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BIULETYN SAMORZĄDOWY
INWESTYCJE DROGOWE W POWIECIE PŁOCKIM 2009

Remont drogi powiatowej nr 2940W Słupno-Białkowo
– skrzyŜowanie z drogą powiatową nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle. Nowa nawierzchnia.

Remont drogi powiatowej nr 2940W
Słupno-Białkowo na odcinku długości
0,766 km. Nowa nawierzchnia w miejscowości Miszewko Strzałkowskie.

Remont mostu w Śmiłowie-jeden z dwóch wyremontowanych w ciągu drogi powiatowej nr 2995W GiŜyno-Słupia.
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Remont
drogi
nr 2940W Słupno-Białkowo na
odcinku długości 0,766 km. UłoŜona warstwa ścieralna na
połowie jezdni w miejscowości Miszewo Strzałkowskie.

Remont drogi powiatowej nr 2940W Słupno-Białkowo
na odcinku długości 0,766 km. Nowa nawierzchnia w
miejscowości Miszewko Strzałkowskie.

Remont drogi powiatowej nr 2941W MiszewkoPepłowo-Cieśle na odcinku długości 0,533 km.
Nowa nawierzchnia oraz stalowe bariery drogowe.

Przebudowa drogi powiatowej
nr 2968W Rębowo-Orszymowo
na odcinku długości 1,050 km.
UłoŜona podbudowa z kruszywa
łamanego.

Remont drogi powiatowej
nr 2940W Słupno-Białkowo
na odcinku długości 0,766
km. UłoŜona warstwa ścieralna na połowie jezdni.
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POWIAT PŁOCKI
Homilia Biskupa Płockiego Piotra Libery wygłoszona podczas DoŜynek Diecezji Płockiej
i Powiatu Płockiego Łąck 2009
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Tym staropolskim pozdrowieniem pragnę
serdecznie powitać wszystkich zebranych na
doŜynkach Diecezji Płockiej i jednocześnie doŜynkach Powiatu Płockiego. PrzeŜywamy je na hipodromie Stada Ogierów,
w gościnnym Łącku, przy pięknej pogodzie.
Jest dla mnie wielką radością to, Ŝe mogę
być tu obecny razem z rolnikami północnego Mazowsza, moimi diecezjanami, modlić
się i dziękować Bogu, który jestem Panem
Ŝniwa, za tegoroczne plony ziemi.
Słowa powitania kieruję do pana Waldemara Pawlaka, wicepremiera rządu i ministra
gospodarki. Witam naszych parlamentarzystów, panów posłów. Witam przedstawicieli pana
marszałka, pana wojewody. Witam przedstawicieli władz miasta Płocka. Witam i pozdrawiam
przedstawicieli władz lokalnych i samorządowych, prezydentów miast, starostów powiatów,
burmistrzów, wójtów, radnych, sołtysów naszego regionu i diecezji. Cieszę się obecnością delegacji
z Francji. Witam i pozdrawiam prezesów naszych firm, a takŜe przedstawicieli wyŜszych uczelni. Pozdrawiam serdecznie druhów straŜaków i przedstawicieli słuŜb mundurowych. Szczególnie
serdecznie witam i pozdrawiam władze Starostwa Powiatowego w Płocku i władze Gminy Łąck
– współorganizatorów doŜynek. Bóg zapłać za wszelką pomoc i siły włoŜone w ich przygotowanie. Słowa serdecznego powitania kieruję do moich kapłanów, modlących się razem z nami i koncelebrujących Najświętszą Eucharystię. Pozdrawiam zaproszonych gości, reprezentujących róŜne
instytucje i podmioty Ŝycia społecznego. Witam i pozdrawiam wszystkich przybyłych do Łącka,
mieszkańców okolicznych parafii i dekanatów diecezji. Cieszę się, Ŝe są z nami równieŜ słuchacze
Katolickiego Radia Płock. Szczególnie gorąco witam naszych kochanych rolników, na czele
ze starostami doŜynek. Dzień dzisiejszy, to wasze wielkie święto. Dziękuję Wam, rolnikom
za piękne wieńce doŜynkowe, które symbolizują tegoroczne plony. Są one niejako zwieńczeniem
Waszego całorocznego trudu i wyrazem wdzięczności za zebrane zboŜe.
Drodzy Moi! Święto plonów, będące częścią naszej polskiej kultury i narodowej toŜsamości, tradycyjnie inaugurujemy Mszą Świętą, wspólną modlitwą, w której dziękujemy za plony
i prosimy o błogosławieństwo dla rolniczego trudu na przyszły rok. W tę atmosferę dziękczynienia wprowadza nas dzisiejsze, niedzielne Słowo BoŜe. Skierujmy, kochani, naszą uwagę szczególnie na fragmenty listu św. Jakuba Apostola, którego słuchaliśmy w drugim czytaniu. Apostoł
pisze tak, „KaŜde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca
świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności”. Drodzy Moi! Wszystko, co jest nam
dane, pochodzi od Ojca Niebieskiego. W kaŜde dobro, którego doświadczamy, które staje się
naszym udziałem, wpisana jest Jego miłość do nas. A jest to miłość wierna i niezmienna.
Apostoł Jakub idzie jednak dalej, pisząc słowa: „Ze swej woli zrodził nas przez słowo
prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń”. To my, siostry i bracia, kaŜdy z nas,
jesteśmy pierwocinami w dziele stworzenia! Niech ta niezwykła prawda dotrze do nas dziś, gdy
w dłoniach przynosimy przed ołtarz owoce naszego trudu. JakŜe cenne są one dla nas! Z jakim
pietyzmem na nie patrzymy! O ileŜ cenniejsi jesteśmy my, w oczach Stwórcy. My, jego dzieci,
najwaŜniejsi pośród wszystkiego, co stworzył. PrzeŜywajmy w duchu takiej właśnie łączności
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ze Stwórcą naszą dzisiejszą, modlitewną wdzięczność. I pamiętajmy, Ŝe praca ludzka jest współpracą ze Stwórcą i przybliŜa nas do Niego.
Jakub Apostoł prowadzi nas w końcu ku refleksji dotyczącej religijności „czystej i bez
skazy”. „Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie”. Wprowadzać słowo w czyn… O tym szlachetnym czynie śpiewaliśmy w psalmie:
„Kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie
i mówi prawdę w swym sercu,
kto swym językiem oszczerstw nie głosi.
Kto nie czyni bliźniemu nic złego”.
W czasie odwiedzin w ojczyźnie Jan Paweł II mówił nam o polskim czynie. Zastanawiajmy się, mówił, nad polskim czynem. RozwaŜajmy, czy jest podejmowany roztropnie, czy jest
systematyczny, wytrwały, czy jest odwaŜny i wielkoduszny. Czy jednoczy czy teŜ dzieli ludzi?
Czy nie uderza w kogoś nienawiścią lub pogardą? A moŜe tego czynu miłości, polskiego, chrześcijańskiego czynu jest zbyt mało? Tak mówił PapieŜ w Krakowie w 1997 roku, nawiązując
do słów z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.
Kochani! Słuchamy tych słów, zebrani, by dziękować za plony ziemi, za owoce rolniczego
trudu. Bóg przypomina nam, Ŝe ten czyn, rolniczy czyn, winien być opromieniony uczciwością, szlachetnością, wielkodusznością, roztropnością. Bo tak właśnie On pielęgnuje nas i troszczy się o nas
– swoje stworzenia. Tych właśnie wartości bardzo dziś potrzebujemy, w naszym polskim pejzaŜu,
równieŜ w naszym mazowieckim pejzaŜu! Potrzebujemy tych wartości tym bardziej, im częściej
dostrzegamy, Ŝe dokonuje się wokół nas ich swoista erozja, „wypłukiwanie”. Dotyczy to takŜe rzeczywistości polskiej wsi, choć pragnie ona zachować swą wierność Bogu i chrześcijańskiej tradycji.
DoŜynki diecezjalne to dobra okazja, Ŝeby na polską wieś popatrzeć uwaŜniej, by pochylić się nad jej problemami. Są niestety zjawiska, które zmuszają do stawiania znaków zapytania,
które niepokoją. Niech mi będzie wolno o niektórych z nich wspomnieć. Chciałbym być rzecznikiem tych, którzy nie mają głosu, a moŜe tych, których głos nie moŜe się przebić. Zwracam się
do obecnych tutaj przedstawicieli władz róŜnych szczebli, do wszystkich, którzy uczestniczą
w decyzjach dotyczących rolnictwa w Polsce. Chciałbym dotknąć kilku bolączek, zapewne dobrze
znanych obecnym tu, zapracowanym i zatroskanym o swój los rolnikom. Mówią mi o nich, mówią
swojemu biskupowi, w czasie bezpośrednich spotkań.
Po pierwsze, odnosi się wraŜenie, Ŝe Polska wieś jest jakby niedoszacowana, a czasem
traktowana jako rzeczywistość mniej waŜna w stosunku do innych sektorów gospodarki. Niemal
wszyscy mówią o kryzysie gospodarczym. To pojęcie zrobiło w ostatnim czasie swoistą karierę.
Niestety, rzadko słyszy się, Ŝe kryzys dotyka równieŜ rolnictwo. Akcentuje się i pomaga na róŜne sposoby wielu gałęziom przemysłu. Niech jednak tę pomoc, w równych proporcjach, otrzymują
takŜe rolnicy! Apeluję i proszę o solidarność z rolnikami.
Kolejnym istotnym problemem jest kwestia zbyt niskich cen skupu zbóŜ. Mówią mi rolnicy,
Ŝe wynoszą one połowę tego, co w roku ubiegłym. W kontekście kryzysu gospodarczego naszej
Oj-czyźnie potrzebny jest stabilny i dobrze funkcjonujący rynek zboŜowy. Jego kondycja wpływa nie
tylko na dochód poszczególnych gospodarstw, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo Ŝywnościowe
naszego kraju. Pan Jezus mówi: „Zasługuje robotnik na swoją zapłatę” (Łk 10,7). Niech te ewangeliczne słowa znajdą odzwierciedlenie takŜe w godziwej zapłacie za rolniczy trud.
Innym waŜnym problemem, który niepokoi dziś rolnika, jest działalność KRUS – Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Tę instytucję często poddaje się krytyce. Nieraz powody
tej krytyki zdają się słuszne. Niestety, nie ma na dzień dzisiejszy chyba alternatywnej, słusznej
i sprawiedliwej koncepcji systemu ubezpieczeń rolniczych. Dopóki taki projekt się nie pojawi, nie
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jest rzeczą dobrą szukanie prowizorycznych rozwiązań i modelownie KRUS na rzecz bieŜących
potrzeb politycznych.
Chciałbym dotknąć w końcu jeszcze jednego problemu. Wszystko na to wskazuje, Ŝe tegoroczne plony, mimo czasami niesprzyjającej pogody, będą dobre, moŜe nawet bardzo dobre. Błędem byłoby w tej sytuacji niewykorzystanie tej szansy. W kontekście rozwoju polskich gospodarstw napływ do Polski produktów i maszyn rolniczych z innych krajów chyba nie jest korzystny. Jednocześnie trzeba szukać sposobów na zwiększenie eksportu polskiej Ŝywności. Wiem,
Ŝe to nie jest łatwe, to nie jest proste. Szukanie nowych rynków zbytu powinno być priorytetem
dla kompetentnych instytucji publicznych i firm.
Tych kilka problemów moŜna by poniekąd zamknąć w jednym zdaniu: Polska, mazowiecka wieś, potrzebuje dziś przede wszystkim solidarności i mądrych, odwaŜnych, dalekowzrocznych decyzji.
Kochani Moi! Dziękujemy dziś Bogu za tegoroczne plony. Przed ołtarz przynosimy pierwociny naszych zbiorów, „owoce ziemi i pracy rąk ludzkich”. Niestety nie wszyscy rolnicy w naszej diecezji mogą się nimi cieszyć. W minionych tygodniach niektóre rejony Mazowsza nawiedziły gwałtowne
burze i gradobicia. W drugiej połowie lipca dotknęły one okolice Mokowa i Słupna. W sumie według
posiadanych informacji ucierpiało kilkaset gospodarstw. Jedna z mieszkanek zniszczonej wioski napisała do mnie przejmujący list: „18 lipca nasze plony wskutek burzy z gradobiciem zostały niemal
w 100% zniszczone. Z pól nie mamy nic. Hodowcy bydła mają zmarnowane pasze na polach.
Sianokiszonki są podziurawione i uległy zepsuciu, a siano w stodołach zalała woda. Pokrycie
pod eternitem i papą nie wytrzymało kul lodowych i zamieniło się w przysłowiowe sito. Jesteśmy
zdesperowani i załamani. Postanowiliśmy załoŜyć Komitet poszkodowanych”.
Drodzy uczestnicy naszego doŜynkowego dziękczynienia! Solidarność to znaczy „jeden
drugiego brzemiona noście”. Nie moŜemy nie pamiętać o tych, którzy są w potrzebie. Konkretnym
wyrazem tej solidarności jest dzisiejsza zbiórka na tacę, którą w całości przeznaczamy dla rolników, dla gospodarzy z okolic Mokowa i Słupna, których gospodarstwa ucierpiały wskutek burz
i gradobicia.
W niedzielę 6 września zarządziłem zbiórkę ofiar do puszek. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone zostaną dla gospodarzy, którzy ucierpieli w naszym regionie na skutek anomalii pogodowych.
Moje słowo chciałbym zakończyć modlitwą do „Ojca świateł, od którego pochodzi wszelkie dobro”:
„Dziękujemy Ci Panie nasz za to, Ŝe zapraszasz nas do współpracy z Tobą,
Ŝe dzięki Twej łasce moŜemy czynić sobie ziemię poddaną i cieszyć się jej plonami.
Dziękujemy, Ŝe nas wzywasz do przemiany świata
I czynienia go obrazem Twojego Królestwa.
Amen.
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Marszałe
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik
Co roku organizacja wojewódzkich doŜynek przypada innemu
samorządowi. Na przełomie sierpnia i września rolnicy z całego Mazowsza dziękują za plony podczas lokalnych doŜynek w swoich miejscowościach. Niestety doŜynki wojewódzkie mogą odbyć się tylko raz i w jednym miejscu, co oczywiście nie umniejsza powiatowym czy gminnym
świętom. Wojewódzkie doŜynki promują region, w którym się odbywają.
W zeszłym roku był to Zwoleń – czyli region radomski, we wcześniejszych latach m. in. Maków Mazowiecki, Wyszogród, Sochaczew czy
Węgrów. W tym roku są to Siedlce – centrum powiatu i gminy, na terenie
których mamy zróŜnicowaną działalność rolniczą. Poza tym Siedlce
to jeden z największych ośrodków gospodarczych wschodniego
Mazowsza, a co za tym idzie miasto nowoczesne, otwarte i atrakcyjne
dla inwestorów, o dogodnym połoŜeniu oraz z dobrze rozwiniętą infrastrukturą.
Współczesny rolnik to przede wszystkim człowiek z pasją, niezwykle blisko związany z przyrodą, z jej rytmami i cyklami. Rolnik to takŜe człowiek silny, twardy zdeterminowany w tym co robi, ale
takŜe otwarty na świat i na nowe rozwiązania technologiczne. Bycie rolnikiem z całą pewnością nie jest
prostym wyborem, a tym bardziej łatwym chlebem. Jest to praca wymagająca olbrzymiego poświęcenia,
siły ducha i uporu. Nie jest to praca od 8.00 do 16.00. To raczej sposób na Ŝycie i jednocześnie powołanie.
I na tym właśnie polega piękno tego niezwykle trudnego zawodu.
Samorząd województwa podejmuje wiele działań, które mają zmodernizować i zaktywizować
obszary wiejskie. Mimo, Ŝe warunki glebowo – klimatyczne nie są zbyt korzystne, to uwaŜam, Ŝe w mazowieckim rolnictwie tkwi olbrzymi potencjał. Samorząd aktywizuje więc społeczność wiejską, inspirując ją do brania odpowiedzialności za swoją okolicę poprzez wspieranie działalności lokalnych grup
– np. w ramach programu LEADER, grup samorządowych, wyznaniowych czy organizacji pozarządowych. Prowadzimy teŜ róŜne szkolenia dla beneficjentów programów unijnych, dla przedstawicieli
Lokalnych Grup Działania, a takŜe dla twórców i producentów produktów tradycyjnych. Dotyczą one
m. in. zasad wypełniania wniosków, rozliczania projektów, przygotowywania strategii rozwoju, prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem produktów tradycyjnych czy wytwarzania
tzw. bezpiecznej Ŝywności. Wojewódzki Urząd Pracy i jego powiatowe odpowiedniki dają moŜliwość
przekwalifikowania się tym, którzy w rolnictwie nie mogą znaleźć źródła zarodku. Co roku walczymy
równieŜ o to, by z budŜetu województwa wygospodarować pieniądze na Samorządowy Instrument
Wsparcia Rozwoju Mazowsza, dzięki któremu modernizowane są m. in. drogi i szkoły na Mazowszu.
Takie święta jak DoŜynki są potrzebne współczesnemu rolnikowi, bowiem jest to symbioza starego
z nowym. Współczesny rolnik będzie zbierał plony swojej pracy nowoczesnymi narzędziami. Do produkcji
Ŝywności uŜyje innowacyjnych maszyn. Ale nic nie zastąpi dnia, w którym z radością i dumą będzie świętował symboliczny koniec prac w gospodarstwie. „Symboliczny” – poniewaŜ dziś część rolników prowadzi
działalności wykraczające poza uprawę zbóŜ, owoców i warzyw, więc ich wysiłek nie kończy się wraz
z końcem lata czy jesieni. Ale szacunek do własnej pracy daje poczucie, Ŝe naleŜy się za nią nagroda w postaci swojego święta – bo to jest święto kaŜdego rolnika. Poza tym wprowadzenie nowoczesności w działalności rolniczej nie wymaga odcięcia się od tradycji. Powiedziałbym wręcz, Ŝe silne poczucie toŜsamości
z regionem, miłość do okolicy, z której się pochodzi, ułatwia pracę na bliskich sercu ziemiach.
Pragnę podziękować wszystkim rolnikom za trud, jaki wkładają w pracę na rzecz mazowieckiej
wsi. Z okazji święta Ŝyczę najobfitszych plonów pracy, poczucia, Ŝe to, co robią ma sens i znajduje
uznanie u innych. A w samym dniu doŜynek serdecznie Ŝyczę powodów do dumy oraz świetnej zabawy.
Wierzę, Ŝe ten dzień będzie szczególnie radosny i pogodny.
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Wystąpienie Starosty Płockiego Michała Boszko podczas DoŜynek Diecezji Płockiej
i Powiatu Płockiego Łąck 2009
Ekscelencjo Czcigodny KsięŜe Biskupie,
Biskupie,
Wielce Szanowny nasz Przyjacielu – Panie Premierze,
Premierze,
Drodzy Parlamentarzyści,
Parlamentarzyści,
Drodzy Starostowie tegorocznych
tegorocznych DoŜynek,
DoŜynek,
Kochani Rolnicy,
Rolnicy,
Szanowni Przyjaciele naszej wsi Mazowieckiej,
Mazowieckiej,
Drodzy uczestnicy tego wyjątkowego święta
Spotykamy się dziś w przepięknej, gospodarnej i gościnnej
gminie Łąck. Na poprzednich, jubileuszowych X DoŜynkach w „Złotej Gminie” Słupno sumowaliśmy osiągnięcia, ale i problemy rolnicze
ostatnich dziesięciu lat.
Tu, w Łącku rozpoczynamy nowe 10-lecie, umocnieni wiarą
i nadzieją, dzięki Ekscelencji Księdzu Biskupowi, który okazał nam
wielką Ŝyczliwość podnosząc tegoroczne doŜynki – ten najpiękniejszy staropolski obrzęd rolniczy
– do rangi święta Diecezjalnego, dzięki czemu moŜemy dzielić się chlebem nie tylko z mieszkańcami
naszych gmin, ale całej Diecezji Płockiej.
To święto w szczególny sposób jednoczy nas wszystkich wokół wieńców doŜynkowych, które
są najpiękniejszą cząstką tego co zebraliśmy z naszych pól.
W tym dniu gromadzimy się takŜe wokół doŜynkowego chleba, który jest czymś wyjątkowym,
jest wartością bezcenną.
Szanowni Państwo,
Państwo,
Tegoroczne nasze Święto organizowane w szczególnym dla nas Polaków miesiącu, a niemal
w przeddzień 70. rocznicy tragicznego września stanowi okazję do uświadomienia sobie, jak trwałym
fundamentem dla teraźniejszości i przyszłości jest nasza przeszłość.
Sierpień to czas „Cudu nad Wisłą”. Zwycięstwo nie tylko Ŝołnierza polskiego, ale zwycięstwo
ducha narodowego, silnego zgodą i jednością.
Sierpień to Powstanie Warszawskie, tragiczna godzina „W” i dziesiątki dni walki, kiedy znów
Wisła spłynęła krwią swych dzieci.
Sierpień to teŜ radosny czas podpisania porozumienia Solidarności z rządem.
To czas zadumania nad tym, Ŝe silni jesteśmy nie tylko w zagroŜeniu ale i nadziei, Ŝe jako kontynuatorzy tej chlubnej przeszłości mamy obowiązek pielęgnowania wartości, którymi kierowali się przed
nami powstańcy i wszyscy bohaterowie walk o niepodległość naszej Ojczyzny.
W tych wartościach szukajmy spoiwa, które jednoczyło pokolenia bohaterów i powtórzmy za poetą:
„Wisło! Dzwoń Polsce swoimi falami
Wij się po sercach tak jak srebrna nić
I wydzwoń zgodę między Polakami
Bez której naród nie potrafi Ŝyć”.
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Drodzy rolnicy bądźmy dumni z naszej przeszłości. To polska wieś wyŜywiła naród podczas
mrocznych lat II wojny światowej. Wieś walczyła z wrogiem, przechowywała i chroniła liczne rzesze
zagroŜonych. Wieś dźwigała cięŜary odbudowy ze zniszczeń wojennych. Wieś oparła się kolektywizacji,
chroniąc przed ruiną swój warsztat pracy, a naród przed widmem głodu.
A ta nasza matka – ziemia ojczysta zraszana potem rolnika jest jak Ŝadna inna – obficie zroszona równieŜ krwią polskich chłopów, bohatersko walczących o jej i naszą wolność i dlatego na naszą
miłość tak bardzo zasługuje.
To wieś ponosi ogromne cięŜary procesów reform i łagodzi trudną sytuację społeczno-gospodarczą
dzięki swej pracowitości, zaradności i mądrości w wyborze najlepszych rozwiązań pomagających złagodzić
liczne zagroŜenia i optymalnego skorzystania z nowych szans i moŜliwości.
Szanowni Państwo,
Państwo,
Uroczystość nasza jest okazją nie tylko do podziękowania Wam, Drodzy Rolnicy za tegoroczne
plony i wyraŜenia szczerego szacunku dla Waszej pracy, ale teŜ do upomnienia się o naleŜne, godne
warunki pracy i Ŝycia wielkiej ponad 40% części Polaków – mieszkańców wsi.
Bowiem i na tegoroczne doŜynki rzucają cień liczne kłopoty. Jednym z najpowaŜniejszych jest
chyba problem coraz mniejszej opłacalności pracy na roli, coraz większego trudu za coraz mniejsze
pieniądze.
Ale dziś towarzyszy nam nadzieja, bo nie jesteśmy osamotnieni. Przybywa nam coraz więcej
przyjaciół, którzy rozumieją potrzeby wsi i rolnictwa i podejmują próby ich rozwiązania.
Do takich naleŜą nasi parlamentarzyści z Premierem Waldemarem Pawlakiem na czele oraz
nasze gospodarne samorządy z Marszałkiem Adamem Struzikiem. Waldemar Pawlak jeden z najwybitniejszych polskich polityków, syn naszej ziemi zna doskonale problemy wsi i podejmuje w Sejmie i rządzie
starania o przyśpieszenie zmian na lepsze na dowód czego przytoczę fragment pięknych Ŝyczeń skierowanych przez Premiera do rolników i mieszkańców wsi.
„Zasługujecie na wiele więcej niŜ w obecnej sytuacji państwo i samorządy mogę Wam zaoferować.
Chcemy to zmienić, dlatego nasze ugrupowanie dokłada starań, aby młode pokolenie i kaŜdy mieszkaniec
naszego kraju, pracujący teraz czy w przeszłości, Ŝył godnie i w dostatku.
Dzisiaj w sposób szczególny pozdrawiam i Ŝyczę pomyślności wszystkim rolnikom. Trud polskiego rolnika nie jest naleŜycie doceniany i wynagradzany, a sprawy wsi zbyt często traktowane są drugoplanowo. Ręka, która daje chleb nasz powszedni, nie zawsze znajduje wsparcie i to u tych polityków,
którzy w środowiskach wiejskich otrzymali najwyŜsze poparcie. My – Polskie Stronnictwo Ludowe
– uznajemy wzmacnianie rolnictwa i pomoc dla rolników w Polsce za fundamentalne zadanie. Za swoiste budowanie domu na skale. Takiego domu nie zmogą wichry i burze.
Czas, by przedstawiciele wszystkich ugrupowań politycznych podczas głosowań nad waŜnymi
rozstrzygnięciami w Polsce i w Brukseli traktowali rolnictwo jako dobro narodowe ...
Jesteśmy przekonani, Ŝe Polska, jako kraj i kaŜdy z nas, jako mieszkaniec wspólnie moŜemy osiągnąć wiele i odnieść sukces. Razem wszystko jest moŜliwe”.
RównieŜ Marszałek Województwa Mazowieckiego posiadający tytuł Najlepszego Marszałka
Województwa w Polsce i najbardziej podziwianego w Unii Europejskiej za pomysły i osiągnięcia nowatorskie zapewnia i potwierdza w praktyce, Ŝe samorząd województwa podejmuje szereg działań, które
pomagają zmodernizować i zaktywizować obszary wiejskie.
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Pozwólcie Drodzy Państwo, Ŝe ja równieŜ w imieniu władz samorządowych powiatu płockiego
podziękuję z serca Wam Drodzy Rolnicy za pracę i piękne jej owoce.
Dziękuję Wam Drodzy Starostowie za godne reprezentowanie wszystkich rolników na naszym
wspólnym święcie.
Twórcom chleba, a więc oraczom, siewcom i Ŝniwiarzom składam serdeczne podziękowania
za Wasz trud i wyrazy szczerego uznania dla Waszej wierności roli i pracy dla niej.
WyraŜam szczere uznanie twórcom wspaniałych wieńców doŜynkowych będących świadectwem
ogromnego poczucia piękna i zmysłu estetycznego.
Utalentowanym artystom dziękuję za to, Ŝe w czasie uroczystości doŜynkowych przybliŜacie ich
uczestnikom czar polskiej pieśni ludowej, urok strojów regionalnych i piękno polskiej mowy.
Pocztom sztandarowym, Wam zawsze niezawodni druhowie straŜacy, dziękuję przedstawicielom
organizacji społecznych. Serdecznie pozdrawiamy Was, Drodzy Kombatanci i Was, Drodzy nasi przyjaciele
– przedstawiciele małej, średniej, duŜej i wielkiej przedsiębiorczości.
Dziękuję z serca Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi za Ŝyczliwość i wspólną organizację tego
święta. Wszystkim księŜom w parafiach dziękuję za wspieranie i zachęcanie mieszkańców naszych wsi,
gmin i powiatów w Diecezji do odwaŜnego, mądrego i aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu licznych problemów lokalnych.
Dziękuję Wójtowi gminy Łąck Panu Zbigniewowi Białeckiemu, Przewodniczącemu Rady
Powiatu Panu Adamowi Sierockiemu, pracownikom Starostwa Płockiego i wszystkim członkom Komitetu Organizacyjnego tegorocznych DoŜynek za przygotowanie całej uroczystości. Dziękuję Wam
Szanowni Goście i Wam Drodzy mieszkańcy gościnnej gminy Łąck oraz wszystkim uczestnikom DoŜynek przybyłym z całej Diecezji Płockiej.
Uczestnikom doŜynek Ŝyczę, aby ten doŜynkowy bochen chleba był symbolem pomyślności
wszystkich, bez wyjątku mieszkańców naszych gmin, powiatów, naszej Diecezji.
Wierzę, Ŝe chleb powstały z Waszej pracy będzie sprawiedliwie dzielony.
Niech kaŜda polska rodzina biorąc do ręki chleb, z wdzięcznością pomyśli o tych, dzięki którym
ten chleb powstaje – o rolnikach.
Proszę o przyjęcie najlepszych Ŝyczeń pomyślności dla Was i Waszych najbliŜszych oraz obfitych
plonów w roku przyszłym.
Byśmy za rok znowu zebrali się wszyscy przy Ŝniwnych plonach.
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Adama
dama Sierockiego
Wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu w Płocku A
podczas DoŜynek Diecezji Płoc
Płockiej i Powiatu Płockiego Łąck 2009

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy KsięŜe Biskupie Piotrze,
Kończy się nasza doŜynkowa Eucharystia Anno Domini 2009,
w której dziękowaliśmy Stwórcy za tegoroczne zbiory zbóŜ oraz
za wielki Ŝniwny trud rolników i wspomagających ich słuŜb.
Zechciałeś jej, Umiłowany Pasterzu prastarej i rozległej Diecezji
Płockiej, przewodniczyć w otoczeniu licznego grona duszpasterzy.
Wszyscy wiemy, Ŝe jesteś, KsięŜe Biskupie, synem ziemi śląskiej,
a teraz przewodzisz naszemu Kościołowi tu, na Mazowszu.
Pozwól więc, Ŝe wyrazimy Ci wdzięczność naszym wiejskim i śląskim zarazem „Szczęść, BoŜe!” Tylko w dwóch „przestrzeniach” naszej
Ojczyzny trwało ono zawsze. Tak pozdrawiali się i pozdrawiają górnicy na Śląsku i ludność na wsi trudząca się przy Ŝniwach czy wykopkach. Pragniemy zatem wszyscy tym powszechnym zawołaniem wyrazić
Ci, Umiłowany KsięŜe Biskupie, serdeczne podziękowanie za dzisiejszą obecność wśród nas, za wspólną
modlitwę, za Twój wielki pasterski trud, za uśmiech i Ŝyczliwe podejście do kaŜdego człowieka trzykrotnym i gromkim.
„Szczęść, BoŜe! Szczęść, BoŜe! Szczęść, BoŜe!”
Podczas Eucharystii trud rolnika doznaje największego wywyŜszenia. Kapłan unosząc na „ofiarowanie” patenę mówi przecieŜ: „Błogosławiony jesteś, Panie, BoŜe wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; Tobie go przynosimy, aby stał się
dla nas chlebem Ŝycia”. Tak, chleb jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich, otrzymanym dzięki hojności
Boga i przemienianym w Ŝywą obecność Jezusa Chrystusa - Chleb śycia. Tych trzech pierwiastków: Boga, człowieka i ziemi nie naleŜy nigdzie i nigdy rozdzielać! Tylko gdy wszystkie trzy, w tej właśnie kolejności, uwzględnia się: w Ŝyciu, w wychowaniu i w pracy, wówczas nasz trud nie jest jałowy, a ziemia
nie jest dewastowana! W imieniu wszystkich zgromadzonych wyraŜam Ci, Umiłowany KsięŜe Biskupie,
wielką wdzięczność za to, Ŝe w swojej homilii przypomniałeś nam tę prostą, a jakŜe często zapominaną
prawdę i Ŝe tak jednoznacznie wziąłeś w obronę ludzi polskiej wsi!
Eucharystia oznacza „dziękczynienie”. Pragniemy dziękować Dobremu Bogu takŜe za wspaniałe
miejsce, w którym w tym roku świętujemy nasze Diecezjalne, Powiatowe i Gminne DoŜynki – za ukochaną GMINĘ ŁĄCK! Tworząc nowoczesny model naszej „małej ojczyzny”, staramy się łączyć troskę o
zdrową, ekologiczną Ŝywność z troską o zachowanie środowiska naturalnego: pięknych pól, lasów, jezior... To właśnie juŜ dzisiaj wyróŜnia Gminę Łąck i moŜe być niejako przesłaniem tegorocznych płockich
doŜynek. Mamy tutaj znane w całej Polsce, tak gościnnie nas dzisiaj przyjmujące Stado. Liczne i pozytywne zmiany wizerunku naszej gminy stały się moŜliwe dzięki temu, Ŝe ona ma wielu pracowitych,
pełnych pomysłów i zapału mieszkańców, a na ich czele energicznego, zaradnego i gospodarnego Wójta Pana Zbigniewa Białeckiego. Ma równieŜ wielu sprawdzonych i dobrych przyjaciół. NaleŜy do nich –
nie tylko od dzisiaj – Biskup Płocki Piotr Libera. Myślę, Ŝe nie zdradzę, Umiłowany KsięŜe Biskupie,
Ŝadnej tajemnicy, jeśli powiem, Ŝe jesteś jednym z nielicznych pasterzy, który aktywnie uprawia sport; Ŝe
moŜna Cię spotkać często w tej okolicy… nie tylko w samochodzie; Ŝe uczysz w ten sposób nas wszystkich, jak łączyć tęŜyznę ducha ze zdrowiem ciała; jak wychwalać Stwórcę przez szacunek i podziw dla
Jego stworzenia.
Zapraszamy Cię do nas jak najczęściej!
A na nasze dalsze doŜynkowe przeŜycia i na całoroczny rolniczy trud, z serca prosimy o Pasterskie Błogosławieństwo.
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I. O POWIECIE
SYTUACJA GOSPODARSTW ROLNYCH
5 LAT PO WEJŚCIU POLSKI DO UNII
EUROPEJSKIEJ

Lech Dąbrowski
Członek Zarządu
Powiatu

Polska po 40. latach budowania socjalizmu
w ramach RWPG, po transformacji w 1989 r. dostrzegła wielką szansę rozwoju gospodarczego przez wstąpienie w struktury Unii Europejskiej.
Rolnicy 15-tki obawiali się konkurencji
ze strony polskich producentów rolnych na wspólnym
rynku. Dlatego silne lobby rolnicze w tych krajach
wymusiło na swoich rządach zabezpieczenia przewagi
konkurencyjnej, aby przystąpienie nowych 10 państw
nie zachwiało dochodem ich rolników.
W chwili przystępowania Polski do Unii Europejskiej nasi negocjatorzy skoncentrowali się na globalnych korzyściach dla kraju, ale gotowi byli iść
na dość daleko idące ustępstwa w sprawie rolnictwa,
uznając negocjacje w tej kwestii jako trudne i przedłuŜające termin akcesji.
Pozostawiono stan negocjacyjny dotyczący rolnictwa na poziomie wypracowanym, a wyznaczony termin podpisania Układu Stowarzyszeniowego w Kopenhadze osłabił siłę negocjacyjną Polski w sprawie rolnictwa.
Desperacką próbę poprawienia wynegocjowanych warunków wstąpienia Polski do Unii Europejskiej dotyczących rolnictwa podjął były minister rolnictwa Jarosław Kalinowski. Jego twarde stanowisko
wpłynęło na pewne ustępstwa, jednak nie były
to ustępstwa kluczowe.
W rezultacie Polska wynegocjowała niŜsze dopłaty niŜ obowiązują w krajach 15-ki, co na starcie
dało przewagę konkurencyjną ich rolników.
Uruchomiono kilka Funduszy Pomocowych zarówno przedakcesyjnych, jak i poakcesyjnych. Fundusze
te przyczyniły się do dynamicznego inwestowania
w gospodarstwa rolne. Przyczyniły się do wyssania
wszystkich środków pienięŜnych z gospodarstw, jednocześnie je zadłuŜając. System pomocy poprzez Programy unijne polega na współfinansowaniu. Inwestor pokrywał koszty całej inwestycji i dopiero po zrealizowaniu i rozliczeniu mógł liczyć na zwrot przewaŜnie 50%
kosztów kwalifikowanych.

Wnioski o pomoc finansową w programach
unijnych składane były o biznesplan, w którym podstawą do wyliczenia były aktualne ceny rynkowe
na produkty rolne. MoŜna było liczyć raczej na wzrost
cen, a nie na gwałtowną obniŜkę na wszystkich rynkach rolnych. Jednocześnie ceny środków do produkcji rolnej systematycznie rosły, co spowodowało niskie
dochody rolników, często niepokrywające koszty produkcji i brak moŜliwości spłacenia wcześniej zaciągniętych kredytów inwestycyjnych. Wielu rolników
posiada nowoczesne maszyny, dobrze wyposaŜone budynki, opanowaną technologię, a stracili płynność finansową. Błędem polityki państwa jest pozostawienie
rolników tylko regułom wolnego rynku. Rolnictwo
takŜe poddawane jest procesom globalizacji – słabszy
ulega silniejszemu. Rolnik jest pierwszym i najsłabszym ogniwem w obrocie produktami Ŝywnościowymi. Nie bierze udziału w przetwórstwie i nie korzysta
z wartości dodanej.
Polska wieś potrzebuje rzetelnej oceny sytuacji rodzinnych gospodarstw rolnych, rewizji polityki
rolnej państwa oraz podjęcia długofalowych planów
naprawczych. W przeciwnym razie upadające gospodarstwa spowodują duŜo problemów gospodarczych
i społecznych dla rządu.

TWÓJ NOWY ZAWÓD
– SZANSĄ DLA INNYCH

Iwona Sierocka
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku od 20 lutego
2008 roku do dnia 30 kwietnia 2009 roku realizował
projekt konkursowy „Europejskie Standardy usług
wsparciem rozwoju rynku pracy w Powiecie Płockim”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu
Społecznego tutejszy Urząd Pracy zatrudnił 8 kluczowych pracowników świadczących usługi rynku pracy,
w tym 6 pośredników pracy-staŜystów oraz 2 doradców
zawodowych-staŜystów. Uczestnicy zostali wyłonieni
w wyniku trzyetapowego procesu rekrutacyjnego.
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Całkowite
wydatki
projektu
wyniosły
194 861, 00 zł, z tego kwota dofinansowania wyniosła
165 631, 84 zł, natomiast wkład własny- 29 229, 16 zł.
Celem głównym projektu było wzmocnienie
jakości działania Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku poprzez podnoszenie standardów świadczonych
na rzecz klientów. Jak wynika z wieloletniego
doświadczenia Urzędu, szybkie i wysokiej jakości
pośrednictwo pracy oraz doradztwo zawodowe jest
jedną z najefektywniejszych metod zapobiegania
i zwalczania bezrobocia.
Powiatowy Urząd Pracy poddał zgodnie z wytycznymi w/w projekt dwukrotnemu badaniu ewakuacyjnemu, które zostało przeprowadzone przez niezaleŜnego Wykonawcę zewnętrznego i miało na celu
określenie skali efektów wdraŜania projektu oraz ocenę ich wartości pod kątem takich kryteriów jak: skuteczność, efektywność, uŜyteczność oraz trwałość,
w kontekście załoŜonych celów.
Po przeprowadzeniu tych badań i zakończeniu
projektu „Europejskie standardy usług wsparciem
rozwoju rynku pracy w Powiecie Płockim”, stwierdzono, iŜ jego realizacja przebiegała zgodnie z planem
i załoŜeniami, a pozytywne efekty projektu są zauwaŜalne zarówno przez pracowników, jak i klientów.
Wszyscy pracownicy przyznali, Ŝe zatrudnienie
nowych osób w znacznym stopniu przyczyniło się do
ułatwienia i usprawnienia pracy pośredników i doradców zawodowych. Dodatkowe osoby stanowią połowę
kadry zajmującej się tymi zadaniami. WydłuŜeniu uległ
czas, jaki pracownicy mogli poświecić na pracę z klientem a to niewątpliwie wpłynęło na podniesienie jakości
świadczonych usług i zadowolenie klientów.
RównieŜ klienci odnotowali w ostatnim okresie pozytywne zmiany, w jakości pracy urzędu.
Ma to swoje odzwierciedlenie w bardzo pozytywnych
opiniach na temat samych pracowników jak i systemu
załatwiania spraw w urzędzie. Wszyscy klienci Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku oceniają fachowość
załatwiania spraw dobrze lub bardzo dobrze. Ani jedna
osoba nie wyraziła opinii negatywnej w tej kwestii.
Jak widać projekt „Europejskie standardy usług wsparciem rozwoju rynku pracy w Powiecie Płockim” okazał się bardzo skuteczny, gdyŜ cele i przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie programowania
zostały osiągnięte, a nawet przekroczyły zamierzenia.
Potwierdza się więc celowość i konieczność stałego
pozyskiwania środków na kontynuację działań mających na celu stałe podnoszenie jakości i standardów
usług świadczonych przez tutejszy Urząd oraz
wzmocnienie jego potencjału kadrowego.
Dlatego aby utrzymać osiągnięte standardy obsługi klientów Powiatowy Urząd Pracy w roku bieŜącym napisał kolejny projekt konkursowy „Twój nowy
zawód – szansą dla innych”, który został przyjęty
i 1 czerwca 2009 roku rozpoczął jego realizację.
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NOWY ZAWÓD – PERSPEKTYWĄ
NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Anna Janiszewska
Dyrektor Wydziału
Rozwoju i Funduszy
Strukturalnych

W dniu 30 lipca br. Starosta Płocki – Michał
Boszko i Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego
- Alina Lewicka przewodniczyli konferencji podsumowującej projekt „Nowy Zawód – perspektywą
na lepszą przyszłość”. Projekt realizowany był
od września 2008 roku do 31 sierpnia 2009. Spośród
155 osób bezrobotnych z terenów wiejskich powiatu
płockiego 150 (97%) ukończyło szkolenia i uzyskało
uprawnienia do wykonywania zawodu.

Wystąpienie Starosty Płockiego podczas konferencji podsumowującej projekt” Nowy Zawód – perspektywą na lepszą przyszłość”.

DuŜe zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniach zobligowało Wydział Rozwoju do ubiegania
się o kolejny projekt szkoleniowy „Nowy zawód
– szansą na lepsze jutro”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Podobnie jak w roku ubiegłym liderem projektu
jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku.
Realizacja rozpocznie się od 01.10. 2009 r. i potrwa
do 20.09 2010r. W ramach projektu przeszkolonych
zostanie 140 osób niepracujących w 10 zawodach:
 Operator koparko – ładowarki,
 Spawanie metodą TIG,
 Prawo jazdy kat. C,
 Sprzedawca – fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej,
 Księgowość komputerowa,
 Kosmetyczka z elementami wizaŜu i stylizacji,
 Bukieciarstwo i florystyka,
 Obsługa przyjęć okolicznościowych oraz catering,
 Pracownik administracyjno – biurowy,
 Barman – kelner.
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Osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem
w szkoleniach prosimy o zgłaszanie się do Wydziału
RFS pokój 422. O zakwalifikowaniu na szkolenie
decyduje kolejność zgłoszeń.
Wydział Rozwoju i Funduszy Strukturalnych
w partnerstwie ze szkołą językową LEADER
SCHOOL – s.c. (Gostynin) przygotował dwa projekty
skierowane do uczniów Zespołu Szkół im. S. Staszica
w Gąbinie. Źródłem finansowania projektów jest
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach
1) Projekt „Język (NIE) obcy” jest specjalistycznym
programem rozwojowym, obejmującym kursy
poszerzające kompetencje językowe uczniów, związane z kierunkiem kształcenia i szkolenia z zakresu
umiejętności niezbędnych przy wkraczaniu na rynek
pracy. W projekcie uczestniczyło będzie 80 uczniów
technikum. W ramach projektu zaplanowano:
 Warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych,
 Warsztaty z zakresu poszerzania kompetencji
językowych,
 Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego
poszerzone o szkolenia z wykorzystywania
Internetu w poszukiwaniu pracy,
 Indywidualne konsultacje dla młodzieŜy z zakresu poszerzania kompetencji językowych.
Warsztaty językowe zakończą się przeprowadzeniem egzaminu językowego „TELC” na poziomie A1 do B2 w zaleŜności od poziomu znajomości języka przez ucznia.
Wartość projektu – 637 968 zł.
2) Projekt „Wchodzę na rynek pracy” jest specjalistycznym programem rozwojowym skierowanym
do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy
ZS w Gąbinie. Jest on skierowany do uczniów
o obniŜonych zdolnościach interpersonalnych
i społecznych, wykazujących problemy w nauce
i zagroŜonych przedwczesnym wypadnięciem
z systemu szkolnictwa. Projektem objętych zostanie 32 uczniów. W ramach projektu zaplanowano:
 Warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych,
 Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego Internetu w poszukiwaniu pracy,
 Indywidualne konsultacje z młodzieŜą – wspierające działania realizowane w trakcie warsztatów i szkoleń.
Wartość projektu – 279 716 zł.
W ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie - Programu
Operacyjnego
Kapitał Ludzki, poddziałanie 5.2.1
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - Wydział RFS opracował i złoŜył projekt „Wykwalifikowany pracownik - lepsza jakość świadczonych
usług w Starostwie Powiatowym w Płocku".
Celem projektu jest podwyŜszenie jakości świadczonych usług publicznych przez Starostwo Powiatowe
w Płocku poprzez uzupełnienie (podniesienie) kwalifi-

kacji merytorycznych pracowników i przygotowania
ich do bezpośredniej pracy z interesantem.
W ramach projektu zaplanowano organizację szkoleń
w zakresie:
 kodeksu postępowania administracyjnego,
 prawa samorządowego,
 Savoir – vivre w urzędzie,
 komunikacji interpersonalnej,
 obsługi klienta,
 wypalenia zawodowego,
 negocjacji i mediacji,
 rozwiązywania konfliktów,
 umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 studia podyplomowe w zakresie prawa administracyjnego,
 kursy językowe.
Projekt zakończy wypracowanie i przyjęcie „Kodeksu
Etycznego Pracowników Starostwa Powiatowego
w Płocku”.
Całkowity koszt realizacji projektu – 531 088,64zł.

INWESTYCJE NA DROGACH POWIATOWYCH

Bogumił Sobieski
Dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych

Po uchwaleniu przez Radę Powiatu w dniu
30 kwietnia 2009 r. Uchwały Nr 206/XXVI/2009 o realizacji inwestycji i remontów w latach 2009-2010 finansowanych z obligacji i dochodów własnych, Zarząd
Dróg został upowaŜniony do ogłoszenia przetargów
na 5 zadań inwestycyjnych planowanych w 2009 roku.
Na realizację zadań przeznaczono kwotę
7.000.000,- zł. Równocześnie podpisano z zainteresowanymi gminami Umowy Partnerskie na współfinansowanie zadań w wysokości 50% wartości poprzetargowej.
Przetargi rozstrzygnięto po bardzo korzystnych cenach, co jest wynikiem duŜej konkurencji
w wykonawstwie robót. W 2009 roku średnio do kaŜdego przetargu stawało 5 przedsiębiorstw drogowych.
Z przewidzianej kwoty 7.000.000,- zł. wykorzystano 4.707,173,78 zł. tj. 67%.
Na dwa zadania z pośród wyszczególnionych
w tabeli złoŜono wnioski o dofinansowanie z BudŜetu
Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza
– Komponent A: „Mazowiecki Instrument Wsparcia
Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.
Nazwa zadania
inwestycyjnego

Wartość szacunkowa

Wartość
po przetargu

Gmina
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zadania
Przebudowa
drogi powiatowej
nr 3059W Ilinek
– Kucice –
Bulkowo –
Bodzanów
Odcinek długości
0,972 km
Przebudowa
drogi powiatowej
nr 2972W Duninów DuŜy –
Lipianki
Odcinek długości
2,053 km
Przebudowa
drogi powiatowej
nr 2946W Golanki Dolne –
Leksyn
Odcinek długości
3,570 km
Przebudowa
drogi powiatowej
nr 2968W Rębowo – Orszymowo
Odcinek długości
1,050 km
Przebudowa
drogi powiatowej
nr 5205W
(Płock) granica
miasta – Draganie – Proboszczewice
Odcinek długości
4,740 km
Razem

800.000,00 zł.

621.136,92 zł.

Bulkowo

1.700.000,00 zł.

1.064.958,45 zł.

Duninów

2.400.000,00 zł.

1.360.231,88 zł.

Bodzanów

800.000,00 zł.

452.133,34 zł.

Mała Wieś

1.300.000,00 zł.

1.208.713,19 zł.

Stara Biała

AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE PŁOCKIM
7.000.000,00 zł.

4.707.173,78 zł.

Sejmik Województwa Mazowieckiego pozytywnie rozpatrzył nasze dwa wnioski przyznając wnioskowaną kwotę w wysokości 750.0000 zł.
Dofinansowanie uzyskały zadania pod nazwą:
• Przebudowa drogi powiatowej nr 2972W
Duninów DuŜy – Lipianki na kwotę 350.000,- zł.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 5205W (Płock)
granica miasta – Draganie – Proboszczewice
na kwotę 400.000,- zł.
Po analizie planowanych wydatków na inwestycje i uzyskaniem oszczędności środków własnych
Zarząd Powiatu postanowił rozszerzyć inwestycje
2009 roku o kolejne dwa zadania objęte programem inwestycyjnym 2009 – 2010 tj.:
• Przebudowa drogi powiatowej nr 2927W Staroźreby
– Blichowo, odcinek długości 0,500 km w Gminie
Staroźreby
• Przebudowa drogi powiatowej nr 2986W Gąbin
– Strzemeszno, odcinek długości 1,300 km
w Gminie Gąbin.
Pozostałą kwotę z planowanych wydatków
inwestycyjnych przeznaczono na realizację odnów
zapobiegawczych.
W bieŜącym roku Powiat występował takŜe
o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej nr 2932W Blichowo – Łubki – Nadułki
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na odcinku o długości 0,835 km” i uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 65.000,- zł.
Ostatecznie odcinek zrealizowano za kwotę
112.465,- zł., z czego 50% wartości dofinansowania
ze środków FOGR, a pozostałą kwotę pokrył wspólnie
Powiat i Gmina Bulkowo.
W ramach odnów nawierzchni aktualnie
rozstrzygnięto przetargi na realizację następujących zadań:
• odnowa nawierzchni na drodze Kłaki – Staroźreby
na odcinku długości 1,500 km wartości 312.836,06 zł.
• odnowa nawierzchni na drodze Miszewko – Białkowo i Miszewko – Pepłowo na odcinku o łącznej długości 1,300 km za kwotę 349.057,37 zł.
• odnowa nawierzchni na drodze Wincentów – Korzeń na odcinku długości 0,920 km wartości
194.448,48 zł.
Aktualnie zakończono juŜ wykonanie odnów
nawierzchni na dwóch z trzech odcinków dróg. Pozostała do realizacji odnowa nawierzchni drogi Kłaki
– Staroźreby.
NaleŜy stwierdzić, Ŝe mimo późno rozpoczętego
sezonu inwestycyjnego, realizacja przebiega bardzo
sprawnie. Aktualnie są realizowane wszystkie zadania
na które podpisano umowy i nie występuje zagroŜenie
opóźnienia wyznaczonych terminów realizacji.

Małgorzata Lewandowska
Dyrektor PCPR w Płocku

Powiat Płocki i Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Płocku są w tym roku ponownie realizatorami projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Powiatu Płockiego. Projekt
ten realizowany jest pod nazwą „Aktywna integracja
w powiecie płockim” i jest częścią Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Projekt skierowany jest do:
• osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, w szczególności naleŜących do jednej
z poniŜszych grup:
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•
•

osób niepełnosprawnych,
osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego,
domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŜy
niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy, rodziny
zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady
poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieŜowe ośrodki wychowawcze,
• otoczenia osób wykluczonych społecznie, przez co rozumie się osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym, w rozumieniu przepisów o pomocy
społecznej oraz osoby zamieszkujące lub zatrudnione
w środowisku osób wykluczonych społecznie.
Głównym celem projektu jest: aktywizacja
zawodowa oraz integracja społeczna osób dotkniętych problemem bezrobocia. WaŜnym elementem
wsparcia w ramach projektu jest eliminowanie róŜnego rodzaju barier, na jakie napotykają osoby bezrobotne zagroŜone wykluczeniem społecznym, borykające
się z problemem dyskryminacji na rynku pracy.
Wsparcie te jest realizowane przy uŜyciu instrumentów aktywnej integracji: zawodowej, edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej. Celem projektu jest zwiększenie
aktywności zawodowej, Ŝyciowej i zaradności osobistej osób niepełnosprawnych i osób usamodzielniających się oraz zwiększenie ich umiejętności poruszania
się na rynku pracy poprzez wykorzystanie wspomnianych instrumentów aktywnej integracji.
W dniu 27 kwietnia 2009 roku w Hotelu
„Czardasz” w Płocku odbyło się „Forum Organizacji
Pozarządowych i Osób Niepełnosprawnych”. Celem
spotkania było zaprezentowanie korzyści wynikających z aktywizowania osób niepełnosprawnych oraz
poszerzenie ich wiedzy na temat zakresu działalności
instytucji państwowych i organizacji pozarządowych.
W Forum uczestniczyło 100 osób. Przybyli przedstawiciele Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, Starostwa
Powiatowego w Płocku, jednostek organizacyjnych
powiatu, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu, przedstawiciele gminnych ośrodków pomocy społecznej. organizacji pozarządowych oraz osoby niepełnosprawne.
Spotkanie zostało podzielone na dwie części.
W pierwszej części głos zabrali zaproszeni przez PCPR
prelegenci: ElŜbieta Bogucka – Dyrektor PFRON Oddziału Mazowieckiego, Piotr Wójcik – Kierownik Działu Realizacji Projektów PFRON Oddziału Mazowieckiego, Artur Pozorek – Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych,
Joanna Alberska – Kierownik Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku, Iwona
Sierocka – Dyrektor PUP w Płocku. Celem ich wystąpień było zaprezentowanie uczestnikom Forum jakie
zadania w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym
realizują, jakie ulgi i przywileje przysługują osobom
niepełnosprawnym i gdzie mogą te osoby zgłosić się
po pomoc. Na zakończenie części wykładowej głos
zabrał Starosta Płocki Pan Michał Boszko, który wyraził swoją aprobatę dla inicjatywy jaką jest realiza-

cja projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Płocku.
Druga część Forum to prezentacja tzw.
„dobrych praktyk”, czyli wypowiedzi osób niepełnosprawnych i reprezentantów organizacji pozarządowych, WTZ-ów, ZAZ-u, KIK-u, którzy przedstawili
swoje osiągnięcia w zakresie aktywnej integracji
i przeciwdziałania wykluczeniu.
Podczas forum swoje talenty aktorskie oraz
wokalne prezentowali niepełnosprawni artyści zamieszkali na terenie powiatu płockiego.
Innym zadaniem realizowanym w ramach projektu było wyłonienie chętnych do uczestnictwa
w projekcie. W wyniku rekrutacji, która odbyła się
w budynku Starostwa Powiatowego w dniach 4,6 i 7
maja, Komisja Rekrutacyjna PCPR w Płocku wyłoniła
46 osób niepełnosprawnych oraz 24 osoby usamodzielniające się.
Dla uczestników projektu w dniach 1-2
czerwiec 2009r w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „ZAJAZD MAZOWSZE” w Soczewce
odbyły się warsztaty z psychologiem i doradcą
zawodowym.
W wyniku warsztatów z doradcą zawodowym uczestnicy mieli okazję określić własne predyspozycje
zawodowe, zainteresowania i kompetencje, poszerzyć
swoją wiedzą na temat rynku pracy, poznać wybrane
zagadnienia z zakresu prawa pracy, poznać aktywne
metody i techniki poszukiwania pracy. Szczególnie
cenne były warsztaty przygotowujące do rozmowy
kwalifikacyjnej. Natomiast psycholog przekazał słuchaczom wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, motywacji, rozwoju osobowości, oraz psychologicznych uwarunkowań rozmowy kwalifikacyjnej
(stres, autoprezentacja, asertywność).
Uczestnicy wykazali duŜą aktywność podczas trwania
szkoleń, byli zainteresowani omawianymi tematami,
wyrazili teŜ potrzebę organizowania podobnych spotkań.
Aktualnie 27 osób niepełnosprawnych oraz
5 opiekunów przebywa na turnusie rehabilitacyjnym
w Jarosławcu. Natomiast 4 października rozpocznie
się turnus rehabilitacyjny w górskiej miejscowości
Rymanów - Zdrój dla 13 osób niepełnosprawnych
i 3 opiekunów.
W ramach projektu planowane są równieŜ kursy
zawodowe dla 24 uczestników projektu:
• kurs prawa jazdy kat. B,
• kurs prawa jazdy kat. C,
• kurs prawa jazdy kat. E,
• Kosmetyczka (Kurs wizaŜu i stylizacji paznokci),
• Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera,
• kurs spawania,
• kurs operatora wózków jezdniowych,
• księgowość komputerowa „Księgowość z obsługą
komputera”,
• Strony www,
• Grafika komputerowa,
• Kurs komputerowy – podstawowy,
• Florystyka,
• Pracownik remontowo - budowlany (Tynkarz, Murarz),
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• Język angielski podstawowy,
• Język angielski zaawansowany,
• Kurs przewozu towarów niebezpiecznych.
Obecnie trwają kursy na prawo jazdy kat. B i C.
Ponadto trwają przygotowania do przeprowadzenia Środowiskowego Pikniku Integracyjnego osób
niepełnosprawnych i ich otoczenia oraz osób usamodzielniających się, który odbędzie się dnia 15 września
2009r. na terenie Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie.
W tym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku uruchomiło stronę internetową projektu pod adresem: www.pcpr.plock.pl/efs, na której
znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące realizacji projektu oraz będą mogli Państwo obejrzeć galerię
zdjęć z najwaŜniejszych wydarzeń.

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA

Mariola Duda
Dyrektor Powiatowej Poradni PsychologicznoPowiatowej w Płocku

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku została powołana 27 maja 2009 r.
na mocy Uchwały nr 214/XXVIII/2009 Rady Powiatu
w Płocku
Od 1999 roku zadania te były powierzane Miastu Płock na podstawie corocznie zawieranych Porozumień. Ze względu na brak zainteresowania ze strony
samorządu płockiego kontynuacją współpracy w zakresie
poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, zawarto
aneks tylko od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia 2009 r.
Nowo załoŜona placówka rozpoczęła działanie z dniem 1 września 2009 r. w lokalu na trzecim
piętrze przy ul. Otolińskiej 21, stanowiącym własność Wektry Holding Spółki z o.o. Powierzchnia lokalu wynosi 144 m2 i a mieszczą się tu 4 gabinety przeznaczone do pracy psychologów, pedagogów oraz logopedów i jedna sala do terapii. Poradnia posiada wystarczającą powierzchnię archiwizacyjną do indywidualnych kart klientów, które zgodnie z zasadami przechowywania dokumentów muszą być dostępne przez 20 lat.
W poradni znajdą zatrudnienie pracownicy
pedagogiczni na 9 etatach, a takŜe lekarz, 1 pracownik
administracji i 1 pracownik obsługi.
Poradnia jest placówką świadczącą dobrowolną i bezpłatną opiekę dla dzieci i młodzieŜy
w wieku od 0-19 lat z terenu działania, który obejmuje przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe
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znajdujące się na obszarze gmin: Bielsk, Bodzanów,
Brudzeń DuŜy, Bulkowo, Drobin, Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród
oraz miejscowości: Dobrzyków (gmina Gąbin),
Soczewka (gmina Nowy Duninów).
Placówka spełnia następujące funkcje:
• diagnostyczną,
• profilaktyczną,
• terapeutyczną,
• konsultacyjno-doradczą.
Funkcje te Poradnia pełni celem: wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieŜy oraz
udzielania pomocy specjalistycznej rodzicom i nauczycielom (przedszkoli, szkół, placówek).
Specjalistyczna pomoc dzieciom i młodzieŜy
z terenu działania poradni udzielana jest na wniosek
rodziców lub prawnych opiekunów.
Funkcję diagnostyczną poradnia spełnia
poprzez diagnostyczne badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne mające na celu określenie:
• poziomu intelektualnego dzieci i młodzieŜy,
• stopnia dojrzałości szkolnej,
• deficytów rozwojowych,
• zaburzeń emocjonalnych (ich źródeł i następstw),
• poziomu wiadomości i umiejętności ucznia,
• lateralizacji (dominacji stronnej),
• moŜliwości przyśpieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego,
• rodzaju i przyczyn wad wymowy,
• przyczyn problemów w czytaniu i pisaniu
(diagnoza dysleksji, dysgrafii i dysortografii),
• zamiłowań, zainteresowań i predyspozycji
zawodowych uczniów.
Funkcję profilaktyczną realizuje poprzez
działalność edukacyjną i informacyjną (w tym szkolenia wewnętrzne dla pracowników poradni doskonalące
ich warsztat pracy), inspirowanie placówek oświatowych do realizacji programów psychoedukacyjnych,
uwraŜliwianie nauczycieli na potrzeby dziecka, przeprowadzanie z grupami uczniów zajęć stymulujących
pozytywne przemiany ich osobowości, szerzenie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej poprzez instruktaŜ dla rodziców i nauczycieli, wczesne wykrywanie
przyczyn nieprawidłowości w rozwoju psychicznym,
intelektualnym i społecznym u dzieci.
Funkcja terapeutyczna polega na prowadzeniu terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i społecznej na terenie placówki. Poradnia
prowadzi terapię indywidualną i grupową w zakresie: stymulowania rozwoju psychofizycznego dzieci
w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, pomocy dzieciom i młodzieŜy z trudnościami
wychowawczymi i zaburzeniami emocjonalnymi,
eliminowania wad wymowy, usprawniania funkcji
percepcyjno-motorycznych u dzieci ze sprzęŜonymi
deficytami rozwojowymi, stymulowania rozwoju
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dzieci niepełnosprawnych, głęboko upośledzonych,
przewlekle chorych, pomocy dzieciom zagroŜonym
niedostosowaniem społecznym, zaburzeniami osobowościowymi, niepowodzeniami szkolnymi, pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych,
terapii dysleksji, dysortografii i dysgrafii.
Funkcja doradcza dotyczy: trudności i niepowodzeń w nauce, trudności wychowawczych i ich
profilaktyki, orientacji zawodowej i dalszego kształcenia, wychowania prozdrowotnego i prorodzinnego,
organizacji i prowadzenia róŜnych form zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.
Wzory skierowań na badania w poradni dostępne
są od 1 września 2009 r. na stronie internetowej pod
adresem: www.powiat.plock.pl
Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500, a zajęcia 800-1800 (zgodnie
z potrzebami).
Dzieci z wadami słuchu, niedosłyszące, z wadami wzroku, niedowidzące, z autyzmem powinny
zgłaszać się pod opieką rodziców lub opiekunów
na specjalistyczne badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 dla Dzieci ze specjalnymi
Potrzebami edukacyjnymi w Płocku, ul. 21 stycznia 7,
tel.367 23 22 lub 367 23 23

I miejsce i nagrodę główną w wysokości 8.000 zł
zdobyła Spółka Wodna Bielsk. Nagrodę odebrali: dotychczasowy Przewodniczący Zarządu Spółki Pan Tomasz
Cywiński oraz obecny Pan Wiesław Gutkowski.
II miejsce i nagrodę w wysokości 7.000 zł
zdobyła Spółka Wodna Stara Biała, kierowana przez
Pana Piotra Rutkowskiego, aktywnie wspierającego
działania na rzecz utrzymania urządzeń melioracyjnych.
III miejsce i nagrodę w wysokości 6.000 zł
uzyskała Spółka Wodna KOZIKÓW SADY, działająca pod kierownictwem wielkiego społecznika Pana
Sławomira Januszewskiego.
Dwa wyróŜnienia w kwocie po 3.000 zł otrzymały Spółki Wodne Brudzeń i Staroźreby
Gratulacje dla laureatów oraz pozostałych
spółek, wszak wszystkie spółki uczestniczące w konkursie zasługują na wyróŜnienie. KaŜda spółka biorąca
udział w konkursie została uhonorowana nagrodą rzeczową, która niewątpliwie będzie przydatna do realizacji zadań statutowych.

Adres: ul. Otolińska 21, 09-407 Płock
Tel.: (024) 364 02 00
e-mail: pppp.plock@gmail.com
NAGRODY DLA SPÓŁEK WODNYCH WRĘCZONE

Jadwiga Zonenberg
Z-ca Dyrektora
Wydziału Rolnictwa
i Środowiska

W dniu 16 czerwca 2009 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku odbyło się uroczyste wręczenie nagród w II edycji Konkursu na „Najaktywniejszą spółkę wodną w powiecie płockim”. W konkursie
uczestniczyło 11spółek. Celem konkursu było udzielenie wsparcia finansowego spółkom najlepszym, najaktywniejszym. Nagrody pienięŜne przeznaczone są
na realizację zadań statutowych, tj. na utrzymanie
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
Oceny działalności spółek dokonała Powiatowa Komisja Konkursowa powołana przez Starostę
Płockiego. W jej skład weszli przedstawiciele Rady
Powiatu, Starostwa Powiatowego oraz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Zwycięzcy Konkursu - Spółka Wodna Bielsk. Obok Starosty Płockiego, Michała Boszko - były i obecny Przewodniczący Zarządu
Spółki - Tomasz Cywiński i Wiesław Gutkowski.

Konkurs spełnia swoje cele: motywuje, aktywizuje, uświadamia i wspiera finansowo najlepszych.
A tych najlepszych jest coraz więcej! Do grona laureatów dochodzą nowe spółki. Jest prawdziwa konkurencja. O miejscu na podium decydują wręcz pojedyncze punkty. Są przypadki, Ŝe spółki, które w I edycji były poza podium, obecnie dorównały najlepszym,
a nawet je wyprzedziły. Oto właśnie chodzi w tym
konkursie, aby wszystkie spółki były najlepsze!
Idea konkursu rozsławiła powiat płocki wśród
innych samorządów powiatowych w kraju. Jesteśmy
pierwszym powiatem, który postanowił pomóc spółkom wodnym finansowo poprzez połączenie dwóch
załoŜeń: zwiększenie świadomości rolników w zakresie dbałości o urządzenia melioracyjne z dofinansowaniem pienięŜnym utrzymania tych urządzeń. Jest
to doskonałe rozwiązanie w sytuacji, kiedy przepisy
prawa uniemoŜliwiają powiatom bezpośrednie udzielenie spółkom wodnym dotacji.
Serdecznie zapraszamy spółki wodne do kolejnych edycji konkursu.
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II. Z MAZOWSZA
HISTORIA BŁĘKITNEGO MUNDURU

Piotr Zgorzelski
Dyrektor Delegatury
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego
w Płocku
Unifikacja formacji milicyjnych i powołanie
policji państwowej ustawą z 1919 r. dało początek
polskiej policji, której 90. rocznicę istnienia, połączoną
z wojewódzkim Świętem Policji, uczczono w Płocku.
22 lipca staromiejski rynek zdominowali mundurowi, którzy po mszy św. w bazylice katedralnej
przemaszerowali pod ratusz. Tam, w części oficjalnej,
awansowano blisko stu z nich, wręczono medale
Prezydenta RP i nagrody. Wśród gości znaleźli się
m. in. Wojewoda Mazowiecki, Jacek Kozłowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
Robert Soszyński, Wicemarszałek Stefan Kotlewski,
Starosta Płocki, Michał Boszko, władze miejskie
i najwyŜsze władze policji z Mazowsza.
W trakcie trwającego przez cały dzień festynu
rodzinnego najmłodsza część publiczności poznawała
policyjny samochód – laboratorium i amfibię, mogła
teŜ wykonać odcisk linii papilarnych. Nie lada atrakcją
był inscenizowany pościg z uŜyciem broni, a aktorzy
Teatru Dramatycznego przedstawili scenkę rodzajową
przesłuchania w przedwojennym posterunku. W tym
samym czasie, w Muzeum Mazowieckim, odbywał się
wernisaŜ wystawy „90 lat policji”. Nie zabrakło na niej
dokumentów, fotografii, mundurów, miniaturowych
radiowozów i broni. Atmosferę tamtych lat oddawali
spacerujący po patio i po ulicy Tumskiej statyści
w przedwojennych mundurach, kataryniarz i zaparkowany przed budynkiem policyjny motor z koszem.
Poczytne miejsce zajęła gablota z fotografiami z ekshumacji funkcjonariuszy państwowych, wojskowych
i policyjnych w Miednoje. Wystawa usystematyzowana chronologicznie prowadziła przez początki policji
jako niepodległego organu ochrony, poprzez jej martyrologiczną historię wojenną, przekształcenie w milicję,
aŜ do współczesności. Obchody święta zwieńczyły
występy kabaretu DeKaDe i „Leszczy”. Przedsięwzięcie, pod patronatem m. in. Marszałka Województwa
Mazowieckiego, zostało dofinansowane ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Dzięki porozumieniom Samorządu Województwa, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji i Komendanta Stołecznego Policji na przestrzeni
ostatnich 5 lat, z budŜetu Samorządu Województwa,
przeznaczono ponad 7 mln zł na zakup samochodów,
motocykli, łodzi i sprzętu multimedialnego dla mazowieckiej policji. W roku bieŜącym wygenerowano
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1 mln zł na 113 samochodów dla powiatowych i miejskich komend policji. Subregion warszawski wzbogacił
się o 35 aut osobowych, w tym 16 oznakowanych
i 19 nieoznakowanych za kwotę 270 tys. zł. Dla Komendy Wojewódzkiej w Radomiu, z przeznaczeniem dla
poszczególnych jednostek w województwie, za 730 tys.
zł zakupiono 78 pojazdów. Z regionu płockiego
9 komend policji wyposaŜono w nowe pojazdy.
Do Bielska, Bodzanowa, Brudzenia DuŜego,
Gąbina, Sierpca, Starej Białej i Zawidza trafiło
łącznie 6 samochodów oznakowanych i 3 nieoznakowane. Rok 2009 to takŜe rok inwestycji w infrastrukturę teleinformatyczną. Kwotę 6 tys. zł i 10 tys. zł
asygnowano na sprzęt multimedialny odpowiednio dla
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej
i Komendy Miejskiej w Płocku.
Współpraca Samorządu Województwa i policji
to równieŜ akcje prewencyjne i konkursy z zakresu
bezpieczeństwa m. in.: „Bezpieczna Droga do Szkoły”,
„Czarne punkty” nad wodą, czy teŜ „Profilaktyka
a Teatr” – program z zakresu patologii społecznych.
Dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo, bilateralna
współpraca będzie kontynuowana m. in. w ramach
Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego.
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III. Z KART HISTORII I PROMOCJI ZIEMI PŁOCKIEJ
POWIATOWE ŚWIĘTO CHLEBA W ŁĄCKU

ElŜbieta Subotowicz
Zastępca Dyrektora
Wydziału Edukacji,
Kultury i Promocji

Teresa Szpakowicz
Dyrektor Wydziału
Komunikacji

Po zasnutej chmurami, deszczowej sobocie,
niedzielny poranek 30 sierpnia 2009 roku obudził nas
jasnym błękitnym niebem i słońcem w kolorze dojrzałej pszenicy. Taka pogoda to optymizm dla organizatorów i połowa sukcesu współtwórców DoŜynek Diecezji Płockiej i Powiatu Płockiego, nad którymi honorowy patronat przyjęli Marszałek Województwa
Mazowieckiego Adam Struzik oraz Wojewoda
Mazowiecki Jacek Kozłowski.
JuŜ od godziny 9.00 gromadzili się coraz liczniej pojawiający się mieszkańcy gminy Łąck, delegacje wieńcowe z gmin powiatu płockiego i dekanatów
z płockiej Diecezji: ciechanowskich, dobrzyńskich,
gostynińskich, mławskich, płońskich, sierpeckich
i wielu, wielu innych.
Blisko 60 delegacji z dumą prezentowało piękne, artystycznie wypracowane, pachnące chlebem i kłosem wieńce, symbole wytęŜonej pracy rolniczych rąk.

Barwny, wielosetmetrowy korowód z maŜoretkami na czele, przemaszerował w rytm Orkiestry
StraŜackiej z Gąbina na łącki hipodrom, opromieniony
słońcem i róŜnobarwnością, jakoby dar łaski Matki
Boskiej Siewnej odpowiedzialnej za doroczne plony

z mazowieckich pól, sadów i ogrodów. Po obu stronach pięknie udekorowanej sceny, dziełem artystycznej inspiracji Mai Wojnarowskiej, malarki rezydującej
w Łącku, powagi i uroczystego charakteru dodały
poczty sztandarowe z Pocztem Chorągwianym Powiatu Płockiego z udziałem Radnych Powiatu: Adama
Bartosiaka, Apolinarego Gruszczyńskiego i Tomasza
Dudy. Mszę Świętą w intencji dziękczynienia za trud
rolników i tegoroczne zbiory odprawił J.E. Biskup
Płocki Piotr Libera, którego na scenie serdecznie
powitał Starosta Płocki Michał Boszko z Wójtem
Gminy Łąck Zbigniewem Białeckim.
Podczas Liturgii Słowa BoŜego I czytanie
wygłosił Pan Adam Sierocki – Przewodniczący Rady
Powiatu Płockiego, mieszkaniec Łącka. Następnie
J.E. Biskup Płocki poświęcił wszystkie wieńce wyeksponowane wokół placu celebry w asyście zaproszonych gości, którzy zaszczycili nas, organizatorów
swoją obecnością: z Premierem Waldemarem Pawlakiem, posłami na Sejm: Aleksandrem Soplińskim,
Wojciechem Jasińskim, Markiem Opiołą, Senatorem
Erykiem Smulewiczem. Wojewodę Mazowieckiego
reprezentował Krzysztof Dąbrowski – Dyrektor Biura
Wojewody Mazowieckiego.
Starosta Płocki obdarował delegacje parasolkami z nadrukiem upamiętniającym DoŜynki Diecezji
Płockiej i Powiatu Płockiego.
W modlitwie wiernych wezwania odczytali
m. in. Radni Powiatu Płockiego: Piotr Kwiatkowski
oraz Henryk Kamiński.

Podziękowanie J.E. Biskupowi Płockiemu
za liturgię i poświęcenie wieńców złoŜył Przewodniczący Rady Powiatu Adam Sierocki wraz z Z-cą
Wójta Gminy Łąck Wiesławą Jankowską.
Wspaniałą oprawę muzyczną Mszy Świętej
uświetnił Chór Katedralny Pueri et Puellae Cantores
Plocenses pod dyrekcją Anny Bramskiej i przy akompaniamencie organisty Wiktora Bramskiego.
Na zakończenie mszy świętej nad hipodromem
wzleciało imponujące stado gołębi, ptaków symbolizujących Ducha Świętego, co stanowiło wymowne zwieńczenie eucharystycznej części dziękczynienia za plony.
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Po uczcie duchowej przyszedł czas na obrzęd
doŜynkowy. Widowisko słowno – muzyczne związane
ze zboŜem i chlebem zaprezentował Zespół Tańca
Ludowego „Masovia”. Przy akompaniamencie pieśni
„Chleb niesiemy, święty chleb…” starostowie doŜynek Maria Matusiak oraz Marek Wasiak przekazali
dorodny bochen gospodarzom, którzy dzielili się nim
ze zgromadzoną publicznością.

Uczestnicy bawili się do późnych godzin wieczornych przy akompaniamencie zespołów muzycznych Cezarego Kołodziejskiego i Pawła Skalskiego.
Za sprawną organizację naszego dorocznego
święta organizatorzy serdecznie dziękują ks. Krzysztofowi Biernatowi – Diecezjalnemu Duszpasterzowi
Rolników, Wójtowi Gminy Łąck Zbigniewowi Białeckiemu oraz Prezesowi Stada Ogierów w Łącku
Bolesławowi Wyszatyckiemu. Dziękujemy sponsorom
i patronom medialnym.
INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO

ElŜbieta Anna Jachimiak
Dyrektor
Zespołu Szkół
im. Jana Śniadeckiego
w Wyszogrodzie
Serdecznie dziękujemy za ciepłe słowa, Ŝyczenia i gratulacje zaproszonym gościom, którzy zabrali
głos: Wicepremierowi Waldemarowi Pawlakowi, Ministrowi Gospodarki, Aleksandrowi Soplińskiemu i Markowi Opiole – Posłom na Sejm RP, Erykowi Smulewiczowi – Senatorowi RP i Krzysztofowi Dąbrowskiemu,
w imieniu Wojewody Mazowieckiego. Dziękujemy
za listy skierowane do organizatorów od osób nie mogących uczestniczyć w uroczystościach: Bronisławowi
Komorowskiemu – Marszałkowi Sejmu RP, Ewie
Kierzkowskiej – Wicemarszałkowi Sejmu RP, Donaldowi Tuskowi – Prezesowi Rady Ministrów, Adamowi
Struzikowi – Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Jolancie Szymanek – Deresz i Robertowi Kołakowskiemu - Posłom na Sejm RP oraz Markowi Serafinowi – Członkowi Zarządu ds. PKN ORLEN.
Gratulujemy odznaczonym „Za Zasługi dla
Rolnictwa”, których prezentujemy na kolorowej
wkładce niniejszej edycji Biuletynu.
W części artystycznej wystąpił gościnnie
Zespół „Bayer Full”, którego lider, Sławomir Świerzyński z powodzeniem poprowadził całą konferansjerkę uroczystości doŜynkowych. Wystąpił teŜ, jak
zawsze wdzięcznie prezentujący się na scenie, Zespół
Pieśni i Tańca Dzieci Ziemi Łąckiej oraz Gminna
Orkiestra Dęta z Łącka.
Atrakcją DoŜynek był pokaz woltyŜerki oraz prezentacje zaprzęgów konnych na koronie hipodromu.
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Uroczystość XI Powiatowej Inauguracji Roku
Szkolnego, która odbyła się 16 września 2009 roku
w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, z trzech powodów była wyjątkowym wydarzeniem
dla szkolnej społeczności. Pierwszym z nich jest zaszczytne wyróŜnienie szkoły, której powierzone zostało
przez władze Powiatu Płockiego zorganizowanie święta
edukacji na terenie naszego powiatu. Po drugie uroczystość przygotowała szkoła zreorganizowana przez połączenie dwóch placówek dotąd samodzielnych – tej
z Ciućkowa i tej z Wyszogrodu, które od 1 września
stanowią Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego. Dzięki
wsparciu finansowemu władz Powiatu Płockiego – przeprowadzone zostały radykalne zmiany w wystroju budynku, zmodernizowano wyposaŜenie techniczne
i wzbogacono bazę dydaktyczną, co znacznie podniosło
estetykę sal lekcyjnych i umoŜliwiło rozszerzenie oferty
edukacyjnej dla młodzieŜy. Trzecią okolicznością, podnoszącą rangę uroczystości jest historyczna data – obchody 70. rocznicy Września, co w tej części Mazowsza
łączy się z pamięcią o heroicznej Bitwie nad Bzurą.
W tę słoneczną, wrześniową środę przeszłość połączyła się ze współczesnością i przyszłością a świadomość
owej więzi stanowiła motyw przewodni wszystkich
części uroczystego dnia.
Mszę świętą w intencji całej społeczności szkolnej
i kombatantów odprawił w kościele pod wezwaniem
Św. Trójcy w Wyszogrodzie Ksiądz Kanonik Zenon
Czesław Glicner.
Poczty sztandarowe szkół i Powiatu przewodziły
uczestnikom uroczystości w przemarszu do budynku
szkoły, gdzie w stosownie udekorowanej sali gimnastycznej zgromadzili się dostojni goście i młodzieŜ
z nauczycielami.
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W imieniu władz samorządowych Powiatu
Płockiego – Starosty Pana Michała Boszko i Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Adama Sierockiego - dyrektor Zespołu Szkół ElŜbieta Jachimiak powitała szanownych zaproszonych gości: parlamentarzystów Ziemi Płockiej – Panią Jolantę SzymanekDeresz – Posła na Sejm RP, Panią Janinę Fetlińską
– Senatora RP, Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Pana Stefana Kotlewskiego, Dyrektora
Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Pana Piotra
Zgorzelskiego, Pana Pułkownika Jerzego Tomczyka
– przedstawiciela Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, Pana Kapitana Jacka Blekickiego – przedstawiciela Komendanta WKU
w Płocku, Przewodniczącego Porozumienia Organizacji Kombatanckich w Płocku – Pana Marka Gajewskiego, Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty – Panią Katarzyną Góralską, Dyrektora Płockiej Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie – Panią Joannę Banasiak.
W imieniu całej społeczności szkolnej szczególnie serdecznie powitany został Pan Michał Boszko
– Starosta Płocki oraz członkowie Zarządu Powiatu
w Płocku: Pan Jan Ciastek – Wicestarosta, Panowie:
Lech Dąbrowski i Tomasz Duda. Pani Dyrektor
serdecznie powitała Pana Adama Sierockiego
– Przewodniczącego Rady Powiatu w Płocku i radnych powiatu, Księdza Kanonika Czesława Zenona
Glicnera – Proboszcza Parafii w Wyszogrodzie, Wiceburmistrza Wyszogrodu – Pana Mariusza Bieńka,
Przewodniczącego Rady Pana Józefa Boszko, Skarbnika Powiatu Płockiego – Panią Marię Jakubowską,
Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji –
Panią Małgorzatę Struzik oraz kadrę Starostwa, Prezesa Oddziału TNP w Wyszogrodzie – Pana Grzegorza Jachimiaka, przedstawicieli związków zawodowych – Panią Zofię Kapturowską oraz dziennikarzy
z lokalnych mediów. Gorąco powitani zostali dyrektorzy szkół z powiatu płockiego, z gmin sąsiadujących
oraz z gminy i miasta Wyszogrodu a takŜe przedstawiciele wyszogrodzkich instytucji i zakładów pracy.
Szczególnie ciepłe słowa powitania skierowała Pani
Dyrektor do byłych i obecnych nauczycieli, rodziców
i uczniów Zespołu Szkół.
Słowa pełne wdzięczności za stworzenie warunków modernizacji szkoły, wymierne wsparcie
i Ŝyczliwość - skierowała Pani Dyrektor do Pana Michała Boszko – Starosty Płockiego, do Pana Adama

Sierockiego – Przewodniczącego Rady Powiatu, do
Pana Jana Ciastek – Wicestarosty, do Pani Marii
Jakubowskiej – Skarbnika Powiatu Płockiego. Symbolicznym znakiem wielkiej wdzięczności i podziękowania były kwiaty wręczone przez przedstawicieli
młodzieŜy uczącej się w Zespole Szkół.
Do rodziców, uczniów i nauczycieli adresowane były najlepsze Ŝyczenia sukcesów w tym nowym roku szkolnym oraz przypomnienie, Ŝe zgodnie
z decyzją władz oświatowych, obecny rok szkolny
został ogłoszony Rokiem Historii Najnowszej.
Oficjalnej inauguracji roku szkolnego
2009/2010 dokonał Pan Starosta Michał Boszko, który w swoim przemówieniu podkreślił wciąŜ Ŝywą
aktualność pojęć i wartości, którym słuŜyli i za które
ginęli rówieśnicy współczesnej młodzieŜy z pokolenia
wojennego, za co wszyscy winniśmy im wierną pamięć i dumną kontynuację przekazanego duchowego
dziedzictwa.
Pani Poseł Jolanta Szymanek-Deresz skierowała do młodzieŜy serdeczne Ŝyczenia sukcesów,
pomyślnej realizacji Ŝyciowych planów i zamierzeń.
W wystąpieniu Pani Senator Janiny Fetlińskiej zaakcentowana została konieczność wnikliwego i samodzielnego formułowania przez młode pokolenie ocen
przeszłości, zwłaszcza jej tragicznych kart – tak, by
były wolne od doraźnych korzyści i kunktatorstwa.
Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Pan
Stefan Kotlewski przekazał młodzieŜy Ŝyczenia wytrwałości w dąŜeniu do szkolnych i Ŝyciowych sukcesów, jak najlepszego wykorzystania szans rozwoju
intelektualnego, jakie stwarza współczesna szkoła.
Pan Piotr Zgorzelski – Dyrektor Delegatury w Płocku
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, składając Ŝyczenia z okazji inauguracji roku
szkolnego, odczytał tekst przesłania Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika adresowany do społeczności szkolnej. W bardzo ciepłych i serdecznych słowach Pan Marszałek wyraził
swoją Ŝyczliwość i Ŝywe zainteresowanie perspektywami młodego pokolenia, zapewniając o podejmowaniu wszelkich wysiłków, by aspiracje i ambicje kulturalne i naukowe młodzieŜy ciągle zyskiwały konkretne
i rzeczowe wsparcie.
W wystąpieniu Pani Małgorzaty Góralskiej
– Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty dominował ton
osobisty. Wspominając swoją pracę nauczycielską ze
zrozumieniem mówiła o naturalnych problemach, jakie
towarzyszą funkcjonowaniu tak złoŜonego i skomplikowanego organizmu, jakim jest szkoła. Pani Kurator Ŝyczyła zarówno nauczycielom, jak i uczniom umiejętnego
pokonywania tych trudności, harmonijnego współistnienia, pełnego wzajemnego szacunku i sympatii.
Część artystyczna uroczystości została pomyślana jako element łączący sekwencję uroczystości
szkolnej z obchodami rocznicy Bitwy nad Bzurą.
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Przygotowany przez uczniów program poetycko –
muzyczny wykonawcy i opiekunowie Pani Barbara
Gontarczyk i Pan Przemysław Ziółkowski dedykowali w hołdzie uczestnikom tamtych wydarzeń.
Następna część uroczystości odbyła się pod
pomnikiem Bitwy nad Bzurą, znajdującym się na
skarpie wiślanej.
Symbolika tego miejsca jest czytelna dla kaŜdego
mieszkańca polskiej ziemi i dla wszystkich tych, dla
których więź patriotyczna jest silniejsza, niŜ upływający czas i koleje indywidualnego losu. To miejsce, ten
pomnik oznacza poświęcenie, heroizm i miłość do
wolności silniejszą niŜ śmierć – powiedziała rozpoczynając drugą część uroczystości Pani Dyrektor ElŜbieta Jachimiak.

ny światowej po raz kolejny odbywają się na terenie
Wyszogrodu. To wielki honor i zobowiązanie dla
mieszkańców tej części Mazowsza.
Następnie Pani Dyrektor Zespołu Szkół odczytała słowa, które Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik skierował do Starosty
Płockiego Pana Michała Boszko:
Szanowny Panie Starosto!
Z okazji Dnia Weterana uprzejmie proszę Pana Starostę o przekazanie wyrazów szacunku kombatantom i osobom represjonowanym, zamieszkałym na
terenie państwa powiatu.
Serdecznie dziękuję Państwu za wszelkie formy pamięci oraz pomocy okazywane środowiskom
kombatantów i ofiar represji. Dziękuję za stałą analizę
ich sytuacji materialnej i zdrowotnej oraz proszę
o dalsze działania, mające na celu ich integrowanie
i otaczanie szczególną opieką, a takŜe o współpracę
w tym zakresie z Urzędem Marszałkowskim Woje
wództwa Mazowieckiego w Warszawie.
Z wyrazami szacunku
[podpisano] Adam Struzik

Oprócz zaproszonych gości, młodzieŜy szkolnej z pocztami sztandarowymi, Ŝołnierzy z II Brygady
Saperów w Kazuniu i orkiestry wojskowej - przyszli
pod pomnik mieszkańcy Wyszogrodu. Przywitani
zostali: Pan Pułkownik Jerzy Tomczyk z Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, Pan
Podpułkownik Jerzy Łuszczykiewicz – Dowódca II
Mazowieckiej Brygady Saperów w Kazuniu, Pan Kapitan Jacek Blekicki – w zastępstwie Komendanta
WKU w Płocku. Obchody rocznicy uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych pod batutą
Starszego ChorąŜego Zdzisława Pytko oraz Kompania Honorowa II Brygady Saperów pod dowództwem
Kapitana Jarosława Czapli.
W imieniu kombatantów głos zabrał Pan Marek Gajewski – Przewodniczący Porozumienia Organizacji Kombatanckich w Płocku. We wzruszających
i podniosłych słowach zwrócił się do młodzieŜy mówiąc o grozie wojny przeŜywanej przez dziecko, któremu historia odbiera poczucie bezpieczeństwa
i zmienia całkowicie wizję świata. Przypomniał tragiczne losy polskiego Ŝołnierza – pielgrzyma wolności, który walczył na wszystkich frontach II wojny
światowej. śyczył współczesnej młodzieŜy Ŝycia
w uporządkowanym świecie, pełnym dobra i szacunku
dla człowieka.
Wiceburmistrz Wyszogrodu Pan Mariusz
Bieniek przywitał kombatantów, wszystkich dostojnych gości i w imieniu władz miasta wyraził satysfakcję, Ŝe uroczystości upamiętniające bohaterów II woj-
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W imieniu władz powiatu zabrał głos Pan Michał Boszko – Starosta Płocki. Zwracając się do szanownych kombatantów i wszystkich uczestników uroczystości przypomniał tragiczny dla Polski, jej mieszkańców i obrońców splot okoliczności politycznych,
które przyniosły Europie i światu bezmiar cierpienia,
zniszczenia i śmierci. Przywołał heroiczną postawę
wielkich dowódców i całych rzesz Ŝołnierzy, którzy
w bitwach na polskiej a potem na obcej ziemi walczyli
ze złem. Są dla nas dzisiaj wzorem poświęcenia, honoru i patriotyzmu; wartości ponadczasowych.
Rys historyczny wydarzeń, które przeszły do
historii pod nazwą Bitwa nad Bzurą, zaprezentował
Pan Grzegorz Jachimiak – Prezes Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego w Wyszogrodzie.
W swojej wypowiedzi przedstawił okoliczności powstania pomnika i zinterpretował symboliczną wymowę składających się na monument potęŜnych głazów usytuowanych wokół wielkiego krzyŜa górującego na wysokim brzegu Wisły.
Z kolei Dyrektor Gimnazjum im. Bohaterów
Bitwy nad Bzurą w Wyszogrodzie – Pan Janusz Pielaciński przypomniał genezę i motywy, którymi kierowali się uczniowie, nauczyciele i rodzice, wybierając przed trzema laty na patronów szkoły uczestników
jednej z najsłynniejszych bitew polskiej wojny obronnej we wrześniu 1939 roku.
To w ich intencji modlitwę odmówił ze wszystkimi
zgromadzonymi Ksiądz Kanonik Czesław Zenon Glicner – Proboszcz Parafii św. Trójcy w Wyszogrodzie.
Kulminacją obchodów 70. rocznicy Września
i Bitwy nad Bzurą była Apel Poległych odczytany
przez Porucznika Łukasza Banasika z II Brygady
Saperów w Kazuniu oraz salwa wojskowa. Następnie
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XXIX SESJA RADY POWIATU

26 czerwca 2009 r.

Za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce
o niepodległość Polski Medalem „Pro Memoria” uhonorowani zostali
- Przewodniczący Rady Adam Sierocki i Wicestarosta Jan Ciastek. Aktu
dekoracji dokonał Przewodniczący Porozumienia Organizacji Kombatanckich
Płocka Marek Gajewski ze Starostą Płockim Michałem Boszko.

Podziękowanie od Starosty Płockiego Michała Boszko i uczestników sesji dla Przewodniczącego Porozumienia Organizacji Kombatanckich Płocka Marka Gajewskiego za wieloletnią współpracę z samorządem powiatu oraz refleksyjną
i patriotyczną wypowiedź nt. wojennych losów Ŝołnierza polskiego.

Do podziękowań i gratulacji przyłączyli się Radni Powiatu i pracownicy
Starostwa.

Komisja Uchwał i Wniosków podczas obrad. (od lewej) Piotr Kwiatkowski, Adam
Bartosiak- przewodniczący, Andrzej Kuliński.

Dyrektor Wydz. Rolnictwa
i Środowiska Marek Pietrzak
o realizacji planu gospodarki odpadami w powiecie
płockim w latach 2007-2008.

Sprawy drogownictwa główną treścią interpelacji zgłoszonych przez radnych powiatu
- Daniela Zaborowskiego, Marka Moderackiego i Adama Bartosiaka.

Radni z Klubu PiS w przerwie sesji Rady. (od lewej) Maciej Jabłoński, Daniel Zaborowski- przewodniczący klubu, Tadeusz Woźniak.

Starosta Płocki Michał
Boszko informuje o działaniach międzysesyjnych
Zarządu Powiatu.

Radni powiatu płockiego w trakcie powoływania Komisji Uchwał i Wniosków.
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XI POWIATOWA INAUGURACJA
ROKU SZKOLNEGO
BIULETYN
SAMORZĄDOWY
16 września 2009 r.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz 70. rocznicy Bitwy nad Bzurą
z udziałem władz i Pocztu Chorągwianego Powiatu Płockiego.

Oficjalnej inauguracji roku szkolnego dokonał Starosta Płocki
Michał Boszko.

Wśród młodzieŜy nie widać entuzjazmu … wakacje dopiero
za rok.

Wśród uczestników uroczystości: od lewej ElŜbieta Jachimiak –
Dyrektor ZS im. J. Śniadeckiego, Michał Boszko – Starosta Płocki,
Joanna Banasiak – Dyrektor Płockiej Delegatury Mazowieckiego
Kuratorium Oświaty, Adam Sierocki – Przewodniczący Rady
Powiatu w Płocku, Katarzyna Góralska – Mazowiecki WicekuraStrona
nr 32 Marek Gajewski – Przewodniczący Porozumienia
tor Oświaty,
Organizacji Kombatanckich Płocka.

Starosta Płocki Michał Boszko z Dyrektorem Wydziału
Edukacji, Kultury i Promocji Małgorzatą Struzik złoŜyli
podziękowanie ks. kan. Zenonowi Glicnerowi za modlitwę.

Na widowni m.in. Członkowie Zarządu Powiatu Wicestarosta
Jan Ciastek, Lech Dąbrowski, Piotr Zgorzelski, Tomasz Duda, Radny Bogusław Jankowski, Poseł na Sejm RP Jolanta
Szymanek-Deresz.

Program patriotyczno-artystyczny w wykonaniu uczniów
Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie.
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DOśYNKI DIECEZJI PŁOCKIEJ I POWIATU PŁOCKIEGO, ŁĄCK 30 sierpnia 2009 r.

BIULETYN SAMORZĄDOWY
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MłodzieŜ polonijna z białoruskiej Diecezji Grodzieńskiej byli gośćmi władz powiatu płockiego w siedzibie Starostwa, a następnie zatrzymała
się na dwutygodniowy wypoczynek w Zespole Szkół im. L. Bergerowej. Przywieźli w darze Staroście Płockiemu Michałowi Boszko
i Przewodniczącemu Rady Powiatu Adamowi Sierockiemu chleb i piękny witraŜ z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Białoruską młodzieŜ poŜegnały władze powiatu oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. L. Bergerowej Jacek Kłosiński, a Radny Powiatu Pan
Tomasz Skorupski obdarował młodzieŜ pamiątkowymi pluszakami. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Lech Dąbrowski – Członek Zarządu
Powiatu oraz radni Andrzej Kuliński i Apolinary Gruszczyński.

Gościom z Kraju Ałtajskiego Wicestarosta Jan Ciastek składa podziękowania za krzewienie kultury polskiej, języka i martyrologii i dbałość
o pamięć zesłanych na Syberię Polaków.
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16 września 2009 r.

APEL POLEGŁYCH W 70. ROCZNICĘ BITWY NAD
BZURĄ W WYSZOGRODZIE
BIULETYN
SAMORZĄDOWY

Modlitwą i błogosławieństwem pokłonił się bohaterom Bitwy nad
Bzurą ks. kan. Zenon Glicner – Dziekan Wyszogrodzki.

Udział II Brygady Saperów oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych uświetnił naszą patriotyczną uroczystość.

Pod uświęconym krwią śołnierzy Września pomnikiem patriotyczne wystąpienia wygłosili (od prawej): Marek Gajewski – Przewodniczący Porozumienia
Organizacji Kombatanckich Płocka, Mariusz Bieniek – Wiceburmistrz Wyszogrodu, Michał Boszko – Starosta Płocki, Grzegorz Jachimiak – Prezes Oddziału TNP w Wyszogrodzie, Janusz Pielaciński – Dyrektor Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Wyszogrodzie.

Apel Poległych odczytał por. Łukasz Banasik, a Ŝołnierze z II Brygady Saperów oddali trzy salwy honorowe ku czci bohaterów.

Uczestnicy uroczystości oddali naleŜny hołd śołnierzom Września.
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delegacje gości złoŜyły pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów. W tej podniosłej chwili rozbrzmiewały
werble wojskowe. Wieńce złoŜyli: przedstawiciele
Marszałka Województwa Mazowieckiego – Wicemarszałek Pan Stefan Kotlewski i Dyrektor Delegatury
w Płocku Pan Piotr Zgorzelski; przedstawiciele Samorządu Powiatu Płockiego na czele ze Starostą Płockim Panem Michałem Boszko; przedstawiciele Samorządu Gminy i Miasta Wyszogród z Wiceburmistrzem
Mariuszem Bieńkiem, a takŜe parlamentarzyści: Poseł na Sejm RP – Pani Jolanta Szymanek-Deresz,
Senator RP – Pani Janina Fetlińska, przedstawiciele
II Brygady Saperów z Kazunia z podpułkownikiem
Jerzym Łuszczykiewiczem.
Zgodnie z wojskowym rytuałem dowódca
Kompanii Honorowej wydał rozkaz odprowadzenia
kompanii i pocztów sztandarowych.
W imieniu organizatorów rocznicowych
obchodów – Pani Dyrektor ElŜbieta Jachimiak serdecznie podziękowała wszystkim uczestnikom
za udział w uroczystości.

VI MAZOWIECKI TURNIEJ
MIAST I GMIN

Andrzej Kuliński
Radny Powiatu Płockiego
Gminny Koordynator
do Spraw Kultury i Sportu
JuŜ po raz szósty na obiektach Klubu Sportowego LKS Huragan Bodzanów odbył się VI Mazowiecki Turniej Miast i Gmin.
Podobnie jak w latach poprzednich tak i teraz patronat nad VI Turniejem objęli: Marszałek
Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik,
Starosta Płocki - Michał Boszko, Wójt Gminy
Bodzanów - Jarosław Dorobek.
Patronat medialny:
• Telewizja Polska Program 3,
• Katolickie Radio Płock,
• Tygodnik Płocki i Gazeta Płońska,
• Sochaczewskie Radio ,,Fama”.
Organizatorem Turnieju była Lokalna Grupa Działania ,,Razem dla Rozwoju”.
Współorganizatorzy:
• Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
• Starostwo Powiatowe w Płocku,
• Urząd Gminy Bodzanów,
• ,,LKS Huragan” Bodzanów,

•

Bank Spółdzielczy w Ciechanowie – Oddział
w Bodzanowie,
• Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku,
• Powiatowe Zrzeszenie LZS Płock,
• Akademia Mistrzów Sportu Mistrzów śycia.
Organizatorzy zadbali, aby oprócz konkurencji sportowych i rekreacyjnych rozegrać konkurencję
w postaci promocji. KaŜda reprezentacja miała przygotować krótki program artystyczny, dotyczący historii powstania Miasta lub Gminy: czym Miasto i Gmina
wyróŜnia się w stosunku do innych, miejsce Miasta
i Gminy w Unii Europejskiej, oraz wizję wyglądu
gminy za 10 lat.
Pomysły na wymienione tematy były dowolne.
Wszystkie prezentacje uczestniczących samorządów były oceniane przez neutralne Jury tak samo
jak w konkurencjach sportowych.
Dla trzech najlepszych reprezentacji wspaniałe
statuetki ufundował Wójt Gminy Bodzanów – Jarosław Dorobek.
Gośćmi honorowymi VI Turnieju byli:
• Senator RP – Eryk Smulewicz,
• Starosta Płocki – Michał Boszko,
• Radni Powiatu Płockiego – Andrzej Kuliński
i Zbigniew Kisielewski oraz Starości, Burmistrzowie, Wójtowie, Przewodniczący, Sekretarze
uczestniczących Miast i Gmin.

Sponsorami VI Turnieju byli:
• Starosta Płocki,
• Dyrektor Urzędu Mazowieckiego- Delegatura
w Płocku,
• Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku,
• Bank Spółdzielczy w Ciechanowie- Oddział
w Bodzanowie,
• Firma SA. Bakoma,
• Wójt Gminy Bodzanów- Jarosław Dorobek,
• Radny Powiatu Płockiego – Andrzej Kuliński.
Zgodnie z regulaminem VI Mazowieckiego
Turnieju Miast i Gmin rozpoczął się od uroczystego
otwarcia. Wszystkie uczestniczące reprezentacje
zebrały się w porządku alfabetycznym na drodze
dojazdowej do stadionu.
Na czele stanęła Dęta Orkiestra StraŜacka
ze Staroźreb, która rozpoczęła uroczystość otwarcia.
TuŜ za Orkiestrą na stadion wkroczyli VIP-owie oraz
zaproszeni goście.
Przy ogromnym aplauzie gości i kibiców jako
pierwsi zaprezentowali się zawodnicy Urzędu Marszałkowskiego. TuŜ za nimi na Stadion weszły Reprezentacje Miast i Gmin – Starostwo Powiatowe Sierpc
i Starostwo Powiatowe Płock.
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Jako pierwsza z gmin zaprezentowała się
Gmina Brudzeń DuŜy, która po raz szósty uczestniczyła w Turnieju. TuŜ za nimi na boisko wkroczyła
reprezentacja Gminy Łąck, a dalej Gmina Kampinos,
Załuski, Rościszewo a na końcu tradycyjnie zaprezentowała się Gmina Bodzanów.
Po zaprezentowaniu się wszystkich Miast i Gmin Sędzia Główny-Pan Andrzej Kuliński złoŜył meldunek
o gotowości zawodników i sędziów do rozpoczęcia
Turnieju.
Meldunek odebrali:
• Senator RP - Eryk Smulewicz,
• Starosta Powiatu Płockiego - Michał Boszko,
• Wójt Gminy Bodzanów - Jarosław Dorobek,
• oraz wszyscy VIP-owie zaproszeni na Turniej.
Następnym punktem uroczystości otwarcia
było wciągnięcie flagi narodowej na maszt.
Wszyscy Przewodniczący uczestniczących
druŜyn wnieśli flagę narodową na stadion i przy
dźwiękach Hymnu Narodowego została wciągnięta
na maszt. Ostatnim punktem otwarcia było zapalenie
znicza olimpijskiego. Pochodnie zapalono od harcerskiej świecy pokoleń a następnie przedstawiciel kaŜdej
reprezentacji przekazywał następnej, aŜ znicz dotarł
do ostatniej reprezentacji, która zaniosła pochodnię do
znicza olimpijskiego który przy ogromnym aplauzie
wszystkich reprezentacji został zapalony przez zaproszonych VIP-ów. Był to bardzo wzruszający moment
który na stałe pojednał wszystkich uczestników i gości.
Po uroczystym otwarciu rozpoczęły się
na specjalnie przygotowanej scenie prezentacje Miast
i Gmin. W międzyczasie rozlosowano kolejność
Turnieju siatkarek i siatkarzy.
Po nich ruszyły konkurencje sportowe, rekreacyjne i tak zaczęły się zmagania uczestników w poszczególnych konkurencjach.
W czasie trwania VI Mazowieckiego Turnieju
zgodnie z obowiązującym regulaminem prowadzona
była punktacja druŜynowa i indywidualna.
W kaŜdej konkurencji uczestniczyło po 5 reprezentantów, a do punktacji druŜynowej liczyły się cztery najlepsze wyniki.
W rywalizacji indywidualnej liczył się najlepszy wynik zawodnika.
Po pasjonującej walce zwycięŜali:
RZUT GUMOWCEM
Indywidualnie:
 I miejsce - Kamil Michalak- Gmina Bodzanów
– wynik 30,00 m
 II miejsce - Leonard Chrapkowski - Gmina
Brudzeń DuŜy- wynik 24,60 m
 III miejsce - Michał Matuszewski - Gmina
Łąck – wynik 24,50 m
DruŜynowo:
 I miejsce - Gmina Bodzanów wynik 72,00 m
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 II miejsce - Gmina Łąck wynik 62,20 m
 III miejsce - Gmina Brudzeń DuŜy wynik 60,40 m
PIŁKA SIATKOWA MĘśCZYZN
 I miejsce - Gmina Łąck
 II miejsce - Gmina Bodzanów
 III miejsce - Gmina Załuski
PIŁKA SIATKOWA KOBIET
 I miejsce - Gmina Załuski
 II miejsce - Gmina Bodzanów
 III miejsce - Gmina Brudzeń DuŜy
BIEG NA NARTACH - PARAMI
Indywidualnie:
 I miejsce - śaneta Ziółkowska
Radosław Caban - Gmina Bodzanów- wynik 6,64 s
 II miejsce - Paulina Janowska
Janusz Janowski - Gmina Bodzanów- wynik 7,50 s
 III miejsce - AndŜelika Gos
Jakub Lisicki – Gmina Brudzeń DuŜy- wynik 7,65 s
DruŜynowo:
 I miejsce - Gmina Bodzanów- wynik 42,53 s
 II miejsce - Gmina Brudzeń DuŜy- wynik 45,10 s
 III miejsce - Powiat Sierpc - wynik 46,59 s
PRZECIĄGANIE LINY
 I miejsce - Gmina Brudzeń DuŜy
 II miejsce - Gmina Rościszewo
 III miejsce - Gmina Bodzanów
BIEG W WORKU
Indywidualnie:
 I miejsce - Kamil Krawczyk - Gmina Bodzanów - wynik 6,08 s
 II miejsce - Michał Zuchora - Gmina Bodzanów
- wynik 7,02 s
 III miejsce - Marcin Dziergowski - Gmina
Bodzanów - wynik 7,05 s
DruŜynowo:
 I miejsce - Gmina Bodzanów - wynik 27,64 s
 II miejsce - Gmina Rościszewo - wynik 39,29 s
 III miejsce - Gmina Łąck - wynik 39,41 s
TRÓJBÓJ SAMORZĄDOWY
Indywidualnie:
 I miejsce - Andrzej Kuliński - Gmina Bodzanów - wynik 114 pkt.
 II miejsce - Krzysztof Radkowski - Gmina
Kampinos - wynik 109 pkt.
 III miejsce - Radosław Margas - Gmina Kampinos - wynik 108 pkt.
DruŜynowo:
 I miejsce - Gmina Bodzanów - wynik 482 pkt.
 II miejsce - Gmina Kampinos - wynik 412 pkt.
 III miejsce - Starostwo Sierpc - wynik 330 pkt.
STRZELANIE Z WIATRÓWKI
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Indywidualnie:
 I miejsce - Waldemar Sarzalski- Gmina Bodzanów- wynik 93 pkt.
 II miejsce - Bogdan Kruk- Gmina Bodzanów
- wynik 91 pkt.
 III miejsce - Artur Openchowski - Urząd Marszałkowski - wynik 85 pkt.
DruŜynowo:
 I miejsce - Gmina Bodzanów - wynik 338 pkt.
 II miejsce - Gmina Rościszewo - wynik 305 pkt.
 III miejsce - Starostwo Sierpc - wynik 304 pkt.
PODNOSZENIE ODWAśNIKA 17,5 KG
Indywidualnie:
 I miejsce - Konrad Krawczyk - Gmina Bodzanów – wynik 118 pkt.
 II miejsce - Piotr Dziełakowski - Gmina Bodzanów - wynik 80 pkt.
 III miejsce - Mariusz Bartosiak - Gmina Bodzanów - wynik 66 pkt.
DruŜynowo:
 I miejsce - Gmina Bodzanów - wynik 264 pkt.
 II miejsce - Gmina Brudzeń DuŜy - wynik 140 pkt.
 III miejsce - Starostwo Sierpc - wynik 99 pkt.
KONKURS RUCHU DROGOWEGO
Indywidualnie:
 I miejsce - Szymon Gawliński - Gmina Bodzanów - wynik 66 pkt.
 II miejsce - Piotr Gralewski - Gmina Bodzanów
– wynik 65 pkt. .
 III miejsce - Piotr Marcinkowski - Gmina Bodzanów - wynik 64 pkt.
DruŜynowo:
 I miejsce - Gmina Bodzanów - wynik 195 pkt.
 II miejsce - Gmina Załuski - wynik 135 pkt.
 III miejsce - Gmina Brudzeń DuŜy - wynik 127 pkt.
PREZENTACJA MIAST I GMIN
 I miejsce - Gmina Rościszewo - wynik 11 pkt.
 II miejsce - Gmina Bodzanów - wynik 9 pkt.
 III miejsce - Gmina Brudzeń DuŜy - wynik 8 pkt.
RZUT LOTKĄ DO TARCZY
Indywidualnie:
 I miejsce - Ewa Sosnowska - Starostwo Powiatowe Płock - wynik 74 pkt.
 II miejsce - Małgorzata Jóźwik - Starostwo Powiatowe Płock - wynik 70 pkt.
 III miejsce - Tomasz Hoffman - Gmina Rościszewo - wynik 69 pkt.
DruŜynowo:
 I miejsce - Gmina Bodzanów - wynik 277 pkt.
 II miejsce - Starostwo Płock - wynik 265 pkt.
 III miejsce - Gmina Brudzeń DuŜy - wynik 242 pkt.

Laureatki I i II miejsca
w rzucie lotką do tarczy:
Ewa Sosnowska i Małgorzata Józwik. Serdecznie
gratulujemy dziewczynom
z Wydziału Edukacji,
Kultury i Promocji.

RZUT RINGO NA PALIKI
Indywidualnie:
 I miejsce - Janusz Janowski - Gmina Bodzanów
- wynik 400 pkt.
 II miejsce - Tomasz Hoffman - Gmina Rościszewo - wynik 400 pkt.
 III miejsce - Andrzej Kuliński - Gmina Bodzanów- wynik 350 pkt.
DruŜynowo:
 I miejsce - Gmina Bodzanów - 1150 pkt.
 II miejsce - Starostwo Sierpc - 750 pkt.
 III miejsce - Gmina Rościszewo - 625 pkt.
Za punktację druŜynową wspaniałe trofea sportowe w postaci ogromnych pucharów ufundował Marszałek Województwa Mazowieckiego- Adam Struzik.
Dla najlepszych w konkurencjach indywidualnych
przepiękne medale ufundował Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik i Starosta Płocki
- Michał Boszko. Ponadto ufundowano puchary w konkurencjach zespołowych. Trzy duŜe puchary ufundował
druŜynie piłki siatkowej kobiet Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie - Oddział w Bodzanowie.
DruŜynie piłki siatkowej męŜczyzn piękne
puchary ufundował Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego – Delegatura w Płocku- Piotr Zgorzelski.
W przeciąganiu liny trzy wspaniałe puchary
ufundował Starosta Płocki – Michał Boszko.
W konkursie ruchu drogowego puchary i nagrody rzeczowe w postaci MP3, MP4 oraz inne nagrody ufundował Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego – Wojciech Krzewski. Ponadto
puchar dla najlepszego VIP-a ufundował Senator RP
Eryk Smulewicz i Marszałek Województwa Mazowieckiego- Adam Struzik.
Wójt Gminy Bodzanów- Jarosław Dorobek
ufundował okolicznościowe medale dla wszystkich
przyjaciół Gminy Bodzanów.
Radny Powiatu Płockiego Andrzej Kuliński dla
wszystkich sponsorów ufundował pamiątkowe statuetki.
Puchar Senatora RP Eryka Smulewicza i Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika
zdobył Radny Powiatu Płockiego - Andrzej Kuliński.
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Był to puchar dla najlepszego VIP-a VI Mazowieckiego Turnieju Miast i Gmin.
Nagrody rzeczowe ufundowali Piotr Zgorzelski
- Dyrektor Delegatury, Bank Spółdzielczy w Ciechanowie - Oddział w Bodzanowie oraz Dyrektor Ośrodka
Szkolenia Kierowców w Płocku - Wojciech Krzewski.
Trzy tysiące jogurtów z przeznaczeniem dla
wszystkich uczestników VI Turnieju przekazała
nieodpłatnie Spółka SA .Bakoma.
Po rozdaniu medali, pucharów i wyróŜnień
VI Mazowieckiego Turnieju Miast i Gmin Bodzanów
2009 przeszedł do historii. W konkurencjach rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych wzięło udział 814
uczestników- ogółem uczestniczyło ponad 1200 osób.
Myślę iŜ drugiego takiego Turnieju samorządowego nie ma w Polsce. Organizatorzy mogą być dumni,
iŜ stanęli na wysokości zadania i zrobili ogromną promocję dla Województwa, Powiatu i Gminy. Myślę,
Ŝe zawarte przyjaźnie procentować będą w następnych
podobnych imprezach. Szczególnie to było widać
na zakończenie Turnieju, kiedy wszyscy razem bawili się
na wspólnej zabawie przy występie zespołu muzycznego. Po zakończonym Turnieju zostały wspomnienia, ale
przeŜycia wszyscy pamiętać będą na pewno bardzo długo.
Na zakończenie raz jeszcze chciałbym serdecznie podziękować wszystkim sponsorom i wszystkim tym, którzy choć trochę przyczynili się do zorganizowania tego Turnieju, bo tak naprawdę bez nich
byłoby to niemoŜliwe.
Po zakończonym Turnieju na poŜegnanie wszyscy powiedzieli sobie, „…do zobaczenia za rok na VII Mazowieckiem Turnieju Miast i Gmin…” Bodzanów 2010.

wa, gdzie czekało na nas 18 spływowych kajaków
wyposaŜonych w kamizelki i wiosła.
O godzinie 11.00 ruszyliśmy na podbój rzeki
,,OMULEW”. Do pokonania kaŜdy z uczestników
miał 24 km.
Gościem honorowym spływu był Senator RP – Eryk
Smulewicz, który jako wódz prowadził wszystkich
uczestników do mety spływu, która znajdowała się
w Stanicy Wodnej w Brodowych Łąkach.
Trasa spływu wiodła przez Puszczę Zieloną, na zmianę przez las i Kurpiowskie pastwiska z unikalnymi
studniami wyposaŜonymi w stare Ŝurawie.
Ta niezwykle urocza kraina urzekła wszystkich
– uczestnicy podziwiali faunę i florę.
Po drodze moŜna było spotkać ptaki i zwierzęta niespotykane na naszym terenie.
Po mozolnej walce z Ŝywiołem wszyscy uczestnicy
spływu dotarli do Stanicy, gdzie czekał na nich gorący
posiłek, napoje, soki, przekąski, sałatki oraz nalewka
Kurpiowska ,,Mioduszka” oraz wiele innych potraw
regionalnych.
Wszyscy razem po skończonym spławie zmęczeni
ale zadowoleni zasiedli przy stole, gdzie dyskutowali
o przygodach jaki spotkali w czasie spływu jednocześnie Ŝałując Ŝe to juŜ koniec i pora wracać do domu.

ODWAśNI SAMORZĄDOWCY NA SPŁYWIE
KAJAKOWYM

W dniu 11 lipca br. 38 osobowa grupa najodwaŜniejszych samorządowców ze Starostwa Powiatowego w Płocku , Gminy Bodzanów, Urzędu Marszałkowskiego Delegatura Płock, Sochaczewa, Gminy
Biała i innych miejscowości postanowili zdobyć kajakami przepiękną rzekę ,,OMULEW”, połozom
w Puszczy Zielonej w regionie Kurpioszczyzny.
Trasa wiodła malowniczymi zakątkami Parku ,,Jelenia i Łosia” i miała 24 km.
O godzinie 7.00 wszyscy uczestnicy wyruszyli autokarem do Stanicy Wodnej w Brodowych Łąkach.
Po drodze zatrzymaliśmy się w miejscowości Święte
Miejsce koło Przasnysza na skraju Puszczy Zielonej
gdzie znajduje się piękny zabytkowy Kościołek
postawiony w miejscu nawiedzenia Matki Boskiej.
Dookoła duŜej polany wokół Kościoła pobudowano
14 pięknych ołtarzy Męki Pańskiej, gdzie w czasie wielkiego postu odbywają się duŜe procesje Drogi KrzyŜowej.
Po zapoznaniu się z historią tej miejscowości ruszyliśmy do miejsca rozpoczęcia spływu czyli do Kruko-
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Zadowoleni i najedzeni wsiedliśmy do autokaru, gdzie
rozpoczął się koncert biesiadnych pieśni w wykonaniu
uczestników spływu.
Wszyscy umówili się na następny spływ na 08 sierpnia 2009 r. tą sama trasą.
Andrzej Kuliński
Radny Powiatu Płockiego
Gminny Koordynator do Spraw Kultury i Sportu
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Iwona Marczak
Prezes Zarządu
Fundacji Fundusz Lokalny
Młodzi Razem

•
•
•

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej
„Młodzi Razem” swymi działaniami odpowiada
na najwaŜniejsze problemy społeczności lokalnych.
W swoich działaniach zachęcamy młodych
ludzi do tworzenia programów, dzięki którym mogą
zrealizować własne marzenia. Pracujemy w sferze
artystycznej organizując plenery oraz edukacyjnej
proponując młodzieŜy szkolenia i warsztaty w duchu
idei zrównowaŜonego rozwoju, na których uczymy
planować, zdobywać środki oraz realizować zamierzone cele. Wyrównujemy szanse młodzieŜy z róŜnych środowisk, pokazując, Ŝe świat moŜe być niekoniecznie szary, ale to, jakim „on” będzie zaleŜy niejednokrotnie od nich samych.
Ponadto wspieramy młodzieŜ, głównie z terenów wiejskich prowadząc programy stypendialne.
WOLONTARIAT PRACOWNICZY
Uczestnikami akcji są wolontariusze z Fabryki Levi
Strauss Poland Sp. z o.o. - Płock, Fundacji „Młodzi
Razem” oraz Regionalnego Centrum Edukacji
Ekologicznej w Płocku –(łącznie około 500 osób
w kaŜdym roku bierze udział w naszej akcji
– od 2007 r.).
Celem projektu jest pogłębianie dialogu firmy
z pracownikami, z jej najbliŜszym otoczeniem,
co prowadzi do zaangaŜowania się pracowników
w sprawy lokalne, do budowania wizerunku firmy
odpowiedzialnej społecznie. Polega on na umoŜliwianiu pracownikom firmy działań wolontarystycznych
na rzecz organizacji społecznych. Wolontariusze realizują własne pomysły lub czerpią z inspiracji i ofert
Funduszu Lokalnego, świadcząc róŜnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując i rozwijając przy tym swoje zainteresowania oraz umiejętności
zawodowe. A jednocześnie rozwija swoje talenty
i pasje. Firma wspiera pracownika w tych działaniach
- w zaleŜności od swej kultury organizacyjnej: oferuje
pracownikowi wolne godziny w czasie pracy, przekazuje pomoc rzeczową, wsparcie logistyczne i finansowe. Dzięki wolontariatowi pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają nowe umiejętności, wzrasta ich zaangaŜowanie w sprawy firmy oraz miasta.
Efekty naszych działań to:
• wspólnie pomalowane ogrodzenie Ogrodu Jordanowskiego (1800m),
• odnowione pomieszczeń dla zwierząt, pomalowanie ogrodzenia (1150 m) oraz wykonanie elewacji

w budynkach dla zwierząt w Schronisku dla zwierząt w Płocku,
malowanie pomieszczeń w Domu Samotnej Matki
w Płocku
prace porządkowo-remontowe na terenie (3,5 ha)
Domu Opieki Społecznej w Goślicach k/Płocka.
prace porządkowo-remontowe na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku.
sprzątanie terenu wzdłuŜ linii brzegowej akwenu
Sobótki i Wisły – trasa ok. 4 km, zebrane śmieci
400 worków – liczba wolontariuszy – 380 osób.

„WSPIERAMY ROZWÓJ I EDUKACJĘ MŁODEGO POKOLENIA” – projekt partnerski FLZP
z Koncernem Energetycznym ENERGA S.A. Oddział w Płocku, który był wspólną inicjatywą Funduszu
oraz Koncernu. Głównym celem konkursu była promocja działań z zakresu bezpiecznego uŜytkowania i poszanowania energii elektrycznej oraz kreowanie wizerunku ENERGI, jako firmy przyjaznej, wspierającej
młodzieŜ w zdobywaniu nowych umiejętności, realizowaniu swoich marzeń i pasji, będącej aktywnym członkiem uczestniczącym w Ŝyciu lokalnych społeczności.
Efekty:
• warsztaty dla młodzieŜy – 400 osób
• konkurs na przygotowanie projektów graficznych,
które w formie graffiti zostały przeniesione
na ściany 14 stacji transformatorowych w Płocku.
Zaproponowana w projektach grafika przedstawiała
„przyjazny i bezpieczny świat energii”. Akcja miała
charakter zarówno artystyczny, jak teŜ edukacyjny
– w kaŜdą kompozycję (na ścianie z drzwiami) został
wkomponowany znak ostrzegawczy „Nie dotykać
urządzenie elektryczne!”
• opublikowanie poradnika „Budowanie Partnerstwa Lokalnego”, który jest wspólną inicjatywą
Koncernu oraz Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej. Wydawnictwo jest skierowane do „małych”
organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych,
biznesu współpracującego z org. pozarządowymi,
instytucjami, samorządem. Główne tematy poruszane w poradniku to: zasady planowania i pozyskiwania funduszy, komunikacja z mediami,
budowanie lokalnego partnerstwa.
PRACOWNIA AKTYWNOŚCI – konkurs grantowy Fundacji „Młodzi Razem”
ZałoŜeniem Pracowni Aktywności są granty
finansowe dla młodzieŜowych grup, które próbują
zmienić świat wokół siebie. Chcą tworzyć świetlice,
radiowęzły, tory i ścieŜki rowerowe, prowadzić warsztaty, uczyć się dziennikarstwa itd. Działania opisane
przez młodzieŜ w składanych wnioskach są bardzo
róŜnorodne, odpowiadały róŜnym potrzebom. W działania zaangaŜowanych są liderzy młodzieŜowi. Bezpośrednimi adresatami działań jest społeczność lokalna
danej miejscowości, gminy, osiedla.
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Efekty:
• 18 inicjatyw dofinansowanych na kwotę
18170,00 pln (lata 2008-2009),
• 61 inicjatyw na kwotę 107 012,88 pln realizowanych przez młodzieŜ (do roku 2007).
POMAGAMY W EDUKACJI
Od kilku lat realizujemy programy stypendialne
dla młodych ludzi zamieszkujących teren Ziemi
Płockiej. Są to Program stypendialny - „Moje Stypendium”, Program Stypendiów Pomostowych,
Program Agrafka oraz Agrafka Muzyczna.
Programy stypendialne są odpowiedzią na powaŜny
problem społeczny, jakim jest duŜa dysproporcja
w dostępie do nauki między młodzieŜą mieszkającą
na wsi i w miastach. MłodzieŜ ze wsi, a zwłaszcza
z terenów popegeerowskich, stanowi znikomy procent
młodzieŜy studiującej. Wielu uzdolnionych młodych
ludzi, przede wszystkim z powodu trudnych warunków materialnych ich rodzin, nawet nie rozwaŜa decyzji o podjęciu studiów. Próg szkoły wyŜszej jest dla
nich nie do przekroczenia.
Dlatego poprzez programy stypendialne dajemy szansę
młodym ludziom w zdobywaniu wykształcenia pozwalającego im na aktywne Ŝycie zawodowe i społeczne.
Efekty: wsparcie 12 stypendystów
GODNI NAŚLADOWANIA
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi
Razem" najlepszą organizacją pozarządową roku
2008 w konkursie "Godni naśladowania".
„Za działania edukacyjne aktywizujące młodzieŜ
i kształcące liderów oraz podejmowane inicjatywy
na rzecz wzmacniania lokalnych więzi społecznych”.
Celem Konkursu „GODNI NAŚLADOWANIA” było uhonorowanie najlepszej organizacji pozarządowej, najlepszego lidera organizacji pozarządowej oraz
najlepszego wolontariusza roku 2008. Organizatorem
Konkursu było Gmina-Miasto Płock - Centrum
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu
Miasta Płocka.
W dniu 07.02.2009 r. podczas II Gali Konkursu
„Godni Naśladowania” w sali bankietowej „Pan
Tadeusz” otrzymaliśmy nagrodę (laptop) Prezydenta Miasta Płocka.
Ponadto realizujemy zadania edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieŜy oraz dorosłych.
• Projekt pn. MY DLA REGIONU”, którego głównym
załoŜeniem jest budowanie świadomości regionalnej
wśród dzieci, młodzieŜy i w społecznościach lokalnych
na terenie powiatów płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, gostynińskiego i miasta Płocka.
Naszym zamierzeniem jest, aby dzieci i młodzieŜ uczestnicząca w projekcie, zainteresowała się
postaciami i miejscami historycznymi regionu. Zaczęła mówić o ludziach, którzy według nich zasługują
na miano autorytetów, aby przedstawiła postacie,
osoby, których wartości są dla nich ciągle Ŝywe. Pra-
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gniemy, aby dzieci i młodzieŜ „odnalazła” w swoim
regionie osoby, które tworzyły fakty historyczne,
są autorami licznych dzieł, są działaczami społecznymi czy politykami, bohaterami opowieści, lektur.
Często jest tak, iŜ nic nie wiemy o ludziach,
którzy Ŝyli w naszym regionie. Warto, więc mówić o
wydarzeniach, wskazać przypomnieć tych, co tworzyli naszą regionalną historię. Chcemy takŜe, aby
dzieci i młodzieŜ wskazały ciekawe, waŜne, historyczne miejsca regionu. Czekamy na zgłoszenia.
Projekt pn. WOLONTARIUSZ - kto to taki?
Celem projektu jest:
• Przygotowanie wolontariuszy do ich pracy poprzez
szkolenia podstawowe, np., czym jest wolontariat,
zagadnienia prawne itp. i tematyczne np. ukierunkowane na konkretny rodzaj działalności, np. praca
z dziećmi.
• Prowadzenie elektronicznej bazy danych i niezbędnej dokumentacji dotyczącej wolontariuszy
(m.in. porozumienia z wolontariuszami, polisy
ubezpieczeniowe, karty pracy wolontariuszy,
ankiety, porozumienia z organizacjami partnerskimi) oraz instytucji, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych, mogących
korzystać z pracy wolontariuszy.
• Promocja idei wolontariatu poprzez kampanie
informacyjne (plakaty, strona www, informacje
w mediach, itp.) w środowiskach młodzieŜy szkolnej, akademickiej, osób nieaktywnych zawodowo
(renciści, emeryci), niepracujących lub pracujących, chcących swój czas poświęcić na pracę
wolontarystyczną.
• Rozpoznawanie zapotrzebowań na pracę wolontariuszy i pozyskiwanie nowych instytucji i innych
podmiotów uprawnionych do korzystania z ich
pracy.
• Organizacja działań o charakterze charytatywnym,
kulturalnym, społecznym i sportowym angaŜujących wolontariuszy.
• Organizacja konkursu pn. „Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej”. Konkurs
skierowany jest do wolontariuszy, zarówno młodzieŜowych jak i dorosłych.
Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy
do odwiedzenia naszej
strony internetowej
www.mlodzirazem.pl lub kontaktu telefonicznego
024 268 3774.
Dane adresowe
Fundacja Fundusz Lokalny Młodzi Razem
Grzybów ½, 09-533 Slubice
Adres biura: Płock 09-400, ul. Stary Rynek 20
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IV. PREZENTUJEMY LAUREATÓW
KONKURSÓW POWIATOWYCH

V. Z GMIN POWIATU PŁOCKIEGO
GMINA BIELSK

Józef Jerzy Rozkosz
Wójt Gminy Bielsk
Urząd Gminy w Bielsku
Plac Wolności 3a 09-230 Bielsk
tel. (0-24)261-55-05
fax (0-24)261-51-89
www.bielsk.pl
ugbielsk@poczta.onet.p

Wanda Gołębiewska – wyróŜniona w Konkursie „O Kryształowe Pióra”
Starosty Płockiego.

Jesień na Mazowszu w Liszynie i w Kępie Polskiej nad Wisłą
jesień na Mazowszu
prześwietlona słońcem
seledynowa
ktoś pomyśli Ŝe to wiosna
kwitną róŜowe akacje w Kępie Polskiej
a na krzewach białe
pojedyncze kwiatki
obłoki – sny
czepiają się ich nitki babiego lata
oblepiając nam twarze
*
przez uchylone drzwi
wchodzą małe pajączki
wróŜą nadejście niespodziewanych gości
*
drogą przejeŜdŜa kombajn
na polu liszyńskim zostało
trochę ziemniaków
w zmruŜone oczy i tak wdziera się słońce
*
nad rowem w gęstwinie
świeŜych pokrzyw i traw
ukrył się chaber mlecz
i delikatny mak
nie moŜna go zasuszyć
natura ma swoje prawa
w miękką zaoraną ziemię
wpadły jabłka i śliwki – węgierki
bajecznie fioletowe
*
na potęŜnych gałęziach
pękają kasztany i orzechy
Ŝołędzie zasypiają
w wiklinowych koszyczkach
*
ktoś je postawił
pod stuletnim dębem,
jakby chciał zbierać
i zatrzymać czas
2008

Gmina Bielsk jest gminą zdecydowanie rolniczą o bardzo małym nasyceniu kompleksów leśnych
Na jej terenie znajduje się szereg obiektów o wartościach architektonicznych, historycznych oraz kulturowych objętych ochroną konserwatorską i znajdujących się w rejestrze zabytków nieruchomych. NajwaŜniejszymi z nich są: Kościół parafialny p.w. Św.
Jana Chrzciciela w Bielsku wybudowany w 1911 roku
w stylu neogotyckim, Murowany kościół parafialny
p.w. Św. Stanisława bpa z 1884 roku w Ciachcinie,
kościół pw. Św. Wojciecha w Zagrobie, Pałac murowany z połowy XVIII wieku oraz park z XVIII – XIX
wieku w Goślicach.
Ne terenie Gminy Bielsk znajduje się osiem szkół, w tym jedno nowoczesne gimnazjum z halą
sportową. Wszystkie placówki dofinansowywane są
z budŜetu gminy Bielsk. W 2007 roku ukończono
remont Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku,
którego działalność obejmuje głównie: prowadzenie
zespołów wokalno-muzycznych, kół zainteresowań,
koła pogodnej jesieni oraz prowadzenie grup wokalno
– tanecznych w róŜnym przedziale wiekowym.

NajwaŜniejszą środowiskową imprezą kulturalną są organizowane rokrocznie Dni Bielska oraz
DoŜynki Gminne. Działa równieŜ Gminna Biblioteka
Publiczna w Bielsku z filiami w Ciachcinie, Zagrobie
oraz Zągotach. Bardzo aktywnie w Ŝyciu społecznym
mieszkańców gminy uczestniczy dziesięć jednostek
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, które obok Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku są głównymi animatorami Ŝycia społecznego i kulturalnego. Skupiają ponad 270 druhów i dysponują podstawowym sprzętem
gaśniczym i transportowym, a dodatkowo OSP
w Bielsku dysponuje wyspecjalizowaną dziesięciooso-
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bową grupą ratowników, która naleŜy do Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
W roku bieŜącym do najwaŜniejszych inwestycji przeprowadzonych na terenie Gminy Bielsk naleŜy zaliczyć:
Inwestycje drogowe:
• „Przebudowa istniejącej drogi gminnej Zągoty
– Niszczyce – Bolechowice o długości 3,52 km”.
Wartość całego zadania wyniosła 1 970 290, 34 zł.
• „Przebudowa istniejącej drogi gminnej Szewce –
Ułtowo - Śmiłowo – Siemienie o długości 2,732 km”.
Wartość kosztorysowa całego zadania wyniosła
2 457 859,79 zł.
• „Przebudowa istniejącej drogi gminnej SękowoNiszczyce Pieńki o długości 3,03 km”. Wartość
kosztorysowa
całego
zadania
wyniosła
2 204 088,81 zł.
• Przebudowa drogi gminnej w śukowie Wartość
całego zadania wynosi 128 000 zł
• „Budowa i przebudowa ulic osiedlowych w miejscowości Bielsk o łącznej długości 2,973 km”.
Wartość kosztorysowa całego zadania wyniosła
4 448,224,90 zł.
• Modernizacja drogi gminnej w miejscowości
Gilino o dł. 1 km za kwotę 291 000 zł.
Planowane do modernizacji w roku bieŜącym
są następujące drogi:
• Modernizacja drogi gminnej nr 290 124 W we wsi
Rudowo gm. Bielsk. Wartość kosztorysowa całego
zadania wynosi 755 353 zł.
• Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach
Tchórz i Zakrzewo.

•

Na terenie Gminy trwa akcja: „DemontaŜ oraz
unieszkodliwiania płyt azbestowo-cementowych
dla mieszkańców Gminy Bielsk” dofinansowana
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie zostało zakwalifikowany do dofinansowania w 2009
roku, z propozycją dotacji w wysokości 350 000 zł.
• Planowany jest zakup uŜywanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej
StraŜy PoŜarnej w Leszczynie Szlacheckim.
• Remonty pozostałych palcówek oświatowych: w Zągotach, Ciachcinie. Leszczynie Szlacheckim
i Zagrobie.
WaŜnym zadaniem, które jest w trakcie realizacji to Plan Zagospodarowania Przestrzennego opracowywany dla trzech miejscowości: Bielska, Ciachcina i Zągot. Mama nadzieję, Ŝe na początku roku plan
zostanie zatwierdzony i Bielsk w znacznie szybszym
tempie będzie się rozwijał. Wprowadzenie Komunikacji Miejskiej na trasie Płock – Bielsk jest równieŜ
powodem większego zainteresowania budownictwem
na terenie Bielska. Jesteśmy gminą gościnną i Ŝyczliwą, szczególnie dla istniejących i tworzonych podmiotów gospodarczych a tych, którzy nie zdecydowali
o wyborze gminy zapraszamy do Bielska.
GMINA BULKOWO

Stanisław Sztendur
Wójt Gminy Bulkowo
Inwestycje w zakresie edukacji, sportu i ochrony
środowiska:
• Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – ul. Czereśniowa
za kwotę 48 447,39 zł i opracowanie dokumentacji technicznej na ulicach: Kasztanowa, Lipowa,
Sosnowa, Akacjowa i Świerkowa.
• Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Bielsku. Wartość całego zadania wyniosła 103 000 zł.
• Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego
w Bielsku w ramach programu „ORLIK 2012”,
w Bielsku Wartość całego zadania wynosi
1 024 084 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
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Urząd Gminy Bulkowo
ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo
tel. ( 024) 265-20-13
fax. ( 024) 265-23-50
e-mail: gmina@bulkowo.pl

„I Rajd Rowerowy o Puchar Starosty Płockiego,
IV o Puchar Wójta Gminy Bulkowo”
W dniu 28 czerwca
2009 r. na terenie Gminy Bulkowo odbył się „I Rajd Rowerowy o Puchar Starosty Płockiego, IV o Puchar Wójta
Gminy Bulkowo” organizowany przez Wójta Gminy Bul-
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kowo Stanisława Sztendura i Radnego Powiatu Płockiego Krzysztofa Michalaka.
Rajd Rowerowy odbył się na drodze powiatowej Blichowo - Bulkowo i podzielony był na trzy kategorie wiekowe:
Kategoria I – Szkoła Podstawowa, start przystanek
w „Turowie” (dystans 6km)
Kategoria II – Gimnazjum, start przed remizą OSP
w Blichowie (dystans 8km)
Kategoria III – MłodzieŜ i Dorośli, start przed remizą
OSP w Blichowie (dystans 8km)

Komisja sędziowska pod przewodnictwem
p. Mieczysława Józwiaka stwierdziła zajęcie w poszczególnych kategoriach wiekowych następujących
miejsc:
1. Szkoła Podstawowa
I miejsce –Krajewski Przemysław
II Miejsce - Bartłomiej Zimakowski
III Miejsce – Marek Trembiński
2. Gimnazjum:
I miejsce – Paulina Warda
II Miejsce – Szymański Przemysław
III Miejsce – Dominiak Łukasz
3. MłodzieŜ i Dorośli:
I miejsce – Rajewski Rafał
II miejsce – Grochulski Krzysztof
III miejsce – Małkiewicz Paweł

Zwycięzcom nagrody (rowery, mp3, mp4
oraz puchary, medale i dyplomy) wręczyli: Starosta
Płocki – Michał Boszko, Wójt Gminy Bulkowo
– Stanisław Sztendur, Radny Powiatu Płockiego
– Krzysztof Michalak oraz Sędzia Główny – Mieczysław Józwiak.
Dodatkowe nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika ufundował i wręczył Radny
Powiatu Płockiego Andrzej Kuliński. Najmłodszy
uczestnik Rajdu otrzymał takŜe Puchar ufundowany
przez Senatora RP Eryka Smulewicza.
Po rozdaniu nagród rozpoczął się Piknik
z okazji Powitania Lata obfitujący w wiele atrakcji
m.in. kiełbaski z grilla, pokazy sztuk walki kung-fu
sanda , zawody w siłowaniu się na rękę. Wszyscy
zebrani mogli mile spędzić czas przy dźwiękach
muzyki do późnych godzin nocnych.
Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc
w przygotowaniu Rajdu: Staroście Płockiemu
– Michałowi Boszko, Komendzie Miejskiej Policji
w Płocku, Posterunkowi Policji w Bodzanowie,
Zakładowi Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Bulkowie, Prezesom, naczelnikom i druhom OSP z Bulkowa i Blichowa.
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

Inwestycje w gminie Łąck
Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie
na terenie gminy wielu inwestycji o strategicznym znaczeniu dla jej rozwoju. Największe to budowa kanalizacji wokół Jeziora Zdworskiego wraz z oczyszczalnią
ścieków w Zaździerzu, rekultywacja składowiska odpadów w Łącku, budowy ścieŜki rowerowej Łąck
– Sendeń (etap II) i przebudowa drogi gminnej
w Matyldowie.
Największą inwestycją o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gminy, której rozpoczęcie jest
zaplanowane w budŜecie gminy jeszcze w tym roku
jest budowa ponad 4 km kanalizacji wokół Jeziora
Zdworskiego wraz z oczyszczalnią ścieków w Zaździerzu w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego w gminie
Łąck – etap I”. Faktyczne rozpoczęcie prac jest uzaleŜnione od zakończenia procedury oceny wniosków
w ramach konkursu dla działania 4.1 RPO WM. Gmi-
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na złoŜyła wniosek o dotację na realizację tej inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego. Wartość inwestycji
to kwota ponad 23 mln. zł. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 12 mln zł. Termin realizacji podany we
wniosku o dotacje to lata 2009-2012. Aktualnie trwa
procedura oceny przygotowanego projektu. Dopiero
po zakończeniu oceny i przyznaniu gminie wnioskowanej dotacji moŜliwe będzie określenie dokładnego
terminu rozpoczęcia prac w terenie. NaleŜy podkreślić, Ŝe realizacja tej inwestycji wynika wprost z dokumentu pn. „Porozumienie w sprawie renaturyzacji
jezior w Gminie Łąck” podpisanego w dniu
08.09.2004r. pomiędzy: Zarządem Województwa Mazowieckiego, Wojewodą Mazowieckim, Mazowieckim Inspektorem Ochrony Środowiska w Warszawie,
Zarządem Powiatu Płockiego, Gminą Łąck, Nadleśniczym Nadleśnictwa Łąck, Agencją Nieruchomości
Rolnych, Miastem Płock, Gminą Gąbin oraz Zarządem Okręgu Płocko-Włocławskiego Polskiego Związku Wędkarskiego. Z uwagi na fakt, Ŝe Jeziora: Zdworskie, Górskie, Ciechomickie naleŜą do jednych z największych i najpiękniejszych naturalnych zbiorników
wodnych na Mazowszu, w oparciu o które jest moŜliwy rozwój gospodarczy regionu, a postępująca eutrofizacja jezior moŜe doprowadzić do katastrofy ekologicznej, ustalono harmonogram działań, które naleŜy
pilnie podjąć, aby uratować te jeziora. Zawierając
porozumienie strony ustaliły m.in., Ŝe istnieje pilna
konieczność budowy kanalizacji wokół jezior łąckich
(działanie przypisane kompetencyjnie dla Wójta gminy Łąck), umoŜliwiająca zagospodarowanie wszystkich ścieków w bezpośredniej zlewni jezior. Powołano
zespół spośród sygnatariuszy Porozumienia (równieŜ
z udziałem Wójta gminy), który na bieŜąco od pięciu
lat monitoruje realizację działań przypisanych kaŜdej
ze stron Porozumienia. W Strategii ZrównowaŜonego
Rozwoju gminy Łąck do roku 2015 przedsięwzięcie
obejmujące „Uporządkowanie gospodarki ściekowej
w zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego” jest bezwzględnym priorytetem warunkującym rozwój turystyki na terenie gminy Łąck.
Kolejną inwestycją o duŜym znaczeniu dla
ochrony środowiska naturalnego, której rozpoczęcie
jest planowane jeszcze w tym roku jest rekultywacja
składowiska odpadów w Łącku. Wartość kosztorysowa inwestycji to kwota ok. 1,5 mln. zł. Na jej realizację gmina wystąpiła o środki finansowe do RPO
WM. Wniosek został złoŜony w ramach projektu
wspólnego dla gmin Związku Gmin Regionu Płockiego pn. „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w regionie płockim poprzez rekultywacje składowisk na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego". Projekt znajduje się znajduje się na liście
wstępnej wniosków zakwalifikowanych do dofinan-
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sowania. Planowany termin realizacji do końca czerwca 2010 r. Dzięki realizacji tej inwestycji poprawie
ulegnie jakość wód gruntowych w rejonie nieczynnego od dwóch lat składowiska odpadów w Łącku. Prace
rekultywacyjne obejmują przykrycie składowiska warstwą ziemi, uszczelnienie jego dna, wykonanie drenaŜu na odcieki, które będą gromadzone w specjalnym
zbiorniku, a następnie wywoŜone na oczyszczalnię
ścieków. Ponadto zostanie wykonany remont ogrodzenia oraz nasadzenie zieleni na składowisku.

Oczyszczalnia ścieków w Łącku po modernizacji (2008 r.)

W tym roku planowane jest równieŜ rozpoczęcie budowy II etapu ścieŜki rowerowej ŁąckSendeń. Pierwszy etap to jest odcinek o długości
1,7 km od Łącka w kierunku Sendenia został zrealizowany w 2007 roku z udziałem środków finansowych udostępnionych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego w zakresie działania 2.3 „Odnowa
wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Na kontynuacje budowy ścieŜki gmina wystąpiła w tym roku o środki finansowe udostępniane
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wartość inwestycji wynosi ponad 420 tys. zł. Planowany termin zakończenia budowy ścieŜki to III kwartał 2010 r. Planowana ścieŜka przyczyni się do
uatrakcyjnienia turystycznego gminy Łąck. Jest elementem systemu ścieŜek rowerowych realizowanych
na terenie gminy od wielu lat.

ŚcieŜka rowerowa Łąck - Sendeń (2007 r.)

W tym roku planowane są równieŜ na terenie gminy inne inwestycje z zakresu poprawy infrastruk-
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tury drogowej tj. przebudowa drogi gminnej w Matyldowie i przebudowa drogi w Kościuszkowie. Przebudowa drogi gminnej w Matyldowie obejmie odcinek
o długości 2,2 km łączący miejscowości Zaździerz
i Matyldów. Koszt przebudowy drogi wg kosztorysu
inwestorskiego to kwota ponad 2 mln zł. Na realizację
powyŜszej inwestycji gmina wystąpiła o środki finansowe do RPO WM w ramach projektu wspólnego dla
gmin Związku Gmin Regionu Płockiego pn. „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju". W roku
ubiegłym został złoŜony wniosek do MJWPU w Warszawie. Aktualnie trwa jego ocena wykonalności, projekt przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej
i obecnie znajduje się na liście wstępnej wniosków
zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków
RPO WM. Zakładany termin wykonania inwestycji
to koniec czerwca 2010 r. Jest to główna droga dojazdowa do drogi powiatowej, która przebiega przez Zaździerz w kierunku Koszelówki. Realizacja planowanej inwestycji spowoduje, Ŝe zdecydowanej poprawie
ulegnie komfort korzystanie z tej drogi. Obecnie jest
to droga o nawierzchni gruntowej, jej stan techniczny
jest zły, droga wymaga remontu.
Planowana jest takŜe przebudowa drogi gminnej na odcinku o długości ok. 300 m w Kościuszkowie. Jest to droga dojazdowa do gruntów rolnych gospodarstw połoŜonych w obrębie okolicznych sołectw.
Ponadto na terenie gminy w tym roku zrealizowano wiele robót dotyczących poprawy gospodarki
wodnej, stanu oświetlenia dróg oraz prace remontowe
w budynku Szkoły Podstawowej w Łącku.
Realizacja wymienionych inwestycji wynika
z zapisów dokumentu Strategii ZrównowaŜonego
Rozwoju gminy Łąck do roku 2015, który został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Gminy w Łącku
w roku 2003. Wszelkie podejmowane działania określone w powyŜszym dokumencie stwarzają korzystne
warunki dla rozwoju lokalnej gospodarki.
GMINA NOWY DUNINÓW
– OSTOJA śEGLARZY
NAJPIĘKNIEJSZA GMINA MAZOWSZA

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

PrzeobraŜenia społeczne lat dziewięćdziesiątych oraz wieloletnia stagnacja w zakresie nakładów
finansowych na budowę i modernizację infrastruktury
technicznej, stanowiącej fundament rozwoju gospodarczego nie wpłynęły pozytywnie na jego dynamikę.

Nadszedł wreszcie czas nowych moŜliwości. Umiejętność ich wykorzystania stanowi o rozkwicie wielu
regionów, takŜe gminy Nowy Duninów.
KaŜda większa inwestycja na naszym terenie
dofinansowana jest ze źródła zewnętrznego, w tym
z Unii Europejskiej. Z powodzeniem korzystaliśmy
z funduszy europejskich w latach 2004-2006. Na inwestycje drogowe w tym czasie pozyskaliśmy z tego
źródła kwotę 1 764 696 zł. Przy środkach z budŜetu
gminy przeznaczonych na wszystkie inwestycje wynoszących niespełna 600 tys. zł zajęliśmy czołową
pozycję w powiecie płockim pod względem pozyskanych środków z Unii Europejskiej na budowę infrastruktury drogowej. Obecnie rozpoczynamy realizację inwestycji z wykorzystaniem funduszy europejskich w ramach finansowania na lata 2007-2013. Pozyskanie tych środków gwarantuje intensywny rozwój gospodarczy gminy.
Bez wsparcia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego, Starosty
Płockiego, Przedstawicieli Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Przedstawicieli wielu innych
instytucji współpracujących z samorządem gminy
na co dzień, nasze plany pozostałyby w sferze koncepcji. Koncepcji wspólnie wypracowanych przez
Wójta, Radnych i mieszkańców, którzy wierni zasadzie „nic o nas bez nas” aktywnie wspierają działania
na rzecz rozwoju naszych miejscowości. Społeczeństwo Gminy Nowy Duninów bowiem, to ludzie aktywni i ambitni, na których moŜna polegać takŜe
w sytuacjach trudnych.
Mając takie wsparcie, władze samorządowe
Gminy Nowy Duninów podejmują wciąŜ nowe wyzwania. I chociaŜ nie jest łatwo budować przyszłość
z budŜetem inwestycyjnym oscylującym w granicach 500 – 700 tys. zł, na mapie Gminy wciąŜ pojawia się nowa infrastruktura techniczna. To z kolei
stwarza nam moŜliwość konstruowania atrakcyjnych
ofert dla inwestorów oraz osób indywidualnych.
Pozostaje Ŝyczyć wszystkim samorządom jak
najmniej przeciwności losu i takich przyjaciół jakich
ma gmina Nowy Duniów.
Wśród okazałych lasów GWPK niewiele pozostaje miejsca pod budownictwo mieszkaniowe, rolnictwo i inne inwestycje. Ze względu zaś na duŜe obszary gleb zaliczonych do klas bonitacyjnych: V, VI i
VI z dochody do budŜetu gminy z sektora rolniczego
nie mogą być znaczące i nie są. A skoro obszar gminy
to w znakomitej większości tereny chronione, przyszłości tego regionu nie moŜna wiązać z przemysłem.
Inwestowanie w zrównowaŜony rozwój jest więc
wymuszone uwarunkowaniami środowiskowymi.
Rozwój turystyki i ochrona środowiska to dwa główne
kierunki, które wyznaczył Wójt Gminy i które konsekwentnie realizuje. Stąd duŜe nakłady na budowę
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sieci kanalizacyjnej oraz intensywne działania
w zakresie gospodarki odpadami. ZrównowaŜony
rozwój nie oznacza wykluczenia z planów zagospodarowania przestrzennego budowy nowych osiedli mieszkaniowych czy zabudowy letniskowej. Przy uwzględnieniu wielu czynników, w tym wymogów
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego powstaje nowa infrastruktura drogowa, a istniejąca jest modernizowana i dostosowywana do aktualnych potrzeb. TakŜe budowa i modernizacja obiektów
sportowych i oświatowych będących częścią infrastruktury społecznej wpisane zostały w najbliŜsze
plany inwestycyjne gminy.
Inwestycje w latach 2009 – 2011
Mały budŜet wielkie plany
Nie jest tajemnicą, iŜ budŜet inwestycyjny gminy Nowy Duninów na rok 2009 wynosi 1 058 660,00 zł,
z czego ponad 800 tys. to środki zapisane w budŜecie
w formie deficytu. Tylko jedna duŜa inwestycja w Dzierząznie to wydatek rzędu prawie 2,5 mln zł, a to nie
jedyne zadanie przewidziane do realizacji na ten rok.
RóŜny jest % dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
podejmowanych przez Wójta zadań. Ze względu na niewielkie środki we własnym budŜecie samorząd poszukuje przede wszystkim wsparcia instrumentów, które wymagają najmniejszego wkładu własnego. Taka polityka
z dobrym skutkiem kontynuowana jest od 2004 roku.
Finansowanie na lata 2007 – 2013 z funduszy europejskich trwa. Wójt Gminy Nowy Duninów, wspierany
przez Samorządowców przygotował się dobrze na to rozdanie. Jakie inwestycje i w ramach jakich programów, nie pomijając środków moŜliwych do pozyskania z budŜetu Województwa Mazowieckiego czy
WFOŚiGW, samorząd zamierza realizować? Prezentujemy Państwu zestawienie waŜniejszych zadań inwestycyjnych, których realizacja przebiega obecnie na róŜnych etapach.
Ochrona środowiska przede wszystkim.
Poza JeŜewem, gdzie zakończenie budowy
wodociągu (4 km sieci z 28 przyłączami) planowane
jest na rok 2010, z dostarczaniem wody do gospodarstw nie ma juŜ problemu. Budowa sieci kanalizacyjnej jednak to kosztowne zadanie. Od 2005 roku
jednak sukcesywnie przybywa kilometrów sieci.
Obecnie trwa budowa 5,3 km odcinka sieci kanalizacyjnej (sieć główna z przykanalikami) w technologii
ciśnieniowej w Soczewce i części Brwilna Dolnego.
Termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec roku
2009. Jest to I etap duŜego projektu pn. „Budowa sieci
sanitarnej wraz z przyłączami w m. Soczewka, Brwilno
Dolne i część Woli Brwileńskiej gm. Nowy Duninów”.
Koszt budowy tego odcinaka to 1.275.200,61 zł brutto,
z czego wnioskowana przez Wójta kwota dofinansowania
z WFOŚiGW to 830 tys. zł.
II etap projektu zaplanowany jest do realizacji
w roku 2010 i obejmuje pozostałą część Brwilna
Dolnego oraz część Woli Brwileńskiej. Planowany
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koszt budowy 8,6 km odcinka (sieć główna z przykanalikami) to 3.227.197,05 zł. Wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków Unijnych na kwotę
1.908.890,00 zł zostały złoŜone w ramach Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 (Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”). Dalsze plany dotyczące budowy
kanalizacji na terenie gminy obejmują ul. Płocką
w Nowym Duninowie. Do końca 2009 roku zostaną
zakończone prace projektowe. Realizacja inwestycji
przewidziana jest na lata 2010 – 2011.

Budowa sieci
sanitarnej wraz
z przyłączami
w Soczewce.

Drogi nasze i nie nasze.
Drogi powiatowe stanowią znaczny odsetek
wszystkich dróg na terenie gminy Nowy Duninów
(ponad 34%). Część z nich to główne regionalne szlaki komunikacyjne. Tak jest np. w Lipiankach.

Budowa drogi gminnej Mościska – Dzierzązna.

Ze względu fakt, iŜ Zarząd Dróg Powiatowych
nie jest w stanie remontować wszystkich swoich szlaków Wójt Gminy Nowy Duninów wyszedł z inicjatywą przejęcia od Powiatu Płockiego niektórych,
bardzo istotnych dla naszych dróg. Tytuł własności
umoŜliwia podjęcie starań o dofinansowanie remontów i prac modernizacyjnych. Taka idea przyświecała
władzom samorządowym gminy wtedy gdy przejmowano od Starosty Powiatu Płockiego drogę w Dzierząznie (budowa drogi juŜ trwa) i Lipiankach (we
wrześniu planowane jest złoŜenie wniosku o dofinansowanie, realizacja inwestycji planowana jest na rok
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2010). Tak teŜ jest w przypadku ul. Wierzbowej
w Nowym Duninowie. Wójt złoŜył w ubiegłym miesiącu wniosek o przejęcie.
Skąd moŜna pozyskać pieniądze na modernizację infrastruktury drogowej? Odpowiedzią niech będą
inwestycje w tym zakresie realizowane przez władze
gminy Nowy Duninów.
•
„Budowy drogi gminnej Mościska – Dzierzązna” to jedna z największych inwestycji w Gminie, zaplanowanych na lata 2009 – 2010. Budowa
drogi obejmuje odcinek o długości 3,7 km. Ogólna
wartość realizacji projektu wynosi 2.993.413,54 zł.
Bez duŜego dofinansowania droga asfaltowa
do Dzierzązny stałaby pod znakiem zapytania. Takie
wsparcie Wójt otrzymał ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013
(Priorytet III Regionalny System Transportowy,
Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa) w kwocie
2.544.401,48 zł. W tej chwili prace budowlane juŜ
trwają. Termin zakończenia ich zakończenia, zgodnie z umową planowany jest na czerwiec 2010 r.

Droga gminna Nowy Duninów – Trzcianno.

•
„Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy
Duninów - ul. Parcelowa” Zadanie będzie realizowane jeszcze w roku 2009 z funduszy własnych oraz
środków przyznanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego
Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza. Komponent C, w kwocie 193.000 zł. Szacunkowa wartość robót wynosi 350.000 zł. Przebudowa drogi
będzie prowadzona na prawie 0,5 km odcinku
od ul. Wierzbowej do ul. Wesołej. Dalsza część ulicy, ze względu na brak zgody ze strony właścicieli
gruntów na ich przekazanie pod budowę drogi, nie
będzie modernizowana.
„Modernizacja drogi gminnej w m. Środoń” oraz „Remont drogi gminnej w m. Stary Duninów”. Obie drogi to drogi miękkie, które tak jak
wszystkie pozostałe tego typu, co roku podlegają
mniejszym i większym naprawom. W br. zaplanowano
jednak ich gruntowną modernizację. Jedna z tych inwestycji realizowana była ze środków własnych (koszt

remontu 450 m odcinka wyniósł 25.010 zł). Prace
zostały juŜ zakończone. Na modernizację drogi
w Środoniu (odcinek długości 1,1 km) Wójt Gminy
pozyskał 30 tys. zł z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych. Wartość kosztorysowa zadania wynosi
100. 898,58 zł.
Modernizacja drogi powiatowej nr 2972W
w Lipiankach (długość 2,053 km). Inwestycja oczekiwana od wielu lat doczekała się realizacji. Nieodpłatne przekazanie przez właścicieli gruntów pod budowę tej drogi przyspieszyło zapewne decyzję Starosty Powiatu Płockiego o przystąpieniu do tego zadania. Ze względu na fakt, iŜ droga ta jest głównym
szlakiem komunikacyjnych w regionie, Wójt Gminy
wystąpił do Starosty Powiatu Płockiego z propozycją
przystąpienia do partnerstwa i wspólnego finansowania inwestycji. Procentowy udział budŜetu gminy
w jej realizacji zaplanowany został na 50% kosztów.
•
Starosta Powiatu Płockiego wystąpił natomiast
z propozycją udziału Powiatu w realizacji inwestycji
na drogach gminnych. Wójt złoŜył juŜ odpowiedni
wniosek w tej sprawie do Starosty, a dotyczy on
wspólnego finansowania przebudowy drogi gminnej
w Lipiankach, przejętej w ubiegłym roku od Zarządu
Dróg Powiatowych w Płocku. We wrześniu 2009 r.
Wójt Gminy zamierza złoŜyć wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Wieloletniego pod
nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Wartość planowanych prac
wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 545.193,95 zł.
JeŜeli dodać do tego planowaną przez
GDDKiA w Warszawie „Rozbudowę drogi krajowej
nr 62 na odcinku: Zadanie I: Granica woj. Kujawsko–
Pomorskiego – miasto Płock (plany przewidują zakończenie prac projektowych do końca br.) oraz Remont drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku Nowy
Duninów – Duninów DuŜy (planowane prace zostaną
wykonane do końca roku 2009), infrastruktura drogowa na terenie gminy Nowy Duninów, licząca ponad
125 km (z wyłączeniem dróg leśnych) zapewni
sprawną i bezpieczną komunikację, choć zapewne nie
jest to koniec prac nad poprawą jakości w tym
zakresie.
Infrastruktura społeczna
Jeśli chcemy poprawić dynamikę rozwoju
Gminy, niezwykle istotną kwestią staje się podnoszenie atrakcyjności regionu jako miejsca do inwestowania i przebywania. Kwestia atrakcyjności zaś jest
ściśle powiązana z organizacją czasu wolnego oraz
usług społecznych. Dlatego teŜ inwestowanie w infrastrukturę społeczną (obiekty sportowe, oświatowe,
zabytki, etc.) staje się priorytetem dla dobrego menadŜera. Dla władz samorządowych Gminy Nowy
Duninów jest to prawda oczywista. Stąd najbliŜsze
plany inwestycyjne, prócz przedstawionych juŜ zadań
zakładają takŜe rozwój bazy sportowej i oświatowej
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oraz poprawę stanu istniejących w Nowym Duninowie i Soczewce zabytków:

Modernizację stadionu w Nowym Duninowie przy ul. Włocławskiej zakończono w roku 2006.

•
Kompleksowa modernizacja bazy oświatowej na terenie gminy Nowy Duninów poprzez rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie wraz z budową boisk
sportowych. Jest to jedno kompleksowe zadanie.
Całościowy projekt umoŜliwia pozyskanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
Wniosek o dofinansowanie został złoŜony w czerwcu
br. na kwotę 3.963. 733,09 zł. Wartość kosztorysowa
całości zadania to kwota 4.633.215,40 zł. ZałoŜenia
projektu dotyczące rozbudowy szkoły dotyczą m.in.:
dostosowanie istniejącej Sali gimnastycznej do obowiązujących przepisów oraz jej rozbudowę o zaplecze
magazynowe. Projekt obejmuje równieŜ budowę
dwóch boisk: boiska do gry w piłkę noŜną o wymiarach areny 93x48m z nawierzchnią z trawy syntetycznej i boiska wielofunkcyjnego o wymiarach areny 19,1x32,1 z nawierzchnią poliuretanową.
•
„Budowa boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej w Soczewce gm. Nowy Duninów”.
Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie: „Odnowa
i rozwój wsi”) został złoŜony w marcu br. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 465 tys. zł. Wartość
kosztorysowa zadania wynosi 757 .815,48 zł. W ramach projektu Wójt Gminy zamierza m.in: wybudować boisko do gry w piłkę noŜną o wymiarach 60x30
z nawierzchnią syntetyczną.
• Remont Szkoły Podstawowej w Lipiankach.
W bieŜącym roku planowana jest wymiana stolarki
okiennej. Wójt otrzymał juŜ dofinansowanie na realizację tego zadania w kwocie 25 tys. zł w ramach
Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju
Mazowsza (komponent B – „Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych”). Szacunkowy koszt całości zadania to kwota
50 tys. zł.
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•
Zagospodarowanie parku zabytkowego
w Soczewke oraz renowacja stawów na terenie
parku zabytkowego w Nowym Duninowie.
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM) – Priorytet
VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie
6.2 Turystyka to takŜe szansa dla gminy Nowy Duninów. Środki Unijne nie są łatwe do pozyskania,
ale dają ogromne moŜliwości szczególnie dla mniej
zasobnych gmin. Tym razem w ramach wspomnianego programu Wójt Gminy, zgodnie z wolą mieszkańców zamierza zagospodarować park zabytkowy
w Soczewce. Wniosek o dofinansowanie na kwotę
655.776,02 zł złoŜony w maju br. przeszedł pozytywnie ocenę formalną. W Nowym Duninowie zaś trwają
prace projektowe obejmujące renowację 3 stawów
na terenie parku zabytkowego, które zostaną zakończone do końca br. Na realizację zadania Wójt zamierza przeznaczyć środki z programu LEADER+ pozyskane ewentualnie w ramach PROW na lata 20072013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
Czy uda się zrealizować wszystkie planowane
inwestycje? NajbliŜsze, te na lata 2009 – 2010 w duŜej
części znajdują się juŜ w ostatniej fazie, tj. wykonania
prac. Na te zadania Samorząd Gminy uzyskał juŜ dofinansowanie. Realizacja pozostałych uzaleŜniona jest
od pozyskania środków z zewnątrz. W oczekiwaniu na
rozstrzygnięcia w sprawie ich dofinansowania pozostaje mieć nadzieję, Ŝe takŜe one znajdą swój szczęśliwy finał.
REGATY śEGLARSKIE
– NOWY DUNINÓW 2009

Na kilka dni przed 18 lipca port w Nowym
Duninowie zupełnie nie przypominał spokojnego zazwyczaj miejsca. Banery, estrada, ekipy pracowników
krzątających się po bulwarze, etc. Przygotowania czynione nad Zalewem stały się obiektem zaciekawienia
przejeŜdŜających gości. Jednak wśród mieszkańców
Nowego Duninowa, prace w porcie nie budziły poruszenia. PrzecieŜ od 14 lat, w tym samym miejscu,
zawsze w połowie lipca spotykają się z Ŝeglarzami.
A takie poruszenie w centrum ich miejscowości moŜe
oznaczać tylko jedno: zbliŜa się czas Regat.
Odkąd do ich organizacji zaproszeni zostali
Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan
Adam Struzik, Starosta Płocki Pan Michał Boszko
oraz Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, nie były to juŜ tylko spotkania
Ŝeglarzy w Nowym Duninowie. Śladem Marszałka
i Starosty poszli inni samorządowcy z Mazowsza
i Kujaw. Wójt Gminy Nowy Duninów doprowadził
do integracji istotnych dla nas, mieszkańców ziemi
nadwiślańskiej społeczności: braci Ŝeglarskiej, samo-
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rządowców, przedsiębiorców i zwyczajnych ludzi,
zarówno kibicujących Ŝeglarzom, jak i tych, którzy
o Ŝeglarstwie wiedzą niewiele. KaŜde spotkanie
w Nowym Duninowie zbliŜa ich wszystkich do siebie,
a obce dotąd sprawy stają się przystępniejsze.
Bo gdzie jak nie podczas spotkania w przepięknym,
duninowskim plenerze moŜna spokojnie porozmawiać i zawierać nowe znajomości?
W 2009 roku Regaty śeglarskie zaplanowane zostały na 18 lipca. I tak teŜ się wszystko odbyło. JuŜ od godz. 8.00 swoją działalność rozpoczęło
Biuro Regatowe. O godz. 10.00 podniesieniem bandery i powitaniem gości gospodarze otworzyli
Regaty śeglarskie Nowy Duninów 2009.
Po odprawie sterników, ok. godz. 11.00 Ŝeglarze wystartowali do I wyścigu (pierwszego
z trzech). Całość zawodów odbywała się między 648
i 653 km na Zalewie Włocławskim. Tymczasem
na scenie w porcie rozpoczął się maraton gwiazd.
Gospodarze czuwali nad prawidłowym przebiegiem
wyścigów na wodzie.
Oferta dla tych, którzy w Regatach nie startują
zawsze jest bogata. Nie było inaczej i tym razem.
Najmłodsi artyści wystąpili na duninowskich deskach
jako pierwsi. Przedstawili repertuar tak róŜnorodny
jak wielu ich wystąpiło. MłodzieŜ ze szkół duninowskich w towarzystwie cheerleaderek „Wisły” Nowy
Duninów po raz kolejny pokazała klasę. W zmienionym repertuarze wystąpiły teŜ dzieci z GOK w Soczewce. Występy najmłodszych gwiazd estrady zamknęła Patrycja Malinowska reprezentująca ziemię
sierpecką. Jej mocny, aksamitny głos niosła woda
wprost na łodzie Ŝeglarzy. Występ niewidomej dziewczyny poruszył takŜe organizatorów, którzy zapewne
zechcą gościć tak wspaniałą artystkę w kolejnych wydaniach Regat śeglarskich.
Trudno teŜ było kibicom Ŝeglarskich zmagań
utrzymać wzrok na swoich faworytach zmagających
się z przeciwnikami na wodzie. Występ zespołu La Luna z Płocka podniósł ciśnienie niejednemu uczestnikowi
imprezy. Dziewczyny tańczyły nadzwyczajnie. „Druga
Maryla”, której występ spotkał się z gorącym przyjęciem okazała się męŜczyzną. Do niego właśnie ustawiła
się kolejka fanów po autografy.
Zgodnie z planem, sędzia główny ok. godz.
15.00 rozpoczął prezentację zwycięzców Regat
śeglarskich Nowy Duninów 2009.
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Pan Adam Struzik, od wielu lat posiadający statut
najwierniejszego przyjaciela gminy Nowy Duninów,
ufundowany przez siebie Puchar dla najszybszego
jachtu wręczył Marcinowi Praxmajerowi płynącemu z załogą na łódce „Kaliber 47” (członek K.ś.
Petrochemia).
Puchar Starosty Powiatu Płockiego dla
zwycięzcy w najliczniejszej klasie (tym razem była
do klasa T3) trafił do załogi łódki „Dal” z Leszkiem
Bartosikiem (K.ś. Morka). Wręczył go współorga-

nizator Regat, jeden z najlepszych gospodarzy
na Mazowszu Michał Boszko.

Trzeci z najwaŜniejszych Pucharów Regat śeglarskich w Nowym Duninowie – Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów (wręczany po raz 14) dla zwycięzcy
w klasyfikacji zespołowej trafił do Klubu śeglarskiego
„Morka” z Płocka. Z rąk gospodarza gminy Nowy
Duninów, autora Regat w tak wspaniałym wydaniu,
Pana Mirosława Krysiaka Puchar odebrał Komandor
Klubu Sławomir Krajewski. W tym miejscu naleŜy
przypomnieć, iŜ Oddział śeglarsko - Motorowodny
PTTK MORKA Płock od początku istnienia Regat
jest ich współorganizatorem.
Wspaniałe nagrody dla Ŝeglarzy, ufundowane
przez licznych wiernych sponsorów Regat śeglarskich w Nowym Duninowie otrzymali teŜ pozostali
zwycięzcy lipcowych wyścigów na Zalewie Włocławskim. Ich listę moŜna śledzić na stronie internetowej
Gminy Nowy Duninów: www.nowyduninow.info.pl.
TuŜ po prezentacji najlepszych Ŝeglarzy
na Mazowszu i Kujawach, do portu majestatycznie
wkroczyli paradą motocykliści. Na ich czele pojawiły się znajome mieszkańcom gminy Nowy Duniów
twarze Tomasza Sieradzkiego i Andrzeja Kamińskiego. Widok tak wspaniałych maszyn wśród górujących nad portem masztów łodzi był fascynujący.
Trzeba tylko dodać, iŜ motocykliści tradycyjnie juŜ
pojawiają się w porcie podczas Regat prezentując
swoją pasję.
Nikt nie nudził się w porcie do godzin wieczornych. Tak jak w ubiegłych latach i na tegorocznej
imprezie nie zabrakło cygańskich klimatów. Tym
razem był to zespół „Tabor”. Organizatorzy wierni
zasadzie „dla kaŜdego coś …” zapewnili występy
zespołów prezentujących róŜne gatunki muzyki.
Zespół „Masters” poderwał pierwszych pasjonatów
„parkietu”. „Paradox” natomiast goszczący w Duninowie juŜ po raz kolejny, zaskoczył uczestników
imprezy własnym utworem pt. „Duninów”. Zespół
z Mławy zdobył tym utworem serca nie tylko duninowiaków. Wszyscy zaśpiewamy z nimi za rok:
„W Duninowie znów spotykamy się …”.
Norbi z zespołem był oczywiście gwiazdą
wieczoru regatowego. Tak organizatorzy jak i tłum
przybyłych do portu gości nie spodziewali się jednak,
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Ŝe będzie to ostatni występ tego wieczoru. Wszyscy
zamierzali Ŝegnać port w Nowym Duninowie
niedzielnym świtem i nawet pierwszy ulewny deszcz
nie przestraszył zagorzałych tancerzy. CóŜ, sypiące się
zewsząd błyskawice i kolejna porcja ulewnego
deszczu zakończyły ok. godz. 22.00 Regaty śeglarskie w Nowym Duninowie.
Wśród coraz większej liczby imprez Ŝeglarskich
odbywających się na Zalewie Włocławskim Regaty
śeglarskie w Nowym Duninowie cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Za rok, spotkamy się wszyscy
w porcie 17 lipca na jubileuszowych – piętnastych
Regatach śeglarskich. Oby aura była bardziej przychylna. Uczestnicy imprezy w Nowym Duninowie bowiem,
zawsze są w dobrych humorach i to oni tworzą niepowtarzalną atmosferę Duninowskich Regat.

W imieniu Wójta Gminy Nowy Duninów
Pana Mirosława Krysiaka pragniemy złoŜyć gorące
podziękowania współorganizatorom Regat śeglarskich, Sponsorom oraz pracownikom Urzędu Gminy
w Nowym Duninowie. Oni wszyscy tworzą świetny
„zespół regatowy” i to dzięki nim Regaty śeglarskie
w Nowym Duninowie stały się jedną z największych
imprez sportowo – rekreacyjnych na Mazowszu.
Do zobaczenia za rok!
OBCHODY UROCZYSTOŚCI RELIGIJNOPATRIOTYCZNYCH
W NOWYM DUNINOWIE

ku, zwana „Cudem nad Wisłą”, jest świętem Wojska
Polskiego.
Wielki wpływ na ówczesną postawę polskich
Ŝołnierzy i ich wiarę w zwycięstwo miała polska
tradycja chrześcijańska, poniewaŜ nasi bohaterowie
walczyli z wizerunkiem Maryi Dziewicy na sztandarach i to Ona dawała im siłę i wiarę w zwycięstwo
w walce z bolszewickim najeźdźcą.
Dzień 15 sierpnia jest bardzo uroczyście obchodzony w całym kraju, równieŜ mieszkańcy gminy
Nowy Duninów tego dnia tradycyjnie juŜ spotkali się
na uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, którą
celebrował ksiądz proboszcz parafii Nowy Duninów
– Adam Łach.
W wygłoszonej homilii ksiądz proboszcz podkreślił konieczność dziękowania Bogu za dar wolności
oraz potrzebę okazywania czci i szacunku tym wszystkim, którzy w heroicznej walce zginęli za naszą Ojczyznę. Poza tym ksiądz proboszcz zaakcentował niezwykle istotny element, jakim jest wychowanie patriotyczne młodzieŜy polskiej w tradycji chrześcijańskiej.

Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości udali
się pod Grób – Obelisk Ku Czci Walczących o wolną
Polskę. Po odśpiewaniu Hymnu oraz wspólnej modlitwie złoŜone zostały kwiaty i zapalone znicze przez
przedstawicieli: samorządu Gminy Nowy Duninów,
Honorowego Komitetu Budowy Grobu – Obelisku
z Przewodniczącym i zarazem Radnym Powiatu Płockiego – Henrykiem Kamińskim na czele oraz Komitetu Gminnego Prawa i Sprawiedliwości.
GMINA RADZANOWO

Henryk Kamiński
Radny Powiatu Płockiego

15 sierpnia to dzień, w którym Polacy obchodzą dwa święta – Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny oraz Dzień Wojska Polskiego. Wiele jest
w kalendarzu dni, w których obchodzimy rocznicę
wydarzeń historycznych, istotnych dla naszego narodu, jednak to rocznica bitwy warszawskiej z 1920 ro-
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Tadeusz Pokorski
Wójt Gminy Radzanowo
Urząd Gminy Radzanowo
09-451 Radzanowo
e-mail: ugradzanowo@plock.home.pl
ugradzanowo@xl.wp.pl
tel. (0 24) 261 34 97

2 czerwca w siedzibie Marszałka Województwa Mazowieckiego zostały podpisane umowy pomiędzy Lokalnymi Grupami Działanie z terenu Mazowsza
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a wdraŜającym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urzędem Marszałkowskim.
W spotkaniu udział wzięło 35 organizacji pozarządowych a wśród nich znalazła się Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” , która otrzymała 7,5 mln
dotacji na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.
W latach 2007-2013 w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, LGD będą miały do wykorzystania w sumie aŜ 273 mln złotych.

Przedstawiciele Zarządu LGD „Razem dla Rozwoju” (od lewej Mariusz Bieniek
– Prezes, Monika Maron Kozicińska – Skarbnik, Adam Struzik – Marszałek
Województwa Mazowieckiego) podpisujący umowę na realizację Lokalnej
Strategii Rozwoju. fot. Michał Stefaniak

Na ten moment czekaliśmy odkąd utworzone
zostało LGD „Razem dla Rozwoju” czyli w kwietniu
2006 roku. Wówczas 3 gminy podjęły wspólne partnerstwo (Bodzanów, Bulkowo, Radzanowo). Z biegiem czasu dołączyły kolejne gminy (Mała Wieś, Wyszogród, Czerwińsk nad Wisłą, Zakroczym i całkiem
niedawno Młodzieszyn). Otrzymana dotacja będzie
przyznawana mieszkańcom obszaru partnerskich gmin
oraz Gminom w czterech grupach tematycznych:
• RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
• Odnowa i rozwój wsi.
• Małe projekty.
Dzięki otrzymanej z funduszy unijnych dotacji Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” i mieszkańcy jej obszaru będą mogli zrealizować projekty
dotyczące rozbudowy infrastruktury turystycznej,
sportowej i kulturalnej, organizować imprezy kulturalne, wystawy, festyny i szkolenia dla mieszkańców
regionu. Otrzymane środki będzie moŜna przeznaczyć
m.in. na tworzenie terenów zielonych, budowę chodników, punktów widokowych ścieŜek rowerowych
i spacerowych. Realizowane będą takŜe działania mające na celu tworzenie lokalnych miejsc pracy czy
działania słuŜące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego.
X Mazowiecki Festiwal Piosenki Religijnej
Dnia 05.06.2009 odbył się X Mazowiecki Festiwal Piosenki Religijnej Radzanowo 2009. Organizatorami tegorocznego festiwalu było Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Radzanowie, Urząd Gminy
w Radzanowie oraz Stowarzyszenie ,,Teraz My..”.

Festiwal, co roku cieszy się coraz większym zainteresowaniem i szerszym zasięgiem. W tegorocznym festiwalu udział wzięło 157 uczestników z gmin Radzanowo, Bulkowo, Brudzeń DuŜy, Sanniki, Gąbin, Staroźreby, Bielsk, Słupno, Mała Wieś oraz miasto Płock.

Dzięki dotacjom pozyskanym z wydziału kultury województwa mazowieckiego oraz funduszom
pozyskanym od sponsorów, udało się zorganizować
festiwal w zmienionej formie.
Pierwsza część festiwalu była częścią konkursową i obejmowała prezentację uczestników zakończoną nagrodzeniem najlepszych wykonawców. Jury
w składzie Przewodnicząca p. Dorota Bartnik, członkowie p. Dorota Łukaszewicz, p. Joanna Kicińska,
p. Beata Kamińska, p. Paweł Bogiel przyznali nagrody
w następujących kategoriach:
Soliści szkoła podstawowa klasy 1-3:
• miejsce 1 Klaudia Trzcińska ze SP w Święcieńcu,
Soliści szkoła podstawowa klasy 4-6:
• miejsce 1 Kinga Siedlich z Gminnego Ośrodka
Kultury w Radzanowie,
• miejsce 2 Sandra Chabowska ze SP w Święcieńcu
oraz Aleksandra Mikołajczyk ze SP w Drobinie,
• miejsce 3 Natalia Pachelska ze SP w Święcieńcu.
W kategorii Zespoły Szkoła Podstawowa:
• miejsce 1 Zespół ,,Zawsze Razem” ze SP w Drobinie,
• miejsce 2 Zespół ,,Hopsy” ze SP w Święcięńcu,
• miejsce 3 Zespół Wokalny ze Szkoły Podstawowej w Nowej Górze.
W kategorii soliści gimnazjum:
• miejsce 1 Natalia Benirowska z Publicznego Gimnazjum w Radzanowie,
• miejsce 2 Magdalena Gradecka z Gimnazjum
w Nowej Górze,
• miejsce 3 AndŜelika Trzcińska z Gimnazjum
w Słupnie.
Zespoły wokalne gimnazjum:
• miejsce 1 Zespół Wokalny z Gimnazjum
w Sannikach,
• miejsce 3 ,,Ga Ba Doo" z Gimnazjum w Brudzeniu DuŜym.
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W kategorii zespoły wokalno - instrumentalne
gimnazjum:
• miejsce 1 zespół Oktawa z Gimnazjum nr 8
w Płocku,
• miejsce 2 zespół Marchewkowe Pole z Gimnazjum nr 5 w Płocku
• miejsce 3 zespół Golden Friends z Gminnego
Ośrodka w Radzanowie.
Nagroda specjalna od firmy OPTIS powędrowała dla
Świetlicy w Białkowie.
Tegoroczni zwycięzcy otrzymali nagrody
ufundowane przez senatora pana Eryka Smulewicza,
posła pana Andrzeja Nowakowskiego, Przewodniczącą Rady Gminy panią Jolantę Sochacką, Marszałka
Województwa Mazowieckiego pana Adama Struzika,
Dyrektora Delegatury UM pana Piotra Zgorzelskiego,
Gminę Radzanowo, Proboszcza Parafii Radzanowo,
Woźniki oraz Rogozino, "Tygodnik Płocki", Firmę
AGROBUD pani Ewy Pokorskiej, Firmę OPTIS,
Sklep Muzyczny pana Jacka Kamińskiego, Firmę EPL
pana Łukasza Włodarskiego, Firmę AVMED pani
Moniki Maron Kozicińskiej, Prezesa ULKS Olimpia
pana Mariusza Kusego oraz Starostę Płockiego pana
Michała Boszko, Przewodniczącego Rady Powiatu
pana Adama Sierockiego, oraz Dyrektora Wydziału
Edukacji, Kultury i Promocji panią Małgorzatę
Struzik. Drugą część festiwalu stanowił Wieczór
Chwały, który poświęcony został pamięci tragicznie
zmarłych uczennic oraz nauczycielce biologii pani
Danucie Kałaskiej.
Wieczór Chwały był koncertem połączonym
z modlitwą oraz podniesieniem Najświętszego Sakramentu. Podczas Wieczoru wystąpiły zespoły Bosco
Band i Bosco Drama, który to przedstawił inscenizację
na temat wyborów podejmowanych przez młodzieŜ
w ich Ŝyciu.

nili zabawę do późnych godzin nocnych. W dniu
27 czerwca na placu przy remizie straŜackiej w Rogozinie zorganizowano konkurencje sportowe dla
dzieci, młodzieŜy i dorosłych. Największą atrakcją był
występ gwiazdy wieczoru - zespołu Wawele i Jana
Wojdaka.
- Mimo szerokiej konkurencji od Czerwińska, aŜ po
Płock i wielu atrakcji oferowanych tego wieczoru
w innych regionach Mazowsza mieszkańcy Rogozina
i gminy Radzanowo byli niezawodni, licznie zgromadzeni świetnie bawili się w Rogozinie do późnych
godzin nocnych przy rytmach zespołu Capri – mówi
Marek Wąsowski, radny Powiatu Płockiego oraz prezes Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Rogozinie, która
z wielkim zaangaŜowaniem włączyła się w organizację imprezy.
- To juŜ po raz drugi udało nam się wspólnie zorganizować Dni Rogozina – stwierdza Krzysztof Czerwiński – radny gminy Radzanowo. - Rogozino jest drugą
co do wielkości wsią w gminie. Obserwujemy systematyczny wzrost liczby nowych mieszkańców. WaŜne
jest by choć raz w roku Rogozino miało swoje święto,
chcemy tym sposobem integrować ludzi. Mam nadzieję, Ŝe w przyszłym roku uda nam się zorganizować
podobną imprezę i zaprosić innych ciekawych wykonawców - dodaje Krzysztof Czerwiński.
„Dni Rogozina” rozpoczęły się o godzinie 14.00 „Biegiem z VIP - em”. Ulicami Rogozina na dystansie 100
m przebiegli najmłodsi uczestnicy zabawy. W następnych kategoriach wiekowych o puchary ufundowane
przez posła Andrzeja Nowakowskiego dzielnie walczyły dzieci szkół podstawowych oraz młodzieŜ szkół
ponadpodstawowych oraz dorośli.

Konkurs fotograficzny „Moja Rodzina - Moja Gmina" został rozstrzygnięty
W konkursie wzięło udział siedmioro osób,
które zaprezentowały ciekawe zbiory fotografii przedstawiające ludzi i wydarzenia z naszej gminy
z dalekiej przeszłości. 14. maja 2009 roku odbyło się
uroczyste rozdanie nagród oraz prezentacja wystawy
z fotografiami uczestników konkursu.
Lista osób, które wzięły udział w konkursie fotograficznym: Sylwia Benirowska, Tomasz Jakubowski,
Łukasz Woja, Monika Pełka, Zofia Bielska, Weronika
Klimkowska, GraŜyna Kozicińska.
Nagrody ufundował Urząd Gminy Radzanowo oraz
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”.
Dni Rogozina - PrzeŜyjmy to jeszcze raz!
JuŜ po raz drugi w Rogozinie zorganizowano
festyn „Dni Rogozina”, który w tym roku upłynął pod
hasłem „Mazowsze bliskie sercu…”. Organizatorzy
postarali się o wiele atrakcji dla uczestników i zapewStrona nr 56

Zwycięzcy „Biegu Krasnala” wraz z rodzicami, wójtem gminy Radzanowo T. Pokorskim i przewodniczącą Rady Gminy Jolantą Sochacką,

Zwycięzcy w meczu w piłkę noŜną „Rodzice contra Dzieci” wraz z
fundującym puchar w tej kategorii ks. Januszem Wiśniewskim.
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Godzinę później na murawie stadionu rozegrano mecz
piłki noŜnej „Rodzice contra Dzieci” z udziałem
ks. Janusza Wiśniewskiego Proboszcza Parafii
p.w. św. Faustyny o puchar przez niego ufundowany.
ZwycięŜyła druŜyna dzieci wynikiem 3:4.
W meczu piłki siatkowej „Rogozińscy Oldboye contra
Reszta Świata” puchar ufundowany przez Piotra Zgorzelskiego – Dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku zdobyli ci pierwsi, którzy w piłkę siatkową wygrywają nieustannie od 30 lat.
Kolejnym punktem programu była rocznicowa msza
święta, która miała uroczysty charakter, poniewaŜ
w jej trakcie wręczono po raz pierwszy „Błękitne RóŜe Faustyny” dla osób szczególnie zasłuŜonych dla
parafii. WyróŜnienie otrzymali: ks. kanonik Kazimierz
Kowalski, siostra Gabriela Wabic, Longin Przedpełski, oraz Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Rogozinie,
w imieniu której róŜę odebrał prezes Marek Wąsowski.
Od godziny 20.00 wszyscy z niecierpliwością czekali
na występ gwiazdy wieczoru – zespołu Wawele i Jana
Wojdaka, który porwał do zabawy i wspólnego śpiewu licznie zgromadzoną publiczność.
Zdaniem Marka Wąsowskiego nie było by tej
imprezy, gdyby nie przychylność, samorządu Województwa Mazowieckiego, Marszałka Adama Struzika,
wójta Tadeusza Pokorskiego i Rady Gminy Radzanowo oraz partnerów którzy organizacyjnie wsparli
przedsięwzięcie. Są to: Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie, Parafia p.w. św. Faustyny,
filia biblioteczna w Rogozinie, GOK w Radzanowie,
Gminne Centrum Informacji w Radzanowie, Stowarzyszenia „Nadzieja dla Wszystkich” w Rogozinie.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy
wszystkim zaangaŜowanym.

GMINA SŁUPNO

Stefan Jakubowski
Wójt Gminy Słupno
Urząd Gminy Słupno
ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno
tel.(0-24) 267-95-60, fax. (0-24) 267-95-38

www.slupno.eu
e-mail: ug@slupno.eu

Skarb w Gminie Słupno
Pierwsze było „Spotkanie”. Potem „Anioły”.
Teraz mamy „Skarb”. To trzy spektakle realizowane
przez świetnego aktora płockiego Teatru Dramatycznego
Piotra Bałę. Za jego sprawą pasją mieszkańców gminy
Słupno – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i średnich oraz uczestników Środowiskowego Domu
Samopomocy w wieku od 11 do 92 lat - stał się teatr.

- Miejscowość niewielka. Gmina nie taka duŜa. Ale jak
bogatą ma historię! Kto wie, Ŝe właśnie w Słupnie
obradowało 40 generałów, przywódców Powstania
Listopadowego – przypomina sam Piotr Bała. – Niech
więc nie dziwi, Ŝe w naszym przedstawieniu będzie
wiele historycznych sekwencji: XV-wieczni woje, którzy strzegą grodu nad Wisłą, odniesienia do wspomnianego juŜ Powstania Listopadowego, 20-lecia
międzywojennego czy Powstania Warszawskiego.
Tytułowy motyw przewija się przez cały spektakl. Skarb
przekazywany przez wszystkie wieki jako skrzynka,
kufer, przechodzi z ojca na syna, łączy epoki. Wiele postronnych osób stara się go znaleźć, jego zagadka rozwiązuje się przez przypadek. Brzmi tajemniczo? Więcej
reŜyser nie chce zdradzić, zaprasza na przedstawienie.

W spektaklach Piotra Bały zawsze przewijają się znane
osoby. Tym razem wystąpi aktorka filmowa i teatralna
GraŜyna Zielińska (świetne role m.in. w serialach „Ranczo” i „Na dobre i na złe”). Ramię w ramię zagra z nią
prorektor prof. Janusz Zieliński z Politechniki Warszawskiej. Uwaga, uwaga - aktorskie role dostaną równieŜ
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik
i jeden z szefów płockiej policji, Zastępca Komendanta
Miejskiego Jacek Olejnik. Współpracy nie odmówił teŜ
Bale czołowy polski gitarzysta Krzysztof Misiak.
Podopieczni ŚDS zaprezentują się w kostiumach
historycznych, dwóch będzie nawet jeździć konno.
„Skarb” teŜ łączy, podobnie jak dwa wcześniejsze spektakle, przedstawienie teatralne z elementami filmowymi. Przypomnijmy: najpierw było „Spotkanie”
– krótki film został nakręcony na podstawie „Pastorałki”
Schillera, jego akcja toczyła się na ulicach Płocka. Został
wykorzystany w finałowej scenie przedstawienia – oglądają go ludzie zgromadzeni w pewnym schronisku turystycznym. Nie są przypadkowi, przyjechali na casting do
filmu. Ich wycieczka jest ucieczką od codzienności, zmartwień i problemów, z którymi borykają się kaŜdego dnia.
Następne były „Anioły”. Ten tytuł to alegoria
– aktorzy w swoich kostiumach wyglądem przypominają niebiańskie istoty. Akcja rozgrywa się w domu
starców, wśród ludzi samotnych, „niczyich” – odsuniętych przez najbliŜszych. Przenoszą się wspomnieniami do czasów swojej młodości. Sceny z ich Ŝycia,
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do których sięgają pamięcią moŜna zaobserwować
na telebimie.
Te teatralne doświadczenia to w naszej gminie
nowość. Są moŜliwe dzięki wdroŜeniu przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie projektu
„AKTYWNIEJ PRZEZ śYCIE", który jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. W rezultacie nasi mieszkańcy mogą stać się artystami, wystąpić na scenie Teatru Dramatycznego im. Jerzego
Szaniawskiego w Płocku – teatru z tradycjami, którego historia rozpoczyna się w 1812 roku.
A jednocześnie - po niedawnej przebudowie – jednego
z najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju.
Dla podopiecznych Środowiskowego Domu
Samopomocy to ogromne przeŜycie. Odkryli w sobie
pasję tworzenia – grupa teatralna „A BYŁO TO
TAK”, w której działają, daje im szansę na samorealizację i spełnienie, czyniąc ich jednocześnie aktywnymi uczestnikami Ŝycia społecznego w gminie.
Premiera „Skarbu”, sztuki powstającej z okazji zbliŜającej się piątej rocznicy ŚDS, planowana jest
na listopad.

Na tym nie koniec – na wszystkich przybyłych czekały atrakcje: loteria, w której nagrodą główną był basen,
zabawy dla dzieci (quady, zorbing czyli kula sferyczna,
zamek-zjeŜdŜalnia, zmagania sumo). Gwoździem programu był godzinny koncert zespołu Fanatic. Zabawa
taneczna trwała do późnej nocy - do samego końca
imprezy grał dla wszystkich zespół ExBolo.

Festyn Gminny i Zawody StraŜackie

To juŜ tradycja – kaŜdego roku na przełomie
wiosny i lata (w tym roku w czerwcu) na stadionie
w Wykowie odbywają się festyn i zawody straŜackie.
Imprezę organizują Wójt Gminy Słupno i Zarząd
Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP w Słupnie.
Przy pięknej pogodzie, wśród licznie zgromadzonych gości i mieszkańców naszej gminy straŜacy
rywalizowali podczas konkursu wiedzy ekologicznej
(odbył się z inicjatywy Starosty Płockiego), potem
prezentowali swoje umiejętności, zapał i zaangaŜowanie w praktyce podczas zawodów sportowopoŜarniczych. W tych ostatnich wzięło udział dziewięć druŜyn, w tym trzy młodzieŜowe (wśród nich
druŜyna Ŝeńska z Gulczewa). Rywalizowały podczas
ćwiczeń bojowych, zmagały się na trasie sztafety
poŜarniczej z przeszkodami.
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Wyniki konkursu wiedzy ekologicznej
1. miejsce - OSP Słupno
2. OSP Miszewko Strzałkowskie
3. OSP Gulczewo
4. OSP Mijakowo
5. OSP Cekanowo
Wyniki gminnych zawodów sportowo – poŜarniczych
MłodzieŜowe DruŜyny PoŜarnicze - dziewczęta:
1. śDP Gulczewo
MDP - chłopcy:
1. MDP Słupno
2. MDP Słupno (młodsza)
DruŜyny dorosłe męskie:
1. OSP Miszewko Strzałkowskie
2. OSP Święcieniec
3. OSP Gulczewo
4. OSP Słupno
5. OSP Mijakowo
6. OSP Cekanowo
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Za Kierownicą – Aktywizacja Zawodowa Mieszkańców Gminy Słupno
Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Słupnie w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek
pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jednostka Pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka
WdraŜania Programów Unijnych.
Celem projektu Za kierownicą – aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Słupno” jest wzrost
aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Słupno.
Projekt skierowany jest do 23 osób – mieszkańców
gminy Słupno.
W pierwszej kolejności:
• osoby bezrobotne i zagroŜone utratą zatrudnienia,
rolnicy z gospodarstw niskotowarowych i ich domownicy zagroŜeni wykluczeniem społecznym.
Mieszkańcy wsi są grupą szczególnie zagroŜoną wykluczeniem społecznym, bariery komunikacyjne jakie
nieodłącznie wiąŜą się z rozległością terenu i niedostatecznie zorganizowanymi dojazdami komunikacją
miejską, przyczyniają się do braku moŜliwości podjęcia zatrudnienia w miejscach oddalonych od miejsca
zamieszkania.
Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych moŜe
przyczynić się równieŜ do podjęcia zatrudnienia.
Cele szczegółowe projektu to:
• nabycie nowych kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy Słupno,
• zwiększenie dostępności mieszkańców gminy
Słupno do otwartego rynku pracy,
• zmniejszenie zjawiska bezrobocia i zagroŜenia
bezrobociem wśród mieszkańców gminy Słupno,
• zmniejszenie zjawiska zagroŜenia wykluczeniem
społecznym rolników z gospodarstw niskotowarowych i ich otoczenia,
• zwiększenie motywacji mieszkańców gminy Słupno do podejmowania zatrudnienia w zawodach
pozarolniczych,
• podniesienie świadomości mieszkańców gminy
Słupno w zakresie korzyści płynących z edukacji.
Okres realizacji projektu: od 01.07.2009 r. do 30.11.2009 r.
Podczas realizacji projektu Za kierownicą
– aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy
Słupno przewidziane jest dla beneficjentów ostatecznych projektu zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawo jazdy:

• kat. B dla 10 osób,
• kat. C dla 5 osób,
• kat. CE dla 8 osób
wraz z jednym (pierwszym) egzaminem państwowym
na prawo jazdy.
Szkolenia zostaną przeprowadzone przez
uprawnioną instytucję zewnętrzną. Kurs prawo jazdy
odbędzie się w pomieszczeniach projektodawcy
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie.
Taka lokalizacja ułatwi uczestnikom dostęp do projektu. Projektodawca w ramach projektu zapewnia sfinansowanie kursu prawo jazdy oraz jednego
(pierwszego) egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Rynek pracy otwarty dla wszystkich mieszkańców
gminy Słupno
Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Słupnie w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek
pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jednostka pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka
WdraŜania Programów Unijnych.
Celem projektu Rynek pracy otwarty dla wszystkich
mieszkańców gminy Słupno jest wzrost aktywizacji
zawodowej mieszkańców gminy Słupno.
Projekt skierowany jest do 19 osób – mieszkańców
gminy Słupno. W pierwszej kolejności do projektu
zakwalifikowane zostaną:
- osoby bezrobotne i zagroŜone utratą zatrudnienia,
- rolnicy z gospodarstw niskotowarowych i ich
domownicy zagroŜeni wykluczeniem społecznym
W środowisku wiejskim nadaj uwidaczniają się bariery (komunikacyjne, finansowe, pokoleniowe) w dostępie do usług edukacyjnych. Mieszkańcy wsi są grupą
szczególnie zagroŜoną wykluczeniem społecznym,
naraŜeni na utratę pracy, posiadający niŜsze wykształcenie. Zdobycie wyŜszych kwalifikacji przyczyni się
do podjęcia zatrudnienia.
Cele szczegółowe projektu to:
- nabycie nowych kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy Słupno,
- zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Słupno do otwartego rynku pracy,
- zmniejszenie zjawiska bezrobocia i zagroŜenia bezrobociem wśród mieszkańców gminy Słupno,
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- zmniejszenie zjawiska zagroŜenia wykluczeniem
społecznym rolników z gospodarstw niskotowarowych
i ich otoczenia,
- zwiększenie motywacji mieszkańców gminy Słupno
do podejmowania zatrudnienia w zawodach pozarolniczych,
- podniesienie świadomości mieszkańców gminy
Słupno w zakresie korzyści płynących z edukacji.
Okres realizacji projektu 03.08.2009 – 30.11.2009
Podczas realizacji projektu Rynek pracy
otwarty dla wszystkich mieszkańców gminy Słupno
przewidziane zostało przeprowadzenie i zorganizowanie dla beneficjentów ostatecznych kursów zawodowych z zakresu:
- spawacz – 5 osób,
- operator wózków widłowych – 5 osób,
- pracownik księgowości – 5 osób,
- pracownik płacowo – kadrowy – 4 osoby.
Kursy zostaną przeprowadzone przez uprawnione firmy
zewnętrzne. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą
w pomieszczeniach projektodawcy – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie. Taka lokalizacja ułatwi beneficjentom dostęp do projektu. Zajęcia praktyczne przeprowadzone zostaną na terenie miasta Płocka.
Projektodawca w ramach projektu zapewnia sfinansowanie kursów oraz pokrywa koszt przeprowadzanie
wymaganych badań lekarskich (kurs zawodowy
- spawacz).
Kontakt - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Słupnie, Tel. (024) 261 91 78
Aneta Chaberek
Marta Rozmanowska
Główne Inwestycje Gminy Słupno w latach 2005 – 2008
•

•
•
•

•
•
•
•

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym
Gulczewie współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz BudŜetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Re-gionalnego – Działanie 3.1 – Obszary wiejskie.
Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy
Słupno.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Słupno.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze
krajowej nr 62 – ul. Warszawska w Słupnie na odcinku od ul. Miszewskiej do ul. Kościelnej,
od ul. Miszewskiej do ul. Sosnowej i od ul. Wrzosowej do ul. Młynarskiej.
Budowa chodnika w Borowiczkach Pieńkach
– ul. Piastowska.
Budowa chodników w ul. Młynarskiej w Słupnie.
Budowa chodników w ul. Pocztowej w Słupnie.
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 224
na odcinku od kościoła do cmentarza w Miszewku
Strzałkowskim.
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Budowa
ciągu
pieszo-rowerowego
przy
ul. Miszewskiej w Słupnie z infrastrukturą.
Budowa chodnika przy ul. Słowiańskiej w Bielinie
– I etap.
Budowa ulicy sosnowej w Słupnie wraz
z kanalizacją deszczową.
Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Mazowieckiej w Cekanowie.
Budowa drogi – ul. Międzylas i ul. Głęboka
w Borowiczkach Pieńkach.
Przebudowa drogi gminnej w Barcikowie oraz
ul. Kościelnej w Słupnie.
Przebudowa drogi gminnej w Ramutowie.
Budowa dróg gminnych: ulicy Leśnej, Ludowej
i Piaskowej – Gmina Słupno wraz z infrastrukturą.
Budowa dróg gminnych: ulicy Jaśminowej
i Wierzbowej
–
Gmina
Słupno
wraz
z infrastrukturą.
Budowa drogi gminnej nr 28 łączącej Rydzyno
z drogą powiatową Bielino – Rydzyno.
Budowa nawierzchni na odcinku drogi Miszewko
Stefany – Szczytno.
Przebudowa drogi nr 97 na granicy Gminy Radzanowo w Gulczewie Starym.
Budowa ulicy Wrzosowej i RóŜanej w Słupnie.
Remont budynku po Szkole Podstawowej w Słupnie.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Słupnie.
Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Golczewo.
Przebudowa
Stacji
Uzdatniania
Wody
w m. Wirginia.
Budowa przepustu na rzece Słupiance w Borowiczkach Pieńkach.
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Słupno.
GMINA STAROŹREBY

Józef Stradomski
Wójt Gminy Staroźreby
Urząd Gminy Staroźreby
ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby
tel. (0-24) 261-70-02
e-mail: gmina@starozreby.pl

W ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich – „Program Integracji Społecznej” utworzono 5 świetlic środowiskowych: w Rostkowie, DłuŜniewie, Przedborzu, Przedpełcach i Staroźrebach. W świetlicach pod kierunkiem wykwalifikowanej
kadry odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieŜy. Dzieci odrabiają lekcje, bawią się, korzystają z gier. Mają teŜ
dostęp do Internetu. Poza tym działają róŜnorodne koła
zainteresowań m.in. koło języka angielskiego, koło
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recytatorskie, koło regionalno – turystyczne, koło taneczne i koło plastyczne. Dzięki temu dzieci wzbogacają swoją wiedzę i integrują się.
Zadbano teŜ o pozostałych mieszkańców, odbył się cykl spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym. Zainteresowane osoby uzyskały wiele cennych porad.
Uwieńczeniem zajęć świetlicowych był wyjazd
nad morze oraz do Skansenu w Sierpcu. Uczestnicy
mieli moŜliwość poznania ciekawych zakątków północnej Polski i historii kraju. Dla wielu z nich był to pierwszy wyjazd nad morze, a jedyny w czasie wakacji.
Stowarzyszenie „PomóŜmy innym” w ramach
programu Integracji PPWOW przystąpiło do konkursu
i zorganizowało wyjazd studyjny w Bieszczady dla
aktywnych liderów społeczności lokalnej. Uczestnicy
wyjazdu mieli moŜliwość zapoznania się z działalnością stowarzyszeń, fundacji działających na tamtym
terenie, które korzystają ze środków pochodzących
z PPWOW Program Integracji Społecznej.
W ramach w/w środków Gminny Ośrodek Kultury,
Urząd Gminy w Staroźrebach Stowarzyszenie
„PomóŜmy Innym” we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Ziemi Płockiej, zorganizowały po raz
trzeci „Festyn Sztuki Lokalnej”.

Swoje stoiska mieli równieŜ opiekunowie
świetlic środowiskowych, na których reprezentowane
były prace plastyczno – techniczne dzieci. Z kolei
swoje zdolności kulinarno – cukiernicze prezentowało
5 pań w ramach projektu „Aktywna Integracja
w Gminie Staroźreby”. Zaproszono równieŜ miejscowych piekarzy: Pana Rosiaka oraz Pana Kwiatkowskiego, do zaprezentowania swych wypieków.
Zabawę uświetniły zespoły: Fox, Magda Durecka,
Avanti, Sponton. Gwiazdą wieczoru był Roberto
Zucaro. Niewątpliwą atrakcją był pokaz sztucznych
ogni.
W trakcie trwania festynu moŜna było podziwiać prace wykonane przez dzieci w świetlicach oraz zapoznać
się z materiałami dotyczącymi gminy, GOK-u i biblioteki gminnej. Stoisko miało teŜ Stowarzyszenie
Rozwoju Ziemi Płockiej.
Boiska w ramach programu „Orlik 2012”

W czasie trwania imprezy utalentowane dzieci, młodzieŜ, a takŜe twórcy ludowi mieli moŜliwość
zaprezentowania swoich umiejętności bądź wytworów. MoŜna było zobaczyć prace Pana Andrzeja Graczyka, Państwa Marii i Jerzego Kopczyńskich oraz
Pani Haliny Rutkowskiej, oraz występy: grupy tanecznej ze świetlicy w Staroźrebach, poloneza w wykonaniu zespołu „Nutki” ze Smardzewa, popisy wokalne
rodzeństwa Małgorzaty, Sylwii i Łukasza Chrustowskich, piosenki w wykonaniu zespołu śpiewaczego
„Staroźrebianki”, utwory wykonane przez Orkiestrę
Dętą działającą przy Ochotniczej StraŜy PoŜarnej
w Staroźrebach, a takŜe program satyryczny w wykonaniu Marii i Jerzego Kopczyńskich.

Na terenie Gminy powstaną dwa kompleksy
sportowo rekreacyjne w miejscowościach Staroźreby
i Nowa Góra w ramach programu „Orlik 2012 Zostaną
wybudowane boiska do piłki noŜnej o wymiarach
30,0 m x 62,0 m o pow. całkowitej 1860 m² oraz
boiska wielofunkcyjne.
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VI. SYLWETKI
STAROSTOWIE „DOśYNEK DIECEZJI PŁOCKIEJ I
POWIATU PŁOCKIEGO
– ŁĄCK 2009”

Starostowie doŜynek to bardzo zaszczytna
funkcja. To oni, obdarzeni ogromnym zaufaniem,
w imieniu wszystkich rolników, przekazują chleb
– symbol dostatku i chłopskiego trudu, gospodarzom,
prosząc o sprawiedliwy jego podział. Rolę tą pełnią
przedstawiciele wyróŜniający się w lokalnym środowisku postawą społeczną i poziomem gospodarowania.
W roku bieŜącym funkcję Starostów pełnili rolnicy z gminy Łąck: Pani Maria Matusiak i Pan Marek
Wasiak:
Pani Maria Matusiak
prowadzi wraz z męŜem – Grzegorzem gospodarstwo o powierzchni
18 ha. Gleby klasy V i VI ograniczają poziom produkcji, która ukierunkowana jest na chów trzody
chlewnej. Jednak gospodarstwo
osiąga wysokie wyniki produkcyjne, wyposaŜone jest w podstawowy
sprzęt rolniczy. Pani Maria oprócz pracy w gospodarstwie znajduje czas na działalność społeczną. ZaangaŜowana jest w pracach Rady Parafialnej, Koła Gospodyń Wiejskich, występowała w zespole ludowym
„Korzeniacy”. W 2002 roku mieszkańcy sołectwa
Korzeń królewski obdarzyli Ją zaufaniem i wybrali
na Sołtysa wsi. Funkcję tą pełni do chwili obecnej.

kajały potrzeby Pana Marka i jego rodziny, a wymagania wzrastały wraz ze wzrostem jego trójki dzieci.
Idąc naprzeciw trendom występującym w Unii
Europejskiej, w poszukiwaniu dodatkowych źródeł
dochodu, w 1998 roku wykorzystując walory krajobrazowe, gospodarze zaczęli przyjmować wczasowiczów. Tą działalnością zajęła się Pani Małgorzata.

Na uwagę zasługuję ogród zaprojektowany
i pielęgnowany przez P. Małgorzatę. Zachwyca
on róŜnorodnością gatunków i barw. Dlatego teŜ,
wyróŜniany jest w konkursach organizowanych przez
Wójta gminy na najpiękniejszy ogród.
Gospodarstwo jest członkiem Stowarzyszenia
Kwaterodawców Pojezierza Gostynińskiego, posiada
swoją stronę internetową.
Teresa Szpakowicz
Dyrektor Wydziału Komunikacji
„ZASŁUśENI DLA ROLNICTWA” 2009

Pan
Marek
Wasiak
– absolwent szkoły ogrodniczej
w Sochaczewie wraz z Ŝoną Małgorzatą prowadzą gospodarstwo rolne
o pow. 20,5 ha. Gospodarstwo
to specjalizuje się w chowie trzody
chlewnej. Jest w pełni zmechanizowane. Jednak ze względu na słabe
gleby dochody nie zawsze zaspo-
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sławomir Koliński, gmina Bielsk,
Krzysztof Chlebowski, gmina Bodzanów,
Kazimierz Szwech, gmina Brudzeń DuŜy,
Stanisław Waldemar Sztendur, gmina Bulkowo,
Jerzy Zbigniew Borny, gmina Drobin,
Anna Jankowska, gmina Gąbin,
Andrzej Ledzion, gmina Gąbin,
Wioletta Białkowska, gmina Nowy Duninów,
Mirosław Gątarek, gmina Łąck,
Marek Wasiak, gmina Łąck,
Henryk Gliniecki, gmina Łąck,
Adam Kowalczyk, gmina Łąck,
Włodzimierz Śmiałkowski, gmina Łąck,
Józef Rembowski, gmina Radzanowo,
Zbigniew Rafał Milczarski, gmina Słubice,
Tomasz Pietrzak, gmina Słupno,
Wojciech Jakubowski, gmina Słupno,
Bogusław Stanisław Zwierzchowski, gmina Słupno,
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Józef Chęciński, gmina Stara Biała,
Kazimierz Paradowski, gmina Stara Biała,
Krzysztof Andrzej Grabarczyk, gmina Stara Biała,
Tadeusz Kowalski, gmina Stara Biała,
Danuta Wanda Siedlich, gmina Staroźreby,
Marek Ciećwierz, gmina Staroźreby,
Henryk Górecki, gmina Wyszogród,
Jadwiga Zonenberg, Starostwo Powiatowe w Płocku,
Joanna Lisicka, Starostwo Powiatowe w Płocku.
Marek Pietrzak
Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska

SPONSORZY DOśYNEK DIECEZJI PŁOCKIEJ
I POWIATU PŁOCKIEGO

Organizację uroczystości ze strony GMINY ŁĄCK
wsparli w formie finansowej lub rzeczowej:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
POLIMEX – Mostostal S. A. z siedzibą w Warszawie,
Mostostal Płock S. A.,
SILOPOL Płock Sp. z o.o.,
Przedsiębiorstwo Instalacyjno Usługowe „Wereszczyński”,
Bank Spółdzielczy w Gąbinie,
NAFTOREMONT Płock Sp. z o.o.,
Polimer Polska Sp. z o.o.,
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych
Sp. z o.o., Płońsk.,
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o.,
Bank Spółdzielczy w Staroźrebach,
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Czerwińsku
z siedzibą w Wyszogrodzie,
OPTIS Piotr Kunikowski, Gąbin,
Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe
„Wapnopol”, Glinojeck,
Bank Spółdzielczy w Starej Białej,
Białecki Zbigniew,
Bielska Jadwiga
Brzozowska Helena,
BUDROX Gostynin,
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin,
Chmieleccy Ewa i Wiesław,
DAN-SPAW Sp. z o.o.,
Dąbrowski Lech,
Drohomirecki Lech,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eko Maz Sp. z o.o.,
Eko Platik System Sp. z o.o.,
ELBUD Przedsiębiorstwo InŜynieryjne,
Fijałkowska Danuta,
Firma Handlowa MDJ Tarka Marek,
Fortuński Leszek,
GLOBAL PRESS Roman Zawojek,
Gątarek Barbara,
Gątarek Lilla i Sławomir,
Gątarek Mirosław,
Gdowska Iwona,
Geodezja s.c. ElŜbieta Machała, Wojciech Rojewski, Tadeusz Lodziński, Ireneusz Krysiński,
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Słubice
GóraŜdŜe Beton Sp. z o.o.,
HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.,
Izolbet S.J. K. Majchrzak i Wspólnicy,
Jankowska Wiesława,
Jarmar sc. Pawluk Jarosław, Pawluk Mariusz,
Jaworski Wojciech,
JES Energy Sp. z o.o.,
Koło Łowieckie „Leśnik”,
Kołodziejski Cezary wraz z zespołem muzycznym
„Rytmix”,
KONGRES Sp. z o.o.,
Koziński Zbigniew,
Kraszewski Józef,
KsiąŜkiewicz GraŜyna,
Kubik Ewa,
Lewandowska Krystyna,
Lewicka Barbara,
Mazurowski Adam,
Mąkulski Grzegorz,
MELGOS Sp. z o.o.,
MILEX Milewski Józef,
Nadleśnictwo Łąck,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ADENT” Zdanowska Podolska,
Ochotnicza StraŜ PoŜarna Dobrzyków,
Ochotnicza StraŜ PoŜarna Duninów,
Ochotnicza StraŜ PoŜarna Dzierzązna,
Ochotnicza StraŜ PoŜarna Juliszew,
Ochotnicza StraŜ PoŜarna Korzeń,
Ochotnicza StraŜ PoŜarna Lipianki,
Ochotnicza StraŜ PoŜarna Łaziska,
Ochotnicza StraŜ PoŜarna Łąck,
Ochotnicza StraŜ PoŜarna Sendeń,
Ochotnicza StraŜ PoŜarna Słubice,
Ochotnicza StraŜ PoŜarna Wionczemin Polski,
Ochotnicza StraŜ PoŜarna Zaździerz,
Ochotnicza StraŜ PoŜarna Zdwórz,
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Osmańscy Maria i Stanisław,
Państwowy Zakład Ubezpieczeń,
Pietruski Jan,
Plocman Sp. z o.o.,
POLBUD Witold Włodarczyk
POLKAR- Lewandowski,
Polo- Market Zbigniew Wysocki, Stanisław Sosnowski,
Polski Związek Hodowców Gołębi; Sekcja Łąck,
Prywatne Biuro Rachunkowe – Barbara Stefaniak,
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mares Sp. z o.o.,
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych w
Gostyninie,
Przedszkole Samorządowe w Łącku,
Radomski Grzegorz,
RELAX Kacprzak Teresa,
Remondis Sp. z o.o.,
Seweryniak Marek,
Skalscy Zofia i Ryszard,
Skalski Paweł wraz z zespołem muzycznym
„Anex”,
Stachurski Jerzy,
Stado Ogierów w Łącku,
Stańczak Krystyna,
STAROPOL s.c. H. Roter, L. Stanisz,
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korzeń i Okolice,
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wincentów i Okolice
Szkoła Podstawowa w Łącku,
Szpejnowski Andrzej,
Szymański Adam,
Świątczak Józef,
Świerzyński Sławomir wraz z zespołem „BAYER
FULL”,
Tartak Janusz Brząkalski,
TOSSA Kaczmarek Piotr,
TOYOTA Autoryzowana Stacja Obsługi Andrzej
Kompiński,
Tyrajscy Anna i Franciszek,
Tyrajski Kazimierz,
Usługi Ciesielsko-Dekarskie i Ogólnobudowlane
Tadeusz Radecki,
Usługi Transportowe Henryk Margol,
Usługi Transportowe Janiszewski Stanisław
VELA Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne s.c.,
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Płocku,
Wojnarowska Maria,
Wyrób cegły – Wymyśle Polskie,
Wytwórnia cegły – Teresa i Edward Izdebscy s.c.,
Wytwórnia Makaronów. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Anna” Sp.j.,
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Zajączkowski Andrzej,
Zakład Produkcyjno-Handlowy Białecka Urszula,
Zakład Przerobu Kamienia Budowlanego, Wojciech Podstawka,
Zakład Studniarski – Śmiałkowski Leopold,
Zakład Usług Leśnych i Rolnych Krzysztof Foch,
Zbyszewscy ElŜbieta i Adam,
Zielona Szkoła w Sendeniu,
śabka Andrzej śAWAKOL.
Marek Pietrzak
Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska
Zbigniew Białecki
Wójt Gminy Łąck

VII. KOMUNIKATY
22 września wchodzi w Ŝycie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jest ona konsekwencją
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który zarzucił, Ŝe obowiązujące w Polsce przepisy naruszają europejskie prawo swobodnego przepływu towaru.
Dotychczas auta sprowadzone z zagranicy
musiały przejść pierwsze badanie techniczne. Po 22
września takiego obowiązku nie będzie, jeśli w dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym
przez właściwy organ będzie zawarta informacja o
wykonanym badaniu technicznym i jego terminie
waŜności.
Przepis ten dotyczy pojazdów sprowadzonych
z Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (Islandia, Lichtenstein, Norwegia).
NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe Starosta oprócz
rejestracji pojazdu, musi przekazać szereg danych o
pojeździe do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jeśli
danych tych będzie brakować, sprowadzony pojazd
będzie musiał przejść badanie dodatkowe w celu ich
ustalenia.
Ponadto 22 września wchodzi m. in. obowiązek przedstawienia do badania technicznego motorowerów. Właściciel motoroweru, dla którego od dnia
pierwszej rejestracji minęło więcej niŜ 3 lata obowiązany jest przedstawić go do badania technicznego w
terminie do 22 września 2010 r.
Motorowery sprowadzone z zagranicy starsze
niŜ 3 lata będą musiały przejść badanie okresowe
przed pierwszą rejestracją w kraju.
Badanie okresowe motoroweru przeprowadzane jest raz na 2 lata.
Teresa Szpakowicz
Dyrektor Wydziału Komunikacji
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REGATY śEGLARSKIE, Nowy Duninów 18 lipca 2009
r.
POWIAT PŁOCKI

Uroczystego otwarcia Regat dokonali: Starosta Płocki Michał Boszko, Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak,
a w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Piotr Zgorzelski Dyrektor Delegatury w Płocku.

Starosta Płocki Michał Boszko wraz z Wójtem Mirosławem Krysiakiem
składają podziękowania Patrycji Malinowskiej młodej artystce za
wybitne zdolności wokalne.

Srebrny medal zdobyła załoga jachtu „Lady” w klasie. „I”.

Za chwilę nastąpi ukoronowanie pucharami przez Marszałka Woj.
Mazowieckiego, Adama Struzika, Starostę Płockiego Michała
Boszko i Wójta Gminy Nowy Duninów Mirosława Krysiaka.

Puchar Marszałka Woj. Mazowieckiego, Adama Struzika dla najszybszego jachtu dla załogi łódki „Kaliber 47” odebrał w zastępstwie Marcina Praxmajera Cezary Czarnecki z Klubu śeglarskiego
Petrochemia..
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