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AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU MISTRZÓW śYCIA
BIULETYN SAMORZĄDOWY

Ogólnopolską konferencję Akademia Mistrzów Sportu – Mistrzów śycia otworzył Starosta Płocki Michał Boszko. Miło nam było gościć Radnych
Powiatu, m.in.: ElŜbietę Olendrzyńską, Lecha Dąbrowskiego, Apolinarego Gruszczyńskiego, Zbigniewa Kisielewskiego, Andrzeja Kulińskiego, Bogusława Jankowskiego i Macieja Jabłońskiego.

Starosta Płocki M. Boszko oraz Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury
i Promocji M. Struzik z reprezentacją siatkarzy Powiatu Płockiego.

Uczestnicy konferencji podczas spotkania młodzieŜy i wychowawców
w Publicznym Gimnazjum w Nowym Miszewie, gm. Bodzanów.

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji M. Struzik
wraz z radnym A. Gruszczyńskim prezentuje zdobyty puchar dla
Stronapowiatu
nr 2 płockiego.
reprezentacji

Radny Powiatu A. Kuliński podczas prezentacji osiągnięć sportowych
powiatu płockiego.

Dyrektor Gimnazjum Marzena Wróbel-Pietrzak wita uczestników
Akademii przedstawiając młodzieŜy Gwiazdę Akademii, Józefa
Łuszczka – Mistrza Świata z Lahti (drugi od lewej).

A tak nasi grali...
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Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy
Wchodzimy dziś w nową dekadę płockiego samorządu powiatowego. Pierwszą uczciliśmy bardzo godnie
i uroczyście w styczniu 2009 roku z błogosławieństwem JE Biskupa Płockiego i zaszczytnym udziałem
parlamentarzystów Ziemi Płockiej, władz samorządowych i rządowych Mazowsza, Radnych Powiatu
wszystkich trzech kadencji, wśród przyjaciół i ludzi zasłuŜonych dla budowania naszej młodej samorządności.
Warto podkreślić, Ŝe dziś obchodzimy równieŜ dziesięciolecie naszego czasopisma, Biuletynu Samorządowego
„Powiat Płocki”, który zrodził się w 1999 roku z inicjatywy pierwszego Starosty Płockiego Michała Boszko.
Od zarania edycji naszego czasopisma przyświecał nam wspólny cel – informowanie społeczności
powiatu płockiego oraz regionu Mazowsza o wydarzeniach, inicjatywach oraz aktywności naszych samorządów
słuŜących rozwojowi Ziemi Płockiej i budowaniu więzi społecznych.
Dziś, wszystkie nasze kwartalniki wydane od 1999 roku, liczące łącznie ok. 1250 stron są prawdziwą
i cenną skarbnicą wiedzy, historią spisaną rzetelnie i systematycznie kwartał po kwartale, rok po roku. I tak juŜ
10 lat towarzyszymy Państwu prezentując nasze zmagania w pracy samorządowej.
Nasz biblioteczny zbiór stanowi doskonały materiał źródłowy dla historyków, regionalistów, studentów
i uczniów szkół wszystkich szczebli i kierunków nauczania.
Pragniemy wyrazić szacunek i jednocześnie serdecznie podziękować wszystkim Autorom redagującym
od początku historii Biuletynu za aktywny udział w powołaniu czasopisma, Panu Michałowi Boszko – Staroście
Płockiemu za cenną inicjatywę, Pani śanecie Puczek, byłej Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru, która
z ogromnym zaangaŜowaniem nie tylko kierowała Zespołem Redakcyjnym, ale przede wszystkim z największym
poświęceniem dbała o pozytywny wizerunek i wysoką jakość edytorską.
Dziękujemy kolejnym Zarządom Powiatu Płockiego, Radnym Powiatu, Sekretarzowi i Skarbnikowi
Powiatu, od pierwszej kadencji do obecnej, Burmistrzom i Wójtom miast i gmin powiatu płockiego za Ŝyczliwość,
autorski wkład, za wnoszenie cennych uwag wpływających na doskonalenie formuły i kształtu naszego pisma
samorządowego.
Dziękujemy wszystkim dyrektorom i zastępcom wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu
za mądre, ciekawe i merytoryczne artykuły oraz relacje z podejmowanych inicjatyw przynoszących chlubę
naszemu „samorządowi”, a w szczególności Pani Janinie Kawałczewskiej, byłej Dyrektor Wydziału Ochrony
Środowiska, Pani Teresie Szpakowicz – Dyrektorowi Wydziału Komunikacji, a wcześniej kierującą takŜe
sprawami rolnictwa, Pani Katarzynie Kęsickiej, byłemu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy i obecnej Pani
Dyrektor Iwonie Sierockiej, Pani Natalii Kalinowskiej-Witek, byłej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie i Panu Bogumiłowi Sobieskiemu – Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych.
Łamy Biuletynu udostępniamy wszystkim osobom, które pragną podzielić się swoimi sukcesami,
inicjatywami i refleksjami. Wśród naszych radnych szczególną aktywnością wykazuje się Pan Andrzej Kuliński,
Przewodniczący Komisji ds. Społecznych, który niemalŜe na stałe zagościł w naszym Biuletynie.
Serdecznie dziękujemy dyrektorom szkół i domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Płocki,
stowarzyszeniom, instytucjom, słuŜbom i inspekcjom dostarczającym nam wiele waŜnych, potrzebnych
i ciekawych informacji, które zamieszczaliśmy na naszych łamach.
Serdeczne podziękowania składamy władzom miast i gmin oraz radnym z powiatu płockiego za właściwe rozumienie roli prasy lokalnej i dostrzeganie znaczenia naszego kwartalnika w samorządowej rzeczywistości.
Całym sercem dziękujemy mieszkańcom powiatu płockiego za to, Ŝe nas czytają, bo bez tego nasza praca
byłaby bezcelowa.
Dokładamy zatem wszelkich starań, aby nasz kwartalnik osiągał wysoki poziom edytorski oraz docierał
do szerokiego kręgu odbiorców. Od dzisiejszego wydania będziemy publikować Biuletyn w wersji elektronicznej
na naszej stronie www.powiat.plock.pl.
Spełniając zasadniczy cel Biuletynu, jakim jest dostarczanie rzetelnej, aktualnej i wiarygodnej informacji
o wszystkim, co waŜne dla naszego samorządu mamy nadzieję nie zawieść Państwa zaufania.
Z wyrazami wdzięczności i zaproszeniem do współpracy
Redaktorzy prowadzący
Małgorzata Struzik i ElŜbieta Subotowicz
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I. O POWIECIE
Z PRAC RADY

Adam Sierocki
Przewodniczący Rady
Powiatu Płockiego

W pracach Rady Powiatu Płockiego i jej
Komisji miniony kwartał bieŜącego roku spoŜytkowany został dla omówienia spraw z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, a takŜe rehabilitacji zawodowej i zatrudniania
osób niepełnosprawnych. Problematyka ta powraca,
co roku w planie pracy Rady przede wszystkim z uwagi na jej istotne znaczenie społeczne, a takŜe uregulowania ustawowe i zapisy harmonogramów realizacji
poszczególnych programów.

O zagroŜeniach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie rozmawiają Przewodniczący Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Adam Bartosiak, Komendant Miejski Policji Jarosław
Brach i Z-ca Komendanta Miejskiego PSP Andrzej Smoleński.

Patrząc na sprawy bezpieczeństwa w powiecie płockim przez pryzmat funkcjonowania Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Płockim na podkreślenie zasługuje sprawność
i profesjonalizm działania powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy. Dobrym sprawdzianem funkcjonowania tych słuŜb są z reguły sytuacje kryzysowe, co potwierdziły wydarzenia z przełomu roku 2007/2008
w zakresie zwalczaniu ognisk grypy ptaków. Pozytywna ocena tych działań przez Komisję, jak teŜ sformułowanie przez nią wniosków na przyszłość odnośnie
zmiany uregulowań, które jednoznacznie określiłyby
sposób finansowania prowadzenia tego rodzaju akcji,
spotkały się z aprobatą Rady Powiatu. Podobnie pozostałe działania Komisji, o których mówił jej przewodniczący Starosta Płocki Michał Boszko na styczniowej
sesji, a wymienię tu m.in.:
 działania podejmowane w zakresie realizacji programu „Bezpieczne wakacje - 2008”, w ramach któ-
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rych powiatowe słuŜby przeprowadziły kontrolę
miejsc zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieŜy,
 poddanie ocenie stanu wyposaŜenia i wykształcenia słuŜb ratowniczych oraz ich roli i znaczenia
w prowadzeniu akcji ratowniczych, która wykazała, Ŝe słuŜby te są odpowiednio przygotowane
na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych,
 omówienie z początkiem roku szkolnego zagadnień
odnoszących się do bezpieczeństwa dzieci i młodzieŜy, w szczególności jeśli chodzi o szlaki komunikacyjne w pobliŜu szkół i zwrócenie uwagi
na prowadzone działania prewencyjne, zapobiegające ryzyku kolizji drogowych z udziałem uczniów,
 ocenę realizacji zadań „Programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego- Bezpieczny Powiat
Płocki”, która wykazała duŜe zaangaŜowanie realizujących go podmiotów w podejmowaniu działań
mających odciągnąć dzieci i młodzieŜ od narkomanii, chuligaństwa, alkoholizmu i skierować ich zainteresowania na sport i aktywny wypoczynek.
Przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacja lokalnego rynku pracy, dostępnego w równym stopniu
dla osób niepełnosprawnych to kolejna, trudna społecznie grupa zagadnień wymagających racjonalnych
rozwiązań. Naprzeciw tym problemom wychodzą uchwalane i systematycznie rozliczane przez Radę Powiatu
programy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu
i aktywizacji lokalnego rynku pracy, a takŜe rehabilitacji
zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Za ich pośrednictwem samorząd powiatowy stara się
kreować procesy zachodzące na rynku pracy, co nie jest
łatwym zadaniem zwłaszcza w sytuacji, gdy poziom
bezrobocia ponownie wzrasta i coraz mocniej odczuwamy skutki światowego kryzysu gospodarczego. Mam nadzieję, Ŝe trwająca w Radzie Powiatu tematyczna dyskusja zaowocuje nowymi pomysłami na przezwycięŜenie
niekorzystnych zjawisk gospodarczych, a tym samym
sprosta oczekiwaniom rynku pracy. Natomiast, jeśli chodzi o pokonywanie barier ograniczających moŜliwości
zatrudnienia osób niepełnosprawnych samorząd nasz
uchwalając program na lata 2009-2013 chce skuteczniej
oddziaływać na osoby niepełnosprawne, aby nie pozostawały bierne zawodowo, jak teŜ na środowisko pracodawców, aby przekonać je, co do potencjału i korzyści
płynących z zatrudnienia tej szczególnej grupy osób.

Z sali posiedzeń – uczestnicy XXIV sesji Rady Powiatu.
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W tym miejscu dodam, Ŝe poza rozpatrzeniem
w/w problematyki Komisje Rady pierwszy kwartał
roku przeznaczyły na analizę sytuacji w zakresie:
 moŜliwości pozyskania środków finansowych z róŜ-nych źródeł na realizację zadań statutowych powiatu,
 ochrony praw konsumentów,
 wdraŜania systemu informacji przestrzennej,
 modernizacji katastru nieruchomości,
 realizacji zadań przez Komendę Miejską Policji
oraz Komendę Miejską Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz przygotowania jednostek ochrony przeciwpoŜarowej do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,
 wyników ubiegłorocznych kontroli przeprowadzonych
w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu,
 funkcjonowania KsiąŜnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego,
 organizacyjnych i ekonomicznych aspektów
utworzenia filii (oddziałów zamiejscowych)
Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego,
 ochrony gruntów rolnych.
Wszystkie tego rodzaju sprawy podejmowane przez Radę Powiatu i jej Komisje mają swoje
umocowanie w „Kierunkach działania Zarządu
Powiatu” oraz środkach przewidzianych na rok
bieŜący w „BudŜecie Powiatu” i do tych dwóch dokumentów, uchwalonych przez Radę w połowie
grudnia 2008r., równieŜ odniosę się pokrótce.

Przewodniczący Rady Adam Sierocki w trakcie prowadzenia obrad wraz
z Wiceprzewodniczącymi – ElŜbietą Olendrzyńską i Andrzejem Mossakowskim.

W „Kierunkach” zawarte są działania zgodne
ze „Strategią Rozwoju Powiatu Płockiego do 2015 roku” oraz „Planem Rozwoju Lokalnego na lata 2004
– 2015”, a przyświeca im jeden niezmienny cel, jakim
jest zapewnienie sukcesywnego i równomiernego
rozwoju powiatu po obu stronach Wisły. Zaplanowane na ten rok działania koncentrują się na:
 tworzeniu lepszych warunków Ŝycia mieszkańców,
 aktywnej działalności prospołecznej,
 dąŜeniu do poprawy bezpieczeństwa na drogach
powiatowych.
Szansą na pomyślną realizację tych zamierzeń
jest BudŜet Powiatu, który choć nie jest na miarę naszych potrzeb i aspiracji, to jednak konsekwentnie
przybliŜa osiągnięcie wytyczonych celów. Jestem przekonany, podobnie jak większość radnych, Ŝe w tym roku
Zarząd Powiatu równieŜ podejmie skuteczne starania
o dodatkowe środki, co pozwoli na realizację kolejnych

zadań inwestycyjnych. A wypunktowany przez radnych
opozycji dług w kwocie 15,7 mln złotych znajdzie swoje
uzasadnienie w kolejnych kilometrach wyremontowanych i zmodernizowanych dróg powiatowych, w jakości
świadczonych usług przez domy pomocy społecznej,
poprawie warunków edukacji młodzieŜy, łagodzeniu
skutków bezrobocia, itp.
Sesje Rady Powiatu są miejscem spotkań
z osobami szczególnie zasłuŜonymi dla powiatu. Tym
razem gościliśmy na sesji styczniowej osoby szczególnie zasłuŜone dla rozwoju kultury i promocji naszego regionu, co zostało zauwaŜone i docenione
przez Kapitułę IX edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Przypomnę, Ŝe Nagroda
Marszałka to jedno z najbardziej prestiŜowych wyróŜnień na Mazowszu. Przyznawana jest od 1999 r. za najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki,
organizacji Ŝycia społecznego i gospodarczego. Celem
nagrody jest uhonorowanie osób, które promują województwo mazowieckie, przyczyniają się do rozwoju
regionu, jak równieŜ umacniają jego toŜsamość kulturową. Do grona laureatów Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego dołączyły osoby związane
z powiatem płockim silnymi więzami rodzinnymi
i zawodowymi, gdyŜ stąd wywodzą się, mieszkają tu,
pracują i czerpią inspirację do swej twórczości. Tymi
osobami są:
• Pan Alojzy Balcerzak, którego kandydaturę zgłosiła Rada Powiatu.
Kapituła Nagrody doceniła to, Ŝe jest aktywnym uczestnikiem Ŝycia artystycznego oraz animatorem kultury
na Mazowszu, który niestrudzenie, z wielką wyobraźnią
i odwagą inicjuje działania oŜywiające kulturalnie Mazowsze, a propagując sztukę współczesną wpływa na podnoszenie świadomości kulturalnej mieszkańców regionu.
• a takŜe Pan Jerzy Kopczyński z gm. Staroźreby,
którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej, a Kapituła Nagrody doceniła za aktywne uczestnictwo w Ŝyciu społecznym i kulturalnym,
jako poetę – laureata wielu ogólnopolskich konkursów,
działacza i aktora teatru wiejskiego, rzeźbiarza ludowego
i publicystę, współpracującego z wieloma muzeami
i skansenami w Polsce, współzałoŜyciela Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.
Dodam, Ŝe w tej twórczości artysty znaczącą rolę wypełnia Ŝona Pani Maria Kopczyńska, której domeną jest
nadawanie braw rzeźbom, jakie powstają w małym, rodzinnym ośrodku rzeźbiarskim Państwa Kopczyńskich.
Sadzę, Ŝe nie pozostaje nam nic innego, jak cieszyć się
tym, iŜ były to ze wszech miar trafne kandydatury i pogratulować naszym artystom odniesionego sukcesu oraz
Ŝyczyć im pomyślnej realizacji kolejnych, równie imponujących przedsięwzięć artystycznych i społecznych.
Natomiast podczas marcowej sesji Rady Powiatu podziękowaliśmy za wieloletnią i niezwykle
cenną współpracę dyrektorom wydziałów Starostwa
Powiatowego i jednostek organizacyjnych, którzy
z początkiem tego miesiąca dołączyli do grona emerytów - Pani Natalii Kalinowskiej-Witek z Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie, Panu Stanisławowi śuStrona nr 7
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rańskiemu z Wydziału Architektury i Budownictwa
oraz Panu Feliksowi Wrzosek z Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami. Sądzę, Ŝe na długo
pozostaną w naszej Ŝyczliwej pamięci, jako wysokiej
klasy specjaliści, o szerokich horyzontach myślowych,
otwarci na sprawy społeczne oraz zabiegający
o zrównowaŜony rozwój gospodarczy powiatu.

NIEKTÓRE UCHWAŁY RADY POWIATU
podjęte na sesji w dniu 17 grudnia 2008 r.
1) uchwała nr 171/XXII/2008 w sprawie przyjęcia „Kierunków działania Zarządu Powiatu w Płocku na 2009 rok” ,
2) uchwała nr 172/XXII/2008 w sprawie budŜetu powiatu
płockiego na 2009 rok ,
3) uchwała nr 173/XXII/2008 w sprawie uchwalenia
„Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Płockim na lata 2008-2013”,
4) uchwała nr 176/XXII/2008 w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku
oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków,
5) uchwała nr 177/XXII/2008 w sprawie zatwierdzenia „Ze-stawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.”,
6) uchwała nr 178/XXII/2008 w sprawie wyraŜenia zgody
na przystąpienie do projektu „Przyspieszenie wzrostu
konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez
budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki
opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych
baz wiedzy o Mazowszu” finansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013,
7) uchwała nr 179/XXII/2008 w sprawie wyraŜenia zgody na
przystąpienie do projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20072013,
8) uchwała nr 180/XXII/2008 w sprawie przyjęcia Ramowego planu pracy sesyjnej Rady Powiatu w Płocku
na 2009 rok,
9) uchwała nr 181/XXII/2008 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Płocku na 2009 rok,
10) uchwała nr 182/XXII/2008 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Płocku na 2009 rok,
11) uchwała nr 183/XXII/2008 zmieniająca uchwałę nr
123/XV/2008 z dnia 26 marca 2008 r., uchwałę nr
142/XVII/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. i uchwałę nr
165/XX/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. Rady Powiatu
w Płocku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008 na rehabilitację zawodową i
społeczną osób niepełnosprawnych w powiecie płockim.
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podjęte na sesji w dniu 28 stycznia 2009 r.
1) uchwała nr 184/XXIII/2009 w sprawie poparcia działań Gminy Łąck zmierzających do pozyskania nieruchomości Skarbu Państwa,
2) uchwała nr 188/XXIII/2009 w sprawie zmiany uchwały
Nr 217/XXV/2005 Rady Powiatu w Płocku z dnia
29 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia najniŜszego
wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli
punktowych rozpiętości kategorii zaszeregowania
w jednostkach organizacyjnych powiatu płockiego.

podjęte na sesji w dniu 25 marca 2009 r.
1) uchwała nr 189/XXIV/2009 w sprawie przyjęcia
„Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku
z realizacji zadań w 2008 roku”,
2) uchwała nr 190/XXIV/2009 w sprawie przyjęcia
„Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku
z realizacji w 2008 roku Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku
Pracy na lata 2008 – 2010”,
3) uchwała nr 191/XXIV/2009 w sprawie przyjęcia do real-i
zacji „Powiatowego programu działania na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej
i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2009 – 2013”,
4) uchwała nr 194/XXIV/2009 w sprawie zmiany „Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.”
5) uchwała nr 195/XXIV/2009 w sprawie określenia zasad
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku
2009 na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w powiecie płockim,
6) uchwała nr 196/XXIV/2009 w sprawie wyraŜenia zgody
na realizację projektu pod nazwą „Rozbudowa Domu
Pomocy Społecznej im. Bł. Arc .J. A. Nowowiejskiego
w Brwilnie” w ramach środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet VII, Działanie 7.3 „Infrastruktura
słuŜąca pomocy społecznej”,
7) uchwała nr 198/XXIV/2009 w sprawie wyraŜenia poparcia dla działań mieszkańców powiatu płockiego zabiegających o dokończenie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 559 w miejscowości Sikórz,
8) uchwała nr 199/XXIV/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie
ustanowienia medalu „ZasłuŜony dla Powiatu Płockiego”,

Komisja Uchwał i Wniosków w trakcie pracy; od lewej: Apolinary Gruszczyński, Piotr Kwiatkowski, Andrzej Kuliński.
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Uchwała nr 198/ XXIV/ 2009
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 25 marca 2009r.

Uchwała nr 199/ XXIV/ 2009
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 25 marca 2009r.

w sprawie wyraŜenia poparcia dla działań mieszkańców
powiatu płockiego zabiegających o dokończenie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 559 w miejscowości Sikórz.
Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 4 pkt 15
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1592 z późn.
zm.) Rada Powiatu w Płocku uchwala, co następuje:
§1
Mając na uwadze poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach
przebiegających przez teren powiatu płockiego uznaje się
za słuszne wyraŜenie poparcia dla działań mieszkańców
powiatu płockiego zabiegających o dokończenie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 559 w miejscowości Sikórz
zgodnie z pismem wysłanym do Marszałka Województwa
Mazowieckiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Rada Powiatu zwraca się do Zarządu Województwa Mazowieckiego z prośbą o umieszczenie tego zadania drogowego
w najbliŜszych planach inwestycyjnych.
§2
Uchwałę przekazuje się:
- Marszałkowi Województwa Mazowieckiego,
- Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich,
- Radzie Gminy Brudzeń DuŜy,
- Wójtowi Gminy Brudzeń DuŜy.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
w Płocku.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Adam Sierocki
Uzasadnienie
Do zadań zgodnych z kierunkami działania Zarządu
i Rady Powiatu naleŜy równieŜ bezpieczeństwo mieszkańców
na drogach przebiegających przez nasz Powiat Płocki.
W nawiązaniu do pisma mieszkańców dotyczącego
przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 559 w miejscowości Sikórz, od ronda w kierunku Lipna na odcinku
około 600m uwaŜamy, Ŝe działanie to jest słuszne.
Na w/w odcinku drogi codziennie dochodzi do naraŜenia zdrowia i Ŝycia osób kierujących się na cmentarz
w celu odwiedzenia grobów najbliŜszych.
Miejscowość Sikórz zamieszkuje pond 900 mieszkańców, natomiast Parafia liczy około 2500 osób i często
przemieszczające się kondukty pogrzebowe od kościoła
na cmentarz blokują ruch pojazdów o bardzo duŜej częstotliwości ruchu na wspomnianym odcinku drogi.
Zwracamy się z prośbą do Pana Marszałka Województwa Mazowieckiego, jak równieŜ do Pana Dyrektora
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o przychylne
rozpatrzenie prośby mieszkańców Sikorza, okolicznych
miejscowości i duŜej liczby kierowców z całej Polski przejeŜdŜających wspomnianą drogą wojewódzką.

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 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; zm. Z 2007 r.
Dz. U. Nr 173, poz. 1218), 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” w § 2 po słowach „Powiatu Płockiego” w miejsce kropki stawia się przecinek i dodaje się:
„przy uwzględnieniu zasad zawartych w Kryteriach oceny
wniosków o przyznanie Medalu „ZasłuŜony dla Powiatu Płockiego” stanowiących załącznik Nr 1 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”.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Adam Sierocki
Załącznik Nr 1
do Uchwały nr 199/XXIV/2009 Rady Powiatu w Płocku
z dnia 25 marca 2009r.

Kryteria oceny wniosków o przyznanie Medalu
„ZasłuŜony dla Powiatu Płockiego”
1.

Obszar działalności samorządowej:
1) podejmowane inicjatywy i ich znaczenie dla Powiatu,
2) znaczące osiągnięcia i wyróŜnienia.
2. Obszar działalności gospodarczej:
1) znaczenie przedsiębiorstwa dla rozwoju powiatu:
- efektywność społeczna z uwzględnieniem współdziałania z samorządami, wspieranie działalności w organizacjach społecznych,
- perspektywiczny wpływ przedsiębiorstwa na rozwój
powiatu i społeczności lokalnej,
2) osiągnięcia i działania proekologiczne,
3) znaczące osiągnięcia i wyróŜnienia.
3. Obszar działalności społecznej:
1) uczestnictwo w pracach organizacji społecznych,
2) podejmowane inicjatywy społeczne i ich efekty,
3) znaczące osiągnięcia i wyróŜnienia.
4. Obszar działalności kulturalno-oświatowej i sportowej
1) pielęgnowanie poczucia polskiej toŜsamości narodowej oraz przygotowanie do aktywnego wypełniania
obowiązków obywatelskich,
2) kreowanie postawy aktywnego udziału w Ŝyciu kulturalnym poprzez inspirowanie, organizowanie i sponsorowanie wydarzeń i imprez kulturalnych,
3) znaczące osiągnięcia i wyróŜnienia.
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BIULETYN SAMORZĄDOWY
DZIESIĄTE URODZINY POWIATU
PŁOCKIEGO

Michał Boszko
Starosta Płocki

1 stycznia 2009 roku minęło 10 lat od reformy
administracyjnej, która przywróciła powiaty.
Przygotowana przez rząd Jerzego Buzka reforma administracyjna weszła w Ŝycie 1 stycznia 1999 roku i wprowadziła trzystopniową strukturę podziału terytorialnego. Oprócz województw, które miały mieć charakter rządowo-samorządowy i istniejących od 1990 roku gmin, wprowadzono szczebel powiatowy.
Początkowo w Polsce było 308 powiatów,
tzw. „ziemskich” oraz 65 miast na prawach powiatu
nazywanych „powiatami grodzkimi”. Obecnie jest 314
powiatów ziemskich.
To dziesięciolecie stanowi dziejowy przełom
w historii naszego kraju. Weszliśmy w nowe 21 milenium, mija w tym roku 5 lat naszego członkostwa
w Unii Europejskiej, obchodziliśmy 20 rocznicę Okrągłego Stołu i 10-tą od wejścia w struktury NATO.
Pierwsza dekada samorządu powiatowego
w Płocku przechodzi dziś do historii.
Wspominam ten czas z sentymentem. 10 lat
temu przyszło nam poŜegnać się ze statusem województwa płockiego i zmierzyć się z nowym wyzwaniem, tworzeniem na nowo, po prawie ćwierć wieku,
struktury powiatu płockiego.
Pamiętam ten trudny czas zabiegania o finanse
powiatu, siedzibę, tworzenie aktów normatywnych, powołania kadry Starostwa, tworzenia warunków lokalowych i organizacyjnych, aby od 1 stycznia 1999 roku
rozpocząć sprawnie wypełniać statutowe obowiązki
samorządu powiatowego.
Pamiętam, jakby to działo się wczoraj, a minęło 10 lat, pełnych trudów rozwiązywania najrozmaitszych problemów, realizowania waŜnych dla mieszkańców powiatu zadań, inicjowania śmiałych przedsięwzięć słuŜących rozwojowi gospodarczemu i społecznemu Ziemi Płockiej.
W listopadzie 1998 roku wybraliśmy Przewodniczącego Rady Powiatu, a 17 grudnia tegoŜ roku Starostę i Zarząd Powiatu. I chociaŜ obok 8 radnych pełniących zaszczytny mandat radnego nieprzerwanie przez
minione lata dołączają nowi, to jednak wszyscy zgodnie
podejmujemy pracę zmierzającą do poprawy jakości Ŝycia wszystkich mieszkańców – naszych wyborców.
Podejmując od początku 1999 roku trud tworzenia
naszej struktury samorządu powiatowego mieliśmy
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tyleŜ obaw, ile nadziei i wiary w pomyślność realizacji
celów ustawowo nam przypisanych. Dziś, sprawując
urząd Gospodarza Powiatu Płockiego widzę, jak długą
przeszliśmy drogę pracując na rzecz rozwoju naszej
Ziemi Płockiej. Mam satysfakcję, Ŝe wiele zdołaliśmy
zrobić, aby zjednoczyć naszą lokalną społeczność wokół
realizacji najwaŜniejszych spraw.
Jednym z najwaŜniejszych zadań było rozwiązywanie problemów bezrobocia na terenie powiatu płockiego. Dla porównania stopa bezrobocia
od 2000 roku wynosząca 19,9% wzrastała, w 2003 roku osiągnęła rekordowo wysoki poziom aŜ 31,5%.
Poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy zapoczątkował rok 2004. Na koniec 2008 roku stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 15,7%.
Wpływ na korzystne zmiany na lokalnym rynku pracy miało pozyskiwanie coraz większych środków na finansowanie programów na rzecz aktywnego
przeciwdziałania bezrobociu z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zwiększające się z roku na rok środki przełoŜyły się na wzrost liczby aktywizowanych bezrobotnych z powiatu płockiego.
W tym 10-leciu byliśmy inicjatorami i współu
zestnikami wszelkiego rodzaju przedsięwzięć oŜywienia lokalnego: takich jak.: „Płockie Targi Pracy”, „Płockie
Targi Pracy Osób Niepełnosprawnych”, „Ogólnopolskie
Targi Pracy Ochotniczych Hufców Pracy”, „Wakacyjna
Giełda Pracy”, „MłodzieŜowe Europejskie Targi Pracy”.

Podczas otwarcia XIII Płockich Targów Pracy z udziałem Wicemarszałka
Woj. Mazowieckiego Stefana Kotlewskiego, Członka Zarządu Powiatu
Tomasza Dudy, Kierownika Delegatury w Płocku MUW Andrzeja Dwojnycha, Dyrektora Woj. Urzędu Pracy O/Płocka Piotra Dyśkiewicza,
Dyrektora PUP Iwony Sierockiej wraz z Zastępcą Małgorzatą Bombalicką.

Ogromną wagę przywiązujemy do współpracy
z pracodawcami oraz niepublicznymi instytucjami
rynku pracy. Ma to swój wyraz w zwiększającej się
liczbie podmiotów gospodarczych.
10 lat Samorządu Powiatowego w Płocku
w zakresie drogownictwa upłynęło w atmosferze satysfakcji z dobrze wykorzystanych moŜliwości pozyskiwania środków finansowych ze wszystkich zewnętrznych źródeł do realizacji zamierzeń drogowych
w celu poprawy stanu dróg i zapewnieniu bezpieczeństwa uŜytkowników dróg.
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Podjęto szereg strategicznych decyzji, które
miały szczególne znaczenie dla rozwoju infrastruktury
drogowej w naszym powiecie.
W 1999 r. w wyniku reformy administracji publicznej nowo powstały Powiat Płocki przejął 830 km
dróg. Często drogi te nie spełniały ustawowych kryteriów wymaganych dla kategorii dróg powiatowych
i były jedynie drogami lokalnymi.
W uzgodnieniu z gminami dokonaliśmy przekwalifikowania blisko 80 km dróg na drogi kategorii gminnej.
W latach 2001 – 2002 przebudowę dróg realizowano w oparciu o środki finansowe pochodzące
z emisji obligacji komunalnych powiatu.
W następnych latach kontynuowaliśmy modernizację dróg z wykorzystaniem środków przedakcesyjnych i strukturalnych pochodzących z Unii Europejskiej.
Dodatkowym źródłem zasilania inwestycji
drogowych stał się Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza uruchomiony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Przebudowana droga powiatowa Nr 2963W Kępa Polska-PodgórzeRakowo-Wyszogród w m. Rakowo.

Na dofinansowanie robót drogowych trzykrotnie uzyskaliśmy dofinansowanie z rezerwy Ministra Finansów,
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Gospodarki
Wodnej a takŜe PKN „Orlen” i Spółki „AUREPIO”
z Warszawy.
Podstawą jednakŜe naszych wszystkich działań
była znakomita współpraca z gminami zarówno na etapie planowania jak równieŜ realizacji. Gminy aktywnie
włączały się we współfinansowanie naszych inwestycji,
a to pozwalało rozszerzyć zakres planowanych robót.
Łącznie z gminami realizowany jest takŜe program budowy chodników, co w zdecydowany sposób poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu.
Podstawą polityki ekologicznej powiatu płockiego w minionym 10-leciu była „Strategia rozwoju
powiatu płockiego do 2015 r.”, „Program zrównowaŜonego rozwoju oraz ochrony środowiska w powiecie płockim na lata 1999 – 2002” oraz „Program
ochrony środowiska wraz z planem gospodarki
odpadami w powiecie płockim do 2010 r.” Te trzy
dokumenty wyznaczały ramy działań Zarządu Powiatu

i Starosty Płockiego na rzecz poprawy stanu środowiska przyrodniczego i ochrony jego zasobów.
W wyniku dziesięcioletnich działań samorządu
powiatowego osiągnięto znaczącą poprawę jakości środowiska w powiecie płockim. Uzyskane na przestrzeni
minionych lat efekty stały się wymierne i wyraźnie
odczuwalne. Za całokształt działań na rzecz ochrony
środowiska Starostwo Powiatowe otrzymało dwukrotnie tytuł: Promotora
Ekologii, a w styczniu
2007 r. zaszczytny tytuł
„Mecenasa Polskiej Ekologii”. Zostaliśmy równieŜ laureatem konkursu
„Zielony Laur.
Sukcesy w ochronie środowiska to takŜe
dowód profesjonalnego
zarządzania środowiskiem
w powiecie płockim.
Dumni jesteśmy
z faktu, Ŝe mieszkańcy
powiatu coraz aktywniej
włączają się do działań na rzecz środowiska. Inwestorzy i przedsiębiorcy wprowadzają nowoczesne technologie chroniące środowisko.
Wyniki monitoringu środowiskowego potwierdzają, Ŝe mimo wzrostu industrializacji i urbanizacji
terenów wiejskich, systematycznie poprawia się stan
środowiska w powiecie płockim. Zmniejszyła się emisja zanieczyszczeń substancji do powietrza, emisja hałasu, racjonalniej gospodaruje się wodą, chronione
są wody powierzchniowe i podziemne. Eksploatacja
złóŜ kopalin na terenie powiatu płockiego odbywa się
w sposób gospodarczo uzasadniony, przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku.
Dzięki naszej determinacji na rzecz wzmocnienia działalności spółek wodnych, powiat płocki stał
się pod tym względem wzorem do naśladowania przez
inne powiaty w kraju. Nasze inicjatywy i zaangaŜowanie zostały wyróŜnione „Złotym Medalem Za Zasługi dla Spółek Wodnych”, przyznanym przez Krajowy
Związek Spółek Wodnych.
W zakresie nadzoru nad lasami prywatnymi
odnotowano wielki postęp w kulturze prowadzenia
gospodarki leśnej i upraw leśnych. Jest to zasługa słuŜby leśnej powiatu, która profesjonalnie doradza rolnikom jak dbać o drzewostany leśne i zakładać nowe uprawy. W okresie tego dziesięciolecia przybyło w powiecie ponad 400 ha lasów.
Dumni jesteśmy z podejmowanych działań o charakterze
regionalnym, wśród których wyróŜnić naleŜy realizację
porozumienia w sprawie renaturyzacji jezior łąckich.
Powiat płocki jest liderem w województwie
mazowieckim w działaniach regionalnych na rzecz
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edukacji ekologicznej społeczeństwa. DuŜym zainteresowaniem cieszą się organizowane na wysokim poziomie szkolenia, konferencje, konkursy, imprezy
ekologiczne, kampanie wydawnicze i filmy. Coroczne
obchody „Powiatowego Dnia Ziemi” w Słubicach,
Światowego Dnia Ochrony Środowiska oraz akcje
„Sprzątania Świata” wpisały się na trwale w kalendarz
imprez ekologicznych powiatu.

Mieszkańcy Słubic i powiatu, goście i gospodarze Powiatowego Dnia Ziemi;
od lewej: J. Ciatek – Wicestarosta, A. Sierocki- Przewodniczący Rady Powiatu,
M. Boszko – Starosta Płocki, A. Struzik – Marszałek Woj. Mazowieckiego,
E. Smulewicz – Senator RP, A. Stachowicz – Przewodniczący Zarządu Powiatu
Płockiego Platformy Obywatelskiej RP w Płocku.

JuŜ na początku I kadencji wspólnymi siłami
kadry powiatu oraz włodarzy naszych 15 miast
i gmin opracowaliśmy Strategię rozwoju powiatu
do 2015 roku. Wyznaczona w niej misja „O lepszą jakość Ŝycia mieszkańców poprzez wielostronny, bezpieczny i społecznie akceptowany rozwój” jest od 2001
roku wciąŜ aktualna i konsekwentnie realizowana.
Kulminacją naszych działań i najgorętszym okresem wzmoŜonego wysiłku na rzecz realizacji Strategii
był czas przygotowań do akcesji w struktury Unii Europejskiej i dostosowanie do standardów unijnych. Był
to czas wielkiej niepewności i wątpliwości w prawdziwość zapowiadanych korzyści. Dziś juŜ wiemy,
Ŝe członkostwo we Wspólnocie Europejskiej pobudziło
aktywność samorządów, przedsiębiorców i rolników
do unowocześniania gospodarstw rolnych, wprowadzenia nowych technologii, rozbudowy infrastrukturalnej
i rozwoju obszarów wiejskich.
W sytuacjach trudnych dla rolnictwa Zarząd
występował z propozycjami podjęcia stosownych uchwał, by w ten sposób zwrócić uwagę na problem odpowiednim władzom. Przykładem mogą być uchwały
dotyczące: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, Cukrowni Mała Wieś, propozycji
finansowania Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.
Z ogólnego rolniczego charakteru powiatu wyróŜniamy obszar dominującej produkcji rolnej zlokalizowanego w północno-wschodniej części powiatu, natomiast obszary połoŜone wzdłuŜ Wisły i Skrwy Prawej to tereny o niŜszych klasach gleb, zróŜnicowane
krajobrazowo o atrakcyjnym potencjale przyrodniczorekreacyjnym. W rolniczo-przyrodnicze struktury barStrona nr 12

dzo dynamicznie wnika urbanizacja gmin wokół miasta Płocka, zmieniając typowy krajobraz rolniczy
w podmiejskie strefy koncentrujące się wokół Płocka.
Okresowe oceny zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym przyjmowane przez Zarząd Powiatu
i analizy ruchu budowlanego wskazują na olbrzymie
potrzeby prorozwojowego zagospodarowania obszarów wiejskich. Nasze budownictwo podlega wciąŜ
zmieniającym się uwarunkowaniom, uzaleŜnionym
od sytuacji ekonomicznej inwestorów, trendów budowlanych, a od kilku lat, od pomocy UE. Corocznie wydajemy ok. 1 500 pozwoleń na budowę.
Wzrasta budownictwo inwentarskie, które dobrze
słuŜy unowocześnianiu produkcji rolnej.
Na budownictwo mieszkaniowe duŜy wpływ mają
naturalne walory terenu (jeziora, lasy, strugi, stosowne odległości od wielkomiejskiego zgiełku i tras tranzytowych).
Najwięcej inwestorów obiektów budowlanych
wybrało gminę Bielsk, a w dalszej kolejności: Starą
Białą, Słupno, Drobin, Radzanowo, Łąck, Brudzeń
DuŜy i Bodzanów. Najwięcej, z obiektów produkcyjnych dotyczy produkcji metalowej, przemysłu rolnospoŜywczego, w mniejszym zakresie: budownictwa
i przetwórstwa chemicznego.

Obszary wiejskie wokół Płocka cieszą się ogromnym zainteresowaniem
prywatnych inwestorów w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Szczycimy się skutecznością pozyskiwania
środków wspólnotowych.
W minionym okresie ze wsparcia UE samorządy powiatu płockiego wykorzystały blisko 44 mln zł.,
z czego: 21 mln zł. trafiło do jednostek powiatowych,
a ponad 23 mln do samorządów gminnych.
Największa ilość środków unijnych została
wykorzystana na walkę z bezrobociem – 14 mln zł.,
a prawie 3 mln zł. wykorzystano na modernizacje
i remont dróg powiatowych. Na pomoc stypendialną
dla uczniów wykorzystano 1,35 mln zł.
Z ogólnej kwoty środków unijnych, które trafiły
do gmin, 22,3 mln to środki skierowane na projekty inwestycyjne, z czego największy udział mają zadania kanalizacyjne, modernizacja dróg gminnych, rozbudowa
i modernizacja szkół oraz budowa sieci wodociągowych.
Jesteśmy dumni, Ŝe konkursie „Mazowiecki
Powiat Roku 2008” Powiat Płocki uzyskał drugie
miejsce i srebrną statuetkę oraz tytuł „Mazowiecki
Powiat Roku 2008”.
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Wysoko oceniono nas za wyniki ekonomiczne,
jakość zarządzania, za podejmowanie działań na rzecz
pomocy rodzinie i niepełnosprawnym, skuteczną walkę z bezrobociem oraz dbałość o edukację.
Warto przypomnieć, Ŝe na początku tej kadencji
zostaliśmy uhonorowani tytułem „Powiat otwarty
na fundusze strukturalne”, dzięki aktywności i skuteczności w pozyskiwaniu funduszy na rozwój powiatu.
Pomoc społeczna wraz rehabilitacją osób niepełnosprawnych naleŜy w naszym powiecie do jednej
z najszerszych dziedzin Ŝycia społecznego i obejmuje
funkcjonowanie sześciu domów pomocy społecznej.
Przyjęte przez Zarząd i Radę Powiatu programy dotyczące wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy dzieciom, aktywnej integracji, słuŜą rozwiązywaniu problemów społecznych.
W okresie 10-ciu minionych lat powiat zabezpieczył opiekę i wychowanie dla 385 dzieci w zastępczych formach opieki, jednocześnie ograniczając liczbę dzieci przebywających w placówkach z 64 do 21.
Zorganizowaliśmy dla mieszkańców powiatu poradnictwo rodzinne, prawne i psychologiczne.
W tym okresie przyjęto do domów pomocy społecznej powiatu płockiego 936 osób.
Przeprowadziliśmy szereg prac inwestycyjnych i modernizacyjnych w domach pomocy społecznej w celu
osiągnięcia wymaganych standardów:
We wszystkich domach zlikwidowano istniejące bariery architektoniczne poprzez zamontowanie wind
osobowych, nowych podjazdów i modernizacji ciągów
komunikacyjnych dla niepełnosprawnych fizycznie.
W ramach „Programu wyrównywania róŜnic między regionami i likwidacji barier” zakupiliśmy pięć mikrobusów 9-cio miejscowych i autobus
20-to osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych.
Ponadto dla wszystkich domów ze środków własnych
powiatu zakupiliśmy 6 nowych samochodów.
W ramach otrzymanych środków z PFRON indywidualną pomoc w omawianym dziesięcioleciu otrzymało 6915 osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 5.740.148 zł.
Pozyskaliśmy dodatkowe środki finansowe
w wysokości ponad 7 mln. zł. z budŜetu Wojewody
Mazowieckiego i PFRON.
Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego otrzymaliśmy blisko 1 mln zł., na remonty i modernizację dps-ów oraz budowę oczyszczalni ścieków.
WdraŜając w Ŝycie zapisy ustawy o zarządzaniu kryzysowym, powołaliśmy Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, aktywnie uczestniczący w realizacji przedsięwzięć związanych z zapobieganiem
sytuacjom kryzysowym, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru. Opracowano Powiatowy i Gminne Plany Reago-

wania Kryzysowego. Utworzono funkcjonujące całą
dobę Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Trudnym doświadczeniem były działania
związane z ptasią grypą, która wystąpiła na terenie
naszego powiatu na przełomie 2007/2008 roku.
Usuwanie skutków grypy ptaków pociągnęło
za sobą wysokie koszty.
W okresie 10 lat moŜemy poszczycić się inwestycjami, które wpłynęły znacząco na poprawę stanu
bazy lokalowej naszych szkół ponadgimnazjalnych.
Wybudowaliśmy kotłownie olejowe dla potrzeb Zespołów Szkół w Wyszogrodzie i Płocku.
Przeprowadziliśmy termomodernizację budynku internatu Zespołu Szkół w Gąbinie oraz budynku
Zespołu Szkół w Wyszogrodzie, a były internat w Gąbinie zaadaptowaliśmy na cele dydaktyczne. Zakończyliśmy budowę łącznika internatu i segmentu AKś
w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku.
W ramach środków PAOW oraz dochodów
włąsnych zmodernizowaliśmy bazę lokalową Zespołu
Szkół Specjalnych w Goślicach.
WaŜnym osiągnięciem w końcu ubiegłego roku było oddanie do uŜytku kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół
im. L. Bergerowej w Płocku, w ramach realizacji programu „Moje boisko - Orlik 2012”.

W ramach pomocy udzielanej samorządom
współfinansowaliśmy budowę hali sportowej dla Zespołu Szkół w Wyszogrodzie.
NaleŜy podkreślić, Ŝe większość zadań inwestycyjnych realizowaliśmy korzystając z pomocy finansowej Samorządu Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budŜetu państwa.
Dzięki podjętym działaniom w ramach programu Ministra Edukacji Narodowej kaŜda nasza szkoła
ponadgimnazjalna posiada pracownię internetową
i centrum multimedialne. Największe nasze szkoły
posiadają juŜ po trzy pracownie komputerowe.
Wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
finansowaliśmy zakup środków dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół im. Leokadii
Bergerowej w Płocku oraz Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie.
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym na terenie powiatu płockiego została utworzona
sieć szkół umoŜliwiająca dokonanie właściwego wyboru typu szkoły oraz zaspokojenie ambicji zawodowych ludzi młodych. Przy planowaniu sieci szkół nie
zapomnieliśmy o uczniach niepełnosprawnych. Został
utworzony Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach,
w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna oraz Gimnazjum Specjalne.
Nasza oferta edukacyjna co roku umoŜliwiała
nie tylko młodzieŜy, ale równieŜ osobom dorosłym
zdobywanie, uzupełnianie i podnoszenie poziomu wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych.
Doceniając znaczenie doradztwa zawodowego
dofinansowaliśmy utworzenie Szkolnego Klubu Aktywizacji Zawodowej i Kreatywności „SKAZiK”
w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie,
którego priorytetowym zadaniem jest udzielanie uczniom profesjonalnej pomocy w wyborze ścieŜki edukacyjnej i zawodowej w perspektywie zatrudnienia
na wciąŜ zmieniającym się rynku pracy.
Realizując cele polityki społecznej kontynuowaliśmy ustanowione Stypendium Starosty Płockiego, finansowane z budŜetu powiatu dla młodzieŜy szczególnie uzdolnionej pochodzącej z rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Problem wyrównywania szans edukacyjnych
dla młodzieŜy z rodzin o niskim statusie materialnym
był postrzegany przez samorząd powiatu płockiego nie
tylko jako pomoc socjalna rodzinie, lecz z perspektywy kreowania kapitału ludzkiego, który przecieŜ decyduje o rozwoju społeczno- gospodarczym regionu.
W związku z powyŜszym realizując cele polityki społecznej kontynuowano wypłatę Stypendium Starosty
Płockiego finansowanego z budŜetu powiatu dla młodzieŜy szczególnie uzdolnionej pochodzącej z rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
W roku szkolnym i akademickim 2004/2005,
2005/2006 oraz 2006/2007 realizowaliśmy program
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytetu 2
– Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach „Stypendium Twoją Szansą” Celem działania
programu było podniesienie dostępu do kształcenia
na poziomie ponadgimnazjalnymi wyŜszym.
Osiągnięcia Powiatu Płockiego w zakresie kreowania polityki oświatowej zostały docenione.
W 2005 roku zwycięŜyliśmy w konkursie
pn. „Samorząd przyjazny oświacie”.
W 2007 roku zwycięŜyliśmy w Ogólnopolskim
Konkursie Samorząd na „6” w Województwie Mazowieckim.
W Strategii Rozwoju Powiatu Płockiego
do 2015 roku załoŜyliśmy pielęgnowanie polskości
oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej
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i kulturowej Ziemi Płockiej, a takŜe rozwijanie toŜsamości lokalnej i historycznej. Te priorytety i załoŜenia
są kontynuacją rozpoczętych od początku istnienia
powiatu inicjatyw, takich jak: DoŜynki Powiatu Płockiego, Dzień Samorządu Terytorialnego, Przegląd Orkiestr Dętych oraz Zespołów i Kapel Ludowych,
Dzień Ziemi, w tym Konkurs Piosenki Ekologicznej,
Giełda Rolnicza i wiele konkursów, które wzbogacane
były tematyką z zakresu edukacji, profilaktyki zdrowotnej i bezpieczeństwa.

W 2006 roku DoŜynki Powiatu Płockiego połączone były z Diecezjalnymi i
Wojewódzkimi w Wyszogrodzie

Kultywowaliśmy tradycję organizacji Konkursu
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza.
Kadra powiatu płockiego nieustannie
wspiera działania kulturalne wynikające z potrzeb
społeczeństwa. W oparciu o wieloletnie doświadczenia wiemy, Ŝe największym zainteresowaniem cieszą
się imprezy plenerowe integrujące społeczność lokalną
oraz promującą uroki gmin naszego powiatu jak równieŜ popularyzację i upowszechnianie sportu wśród
dzieci i młodzieŜy m.in. Regaty śeglarskie, Festyny,
Turnieje, które pozwalają na aktywne uczestnictwo.
Jednak największym sukcesem naszego udziału jest
pomoc w reaktywowaniu kolejnych gminnych ośrodków kultury i orkiestr dętych oraz tworzenie nowych.

Z roku na rok rośnie liczba załóg podczas dorocznych Regat śeglarskich w Nowym Duninowie.

Budowa w 1999 roku nowych struktur administracyjnych wymagała poza, podstawami formalno
– prawnymi, takŜe działań organizacyjno – technicznych
dla stworzenia niezbędnej bazy materialnej, a przede
wszystkim bazy lokalowej, potrzebnej do realizacji zadań statutowych przez Starostwo Powiatowe.
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Na przestrzeni minionych dziesięciu lat prace
realizowane były etapami, a ich zakres w poszczególnych latach warunkowany był posiadanymi środkami
finansowymi. Przede wszystkim były to środki budŜetowe dotacje Wojewody Mazowieckiego oraz z poŜyczki udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w części umarzanych.
Wyremontowaliśmy wszystkie pomieszczenia
biurowe, korytarze, hole, dzięki czemu otrzymały one
nowy, estetyczny i nowoczesny wygląd.
Wykonaliśmy termomodernizację i nową elewację budynku. Zmieniliśmy w części bryłę obiektu poprzez
częściową jego nadbudowę oraz zmodernizowaliśmy
wejście główne. Wybudowaliśmy parking oraz uporządkowaliśmy tereny zielone wokół budynku.
DuŜy nacisk połoŜony został w tym okresie
na podniesienie poziomu informatyzacji pracy. Temu
celowi słuŜy właśnie sieć komputerowa, dzięki czemu
pracownicy uzyskali dostęp do Internetu i moŜna było
wprowadzić w Starostwie system Elektronicznego
Obiegu Dokumentów i Elektronicznej Obsługi Obywatela w ramach realizowanego projektu „Mazowiecki
System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów”.
Przy stałym poziomie zatrudnienia nastąpił
znaczny wzrost ilości załatwianych spraw w Starostwie
i jednostkach organizacyjnych powiatu. Od 36 tys. w roku 1999 (średnio dziennie ok. 140) do 170 tys. w ostatnich latach (średnio dziennie ok. 680). Z troską podchodzimy do problematyki szkoleń. Podnoszenie kwalifikacji pracowników uznajemy za jeden z waŜniejszych celów, przyświecających doskonaleniu obsługi
interesantów. Mając na uwadze prawidłowy rozwój
i funkcjonowanie całego powiatu płockiego, umoŜliwiamy pracownikom i kadrze Starostwa korzystanie z róŜnych form szkoleń organizowanych przez wyspecjalizowane instytucje. Średnio rocznie ponad 100 osób korzysta z dopełnienia posiadanej wiedzy w zakresie stosowania nowo wprowadzanych przepisów.
W celu ciągłego doskonalenia jakości obsługi interesantów, wdroŜyliśmy wewnętrzny system jakości.
Mieszkańcy naszego powiatu mogą juŜ elektronicznie
zwrócić się do Starostwa z wnioskiem, bowiem uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza. Obecnie wdraŜamy elektroniczny system obiegu dokumentów, który jeszcze bardziej udoskonali obsługę obywatela.
Do usprawnienia funkcjonowania Starostwa
i jednostek organizacyjnych powiatu przyczyniły się
równieŜ przeprowadzone kontrole. Łącznie zespoły
kontrolne przeprowadziły około 280 kontroli problemowych, doraźnych i sprawdzających. Nie omijały nas
takŜe kontrole zewnętrzne prowadzone między innymi
przez Regionalną Izbę Obrachunkową, NajwyŜszą Izbę
Kontroli, resorty, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w sumie prawie 90 kontroli. Kontrole nie stwierdziły naruszeń prawa, dyscy-

pliny budŜetowej, czy przypadków niegospodarności.
Nie zgłaszano równieŜ zastrzeŜeń z zakresu działalności finansów publicznych. Wysoko oceniono
sprawność organizacyjną Powiatu.
W pierwszych wyborach do samorządu powiatowego wybranych zostało 40 radnych. Liczba ta ustawowo została w roku 2002 zmniejszona do 23. Radni
powiatu I, II i obecnej III kadencji uchwalili ponad
800 uchwał.
W minionym dziesięcioleciu odnieśliśmy równieŜ wiele promocyjnych sukcesów.
JuŜ w I kadencji ustanowiliśmy herb powiatu, chorągiew i flagę, atrybuty symbolizujące toŜsamość naszej małej ojczyzny.
Wydaliśmy szereg publikacji promujących
walory przyrodnicze i gospodarcze powiatu płockiego.
Co roku wydajemy kalendarze ścienne i zrealizowaliśmy promocyjne filmy. Od początku istnienia powiatu
wydajemy kwartalnik „Powiat Płocki”, który ma przesłanie informacyjne, dokumentacyjne i promocyjne. Dziś
wszystkie edycje biuletynu stanowią bogatą, dziesięcioletnią, historię naszego powiatu.
Rozwojowi przedsiębiorczości i wzrostowi
konkurencyjności słuŜy
kontynuowany od II kadencji konkurs „O Kryształowy Kokos Roku”
Starosty Płockiego, którego celem jest uhonorowanie najlepszych firm.
Nasze promocyjne stoisko zdobi plenerowe imprezy kulturalne, ekologiczne i turystyczne nie tylko na
terenie powiatu. Uczestniczymy corocznie w duŜym
przedsięwzięciu prezentacyjnym pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego „Mazowieckie Klimaty” w warszawskich Łazienkach Królewskich. Oprócz
map turystycznych i publikacji promujących wydajemy
i aktualizujemy ofertę turystyczną powiatu płockiego.
W ramach realizacji
projektu „Terenowy
System Informacji”
przy wsparciu Marszałka Województwa
Mazowieckiego ustawiliśmy juŜ 5 wielkogabarytowych tablic promujących powiat płocki, które
urodą barwnej mapy
i zdjęć atrakcyjnych
miejsc na Ziemi Płockiej, pięknie witają turystów w Grabinie, Woli Łąckiej, Nowym Duninowie, Reczynie
i Drobinie. Symbole ustawionych znaków drogowych
promujących Brudzeński Park Krajobrazowy reklamują
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miejsca dla wodniaków i wędkarzy, miejsca widokowe,
ciekawostki ornitologiczne i szlaki konne w zielonej
enklawie powiatu płockiego.
Naszą aktywność w dziedzinie turystyki i promocji powiatu przejawiamy udziałem w targach i prezentacjach, członkostwie w Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego i Mazowieckiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej, którego jesteśmy współzałoŜycielami.
Wydana w tym roku nowa filmowa produkcja
jest naszą wizytówką z wdziękiem promującą naszą
Ziemię Płocką.
Uroczystość, którą zorganizowaliśmy w styczniu tego roku była wspaniałą okazją, by złoŜyć najszczersze podziękowania wszystkim naszym partnerom samorządowym i gospodarczym, przyjaciołom
i pojedynczym ludziom, którzy wspierają nas w realizacji zadań słuŜących rozwojowi powiatu.
Szczególne słowa podziękowania skierowaliśmy do Pasterza Płockiej Diecezji JE Biskupa Piotra Libery za modlitwę i duchowe wsparcie mieszkańców Ziemi Płockiej. Podziękowaliśmy Panu Adamowi
Struzikowi Marszałkowi Województwa Mazowieckiego za mądrą politykę regionalną i współfinansowanie
inwestycji powiatowych. Przekazaliśmy słowa wdzięczności do parlamentarzystów Ziemi Płockiej.
Serdecznie dziękujemy zarządcom dróg krajowych i wojewódzkich. Szczególnie Panu Wojciechowi Celmerowi i Mirosławowi Kaczmarkowi za modernizację dróg zwiększającą bezpieczeństwo komunikacyjne Ziemi Płockiej.
Pięknie dziękujemy Wicepremierowi Waldemarowi Pawlakowi oraz Wojewodzie Mazowieckiemu
Panu Jackowi Kozłowskiemu za owocną współpracę
z naszymi samorządami i wspieranie cennych inicjatyw.
Dziękuję kadrze administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego.
Pragnę wyrazić wdzięczność tym wszystkim
słuŜbom, które dbają o nasze bezpieczeństwo i zdrowie.
Dziękuję Panu Stanisławowi Kwiatkowskiemu – Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Panu Jarosławowi Brachowi – Komendantowi Miejskiemu Policji, Panu Krzysztofowi Frączkowskiemu
– Komendantowi Miejskiemu Państwowej StraŜy PoŜarnej w Płocku, Panu Romualdowi Ostrowskiemu
– Dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku, Panu Jackowi Gruszczyńskiemu – Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, Panu Kajetanowi Górzyńskiemu – Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego.
Serdecznie dziękuję parlamentarzystom Ziemi
Płockiej, którzy wspierają nas dobrym słowem, nagradzają laureatów konkursów i zaszczycają swoją obecnością, podnosząc rangę naszych powiatowych przedsięwzięć, a w szczególności Pani Poseł Jolancie SzyStrona nr 16

manek-Deresz, Pani Senator Janinie Fetlińskiej,
Panu Senatorowi Erykowi Smulewiczowi.
Przedstawicielom nauki i kultury Ziemi Płockiej przekazuję słowa wdzięczności za Ŝyczliwość
i wsparcie materialne i duchowe.
Składam serdeczne podziękowania samorządom gmin naszego powiatu za realizację wspólnych
przedsięwzięć, za organizację powiatowo-gminnych
uroczystości, imprez i konkursów.
Dziękuję przyjaznym samorządom sąsiednich
powiatów. Przedsiębiorcom dziękuję za sponsorowanie inicjatyw powiatowych i hojne nagradzanie naszych laureatów.
Wielkie gratulacje naleŜą się naszym 8 radnym, którzy nieprzerwanie pełnią swoją funkcję
od 10 lat, których lokalna społeczność stale obdarza
zaufaniem społecznym.
Dziękuję kadrze powiatu, która przez 10 lat swoją odpowiedzialnością, pracowitością i zaangaŜowaniem
stanowi chlubny trzon odrodzonego powiatu płockiego.
Z naleŜytą wdzięcznością odnoszę się do kadry
naszego powiatu, która przeszła na zasłuŜony odpoczynek, a w sposób szczególny przyczyniła się do budowania naszej struktury powiatu w czasie jego tworzenia
i z ogromnym zaangaŜowaniem i poświęceniem przyczyniła się do naszych dzisiejszych sukcesów.
W tym urodzinowym roku Ŝyczę całej samorządowej Rodzinie - wszystkim, którzy poświęcają dla dobra publicznego swoje umiejętności, energię i talent,
a nierzadko takŜe i sprawy osobiste - pomyślności
w realizacji nowych wyzwań na następne dziesięciolecia.
W przyszłym miesiącu obchodzić będziemy
doroczne święto Dnia Samorządu Terytorialnego, który będzie okazją do złoŜenia podziękowań i Ŝyczeń
tym samorządowcom, których na styczniowej uroczystości zabrakło. Serdecznie zapraszam.

URODZINOWE śYCZENIA ZŁOśYLI
NAM...
Uroczystość 10 – lecia Powiatu Płockiego samorządowcy obchodzili 16 stycznia w sali reprezentacyjnej hotelu „Czardasz” w Płocku. Na zaproszenie
władz Powiatu: Michała Boszko Starosty Płockiego
oraz Adama Sierockiego Przewodniczącego Rady
przybyło wielu zacnych gości. Swoją obecnością zaszczycił nas J. E. Biskup Płocki Piotr Libera, posłowie
na Sejm RP z Ziemi Płockiej: Wojciech Jasiński
i Aleksander Sopliński oraz senatorowie: Janina Fetlińska i Eryk Smulewicz. List gratulacyjny i Ŝyczenia
złoŜyła Poseł na Sejm Jolanta Szymanek – Deresz.
Gościliśmy Wicemarszałka Województwa
Mazowieckiego Pana Stefana Kotlewskiego i Skarbnika Województwa Mazowieckiego Pana Marka Miesztalskiego oraz Prezesa Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Pana Wiesława KołoMARZEC 2009

POWIAT PŁOCKI
dziejskiego. W spotkaniu uczestniczył Pan Zbigniew
Deptuła – Starosta Makowski, Członek Zarządu
Związku Powiatów Polskich oraz Pan Andrzej Dwojnych – Kierownik Delegatury w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

JE Biskup Płocki ciepło pozdrowił uczestników
spotkania i wyraził swoją Ŝyczliwość dla naszego samorządu w słowach: „… Dziękuję Panu Staroście, Michałowi i Panu Przewodniczącemu, Adamowi za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość 10 urodzin. Dziękuję
za pasję do wspólnego działania, za dialog, który jest
drogą do budowania dobra wspólnego i za Ŝyczliwość
do Kościoła.
Jeszcze raz dziękuję za podjętą uchwałę Rady
Powiatu, którą władza i społeczność powiatu płockiego uczciła pamięć Błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, Patrona Kościoła
Katolickiego, mojego wielkiego poprzednika na stolicy
biskupiej w Płocku. … śyczę, by święta Kinga, którą
wybraliście swoją patronką duchowo Was wspierała,
łączyła i mobilizowała, Szczęść BoŜe”.
Wiele miłych słów i podziękowań przepełnionych Ŝyczliwością i sympatią otrzymaliśmy od parlamentarzystów Ziemi Płockiej, m.in. Pan Wojciech
Jasiński – Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki pochwalił nasz samorząd powiatowy za odpowiedzialność i kompetentne działania w trosce o rolnictwo, ochronę środowiska i promocję powiatu. Pogratulował wysokich miejsc w rankingach Starostów
i Ŝyczył dalszego rozwoju i dalszego umacniania się
pozycji powiatu w regionie.
Niezapomniane zostaną gratulacje i Ŝyczenia
pełne emocji i pochwał doceniających działalność Powiatu skierowane od Pana Posła Aleksandra Soplińskiego.
10 – letnią działalność samorządu powiatu
płockiego podsumowali gospodarze uroczystości: Starosta Płocki oraz Przewodniczący Rady Powiatu, którzy o minionym czasie mówili tak:
„… Ten mały jubileusz to okres niedługi, ale bardzo
waŜny dla budowania nowej struktury odrodzonego
samorządu powiatowego. Pragniemy podkreślić, Ŝe nie
zmarnowaliśmy naszej szansy. Jesteśmy silnym, jednym z największych na Mazowszu powiatem, dynamicznie rozwijającym się, dzięki mądrym zarządzaniem zasobami powiatu, gospodarności, dobrej woli
oraz wykorzystaniu dziedzictwa i bogactwa wiedzy
partnerów samorządowych. Od pierwszych dni pracy

Zarząd Powiatu postawił na dialog z włodarzami gmin
oraz mieszkańcami, grupami społecznymi i zawodowymi. Miniona dekada to czas kształtowania się toŜsamości powiatu płockiego i jego wizerunku w regionie, kraju, we Wspólnocie Europejskiej”. Za swoją
aktywność w dziedzinie ochrony środowiska zostaliśmy uhonorowani tytułami: Promotora Ekologii, Mecenasa Polskiej Ekologii, „Zielonym Laurem” i złotym
Medalem za zasługi dla Spółek Wodnych.
Za skuteczność w pozyskiwaniu i racjonalnym
wykorzystywaniu środków unijnych wyróŜnieni zostaliśmy dyplomem „Powiat otwarty na Fundusze Strukturalne”. Z dumą przyjęliśmy tytuł „Mazowiecki Powiat Roku 2008” przyznany za jakość zarządzania,
dbałość o edukację, skuteczną walkę z bezrobociem
i podejmowanie działań na rzecz pomocy rodzinie
i niepełnosprawnym. Za trafne inwestycje oświatowe
oraz wciąŜ doskonaloną ofertę edukacyjną zostaliśmy
wyróŜnieni tytułem „Samorząd przyjazny oświacie”.
Władze powiatu serdecznie podziękowały
wszystkim obecnym przyjaciołom i partnerom, współtwórcom tego samorządu i ludziom wspierającym
nasze dziesięcioletnie dokonania: J. E. Biskupowi Płockiemu Piotrowi Liberze za słowa otuchy, nadziei i cenną
inicjatywę ustanowienia Św. Kingi patronką polskich
samorządów, co sprawiło, Ŝe czujemy się otoczeni boską
opieką i troską w naszych ziemskich sprawach. Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Panu Adamowi
Struzikowi za mądrą politykę regionalną i współfinansowanie inwestycji powiatowych. Podziękowaliśmy
za Ŝyczliwość i współpracę parlamentarzystom z Ziemi
Płockiej, Wojewodzie Mazowieckiemu, wszystkim słuŜbom dbającym o nasze bezpieczeństwo i zdrowie, przedsiębiorcom za tworzenie warunków do dynamicznego
rozwoju gospodarczego Ziemi Płockiej, włodarzom gmin
powiatu płockiego za owocną współpracę i tworzenie
korzystnego klimatu dla powiatowych inwestycji oraz
współpracy w rozwoju społecznym. Szczególne gratulacje złoŜyli 8 naszym radnym, którzy nieprzerwanie
pełnią swoją funkcję od 10 lat, a dziś stanowią 1/3
składu obecnej Rady Powiatu. A są to:
Pan Adam Sierocki – Przewodniczący Rady II i III
kadencji, Wiceprzewodniczący Rady I kadencji, Pani
ElŜbieta Olendrzyńska – Wiceprzewodnicząca Rady
III kadencji, członek Zarządu II kadencji, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej i Turystyki
Rady I kadencji, Pan Adam Bartosiak – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu, członek
Zarządu I i II kadencji, Pan Lech Dąbrowski – członek Zarządu Powiatu przez trzy kolejne kadencje, Pan
Tomasz Duda – członek Zarządu Powiatu III kadencji, Przewodniczący Komisji Rozwoju i Gospodarki
Zasobami Powiatu II kadencji Rady, Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
I kadencji, Pan Piotr Kwiatkowski, Pan Tadeusz
Woźniak – Wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu
i Finansów III kadencji Rady, Pan Daniel Zaborowski – Wiceprzewodniczący Rady II kadencji.
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Nasze samorządowe święto było świetną okazją do wyróŜnienia Wicestarosty Jana Ciastek oraz
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Bogumiła Sobieskiego odznaczeniami przyznanymi na wniosek
Starosty Płockiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego przez Ministra Infrastruktury w uznaniu
zasług za wzorowe inwestycje powiatowych dróg.
Aktu dekoracji dokonali: Poseł Wojciech Jasiński
– Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki
wraz z Posłem Aleksandrem Soplińskim i Andrzejem
Dwojnychem Kierownikiem Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku.

Wiek emerytalny po to jest nam dany, by spełniać swoje marzenia, bo cóŜ piękniejszego od marzeń?
W minionym dziesięcioleciu na zasłuŜony odpoczynek z pracy w strukturze naszego powiatu przeszli:
śaneta Puczek - historyk - Dyrektor
Wydz. Organizacji i Nadzoru do
26.01.2007 r., współtwórczyni Biuletynu
Samorządowego „Powiat Płocki”, wieloletni Dyrektor Biura Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Płocku i wykładowca Politechniki Warszawskiej. Odznaczona KrzyŜem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i za zasługi dla
województwa płockiego, ZasłuŜony Działacz Kultury.
Janina Kawałczewska – chemik – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska do
26.01.2007 r., wcześniej na tym samym stanowisku w Urzędzie Wojewódzkim
w Płocku, od 1983 r. ZasłuŜona harcerka,
odznaczona KrzyŜem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, wieloletni współpracownik Biuletynu Samorządowego „Powiat Płocki”

Gratulacje odznaczonym przez Ministra Infrastruktury za wzorowe inwestycje
na drogach powiatowych Wicestaroście Janowi Ciastek oraz Dyrektorowi
Zarządu Dróg Powiatowych Bogumiłowi Sobieskiemu składają: Poseł na Sejm
RP Aleksander Sopliński oraz Przewodniczący Rady Powiatu Adam Sierocki.

Były równieŜ podziękowania dla kadry Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, które od początku istnienia samorządu z ogromnym zaangaŜowaniem przyczyniły się do tworzenia struktury powiatu
i kolejnych naszych sukcesów w minionej dekadzie.
W części artystycznej wystąpił Mazowiecki Teatr Muzyczny „Operetka” im. Jana Kiepury z Warszawy.
Uroczystość zakończona obiadem przebiegała
w bardzo miłej atmosferze, serdecznych podziękowań
i gratulacji oraz ciepłych i wzruszających wspomnień.

ZMIANY KADROWE W X-LECIU
POWIATU
W całym naszym aktywnym Ŝyciu zawodowym i społecznym nadchodzi taki czas, kiedy otrzymujemy przywilej zajmowania się tym, co naprawdę,
zawsze chcielibyśmy robić, kiedy dorośniemy.
I co robimy? Ano z satysfakcją uczestniczymy
w Ŝyciu rodzinnym, bowiem w czasie naszej pracy
zawodowej częstokroć przybyło jej nowych członków,
którym nie mogliśmy poświęcić tyle uwagi, ile powinniśmy. Wijemy nasze gniazdo, w którym zdobywamy
szacunek przysługujący nestorom rodu.
Z największą starannością pielęgnujemy swoje zainteresowania, talenty i nabyte zdolności.
Zwiedzamy świat, uprawiamy ogród, pozwalamy korzystać z naszych umiejętności lub poddajemy
się słodkiemu lenistwu ciesząc się kaŜdą wiosną,
mroźnym porankiem, liściem jesiennym i letnim słońcem, kaŜdą chwilą spędzoną wśród bliskich i przyjaciół, którzy wzajemnie nas potrzebują.
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Natalia Kalinowska-Witek – ekonomista,
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie do 28.02.2009 r., wieloletni Dyrektor Wydz. Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, a następnie Wydz. Spraw Obywatelskich.
Aktywna na łamach Biuletynu Samorządowego „Powiat Płocki”, odznaczona Złotym KrzyŜem
Zasługi, ZasłuŜony Działacz Kultury.
Zenobia Górzyńska – mgr nauk polityki
społecznej, specjalista w zakresie zarządzania domami pomocy społecznej. Zastępca
Dyrektora PCPR w latach 1999-2006.
W poprzednich latach – Kierownik Działu
Pomocy Instytucjonalnej w Woj. Zespole
Pomocy Społecznej w Płocku, wieloletni
pracownik na stanowisku Inspektora Wojewódzkiego
w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Płocku. Szczyci się 40-letnim staŜem pracy.
Feliks Wrzosek – geodeta – Dyrektor
Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami
do 28.02.2009 r., wieloletni Inspektor
w Urzędzie Wojewódzkim w Płocku i Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji
i Terenów Rolnych w Płocku. Odznaczony Złotym KrzyŜem Zasługi.
Stanisław śurański - architekt - Dyrektor
Wydz. Architektury i Budownictwa do
28.02.2009 r., wieloletni Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, wcześniej Dyrektor
Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Płocku, projektant i doradca
w zakresie usług inwestycyjnych. Odznaczony Złotym KrzyŜem Zasługi.
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Bronisław Matlewski – Zastępca Dyrektora
Zarządu
Dróg
Powiatowych
od stycznia 1999 r. do 30 marca 2009 r.
Całe swoje Ŝycie zawodowe poświęcił
pracy w drogownictwie, zarówno w wykonawstwie, jak równieŜ w administracji
drogowej. Łącznie przepracował 42 lata.

Na opuszczonych stanowiskach zastąpili ich:
Stanisław Byliński – Dyrektor Wydz.
Organizacji i Nadzoru od lutego 2007 r.,
wieloletni Wójt Gminy Łąck, a wcześniej
Sekretarz Gminy od lat siedemdziesiątych
ubiegłego wieku. Odznaczony KrzyŜem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
ZasłuŜony dla Województwa Płockiego
i harcerstwa.
Halina Dąbrowska - inŜ. budowlany – Dyrektor Wydz. Architektury i Budownictwa od
marca 2009 r. Od początku Powiatu Zastępca
Dyrektora, a w poprzednich latach kierownik
Oddziału Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Rejonowego w Płocku oraz
Inspektor ds. Budownictwa w Starej Białej.
Odznaczona Brązowym KrzyŜem Zasługi.
Marek Pietrzak – chemik – Dyrektor
Wydz. Rolnictwa i Środowiska od kwietnia 2007 r., poprzednio kierownik administracyjno-gospodarczy w Zespole Szkół
im. L. Bergerowej w Płocku, w latach
1980-1991 pracownik MZRiP w Płocku.
Leszek Majewski – geodeta – Dyrektor
Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami od marca 2009 r., przez ostatnie
2 lata Zastępca Dyrektora, w latach 19862000 pracownik Wojewódzkiego Biura
Geodezji i Terenów Rolnych w Płocku.

Małgorzata Lewandowska - pedagog Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie od marca 2009 r., wcześniej
pracownik socjalny DPS w Goślicach,
wieloletni Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPS w Płocku.
Piotr Małecki – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku od
kwietnia 2009 r. Absolwent Politechniki
Warszawskiej Wydziału Budownictwa. Tytuł magistra inŜyniera budownictwa uzyskał
w 2002 r. W Zarządzie Dróg Powiatowych
pracuje od 2003 r., ostatnio na stanowisku
Kierownika Działu Technicznego.

Pięknie dziękuję za wieloletnią, owocną wspaniale zorganizowaną pracę, za wspólne sukcesy i Ŝyczę odwagi, siły i zdrowia w pokonywaniu dróg do szczęścia
i spełnienia marzeń. Będziemy ich zawsze miło wspominać. Zaś nowej kadrze, gratulując wyboru Ŝyczę satysfakcjonujących wyników na objętych stanowiskach, by stawali się godnymi kontynuatorami swoich poprzedników.
Michał Boszko - Starosta Płocki

BEZROBOCIE W POWIECIE PŁOCKIM
W 2008 ROKU

Iwona Sierocka
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy

Liczba bezrobotnych w obszarze działania
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku według stanu
na 31.12.2008 r. wynosiła 5860.
Pierwsze półrocze ubiegłego roku to okres dynamicznego spadku bezrobocia. W powiecie płockim
liczba bezrobotnych zmniejszyła się w tym okresie
o 1601 osób tj. prawie o 20%. Zestawiając dane krajowe z danymi powiatu płockiego zauwaŜymy, Ŝe dynamika spadku bezrobocia od 1 stycznia do 30 czerwca
2008 roku na szczeblu powiatu była wyŜsza. W Polsce
liczba bezrobotnych bowiem zmalała o 16,5%. Tendencja spadkowa w powiecie płockim utrzymała się
aŜ do końca października. Miesiącami wzrostu bezrobocia był listopad (o 46 osób) i grudzień (o 354 osoby). Wzrost bezrobocia w ostatnich dwóch miesiącach
roku 2008 nie był wstanie zniwelować korzystnych
tendencji jakie miały miejsce we wcześniejszym okresie omawianego roku. Porównując stan bezrobocia
na dzień 31 grudnia 2008 (5860) z stanem na 31 grudnia 2007 roku (8031) zauwaŜymy, Ŝe populacja osób
bezrobotnych zmalała o 2171 osób tj. 27%.
Wpływ na korzystne zmiany na lokalnym rynku
pracy miało m. in. pozyskiwanie duŜych środków na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu. Środki, którymi dysponował tutejszy
Urząd w 2008 roku pochodziły z Funduszu Pracy, jak
równieŜ były pozyskiwane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2008 łączny limit na organizację aktywnych programów rynku pracy dla mieszkańców powiatu płockiego wyniósł ponad 17. 009. 012 zł.
– dla odniesienia w roku 2007 na aktywizację zawodową
osób bezrobotnych z miasta Płocka i powiatu płockiego
pozyskano 16.828.000 zł. Zwiększenie środków przełoŜyło się na wzrost liczby aktywizowanych bezrobotnych
z powiatu płockiego. W roku 2008 subsydiowane instrumenty rynku pracy rozpoczęło 3055 osób bezrobotnych,
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tj. 46% średniorocznej liczby bezrobotnych. Oznacza to,
Ŝe przeciętnie prawie co drugi bezrobotny został zaktywizowany w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, środków na podjęcie działalności gospodarczej,
refundacji kosztów doposaŜenia i wyposaŜenia stanowiska pracy, szkoleń, przygotowania zawodowego lub staŜy. JeŜeli do aktywizacji instrumentami rynku pracy dodamy aktywizację usługami poradnictwa zawodowego,
informacji zawodowej i pośrednictwa pracy wyŜej wymieniony wskaźnik będzie daleko wyŜszy.
PowyŜsze dane statystyczne świadczą o znacznym wpływie na rozwój lokalnych miejsc pracy tworzonych przy współudziale urzędu. O duŜym oddziaływaniu na kształtowanie lokalnego popytu na pracę,
refundowanych form zatrudnienia, świadczy ponad
50% udział ofert subsydiowanych w ogóle ofert.
Powiatowy Urząd Pacy w Płocku dąŜy do świadczenia swoich usług na odpowiednim poziomie jakości
w sposób najlepiej odpowiadający indywidualnym potrzebom naszych klientów. W tym celu w roku 2008
wprowadzono w tutejszym urzędzie standardy usług rynku pracy. Ich wprowadzenie sprowadziło się do tego,
iŜ obecnie zarówno pośrednicy pracy jak i doradcy zawodowi mogą kaŜdemu, kto zgłosi się z prośbą o pomoc
w znalezieniu pracy czy uzyskaniu porady zawodowej,
poświęcić znacznie więcej czasu niŜ dotychczas, bez nerwowego spoglądania na kolejnych zniecierpliwionych
klientów. Standardy przekładają się na znaczne zwiększenie dostępu do usług rynku pracy, a to pozwala na wcześniejszą identyfikację potrzeb osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Te wszystkie działania przyczyniły się do poprawy wizerunku urzędu w środowisku lokalnym,
wśród osób bezrobotnych oraz pracodawców. Powiatowy Urząd Pracy jest coraz częściej postrzegany jako
instytucja profesjonalna, sprawna i skuteczna, dobrze
obsługująca klientów, co pozwala na zintensyfikowanie współpracy z pracodawcami.

POZYSKUJEMY ŚRODKI
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO
Od stycznia 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy w Płocku rozpoczął realizację projektu systemowego „Aktywny bezrobotny kapitałem płockiej wsi”
- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (PO KL) – Priorytet VI Rynek Pracy
otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.
Całkowita wartość projektu w 2009 roku wynosi 5 611 947,98 zł, z czego dofinansowanie z EFS
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wynosi 4 770 155,78 zł, natomiast wkład własny
841 792,20 zł.
Projekt przewiduje objęcie wsparciem 744 uczestników z tego 610 osób po raz pierwszy biorących udział
w projekcie systemowym, które zostaną zrekrutowane
spośród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku oraz 134 osoby kontynuujące swój udział w projekcie z 2008 roku. Priorytetowo wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby
znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
tj. spełniające co najmniej jeden z niŜej wymienionych
warunków:
bezrobotny do 25 roku Ŝycia,
bezrobotny długotrwale,
bezrobotny powyŜej 50 roku Ŝycia,
bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych, bez
doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
bezrobotny niepełnosprawny.
Celem projektu jest stworzenie warunków
sprzyjających podnoszeniu zdolności i szans na zatrudnienie osób bezrobotnych w powiecie płockim.
W ramach projektu zostaną podjęte działania
mające na celu umoŜliwienie zdobycia doświadczenia
zawodowego w wyniku uczestnictwa w programie
staŜu (395 miejsc) oraz uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych w wyniku szkoleń grupowych
(85 miejsc) w następujących kierunkach:
Spawanie metodą MAG - 135 dla 15 osób,
Spawanie metodą TIG – 141 dla 15 osób,
Operator koparko- ładowarki dla 15 osób,
Kierowca wózków jezdniowych z elementami magazynowania dla 15 osób,
Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera dla
15 osób,
Księgowość z obsługą komputera dla 10 osób.
Wsparcie w ramach projektu będzie równieŜ
skierowane na rozwój przedsiębiorczości i promowanie samozatrudnienia poprzez dofinansowanie pomysłów bezrobotnych na własną firmę (130 osób).
Wszyscy uczestnicy w/w programów zostaną
objęci poradnictwem zawodowym i pośrednictwem
pracy w celu podjęcia świadomej i samodzielnej decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego, dostosowania się do aktualnych wymogów rynku pracy i znalezienia odpowiedniego zatrudnienia.
Pozyskane środki z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach projektu systemowego umoŜliwią objęcie programami większej grupy osób bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji
na rynku pracy a środki udzielone na podjęcie działalności gospodarczej wpłyną na rozwój przedsiębiorczości na lokalnym rynku.
Iwona Sierocka
- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku
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„REALIZACJA PROGRAMU
WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ZA 2008 R.”

Anna Janiszewska
Dyrektor Wydziału
Rozwoju i Funduszy
Strukturalnych

Zasady prowadzenia działalności poŜytku publicznego przez organizacje pozarządowe i korzystania
z tej działalności przez organy administracji publicznej
w celu wykonywania zadań publicznych reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
W powiecie płockim współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzona była w oparciu o zasady określone „Programem współpracy Powiatu Płockiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego za 2008 rok”.
Analiza efektów wynikających z wdraŜania Programu wskazuje, iŜ współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku ubiegłym stanowiła waŜny element
polityki społeczno – finansowej Powiatu Płockiego
i prowadzona była z zachowaniem zasad partnerstwa,
suwerenności stron, pomocniczości, efektywności, jawności i uczciwej konkurencji.
Łącznie w minionym roku Powiat przekazał
organizacjom pozarządowym blisko 137 tyś. zł. Największe środki zostały skierowane na realizację zadań
publicznych Powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu, edukacji, promocji powiatu i turystyki - łącznie 60 760 zł.
Poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, placówkami kultury, szkołami, które realizują zawsze ciekawe i bardzo poŜyteczne zadania moŜna wyrównać szanse dzieciom i młodzieŜy z terenów wiejskich, jak
równieŜ zaspokoić potrzeby społeczności lokalnej.
Działania kulturalne powiatu dają pełną swobodę wyborów indywidualnych jak równieŜ wspierają
wszystkie propozycje obywateli i stowarzyszeń, które
chcą rozwijać i rozbudzać zamiłowania do kultywowania lokalnej toŜsamości kulturowej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizując zadania w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2008 roku zawarło
12 umów na dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych imprez sportowo – rekreacyjno – turystyczno – kulturalnych na łączną kwotę 35.000,00 zł. Dzięki dofinansowaniu do róŜnego rodzaju imprez lokalnych powstaje
moŜliwość integracji osób niepełnosprawnych z osobami w pełni zdrowymi. Integracja pozwala nawiązać
nowe kontakty, zmniejsza poczucie odizolowania oraz

przeciwdziała marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych.
W ramach zadań własnych powiatu w zakresie
poradnictwa specjalistycznego dla osób dotkniętych problemem przemocy które wykazywały potrzebę wsparcia
w rozwiązywaniu swoich problemów Ŝyciowych
w 2008 roku wydatkowano kwotę 31.000,00 zł. W ramach wydatkowanych środków z porad specjalistycznych skorzystały 533 osoby z terenu naszego powiatu.
Poza współpracą finansową z organizacjami pozarządowymi realizowany jest szeroki zakres współpracy
pozafinansowej w formie konsultacji, doradztwa i pomocy organizacyjnej. To bardzo waŜny element efektywnego zarządzania Powiatem. Dobra znajomość problemów
lokalnych, wiedza i doświadczenie organizacji pozarządowych pozwalają na sprawne i efektywne wykonywanie zadań ustawowo powierzonych Radzie Powiatu.
Uzyskane efekty w słuŜbie społeczności lokalnej wskazują na potrzebę dalszego rozszerzania
współpracy z organizacjami pozarządowymi, poniewaŜ pozwala ona na wykorzystanie w sposób najbardziej skuteczny posiadanych zasobów i kompetencji.

LEPSZE JUTRO PŁOCKIEJ WSI

Marek Pietrzak
Dyrektor Wydziału
Rolnictwa i Środowiska

Pod takim hasłem odbyło się 20 lutego 2009 roku, tradycyjne spotkanie Starosty Płockiego z licznie
przybyłymi sołtysami powiatu. Spotkanie odbyło się
w WyŜszej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku.
Uczestniczyli w nim radni powiatu, wójtowie i burmistrzowie miast i gmin a takŜe rolnicy z powiatu płockiego.
Przybyłych na spotkanie powitał prof. nzw.
dr hab. inŜ. Zbigniew Kruszewski Rektor Szkoły WyŜszej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Następnie Michał
Boszko Starosta Płocki odniósł się do sytuacji w rolnictwie, wspomniał o działaniach podejmowanych przez
władze powiatu na rzecz rolników, zwrócił uwagę
na wzrastającą z roku na rok frekwencję na spotkaniach.
Merytoryczną część spotkania rozpoczął Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa
Powiatowego w Płocku przedstawiając, w ramach
konsultacji społecznych, załoŜenia do „Polityki ekoenergetycznej powiatu płockiego”.
Z wielkim zainteresowaniem przybyli na spotkanie wysłuchali wystąpienia Piotra Rudyszyna specjalisty z firmy W 4 e pt. „Ryzyko związane z umowami
dzierŜawy i „spekulacją mocami”, a szczególnie informacji o zagroŜeniach ze strony nieuczciwych pośredników i przedsiębiorców chcących podpisywać z rolStrona nr 21
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nikami niekorzystne dla nich umowy dzierŜawy terenów pod elektrownie wiatrowe.
Po przerwie głos zabierali przybyli na spotkanie przedstawiciele mazowieckich instytucji pracujących na rzecz rolnictwa i tak:
• Zadania, działania, aktualności Agencji Nieruchomości Rolnych przedstawił Marek Błaszczak Zastępca Dyrektora Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie.
• Mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej i krajowej
omówili Paweł Poleski i Ewa Kozanecka przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego.
• Formy pomocy dostępnych w ARiMR, informację
na ten temat przedstawił Tadeusz Głuchowski Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
• Status i zadania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to zagadnienie omówiła Aleksandra Czupryn Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Płocku.
• Problemy związane z tworzeniem „Grup producentów rolnych” przedstawił Waldemar Szymanik przedstawiciel Departamentu Rolnictwa
i Modernizacji Terenów Wiejskich Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.

Do tradycji przeszły juŜ doroczne spotkania Starosty Płockiego z sołtysami powiatu płockiego, którzy wraz z burmistrzami i wójtami zapełniają
aulę Szkoły WyŜszej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Nie mogło równieŜ zabraknąć przedstawicieli
powiatowych instytucji pracujących dla rolników.
Marek Sankiewicz przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii omówił aktualne działania podejmowane w związku z chorobą Aujeszkyego trzody
chlewnej a Teresa Skóra – Kierownik Delegatury
w Płocku Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa problemy związane
ze zbliŜającą się wiosną.
W toku dyskusji uczestnicy dopytywali o sprawy przedstawione w referatach oraz zgłaszali problemy, które utrudniają im bieŜące prowadzenie gospodarstw rolnych. Podkreślili jednocześnie potrzebę
częstszego organizowania podobnych spotkań, które
słuŜą nie tylko przekazaniu rolnikom najnowszych
informacji, ale równieŜ umacniają więź samorządu
powiatowego z samorządem wiejskim.
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Stoisko promocji zdrowia cieszyło się duŜym zainteresowaniem.

Podczas seminarium funkcjonowały punkty
informacyjne: Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Płocku oraz Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego oraz stoisko promocyjne Powiatu Płockiego.

PROBLEM KORMORANÓW
Jadwiga Zonenberg
Z-ca Dyrektora
Wydziału Rolnictwa
i Środowiska
W dniu 12 marca 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyła się narada problemowa
w sprawie naruszenia równowagi przyrodniczej przez
populację kormorana czarnego bytującego na terenach
nadwodnych w regionie płockim. Organizatorami narady byli: Starosta Płocki oraz Koło Wędkarskie
przy PSM LW w Płocku, a jej celem wypracowanie
kompromisu pomiędzy ochroną przyrody i gospodarczym uŜytkowaniem środowiska przyrodniczego.
Było to wyjątkowe spotkanie skupiające szerokie i kompetentne gremium. Wagę problemu podkreślił
udział parlamentarzystów: Senatora RP - Eryka Smulewicza oraz Posła na Sejm - Andrzeja Nowakowskiego.
Swoje poparcie dla sprawy wniosły takŜe w formie pisemnej: Senator RP - Janina Fetlińska oraz Poseł
na Sejm RP - Jolanta Szymanek-Deresz. Licznie przybyli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej: Generalnej i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych, nadleśnictw, parków krajobrazowych, gmin
nadwiślańskich w powiecie płockim, radnych powiatu
płockiego. Organizacje ekologiczne reprezentowali: Ligę Ochrony Przyrody - Prezes Zarządu Głównego, Władysław Skalny, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Ptaków - dr Wiesław Nowicki oraz Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Ziarno” - Ewa Smuk-Stratenwerth.
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Przybyli takŜe naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko
Mazurskiego w Olsztynie: prof. dr hab. Andrzej Martyniak oraz dr inŜ. Bogdan Wziątek.
Gościem szczególnym był Prezes Zarządu
Głównego PZW – Eugeniusz Grabowski, który z pełną determinacją wspierał apel wędkarzy o jak najszybsze rozwiązanie problemu nadmiernej populacji
kormorana czarnego, nie tylko na Ziemi Płockiej, ale
i w kraju. Reprezentację PZW wzmocnili prezesi zarządów okręgowych: Płocko-Włocławskiego i Mazowieckiego oraz licznie przybyli wędkarze zrzeszeni
w kołach terenowych.

Nad problemem nadmiernej populacji kormorana czarnego nad Wisłą debatowali wraz ze Starostą M. Boszko parlamentarzyści: A. Nowakowski i E. Smulewicz, Prezes Koła Wędkarskiego S. Zonenberg, Prezes Zarządu Głównego
PZW E. Grabowski oraz Dyrektor Wydz. Rolnictwa i Środowiska M. Pietrzak.

Dopisały media: prasa lokalna oraz TVP3.
Dyskusja koncentrowała się wokół problemu
szkód wyrządzanych przez populację kormorana czarnego w gospodarce rybackiej prowadzonej przez Polski
Związek Wędkarski oraz plagi ochotki doskwierającej
coraz bardziej mieszkańcom: Płocka, gminy Nowy Duninów, Brudzeń DuŜy i pozostałych terenów nadwodnych.
Wędkarze zgłosili konkretne wnioski adresowane do parlamentarzystów i władz centralnych. Zaapelowali o weryfikację zasadności dalszej ochrony prawnej
kormorana czarnego, z uwagi na fakt, iŜ obecnie nie jest
to juŜ gatunek zagroŜony wyginięciem. Udowadniali,
Ŝe nastąpił intensywny wzrost jego liczebności czyniący
olbrzymie szkody w gospodarce rybackiej prowadzonej
przez PZW. Wielokrotnie pytali dlaczego koszty ochrony
kormorana mają ponosić z własnej kieszeni wędkarze.
Domagali się ustanowienia przepisów prawnych regulujących kwestię odpowiedzialności Skarbu Państwa
za szkody wyrządzane przez ten gatunek ptaka. Obecnym
na spotkaniu parlamentarzystom wręczyli projekt przygotowanej w tym przedmiocie interpelacji poselskiej.
Pełną desperacji była wypowiedź Wójta Gminy Nowy Duninów – Mirosława Krysiaka, który przekonywał zebranych, Ŝe nadmierna liczebność kormorana czarnego bytującego nad Wisłą ma istotny wpływ
na nadmierne wylęgi ochotki – zielonego komara,
który powaŜnie utrudnia Ŝycie mieszkańcom okolicznych miejscowości i jest zagroŜeniem dla poruszających się pod drodze krajowej pojazdów. Wójt Gminy
przytoczył badania naukowe potwierdzające, Ŝe larwy

ochotki Ŝyjące w wodzie są pokarmem dla ryb. Dlatego
tak waŜne jest wołanie wędkarzy o ograniczenie szkód
wyrządzanych przez kormorany w rybostanie wód.
JakŜe wymownym było stwierdzenie Wójta Gminy,
Ŝe danie z rodzimego leszcza moŜna zjeść w Nowym
Duninowie tylko na wcześniejsze zamówienie, bowiem
na co dzień króluje importowana panga.

Uczestnicy spotkania podkreślili, Ŝe obydwa
problemy są waŜne, ale i trudne. Nie oznacza to jednak,
Ŝe niemoŜliwe do rozwiązania. Spotkanie zakończyło się
przyjęciem propozycji zgłoszonych przez Polski Związek
Wędkarski jako materiału wyjściowego do dalszych
działań. O następnych spotkaniach i dokonanych ustaleniach organizatorzy narady będą informować zainteresowane strony oraz media. Wyniki prac będą takŜe publikowane na stronie internetowej powiatu płockiego.

W TROSCE O NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Małgorzata Lewandowska
Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w środowisku osób niepełnosprawnych jest postrzegane
jako instytucja szczególnie przyjazna, okazująca wraŜliwość i zrozumienie na dotykające je problemy.
RóŜnorodność przeszkód, jakie dotykają osoby
niepełnosprawne, skutkuje, iŜ kaŜda z tych osób
w sposób indywidualny jest załatwiana otrzymując
przy tym odpowiednią pomoc.
Wymiana doświadczeń między samorządem
powiatowym i samorządami gminnymi oraz organizacjami pozarządowymi pozwoliła na zdobycie jeszcze
większej wiedzy o problemach osób niepełnosprawnych mieszkających w środowisku wiejskim.
Zarząd Powiatu w Płocku w szczególny
sposób zwraca uwagę na problemy osób niepełnosprawnych i poszukuje róŜnych rozwiązań celem
poprawienia im warunków Ŝycia codziennego.
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Uwzględniając środki finansowe pochodzące
z PFRON, które są niestety coraz mniejsze a takŜe
kierując się swoim doświadczeniem i zdobytymi informacjami, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozyskało wsparcie finansowe Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie”
tworząc własny innowacyjny projekt pn.: Aktywna
integracja w powiecie płockim”.
Szczegółowa realizacja w/w zadania w roku ubiegłym przedstawia się następująco:
1. Poszukiwanie osób niepełnosprawnych, chętnych
do wzięcia udziału w projekcie rozpoczęło się
w lipcu 2008r. Znaczną pomocą, w tym zakresie,
wykazały się:
• GOPS-y i MGOPS-y znajdujące się na terenie
Powiatu Płockiego. Spotkanie odbyło się w dniu
11 lipca 2008r.,
• dwie organizacje pozarządowe będące partnerami PCPR w realizacji projektu: Stowarzyszenie
Pomocowe w Zakrzewie „BLIśEJ SIEBIE”
i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Polskiej
Wsi „RAZEM LEPIEJ” w Nowym Miszewie,
• Domy Pomocy Społecznej i WTZ w Zakrzewie
i Nowym Miszewie.
Ponadto chętnych do wzięcia udziału w w/w
projekcie poszukiwano wśród osób zgłaszających się
bezpośrednio do PCPR.
Dodatkowo rozpowszechniona została informacja na stronach internetowych Starostwa Powiatowego a takŜe PCPR w Płocku oraz w mediach.
2. Dzięki szeroko zakrojonej informacji zgłosiły
się 73 osoby niepełnosprawne zainteresowane
udziałem w projekcie.
Proces rekrutacyjny odbył się w dniach:
• 23 lipca 2008r. w WTZ Zakrzewo,
• 05 sierpnia 2008r. w WTZ Nowe Miszewo,
• 11-12 sierpnia 2008r. w PCPR w Płocku.
Zgłosiło się 50 osób niepełnosprawnych, spośród których wybrano:
• 30 osób na listę podstawową - zakwalifikowani
do projektu,
• 10 osób na listę rezerwową.
Głównym czynnikiem, jakim kierowała się
Komisja Rekrutacyjna dokonując wyboru osób
do projektu, była moŜliwość skorzystania w jak największym stopniu z realizowanych, w czasie trwania
projektu, zadań. Praca z osobami niepełnosprawnymi
niesie z sobą wiele niespodzianek (z uwagi na nasilenia i nawroty choroby).
Niestety pomimo bardzo skrupulatnego doboru uczestników projektu, w trakcie realizacji zrezygnowały trzy osoby niepełnosprawne z powodu złego
stanu zdrowia (w tym jedna osoba z kursu zawodowego).Uwzględniając, iŜ wydarzyło się to we wstępnym
etapie tego projektu, zaistniała moŜliwość ich zastąpienia osobami z listy rezerwowej. Jednak we wrześniu 2008r. kolejna osoba zrezygnowała z udziału
Strona nr 24

w projekcie, ale daleko zaawansowana realizacja projektu nie pozwoliła na zastąpienie tej osoby inną.
W ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie
płockim” przygotowano:
1. Kurs „Aktywny na rynku pracy” poprowadzony
przez doradcę zawodowego – dla 30 osób.
2. Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej
prowadzony przez psychologa – dla 30 osób.
3. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
i psychologiem – dla 30 osób.
4. Kursy zawodowe dostosowane do moŜliwości
i potrzeb osób niepełnosprawnych – dla 30 osób.
5. Turnus rehabilitacyjny, który finansowany był w części ze środków PFRON i ze środków EFS (zapłacony
udział własny uczestników turnusu)- dla 27 osób.
Zorganizowany został dojazd do ośrodka,
w którym osoby przez 14 dni miały:
• zapewnioną rehabilitację - 4 zabiegi dziennie,
• zapewniony wypoczynek - wieczorki kulturalnooświatowo -taneczne, ogniska, wycieczki autokarowe i kolejką turystyczną.
Turnus trwał w okresie od 17 do 30 listopada
2008r. Podczas trwania turnusu zorganizowano praktyczne zajęcia dodatkowe, w ramach których osoby
nauczyły się:
• autoprezentacji,
• podstaw savoir - vivre,
• asertywności
• i komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Turnus i ośrodek został wybrany przez PCPR
w ramach rozpoznania cenowego w oparciu o ustawę
o zamówieniach publicznych.
12 września 2008r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie zorganizowano imprezę integracyjną dla osób niepełnosprawnych objętych projektem wraz z najbliŜszym otoczeniem. W trakcie
zabawy odbywały się róŜnego rodzaju konkursy, pokazy
a swoje umiejętności artystyczne zaprezentowali:
• Teatr Pantomimiczny „Laboratorium Snów”
• Studio Tańca i Ruchu FALCON
• Teatr Tańca i Ognia IGNIS
• Zespół QUEST,
Dla uczestników imprezy przygotowany został poczęstunek wraz z ciepłym posiłkiem - grochówka, kiełbaski, karkówka i kaszanki z grilla. Przez cały czas dostępna była ciepła herbata i kawa.
Cała zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.
Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, w roku 2008 został stworzony „Powiatowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim
na lata 2008 - 2013”, który jest uszczegółowieniem
„Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie płockim na lata 2008 – 2013”.
Program wskazuje główne potrzeby zakresie
działań, jakie powinny zostać podjęte na rzecz osób
niepełnosprawnych, aby wyrównać ich szanse do równego uczestnictwa w Ŝyciu społecznym i zawodowym.
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Rzut oka na nowy materiał promocyjny o powiecie płockim; tym razem kalendarz
na 2009r. w którym zamieszczone zostały zdjęcia z III Powiatowego Przeglądu
Zespołów i Kapel Ludowych w Nowej Górze gm. Staroźreby. (od lewe)j: Sekretarz Powiatu Tomasz Kępczyński, Skarbnik Powiatu Maria Jakubowska.
(od lewej: Sekretarz Powiatu Tomasz Kępczyński, Skarbnik Powiatu Maria
Jakubowska)

17 grudnia 2008 r.
28 stycznia 2009 r.

Pani hm. ElŜbieta Bartczak z Hufca Mazowsze z grupą zuchów przekazała
uczestnikom sesji ,,Betlejemskie Światełko Pokoju” z Ŝyczeniami władzom
powiatu pomyślności na święta BoŜego Narodzenia i Nowy Rok

Uroczysta Gala Zwycięzców I edycji konkursów o „Kryształowe Pióro” Starosty Płockiego oraz „Sekrety i uroki kapliczek na Ziemi Płockiej”, którą poprowadził Starosta Płocki
Michał Boszko wraz z Dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Małgorzatą Struzik i Z-cą Dyrektora ElŜbietą Subotowicz. Wręczone zostały nagrody i gratulacje.

Podczas XXIII sesji Rady Powiatu 28 stycznia br. Komisja Uchwał i Wniosków
pracowała w składzie: Krzysztof Michalak, Adam Bartosiak-przewodniczący,
Henryk Kamiński.

Gośćmi XXIII sesji Rady Powiatu, podczas której podjęta została uchwała w sprawie
poparcia działań Gminy Łąck zmierzających do pozyskania nieruchomości Skarbu
Państwa na cele związane z realizacją zadań w zakresie rekreacji i turystyki, budownictwa, inwestycji infrastrukturalnych, byli m.in. Wójt Gminy Łąck Zbigniew Białecki,
Przewodniczący Rady Gminy Łąck Lech Drohomirecki.

Starosta Płocki Michał Boszko informuje o działaniach Zarządu Powiatu zmierzających do poprawy stanu dróg powiatowych.

Radni Powiatu Płockiego podczas obrad.
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16 stycznia 2009 r.
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Na urodzinowy obiad zaproszenie przyjęli nasi zacni goście, m.in.: JE. Biskup Płocki Piotr Libera, parlametarzyści Janina Fetlińska, Aleksander Sopliński, Wojciech
Jasiński, Eryk Smulewicz, Zbigniew Deptuła – Członek Zarządu ZPP Starosta Makowski, Stefan Kotlewski – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Marek
Miesztalski – Skarbnik Województwa Mazowieckiego, Andrzej Dwojnych - Kierownik Delegatury w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Miło nam było gościć Panów (od prawej) Jana Kalinowskiego Prorektora Państwowej
WyŜszej Szkoły Zawodowej, ks. kanonika Mirosława Koska – Rektora WyŜszego Seminarium Duchownego, Tomasza Dudę – Członka Zarządu Powiatu, Tomasza Kępczyńskiego – Sekretarza Powiatu, Jana Baranowskiego – Starostę Gostynińskiego i Pawła
Kaźmierczaka - Starostę Sierpeckiego.

śyczenia urodzinowe złoŜyli nam; od prawej: JE Biskup Płocki P. Libera, A. Sopliński – Poseł na Sejm RP, W. Jasiński – Poseł na Sejm RP, J. Fetlińska – Senator RP,
E. Smulewicz – Senator RP, Z. Deptuła – Członek Zarządu ZPP Starosta Makowski.

NieStrona
zawiedli nr
nas 26
zaprzyjaźnieni kombatanci; Marek Gajewski – Przewodniczący
Porozumienia Organizacji Kombatanckich Płocka i Antoni Jelec - Prezes Związku
Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych Zarząd Okręgowy w Płocku.
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Radni I i II kadencji Powiatu Płockiego, a wśród nich Daniel Zaborowski
i Tadeusz Woźniak – pełniący mandat od 1999 roku.

X LAT POWIATU PŁOCKIEGO

16 stycznia 2009 r.

POWIAT PŁOCKI

Za wzorowe inwestycje na drogach powiatowych odznaczenia przyznał Minister Infrastruktury. WyróŜnionych: Jana Ciastek – Wicestarostę oraz Bogumiła Sobieskiego – Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych dekoruje Poseł Wojciech Jasiński – Przewodniczący Sejmowej
Komisji Gospodarki.

Bukietem pąsowych róŜ Starosta Michał Boszko podziękował JE Biskupowi
Piotrowi Liberze za Ŝyczliwość dla Powiatu, Słowo BoŜe i piękne Ŝyczenia
urodzinowe.

Jubileusz X-lecia był wspaniałą okazją do złoŜenia podziękowań i szacunku
Paniom śanecie Puczek, Janinie Kawałczewskiej i Zenobii Górzyńskiej,
które pracowały od pierwszych dni Powiatu, a zakończyły swoją karierę
zawodową tuŜ przed jubileuszem.
Dziesięciolatkowie Powiatu Płockiego. Od prawej: Adam Sierocki – Przewodniczący Rady Powiatu
w Płocku, ElŜbieta Olendrzyńska, Michał Boszko – Starosta Płocki, Adam Bartosiak, Tadeusz
Woźniak, Tomasz Duda, Lech Dąbrowski, Daniel Zaborowski, Piotr Kwiatkowski.

W części artystycznej wystąpił Mazowiecki Teatr Muzyczny Operetka im. J. Kiepury.

Prowadzące uroczystość: Małgorzata Struzik – Dyrektor Wydziału
Edukacji, Kultury i Promocji wraz z Zastępcą ElŜbietą Subotowicz
zapraszają na scenę jubilatów Powiatu (cała dziewiątka na okładce).

Kadra Powiatu i Starostwa działąjąca od początku istnienia przyjęła z rąk Starosty
Strona
M. Boszko i Przewodniczącego A. Sierockiego listy gratulacyjne oraz upominki urodzinowe.

nr 27

SESJE RADY POWIATU
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O wspólnych działaniach na rzecz
aktywizacji lokalnego rynku pracy
bardzo Ŝyczliwie mówił Dyrektor Filii
WUP Piotr Dyśkiewicz.

Dyrektor PUP Iwona Sierocka w komentarzu wprowadzającym do dyskusji nt. realizacji programów skierowanych do bezrobotnych.

Doceniając ogromne zaangaŜowanie w pracy zawodowej Rada Powiatu Płockiego
podziękowała za wieloletnią współpracę Natalii Kalinowskiej-Witek (Dyr. PCPR),
Stanisławowi śurańskiemu (Dyr. Wydz. Architektury i Budownictwa), Feliksowi
Wrzoskowi (Dyr. Wydz. Geodezji i Gosp. Nieruchomościami) w związku
z przejściem na zasłuŜoną emeryturę.

Podczas XXIV sesji Rady Powiatu 25 marca br. Komisja Uchwał i Wniosków pracowała
w składzie: (od lewej): Apolinary Gruszczyński, Piotr Kwiatkowski - przewodniczący,
Andrzej Kuliński.

Po zakończeniu obrad trudno dostrzec róŜnice zdań w trakcie wygłaszanych przed
chwilą wystąpień
Strona
nr 28 (od lewej): Starosta Płocki Michał Boszko, Barbara Bieniek –

Kierownik Biura Obsługi Rady Powiatu, Radni Powiatu z Klubu PiS - Daniel
Zaborowski, Marek Wąsowski, Marek Moderacki.

Starosta Płocki Michał Boszko skierował serdeczne podziękowania
od Zarządu Powiatu do emerytowanych dyrektorów.

Zarząd Powiatu przysłuchuje się wystąpieniom radnych.

Radni Powiatu Płockiego z Klubu Prawo i Sprawiedliwość podczas głosowań (od lewej): Daniel Zaborowski - Przewodniczący Klubu, Tadeusz Woźniak, Maciej Jabłoński - Sekretarz Klubu, Andrzej Cieślak, Marek Wąsowski,
Marek Moderacki, Henryk Kamiński, Piotr Kwiatkowski.).

Radny Powiatu Andrzej Kuliński przekazuje podziękowania od Jurka Owsiaka
za pomoc w organizacji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy; wśród
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uhonorowanych - Skarbnik Powiatu Maria Jakubowska.
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II. Z MAZOWSZA
SZKOLENIA RATUJĄCE śYCIE
Piotr Zgorzelski
Dyrektor Delegatury
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego
w Płocku
Umiejętność ratowania Ŝycia ludzkiego powinien posiadać kaŜdy z nas, co więcej udzielenie pierwszej pomocy osobom potrzebującym jest naszym obowiązkiem. Świadomość społeczna z roku na rok
sukcesywnie wzrasta, ale nadal nie jest wystarczająca. Niestety bardzo często w sytuacji, gdy zdarzy się
wypadek ogarnia nas strach i bezradność. Dlatego
tak ogromne znaczenie ma przeprowadzanie szkoleń,
na których uczestnicy uczą się jak udzielać pierwszej
pomocy, ale takŜe przełamują strach, który im w takich sytuacjach towarzyszy.
Mając na względzie powyŜsze argumenty, Samorząd Województwa Mazowieckiego zdecydował się
na sfinansowanie „PilotaŜowego programu kształtowania zachowań ratowniczych dla pracowników samorządowych szczebla powiatowego i gminnego Województwa Mazowieckiego”. Za przeznaczone na ten cel
180 tyś. zł. przeszkolonych zostało do końca 2008 roku
aŜ 800 osób, a w następnych latach szkoleni będą następni chętni. Uczestnictwo w programie było bezpłatne
dzięki umowie, jaką Województwo Mazowieckie
zawarło z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie.
Program ma na celu przekazanie uczestnikom
zarówno wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, właściwego reagowania w sytuacjach zagroŜenia zdrowia i Ŝycia, jak równieŜ umiejętności właściwej oceny sytuacji oraz reguł odpowiedniego wzywania pomocy. Bardzo istotnym aspektem całego
przedsięwzięcia był fakt, iŜ niezbędna wiedza została
przekazana w bardzo przystępnej i zrozumiałej dla
wszystkich formie. Po części teoretycznej uczestnicy
szkolenia mogli się sprawdzić, gdyŜ instruktorzy przeprowadzili równieŜ część praktyczna, z wykorzystaniem ćwiczebnego fantomu, defibrylatora oraz samych
osób biorących udział w zajęciach.
20 marca 2009 roku w siedzibie Delegatury
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku Marszałek Adam Struzik oraz Starosta
Płocki Michał Boszko i Dyrektor Delegatury Piotr Zgorzelski uroczyście wręczyli certyfikaty ukończenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej

pracownikom samorządowym powiatu płockiego. Marszałek podkreślił, iŜ szeroko rozumiane bezpieczeństwo
mieszkańców Mazowsza jest priorytetem władz województwa. Wyraził przekonanie, iŜ szkolenia takie
są konieczne dla podnoszenia świadomości społecznej
oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania
pierwszej pomocy i wpływają na poprawę bezpieczeństwa obywateli. Wyraził zadowolenie z tak duŜego zainteresowania uczestnictwem w programie wśród płockich
samorządowców. Na koniec Marszałek pogratulował
zebranym zdobytych umiejętności oraz Ŝyczył, aby jak
najrzadziej musieli z nich korzystać.

LAUREACI NAGRODY MARSZAŁKA
18 grudnia w Teatrze Polskim w Warszawie
miała miejsce uroczystość wręczenia dorocznych Nagród
Marszałka Województwa Mazowieckiego dla najbardziej zasłuŜonych Mazowszan. Wśród sześciu nagród
indywidualnych dwie przypadły reprezentantom naszego
powiatu. Statuetkę otrzymali panowie Alojzy Balcerzak
- artysta malarz- za wieloletnią pracę na rzecz krzewienia
kultury i Jerzy Kopczyński twórca ludowy zajmujący się
rzeźbą, a takŜe poeta i twórca teatru wiejskiego.
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III. Z KART HISTORII I PROMOCJI ZIEMI PŁOCKIEJ
JUBILEUSZ POWIATU PŁOCKIEGO

Adam Bartosiak
Radny Powiatu Płockiego
I, II, III kadencji

Dziesięć lat to duŜo i mało. Zresztą to czas jest
nieporównywalny, bo jakŜe krótka jest godzina gry
w piłkę, a jak długa godzina w oczekiwaniu na autobus
jesienią jeszcze przy padającym deszczu.
Te dziesięć lat Powiatu, to okres dwóch i pół
kadencji. KaŜda kadencja miała swój wyróŜnik. Myślę,
Ŝe tym wyróŜnikiem pierwszej kadencji było opracowanie, bez pomocy z zewnątrz, Strategii Rozwoju Powiatu do 2015 roku. Druga kadencja to realizacja zadań wynikających ze strategii, natomiast trzecia kadencja to ich kontynuacja.
Z perspektywy tych 10 lat moŜna powiedzieć,
Ŝe dobre były decyzje w dwóch dziedzinach:
• Oświaty - poprzez dokończenie budowy szkoły
w Górach i przekazanie budynków w Trzepowie
dla potrzeb WyŜszej Szkoły Zawodowej oraz
poprawy warunków do nauki we wszystkich
naszych szkołach podległych powiatowi.
• Pomocy społecznej poprzez poprawę warunków
pobytu osób przebywających w dps-ach.
Nie mówię o wielu innych sprawach, w tym o drogach, bo jak podają ostatnie dane w powiecie liczącym
ponad 106 tys. mieszkańców, jest zarejestrowanych 110 tys.
pojazdów, to łatwo poruszać się po drogach nie jest.
Z czego jeszcze nasz Powiat moŜe być dumny
po tych 10 latach.
Sądzę, Ŝe wszystkim Państwu znany jest trójkąt oświatowy, na który składa się współpraca:
nauczyciela, ucznia, rodziców.
Myślę, Ŝe zgodne działanie Rady, Zarządu
i pracowników, mimo niedostatków finansowych daje
dobre rezultaty. To zgodnie i harmonijnie działający
trójkąt samorządowy.
Cieszy fakt, Ŝe mieszkańcy naszego powiatu
bardzo dobrze wyraŜają się o pracownikach Starostwa,
za ich ciepłe, serdeczne podejście do interesantów,
za to Ŝe są nastawieni na tak. To waŜne bo ta bezinteresowna Ŝyczliwość jest bardzo cenna. RównieŜ to, Ŝe na
setki tysięcy decyzji podjętych w tym 10-leciu, zaledwie kilka było nietrafnych.
To świadczy o duŜej kompetencji pracowników Starostwa, ale takŜe dobrze świadczy o nadzorze
ze strony Sekretarza Powiatu Pana Tomasza Kępczyńskiego, Skarbnika Pani Marii Jakubowskiej oraz dyrektorów wydziałów i Zarządu Powiatu.
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Pragnę zwrócić Państwu uwagę na jeszcze jedną sprawę, która moim zdaniem zasługuje na podkreślenie: to wyróŜnienie i docenienie mieszkańców
naszego powiatu, którzy uzyskują wyniki wyŜsze
od średnich i tym samym promują nasz Powiat na zewnątrz. Dotyczy to nauki, sportu, kultury jak równieŜ
wyników w rolnictwie i sadownictwie.
Wreszcie pochwalić się naleŜy, Ŝe to dziesięciolecie słuŜyło wypracowaniu dobrej współpracy z gminami naszego Powiatu, które organizują imprezy o charakterze powiatowym i wojewódzkim. Budujemy razem
drogi i chodniki. Pomagamy zespołom regionalnym i słuŜymy radą i pomocą Ochotniczym StraŜom PoŜarnym.
W sumie wymieniłem tylko cząstkę tego, co
w tym 10-leciu się działo. A przecieŜ w ciągu tych
10 lat Powiat Płocki najpiękniejszy na Mazowszu
otrzymał wiele wyróŜnień w skali województwa i kraju. Była o tym mowa.
To nie przypadek, a cięŜka praca i dobre wyniki były powodem, Ŝe Pan Michał Boszko został najlepszym starostą w kraju. To się nazywa PRIMUS INTER
PARES - pierwszy wśród równych. Serdecznie gratuluję Panie Starosto.
Szanowni Państwo!
W tych dokonaniach, o których w dniu dzisiejszym mówimy, jest cząstka pracy radnych powiatu
wszystkich kadencji, bez wyjątku.
W tym miejscu chciałbym Wam wszystkim obecnym i nieobecnym serdecznie podziękować. My aktualnie będący radnymi trzeciej kadencji, staramy się to dzieło rozpoczęte 10 lat temu kontynuować w harmonii
z Zarządem i pracownikami samorządowymi najlepiej jak
to tylko potrafimy, aby nasz Powiat był coraz piękniejszy
i zasobniejszy, a jego mieszkańcy byli dumni, Ŝe tu
mieszkają i pracują.

JESTEŚMY NAJLEPSI
Andrzej Kuliński
Radny Powiatu Płockiego
Szef Sztabu Gminnego
WOŚP w Bodzanowie
Bodzanów 21.01.2009 r.

JuŜ dwa miesiące przed rozpoczęciem XVII
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wszyscy ludzie dobrej woli, którym leŜy na sercu dobro chorych dzieci z 29 roŜnych organizacji z terenu Gminy
Bodzanów postanowili utworzyć gminny sztab, który
miał na celu zorganizowanie akcji niesienia pomocy
dzieciom cierpiącym na choroby onkologiczne.
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Do współpracy zaproszono szkoły, stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe. Do naszego
Sztabu dołączyli takŜe gimnazjaliści z Publicznego
Gimnazjum z Blichowa, Bulkowa oraz Zespołu Szkół
w Ciućkowie gm. Wyszogród.
Aby Sztab działał zgodnie z przepisami wybrano Szefem Sztabu Gminnego wybrano po raz szesnasty Andrzeja Kulińskiego. Podobnie jak rok temu, Sztab zlokalizowano w Urzędzie Gminy Bodzanów.
Na spotkaniu wspólnie ustalono plan pracy Sztabu. Postanowiono, iŜ Orkiestra grać będzie w kaŜdej placówce
oświatowej na terenie Gminy. Uzgodniono, iŜ rozprowadzeniem serduszek zajmą się uczniowie wszystkich
szkół. MłodzieŜ szkolna zapewnioną miała opiekę
ze strony nauczycieli, rodziców oraz członków OSP.
Ogółem podano nazwiska 126 wolontariuszy
z gminy Bodzanów.
Postanowiono, iŜ centrum naszego Sztabu
w czasie orkiestry działać będzie w Szkole Podstawowej w Bodzanowie, gdzie przygotowany był specjalny
program i tam właśnie zaproszono wszystkich gości
oraz zlokalizowano centrum liczenia pieniędzy. Powołano specjalna komisję na czele której stanęła Pani
Irena Krzemińska, Bank Spółdzielczy w Ciechanowie
o/Bodzanów.
13 stycznia od wczesnych godzin porannych
wolontariusze wyposaŜeni w identyfikatory i specjalne
puszki ruszyli po wcześniej ustalonych trasach, aby
kwestować i rozprowadzać serduszka.
Zgodnie z programem punktualnie o godzinie 1400 rozpoczęła się cześć rozrywkowa w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej w Bodzanowie. Jako pierwsi
zaprezentowali się uczniowie Publicznego Gimnazjum
oraz Szkoły Podstawowej z Bodzanowa.
Pokaz niezwykłych umiejętności przedstawiła młodzieŜ ćwicząca sztuki walki w klubie THE ONE
TEAM pod kierunkiem trenera kadry narodowej Roberta Rajewskiego. W pokazach wystąpiło kilku mistrzów świata oraz mistrzów Polski. Był to przepiękny
pokaz oklaskiwany przez wszystkich uczestników.
Punktualnie o 17.00 nastąpiło uroczyste otwarcie XVII Finału WOŚP. W kilku słowach Szef Sztabu
Andrzej Kuliński przypomniał o historii poprzednich
Finałów, a Pan Andrzej Winosławski poinformował
na co wydane były pieniądze z XVI Finału. Szef Sztabu Gminnego Andrzej Kuliński podziękował wszystkim zaproszonym gościom za przybycie, oraz wszystkim przybyłym w szczególności darczyńcom, którzy
przyczynili się do organizacji XVII Finału WOŚP.
Po oficjalnym powitaniu głos zabrał honorowy
gość XVII Finału Starosta Płocki- Michał Boszko,
który serdecznie podziękował za zaangaŜowanie bodzanowskiej społeczności.
Następnie zabrał głos Wójt Gminy Brudzeń
DuŜy- Henryk Kisielewski, który od początku bodzanowskiego grania jest z nami i wspiera działania od 16
lat. Na zakończenie gospodarz Gminy Bodzanów-

Wójt Jarosław Dorobek, podziękował gościom
i mieszkańcom za aktywny udział w przedsięwzięciu.
Organizatorzy dziękują:
• Firmie S.A ,,BAKOMA”,
• DPS Zakrzewo - Pani Dyrektor - Iwonie Paradowskiej
• Kierownikowi Warsztatów - Jolancie Fabisiak
• DPS Nowe Miszewo - ,,Nad Jarem” Dyrektor DPS
Miszewo - Barbarze Stańskiej- Maćkiewicz
Wicedyrektorowi DPS Miszewo - Annie Ziółkowskiej
Kierownikowi Warsztatów - Karolowi Rybickiemu
Prezesowi Stowarzyszenia ,,Razem Lepiej” – Jarosławowi Malarskiemu
Oddzielne podziękowanie naleŜy się Panu Erykowi
Smulewiczowi – Senatorowi RP za przekazanie
pięknych gadŜetów z Senatu RP oraz za wspaniałe
autografy zebrane od waŜnych osobistości.
Za przekazane do licytacji przedmioty i dzieła dziękujemy:
Wójtowi Gminy Bodzanów - Jarosławowi Dorobkowi
Dyrektorowi Delegatury Urzędu Marszałkowskiego
w Płocku - Piotrowi Zgorzelskiemu
Staroście Płockiemu - Michałowi Boszko
Radnemu Powiatu Płockiego - Andrzejowi Kulińskiemu
Dyrektorom PCPR Płock - Natalii KalinowskiejWitek, Stanisławowi Wojtiukowi
Mai Wojnarowskiej
Mieczysławowi Jóźwiakowi
Przemkowi Szelągowskiemu - za piękną grafikę
Pani Jolancie Leszczyńskiej
Pani Agnieszce Pietrzak
oraz uczennicy Publicznego Gimnazjum w Blichowie - Paulinie Wójtewicz
Pani Ewelinie Lemanowicz
Pani Danucie Pęcherzewskiej
Państwu ElŜbiecie i Zbigniewowi Kubickim
Lokalnej Grupie Działania ,,LIDER PLUS
Dorocie i Zygmuntowi Dąbrowskim
oraz uczniom Publicznego Gimnazjum w Bodzanowie
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się
do organizacji XVII Finału WOŚP.
Serdecznie dziękuje Panu Andrzejowi Winosławskiemu
za wspólne prowadzenie finału oraz Pani Kierownik
GOPS - Bogusławie Bartczak, Kucharkom: Halinie Kłysiak i Zofii Dalkiewicz, Panu Dyrektorowi Publicznego
Gimnazjum z Blichowa Krzysztofowi Włodarskiemu,
Panu Przemkowi Szelągowskiemu- nauczycielowi Gimnazjum w Blichowie, Panu Dyrektorowi Publicznego
Gimnazjum w Bulkowie- Bogusławowi śuchowskiemu,
Panu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Ciućkowie - Joannie
Misiakowskiej oraz Grzegorzowi Jachimiakowi.
Ogółem do wylicytowania było około 60 gadŜetów. Niektóre z nich osiągnęły duŜe sumy. Za naj-
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wyŜszą cenę wylicytowano obraz Pani Mai Wojnarowskiej, który osiągnął kwotę 700 zł.
Za 600 zł sprzedano obraz namalowany przez
Panią Danutę Pęcherzewską, który wylicytowała Rada
Gminy Bodzanów.
Po licytacji wystąpił zespół z Bodzanowa - EX BOLO
oraz zespół ,,ANDRE”
Szczególnie gorąco dziękuję członkom naszego
Sztabu za wzorową współpracę, która przyczyniła się
do osiągnięcia wspaniałych efektów naszego wspólnego
działania, które są widoczne w sumach zabranych
w czasie XVII Finału WOŚP dnia 11 stycznia 2009 r.
Oddzielne podziękowania naleŜą się szkołom z terenu
innych gmin:
− Publiczne Gimnazjum z Bulkowa zebrało
- 1590,64 zł.
− Publiczne Gimnazjum z Blichowa zebrało
- 2032,48 zł.
− Zespół Szkół w Ciućkowie zebrało - 1407,04 zł.
Z rozprowadzonych serduszek zebrano - 16 730,34 zł.
Z licytacji pamiątek zebrano - 4 505,00 zł.
Z dobrowolnych wpłat z koncertu zebrano - 1 477,50 zł.
ŁĄCZNIE ZEBRANO:
22 712,84 ZŁ, co dało ponad: 2,93 na jednego mieszkańca.
Wszystkim wolontariuszom ze wszystkich Szkół i organizacji Wójt Gminy Jarosław Dorobek ufundował
bilety do kina.
Natomiast najlepsi wolontariusze otrzymali nagrody
rzeczowe.

Przekazanie nagród Marszałka Woj. Mazowieckiego A. Struzika
dla darczyńców XVII Finału WOŚP.

XVII Finał WOŚP przeszedł do historii, pozostała
wielka satysfakcja z dobrze spełnionego zadania a kwota
22 712,84 niech się przyczyni do poprawy zdrowia chorym dzieciom.
Myślę, Ŝe nasze wspólne działania przyczyniły
się do lepszego zrozumienia i uświadomienia wszystkim,
iŜ nawet najmniejsza kwota ma znaczenie szczególne
dla potrzebujących.
Wszyscy, którzy przyczynili się do organizacji
XVII Finału WOŚP otrzymują od Sztabu Jurka Owsiaka osobiste podziękowania.
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AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU
MISTRZÓW śYCIA ZAWITAŁA NA
ZIEMIĘ PŁOCKĄ
Sport od zarania swego istnienia pełnił funkcję
wychowawczą. U podstaw takiego twierdzenia moŜna
postawić tezę o nieantagonistycznym charakterze walki
sportowej. Sportowcy, którzy spotykają się na boisku,
ringu czy basenie nie stanowią dla siebie przeciwników
lecz partnerów, którzy pragną sobie i innym pokazać
kto z nich jest dziś, w tej chwili lepszy, lepiej dysponowany , przygotowany do walki.
Często bezpośrednio po odbytej walce rzucają
się wzajemnie sobie w ramiona, gratulując szlachetnej
rywalizacji i uzyskanych w niej wyników. Stąd przecieŜ juŜ tylko jeden, niewielki krok do ukształtowania
właściwych postaw społecznych.
Twórca nowoŜytnych igrzysk olimpijskich Baron Pierre de Coubertin upatrywał w tym fenomenie
jaki stanowią wartości olimpijskie modelu wychowawczego. Przypuszczał, Ŝe jest to sposób na rozwiązywanie wszelkich konfliktów powstających pomiędzy
narodami, grupami społecznymi róŜniącymi się
w kwestiach politycznych , gospodarczych czy narodowościowych. Jego wizja jak do tej pory nie spełniła
się, przynajmniej nie w takim stopniu jak tego oczekiwał. MoŜe jego oczekiwania wyprzedził czas. Tendencje wychowawczego oddziaływania w sporcie są nadal
Ŝywe, a przykładem tego mogą być właśnie imprezy
sportowe kaŜdego szczebla i poziomu.
Pomimo zagroŜeń występujących we współczesnym świecie takŜe dla ideologii olimpizmu, powinniśmy wartości
wychowawcze sportu wykorzystywać w pracy pedagogicznej, zwłaszcza w kształtowaniu postaw społecznych.
A moŜe jest to właśnie sposób na przeciwdziałanie
zagroŜeniom. Wychodząc naprzeciw tym wszystkim
stwierdzeniom została zorganizowana w dniach
19-21 marca w Ośrodku Szkoleniowym w Soczewce
k/Płocka Ogólnopolska Konferencja Akademii
Mistrzów Sportu Mistrzów śycia.
Tematem tej konferencji było hasło ,,Sport
wytycza cele i otwiera szansę na nowe Ŝycie” Konferencja była zorganizowana dla nauczycieli wychowania fizycznego, działaczy sportowych, samorządowców
związanych ze sportem z Ziemi Płockiej oraz członków Akademii Mistrzów Sportu Mistrzów śycia.
Patronat honorowy nad konferencją objął
Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan
Adam Struzik. Natomiast współorganizatorami byli:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Poseł Andrzej Nowakowski oraz Starosta Płocki Pan Michał Boszko.
Pomoc finansową w postaci sponsoringu przekazali:
Samorząd Powiatu Płockiego, Bank Spółdzielczy
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w Ciechanowie o/Bodzanów, Płocki Okręgowy Związek
Piłki NoŜnej w Płocku, Browar w Sierpcu, Pan Piotr
Zgorzelski- Dyrektor Delegatury w Płocku, Wójt Gminy
Bodzanów- Jarosław Dorobek oraz Państwowe Przedsiębiorstwo przewozowe PKS w Płocku. Ogromna rolę
w organizacji konferencji miał Wydział Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku z Panią
Dyrektor Małgorzatą Struzik. Jedną z największych ról
w przydziale tej konferencji w powiecie płockim miał
Radny Powiatu Płockiego i Członek tej Akademii Andrzej Kuliński, który przekonał Zarząd Akademii z Panią
Prezes ElŜbietę Wysocką, aby ta konferencja odbyła
na Ziemi Płockiej. Ogółem w konferencji uczestniczyło
ponad 130 osób. Tradycyjnie na konferencję zaproszono
przedstawicieli świata polityki oraz wybitnych sportowców, trenerów i działaczy. Wśród polityków byli: Poseł
Andrzej Nowakowski oraz pełniący funkcję wiceprezesa
Akademii Poseł Wojciech Ziemniak. Nie zabrakło Starosty Powiatu Płockiego Pana Michała Boszko oraz 8 Radnych powiatowych i trzech wójtów z Gmin: Nowy Duninów, Bodzanów i Brudzeń DuŜy.

Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak wita uczestników Akademii
Mistrzów Sportu-Mistrzów śycia.

Pierwszego dnia punktualnie o godzinie 15.00 nastąpiło uroczyste otwarcie konferencji, której dokonała Pani Prezes Akademii ElŜbieta Wysocka. Serdecznie powitała wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości. Następnie głos zabrał Starosta Płocki
Pan Michał Boszko, który w ciepłych słowach podziękował wszystkim za przybycie do gościnnej Ziemi
Płockiej i Ŝyczył owocnych obrad. Następnie Pani Prezes poinformowała, iŜ Akademia Mistrzów Sportu
Mistrzów śycia powstała w roku 2005, który był międzynarodowym rokiem sportu ogłoszonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
Robert Korzeniowski kilkakrotny Mistrz Olimpijski powołał Kapitułę, która rozpisała ogólnopolski
konkurs dla wybitnych ludzi związanych ze sportem.
Wpłynęło kilkaset wniosków z czego kapituła wybrała
250 najlepszych i dała nominację proponując członkowstwo w Akademii. Wybrano 20 osobowy Zarząd i tak
powstała Akademia Mistrzów Sportu Mistrzów śycia.

Aby nie zmarnować ogromnego potencjału i znakomitych ludzi, którzy pragnęli działać w Akademii stworzono Stowarzyszenie Akademii Mistrzów Sportu Mistrzów śycia, które działa do dnia dzisiejszego, dynamicznie się rozwija i zapewne długo będzie funkcjonować.
Następnym punktem programu było wystąpienie Andrzeja Kulińskiego, który przedstawił dokonania
z zakresu kultury fizycznej – najwaŜniejsze osiągnięcia
sportowe , budowa i rozbudowa bazy sportowej w powiecie płockim. Była to dwuczęściowa prezentacja
multimedialna. W pierwszej części pokazany był film
dźwiękowy ,,GOŚCINNA ZIEMIA PŁOCKA”,
w drugiej części zostały przedstawione dokonania Starostwa Płockiego, miast i gmin z tego terenu. Pokazano
infrastrukturę sportową, hale, stadiony, boiska oraz
osiągane wyniki sportowe w poszczególnych dyscyplinach sportowych kaŜdej gminy.
Prezes Płockiego Okręgowego Związku Piłki
NoŜnej w Płocku zaprezentował temat pt: „Na piłkarskich boiskach powiatu płockiego”, przedstawiając
cały system działania okręgu.
W następnym punkcie programu było wystąpienie przedstawicieli Domu Pomocy Społecznej ,,Nad
Jarem” z Nowego Miszewa, którzy omówili tematykę:
,,Domy Pomocy Społecznej na star- aktywizowanie
fizyczne pensjonariuszy DPS-ów formą terapii”. Dyrektor Mirosław Krusiewicz z Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu poinformował o moŜliwościach pozyskania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na działalność sportową i rozbudowę bazy
sportowo-rekreacyjnej.
Na zakończenie pierwszego dnia Konferencji
wystąpił Dyrektor Wojciech Kudlik, którego wystąpienie wzbudziło ogromne zainteresowanie, szczególnie
u nauczycieli, poniewaŜ omówił temat - Ministerstwo
Sportu – w czym moŜe pomóc program, z zakresu kultury fizycznej i moŜliwości pozyskania środków finansowych na ich realizację z MS. Oprócz spraw finansowych podzielił się z uczestnikami swoimi osiągnięciami sportowymi. Jak wiadomo był on jednym z najlepszych kajakarzy górskich, uczestnikiem Olimpiad oraz
kilkakrotnym Mistrzem Świata.
Drugi dzień rozpoczął się od wystąpienia Dariusza Abramuka – Sekretarza Generalnego Szkolnego
Związku Sportowego, który omówił programy zrealizowane przez Szkolny Związek Sportowy na rzecz
sportu szkolnego, następnie psycholog sportowy Ewa
Serwatka omówiła temat: psychologiczne następstwa
kontuzji sportowych.
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DuŜe zainteresowanie wzbudziło wystąpienie
Dominika Kaczmarka z AWF Poznań, który omówił
nowoczesną metodę ,,Kinesiotaping”. Jest to innowacyjna forma walki z urazami i bólem.
W dyskusji panelowej pt ,,Urazowość w sporcie
– presja wyniku czy zdrowy rozsądek” wystąpili:
• Józef Łuszczek- dwukrotny medalista – złoty
i brązowy medal, mistrz świata z Lahti 1978 r.
• Piotr Makowski- trener CENTROSTAL Bydgoszcz
• Ewa Serwatka- psycholog sportowy
• Artur Góral- Reprezentant Polski obecnie II Trener
szczypiornistów, aktualnych Mistrzów Polski Wisły Płock.
• Jacek Dreczka - moderator
Była to bardzo ciekawa dyskusja poruszająca
olbrzymią tematykę sportową, presję startu na zawodnika kontuzjowanego oraz następstwa kontuzji w karierze zawodniczej.
Wszyscy czekali właśnie na ten punkt programu, w którym zaprezentował się Józef Łuszczek
– Mistrz świata z Lahti z 1978 r. w tematyce: narty
biegowe moją pasją.
Przedstawił bardzo obrazowo swoje osiągnięcia
oraz drogę do sukcesów sportowych. Psycholog sportowy
– Ewa Serwatka przedstawiła temat: Aktualne oczekiwania względem psychologów sportu i ich funkcjonowanie
w sportach dla osób niepełnosprawnych fizycznie.
W tym temacie zaprezentowano: pokaz walki
szermierczej w wykonaniu szermierzy na wózkach.
Ostatnią dyskusją panelową tej konferencji była tematyka ,,W sporcie jak w rodzinie - wzajemna
integracja środowisk sportowców niepełnosprawnych i pełnosprawnych”.
W dyskusji panelowej wystąpili:
• Gosia Dobrowolska - Dziennikarka
• Tadeusz Nowicki - szermierz na wózkach
• Ewa Serwatka - psycholog sportowy
• Marian Sypniewski - Medalista Olimpiady w Moskwie we florecie
• Marzena Kalaszczyńska - były rzecznik osób niepełnosprawnych w UM Płock
• Jacek Dreczka - moderator
Trener Adam Pazdycha zaprezentował tematykę ,,Łucznictwo” - odbyła się prezentacja wyczynowych łuków i moŜliwość sprawdzenia swoich umiejętności przez uczestników konferencji.
Ostatnim tematem drugiego dnia był temat:
„Pojechać na Igrzyska Olimpijskie – jakie to proste.”
W tej dziedzinie przedstawił swoje osiągnięcia Poseł
Wojciech Ziemniak - Prezes Klubu Olimpijczyka
w Racocie, Wiceprezes AMSMŹ.
Na zakończenie drugiego dnia Pani Prezes
Akademii ElŜbieta Wysocka podziękowała wszystkim
uczestnikom oraz zaproszonym gościom, a w szcze-
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gólności organizatorom, współorganizatorom i sponsorom tej konferencji.
Starosta Płocki Pan Michał Boszko podziękował gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością
i podzielili się wiedzą oraz osiągnięciami sportowymi.
Stwierdził, iŜ w niedalekiej przyszłości zaowocuje to
w powiecie płockim. Na zakończenie drugiego dnia
odbyła się biesiada sportowa, gdzie wszyscy uczestnicy mogli wymienić poglądy sportowe, uzyskać autografy i dedykacje. W czasie biesiady Starosta Płocki
otrzymał z rąk Mariana Sypniewskiego i Wojciecha
Ziemniaka odznakę Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Trzeciego dnia po śniadaniu uczestnicy konferencji udali się z wizytą do DPS–u ,,Nad Jarem”
w Nowym Miszewie, gdzie zobaczyli na Ŝywo jak
toczy się Ŝycie mieszkańców tego domu. Pani Dyrektor
Barbara Stańska-Mackiewicz zapoznała uczestników
z osiągnięciami tego domu i zaprosiła na kawę i herbatę oraz słodkości upieczone w tym domu. Uczestnicy
mieli okazję kupić pamiątki zrobione na warsztatach
terapii zajęciowej.
Po gościnności w DPS Nowe Miszewo wszyscy udali się do Publicznego Gimnazjum w Nowym
Miszewie gm. Bodzanów na spotkanie młodzieŜy i ich
wychowawców z członkami Akademii oraz zaproszonymi gośćmi.
Dyrektor Gimnazjum Marzena Wróbel-Pietrzak powitała uczestników Akademii i zaproszonych
gości. Stwierdziła, iŜ sport to bardzo istotny środek
w procesie wychowania młodzieŜy i jej wszechstronnego rozwoju. Sport to droga właściwa do upowszechniania dobrych i zdrowych pasji Ŝyciowych, to magnez
i siła, która przyciąga. Nasz PapieŜ Jan Paweł II wypowiedział słowa:
,,…Sport to najlepsza droga do pokonania granic”. Piękną i szlachetną cechą sportowej rywalizacji jest rozwijanie własnego charakteru poprzez zmaganie się ze stresem, niepowodzeniem, bólem i wysiłkiem. Aby cos budować- trzeba wolę, wiedzę i działanie skupiać w jedno
- ale trzeba je mieć. Jeśli nie tworzymy, nie działamy nie
pozostawimy po sobie Ŝadnego śladu. To jest to wówczas stracony czas. Rzymski poeta Horacy wiele setek lat
temu powiedział ,,non omnis moriar” (nie wszystek
umrę). Miał świadomość, Ŝe człowiek poprzez swoje
czyny i dokonania stawia sobie trwały pomnik. Taki
pomnik dla Polski postawią po sobie załoŜyciele i członkowie Akademii Mistrzów Sportu Mistrzów śycia.
Po wystąpieniu Pani Dyrektor Gimnazjum odbył się
panel dyskusyjny w którym uczestniczyli.
• Gwiazda tego spotkania Józef Łuszczek mistrz
świata z Lahti,
• ElŜbieta Wysocka - Prezes Akademii,
• Małgorzata Struzik – Dyrektor Wydziału Edukacji,
Kultury i Promocji Starostwa w Płocku,

MARZEC 2009

POWIAT PŁOCKI
•

Marzena Pietrzak- Wróbel - Dyrektor Publicznego
Gimnazjum w Nowym Miszewie,
• Andrzej Kuliński - Członek Akademii – prowadzący ten panel.
Dla wszystkich uczestników tego spotkania był
to prawdziwy show.
MłodzieŜ pytała Józefa Łuszczaka praktycznie
o wszystko, najbardziej aktywni dostali zdjęcia i autografy. Na zakończenie odbył się Turniej piłki siatkowej, w którym uczestniczyły reprezentacje Członków
Akademii, Starostwa oraz uczniów Publicznego Gimnazjum w Nowym Miszewie.
Grupa sportowo-taneczna przygotowała na tę
okazję układ sportowo taneczny, który rozruszał
wszystkich uczestników. Przy ogromnym aplauzie
rozpoczęło się pierwsze spotkanie druŜyny Akademii
i uczniów Publicznego Gimnazjum. Mecz był bardzo
zacięty. Akademicy musieli uznać wyŜszość gimnazjalistów, którzy wygrali w stosunku 25:18.
W drugim spotkaniu reprezentacja powiatu pokonała Członków Akademii w stosunku 25:13. W ostatnim spotkaniu decydującym o I miejscu po bardzo zaciętym i meczu w stosunku 25:19 zwycięŜyła reprezentacja
powiatu. Wszystkie druŜyny otrzymały puchary.

Prezes Akademii ElŜbieta Wysocka wręcza puchar reprezentacji
Akademii Mistrzów Sportu – Mistrzów śycia.

Za I miejsce puchar ufundował - Starosta Płocki
– Michał Boszko
Za II Miejsce puchar ufundował - Dyrektor Delegatury w Płocku - Piotr Zgorzelski
Za III miejsce puchar ufundował Wójt Gminy Bodzanów - Jarosław Dorobek
Na zakończenie wszyscy uczestnicy z rąk Pani
Prezes ElŜbiety Wysockiej otrzymali certyfikaty.
Wszyscy uczestnicy byli pod ogromnym wraŜeniem tej konferencji. Na pewno zdobyta wiedza
przyczyni się do uniknięcia kontuzji i podwyŜszenia
wyników sportowych.
Andrzej Kuliński
Członek Akademii MSMś
Radny Powiatu Płockiego

„ORLĘTA 2009”

Cezary ChyŜyński
„Animator - Moje Boisko
ORLIK 2012”

W dniu 13.03 2009 r. w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku odbył się Turniej Piłki
NoŜnej o Puchar Starosty Płockiego i Przewodniczącego
Rady Powiatu „Orlęta 2009”.
Rozgrywki zostały zorganizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego i zapoczątkowały sezon
sportowy na nowym obiekcie ,,Moje Boisko-Orlik 2012”.
W zawodach uczestniczyło 8 druŜyn z 6 powiatowych gimnazjów (łącznie 80 uczniów). DruŜyny
w drodze losowania zostały podzielone na 2 grupy.
GRUPA A
1. Publiczne gimnazjum w Bodzanowie I – opiekun
Maciej Łukasiewicz
2. Publiczne gimnazjum w Nowym Miszewie
I – opiekun Mariusz Lisiecki
3. Publiczne gimnazjum w Proboszczewicach – Rajmund Koperek
4. Publiczne gimnazjum w Radzanowie – Michał
Aranowski
GRUPA B
1. Publiczne gimnazjum w Bodzanowie II - opiekun
Maciej Łukasiewicz
2. Publiczne gimnazjum w Nowym Miszewie I
- opiekun Mariusz Lisiecki
3. Publiczne Gimnazjum w Słubicach – Jacek Kozłowski
4. Gimnazjum w Dobrzykowie – Robert Hiszpański
W grupie A bezapelacyjnie najlepszą druŜyną
była druŜyna z Bodzanowa, która wygrała w grupie
wszystkie swoje mecze pokonując wszystkich rywali
w bardzo dobrym stylu. Drugie miejsce w tej grupie
zajęli gimnazjaliści z Radzanowa.
W grupie B najlepszą druŜyną był zespół
z Dobrzykowa, który wyprzedził druŜynę gimnazjalistów ze Słubic.
W pierwszym półfinale druŜyna z Bodzanowa
I pokonała Słubice 1-0, w drugim zespół z Radzanowa
w bardzo dobrym stylu wygrał 3-0 z uczniami z Dobrzykowa.
W finale po zaciętej walce zwycięŜył zespół
z Radzanowa, pokonując 1-0 bardzo solidny zespół
z Bodzanowa I.
W meczu o 3 miejsce gimnazjum ze Słubic pokonało po rzutach karnych Dobrzyków.
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Królem strzelców został Kamil Szymański
z gimnazjum z Radzanowa, a najlepszym bramkarzem
Kamil Śniecikowski z gimnazjum w Słubicach.
W przerwach między meczami młodzieŜ mogła zwiedzić szkołę, zapoznać się z kierunkami nauczania, a takŜe skosztować ciepłej i pysznej grochówki
w stołówce szkolnej.
Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili a impreza, która zyskała tak liczne grono sympatyków będzie organizowana cyklicznie.

VIII MAZOWIECKI MITYNG PŁYWACKI
OLIMPIAD SPECJALNYCH PŁOCK `2009
Jarosław Malarski
Prezes Stowarzyszenia
Na Rzecz Rozwoju
Polskiej Wsi
„Razem Lepiej”
z Nowego Miszewa
„Pragnę zwycięŜyć,
jeśli nie będę mógł zwycięŜyć,
będę dzielny w swym wysiłku”.

Mazowiecki Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych to zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych. Na co dzień osoby te przebywają w placówkach
opieki całodobowej [domy pomocy społecznej, ośrodki
szkolno – wychowawcze] a takŜe w placówkach dziennego pobytu [warsztaty terapii zajęciowej, szkoły specjalne]. W imprezie udział wzięły równieŜ osoby zrzeszone w stowarzyszeniach i fundacjach działających
na rzecz niepełnosprawnych oraz w sekcjach Olimpiad
Specjalnych, które funkcjonują na terenie Mazowsza.
Mityng odbył się w dniu 20 marca 2009 roku
w Pływalni Miejskiej „Jagiellonka” w Płocku. Im-
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preza rozpoczęła się o godz. 10.00, zaś zakończyła
o 14.00. Honorowy patronat nad imprezą sprawował Starosta Płocki Michał Boszko.
W Mityngu udział wzięło 170 osób
(120 uczestników „sprawnych inaczej” oraz 50 osobowa grupa opiekunów i trenerów) z terenu całego
Mazowsza. Miasto i Powiat Płocki reprezentowała
grupa blisko 60 niepełnoprawnych sportowców.
Cele:
• popularyzacja pływania wśród osób „sprawnych inaczej”;
• zaprezentowanie ogółowi społeczeństwa umiejętności pływackich tychŜe osób;
• umiejętność współpracy w zespole;
• umoŜliwianie prawidłowego rozwoju sprawności
fizycznej poprzez kontakt z wodą;
• umoŜliwienie osobom niepełnosprawnym czynnego udziału w Ŝyciu społeczno – kulturalnym,
• wyrobienie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych.
Organizatorami zawodów byli:
• Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi
„Razem Lepiej” w Nowym Miszewie
• Sekcja Olimpiad Specjalnych „Nad Jarem” Nowe
Miszewo
• Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem”
w Nowym Miszewie;
• Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS „Nad
Jarem” w Nowym Miszewie
Współorganizacji zawodów podjęli się:
• Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku
• Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska
– Mazowieckie
JuŜ po raz ósmy niepełnosprawni sportowcy,
ich bliscy oraz przyjaciele, a takŜe zaproszeni goście,
razem, uczestniczyli w ceremonii otwarcia, gdzie nastąpiła deklamacja przysięgi olimpijskiej oraz wciągnięcie na maszt flagi przy dźwiękach hymnu olimpijskiego. Tym doniosłym chwilom, gdzie odbywała się
takŜe prezentacja druŜyn biorących udział w zawodach, towarzyszyły takŜe okolicznościowe powitania
i przemówienia, które wygłaszane były zarówno przez
organizatorów jak i zaproszonych gości. Wszystkich
cieszył fakt, Ŝe w tym szczególnym dniu, do Płocka,
przyjechało tak wielu „sprawnych inaczej”, którzy tym
razem poprzez aktywny sport wodny, chcieli zaprezentować swoje osiągnięcia sportowe, umiejętności pływa-
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ckie. Do uczestników Mityngu przemawiali m.in. Małgorzata Lewandowska – Dyrektor PCPR w Płocku,
Zdzisława Dzierzbicka – przedstawiciel Olimpiady
Specjalne Polska – Mazowieckie, Justyna Bielak
– przedstawiciel Oddziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Płocku reprezentująca Mirosławę Woźniakowską – Kierownika Oddziału Polityki Społecznej. Głos zabrała
takŜe Wioletta Kasztelan -Dyrektor Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku.
Po ceremonii otwarcia rozpoczęły się prawdziwe zmagania pływackie, którym towarzyszyły zapowiedzi lektora, gwizdki sędziego głównego, a był
nim Kazimierz Zygner oraz aplauz ze strony poszczególnych druŜyn, które dopingowały swoich reprezentantów. Ogółem przeprowadzono 53 biegi startowe
w n/w konkurencjach:
1. 25, 50, 100 m stylem dowolnym
2. 25, 50, 100 m stylem grzbietowym
3. 25, 50, 100 m stylem klasycznym
4. 25 m ze wspomaganiem (sprzęt pneumatyczny, deska)
5. 4 x 25 m stylem dowolnym (sztafeta)
6. 15 m chód po dnie.

Środki finansowe z przeznaczeniem na organizację zawodów pływackich Stowarzyszenie
„Razem Lepiej” otrzymało od:
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [środki te przeznaczył Powiat
Płocki], w ramach programu celowego na rehabilitację społeczną [w tym sport i kulturę fizyczną]
osób niepełnosprawnych;
Spółki: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdańsku w ramach zawartej umowy sponsorskiej.
Stowarzyszenie „Razem Lepiej” uruchomiło takŜe środki własne z przeznaczeniem na organizację Mityngu.

Pamiątkowe zdjęcie z Dyrektor PCPR w Płocku po wręczeniu medali.

Konkurencja 50 m stylem klasycznym.

Po kaŜdej z tych konkurencji najlepsi stawali na podium
olimpijskim, gdzie za zajęcie I, II i III miejsca otrzymywali medale, zaś za dalsze miejsca – wstąŜki olimpijskie.
Po zakończeniu wszystkich biegów nastąpiła ceremonia zamknięcia Mityngu, gdzie oprócz podsumowań
i podziękowań, przy dźwiękach hymnu olimpijskiego
nastąpiło oficjalne zakończenie zawodów, a takŜe wręczenie dla kaŜdej z druŜyn okolicznościowych paczek
z nagrodami, zaś dla kaŜdego zawodnika imiennego
dyplomu za udział w Mityngu.

GadŜety reklamowe i drobne upominki z przeznaczeniem do wykorzystania w czasie zawodów sportowych przekazali:
• PKN Orlen S.A.;
• Urząd Miasta Płocka, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych;
• Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Delegatura w Płocku.
Zawodnikom biorącym udział w zawodach organizatorzy zapewnili:
• start w profesjonalnie rozegranych konkurencjach;
• medale i dyplomy;
• nagrody i upominki;
• poczęstunek (w tym wyŜywienie, słodycze, napoje);
• opiekę medyczną (2 lekarzy + 2 pielęgniarski);
• obsługę sędziowską;
• obsługę techniczną imprezy.
Patronat medialny:
 Tygodnik Płocki
 Katolickie Radio Płock
 Telewizja Tele – Top
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MŁODZIEś ZAPOBIEGA POśAROM

Hilary Januszczyk
Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP

Zakończyła się XXXII edycja Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy PoŜarniczej pt. „MłodzieŜ zapobiega
poŜarom”. Odbyły się eliminacje gminne w których
wzięło udział 395 uczestników w grupie szkół podstawowych 200 uczestników, w grupie szkół gimnazjalnych
140 a ponadgimnazjalnych 55 uczestników. Eliminacje
Powiatowe odbyły się w dniu 11 marca 2009 roku pod
patronatem Starosty Płockiego oraz Prezydenta Miasta
Płocka w Szkole Podstawowej Nr 1 w Płocku. Do eliminacji powiatowych przystąpiło 15 gmin oraz Miasto
Płock w których wzięło udział 43 uczestników.
Sponsorami w eliminacje powiatowych byli: Starosta
Płocki, Prezydent Miasta Płocka, Przewodniczący Rady
Powiatu, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Hipermarketu Auchan w Płocku, Przewodniczący
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Starej Białej,
Dyrektor CNH Polska Sp. z o.o., Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku, Komendant
Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Płocku, Nadleśnictwo
w Płocku, Nadleśnictwo w Łącku, Nadleśnictwo w Gostyninie, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Płocku, Komendant Miejski Państwowej StraŜy PoŜarnej w Płocku.
Za zajęcie pierwszych miejsc Starosta Płocki,
Prezydent Miasta Płocka oraz Przewodniczący Rady
Powiatu ufundowali cyfrowe aparaty fotograficzne. Pozostali uczestnicy kwalifikujący się do piątki finalistów
otrzymali odtwarzacze mp3, mp4, odtwarzacz DVD.
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc szkoły otrzymały
puchary ufundowane przez Marszałka Województwa
Mazowieckiego. Wszyscy uczestnicy za udział w turnieju otrzymali dyplomy i albumy.
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Wyniki przedstawiają się następująco:
I grupa( szkoła podstawowa):
1. Adrian RóŜalski – Szkoła Podstawowa w Słupnie,
2. Klaudia Bielińska - Szkoła Podstawowa w Starej Białej,
3. Bartosz Buła – Szkoła Podstawowa w Gąbinie,
4. Marcin Jarzyński – szkoła Podstawowa w Staroźrebach,
5. Marlena Wronka – Szkoła Podstawowa w Radzanowie,
II grupa(gimnazja):
1. Arkadiusz Caban – Gimnazjum Publiczne w Brudzeniu DuŜym,
2. Małgorzata Popiołek – Gimnazjum Publiczne
w Małej Wsi,
3. Artur Mikina - Gimnazjum Publiczne w Wyszogrodzie,
4. Anna Zielonka – Gimnazjum Publiczne w Bulkowie,
5. Maciej Goliszewski - Gimnazjum Publiczne w Gąbinie,
III grupa szkoły ponadgimnazjalne) :
1. Marcin Goliszewski – Zespół Szkół w Gąbinie,
2. Damian Zawadzki - Liceum Ogólnokształcące w Płocku,
3. Sylwia Gajewska – Liceum Ogólnokształcące
w Drobinie,
4. Marek Nowakowski – Zespół Szkół Centrum Edukacji w Płocku,
5. Marcin Majchrzak – Zespół Szkół Budowlanych
Nr 1 w Płocku,

Eliminacje wojewódzkie odbędą się w dniu 18 kwietnia 2009 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, gdzie
reprezentować Powiat Płocki będą:
• Adrian RóŜalski - Szkoły Podstawowej w Słupnie,
• Arkadiusz Caban – Gimnazjum Publiczne w Brudzeniu DuŜym,
• Marcin Goliszewski – Zespół Szkół w Gąbinie.
Pragnę nadmienić, Ŝe OTWP stanowi szczególną okazję do popularyzowania wśród młodzieŜy
postaw społecznych i zachęcenia do zainteresowania
sprawami poŜarnictwa i bezpieczeństwa.
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IV. PREZENTUJEMY LAUREATÓW
KONKURSÓW POWIATOWYCH

Cezary Grala
– laureat
Kryształowego Pióra
Starosty
Płockiego.

(BERTES)

„Murale”. „Wrzesień na ulicy Sienkiewicza”
Napisy na murach
świeciły wyraźnie
ZAANGAśOWANI
ABSURDOLONY ABSOLUT
Być moŜe
ktoś to czytał
ale na pewno
nie więcej jak
jedna osoba na
tysiąc.
Ulica Sienkiewicza
(co by ni mówić
laureata Nagrody Nobla)
widziała juŜ gorsze
rzeczy …
Tu mógłbym podać
kilka przykładów
z morderstwami włącznie
ALE PO CO ???
nic to nie zmieni.
będzie jak było.
wszystko zostanie po staremu
BO przecieŜ stare jest piękne.
Rewolucja
jeśli ma coś znaczyć
potrzebuje prawdziwej krwi
a nie tylko farby.
Kiedy myśli
zamieniają się w rzeczywistość
zaczyna się wojna.
09.2008.
(BERTES)
„Piosenka polskich emigrantów według Kawafisa”
mówisz –
ucieknę do innego kraju
nad inną rzekę
znajdę inne miasto
lepsze i piękniejsze
w moim rodzinnym mieście
nie czeka mnie juŜ
nic dobrego
zgasły marzenia
gaśnie krew i serce
nie planuję jutra
wszystko to ruina

stracone dni
miesiące, lata
i wszelkie złudzenia
przegrałem w pokera
przyjaźnie
przelotne romanse
i wielkie miłości …
nie uciekniesz stąd
do innego kraju
i nad inną rzekę
twoje rodzinne miasto
będzie iść za tobą
krok w krok
po tych samych ulicach
będziesz błądził
na tym samym
Tumskim Wzgórzu
posiwieją ci włosy i serce
powrócisz tu
bo nie ma takiej drogi
która zabierze cię stąd
na zawsze i bezpowrotnie …
jeśli przegrałeś Ŝycie
w swoim rodzinnym mieście
przegrasz je tak samo
w ParyŜu, Londynie, Toronto,
Jerozolimie i Nowym Jorku.
22.07.2008
(BERTES)
Jerzy Łebkowski
1928-1944
prof. H. Ł.
Trudno powiedzieć
Ŝe był Ŝołnierzem.
Mając 16 lat
moŜna zapisać się
do armii siedmiu chłopców
z Placu Broni
i na drugi dzień
utonąć w historii.
Wywieziony z Płocka
do Królewca, przesłuchiwany
i bity, przez rok Ŝył nadzieją
- wiarą w ocalenie.
Trudno powiedzieć
co czuli wtedy jego bliscy.
Ktoś doniósł? Ktoś zdradził?
Koszmar, ból, koniec świata.
Wiosną 1944 roku, w dniu
kiedy go zabito – tuŜ po
egzekucji przyszło
ułaskawienie… śycie
na spóźnionej kartce
papieru.
Trudno powiedzieć –
przypadek? przeznaczenie?
Odcięty krzyk, pęknięte niebo.
Fotografia z siostrą.
Kropla krwi na słońcu.
Dziecko wojny.
Jurek …
Trudno zrozumieć.
wrzesień, 2008
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BIULETYN SAMORZĄDOWY
V. Z GMIN POWIATU PŁOCKIEGO
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

W trosce o jeziora
Gmina Łąck charakteryzuje się znacznymi walorami przyrodniczymi. Cały teren gminy uznany został
za obszar węzłowy rangi krajowej międzynarodowej
sieci ekologicznej ECONET. Gminę cechuje letniskowe
i rekreacyjno-turystyczne zagospodarowanie, dzięki
połoŜeniu w jej granicach 5 malowniczych jezior, wśród
których znajdują się: Ciechomickie, Górskie i Zdworskie. Wymienione jeziora są własnością Skarbu Państwa, we władaniu Marszałka Województwa Mazowieckiego. Te cenne zbiorniki wodne są niestety intensywnie zanieczyszczane przez uŜytkowników domków
letniskowych, plaŜ publicznych i ośrodków wypoczynkowych. Aby przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom w roku 2004 zawarto porozumienie z udziałem
podmiotów zainteresowanych ratowaniem tych jezior i określono działania jakie naleŜy podjąć w kierunku poprawy jakości ich wód oraz właściwego
zagospodarowania przestrzeni wokół jezior.
Strony porozumienia uznały Ŝe szczególnie pilnym przedsięwzięciem jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni tych jezior. PowyŜsze zadanie
jest w kompetencji Wójta Gminy Łąck.

Warto walczyć o akweny stanowiące atrakcje turystyczne powiatu płockiego.

W chwili obecnej na przewaŜającej części terenu Gminy Łąck nie ma zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków. Istnieje jedna oczyszczalnia
ścieków, mieszcząca się w Łącku. Dopływają do niej
ścieki socjalno-bytowe z sieci kanalizacji z Łącka.
Ścieki z terenów, gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej
odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych
(szamb) a następnie wywoŜone za pomocą wozów
asenizacyjnych na oczyszczalnię ścieków. Przy takim
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rozwiązaniu gospodarki ściekowej nagminnym zjawiskiem jest tzw. rozszczelnianie szamb i zanieczyszczanie wód gruntowych, a w konsekwencji jezior.
Ze środków budŜetu województwa mazowieckiego zrealizowano juŜ wiele prac i działań na rzecz
ratowania jezior. Znacznej poprawie uległa jakość
wód Jeziora Zdworskiego. Celem zapobieŜenia
ponownej degradacji wymienionych jezior pilne jest
podjęcie tzw. „działań u źródła” na terenach przylegających do jezior tj. budowa kanalizacji w zlewni
tych jezior i eliminacja nieszczelnych szamb.
Celem określenia sposobu uporządkowania gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomickiego,
Górskiego i Zdworskiego i wyboru optymalnych rozwiązań odprowadzania i oczyszczania ścieków gmina
wykonała opracowanie „Koncepcji gospodarki ściekowej Gminy Łąck”. Teren gminy podzielono na zlewnie.
W Koncepcji przeanalizowano sposób odprowadzania
i oczyszczania ścieków dla kaŜdej zlewni osobno i dla
całego terenu gminy Łąck. Zasadniczo alternatywnie
przedstawiono dwie tendencje – pierwszą opartą na systemie zcentralizowanym w ramach całej gminy i drugą
opartą na regionalnej gospodarce ściekowej zakładającej
budowę lokalnych i grupowych oczyszczalni obejmujących całą lub część zlewni. Finalnie, po przeanalizowaniu aspektów technicznych wraz z uwzględnieniem
kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych podjęto
decyzję o budowie systemu kanalizacji sanitarnej z jedną oczyszczalnią ścieków. System obejmuje budowę ok.
57 km sieci kanalizacyjnej wokół jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego oraz budowę oczyszczalni
ścieków w Zaździerzu. Wartość całego zadania to kwota
ponad 50 mln zł. Ze względów finansowych podjęto
decyzję o podziale przedsięwzięcia na etapy.
W ramach realizacji I etapu inwestycji przewiduje się budowę kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej o długości ok. 14 km dla części miejscowości Matyldów, Koszelówka, Zofiówka i Zaździerz
oraz oczyszczalni ścieków w Zaździerzu. Wartość
inwestycji w ramach I etapu to kwota 23 294 231 zł.
MoŜliwy procent dofinansowania inwestycji ze środków unijnych to 60% jej wartości, reszta to środki tzw.
wkładu własnego. Termin realizacji inwestycji zaplanowano na lata 2009-2011. Gmina posiada pozwolenie
na budowę tej inwestycji oraz wszelkie uzgodnienia
formalne prawne w tym zakresie.
Projekt w I etapie przewiduje, Ŝe ścieki z poszczególnych posesji na obszarze zlewni Jeziora Zdworskiego będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków
w Zaździerzu, która realizowana będzie równolegle
z kanalizacją. Planowana oczyszczalnia będzie oparta
o typowy blok biologiczny. W perspektywie, po podłączeniu kolejnych uŜytkowników kanalizacji sanitarnej
przewidziano rozbudowę oczyszczalni poprzez dobudowanie następnych bloków technologicznych. Zakres
inwestycji wydzielony został na podstawie analizy
budŜetu gminy w taki sposób, aby zagwarantowany
został wkład własny wymagany podczas realizacji
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inwestycji, jak równieŜ mogły być wygospodarowane
środki finansowe na nieprzewidziane wydatki
(np związane ze wzrostem nakładów finansowych bądź
wystąpieniem robót dodatkowych).
W listopadzie 2008 r. został złoŜony wniosek
o dofinansowanie powyŜszej inwestycji ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego.
Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Aktualnie trwa jego ocena merytoryczna i ocena
wykonalności.
O ile gmina uzyska oczekiwane dofinansowanie inwestycji ze środków finansowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową kanalizacji wokół
Jeziora Zdworskiego.

GMINA NOWY DUNINÓW W 2009 ROKU
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

Jeszcze nie dawno podsumowywaliśmy rok
2008, snuliśmy plany na rok następny. Samorząd gminy Nowy Duninów zakończył ten etap z dobrymi

wynikami. śeby jednak moŜna było o minionym roku
powiedzieć „to był dobry rok”, potrzebna była dobra
współpraca wielu instytucji i organizacji, a co się z tym
wiąŜe wypracowanie kompromisu, zaangaŜowanie
i odpowiedzialność Wójta Gminy, Radnych Rady Gminy oraz wsparcie przedstawicieli róŜnych instytucji
i organizacji tak z terenu gminy Nowy Duninów, jak
i spoza jej granic. Mimo, Ŝe miniony rok był rokiem
bez wsparcia funduszy unijnych, przy bardzo niskim
budŜecie inwestycyjnym (w 2008 roku z budŜetu gminy
wydatkowano dokładnie kwotę 706 207,31 zł), udało się
zrealizować jedenaście inwestycji za blisko 1.5 mln
złotych. Przygotowane zostały projekty i wnioski
na kolejne inwestycje w ramach środków unijnych. Plany na rok 2009 są dla nas kontynuacją załoŜeń poczynionych w latach poprzednich. Jednocześnie prowadzą
do celu, jaki sobie władze samorządowe gminy Nowy
Duninów wyznaczyły, tj. wzrost gospodarczy, który
moŜna w naszym regionie osiągnąć prawie wyłącznie
poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy.
Planowane do realizacji w br. inwestycje
to tylko kolejny krok, ale jakŜe dla nas istotny. Ambitny projekt mobilizuje do cięŜkiej pracy. Wiemy jednak
juŜ teraz, Ŝe prócz zaangaŜowania władz samorządowych potrzebne nam będzie wsparcie Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Powiatu Płockiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i wielu innych instytucji. Sami nie poradzimy sobie
z realizacją tak duŜych inwestycji.

Tabela 1. Plany inwestycyjne gminy Nowy Duninów przewidziane do realizacji w latach 2009 – 2010.
Lp.

Nazwa zadania

Okres realizacji zadania

Łączne
nakłady

Wysokość wydatków w poszczególnych latach
2009
2010
pomocowe
pomocowe
Własne
Własne
UE/inne
UE/inne

1

Budowa drogi gminnej MościskaDzierzązna

2009-2010

2.993.413,54

244.570,71

1.385.900,66

204.441,35

1.158.500,82

2

Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami dla wsi Soczewka, Brwilno Dolne i część Woli Brwileńskiej

2009-2010

4.017.957,78

551.860,34

1.312.848,16

588.396,77

1.564.852,51

3

Rozbudowa gimnazjum w Nowym
Duninowie

2009-2010

2.588.874,68

156.077,29

884.437,99

232.253,91

1.316.105,49

2009-2010

757.815,48

141.289,62

423.868,85

116.525,86

76.131,15

2009-2010

1.600.000

200.000

600.000

200.000

600.000

4
5

Budowa boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej w Soczewce
Budowa boisk przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie

6

Zagospodarowanie parku zabytkowego
w m. Soczewka

2009-2010

600 000

75.000

225.000

75.000

225.000

7

Zagospodarowanie oraz odtworzenie
stawu w parku zabytkowym w Nowym
Duninowie

2009-2010

700.000

87.500

262.500

87.500

262.500

8

Modernizacja drogi gminnej Środoń
– JeŜewo odcinek II

2009

50.000

25.000

25.000
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Gmina Nowy Duninów ma ogromny potencjał.
śeby zechcieli wykorzystać go inwestorzy z zakresu
turystyki, trzeba włoŜyć jeszcze wiele pracy. Niezbędne są duŜe nakłady finansowe. Niestety gmina Nowy
Duninów, tak jak inne gminy dysponujące niewielkimi
środkami na inwestycje (w roku 2009 planowany budŜet inwestycyjny naszej gminy wynosi 1 058 660,00 zł,
z czego 800 tys. to środki zapisane w budŜecie w formie
deficytu, który trzeba będzie pokryć z poŜyczek), moŜe
pozyskać z zewnętrznych źródeł proporcjonalnie mniej
środków w stosunku do gmin o wyŜszych dochodach.
Dlatego teŜ pozyskanie dofinansowania na inwestycje
to jedyna słuszna droga, która wzorem lat 2004 – 2006
jest kontynuowana przez samorząd.
Jednym z najistotniejszych warunków uzyskania wzrostu atrakcyjności gminy pod względem
zagospodarowania turystycznego jest m.in. ochrona
dziedzictwa kulturowego, ochrona zasobów naturalnych, czyli m.in. rozbudowa sieci kanalizacyjnej
oraz infrastruktura drogowa.
41,929 km ,tj. 34,3% wszystkich dróg na naszym terenie, to drogi stanowiące własność powiatu
płockiego, lub będących w jego zarządzie. DuŜy odsetek
stanowią tu drogi miękkie, a więc wymagające prawie
co roku mniejszych lub większych remontów. Część
z nich moŜna zmodernizować stosując nawierzchnie
bitumiczną. Niestety tego typu prace są bardzo kosztowne, dlatego teŜ samorząd gminy Nowy Duninów wyszedł z inicjatywą przejęcia od Powiatu Płockiego niektórych, bardzo istotnych dla naszych mieszkańców
szlaków komunikacyjnych. Tytuł własności drogi,
otwiera nam furtkę do środków unijnych. Z myślą
o takim właśnie dofinansowaniu kolejne drogi na terenie
gminy, w miarę moŜliwości zmieniają kategorię z drogi
powiatowej na drogę gminną. Takie procedury zostały
zakończone odnośnie drogi w Lipiankach i Dzierząznie.
Podobne plany samorząd gminy snuje odnośnie drogi
w Nowym Duninowie - ul. Wierzbowa. W ramach
dobrej współpracy, na bazie porozumienia ze Starostą Powiatu Płockiego planujemy takŜe (zgodnie
z przyjętym przez Radę Powiatu programem budowy
dróg powiatowych na lata 2007 – 2013) włączenie
środków z budŜetu gminy Nowy Duninów na wspólną budowę drogi powiatowej w Lipiankach.
W ostatnich latach na terenie gminy Nowy
Duninów obserwujemy wzrost zainteresowania działkami pod zabudowę jednorodzinną. Powstające nowe
domy tworzą mniejsze i większe osiedla. Przy tak malowniczym połoŜeniu i bliskości Płocka to zrozumiałe.
Osiedla te muszą być włączone do sieci wodnej i kanalizacyjnej. Z wodociągiem nie ma juŜ problemu. Wystarczy zrobić przyłącza. Na kanalizację jednak musimy wydać jeszcze z budŜetu gminy ogromne pieniądze, a pozyskać jeszcze większe. Milionowe inwestycje związane z kanalizacją, przy zachowaniu utrzymującej się od 2005 roku tendencji wzrostowej
(od roku 2004 wybudowaliśmy 18,3 km sieci, łącznie
mamy w tej chwili 22,9 km sieci kanalizacyjnej) będą
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stałym elementem planów inwestycyjnych przez
kolejnych kilka lat.
Z wiosną część planów inwestycyjnych na naszym terenie wchodzi w kolejny etap realizacji. Mamy
nadzieję, Ŝe na łamach kolejnego wydania Biuletynu
będziemy mogli podzielić się dobrymi wiadomościami
o pozyskaniu m.in. środków na największe nasze inwestycje. Wierzymy, Ŝe przy zachowaniu stosunków
partnerskich, w najlepszym tego słowa znaczeniu,
z władzami samorządowymi Powiatu Płockiego, Województwa Mazowieckiego i innymi instytucjami, które do tej pory zawsze nas wspierały, rok 2009 będzie
dla mieszkańców gminy Nowy Duninów, rokiem obfiującym tylko w dobre wydarzenia.
Zabytkowy zespół pałacowo
- parkowy usytuowany
naprzeciw portu w Nowym
Duninowie, niegdyś własność rodziny Ike Duninowskich. W jego skład wchodzą
m.in.: pałac z połowy XIX
wieku, pałacyk myśliwski
i zameczek neogotycki
(na zdjęciu z okresu międzywojennego) z I połowy XIX
wieku, wokół którego rozciągają się stawy, dziś niestety
osuszone. NajbliŜsze plany
przewidują odtworzenie jednego z nich w ramach Programu „Odnowa Wsi”.
(zdj. pochodzi z prywatnych
zbiorów A. Sumlińskiego).

PlaŜa nad jeziorem Soczewka. Jeśli chcemy by Soczewka pozostała miejscowością turystyczną, kanalizacja jest niezbędna.

na pierwszym planie dwór przebudowany na tzw. pałacyk myśliwski
– zbudowany w końcowych latach XVIII w. (Wpisany do rejestru zabytków w
1975 r.). W tle neorenesansowy pałac główny. Powstał w latach 1862-1876.
Jest to unikalny obiekt architektoniczny na Mazowszu wymagający niestety
natychmiastowej renowacji.
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GMINA SŁUBICE
Józef Walewski
Wójt Gminy Słubice
Urząd Gminy Słubice
ul. Płocka 32, 09 - 533 Słubice
tel. (024) 277-80-77
tel./fax (024) 277-82-10
e-mail: ugslubice@plocman.pl
ugslubice@bip.org.pl

Złote Gody w Słubicach
Uroczyste spotkania z parami małŜeńskimi świętującymi Jubileusz 50-lecia na stałe weszły do gminnej
tradycji. Tym razem, a działo się to 24 lutego 2009 r.,
było na pewno bardziej uroczyście. Zaprosiliśmy rekordową liczbę, bo aŜ 15 par małŜeńskich. Termin spotkania
wyznaczyliśmy na koniec karnawału. Zorganizowaliśmy
je w nowym obiekcie gminnym (biblioteka). Nasi Szanowni Jubilaci jako pierwsi mieli moŜliwość korzystania
z tego obiektu. Miałem ogromną przyjemność brania
osobistego udziału w tym Jubileuszu. Z prawdziwym
wzruszeniem wręczałem medale za długoletnie poŜyie małŜeńskie przyznane postanowieniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z 26 listopada 2008 r. Wraz ze
mną w uroczystości tej uczestniczyli: Pan Adam Bartosiak - Radny Rady Powiatu w Płocku, Pani Teresa
Petrykowska - Zastępca Przewodniczącego Rady
Gminy Słubice, Barbara Kamińska - Sekretarz Gminy, Henryka Bednarek - Skarbnik Gminy, Hanna
Arkita - kierownik GOPS, pracownicy GOPS oraz
Pan Artur Bedyk - kierownik GBP.
Pragnę nadmienić, Ŝe Pani Zofia Kujawa
– Przewodnicząca Rady wraz z małŜonkiem Stanisławem byli jedną z par świętującą Jubileusz.

chodzić złote gody”. MałŜonkowie, na propozycję Pani
Kierownik, z wielkim wzruszeniem odnowili przyrzeczenie małŜeńskie składane przed pięćdziesięcioma laty.
Nastąpiła uroczystość dekoracji par medalami, wręczania
kwiatów i upominków oraz składania Ŝyczeń. Z rąk Pana Adama Bartosiaka zgromadzone pary otrzymały
adresy kierowane do Nich przez Michała Boszko Starostę Płockiego, Adama Sierockiego – Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Adama Bartosiaka Radnego Powiatu. Wszyscy zgromadzeni zaproszeni
zostali do stołów. Wznosiliśmy toasty za zdrowie i dalsze
szczęśliwe lata małŜonków. W imieniu zaproszonych par
za zorganizowanie uroczystości podziękowania składała
Pani Zofia Kujawa.
Goszczący Zespół „Grzybowianki” umilał
nam wspólnie spędzone chwile. Zespół wykonywał
piosenki na Ŝyczenie poszczególnych par. Atmosfera
była tak dobra, Ŝe wiele par rozpoczęło pląsy. Przekonany jestem, Ŝe wspólnie spędzony czas był duŜym
przeŜyciem, nie tylko dla par małŜeńskich i ich rodzin,
ale teŜ dla organizatorów spotkania.

Występ Zespołu Grzybowianki.

Jubileusz, który opisuję obchodziły niŜej wymienione pary - Stanisława i Zygmunt Ambroziakowie,
Władysława i Marian Budnikowie, Janina i Józef Dobaczewscy, Wacława i Andrzej DomŜałowiczowie, Zofia i Zygmunt Dudkowscy, Zofia i Jan Frączkowiakowie, Stanisława i Stanisław Kaczmarkowie, Marianna
i Karol Kaczmarkowie, Zofia i Stanisław Kujawowie,
Janina i Jan Kulpińscy, Cecylia i Wacław Majewscy,
Czesława i Bolesław Podleśni, Zofia i Szczepan Ryfowie, Marianna i Kazimierz Zarzyccy oraz Halina
i Adam Zwierzchowscy.

Świętujący Jubileusz Państwo Kujawowie wraz z organizatorami spotkania.

Jak zwykle mistrzem ceremonii była Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Pani Marianna Józwik. To Pani
Marianna witała Dostojnych Jubilatów i przedstawiała
biorących udział w spotkaniu. Kierowała równieŜ pierwsze słowa do naszych gości mówiąc m.in.: „50 lat to wiele, ale jakŜe szybko minęły te lata. Minęły we wspólnej
trosce o zapewnienie codziennego bytu rodzinie, w trosce
o dobre wychowanie dzieci i ich przyszły los. Nie kaŜdemu jest dane, by po 50 latach wspólnego Ŝycia mógł ob-

Pamiątkowe zdjęcie (niektóre pary niewidoczne są na zdjęciu - przepraszamy).
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Nowy obiekt uŜyteczności publicznej w Słubicach
Z nieukrywaną radością informuję, Ŝe w dniu
25 listopada br. zorganizowany został odbiór końcowy
zadania inwestycyjnego pn. Remont i rozbudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania na Gminną Bibliotekę Publiczną, Centrum
Informacji i działalność kulturalną. Obiekt ten zlokalizowany jest w Słubicach przy ulicy Krakowskiej 2.
Jego budowa objęta była decyzją Nr 755/05 Starosty
Płockiego z dnia 27 lipca 2005 r. udzielającą pozwolenia na realizację przedmiotowego zadania. Do prac
przygotowawczych związanych z remontem i rozbudową przystąpiliśmy w lipcu 2007 r. przeprowadzając
prace porządkowe staraniem robotników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Występując
w roli zamawiającego, gmina Słubice zamieściła
w miesiącu marcu 2008 r. ogłoszenie o przetargu ograniczonym na realizację przedmiotowego projektu.
Zamówienie obejmowało wykonanie robót budowlanych. Postępowanie przetargowe rozstrzygnięte zostało
w kwietniu. W tym samym miesiącu podpisana została
umowa z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych
„BUDROX” w Gostyninie. Zlecone zadanie zrealizowane zostało przez wykonawcę w terminie krótszym
od przewidywanego w umowie. W końcu ubiegłego
roku uzyskałem stosowne pozwolenie na uŜytkowanie
obiektu. Podstawowym załoŜeniem zrealizowanego
przedsięwzięcia było powstanie na bazie budynku
usługowego, stanowiącego od roku 2001 własność
gminy, obiektu wielofunkcyjnego o charakterze kulturalnym. Remontowany budynek był od roku 1990 niewykorzystywany do świadczenia usług. Jego stan ulegał stopniowemu niszczeniu. Obiekt, o którym piszę
połoŜony jest w strefie ochrony konserwatorskiej
klasycystycznego zespołu pałacowego, zbudowanego
wg projektu Hilarego Szpilowskiego. Nowy obiekt
gminny ma powierzchnię zabudowy ponad 478 m2, powierzchnię uŜytkową ponad 406 m2 i kubaturę 2205 m3.
W obiekcie powstały pomieszczenia przeznaczone
na: zbiory i materiały biblioteczne, salę kulturalno
– oświatową, centrum informacji oraz niezbędne pomieszczenia gospodarcze. Jest to obiekt niepodpiwniczony, w części z poddaszem nieuŜytkowym, kryty
dachem wielospadowym. Powstały obiekt wyposaŜony
jest w instalację wodno – kanalizacyjną, centralnego
ogrzewania i wentylacyjną, instalację elektryczną oraz
kotłownię olejową. Cały obiekt jest docieplony. Wnętrza
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budynku dostosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nowy obiekt uŜyteczności publicznej przeznaczony na Gminną
Bibliotekę Publiczną, Centrum Informacji i działalność kulturalną.

Zakończone zostały prace dotyczące projektu
na wyposaŜenie wnętrz. Najdalej w miesiącu kwietniu
ogłoszę przetarg na realizację zadania związanego
z wyposaŜeniem obiektu. Dopiero urządzenie obiektu
w pełnym zakresie da moŜliwość rozpoczęcia w nim
działalności. Zakładam, Ŝe zmieniona zostanie rola
i funkcja Gminnej Biblioteki Publicznej. Zmiana
ta polegać będzie głównie na rozszerzeniu zakresu
działania tej instytucji kultury. Przewiduję zwiększenie liczby pracowników zatrudnionych w placówce.
Zakładam, Ŝe tak zmieniona działalność biblioteki
stanie się ofertą na spędzanie czasu wolnego dla
wszystkich grup wiekowych mieszkańców gminy.
Przyczyni się takŜe do poprawy poziomu Ŝycia mieszkańców, a tym samym do wzrostu atrakcyjności gminy.
Realizacja wyŜej opisanego zadania jest duŜym wyzwaniem dla władz gminy. Podjąłem próbę
pozyskania środków zewnętrznych. Dwukrotnie składałem wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (rok 2007 i 2008). Brakowało nam jednak szczęścia. Kolejny wniosek złoŜyłem na działanie
6.1 „Kultura” w konkursie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 ogłoszonym przez Mazowiecką
Jednostkę WdraŜania Programów Unijnych zgodnie
z harmonogramem naboru wniosków zatwierdzonym
przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Wnioski
kierowane do Ministerstwa spełniały wymagania
formalne, spełnia je równieŜ wniosek złoŜony
w ramach RPO WM.
Głęboko wierzę, Ŝe tym razem projekt uzyska
aprobatę, a wydatkowane przez nas środki będą
zrefundowane.
Józef Walewski
- Wójt Gminy Słubice
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VI. FUNDUSZE UNIJNE
NA CO WYKORZYSTAĆ ŚRODKI
Z REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO 2007 – 2013
Działanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów
pod inwestycje
• projekty inwestycyjne dotyczące kompleksowego
uzbrojenia terenu przeznaczonego w MPZP pod
inwestycje,
• budowa nowych lub modernizacja istniejących obiektów w celu stworzenia strefy aktywności gospodarczej,
przystosowanie oraz budowa nowych obiektów
do pełnienia funkcji inkubatorów przedsiębiorczości,
• działania studyjno – koncepcyjne dotyczące tworzenia
terenów inwestycyjnych o powierzchni poniŜej 40 ha.
Konkurs w ramach tego działania został ogłoszony
dnia 30. 06 2008 r. – złoŜono 18 projektów. Drugi nabór rozpoczął się 12 .03. 2009 r. i potrwa do
24.04.2009 r.
2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu
• budowa i wdraŜanie platform elektronicznych dla
zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania
na poziomie regionalnym i lokalnym
• Rozwój telefonii internetowej VoIP w instytucjach
publicznych
• Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (tzw. PIAPy)
• budowa, przebudowa i wyposaŜenie inwestycyjne
centrów zarządzania sieciami regionalnymi i lokalnymi w infrastrukturę teleinformatyczną
• informatyzacja instytucji publicznych
• budowa lub rozbudowa lokalnych, regionalnych
bezpiecznych systemów transmisji danych
• lokalne i regionalne Systemy Informacji Przestrzennej (konkurs ogłoszony 06.03.2009r.)
2.2 Rozwój e-usług
• budowa zintegrowanego systemu wspomagania
zarządzania administracji publicznej na poziomie
lokalnym i ponadlokalnym
• elektroniczne usługi w administracji publicznej elektroniczny obieg dokumentów w administracji publicznej
• tworzenie i wdraŜanie systemów informatycznych na
poziomie regionalnym i lokalnym zwiększających dostępność świadczonych drogą elektroniczną (frontoffice)
• Konkurs w ramach tego działania został ogłoszony
dnia 28.07 2008r. – złoŜono 71 projektów.
3.1 Infrastruktura drogowa
-budowa, przebudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w zakresie:
• Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
• Inteligentnych systemów transportowych
• Ochrony środowiska

•
•

Turystyki
budowa, przebudowa, modernizacja obiektów
inŜynierskich w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych
• tworzenie systemów zarządzania ruchem drogowym
w ciągu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych
Konkurs w ramach tego działania został ogłoszony
dnia 30.06 2008r. – złoŜono 598 projektów z czego
104 na drogi powiatowe i 494 na drogi gminne
4.1 Gospodarka wodno- ściekowa
• budowa, rozbudowa, modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwienia osadów pościelowych,
instalacji do suszenia osadów pościelowych – jako część projektów wodno – ściekowych
• budowa, rozbudowa, modernizacja elementów systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowych,
ujęć wody, urządzeń regulujących ciśnienie wody,
SUW, montaŜ urządzeń ograniczających straty wody)
• budowa, rozbudowa, modernizacja elementów systemów, infrastruktury i urządzeń oczyszczania, gromadzenia i przesyłania ścieków1.
Konkurs w ramach tego działania został ogłoszony
dnia 06.10 2008r. – złoŜono 208 projektów.
4.2 Ochrona powierzchni ziemi
• tworzenie i rozwój systemów selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych
• budowa, rozbudowa, modernizacja instalacji do segregacji odpadów komunalnych i przemysłowych
• recykling odpadów, w tym budowa i rozwój zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów
• kompleksowe oczyszczanie terenu z odpadów zawierających azbest
• budowa składowisk odpadów niebezpiecznych
• dostosowanie istniejących składowisk odpadów
do obowiązujących przepisów
Konkurs w ramach tego działania został ogłoszony
dnia 28.07 2008r. – złoŜono 23 projekty.
4.3 Ochrona powietrza, energetyka
• budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury
słuŜącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych
• budowa, rozbudowa, modernizacja zbiorników
retencyjnych i stopni wodnych umoŜliwiających
wykorzystanie rzek (hydroenergetyka)
• budowa, rozbudowa, modernizacja lokalnej i regionalnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji
• energii elektrycznej
• budowa, rozbudowa, modernizacja systemów
ciepłowniczych przez stosowanie energooszczędnej
technologii i rozwiązań
• wyposaŜenie systemów ciepłowniczych w instalacje
ograniczające emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza
• termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej
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Konkurs w ramach tego działania ma być ogłoszony w III kwartale 2009r.
4.4 Ochrona przyrody, zagroŜenia, systemy monitoringu
• budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego
urządzeń przeciwpowodziowych (np. wały, przepompownie, poldery, suche zbiorniki)
• zakup specjalistycznego sprzętu dla słuŜb ratowniczych niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagroŜeń naturalnych i powaŜnych awarii
• wsparcie techniczne regionalnego systemu reagowania systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo – gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego (w tym m.in. wyposaŜenie
w sprzęt specjalistyczny)
• wprowadzenie systemów wczesnego ostrzegania,
monitoring środowiskowy)
• zapobieganie i zintegrowana kontrola zanieczyszczeń
Konkurs w ramach tego działania ma być ogłoszony w IV kwartale 2009r.
5.1 Transport miejski
• budowa nowych, odnowienie lub przedłuŜenie istniejących linii komunikacyjnych transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą (zajezdnie,
przystanki, wiaty, zatoki autobusowe)
• tworzenie infrastruktury towarzyszącej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska
• budowa zintegrowanego systemu monitorowania
i zarządzania ruchem (monitoring bezpieczeństwa,
system sterowania i nadzoru ruchu)
• tworzenie systemów komunikacji publicznej (dystrybucji i identyfikacji biletów, informacji dla podróŜnych)
• zakup nowego taboru lub modernizacja środków
transportu publicznego
Konkurs w ramach tego działania ma być ogłoszony w II kwartale 2009r.
5.2 Rewitalizacja miast
• renowacja budynków o wartości architektonicznej
i znaczeniu historycznym
• adaptacja, przebudowa, remonty, budynków oraz przestrzeni uŜyteczności publicznej na cele edukacyjno
– społeczne
• adaptacja, przebudowa, remonty infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych
• remonty lub przebudowa infrastruktury technicznej
(wodno – kanalizacyjnej)
• budowa lub remont oświetlenia, dróg osiedlowych
chodników, ścieŜek rowerowych, systemu monitoringu
• poprawa dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych
• infrastruktura mieszkalnictwa (w tym mieszkań socjalnych)
Konkurs w ramach tego działania ma być ogłoszony w III kwartale 2009r.
6.1 Kultura
• ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
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• rozwój infrastruktury kulturalnej
• inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych
Konkurs w ramach tego działania został ogłoszony
dnia 30. 06 2008r. – złoŜono 181 projektów.
6.2 Turystyka
• promowanie walorów turystycznych
• ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego
• inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych
• budowa ścieŜek rowerowych
Konkurs w ramach tego działania ma być ogłoszony w II kwartale 2009r.
7.1 Infrastruktura słuŜąca ochronie zdrowia i Ŝycia
• rozbudowa, przebudowa, modernizacja istniejącej
infrastruktury ochrony zdrowia w celu dostosowania
do obowiązujących przepisów
• zakup niezbędnego wyposaŜenia i sprzętu medycznego w celu poprawy jakości świadczonych usług
• dostosowanie stanu technicznego infrastruktury do zainstalowania i uŜytkowania nowego sprzętu medycznego
Konkurs w ramach tego działania został ogłoszony
dnia 30. 06 2008r. – złoŜono 237 projektów.
7.2 Infrastruktura słuŜąca edukacji
• budowa nowych, rozbudowa, modernizacja istniejących obiektów, obiektów dydaktycznych (przedszkola, szkoły)
• budowa, rozbudowa, modernizacja przyszkolnej infrastruktury pomocniczej tj. laboratoria, pracownie,
biblioteki, świetlice, baseny, sale gimnastyczne, boiska sportowe, hale sportowe, gabinety profilaktyki
zdrowotnej, bursy, stołówki, internaty
• zakup niezbędnego wyposaŜenia obiektów dydaktycznych, obiektów infrastruktury społeczno – edukacyjnej, obiektów sportowych
• adaptacja, remont obiektów w związku z ich dostosowaniem do pelnienia nowych funkcji społecznych
(np. edukacja przedszkolna)
Konkurs w ramach tego działania ma być ogłoszony w II kwartale 2009r.
7.3 Infrastruktura słuŜąca pomocy społecznej
• budowa nowych, rozbudowa, modernizacja pobytowych, opiekuńczych domów pomocy społecznej,
zgodnie z obowiązującymi przepisami
• budowa, rozbudowa, modernizacja towarzyszącej
infrastruktury pomocniczej, tj. pomieszczeń do rehabilitacji i terapii, gabinetów lekarskich, zaplecza
socjalnego (Jadalni, kuchni, szatni)
• budowa nowych, rozbudowa, modernizacja obiektów
stacjonarnej opieki paliatywnej lub hospicyjnej
• zakup niezbędnego wyposaŜenia obiektów infrastruktury słuŜącej pomocy społecznej
Konkurs w ramach tego działania został ogłoszony
dnia 04. 03 2009r.,koniec naboru -07.04 2009r
Anna Janiszewska
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Strukturalnych

MARZEC 2009

TURNIEJE SPORTOWE, KONKURSY
POWIAT PŁOCKI

Za zajęcie pierwszych miejsc w trzech kategoriach szkolnych Eliminacji Powiatowych XXXII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy PoŜarniczej pt. „MłodzieŜ
zapobiega poŜarom” nagrody ufundowali: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Płocki i Przewodniczący Rady Powiatu oraz Prezydent m. Płocka.

Walka na środku boiska o piłkę zawodnika z Gimnazjum w Bodzanowie z zawodnikiem druŜyny z Gimnazjum w Miszewie Murowanym!!! Sędzia nie nadąŜył
za akcją.

Dyrektor Szkoły Jacek Kłosiński wręcza dyplom najlepszemu strzelcowi
Turnieju (8 bramek) zawodnikowi z Gimnazjum w Radzanowie - Kamilowi
Szymańskiemu.

Udana interwencja bramkarza (nr 5) z Gimnazjum w Dobrzykowie podczas ataku gimnazjalisty z Radzanowa.

Zakończenie Turnieju – wręczenie pucharów i dyplomów uczestniczącym druŜynom.

Komisja XI edycji Etapu Powiatowego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieŜy pn. „Klęska, powódź czy huragan – StraŜ PoŜarna Ci pomaga”
wyłoniła
Strona
nr 47
po jednej najciekawszej pracy z czterech grup wiekowych do Etapu Wojewódzkiego.
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