył i słuŜy za przykład bez względu
na system ekonomiczny, polityczny i społeczny, tak
w okresie międzywojennym, powojennym, jak
i w dniu dzisiejszym. Przy okazji podkreślił rolę organizacji pozarządowych, które Ŝyją problememi szkolnej społeczności, wskazując Towarzystwo Miłośników Ziemi Gąbińskiej, współorganizatora obchodów
jubileuszu.
Burmistrz Krzysztof Jadczak dał wyraz
wdzięczności Starostwu za stworzenie warunków
do pracy w szkole, będącej wyjątkowo waŜnym
punktem na mapie edukacyjnej Gąbina. Docenił
takŜe wyjątkową atmosferę współpracy nauczycieli,
uczniów i rodziców, cechującą gąbiński Zespół Szkół
i przekazał na rzecz szkoły dar trzech tysięcy złotych.
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Wyrazy uznania i najlepsze Ŝyczenia przekazały szkole takŜe prezes Towarzystwa Miłośników
Ziemi Gąbińskiej Anna Ostrowska, Przewodnicząca
Rady Dyrektorów Szkół Klubowych Towarzystwa
Przyjaciół Szkół Staszicowskich Beata BaszczyńskaMisztal, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Zgierzu, placówki noszącej imię Stanisława Staszica od roku 1918, a takŜe Wizytator płockiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie, Maria Mąka.
Na adres szkoły wpłynęło ponadto wiele pisemnych
Ŝyczeń, adresów i zapewnień o sympatii z róŜnych
stron naszego regionu.
Wspomnieniami z uroczystości nadania szkole
imienia Stanisława Staszica dzielili się z zebranymi
obecni nauczyciele Zespołu Szkół - Pani Zenona
Markiewicz, która, jako początkująca nauczycielka, uczestniczyła wówczas w przygotowaniach
do uroczystości, i Pan Jan Koza, który wówczas
(jako uczeń Technikum) brał udział w programie
artystycznym i wcielił się w rolę samego patrona.
Oboje zachowali w pamięci wiele wzruszających detali owego dnia, opisywali gorączkową i podniosłą
atmosferę zarówno dni poprzedzających uroczystość,
jak i samego 16 czerwca 1979 roku.

Następnie zebrani mogli obejrzeć program artystyczny przygotowany przez Panią Małgorzatę Mofinę,
w którym w rolę Staszica wcielił się Wojciech Brzozowski, uczeń klasy IV TKA. Program uzupełniała
wyświetlana równolegle na ekranie obok sceny prezentacja multimedialna zaprojektowana przez uczniów
klasy III TI – Filipa Wrońskiego i Dawida Kamińskiego.
Zgodnie z tradycją szkoły, tak szczególnej
uroczystości towarzyszyła sesja popularnonaukowa
dotycząca Stanisława Staszica i jego epoki. Prelekcje
wygłosili ksiądz kanonik prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski, wykładowca WyŜszego Seminarium Duchownego w Płocku
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i mgr Stanisław Krakowski, doktorant Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i nauczyciel
historii w III Liceum Ogólnokształcącym w Płocku.

Po zakończeniu sesji i wyprowadzeniu szkolnego sztandaru nastąpiła mniej oficjalna część uroczystości. Na początek zebrani mieli okazję podziwiać
pokaz mody dawnej przygotowany przez Panią Annę
śabkę i uczennice klasy III LOA. Przed oczyma zdumionych gości, przy akompaniamencie muzyki klasycystycznej, przeszły postaci z róŜnych epok i miejsc
– wśród nich Tristan z Izoldą, Pan Tadeusz z Zosią,
Ludwik XVI z Marią Antoniną, Stanisław Wokulski
z Izabellą Łecką, a nawet Ŝołnierz armii Jerzego Waszyngtona pod rękę z… wystrzałową Bonnie. Paradę
otwierał zaś sam król Stanisław August Poniatowski
z Izabelą Czartoryską – w tych rolach publicznośc podziwiała ucznia klasy II LOC Czarka Błaszczyka i Panią
Tatianę Jastrzębską, nauczycielkę z Centrum Multimedialnego. Wszystkie pary zaskoczyły gości jeszcze raz,
na zakończenie pokazu wzorowo tańcząc menueta,
schodziły więc ze sceny Ŝegnane burzą braw.
Po pokazie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów ogłoszonych przez Zespół Szkoł pod wspólnym hasłem „Stanisław Staszic i jego epoka”,
w których nagrody fundowali Starosta Płocki Michał Boszko, Towarzystwo Miłośników Ziemi Gą-

bińskiej, Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, poseł
Andrzej Nowakowski, Rada Rodziców i Dyrekcja
Zespołu Szkół w Gąbinie. Zgodnie z Hitchcock’owskim scenariuszem, zaczęło się od trzęsienia
ziemi, a potem emocje stopniowo rosły. Na Ŝywo rozegrano finał konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którego etap pisemny odbył się rano.
W emocjonujących zmaganiach starły się dwie druŜyny z Zespołu Szkół w Gąbinie, dwie z Zespołu Szkół
im. Leokadii Bergerowej w Płocku-Górach i jedna
z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach.
Zawodnicy odpowiadali na pytania z zakresu wiedzy
o stylach epoki, o polityce wewnętrznej i międzynarodowej. Po zakończeniu konkursu dostojna para Familii Czartoryskich wręczyła nagrody wywalczone przez
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w konkursach wokółjubileuszowych
organizowanych przez gąbiński Zespół Szkół.

Wszyscy, którzy sądzili, Ŝe podziękowania
Pani Dyrektor dla gości, prelegentów, uczniów i nauczycieli za udział w uroczystości wyczerpują atrakcje
dnia, przeŜyli jeszcze jedną miłą niespodziankę.
Na deser goście mieli okazję odwiedzić wystawę
przygotowaną specjalnie na uroczystość. A było tam
co podziwiać: juŜ przy wejściu gości witali król Staś
i urocza Izabela Czartoryska. Na podwyŜszeniu tło dla
prezentacji multimedialnej tworzyli bohaterowie pokazu strojów z dawnych epok, przy wejściu moŜna
było obejrzeć mapę o powierzchni blisko 4,5 mkw,
prezentującą wszystkie szkoły ponadgimnazjale
im. Stanisława Staszica w Polsce, dwa portrety głównego bohatera dnia podarowane przez Panią Ewę Gieras i Pana Alojzego Balcerzaka, a wśród tych atrakcji
– podziwiać prace konkursowe, stare dokumenty
szkolne, zdjęcia, kroniki, gazetki historyczne, puchary,
ksiąŜki o naszym patronie. A po tej uczcie duchowej
goście mogli udać się na pokrzepiający poczęstunek…
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Apla:

O JULIUSZU SŁOWACKIM DLA UCZNIÓW
NA POCZĄTKU XXI STULECIA

Wyniki powiatowych konkursów „Stanisław Staszic
i jego epoka”
1. Konkurs wiedzy dla szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce: zespół ZS Gąbin I (Natalia Rączka, Rafał
Kozłowski, Aleksandra Kujawa)
II miejsce: zespół ZS Gąbin II (Kamila Kwiatkowska,
Piotr Stendowicz, Milena Lenarcik)
III miejsce: zespół ZS Staroźreby (Monika Kamińska,
Wioletta Krzemińska, Małgorzata Graczyk)
2. Konkurs na komiks o Ŝyciu i działalności księdza Stanisława Staszica – dla gimnazjów:
I miejsce: Agnieszka Surmak z Gimnazjum w Nowej
Górze
II miejsce: Wioletta Anna Zawadzka z Gimnazjum
w Słubicach
III miejsce: Martyna Marciniak z Gimnazjum
w Słubicach (dziś uczennica ZS Płock-Góry)
3. Konkurs na portret patrona – dla uczniów
szkół podstawowych:
I miejsce: Kamil Wójcicki ze SP w Świniarach
II miejsce: Mateusz Zyznowski ze SP w Radzanowie
III miejsce: Katarzyna Chęcka ze SP w Dobrzykowie
wyróŜnienie: Aleksandra Osmolak ze SP w Nowym
Kamieniu
wyróŜnienie: Aleksandra Gieras ze SP w Świniarach
4. Konkurs na prezentację multimedialną o Stanisławie Staszicu – dla uczniów ZS w Gąbinie
Zwycięzcy: Filip Wroński i Dawid Kamiński – klasa
III TI
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W czasach, gdy trudno liczyć, Ŝe młodzi ludzie
sięgną po poezje z dawno minionej przeszłości,
ze szczególną troską naleŜy podchodzić do szkolnej
dydaktyki jako nieomal jedynej drogi do obcowania
młodzieŜy z tym, co przez stulecia kształtowało naszą
świadomość. Utrata tej jakŜe delikatnej nici tradycji
to prawdziwa katastrofa nie tylko juŜ edukacyjna, ale
narodowa po prostu. Często powtarzane hasło, Ŝe takie
będą Rzeczypospolite, jaki młodzieŜy chowanie, jeŜeli
ma cokolwiek znaczyć, musi wypełnić się treścią dokonań naszych największych pisarzy i tych pojedynczych
dzieł, bez których nie sposób zachować ciągłość tradycji.
Na szczęście w owym szczególnie trudnym
okresie przemian, jakie przechodzimy w ostatnim dwudziestoleciu, ocknęły się – by tak powiedzieć – siły ratunkowe, zareagowano wystarczająco wcześnie, by mieć
do czego się odwoływać. Jedną z najwaŜniejszych inicjatyw są ogłaszane od kilkunastu lat, na najwyŜszym
szczeblu, bo przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, kolejne lata wybitnych artystów, zwłaszcza pisarzy i poetów,
którzy odegrali i wciąŜ odgrywają wielką rolę w kształtowaniu świadomości narodowej. Dzięki temu powracamy do wybranych twórców, skupiamy się na ich dokonaniach. Uczeni i krytycy starają się pogłębić i unowocześnić wiedzę o ich twórczości, a instytucje powołane do upowszechniania kultury podejmują róŜnorodne
działania popularyzujące wybrane dzieła.
Wszystkie te działania mają wszakŜe jedno
słabe ogniwo, moim zdaniem, bodaj najwaŜniejsze.
Od początku zbyt mało uwagi poświęcono – by odwołać się do dawnych haseł – „pracy u podstaw”, czyli
dotarciu z owymi inicjatywami bezpośrednio do szkół,
zwłaszcza w małych ośrodkach. O ile bowiem w duŜych miastach młodzieŜ moŜe uczestniczyć w Ŝyciu
kulturalnym, które ma w zasięgu ręki, to juŜ zupełnie
inaczej wygląda to poniŜej szczebla powiatowego,
a po powstaniu gimnazjów i liceów w takich właśnie
miejscowościach, kształci się tam niemały procent
naszych uczniów.
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Stąd z wielką radością przyjąłem zaproszenie
Starostwa Powiatowego w Płocku do dorocznych,
czasami częstszych, spotkań z młodzieŜą szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez ten urząd. Spotkania, realizowane dzięki Wydziałowi Edukacji, Kultury i Promocji, od lat stały się czymś waŜnym w mojej działalności literackiej; przynoszą prawdziwą satysfakcję z moŜliwości rozmowy z młodzieŜą i nauczycielami, pozwalają teŜ niejako sprawdzić, jak to,
czym się zajmuję, jest przyjmowane przez odbiorców.
Zawsze bowiem bliskie mi było przekonanie mojego
Mistrza, prof. Konrada Górskiego z Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ŝe jeŜeli nie rozumie
nas młodzieŜ, to nasze zajmowanie się literaturą nie
ma większego sensu.
Dzięki teŜ owym spotkaniom – mogę wyznać
– „unowocześniłem” swój warsztat prelegenta. Dzisiaj, wybierając się na jakieś waŜne wydarzenia literackie, zwłaszcza międzynarodowe, nieodmiennie
zabieram aparat fotograficzny, by udokumentować
wyjazd, a po powrocie opracować prezentację multimedialną, tak chętnie przyjmowaną przez młodzieŜ.
Tak właśnie uczyniłem udając się we wrześniu
bieŜącego roku do Krzemieńca na 200-lecie urodzin
Juliusza Słowackiego. To niewielkie miasteczko
na Wołyniu moŜna by określić mianem stolicy wszelkich prowincji. W czasach, gdy przyszedł tam na świat
jeden z naszych wieszczów, do Wilna podróŜowano
cztery dni, do Warszawy trzy dni, podobnie jak
do Odessy, leŜącej nad Morzem Czarnym. I co najdziwniejsze, mimo Ŝe świat tak bardzo się zmienił,
moja podróŜ trwała dwa dni w kaŜdą stronę, wobec
czego byłem przez cztery dni w podróŜy, by trzy
dni być w Krzemieńcu! To wszakŜe, co doświadczyłem, a raczej przeŜyłem, było warte kaŜdego trudu.
Z tym większą więc radością utrwaliłem na cyfrowej
fotografii wszystko, co w mniejszym lub większym
stopniu wiązało się z bohaterem ogłoszonego przez
Sejm Roku 2009. A dzisiaj odwiedzając szkoły, dzielę
się z młodzieŜą zarówno swoimi przemyśleniami, jak
i zgromadzonym materiałem ikonograficznym, zarówno fotografiami, jak i zdobytymi dokumentami czy
grafikami z epoki.
Trudno przy naszym obecnym tempie Ŝycia to
sobie wyobrazić, ale w Krzemieńcu czas się po prostu
zatrzymał. Dość powiedzieć, Ŝe znalazłem niezwykłą
uliczkę (wąwóz raczej!) na cmentarz, o której w latach
trzydziestych XIX wieku pisał poeta w liście do matki,
Ŝe chciałby się z nią udać tą właśnie dróŜką na cmentarz. Dzisiaj – ponad sto siedemdziesiąt lat później!
– wiedzie ona do... grobu pani Salomei, matki Juliusza
Słowackiego. Na najstarszym cmentarzu znalazłem
zaś groby obywateli Krzemieńca starszych od samego

poety, bo urodzonych jeszcze w XVIII stuleciu, a więc
groby, które Słowacki nawiedzał! JakŜe inaczej
wszystko to wygląda na zachodzie Europy, choćby
w Szwajcarii, w której poeta spędził wiele lat. Tam
trudno znaleźć grób starszy niŜ sprzed 50 lat!. Dlatego
przeszłość, do której Juliusz Słowacki wracał nieustannie w swojej twórczości, mogła pozostać – jak
pisał – „Ŝywa w sercu moim”.
Podobnego wzruszenia doznałem nad ukochaną, „domową” rzeką Słowackiego, zaczarowaną przez
niego w słowie poetyckim Ikwą. Kto z nas nie pamięta
jednego z najbardziej znanych liryków poety z tym
wzruszającym wyznaniem: „Bo tam, gdzie Ikwy
srebrne fale płyną, / Byłem ja niegdyś jak Zośka dzieciną.” Jako Ŝe rzeczka płynie poza miasteczkiem, wybrałem się taksówką i... spędziłem nad nią ponad godziną. Naprawdę, Ikwa jest taka, jak ją zapamiętał
poeta-wygnaniec i jak ją wspominał w wierszach
i listach do matki!
Niezmiennie trwa, oczywiście, „domowa” góra, „zwana Bony imieniem” i ruiny zamku, co jak
korona wieńczą wierzchołek królewskiej góry.
Od kilku lat jest teŜ w zrekonstruowanym dworku
dziadków poety jego muzeum. Przetrwały budynki
słynnego Liceum Krzemienieckiego, które po likwidacji, wskutek represji po powstaniu listopadowym, dało
początek Uniwersytetowi Kijowskiemu. Dorobek polskiego liceum wystarczył do powołania uniwersytetu!
Pobyt w Krzemieńcu to, oczywiście, nie tylko
poznanie miejsc największego, obok Adama Mickiewicza, naszego poety. Pamiętając słynne zdanie Goethego, Ŝe chcąc poetę zrozumieć, naleŜy udać się
do jego kraju, chłonąłem krajobrazy, atmosferę, historię miasteczka, starając się na nowo odczytać jego
twórczość.
Dwudniowa podróŜ moŜe być utrapieniem,
ale moŜe teŜ być darem. Jadąc i mając wiele czasu,
przywoływałem strofy niezrównanej liryki największego krzemieńczanina. Postanowiłem raz jeszcze
spróbować odczytać jego dokonania właśnie poprzez
lirykę, zostawiając dramaty jako wystarczająco wyeksploatowane przez szkolną edukację, a przy tym
choćby przez swoją obszerność mało przydatne
w prelekcjach, trwających zazwyczaj godzinę z niewielką tolerancją do pół godziny dłuŜej.
Nawiązując do powracającego w mojej pamięci
cytatu z Beniowskiego: „Za trzech ludzi czuł, a więc Ŝył
potrójnie”, wyróŜniłem w twórczości Juliusza Słowackiego trzy kręgi: domowej ojczyzny, liryki patriotycznej
z kręgu pracy nad dramatem Calderona KsiąŜę niezłomny oraz liryki o przesłaniu najszerszym, dla całego świata, a nawet kosmosu, z kręgu Króla-Ducha. Wszystko
to ułoŜyło mi się w niesłychanie logiczną i czytelną ca-
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łość: od wygnańczej tęsknoty za utraconą domową ojczyzną, poprzez gwałtowne próby odzyskania niepodległości, umoŜliwiającej powrót wygnańców do domu,
po zdobyte w drodze niebywałej pracy ducha przekonanie, Ŝe bez przemiany ówczesnego świata, wszystkie
te dąŜenia skazane są na klęskę.
I wówczas powstało nie tylko owe niezwykłe
dzieło, Król-Duch, po które jednak, niestety, coraz
rzadziej sięgamy, ale choćby poraŜający wiersz o słowiańskim papieŜu, który „rozda miłość, jak dziś mocarze rozdają broń”. Ostatnie słowo nie moŜe bowiem
naleŜeć do miecza, lecz Miłości.
Waldemar Smaszcz
Krytyk literacki

PIERWSZA POMOC MEDYCZNA

Hilary Januszczyk
Inspektor w Wydziale
Administracji
i Zarządzania
Kryzysowego
Zakończyła się druga edycja projektu szkolenia
z zakresu udzielania pierwszej pomocy pt. „Program
kształtowania zachowań ratowniczych dla pracowników samorządowych szczebla powiatowego i gminnego powiatu płockiego”. Program realizowali ratownicy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie.
Celem projektu było przygotowanie pracowników do realizacji zadań z zakresu udzielania pierwszej pomocy, osobom znajdującym się w połoŜeniu
groŜącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty
Ŝycia bądź zdrowia, do czasu przekazania ich personelowi zakładu opieki zdrowotnej. Praktyczne sposoby
udzielania pierwszej pomocy w formie zrozumiałej
dla wszystkich uczestników, aby kaŜdy kto jest świadkiem zdarzenia groŜącego utratą zdrowia bądź Ŝycia,
mógł szybko i efektywnie udzielić pomocy osobie
poszkodowanej.
Zgodnie z programem szkolenie trwało 10 godzin dydaktycznych, wszystkie koszty pokrył Samorząd Województwa Mazowieckiego. II edycje projektu
szkolenia ukończyło 96 uczestników z wydziałów
starostwa i jednostek podległych oraz urzędów miast
i gmin.
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IV. FUNDUSZE UNIJNE
PROJEKTY APLIKUJĄCE O UNIJNE
DOFINANSOWANIE

Anna Janiszewska
Dyrektor Wydziału
Rozwoju i Funduszy
Strukturalnych

W obecnym okresie programowania 20072013 powiat płocki ubiega się unijne pieniądze zarówno na zadania inwestycyjne jak i róŜnego typu
projekty o charakterze społecznym. Dzięki tym środkom poprawi się jakość dróg powiatowych a wielu
mieszkańców podniesie swoje kwalifikacje uczestnicząc w projektach szkoleniowych organizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Do Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego Powiat złoŜył 4 projekty inwestycyjne na kwotę 16 781 415,73 zł. Dofinansowanie uzyskały projekty drogowe, w dalszym
ciągu trwa ocena pozostałych wniosków. W fazie
przygotowania jest kolejny projekt na termomodernizację Domów Pomocy Społecznej i Zespołów Szkół
w Gąbinie i Płocku. Powiat Płocki jest równieŜ partnerem w dwóch projektach kluczowych realizowanych
przez Samorząd Wojewódzki których łączna wartość
dofinansowania dla naszego powiatu wyniesie około
2 mln zł.
Z pieniędzy pochodzących z Europejskiego
Funduszu Społecznego realizujemy trzy projekty
szkoleniowe skierowane do bezrobotnych i rolników
poszukujących dodatkowego źródła dochodu. W ramach tych szkoleń nowy zawód zdobędzie 495 osób.
Sięgamy takŜe po pieniądze z programu Europa Środkowa w ramach międzynarodowych projektów
partnerskich. Z naszym udziałem złoŜone zostały dwa
projekty, z których pozytywna ocenę i dofinansowanie
uzyskał projekt INARMA „Operacyjne zarządzanie
kryzysem wylewowym w skali ponadregionalnej”
Unijne pieniądze to takŜe duŜy zastrzyk finansowy dla
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku
z realizacją projektu systemowego o wartości
1 092 241,00 zł.
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INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTÓW POWIATU PŁOCKIEGO UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH
W RAMACH OKRESU PROGRAMOWANIA 2007 – 2013.

Tytuł projektu

Program
i Działanie

Wnioskowana kwota
Wartość projektu

Pozyskana kwota dotacji
%

Wkład Powiatu
w PLN/€

PLN/€

%

Uwagi

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 - 2013
1.”Przebudowa drogi powiatowej
nr 5201W Płock – Zągoty –
Bonisław od km 5+235 do
9+876”
2.”Przebudowa -modernizacja
drogi powiatowej nr 2983W
Gąbin – Wymyśle Polskie od km
1+746 do km 7+ 492 o długości
5,746”

3.”Rozbudowa Budynku Domu
Pomocy Społecznej w Brwilnie”

4. „Przebudowa szkolnych
obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica
w Gąbinie”

5.„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie
społeczeństwa informacyjnego i
gospodarki opartej na wiedzy
poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu”.
Projekt BW

RPO WM
Priorytet III. Regionalny system
transportowy.
Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.
RPO WM
Priorytet III. Regionalny system
transportowy.
Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.

6 265 837,00 zł

15

939 876,00 zł

5 325 961 zł

85

5 225 612,00 zł

15

783 842,00 zł

4 441 770 zł

85

RPO WM
Priorytet VII. Tworzenie i poprawa
warunków dla rozwoju kapitału
ludzkiego.
Działanie 7.3. Infrastruktura słuŜąca
pomocy społecznej.

4 641 047,38 zł

15

3 944 890,27 zł

85

RPO WM
Priorytet VII. Tworzenie i poprawa
warunków dla rozwoju kapitału
ludzkiego.
Działanie 7.2. Infrastruktura słuŜąca
edukacji.

3 610 346,42 zł

15

RPO WM
Priorytet I Tworzenie warunków dla
rozwoju potencjału innowacyjnego i
przedsiębiorczości na Mazowszu,
Działanie 1.7 Promocja Gospodarcza

180 000 000,00 zł
-5 429 880 zł -Wkład
Samorządu Województwa Mazowieckiego,
- 21 295 335 zł –
wkład własny gmin i
powiatów biorących
udział w projekcie

696 157,11 zł

541 551,96

3 068 794,46 zł

85

274 785,00 zł

1 831 900,00 zł

85

zł

15

Podpisana umowa o dofinansowanie projektu.
Planowana realizacja projektu:
Rzeczowa:01.15.2010r. do 30.09.2010r.
Finansowa: 01.15.2010r. do 29.11.2010r.
Projekt zakwalifikowany do realizacji.
Planowana realizacja projektu:
Rzeczowa:01.15.2010r. do 30.09.2010r.
Finansowa: 01.15.2010r. do 29.11.2010r.
Projekt na etapie rozpatrywania wniosku.
Planowana realizacja projektu:
od 02.03.2009r. do 30.12.2011r.
Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania DPS poprzez
podniesienie warunków socjalno bytowych mieszkańców,
podniesienie zakresu i jakości świadczonych usług oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Projekt na etapie rozpatrywania wniosku.
Realizacja projektu:
od 01.10.2007r. do 31.12.2010r.
Projekt ma na celu przebudowę szkolnych obiektów sportowych przy zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie.
Obiekty sportowe będą wykorzystywane dla realizacji programu nauczania wychowania fizycznego, prowadzenia zajęć
pozalekcyjnych, rozgrywania turniejów międzyszkolnych oraz
organizowania innych imprez sportowych. Projektowana
modernizacja zastąpi istniejące obiekty sportowe oraz doda
nowe funkcje sportowe na tym samym terenie.
Wpisany do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych
Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 -2013. Projekt
na zasadzie partnerskiej współpracy. Realizowany przy
współudziale samorządów powiatowych woj. mazowieckiego.
Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego.
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6.„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” Projekt EA

RPO WM
Priorytet II e- Rozwój Województwa
Mazowieckiego, Działanie 2.2 Rozwój e – usług.

60 000 000,00 zł
78 645,00 zł wkład
Samorządu Województwa Mazowieckiego,

15

24 165,00 zł

161 100,00 zł

85

Wpisany do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych
Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 -2013. Projekt
na zasadzie partnerskiej współpracy. Realizowany przy
współudziale samorządów powiatowych woj. mazowieckiego.
Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego.

8 192 190,00 zł wkład własny gmin i
powiatów biorących
udział w projekcie

PROGRAM OPERACYJNY EUROPOA ŚRODKOWA
Program operacyjny EUROPA
ŚRODKOWA

€ 1 650 458,85

15

€ 14 436,87

€ 96 245,8

Program operacyjny EUROPA
ŚRODKOWA

€ 1 408 006,00

15

€ 37 847,87

€ 252 252,8

PO KL
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

825 667,00 zł

0

0

- Komputer przenośny z
oprogramowaniem i
pakietem biurowym,
- urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, ksero,
skaner)
- szafa pancerna

PO KL
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

988 170,00 zł

0

0

PO KL
Priorytet VIII Regionalne kadry
gospodarki ,Działanie 8.1 Rozwój
pracowników i przedsiębiorstw w
regionie.

1 401 050,00 zł

7.”FREMO”
„Podstawy dla monitoringu
środowiska i podejmowania
decyzji w regulowaniu szerzącego się zanieczyszczenia okolic
wiejskich”

8.”INARMA”
„Operacyjne zarządzanie kryzysem wylewowym w skali podregionalnej”

85

Projekt nie uzyskał dofinansowania.
Projekt dotyczy ograniczenia zanieczyszczeń środowiska
spowodowanych stosowaniem środków ochrony roślin w
uprawach sadowniczych. Główne działania w projekcie dla
Powiatu Płockiego:
1.Zainstalowanie stacji badawczo – meteorologicznej.
2.Monitorowanie zagroŜeń i występowania chorób w uprawach polowych w okresie wegetacji.
3.Działania wspierające powstanie internetowej strony projektu FREMO dla wymiany doświadczeń i upowszechniania
wypracowanych informacji .
Projekt zakwalifikowany do realizacji.
Projekt dotyczy stworzenia wspólnego system operacyjnego,
którego celem będzie zmniejszenie szkód wywołanych powodziami w skali podregionalnej.

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

9.”Nowy zawód – perspektywą
na lepszą przyszłość”

10.”Nowy zawód – szansą na
lepsze jutro”

11.”Zawody dla rynku pracy”
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- Komputer przenośny z
oprogramowaniem i
pakietem biurowym

0

0

- komputer stacjonarny z
oprogramowaniem,
- drukarka,
- niszczarka
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Projekt zrealizowany w partnerstwie z ZDZ w Płocku.
Realizacja projektu: od 01.09.2008r do 31.08.2009r.
W ramach tego projektu przeszkolono 173 osób. niepracujących .

Projekt obecnie realizowany w partnerstwie z ZDZ w
Płocku.
Planowana realizacja projektu: od 01.10.2009r. do
20.09.2010r.
W ramach tego projektu zaplanowano przeszkolenie 140 osób
niepracujących w 10 zawodach.
Projekt zakwalifikowany do realizacji.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z ZDZ w Płocku.
Planowana realizacja projektu: od 01.01.2010r. do
30.06.2011r.
W ramach tego projektu zaplanowano przeszkolenie 182 osób

POWIAT PŁOCKI
PO KL
Priorytet Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

637 968,00 zł

0

0

PO KL

279 716,00 zł.

0

0

10

80 931,00 zł

728 377,64 zł

10,7

41 565,00 zł –
2008r.

Z dotacji celowej w
2008r. - 395 820,00 zł

12.” Projekt „Język (NIE) obcy””

Priorytet Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
13.„Wchodzę na rynek pracy”

14.„Wykwalifikowany pracownik
- lepsza jakość świadczonych
usług w Starostwie Powiatowym
w Płocku"

15.”Aktywna Integracja
w Powiecie Płockim”

PO KL
Priorytet V Dobre Rządzenie, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

PO KL
Priorytet VII Promocja In te gracji
Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i
upowszechnianie na rzecz aktywnej
integracji.

809 308,64 zł

2008r. – 437 385,00 zł

Z dotacji celowej w
2009r. – 696 421,00 zł

2009r.- 769 545,20 zł
73 124,20 zł –
2009r.

80,3

Projekt zakwalifikowany do dofinansowania.
Projekt jest specjalistycznym programem rozwojowym, obejmującym kursy poszerzające kompetencje językowe uczniów,
związane z kierunkiem kształcenia i szkolenia z zakresu
umiejętności niezbędnych przy wkraczaniu na rynek pracy. W
projekcie uczestniczyło będzie 80 uczniów technikum. Projekt
realizowany będzie w partnerstwie ze szkołą językową
LEADER SCHOOL – s.c. (Gostynin).
Projekt zakwalifikowany do dofinansowania.
Projekt jest specjalistycznym programem rozwojowym skierowanym do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy
ZS w Gąbinie. Jest on skierowany do uczniów o obniŜonych
zdolnościach interpersonalnych i społecznych, wykazujących
problemy w nauce i zagroŜonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa. Projektem objętych zostanie 32
uczniów.
Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze szkołą językową
LEADER SCHOOL – s.c. (Gostynin).
Projekt na etapie rozpatrywania wniosku.
Cel projektu „Wykwalifikowany pracownik - lepsza jakość
świadczonych usług w Starostwie Powiatowym w Płocku"
zakłada poprawę jakości usług publicznych świadczonych
przez Starostwo Powiatowe w Płocku poprzez przeszkolenie
80 pracowników Starostwa Powiatowego w Płocku w 10
szkoleniach kierunkowych oraz wypracowanie i wdroŜenie
„Kodeksu Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w
Płocku”.
Projekt systemowy realizowany od 2008 do
2012 r. Zakłada aktywną rehabilitację połączoną z elementami
wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych osób
niepełnosprawnych między innymi poprzez nawiązywanie i
rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie
zainteresowań, przez udział w nowych formach terapii zajęciowej.
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V. Z GMIN POWIATU PŁOCKIEGO
GMINA DROBIN

Sławomir Wiśniewski
Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin
Urząd Miasta i Gminy Drobin
ul. Marszałka Piłsudskiego 12,
09-210 Drobin
tel. (024) 260-14-41
fax. (024) 260-10-62
e-mail: umigdrobin@plo.p

W ostatnich latach w Gminie Drobin staramy
się w przemyślanych i długotrwałych działaniach zmienić wizerunek naszej gminy. Efektem tego jest coraz
nowocześniejsza infrastruktura – drogi, ulice, hala sportowa, parki. Cieszy nas fakt, Ŝe działania nasze dostrzegane i doceniane są równieŜ na zewnątrz. Startując
w kilku konkursach o skali krajowej liczymy się z ostrą
weryfikacją niezaleŜnych komisji. Do zdobytych
w latach ubiegłych tytułów Gmina „Fair Play”, „Najlepiej oświetlone miasto i gmina 2007”, „Najlepiej oświetlony obiekt” (Rynek) w bieŜącym roku staliśmy się
laureatami finału konkursu „Modernizacja Roku 2008”,
do którego zgłosiliśmy modernizację Zespołu Szkół
w Łęgu Probostwie. Inwestycja ta pochłonęła ponad
600 tys. zł i w sposób zasadniczy zmieniała wygląd
szkoły, poprawiła warunki pracy i nauki.

Niezmiernie waŜnym okazuje się czynnik
ekonomiczny – oszczędności w kosztach ogrzewania
- ekologiczny oraz bezpieczeństwa – w szkole został
załoŜony monitoring.
Aby zmienić wizerunek miasta i gminy potrzebne są liczne inwestycje. Tylko w br. na ich realizację wydaliśmy ok. 5 mln zł. Tak wysokie wydatki
moŜliwe są dzięki wykorzystywaniu licznych źródeł
finansowania. Pozyskaliśmy je z Unii Europejskiej
– w końcu wpłynęły na nasze konto środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego na wybudowaną halę sportową w wysokości 1,9 mln zł., a 20 kwietnia 2009 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listy rankingowe
wniosków złoŜonych w ramach konkursu o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Nasz
projekt drogowy - złoŜony wraz z 10 gminami
– w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego – znalazł się na 11. miejscu listy rankingowej zawierającej
251 pozycji. Zostało nam przyznane dofinansowanie
w wysokości 73% wartości projektu, co stanowi kwotę
potencjalnego dofinansowania w wysokości 7.112 tys.
zł. W ramach projektu zostaną przebudowane następujące odcinki drogi: Cieszewo-Maliszewko, Stanisławowo-Cieszewko, Nagórki Dobrskie – Maliszewko
i Drobin – Dobrosielice – Kowalewo o łącznej długości 15 km. Liczymy na szybką realizację tego projektu, w tym bardziej Ŝe ok. 7 km dróg wybudowaliśmy
juŜ w 2009 r.

Innym źródłem finansowania jest Urząd Marszałkowski - dzięki którego środkom - została przeprowadzona inwestycja „Przebudowa z rozbudową
budynku Miejsko Gminnego Przedszkola w Drobinie”
za sumę 915 tys. zł. Z tego źródła finansujemy równieŜ drugą inwestycję tj. przebudowa osiedla Kryskich
- 1,2 km ulic o wartości 1,2 mln zł.
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z uŜytkowania komunalnego budynku mieszkalnego
połoŜonego w Drobinie przy ul. Przyszłość 18. Zakres
robót obejmuje wykonanie dwóch budynków z czterema lokalami mieszkalnymi.. Zostanie równieŜ wykonana linia kablowa oświetleniowa nn dla potrzeb
budynków, sieć kanalizacyjne i wodociągowa
do tychŜe budynków
To tylko kilka przedsięwzięć z całej gamy działań
samorządu Drobina, które chcieliśmy przedstawić
mieszkańcom naszego pięknego powiatu za pomocą
sympatycznego biuletynu, którego redakcję gorąco
pozdrawiam.
Bezpieczna droga do szkoły

Samorząd gminy bardzo duŜą wagę przywiązuję
do sprawy budownictwa mieszkaniowego jako elementu
zachęcającego do pozostawania w naszym mieście.
W br. w wyniku podziału gruntów będących
własnością Miasta i Gminy Drobin, powstało 15 działek budowlanych. Wszystkie działki nabyli mieszkańcy naszej gminy. Dla nowopowstałego osiedla mieszkaniowego została juŜ opracowana dokumentacja budowlana na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oświetlenie uliczne oraz ulice. Na realizację w/w
infrastruktury mamy szansę sfinansować z bardzo
korzystnego długoterminowego kredytu (oprocentowanie 1%) dofinansowywanego z budŜetu państwa
– z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
Rozpoczęliśmy realizację programu rewitalizacji 10 kamieniczek połoŜonych w centrum miasta.
Obecnie trwają prace związane z remontem elewacji
wraz z wymianą pokrycia dachu budynku przy
ul. Rynek 35 w Drobinie. Zakres robót obejmuje: wymianę tynków zewnętrznych, wymianie stolarki
okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego.
Prace przebiegają pod nadzorem Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w związku z tym, Ŝe budynek znajduje w strefie ochrony konserwatorskiej. Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć elementy zdobnicze - oczyszczenie istniejących fragmentów gzymsu
ich wzmocnienie i konserwacja, odtworzenie opasek
okiennych. Wartość robót około 100 tys. zł.
Przystąpiliśmy do budowy dwóch budynków
komunalnych przy ul. Zaleskiej 58 w Drobinie. Decyzja ta została podyktowana koniecznością wyłączenia

W dniu 30 października br. w hali sportowej
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie
odbył się finał powiatowy VIII edycji programu
pn. „Bezpieczna droga do szkoły”.
W finale udział wzięło 300 uczniów z kl. IV
– VI szkoły podstawowej i kl. I – II - gimnazjum tj. po
20 reprezentantów z kaŜdej gminy powiatu płockiego.
Finał składał się z dwóch etapów: egzaminu teoretycznego z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz
egzaminu praktycznego polegającego na sprawnym
manewrowaniu po torze rowerowym.
Jury, któremu przewodniczył Krzysztof Buczkowski Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Płocku, po sprawdzeniu prac
i ocenie egzaminu praktycznego wyłoniło laureatów:
1. Szkoła Podstawowa:
- dziewczęta:
Aleksandra Frydrych z Bielska zajęła I miejsce
AndŜelika Ryta ze Słubic – II miejsce
Sylwia Karolak z Brudzenia DuŜego – III miejsce
- chłopcy:
Mateusz Kamiński z Bodzanowa – I miejsce
Sebastian Skrocki z Drobina – II miejsce
Adrian śak z Bielska – III miejsce
2. Publiczne Gimnazjum:
- dziewczęta:
Joanna Pawlak ze Staroźreb zajęła I miejsce
Klaudia Ogieniewska z Bulkowa - II miejsce
Klaudia Dymek ze Słupna – III miejsce
- chłopcy:
Marcin Kuźniewski z Bielska zajął I miejsce
Damian Leszczyński z Bulkowa – II miejsce
Radosław Ruszczak ze Staroźreb – III miejsce
Gratulujemy!!!
Laureaci otrzymali rowery górskie, aparaty fotograficzne oraz odtwarzacze mp4 natomiast wszyscy
uczniowie uczestniczący w konkursie otrzymali zestawy zawierające wyposaŜenie rowerzysty: kaski
rowerowe, kamizelki odblaskowe, opaski, oświetlenie
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do roweru. Wszystkie nagrody ufundował Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Nagrody laureatom wręczyli: Piotr Zgorzelski
Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego
w Płocku, Sławomir Wiśniewski Burmistrz Miasta
i Gminy Drobin oraz Maciej Klekowicki Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie.
W uroczystości udział wzięli m. in.: Krzysztof Knysz Kierownik Biura Programów Pomocowych
na rzecz bezpieczeństwa publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Zbigniew Kopczyński Zastępca Naczelnika
Wydziału Ruchu Drogowego i Mariusz Gierula Komisarz specjalista d.s. prewencji kryminalnej Komendy
Powiatowej Policji w Płocku.
Bezpieczna droga do szkoły jest programem
realizowanym od 2002r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego z terenu województwa mazowieckiego i ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci dojeŜdŜających do szkół na rowerach.
Naszej imprezie towarzyszyły pokazy tematyczne, wśród których największe zainteresowanie
wzbudziły akrobacje rowerowe wykonywane przez
grupę Show Bike.
Składamy serdeczne podziękowanie za pomoc
organizacyjną związaną z przygotowaniem finału powiatowego konkursu wszystkim osobom zaangaŜowanym w realizację powyŜszego przedsięwzięcia.
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
w Gminie Drobin
Gmina Drobin jako jedna
z 500 gmin w Polsce została zakwalifikowana do
Poakcesyjnego Programu
Wsparcia Obszarów Wiejskich tj. do Programu Integracji Społecznej.
Celem programu jest wsparcie gminy we wdraŜaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych
poprzez finansowanie projektów z nich wynikających.
Realizacja tych projektów miała uaktywnić i wzmocnić
organizacje pozarządowe działające na terenie gminy,
a takŜe pozwolić na zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej w tym zakresie.
Istotnym elementem gwarantującym sukces tego programu jest udział w projektach mieszkańców
gminy, ich uczestnictwo w programie zarówno po stronie beneficjentów jak i realizatorów projektu. W ramach
środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy
i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program
Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) i zgodnie
z porozumieniem zawartym w dniu 15 lutego 2008 r.
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do dyspozycji gminy przeznaczono kwotę 120 400
EURO. Wkrótce powołano zespół zadaniowy do spraw
realizacji Programu, na czele którego stanęli koordynatorzy – Państwo Roman i Hanna Szymańscy. Zespół
opracował plan działania, który został zatwierdzony
przez MCPS i przystąpił do przygotowania dokumentacji. Gminie został przydzielony Konsultant Regionalny
wsierający gminnych koordynatorów, którym jest Pani
Katarzyna Tadeusiak – Jeznach.
Gmina Drobin jest pierwszą gminą w województwie mazowieckim, która rozpoczęła realizację
PIS, przechodząc pozytywnie procedurę kontrolną
i umoŜliwiła tym samym innym gminom w województwie ogłaszanie konkursów ofert.
W kwietniu 2008 r. zostały ogłoszone konkursy na realizację usług przewidzianych w programie
dla dzieci i młodzieŜy, rodzin i osób starszych. Po ich
rozstrzygnięciu zakontraktowano 10 usług na łączną
kwotę 155 131,03 zł. Były to usługi
• dla osób starszych( wyjazd integracyjny dla seniorów),
• dla rodzin (zajęcia sportowe prowadzone przez
wykwalifikowanych trenerów w dwóch klubach
sportowych, wycieczka weekendowa dla członków orkiestry OSP, Dni Drobina, Festyn Pokoleń
w Łęgu Probostwie),
• dla dzieci i młodzieŜy (Turniej Sportowy na Ukrainie, Kolonie letnie w Lidzbarku oraz największy
projekt w Programie – świetlica środowiskowa).
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, Ŝe spośród
10 usługodawców aŜ 8 to lokalne stowarzyszenia
i organizacje pozarządowe, tylko 2 to jednostki samorządu terytorialnego.
Ostatnią kategorią usług była usługa szkoleniowa – wyjazd studyjny, w ramach którego przedstawiciele
naszych organizacji i liderzy społeczni odwiedzili 3 gminy województwa podkarpackiego i zapoznali się z dobrymi praktykami realizowanymi w tych gminach.
Realizacja programu nakładała na gminę
obowiązek stworzenia lub aktualizacji dokumentu,
jakim jest Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. Gmina Drobin posiadała taki
dokument, lecz musiała dokonać jego aktualizacji.
W kwietniu 2009 r. odbyły się warsztaty prowadzone
przez specjalistów, które pomogły w przygotowaniu
diagnozy problemów społecznych i aktualizacji dokumentu, który w listopadzie został przyjęty uchwałą
Rady Gminy, a wcześniej oceniony i zaakceptowany
przez MCPS.
W 2009 r. w ramach PIS są kontynuowane 3 usługi
z 2008 r. i 11 nowych zadań. Są to usługi:
• dla osób starszych (wyjazd edukacyjno – integracyjny dla seniorów),
• dla rodzin (warsztaty muzyczne dla członków orkiestry OSP, festyny rodzinne – Dzień Dziecka, Dni
Drobina, Festyn Pokoleń, Kino Pod Gwiazdami),
• dla dzieci i młodzieŜy (kolonie letnie i wycieczka dla
najaktywniejszych uczniów gminnych gimnazjów).
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GMINA ŁĄCK

Zbigniew Białecki
Wójt Gminy Łąck
Urząd Gminy
ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck
tel. (0-24) 384-14-00,
faks. (0-24) 384-14-15
e-mail: sekretariat@gminalack. pl

GMINA ŁĄCK

Przedsięwzięcie - XI edycja konkursu na „Najpiękniejszy ogród wiejski w gminie Łąck” współorganizowane
jest z Samorządem Województwa Mazowieckiego
XI GMINNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY
OGRÓD WIEJSKI W GMINIE ŁĄCK 2009
„Świat ogrodów – choć zamknięty w niewielkiej przestrzeni
jest odbiciem marzeń o miejscu, w którym czas się zatrzymał.”

Kolejny raz grupa liderów wyjechała na wyjazd studyjny, podczas którego uczestniczyła w szkoleniach prowadzonych przez liderów Stowarzyszenia
Masywu ŚnieŜnika nt. sposobów pozyskiwania środków na działalność organizacji i stowarzyszeń.
Realizację Programu zaplanowano na lata
2008-2009 i w tym czasie zrealizowano zadania
zaplanowane w Planie Działania. Obecnie trwa zamykanie usług oraz proces i rozliczania i raportowania.
W naszej gminie na kolejny rok przesunięto realizację
dwóch małych projektów, co nastąpiło na skutek zawirowań finansowych Programu, nad którym w pewnym momencie pojawiła się realna wizja jego przerwania. Jednak naszej gminie udało się utrzymać
zaplanowaną alokację i dokończyć realizacje rozpoczętych usług. W związku z tym realizacja programu
została wydłuŜona na rok 2010. Nie będzie to juŜ
oczywiście praca ze środkami z programu, a praca
z Konsultantem Regionalnym nad poszukiwaniem
funduszy umoŜliwiających kontynuację usług PIS.
Program Integracji Społecznej cieszył się duŜym zainteresowaniem, uruchomił bowiem środki
na wiele ciekawych i potrzebnych działań, pobudził
aktywność wielu grup społecznych, zachęcił wiele
osób do większej aktywności w sferze społecznej.

Uroczystość zakończenia XI edycji konkursu
na najpiękniejszy ogród wiejski w gminie Łąck
zamieniła szare listopadowe popołudnie w świat
mieniący się całą paletą barw; na chwilę powróciła
pełnia lata. W dniu 25 listopada w sali konferencyjnej
hali widowiskowo- sportowej w Łącku uczestnicy
konkursu, zaproszeni goście oraz fundatorzy nagród
mieli moŜliwość wspólnego podsumowania tegorocznych osiągnięć ogrodników.

Konkurs organizowany od 1999 roku cieszy się
niesłabnącym powodzeniem wśród mieszkańców gminy.
Jego głównym celem jest aktywizacja społeczności lokalnej w kreowaniu wizerunku gminy oraz zwiększanie walorów estetycznych otoczenia, a ponadto promowanie
uprawy tradycyjnych kwiatów wiejskich i zachowanie
wiejskiego charakteru ogrodów. Zachęcamy mieszkańców
do poprawy stanu czystości, ładu, porządku, a takŜe podniesienia estetyki własnych posesji oraz uświadamiamy,
Ŝe stan ich otoczenia ma bardzo istotny wpływ nie tylko
na samopoczucie wypoczywających, ale na atrakcyjność
turystyczną całej gminy. Z tego względu szczególne wy-
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razy uznania otrzymali ogrodnicy za wkład pracy w wykorzystywaniu terenów zielonych do stworzenia wspaniałych miejsc wypoczynku i rekreacji. Nie bez znaczenia
pozostaje tu społeczna rola ogrodów – tworzenie silnych
więzi, umacnianie lokalnej wspólnoty i wyrabianie poczucia toŜsamości. Wszelkie działania podjęte na rzecz społeczności łąckiej, naszej „małej ojczyzny” niosą radość
i optymizm, ukazują wszystko, co w ludziach piękne, uczą
szacunku do otaczającej przyrody.

Puchar Wójta Szczerbakowska Krystyna – Grabina.

Ciechomska Alina – Łąck.

Poprzez wspieranie mieszkańców w realizowaniu swoich pasji - tworzenia miejsc wypoczynku
- podejmowane są działania, które bezpośrednio wynikają z celów operacyjnych postawionych w strategii rozwoju gminy Łąck na lata 2008 – 2015, którymi są min.:
1. racjonalne gospodarowanie zasobami, przeciwdziałanie degradacji środowiska,
2. ochrona dziedzictwa kultury,
3. rozwijanie procesów integracyjnych,
4. podniesienie stanu świadomości ekologicznej
społeczeństwa.
W tym roku w konkursie wzięło udział
41 uczestników, w tym: 35 osób prywatnych
1 instytucja i 5 placówek oświatowych. Komisja konkursowa składająca się z pracowników Urzędu Gminy,
Gminnego Ośrodka Kultury, przedstawicieli Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Stowarzyszenia
Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, a takŜe
radnych i sołtysów w okresie od lipca do października
wizytowała zgłoszone do konkursu ogrody.

Nagrody przyznano w czterech kategoriach:
”Ogród wiejski”, „Ogród reprezentacyjny”, „Ogród
rekreacyjny”, „Ogród w miejscu publicznym”. Przedmiotem oceny jury były kompozycje kwiatowe, dobór
i róŜnorodność nasadzeń roślin i krzewów ozdobnych,
architektura krajobrazu, ogrodzenia oraz ogólne wraŜenia estetyczne. Wszystkim uczestnikom konkursu przyznano nagrody: roczną prenumeratę miesięcznika
„Działkowiec”, bony do zrealizowanie w Szkółce
Drzew i Krzewów Ewy i Bartłomieja WaŜyńskich
w Śleszynie lub Sklepie Ogrodniczym Tomasza Krysztofiaka w Gostyninie, a ponadto albumy i publikacje do-tyczące projektowania, zakładania i pielęgnacji ogrodów.
Puchar Wójta Gminy Łąck za najpiękniejszy
ogród wiejski w 2009 roku otrzymała Krystyna
Szczerbakowska z Grabiny.

Petrykowska BoŜena – Grabina.
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Laureaci konkursu i zaproszeni goście obejrzeli prezentację zdjęć wszystkich ogrodów zgłoszonych do konkursu, w trakcie której rozbrzmiewały
słowa piosenki Jonasza Kofty „Pamiętajcie o ogrodach…”. W tak miłej atmosferze gorąco dyskutowano
o codzienności ogrodnika i pomysłach na przyszłość.

GMINA MAŁA WIEŚ
Urząd Gminy w Małej Wsi
ul. ul. Kochanowskiego 1,
09-460 Mała Wieś
tel. 0 24 2697960 (fax) 2697961
www.malawies.pl
gmina@malawies.pl

XV JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE Z OKAZJI
DNIA NIEPODLEGŁOŚCI, PODGÓRZE 2009

Działania Gminy w formie organizacyjnej lub
rzeczowej wsparły osoby prywatne, przedsiębiorcy
i instytucje, nagrody ufundowali:
1. Agnieszka i Wojciech Jaworscy - Grabina
2. „Art - PLAST” Usługi Plastyczne Andrzej Szpejnowski- RogoŜewek
3. Centrum Ogrodnicze Tomasz Krysztofiak - Gostynin
4. „INFO – COM” Waldemar Pawlak - Kutno
5. „KRUPS” s.c. Józef Krupski i Łukasz Krupski
- Łąck
6. Kwiaciarnia „J” Jolanta i Paweł Wilk - Gąbin
7. „MEDEST” Punkt Apteczny Anna Gierula,
Krzysztof Stańdo - Łąck
8. Nadleśniczy Nadleśnictwa Łąck Ryszard Bijak;
9. NOVE KINO „Przedwiośnie” Maciej Wiącek
- Płock
10. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Warszawie Oddział w Płocku
11. P.P.H. „ANNA” Anna i Adam Sieroccy - Łąck
12. Redakcja miesięcznika „Działkowiec”
13. „RENI – MEX” Renata Adamska - Wola Łącka
14. Samorząd Województwa Mazowieckiego
15. Sklep „Groszek” Barbara Gątarek - Łąck
16. Sklep Sportowo – Wędkarski Mateusz Majchrzak
- Łąck
17. Sławomir Świerzyński - Wola Łącka
18. Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza
Gostynińskiego
19. Studio Modelowania Paznokci Monika Janyszko
- Gąbin
20. Szkółka Drzew i Krzewów Ewa i Bartłomiej
WaŜyńscy - Śleszyn
21. „Vis’a Vis” – Studio Fryzjerskie Renata Tarka
- Łąck
Składam podziękowania dla wszystkich sponsorów za współpracę i ufundowanie cennych nagród,
które nie tylko podniosły rangę konkursu, ale przede
wszystkim sprawiły miłą niespodziankę wszystkim
uczestnikom.

Dnia 10.11.2009 roku w Szkole Podstawowej
w Podgórzu odbyły się XV Jesienne Biegi Przełajowe
zorganizowane z okazji Dnia Niepodległości. Organizatorami zawodów byli: Szkoła Podstawowa w Podgórzu oraz Uczniowski Klub Sportowy "BOROWIK"
działający przy Szkole Podstawowej w Podgórzu.

Zawody odbywały się w następujących kategoriach:
dziewczęta szkół podstawowych - rocznik 1998, 1997,
1996 - dystans 1000 m
chłopcy szkół podstawowych - rocznik 1998, 1997,
1996 - dystans 1000 m
dziewczęta szkół gimnazjalnych - rocznik 1995
- 1000m, 1994, 1993- dystans 1200 m
chłopcy szkół gimnazjalnych - rocznik 1995, 1994,
1993- dystans 1200 m
dziewczęta szkół ponadgimnazjalnych - dystans 1200 m
chłopcy szkół ponadgimnazjalnych - dystans 1800 m
w XV Jesiennych Biegach Przełajowych uczestniczyło:
19 szkół podstawowych: Święcice, Płońsk nr 2,
Bodzanów, Łętowo, Maszewo DuŜe, DzierŜanowo,
Podgórze, Nowa Góra, Radzanowo, Blichowo,
Bulkowo, Słubice, Orszymowo,
Proboszczewice, Płock nr 6, Nowe Miszewo, Świniary, Lucień, Rogozino - ogółem 340 zawodników.
14 szkół gimnazjalnych :Radzanowo, Bulkowo, Proboszczewice, Bielsk, Blichowo, Maszewo DuŜe, Brudzeń DuŜy, Słubice, Płock nr 8, Nowe Miszewo,
Lucień, Słupno, Rogozino, Nowa Góra - ogółem
270 zawodników.
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4 szkoły ponadgimnazjalne: ZSCE w Płocku, Zespół
Szkół im. L. Bergerowej w Płocku, ZS w Gąbinie, Zespół Szkół w Wyszogrodzie, - ogółem 55 zawodników.
Ogółem w XV Jesiennych Biegach Przełajowych
uczestniczyło 665 zawodników, kilkudziesięciu ich
opiekunów oraz zaproszeni goście, sędziowie, rodzice
i cała społeczność Szkoły Podstawowej w Podgórzu
(łącznie ponad 800 osób).

Najlepszymi na mecie byli:
W kategorii szkół podstawowych
Rocznik 1999 - dziewczęta (SP)::
1. Martynowska Karolina - SP Rogozino
2. Cylińska Daria - SP Bulkowo
3. Korzeniewska Sylwia - SP Bulkowo
Rocznik 1999 - chłopcy (szkoły podstawowe):
1. Fortuński Daniel- SP Podgórze
2. Jędrzejczak Michał - SP Lucień
3. Golat Daniel- SP Płock nr 6
Rocznik 1998 - dziewczęta (SP):
1. Jóźwiak Julia - SP Płońsk
2. Pietrzak Ewelina- SP Nowe Miszewo
3. Budnicka Ewa- SP Proboszczewice
Rocznik 1998 - chłopcy (SP):
1. Sulkowski Marcin - SP nr 6 Płock
2. Malinowski Dawid- SP Nowe Miszewo
3. Kamiński Mateusz- SP Bodzanów
Rocznik 1997 - chłopcy (SP)
1. Gołaszewski Matusz - SP Bulkowo
2. Grzeszczak Piotr -SP DzierŜanowo
3. Racinowski Dawid SP Płońsk
Rocznik 1997- dziewczęta
1. Jasińska Marlena- SP Płońsk
2. Kralska Joanna SP Proboszczewice
3. Warda Krzysztofa - SP Bulkowo
W kategorii szkół gimnazjalnych
Rocznik 1996 - dziewczęta (G) :
1. Bitner Olga- G nr 8 Płock
2. Nisztor Kinga- G nr 8 Płock
3. Gontarska Klaudia- G Słupno
Rocznik 1996 - chłopcy (G):
1. Olkiewicz Adrian- G Słubice
2. Cybulski Paweł - G Bulkowo
3. Czarnecki Michał - G Słubice
Rocznik 1995- dziewczęta (G) :
1. Szczutowska Anna- G Radzanowo
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2. Budnicka Justyna- G Proboszczewice
3. Kowalczyk Martyna- G Nowe Miszewo
Rocznik 1995 - chłopcy
1. Jasiński Jakub - G Słubice
2. Jankowski Dawid - G Maszewo DuŜe
3. Lisicki Przemysław - Maszewo DuŜe
Rocznik 1994 - dziewczęta (G):
1. Rybicka Karolina- G Bielsk
2. Majczyk Adrianna- G Bielsk
3. Wydra Magdalena - G Słubice
Rocznik 1994 - chłopcy (G):
1. Zasada Tomasz- G Słupno
2. Witkowski Radosław- G Brudzeń DuŜy
3. Dziekański Adam- G Bielsk
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
Szkoły ponadgimnazjalne dziewczęta:
1. Mikołajczyk Milena- ZSCE Płock
2. Duda Jolanta- ZS im. L. Bergerowej
3. Pietrzak Natalia - ZS im. L. Bergerowej
Szkoły ponadgimnazjalne - chłopcy:
1. Mysera Emil- ZSCE Płock
2. Drozd Przemysław- ZS Gąbin
3. Balcerzak Marcin - ZS Gąbin
W punktacji druŜynowej z kaŜdego biegu max 6 zawodników zdobywało punkty dla swojej szkoły.
Po zsumowaniu punktów zawodników klasyfikacja
druŜynowa wyglądała następująco:
Szkoły podstawowe - chłopcy:
1. Szkoła Podstawowa w Bodzanowie
2. Szkoła Podstawowa w Podgórzu
3. Szkołą Podstawowa w Bulkowie
Szkoły podstawowe - dziewczęta:
1. Szkoła Podstawowa w Maszewie DuŜym
2. Szkoła Podstawowa w Bulkowie
3. Szkoła Podstawowa w SP nr 6 W Płocku
Gimnazja - chłopcy:
1. Gimnazjum w Słubicach
2. Gimnazjum w Bielsku
3. Gimnazjum w Brudzeniu DuŜym
Gimnazja - dziewczęta:
1. Gimnazjum w Bielsku
2. Gimnazjum w Słupnie
3. Gimnazjum w Brudzeniu DuŜym
Szkoły ponadgimnazjalne - chłopcy:
1. ZS w Gąbinie
2. ZSCE Płock
3. ZS w Wyszogrodzie
Szkoły ponadgimnazj alne - dziewczęta :
1. ZS im. L. Bergerowej w Płocku
2. ZS w Gąbinie
3. ZSCE Płock
Organizatorzy dziękuj ą obecnym na uroczystości Panu Michałowi Boszko Staroście Powiatu
Płockiego oraz Panu Wojciechowi Zmysłowskiemu
Wójtowi Gminy Mała Wieś za pomoc finansową
dzięki której moŜliwe było zorganizowanie tak duŜego
przedsięwzięcia, a uczestnicy mogli otrzymać gorącą
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herbatę, słodkie bułki i upominki.
Uroczystej dekoracji zwycięzców dokonywali:
Pan Wojciech Zmysłowski Wójt Gminy Mała Wieś,
Pan Wojciech Majchrzak Prezes PSZS, Pan Wiesław
śmuda W-ce Prezes PSZS, Pani Iwona Sobótko
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podgórzu.
Zwycięzcy indywidualni otrzymali dyplomy i medale,
zwycięskie szkoły otrzymały puchary, dyplomy i upominki.

Podziękowania naleŜą się wszystkim nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej w Podgórzu, rodzicom, opiekunom i uczestnikom Warsztatów
Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie za pomoc
w sprawnym przeprowadzeniu imprezy, a przede
wszystkim Panu Markowi Szczurowskiemu – nauczycielowi wychowania fizycznego w SP. w Podgórzu
za bardzo dobre przygotowanie i przeprowadzenie
zawodów sportowych.
DuŜe podziękowania składamy Panu Maciejowi Dobrzeniakowi - sędziemu głównemu zawodów,
SP ZOZ Mała Wieś za fachową opiekę medyczną oraz
Posterunkowi Policji w Wyszogrodzie za pomoc
w bezpiecznym przeprowadzeniu zawodów sportowych.
Całej imprezie towarzyszyła zdrowa, sportowa rywalizacja. Na podkreślenie zasługuje znakomita jej organizacja oraz ciepła i miła atmosfera, w jakiej przebiegła.
Do zobaczenia za rok.
Ze sportowym pozdrowieniem
Iwona Sobótko
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podgórzu

GMINA NOWY DUNINÓW

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

Koniec roku kalendarzowego to okres podsumowań. Są one istotne z wielu względów. Dla samorządu gminy Nowy Duninów to nie tylko prezentacja
osiągnięć, to przede wszystkim jedno z podstawowych
narzędzi niezbędnych do konstruowania dalszych planów, do wypracowania skuteczniejszych działań.
Pięcioletni okres członkowstwa w Unii Europejskiej dla gminy Nowy Duninów był okresem
intensywnego rozwoju. Trudno we wcześniejszych
latach odnotować tak wysoką dynamikę. Niezaprzeczalnie jest to efekt umiejętnego wykorzystania środków pomocowych. Pozyskanie funduszy na realizację
miejscowych celów nie jest jednak sprawą prostą.
Wymaga zaangaŜowania, wiedzy oraz wiary we własne siły. Dla lokalnych samorządów, dysponujących
niewielkimi środkami w budŜetach, fundusze Unijne
okazały się jedyną drogą prowadzącą do poprawy
jakości Ŝycia mieszkańców. Bez nich gdzie dziś byłaby gmina Nowy Duninów?
Nie kaŜdy rok z minionych pięciu lat był jednakowy. Specyfiką, bowiem wydatków inwestycyj-
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nych, szczególnie w małych gminach, jest ich zmienność w czasie. Rosną w trakcie realizowania duŜej
inwestycji, następnie przez jakiś czas są znacząco
mniejsze. Podlegają teŜ innym prawidłowościom,
chociaŜby ustalonym przez UE schematom finansowania w ramach programów pomocowych. Trudno
jest rozpocząć i zamknąć projekt w przedziale jednego
roku kalendarzowego. Dlatego teŜ najczęściej realizacja większych zadań rozłoŜona jest na okres dwu letni
lub dłuŜszy, a co się z tym wiąŜe wykazywane środki
przeznaczone na inwestycje w jednym roku są wysokie, w drugim znacznie niŜsze lub odwrotnie. Rok
2008 gmina Nowy Duninów w zakresie pozyskanych
środków zamknęła kwotą niespełna 800 tys. zł. Plany
na rok 2009 były ambitne, w ciągu roku weryfikowane. I chociaŜ nie wszystko udało się zrealizować, dziś
moŜna powiedzieć, Ŝe mijający okres był dla gminy
Nowy Duninów okresem bardzo dobrym.
Trudno jest takim gminom jak gmina Nowy
Duninów realizować wielomilionowe inwestycje.
A jednak udaje się.
85%, dofinansowanie uzyskane w br. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Priorytet III
Regionalny System Transportowy, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa) na budowę drogi gminnej Mościska – Dzierzązna” było gwarantem powodzenia
tego przedsięwzięcia. Dziś I etap budowy jest w fazie
końcowej. Ogólna wartość realizacji dwu etapowego
projektu wynosi 2.993.413,54 zł, z czego 2.544.401,48 zł
to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
Warto przypomnieć, Ŝe droga ta została przejęta przez gminę w roku 2008 od Starostwa Powiatowego w Płocku.
Druga z kolei bardzo kosztowna tegoroczna inwestycja,
to budowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami
w Soczewce i części Brwilna Dolnego (5,3 km sieci
głównej z przykanalikami). 24 listopada odbył się odbiór. Koszt budowy tego odcinaka to 1.275.200,61 zł
brutto, z czego wnioskowana przez Wójta kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie to 830 tys. zł.

Droga gminna Mościska -Dzierzązna przed przebudową.
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Droga gminna Mościska – Dzierzązna w trakcie budowy.

Kolejna dobra wiadomość dla mieszkańców
gminy Nowy Duninów przyszła 14 października, kiedy to Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę 295 projektów realizowanych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (PROW 2007-2013).
Wśród nich znalazł się projekt pn. "Budowa Boiska
Sportowego Przy Szkole Podstawowej W Soczewce,
Gmina Nowy Duninów" z dofinansowaniem w kwocie 465 tys. zł. Wartość kosztorysowa zadania wynosi
757.815,48 zł. Według harmonogramu załączonego
do wniosku, inwestycja przewidziana jest do realizacji
na lata 2009 - 2010. Czas pozostały do końca br. oraz
początek roku 2010 zostanie wykorzystany na przygotowania do realizacji projektu (podpisanie umów
dotyczących dofinansowania, procedury przetargowe).
Wszystko wskazuje na to, Ŝe w drugiej połowie roku
2010 będzie moŜna korzystać z nowoczesnego obiektu
sportowego – pierwszego tego typu na terenie gminy
Nowy Duninów.
Tylko te trzy inwestycje to prawie 4 mln. zł
pozyskane w br. ze źródeł zewnętrznych dla gminy
Nowy Duninów na budowę infrastruktury, która
będzie słuŜyła przede wszystkim jej mieszkańcom.
Tegoroczne inwestycje, których zestawienie publikowane było w poprzednim wydaniu Biuletynu, to takŜe
kolejny krok na drodze, którą Wójt Gminy przy udziale społeczności lokalnej wyznaczył wiele lat temu.
Jeden z celów strategicznych to wzrost atrakcyjności
gminy pod względem turystycznym oparty o zasady zrównowaŜonego rozwoju. Cel ten jest ściśle
powiązany ze specyfiką gminy i jej potencjałem rozwojowym.
Turystyka jest jedną z najszybciej rozwijających się
gałęzi gospodarki na świecie, a wszelkie dane i prognozy wskazują na jej niezmienną wysoką pozycję
rozwojową w skali Mazowsza i kraju. Ewentualne
wpływy z turystyki, miejsca pracy oraz efekty związane ze sferą społeczną, edukacyjną, kulturalną czynią
z turystyki kluczowy czynnik rozwojowy gminy
Nowy Duninów.
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Wyznaczenie celów strategicznych pozwala
na określenie najbardziej efektywnych działań prowadzących do ich realizacji. Budowa i modernizacja
infrastruktury technicznej i społecznej to główne działania samorządu zmierzające do podniesienia atrakcyjności gminy dla inwestorów z branŜy turystycznej.
Nie są to jednak jedyne poczynania. Jako członek
Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza
Gostynińskiego, a od niedawna takŜe Lokalnej Grupy
Rybackiej: „Stowarzyszenia Pojezierze Gostynińskie” realizuje wspólne projekty z zakresu turystyki
i sportu. Terenowy System Informacji Turystycznej,
wyznaczenie nowych szlaków rowerowych, czy planowana do realizacji w ramach programu LEADER
Plus renowacja 3 stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie to kolejny wycinek działań
mających przybliŜyć gminę Nowy Duninów do wyznaczonych celów.

Jeden ze stawów ( w tej chwili osuszony) na te-renie zabytkowego
parku w Nowym Duninowie.

Cenną inicjatywą promującą region Zalewu
Włocławskiego w zakresie wykorzystania tego akwenu do sportów wodnych są coroczne Regaty śeglarskie w Nowym Duninowie. W br. samorząd podjął
wraz z GWPK, SGTPG oraz oddziałami PTTK
z Płocka, Gostynina i Włocławka zupełnie nową inicjatywę zorganizowania Ponadregionalnego Rajdu
Gwiaździstego. Zorganizowanie tak szeroko zakrojonej imprezy turystycznej w efekcie powinno przyczynić się nie tylko do rozwoju turystyki weekendowej
na naszym terenie, ale równieŜ promocję turystyki
pieszej i rowerowej wśród społeczności lokalnej. Szerzej natomiast promocję regionu pogranicza Mazowsza i Kujaw wśród grupy turystów uprawiających
turystykę kwalifikowaną. Honorowy patronat nad
imprezą objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik, który jednocześnie
przeznaczył na realizację zadania znaczne środki oraz

Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Pan Piotr Całbecki.

I Ponadregionalny Rajd Gwiaździsty GWPK – Nowy Duninów
2009 pod honorowym patronatem Marszałków Województw Mazowieckiego i Kujawsko – Pomorskiego.

Sport i rekreacja, takŜe róŜne formy turystyki
odgrywają niezwykle istotne znaczenie w kształtowaniu więzi lokalnych, poczucie przynaleŜności
do wspólnoty. Są istotnym elementem wychowania
i edukacji młodego pokolenia. Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej wymaga co prawda znacznych
środków finansowych, jednak w ogólnym rozrachunku
inwestycja ta na pewno zaowocuje nie tylko poprawą
zdrowia społeczności lokalnej, ale równieŜ mniejszą
przestępczością i zintegrowanym środowiskiem, które
umocnione działaniami samorządu podoła nowym
wyzwaniom. Warto wspomnieć o małych inicjatywach podejmowanych przez lokalne, niesformalizowane grupy społeczne, które skupiają coraz szersze
grono mieszkańców gminy preferujących aktywny
wypoczynek. Dominują: aerobik, siatkówka i piłka
noŜna. Warto wspierać takie inicjatywy, tym cenniejsze, Ŝe podejmowane przez samych mieszkańców.

26 maj 2009 r - Inauguracja MSTMiG 2009 na boisku sportowym
w Nowym Duninowie.
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Realizacja zadań z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej przez gminę została przekazana organizacjom pozarządowym. Jednak dbałość o coraz
lepszą bazę i sprzęt wciąŜ pozostaje w gestii samorządu, który wspierany przez Marszałka Województwa
Mazowieckiego sukcesywnie poprawia stan obiektów
sportowych. Boisko do piłki noŜnej wraz z zapleczem dla sportowców w Nowym Duninowie to był
początek. W trakcie realizacji jest budowa boiska
przy Szkole Podstawowej w Soczewce. NajbliŜsze
plany to Kompleksowa modernizacja bazy oświatowej na terenie gminy Nowy Duninów poprzez rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Nowym Duninowie wraz z budową boisk sportowych. Obiekty te łącznie będą stanowiły bardzo dobre
zaplecze do rozwoju sportu i rekreacji na terenie gminy Nowy Duninów. Przyszłoroczny XVI Mazowiecki
Sportowy Turniej Miast i Gmin, Wójt Gminy Nowy
Duninów ma nadzieję zainaugurować na nowym boisku w Soczewce. Czy XVII edycję Turnieju uda się
przeprowadzić na boiskach przy szkołach w Nowym
Duninowie? Wójt Gminy wraz z mieszkańcami liczy
bardzo na wsparcie realizacji ponad 4,5 milionowej
inwestycji ze strony Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007 – 2013).

nie naleŜy do najłatwiejszych. Przy niewielkich zaś
środkach na inwestycje władze gminy Nowy Duninów
nie mogą pozwolić sobie na 100 % finansowanie
większych zadań z własnego budŜetu. W takiej sytuacji nie do przecenienia jest umiejętność pozyskiwania
środków z zewnątrz, w tym, przede wszystkim z funduszy Unii Europejskiej. W tej materii samorząd gminy Nowy Duninów, jak wskazują na to zrealizowane
juŜ inwestycje, ma duŜe doświadczenie i liczne sukcesy, które dzieli z przedstawicielami wielu instytucji
współpracujących z gminą przy kaŜdym większym
projekcie.
Im wszystkim oraz pozostałym przyjaciołom
gminy Nowy Duninów z okazji zbliŜających się Świąt
BoŜego Narodzenia Ŝyczymy nieustającego zdrowia
oraz niegasnącego zapału podczas realizacji kolejnych projektów, takŜe tych wspólnych z gminą Nowy
Duninów. Wszystkim samorządom zaś wiary w człowieka i lepsze jutro. Obyśmy za rok nie mieli więcej
zmartwień niŜ dziś, a jeszcze lepsze widoki na rok
2011 i kolejne lata.

POŚWIĘCENIE CHODNIKA NA CMENTARZU
PARAFIALNYM W NOWYM DUNINOWIE

Henryk Kamiński
Radny Powiatu Płockiego

Tak obecnie wygląda boisko przy szkole podstawowej w Soczewce.
Jak będzie tu za rok?

Koniec roku kalendarzowego to gorący okres
dla wszystkich samorządów, które nie tylko podsumowują minione miesiące „dopinając” budŜet roku
2009, ale takŜe intensywnie pracują nad budŜetem
2010 r. Nie inaczej jest w gminie Nowy Duninów.
Z uwagi na ogromne potrzeby we wszystkich sferach
funkcjonowania gminy, praca nad nowym budŜetem
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W związku z pobudowaniem w 2008 roku
Grobu – Obelisku „ku czci walczących o wolną Polskę”, którego inicjatorem był Honorowy Komitet
Budowy Grobu – Obelisku, członkowie tego Komitetu
z przewodniczącym i jednocześnie Radnym Rady
Powiatu Płockiego - Henrykiem Kamińskim, wyszli
z kolejną inicjatywą wybudowania wzdłuŜ głównej
alei cmentarza chodnika.
Głównym koordynatorem prac był proboszcz
parafii p.w. Św. Mikołaja w Nowym Duninowie
– ks. mgr Adam Łach, który nie szczędząc czasu oraz
wkładu finansowego zakupił obrzeŜa, cement oraz
piasek i Ŝwir.
Było to przedsięwzięcie tym bardziej potrzebne, gdyŜ dotychczasowo odwiedzający cmentarz poruszali się po piaszczystej dróŜce, co było bardzo kłopotliwe w przypadku np. deszczowej pogody. Z tego
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powodu, Ŝe parafia nie dysponowała odpowiednią
kwotą środków finansowych Komitet postanowił sfinansować zakup kostki typu polbruk i zdobyć sponsorów, którzy wsparli inwestycję.
Przy okazji budowy chodnika została odrestaurowana zabytkowa brama wejściowa na cmentarz
wraz z furtami.
Dodatkowo członkowie Komitetu oraz mieszkańcy Nowego Duninowa z własnej inicjatywy przyczynili się do pobudowania na głównym cieku melioracyjnym mostku, który był w bardzo złym stanie
technicznym.
Budowa chodnika rozpoczęła się wiosną tego
roku i pomimo złych warunków atmosferycznych
i wielu trudności, z jakimi zawsze borykają się inicjatorzy tego typu przedsięwzięć, inwestycja została zrealizowana pod koniec sierpnia br.
Zwieńczeniem wykonanej pracy była uroczysta msza św., którą celebrował dziekan dekanatu gostynińskiego ks. kan. mgr Ryszard Kruszewski.
Po mszy wszyscy zebrani udali się w asyście procesyjnej na cmentarz parafialny, gdzie dokonano
poświęcenia chodnika.

W przemówieniach księŜy dokonujących poświęcenia chodnika usłyszeć moŜna było wiele ciepłych słów na temat zaangaŜowania w Ŝycie parafii
członków Honorowego Komitetu Budowy Grobu
– Obelisku. A naleŜy tutaj wspomnieć o wielu inicjatywach ww. Komitetu, chociaŜby o nadaniu patronatu
szkołom w Nowym Duninowie im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, uhonorowaniu Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej w 80. rocznicę sztandarem oraz przy tej okazji doposaŜeniem w postaci lekkiego samochodu bojowego wraz z wyposaŜeniem do ratownictwa drogowego, nazwaniu w 25. rocznicę powstania NSZZ
„Solidarność” bulwaru w Nowym Duninowie jej imieniem i pobudowanie kamienia z umieszczonymi
na nim tablicami upamiętniającymi to wydarzenie.
UROCZYSTOŚCI NARODOWO – PATRIOTYCZNE
W GMINIE NOWY DUNINÓW

W tym roku przypadła okrągła 70. rocznica
wybuchu II wojny światowej oraz agresji wojsk
sowieckich na Polskę. W całej Polsce rocznica ta była
obchodzona niezwykle uroczyście, równieŜ mieszkańcy gminy Nowy Duninów postanowili uczcić pamięć
poległych w walce o niepodległość. Uroczystości
rocznicowe zostały połączone z rozpoczęciem Roku
Szkolnego 2009/2010.

Po uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny
oraz z okazji rozpoczęcia nowego Roku Szkolnego,
którą odprawił ks. mgr Adam Łach, wszyscy zgromadzeni udali się w asyście sztandarów duninowskich
szkół pod Grób – Obelisk, gdzie uczniowie przygotowali krótką akademię, podczas której przypomniano
bohaterów II wojny światowej, którym poświęcona
jest jedna z tablic umieszczona na Grobie – Obelisku.
Po odśpiewaniu hymnu narodowego przedstawiciele
Honorowego Komitetu Budowy Grobu – Obelisku,
Koła Gminnego Prawa i Sprawiedliwości, młodzieŜ
szkolna oraz przedstawiciele samorządu złoŜyli symboliczne kwiaty i zapalili znicze.
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W przeddzień 91. rocznicy Narodowego
Święta Niepodległości na cmentarzu parafialnym
w Nowym Duninowie odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Pamięci, upamiętniającego por. Stefana
Jana Ike – Duninowskiego, który został w bestialski
sposób zamordowany strzałem w tył głowy w 1940
roku przez NKWD w lasach katyńskich.
Inicjatorem uroczystości był Radny Rady Powiatu Płockiego i jednocześnie Przewodniczący Honorowego Komitetu Budowy Grobu Obelisku – Pan
Henryk Kamiński oraz członkowie Komitetu. Do akcji
czynnie włączyły się dzieci oraz młodzieŜ ze szkół
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie, które w asyście pocztów sztandarowych licznie przybyły na mszę św., uświetniając ją oprawą
liturgiczną oraz krótkim wystąpieniem poetycko
– muzycznym o charakterze patriotycznym. Mszę św.
celebrował ks. dr Włodzimierz Piętka – redaktor naczelny płockiej edycji tygodnika katolickiego „Gość
Niedzielny”. Podczas homilii wygłoszonej w formie
dialogu z zebranymi na mszy dziećmi, ks. proboszcz
parafii Nowy Duninów – Adam Łach, zadawał pytania
odnośnie definicji patriotyzmu jako miłości do Ojczyzny. Dzieci odpowiadały na pytania odnośnie tego,
czym patriotyzm był dla Polaków, którzy Ŝyli w zajętym przez zaborców kraju, a czym obecnie jest dla nas
patriotyzm w niepodległej Polsce? Czy dziś patriotyzm stał się nie modny, czy obecnie w obliczu zagroŜenia stanęlibyśmy w obronie naszej Ojczyzny?

Podczas programu poetycko – muzycznego
dzieci oraz gimnazjaliści przygotowali wiązankę pieśni patriotycznych, przeplatanych poezją znanych
polskich wieszczy. Pozwoliło to zebranym odbyć
wzruszającą podróŜ przez karty historii Polski.
Po uroczystej mszy św. wszyscy zebrani udali
się w asyście pocztów sztandarowych duninowskich
szkół na cmentarz parafialny, gdzie uczennica III klasy gimnazjum – Patrycja Czarnecka przybliŜyła zebranym postać por. Stefana Jana Ike – Duninowskiego. Radny Rady Powiatu – Pan Henryk Kamiński
w swoim przemówieniu podkreślił edukacyjny charakter akcji wkopywania Dębów Pamięci pod hasłem
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„Katyń – ocalić od zapomnienia…” oraz jednocześnie
oddał cześć i hołd pamięci tych wszystkich, którzy
zginęli w obronie Ojczyzny. Swoje przemówienie
wygłosił równieŜ Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin
– Pan Jacek Liziniewicz, który nawiązał do osobistych
wspomnień, jak za czasów studenckich narodowo
– niepodległościowe uroczystości były rozpędzane
przez funkcjonariuszy milicji obywatelskiej.
Punktem kulminacyjnym uroczystości było
posadzenie Dębu Pamięci na cmentarzu parafialnym
oraz złoŜenie kwiatów i zapalenie zniczy przez członków Honorowego Komitetu Budowy Grobu Obelisku,
przedstawicieli szkół oraz rady rodziców.
Następnego dnia z okazji Narodowego Święta
Niepodległości mieszkańcy gminy Nowy Duninów
licznie przybyli na uroczystą mszę św. w intencji
Ojczyzny, którą celebrował ks. proboszcz Adam Łach.
W wygłoszonej homilii ks. Łach podkreślił jak waŜna
jest dla nas – Polaków wywalczona przed 123 laty
wolność, począwszy od wszystkich trzech rozbiorów,
szalonych zrywów niepodległościowych podczas powstań listopadowego i styczniowego, I i II wojny
światowej, aŜ po powstanie „Solidarności” i odzyskanie w 1989 r. wolności i niepodległości.

Po zakończonej mszy św. wszyscy zgromadzeni udali się w asyście sztandaru Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej w Nowym Duninowie na cmentarz parafialny, gdzie odśpiewano hymn państwowy i odmówiono
modlitwę w intencji poległych w walce o niepodległość Polski. Następnie przedstawiciele Honorowego
Komitetu Budowy Grobu – Obelisku „ku czci walczących o wolną Polskę” z przewodniczącym i jednocześnie radnym Rady Powiatu Henrykiem Kamińskim
na czele, Koła Gminnego Prawa i Sprawiedliwości
oraz OSP Nowy Duninów złoŜyli kwiaty i zapalili
znicze.
Henryk Kamiński
Radny Powiatu Płockiego
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Nowa Góra, 15 listopada 2009 r.

Uroczystego otwarcia Przeglądu w imieniu organizatorów dokonali Tomasz Duda – członek Zarządu Powiatu, Józef Stradomski – Wójt Gminy
Staroźreby wraz z Przewodniczącym Rady Markiem Ciećwierzem. Koncert
prowadziła ElŜbieta Wojciechowska – Kierownik GOK w Staroźrebach.

Tegoroczną edycję Przeglądu jak zawsze uświetniła obecność Marszałka Woj. Mazowieckiego Adama Struzika. Wśród współorganizatorów: Starosta Płocki M. Boszko,
Przewodniczący Rady Powiatu A. Sierocki, Wiceprzewodnicząca Rady
E. Olendrzyńska, Wójt Gminy Staroźreby J. Stradomski.

Barwne i rozśpiewane zespoły nagradzane były gromkimi brawami, a wśród nich Kapela i Zespół Ludowy Czermno, Kamieniaki, Gąbinianki i Starościanki.

Tradycyjnie wspaniale prezentował się regionalny stół
przygotowany przez Zespół Śpiewaczy „Staroźrebianki”.

Gościnnie wystąpił Ludowy Zespół Artystyczny „Kasztelanka” z Sierpca.
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