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INWESTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ POWIATU
BIULETYN SAMORZĄDOWY

Zgodnie z zawartym porozumieniem Starosty Płockiego Piotra Zgorzelskiego z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem Dom Pomocy
Społecznej w Brwilnie otrzymał ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4,5 mln zł na remont i rozbudowę.

Wyremontowana po powodzi 2010 r. droga powiatowa nr 2981W Nowosiadło Wiączemin Polski w ramach przyznanych przez MSWiA dotacji na usuwanie
klęsk żywiołowych.

Starosta Płocki Piotr Zgorzelski z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych
Marcinem Błaszczykiem podczas wizji stanu remontu dróg powiatowych.
sierpień 2011 r.

Konwent Powiatów Woj. Mazowieckiego pod kierunkiem Przewodniczącego
PiotraStrona
Zgorzelskiego,
nr 2 Starosty Płockiego w Lucieniu w dniach 15-16.09.2011 r.

Otwarcie 5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Bulkowo-Góra. (od lewej):
Gabriel Graczyk – Wójt Gminy Bulkowo, Piotr Zgorzelski – Starosta Płocki,
radni powiatu Tomasz Skorupski, Wiesław Woźniak, Tomasz Duda – członek
Zarządu Powiatu, Marcin Błaszczyk – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

Wyremontowana droga powiatowa nr 6915W Wymyśle PolskieNowosiadło ze środków rządowych na usuwanie klęsk żywiołowych.

Obrady Konwentu Powiatów Woj. Mazowieckiego
na przełomie2011
czerwca
WRZESIEŃ
i lipca br. zaszczycił swoją obecnością Wicepremier Waldemar Pawlak,
Minister Gospodarki.
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Szanowni Państwo
Drodzy Czytelnicy,
Czytelnicy,

Korzystając z okazji edycji kolejnego Numeru naszego samorządowego
Kwartalnika, pragnę serdecznie podziękować Państwu za liczny udział
w Dożynkach Płockich, zorganizowanych w tym roku wspólnie z Prezydentem
Miasta Płocka.
Przywołując cytat jednego z lokalnych mediów i opinię uczestników,
był to w istocie „strzał w dziesiątkę”. Piękna, słoneczna pogoda, bogaty program
imprez, równomiernie realizowany w kilku punktach miasta, a nadto udział delegacji
gmin powiatu płockiego, wielu sołectw i wspólnot parafialnych oraz powiatów
ościennych wpłynęły na frekwencyjny sukces naszego przedsięwzięcia.
Tradycyjny przemarsz ulicami Płocka imponującego korowodu dożynkowego
sprawił, że nasze Święto Chleba było barwne strojami ludowymi i wieńcami pięknie
dekorowanymi kłosami zbóż, owocami, warzywami i ziołami zebranymi
z życiodajnej , mazowieckiej ziemi.
Dziś po Dożynkach Płockich pozostało jedynie miłe wspomnienie oraz album
fotografii, a przed nami kolejne wybory parlamentarne. To ważna chwila w naszym
życiu i szansa na dokonanie własnego wyboru i uczestniczenia w umacnianiu
demokratycznego państwa.
Idźmy zatem, 9 października do urn, by mieć swój zaangażowany udział
w procesie powierzania mandatu tym, którym ufamy i wierzymy, że potrafią
przyczynić się do rozwoju drogiej nam Ziemi Płockiej i Północnego Mazowsza.
Z życzliwością i należnym szacunkiem

Starosta Płocki
Piotr Zgorzelski
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I. O POWIECIE
UDZIELONE ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU

Adam Sierocki
Przewodniczący Rady
Powiatu w Płocku

Mili Czytelnicy, tym razem pozwolę sobie
zrelacjonować działania Rady Powiatu prowadzone
na przełomie II i III kwartału bieżącego roku.
Program VI sesji Rada Powiatu, która odbyła się
29 czerwca zdominowała problematyka absolutoryjna.
Tegoroczne postępowanie absolutoryjne odnosiło się
do wykonania budżetu uchwalonego przez Radę Powiatu
minionej kadencji i realizowanego tak naprawdę przez
trzy składy osobowe Zarządu.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium Rada Powiatu
zobowiązana była zapoznać się: ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu powiatu, sprawozdaniem finansowym Powiatu, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia Powiatu, a także stanowiskiem
Komisji Rewizyjnej oraz opinią RIO o wniosku Komisji w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu. Wymienione dokumenty szczegółowo analizowały
wszystkie stałe Komisje Rady Powiatu. Komisje
te pozytywnie oceniły wykonanie budżetu, a wiodąca
w tej dziedzinie Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium
Zarządowi Powiatu za 2010 rok.

W ocenie Rady Powiatu, zresztą zbieżnej z pozytywną
opinią RIO, budżet 2010 roku został zrealizowany
prawidłowo, o czym świadczą procentowe wskaźniki
wykonania planu dochodów (100,5%) i wydatków
(98,2%). Zarząd Powiatu zrealizował wszystkie zaplanowane zadania w układzie rzeczowym oraz wprowadził do realizacji szereg nowych zadań w związku
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z pozyskaniem dodatkowo ponad 43 mln zł z różnych
dostępnych źródeł budżetowych i pozabudżetowych.
Po raz pierwszy budżet przekroczył 100 mln zł. Pozyskane środki przeznaczone zostały przede wszystkim
na drogi powiatowe (29,9%) oraz finansowanie zadań
pomocy społecznej (26,3%) i oświaty (20,4%).

Jednomyślność Rady Powiatu w głosowaniu za udzieleniem absolutorium przyjęta została przez uczestników
obrad jako wyraz rozwagi i obiektywizmu Rady w ocenie pracy Zarządu Powiatu i właściwe skwitowanie realizacji budżetu i prowadzonej polityki finansowoekonomicznej w minionym roku. Pomyślne wykonanie
budżetu znalazło swoje potwierdzenie także w realizacji
zadań wynikających z „Kierunków działania Zarządu
Powiatu”, które w 2010 roku odnosiły się przede wszystkim do aktywizacji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów
wiejskich z uwzględnieniem działań na rzecz ochrony
środowiska i przyrody, przeciwdziałania bezrobociu,
poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, wzbogacania
oferty edukacyjnej, kulturalnej i sportowej, a także
poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
W przyjętej przez Radę informacji wymienionych zostało szereg dokonań i projektów inwestycyjnych finansowanych głównie ze środków unijnych (Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego).
Podczas sesji czerwcowej Rada Powiatu uchwaliła również nowe programy działania w zakresie: promocji
zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony
zdrowia psychicznego, zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
„Powiatowy program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2011-2014” ma na
celu dalsze ograniczanie bezrobocia utrzymującego się
na terenie powiatu wciąż na wysokim poziomie (17,2%)
oraz stworzenie podstaw efektywnej polityki społecznogospodarczej, a także poprawę jakości kapitału ludzkiego
i zwiększenie spójności społecznej. Osiągnięcie tego
zamierzenia planowane jest poprzez podniesienie jakości
usług świadczonych na rzecz bezrobotnych, tworzenie
warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do za-
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trudniania osób oraz rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Przewidywane efekty powinny przyczynić
się do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy osób
bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, grup narażonych na wykluczenie społeczne, a także zwiększenia
konkurencyjności małych i średnich firm.
„Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego”
zakłada realizację do 2015 roku działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, a także zapewnienie osobom chorym wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych
do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Program ma za zadanie zapobiegać wykluczeniu społecznemu chorych, kształtować wśród mieszkańców postawę zrozumienia i akceptacji osób dotkniętych kryzysem
psychicznym, a także wskazywać tym osobom i ich
najbliższym gdzie mogą szukać pomocy.
Program „Bezpieczny Powiat Płocki” na lata 2011-2015
przewiduje kontynuację zadań w zakresie zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego prowadzonych w latach 20062010. Wskazuje na kompleksowe i zdecydowane działania ograniczające zjawiska i zachowania budzące powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Realizowany
przy właściwej diagnozie zagrożeń i oczekiwań społecznych skutecznie przyczyni się do kształtowania bezpieczeństwa rozumianego jako dobro wspólne.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że efektywność
uchwalonych programów zależy od współpracy wielu
instytucji, od nakładu pracy osób bezpośrednio odpowiedzialnych za ich prawidłowe wdrożenie, a przede
wszystkim odpowiednich środków finansowych, których mam nadzieję nie zabraknie w budżecie powiatu.
Rada Powiatu przyjęła także sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami za lata 2009-2010,
z którego wynika, że w powiecie płockim następuje
powolna, ale systematyczna poprawa w gospodarowaniu
odpadami. Jesteśmy zgodni, że należy kontynuować
wytyczone zadnia poprzez podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia selektywnego zbierania i odzysku odpadów ulegających biodegradacji, odpadów
niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów
komunalnych oraz podnoszenia poziomu świadomości
ekologicznej społeczeństwa. Dla kontynuowania tych
celów niezbędne są wspólne działania gmin związane
z tworzeniem regionalnych zakładów zagospodarowania
odpadów, spełniających kryteria nowoczesnej techniki
oraz utworzenie Płockiego Regionalnego Obszaru
Gospodarowania Odpadami.
Poza tym w formie uchwały Rada Powiatu
zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów, aby w ramach
prezydencji polskiej w Unii Europejskiej za jeden z priorytetów uznana została kwestia rolnictwa, a w szczególności wyrównania poziomu dopłat rolniczych dla Polski.
Uznaliśmy, że nie wolno dopuścić, aby dyskryminacja

polskich rolników w stosunku do rolników państw
tzw. starej Unii trwała nadal w tak ogromnym wymiarze.
Przy nierównych dopłatach i wzrastających szybko kosztach produkcji polscy rolnicy nie będą w stanie sprostać
konkurencji i rolnictwo nasze zagrożone będzie upadkiem, taka sytuacja zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu państwa. Za podjęciem przedmiotowej uchwały
przemawiało i to, że powiat płocki jest regionem w dużej
mierze rolniczym, w którym sprawy wsi i rolnictwa mają
istotne znaczenie gospodarcze i społeczne.
Uchwała nasza spotkała się z pozytywnym odzewem
ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Oprócz podziękowania za zaangażowanie się w trwającą
obecnie na forum Unii Europejskiej debatę na temat
reformy Wspólnej Polityki Rolnej oraz włączenie się w
proces formułowania priorytetów otrzymaliśmy, wzorem innych samorządów, zapewnienie, że postulaty
nasze znalazły odzwierciedlenie w opracowanych priorytetach Polski na czas prezydencji. Mianowicie kwestie
rolnictwa i obszarów wiejskich w związku z kluczową
rolą, jaką odgrywają w zapewnieniu obywatelom europejskim bezpieczeństwa żywnościowego, ujęte zostały
w ramach priorytetu „Bezpieczna Europa- żywność,
energia, obronność”. Zadaniem Polski będzie rozpoczęcie dyskusji nad propozycjami legislacyjnymi Komisji
Europejskiej w zakresie systemu płatności bezpośrednich, rozwoju obszarów wiejskich regulacji rynków
rolnych oraz stworzenie podstaw do wypracowania
wspólnego stanowiska przez państwa członkowskie,
a także prowadzenie skutecznych negocjacji pomiędzy
Radą i Parlamentem Europejskim przez kolejne państwa
obecnej prezydencji grupowej (Danię, Cypr). Kluczową
sprawą jest określenie podstaw dla osiągnięcia porozumienia w sprawie nowego systemu płatności bezpośrednich opartego na obiektywnych, a nie jak dotychczas, na
historycznych kryteriach. Równie istotne są prace nad
porozumieniem dotyczącym II filara WPR, który określa
politykę strukturalną, mającą na celu wyrównywanie
warunków rozwoju i zapewnienie odpowiedniego poziomu życia mieszkańcom wsi. Kolejne ważne kwestie
polskiej prezydencji dotyczą rozwoju odnawialnych
źródeł energii na obszarach wiejskich, przyszłości runku
mleka i przetworów mlecznych, prac nad pakietem legislacyjnym dotyczącym jakości produktów rolnych
i uproszczenie WPR. Wspólna Polityka Rolna powinna
wspierać rozwój silnego, konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa europejskiego, tak by w sposób efektywny wykorzystać potencjał rolnictwa i obszarów wiejskich oraz zapewnić im trwały rozwój społecznoekonomiczny. Intencją Polski jest, aby nadać instrumentom WPR taki kształt, który umożliwi realizację polskich postulatów zawartych w Stanowisku Rządu do
komunikatu Komisji z dn. 4 lutego 2011 r. w sprawie
WPR do 2020r. tj.: sprostać wyzwaniom przyszłości
związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz
aspektami terytorialnymi. Ministerstwo Rolnictwa
Strona nr 7

BIULETYN SAMORZĄDOWY
i Rozwoju Wsi wskazuje też na priorytetowe cele i działania, jakie będą realizowane do 2020r. w ramach „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa”. Założeniem tej Strategii jest, aby obszary wiejskie
stały się atrakcyjnym miejscem pracy, zamieszkania,
wypoczynku i prowadzenia działalności gospodarczej
o charakterze rolniczym i pozarolniczym. Mają temu
służyć działania wpisujące się w zakres pięciu celów
szczegółowych:
1) wzrost jakości kapitału ludzkiego, zatrudnienia
i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
2) poprawa warunków życia na obszarach wiejskich
oraz poprawa ich dostępności przestrzennej,
3) bezpieczeństwo żywnościowe,
4) wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego,
5) ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
na obszarach wiejskich.
Zgodnie z zapisami Strategii polskie rolnictwo wymaga
przemian, które pozwolą wdrożyć model wielofunkcyjności oraz kontynuować model rolnictwa oparty na gospodarstwach rodzinnych mających szczególne znaczenie środowiskowe i społeczne.

Szczególnie miło jest mi poinformować Państwa, że sesja Rady Powiatu była również okazją do
uhonorowania bohaterskiego mieszkańca Drwał, który
w kwietniu br. uratował życie 16-letniej dziewczynie.
Bez wahania ruszył na pomoc tonącej i z narażeniem
własnego zdrowia i życia wyciągnął ją z nurtów Wisły.
Tym bohaterem jest Pan Mirosław Matusiak, któremu
raz jeszcze w imieniu samorządu powiatowego dziękuję
za tak heroiczny czyn i gratuluję wielkiej odwagi i bezinteresowności.
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Z kolei okres wakacyjny spowodował koncentrację naszych działań w Komisjach Rady Powiatu,
a te swoje zainteresowania skierowały na:
• promocję walorów turystycznych,
• przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego (nabór na rok szkolny 2011/2012, inwestycje, remonty),
• gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
• bezpieczeństwo na drogach gminnych i powiatowych,
• wnioski i spostrzeżenia z kontroli przedsiębiorców
prowadzących transport drogowy,
• realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych,
• stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
• działalność Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego.
NIEKTÓRE UCHWAŁY RADY POWIATU

Podjęte w dniu 29 czerwca 2011 r.
• uchwała nr 58/VI/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok,
• uchwała nr 59/VI/2011 w sprawie udzielenia Zarządowi
Powiatu w Płocku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok,
• uchwała nr 61/VI/2011 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej,
• uchwała nr 62/VI/2011 zmieniająca uchwałę nr 47/V/2011
z dnia 30 marca 2011r. Rady Powiatu w Płocku w sprawie
określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2011 na rehabilitację zawodową i społeczną
osób niepełnosprawnych w powiecie płockim,
• uchwała nr 63/VI/2011 w sprawie ustalenia zasad udzielania, rozliczania oraz zakresu kontroli wykorzystania dotacji
przyznawanej w 2011 r. przez Powiat Płocki niepublicznym
szkołom i placówkom zlokalizowanym na terenie powiatu,
• uchwała nr 64/VI/2011 w sprawie ustalenia wysokości
opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów,
• uchwała nr 65/VI/2011 w sprawie przyjęcia do realizacji
,,Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2011 – 2014’’,
• uchwała nr 66/VI/2011 w sprawie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
• uchwała nr 67/VI/2011 w sprawie przyjęcia Programu
zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat
Płocki” na lata 2011- 2015,
• uchwała nr 68/VI/2011 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami w powiecie
płockim za lata 2009-2010 ”,
• uchwała nr 69/VI/2011 w sprawie uznania rolnictwa
za priorytet Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej
i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski,
• uchwała nr 72/VI/2011 w sprawie wyrażenia zgody
na przeniesienie w drodze darowizny mienia Powiatu
Płockiego na rzecz Gminy Bulkowo.
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ZARZĄD POWIATU ROZLICZYŁ SIĘ Z KIERUNKÓW
DZIAŁANIA ZA 2010 ROK

Piotr Zgorzelski
Starosta Płocki

Zadania wynikające przyjętych bloków tematycznych poddawane były okresowym ocenom. Informacja z pełnej realizacji zadań była przedstawiona
na sesji czerwcowej. Na szczególną uwagę zasługują
następujące obszary naszego działania:
1. Aktywizacja wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o środki unijne
Złożyliśmy 6 projektów inwestycyjnych na kwotę
16,8 mln zł. Pozytywną ocenę i dofinansowanie
uzyskały 4 projekty; tj.
• przebudowa drogi powiatowej Płock – Zągoty
– Bonisław o długości 4,632 km – wykonany,
• przebudowa drogi powiatowej Gąbin-Wymyśle
Polskie o długości 5,746 km - wykonany,
• przebudowa szkolnych obiektów sportowych
przy Zespole Szkół w Gąbinie - wykonany,
• rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie
– projekt ten został pozytywnie oceniony
i zakwalifikowany do dofinansowania.
Pozostałe projekty inwestycyjne dotyczyły następujących zadań:
• termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminach Bielsk i Bulkowo oraz obiektach
szkolnych i domach pomocy społecznej powiatu
w Gąbinie, Górach i Goślicach.
Całkowita wartość projektu wynosi 3,481 mln zł,
w tym udział budżetu Powiatu - 2,63 mln zł.,
• instalacji kolektorów słonecznych i urządzeń solarnych w pięciu domach pomocy społecznej
na terenie powiatu płockiego.
Wartość projektu wyniosła 2,93 mln zł, w tym
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego - 1,9 mln zł.
Ze środków unijnych finansowany jest projekt
INARMA „Operacyjne zarządzanie kryzysem wylewowym w skali ponadregionalnej, w którym uczestniczą:
Polska, Włochy, Węgry, Austria i Niemcy. Projekt ten
uwzględnia przede wszystkim zdarzenia ekstremalne
takie jak powodzie czy susze.
Ostatni raport został rozpatrzony i przyjęty
przez Radę Powiatu w czerwcu 2011 r. W I kwartale
2010 roku został opracowany raport z wykonania
„Programu ochrony środowiska wraz z planem
gospodarki odpadami w powiecie płockim do 2010
roku”, Stanowił on podstawę do opracowania nowego
„Programu ochrony środowiska na lata 2011

– 2015”, który został przyjęty przez Radę Powiatu
we wrześniu 2010 roku.
2. Prospołeczna działalność Zarządu.
Liczba bezrobotnych na koniec 2010 roku wyniosła
7241 osób, co stanowi 19,2 procentową stopę bezrobocia.
W ramach poszczególnych programów zorganizowaliśmy 259 miejsc pracy społecznie użytecznych
i interwencyjnych, 1484 staży, dla 349 osób udzielono pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 389 szkoleń dla bezrobotnych, a także 817 miejsc pracy w ramach robót publicznych.
W 2010 roku dysponowaliśmy kwotą w wysokości
31.802.500 zł na realizację subsydiowanych programów rynku pracy z tego:
w ramach „algorytmu” - 17.783.500 zł,
w ramach rezerwy Ministra Pracy i Polityki
Społecznej na realizację programów:
• zwiększających aktywność zawodową osób
w wieku 45/50 plus – 1.990.800 zł,
• zwiększających aktywność zawodową osób
w wieku do 30 lat – 3.000.000 zł,
• związanego z aktywizacją zawodową osób
bezrobotnych na terenach objętych klęskami
żywiołowymi – 2.591.800 zł,
• na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy – 985.200 zł,
• związanych z rozwojem małej i średniej
przedsiębiorczości – 1.140.700 zł.
w ramach rezerwy Ministra na realizację projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
– Poddziałanie 6.1.3 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – 4.310.500 zł.
Ponadto w ramach rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy środki w wysokości
1.385.400 zł na realizację zadań określonych
w ustawie z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem
skutków powodzi z 2010 roku (roboty publiczne
dla rolników).
Liczbę miejsc stworzonych w ramach poszczególnych programów rynku pracy w 2010 roku przedstawia poniższa tabela.
Nazwa
programu

Lp.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Prace interwencyjne
Prace społecznie użyteczne
Staże
Jednorazowe środki dla osób
bezrobotnych
na
podjęcie
działalności gospodarczej
Szkolenia
Refundacja kosztów doposażenia i
wyposażenia stanowisk pracy
Roboty publiczne

Miejsca
w ramach
programów
-ogółem

z tego:
Algorytm
(środki polskie

50
209
1 484

50
209
1 304

z tego:
EFS
PO KL
(środki
unijne)
180

349

208

141

389

306

83

65

65

-

817

817 (w tym 315
miejsc z Programu

-

„Powódź 2010”)

Razem

3 363

2 959

404
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Dane statystyczne świadczą o znacznym
wpływie na rozwój lokalny miejsc pracy tworzonych
przy naszym współudziale. O dużym oddziaływaniu
na kształtowanie lokalnego popytu na pracę, refundowanych form zatrudnienia, świadczy ponad 50 %
udział ofert subsydiowanych w ogóle ofert wpływających z terenu powiatu płockiego przez ostatnie 10 lat.
Ogółem w 2010 roku do Powiatowego Urzędu
Pracy wpłynęło 5 013 ofert pracy, w tym 1 602 miejsca stażu i 298 miejsc prac społecznie użytecznych
oraz 871 miejsc robót publicznych.
W ramach walki z bezrobociem oraz aktywnego wspierania osób poszukujących dodatkowego źródła dochodu w roku 2010 za środki finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiat
Płocki aktywnie uczestniczył jako partner projektowy
w realizacji trzech projektów szkoleniowych kierowanych do bezrobotnych i rolników poszukujących dodatkowego źródła dochodu:
• „Nowe kwalifikacje – Twoją szansą na rynku pracy”.
• „Zawody dla rynku pracy”.
• „Nowy zawód – szansą na lepsze jutro”.
W ramach tych szkoleń nowe kwalifikacje
zdobyło 495 osób.
Ponadto byliśmy inicjatorami i współuczestnikami
wszelkiego rodzaju przedsięwzięć ożywienia lokalnego.
Były to zarówno inicjatywy o charakterze incydentalnym, jak również o charakterze stałym. Można tu wymienić m.in.: ,,Targi Edukacyjne”, ,,Płockie Targi Pracy
Osób Niepełnosprawnych” – IV edycja, ,,Wakacyjna
Giełda Pracy”, ,,XV Płockie Targi Pracy”.
Dążymy do świadczenia swych usług na odpowiednim poziomie jakości i w sposób najlepiej odpowiadający indywidualnym potrzebom naszych klientów. W tym celu w roku 2008 wprowadziliśmy standardy usług rynku pracy. Ich wprowadzenie sprowadzało się m.in. do zapewnienia odpowiedniej kadry
i infrastruktury technicznej.
W zakresie realizacji Powiatowego Programu
działania na rzecz osób niepełnosprawnych stworzyliśmy sprawnie działający system informacyjny.
Na stronach internetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie promowaliśmy aktywność społeczną i twórczość osób niepełnosprawnych. Organizowaliśmy spotkania z ośrodkami pomocy społecznej
i organizacjami pozarządowymi, których celem było
poszukiwanie optymalnych sposobów rozwiązywania
problemów osób niepełnosprawnych.
W
ramach
projektu
systemowego
pn.: „Aktywna integracja w powiecie płockim”,
organizowaliśmy spotkania i imprezy integracyjne
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Niepełnosprawne dzieci i młodzież z terenu
powiatu, posiadające orzeczenia i opinie z poradni
psychologiczno – pedagogicznych objęte zostały zajęciami specjalistycznymi w placówkach oświatowych.
Ośrodki Pomocy Społecznej: w Staroźrebach, Drobinie, Radzanowie, Brudzeniu Dużym, Wyszogrodzie,
Starej Białej, Małej Wsi, Słupnie i Bodzanowie dzięki
zakupionym ze środków PFRON samochodom świadczyły usługi przewozowe dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli.
Na stronach internetowych PCPR oraz domów
pomocy społecznej rozpowszechniane były programy
edukacyjne PFRON oraz inne informacje umożliwiające zdobywanie wykształcenia.
W ramach ww. projektu systemowego umożliwiono 5 osobom niepełnosprawnym udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe.
Ze środków PFRON otrzymaliśmy dofinansowanie na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 241.266 zł na potrzeby
195 osób niepełnosprawnych, w tym 58 dla dzieci i młodzieży. Zorganizowaliśmy zabiegi rehabilitacyjne dla
35 osób.
Prowadziliśmy Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną, która bezpłatnie świadczyła usługi dla
mieszkańców powiatu płockiego, zwłaszcza dla niepełnosprawnych dzieci.
Zatrudniony w domach pomocy społecznej
personel systematycznie podnosił swoje kwalifikacje.
Liczba pracowników posiadających wykształcenie
wyższe stanowiła 30 % ogółu zatrudnionych, a 182
pracowników brało udział w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach i kursach resortowych.
Domy pomocy społecznej naszego powiatu spełniają określone przepisami standardy świadczonych usług,
co potwierdzają decyzje wydane przez Wojewodę Mazowieckiego, zezwalające na stałe prowadzenia placówek.
Mimo osiągnięcia wymaganych standardów,
wykonywaliśmy szereg prac modernizacyjnych,
remontowych oraz inwestycyjnych mających na celu
poprawę Warunków życia pensjonariuszy.
Ze środków PFRON oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji naszego projektu systemowego dofinansowano 162 osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom turnusy rehabilitacyjne na łączną kwotę 99.109 zł.
W 2010 r. dofinansowano ze środków PFRON
12 imprez sportowo–kulturalno–rekreacyjno-turystycznych na łączną kwotę 33.653 zł organizowanych przez
stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, w których
łącznie wzięło udział 1846 osób, w tym 386 dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej. Dofinansowano również
22 osobom niepełnosprawnym do likwidacji barier archi-
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tektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
na łączną kwotę 79.550 zł.
W zakresie edukacji młodzieży ponadgimnazjalnej samorząd powiatu kontynuował działania zmierzające do podnoszenia poziomu nauczania i uzyskiwania coraz lepszych jej wyników. Dane statystyczne
potwierdzają, że zwiększył się w powiecie procentowy
wskaźnik osób z wyższym wykształceniem z 1,5%
do 3,26% oraz ze średnim z 3,1% do 15,2%.
Priorytetowym zadaniem było wyrównywanie
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących
z obszarów wiejskich i małych miast, a także z rodzin
najuboższych i środowisk zmarginalizowanych.
Podjęcie przez władze samorządowe decyzji
włączenia szkół w Ciućkowie do Zespołu Szkół im. Jana
Śniadeckiego w Wyszogrodzie przyniosło oczekiwane
efekty. Uczęszczający uczniowie do szkoły w Ciućkowie
korzystają obecnie z bazy lokalowej szkoły w Wyszogrodzie: sali gimnastycznej, pracowni przedmiotowych, jak
również z nowoczesnej Miejsko Gminnej Hali Sportowej
w Wyszogrodzie.
Rozszerzona została oferta edukacyjna o nowe
typy szkół oraz kierunki kształcenia oraz uległa znacznej poprawie organizacja pracy. Działania te przyczyniły się do znacznego zwiększenia naboru do Zespołu
Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.
Rada i Zarząd Powiatu swoje działania kompetencyjne głównie kierowały na kontynuację modernizacji bazy lokalowej szkół i ich wyposażenie,
podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli
i kadry zarządzającej szkołami.
W 2010 roku realizowano następujące
zadania inwestycyjno – remontowe:
• przebudowę szkolnych obiektów sportowych
w Zespole Szkół w Gąbinie za 2,9 mln złotych,
w tym 2,4 mln zł. ze środków unijnych
Powstał nowoczesny w pełni wyposażony kompleks
boisk sportowych z nowym, znacznie szerszym zakresem funkcji sportowych, które są wykorzystane
w realizacji programu nauczania wychowania fizycznego, prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, rozgrywania
turniejów międzyszkolnych oraz organizowania imprez sportowych o zasięgu ponadlokalnym.
Nowo otwarte obiekty służą nie tyko młodzieży szkolnej, ale również mieszkańcom miasta i gminy Gąbin.
• termomodernizację budynku głównego Szkoły
w Gąbinie za 458 tys. zł oraz remont za 347 tys. zł.
Ponadto zakupiono meble i sprzęt za prawie 60 tys. zł.
• modernizację budynków Zespołu Szkół oraz
zagospodarowanie
terenu
wokół
szkoły
w Wyszogrodzie i Ciućkowie oraz wyposażenie
sal lekcyjnych w sprzęt audiowizualny za łączna
kwotę 454,5 tys. zł.
Dofinansowywaliśmy z budżetu powiatu różne
formy doskonalenia zawodowego umożliwiające nau-

czycielom zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji
jak również poszerzenie wiadomości z nauczanego
przedmiotu. Szczególnie wspieraliśmy nauczycieli języków obcych, fizyki oraz oligofrenopedagogiki.
Dzięki właściwemu kształtowaniu polityki kadrowej
posiadamy nauczycieli o wysokich kwalifikacjach,
potrafiących sprostać nowym wyzwaniom stawianym
przez rynek pracy. Awans zawodowy zatrudnionych
240 nauczycieli przedstawia się następująco:
• nauczyciel dyplomowany
- 104,
• nauczyciel mianowany
- 66,
• nauczyciel kontraktowy
- 57,
• nauczyciel stażysta
- 9,
• nauczyciel bez stopnia
- 4.
W lipcu 2010 r. współorganizowaliśmy z Zespołem Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku dwutygodniowy pobyt dzieci i młodzieży z Białorusi umożliwiając zwiedzanie Mazowsza oraz miejsc kultu religijnego.
Odbyło się w szkołach powiatu płockiego szereg imprez i konkursów w tym między innymi XVI
Powiatowa Edycja Konkursu Wiedzy o Samorządzie
Terytorialnym i Historii Mazowsza.
Wspólnie z ośrodkami kultury, fundacjami
i stowarzyszeniami regionalnymi tworzone były warunki do aktywnego uczestnictwa w różnych formach
działalności artystycznej, kulturalnej i sportowej,
głównie dzieci i młodzieży.
3. Podejmowanie dalszych działań zmierzających
do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie, w tym bezpieczeństwa na drogach
powiatowych
Realizacja zadań zawartych w „Programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – Bezpieczny
Powiat Płocki” dotyczyła przede wszystkim: zapewnienia bezpieczeństwa w czasie ferii i wakacji, organizowania współpracy z harcerstwem, z organizatorami
wypoczynku zimowego, zapobieganiu zjawiskom
patologicznym w miejscach zamieszkania i wypoczynku, a także współpracy z Kuratorium Oświaty
w zakresie bezpieczeństwa dzikich lodowisk, parków,
miejsc masowej rozrywki. Ponadto zwalczaniu narkomanii, alkoholizmu, rozbojów i kradzieży jak również pozostawiania dzieci bez opieki dorosłych. Prowadzono również działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego, ochrony przeciwpożarowej, a także zabezpieczenie osób bezdomnych przed
zamarznięciem w okresie zimy. Szerokie spektrum
działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego
wymagało stałej współpracy i współdziałania wszystkich realizatorów, w tym powiatowych służb, inspekcji i straży z organami władzy państwowej i samorządowej. Potwierdzeniem tego była powódź w 2010
roku podczas której wszystkie organy, służby i jedStrona nr 11
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nostki organizacyjne z ogromnym zaangażowaniem
realizowały swoje zadania oraz podejmowały przedsięwzięcia w celu zminimalizowania kosztów moralnych i materialnych, jakie ponieśli mieszkańcy naszego powiatu. Otrzymaliśmy 300 tys. zł. na usuwanie
skutków powodzi w powiecie od sąsiednich samorządów powiatowych, gminnych oraz firm.
Realizując zaplanowane na 2010 rok zadania
na drogach powiatowych mieliśmy na uwadze poprawę bezpieczeństwa dla użytkowników naszych dróg.
Łącznie na zadania realizowane w 2010 roku
pozyskano środki finansowe w kwocie 17 727 639 zł.,
z czego:
• 7 067 028 zł pochodziło z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III
„Regionalny System Transportowy” Działanie
3.1 „Infrastruktura Drogowa” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w tym na:
przebudowę drogi powiatowej Nr 5201W Płock
– Zągoty – Bonisław na odcinku o długości
4,632 km w kwocie 4.169.442 zł.
Razem koszt inwestycji - 5 199 977 zł.
modernizację drogi powiatowej nr 2983W
Gąbin – Wymyśle Polskie na odcinku
o długości 5,746 km w kwocie 2 897 586 zł.
Razem koszt inwestycji - 3 589 919 zł.
• 5 526 601 zł. z dotacji w ramach podziału środków
na usuwanie klęsk żywiołowych dla zadań polegających na remoncie lub odbudowie infrastruktury
technicznej zniszczonych w wyniku powodzi
w tym na:
remont
drogi
powiatowej
nr
2980W
Nowosiadło - Troszyn Polski na odcinku
o długości 6,526 km w kwocie 2.346.608 zł.
Razem koszt inwestycji - 2.377.266 zł.
remont drogi powiatowej nr 5206W Płock
- Dobrzyków na odcinku o długości 3,161 km
w kwocie 993.294 zł.
Razem koszt inwestycji - 993.294 zł.
remont drogi powiatowej nr 2979W Borki –
Troszyn Polski na odcinku o długości 3,893
km w kwocie 864.800 zł.
Razem koszt inwestycji - 888.436 zł.
remont drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle
Polskie – Nowosiadło – Piotrkówek - Iłów na
odcinku o długości 6 km w kwocie 998.400 zł.
Razem koszt inwestycji - 1.057 877 zł.
remont drogi powiatowej nr 2981 W
Nowosiadło – Wiączemin Polski na odcinku
o długości 2,373 km w kwocie 323.500 zł.
Razem koszt inwestycji - 393.109 zł.
• 2.461.124,00 zł pozyskano z Gmin: Bielsk, Łąck,
Staroźreby, Wyszogród, w tym na:
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przebudowę drogi powiatowej nr 2924W
Bulkowo-Góra na odcinku od km 4+810 do km
11+369 z wyłączeniem mostu na rzece Płonka
w m. Rogowo w km 8+280 gminy Staroźreby
w kwocie 1.101.142 zł.
Razem koszt inwestycji 4.404.570 zł.
remont
drogi
powiatowej
nr
2992W
Chmielewo-Bolino-Garwolewo na odcinku
o długości 0,710 km gminy Wyszogród
w kwocie 93.326 zł.
Razem koszt inwestycji 272.144 zł.
przebudowę drogi powiatowej nr 2963W Kępa
Polska-Podgórze-Rakowo-Wyszogród na odcinku o długości 1,883 km dofinansowanie
gminy Wyszogród wyniosło 406.673 zł.
Razem koszt inwestycji - 813.347 zł.
remont odcinka drogi powiatowej nr 2997W
Dębsk-Giżyno na odcinku o długości 1429 km,
dofinansowanie gminy Gminy Bielsk - 177.524 zł.
Razem koszt inwestycji - 355.050 zł.
przebudowę drogi powiatowej nr 2974W
– w ulicy Kolejowej w Łącku na odcinku
o długości 0,847 km wraz z siecią kanalizacji
deszczowej dofinansowanie gminy Łąck
- 682.459 zł.
Razem koszt inwestycji - 1.364.920 zł.
2.202.285 zł pozyskane z budżetu Państwa
w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011 na przebudowę drogi
powiatowej nr 2924W Bulkowo-Góra na odcinku
od km 4+810 do km 11+369 z wyłączeniem mostu
na rzece Płonka w m. Rogowo w km 8+280.
127.600 zł pozyskane z rezerwy subwencji ogólnej
zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST44824/174/2010 z dnia 18 marca 2010 roku, w tym:
98.800 zł. na przebudowę mostu, w ciągu drogi
powiatowej nr 2939W Rogozino-BiałkowoSzczytno w km 3+876 (nad rzeką Słupianką)
w miejscowości Białkowo, gmina Radzanowo.
Razem koszt inwestycji: 197.693 zł.
28.800 zł. na przebudowę drogi powiatowej
nr 2974W – ulicy Kolejowej w Łącku;
45.000 zł pozyskane z terenowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi
powiatowej nr 2992W Chmielewo-BolinoGarwolewo;
298.000 zł pozyskano z niżej wymienionych źródeł
dla powiatu płockiego na usuwanie skutków
powodzi w tym:
200.000 zł – Starostwo Powiatowe w Pruszkowie,
10.000 zł – Starostwo Powiatowe w Zambrowie,
25.000 zł – Starostwo Powiatowe w Chełmnie,
10.000 zł – Starostwo Powiatowe w Przasnyszu,
3.000 zł – Starostwo Powiatowe w Strzelcach
Opolskich,
WRZESIEŃ 2011

POWIAT PŁOCKI
10.000 zł – Urząd Miasta Sochaczew
10.000 zł – Starostwo Powiatowe w Makowie
Mazowieckim,
15.000 zł – Starostwo Powiatowe w Płońsku,
15.000 zł – ELEWARR Spółka z o. o.
w Warszawie.
Przekazano kwotę: 700.000 zł Gminie Słupno
w ramach porozumienia na przebudowę drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno
długości 1,447 km.
W 2010 została wykonana przez gminę Stara
Biała droga powiatowa nr 2907W Wyszyna - Ulaszewo na odcinku o długości 0,785 km.
Łączna długość odcinków dróg powiatowych wykonanych w 2010 roku wynosi: 59,404 km,
z czego na odcinku 7,380 km nastąpiła zmiana
z nawierzchni gruntowej/żwirowej na nawierzchnię
bitumiczną.
W 2010 r. zakupiono 2 samochody ciężarowo
– osobowe marki Citroen model Jumper – łączny koszt
wyniósł 172.020 zł.
Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano
1,56 mln złotych, natomiast na wszystkie zadania
w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych
wydatkowano 3 469 971 zł. Ponadto zakupiono
w 2010 roku 2 samochody ciężarowo-osobowe marki
Citroen dla Zarządu Dróg za kwotę 172 tys. zł.
Ze względu na powódź był to szczególny rok dla
władz samorządowych powiatu w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa.

POMAGAMY OSOBOM BEZROBOTNYM 45 LAT
W ZNALEZIENIU ZATRUDNIENIA

Iwona Sierocka
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy

W lipcu 2011 roku Powiat Płocki otrzymał
środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu zwiększającego aktywność zawodową bezrobotnych w wieku 45/50 Plus
w kwocie 1 194.800,00
Głównym celem Programu jest stworzenie warunków i szans na zatrudnienie 270 osób bezrobotnych
powyżej 45 roku życia z terenu powiatu płockiego.
Trzeba zaznaczyć, iż główną barierą i czynnikiem zasadniczo dyskryminującym osoby z omawianej
grupy na rynku pracy jest wiek i szereg powiązanych
z nim negatywnych stereotypów dotyczących efek-

tywności pracy, które zniechęcają pracodawców do
zatrudniania osób powyżej 45 roku życia. Pracodawcy
bardzo często uważają, że zaawansowany wiek wiąże
się z obniżeniem zdolności do pracy, mniejszą elastycznością, nasileniem postaw roszczeniowych,
a przede wszystkim częstszą zachorowalnością.
Przyczyn trudnej sytuacji osób starszych
na rynku pracy należy również upatrywać w niskim
poziomie wykształcenia, które jest kluczowym czynnikiem w procesie „wypychania” tej grupy osób
z rynku pracy oraz jest bardzo często główną przyczyną indywidualnych decyzji o wycofaniu się z życia
zawodowego.
Barierę stanowi również nieumiejętność odnalezienia się na współczesnym rynku pracy oraz lęk
związany z powszechnością wykorzystania przez pracodawców nowych technologii, a co za tym idzie także
pojawienia się nowych wymagań, którym trudno będzie sprostać. Problemy mają zwłaszcza te osoby,
które związane były zawodowo z jednym miejscem
zatrudnienia, co powoduje iż nie posiadają oni doświadczenia w poszukiwaniu zatrudnienia, gdyż dotychczas nie stanęli przed koniecznością zmiany pracy.
Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, iż osoby
powyżej 45 roku życia częściej niż inne grupy wiekowe charakteryzują się doświadczeniem zawodowym
nieadekwatnym do potrzeb pracodawców tj. w zawodach, na które nie występuje obecnie zapotrzebowanie
na współczesnym rynku pracy.
Biorąc pod uwagę, iż na niski poziom aktywności zawodowej ma wpływ ogólna sytuacja na rynku
pracy oraz utrzymujące się wysokie bezrobocie. Trudne warunki gospodarowania i wysokie koszty pracy
powodują, iż pracodawcy poszukując oszczędności,
tworzą niewiele nowych miejsc pracy i poszukują
tańszych rozwiązań, jakimi jest zatrudnienie młodych
ludzi lub właśnie skorzystanie z refundacji Urzędu
Pracy.
Dlatego bardzo ważne jest ułatwienie tym
osobom powrotu na rynek pracy poprzez angażowanie
środków Funduszu Pracy.
Program zakłada przede wszystkim ułatwienie
osobom bezrobotnym z tej grupy wiekowej, które
obecnie są poza rynkiem pracy, udziału w przedsięwzięciach zwiększających szanse na podjęcie pracy
i jej utrzymanie poprzez:
organizację 75 miejsc staży na okres 4 miesięcy,
które umożliwią uczestnikom uzyskanie nowych
umiejętności i przygotują do samodzielnego wykonywania pracy na powierzonym stanowisku. Przed
rozpoczęciem programu stażu każda osoba bezrobotna weźmie udział w zajęciach aktywizacyjnych
pn. „Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości”, których celem jest zwiększenie poczucia
pewności siebie i wiary we własne możliwości, jak
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również identyfikację własnych umiejętności
i określenie swoich mocnych i słabych stron.
W czasie trwania stażu każda osoba będzie otrzymywała stypendium w kwocie 913,70 zł brutto
(784,47 zł netto), a osoby które odbywają staż poza
miejscem zamieszkania mogą ubiegać się o zwrot
kosztów dojazdów do ceny wysokości biletu miesięcznego,
organizację dla 50 osób szkoleń indywidualnych,
które umożliwią przekwalifikowanie lub nabycie
nowych kwalifikacji przez osoby bezrobotne,
co przyczyni się do poprawy sytuacji na rynku pracy tej grupy osób,

Realizacja programu jest odpowiedzią
na zdiagnozowane problemy występujące na lokalnym
rynku pracy i ma na celu stworzenie warunków
do ekonomicznej samodzielności oraz bezpieczeństwa
materialnego osób bezrobotnych, w tym również ich
rodzin, co przyczyni się do zwiększenia „kapitału
ludzkiego”. Planowane działania stanowią szansę dla
osób o niskim poziomie wykształcenia, zdezaktualizowanych kwalifikacjach oraz długotrwale bezrobotnych na rozwój osobowościowy, polepszenie warunków życia, zwiększenie szans na rynku pracy a w dalszej perspektywie na podjęcie zatrudnienia.

ROZBUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
IM. BŁ. ARC. J. A. NOWOWIEJSKIEGO W BRWILNIE

Anna Janiszewska
Dyrektor Wydziału
Rozwoju
i Funduszy Strukturalnych

Operator koparko-ładowarki – Szkolenia indywidualne

organizację 2 miejsc prac interwencyjnych,
organizację 143 miejsc robót publicznych
na okres 3 miesięcy. Powiatowy Urząd Pracy
przez te miesiące będzie refundował Gminie
1 386 złotych/miesięcznie za każdą skierowaną
osobę bezrobotną. Realizacja programu robót publicznych przyczyni się do aktywizacji osób bezrobotnych o niskim poziomie wykształcenia, bowiem
zakres prac jaki jest do wykonania nie wymaga od
potencjalnych beneficjentów posiadania wysokich
kwalifikacji. Dodo takowo wybór programu robót
publicznych jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez lokalny samorząd.

Prace porządkowe na terenie Gminy i Miasta Wyszogród – Roboty Publiczne.
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2 września 2011 roku Starosta Płocki, Piotr
Zgorzelski podpisał z Marszałkiem Województwa
mazowieckiego, Adamem Struzikiem umowę na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2007, Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.3
„Infrastruktura służąca pomocy społecznej”. projektu
„Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc.
J.A. Nowowiejskiego w Brwilnie”. Całkowita wartość projektu - 4, 57 mln PLN, dofinansowanie
EFRR - 3,87 mln PLN.
Pieniądze zostaną przeznaczone na dobudowanie jednego skrzydła domu mieszkalnego co zwiększy powierzchnię użytkową budynku o 917,3m2,
w tym:
Do części dobudowanej przeniesione zostaną funkcje
użytkowe, które aktualnie zlokalizowane są w budynkach Antoniówki (kuchnia ze stołówką, rehabilitacja,
terapia zajęciowa, administracja i pralnia).
Projekt zakłada również budowę windy towarowo – osobowej przystosowanej do przewozu chorych na łóżkach i wózkach. Winda będzie dobudowana
do istniejącego budynku mieszkalnego i pozwoli na
połączenie wszystkich poziomów w budynku. Umożliwi to transport osób niepełnosprawnych z każdego
poziomu budynku w tym również na poziom zerowy.
Zakłada się wybudowanie przy windzie pojazdu dla
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samochodów, co ułatwi transport osób niepełnosprawnych wymagających przewiezienie np. do szpitala.
Zaplanowano wyposażenie kuchni w nowoczesne energooszczędne urządzenia kuchenne i chłodnicze. Do stołówki planuje się zakupienie stolików
i krzeseł. Pomieszczenie pralnicze wyposażone będzie
w energooszczędne urządzenia pralnicze i suszarnie.
Zakupiony zostanie nowy sprzęt do rehabilitacji ruchowej i rehabilitacji układu kostnego. Pomieszczenia terapii zajęciowej wyposażone zostaną w meble
(stoły, krzesła, szafy biurowe i regały). W utworzonej
kawiarence internetowej będą zainstalowane 4 zestawy
komputerowe z dostępem do siec internetowej. Pensjonariusze będą korzystali z Internetu pod nadzorem
opiekunów w ramach zajęć terapeutycznych.
Pomieszczenia administracyjne wyposażone
zostaną w niezbędny sprzęt biurowy (biurka, szafy,
zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne,
tj. fax, telefon, drukarka.

Zaplanowano również zagospodarowanie terenu wokół rozbudowanej części budynku: podjazdy
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
chodniki i teren zielony.
Rozbudowanie budynku mieszkalnego DPS
podniesie standard i zakres świadczonych usług
przez jednostkę. Budynek DPS po rozbudowie pełnił
będzie wszystkie niezbędne, co poprawi znacząco
warunki bytowo opiekuńcze mieszkańców. Rozszerzony zostanie zakres rehabilitacji chorych, budynek
dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wykorzystanie nowych technologii
i rozwiązań pozwoli na dostosowanie świadczonych
usług do wymogów ustawy o pomocy społecznej oraz
standardów unijnych.
W imieniu Powiatu Płockiego umowę podpisał
Piotr Zgorzelski Starosta oraz Lech Dąbrowski, członek Zarządu Powiatu Płockiego.

O PROBLEMIE SZKÓD ŁOWIECKICH

Maja Syska-Żelechowska
Dyrektor Wydziału
Środowiska i Rolnictwa

W ramach współpracy samorządu powiatowego z Mazowiecką Izbą Rolniczą Oddziałem w Płocku
zorganizowaliśmy 10 czerwca br. konferencję na temat
szkód łowieckich wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych oraz lasach w powiecie płockim. W spotkaniu udział wzięli wójtowie
i burmistrzowie miast i gmin powiatu płockiego, Zarząd Powiatu, przewodniczący rad gmin i Rady Powiatu w Płocku, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych,
Przewodniczący Rady Powiatowej MIR, członkowie
Rady Powiatowej MIR, Prezes Zarządu Okręgowego
Polskiego Związku Łowieckiego, przedstawiciele kół
łowieckich, Nadleśniczowie Nadleśnictwa Płock, Łąck
i Gostynin.
Celem konferencji było przestawienie narastającego problemu szkód łowieckich, wyrządzanych
przez zwierzynę leśną, głównie w uprawach rolnych
oraz omówienie możliwości wzajemnej współpracy
na rzecz prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej, a także ochrony zwierzyny. Wynikiem konferencji było sformułowanie wniosków, które przekazaliśmy za pośrednictwem Prezesa Krajowej Rady Izb
Rolniczych do parlamentu i rządu.
Wnioski:
1. Nałożyć na Skarb Państwa obowiązek wypłaty
odszkodowań za szkody wyrządzone przez większą liczbę gatunków zwierząt (lub wszystkie)
objętych całoroczną ochroną.
Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy Prawo łowieckie Skarb Państwa odpowiada za szkody
wyrządzone przez:
• zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną, ale
tylko w uprawach, płodach rolnych i na polowaniach (łosie: byki, klempy i łoszaki) - art. 50
ust. 1 ustawy,
• zwierzęta łowne: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich - art. 50 ust. 1b ustawy.
Zgodnie z art. 126 ustawy o ochronie przyrody
- Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone
przez:
• żubry-w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym,
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• wilki-w pogłowiu zwierząt gospodarskich,
• rysie-w pogłowiu zwierząt gospodarskich,
• niedźwiedzie-w pasiekach, w pogłowiu zwierząt
gospodarskich oraz w uprawach rolnych,
• bobry - w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim.
Gatunki zwierząt objęte ochroną określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września
2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących
zwierząt objętych ochroną.
Tym samym posiłkując się treścią w/w rozporządzenia
należałoby rozszerzyć art. 126 ustawy o ochronie
przyrody o większą liczbę gatunków zwierząt np. ptaków (żuraw, kruk, czapla, kormoran, bocian) lub
o wszystkie wymienione w rozporządzeniu grupy systematyczne świata zwierząt.
2. Wprowadzić system obowiązkowych ubezpieczeń z dopłatą państwa i UE dla dzierżawców
lub zarządców obwodów łowieckich.
Szkody wyrządzane przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych oraz szacowanie szkód
i ustalanie wysokości odszkodowań z roku na rok stają
się coraz większym problemem kół łowieckich.
W ostatnich latach obserwuje się wzrost obciążeń kół łowieckich wypłatami odszkodowań
za szkody spowodowane przez zwierzynę w uprawach
rolnych. Na budżety kół łowieckich składają się przede wszystkim składki członkowskie oraz środki pochodzące ze sprzedaży tusz zwierzęcych. Z funduszy
tych dokonywane są wszelkie opłaty, a w szczególności uiszczany czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich.
Z uwagi na cykliczność powstawania szkód
łowieckich i duży procent ryzyka dla firm ubezpieczeniowych związany z tego typu ubezpieczeniem, nie ma
chętnych zakładów ubezpieczeń do zapewnienia
w tym zakresie ochrony ubezpieczeniowej.
Koła Łowieckie mogą dobrowolnie ubezpieczać
się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie swojej
działalności. Obowiązkowe ubezpieczenia z dopłatą
państwa i UE może nałożyć tylko ustawodawca.
Tylko powszechne, obowiązkowe ubezpieczenia mogą rozwiązać występujący problem, ponieważ
dobrowolne ubezpieczenia generują wysokie stawki
ubezpieczeniowe, stanowiąc pewne ryzyko dla firmy
ubezpieczeniowej. Przy powszechnym, obowiązkowym ubezpieczeniu wysokość składki ulega zdecydowanemu zmniejszeniu.
3. Rozszerzyć pakiet ubezpieczeń rolnika o straty
w uprawach i płodach rolnych spowodowane
przez zwierzynę łowną i będącą pod ochroną.
Rolnicy powinni ubezpieczać się w tym zakresie. Byłby to najwłaściwszy sposób na uzyskanie rekompensaty za powstałe szkody.
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Tylko powszechne, obowiązkowe ubezpieczenia mogą
rozwiązać występujący problem . Nie można obciążać
jedynie rolników za szkody wyrządzone przez zwierzynę, będącą własnością skarbu państwa.
4. Zwiększyć odszkodowania o kwotę utraconych
korzyści przez rolnika.
Są to korzyści, których rolnik mógłby się spodziewać ze sprzedaży plonów. Jest to efekt końcowy
zabiegów agrotechnicznych w uprawach roślin nadających się do spożycia lub dary ziemi, bogactwa natury
(owoce, warzywa, ziarna, bulwy, korzenie itd.), a także pozyskane mleko, mięso, odhodowane zwierzęta
itp.
Utracone korzyści na skutek działalności zwierzyny łownej powinny być jednym z elementów
wchodzących w skład pakietu ubezpieczeniowego dla
rolnika.
Ponadto powinny być jednym z elementów uwzględnianych przy ostatecznym szacowaniu szkody i wypłacie odszkodowania od koła łowieckiego lub skarbu
państwa.
5. Zwiększyć plan odstrzałów w oparciu o dokładną właściwą inwentaryzację stanów zwierząt
w łowiskach.
Najważniejsze w planowaniu odstrzałów jest
dokonanie przez koła łowieckie dokładnej inwentaryzacji zwierzyny łownej, co ma swoje odniesienie
w planach łowieckich. Obecnie została zachwiana
równowaga pomiędzy ilością zwierzyny a przyrodą.
Największe szkody w uprawach leśnych czyni zwierzyna gruba: jeleń, sarna, dzik, dlatego też ich populacje reguluje się poprzez odstrzały. Duże szkody
w uprawach wyrządza także łoś, którego populacja
w ostatnich latach 3-krotnie wzrosła (na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Płock doliczono się
62 łosi), zaś populacja jelenia wzrosła 4-krotnie. Masowe uprawy kukurydzy przyśpieszyły rozwój dzików
i jeleni.
Zwiększanie planów odstrzałów jest na ogół
akceptowane przez Nadleśnictwa, z uwagi na rozmiar
szkód łowieckich w uprawach. Najskuteczniejszą metodą ochrony młodych drzewostanów sosnowych jest
ich grodzenie, jednakże Nadleśnictw na to nie stać,
tym bardziej że drzewostany te zajmują niemal 80%
powierzchni lasów państwowych w powiecie płockim.
Potrzebny jest dialog pomiędzy Nadleśnictwami, rolnikami a kołami łowieckimi w zakresie wzajemnej współpracy w celu zminimalizowania szkód
łowieckich.
Tym samym konieczne jest wykonanie przez
koła łowieckie dokładnej inwentaryzacji stanów zwierząt w łowiskach oraz w konsekwencji, w oparciu
o wykonaną inwentaryzację, zwiększenie planu
odstrzałów.
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6. Ograniczyć liczebność bobra na terenach nadwiślańskich.
Stan bobra w Polsce, w tym w powiecie płockim jest duży. Zwierzęta te robią olbrzymie szkody,
nie tylko w wałach przeciwpowodziowych, ale także
w rowach melioracyjnych, zatykając je. Szkody są
wyrządzane także w takich obiektach inżynieryjnych,
jak: groble stawów, przepusty, nasypy kolejowe,
a także na gruntach rolnych i zadrzewieniach.
Bóbr jest gatunkiem objętym częściową
ochroną gatunkową, a na ograniczenie jego liczebności
wymagane jest zezwolenie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska - art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy
o ochronie przyrody.
Należy rozważyć wystąpienie do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska o ograniczenie liczebności bobra, po uprzedniej inwentaryzacji populacji.
Ponadto w ramach współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Płocku w dniu 21
czerwca br. zorganizowano konferencję na temat:
„Postępowanie w sytuacjach kryzysowych ze zwierzętami wolno żyjącymi wraz z identyfikacją zagrożeń dla człowieka ze strony zwierząt wolno żyjących i hodowlanych”. W spotkaniu udział wzięli
samorządowcy z powiatu płockiego, sierpeckiego
i gostynińskiego (wójtowie i burmistrzowie miast
i gmin oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe) przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej,
Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płocku, Gostyninie i Sierpcu,
Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej
w Płocku, Gostyninie i Sierpcu, Nadleśniczowie Nadleśnictw Płock, Gostynin i Łąck.
Celem spotkania było wypracowanie wniosków, które mogą wpłynąć na wprowadzenie zmian
w postępowaniu w tym zakresie. Niezbędne jest bowiem opracowanie jednolitego trybu postępowania
w sytuacji odnalezienia padłych zwierząt oraz w sytuacji, gdy zwierzę jest ofiarą wypadku. Ważne, by jasno
określić zasady i ustalić kto jest płatnikiem, gdy dochodzi do konieczności utylizacji martwego zwierzęcia. Problemem jest także profilaktyka związana
z chorobami, które mogą dotykać ludzi za pośrednictwem zwierząt.
Wnioski:
• konieczne jest wypracowanie procedur „odzyskiwania” (zwrotu) środków finansowych od Skarbu
Państwa wydanych przez samorządy gminy miejskie na działania związane z usunięciem i utylizacją
zwierząt wolno żyjących, padłych, a także rannych
w wyniku kolizji drogowych. Zwierzęta wolno
żyjące stanowią własność Skarbu Państwa.
• samorządy gminne/miejskie winny opracować
i wprowadzić w życie odpowiednie, jednolite procedury wewnętrzne, na wypadek sytuacji kryzyso-

wych z udziałem zwierząt wolno żyjących oraz stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego
agresywnych zwierząt domowych i gospodarskich.
Procedury te powinny być logistycznie oparte o funkcjonujące na poziomie gmin, miast i powiatów centra
oddziaływania kryzysowego. Ponadto winny zawierać
następujące dane: wykazy kontaktowe służb i straży
na poziomie gminy, miasta, powiatu, wykazy instytucji
Lasów Państwowych nadleśnictw, leśnictw, straży leśnej
itp., wykazy kontaktów do właściwego Zarządu Okręgowego P.Z.Ł., kół łowieckich dzierżawiących obwody
łowieckie na tym terenie, Strażników Łowieckich, Państwowej Straży Łowieckiej, wykazy podmiotów upoważnionych do podjęcia działań naprawczych w imieniu
samorządu, na podstawie stosownej umowy cywilno prawnej takich jak: zakłady leczenia zwierząt - konieczne jest podpisywanie przez gminy umów z wybranymi
lekarzami weterynarii dotyczącymi ich udziału przy
ocenie stanu zdrowia zwierząt rannych w kolizjach drogowych i dalszego postępowania lekarsko - weterynaryjnego, inne jednostki organizacyjne wyspecjalizowane
do likwidacji zagrożeń ze strony zwierząt – wyposażone
w odpowiednie siły i środki, punkty zbiorcze zwierząt
padłych, zakłady gospodarki komunalnej i inne instytucje usuwające różnego rodzaju odpady powstające
w wyniku sytuacji kryzysowej.
• W przypadku większych możliwości finansowych
oraz większej skali zagrożeń kryzysowych ze strony zwierząt wolno żyjących wydaje się właściwe
powoływanie kompetentnych osób (wykształcenie:
leśnictwo) na stanowiska „łowczego miejskiego”
wyposażonego w odpowiednie siły i środki, który
przejąłby zadania z zakresu likwidacji zagrożeń
ze strony zwierząt na terenie danej gminy.
• W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego usuwania zwłok zwierzęcych i odpadów
zwierząt, w tym od zwierząt wolno żyjących, również zwłok zwierząt chorych i padłych z powodu
choroby zakaźnej stanowiących duże zagrożenie
epidemiologiczne – samorządy gminne powinny
zorganizować czytelny system zbiórki i utylizacji
na swoim terenie administracyjnym. Powyższe
procedury winny być dostępne dla całej społeczności lokalnej. te działania służą podniesieniu bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt.
• W celu podniesienia wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa epizootycznego (zakaźnego zwierząt) na terenie
powiatu, należy zintensyfikować współpracę z Inspekcją Weterynaryjną w zakresie monitorowania
występowania chorób zakaźnych i zaraźliwych zwierząt. Wymagana jest stała współpraca z Inspekcją
Weterynaryjną w zakresie przekazywania informacji
o stwierdzonych przypadkach chorobowych lub padnięciach zwierząt wolno żyjących.
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INTEGRUJEMY AKTYWNIE!

Dodatkowo organizatorzy zapewnili konsultacje i wykłady z prawnikiem z zakresu praw osób niepełnosprawnych oraz innych kwestii prawnych interesujących uczestników spotkania.

Małgorzata Lewandowska
Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie

W kwietniu odbyła się rekrutacja do projektu
„Aktywna integracja w powiecie płockim”, współfinansowanego z budżetu Powiatu Płockiego oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”
do którego zakwalifikowano łącznie 70 osób – 24 osoby niepełnosprawne, 10 osób nieaktywnych zawodowo
z powodu opieki nad niepełnosprawnym członkiem
rodziny, 16 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat, 20 dzieci i młodzieży z zastępczych form
opieki.
Projekty współfinansowane z EFS mają
na celu nie tylko wsparcie psychologiczne i zawodowe
uczestników, ale również ich integrację, która zapobiega wykluczeniu społecznemu.
Żadnego z tych elementów nie zabrakło
na dwudniowych warsztatach z psychologiem i doradcą
zawodowym organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku w ramach projektu
„Aktywna integracja w powiecie płockim”. W Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym „MAZOWSZE”
w Soczewce 7 i 8 czerwca doradca zawodowy i psycholog przeprowadziły warsztaty dotyczące analizy lokalnego rynku pracy, odkrywania własnych kompetencji
i predyspozycji zawodowych, metod poszukiwania pracy, zasad sporządzania życiorysu zawodowego oraz listu
motywacyjnego, analizy obrazu samego siebie w kategoriach mocnych i słabych stron, ustalenia celów rozwoju osobistego i zawodowego.

Warsztaty w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym „MAZOWSZE”
w Soczewce – Małgorzata Lewandowska Dyrektor PCPR wita uczestników i rozpoczyna warsztaty.
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Warsztaty w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym
„MAZOWSZE” w Soczewce k/Płocka – zdjęcie grupowe

Uczestnicy - osoby niepełnosprawne, osoby
nieaktywne zawodowe z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny oraz wychowankowie
zastępczych form opieki - mieli zapewnione dodatkowe zajęcia oraz liczne atrakcje. Pani Urszula Zadrożna - Masłowska Kierownik Działu Pomocy
Instytucjonalnej, przybliżyła osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom zasady korzystania z warsztatów
terapii zajęciowej oraz zasady umieszczania w domach
pomocy społecznej. Następnie Pani Anna Lipińska pracownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przedstawiła zasady przyznawania dofinansowań z PFRON. Natomiast Pani Agnieszka Rzepecka - pracownik socjalny Działu Pomocy Rodzinie zapoznała wychowanków z kolejnym z etapów
projektu; omówiła kwestie dotyczące kursów zawodowych oraz zasady udzielania wsparcia na usamodzielnianie. Dodatkową atrakcją były warsztaty fotograficzne prowadzone pod kierownictwem Pani Anny
Sobocińskiej pracownika Działu Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym, która dodatkowo zajmuje się
promocją projektu.
Uczestnicy bardzo szybko się zapoznali
i zintegrowali, wymieniali własne doświadczenia,
smutki i radości. Doskonałą okazją do integracji był
grill połączony z zabawą taneczną zorganizowany
wieczorem pierwszego dnia pobytu. Organizatorzy
zapewnili bezpłatne wyżywienie, nocleg i dowóz do
miejsca warsztatów.
W tym roku oprócz osób niepełnosprawnych
i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych
szczególną opieką objęte zostały zawodowe rodziny
zastępcze oraz Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Nowym Bronowie. I właśnie do tych rodzin zostało skierowane dwudniowe (28 i 29 czerwca) szkolenie
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w Ośrodku Rekreacji Rehabilitacji i Wypoczynku
„12 DĘBÓW” w Zaździerzu.

Piotr Zgorzelski Starosta Płocki tradycyjnie już
objął Piknik honorowym patronatem. Współorganizatorem imprezy był (podobnie jak w ubiegłym
roku) Pan Jerzy Rozkosz Wójt Gminy Bielsk.

Szkolenie w Ośrodku Rekreacji Rehabilitacji i Wypoczynku „12
DĘBÓW” w Zaździerzu – zdjęcie grupowe.

Wyjazd miał formę warsztatów połączonych
z integracją i rekreacją. Zajęcia prowadzone były
w 3 grupach: „rodziny zawodowe”, „dzieci 8-13 lat”,
„dzieci 14-18 lat”. Przez dwa dni Rodzice pracowali
wspólnie z panią psycholog nad tematami dotyczącymi rodzin zrekonstruowanych, problemów wychowawczych, przemocy wobec dzieci, efektywnej komunikacji, wypalenia zawodowego itp. Druga grupa dzieci w wieku 8-13 lat - uczestniczyły w zajęciach
prowadzonych przez panią pedagog w zakresie określania mocnych i słabych stron, budowania poczucia
własnej wartości, radzenia sobie z lękiem i stresem,
asertywności, komunikacji interpersonalnej itp. Natomiast grupa nastolatków w wieku 14-18 lat miała zajęcia z panią psycholog w zakresie samopoznania,
wzmocnienia poczucia własnej wartości, rozwinięcia
umiejętności prospołecznych, itp.
Organizatorzy zapewnili pełne wyżywienie,
przerwy kawowe, oraz nocleg. Pierwszego dnia pobytu wieczorem odbył się integracyjny grill z zabawą
taneczną. Ponadto uczestnicy mogli korzystać z basenu, bilardu, piłkarzyków, oraz pięknego terenu wokół
ośrodka i świeżego powietrza lasu. Szkolenie okazało
się nie tylko świetną okazją do poszerzenia wiedzy,
podzielenia się doświadczeniami, ale również do integracji i lepszego poznania się rodzin.
W ramach projektu zrealizowaliśmy dwa turnusy rehabilitacyjne nad morzem – w Niechorzu
i w Sarbinowie. Zorganizowaliśmy kursy zawodowe
dla osób niepełnosprawnych i pełnoletnich wychowanków zastępczych form opieki, pomoc rzeczową
na usamodzielnienie, zabiegi rehabilitacyjne dla osób
niepełnosprawnych na terenie Płocka.
11 września w Bielsku odbył się Środowiskowy Piknik Integracyjny dla uczestników projektu,
mieszkańców gminy Bielsk i gmin sąsiednich. Pan

W programie imprezy znaleźli się: Zespół Masters,
Zespół Quest, „Quest Rewolution”, Zespół Pieśni
i Tańca „Wisła”, Zespół Corab, Orkiestra OSP
w Bielsku, Zespół Muzyczny DPS Goślice, Solistki
Renata Sobczak, Patrycja Malinowska, Agnieszka
Nadolska, Skrzypaczka Monika Banaszczak. Ponadto w trakcie imprezy czynne były punkty informacyjne
WUP, PUP, Urzędu Skarbowego, KRUS, ZUS, punkt
krwiodawstwa, punkt mierzenia ciśnienia i zawartości
cukru we krwi, pokazy pomocy medycznej na fantomach, punkt gastronomiczny. Organizatorzy zapewnili
również kiermasze, stoiska z wyrobami rękodzieła,
przejażdżki na kucykach, dorożką, karuzelą i zjeżdżalnię dla dzieci, malowanie twarzy, „Studio urody”, konkursy z nagrodami. Imprezę poprowadzi Pan Jarosław
Malarski.

INWESTYCJE DROGOWE POWIATU

Marcin Błaszczyk
Dyrektor
Zarządu Dróg
Powiatowych

W rok 2011 kontynuujemy roboty związane
z remontem dróg uszkodzonych lub zniszczonych
w wyniku powodzi mającej miejsce w maju i czerwcu
2010 r. W ramach przyznanej przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji dotacji
na usuwanie klęsk żywiołowych w wysokości
1.210.000,00 zł wykonano i odebrano następujące
zadania:
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• Remont drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle
Polskie – Nowosiadło – Piotrkówek - Iłów
na odcinku km 8+900 do km 10+860 długości
1,960 km wraz z remontem przepustu w km 5+500
o wartości 385.563,03 zł
• Remont drogi powiatowej nr 2981W Nowosiadło
- Wiączemin Polski na odcinku km 1+262 do km
2+373 długości 1111 m – II etap o wartości
524.122,29 zł
• Remont drogi powiatowej nr 2979W Borki
- Troszyn Polski na odcinku od km 0+500 do km
4+393 długość 3893 m – II etap o wartości
153.878,17 zł
• Remont drogi powiatowej nr 5206W Płock
- Dobrzyków na odcinku od km 4+524 do km
7+685 długość 3161 m – II etap o wartości
67.886,16 zł

Wykonane odwodnienie na drodze powiatowej nr 5206 Płock –
Dobrzyków.

Kontynuowane są także prace związane
z remontem mostu w m. Troszyn Polski w ciągu drogi
powiatowej nr 2979W Borki – Troszyn Polski w km
3+270 o wartości 250.186,31 zł. Zakończenie robót
planowane jest do dnia 30 września 2011 roku.

Dzięki staraniom Powiatu przyznana została
także dodatkowa dotacja w wysokości 540.000,00 zł
w ramach podziału środków na usuwanie klęsk
żywiołowych dla zadania pn: ,,Remont drogi
powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie – Nowosiadło
– Piotrkówek – Iłów na odc. od km 0+000 do km
2+450 dł. 2,450 km oraz remont drogi powiatowej
nr 2979W Borki – Troszyn Polski na odc. od km
0+000 do km 0+500 dł. 0,5 km – powódź – maj,
czerwiec 2010 r.”. Wyłoniony w drodze przetargu
Wykonawca
wykona
przedmiotowe
zadnie
do 20 października 2011 roku.
We wrześniu 2011 nastąpił odbiór przebudowanej drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo – Góra
na odcinku od km 0+000 do km 4+810 współfinansowanej
w
ramach
Programu
Wieloletniego
pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Koszt inwestycji wyniósł
3.546.978,74 zł w tym 1.773.489,00 zł środki NPPDL
oraz 886.744,00 zł środki Gminy Bulkowo. Zadanie
to jest drugim etapem, kończącym przebudowę drogi
powiatowej nr 2924W. W roku 2010 przebudowano
odcinek długości 6543 m na terenie gminy Staroźreby.
Dzięki realizacji tego zadania w zasadniczy sposób
poprawił się poziom bezpieczeństwa użytkowników
drogi i usprawniła się komunikacja mieszkańców
regionu z drogą krajową nr 10 Płońsk – Bydgoszcz
– Szczecin oraz drogą wojewódzką nr 567 Płock
– Góra.
Poza działaniami charakterze inwestycyjnoremontowym wykonywane są wszelkie prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg w szczególności
związane z zapewnieniem i poprawą bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Przykładem takiego działania może
być wprowadzenie nowej organizacji ruchu przy Szkole Podstawowej im. Czesława Hińca w miejscowości
Rogozino w ciągu drogi powiatowej nr 2937W
Stróżewko – Rogozino. Nowa organizacja ruchu
związana jest z montażem systemu radarowego dyscyplinującego kierujących pojazdami, którzy nie respektują ograniczenia prędkości przed przejściem dla
pieszych. Koszt wykonania zadania wynosi
52.952,73 zł i jest współfinansowany przez Gminę
Radzanowo w wysokości 50% kosztów.

Remontowany most w miejscowości Troszyn Polski.
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II. Z KART HISTORII I PROMOCJI ZIEMI PŁOCKIEJ
V LETNI PIKNIK INTEGRACYJNY W GOŚLICACH

W dniu 9 czerwca w Zespole Szkół Specjalnych w Goślicach odbyło się uroczyste otwarcie sali
i odbiór sprzętu do pracy metodą Integracji Sensorycznej, który zakupiony został ze środków zebranych
w ramach akcji Gazety Wyborczej „Choinka Dobroczyńców 2010”. Akcja ta została przeprowadzona
przez Gazetę Wyborczą, przy wsparciu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Silni Razem” i jego prezesa – pani Marzeny
Kalaszczyńskiej-Kikiewicz. Ubierając świąteczne,
zielone drzewko, darczyńcy zakupili ozdoby choinkowe za kwotę 20 tys. złotych, które umożliwiły zakup profesjonalnego sprzętu do pracy na sali Integracji
Sensorycznej.
Podczas oficjalnego przekazania sprzętu
obecni byli pomysłodawcy tej wspaniałej akcji- przedstawiciele Gazety Wyborczej, darczyńcy oraz przedstawiciele organu prowadzącego szkołę Powiatu Płockiego, organu nadzorującego placówkę – Delegatury
w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz
pracownicy szkoły. Odbioru dokonała w imieniu Pana
Starosty Pani Małgorzata Lewandowska – dyrektor
PCPR w Płocku oraz Pani Joanna Banasiak – dyrektor
Kuratorium. W obecności przybyłych gości odbył się
krótki pokaz zastosowania zakupionego sprzętu przeprowadzony przez nauczyciela szkoły z udziałem
uczniów.
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach Pani Beata Jakubowska serdecznie podziękowała
wszystkim darczyńcom. Podkreśliła przy tym, jak
ważne dla poprawy funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego jest zastosowanie terapii integracji sensorycznej, gdyż umożliwia ono podniesienie jakości
odbioru wrażeń zmysłowych przez zaburzone ośrodki
sensoryczne. Już w trakcie pokazu okazało się, że
metoda ta, to nie tylko terapia i działania rehabilitacyjne, ale także wspaniała zabawa dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki darczyńcom o głębokim sercu,
marzenia kadry pedagogicznej i uczniów Szkoły
o sprzęcie do SI spełniły się. Uczniowie Zespołu
Szkół Specjalnych w Goślicach w podziękowaniu
za realizację marzeń wręczyli gościom własnoręcznie
wykonane upominki.
Po oficjalnym przekazaniu sprzętu do Sali
Integracji Sensorycznej wszyscy uczestnicy zaprosze-

ni zostali na otwarcie organizowanego corocznie przez
Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach V już Letniego
Pikniku Integracyjnego, którego celem jest przełamywanie barier przed tym, co nieznane. Otwarcia dokonała Dyrektor Szkoły Beata Jakubowska oraz dyrektor
PCPR Małgorzata Lewandowska. Wśród zaproszonych gości był także Wójt Gminy Bielsk Józef Jerzy
Rozkosz, który jak co roku wsparł ZSS w Goślicach
w organizacji Pikniku.

Uroczyste przekazanie sprzętu do Sali Integracji Sensorycznej.

W imprezie uczestniczyły zaprzyjaźnione szkoły
z Płocka i powiatu płockiego:
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
z Płocka,
• Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7
z Płocka,
• Zespół Szkół Specjalnych z Mocarzewa,
• Szkoła Podstawowa z Leszczyna Szlacheckiego,
• Zespół Szkół nr 2 z Ciachcina,
• Zespół Szkół z Drobina,
• oraz mieszkańcy i opiekunowie DPS w Goślicach.
Na gości czekało wiele atrakcji. Pozytywne
emocje już na samym początku wywołał wspólny
występ muzyczny dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych
w Goślicach i Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr
1 z Płocka pod kierunkiem nauczyciela Krzysztofa
Szloma.
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Dużym zainteresowaniem cieszyło się ozdobne malowanie twarzy i fantazyjne układanie fryzur
w wykonaniu uczennic z Zakładu Doskonalenia Zawodowego z Płocka. Nauczycielki Zespołu Szkół
Specjalnych w Goślicach, organizowały dla chętnych
konkursy oraz zawody sportowe. Wszystkie dzieci
były nagradzane upominkami ufundowanymi przez
Fundację „Orlen-Dar Serca”. Pan Zbigniew Sadowski
oferował wszystkim dzieciom przejażdżki bryczką.
Dzieci bawiły się wspólnie przy skocznych
rytmach granych przez zespół muzyczny z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Płocka. Jak co roku
na wszystkich czekały kaszanki i kiełbaski z grilla
ufundowane przez Firmę Peklimar Sp. z o. o. Państwa
M. i B. Strześniewskich. Każdy uczestnik otrzymał
pączki sponsorowane przez piekarnię K. i P. Albrechczyńscy z Bielska. Dzięki hojności Państwa H. i G.
Wereszczyńskich, Firmy ZEP- CWS Sp. z o.o., Firmy
Navo, Państwa Z. i B. Jankowskich, NSZZ „Solidarność” Organizacji Międzyzakładowej PKN Orlen
S.A., Firmy UNI-TRADE Sp. j., Państwa R. i M. Sójków, Wytwórni Chrupek J. Bąblewski, Firmy Enernet,
Państwa A. i A. Szczawińskich, Firmy PHU Ogiński,
Pana W. Łady amatorzy słodkości mogli skosztować
cukierków, ciastek, waty cukrowej, soczków i owoców. Dużo uśmiechu na twarzach dzieci wywołała
zabawa z Lwem Honorkiem - maskotką Straży Miejskiej z Płocka. Wszystkie dzieci otrzymały od organizatorów pamiątkowe emblematy wykonane przez
Firmę Art- Line M. Bartuś z Płocka. W opiece
i zabawie z dziećmi, nauczycielom pomagali współpracujący ze Zespołem Szkół Specjalnych w Goślicach już od kilku lat zaprzyjaźnieni wolontariusze
z Zespołu Szkół im. L. Bergerowej z Płocka oraz
z Zespołu Szkół im. St. Staszica z Gąbina.

Dyrektor, pracownicy i uczniowie Zespołu
Szkół Specjalnych w Goślicach pragną jeszcze raz
serdecznie podziękować Darczyńcom, sponsorom,
wolontariuszom i uczestnikom imprezy. Pełna radości
i tolerancji atmosfera na długo pozostanie w sercach
dzieci, które mogły spędzić radosne chwile bawiąc się
i ucząc siebie nawzajem.
Beata Jakubowska
- Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach
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WYSTAWA MALARSKA I KONCERT W GĄSEWIE

Paweł Różański
Zastępca Dyrektora
Wydziału Geodezji
i Gospodarki
Nieruchomościami
Zgodnie z coroczną tradycją Stowarzyszenie
„Twoja Gmina” w Bodzanowie zorganizowało
wystawę malarską w Galerii „We Młynie” w Gąsewie.
Tegoroczna impreza odbyła się w dniu 11 czerwca
2011 r. Jej współorganizatorami byli Starosta Płocki
oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wśród
przybyłych gości honorowych należy wymienić Senatora RP – Pana Michała Boszko, któremu bardzo
serdecznie dziękujemy za obecność na wszystkich
naszych imprezach . Starosta Płocki był reprezentowany przez członka Zarządu Powiatu - Pana Lecha
Dąbrowskiego.
Na wystawie zostało zaprezentowanych kilkadziesiąt obrazów olejnych pędzla artysty-malarza
Andrzeja Tomaszewskiego, który mieszka i tworzy
w Pile. Tegoroczna wystawa prac tego artysty stanowiła ponowną prezentację jego dorobku artystycznego
w Galerii „We Młynie”. Pierwsza indywidualna
wystawa A. Tomaszewskiego miała miejsce w 2008 r.
i spotkała się z dużym zainteresowaniem publiczności,
a wymiernym wyrazem wysokiej oceny poziomu artystycznego był fakt sprzedaży niemalże wszystkich
prezentowanych obrazów.

Tegoroczna wystawa potwierdziła opinię
odnośnie poziomu prezentowanych prac. Widzów
urzekło przedstawienie pejzaży oraz martwej natury
w nieco abstrakcyjnej manierze. Ciekawy dobór kolorystyki oraz charakterystyczny dla tego artysty sposób
malowania dopełniał całości. Wystawa zorganizowana przez nasze Stowarzyszenie zgromadziła dużą ilość uczestników, którzy korzystając z pięknej
pogody, mieli niepowtarzalną okazję poznać również zabytkową osadę młynarską Państwa Danuty
i Stanisława Pęcherzewskich. Doskonałym uzupeł-
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nieniem tego spotkania była możliwość delektowania
się otaczającą przyrodą. Pobliski las i rzeka stanowiła
naturalną, wymarzoną wręcz scenerię, w której odbyła
ta impreza plenerowa.
Należy także nadmienić, ze organizatorzy
zadbali o odpowiednią oprawę muzyczną wystawy.
Tym razem był to koncert pod tytułem „Lata dwudzieste, lata trzydzieste …”, który został wykonany przez
Panią Elizę Łochowską (śpiew), Pana Sławomira Gałczyńskiego (śpiew) oraz Pana Jarosława Domagałę
(akompaniament).
Wykonane przez nich znane
i lubiane utwory muzyczne spotkały się z ogromnym
aplauzem słuchaczy.
Stowarzyszenie „Twoja Gmina” w Bodzanowie w okresie od swojego powstania, t.j. od 1998 r.
zorganizowało już prawie dwadzieścia imprez tego
typu. Niektóre miały szczególny charakter np. plener
rzeźbiarski, bądź były adresowane do wybranej grupy
uczestników np. międzygminna wystawa plastyczna
dla uczniów szkól podstawowych i gimnazjów. Niewątpliwie tegoroczne spotkanie w Gąsewie na długo
zapadnie w pamięć. Przyczyniły się do tego bardzo
silne wrażenia estetyczne i walory artystyczne zaprezentowane przez malarza i muzyków. Dopełnieniem
wieczoru spędzonego przy młynie wodnym w Gąsewie było spotkanie towarzyskie oraz „coś dla ciała”,
czyli przygotowany poczęstunek dla wszystkich przybyłych gości.

W imprezie udział wzięły również osoby zrzeszone
w stowarzyszeniach i fundacjach działających na
rzecz niepełnosprawnych oraz w sekcjach Olimpiad
Specjalnych, które funkcjonują na terenie Mazowsza.
Mityng odbył się 1 kwietnia 2011 roku
w Pływalni Miejskiej „Podolanka” w Płocku.
Honorowy patronat nad imprezą sprawował
Starosta Płocki Piotr Zgorzelski.

Honorowi goście zawodów. Starostę reprezentowała Małgorzata
Lewandowska Dyr. PCPR, a Radę Powiatu Andrzej Kuliński.

Po każdej z konkurencji najlepsi stawali
na podium olimpijskim, gdzie za zajęcie I, II i III
miejsca otrzymywali medale, zaś za dalsze miejsca
– wstążki olimpijskie.

X MAZOWIECKI MITYNG PŁYWACKI OLIMPIAD
SPECJALNYCH PŁOCK `2011

Jarosław Malarski
Prezes Stowarzyszenia
„Razem Lepiej”
z Nowego Miszewa

„Pragnę zwyciężyć,
jeśli nie będę mógł zwyciężyć,
będę dzielny w swym wysiłku”.
Mazowiecki Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych to zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych cierpiących na różnego rodzaju schorzenia
[niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia psychiczne, niesprawność ruchowa]. Na co dzień osoby
te przebywają w placówkach opieki całodobowej
[domy pomocy społecznej, ośrodki szkolno – wychowawcze] a także w placówkach dziennego pobytu
[warsztaty terapii zajęciowej, szkoły specjalne].

Tuż po wręczeniu medali.

W Mityngu udział wzięło 171 osób
(121 uczestników „sprawnych inaczej” oraz 50 osobowa grupa opiekunów i trenerów) z terenu całego
Mazowsza. Miasto i Powiat Płocki reprezentowała
grupa 40 niepełnoprawnych sportowców.
Organizatorami zawodów byli:
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi
„Razem Lepiej” w Nowym Miszewie;
Sekcja Olimpiad Specjalnych „Nad Jarem”
Nowe Miszewo;
Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie;
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS „Nad
Jarem” w Nowym Miszewie.
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Współorganizacji zawodów podjęli się:
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Silni Rzezem” z Płocka;
Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku;
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska
– Mazowieckie.
Na zakończenie zawodów Starosta Płocki Piotr
Zgorzelski, w dowód uznania, uhonorował głównego organizatora zawodów, Stowarzyszenie „Razem
Lepiej” okolicznościową statuetką i pucharem.
W imieniu Starosty statuetkę i puchar wręczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Płocku Małgorzata Lewandowska. To nie koniec
niespodzianek – Radny Powiatu Płockiego Andrzej
Kuliński, okolicznościowymi pucharami, uhonorował
najmłodszego i najstarszego uczestnika zwodów.

Tak pływają najlepsi 50 m st. klasycznym mężczyzn.

W trakcie zawodów dla osób nie startujących
w danej konkurencji, Członkowie Stowarzyszenia
„Viking” z Płocka organizowali pokazy i zabawy
pływackie ze sprzętem do nurkowania.
Środki finansowe z przeznaczeniem na organizację zawodów pływackich, w tym na zakup paczek
z nagrodami oraz wyżywienia, Stowarzyszenie
„Razem Lepiej” otrzymało od:
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki te przeznaczył Powiat
Płocki, w ramach programu celowego na rehabilitację społeczną (w tym sport i kulturę fizyczną)
osób niepełnosprawnych;
ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w GDAŃSKU w ramach zawartej umowy sponsorskiej.
Stowarzyszenia Płetwonurków „Viking” z Płocka.
Stowarzyszenie „Razem Lepiej” uruchomiło także
środki własne z przeznaczeniem na organizację Mityngu.
Gadżety reklamowe, drobne upominki, a także swoje
produkty z przeznaczeniem do wykorzystania w czasie zawodów sportowych przekazali,:
PKN Orlen S.A.;
Bakoma S.A., która ufundowała jogurty oraz
słodkie desery wszystkim uczestnikom zawodów.
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XIX LETNIA OLIMPIADA SPORTOWA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH NOWE MISZEWO`2011

Letnia Olimpiada Sportowa dla osób Niepełnosprawnych w Nowym Miszewie przeznaczona była
dla ludzi niepełnosprawnych (intelektualnie i ruchowo) z placówek opiekuńczo - terapeutycznych takich
jak domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki szkolno - wychowawcze, zakłady
aktywizacji zawodowej oraz środowiskowe domy
samopomocy, z terenu Mazowsza oraz województw
ościennych. Jest to impreza cykliczna, która
16.06.2011 roku odbyła się już po raz 19, zaś udział
w niej wzięły 23 drużyny z terenu województwa mazowieckiego.
Olimpiada organizowana była na terenie
i przy współudziale Domu Pomocy Społecznej
„Nad Jarem” w Nowym Miszewie i Warsztatów
Terapii Zajęciowej przy DPS „Nad Jarem”, zaś
głównym jej organizatorem było Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi „Razem Lepiej”
z Nowego Miszewa.
W trakcie trwania Olimpiady rozegrano
8 konkurencji sportowych.
Dodatkowo, przeprowadzono szereg konkursów i zabaw o charakterze integracyjno – rekreacyjnym.
Duży nacisk kładziony był na integrację niepełnosprawnych z ludźmi z terenu środowiska lokalnego.
W tym celu dodatkowymi atrakcjami Olimpiady były:
występy tanecznie dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej z Ciesiel i Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie;
Recital zespołu Cliver
integracyjna zabawa taneczna, którą poprowadził
Zespół QUEST (na zakończenie Olimpiady);
Honorowym patronem Olimpiady był
Starosta Płocki Piotr Zgorzelski.
Ważnym elementem Olimpiady była promocja
osób niepełnosprawnych, która powinna wpłynąć
na kształtowanie ich pozytywnego wizerunku i dzięki
temu zminimalizować różne przejawy dyskryminacji
i odrzucania.
Uroczyste otwarcie Olimpiady, w myśl zasad
i ceremonii olimpijskiej dokonało się przemarszem
drużyn, uroczystym złożeniem przysięgi olimpijskiej,
zapaleniem znicza i hymnem olimpijskim.
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Dofinansowanie, które otrzymano od PFRON
ze środków Powiatu Płockiego pozwoliło na zakup
nagród rzeczowych, obsługę sędziowską i techniczną
imprezy.
Pozostałe koszty organizacji Olimpiady zostały pokryte ze środków własnych Stowarzyszenia
„Razem Lepiej” – głównego organizatora Olimpiady,
w ramach udziału własnego.

Zapalenie znicza olimpijskiego [kapitan drużyny z Miszewa].

Ceremonii otwarcia towarzyszyły okolicznościowe wystąpienia honorowych gości Olimpiady:
Dyrektora PCPR, Dyrektora Płockiej Delegatury
Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego,
Dyrektora Płockiej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, Wójta Gminy Bodzanów.

Powitanie sportowców przez
dyr. M. Lewnadowską.

Po oficjalnym otwarciu Olimpiady rozpoczęły
się zawody sportowe, w czasie nich przerwa na obiad,
zaś przed kolacją i wspólną zabawą taneczną nastąpiła
uroczysta ceremonia zamknięcia Olimpiady.
Po każdej z rozegranych konkurencji, na boisku gdzie odbywały się zawody, niepełnosprawni
sportowcy stawali na podium olimpijskim, gdzie wręczano im medale za zajęcie I, II i III miejsca. O dekorację medalami proszono honorowych gości Olimpiady. W czasie ceremonii zamknięcia imprezy, każda
z drużyn podchodziła do podium olimpijskiego, gdzie
uczestnicy otrzymywali indywidualne dyplomy
za udział w olimpiadzie, zaś, drużynowo, każda grupa
otrzymywała od organizatorów puchar oraz paczkę
nagrodami rzeczowymi – był to sprzęt sportowy
i rekreacyjny oraz słodycze. Dodatkowo każda drużyna otrzymywała na pamiątkę logo Olimpiady – ceramicznego słonika wykonanego w ramach zajęć terapeutycznych w WTZ. W Olimpiadzie wzięło udział
682 osób.

Wręczenie pucharu, dyplomów i paczek dla drużyny WTZ Imielnica.

Wykaz drużyn biorących udział w Olimpiadzie:
1. Dom Pomocy Społecznej w Bramkach
2. Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku
3. Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie
4. Dom Pomocy Społecznej w Goślicach
5. Dom Pomocy Społecznej w Hamerni
6. Warsztat terapii Zajęciowej z Imielnicy
7. Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie
8. Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku
9. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi
10. Dom Pomocy Społecznej w Obrytem
11. Dom Pomocy Społecznej Przyjaznych Serc
w Płocku
12. Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Królowej
Jadwigi Płock
13. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Płońsku
14. Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu
15. Dom Pomocy Społecznej w Sadowej
16. Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
17. Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach
18. Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej
19. Dom Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie
20. Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
21. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie
22. Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym
Miszewie
23. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS „Nad
Jarem” w Nowym Miszewie.
Jarosław Malarski
Prezes Stowarzyszenia „Razem Lepiej” z Nowego Miszewa
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Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. (od lewej):
Daniel Zaborowski - Wiceprzewodniczący Rady, Adam Sierocki
- Przewodniczący Rady, Adam Bartosiak - Wiceprzewodniczący Rady.

W trakcie podejmowania uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za 2010 r.
(od lewej): członkowie Zarządu Apolinary Gruszczyński, Tomasz Duda, Lech Dąbrowski, Piotr Zgorzelski – Starosta, Jan Ciastek - Wicestarosta, Tomasz Kępczyński
- Sekretarz Powiatu, Maria Jakubowska - Skarbnik Powiatu.

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawia projekty uchwał. (od lewej):
Wojciech Zmysłowski, Krzysztof Wielec- przewodniczący, Jan Boszko.

Radni i zaproszeni goście podczas dyskusji nad udzieleniem absolutorium
Zarządowi Powiatu. (od lewej): Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Romuald Ostrowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii Jacek Gruszczyński,
radni powiatu Henryk Kamiński, Marek Moderacki, Jarosław Dorobek.

Z sali obrad. (od lewej): radny woj. mazowieckiego Mirosław Adam Orliński,
obok Wiesław Woźniak i Paweł Jakubowski - radni powiatu.

Senator RP Michał Boszko gratuluje Zarządowi Powiatu dobrego wykonania
budżet 2010 r. i życzy, by następne absolutoria kończyły się równie pomyślnym
wynikiem.

Radni powiatu z uwagą słuchają sprawozdania Starosty Płockiego z działalności
międzysesyjnej Zarządu Powiatu. (od lewej): Andrzej Kuliński, Zbigniew Kisielewski, Jan Boszko, Wojciech Zmysłowski, Jarosław Dorobek, Wiesław Woźniak,
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Paweł Jakubowski, Marcin Piotrowski, Krzysztof Wielec, Andrzej Samoraj.

Podziękowania dla Rady i Zarządu Powiatu za wyróżnienie i docenienie bohaterskiej postawy Mirosława Matusiaka. (od lewej): Józef Boszko, Mirosław MatuWRZESIEŃ
2011
siak, Adam Sierocki - Przewodniczący Rady, Piotr Zgorzelski
- Starosta
Płocki,
Daniel Zaborowski - Wiceprzewodniczący Rady.
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DOŻYNKI PŁOCKIE 2011
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Starosta Płocki Piotr Zgorzelski wraz z radnym Powiatu Pawłem Jakubowskim na zaproszenie zaprzyjaźnionego samorządu grodzieńskiego uczestniczyli
w festiwalu pn. „Kanał Augustowski” w Kulturze Trzech Narodów (Polski, Litwy, Białorusi).
Spoćkino 20.08.2011 r.

Dwa dni trwały XXXII Dni Wisły w Wyszogrodzie, które odbyły się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Adama Struzika, Senatora Michała
Boszko i Starosty Piotra Zgorzelskiego.
17-18 września 2011 r.

Wodniacy walczyli w III Mistrzostwach Polski w Sprincie Wioślarskim na płockiej Sobótce. Starosta Piotr Zgorzelski ufundował puchar dla najszybszego
Jedynkarza Artura Mikołajczewskiego z Kruszwicy.
Strona
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III. Z GMIN POWIATU PŁOCKIEGO

• Gimnazjum w Bielsku,
• PANORAMA BIELSK.

GMINA BIELSK

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

W pierwszym półroczu 2011 roku w Gminie
Bielsk odbyło się wiele imprez kulturalno – sportowych.
W dniu 14 maja 2011 roku przy pięknej słonecznej pogodzie w miejscowości Pęszyno gm. Bielsk
odbyły się zawody sportowe w ramach ogólnopolskiej akcji „POLSKA BIEGA” po hasłem: „Biegniesz Zachowasz Trzeźwość i Zdrowie”.

Rozdanie Nagród - Polska Biega 2011.

Dziękujemy również strażakom z OSP Gilinie
za sprawne zabezpieczenie imprezy i pomoc organizacyjną, Policjantom z Posterunku Policji w Bielsku za
zabezpieczenie trasy, Pani Ewie Obara za opiekę medyczną. Liczymy na równie owocną współpracę przy
organizacji V jubileuszowego biegu w 2012 roku.
25 i 26 czerwca na placu Ochotniczej Straży
Pożarnej odbyły się już XII Dni Bielska. Jak zwykle
nikt nie zawiódł! Wszystko odbyło się zgodnie z planem i oczekiwaniami. Obchody XII Dni Bielska zebrały zwolenników tej popularnej gminnej imprezy
w licznym gronie – zaproszonych gości oraz mieszkańców gminy Bielsk i pobliskich gmin. Przybyli
tu aby świętować, oderwać się od codzienności oraz
uczestniczyć w licznych atrakcjach przygotowanych
przez organizatorów.

Organizatorzy – Polska Biega 2011.

Impreza jak zwykle cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W biegu udział wzięły w sumie 203 osoby
w różnych kategoriach wiekowych.
Organizatorzy biegu dziękują wszystkim
sponsorom i instytucjom wspomagającym zorganizowanie ww. imprezy sportowej tj.:
• Wójtowi Gminy Bielsk Józefowi Jerzemu Rokoszowi,
• Bogusławowi Strześniewskiemu – Peklimar Umienino,
• Staroście Płockiemu Piotrowi Zgorzelskiemu,
• Radzie Gminy Bielsk,
• Krzysztofowi Zielińskiemu – M-STAL Bielsk,
• Grzegorzowi Markowskiemu – Marko-Trans,
• Piotrowi Albrechczyńskiemu – Piekarnia Bielsk,
• Zbigniewowi Sadowskiemu – Promyk Bielsk,
• OSP Bielsk,
• GOPS Bielsk i PKPS Bielsk,
• Zarządowi LKS Zryw Bielsk,
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Pierwszego dnia już od rana, fani piłki nożnej mogli kibicować drużynom niezrzeszonym
w Pucharze Ligi Orlika na gminnym boisku, który
zakończył się sukcesem drużyny JLB z Bielska.
Po pełnej emocji i zdrowej rywalizacji sportowej uroczystości przeniosły się na plac OSP, gdzie swój dorobek artystyczny zaprezentowały szkoły i przedszkola wyróżnione w XIII Gminnym Przeglądzie Działalności Artystycznej „Dni Kultury 2011”. Po występach
najmłodszych, tradycyjnie odbyła się zabawa taneczna
przy dźwiękach polskich biesiadnych piosenek.
Drugiego dnia wczesnym rankiem nad stawem
w Bielsku spotkali się miłośnicy wędkowania, którzy
rywalizowali o puchar Wójta Gminy w zawodach
Wędkarskich NTW „Robinson”. Po rozstrzygnięciu
i wręczeniu przez pana Wójta Józefa Jerzego Rozkosza pamiątkowych pucharów i nagród wędkarze posili
się kiełbaskami z grilla. W południe tradycyjnie
mieszkańcy mogli uczestniczyć w Mszy Świętej
w kościele pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela
sprawowanej przez Księdza Kanonika Józefa Różańskiego. Po mszy mieszkańcy i zaproszeni goście przeszli na plac biesiadny, gdzie Wójt dokonał oficjalnego
otwarcia XII Dni Bielska. W swym przemówieniu
nawiązał do inwestycji obecnie realizowanych, jak
również do tych ukończonych m.in. przebudowy rynku w Bielsku. Cytując słowa Władysława Broniewskiego „Mnie ta ziemia od innych droższa”, który tak
wiele w swoich wierszach poświęcił Mazowszu,
stwierdził, że dla niego perłą Mazowsza jest gmina
Bielsk. Na zakończenie Wójt podziękował sponsorom,
komitetowi organizacyjnemu, Radzie Gminy, pracownikom gminy, mieszkańcom, którzy tak licznie przybyli oraz zespołom występującym na uroczystości.
Następnie głos zabrał Starosta Płocki Piotr Zgorzelski, który jako jeden z pomysłodawców Dni
Bielska wyraził swe zadowolenie, z tego, że już
po raz dwunasty można spotkać się i świętować.
Podkreśli, że w tym roku minęło 640 lat od nadania
praw miejskich, wyraził też swoją nadzieję dotyczącą odzyskania praw miejskich, aby Bielsk stał
się czwartym miastem płockiego powiatu. Następnie
głos zabrali zaproszenie parlamentarzyści i pozostali
goście.
Po raz drugi w historii gminy odznaczono
„Zasłużonych dla Gminy Bielsk” Panią Lucynę
Rychlik mieszkankę Bielska oraz Panią Stanisławę
Krokoszyńską mieszkankę Leszczyna Szlacheckiego.
Zostali oni wyróżnieni za swoje zasługi na rzecz społeczeństwa gminy Bielsk. W programie jak co roku

przewidziany był koncert znanego zespołu – tym
razem wystąpił zespół „No to co”, który porywał
do tańca uczestników imprezy.

Pracownicy UG i Radni oraz Zespół „NO TO CO” - Dni Bielska
2011 r.

Szczególne podziękowania należy przekazać
organizatorom i sponsorom tegorocznych Dni Bielska.
Dzięki poświęceniu poszczególnych osób możliwe
było zorganizowanie tak wspaniałej imprezy.
Inwestycje
Na terenie gminy Bielsk trwa zbiórka wyrobów zawierający azbest prowadzona przez firmę
„Inwestbud” z Warszawy. Na chwilę obecną zrealizowano ponad 90 % inwestycji. Utylizacja została
dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W dniu 23 maja 2011 roku odbył się odbiór
końcowy zadania dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla małych projektów”
pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Zągotach” zrealizowanego przez Zakład Instalacyjno – Budowlany
z Gozdowa, polegający na wymianie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, remoncie ścian wewnątrz pomieszczenia, sufitu i podłogi.

Remiza OSP w Zągotach.
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Wykonywane są prace remontowo – budowlane w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ciachcinie.

GMINA BODZANÓW

Grażyna Pietrzak
Wójt Gminy Bodzanów
Urząd Gminy Bodzanów
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów
tel. (24) 260-70-06
fax. (24) 260-70-65
e-mail: gmina@bodzanow.pl

Remontowana remiza OSP w Ciachcinie.

Roboty obejmować będą wymianę więźby dachowej, pokrycia dachowego, wykonanie podwieszanego sufitu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
oraz wymianę podłogi. Całość robót wykonuje firma
„ATB” Andrzej Błażejewski z Rogozina.

Komisja odbierająca inwestycje.

Wykonane zostało ogrodzenie boiska LKS
ZRYW w Bielsku. Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „Hydrotex” Wardziński –
Wojtczak z Bielska i polegało na: wykonaniu 407 mb
ogrodzenia panelowego wraz z bramami i furtkami
na prefabrykowanej podmurówce.

Centrum kultury w Bodzanowie
W 2010 roku w Bodzanowie powstał ośrodek
kultury i sportu, który został zrealizowany w ramach
Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 20072013 działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.
Celem tego zadania jest umożliwienie lokalnej społeczności rozwoju społeczno-kulturalnego, co w konsekwencji przyczyni się do żywienia kulturalnego
w miejscowości i gminie. Jest to próba swoistego wyrównania szans dostępu do dóbr kultury oraz do możliwości rozwoju zdolności i zainteresowań osób z obszarów wiejskich. Jest to także symbol integracji lokalnej społeczności, w którym spotyka się młodzież,
dorośli i starsi przedstawiciele naszej gminy.
Kwota
uzyskanego
dofinansowania
wyniosła
270 679,00 zł natomiast cała inwestycja kosztowała
458 604,92 zł i obejmuje remont pomieszczeń oraz
urządzenie nowoczesnego placu zabaw.

Siedziba Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie.

Wykonane ogrodzenie boiska LKS Zryw Bielsk.

W dniu 13 czerwca 2011 roku odbył się odbiór końcowy zadania pn. „Przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk –
I etap” zrealizowany przez „Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” s.c. z Sierpca.
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Na bazie ośrodka kultury i sportu utworzona
została instytucja kultury o nazwie Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Bodzanowie, które prowadzi
swoją działalność w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W strukturach tej instytucji znajdują się także świetlice wiejskie,
których na terenie Gminy Bodzanów jest jedenaście.
Kolejna świetlica w miejscowości Gąsewo jest w budowie. Projekt nosi nazwę „Budowa Wiejskiego
Centrum Tradycji i Kultury w Gąsewie wraz
z infrastrukturą towarzyszącą”. Środki na ten cel
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zostały zagwarantowane w umowie podpisanej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego
a Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Kwota dofinansowania wynosi 290 921,50 zł natomiast wartość
całej inwestycji 477112,50 zł.

Plac zabaw przy GCKiS w Bodzanowie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Białobrzegach
W miejscowości Białobrzegi powstała dziewiąta jednostka ochotniczej straży pożarnej, na terenie
Gminy Bodzanów. Utworzenie drużyny ochotniczej
straży pożarnej w tej miejscowości ma szczególne
uzasadnienie, gdyż miejscowość ta leży w obszarze
terenów zalewowych na terenie Gminy Bodzanów, ze
względu na bezpośrednie sąsiedztwo Wisły.
Ochotniczy ruch strażacki chlubnie znaczył
swoje istnienie na kartach historii zarówno państwa
polskiego jak i samej gminy. Walka z żywiołem ognia
i sil przyrody, ratowanie zdrowia, życia i mienia w
obliczu wypadków, katastrof oraz zdarzeń losowych
i zagrożeń ekologicznych, to tylko część ich działalności. OSP uczestniczą także w kultywowaniu tradycji
i dorobku kulturalnego, a także rozwijaniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu.
Stowarzyszenie – Ochotnicza Straż Pożarna
w Białobrzegach – powstało w maju 2011 r. natomiast
oficjalna inauguracja połączona z wyświęceniem odbyła się w dniu 21 sierpnia 2011 r. Z chwilą utworzenia jednostki chęć służby zadeklarowały 32 osoby.

Obecnie trwają starania o pozyskanie pomieszczeń
na remizę strażacką, w których to staraniach pomaga
Rada Gminy Bodzanów.

ODWAŻNI SAMORZĄDOWCY NA KAJAKACH

Andrzej Kuliński
Radny Powiatu Płockiego
Specjalista ds. kultury i sportu

W dniach 16.07 i 06.08.2011r. czterdziesto
osobowe grupy odważnych pracowników samorządowych z Starostwa Powiatowego w Płocku oraz gmin:
Słupno, Radzanowo, Bulkowo, Bodzanów i Mała
Wieś postanowili pokonać kajakami 24 kilometrowy
odcinek rzeki „Omulew” w regionie Puszczy Zielonej
na terenie Kurpiowszczyzny. Trasa wiodła malowniczymi zakątkami Parku Jelenia i Łosia.
O godzinie 7.00 wszyscy uczestnicy wyruszyli
autokarem spod Urzędu Gminy w Bodzanowie
do miejsca rozpoczęcia spływu który był w miejscowości Krukowo gdzie czekało 20 kajaków i trasa
spływowa do miejscowości Brodowe Łąki Gmina
Baranowo.
Każdy uczestnik spływu został wyposażony
w kajak kamizelki oraz wiosła. Punktualnie o godzinie
10.00 rozpoczął się spływ, dla niektórych była
to przygoda życia.

Trasa spływu wiodła przez Puszczę Zieloną
na przemian las i pastwiska kurpiowskie. Można było
podziwiać stare studnie wyposażone w tradycyjne
żurawie.
Ta niezwykła urocza kraina urzekła wszystkich
– uczestnicy podziwiali faunę i florę. Podczas spływu
można było zobaczyć ptaki i zwierzęta niespotykane
na naszym terenie. Po mozolnym wysiłku wszyscy
uczestnicy spływu dotarli do Stanicy wodnej w Brodowych Łąkach gdzie czekał na nich gorący posiłek
przy grillu oraz napoje, soki, sałatki i różne przekąski,
mogli też spróbować produktów regionalnych
np. nalewki kurpiowskiej „Mioduszki”. Wszyscy
razem po skończonym spływie zmęczeni ale zadowolenie zasiedli przy wspólnym stole, gdzie dyskutowali
o przygodach jakie spotkali w czasie spływu. Jedno-
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cześnie żałowali, że to już koniec i pora wracać
do domu.

VIII MAZOWIECKI TURNIEJ MIAST I GMIN
W BODZANOWIE

Zadowoleni i najedzeni wsiedliśmy do autokaru, gdzie rozpoczął się koncert biesiadnych pieśni
w wykonaniu uczestników spływu. Wszyscy umówili
się na następny spływ.
Zgodnie z postanowieniem 6 sierpnia 2011 r
zorganizowano drugi spływ kajakowy tak jak poprzednio wzięło w nim udział 40 uczestników tym
razem także emeryci z koła w Małej Wsi, którzy swoją
obecnością ubarwili wycieczkę zabierają z sobą „Kapelę Brata Zdzicha”. Co prawda nie płynęli kajakami
ale w tym czasie zbierali grzyby.
Już od samego początku wycieczki emeryci
rozruszali uczestników zachęcając ich do wspólnego
biesiadowania.
Zgodnie z programem o godzinie 10.00 rozpoczął się spływ tą samą trasą ale na mecie była niespodzianka, w miejscowości której kończył się spływ
tego dnia odbywały się uroczystości odpustowe. Organizatorzy spływu przygotowali jak zawsze potrawy
z grilla a uczestnicy odpustu myśląc, że grill jest jedną
z atrakcji odpustowych chcieli kupować przygotowane
smakołyki.
Po dopłynięciu wszystkich uczestników zaczęła się prawdziwa biesiada, mieszkańcy zamiast
uczestniczyć w uroczystościach odpustowych chcieli
się z nami integrować. Przy ogromnej publice
i wspólnej integracji zakończył się spływ kajakowy
w którym uczestniczyli całe rodziny – myślę, że na
długo wszyscy zapamiętają wspólne przeżycia.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy święte
miejsce, gdzie w 1911 roku objawiła się Matka Boża.
Na miejscu objawienia postawiono kościół wokół
którego wybudowano 14 stacji drogi krzyżowej.
W czasie wielkiego postu w każdy piątek odbywa się droga krzyżowa w której uczestniczą pielgrzymi z okolicznych miast i gmin.
Na koniec chciałbym serdecznie podziękować
Pani Wójt Grażynie Pietrzak i Dyrektorowi Zakładu
Komunalnemu Panu Arkadiuszowi Mękarskiemu
za pomoc w organizacji spływu oraz Panu Zdzisławowi Wiśniewskiemu z Małej Wsi za stworzenie atmosfery rozrywkowej i piękną grę na akordeonie.

Już po raz ósmy na obiektach Klubu Sportowego LKS Huragan Bodzanów 11 czerwca odbył się
VIII Mazowiecki Turniej Miast i Gmin. Podobnie jak
w latach poprzednich tak i teraz patronat nad VIII
Turniejem obieli Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Starosta Powiatu Płockiego – Piotr Zgorzelski i Wójt Gminy Bodzanów – Grażyna Pietrzak.
Patronat medialny:
Telewizja Polska Program 3
Katolickie Radio Płock
Tygodnik Płocki i Gazeta Płońska
Sochaczewskie Radio Fama
Organizatorem Turnieju była Lokalna Grupa
Działania „Razem dla Rozwoju”
Współorganizatorzy:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Starostwo Powiatowe w Płocku
Urząd Gminy Bodzanów
Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie – Oddział w Bodzanowie
LKS Huragan Bodzanów
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku
Akademia Mistrzów Sportu Mistrzów Życia
Organizatorzy zadbali, aby oprócz konkurencji sportowych i rekreacyjnych rozegrać konkurencje
kulturalne w postaci promocji swoich miast i gmin.
Każda reprezentacja miała przygotować krótki program artystyczny, dotyczący historii powstania miasta
lub gminy: czym miasto lub gmina odróżnia się
w stosunku do innych, miejsce w Unii Europejskiej,
oraz wizję wyglądu gminy za 10 lat. Pomysły na wymienione tematy były dowolne.
Wszystkie prezentacje uczestniczących Miast i Gmin
były oceniane przez neutralne jury, tak samo jak
w konkurencjach sportowych.
Dla trzech najlepszych reprezentacji wspaniałe
puchary ufundował Starosta Płocki Piotr Zgorzelski.
Gośćmi honorowymi VIII Turnieju byli:
Senator RP – Michał Boszko,
Starosta Powiatu Płockiego – Piotr Zgorzelski,
Przewodniczący Powiatu Płockiego – Adam Sierocki,
Członek Zarządu Powiatu – Lech Dąbrowski,
Radni Powiatu Płockiego – Andrzej Kuliński, Zbigniew Kisielewski, Wiesław Woźniak, Jarosław
Dorobek,
burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący, sekretarze uczestniczących gmin.
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Sponsorami VIII Turnieju byli:
Marszałek Województwa Marszałkowskiego,
Starosta Płocki,
Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego,
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku,
Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie
– Oddział Bodzanów,
Firma SA. BAKOMA,
Wójt Gminy Bodzanów,
Przewodniczący Rady Powiatu,
Radny Powiatu Płockiego.
Zgodnie z regulaminem VIII Mazowieckiego
Turnieju Miast i Gmin rozpoczął się od uroczystego
otwarcia.
Na czele stanęła Dęta Orkiestra Strażacka
ze Słupna. Tuż za orkiestrą wkroczyli zaproszeni
goście.
Po zaprezentowaniu się wszystkich drużyn
sędzia główny Andrzej Kuliński złożył meldunek
o gotowości zawodników i sędziów do rozpoczęcia
turnieju. Meldunek odebrali: Senator RP – Michał
Boszko, Starosta Płocki – Piotr Zgorzelski, Członek
Zarządu Powiatu – Lech Dąbrowski, Wójt Gminy
Bodzanów – Grażyna Pietrzak, Burmistrzowie i Wójtowie wszystkich uczestniczących Miast i Gmin.
Następnym punktem uroczystości otwarcia
było wciągnięcie flagi narodowej na maszt, wniesienie
flagi narodowej na stadion, którą przy dźwiękach
Hymnu Narodowego wciągnięto na maszt, po czym
nastąpiło zapalenie znicza olimpijskiego. Pochodnię
zapalono od harcerskiej świecy pokoleń a następnie
przedstawiciele każdej reprezentacji przekazali następnej aż znicz dotarł do ostatniej reprezentacji, która
zaniosła pochodnię do znicza olimpijskiego, który
przy ogromnym aplauzie wszystkich uczestników
został zapalony przez zaproszonych VIP – ów. Był
to bardzo wzruszający moment, który na zawsze pojednał gości i uczestników turnieju.
Po uroczystym otwarciu rozpoczęły się
na specjalnie przygotowanej scenie prezentacje
uczestniczących miast i gmin. W między czasie rozlosowano kolejność turnieju siatkarek i siatkarzy.
W czasie trwania turnieju prowadzona była punktacja
drużynowa i indywidualna. W każdej konkurencji
uczestniczyło po pięciu reprezentantów, a do punktacji
drużynowej liczyły się cztery najlepsze wyniki.
W rywalizacji indywidualnej liczył się najlepszy wynik zawodnika.
Po pasjonującej walce w poszczególnych konkurencjach zwyciężali.

RZUT LOTKĄ DO TARCZY
INDYWIDUALNIE
I miejsce – Portalski Marcin – 41 pkt – OSP Sobowo
II miejsce – Kuliński Andrzej – 38 pkt – Gmina Bodzanów
III miejsce – Peda Krzysztof – 37 pkt – Gmina Mochowo
DRUŻYNOWO
I miejsce – OSP Sobowo
II miejsce – Gmina Bodzanów
III miejsce – Gmina Mochowo
RZUT RINGO NA PALIKI
INDYWIDUALNIE
I miejsce – Kuliński Andrzej – Gmina Bodzanów
300 pkt
II miejsce – Korpoliński Tadeusz – Gmina Mochowo
300 pkt
III miejsce – Wróblewski Leszek – Miasto i Gmina
Glinojeck 300 pkt
DRUŻYNOWO
I miejsce – Gmina Bodzanów – 800 pkt
II miejsce – Gmina Mochowo
III miejsce – Miasto i Gmina Glinojeck
STRZELANIE Z WIATRÓWKI
INDYWIDUALNIE
I miejsce – Gorzycki Piotr – 47 pkt
II miejsce – Peda Krzysztof – 47 pkt
III miejsce – Marciniak Marek – 46 pkt
DRUŻYNOWO
I miejsce – Gmina Mochowo – 173 pkt
II miejsce – Miasto i Gmina Glinojeck – 169 pkt
III miejsce – Gmina Rościszewo – 166 pkt
BIEG W WORKACH
INDYWIDUALNIE
I miejsce – Koper Sebastian 6.69 sek.
II miejsce – Wodzyński Patryk – 6.98 sek.
III miejsce – Bandych Przemysław – 7.00 sek.
DRUŻYNOWO
I miejsce – Gmina Bodzanów – 28.62 sek.
II miejsce – Miasto i Gmina Glinojeck – 30.43 sek.
III miejsce – Gmina Bulkowo – 32.40 sek.
BIEG NA NARTACH PARAMI
INDYWIDUALNIE
I miejsce – Pietrzak Katarzyna – Gmina Bodzanów
8.84 sek. Kurek Marcin
II miejsce – Marciniak Anna – Gmina Rościszewo
9.10 sek. Marciniak Marek
III miejsce – Nagórka Aldona – Miasto i Gmina Glinojeck – 9.29 sek. Wróblewski Leszek
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DRUŻYNOWO
I miejsce – Gmina Słupno
II miejsce – Gmina Rościszewo
III miejsce – Miast i Gmina Glinojeck
PREZENTACJA GMIN
I miejsce – Gmina Bulkowo
II miejsce – Gmina Rościszewo
III miejsce – Miasto i gmina Glinojeck
RZUT GUMOWCEM
INDYWIDUALNIE
I miejsce – Kozanecki Arkadiusz – Starostwo Powiatowe – 26.10 m
II miejsce – Witkowski Piotr – Gmina Mochowo –
25.00 m
III miejsce – Wysocki Piotr – Gmina Rościszewo –
24.62 m
DRUŻYNOWO
I miejsce – Gmina Bodzanów – 65.77 m
II miejsce – Starostwo Powiatowe – 60.30 m
III miejsce – Gmina Rościszewo – 58.67 m
PODNOSZENIE ODWAŻNIKA
INDYWIDUALNIE
I miejsce – Dziełakowski Artur – Gmina Bulkowo –
97 pkt
II miejsce – Cieszewski Marcin – Miasto i Gmina
Glinojeck – 89 pkt
III miejsce – Kozanecki Arkadiusz – Starostwo Powiatowe – 67 pkt
DRUŻYNOWO
I miejsce – Gmina Bulkowo – 209 pkt
II miejsce – Miasto i Gmina Glinojeck – 196 pkt
III miejsce – Gmina Załuski

I miejsce – Gmina Bodzanów – 338 pkt
II miejsce – Gmina Słupno – 272 pkt
III miejsce – Gmina Mochowo – 253 pkt
PRZECIĄGANIE LINY
I miejsce – Gmina Bodzanów – 12 pkt
II miejsce – Gmina Mochowo – 10 pkt
III miejsce – Miasto i Gmina Glinojeck – 8 pkt
KONKURS RUCHU DROGOWEGO
INDYWIDUALNIE
I miejsce – Łukasiewicz Ewelina – Gmina Bodzanów
– 67 pkt
II miejsce – Pietrzak Ewelina – Gmina Bodzanów –
63 pkt
III miejsce – Wachaczyk Kamil – Gmina Bodzanów –
62 pkt
DRUŻYNOWO
I miejsce – Gmina Bodzanów – 192 pkt
II miejsce – Gmina Bulkowo – 168 pkt
III miejsce – Miasto i Gmina Glinojeck – 167 pkt
PUNKTACJA DRUŻYNOWA
I miejsce – Gmina Bodzanów = 157 pkt
II miejsce – Miasto i Gmina Glinojeck = 127 pkt
III miejsce – Gmina Bulkowo = 119 pkt
IV miejsce – Gmina Rościszewo = 102 pkt
V miejsce – Gmina Mochowo = 95 pkt
VI miejsce – Gmina Słupno = 86 pkt
VII miejsce – Gmina Załuski = 83 pkt
VIII miejsce - OSP Sobowo Gmina Brudzeń Duży
=74 pkt
IX miejsce – Starostwo Powiatowe w Płocku =62 pkt
Lp.

Nazwa
Gminy
Starostwo
Powiatowe
Płock

Złoto

Srebro

Brąz

Razem

1

0

1

2

2

OSP Sobowo
Gmina Brudzeń Duży

1

0

0

1

3

Miasto i
Gmina Glinojeck

0

8

14

22

4

Gmina Bulkowo
Gmina Rościszewo
Gmina Załuski
Gmina Słupno
Gmina Mochowo
Gmina Bodzanów

5

1

1

7

7

2

2

11

0

0

0

0

0

6

1

7

1

9

7

17

18

7

7

32

1

PIŁKA SIATKOWA KOBIET
I miejsce – Gmina Bodzanów – 10 pkt
II miejsce – Miasto i Gmina Glinojeck – 8 pkt
III miejsce – Gmina Mochowo – 6 pkt
PIŁKA SIATKOWA MĘŻCZYZN
I miejsce – Gmina Rościszewo – 14 pkt
II miejsce – Gmina Słupno – 12 pkt
III miejsce – Gmina Bodzanów – 10 pkt
TRÓJBÓJ SAMORZĄDOWY
INDYWIDUALNIE
I miejsce – Hoffman Tomasz – Gmina Rościszewo –
97 pkt
II miejsce – Pułtorak Sylwia – Gmina Bodzanów – 96
pkt
III miejsce – Stańczak Piotr – Gmina Słupno – 88 pkt
DRUŻYNOWO
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Dla wszystkich uczestniczących drużyn
przepiękne puchary i medale ufundował Marszałek
Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik. Dla
najlepszych zawodników w konkurencjach indywidualnych medale ufundował Starosta Powiatu
Płockiego – Piotr Zgorzelski. W konkurencjach drużynowych puchary ufundowali: Andrzej Szwejkowski
Prezes Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, Starosta Powiatu Płockiego Piotr Zgorzelski,
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
Wojciech Krzewski oraz Dyrektor Wydziału Edukacji
Starostwa Powiatowego w Płocku Małgorzata Struzik.
Senator RP ufundował puchar dla najlepszego VIP-a.
Przewodniczący Rady Powiatu Adam Sierocki ufundował puchar dla najlepszej zawodniczki. Wójt Gminy
Bodzanów Grażyna Pietrzak ufundowała puchar dla
najlepszego zawodnika. Radny Powiatu Płockiego
Andrzej Kuliński ufundował puchar dla najlepszego
samorządowca. Trzy tysiące jogurtów dla wszystkich
uczestników turnieju przekazała nieodpłatnie Spółka
S.A BAKOMA. We wszystkich konkurencjach wzięło
udział 724 zawodników. Razem z kibicami uczestniczyło ponad 1300 osób.
Organizatorzy pod przywództwem Pani Wójt
Grażyny Pietrzak stanęli na wysokości zadania i zrobili ogromną dla województwa, powiatu i gminy promocję. Dla burmistrzów i wójtów gmin była to wspaniała
integracja a zawarte przyjaźnie procentować będzie
w następnych imprezach.
Na zakończenie serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom i uczestnikom.

GMINA BRUDZEŃ DUŻY

Andrzej Dwojnych
Wójt Gminy Brudzeń Duży
Urząd Gminy Brudzeń Duży
09-414 Brudzeń Duży
tel. 24 260-40-13, fax. 24 260-40-23
e-mail: ugbrudzen@interia.pl
www: http://www.brudzen.plocman.pl

Sukces I Festiwalu Ginących Zawodów
Dużym powodzeniem cieszył się I Festiwal
Ginących Zawodów, który w ramach Dni Gminy Brudzeń odbył się 16 lipca. Na ponad 30 stoiskach można
było podziwiać wyroby rzemieślników z Mazowsza
i Kujaw. Prezentowane były efekty pracy kowala,
wycinarki, wikliniarza, hafciarki, garncarza, sieciarza,

pszczelarza i wielu innych twórców reprezentujących
rękodzieło w drewnie, papierze i metalu.

Wójt Andrzej Dwojnych rozmawia z wystawcami podczas
I Festiwalu Ginących Zawodów.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty
garncarskie i hafciarskie, gdzie można było na przykład zrobić sobie własny mały dzbanek albo wyhaftować własną kompozycję. Podobały się także dewocjonalia przygotowane przez Zgromadzenie Sióstr Służek
z Rokicia. Bicie monety okolicznościowej cieszyło się
takim powodzeniem, że mogło ją otrzymać tylko część
zainteresowanych. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się także atrakcje kulinarne takie jak dzik, specjalnie
na te okazję upolowany przez Koło Łowieckie „Daniel”, ciasta Koła Emerytów i Rencistów i nalewki
przygotowane przez Jana Mikosa. Liczni widzowie
podziwiali historyczny sprzęt pożarniczy i specjalne
pokazy przygotowane przez OSP Bądkowo Kościelne,
Siecień i Noskowice. Emocji dostarczył Turniej Siatkówki Kobiet, w którym puchar zdobyła drużyna Orlen Płock. Dużo zabawy dostarczył turniej przeciągania liny. Turniej, który dzięki udziałowi młodzieży
wypoczywającej w gimnazjum w Brudzeniu nabrał
charakteru międzynarodowego, wygrał zespół z Murzynowa. Atrakcją dla dzieci był specjalnie przygotowany plac zabaw. Podobał się także program artystyczny festiwalu, który przygotowała młodzież
ze szkół podstawowych i gimnazjów, zespół Malina
Band i DJ. Specjalne słowa podziękowania należą się
także prowadzącemu imprezę Mariuszowi Pogonowskiemu, który poza wspaniałym prowadzeniem całości, przygotował cały szereg ciekawych konkursów.
Festiwal Ginących Zawodów odwiedzili znakomici goście między innymi: Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego, Michał Boszko
Senator RP, Piotr Zgorzelski – Starosta Płocki
i Waldemar Młynarczyk – Dyrektor Oddziału
II PKO BP w Płocku. W zakończeniu imprezy brali
również udział Eryk Smulewicz Senator RP i Julia
Pitera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, Poseł RP. W festiwalu tłumnie brali udział
mieszkańcy gminy i goście z zewnątrz.
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Organizatorem I Festiwalu Ginących Zawodów i Dni Gminy Brudzeń był Urząd Gminy Brudzeń
Duży. Partnerzy imprezy: Muzeum Mazowieckie
w Płocku, Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego i Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym. Patronat: Marszałek Województwa
Mazowieckiego i Starosta Płocki. Patron medialny:
Tygodnik Płocki.

nizacji działającej poprzez edukację na rzecz światowego pokoju. Czterosobowe grupy 15-latków z Niemiec, Francji, Włoch, Szwecji, Białorusi, Kanady,
Tajlandii i Polski realizowały z opiekunami program
warsztatów integracyjno-kreatywnych „Pociąg myśli”.
Główna kwaterą obozu CISV było Gimnazjum
im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu. Patronat nad
impreza objął Marszałek Województwa Mazowieckiego. Wsparcia finansowego udzielił PKN Orlen.

Akcja sprzątania Skrwy

Wyniki IV Amatorskiego Przełajowego Wyścigu
Rowerowego

Z inicjatywy Urzędu Gminy Brudzeń Duży
w czerwcu 20011r. odbyła się wielka akcja oczyszczania rzeki Skrwy ze znajdujących się w wodzie
i na brzegu śmieci i odpadów.
Skrwa jest jedną z największych atrakcji turystycznych gminy. Coraz więcej osób z całego kraju
bierze udział w organizowanych spływach. Chcąc
podnieść atrakcyjność takiego sposobu spędzania
wolnego czasu Gmina stara się - na miarę swoich
możliwości - dbać o czystość rzeki.
W akcji brało udział 30 strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Siecieniu, którzy łącznie pracowali 400 godzin. Bezpłatnie kajaki wypożyczył
właściciel Mariny w Murzynowie Krzysztof Sobaszek.

3 maja w Janoszycach odbył się IV Amatorski
Przełajowy Wyścig Rowerowy po Brudzeńskim Parku
Krajobrazowym. Po siedmioletniej przerwie powrócono do tradycji ścigania się po malowniczych terenach
Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Pomimo przenikliwego chłodu na trasie pojawiło się w sumie
36 śmiałków.

Trudno było każdemu ale wszyscy zawodnicy dotarli do mety.

Strażacy z OSP Siecień pracują przy oczyszczaniu Skrwy, którą
polubili kajakarze.

W wyniku dwutygodniowej akcji, którą kierował prezes OSP Siecień Włodzimierz Sulkowski,
na koszt Gminy Brudzeń Duży, wywieziono i zutylizowano 3 przyczepy zebranych odpadów o łącznej
wadze 1400 kg.
Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy w Brudzeniu
Dużym
W lipcu ponad 40 dzieci z 8 krajów wypoczywało trzy tygodnie w Brudzeniu Dużym na obozie
zorganizowanym przez Children’s International Summer Villages Polska (CISV) – międzynarodowej orga-
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W kategorii szkoły podstawowe zwyciężył
Bartosz Szafrański uczeń V klasy w Sikorzu, który
poza pucharem i złotym medalem otrzymał w nagrodę
aparat fotograficzny. Takie same nagrody w kategorii
szkoły gimnazjalne wywalczył Jakub Czachorowski
uczeń II klasy w Siecieniu, który wygrał z dużą przewagą nad rywalami. Najlepszy w kategorii open okazał się mieszkaniec Sikorza Arkadiusz Kozanecki dla
którego specjalne nagrody ufundował Starosta Płocki
Piotr Zgorzelski a bezkonkurencyjny w kategorii weteran był Stanisław Dymek.
Poza nagrodami dla pierwszych trzech
zawodników w poszczególnych kategoriach, puchary
otrzymały również pierwsze dziewczynki i panie:
Paula Krajewska – szkoły podstawowe, Aleksandra
Wielońska – gimnazja, Karolina Nowakowska
– kategoria open i Barbara Krajenta wśród weteranów.
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GMINA BULKOWO

Gabriel Graczyk
Wójt Gminy Bulkowo
Urząd Gminy
ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo
tel. (24) 265-20-13, fax. (24) 265-23-50
e-mail: gmina@bulkowo.pl
www.bulkowo.pl

I DZIEŃ BULKOWA – BAWMY SIĘ RAZEM”
W sobotę 2 lipca 2011 r. odbyła się pierwsza
impreza pod nazwą „I DZIEŃ BULKOWA
– BAWMY SIĘ RAZEM”, której organizatorami byli:
Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk, Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” oraz Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bulkowie. Patronat Honorowy nad
naszą imprezą objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik, za co bardzo serdecznie dziękujemy.
Pierwszym akcentem wspólnej zabawy była
rywalizacja rowerzystów w ramach „III Rajdu Rowerowego o Puchar Starosty Płockiego, VI o Puchar Wójta Gminy Bulkowo”. Dla zwycięzców (w
trzech kategoriach wiekowych) organizatorzy przygotowali cenne nagrody: rowery oraz puchary za pierwsze miejsca ufundowane przez Starostę Płockiego oraz
nagrody rzeczowe i puchary ufundowane przez Wójta
Gminy Bulkowo. Tak gorącej atmosfery nie popsuła
nawet deszczowa aura, co skwitowane zostało żartobliwie przez Pana Wójta słowami „złe miłego początki”.

Główna impreza została przeniesiona do hali
sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie. Uroczystego otwarcia „I DNIA BULKOWA
– BAWMY SIĘ RAZEM” oraz powitania zaproszonych gości i mieszkańców dokonał Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk.
Honorowymi gośćmi byli senatorowie:
Michał Boszko i Eryk Smulewicz, Starosta Płocki
Piotr Zgorzelski wraz z radnymi Rady Powiatu:

Tomaszem Skorupskim, Wiesławem Woźniakiem
i Andrzejem Kulińskim oraz Wójt Gminy Bodzanów
Grażyna Pietrzak.
Po oficjalnej części scenę opanowali młodzi
artyści w ramach „I Przeglądu Teatrów i Kabaretów
Szkolnych”. Były to atrakcyjne, pełne humoru
i miłych wrażeń występy.
Rewelacją I Przeglądu był występ bardziej
doświadczonej grupy „Żurawianki”. Artyści udowodnili swoim występem, że aby dobrze się bawić
wystarczy grupa pasjonatów pełna zaangażowania
w to co robią gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Najlepsi artyści za swoje występy otrzymali
nagrody, które przyznało jury, a ufundował Wójt
Gminy Bulkowo.
W tym samym czasie trwał IX Festyn Rodzinny Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość” w trakcie którego odbyła się m.in. loteria fantowa z główną nagrodą rowerem. Wspólne działanie organizacji pozarządowej i instytucji samorządowych udowodniło,
że razem można zrobić więcej i lepiej.
Najwięcej emocji dostarczył jednak „I Turniej Sołectw Gminy Bulkowo”. W Turnieju wystartowało osiem reprezentacji, które z pełnym poświęceniem podjęły rywalizację. Zawodnicy byli gorąco
dopingowani przez licznie zgromadzonych mieszkańców swoich sołectw. Za udział w zmaganiach wszystkie drużyny otrzymały puchary, a dla zwycięzców
były cenne, bardzo smaczne nagrody, które ufundował
i wręczył Wójt Gminy Gabriel Graczyk.
Wszyscy mieliśmy możliwość obejrzenia wielu ciekawych wystaw takich jak „Najpiękniejsze tereny mojej gminy” w ramach konkursu o nagrodę
Wójta Gminy Bulkowo 2011, wystawę „Stare
Mazowsze - Przyroda i Człowiek” wypożyczoną
ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
Swoje prace zaprezentowała młodzież, która
uczestniczyła w projekcie „Kochamy naszą wieś”
w ramach programu RÓWNAĆ SZANSE Polsko
– Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Dzieci
i Młodzieży. Zorganizowano również kiermasz książek dla dzieci i dorosłych. Wszystko to było możliwe
dzięki współpracy członków Koła Artystycznego
„LEONARDO” oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w
Bulkowie.
Na stoiskach wystawowych prace prezentowali twórcy ludowi oraz domy pomocy społecznej.
Z inicjatywy Koła Artystycznego „LEONARDO”
odbyła się sprzedaż obrazów Ewy Wiercioch,
Przemysława Szelągowskiego oraz Mieczysława
Józwiaka. Całkowity dochód został przekazany na
Hospicjum Płockie p.w. bł. Urszuli Ledóchowskiej.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się zorganizowana, również przez Koło Artystyczne
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„LEONARDO” zbiórka książek dla Rodaków
na wschodzie, która jest nadal kontynuowana.
Najmłodsi bardzo cieszyli się z atrakcji wesołego miasteczka, takich jak skoki na trampolinie, zjeżdżalnie, kule wodne czy tor samochodowy.
W trakcie imprezy można było pożywić się
wyśmienitą grochówką przygotowaną przez Stowarzyszenie „Żurawianki”.
Ostatnim akcentem był koncert zespołu
„RAMZES” oraz zabawa taneczna do późnych godzin
nocnych.

W sposób szczególny chcemy podziękować
instytucjom wspierającym: Starostwu Powiatowemu
w Płocku, Komendzie Miejskiej Policji w Płocku,
Kierownikowi Posterunku Policji w Bodzanowie,
NZOZ „Zdrowie” w Bulkowie, Jednostkom OSP
z terenu Gminy Bulkowo oraz sponsorom: Bank Spółdzielczy w Staroźrebach, „Izolbet” Kazimierz Majchrzak i Wspólnicy Spółka Jawna Gostynin, Firma
Handlowo-Usługowa „AMK – TRANS” Anna Jeziak
Bulkowo, Mariusz Guziński Handel Żwirem Nowy
Podleck, Stacja Sprzedaży Paliw „ANIRAM” Cekanowo, Olga Skibińska P.P.H.U. „OLA – TRANS”
Bulkowo, Marian Gorzelany Golanki, Krzysztof
Osiecki „AMBRA” Blichowo oraz Zofia Wojnarowska Sklep Wielobranżowy Bulkowo. Dzięki wsparciu
finansowemu jak i rzeczowemu wiele cennych nagród
i upominków trafiło w ręce dzieci biorących udział
w konkursach.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu
osób, którzy z sercem podeszli do organizacji imprezy, licznie przybyli goście i mieszkańcy nie odczuli
tak mocno kapryśnej aury. Mamy nadzieję, że święto
Gminy Bulkowo na stałe wpisze się w kalendarz imprez i będzie początkiem wspaniałej tradycji.
Zawody sportowo-pożarnicze 2011
W dniu 25 czerwca 2011 roku na placu przy
Dworku w Worowicach odbyły się Gminne Zawody
Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. W rywalizacji uczestniczyło 7 drużyn OSP
z Gminy Bulkowo, w tym jedna żeńska.
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Zawody poprzedziła Msza Święta Polowa, którą odprawił Gminny Kapelan OSP ks. Jan Żółtowski. Po jej
zakończeniu Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk
powitał wszystkich przybyłych. Swoją obecnością
zaszczycili nas m.in. Eryk Smulewicz – Senator RP,
Wojciech Jasiński – Poseł na Sejm RP, Piotr Zgorzelski - Starosta Płocki, Mirosław Wojciechowski
– Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP, Piotr Głowala – Przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Płocku, Radni Powiatu Płockiego:
Tomasz Skorupski, Wiesław Woźniak, Jarosław
Dorobek i Andrzej Kuliński, Grażyna Pietrzak
– Wójt Gminy Bodzanów, Janusz Janowski – Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów oraz Radni Rady
Gminy Bulkowo.

Strażacy rywalizowali w dwóch dyscyplinach:
sztafeta z przeszkodami oraz tworzenie linii gaśniczej.
Podczas sztafety startujący wykazywali się sprawnością przy: podłączaniu węża do rozdzielacza, przeskoku przez przeszkodę, biegu slalomem oraz po równoważni, pokonaniu wysokiej przeszkody pionowej
(ściany) oraz podpięciu prądownicy do węża. Tworzenie linii gaśniczej polegało na utworzeniu linii ssawnej, linii głównej i dwóch linii gaśniczych, uruchomieniu motopompy i podaniu wody utworzonymi
liniami w celu strącenia pachołków. Poziom rywalizacji był wysoki, jednak bezkonkurencyjna okazała się
drużyna OSP Blichowo. Klasyfikacja generalna przedstawiała się następująco:
1 miejsce – OSP Blichowo
2 miejsce – OSP Nowe Łubki
3 miejsce – OSP Nadułki
4 miejsce – OSP Bulkowo
5 miejsce – OSP Pilichówko
6 miejsce – OSP Worowice.
Na szczeblu powiatowym będzie reprezentować naszą Gminę OSP Blichowo. Bardzo dobrze zaprezentowała się drużyna żeńska z OSP Nowe Łubki
udowadniając, że kobiety też są w stanie sprostać tak
trudnym zadaniom.
Puchary, dyplomy i nagrody zwycięzcom wręczył
Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk oraz Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Kazimierz
Przepiórski.
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Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych
Straży Pożarnych to ważny sprawdzian sprawności
organizacyjnej i bojowej strażaków. Popularyzują
również ruch strażacki w poszczególnych miejscowościach. W życie strażackie wnoszą zaś ożywienie
i mobilizują do jak najlepszego przygotowania
do zawodów, które obserwowali licznie zgromadzeni
mieszkańcy Gminy Bulkowo.
Organizatorzy są wdzięczni sponsorom za wsparcie
zawodów, co uczyniło je bardziej atrakcyjnymi.
Pożegnanie Sekretarza Gminy Bulkowo Pana Tadeusza Godziemskiego
W dniu 29 lipca 2011 roku odbyło się uroczyste pożegnanie Pana Tadeusza Godziemskiego Sekretarza Gminy Bulkowo, który po przepracowaniu ponad 45 lat w Urzędzie Gminy przeszedł na emeryturę.
Pan Tadeusz Godziemski pierwszą pracę podjął
w dniu 01 stycznia 1966 roku jako praktykant w referacie finansowym, pracował również na innych stanowiskach. Od 01 września 1979 roku przez 32 lata
pełnił funkcję Sekretarza Gminy.

Podczas uroczystości pożegnalnej Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk podziękował Panu
Tadeuszowi Godziemskiemu za wieloletnią, sumienną
pracę w imieniu swoim, jak i całego urzędu, łącznie

z jednostkami podległymi. Wójt wspomniał także
o zaangażowaniu Pana Tadeusza Godziemskiego
w życiu społecznym gminy, Pan Sekretarz jest
od wielu lat druhem OSP, będąc pracownikiem Urzędu Gminy pomagał w sprawach merytorycznych jednostkom OSP. Podziękowanie za współpracę, mającą
na celu dobro mieszkańców Gminy Bulkowo złożył
w imieniu radnych Przewodniczący Rady Waldemar
Kajka. Każdy z pracowników osobiście składał
najserdeczniejsze życzenia. Nie zabrakło wzruszenia
i ciepłych słów pod adresem Pana Sekretarza.
Pan Tadeusz Godziemski z wzruszeniem bardzo
serdecznie podziękował za okazaną pamięć i złożone
życzenia.
Za wszystkie lata pracy serdecznie dziękujemy i życzymy spokojnej emerytury w gronie najbliższych
MIASTO I GMINA DROBIN

Sławomir Wiśniewski
Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin
Urząd Miasta i Gminy w Drobinie
ul. Marszałka Piłsudskiego 12,
09-210 Drobin,
tel. (24) 260-14-41,
faks. (24) 260-10-62
e-mail: e-mail: umgdrobin@plo.pl

Pięć lata REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.
Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, iż minęło pięć lat działalności Spółki w nowej strukturze własnościowej.
W dniu 22 września 2006 roku Burmistrz Miasta
i Gminy Drobin realizując uchwałę Rady Miejskiej
podpisał umowę sprzedaży 49,9% udziałów firmie
REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG, która została
wybrana w wyniku długotrwałej procedury przetargowej.
W ten sposób Spółka stała się częścią grupy
kapitałowej REMONDIS – jednego z największych
na świecie przedsiębiorstw sektorów gospodarki wodno-kanalizacyjnej i recyklingowej. Przedsiębiorstwo
to założone w 1934 r. dysponuje dziś rozbudowaną
siecią ponad 500 oddziałów na całym świecie i działa
w 21 krajach europejskich oraz w Chinach, Indiach,
Japonii, na Tajwanie i w Australii. REMONDIS
świadczy usługi dla gmin i samorządów, w sumie dla
ponad 20 milionów mieszkańców; posiada flotę około
6.000 pojazdów; zbiera, przetwarza i sprzedaje rocznie
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ponad 25 milionów ton surowców wtórnych oraz wykorzystuje sieć 500 własnych instalacji do sortowania,
przetwarzania i recyklingu. Roczne przychody koncernu to 5,6 mld Euro przy zatrudnieniu 18.800 pracowników. Warto podkreślić, że mimo swej wielkości,
właścicielami firmy do dziś pozostaje rodzina Rethmann.
Decyzja o sprzedaży udziałów miała swoich
zarówno zwolenników jak i przeciwników. Obecna
sytuacja Spółki potwierdza jej słuszność. W 2006 r.
Spółka znajdowała się w trudnej sytuacji majątkowo –
finansowej: wyeksploatowany tabor samochodowy,
zużyte budynki i urządzenia (głównie stacje uzdatniania wody i oczyszczalnia ścieków), znaczne zobowiązania finansowe, wysokie należności, źle opłacani
pracownicy z dużymi zaległościami urlopowymi oraz
brak perspektyw rozwoju. Pierwszym krokiem po
zakupie udziałów stało się uporządkowanie wszystkich działalności, ustabilizowanie sytuacji finansowej
i zapewnienie spółce stałych przychodów. Wszystkie
usługi i zlecenia były dokładnie kalkulowane, aby nie
przynosiły spółce strat. Dzięki temu zatrzymaliśmy
negatywną tendencję polegającą na generowaniu przez
Spółkę strat. Wtedy mogliśmy przystąpić do realizacji
niezbędnych inwestycji. W całości wymieniony został
przestarzały i wyeksploatowany tabor samochodowy,
zakupiono nowe sprzęty i maszyny, zmodernizowano
oczyszczalnię ścieków. Dla potwierdzenia powyższych tez w poniższej tabeli przedstawiamy wyniki
finansowe przed sprzedażą udziałów jak i po niej.
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Wynik
finansowy
netto

1.312
tys. zł

- 170 tys.
zł

+360 tys.
zł

+199 tys.
zł

+372 tys.
zł

Jak widać, po okresie generowania strat, Spółka systematycznie przynosi zyski. Udało się to osiągnąć dzięki poprawie organizacji i rozliczania prac,
pozyskaniu nowych klientów, rzetelnej kalkulacji
zleceń, poprawie windykacji należności oraz ograniczeniu kosztów.
Przy podpisaniu umowy sprzedaży udziałów,
zawarto również pakiet socjalny dla pracowników
Spółki. Wprowadzono gwarancje zatrudnienia,
zapewniono środki związane z bezpieczeństwem
i higieną pracy (m.in. ubrania robocze). Z chwilą pojawienia się zysków Wspólnicy jak i Zarząd Spółki
postanowili, że pierwszymi beneficjentami będą pracownicy. Wynagrodzenia zostały podniesione, utrzymano wszystkie przywileje związane z Zakładowym
Funduszem Świadczeń Socjalnych. W naszej Spółce
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załoga stanowi najważniejsze ogniwo i dlatego pracownicy, którzy uczestniczą w szkoleniach i podnoszą
swoje kwalifikacje czynią to na koszt Spółki.
Podstawowym zadaniem spółki jest świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Ponadto zajmujemy się wywozem odpadów komunalnych, wywozem
i utylizacją nieczystości płynnych, zbiórką selektywną
surowców wtórnych, eksploatacją składowiska odpadów komunalnych. W ostatnim okresie rozpoczęliśmy
również nową działalność – konserwację terenów
zielonych. Można więc śmiało powiedzieć, że spółka
wykonuje kompleksowe usługi komunalne.
Nakłady inwestycyjne na poszczególne działalności przedstawiają się następująco:
Zaopatrzenie w wodę:
• modernizacja stacji uzdatniania wody Maliszewko
- 950.000 zł
• modernizacja stacji uzdatniania wody Karsy
- 760.000 zł
• budowa sieci wodociągowych (łącznie 2450mb.)
- 220.000 zł
Razem
- 1.930.000 zł.

Uroczyste otwarcie SUW Maliszewko.

Oczyszczanie ścieków:
• modernizacja oczyszczalni ścieków
• zakup samochodu asenizacyjnego
Razem

- 370.726 zł
- 65.552 zł
- 436.278 zł

Stacja zlewcza na oczyszczalni w Drobinie.
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Gospodarka odpadami
• zakup samochodu Scania
• zakup pojemników na odpady
• zakup kompaktora
• rekultywacja kwatery A
• pozostałe wydatki
Razem

GMINA ŁĄCK

- 120.000 zł
- 83.907 zł
- 335.000 zł
- 425.000 zł
- 47.500 zł
- 1.011.407 zł

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

Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu we wsi Podlasie.
Gmina Łąck już od września b.r. przystąpi
do modernizacji budynku w Podlasiu, w którym jeszcze do dnia 31 sierpnia istniała Szkoła Podstawowa
im. Wł. Reymonta w Nowej Wsi.

Kwatera A na składowisku w Cieszewie

Zakupy pojazdów i inne - 498.950 zł
Razem nakłady inwestycyjne - 3.876.635 zł
Realizacja wszystkich tych przedsięwzięć
nie byłaby możliwa bez zgodnej współpracy obu
udziałowców Spółki tj. Miasta i Gminy Drobin
(50,1%) oraz REMONDIS Aqua Sp. z o.o. (49,9%).
Nasz przykład może być zachętą do przekształceń
i prywatyzacji dla innych samorządów.
Zarząd planuje dalszy rozwój Spółki wyznaczając cele krótko- i długookresowe. Do tych pierwszych należy zaliczyć modernizację pozostałych ujęć
wody, przepompowni ścieków, zakup zintegrowanego
systemu komputerowego i ciągły rozwój rynku związanego z odbiorem nieczystości stałych i płynnych.
Planujemy na bazie istniejącego składowiska odpadów
w miejscowości Cieszewo wybudowanie nowoczesnego Regionalnego Centrum Unieszkodliwiania
Odpadów gdzie pracę znalazło by około 35 osób.
Koszt inwestycji od 35 mln złotych nie jest przeszkodą w jej zrealizowaniu.
Obecnie Spółka znajduje się w stabilnej sytuacji finansowej i nie posiada żadnych zaległości płatniczych. W 2010 roku zostaliśmy wyróżnieni „Złotym
Certyfikatem Rzetelności” za szerzenie etycznych
zasad w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz
zdobycie niepodważalnej oceny wiarygodności.

Likwidacja istniejącej od przełomu XIX/XX
wieku szkoły podstawowej budziła wiele emocji,
a uroczystość zakończenia roku szkolnego 2010/2011,
kończąca jednocześnie długi okres funkcjonowania tej
placówki, nie obyła się bez łez i wzruszeń. Likwidacja
szkoły nie była dla władz Gminy łatwą decyzją, ale
zadecydowała tu tylko i wyłącznie rzeczywistość,
czyli demografia i ekonomia. W 6-klasowej szkole,
z pełną kadrą nauczycielską, w ostatnim roku szkolnym uczyło się łącznie 25 dzieci w klasach 4 – 6. Oddziałów 1-3 już nie było z uwagi na brak uczniów
(malejący z roku na rok stan demograficzny) i jak
wynika z analizy urodzeń w tym rejonie, stan ten wykazuje tendencje spadkowe i w ciągu kolejnych lat
jeszcze się pogorszy.
Likwidacja placówki oświatowej nie spowoduje jednak zamknięcia obiektu, ani nie dopuści
do jego zaniedbania. Propozycja Wójta Gminy, aby
utworzyć w nim centrum kultury, rekreacji i sportu
służące mieszkańcom i osobom z zewnątrz, spotkała
się z ogólną aprobatą radnych, sołtysów i mieszkańców.
Powierzchnia budynku, układ wewnętrzny
pomieszczeń oraz teren wokół budynku, stwarzają
doskonałe warunki do przyjęcia takiego właśnie kie-
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runku działalności. Projekt zakłada także utworzenie
miejsc noclegowych, co da możliwość organizacji
wielodniowych plenerów artystycznych, zajęć w ramach „Zielonej Szkoły” oraz szkoleń, konferencji
i warsztatów.
W budynku znajdą się oczywiście pomieszczenia umożliwiające kontynuację prowadzenia Biblioteki Gminnej oraz Centrum Kształcenia na Odległość na Wsi i Muzeum Sztuki Ludowej, a także prowadzenia działalności przez lokalne Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Korzeń i Okolic.
Placówka musi dalej funkcjonować i służyć
mieszkańcom nie tylko tej wsi i okolic, ale mieszkańcom całej Gminy Łąck oraz gościom z zewnątrz.
Projekt nowego przeznaczenia obiektu zawiera w sobie także pełne zagospodarowanie terenu wokół budynku. Znajdą się tu boiska sportowe, mini park
i ścieżki spacerowe, plac zabaw i amfiteatr.
Otwarcie placówki, połączone z dożynkami
gminnymi, planujemy na początek września 2012
roku, na które już serdecznie wszystkich zapraszam.

GMINA MAŁA WIEŚ

Andrzej Barciński
Wójt Gminy Mała Wieś
Urząd Gminy w Małej Wsi
ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś
tel. (24) 269 79 60; (24) 269 79 61
gmina@malawies.pl,
www.malawies.pl
www.malawies.bip.org.pl

Mała Wieś – nasza historia i tradycje
Na mapie Polski znajdziemy wiele miejscowości o nazwie Mała Wieś, ale żadna z nich nie jest
siedziba gminy. Czy wiecie Państwo dlaczego ?
Nazwa naszej osady nie pochodzi od małej
wioski - z którą się ją utożsamia – ale od Małowieskich, którzy już w XV wieku byli właścicielami tych
ziem. Małowiscy herbu Gozdawa dali nam nie tylko
nazwę miejscowości, ale również ich herb umieściliśmy, jako jeden z elementów logo naszej gminy
– dwie zrośnięte korzeniami lilie.
Drugi element naszego logo, to herb rodu
Nakwaskich, Prus II „Wilcze kosy”, na który składają
się: półtora krzyża (krzyż pokutny) i skrzyżowane
wilcze kosy (kły wilka)).
Ten pruski ród przybyły do Ziemi Wyszogrodzkiej pod koniec XIII w., całkowicie uległ spolszczeniu i przez wieki całe wiernie służył nowej ojStrona nr 44

czyźnie. Nakwascy zdominowali Ziemię Wyszogrodzką, wyróżniali się wiernością wobec królów
Polski i wielka ciekawością świata. Toteż
w XVIII w. stali się właścicielami znacznej części
obszaru dzisiejszych gmin Bodzanów i Mała Wieś,
piastowali też wiele znaczących stanowisk nie tylko
lokalnych ale i centralnych.
Kolejnym elementem naszego logo jest rzeka
Wisła, która nie tylko dostarcza naszej gminie walorów turystycznych, ale rok rocznie grozi nam swoimi
wodami. Nad naszą Wisłą osiedlili się przed wiekami
tzw. Olendrzy, którzy żyli z nią za pan brat i potrafili
sobie radzić z jej wylewami. Po osadnictwie olenderskim pozostały jedynie wąskie i kręte nadwiślańskie
drogi gęsto obsadzone wierzbami, niezwykle urokliwe, ale i kłopotliwe dla przejeżdżających.
Biogazownia w Małej Wsi – coraz bliżej.
Kiedy 1 marca tego roku po raz pierwszy
zaczęliśmy głośno mówić o możliwościach zbudowania w Małej Wsi biogazowni rolniczej, trudno było
przewidzieć czy działania nasze trafią na podatny
grunt. Spotkanie, o którym pisaliśmy w poprzednim
biuletynie zaowocowało bardzo szybko.
Dużą pomoc okazał nam starosta płocki
Piotr Zgorzelski, to jego kontakty pozwoliły na szybkie znalezienie inwestora, którym jest krakowska firma GWARANT.
Doniosłym wydarzeniem było podpisanie
umowy o współpracy pomiędzy Gminą Mała Wieś,
a w/w potencjalnym inwestorem. Umowa bardzo
ważna bo mogąca ożywić gospodarczo naszą rolniczą
gminę. Przewiduje ona wybudowanie w Małej Wsi
biogazowni rolniczej o mocy 2 MW opartej tylko
o substraty roślinne, oraz utworzenie wokół niej Inkubatora dla firm potrzebujących taniego ciepła (produkt
uboczny pracy biogazowni).
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Do tego typu przedsięwzięć potrzeba znacznej
ilości gruntów, które zgodnie z umową zobowiązała
się zakupić Gmina Mała Wieś od Krajowej Spółki
Cukrowej.
Dzisiaj jesteśmy już posiadaczami 16,5 ha
gruntów na terenach dawnej Cukrowni Mała Wieś,
a GWARANT podjął działania zmierzające do zrealizowania inwestycji, która pomoże nam stanąć na nogi.
Nasza biogazownia ma być zakładem wyposażonym
według austriackiej, bardzo nowoczesnej technologii,
dokładnie tak jak wygląda dzisiaj biogazownia
Grzmiąca (Zachodniopomorskie).
Liczymy na to, że wkrótce ruszy małowiska biogazownia, a wielu mieszkańców znajdzie pracę w naszym Inkubatorze.

GMINA NOWY DUNINÓW

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

Koło wędkarskie „SANDACZ” w Małej Wsi
Nasi wędkarze od lat dbali o tzw. „stawy cukrownicze”, regularne je zarybiając i oczyszczając
brzegi. Niestety nigdy nie mieli pewności czy przypadkiem nie robią tego dla kogoś kto wyłoży pieniądze i kupi ten piękny – 5,5 hektarowy akwen.

Teraz wędkarze z koła „SANDACZ” są już
pewni, ze lata pracy nie poszły na marne, że mogą
wędkować spokojnie. Ponad pięć hektarów stawów
jest już własnością Gminy Mała Wieś.
Nasza brać wędkarska liczy sobie ponad 90 członków,
którym nie brakuje pomysłów na to, jak zagospodarować tereny wokół stawów i przekształcić je w piękne
miejsce rekreacyjne.
Już wkrótce mieszkańcy Małej Wsi będą mieli
możliwość rozpalenia tu grilla, wybrania się na spacer,
„pomoczenia” wędki (konieczna jest karta wędkarska), czyli miłego spędzenia wolnego czasu.
Zakupione stawy to naprawdę „raj” dla wędkarzy – rekordziści złowili już w tym roku prawie
metrowego suma i tej samej długości tołpygę (szczera
prawda, bez wędkarskiej przesady).
Mnogość ryb i piękne otoczenie są dostateczną motywacją dla władz gminy i Stowarzyszenia
„Sandacz”, aby zainwestować tu w odpowiednią infrastrukturę.

Regaty Żeglarskie – Nowy Duninów 2011
16 lipca 2011 r. Sobotni poranek. Trochę
pochmurny, ale bardzo ciepły. Tak za sprawą aury jak
i ludzi, którzy w dobrych humorach zebrali się w porcie w Nowym Duninowie.
Skoro połowa lipca i port w Nowym
Duninowie wygląda jak mazurska przystań, to na pewno Regaty Żeglarskie. Przez samych żeglarzy zwane
samorządowymi. W tym roku u boku znakomitych
samorządowców z Mazowsza stanęli silną grupą parlamentarzyści. Nie zabrakło wśród nich Michała
Boszko, do niedawna naszego starosty, dziś senatora RP.
Tuż po godz. 10.00 gości powitał Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak. Zaraz potem
podniesienie bandery i jednogłośne otwarcie Regat
Żeglarskich – Nowy Duninów 2011 przez gospodarzy, tj. Adama Struzika, Piotra Zgorzelskiego oraz
Mirosława Krysiaka: IX o Puchar Marszałka
Województwa Mazowieckiego, XI o Puchar Starosty Płockiego i XVI o Puchar Wójta Gminy Nowy
Duninów.

Otwarcie Regat Żeglarskich - Nowy Duninów 2011.
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Jeszcze przed godz. 11.00 odprawę sterników
poprowadził sędzia główny Stanisław Siedlecki. Chwilę później pierwsze żaglówki oraz statek sędziowski
wypłynęły z portu by rozpocząć zmagania na Zalewie
Włocławskim w pierwszym z trzech wyścigów.
Żeglarze powodów do narzekań w tym roku
nie mieli. Wiało odpowiednio i na tyle mocno, że
w żaglach wiatru nie zabrakło. A i chmury wietrzyk
lipcowy rozpędził.
38 załóg postawiło żagle i stanęło do wyścigów. W porcie wierni im kibice z brzegu obserwowali
zmagania swoich faworytów. Towarzyszyły im szanty, ale nie tylko. Trudno było pozostać na brzegu, gdy
przed sceną występowała grupa kolonistów z Soczewki, zorganizowanego przez Centrum Tańca Wasilewskiej – Felskiej z Warszawy.
Do portu przybiła Rusałka z dziećmi i ich
opiekunami na pokładzie. W porcie robiło się coraz
gwarniej. Na wodzie ku końcowi zmierzał III - ostatni
wyścig żeglarzy. W oczekiwaniu na wyniki Regat Żeglarskich, tradycyjnie już, Nowy Duninów rozbrzmiał
pomrukiem motocykli. Tylko wytrawne ucho bikera
mogło rozpoznać charakterystyczne dla danego typu
motocykla dźwięki. Każdy jednak z obserwatorów,
mniej lub bardziej znających się na rzeczy, z zapartym
tchem obserwował kolejną, doroczną paradę motocyklistów. Tak jak żeglarzy wita się w Nowym Duninowie
serdecznie, tak też wita się w ostatnich latach motocyklistów. Podziw wzbudzają nie tylko wspaniałe maszyny, ale przede wszystkim prezentowane podczas pokazu
umiejętności motocyklistów.
Widok strzelistych masztów, a u ich stóp motocykle. W tle wieża kościoła i zameczek neogotycki
lub wejście do portu, zza którego przezierają wody
Zalewu Włocławski. To widok niezapomniany.
Nie ustępujący przecinającym Zalew żaglom.
Zaraz po pokazie ogłoszenie wyników z rozdaniem nagród i wręczeniem Pucharów:
• Marszałka
Województwa
Mazowieckiego
dla najszybszego jachtu załodze „Płotki” (klasa
Omega) ze sternikiem Markiem Wronowskim
(K. Ż. Petrochemia).

• Starosty Płockiego dla zwycięzcy w najliczniej-

szej klasie dla załogi jachtu AndrzEla (klasa T1) ze
sternikiem Andrzejem Rygielskim (klub „Anwil”),

Piotr Zgorzelski oraz Adam Sierocki z załogą jachtu „AndrzEla”
(K. "Anwil").

• Wójta Gminy Nowy Duninów dla klubu, który

uzyskał największą liczbę punktów według Regulaminu P.Ż.G.P. 2011r. Tak jak w ubiegłym
roku, tak i teraz Puchar trafił do K.Ż.
PETROCHEMIA.

Mirosław Krysiak, Andrzej Pietrzak i Cezary Czarnecki, który
odbiera puchar dla K.Ż. Petrochemia.

Tradycyjnie nagrody dla żeglarzy fundowane
były przez sponsorów. Od lat w tej materii nie zawodzi większość z nich. Trwając przy boku organizatorów Regat Żeglarskich zaliczani są do grona najlepszych przyjaciół gminy Nowy Duninów.
Ich zasługą jest też oprawa muzyczna pikniku
towarzyszącego Regatom, która w tym roku była znakomita. Don Vasyl i jego Gwiazdy Cygańskie ściągnęły tłumy do portu w Nowym Duninowie.
Na zakończenie Adam Struzik zapewnił,
że spotkamy się na Regatach Żeglarskich w Nowym
Duninowie za rok, a żeglarze znów zawalczą o trzy
puchary. Pozostaje mieć nadzieję, że z organizatorami
pozostaną także sponsorzy, którym z tego miejsca,
w imieniu wszystkich organizatorów, żeglarzy
i uczestników festynu gorąco dziękujemy.

Adam Struzik z załogą "Płotki" (K.Ż. Petrochemia).
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Za ogromny wkład w organizację Regat Żeglarskich – Nowy Duninów 2011 dziękujemy także mediom, które objęły nad Regatami patronat medialny.
Do zobaczenia za rok!

Gmina Nowy Duninów - wyjątkowo cenny skrawek
ziemi Płockiej, ziemi Mazowieckiej.
Wciąż niestety aktualnym pozostaje stwierdzenie, że szukamy ciekawych miejsc do wypoczynku
gdzieś tam, najlepiej daleko. Mazowsze natomiast
wciąż dla wielu pozostaje nieodkryte. Organizacja
takich imprez jak Regaty Żeglarskie w Nowym Duninowie jest o tyle cenna, że promuje nie tylko żeglarstwo, ale także, może przede wszystkim, region północnego Mazowsza.
Mazowsze podlegające przeobrażeniom wynikającym z rozwoju cywilizacji, postrzegane jest
przede wszystkim, jako europejskie centrum tętniące
życiem. Nieliczni tylko wiedzą, że w wielu jego zakątkach ciągle można odnaleźć ciszę, wspaniałe krajobrazy i ducha przodków. Że jest to region o wielkim
potencjale turystycznym, z nieograniczonymi możliwościami uprawiania turystyki weekendowej, pobytowej i wędrownej.
Błękitno – zieloną, jedną z najpiękniejszych
pereł mazowieckiej ziemi jest gmina Nowy Duninów. Położona w zachodniej części powiatu płockiego, tak jak wiele stuleci temu i dziś stanowi pogranicze kujawsko – mazowieckie.
Nadgraniczne położenie Duninowa, Wisła
jako główny szlak żeglowno - handlowy, przecinający
Duninów lądowy trakt nadwiślański biegnący z południa kraju przez Płock, Brwilno, Dobiegniewo
do Włocławka, papiernia rodziny Epsteinów w Soczewce i inwestycje na dużą skalę czynione przez
rodzinę IKE Duninowskich w majątku Duninów
odcisnęły na przestrzeni wieków swój ślad na
kształcie i historii tego regionu. Ziemi naprzemiennie mazowieckiej i kujawskiej. Niegdyś ziemi spornej
między tymi dzielnicami, dziś niezaprzeczalnie stanowiącej wyjątkowo cenną cząstkę północnego Mazowsza. Na tyle cenną, na ile cenne dla ludzi jest
wspaniale zachowane środowisko przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe.
Prawie niedostępne ostoje dzikich zwierząt
i rzadkiego ptactwa, pomniki przyrody i enklawy
naturalnej przyrody w rezerwatach Kresy i Jastrząbek. Zalew Włocławski idealny do uprawiania
sportów wodnych i urokliwe jezioro Soczewka utworzone z wód wijącej się wśród lasów Skrwy Lewej, na

którym w sezonie letnim co roku organizowane jest
kąpielisko (w br. miejsce wykorzystywane do kąpieli). To przede wszystkim stanowi o kształcie gminy
Nowy Duninów i jednocześnie bogactwie naturalnym ziemi płockiej.

II Zawody Spławikowe o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów na jeziorze
Soczewka. Remont obwałowania przeprowadzony został w 2008 roku.
Efektem jest nie tylko poprawa estetyki okolic jeziora, ale przede wszystkim zapewnienie skutecznej ochrony przeciwpowodziowej i ochrona
środowiska lokalnego jeziora.

Droga krajowa, wojewódzka oraz sieć dróg
powiatowych i gminnych nie tylko są atrakcyjne dla
turystów zmotoryzowanych, ale przede wszystkim
zapewniają bardzo dobrą komunikację lokalną i nie
mniej komfortową z większymi ośrodkami (Warszawa, Łódź, Toruń, Włocławek, Płock, Gostynin).
Z pobliskich miast do gminy Nowy Duninów można
dotrzeć samochodem (drogi nr 62 i 573), pieszo lub
rowerem (szlaki piesze i rowerowe), można też przypłynąć lub ewentualnie dotrzeć tu konno, a następnie
z powodzeniem łowić ryby (nad Zalewem, jeziorem
lub na komercyjnym łowisku), polować w obrębie
obwodów łowieckich lub szkolić swoje umiejętności
strzeleckie na strzelnicy, doskonalić kunszt żeglarski
samodzielnie pokonując wody Zalewu Włocławskiego
lub uczestnicząc w kursach dla wodniaków.

Miejsce wykorzystywane do kąpieli. Jezioro Soczewka. Decyzja o budowie
kanalizacji powodowana była m.in. koniecznością ochrony takich właśnie
miejsc.
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Teren gminy Nowy Duninów to także zagłębie
wszelkiego runa leśnego od grzybów, po jagody, jeżyny etc. Przy czym trudno przecenić swoisty, wspaniale
wpływający na nasze zdrowie mikroklimat lasów
iglastych, czy kojące nasze zmysły odgłosy i zapachy
lasów mieszanych, rozlewisk, łąk i pól.
Dla tych, którzy preferują aktywny wypoczynek nie zabraknie propozycji. Paintball, możliwość
wypożyczenia sprzętu wodnego, rowerów, przejażdżki
konne, etc.
Jeden dzień wystarczy żeby ulec czarowi najbardziej urokliwych miejsc w gminie Nowy Duninów.
A jeśli czar ten nie pozwoli o zmroku wracać do domu, czekać będą na przybyszów miejsca noclegowe
w ośrodkach żeglarskich i wypoczynkowych.
Pobyt wakacyjny lub weekendowy w gminie
Nowy Duninów dobiegnie kiedyś końca. Można
tu wrócić za czas jakiś, ale równie dobrze można znaleźć w którejś z osiemnastu miejscowości działkę
letniskową, wybudować małą altankę lub kupić
stary domek i wracać tu gdy tylko dusza zapragnie.
Ci, którzy pokochali zakątki gminy Nowy
Duninów zostają na zawsze. Budzi ich każdego ranka „śpiewający” las i canto skowronka nad polami.
Patrzą ze swych okien na zabytkowy park, Zalew
Włocławski lub inne urokliwe miejsce. Na wyciągnięcie ręki mają krainę jezior i dolinę Skrwy Lewej,
a w sąsiedztwie wciąż namacalne ślady bogatej i jakże
ciekawej historii pogranicza Mazowsza i Kujaw.
Mieszkanie „pod lasem” lub nad rzeką czy
jeziorem nie musi oznaczać rezygnacji z wszystkich
dóbr cywilizacji. Zaplecze techniczne i społeczne na
co dzień jest istotnym elementem i dobrodziejstwem,
z którego nie chcemy i nie musimy rezygnować. Dlatego samorząd gminy Nowy Duninów na liście swoich priorytetów umieścił rozwój i budowę nowej
infrastruktury technicznej i społecznej. Jednakże,
jako że człowiek jest wartością samą w sobie i bez
niego inne priorytety tracą zupełnie na wartości, katalog ten otwierają działania związane z inwestowaniem w kapitał ludzki. Pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej, oświata, kultura i sport to obszary dla nas bardzo istotne i chociaż często efekty podejmowanych działań w tym zakresie są trudne do
zmierzenia i wymagają czasu, warto w te sfery angażować energię i środki. Dużym wsparciem w tym zakresie są jednostki kulturalno – oświatowe i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Fundusze przez nie
pozyskiwane, przeznaczane na rozwój członków
wspólnoty gminnej na pewno zaprocentują. Potencjał
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ludzki bowiem tworzy fundamenty do rozwoju regionu w każdym jego wymiarze, zarówno ludzkim
jak i materialnym.
Mimo wielu trudności nie rezygnujemy z realizacji dotychczasowych planów i konstruujemy wciąż
nowe, które wynikają z coraz to większych potrzeb
ludzi tu żyjących lub przebywających czasowo. Nie
zapominając oczywiście o ochronie dóbr najbardziej
dla nas wszystkich cennych – zasobach naturalnych,
które raz zniszczone trudno odbudować lub jest to
wręcz niemożliwe. Stąd m.in. duża dynamika prac
prowadzonych w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej na bazie oczyszczalni w Radziwiu i Nowym
Duninowie.
Zaplanowane na rok 2011 inwestycje
w większości weszły w fazę realizacji. Budowana jest
droga gminna w Lipiankach (dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków
związanych z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych).
Trwają też prace przy budowie boisk w Nowym Duninowie. Po konsultacjach społecznych
i dogłębnej analizie budżetu zdecydowaliśmy się na
budowę dwóch boisk przy szkołach (wielofunkcyjnego i do piłki nożnej) w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 zamiast jednego, pełnowymiarowego
do piłki nożnej z wykorzystaniem środków unijnych.
Zaważyły przede wszystkim względy ekonomiczne,
ale także społeczne. Dużo większa grupa mieszkańców i turystów będzie mogła korzystać z tych obiektów, co jednocześnie przyczyni się do popularyzacji
aktywnego wypoczynku na naszym terenie. To zaś,
w kontekście prawidłowego rozwoju fizycznego
naszej młodzieży, ma niebagatelne znaczenie.
Już w końcu października budowa boisk zostanie
zakończona.

Budowa boisk przy szkołach w Nowym Duninowie w ramach
programu "Moje Boisko Orlik 2012". Sierpień 2011 r.
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Wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu
i podpisanie z nim umowy dot. zagospodarowania
i odbudowy stawów na terenie parku zabytkowego
w Nowym Duninowie (dofinansowanie w ramach
programu LEADER+) oznacza wejście w kolejny etap
realizacji tej inwestycji, tj. prac w terenie, których
zakończenie planowane jest na jesień 2012 r.
Na mocy podpisanego porozumienia, ale
przede wszystkim w ramach dobrej współpracy
z OSP, rozpoczęto realizację termomodernizacji
strażnicy. Swój duży udział obok OSP i samorządu
gminy ma tu także Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
który dofinansował zadanie w 50%.

Termomodernizacja strażnicy w Nowym Duninowie. W ramach podpisanego porozumienia z OSP Wójt Gminy zapewnia pomoc merytoryczną przy
opracowaniu dokumentów niezbędnych do złożenia zasadniczego wniosku,
pomoc przy prowadzeniu postępowania przetargowego i rozliczeniu inwestycji oraz pomoc finansową.

Wciąż nie jest rozstrzygnięta sprawa dofinansowania termomodernizacji budynku szkoły
w Nowym Duninowie, której projekt przygotowywany jest ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego (dofinansowanie w ramach RPO Działanie 4.3 Ochrona
powietrza, energetyka).
Wiele mniejszych zadań jest realizowanych
ze środków własnych gminy. Niestety, mniej korzystne regulacje prawne w połączeniu z niezmiennie niskimi dochodami własnymi gminy prognozują coraz większe trudności i nie napawają optymizmem. Dynamika rozwoju naszej gminy, tak jak innych małych gmin w Polsce, może zostać zagrożona.
Trudno będzie zachować dotychczasowe tempo
rozwoju poszczególnych miejscowości.

Przebudowa drogi gminnej w Lipiankach. Droga łączy się z
drogą powiatową nr 2972W.

Pozostaje mieć nadzieję, że przyjaciele gminy
Nowy Duninów, także w przyszłości, będą nas wspierali, że nasze dotychczasowe doświadczenie w pracy
samorządowej, nasza wielka determinacja i zaangażowanie pozwolą znajdować nowe, jeszcze lepsze
rozwiązania. Że uda się zachować dotychczasową
dynamikę rozwoju i jego równowagę. Żyjemy przecież w miejscu wyjątkowym, z ogromnym potencjałem, którego nie możemy zaprzepaścić. Żyjemy na
ziemi ukochanej przez naszych przodków i nas samych. Na ziemi płockiej – gościnnej, pełnej urokliwych zakątków. Warto zawalczyć o to, by inni spojrzeli na region Płocki nie tylko przez pryzmat rafinerii, a właśnie z perspektywy tego wszystkiego, co
jest na tej ziemi wyjątkowe, piękne i spotykane
tylko tu. Warto rozkochać ich w meandrującej wśród
ostępów leśnych Skrwie Lewej, w zachodzie słońca
nad jeziorem Soczewka, w zagubionym wśród szuwarów Jeziorku, w śpiewie skowronka nad polami,
w widoku białych żagli szybujących po zalewie niczym mewy wśród obłoków i w lasach pachnących
żywicą. Warto, bo to jest wyjątkowe miejsce
na ziemi.

GMINA RADZANOWO

Tadeusz Pokorski
Wójt Gminy Radzanowo
Urząd Gminy w Radzanowie
ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
tel. (24) 261-34-97 fax. (24) 261-34-97
www.radzanowo.p
sekretariat@radzanowo.pl

Inwestycje w gminie Radzanowo
Hala sportowa w Radzanowie
Urząd Gminy Radzanowo w 2010 roku podpisał umowę na dofinansowanie z Unii Europejskiej
rozbudowy Zespołu Szkół w Radzanowie wraz z budową Hali Sportowej. Jest to duży sukces, gdyż
w Powiecie Płockim tylko dwóm gminom udało się
zdobyć dotację na takie inwestycje.
Całkowita wartość zadania jest szacowana na
około 8 mln złotych z czego ponad 6,5 mln to środki
pochodzące z Unii Europejskiej. W chwili obecnej
ogłoszono przetarg . Z planowanym terminem rozstrzygnięcia na wrzesień. Do tej pory przeprowadzono
analizę dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z prawem unijnym.
Zakończenie budowy planowane jest na 2013
rok. A w zakres inwestycji wejdzie: rozbudowa zespo-
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łu szkół o 8 nowych sal lekcyjnych, wyposażenie
w sprzęt komputerowy, stworzenie nowoczesnej salki
językowej, budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem, urządzenie siłowni i salki fitness oraz remont
kotłowni.
Nowopowstała hala sportowa będzie posiadała
pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, halowej
piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i tenisa. Powstaną
tam również trybuny mogące pomieścić 130 widzów.
Ponadto obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie podjazdu oraz
drzwi o odpowiedniej szerokości.
Inwestycja rozwiąże problem przepełnienia
szkół oraz zlikwiduje konieczność pracy na 1,5 etatu.
Podniesie komfort i bezpieczeństwo odbywających się
zajęć wychowania fizycznego. W dodatku w wyniku
realizacji projektu powstanie ogólnodostępne miejsce
do spędzania wolnego czasu co poprawi rozwój
fizyczny mieszkańców.
Nowe place zabaw
W miesiącu lipcu powstały dwa nowe place
zabaw w Białkowie oraz Ślepkowie Szlacheckim.
Jest to kontynuacja sprawdzonego już przez Gminę
Radzanowo przedsięwzięcia. W latach poprzednich
wybudowano place zabaw w Radzanowie, Rogozinie,
Brochocinie, Męczeninie i Stróżewku. „Place zabaw
są bardzo potrzebne dla naszych pociech dla tego co
roku budujemy nowe. Najprawdopodobniej w przyszłym roku powstaną w kolejnych miejscowościach”
mówi Wójt Gminy Tadeusz Pokorski.
Nowopowstałe są wyposażone w różne urządzenia (huśtawki, zjeżdżalnie). Stworzenie miejsc
zabaw na świeżym powietrzu zapewni dzieciom możliwość do aktywności ruchowej i doskonalenia umiejętności motorycznych oraz promowania nawyku
czynnego spędzania czasu wolnego na powietrzu.
Budowa drogi w Kosinie
Urząd Gminy w Radzanowie planuje po wakacjach przeprowadzić modernizację drogi gminnej
w Kosinie. Inwestycja obejmować będzie wykonanie
powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową tzw.
„tani asfalt” na odcinku długości 800 metrów od drogi
powiatowej w kierunku miejscowości Ramutówek.
Wartość zadania szacowana jest na ok. 120 000 zł.
Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z budżetu
Województwa Mazowieckiego w kwocie 58 000 zł.
Pozostała część środków będzie pochodzić z budżetu
Gminy Radzanowo. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem przetargu.
W latach poprzednich poszerzono geodezyjnie
drogę, obkopano ją rowami oraz wyżwirowano.
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II Mazowiecki Festiwal Kultur w Radzanowie
Niedzielne popołudnie już dawno nie owocowało w taką ilość atrakcji, konkursów i doskonałej
muzyki, jakie miały miejsce 14 sierpnia 2011 r.
w Radzanowie, kiedy to odbył się II Mazowiecki Festiwal Kultur, zorganizowany przez Stowarzyszenie
„Teraz MY...” i Gminę Radzanowo. Uroczystość została już tradycyjnie podzielona na dwie części, z których każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Otwarcie Festiwalu - przemówienia zaproszonych gości.
foto Olga Rosińska

Od godziny 15:00 uwaga organizatorów skupiła się przede wszystkim na dzieciach, które pod
uważnym okiem prowadzącej Iwony Zalewskiej, rywalizowały ze sobą w rozmaitych konkurencjach,
które wymagały od nich świetnej kondycji i poczucia
humoru. Rzut kaloszem, bieg w workach, czy bieg na
nartach to tylko nieliczne przykłady tego, w czym
brały udział nasze pociechy. Na tych, którzy wykazali
się najlepszą koordynacją ruchów i sprytem, czekały
atrakcyjne nagrody.

Zawody sportowe dla dzieci.

foto Olga Rosińska

W tym czasie nieco starsi goście mogli posłuchać Kapeli Ludowej Wuja Zdzicha, a także przyjrzeć się bliżej zapomnianym już specjalnościom,
w przygotowanej na tę okazję Wiosce Ginących
Zawodów.
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O 20:00 jednak wszyscy czekali już na Wojciecha Gąssowkiego, który miał w swoim repertuarze
niezapomniane piosenki: „Gdzie się podziały tamte
prywatki”, „Zielone wzgórza nad Soliną”, „M jak
Miłość” i wiele innych. Nieśmiertelne utwory połączyły pokolenia – równie dobrze czuli się przy nich
i ci nieco starsi, którzy pamiętali te piosenki z dancingów, jak i młodzież, która potrafiła docenić wyjątkowy czar i atmosferę tamtych lat.

Degustacja tradycyjnych potraw - Wioska Ginących Zawodów.
foto Olga Rosińska

Oficjalnemu otwarciu Festiwalu Kultur towarzyszyły przemówienia przybyłych gości, na czele
z Wójtem Gminy Radzanowo, Tadeuszem Pokorskim,
który serdecznie powitał zgromadzonych i życzył
wspaniałej zabawy do białego rana.
Następnie na radzanowskiej scenie swoje wokalne umiejętności prezentował chór „Złota Jesień”
pod batutą pana Roberta Majewskiego i zespół dziecięcy „Gokolinki”, przygotowany przez pana Romana
Podress.
Kilka chwil po godzinie osiemnastej na scenę
wkroczył znany zespół Akcent, który przy gorącym
aplauzie zebranych wykonał swoje największe hity:
„Dziewczyno z klubu disco”, „Pszczółka Maja”, „Jedna
noc” i inne. Łatwo wpadające w ucho słowa piosenek i
skoczna muzyka natychmiast porwały za sobą tłum.
W przerwie wystąpiły również Kinga Siedlich i Dekonspiracja – młodzieżowy zespół wokalno-instrumentalny z Radzanowa.
Następnie pojawił się Artur Cieciórski
– zwycięzca II edycji You Can Dance, który oszołomił
zebranych swoim niesamowitym warsztatem tanecznym i charyzmą. Ten 8 krotny mistrz świata w Disco
Freestyle i 24 krotny Mistrz Polski przygotował wspaniałe widowisko, które na pewno na długo zapadnie
w pamięci.

Warsztaty z Arturem Cieciórskim - zwycięzcą II edycji You Can
Dance.
foto Olga Rosińska

Wojciech Gąssowski.

foto Olga Rosińska

Po chwilowym rozrzewnieniu nadszedł czas na
kolejną Gwiazdę. Q-Bass & Monika również zaprezentowali swoje największe muzyczne hity, w których
królowała dobrze znana piosenka „Seksualna”.
Następnie pojawił się DJ OMEN i DJ RadiiK, którzy rozpalili publiczność do czerwoności, otwierając tym samym taneczną zabawę pod gwiazdami.
Impreza trwała aż to 3:00 nad ranem, a akompaniował
jej zespół Szafis prosto z Białegostoku.
Wyjątkowo atrakcyjna formuła Festiwalu
przyciągnęła nie tylko mieszkańców Radzanowa, ale
również gości z pobliskich miejscowości. Chętni mogli mi. in. degustować potrawy przygotowane na stoiskach Wioski Ginących Zawodów. W trakcie Festiwalu miała również miejsce wystawa Maszyn Rolniczych firmy Rolmet oraz prezentacja motocykli,
co przyciągnęło przede wszystkim męskich fanów
motoryzacji. Pozostali goście mieli do wyboru przejażdżki konne oraz warsztaty plastyczne przeprowadzone przez KRUS. Nie zabrakło również smacznego
jedzenia, które można było znaleźć w Ogródkach Gastronomicznych i Piwnych.
W trakcie Festiwalu odbyła się też zbiórka
przyborów szkolnych dla dzieci z terenu Gminy
Radzanowo, prowadzona przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie.
Do zorganizowanej akcji włączyły się osoby prywatne
jak również firmy z terenu Gminy Radzanowo. Najczęściej ofiarowywane rzeczy to: zeszyty, przybory
do pisania i rysowania, farby a także plecaki. W raStrona nr 51
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mach prowadzonej zbiórki mieszkańcy Gminy Radzanowo mogli spróbować swoich sił w zapasach sumo,
ujeżdżaniu byka, przejechać się Segwey‘em lub kulą
sferyczną. W punkcie zbiórki można było obejrzeć
wystawę obrazów jednej z podopiecznych GOPS, jak
również otrzymać swój portret. Działania Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane były w ramach projektu systemowego „Integracja zawodowa
osób długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy Radzanowo” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Organizatorami przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenie „Teraz MY..” oraz Gmina Radzanowo. Jednak ta wspaniała impreza nie mogła by się odbyć bez
pomocy szczodrych sponsorów – z tego powodu pragniemy serdecznie podziękować za pomoc i wsparcie
Karolinie Pokorskiej (AgroBud) oraz Iwonie i Markowi Wasowskim (IWMAR).
Patronat medialny: Tygodnik Płocki

GMINA STAROŹREBY

Józef Stradomski
Wójt Gminy Staroźreby
Urząd Gminy w Staroźrebach
ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby
tel./fax (24) 2617002
www.starozreby.pl
gmina@starozreby.pl

Dla Samorządu Gminy Staroźreby wiosna i lato 2011 roku są zarówno początkiem realizacji nowych projektów jak i kontynuacją tego, co zostało
zapoczątkowane w roku ubiegłym, a wszystko z myślą
o dalszym rozwoju gminy i dla dobra jej mieszkańców…
W dniu 31 maja 2011 roku, została podpisana
umowa pomiędzy Gminą Staroźreby a wykonawcą
Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Sp. z
o.o. z Płońska na realizację zadania p.n.: „Remont
drogi gminnej Przeciszewo Nowe – Bromierz o dł.
1,5 km”. Koszt inwestycji 478.002,60 zł. W tym: dotacja z budżetu państwa w kwocie 469.668,28 zł.
Środki własne w kwocie 8.334,32 zł.
W dniu 16.06.2011 roku Gmina Staroźreby
podpisała umowę z Firmą LACO GROUP Sp. z o.o. z
Warszawy na zrealizowanie inwestycji p.n.: „Zaprojektowanie i budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Staroźrebach w ramach rządowego
programu Radosna Szkoła”.
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Wartość inwestycji 95.850,00 zł. Dofinansowanie
47.925,00 zł.
Także w czerwcu 2011 roku rozpoczęto inwestycję p. n. „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Staroźreby”. Wartość inwestycji
to 7.884.660,80 zł. Termin zakończenia prac maj 2012
rok.

30 czerwca 2011 r. zostało zakończone zadanie p.n.
„Remont drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej
w m. Staroźreby dz. Nr 855, od 0+000 km” realizowane w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Koszt inwestycji 244.189,99
zł. brutto, wysokość dotacji pochodzącej z rezerwy
celowej budżetu państwa 210.000,00 zł. Wkład
własny Gminy Staroźreby 34.189,99 zł.

W dniu 20.07.2011 r. Gmina Staroźreby podpisała umowę z Samorządem Województwa mazowieckiego na realizację projektu p.n.: „Remont sufitu
świetlicy wiejskiej przy OSP w Staroźrebach”
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007-2013 (małe
projekty).
Wartość inwestycji 54.192,57 zł, dofinansowanie
w wysokości 25.000 zł.
Przychylność społeczeństwa i mądre decyzje
Rady Gminy otwierają możliwości realizacji na terenie
naszej gminy kolejnych, tak potrzebnych inwestycji.
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Z życia kulturalnego Gminy
W dniu 10.07. 2011 r. na stadionie Klubu
„ŚWIT” Staroźreby o godzinie 1400 odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w których udział
wzięło 11 drużyn, w tym 2 Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze chłopców ze Zdziara Wielkiego i Sędka.
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawiała się
następująco:
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:
I miejsce – MDP ze Zdziara Wielkiego
II miejsce – MDP z Sędka
Drużyny dorosłe męskie:
I miejsce – OSP Dłużniewo
II miejsce – OSP Bromierz
III miejsce OSP Staroźreby

W dniu 15.08.2011 r. Gminna Orkiestra Dęta ze Staroźreb pod batutą Huberta Chiczewskiego uświetniła
uroczystość XVIII Przeglądu Hejnałów Miejskich w
Lublinie.

GMINA WYSZOGRÓD

Mariusz Bieniek
Burmistrz Gminy i Miasta
Wyszogród
Urząd Gminy w Wyszogród
09–450 Wyszogród, ul. Rębowska 37
tel. (24) 231-10-20, fax. (24) 231-10-24
e-mail: ugim@wyszogrod.pl
www: http://www.wyszogrod.pl

Moja I kadencja
Od 1 stycznia 2011 roku zmieniło się wiele
przepisów w zakresie finansów publicznych, które
ograniczają swobodę w zarządzaniu i wydatkowaniu
pieniędzy z budżetów, zakazują kredytowania wydatków bieżących (np. działania przeciwpowodziowe
itd.), wliczają do zadłużenia umowy długoterminowe i

bojkotują tym samym większość możliwości wynikających z ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym. Nakazują (wbrew Konstytucji) minimalizowanie
wskaźników zadłużenia a jakby tego było mało w
przygotowaniu przez Ministra Finansów jest rozporządzenie nakładające na wszystkie samorządy obowiązek ograniczania deficytów budżetowych w roku
2012 do 4%, 2013 do 3% i tak aż do zera. Oznacza to
że w 2012 roku Gmina i Miasto Wyszogród na realizację niezbędnych inwestycji będzie mogła zaciągnąć
nie więcej niż 500 tys. zł. kredytu, gdzie jeszcze w
roku 2010 przy dotychczas obowiązujących przepisach kwota deficytu mogła przekroczyć nawet 1,8 mln
zł. Od tego roku Minister Finansów zablokował również środki finansowe na tzw. Funduszu Pracy, dzięki
któremu rocznie mogliśmy aktywizować nawet 60
osób bezrobotnych.
Światowy kryzys gospodarczy dotknął nie
tylko finanse publiczne państwa ale również nasze
dochody podatkowe szczególnie z podatku PIT i CIT,
gdzie poziom wpływu zmniejszył się o ok 40%. Czarę
problemów przelewa wprowadzany pięciokrotnie w
2010 roku i raz w 2011 roku stan zagrożenia powodziowego, w efekcie którego wał doliny Chmielewo
został w kilkunastu miejscach przerwany a dolina
sześciokrotnie zalana, natomiast wał doliny Rakowo Drwały cudem uratowany przed rozerwaniem na kilka
dni przed Bożym Narodzeniem. Te same opady wód
powodujące wezbrania rzek spiętrzyły również poziom wód gruntowych, czego efektem są ogromne
zniszczenie i nieprzejezdność wielu dróg lokalnych
żwirowo - gruntowych.
Cały ten zbiór problemów i nowych uwarunkowań spowodował, że dotychczas prowadzona polityka rozwojowa musiała ulec gruntownej zmianie i
przebudowie. Dziś najważniejszy jest budżet i jego
kondycja. Zatem trzeba szukać wpływów finansowych, pracować nad dochodami a także ciąć koszty i
oszczędzać. W związku z tym pierwszą decyzję jaką
podjąłem a następnie pierwszą decyzją jaką podjęła
Rada Gminy i Miasta Wyszogród to decyzja i uchwała
o przystąpieniu do opracowania czteroletniego programu oszczędnościowego dla Gminy, w efekcie którego uda się wypracować ok. 0.5 mln oszczędności. W
tym celu przeprowadziłem we wszystkich jednostkach
i urzędzie audyt ekonomiczno - finansowy pozwalający oszacować obszar cięć finansowych i zakres merytoryczny działań, które można przebudować tak, aby
dane czynności wykonywała mniejsza ilość pracowni-
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ków, a tym samym zmniejszyłby się poziom zatrudnienia. Zrezygnowałem również z zatrudniania Zastępcy Burmistrza, zlikwidowałem stanowisko Dyrektora Zarządu Oświaty i Kultury i sam przejąłem jego
obowiązki. Do tej pory poziom zatrudnienia zmniejszył się już o trzy etaty i racjonalizowanie stanu zatrudnienia prowadzone będzie jeszcze przez najbliższe
kilka miesięcy. W celu eliminowania wysokich kosztów bieżących tworzony jest także elektroniczny system obiegu dokumentów, kancelaria ogólna oraz
wprowadzane będą jednolite standardy zarządzania
środkami budżetowymi przez wszystkie podległe
urzędowi jednostki tzw. księgowość zarządcza. To
wszystko jak wcześniej wspomniałem po to aby oszczędzać, dbać o kondycję budżetu i gromadzić środki
na inwestycje.
Ekonomia zna tylko dwa rodzaje źródeł pozyskiwania środków pierwszy, który powyżej opisałem
to oszczędności, drugi to pozyskiwanie pieniądza ze
źródeł zewnętrznych. Jeszcze rok temu na pierwszym
miejscu zewnętrznych źródeł finansowych wymieniłbym dotacje UE jednak dziś ten pieniądz się kończy a
nowy okres finansowania UE to rok 2014. Zatem jedynym, możliwym źródłem zewnętrznych środków
finansowych są inwestorzy lokujący na terenie Gminy
i Miasta Wyszogród swoje inwestycje a w ślad za nimi
płacący podatki od wartości inwestycji i nieruchomości. Mam świadomość, że nasi przedsiębiorcy, nasi
rolnicą są obciążani już wystarczająca mocno i że
powiększanie dochodów podatkowych nie powinno
być prowadzone ich kosztem lecz poprzez pozyskiwanie nowych, biznesowych podatników. Dlatego pracujemy nad wprowadzeniem na nasz teren kilku znaczących podatników biznesowych. Jednym z nich jest
duży, o globalnym zasięgu i działalności koncern
energetyki odnawialnej EDP Renewables, który na
ternie sołectw Rostkowice, Kobylniki i Słomin planuje
wybudować najnowocześniejszą w Polsce fermę wiatrową. Jeśli ferma ta dojdzie do skutku tylko od tego
inwestora roczny podatek od wartości inwestycji to
ok. 1 mln zł. rocznie. Podobnej skali inwestorów jest
jeszcze kilku nad którymi pracujemy i mamy nadzieję,
że uda się ich przekonać do inwestowania w ziemię
wyszogrodzką i stworzymy im ku temu należyte warunki.
Przedstawione powyżej problemy i podejmowane działania wspierania kondycji finansowej budżetu to pierwszy aspekt wprowadzonych zmian w samorządzie. Drugi aspekt zmian to przebudowa w zakresie
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zadaniowym strategii działań inwestycyjnych, które
podzielić należy na obszar gminy i obszar miasta. Jeśli
chodzi o gminę i sołectwa to absolutnym priorytetem
jest modernizacja dróg gminnych i powiatowych. W
ocenie mieszkańców i mojej własnej najważniejszym
aspektem jakości życia na wsi jest dobra komunikacja,
zapewniająca dogodny dojazd o każdej porze roku. W
związku z tym wraz z Radnymi jesteśmy w trakcie
opracowania Gminnego Programu Modernizacji Dróg
na lata 2011 – 2014. Jeśli chodzi o drogi powiatowe
znajdujące się na naszym terenie to podjąłem decyzję
o przejęciu za odpłatnością trzech z nich na majątek
gminy, dzięki czemu w mniejszym standardzie ale być
może już w tym roku i roku najbliższym ulegną one
modernizacji. Propozycja przejęcia dróg powiatowych
w sołectwach Słomin, Pozarzyn i Marcjanka zyskała
dużą aprobatę Rady Gminy i Miasta Wyszogród oraz
Starosty Płockiego Piotra Zgorzelskiego, z którym
aktualnie negocjuję finansowe warunki przejęcia dróg.
Miasto natomiast wymaga cyklicznej rewitalizacji, odnawiania jego wizerunku, przebudowywania
kolejnych jego części na atrakcyjne. Miasto powinno
być przyjazne w odbiorze nas jako mieszkańców ale i
naszych gości, którzy coraz częściej odwiedzają Wyszogród, szczególnie w weekendy. Dlatego też już na
dniach rozpoczynamy rewitalizowanie wyszogrodzkiego rynku, gdzie chciałby zorganizować tegoroczne
Dni Wisły, następnie zrewitalizujemy ul. Wiślaną i
zajezdnię autobusową. Pierwszego września do użytku
najmłodszym mieszkańcom gminy i miasta oddamy
nowoczesny plac zabaw przy szkole podstawowej i
będziemy starali się przystąpić do termomodernizacji
budynku ośrodka zdrowia.
Przez ostatnie lata zrealizowano wiele cennych inwestycji ale nadal mamy jeszcze dużo do zrobienia. Nie chcąc tracić czasu, codziennie, z zakasanymi rękawami zabieramy się za pracę, pracę u podstaw nad rozwijaniem naszego samorządu i polepszaniem jakości życia naszych mieszkańców. Dziś skończył się czas administrowania a zaczął czas zarządzania. Skończyła się era łatwych decyzji pozostały do
podjęcia decyzje jedynie trudne. Samorząd Ziemi Wyszogrodzkiej trudnych decyzji się nie boi tak jak i nie
boi się ciężkiej pracy oraz konsekwencji podejmowanych działań. Wierzę, że determinacja, ciężka praca i
konsekwencja pozwoli nam wykonać wiele ważnych
kroków w rozwoju naszej wyszogrodzkiej ojczyzny.
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