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II EDYCJA KONKURSÓW STAROSTY
PŁOCKIEGO ROZSTRZYGNIĘTA

Na uroczystą Galę Zwycięzców konkursów: o „Kryształowe Pióro” Starosty Płockiego oraz „Śladami wielkich wydarzeń na Ziemi Płockiej” przybyli laureaci
oraz Radni Powiatu Płockiego.

Marek Konarski, uznany fotografik, przewodniczący jury w kat. Fotografia, omówił
nadesłane na konkurs prace.

Tomasz Gałązka – zdobywca I miejsca konkursu fotograficznego odebrał gratulacje z
rąk Wicestarosty Pana Jana Ciastek. Laureatowi winszowali takŜe: Pani Małgorzata
Struzik – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji, Pani ElŜbieta Subotowicz
– Wicedyrektor oraz Pan Marek Konarski – przewodniczący jury.

Galę poprowadził Jakub Chabowski
Strona nr
Podinspektor
w 2Wydziale Edukacji,
Kultury i Promocji.

O bardzo wysokim poziomie konkursu poetyckiego i niełatwym wyborze
laureatów mówiła przewodnicząca jury – Pani Lena Szatkowska.

Tytułową nagrodę „Kryształowe Pióro” prezentuje Pan Marek Grala, laureat
I miejsca w kategorii Poezja. Andrzej Muszalski (pierwszy z prawej) został
laureatem w kategorii Proza.

Joanna Nycz, przy akompaniamencie Stanisława Psarskiego klimatycznym recitalem
kolęd i pastorałek, jak ciepłym szalem, otuliła uczestników Gali nastrojem Świąt BoŜego Narodzenia.

Starosta Płocki Michał Boszko, inicjator
i pomysłodawca konkursów, osobiście
MARZEC
2010
gratulował
wszystkim
nagrodzonym
i wyróŜnionym w konkursach.
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Choć minął juŜ czas oficjalnie ogłoszonej
Ŝałoby narodowej, wciąŜ mamy przed oczami
dziesiątki trumien zwoŜonych ze Smoleńskiej Ziemi
do Ojczyzny pogrąŜonej w bólu i smutku
po tragicznej katastrofie lotniczej w dniu
10 kwietnia 2010 roku – dniu wstrząsającego
dramatu narodowego, którego Ŝyjące dziś pokolenie Polaków nigdy nie zapomni,
a przyszłe pokolenia będą uczyć się o tym wydarzeniu z podręczników
szkolnych traktujących o najboleśniejszej lekcji patriotyzmu z początku
XXI wieku.
Smoleńska katastrofa zabrała nam

Lecha Kaczyńskiego
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Jego MałŜonkę

Marię Kaczyńską
oraz
wybitnych przedstawicieli świata polityki, administracji publicznej,
Sił Zbrojnych RP i Kościoła, Członków Rodzin Ofiar Katyńskich
oraz Załogi samolotu.
Polska straciła wielkich patriotów, ludzi niezwykle zasłuŜonych
dla III Rzeczypospolitej
wraz z

Ryszardem Kaczorowskim
ostatnim Prezydentem RP na Uchodźstwie.
W tym trudnym czasie
łączymy się w bólu z Rodzinami i Bliskimi wszystkich Ofiar wypadku
samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem.

Przewodniczący Rady Powiatu

Starosta Płocki

Adam Sierocki

Michał Boszko
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I. O POWIECIE
Z PRAC RADY

Adam Sierocki
Przewodniczący Rady
Powiatu w Płocku

Głównym tematem XXXII, grudniowej sesji
Rady Powiatu było uchwalenie „Kierunków działania Zarządu Powiatu” oraz „BudŜetu Powiatu
Płockiego” na 2010 rok. Przyjęciu tych dokumentów
towarzyszyła jednomyślność radnych w głosowaniach,
co pozwala sądzić, Ŝe faktycznie istnieją duŜe szanse
na pomyślną realizację zaplanowanych przedsięwzięć.
Obszarem naszych poczynań, jeśli chodzi o „Kierunki
działania Zarządu Powiatu” będzie m.in.:
• aktywizacja wielofunkcyjnego rozwoju obszarów
wiejskich z uwzględnieniem przedsięwzięć słuŜących ochronie środowiska i zasobów przyrody,
• sfera prospołeczna, a więc walka z bezrobociem,
poprawa warunków Ŝycia osób niepełnosprawnych, edukacja młodzieŜy ponadgimnazjalnej,
wzbogacanie oferty kulturalnej i sportowej dla
mieszkańców powiatu,
• poprawa bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, w tym bezpieczeństwa na drogach
powiatowych poprzez przebudowę i remonty dróg
oraz budowę chodników.
Realizacja tych przedsięwzięć szczególnie wynikających
z programu modernizacji i remontów dróg powiatowych
dzięki wywaŜonym decyzjom Zarządu Powiatu znajduje
dobre zabezpieczenie w tegorocznym budŜecie. Konstrukcja tego budŜetu podobnie, jak w latach poprzednich ma charakter dotacyjno-subwencyjny, ale wydatki
majątkowe stanowią tu 27,4%. Mamy, więc do czynienia z budŜetem rozwojowym. Nie budzi zastrzeŜeń
kompletność zaplanowanych źródeł dochodów oraz
zakres wydatków na obligatoryjne zadania własne
i zlecone, co znalazło potwierdzenie takŜe w uchwale
Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie opiniującej projekt budŜetu. Sądzę, Ŝe budŜet ten pozwoli
nam efektywnie gospodarować środkami finansowymi.
Oczywiście w realizacji inwestycji drogowych pomocne
będą środki pochodzące z emisji obligacji, a takŜe środki
z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, o które
zawsze skutecznie zabiegał Zarząd Powiatu. Środki
te zapewne w znacznym stopniu zwiększą w trakcie
roku nasz budŜet, co pozwoli na realizację kolejnych
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zadań inwestycyjnych i tym samym przybliŜy do osiągnięcia celów wytyczonych w „Strategii Rozwoju
Powiatu Płockiego do 2015r.” i „Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2015”.
Jeśli chodzi o inne zagadnienia rozpatrywane
wówczas przez Radę Powiatu, to z dość szeroką dyskusją spotkała się propozycja wystąpienia do Ministra
Skarbu Państwa z wnioskiem o nieodpłatne nabycie
przez Powiat Płocki akcji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A. Podejmując intencyjną uchwałę w tej sprawie radni powiatu brali pod
uwagę zarówno kwestie związane z zaspokojeniem
potrzeb mieszkańców w zakresie korzystania z transportu zbiorowego, jak teŜ zaistnienie dla naszego
samorządu moŜliwości pozytywnego oddziaływania
na rozwój takŜe tej sfery zadań publicznych. W dyskusji dopytywali Prezesa Zarządu PKS Rafała Natkowskiego o bieŜącą sytuację finansową firmy, dotychczasowe działania restrukturyzacyjne, stan zatrudnienia,
a takŜe przyczyny tej prywatyzacji. Wniosek nasz
o nieodpłatne nabycie akcji Płockiego PKS-u spotkał
się jednak z negatywną odpowiedzią Departamentu
Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji Ministerstwa
Skarbu Państwa, poniewaŜ siedziba tej firmy znajduje
się na terenie miasta Płocka, a więc poza obszarem
powiatu płockiego. W tej sytuacji nie spełniamy
warunku określonego w art. 4b ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Pozostaje nam liczyć na to,
Ŝe znajdzie się taki nowy właściciel płockiego PKS-u,
który utrzyma dotychczasowe połączenia komunikacyjne na obszarze naszego powiatu.
Ponadto w trakcie tych obrad chwilą ciszy
uczciliśmy pamięć ofiar pacyfikacji Kopalni „Wujek”
w związku z 28. rocznicą tragicznych wydarzeń,
do jakich doszło właśnie 16 grudnia 1981r. Wówczas
miała miejsce masakra górników strajkujących przeciw ogłoszeniu stanu wojennego.
Zamykająca ubiegły rok sesja przyniosła takŜe
uzupełnienie składu osobowego Rady Powiatu. Mandat radnego objęła Małgorzata Purcelewska kandydująca w wyborach samorządowych 2006r. z listy nr 4
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość w okręgu
wyborczym nr 1 obejmującym gm. Brudzeń DuŜy
i gm. Stara Biała.
Sesję Rady Powiatu wypełniły takŜe Ŝyczenia
boŜonarodzeniowe adresowane do radnych i za ich
pośrednictwem wszystkich mieszkańców powiatu
ze strony m.in. harcerzy z Hufca „Mazowsze” kolędujących z betlejemskim światełkiem pokoju, a takŜe
nowo powołanego Kierownika Delegatury Mazowiec-
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kiego Urzędu Wojewódzkiego Radosława Lewandowskiego.
W pierwszym kwartale bieŜącego roku
Rada Powiatu odbyła dwie sesje, które tradycyjnie
juŜ poświęcone były omówieniu problematyki bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania lokalnemu bezrobociu.
Podczas XXXIII sesji w dniu 27 stycznia br.
Rada Powiatu przyjrzała się problematyce bezpieczeństwa w powiecie płockim przez pryzmat funkcjonowania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
działającej przy Staroście Płockim. Pozytywnie ocenione zostały wówczas ubiegłoroczne działania Komisji związane przede wszystkim z zapewnieniem najmłodszym mieszkańcom powiatu bezpieczeństwa
w okresie ferii zimowych oraz podczas wypoczynku
letniego. Z aprobatą spotkała się teŜ wnioskowana
przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku potrzeba
aktualizacji programu „Bezpieczny Powiat Płocki”
na lata 2011-2014. Rada Powiatu z wielkim uznaniem
odniosła się do sprawności i profesjonalizmu powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania tragicznym zdarzeniom zagraŜającym porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu
mieszkańców. Zapoznała się teŜ z działaniami przygotowującymi powiat na ewentualność powodzi.
Podczas tych obrad radni powiatu uczcili minutą ciszy pamięć ofiar zagłady ludzkości dokonanej
przez niemieckich nazistów w związku z obchodzoną
w tym dniu 65-tą rocznicą wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.
Sesja była równieŜ okazją do przekazania podziękowań Fundacji „Orlen Dar Serca” za udzielone
wsparcie dla DPS w Goślicach. Prezes Zarządu Fundacji Eugeniusz Kowalczyk wraz z Członkiem Zarządu Barbarą Tęczą wręczył Staroście Płockiemu
symboliczny czek na kwotę 26 tys. złotych, za którą
Fundacja zakupiła aparat do fizykoterapii. Do podziękowań od Rady i Zarządu Powiatu dołączyliśmy
równieŜ słowa wdzięczności skierowane pod adresem
Fundacji przez podopiecznych DPS-u Goślice, ich
rodziców i pracowników. Liczymy, Ŝe oznaki wielkiego serca Fundacji tak bardzo juŜ widoczne będą zajmowały coraz więcej miejsca na mapie naszego powiatu.
Przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacja
lokalnego rynku pracy, dostępnego w równym
stopniu dla osób niepełnosprawnych to kolejna
grupa trudnych społecznie zagadnień wymagających racjonalnych rozwiązań. Problematyka
ta powraca, co roku w planie pracy Rady Powiatu,
tym razem zdominowała program XXXIV sesji.
Podczas debaty 24 marca br. Rada Powiatu przyjęła
trzy sprawozdania z realizacji w 2009 roku:

•
•
•

zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku,
„Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia
oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata
2008-2010”,
„Powiatowego Programu Działania na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji
Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania
Praw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Płockim na lata 2009-2013”.

Radni powiatu płockiego. (od lewej) Andrzej Kuliński, Zbigniew
Kisielewski, Maciej Jabłoński, Andrzej Cieślak, Adam Bartosiak,
Apolinary Gruszczyński, Bogusław Jankowski, Marek Moderacki,
Piotr Kwiatkowski

Sądzimy, Ŝe systematyczne rozliczanie programów
pozwoli naszemu samorządowi właściwie kreować
procesy zachodzące na rynku pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku
pracy, a takŜe rehabilitacji zawodowej i zatrudniania
osób niepełnosprawnych. Polityka rynku pracy nie jest
łatwym zadaniem, ale mamy nadzieję, Ŝe przezwycięŜając niekorzystne zjawiska gospodarcze w końcu
jednak sprostamy oczekiwaniom osób bezrobotnych
i pracodawców niosąc im odpowiednie wsparcie
i pomoc. Natomiast, jeśli chodzi o pokonywanie barier
ograniczających moŜliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych samorząd nasz chce skuteczniej oddziaływać na tę szczególną grupę osób, aby nie pozostawała bierna zawodowo, jak teŜ na środowisko pracodawców, aby przekonać je o duŜym potencjale i korzyściach płynących z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W naszą dyskusję włączył się Dyrektor Filii
Wojewódzkiego Urzędu Pracy Piotr Dyśkiewicz
wskazując
na
bardzo
dobrą
współpracę
z samorządem powiatowym przy realizacji szeregu
projektów aktywizujących osoby bezrobotne, m.in.
organizacja targów pracy, targów edukacyjnych.
Przy okazji tej sesji Rada Powiatu rozpoczęła
współpracę z nowo powołanym Kierownikiem Płockiej Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Jarosławem Mioduskim. Natomiast za wybitne osiągnięcia sportowe w kickboxingu
uhonorowała upominkiem i listem gratulacyjnym
zawodnika Uczniowskiego Klubu Sportowego „THE
ONE TEAM” z Małej Wsi, Łukasza Rajewskiego.
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•
•

•

•

Goście XXXIV sesji Rady Powiatu. (od lewej) Jarosław Mioduski - Kierownik
Płockiej Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Andrzej Smoleński- Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej StraŜy PoŜarnej,
Piotr Dyśkiewicz - Dyrektor Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Radosław
Lewandowski- Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
Hilary Januszczyk - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP, Jarosław Brach- Komendant Miejski Policji.

Obrady Rady Powiatu upłynęły w atmosferze
zbliŜających się Świat Wielkanocnych, co w pełni
odzwierciedlały składane wówczas Ŝyczenia dla radnych i mieszkańców powiatu.
Pracy sesyjnej Rady Powiatu uwaŜnie przyglądali się studenci I-go roku Wydziału Bezpieczeństwa
Narodowego Szkoły WyŜszej im. Pawła Włodkowica
w Płocku uczestniczący w ramach ćwiczeń z przedmiotu - Administracja Publiczna.

•

•
•

•

•

•

Studenci Szkoły WyŜszej im. Pawła Włodkowica w Płocku zaproszeni
na sesję Rady Powiatu.

•

NIEKTÓRE UCHWAŁY RADY POWIATU

Podjęte na sesjach XXXII-XXXIV
•
•
•
•

•

uchwała nr 254/XXXII/2009 w sprawie obsadzenia
mandatu radnego powiatu płockiego,
uchwała nr 255/XXXII/2009 w sprawie przyjęcia „Kierunków działania Zarządu Powiatu w Płocku na 2010 rok”,
uchwała budŜetowa powiatu płockiego na rok 2010
nr 256/XXXII/2009,
uchwała nr 258/XXXII/2009 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 roku
oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania
tych wydatków,
uchwała nr 259/XXXII/2009 w sprawie zatwierdzenia
„Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2010 r.”,
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•

•
•

•

uchwała nr 260/XXXII/2009 w sprawie zgłoszenia kandydata do tytułu EUROPEJCZYK ROKU 2009,
uchwała nr 261/XXXII/2009 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Powiatu w Płocku
na 2010 rok,
uchwała nr 262/XXXII/2009 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Płocku na 2010 rok ,
uchwała nr 263/XXXII/2009 w sprawie zatwierdzenia
planów pracy Komisji Rady Powiatu w Płocku na 2010
rok,
uchwała nr 265/XXXII/2009 w sprawie wystąpienia
do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem o nieodpłatne
zbycie akcji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A. naleŜących do Skarbu Państwa”,
uchwała nr 266/XXXII/2009 w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Powiatu w Płocku”.
uchwała nr 267/XXXIII/2010 w sprawie zmian budŜetu
powiatu płockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą
nr 256/XXXII/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku,
uchwała nr 269/XXXIII/2010 w sprawie upowaŜnienia
Zarządu do podpisania umowy z Polską Wytwórnią
Papierów Wartościowych na dostawę spersonalizowanych dokumentów i blankietów na potrzeby Wydziału
Komunikacji,
uchwała nr 271/XXXIV/2010 w sprawie przyjęcia
,,Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku
z realizacji zadań w 2009 roku’’,
uchwała nr 272/XXXIV/2010 w sprawie przyjęcia
,,Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku
z realizacji Powiatowego Programu Działania na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji
Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw
Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Płockim na lata
2009 – 2013, w 2009 roku”,
uchwała nr 273/XXXIV/2010 w sprawie przyjęcia
,,Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku
z realizacji ,,Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata
2008 - 2010 w 2009 roku”,
uchwała nr 276/XXXIV/2010 w sprawie określenia
zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych
w roku 2010 na rehabilitację zawodową i społeczną
osób niepełnosprawnych w powiecie płockim,
uchwała nr 277/XXXIV/2010 w sprawie zawarcia porozumień,
uchwała nr 278/XXXIV/2010 zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia Regulaminu na rok 2009 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach prowadzonych przez Powiat Płocki,
uchwała nr 279/XXXIV/2010 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu płockiego.

MARZEC 2010

POWIAT PŁOCKI
Z PRAC ZARZĄDU

Michał Boszko
Starosta Płocki

Minął jubileuszowy rok 10-lecia Powiatu Płockiego i znaleźliśmy się w pierwszym roku drugiej dekady
XXI wieku. BieŜący rok jest zatem czasem podsumowania działalności naszego młodego samorządu
po trzech mijających kadencjach.
Gdy w 1999 roku powstawał powiat, nasz nowo
wybrany, w demokratycznych wyborach samorząd, był
pełen obaw, czy to właściwa reforma zaproponowana
przez Państwo Polskie. Dzisiaj wiemy, Ŝe była ona trafiona, poniewaŜ dała moŜliwość realizacji, z powodzeniem,
swoich zadań gwarantując rozwój obszarów wiejskich.
W ciągu minionej dekady, z coraz większym
doświadczeniem sięgaliśmy po unijne pieniądze, realizując z sukcesami projekty dotyczące zarówno budowy
dróg, modernizacji bazy oświatowej i opiekuńczej, jak
równieŜ spraw społecznych: w zakresie łagodzenia
skutków bezrobocia, dostosowywania kierunków nauczania do realnych potrzeb rynku pracy, w dziedzinie
ochrony środowiska naturalnego i kultywowania
dziedzictwa kulturowego Ziemi Płockiej.
Przez ostatnie 10 lat zdobyliśmy ogromne
doświadczenie i unikalne umiejętności – pora,
by stworzyć warunki do ich pełnego wykorzystania.
W bieŜącym roku planujemy dokonać podsumowania tego pierwszego okresu działalności powiatu
w jubileuszowym wydaniu publikacji, do redakcji której
juŜ przystąpiliśmy zgodnie z przyjętą przez Zarząd
Powiatu koncepcją jej opracowania.

Zespół roboczy opracowania publikacji podsumowującej X lat
Powiatu Płockiego pod kierunkiem Wicestarosty Jana Ciastek.

Teraz odniosę się do działalności w ostatnich
chwilach minionego, jubileuszowego roku naszego
powiatu oraz w pierwszych miesiącach nowego roku.



w zakresie zatrudnienia i walki z bezrobociem

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.
w powiecie płockim zarejestrowanych było 7 070 osób
bezrobotnych, w tym 3 657 kobiet. Liczba bezrobotnych na powyŜszym poziomie ukształtowała się
w warunkach niesprzyjającej koniunktury gospodarczej w 2009 roku. Porównując obecną wielkość bezrobocia ze stanem z lat ubiegłych dostrzeŜemy, Ŝe liczba
bezrobotnych, co prawda, zwiększyła o 1 210 osób
stan bezrobocia z końca 2008 r., ale ukształtowała się
na poziomie znacznie niŜszym, niŜ w roku 2007, gdy
wynosiła 8 031 osób. Odniesienie się tylko do wyjątkowo przychylnego roku 2008, w którym dynamika
spadku bezrobocia była niespotykanie duŜa, nie odzwierciedliłoby w sposób rzetelny obecnej sytuacji
na lokalnym rynku pracy.
Od początku roku wyłączonych z ewidencji zostało 1 081 osób bezrobotnych. Ponad 18% ogółu wyłączeń stanowiły subsydiarne formy aktywizacji bezrobotnych. DuŜy wpływ na ukształtowanie się skali wyłączeń,
a tym samym wielkości bezrobocia w roku bieŜącym,
będzie miała wielkość pozyskanych funduszy na poszczególne formy aktywizacji osób bezrobotnych.
Pozyskano 1 018 miejsc pracy stałej i krótkookresowej, a takŜe 376 miejsc pracy w ramach sieci
EURES.
Zorganizowano 124 miejsca staŜu dla osób bezrobotnych, 116 miejsc w ramach prac społecznie uŜytecznych, 3 miejsca w ramach robót publicznych i 9 miejsc
w ramach prac interwencyjnych. Przyznano 20 osobom
środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz
18 osób skierowano na szkolenia indywidualne.



w zakresie drogownictwa i komunikacji

W tym okresie podstawowym zadaniem była
realizacja programu „Przebudowy i odnowy dróg”
w oparciu o emisję obligacji oraz bieŜące i zimowe
utrzymanie dróg powiatowych.
Zakończono i odebrano przebudowaną drogę
powiatową nr 2927W Staroźreby-Łubki na czterech
odcinkach, o łącznej długości 4,880 km.
Zakupiliśmy nowe posypywarko-solarki dla
naszych Baz Drogowych oraz ciągnik wraz z uniwersalnym ramieniem hydraulicznym i głowicą do ścinania traw i krzewów.
W ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych wykonywaliśmy przede wszystkim prace
związane z odśnieŜaniem i uszarstnianiem nawierzchni dróg. Do prac tych zuŜyto 2 137 ton piasku oraz
226 ton soli.
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Uroda białej śnieŜnej tegorocznej zimy nie zachwycała drogowców.

Ogłosiliśmy i przeprowadziliśmy przetargi
oraz dokonano wyboru wykonawców na zadania:
• przebudowa drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo
– Góra na odcinku 6,559 km,
• wyrównanie ubytków i zagłębień nawierzchni
bitumicznych na drogach powiatowych,
• wykonanie usług związanych z bieŜącym
utrzymaniem dróg powiatowych w 2010 r.
W ramach sprawowanego zarządu wydaliśmy
20 opinii i uzgodnień dotyczących umieszczenia urządzeń
i obiektów nie związanych z gospodarką drogową oraz
12 uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy.
Zarejestrowaliśmy 1 388 pojazdów, wydaliśmy 1 686 dowodów rejestracyjnych, 659 krajowych
i 7 międzynarodowych praw jazdy, 96 decyzji o zatrzymaniu, cofnięciu lub przywróceniu uprawnień
do kierowania pojazdami oraz 27 kart parkingowych
osobom niepełnosprawnym.

wych na drogach gminnych wykazała znaczną poprawę w tym zakresie. Największym mankamentem
jest brak dokumentacji dotyczącej organizacji ruchu
dla większości dróg zaliczonych do kategorii dróg
gminnych. Do skontrolowanych jednostek skierowaliśmy zalecenia pokontrolne.
W dniu 12 marca 2010 r. odbyło się w Starostwie spotkanie administratorów wszystkich kategorii
dróg połoŜonych na terenie powiatu płockiego.
W trakcie spotkania przedstawiciele Warszawskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Zarządu Dróg Powiatowych
w Płocku oraz Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku,
podsumowali wykonanie inwestycji w 2009 r. oraz
przedstawili plany inwestycyjne na 2010 r.

W dorocznym spotkaniu w sprawie oceny realizacji dróg w 2009 roku
uczestniczyli m.in. od prawej: Mirosław Kaczmarek - Dyrektor Regionu
Drogowego Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie,
Bogumił Sobieski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Jan Kulesza –
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Wojciech Celmer –
Kierownik Rejonu Płockiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Jacek Olejnik – Zastępca Komendanta Policji, Marek Czarnecki –
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KM Policji.

W związku z brakiem w planach inwestycji
dotyczącej dróg nr 60 i 62, oraz prac związanych z budową obwodnicy miasta Płocka, jak równieŜ nie ujęciem
środków przeznaczonych na proces przygotowawczy
tych inwestycji, uczestnicy spotkania zawnioskowali,
aby w tej sprawie wystąpić do odpowiednich władz.
Ponadto przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji
odnieśli się do spraw bezpieczeństwa w kontekście
zdarzeń drogowych na drogach powiatu płockiego.
Otrzymujemy wiele słów uznania za nowoczesne rozwiązania
organizacyjne w Wydziale Komunikacji.

Przeprowadziliśmy 30 kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymagań będących podstawą do udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób.
W powiecie płockim jest 336 przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy. Skontrolowaliśmy 112 przedsiębiorców, tj. 33%. Przeprowadziliśmy równieŜ 3 kontrole stacji kontroli
pojazdów.
Prowadzona kontrola prawidłowości zastosowania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogoStrona nr 10



w zakresie spraw społecznych

Decyzją Wojewody Mazowieckiego dokonano
zmian w planie finansowym w wyniku czego:
• zwiększono miesięczną dotację na 1 mieszkańca
domu pomocy społecznej do kwoty 1 687 zł.
Łączne zwiększenie planu finansowego domów
pomocy społecznej wynosi 274 080 zł;
• zmniejszono plan finansowy na realizację zadania
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
o 50% tj. o kwotę 15 000 zł.
Przyznano środki finansowe, na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w powieMARZEC 2010
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cie płockim, w kwocie 2 006 985 zł, z czego 1 405 620 zł
na działalność warsztatów terapii zajęciowej.
Zgodnie z postanowieniem sądu ustanowiono
cztery nowe rodziny zastępcze, w których umieszczono pięcioro dzieci.
W ramach sporządzanego „Bilansu potrzeb
w zakresie pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego na 2010 r.” przez Mazowieckie
Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, 19 grudnia
2009 r. przesłaliśmy potrzeby w tym zakresie z terenu
naszego powiatu.
31 grudnia 2009 r. zakończyliśmy realizację projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w powiecie
płockim” oraz przekazaliśmy rozliczenie roczne do Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Projektów Unijnych
w Warszawie. W bieŜącym roku wystąpiliśmy z nowym
wnioskiem na kontynuację projektu w 2010 roku.
W bieŜącym roku sprawujemy opiekę nad
86 rodzinami zastępczymi, w których przebywa
128 dzieci, udzielając im wsparcia finansowego, a takŜe
objęliśmy pomocą finansową 55 wychowanków zastępczych form opieki, z tytułu kontynuowania nauki.
Domy Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie i Zakrzewie zorganizowały po raz kolejny uroczyste spotkanie opłatkowe połączone z kiermaszem prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia
6 stycznia 2010 r. otrzymaliśmy stałe zezwolenie
na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej im. Jacka
Kuronia w Wyszogrodzie.
Opracowaliśmy Projekt pt. „Wspieranie
i promowanie niespokrewnionych rodzin zastępczych z terenu powiatu płockiego” w ramach ogłoszonego konkursu na finansowe wsparcie samorządu
przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.



w zakresie rolnictwa i środowiska

Opracowaliśmy koncepcję organizacji obchodów tegorocznego XI Powiatowego Dnia Ziemi, który
tradycyjnie odbył się w ostatnią niedzielę kwietnia
w Słubicach.
W styczniu 2010 r. wypłaciliśmy rolnikom miesięczne ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw
rolnych i prowadzenie upraw leśnych za zalesienia gruntów rolnych wykonane w trybie przepisów ustawy
o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.
ZłoŜyliśmy sprawozdanie do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie z zakończonego przedsięwzięcia
pn.: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności
Skarbu Państwa, naleŜących do osób fizycznych
i wspólnot gruntowych o łącznej powierzchni nie
przekraczającej 2500 ha, połoŜonych na terenach
10 gmin powiatu płockiego, tj.: Bielsk, Bodzanów,

Brudzeń DuŜy, Bulkowo, Drobin, Mała Wieś,
Radzanowo, Słupno, Stara Biała i Wyszogród”.
Dzięki naszej determinacji wszystkie lasy prywatne w powiecie płockim, liczące ok. 8 200 ha,
posiadają uproszczone plany urządzenia.
W dniu 12 stycznia 2010 r. zakończone zostały, trwające 5 lat, prace urządzeniowe lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Prace te realizowane były ze środków budŜetu powiatu płockiego przy
wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
który przeznaczył na ten cel w 2005 r. – 33 880,90 zł
(50%), w 2007 r. – 30 192,38 zł (50%), w 2008 r.
- 22 394,36 zł (50%), w 2009 r. – 39 600,00 zł (44%).
Uproszczone plany urządzenia lasów zostały
wykonane przez specjalistyczne jednostki wykonawstwa urządzeniowego. Nadleśnictwom i gminom przekazaliśmy plany nieodpłatnie. RównieŜ nieodpłatnie
kaŜdy właściciel lasu otrzymał kartę zadań gospodarczych, określającą zadania gospodarcze do wykonania
w lesie w ciągu 10 lat.
Plany stanowią swego rodzaju inwentaryzację stanu
lasów w kaŜdym obrębie, zawierającą w szczególności
opisy taksacyjne lasów oraz samosiewów na gruntach
rolnych, rejestry właścicieli, wskazania gospodarcze,
a takŜe mapy gospodarcze. Ze względu na wartości
merytoryczne, plany te mają wielokierunkowe zastosowanie. Dla właścicieli lasów są podstawą prowadzenia gospodarki leśnej, dla leśników stanowią znaczne
ułatwienie w sprawowaniu nadzoru nad gospodarką
leśną, dla nadleśnictw są pomocne w zapewnieniu
trwałości zasobów leśnych i udzielania fachowego
doradztwa właścicielom lasów, dla wójtów i burmistrzów gmin są podstawą wymiaru podatku leśnego
oraz kształtowania ładu przestrzennego gmin.
Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Powiatu
w Płocku harmonogramem prac nad „Programem
ochrony środowiska w powiecie płockim na lata
2011-2015”, w grudniu zostały opracowane i rozesłane
ankiety do gmin, przedsiębiorców i innych jednostek
oraz instytucji. Od stycznia br. rozpoczęły się spotkania konsultacyjne w gminach powiatu płockiego
w sprawie opracowania „Programu ochrony środowiska w powiecie płockim na lata 2011-2015”.

Jedno z licznych spotkań konsulatycyjnych w gminach powiatu płockiego
na temat opracowania „Programu Ochrony Środowiska” prowadzi Jadwiga Zonenberg – Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska.
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Braliśmy udział z walnych zgromadzeniach
spółek wodnych z terenu powiatu płockiego.
Dnia 25 lutego 2010 r. uczestniczyliśmy w regionalnej
konferencji na temat: „Rola mediów w kształtowaniu
świadomości ekologicznej społeczeństwa” zorganizowanej w Towarzystwie Naukowym Płockim. Celem
konferencji było przedstawienie współpracy z dziennikarzami w zakresie edukacji ekologicznej wszystkich
grup społecznych.



Znaczne nakłady finansowe przeznaczyliśmy
na modernizację budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Wyremontowano 4 sale dydaktyczne, salę gimnastyczną, ciągi komunikacyjne oraz
wykonano część prac zewnętrznych wokół szkoły.

w zakresie obsługi ruchu budowlanego i geodezji

Wydaliśmy 164 decyzje o pozwoleniu na budowę, 130 dzienników budowy oraz przyjęliśmy
123 zgłoszenia budowy obiektów nie wymagających
uzyskania pozwolenia na budowę.
Uzgodniliśmy 115 projektów na budowę:
3,5 km sieci energetycznej, 8,4 km sieci wodociągowej i 4,0 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 0,4 km
sieci gazowej, 1,9 km dróg, a takŜe 3 obiektów
powierzchniowych.
W zakresie ewidencji gruntów i budynków
oraz klasyfikacji gruntów zakończyliśmy 52 postępoania, w 41 sprawach wydaliśmy decyzje.
Wydaliśmy 25 decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za działki
ewidencyjne wydzielone i przejęte pod drogę krajową
i drogi gminne.



w zakresie edukacji, kultury i promocji
W związku ze staraniami Państwowej WyŜszej
Szkoły Zawodowej w Płocku o uruchomienie nowych,
medycznych kierunków kształcenia udzieliliśmy jej
rekomendacji w dowód poparcia tej cennej inicjatywy.
Zweryfikowaliśmy zakres zadań edukacyjnych
realizowanych przez powiat płocki.
Przygotowaliśmy plan dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół powiatu
płockiego na rok 2010.
Udało nam się zrealizować w Zespole Szkół
im. St. Staszica w Gąbinie I etap inwestycji obejmujący wykonanie boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i koszykówki. W budynku głównym tej szkoły
zakończono modernizację pomieszczeń na I piętrze
oraz zaplecza sali gimnastycznej. Zadania te otrzymały
wsparcie z budŜetu Województwa Mazowieckiego.

Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Gąbinie.
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Zmodernizowana pracownia audiowizualna w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie doskonale spełnia rolę pracowni multimedialnej.

Przeprowadziliśmy równieŜ remont dachu nad
salą sportową w Zespole Szkół im. L. Bergerowej
w Płocku.
Przy pomocy finansowej uzyskanej z MEN
udało nam się doposaŜyć wszystkie szkoły w meble,
sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne.
Rozliczyliśmy dotacje przekazane organizacjom
pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert.
Ufundowaliśmy nagrody za pierwsze trzy
miejsca dla laureatów XV edycji konkursu pn. „Losy
Ŝołnierza i dzieje oręŜa polskiego”.
Przygotowaliśmy Porozumienia pomiędzy Powiatem
Płockim, a:
• Województwem Mazowieckim w sprawie powierzenia w 2010 roku wykonywania zadań powiatu
z zakresu doradztwa metodycznego w szkołach
prowadzonych przez Powiat Płocki;
• Gminą Łąck w sprawie powierzenia prowadzenia
w 2010 r. placówki oświatowo – wychowawczej
pod nazwą „Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko MłodzieŜowe – Zielona Szkoła w Sendeniu”;
• Powiatem Gostynińskim w sprawie realizacji
zadań powiatu płockiego z zakresu poradnictwa
psychologiczno – pedagogicznego w latach 2010
– 2012 przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Gostyninie;
• Miastem Płock w sprawie realizacji w 2010 roku
zadań powiatowej biblioteki publicznej jako zadań
Powiatu Płockiego powierzonych KsiąŜnicy Płockiej.
Zorganizowaliśmy spotkanie z dyrektorami
szkół powiatu płockiego dot. organizacji pracy oraz
przyznaliśmy dla 11 najzdolniejszych uczniów
naszych szkół stypendia „Starosty Płockiego”.
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Faustyna Grąkiewicz
kl. I LOc, Martyna
Gorczycka kl. II LOc,
Wioleta śurowska, kl.
II LOc, Milena Lenarcik kl. II LOb, Martyna Lewandowska kl.
III LOb – stypendystki
Starosty Płockiego.

Przekazaliśmy do Mazowieckiej Jednostki
WdraŜania Programów Unijnych ankiety dotyczące zrealizowanych projektów „Stypendium Twoją Szansą” dla
młodzieŜy szkół ponadgimnazjalnych kończących się
maturą oraz „Stypendium Twoją Szansą” dla studentów.
Zatwierdziliśmy Plan Dofinansowania Form
Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkół Powiatu Płockiego na 2010 rok i przekazaliśmy do szkół
informację o wysokości przyznanych środków.
Ze środków budŜetu powiatu zrealizowaliśmy
razem z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku projekt
„Ku lepszej szkole”, obejmujący diagnozę szkół:
• Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie,
• Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie,
• Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach,
• Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku,
• Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach.

Realizacja projektu w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku.

Biorąc pod uwagę tak istotne dla kultury polskiej obchody Roku Chopinowskiego zaprosiliśmy młodzieŜ naszych szkół do obejrzenia programu słownomuzycznego pn. „Chopin Ŝywy – muzyka miłości”.
Rozstrzygnęliśmy VI Powiatowy Konkurs
Piosenki Ekologicznej, który towarzyszy obchodom
XI Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach.
Przekazaliśmy informację o pracy i osiągnięciach zasłuŜonych radnych w dziesięcioleciu powiatu
płockiego do Złotej Księgi Samorządów.
ZłoŜyliśmy wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania realizo-

wanego w ramach programu „Patriotyzm Jutra”
na publikację poświęconą 600-rocznicy Bitwy pod Grunwaldem realizowaną we współpracy z ks. prof. Michałem Grzybowskim i Muzeum Mazowieckim w Płocku.
Opracowaliśmy koncepcję publikacji podsumowującej 10-letnią działalność powiatu.
Przygotowaliśmy informację dotyczącą promocji powiatu płockiego do publikacji pt. „20-lecie
Samorządu Terytorialnego”, którą przygotowaliśmy
we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich.
Wydany został przewodnik z serii wydawniczej Tradycje Mazowsza pt. „Powiat Płocki. Przewodnik subiektywny” we współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.

Dyrektor Małgorzata Struzik prezentuje podczas sesji najnowszą publikację promocyjną powiatu „Tradycja Mazowsza – Powiat Płocki. Przewodnik subiektywny” wydany wspólnie z Mazowieckim Centrum Kultury
i Sztuki.

Rozstrzygnęliśmy II edycję konkursów:
- fotograficzno-literackiego „Śladami wielkich wydarzeń na Ziemi Płockiej”,
- literackiego o „Kryształowe Pióro” Starosty Płockiego.
Gala zwycięzców odbyła się w dniu 22 grudnia 2009
roku podczas której laureaci odebrali cenne nagrody.
Przygotowaliśmy prezentację powiatu płockiego do Gazety Wyborczej – wydanie mazowieckie.
Przesłaliśmy materiały do publikacji w wydaniu specjalnym Magazynu Gospodarczego „FAKTY”
dotyczące „20-lecia Samorządu Terytorialnego
– powiaty, miasta, gminy …”.
Podjęliśmy współpracę z redakcją „Expressu
Płockiego”, w którym cyklicznie publikujemy artykuły
związane z podejmowanymi inicjatywami w powiecie
płockim.
Przystąpiliśmy do udziału w projekcie „Magia
Polskości – Warszawa Weselna” realizowanym przez
Fundację Imperium Kobiet Biznesu.
Włączyliśmy się do udziału – organizowanej
przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku oraz
III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej
w Płocku – X Olimpiady „Szkół Promocji Zdrowia”.
Na bieŜąco przesyłamy informacje o wydarzeniach kulturalnych i przedsięwzięciach na terenie po-
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wiatu płockiego na stronę internetową Polskiej Agencji Prasowej oraz Związku Powiatów Polskich.
W zakresie funkcjonowania Powiatowego
Rzecznika Konsumentów udzielono 51 porad prawnych oraz podjęto 15 nowych interwencji w sprawach
ochrony praw konsumentów.



w zakresie rozwoju gospodarczego i funduszy
strukturalnych

W dniu 11 stycznia 2010 r. w Starostwie
Powiatowym w Płocku podpisaliśmy umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego i Mazowiecką
Jednostką WdraŜania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu pod nazwą „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2983W Gąbin – Wymyśle Polskie od km 1+746 do km 1+492 o długości
5,746km” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
III „Regionalny System Transportowy”.

TuŜ przed podpisaniem porozumienia Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik Ŝyczy naszemu samorządowi pomyślności w realizacji
inwestycji drogowych.

Pozytywnie oceniony został projekt pt: „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J.A. Nowowiejskiego w Brwilnie.” Projekt uzyskał 71,5 pkt.
i jest na 13 pozycji listy rankingowej. W związku z tym,
iŜ alokacja w ramach działania 7.3 „Infrastruktura słuŜąca pomocy społecznej” wystarczyła jedynie na sfinansowanie 11 projektów, projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów przeznaczonych do dofinansowania.
W ramach konkursu prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego dofinansowanie otrzymał złoŜony przez
nas projekt „Wykwalifikowany pracownik - lepsza
jakość usług w Starostwie Powiatowym w Płocku”.
Celem projektu jest przeszkolenie 80 pracowników
Starostwa Powiatowego w Płocku w 10 szkoleniach
kierunkowych, stworzenie punktu obsługi interesanta
oraz wypracowanie i wdroŜenie „Kodeksu Etycznego
Pracowników Starostwa Powiatowego” .
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Od stycznia 2010 prowadzimy nabór wśród
osób bezrobotnych i osób odchodzących z rolnictwa
do udziału w projektach: „Nowe kwalifikacje – Twoją
szansą na rynku pracy” i „Zawody dla rynku pracy”.
W partnerstwie ze szkołą językową LEADER
SCHOOL przygotowaliśmy projekt „Przez naukę
do sukcesu” skierowany do uczniów Zespołu Szkół
im. St. Staszica w Gąbinie. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt jest
specjalistycznym programem rozwojowym, związanym z kierunkiem kształcenia i szkolenia z zakresu
umiejętności niezbędnych przy wkraczaniu na rynek
pracy. W projekcie uczestniczyć będzie 40 uczniów.
Wartość zadania wynosi 295 960 zł.
W partnerstwie ze szkołą językową
MERIDIUM został opracowany projekt pt: „Między
nami językami”, który jest specjalistycznym programem rozwojowym skierowanym do uczniów Technikum w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie, obejmującym kursy poszerzające kompetencje językowe uczniów, związane z kierunkiem kształcenia i szkolenia z zakresu umiejętności niezbędnych
przy wkraczaniu na rynek pracy. Projekt uzyskał dofinansowanie i realizowany będzie od 01.09.2010r.
Projektem objętych zostanie 70 uczniów. Wartość
zadania – 563 723 zł.
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego złoŜyliśmy wniosek o udzielenie dotacji
na zadanie pn. „Remont elewacji, tarasu i dachu budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie” w ramach naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Całkowita wartość zadania wynosi 321 229 zł, a wnioskowana dotacja to 160 614 zł (tj. 50% wartości projektu).
Otrzymaliśmy dofinansowanie na złoŜony
wniosek dla Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie
na współfinansowanie zajęć chóru szkolnego
ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych
„Śpiewająca Polska”.
W ramach naboru wniosków do Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, przygotowaliśmy wniosek aplikacyjny pt. „Łatwiejszy start
z lepszym zawodem” dla Zespołu Szkół im. Leokadii
Bergerowej w Płocku. Projektem objęci zostaną
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uczniowie II i III klas Technikum. Całkowita wartość
projektu wynosi 1,9 mln zł. Realizacja projektu
przewidziana jest w trzech kolejnych latach 2010,
2011, 2012.



w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony
cywilnej

W dniu 4 stycznia odbyło się posiedzenie
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
którego tematem było omówienie zagroŜenia powodziowego na terenie powiatu płockiego. Sytuację
na swoich terenach działania przedstawili burmistrzowie i wójtowie gmin nadwiślańskich.

Groźna sytuacja powodziowa wymagała ciągłej obserwacji.

W związku z przedłuŜającym się podwyŜszonym stanem wody na rzece Wiśle wprowadzono
w dniu 11 stycznia 2010 r. pogotowie przeciwpowodziowe dla gmin nadwiślańskich powiatu płockiego.
Zobowiązano burmistrzów i wójtów gmin do monitorowania sytuacji na swoim terenie oraz poinformowanie ludności o moŜliwości wystąpienia zagroŜenia.
W dniu 19 stycznia 2010 r. odbyło się wspólne
posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Powiatu Płockiego. Tematem posiedzenia było omówienie aktualnej sytuacji powodziowej oraz sytuacji
na drogach powiatowych i utrzymania przejezdności.

Z dokonanej analizy wyniknęło, Ŝe stan wody
jest stabilny i nastąpiło obniŜenie poziomu na wodowskazach. Podczas posiedzenia zostały przyjęte kierunki działania dla samorządów gminnych słuŜb, inspekcji i straŜy na najbliŜszy okres.
4 stycznia 2010 r. podpisaliśmy uzgodnienia
w sprawie współdziałania z Wojskową Komendą
Uzupełnień w Płocku w zakresie realizacji zadań
w czasie kryzysu, ogłoszenia mobilizacji i w czasie
wojny.
W dniu 11 lutego 2010 r. odbyło się posiedzenie
Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego.
Tematem posiedzenia były zagadnienia związane z zagroŜeniem powodziowym na terenie powiatu płockiego.
Z uwagi na utrzymujący się podwyŜszony
stan wody na rzece Wiśle od dnia 26 lutego 2010 r.
wprowadzone zostało pogotowie przeciwpowodziowe dla gmin nadwiślańskich powiatu płockiego.
Burmistrzów i wójtów gmin zobowiązaliśmy do poinformowania ludności o moŜliwości wystąpienia zagroŜenia, monitorowania sytuacji na podległym terenie
oraz informowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o podjętych działaniach i rozwoju
sytuacji.
W związku z przekroczeniem stanów alarmowych na rzece Wiśle 2 marca 2010 roku ogłosiliśmy stan alarmu powodziowego. We wszystkich
gminach nadwiślańskich, powiatowych słuŜbach,
inspekcjach i straŜach oraz w Powiatowym Centrum
Zarządzania Kryzysowego uruchomiliśmy procedury
obowiązujące w sytuacji wystąpienia zagroŜenia
powodziowego. W akcji usuwania lokalnych zagroŜeń
powodziowych uczestniczyły słuŜby odpowiedzialne
za utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, kruszenie kry lodowej i monitorowanie stanu wód. W ramach wsparcia decyzyjnego dwukrotnie na terenie
powiatu przebywał Wojewoda Mazowiecki.

Jak było niebezpiecznie wiedzą najlepiej mieszkańcy terenów
nadwiślańskich
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NajwyŜszy stan wody na rzece Wiśle (nie notowany
w historii) wynosił:
• w Wyszogrodzie – w dniu 3 marca 2010 r. o godz.
22.00 - 762 cm (stan alarmowy – 550 cm)
• w Kępie Polskiej – w dniu 4 marca 2010 r. o godz.
19.00 – 728 cm (stan alarmowy 450 cm)
W dniu 9 marca 2010 roku odwołany został
stan alarmu powodziowego, a następnie, w związku
z ustabilizowaniem się stanów wód na rzece Wiśle,
12 marca 2010 roku odwołane zostało pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie płockim.
22 marca br. na posiedzeniu Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego dokonaliśmy analizy działań podejmowanych podczas prowadzonej
akcji przeciwpowodziowej. Przedmiotem szczególnej
oceny było współdziałanie gmin z powiatowymi słuŜbami, inspekcjami i straŜami, ze szczególnym
uwzględnieniem jednostek organizacyjnych biorących
udział w akcji przeciwpowodziowej (Państwowa StraŜ
PoŜarna, Policja, Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych, Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej). Wypracowane w toku posiedzenia wnioski
w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie powiatu przekazane zostały
wszystkim organom i instytucjom odpowiedzialnym
za realizację poszczególnych przedsięwzięć.
Od dnia 15 marca do 29 kwietnia 2010 r.
na terenie powiatu płockiego prowadzona jest kwalifikacja wojskowa osób urodzonych w 1991 r. Przebadanych zostanie około 1 tys. męŜczyzn w wieku 19 lat
oraz kobiet.
Komisja Konkursowa rozstrzygnęła XII edycję
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci
i młodzieŜy pod hasłem: „Wiatr, wypadek, ogień, woda – straŜak zawsze rękę poda” organizowanego przez
Komendanta Głównego Państwowej StraŜy PoŜarnej.
W bieŜącym roku Zarząd Powiatu rozpatrzył
sprawozdanie z rocznego wykonania budŜetu Powiatu
za 2009 rok i realizację zadań zawartych w „Kierunkach działania Zarządu na 2009 r.”.
Oceniliśmy realizację Powiatowego Programu
Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego
Rynku Pracy na lata 2008 – 2010, „Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
w Zakresie Rehabilitacji Zawodowej i Zatrudniania
oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych
w Powiecie Płockim na lata 2009 – 2013 i Programu
Współpracy Powiatu Płockiego z organizacjami
pozarządowymi prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego. Przyjęliśmy sprawozdanie z działalności
Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz informaStrona nr 16

cję w zakresie pozyskiwania w 2009 roku środków
finansowych z róŜnych źródeł na realizację zadań
statutowych powiatu.
Warto w tym miejscu podkreślić aktywność
i skuteczność naszego samorządu w staraniach o dodatkowe zewnętrzne środki w 2009 roku.
Ogółem pozyskaliśmy 27 167 988 zł., co stanowi 34,7% dochodów uchwalonego budŜetu powiatu
oraz funduszy celowych. Z tej kwoty na same drogi,
przebudowę i modernizację otrzymaliśmy dodatkowo
prawie 4 miliony złotych, w tym wsparcie Marszałka
Województwa Mazowieckiego wyniosło 806 232 zł.,
a Wojewody Mazowieckiego 409 669 zł. W ramach
pomocy między samorządami gminy dołoŜyły do przebudowy dróg na swoim terenie prawie 2 800 000 zł.
W bieŜącym roku w Starostwie Powiatowym w Płocku przeprowadzone były dwie kontrole.
W dniach od 9 grudnia 2009 r. do 12 lutego
2010 r. została przeprowadzona kontrola kompleksowa
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie
w zakresie gospodarki finansowej powiatu.
Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2008 r.
W podsumowaniu kontroli, kontrolujący
inspektorzy ocenili bardzo dobrze prowadzenie gospodarki finansowej Powiatu. Wskazali, Ŝe wiele wprowadzonych rozwiązań autorskich, przyczynia się
do prawidłowego i sprawnego zarządzania finansami.
Druga kontrola przeprowadzona była przez
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie w zakresie realizacji zadań planistyczno
– organizacyjnych obrony cywilnej.
Celem kontroli było sprawdzenie stanu faktycznego w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć związanych z osiąganiem gotowości do działania obrony cywilnej na szczeblu powiatu płockiego.
Kontrolą objęto lata 2007–2009.
Na podstawie analizy przedstawionych dokumentów, udzielonych informacji i otrzymanych wyjaśnień oceniono, Ŝe poziom przygotowania Starostwa
do realizacji zadań w zakresie Obrony Cywilnej jest
bardzo dobry.
Stwierdzono wiele pozytywnych działań w zakresie: właściwie prowadzonej współpracy z miastem
Płock w zakresie Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz realizowanych szkoleń kadry kierowniczej,
pracowników starostwa, kierowników powiatowych
słuŜb i straŜy, dyrektorów placówek oświatowych oraz
pracowników gmin z terenu powiatu płockiego.
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CO SŁYCHAĆ „W DROGACH”?

Jan Ciastek
Wicestarosta

Z inicjatywy Michała Boszko – Starosty
Płockiego 12 marca br. odbyło się coroczne spotkanie
przedstawicieli samorządów powiatu, gmin i miasta
Płocka. Tematem było podsumowanie inwestycji
drogowych w 2009 r. oraz przedstawienie zamierzeń
na 2010 r. i lata najbliŜsze. Udział w nim wzięli przedstawiciele wszystkich zarządców dróg przebiegających
przez powiat płocki.
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Warszawie reprezentował Jan Kulesza
– zastępca dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami, Wojciech Celmer – kierownik Rejonu Płockiego
GDDKiA oraz Mirosław Kaczmarek – dyrektor Rejonu Drogowego Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Nie zabrakło takŜe przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w osobach Jacka
Olejnika – zastępcy Komendanta i Marka Czarneckiego – Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego.
OŜywioną dyskusję wywołało wystąpienie
przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. Uczestników zaniepokoił brak w planach
zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach
krajowych nr 50, 60, 62.

Największym zaskoczeniem było zaprzestanie
finansowania prac przygotowawczych dotyczących
drogi nr 60 w zakresie budowy obwodnicy północnej
Płocka. Uczestnicy podkreślili, Ŝe miasto Płock znajduje się w pierwszej dziesiątce najbogatszych miast
Polski, a to wcale nie przekłada się na inwestycje
realizowane w tym regionie.
NaleŜy podkreślić, Ŝe ośrodki o znacznie
mniejszym znaczeniu (RaciąŜ, Gostynin, Młodzieszyn) posiadają obwodnice, a ośrodek petrochemiczny
jest jej pozbawiony. Ponadto przebudowy wymaga
dalszy odcinek drogi nr 60 (Goślice – Drobin) oraz
droga 62 i 50 Płońsk – Wyszogród w miejscowościach
Kobylniki i Rębowo.
Pozytywnie został oceniony zakres prac
realizowanych na drogach wojewódzkich. Szczególne
znaczenie dla odciąŜenia miasta miała rozbudowa
DW567 (Płock – Góra), która to droga stworzyła
alternatywną obwodnicę Płocka.
Ponadto uczestnicy wysłuchali informacji
dotyczącej stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu
i miasta.
Podsumowując naradę jej uczestnicy pozytywnie ocenili dotychczasową współpracę zarządców
dróg, upowaŜnili Starostę Płockiego do wystąpienia
do dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad o weryfikację załoŜeń i planów dotyczących dróg nr 50, 60, 62 oraz parlamentarzystów regionu płocko – ciechanowskiego z prośbą o interwencję
w powyŜszej sprawie.

POZYSKUJEMY ŚRODKI Z EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Iwona Sierocka
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy

Gospodarzem dorocznej narady drogowców był Michał Boszko
Starosta Płocki.

1 stycznia 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy
w Płocku rozpoczął trzeci rok realizacji projektu systemowego „Aktywny bezrobotny kapitałem płockiej
wsi” współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
– Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia
Strona nr 17

BIULETYN SAMORZĄDOWY
oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej
osób bezrobotnych.
Całkowita wartość projektu w 2010 roku wynosi 5 071 167,72 zł, z czego dofinansowanie z EFS
wynosi 4 310 492,56 zł, natomiast wkład własny
760 675,16 zł.
Projekt przewiduje objęcie wsparciem
376 osób, które zostaną zrekrutowane spośród osób
bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku. Priorytetowo do projektu zostaną
skierowane osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Celem projektu jest stworzenie warunków
sprzyjających podnoszeniu zdolności i szans na zatrudnienie osób bezrobotnych w powiecie płockim.
W ramach projektu zostaną podjęte działania
mające na celu umoŜliwienie zdobycia doświadczenia
zawodowego w wyniku uczestnictwa w programie
staŜu (155 miejsc) oraz uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych w wyniku szkoleń grupowych
(80 miejsc) w następujących kierunkach:
 Spawanie metodą MAG - 135 - UDT dla 10 osób,
 Spawanie metodą TIG - 141/111 - UDT dla 15 osób,
 Operator koparko - ładowarki dla 15 osób,
 Kierowca wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT dla 15 osób,
 Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla
15 osób,
 Księgowość z obsługą komputera dla 10 osób.
Z uwagi na fakt, Ŝe program jednorazowych
środków na podjęcie działalności gospodarczej cieszył
się w poprzednich latach ogromną popularnością,
w 2010 roku największa część środków finansowych
w ramach projektu, tj. około 2 700 000 zł. zostanie
przeznaczona na rozwój lokalnej przedsiębiorczości
i promowanie samozatrudnienia poprzez dofinansowanie pomysłów osób bezrobotnych na własną firmę
dla 141 osób. Wśród dotychczas powstających firm
dominowały usługi remontowo-budowlane, spoŜywczo -przemysłowe, fryzjersko-kosmetyczne oraz
związane z handlem samochodami oraz ich naprawą. Jednak swoje miejsce na rynku znalazły równieŜ
usługi florystyczne, wydawnicze, pocztowe i kolportaŜowe, aranŜacji muzycznych i nagłośnienia, prowadzenie serwisu internetowego czy pośrednictwa
i sprzedaŜy przydomowych elektrowni wiatrowych.
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„Multiserwis” w Drobinie, ul. Rynek 4.

„Grande Pizzeria” w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 34.

Wszyscy uczestnicy w/w programów zostaną
objęci poradnictwem zawodowym i pośrednictwem
pracy w celu podjęcia świadomej i samodzielnej decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego, dostosowania się do aktualnych wymogów rynku pracy
i znalezienia odpowiedniego zatrudnienia.
Dla nas bardzo waŜne jest aktywne pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanych projektów. Wieloletnie
doświadczenie pokazuje, Ŝe unijne wsparcie jest niezbędne do skutecznej walki z bezrobociem w powiecie
płockim, bowiem znacznie intensyfikuje zakres działań podejmowanych przez nas w ramach środków
Funduszu Pracy. Przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2007 z sukcesem zrealizowaliśmy 7 projektów na łączną kwotę ponad 18 500 000 zł, obejmując
wsparciem 4 126 bezrobotnych i osiągając efektywność
na poziomie 55%. Nowa perspektywa finansowa, której
całość interwencji została ujęta w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 postawiła
przed nami kolejne wyzwania. W styczniu 2008 roku
przystąpiliśmy do realizacji sześcioletniego projektu
systemowego „Aktywny bezrobotny kapitałem płockiej
wsi”, który w połowie okresu wdraŜania przewiduje
wydatkowanie juŜ ponad 13 600 000 zł na objęcie
wsparciem 1476 osób bezrobotnych.
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POWIAT PŁOCKI XXXII SESJA RADY POWIATU
16 grudnia 2009 r.

Komisja Uchwał i Wniosków; (od lewej) Krzysztof Michalak, Adam
Bartosiak - przewodniczący, Marek Moderacki.

Harcerze z Hufca Mazowsze przekazują uczestnikom sesji
„Betlejemskie Światełko Pokoju”.

Jednomyślność w głosowaniu nad uchwaleniem budŜetu powiatu na 2010 rok.

Radna powiatu płockiego Małgorzata Purcelewska składa ślubowanie.

Radni powiatu w trakcie podejmowania tematycznych uchwał.

Na grudniowej sesji Rady Powiatu pierwszy raz wziął udział
nowo powołany Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Radosław Lewandowski.

Kadra kierownicza Powiatu na sali obrad.
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XXXIII SESJA RBIULETYN
ADY POWIATU SAMORZĄDOWY
27 stycznia 2010 r.

Radni i Zarząd Powiatu podczas zgłaszania interpelacji, postulatów i zapytań.

Starosta Płocki Michał Boszko dziękuje Fundacji „Orlen Dar Serca”
za pomoc rzeczową dla DPS w Goślicach;(od lewej: Michał Boszko – Starosta Płocki, Eugeniusz Kowalczyk – Prezes Zarządu Fundacji, Barbara
Tęcza – Członek Zarządu Fundacji, Adam Sierocki – Przewodniczący Rady
Powiatu, Marek Kubasik – Dyrektor DPS w Goślicach, Małgorzata Lewandowska – Dyrektor PCPR.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w rozmowie z Radnymi Powiatu.

Z sali obrad.
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Przyjęcie symbolicznego czeku na kwotę 26 tys. zł, za jaką zakupiono
urządzenie do fizykoterapii.

Uczestnicy obrad z uwagą wysłuchali informacji Starosty Płockiego
o ubiegłorocznych działaniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Radni Powiatu zapoznali się z działaniami Zarządu związanyMARZEC 2010
mi z przygotowaniem słuŜb na wypadek powodzi.

POWIAT PŁOCKI XXXIV SESJA RADY POWIATU

24 marca 2010 r.

Wiceprzewodnicząca Rady i Członkowie Zarządu Powiatu wymieniają Przewodniczący Rady Adam Sierocki otwiera sesję.
opinie o sytuacji na rynku pracy.

Studenci I-go roku Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Szkoły
WyŜszej im. Pawła Włodkowica w Płocku byli gośćmi XXXIV sesji
Rady Powiatu.

Starosta Płocki Michał Boszko z Przewodniczącym Rady Adamem
Sierockim oraz Dyrektorem Wydz. Edukacji, Kultury i Promocji
Małgorzatą Struzik składają gratulacje Łukaszowi Rajewskiemu
- najlepszemu zawodnikowi w kickboxingu z UKS „The One Team”
z Małej Wsi.

Uczestnicy sesji w tematycznych wystąpieniach; (od prawej) Michał Boszko - Starosta Płocki, Piotr Dyśkiewicz – Dyrektor Filii WUP, Jarosław
Mioduski - Kierownik Placówki Terenowej KRUS, Lilianna Kluska – opiekun grupy studentów Szkoły WyŜszej im. P. Włodkowica, Radosław Lewandowski - Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Radni podczas głosowania nad sprawozdaniem z realizacji ,,Powiatowego Dyrektor PUP Iwona Sierocka w komentarzu wprowadzającym
Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy do dyskusji o stanie bezrobocia w powiecie płockim.
na lata 2008 - 2010 w 2009 roku”.
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WYDARZENIA

Uroczyste podpisanie Porozumienia z Zarządem Województwa Mazowieckiego. Starosta Płocki Michał Boszko składa podziękowanie Marszałkowi
Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi za wsparcie przebudowy drogi powiatowej Gąbin-Wymyśle.

Przedstawiciele samorządów powiatu, gmin i m. Płocka podczas dorocznego spotkania w sprawie podsumowania ubiegłorocznych inwestycji drogowych z udziałem wszystkich zarządców dróg przebiegających przez powiat płocki w siedzibie Starostwa.

W spotkaniu informacyjnym „Dotacje UE 2007-2013 dla przedsiębiorców i samorządów” organizowanym wspólnie z Mazowieckim Serwisem Gospodarczym
honory gospodarza pełnił Starosta Płocki Michał Boszko.

W imieniu
władz Powiatu Ŝyczenia z okazji 60 lat działalności Koła
Strona
nr 22

Gospodyń Wiejskich w Słubicach złoŜył Radny Adam Bartosiak –
Przewodniczący Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli
MARZEC 2010
realizowaliśmy projekt „Ku lepszej szkole”.

POWIAT PŁOCKI
ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU
ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ
SPOŁECZEŃSTWA

Marek Pietrzak
Dyrektor Wydziału
Rolnictwa i Środowiska

Dnia 25 lutego 2010 r. w sali konferencyjnej
Towarzystwa
Naukowego
Płockiego
odbyła
się regionalna konferencja na temat: „Rola mediów
w kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa”. Konferencja została zorganizowana przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Płocku, Towarzystwem Naukowym Płockim oraz Centrum Badań
nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. Honorowy patronat nad konferencją objął
pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, natomiast patronat medialny objęły Radio
Eska oraz Tygodnik Płocki.
Celem konferencji było przedstawienie
współpracy z dziennikarzami w zakresie edukacji
ekologicznej wszystkich grup społecznych.

Organizatorzy konferencji w sali Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele urzędów centralnych: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, radni
sąsiednich powiatów, przedstawiciele organizacji społecznych, nauki, szkół oraz mieszkańcy Płocka.
Konferencję otworzył Pan Władysław Skalny – Prezes ZO LOP w Płocku, natomiast wprowadzenia dokonał Pan Marek Pietrzak – Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska. Konferencji towarzyszyły wystawy czasopism i filmów ekologicznych.

Miłym akcentem było wręczenie przez Pana
Andrzeja Drozdowskiego - Dyrektora GWPK albumów „Piękno Odkryte”, które za specjalne zasługi dla
Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego
otrzymali prof. Andrzej Bukowski, doc. dr Anna
Kalinowska, dr Witold Lenart oraz dr Krzysztof
Kafel.
Pierwszą część konferencji poprowadziła Pani
Janina Kawałczewska – Wiceprezes Regionalnego
Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku oraz Pan
dr Witold Lenart – pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. W części tej swoje referaty wygłosili:
- dr Krzysztof Kafel – Radca Generalny w Ministerstwie Edukacji Narodowej omówił „Miejsce edukacji
narodowej w zrównowaŜonym rozwoju”
- doc dr Anna Kalinowska – Dyrektor Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu
Warszawskiego przedstawiła „Rolę mediów w edukacji ekologicznej społeczeństwa”
- dr Witold Lenart przedstawił „Rolę telewizji
w edukacji ekologicznej społeczeństwa”
- Anna Przybyszewska – Redaktor Radia Eska omówiła „Audycje radiowe dla kształcenia ekologicznego
społeczeństwa”
- Maria śelazińska – Biuro Ochrony Środowiska
w PKN Orlen S.A. w Płocku zapoznała uczestników
z tematem „PKN Orlen S.A. w Płocku a środowisko
przyrodnicze”
Po przerwie, w trakcie której zgromadzeni
goście mogli zapoznać się z przygotowanymi wystawami, drugą część konferencji poprowadziłem wspólnie z Panem Władysławem Skalnym.
W tej części referaty wygłosili:
• Emilia
Seweryn – „Portal edukacyjny
www.zielonalekcja.pl”
• Janina Kawałczewska - „Edukacja ekologiczna
w programach ochrony środowiska w Regionie
Płockim a komunikacja ze społeczeństwem”
• Marcin Śmigielski – „Rola prasy w wyzwalaniu
aktywności ekologicznej społeczeństwa”
• dr Maria Palińska – „Wydawnictwa centrów
edukacji ekologicznej, parków narodowych, krajobrazowych”.

Wśród uczestników konferencji Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Płocku Pani ElŜbieta Olendrzyńska.
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W trakcie konferencji podkreślona została
ogromna rola jaką w kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa odgrywają media. To właśnie
one jako środek masowego przekazu powinny jeszcze
bardziej angaŜować się w propagowanie programów
ochrony środowiska, przedstawianie postaw przyjaznych środowisku, a takŜe uzyskanych efektów działań prowadzonych na rzecz przyrody.

Z PRAC NAD „PROGRAMEM OCHRONY
ŚRODOWISKA W POWIECIE PŁOCKIM NA LATA
2011-2015” - SPOTKANIA KONSULTACYJNE
W GMINACH ZAKOŃCZONE

Jadwiga Zonenberg
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rolnictwa
i Środowiska

W dniu 9 lutego 2010 r. zakończyły się, trwające od 15 stycznia br., spotkania konsultacyjne
w gminach w sprawie opracowania „Programu ochrony środowiska w powiecie płockim na lata 20112015”. Inicjatorem spotkań był Starosta Płocki – Pan
Michał Boszko, wsparcia organizacyjnego udzielili
wójtowie gmin oraz burmistrzowie miast i gmin.
Spotkania miały charakter debat społecznych
nad nową polityką ekologiczną powiatu. Z upowaŜnienia Starosty prowadzili je: Pan Marek Pietrzak
- Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska oraz
Pani Jadwiga Zonenberg - Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Płocku.
Pomimo silnych mrozów i obfitych opadów
śniegu, utrudniających przybycie na spotkania, wzięło
w nich udział ponad 350 osób. Szczególnie duŜą frekwencję odnotowano w gminach: Słubice, Drobin,
Mała Wieś i Łąck. Wśród uczestników byli reprezentanci róŜnych środowisk społecznych i zawodowych,
lokalni liderzy, dla których sprawy ochrony środowiska są bardzo waŜne. Przybyli radni powiatu płockiego, radni gminni, sołtysi, nauczyciele, przedsiębiorcy,
działacze spółek wodnych, organizacji pozarządowych, mieszkańcy. Na uwagę zasługuje osobisty
udział w spotkaniach wójtów gmin: Bielsk, Bulkowo,
Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słubice, Stara
Biała i Staroźreby oraz burmistrzów: Drobina, Gąbina
i Wyszogrodu.
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Cel spotkań został osiągnięty. Przyniosły obopólne korzyści. Uczestnikom przedstawiony został
stan środowiska w danej gminie, ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki wodnej, ściekowej, gospodarki odpadami, emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu, ochrony przyrody, gospodarki leśnej,
łowiectwa, gospodarowania kopalinami, rozwoju odnawialnych źródeł energii, edukacji ekologicznej społeczeństwa. Prowadzący zapoznali się z dąŜeniami
i oczekiwaniami miejscowych społeczności w zakresie
ochrony środowiska oraz wysłuchali poglądów, opinii
oraz konkretnych, bardzo cennych, propozycji zapisów
programowych. Wszystkie zostały skrzętnie zapisane
i zostaną wykorzystane przy formułowaniu treści programu. W dyskusji bardzo duŜą aktywność wykazali
przedstawiciele społeczności gmin: Słubice, Stara
Biała, Brudzeń DuŜy, Gąbin, Radzanowo, Mała Wieś.
Zakończenie spotkań konsultacyjnych nie
oznacza końca dyskusji nad projektem programu. Społeczeństwo powiatu płockiego moŜe nadal zgłaszać
swoje propozycje, choć formalnie udział społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu zapewniony będzie w ciągu ustawowych 21 dni, które - według harmonogramu prac nad programem - przypadną na okres
od 1-21 lipca 2010 r. Termin ten zostanie potwierdzony za pośrednictwem publicznego przekazu.
Zachęcamy mieszkańców do współtworzenia
polityki ekologicznej powiatu na najbliŜsze lata, wszak
ochrona środowiska jest naszą wspólną sprawą, kaŜdy
z nas korzysta z dobrodziejstw natury, którą powinniśmy kosztować rozsądnie i chronić przed degradacją.

Wicestarosta Jan Ciastek podczas otwarcia spotkania konsultacyjnego w Gąbinie.
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POWIAT PŁOCKI
II. Z MAZOWSZA
NOWA PLACÓWKA ZDROWIA W GĄBINIE

Piotr Zgorzelski
Dyrektor Delegatury
w Płocku
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego

W dniu 19 lutego 2010 r. w Gąbinie odbyło
się uroczyste otwarcie i przekazanie do uŜytkowania
nowego budynku dla Podstacji Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
w Płocku. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele samorządów województwa mazowieckiego, powiatu
płockiego, Miasta i Gminy Gąbin oraz wielu instytucji
współpracujących z pogotowiem.
Budynek wybudowany został na potrzeby
ratownictwa medycznego oraz nocnej i świątecznej
opieki medycznej. W podstacji Pogotowia w Gąbinie
stacjonuje karetka specjalistyczna, dawniej zwana
reanimacyjną oraz udzielana jest nocna i świąteczna
ambulatoryjna opieka lekarska.
Budowa i wyposaŜenie obiektu o powierzchni
całkowitej 521,50 m2 sfinansowane zostały przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego – wysokość
dofinansowania wyniosła 920 451,20 zł.
Z środków własnych Stacji w wysokości 172 230,00 zł.
sfinansowany został zakup od Miasta i Gminy Gąbin
działki budowlanej o powierzchni 890 m2. Łączny
koszt budowy wyniósł 1 092 681,20 zł.
Budowa obiektu trwała niecały rok i spełnia
wszystkie standardy unijne.
Na parterze znajduje się gabinet lekarski wraz
z ambulatorium i stanowiskami garaŜowymi na dwa
ambulanse sanitarne, natomiast na piętrze zaplecze
socjalne dla personelu medycznego.
Dotychczas Podstacja funkcjonowała w pomieszczeniach wynajmowanych. Nocna i świąteczna
opieka medyczna realizowana była w soboty, niedziele
i święta. Po zmianie siedziby realizowana będzie takŜe
w dni powszednie. Poprawie ulegnie takŜe komfort
udzielania pomocy pacjentom i warunki pracy personelu Stacji.

Realizacja tego przedsięwzięcia była moŜliwa
dzięki Ŝyczliwości i pomocy przede wszystkim Pana
Marszałka Adama Struzika, bez którego budowa byłaby niemoŜliwa.
Uroczystego otwarcia Podstacji dokonał
Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego wraz z Panem Markiem Miesztalskim
Skarbnikiem Województwa oraz Panią Lucyną Kęsicką – Dyrektorem WSPRiTS.
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III. Z KART HISTORII I PROMOCJI ZIEMI PŁOCKIEJ
NOMINACJĘ MAMY W KIESZENI

ElŜbieta Popis-Zelmańska
Nauczyciel przedmiotów
ekonomicznych
w Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Staroźrebach
We wrześniu 2008 roku ruszyła trzecia edycja
ogólnopolskiego programu Certyfikat Jakości „Szkoła
Przedsiębiorczości”, której organizatorem jest Fundacja MłodzieŜowej Przedsiębiorczości. Program ten to
nowe spojrzenie na dotychczas realizowane programy
edukacyjne i przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości.
Ma on na celu promocję edukacji ekonomicznej
uczniów jako istotnego wskaźnika jakości pracy szkoły
oraz kształtowanie kultury przedsiębiorczości w szkołach.
W tym przypadku szkoła rozumiana jest jako cała społeczność szkolna – zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.
Projekt ma jednak znacznie szerszy zasięg, bowiem zakłada włączenie w działania rodziców uczniów oraz szeroko pojętego środowiska lokalnego, zwłaszcza biznesowego. „Szkoła przedsiębiorczości” jest znakiem jakości
w dziedzinie szeroko rozumianej przedsiębiorczości przyznawanym szkołom gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
O Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” mogą ubiegać się szkoły, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu całej Polski które:
• kształtują wśród uczniów postawy przedsiębiorcze,
• dbają o jakość nauczania i wychowania w obszarze
szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej i finansowej,
• współpracują z gospodarczo - społecznym otoczeniem szkoły,
• inicjują działania z zakresu przedsiębiorczości
wspierające środowisko lokalne,
• przygotowują do rynku pracy.
Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”
zaświadcza, Ŝe dana szkoła pełni rolę lokalnego centrum
edukacyjnego z dziedziny przedsiębiorczości dla młodych ludzi. Certyfikat przyznawany jest na 3 lata, z moŜliwością jego przedłuŜenia. Procedura jego przyznawania
jest dwustopniowa i obejmuje etap Nominacji i Certyfikacji, w których szkoły realizują działania z zakresu czterech obszarów.
W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach zawsze dbano o jakość nauczania i wychowania w obszarze szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej, nauki przedsiębiorczości oraz zarządzania finansami. Współpracowano w tym zakresie z otoczeniem szkoły i przygotowywano uczniów do funkcjonowania na rynku pracy. Z tego względu społeczność
szkoły zadecydowała o przystąpieniu do programu.
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Uczennice po zajęciach w NBP w Olsztynie.

W roku 2008/2009, na etapie Nominacji, realizowano dotychczasowe załoŜenia w zakresie edukacji ekonomicznej
i rynku pracy. Od początku roku szkolnego 2009/2010
z niecierpliwością czekano na werdykt Kapituły. W październiku na stronach FMP przedstawiono wyniki. Szkoła
dostała nominację. Choć to dopiero pierwszy etap, to juŜ
moŜna mówić o sukcesie, gdyŜ wiele szkół z duŜych
miast, które mają o wiele większe moŜliwości, nie znalazło się wśród nominowanych. Ponadto wystarczyły bieŜące, zwykłe działania podejmowane przez szkołę w zakresie
edukacji ekonomicznej. To świadczy, Ŝe w tym zakresie
szkoła funkcjonuje prawidłowo i powyŜej przeciętnej.
Na etapie Certyfikacji trzeba uzyskać ponad trzykrotnie więcej punktów. Z tego względu zostały zintensyfikowane działania szkoły. Zacieśniona została współpraca
z wieloma instytucjami, urzędami, przedstawicielami lokalnego biznesu. Uczniowie korzystają ze spotkań i warsztatów organizowanych na terenie szkoły i poza nią. Zajęcia
prowadzą przedstawiciele Mobilnego Centrum Informacji
Zawodowej, Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej, szkół wyŜszych, Urzędu Gminy, Powiatowego Urzędu Pracy, banków, przedstawiciele róŜnych zawodów oraz
przedsiębiorcy. Pozwala to młodzieŜy zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną z praktyką Ŝycia gospodarczego.

Uczniowie w czasie zajęć warsztatowych prowadzonych przez
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku.

Uzyskanie Certyfikatu Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” nie jest proste, ale miejmy nadzieję,
Ŝe ta cięŜka praca zaowocuje sukcesem.
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NIEMIECCY UCZNIOWIE Z HESJI W GĄBINIE

ElŜbieta Błaszczyk
Zastępca Dyrektora Zespołu
Szkół im. St. Staszica w Gąbinie

W lutym 2010r. w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, gościliśmy grupę uczniów ze szkoły
niemieckiej. Nasi goście to przedstawiciele działu
agrarnego Landrat-Gruber-Schule z Dieburga (okolice Darmstadt w Hesji) wraz ze swoimi opiekunami,
panami: Peterem Schäferem - kierownikiem działu
agrarnego i Arnoldem Beckersem - nauczycielem
tejŜe szkoły. Odwiedziło nas 24 chłopców i 4 dziewczęta kształcące się w zawodzie rolnika.
Koordynatorem całego przedsięwzięcia była pani Marzena Sosińska- nauczycielka języka
niemieckiego w naszej szkole. Pani Sosińska współpracę z Panem Schäferem nawiązała w 2002r. Od tego
czasu uczniowie naszej szkoły mieli dwukrotną moŜliwość odwiedzenia Niemiec, a w minionych dniach
my pełniliśmy rolę gospodarza, juŜ po raz drugi.
Ten bardzo krótki pobyt charakteryzował się intensywnym programem. ZaleŜało nam, aby jak najpiękniej zaprezentować szkołę, region, pokazać maleńki
fragment Polski a przy tym poznać i spełnić ich oczekiwania. I wydaje nam się, Ŝe osiągnęliśmy cel.
Podczas pierwszego dnia pobytu naszych
przyjaciół w Polsce skupiliśmy się na zapoznaniu ich
z lokalnym środowiskiem.
Dzięki uprzejmości właścicieli firmy Silopol
Państwa Jolanty i Mirosława Olszewskich z Gąbina,
niemieccy goście mogli poznać specyfikę produkcji
roślinnej i przetwórstwa młynarskiego w naszym regionie. Pani Olszewska opowiadała o swoim gospodarstwie
rolnym, oprowadziła po siedzibie firmy, pokazała park
maszynowy, wspomniała takŜe o detalach architektonicznych budynku, w którym mieści się młyn.

Drugim, Ŝyczliwym dla nas miejscem, które
poznali nasi goście było gospodarstwo rolne Pana
Jerzego Lodzińskiego i jego syna Adama. Panowie
omówili zakres prowadzonej przez siebie działalności,

pokazali maszyny i urządzenia rolnicze, odpowiedzieli
na wiele szczegółowych i dociekliwych pytań przyszłych niemieckich rolników.
Oprócz gospodarstw prywatnych chcieliśmy
takŜe pokazać placówkę państwową i w związku z tym
odwiedziliśmy Stado Ogierów w Łącku. Prezentacji
dokonał sam prezes pan Bolesław Wyszatycki. Omówił
nie tylko historię, strukturę organizacyjną stada, rodzaje
zasiewów, świadczone usługi, ale takŜe wspomniał
o roli placówki w organizacji lokalnych i krajowych
wydarzeń branŜowych, wymieniając te najbardziej kluczowe m.in. skoki młodych koni przez przeszkody.
Po zapoznaniu się z lokalną działalnością
rolniczą nasi goście zwiedzili Muzeum Mazowieckie
w Płocku. Oprócz stałej ekspozycji, mieli moŜliwość
obejrzeć wystawę malarstwa pana Alojzego Balcerzaka pt. „Moje Mazowsze dla Fryderyka Chopina”.
Nie omieszkaliśmy przy tym wspomnieć, iŜ twórca
prezentowanych prac jest Wielkim Przyjacielem
naszej szkoły i jej absolwentem. Przy okazji wystawy
uczniowie Landrat-Gruber-Schule dowiedzieli się,
Ŝe rok 2010 w Polsce jest Rokiem Chopina.
Uwieńczeniem pierwszego dnia pobytu naszych
niemieckich przyjaciół w Polsce, było spotkanie integracyjne w siedzibie szkoły. Gospodarzem spotkania
była nie tylko Pani Danuta Falkowska - Dyrektor Zespołu Szkół, ale takŜe przedstawiciele samorządu powiatowego w osobach: Pana Jana Ciastek - Wicestarosty oraz
Pana Marka Pietrzaka - Dyrektora Wydziału Rolnictwa
i Środowiska.

W imieniu pana Krzysztofa Jadczaka – Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin przybyła Pani Aniela Machała, skarbnik Gminy, która zaprezentowała specyfikę gminy oraz wręczyła pamiątkowe foldery o Gąbinie wydane
w języku niemieckim. Nie zabrakło takŜe Pani Danuty
Grzymały- Przewodniczącej Rady Rodziców. Tym razem rolę tłumaczki pełniła Pani Jolanta śabka, równieŜ
nauczycielka języka niemieckiego w naszej szkole.
Pani Dyrektor po powitaniu gości poprosiła
o zabranie głosu Pana Jana Ciastek, który w imieniu władz powiatowych równieŜ serdecznie powitał
gości, przedstawił działalność powiatu płockiego
a opiekunów uhonorował pamiątkami. W imieniu
gości głos zabrał Pan Peter Schäfer. Wyraził wdzięczność i zachwyt za tak Ŝyczliwe przyjęcie nie tylko
przez uczniów, nauczycieli i dyrekcję szkoły, ale takŜe
władze Powiatu Płockiego i Gminy Gąbin.
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O godz. 10 00 rozpoczęliśmy spotkanie od obejrzenia
prezentacji multimedialnej, która omawiała codzienność „Staszica”, przygotowanej przez uczniów Technikum Informatycznego.
W sali gimnastycznej szkoły przygotowaliśmy
stoiska prezentujące poszczególne kierunki kształcenia
oraz zaprezentowaliśmy to, co jest naszym atutem.

Po słodkim poczęstunku (ciasta własnoręcznie
przygotowane przez naszych uczniów i ich rodziców)
nastąpiły oczekiwane od rana: polsko- niemieckie
rozgrywki sportowe. Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali moc atrakcji: unihokej, siatkówka,
przeciąganie liny itp. Lepszej integracji, jak poprzez
sport, nie moŜna było sobie wyobrazić.
Późną nocą poŜegnaliśmy się, aby rano znów wyruszyć w podróŜ. Tym razem do Warszawy.
Podczas zwiedzania stolicy nasi goście poznali współczesną i zabytkową architekturę miasta, najwaŜniejsze miejsca związane z historią Warszawy,
siedziby władz państwowych, budynki ministerstw
i niektórych ambasad, dłuŜszą chwilę spędziliśmy
na Starym Mieście.
Musieliśmy takŜe znaleźć czas na zakupy.
Ukoronowaniem pobytu uczniów z LandratGruber-Schule w Polsce było wspólne poŜegnalne
ognisko w Koszelówce. Na zakończenie wymieniliśmy upominki. Miło nam było słyszeć wiele ciepłych
słów pod kątem organizacji pobytu i Ŝyczliwego przyjęcia w odwiedzanych miejscach. Zostaliśmy równieŜ
zaproszeni do złoŜenia rewizyty.
W organizację przedsięwzięcia związanego
z przyjęciem przedstawicieli działu agrarnego Landrat-Gruber-Schule z Dieburga zaangaŜowało się wiele osób ze szkoły, Powiatu, UMiG Gąbin oraz lokalnego środowiska. Wszystkim władze szkoły składają
wyrazy wdzięczności i serdeczne podziękowania.
„DRZWI OTWARTE” W ZESPOLE SZKÓŁ
IM. ST. STASZICA W GĄBINIE

Alicja Lodzińska
Nauczyciel
w Zespole Szkół
im. St. Staszica w Gąbinie
W czwartek 25 marca 2010 r. mieliśmy przyjemność gościć uczniów okolicznych gimnazjów. Jak
co roku, w marcu przyjechali do nas uczniowie z Gąbina, Sannik, Dobrzykowa, Szczawina Kościelnego,
Pacyny i Łącka.
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Wystąpiły grupy taneczne, chór szkolny i zespół muzyczny, a takŜe laureaci Szkolnego Przeglądu Kabaretu ze skeczem „Hydraulik”.
Stoiska cieszyły się duŜym zainteresowaniem,
a uczniowie pozyskali wyczerpujące informacje
od swoich starszych kolegów.
Gimnazjaliści stanęli teraz przed trudną decyzją, jaką
szkołę wybrać ?
śyczymy im, aby jak najlepiej wybrali…
ELIMINACJE SZKOLNE MŁODZIEśOWEGO
TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO W ZESPOLE
SZKÓŁ IM. JANA ŚNIADECKIEGO
W WYSZOGRODZIE

Piotr Irzyk
Nauczyciel i inicjator Turnieju

Dnia 9 kwietnia 2010 roku w Zespole Szkół
w Wyszogrodzie odbyły się eliminacje szkolne MłodzieŜowego Turnieju Motoryzacyjnego.
Celem turnieju było:
1. Popularyzowanie wśród młodzieŜy szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy
motoryzacyjnej.
2. Propagowanie kulturalnego i bezpiecznego
zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego.
3. Propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Eliminacje szkolne poprzedzone były eliminacjami klasowymi, które odbyły się dnia 23 marca 2010
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roku i wyłoniły 27 uczniów przystępujących do eliminacji szkolnych.
Na Turniej przybyli zaproszeni goście:
• Michał Boszko - Starosta Płocki
• Teresa Szpakowicz - Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Płocku
• Mariusz Lewicki - Inspektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Płocku
• Krzysztof Buczkowski - W-ce Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku
• asp. Grzegorz Olendrzyński – Funkcjonariusz
Komendy Miejskiej Policji w Płocku
• sier. Dagmara Gorsiak - Funkcjonariusz
Komendy Miejskiej Policji w Płocku
• Kazimierz Przepiórski – Lekarz med. Dyrektor
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicines” w Łubkach Nowych
• Zbigniew Laskowski - Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie
• Sławomir Andrzejewski - Prezes Stowarzyszenia
poszkodowanych w kolizjach i wypadkach drogowych
Turniej składał się z czterech konkurencji:
• test
• rozpoznawanie części pojazdu
• udzielanie pomocy przedmedycznej
• obsługa pojazdu silnikowego.
Zwycięzcami turnieju zostali:
I miejsce – Kamil Nikifor kl. IV TC
II miejsce – Krzysztof Sadowski kl. IIIB
III miejsce – Rafał Kasiński kl. IIIB
Nagrody ufundowali:
1. Starosta Płocki
2. Dyrektor WORD w Płocku
3. Prezes stowarzyszenia poszkodowanych w kolizjach i wypadkach drogowych.

IV. Z GMIN POWIATU PŁOCKIEGO
GMINA BIELSK

Józef Jerzy Rozkosz
Wójt Gminy Bielsk
Urząd Gminy w Bielsku
Plac Wolności 3a,
09-230 Bielsk
Tel. (024) 261 55 05
Fax.(024) 261 51 89
www.bielsk.pl
ugbielsk@poczta.onet.pl

W Gminie Bielsk dzięki przemyślanym i trafnym działaniom udało się zrealizować wiele ambitnych i potrzebnych inwestycji.
W sferze zadań drogowych udało się wybudować łącznie około 22 kilometrów dróg asfaltowych w miejscowościach: Zągoty – Niszczyce, Szewce – Ułtowo, Bielsk ul. 1 go-Maja, Sękowo, Glino,
Tchórz, Leszczyn Szlachecki, Zakrzewo, Umienino,
Rudowo. W samym Bielsku wybudowano wiele ulic
wraz z chodnikami.

Otwarcie drogi w Rudowie.

W obszarze kultury i sportu dokończono budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku, przy
pawilonie sportowym wybudowano w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012” piękny kompleks
boisk sportowych.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się
do realizacji Turnieju, a przede wszystkim składam
serdeczne podziękowania Pani ElŜbiecie Jachimiak
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie za umoŜliwienie realizacji Turnieju.

Otwarcie Boiska ORLIK.
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Na Boisku LKS Zryw Bielsk wybudowano krytą
Trybunę na 100 osób, obecnie w przygotowaniu jest
projekt budowy drugiej trybuny oraz nowej płyty
głównej o nawierzchni naturalnej. Przy Gimnazjum
w Bielsku powstało nowe boisko sportowe do gry
w piłkę noŜną, koszykówkę i piłkę ręczną.
Przeprowadzono wiele imprez kulturalno
– rozrywkowych m.in. X Dni Bielska, DoŜynki Gminne, przeglądy muzyczne, liczne konkursy i imprezy
okolicznościowe. Dofinansowano zakup trzech samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Bielsku,
OSP w Goślicach oraz OSP w Leszczynie Szlacheckim. Zakupiono dla wszystkich jednostek OSP działających na terenie gminy sprzęt bojowy.
W dziedzinie oświaty udało się przeprowadzić wiele inwestycji. W Szkole Podstawowej w Bielsku zostało wymienione całe pokrycie dachowe oraz
w całości została zmieniona instalacja elektryczna,
w roku bieŜącym planowana jest wymiana instalacji
centralnego ogrzewania. Na budynkach Zespołu Szkół
w Zągotach zmieniono pokrycie dachowe. W Szkole
Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim wymieniono
stolarkę okienną. W Zespole Szkół w Zagrobie oraz
w Szkole Podstawowej w Śmiłowie została odnowiona elewacja zewnętrzna.
Została uruchomiona tak bardzo potrzebna
mieszkańcom Gminy Bielsk linia Komunikacji
Miejskiej na trasie Bielsk – Goślice – Płock, wymieniono takŜe w duŜej części wiaty przystankowe.
W samym Bielsku uporządkowano nazewnictwo ulic
i postawiono nowe ich oznakowania.
Obecnie czekamy na ocenę wniosku dotyczącego budowy nowego Przedszkola Samorządowego
w Bielsku, a takŜe na ocenę wniosków złoŜonych
na remont świetlicy w Zągotach i Goślicach. W przygotowaniu jest juŜ kolejny wniosek na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bielsk.
Trwają takŜe prace przy opracowywaniu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Bielsk, Zągoty, Ciachcin, Ciachcin Nowy.

6. Kazimiery i Januarego Śniegockich z Osmolinka
7. Wandy i Kazimierza Zalewskich z Bodzanowa
tradycyjnie jak co roku w Urzędzie Gminy w Bodzanowie odbyła się uroczystość wręczenia medali
„za długoletnie poŜycie małŜeńskie”.
W uroczystości wziął udział Przewodniczący
Rady Gminy w Bodzanowie - Janusz Janowski i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Teresa Grabarczyk,
która w dowód społecznego uznania dla trwałości
małŜeństwa i rodziny w imieniu Wójta Gminy udekorowała Jubilatów medalami „za długoletnie poŜycie
małŜeńskie”. Ten medal- to symbol wierności i miłości małŜeńskiej, to symbol wzajemnego zrozumienia
istoty związku małŜeńskiego, to piękny wzór dla młodych pokoleń wstępujących w związek małŜeński.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni
Starosta Płocki Michał Boszko i Radny Powiatowy
Andrzej Kuliński. Wręczając kaŜdej parze z osobna
list gratulacyjny kierowali ciepłe słowa podkreślając,
Ŝe rodzina jest dziełem Boga - więzią opartą na potrzebie bliskości, rozumieniu osoby kochanej, obdarowywaniu jej swoimi myślami, uczuciami i tym
co posiadamy, Ŝyczyli dobrego zdrowia, radości, spełnienia najskrytszych marzeń i pragnień oraz wszystkiego co zawiera się w słowie „szczęście i miłość”.
Dobre, szczęśliwe i przykładne małŜeństwo
jest wspólną zasługą obydwojga małŜonków, dlatego
teŜ Jubilaci zostali poproszeni aby w paru prostych
słowach podziękowali sobie za te wspólne lata.

GMINA BODZANÓW
Urząd Gminy Bodzanów
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów
tel. ( 024) 260-70-06
fax. ( 024) 260-70-65
e-mail: gmina@bodzanow.pl

Złote Gody w Bodzanowie
Z okazji pięknego Jubileuszu 50-lecia szczęśliwego poŜycia małŜeńskiego Państwa:
1. Genowefy i Alfonsa Tomaszewskich z Reczyna
2. Wiesławy i Stanisława Grabarczyków z Kanigowa
3. Zofii i Stefana Głowińskich z Bodzanowa
4. Marianny i Włodzimierza Popiołków z Chodkowa
5. Krystyny i Tadeusza Bloch z Nowego Miszewa
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śyczeniom i gratulacjom nie było końca, ale
najwaŜniejsze były te aby małŜonkowie doŜyli jeszcze
wielu Jubileuszy w dobrym zdrowiu i serdecznej
opieki osób najbliŜszych, aby Ich Ŝycie było dla najbliŜszych radością, a nie cięŜarem.
Czas uroczystości umilał zespół artystyczny
„Układ KoleŜeński” Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Zarząd Okręgowy w Płocku pod Kierownictwem Pani Hanny Sadeckiej.
Ta uroczystość dzięki występom tego zespołu była
prawdziwym weselem.
Teresa Grabarczyk
Kierownik USC
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MIMO NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW
„ZNOWU NAJLEPSI”

Andrzej Kuliński
Radny Powiatu Płockiego
Gminny Koordynator
do Spraw Kultury i Sportu
Ponad dwa miesiące przed XVIII Finałem
WOŚP wraŜliwi ludzie którzy, rozumieją potrzebę
wspierania chorych dzieci postanowili po raz siedemnasty utworzyć Sztab Gminny WOŚP który za pozwoleniem Wójta – Jarosława Dorobka powstał
przy Urzędzie Gminy w Bodzanowie. Ponad trzydzieści róŜnych organizacji, szkół, stowarzyszeń,
Domów Pomocy Społecznej, Banku i innych organizacji pozarządowych utworzyło Sztab Gminny,
którego działalność wykroczyła poza Gminę Bodzanów. Dołączyły do nas szkoły z terenu Gminy
Bulkowo – Publiczne Gimnazjum z Bulkowa, Publiczne Gimnazjum z Blichowa, Szkoła Podstawowa
z Krubic, Szkoła Podstawowa z Łubek. Ponadto juŜ
po raz drugi dołączyli do Naszego Sztabu uczniowie
z Zespołu Szkół w Ciućkowie, a od siedemnastu juŜ
lat grają z Nami wszystkie placówki oświatowe
z terenu Gminy Bodzanów oraz Domy Pomocy Społecznej z Nowego Miszewa oraz Zakrzewa.
Tematem pierwszego spotkania było wybranie
Szefa Sztabu Gminnego. Jedynym kandydatem był
Radny Powiatu Płockiego Andrzej Kuliński, który
został wybrany po raz siedemnasty. Na spotkaniu
wybrano takŜe Komisję, która zajmuje się liczeniem
pieniędzy zebranych w puszki oraz Komisję zajmującą
się sprzedaŜą pamiątek ofiarowanych przez darczyńców.
Przedstawiciele wszystkich organizacji zadeklarowali swą pomoc w prawidłowym działaniu
Naszego Sztabu. Ustalono, Ŝe Orkiestra grać będzie
w kaŜdej placówce oświatowej na terenie Gminy Bodzanów, ponadto uzgodniono iŜ rozprowadzaniem
„serduszek” zajmą się uczniowie ze szkół biorących
udział w WOŚP pod opieką nauczycieli, rodziców
oraz wyznaczonych członków OSP. Zajęło się tym
128 wolontariuszy, którzy otrzymali ze Sztabu Głównego identyfikatory oraz zaplombowane puszki. Centrum Sztabu Gminnego w czasie XVIII Finału
WOŚP znajdowało się w Szkole Podstawowej
w Bodzanowie, gdzie przygotowano specjalny program artystyczny.
Podczas Finału - 10 stycznia 2010 r. mimo nie
sprzyjającej pogody: wiatru, zimna i śniegu wszyscy
stanęli na wysokości zadania – zarówno wolontariusze, którzy od wczesnych godzinnym porannych przystąpili do swoich obowiązków jak i licznie przybyli
goście. Punktualnie o godzinie 14.00 w Szkole Pod-

stawowej w Bodzanowie rozpoczęła się część rozrywkowa, podczas której czas umilały specjalnie programy artystyczne przygotowane przez Samorządowe Przedszkole, Szkołę Podstawową oraz Publiczne Gimnazjum w Bodzanowie. Ponadto zaproszona takŜe do udziału w XVIII Finale WOŚP młodzieŜ uprawiająca sztuki walki w klubie „THE ONE
TEAM”. Pokaz w którym brali udział mistrzowie
świata, Europy i Polski poprowadził trener Kadry
Narodowej Juniorów oraz załoŜyciel klubu
– Robert Rajewski. Występ oklaskiwany był gromkimi brawami przez wszystkich obecnych.
Zgodnie z programem o godzinie 17.00 nastąpiło oficjalne otwarcie XVIII Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Szef Sztabu Gminnego Andrzej
Kuliński w kilku słowach podziękował wszystkim zaproszonym gościom za przybycie, organizatorom XVIII
Finału WOŚP, wolontariuszom za podjętą inicjatywę
chęci wspierania pomocy, darczyńcom: firmie Bakoma
S.A. za przekazanie 4 tysięcy jogurtów, którymi zostały
obdarowane wszystkie przedszkola, szkoły, Domy Pomocy Społeczne biorące udział w XVIII Finale. Słowa
uznania skierowane były takŜe dla osób, które ofiarowały róŜnego rodzaju przedmioty na sprzedaŜ podczas
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wśród
nich byli: Marszałek Województwa Mazowieckiego
– Adam Struzik, Starosta Płocki Michał Boszko,
Radny Powiatu Członek Akademii Mistrzów Sportu
Mistrzów śycia – Andrzej Kuliński, Senator RP
– Eryk Smulewicz, Dyrektor Delegatury – Piotr Zgorzelski, Prezes Stowarzyszenia – Artur Kras, Dyrektor Liceum Plastycznego w Płocku – Małgorzata
Mroczkowska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
– Barbara Stańska-Mackiewicz, Twoja Gmina – Jerzy Malicki, Stowarzyszenie Polska Liga KickBoxingu – Marcin Kęsy, Tadeusz Kopczyński, Dariusz Kluge - Prezes Płockiego Okręgowego Związku
Piłki NoŜnej w Płocku, Artysta Malarz – Andrzej
Tomaszewski, plastyk – Danuta Pęcherzewska, Stanisław Wojtiuk, Dyrektor PCPR w Płocku Małgorzata Lewandowska, Mieczysław Józwiak Magda
Winosławska, Tadeusz Kopczyński, Ewelina Lemanowicz, Alicja Wiercioch, Monika Maron-Kozicińska, Krzysztof Grochulski, Maja Wojnarowska,
Jolanta Fabisiak, ElŜbieta i Zbigniew Kubiccy.
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Podczas otwarcia głos zabrał Wójt Gminy
Bodzanów, który serdecznie podziękował wszystkim
darczyńcom oraz wolontariuszom za gest serca i poświęcenie.
Największe słowa uznania naleŜą się Wójtowi
Gminy Bodzanów, który ufundował dla najlepszych
19 wolontariuszy zegarki marki PERFEKT oraz plecaki turystyczne. Oddzielne podziękowania naleŜą się
takŜe dla wszystkich dyrektorów oraz opiekunów
szkół i organizacji, które postanowiły wspierać
tą piękną idee. Bardzo serdecznie dziękuję pani Bogusławie Bartczak oraz kucharkom za przygotowanie
posiłku, pani Luizie Wierzbińskiej, która zaprosiła
na kolację do Dworku w Borowicach cały Sztab
Gminny jednocześnie pokrywając całkowicie koszta.
XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy dla wszystkich organizatorów przeszedł juŜ
do historii. Dobrze spełniona powinność przyniosła
kaŜdemu satysfakcję, Ŝe udało się im zebrać rekordową kwotę, która będzie małą „cegiełką” przyczyniającą się do poprawy zdrowia dzieci dotkniętych chorobą
onkologiczną. KaŜdy rozumie Ŝe ratując jedno Ŝycie
to jakby uratować cały świat.

Serdecznie dziękuje zespołowi Diament z Sochaczewa za piękny koncert oraz zespołowi Rewers
za wspaniała dyskotekę.
Sztab Gminny w Bodzanowie zebrał 25 798,37 zł
z czego:
• 18 255,25 zł ze zbiórki do puszek
• 5 535,00 zł ze sprzedaŜy pamiątek
• 2 008,12 zł z dobrowolnych wpłat na koncert
Ponadto przekazano takŜe jogurty za sumę 4 810,11 zł.
W Gminie Bodzanów zebrano 21 433,39 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca 2,98 zł.
W Gminie Bulkowo 6 040,31 zł: 0,98 zł na jednego
mieszkańca, a w Mieście i Gminie Wyszogród
3 134,78 zł: 0,41 zł na mieszkańca.
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GMINA DROBIN

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

W Drobinie od 2007 roku
funkcjonuje Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Działania podejmowane przez jednostkę mają
na celu zaspokojenie potrzeb
mieszkańców Miasta i Gminy
w zakresie kultury fizycznej i rekreacji. Od początku
funkcjonowania Ośrodka moŜna korzystać z wymiarowej hali widowiskowo-sportowej, siłowni oraz stadionu wielofunkcyjnego. Miejski Ośrodek współpracuje ze szkołami, klubami i stowarzyszeniami działającymi na terenie Miasta i Gminy Drobin.
Na terenie Ośrodka odbywają się zawody i turnieje
róŜnego szczebla, począwszy od zawodów gminnych
do międzynarodowych.

III Międzynarodowy Turniej im. Andrzeja Szymańskiego.

Jedną z ciekawszych imprez jest organizowany przy
współpracy SKiS Pegaz oraz firmy Olewnik Międzynarodowy Turniej Piłki NoŜnej im. Andrzeja Szymańskiego. Ubiegłoroczny turniej wygrała druŜyna Polonii
Warszawa, pokonując w meczu finałowym ŁKS Łódź.
Coroczne inicjatywy to m.in. Turniej Piłki Siatkowej
MęŜczyzn o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, Turniej Piłki NoŜnej o Puchar Burmistrza, Turniej Tenisa Stołowego Amatorów, Zimowe Ogólnopolskie Turnieje Piłki NoŜnej Halowej Roczników
1995-1998 Pegaz Cup, Turniej Piłki NoŜnej Chłopców
o Puchar Dyrektora MOSiR czy teŜ Międzyszkolne
Igrzyska Lekkoatletyczne, Turniej Tańca Towarzyskiego.
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Kurs Samoobrony II0.
Zdjęcia – archiwum MOSiR
I Międzyszkolne Igrzyska Lekkoatletyczne (bieg na 60 m Dziewcząt).

W ubiegłym i bieŜącym roku w Drobinie
odbyły się Turnieje Piłki NoŜnej Seniorów oraz Juniorów LZS o Puchar Starosty Płockiego.
Na bieŜąco Ośrodek prowadzi rozgrywki czterech lig.
W lutym zakończyła się halowa liga piłki
noŜnej pięcioosobowej, w której rozgrywkach brało
udział dziesięć druŜyn.
Aktualnie gimnazjaliści szkół gminnych rozgrywają
ostatnie mecze w lidze stworzonej specjalnie dla nich.
Zainteresowanie halową piłką noŜną wykazują takŜe
chłopcy ze wszystkich szkół podstawowych z terenu
naszej gminy. Z myślą o nich w marcu odbędą się
pierwsze mecze. Chcąc podnieść aktywność sportową
dziewcząt, zorganizowana została liga siatkarskich
czwórek.

Chcąc utrzymać wysoki poziom podejmowanych
działań, MOSiR kontynuuje przedsięwzięcia rozpoczęte
i stara się nakłonić lokalną społeczność do zwiększenia
zainteresowania róŜnymi dyscyplinami sportu.
Podobnie pręŜnie działają kluby sportowe
z naszego miasta, które w swoich ligach zajmują czołowe miejsca. SKiS Pegaz, podopieczni trenera
Krzysztofa Tsaflińskiego są liderami po rundzie
jesiennej a ich celem jest awans do ligi mazowieckiej.
Ich młodsi koledzy robią ogromne postępy wygrywając turniej za turniejem, trener Daniel Sawicki moŜe
być z nich dumny. Nasi seniorzy LKS Skry Drobin
równieŜ prezentują się bardzo dobrze i po jesiennej
rundzie zajmują drugie miejsce w lidze okręgowej.
Trzecie miejsce ze stratą jednego punktu do lidera
zajmują rezerwy Skry grające w A klasie. Miejsce
piąte z szansą na wyŜsze zajmują juniorzy Skry, którzy na pewno będą walczyć do końca.
GMINA GĄBIN

Krzysztof Jadczak
Burmistrz Miasta i Gminy
Gąbin
Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
ul. Stary Rynek 16
09-530 Gąbin
tel. (024) 267-41-50
024)
e-mail: urzad-sekretariat@gabin.pl

„Z początkiem wiosny ruszył Orlik 2012 w Gąbinie”
Liga halowa seniorów.

Ubiegły rok był okresem pręŜnej działalności
jednostki. Oprócz wyŜej wymienionych zawodów
i turniejów odbył się: kurs tańca towarzyskiego, kursy
samoobrony pierwszego i drugiego stopnia, festyn
sportowo-rekreacyjny z okazji Dni Drobina.

Zakończyła się budowa kompleksu boisk
sportowych w Gąbinie. Projekt realizowany był
w ramach przedsięwzięcia „Moje Boisko Orlik
– 2012”, który zakłada wybudowanie nowoczesnych,
bezpiecznych, ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych. Wniosek Miasta i Gminy Gąbin
o dofinansowanie złoŜony w marcu ubiegłego roku,
dotyczący kompleksu sportowego „MOJE BOISKO
– ORLIK 2012” zlokalizowanego Gąbin, ul. Aleja
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Jana Pawła II 12, zakwalifikował się do realizacji
w ramach wspomnianego programu.
W zakres prac wchodziło: budowa boiska
do piłki noŜnej, budowa boiska wielofunkcyjnego
do koszykówki i piłki siatkowej, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię, spełniającą kryteria parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf
(dostępnych na FIFA.com), wykonanie ogrodzenia
boisk oraz całego kompleksu, oświetlenia, zaplecza
sanitarno – szatniowego, przyłączy infrastruktury
technicznej.
W ramach dodatkowych prac została zlecona przebudowa drogi wewnętrznej umoŜliwiającej bezpośredni
dojazd do obiektu oraz wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Głównym celem zrealizowanego zadania
było udostępnienie dzieciom, młodzieŜy i dorosłym
nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego,
podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności sportowych oraz wskaźnika zdrowotności mieszkańców. Wybudowany obiekt będzie ogólnodostępny.
Na obiekcie prowadzone będą zajęcia przez wykwalifikowanego trenera – animatora sportu.
Największy wkład finansowy w realizację zadania pochodził z budŜetu Miasta i Gminy Gąbin (452 000 zł),
przy udziale środków budŜetu państwa (333 000 zł)
i budŜetu Województwa Mazowieckiego (333 000 zł).
Konieczne było równieŜ wykonanie dodatkowych prac
nieobjętych projektem.
21 kwietnia zostało zaplanowane uroczyste otwarcie
kompleksu boisk sportowych w ramach którego odbędą się turnieje i zawody sportowe.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Samorząd Miasta i Gminy Gąbin realizuje inwestycję prozdrowotną pn. „Przebudowa budynku
Przychodni Zdrowia w Gąbinie”. Kompletny remont
budynku NZOZ Remedium, pozwoli w bardzo dobrych warunkach prowadzić podstawową opiekę
zdrowotną oraz realizować kontrakty z Mazowiecką
Kasą Chorych w zakresie opieki specjalistycznej
tj.: neurologii, laryngologii, okulistyki, dermatologii,
ginekologii. Gruntownie zmodernizowana przychodnia, w skład której wejdą m.in. gabinet zabiegowy,
gabinet pielęgniarki opieki środowiskowej, gabinet
pielęgniarki szkolnej, gabinet połoŜnej, pracownia
USG, gabinet szczepień, gabinet pielęgniarki opieki
długoterminowej, archiwum itp. pozwoli w znacznym
stopniu poprawić warunki opieki zdrowotnej na terenie Miasta i Gminy.
Rozbudowa, przebudowa i zmiana konstrukcji dachu
budynku przedszkola i szkoły podstawowej w miejscowości Dobrzyków wraz ze stołówką i zapleczem
socjalnym
Zadanie obejmuje: rozbudowę budynku przedszkola o dodatkową powierzchnię, budowę bloku Ŝy-
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wieniowego z kuchnią i stołówkami oraz przebudowę
konstrukcji dachu celem zagospodarowania poddasza
na funkcje dydaktyczne dla szkoły podstawowej
i gimnazjum.
W dniu 9 kwietnia 2009 roku rozstrzygnięto przetarg
na realizację zadania, wartość wybranej oferty wynosi
1.398.395,00 złotych, wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „BUDGOST” Sp. z.o.o Gostynin ul. Bierzewicka 62.
Termin rozpoczęcia inwestycji – maj 2009 r.,
przewidywany termin ukończenia – grudzień 2010 r.
Aktualnie wykonany jest stan surowy, zamknięty
przedszkola, przebudowana konstrukcja dachowa
i trwają prace wewnętrzne.

GMINA NOWY DUNINÓW

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

Szkoła dobrych praktyk – Wójt Gminy Nowy
Duninów o współpracy.
śe współpraca popłaca, o tym samorządowcy
z gminy Nowy Duninów wiedzą. Z korzyścią dla
mieszkańców potrafią współpracować z niejedną
instytucją. Z takiego załoŜenia warto wyjść, jeśli chodzi o dobro społeczności, do której się naleŜy. KaŜdy
działając dla jej poŜytku, działa tym samym na poŜytek własny. Połączenie zaś sił i środków oznacza
najczęściej pomyślny finał przedsięwzięcia.
Związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, etc. swoje działania kierują do społeczności
lokalnych. Samorząd wspiera te organizacje zarówno
merytorycznie, jak i finansowo. O ile wsparcie merytoryczne nie wymaga pisanych umów (choć przypomnieć naleŜy, Ŝe zgodnie z wymogami prawa, w określonym zakresie wspólnych działań takie istnieją), tak
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wsparcie finansowe ze strony samorządu wymaga
zastosowania obowiązujących reguł.
Tak jak samorząd pozyskuje środki z zewnątrz
na realizację róŜnych projektów w ramach ogłaszanych konkursów, tak teŜ sam je organizuje. W drodze
konkursu np. powierza zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Ochrona zabytków, to zadanie własne gminy. Dlatego teŜ w budŜecie, w miarę moŜliwości zabezpieczane są środki na ten cel. I chociaŜ moŜliwości
te nie są ciągle większe, obie parafie (parafia Nowy
Duniów i Soczewka) od 2007 roku korzystają w tym
zakresie z dotacji celowych. W sumie przez 3 lata
pozyskały łącznie na renowację zabytków z budŜetu gminy po 15 tys. zł.

Obiekty będące własnością parafii czy to
w Soczewce, czy w Nowym Duninowie odwiedzane
są nie tylko przez mieszkańców gminy Nowy Duninów, ale takŜe turystów, którzy pragną z bliska przyjrzeć się zabytkom architektury sakralnej. A skoro
zaleŜy nam na wzmoŜonym ruchu turystycznym, innej
drogi nie ma jak wspólnymi siłami zadbać o to,
by turyści, takŜe za kilka lat, mieli co zwiedzać.
Poczucie bezpieczeństwa. Na nim budujemy
własne dobre samopoczucie. Strach, niepokój, poczucie zagroŜenia są przyczyną wielu chorób somatycznych. Tyle teorii. Praktycznie rzecz ujmując kaŜdy
z nas odczuł dyskomfort z powodów wymienionych
powyŜej.
W palecie zadań własnych gminy zapisano
takŜe zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Współpraca w tym zakresie z policją normowana prawem to jedno, dwa to poszerzenie
jej w miarę posiadanych sił i środków poza wymagane
minimum, przy zachowaniu którego, gdyby wspomnieć niedawną przeszłość, dziś nie byłoby np.
w gminie Nowy Duninów posterunku policji.

Budowa chodnika wokół kościoła parafialnego w Soczewce.

Dotacje celowe to jednak tylko wycinek wspólnie
podejmowanych inicjatyw. Rok miniony i bieŜący
to przede wszystkim budowa chodników na cmentarzu
parafialnym w Nowym Duninowie oraz wokół kościoła i na cmentarzu parafialnym w Soczewce. Z budŜetu
gminy Nowy Duninów nie wydatkowano na ten cel
środków, ale zapewniono fachowe wykonanie prac.
PołoŜenie kostki w miejscu głównych alejek dało
wspaniały efekt w Nowym Duninowie. W Soczewce
prace jeszcze trwają, ale juŜ dziś ułoŜona kostka granitowa wygląda imponująco.
Dobra współpraca Wójta Gminy Nowy Duninów i Rady Gminy z Proboszczami obu Parafii
i Wspólnotami Parafialnymi trwa od dawna. Nie są
to pierwsze inwestycje realizowane wspólnymi siłami.
Wszystkim bowiem zaleŜy (a przynajmniej powinno),
niezaleŜnie od wyznawanego światopoglądu, by nasze
dziedzictwo kulturowe nie pozostawało bez opieki,
by przepiękne zabytki architektury tworzone wielkim
wysiłkiem naszych przodków pozostawały w dobrej
kondycji. To one przypominają nam dzień po dniu,
skąd jesteśmy i dokąd zmierzać powinniśmy.

Suzuki Grand Vitara – samochód zakupiony w 2008 r. na potrzeby
policji w Nowym Duninowie. Ponad 1/3 wartości samochodu
sfinansowała gmina. Pozostałą część sfinansowała Komenda
Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Kryzys gospodarczy, nie ominął takŜe tego środowiska. Drastycznie spadły nakłady na bieŜące wydatki związane z utrzymaniem szczególnie małych
placówek, takich jak w Nowym Duninowie. Dlatego
teŜ w ramach współpracy z Komendą Wojewódzką
Policji w Radomiu samorząd gminy w miarę moŜliwości wspiera funkcjonowanie posterunku w Nowym
Duninowie. Wyrazem wieloletniej dobrej współpracy
z Policją, takŜe w zakresie poprawy bezpieczeństwa
publicznego są odznaczenia przyznane Wójtowi Gminy Nowy Duninów: w 2005 roku odznaczony przez
Ministra Spraw Wewnętrznych Brązowym Medalem
Zasługi dla Policji; w 2007 roku NiezaleŜny Samo-
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rządny Związek Zawodowy Policjantów przyznał
Wójtowi Gminy Nowy Duninów Odznakę Honorową.
Bez odznaczeń dla samorządowców z gminy
Nowy Duninów, ale nie mniejszymi efektami i poŜytkiem dla mieszkańców gminy trwa nieprzerwanie
współpraca z Przedstawicielami instytucji, które
w granicach administracyjnych gminy posiadają swoje
własności, takie jak drogi i tereny leśne. Wypracowane porozumienia z Zarządcami tych terenów w zakresie utrzymania czystości procentują. KaŜdy ma swoje
zadanie w tym zakresie. Samorządowi i mieszkańcom
gminy zaleŜy najbardziej na utrzymaniu czystości
i porządku. Stąd inicjatywa współpracy w tym zakresie z nadleśnictwami i zarządami dróg.
Trzeba być wysokiej klasy menadŜerem by
z 700 tys. budŜetu inwestycyjnego, jakim dysponuje
Samorząd Gminy podejmować się realizacji wielomilionowych inwestycji. Nie jest to zadanie łatwe.
W sukurs przychodzą jednak sprawdzeni partnerzy.
Przybywa infrastruktury, z której korzystają na
co dzień mieszkańcy, a której powstanie jest świadectwem współpracy samorządu gminy z Marszałkiem
Województwa Mazowieckiego, powiatem płockim
czy GDDKiA w Warszawie.

Wizyta Radnych Rady Powiatu Płockiego na drogach powiatowych w gminie Nowy Duninów.

Bezpieczne piesze ciągi komunikacyjne przyległe
do drogi krajowej czy zmodernizowane drogi powiatowe to wspólne dzieło. Na realizacji takich inwestycji zaleŜy społecznościom lokalnym. Mieszkańcy
Lipianek o dzisiejszy kształt swojego głównego szlaku
komunikacyjnego będącego pod zarządem powiatu
zabiegali od bardzo wielu lat. Znaleźli wielu sprzymierzeńców, a ich wyjątkowa postawa zjednała
im przyjaciół. Droga powstała, mimo, Ŝe „ich” Radny
powiatowy nie wyraził na to przyzwolenia głosując
przeciw podjęciu przez Radę Powiatu uchwały
w sprawie wydania obligacji na budowę i modernizację dróg powiatowych, w tym drogi w Lipiankach i drogi Popłacin – Brwilno.
Jest wiele sfer Ŝycia codziennego, wiele płaszczyzn w granicach, których samorząd gminy podejmuje mniej lub bardziej sformalizowane, ale efektywne
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formy współpracy. Sport, turystyka to kolejne obszary, w których współpraca z jest wręcz wymagana. Tak
naprawdę jednak samorząd gminy Nowy Duninów
buduje bezpieczną, lepszą przyszłość społeczności
lokalnej, przede wszystkim i bez przymusu, na współdziałaniu z kaŜdym, kto zechce podejmować wspólne
działania, byle byłyby one korzystne dla mieszkańców
pięknie połoŜonej, wyjątkowej w powiecie płockim
gminy Nowy Duninów.
*

*

*

*

*

Sprostowanie do artykułu Pana Henryka Kamińskiego opublikowanego w Biuletynie Samorządowym „Powiat Płocki” Nr 42

1. Budowa chodnika na cmentarzu parafialnym
pw. św. Mikołaja w Nowym Duninowie
Podczas spotkania zorganizowanego jesienią
2008 r. przez ks. Adama Łacha proboszcza parafii
pw. św. Mikołaja w Nowym Duninowie przedstawiciele Honorowego Komitetu Budowy Obelisku
„ku czci walczących o wolną Polskę” wystąpili
z prośbą do Wójta Gminy Nowy Duninów oraz Przewodniczącego Rady Gminy o wsparcie przez samorząd inicjatywy budowy chodnika na cmentarzu parafialnym. Propozycja ta poparta została argumentami
w postaci niewystarczających środków finansowych
(15 tys. zł.), którymi dysponuje Komitet, a które wystarczą tylko na zakup kostki typu polbruk. Wójt gminy wspierany przez przedstawiciela Rady Gminy
zadeklarował wykonanie całego chodnika (główna
alejka wzdłuŜ cmentarza) wiosną 2009 roku. Pod warunkiem jednak, Ŝe nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności uniemoŜliwiające przystąpienie samorządu
gminy Nowy Duninów do projektu. Podczas spotkania
ustalono, Ŝe wspólnota parafialna, tj. Proboszcz parafii
zakupi obrzeŜa, cement, piasek i Ŝwir.
Wiosną 2009 roku pracownicy Urzędu Gminy
przystąpili do budowy chodnika, co stanowiło wkład
samorządu gminy Nowy Duninów w realizację projektu. Niebagatelny, jeśli wziąć pod uwagę, Ŝe przy okazji podobnych przedsięwzięć koszt robocizny (w przybliŜeniu) liczy się na równi z wartością uŜytych materiałów.
Głównym koordynatorem projektu zakończonego jesienią 2009 roku ze strony parafii był
ks. mgr Adam Łach, ze strony Urzędu Gminy Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Pan
Krzysztof Piłatowicz, którzy na co dzień wraz z pracownikami Urzędu Gminy realizowali projekt.
W tym miejscu samorząd gminy Nowy Duninów pragnie gorąco podziękować proboszczowi
parafii Duninów
za owocną współpracę.
Ks. mgr Adam Łach udowodnił niejednokrotnie,
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iŜ potrafi jednoczyć ludzi w słusznej sprawie. TakŜe
tym razem umiejętnie pokierował projektem wykorzystując potencjał tak samorządu gminy Nowy Duninów, jak i społeczności lokalnej, w tym Honorowego
Komitetu.
2. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Zarząd Ochotniczej StraŜy PoŜarnej
w Nowym Duninowie złoŜył w 2006 roku wnioski
o dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego do następujących instytucji:
• Zarząd Główny Związku Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych RP,
• Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.,
• Samorząd Gminy Nowy Duninów.
W tym samym roku podmioty wskazane wyŜej przekazały Zarządowi OSP w Nowym Duninowie dotacje
celowe na zakup wspominanego samochodu:
• Zarząd Główny Związku Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych RP – dotacja w kwocie 50 tys. zł.,
• Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. – dotacja
prewencyjna w kwocie 50 tys. zł.,
• Samorząd Gminy Nowy Duninów (uchwała
Rady Gminy z dnia 8 września 2006 roku)
– 25 800 zł.,
• Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. – 2 600 zł.
Łączna wartość samochodu wyniosła 128 400,00 zł.
Dodatkowo samorząd gminy Nowy Duninów
poniósł koszty czynności organizacyjnych związanych
z zakupem samochodu w kwocie 4 880,00 zł.
W grudniu 2006 roku Państwowa StraŜ PoŜarna w Płocku wprowadziła do podziału bojowego lekki
samochód ratownictwa technicznego (drogowego)
SLRT marki Ford Transit Van naleŜący do Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Nowym Duninowie.
Jak wynika z powyŜszego ani Honorowy
Komitet Budowy Grobu Obelisku, ani Ŝaden inny
Honorowy Komitet czy organizacja społeczna nie
doposaŜyły OSP w Nowym Duninowie w lekki
samochód bojowy. Jedyny bowiem, jakim OSP
w Nowym Duninowie dysponuje to wspomniany Ford
Transit Van.
Z powaŜaniem
w imieniu samorządu Gminy Nowy Duninów
Andrzej Pietrzak

Mirosław Krysiak

Przewodniczący Rady
Gminy Nowy Duninów

Wójt Gminy
Nowy Duninów

V. SYLWETKI

Małgorzata Purcelewska
Radna Powiatu Płockiego

Praca w samorządzie nie jest mi obcą. W latach 1994-1998 byłam radną w Gminie Brudzeń DuŜy.
Był to dla mnie bardzo burzliwy i pracowity
okres w Ŝyciu. Wiele się wówczas nauczyłam, czytałam przepisy prawa, szczegółowo poznawałam kaŜdą
sferę działalności samorządu gminnego. Wychowana
w duchu odpowiedzialności i praworządności traktowałam swoją funkcję jako jedno z najwaŜniejszych
Ŝyciowych wyzwań. TakŜe samo traktuję obecną swoją rolę w samorządzie powiatowym i wierzę, Ŝe nie
zawiodę zaufania wyborców z terenu Gminy Stara
Biała i Brudzeń DuŜy, jak równieŜ wielkiego mojego
poprzednika śp. Tadeusza Woźniaka.
Moim Ŝyciowym mottem jest bardzo prosta
sekwencja „Ŝyj tak, by innym było z tobą dobrze”.
Codziennie sobie o tym przypominam i koryguję to co
w moim postępowaniu moŜe być złe lub czynić źle.
Doceniam wartość dialogu, przedmiotową wymianę
zdań i poglądów, jestem otwarta na krytykę, z małym
zastrzeŜeniem, Ŝe kaŜde z wymienionych elementów
przebiega z zachowaniem poszanowania godności
i indywidualności drugiego człowieka. Szanuję ludzi,
którzy potrafią przyznać się do błędów i przeprosić
za nie. UwaŜam wszak, Ŝe błądzić jest rzeczą ludzką
i tylko ci się nie mylą co nic nie robią. Miło wspominam moją pierwszą sesję w powiecie, która przebiegała w atmosferze szacunku dla drugiego człowieka
i jego prawa do wypowiadania swoich myśli. Zadania
stojące przed samorządem powiatowym są bardzo
bliskie kaŜdemu człowiekowi, bo są to między innymi: oświata; pomoc psychologiczno-pedagogiczna;
pomoc społeczna, w szczególności pomoc rodzinom
pozostającym w trudnej sytuacji finansowej, zdrowotnej; opieka nad dziećmi pozostawionymi przez biologicznych rodziców, lub osieroconych; utrzymanie
dróg, ochrona środowiska. Wśród wymienionych,
widać jak bardzo wspierają i dostrzegają kaŜdego
człowieka, zatem jak wielka odpowiedzialność przed
decydentami, w tym przypadku radnymi, by ukierunkować wszystkie działania na uzyskanie jak najwyŜ-
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szych efektów. Praca w samorządzie, to spłata długu
zaufania publicznego wobec konkretnych ludzi – wyborców. I nie wystarczy powiedzieć, tak będę, czy
chcę czynić dobrze, ja muszę czynić dobrze, w zgodzie z literą prawa i własnym sumieniem.
W rozpoczętej przeze mnie kadencji i wraz
z początkiem nowego roku kalendarzowego Ŝyczę
wszystkim radnym powiatu płockiego, owocnej i skutecznej realizacji przyjętych zamierzeń, jak najmniej
trudności i kłopotów w ich realizacji i by gospodarowanie pieniędzmi podatnika zawsze znajdowało
słuszne, mądre i ekonomiczne uzasadnienie.

ny dar pozyskiwania przyjaciół, do grona których
zalicza się nasz samorząd powiatowy.
Jesteśmy dumni, Ŝe tak godnie reprezentowała nas w Sejmie.
Janina Fetlińska

VI. OSTATNIE POśEGNANIE
Tragedia pod Smoleńskim niebem wyrwała
z naszego Ŝycia dwie parlamentarzystki reprezentujące
w Sejmie i Senacie Ziemię Płocką. Wybrały się
w podróŜ, by między innymi w naszym imieniu oddać
pokłon pomordowanym Polakom w 70. rocznicę kaźni
katyńskiej.
Zginęły nieopodal katyńskiego lasu, miejsca
pamięci, które na zawsze pozostanie dla nas, Polaków
najtragiczniejszą kartą z naszej nowoŜytnej historii.

Jolanta Szymanek-Deresz

Od początku swojej działalności w bieŜącej kadencji Senatu RP wielokrotnie odwiedzała
nasz powiat. Uczestniczyła w wielu naszych
przedsięwzięciach patriotycznych, samorządowych i kulturalnych. Poznaliśmy Ją jako osobę
bardzo wraŜliwą na sprawy społeczne, szczególnie związane ze zdrowiem i kultywowaniem pamięci oraz martyrologii na Mazowszu.
Była postacią niezwykle Ŝyczliwą i ciepłą, otwartą
na sprawy ludzkie.
Lubiła do nas przyjeŜdŜać, o czym wielokrotnie
zapewniała chwaląc nasze samorządowe władze
za wzorowe przygotowanie uroczystości i gościnność.
Wieczna pamięć Wam
i Wieczne Odpoczywanie.

Prawdziwa dama polskiego parlamentaryzmu. Piękna, mądra i elokwentna, zawsze wspaniale przygotowana do swoich wystąpień. Zawsze
zaskakiwała nas ogromną wiedzą na temat problemów trapiących Ziemię Płocką. Jej wiedza
była świadectwem licznych rozmów z naszymi
mieszkańcami i prób rozwiązywania ich trosk.
Swoją elegancją, serdecznością a zarazem
skromnością budziła wśród naszych mieszkańców
szacunek i zaufanie. Posiadała nieczęsto spotyka-
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Jedna z ostatnich wizyt naszych Parlamentarzystek w powiecie płockim. Uroczystość 70. rocznicy Bitwy nad Bzurą w Wyszogrodzie.
16 września 2009 r.
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SPOTKANIE OPŁATKOWE W STAROSTWIE
POWIAT PŁOCKI

22 grudnia 2009 r.

Starosta Płocki Michał Boszko z Wicestarostą Janem Ciastek oraz Sekretarzem Powiatu Tomaszem Kępczyńskim
złoŜyli Ŝyczenia z okazji Świąt BoŜego Narodzenia pracownikom samorządowym Powiatu.
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