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XV Dożynki Powiatu Płockiego, Mała Wieś 8 września 2013

Starostowie Dożynek Teresa Domańska i Andrzej Pielat zgodnie ze staropolską tradycją
przekazują dorodny plon Ziemi Płockiej włodarzom powiatu i gminy: Staroście Michałowi
Boszko i Wójtowi Andrzejowi Barcińskiemu.

Pięknie uwite wieńce dożynkowe poświęcił ks. dziekan Janusz Mackiewicz.

Dar dla parafii w postaci chleba to bardzo doniosły moment uroczystości dożynkowych.

Podziękowanie za liturgię w intencji tegorocznych plonów przez Starostę Michała Boszko
i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Adama Bartosiaka.

Barwny korowód dożynkowy przeszedł ulicami Małej Wsi na plac celebry.

Poczet Chorągwiany reprezentowali: Jan Boszko, Paweł Jakubowski i Henryk Kamiński.

Na trasie korowodu.

Atrakcyjności uroczystościom dodał udział 4. Pułku Strzelców Konnych z Płocka.
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16 stycznia 2013 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie została podpisana deklaracja współpracy w ramach projektu pilotażowego „Partnerstwo dla pra-
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Szanowni Czytelnicy, Mieszkańcy Ziemi Płockiej,
Dożynki to wyjątkowe święto, które ma swoje poczesne miejsce w polskim kalendarzu tradycji i obyczajem
naszych ojców jest przez nas kultywowane z należnym pietyzmem.
Wieś polska pięknieje i zachowuje tradycje, wartości i mowę ojczystą dając wyraz umiłowania Ojczystej Ziemi.
Uroczystości dożynkowe były doskonałą okazją do pokazania wzorów dobrego i nowoczesnego gospodarowania oraz należytego wykorzystania unijnego wsparcia rozwoju i poprawy jakości produkcji rolnej.
W sposób szczególny docenili to swych wystąpieniach Marszałek Adam Struzik, Przewodniczący Krajowej
Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz i obecni parlamentarzyści z Ziemi Płockiej: Julia Pitera, Elżbieta Gapińska, Piotr Zgorzelski i Marek Martynowski.
Za współpracę w organizacji tegorocznych Dożynek serdecznie dziękuję Gospodarzowi Gminy Mała Wieś
Andrzejowi Barcińskiemu i honorowym patronom: Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisławowi Kalembie,
Marszałkowi Adamowi Struzikowi, Wojewodzie Mazowieckiemu Jackowi Kozłowskiemu.
Dziękuję twórcom wspaniałych wieńców dożynkowych będących świadectwem ogromnego poczucia piękna
i talentu artystycznego.
Dziękuję zespołom ludowym za czar pieśni obrzędowych, strojów regionalnych i piękno polskiej mowy.

Gorąco dziękuję Starościnie i Staroście Dożynek Teresie Domańskiej i Andrzejowi Pielatowi, kołom gospodyń
wiejskich oraz wszystkim mieszkańcom gminy Mała Wieś za ogromną pracę poniesioną w przygotowania tej uroczystości.Dziękuję wszystkim przyjaciołom naszej mazowieckiej wsi.
Szczególne wyrazy szacunku i podziękowania kieruję do bohaterów naszego dorocznego święta – rolników,
twórców chleba, który symbolizuje ojczysty dom i jest znakiem pojednania, miłości i tego ogromnego bogactwa,
które przekracza granice egoizmu.
Mieszkańcom naszego powiatu życzę, aby ten dorodny chleb i plon Ziemi Płockiej zawsze gościł na każdym stole.

Michał Boszko
Starosta Płocki
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W POWIECIE
Z prac Rady
Rada Powiatu podczas czerwcowej sesji rozpatrzyła sprawozdanie z realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz sprawozdanie
z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, a także podjęła szereg uchwał regulujących bieżące funkcjonowanie Powiatu.
W sprawozdaniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2012 rok
zwrócona została uwaga na efekty uzyskane w poszczególnych obszarach działania oraz występujące problemy i potrzeby. W ramach
realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie świadczona była
bezpłatna pomoc osobom oraz rodzinom zamieszkałym na terenie powiatu, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie dotkniętym problemem przemocy w rodzinie. Osoby oraz rodziny
zgłaszające problem objęte są wsparciem i kompleksowym poradnictwem
psychologicznym, rodzinnym, socjalnym, prawnym. Z kolei ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej spowodowała przeorganizowanie systemu rodzicielstwa zastępczego
i funkcjonowania ośrodków adopcyjnych. Zobowiązała samorząd powiatowy do większego wsparcia finansowego
rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Nałożyła szereg obowiązków również na samorządy gminne.
W tych warunkach zaistniała konieczność wypracowania nowych form współpracy między instytucjami realizującymi pomoc i wsparcie na rzecz dziecka i rodziny.
Radni uchwalili zmiany do Budżetu Powiatu na 2013 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego
na lata 2013-2027 oraz zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej na rzecz niektórych jednostek OSP z terenu
powiatu płockiego.
Poza tym ustalone zostały zasady udzielania, rozliczania oraz zakres kontroli wykorzystania dotacji przyznawanej w 2013 r. przez Powiat Płocki niepublicznym szkołom i placówkom funkcjonującym na terenie powiatu.
Dotacja przeznaczona jest na częściowe lub całkowite pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną
i opiekuńczo-wychowawczą, w tym profilaktykę społeczną. W związku ze zmianą przepisów oświatowych, które
od 1 września 2012r. określiły nową strukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego dla młodzieży i osób dorosłych,
ustalony został nowy plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych funkcjonujących na terenie powiatu, zapewniający szeroki dostęp
do edukacji naszej powiatowej społeczności. Rada Powiatu zdecydowała również o zmianie wykazu przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Płocki. Ponadto uchwalone zostały zmiany
do Statutu Powiatu i do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego oraz zatwierdzone wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej z kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie.
Rada Powiatu zdecydowała również o obsadzeniu mandatu radnego powiatu oraz wprowadziła zmiany w składach osobowych poszczególnych komisji. Zgodnie ze wskazaniem Komisarza Wyborczego w Płocku największą
kolejno liczbę głosów w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 5 KW Prawo i Sprawiedliwość uzyskał pan Albert Paweł
Kołodziejski. Pan Radny przed objęciem mandatu złożył uroczyste ślubowanie, a następnie powołany został do
składu osobowego Komisji do Spraw Społecznych.
W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) pracowały komisje Rady Powiatu, które odbyły posiedzenia wyjazdowe m.in. do: Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz
Domu Pomocy Społecznej im. J. Kuronia w Wyszogrodzie, Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku oraz
Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie. Komisje rozpatrzyły zagadnienia dotyczące funkcjonowania wizytowanych placówek, realizację projektów dofinansowywanych ze środków unijnych mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół powiatu płockiego oraz doposażenie placówek w nowoczesne pomoce
dydaktyczne, nabór i przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2013/2014, a także oceniły stan mienia Skarbu Państwa oraz omówiły zagrożenia i poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu.
Adam Sierocki
Przewodniczący Rady Powiatu
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XXIII SESJA RADY POWIATU

Starosta Płocki Michał Boszko składa sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu.
Od lewej: Komisja Uchwał i Wniosków – Jan Boszko, Krzysztof Wielec, Marcin Piotrowski.

Powitanie uczestników sesji. Od lewej: radni powiatu – Andrzej Kuliński, Zbigniew Kisielewski, Jan Boszko, Marcin Piotrowski, Bogusław Jankowski, Wiesław
Woźniak, Paweł Jakubowski, Elżbieta Olendrzyńska.

Otwarcie i prowadzenie obrad. Od lewej: Wiceprzewodniczący Rady Daniel Zaborowski, Przewodniczący Rady Adam Sierocki, Wiceprzewodniczący Rady Adam Bartosiak.

Zarząd Powiatu w tracie podejmowania uchwał. Od lewej: Członkowie Zarządu
- Apolinary Gruszczyński, Tomasz Duda, Lech Dąbrowski, Starosta Płocki Michał
Boszko, Wicestarosta Jan Ciastek, Sekretarz Powiatu Piotr Dyśkiewicz, Skarbnik
Powiatu Maria Jakubowska.

Starosta Płocki Michał Boszko w rozmowie z Posłem na Sejm RP Wojciechem
Jasińskim.
Z sali obrad. Od lewej: Komendant Miejski Policji Jerzy Kalbarczyk, Komendant
Miejski PSP Krzysztof Frączkowski, Dyrektor Płockiego Teatru Dramatycznego
Marek Mokrowiecki, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego Michał Twardy.

Radni Powiatu Płockiego z uwagą przysłuchują się wypowiedzi Posła na Sejm RP
Wojciecha Jasińskiego nt. bieżącej sytuacji finansowej samorządu powiatowego.
Od lewej: Henryk Kamiński, Marek Moderacki, Albert Paweł Kołodziejski, Wojciech Zmysłowski, Jarosław Dorobek, Waldemar Zawadzki.

Gratulacje Albertowi Pawłowi Kołodziejskiemu z tytułu objęcia mandatu radnego powiatu płockiego wraz z życzeniami wielu sukcesów w działalności samorządowej oraz legitymację radnego przekazują Przewodniczący Rady Adam Sierocki
wspólnie z Wiceprzewodniczącymi Rady Danielem Zaborowskim i Adamem
Bartosiakiem.
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W POWIECIE
O rolnictwie w powiecie płockim

Tradycyjnie wrześniowe sesje Rady Powiatu poświęcone są problemom
wsi i rolnictwa.
Rolnicy podejmują szereg działań, by sprostać wymogom rynku, konsumenta oraz narastającej konkurencji europejskiej i światowej. Dzięki instytucjom pracującym na rzecz rolnictwa mieszkańcy wsi pozyskują wiedzę w zakresie korzystania ze środków unijnych, które przyczyniają się do poprawy
konkurencyjności rolnictwa, restrukturyzacji i modernizacji, poprawy środowiska naturalnego oraz jakości życia na obszarach wiejskich.
Zarząd Powiatu Płockiego na bieżąco monitoruje sytuację na płockiej wsi
podejmując stosowne działania mające na celu pomoc rolnikom w ich ciężkiej
pracy.
Od 2004 roku funkcjonuje realizowany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” obejmujący
między innymi finansowanie zalesiania gruntów rolnych oraz gruntów innych
niż rolne. Wypłaty pomocy finansowej odbywają się za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W latach 2005-2010 zalesiono ponad 108 ha powierzchni gruntów rolnych i innych niż rolne.
Nasza rola sprowadza się do oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego.
W praktyce przyjęło się, że po tej ocenie decyzją starosty następuje przekwalifikowanie gruntu rolnego na grunt
leśny i jest podstawą do wypłat pomocy finansowej, tzw. premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.
Od początku 2002 r. wypłacane są rolnikom miesięczne ekwiwalenty za wyłączenia gruntów z upraw rolnych
i prowadzenie upraw leśnych. Każdego roku miesięczny ekwiwalent podlega waloryzacji. Stawką wyjściową ekwiwalentu w 2002 r. było 150 zł/za każdy zalesiony hektar gruntów rolnych. Dla porównania w 2013 r. stawka ta
wynosi już 201,73 zł. Wypłaty ekwiwalentu finansowane są ze środków krajowych, będących w dyspozycji Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Właściciel gruntu otrzymuje ekwiwalent do czasu nabycia prawa do emerytury lub renty, nie dłużej jednak niż
przez okres 20 lat.
W 2012 r. i 2013 r. dokonaliśmy 12 lustracji lasów prywatnych na terenach gmin: Bielsk, Brudzeń Duży,
Bulkowo, Łąck, Brudzeń Duży, Mała Wieś, i Wyszogród.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje zadania jako instytucja wdrożeniowa i płatnicza
dla środków pomocowych na rzecz wsi i rolnictwa. Funkcje te wykonuje od 1994 roku udzielając pomocy ze środków krajowych, a od 2002 roku również ze środków unijnych.
W 2012 roku złożono 431 wniosków do programu rolnośrodowiskowego, w tym 106 wniosków nowych oraz
325 wniosków kontynuacyjnych realizowanych w ramach PROW 2007-2013. Najwięcej wniosków dotyczyło rolnictwa zrównoważonego (278 wniosków), ochrony gleb i wód (182 wnioski) i rolnictwa ekologicznego (99 wniosków).
Rok 2011 był kolejnym rokiem kontynuacji programów zapoczątkowanych w latach 2004-2006. Do działań
kontynuowanych w ramach PROW 2004-2006 były: renty strukturalne, wspieranie gospodarstw niskotowarowych, zalesianie gruntów rolnych oraz programy rolno-środowiskowe.
W ramach PROW 2004-2006 na terenie powiatu płockiego w ramach działania renty strukturalne realizowana jest wypłata świadczenia dla 660 beneficjentów, a miesięczna kwota wypłat z tego tytułu wynosi
1 505 902,35 zł. W 2012 roku obsługiwane były również wnioski kontynuacyjne dotyczące zalesiania gruntów
rolnych złożone w ramach PROW 2004-2006. Na terenie powiatu płockiego obsługiwano łącznie 30 wniosków,
a wartość na jaką opiewają złożone wnioski wynosiła 104 606,40 zł.
Na terenie powiatu płockiego na dzień 01.08.2013 roku jest zarejestrowanych 510 podmiotów, które prowadzą
produkcję roślinną. Największą liczbę, bo aż 448 stanowią producenci ziemniaków towarowych. W zakresie nadzoru
nad zdrowiem roślin prowadzone są kontrole prawidłowości przemieszczania i oznakowania roślin, produktów
roślinnych i przedmiotów, produkcji krajowej oraz pochodzących z innych państw członkowskich UE i państw
trzecich.
Szczególnym nadzorem fitosanitarnym objęta jest produkcja szkółkarskiego materiału rozmnożeniowego, która na terenie powiatu płockiego zlokalizowana jest głównie na terenie gmin Gąbin i Słubice.
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W POWIECIE
Powiat Płocki jest jednym z największych na Mazowszu, zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności. Żyje tu już ponad 110 tysięcy mieszkańców. Ta liczba z roku na rok wzrasta, zmniejsza się natomiast liczba
mieszkańców Płocka. Dzieje się tak, ponieważ coraz więcej ludzi poszukuje swojego nowego miejsca zamieszkania
na obszarach wiejskich i coraz częściej opuszczają miasta. Temu zjawisku służą miejscowe plany zagospodarowania gmin okalających Płock i przekształcenia gruntów ornych na mieszkaniowe i przemysłowe.
Duże znaczenie ma tu coraz lepsza jakość dróg powiatowych, które usprawniają komunikację z miastem
i pomiędzy gminami.
Tylko w tym roku, w związku z realizacją programu „Inwestycji i remontów na drogach powiatowych w latach
2013-2014” zakończyliśmy remont drogi nr 2911W Goślice-Smolino-Sędek-Kłaki-Drobin, nr 6914W Drobin
-Lelice oraz nr 2928W na odcinku Męczenino-Woźniki-Czerniewo-Staroźreby. Inwestycje były współfinansowane
w połowie przez samorządy miast i gmin Drobin i Staroźreby. Wartość wymienionych inwestycji wyniosła
prawie 1 milion złotych na łącznej długości dróg 6,3 km.
Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji przebudowy 5 kilometrów dróg, których wartość przekroczy 700 tysięcy złotych.
Przebudowywana jest droga powiatowa na odcinku Kucice – Bulkowo – Bodzanów o długości przekraczającej
dwa kilometry. Droga zostanie poszerzona o dwa metry, istniejąca nawierzchnia odnowiona, rowy oczyszczone.
Powstaną także nowe zjazdy i oznakowanie. Prace potrwają do końca października.
Prace trwają także na drodze powiatowej Radzanowo – Bodzanów. Tutaj zupełnie nowy wygląd zdobędzie odcinek przekraczający kilometr długości. Droga zostanie w pełni zmodernizowana, uzyska także nowe pobocza
i oznakowanie pionowe. Remont będzie trwał do 30 września.
Drogowcy pracują także na drodze powiatowej Gąbin – Nowy Kamień – Janówek – do drogi 583 (ul. Trakt
Kamiński). Tutaj droga oprócz pełnej modernizacji nawierzchni otrzyma także nowe chodniki. Prace zakończą się
15 listopada tego roku.
Koszt wszystkich trzech inwestycji to 3.519.031,99 zł brutto i jest pokrywany po połowie przez gminy i powiat
płocki.
Nasza wieś pięknieje, a na wielu obszarach bardziej przypomina osiedla mieszkaniowe niż tradycyjne zagrody
wiejskie, jednakowoż spełniając swoją odwieczną rolę producenta żywności.Trzy czwarte ludności powiatu zamieszkuje w gminach wiejskich, a z rolnictwem związanych jest około 65% mieszkańców. Podstawą naszej gospodarki jest dobrze rozwinięte rolnictwo.
Na ponad 170 tysiącach hektarów użytków rolnych uprawiane są głównie zboża, mieszanki zbożowe, ziemniaki, buraki cukrowe i rzepak. Największe powierzchnie uprawy zbóż, powyżej 5 tys. ha, znajdują się w gminach:
Drobin, Brudzeń Duży, Bielsk, Radzanowo i Bulkowo. Duże uprawy ziemniaków, powyżej 400 ha, spotkamy na
terenach gmin: Staroźreby, Bulkowo i Radzanowo. Największymi polami rzepakowymi, powyżej 1500 ha, cieszą
się gminy: Bulkowo, Bielsk i Bodzanów, a warzyw gruntowych produkuje najwięcej gmina Wyszogród, na obszarze
prawie 309 ha.
Z danych statystycznych wynikających z ostatniego Spisu Rolnego w 2010 roku dowiadujemy się, że w powiecie
istnieje ogółem 10 621 gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą, z tego 1 834 gospodarstw posiada
powierzchnię ponad 15 hektarów. Największa ich liczba znajduje się na terenie gmin: Staroźreby, Brudzeń Duży,
Bielsk i Bulkowo.
Posiadamy 6 344 gospodarstwa utrzymujące zwierzęta gospodarskie, a pogłowie zwierząt dużych w tych
gospodarstwach przekracza liczbę 79 tysięcy.
Chociaż stopień zalesienia terenów naszego powiatu nie jest zbyt duży, to są miejsca, gdzie ich powierzchnia
jest imponująca.
W obszarze gminy Brudzeń Duży lasy i uprawy leśne zajmują ponad 710 hektarów, a Nowego Duninowa ponad
500 ha. Głównie są to tereny parków krajobrazowych: brudzeńskiego i gostynińsko-włocławskiego.
Największą powierzchnią sadów cieszą się gminy: Gąbin (384 ha), Słubice (144,3 ha), Stara Biała (111,8 ha)
i Radzanowo (108,6 ha).
Wszystkie te wielkości wskazują, jak różnorodny jest zakres upraw i działalności rolniczej w naszym powiecie.
To są najcenniejsze nasze walory gospodarcze. Stąd rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich jest dla naszej Ziemi
Płockiej zadaniem kluczowym.
Michał Boszko
Starosta Płocki
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XV Dożynki Powiatu Płockiego w Małej Wsi

Tysiące gości bawiło się wraz z Gabi Gold podczas koncertu wieńczącego XV Dożynki Powiatu Płockiego
w Małej Wsi. Zanim jednak piosenkarka weszła na scenę rolnicy i goście wspólnie dziękowali za plony podczas
mszy świętej w kościele Św. Maksymiliana Kolbego.
Uroczystej mszy towarzyszyły sztandary i delegacje z wieńcami dożynkowymi z gmin powiatu.Gospodarzami
uroczystości byli Starosta Płocki, Michał Boszko i Wójt Gminy Mała Wieś, Andrzej Barciński. Patronów Dożynek Płockich reprezentował Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Gościem specjalnym był
minister Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w kancelarii prezydenta RP.
Wśród gości znaleźli się także parlamentarzyści Ziemi Płockiej: Piotr Zgorzelski, Julia Pitera, Elżbieta Gapińska, senator Marek Martynowski oraz Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Listy z gratulacjami i życzeniami życzeniami dla rolników Ziemi Płockiej nadesłali: Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Stanisław Kalemba, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski – honorowi współpatroni Dożynek, posłowie na Sejm RP, Waldemar Pawlak oraz Maciej Małecki.
Po Mszy Świętej i poświęceniu wieńców dożynkowych, korowód ruszył ulicami Małej Wsi na plac przed Szkołą
Podstawową, gdzie rozpoczęła się część oficjalna uroczystości. Korowód prowadził 4 Pułk Strzelców Konnych
z Płocka.
Życzenia i podziękowania za codzienną
pracę rolnikom całej Ziemi Płockiej złożyli Michał Boszko Starosta Płocki i Andrzej
Barciński Wójt Gminy Mała Wieś.
Obrzęd dożynkowy wykonał Zespół Pieśni i Tańca „Masovia”, natomiast dożynkowy chleb władzom gminy i powiatu przekazali Starostwie Dożynek Teresa Domańska
i Andrzej Pielat, rolnicy z Gminy Mała Wieś.
Teresa Domańska, od 1994 roku prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 30 hektarów, specjalizujące się w produkcji trzody
chlewnej.
Pani Domańska jest dobrym rolnikiem
przyczyniającym się do wzrostu kultury
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rolnej oraz aktywnym działaczem samorządowym cieszącym się uznaniem i zaufaniem społecznym o czym świadczy fakt czynnego udziału w pracach samorządu gminnego. Jest radną Gminy Mała Wieś od 2002 roku,
a od 2010 r. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. W 2011 roku odznaczona odznaką „Zasłużona dla rolnictwa”.
Andrzej Pielat prowadzi gospodarstwo rolne, które przejął od rodziców w 1990 roku powiększając je z 18 ha
do 33 ha obecnie. Od 1991 roku prowadzi ponadto działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą artykułów do
produkcji rolnej, opału i materiałów budowlanych. Zatrudnia 3 osoby. W 2002 roku został uhonorowany odznaką zasłużony dla rolnictwa. Od niemal 30 lat jest członkiem OSP w swojej wsi, gdzie pełni funkcję naczelnika.
Za działalność został odznaczony odznaką „Wzorowy Strażak” oraz brązowym i srebrnym medalem „Za zasługi
dla Pożarnictwa”. Odznaczony również: „Brązowym Krzyżem zasługi” oraz „Zasłużony dla rolnictwa”. Od 2004
roku jest sołtysem wsi Brody Duże, radnym od III kadencji i wiceprzewodniczącym Rady Gminy Mała Wieś.
Samorządowcy i parlamentarzyści podzielili się chlebem ze wszystkimi zebranymi na placu.
Minister Olgierd Dziekoński uhonorował zasłużonych odznaczeniami państwowymi:
• Złoty Krzyż Zasługi otrzymali: Kazimierz Franciszek Przepiórski i Józef Łuczak.
• Srebrny Krzyż Zasługi Ala Górecka i Zygmunt Majewski.
• Brązowy Krzyż Zasługi Krzysztof Wielec, Jadwiga Biernat, Krzysztof Andrzej Różalski i Zbigniew Pielat.
Odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”, przyznawaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostało uhonorowanych26 rolników: Roman Drajkowski, Hanna Gmurczyk, Kazimierz Gołębiewski, Stanisław Gorzelany, Krzysztof
Goszczyński, Stanisław Grabarczyk, Jarosław Grabowski, Urszula Jakowska, Mariusz Kacprzak, Teresa Kędzierska, Zbigniew Kleniewski, Tadeusz Kraśniewski, Jarosław Kujawa, Jan Malczewski, Krzysztof Sadowski, Mariusz
Sadowski, Janusz Smoczyński, Wiesław Stobiecki, Krzysztof Szczygielski, Marceli Szkopek, Stanisław Więckowski,
Edward Wilgocki, Marek Wiśniewski, Adam Woźnicki, Krzysztof Zalewski, Roland Żeromski.
Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymały Ewa Natkowska, Barbara Michałowska i Danuta Gierwatowska.
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał Druh Zygmunt Cebula.
Odznaką „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” uhonorowani zostali: Lech Dąbrowski,
Apolinary Gruszczyński i Zbigniew Suchodolski
Po części oficjalnej dla gospodarzy i gości zatańczył Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Solec”, grała Gminna
Orkiestra Dęta ze Starej Białej, wystąpiły zespoły artystyczne z Gąbina i Małej Wsi.
Dziękujemy sponsorom tegorocznych Dożynek:
• Polskiemu Koncernowi Naftowemu „Orlen” S.A.
• Marszałkowi Województwa Mazowieckiego
• Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi
• Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
• Auto Forum Sp. z o.o.
• Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” O/Płock
• Bankowi Gospodarki Żywnościowej S.A.
Dziękujemy konferansjerom, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu uroczystości i pięknie zaprezentowali wieńce
dożynkowe uczestniczące w korowodzie, Krzysztofowi Bieniowi,
aktorowi scen warszawskich oraz Miłce Skalskiej, prezenterce
Telewizji Polskiej.
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Powiatowe wieńce dożynkowe w Mazovii
Już po raz drugi Starosta Płocki, Michał Boszko
i dyrektor Galerii Mazovia Krzysztof Kopytowski
zaprosili mieszkańców Płocka i powiatu na Dożynki
w Galerii.
W tym roku Dożynkom towarzyszyły liczne
warsztaty prowadzone przez twórców z gmin powiatu płockiego i powiatów sąsiednich. Dzieci i dorośli
mieli okazję pleść własne koszyki w wikliny, misy z trawy, robić świece z wosku czy malować na szkle. Hitem
okazały się warsztaty garncarstwa podczas których każdy mógł „ulepić” własne naczynie. Dzieci chętnie wycinały wspaniałe ozdoby pod okiem koronczarki, dorośli
słuchali o produkcji nalewek na miodzie.
Równie chętnie w sobotę i niedzielę płocczanie korzystali z niezwykłych umiejętności gospodyń wiejskich racząc się
przysmakami prawdziwej, staropolskiej kuchni domowej.
W sobotę na scenie Galerii zabrzmiały dźwięki mazurka, a korowód kolorowych „Dzieci Ziemi Łąckiej” otworzył dożynki.
- Wieńce, które możemy wspólnie podziwiać tak pięknie
wyeksponowane na scenie to dzieła prawdziwych wiejskich gospodyń, symbole zakończonej ciężkiej pracy, podziękowanie za plony - mówił Michał Boszko
Starosta Płocki - Z prawdziwą radością spotykam się
dziś z płocczanami w Galerii Mazowia aby podzielić się
tradycją i kulturą wsi, jakże piękną i ważną.
Dyrektor Galerii Krzysztof Kopytowski dając
wyraz uznaniu dla wkładu Starosty Płockiego w popularyzację tradycji wręczył Michałowi
Boszko okazjonalną statuetkę wyrażając przekonanie, że Dożynki na stałe wpiszą się w kalendarz
wspólnie realizowanych przedsięwzięć.
Zgodnie z dożynkową tradycją, „Dzieci Ziemi Łąckiej” zaprezentowały obrzęd dożynkowy podczas którego
chleb został przekazany gospodarzom uroczystości, którzy podzielili się ze wszystkimi gośćmi.
Z ogromnym szacunkiem gospodarze i goście przyjęli wizytę Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, który uznał Dożynki w Galerii za ważne,
łączące dwa środowiska wydarzenie lokalne.
Po zakończeniu oficjalnej części sceną zawładnęła
muzyka. Wśród zespołów, które uświetniły Dożynki
w Galerii Mazowia znalazły się zespoły: Dęta Orkiestra
Gminna z Łącka pod batutą Tadeusza Zalewskiego,
Zespół Folklorystyczny „Szczawin Kościelny”, „Grzybowianki”, „Karolinki” z Cieszewa, Dziecięcy Zespół
Pieśni i Tańca „Pacyna”, „Złota Jesień Radzanowo”.
Dożynki w Mazovii odwiedzili również: Poseł
Piotr Zgorzelski, Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego Adam Sierocki, członkowie Zarządu Powiatu:
Lech Dąbrowski i Apolinary Gruszczyński
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VII edycja Targów Pracy Osób Niepełnosprawnych
11 września 2013 r. Starosta Płocki Michał Boszko wziął udział w VII Edycji Płockich Targów Pracy Osób
Niepełnosprawnych. Targi zostały zorganizowane w ramach Dnia Integracji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych.
Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego,
Michała Boszko Starosty Płockiego oraz Andrzeja Nowakowskiego Prezydenta Miasta Płocka.
Organizatorami tegorocznej edycji byli: płocka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowy Urząd Pracy
w Płocku, Miejski Urząd Pracy w Płocku, Urząd Miasta Płocka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku,
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Polskiej Wsi „Razem Lepiej” w Nowym Miszewie oraz Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Płocku.
Celem Targów było umożliwienie osobom niepełnosprawnym bezpośredniego spotkania z pracodawcami oraz
dostępu do udziału w działaniach, które zwiększą ich szansę na znalezienie zatrudnienia. Ponadto celem Targów było wyjście naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych oraz promocja najbardziej rozwojowych
i przedsiębiorczych firm tworzących nowe miejsca pracy na terenie Płocka i powiatu płockiego. Zwiedzający
mieli możliwość bezpośredniego spotkania z przedstawicielami firm zainteresowanych nowymi, wartościowymi
i wykwalifikowanymi pracownikami.
Sukces Targów, które odbywają się już po raz siódmy, to zasługa ich ogromnej roli w integracji całego środowiska
osób niepełnosprawnych – mówił podczas uroczystego otwarcia Targów Starosta Płocki Michał Boszko – To również ogromna satysfakcja móc promować najbardziej rozwojowe i przedsiębiorcze firmy tworzące nowe miejsca pracy
na terenie Mazowsza Płockiego.
Swoje stoiska podczas targów zaprezentowało ponad 30 wystawców. Wśród nich były firmy zainteresowane
zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, stowarzyszenia, fundacje, urzędy pracy oraz instytucje zajmujące się
wsparciem tej grupy osób. Oprócz bezpośredniego kontaktu z pracodawcami i zwiedzania stoisk wystawców,
uczestnicy targów mogli wziąć udział w konkursach z nagrodami, warsztatach artystycznych: robienia biżuterii, rzeźbiarskich, robienia ozdób z filcu, makijażu, artystycznego zdobienia przedmiotów, robienia witraży, artystycznego wycinania w owocach i warzywach, robienia biżuterii plecionej i fotograficznych, obejrzeć
spektakl w wykonaniu niepełnosprawnych aktorów oraz występ finalistki Must Be The Music Patrycji Malinowskiej i koncert zespołu Masters. Targi zakończył wspólny piknik integracyjny, na którym można było skosztować pysznej grochówki i potraw z grilla. Na targach obecny był tłumacz języka migowego, aby również osoby
niesłyszące mogły brać w nich aktywny udział.
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Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze w Radzanowie
W dniu 31 sierpnia 2013 r. odbyły się na boisku sportowym w Radzanowie VIII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP i MDP pod Honorowym Patronatem Starosty
Płockiego Michała Boszko oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Adama Sierockiego.
W zawodach powiatowych wzięły udział najlepsze jednostki, zwycięzcy gminnych zawodów sportowo – pożarniczych OSP w kategorii męskiej i kobiecej oraz MDP w kategorii chłopców i dziewcząt. Uczestniczyły 33 drużyny
z powiatu płockiego.
Zawody rozegrane zostały w 2 konkurencjach: ćwiczenia
bojowe i sztafeta pożarnicza z przeszkodami.
Klasyfikacja generalna zawodów wśród męskich drużyn
pożarniczych:
1 miejsce OSP Juryszewo, gmina Radzanowo
2 miejsce OSP Rogozino, gmina Radzanowo
3 miejsce OSP Bądkowo Kościelne, gmina Brudzeń Duży
Klasyfikacja generalna zawodów wśród kobiecych drużyn
pożarniczych:
1 miejsce OSP Rogozino, gmina Radzanowo
2 miejsce OSP Radzanowo
3 miejsce OSP Bątkowo Kościelne, gmina Brudzeń Duży
Klasyfikacja generalna zawodów MDP w kategorii
chłopcy :
1 miejsce MDP Słupno
2 miejsce MDP Sędek, gmina Staroźreby
3 miejsce MDP Suchodół, gmina Brudzeń Duży

Klasyfikacja generalna zawodów MDP
w kategorii dziewczęta:
1 miejsce MDP Czermno, gmina Gąbin
2 miejsce MDP Radzanowo
3 miejsce MDP Staroźreby.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami.

Rok szkolny 2013/2014 rozpoczęty
W szkołach prowadzonych przez samorząd powiatu płockiego ponad 1200 uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny.
W Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie,
podczas inauguracji życzenia uczniom i nauczycielom składał
Michał Boszko, Starosta Płocki.
- Dzisiejszy dzień skłania nas, samorządowców powiatu
płockiego do zadumy, refleksji, a przede wszystkim kreślenia
planów na przyszłość. Jesteśmy w pełni świadomi, że tę szkołę
tworzą uczniowie, nauczyciele są jej duszą, a absolwenci dumą
– mówił Michał Boszko, Starosta Płocki. - Szkoła uczyła i uczy
nieodmiennie szacunku do pracy, miłości ludzi i wrażliwości na
potrzeby ojczyzny i społeczeństwa. Gratulując dotychczasowych
osiągnięć składam wszystkim dyrektorom, gronu pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom szkół najlepsze życzenia wielu dalszych sukcesów w tej odpowiedzialnej i trudnej
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pracy. Uczniom życzę, aby zdobyta wiedza prowadziła tam, gdzie jeszcze dziś nie sięgają ich marzenia. Niech wszystkim Waszym osiągnięciom zawsze towarzyszy radość życia i wszelka pomyślność, niech kolejne lata obfitują w dalsze
osiągnięcia.

Piknik w Kobylnikach
1 września 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego placu zabaw oraz dwóch boisk do gry w piłkę
nożną przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina
w Kobylnikach, w gminie Wyszogród. Plac zabaw powstał
z myślą o wszystkich, najmłodszych mieszkańcach. Będzie
służył nie tylko uczniom szkoły, ale także maluchom, które
popołudniami pojawią się z rodzicami na placu zabaw. Plac
zabaw, jak i boiska sportowe zostały dofinansowane z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Uroczystości otwarcia placu i boisk towarzyszył coroczny Piknik Rodzinny, którego jednym ze sponsorów był
Starosta Płocki, Michał Boszko.
Przybyłym gościom oraz mieszkańcom Kobylnik czas umiliły swym występem dwie grupy taneczne dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Kobylnikach w programie tańca nowoczesnego. Na nowym boisku odbył się natomiast
mecz Drużyny Samorządowców Ziemi Wyszogrodzkiej oraz Drużyny Mieszkańców Kobylnik.

Piękny Jubileusz
Michał Boszko Starosta Płocki wraz z Lechem Dąbrowskim członkiem Zarządu Powiatu Płockiego i wójtem Gminy Brudzeń Duży Andrze jem Dwojnychem oraz Hilarym
Januszczykiem pełnomocnikiem Starosty Płockiego ds. Kombatantów złożyli życzenia kolejnych stu lat, równie udanego życia, Marianowi Ratkowskiemu, kombatantowi wojny
z 1939 roku, który obchodził 99 rocznicę swoich urodzin.
Marian Ratkowski jest kombatantem urodzonym na ziemi
płockiej w Rokiciu w gminie Brudzeń Duży i zarazem najstarszym żyjącym tu Żołnierzem Wojny Obronnej z 1939 roku.

90 lat OSP w Cekanowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Cekanowie (gmina Słupno)
świętowała uroczyście 90 lecie swojego istnienia. Z tej okazji uroczystą Mszę polową w intencji Strażaków i ich rodzin
odprawił ksiądz Ryszard Paradowski, proboszcz parafii
w Imielnicy.
Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik,
w dowód uznania dla wieloletniej pracy wręczył dyplom Prezesowi OSP w Cekanowie Eugeniuszowi Pstrągowskiemu
a całej jednostce medal Pro Mazovia.
Całej jednostce, która w tym dniu otrzymała także nowy
sztandar ufundowany przez Prezesa Pstrągowskiego gratulowali także Michał Boszko, Starosta Płocki, Poseł Piotr
Zgorzelski, Przewodniczący Rady Powiatu Adam Sierocki, Wójt Gminy Słupno Stefan Jakubowski oraz Hilary
Januszczyk - Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Płocku.
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XXI Letnia Olimpiada w Nowym Miszewie
Jak co roku, już od ponad dwudziestu lat do Domu
Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie przyjechali niepełnosprawni sportowcy z całego Mazowsza.
170 kobiet i mężczyzn rywalizowało w siedmiu konkurencjach: rzut piłką, przeciąganie liny, pchnięcie kulą,
skok w dal z miejsca, rzut lotką do tarczy, tenis stołowy,
bieg na 50 metrów.
Podczas ceremonii otwarcia zapłonął prawdziwy
znicz i zawodnicy złożyli przysięgę olimpijską.
Sportowym emocjom towarzyszyły występy artystyczne. Dla zawodników i gości wystąpiły dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Nowym Miszewie i z Ciesiel. Ponadto pokaz solo tańca breakdance dał uczeń
SP w Miszewie Oskar Koperski.
Na scenie pojawili się także: Paweł Zawierka - solista pop z Łodzi, zespół „Na Wczoraj” z DPS z Nowego
Miszewa oraz mieszkaniec DPS w Miszewie Janek Walczak, który wykonał piosenkę „Agnieszko przebacz”. Zabawa do późnej nocy trwała przy muzyce formacji Quest.
Patronem i współsponsorem imprezy był Starosta Płocki, Michał Boszko. Sponsorem głównym Energa S.A., która
już od trzynastu lat wspiera Olimpiadę w Miszewie Nowym.

Wicepremier, Minister Gospodarki z wizytą w Płocku
W poniedziałek, 1 lipca 2013 r. Wicepremier,
Minister Gospodarki Janusz Piechociński przebywał
z roboczą wizytą w Płocku.
W programie wizyty znalazło się spotkanie z władzami Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.,
wizyta w firmie New Holland oraz spotkanie z przedstawicielami nauki w Towarzystwie Naukowym
Płockim.
O problemach samorządowych Wicepremier rozmawiał w Starostwie Powiatowym w Płocku ze Starostą
Płockim Michałem Boszko. W spotkaniu udział wzięli: Poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski, Przewodniczący
Rady Powiatu w Płocku Adam Sierocki, Wicestarosta
Jan Ciastek, Członek Zarządu Powiatu w Płocku Lech
Dąbrowski, Sekretarz Powiatu Piotr Dyśkiewicz, oraz
kadra kierownicza Starostwa Powiatowego i jednostek
organizacyjnych.
Wizytę Premiera w Starostwie zakończyła konferencja prasowa. Tematem dominującym była sytuacja gospodarcza Polski. Mówił o rosnącej roli eksportu dla rozwoju przemysłu w najbliższej przyszłości. Premier podkreślił,
że to polityka energetyczna będzie decydowała o przyszłości narodów. Zwrócił uwagę na potrzebę budowy wokół
koncernu „wielkiego klastra polskiej chemii”. Firmy, które z surowców Orlenu produkują folię już są, ale to o wiele
za mało, potrzebny przemysł, który będzie tworzył miejsca pracy również dla kobiet.
Odnosząc się do pytań z zakresu polityki podkreślił potrzebę kompromisu i mądrej partnerskiej współpracy.
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Polonia Białoruska z wizytą u Starosty Płockiego
Na zaproszenie Powiatu Płockiego, 5 lipca 40 osobowa grupa dzieci i młodzieży z białoruskiego powiatu Grodzieńskiego przyjechała na dwutygodniowy wypoczynek połączony ze zwiedzaniem Gościnnej Ziemi Płockiej.
W programie kolonii zrealizowaliśmy m.in.: naukę języka polskiego, poznanie tradycji kultury polskiej, wycieczki
krajoznawcze po Polsce oraz zwiedzanie najpiękniejszych zakątków powiatu płockiego.
Wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży Powiat Płocki zorganizował już po raz szósty. Jest to stały element współpracy wynikający z Porozumienia o Współpracy z Rejonem Grodzieńskim. Dzieci i młodzież zamieszkała w internacie Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku.
Sponsorami kolonii byli: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wspólnota Polska, Społem Zgoda Płock i Wodociągi Płockie.

Weekend imprez strażackich
W niedzielę, 7 lipca br. władze powiatu płockiego uczestniczyły w imprezach strażackich. W Słominie, gmina
Wyszogród odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej.
Wielkie święto w jednostce rozpoczęto od mszy polowej odprawionej przez ks. prałata Janusza Mackiewicza
dziekana dekanatu Wyszogrodzkiego. Podczas uroczystości jednostka została odznaczona Brązowym Medalem
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Szczególnym punktem spotkania było poświęcenie i przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla jednostki. Środki na samochód pochodzą z województwa mazowieckiego i gminy Wyszogród.
W tym samym dniu odbyły się zawody strażackie połączone z festynem gminnym w Wykowie, gmina
Słupno. Organizatorem był Wójt Gminy Słupno, Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie oraz
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słupnie.
Najlepszą drużyną startującą w zawodach okazała się grupa OSP ze Święcieńca, drugie miejsce zajęła OSP
Słupno, na podium stanęła również drużyna OSP Cekanowo.
Starosta Płocki Michał Boszko podziwiał wysoką sprawność operacyjną życząc wszystkim druhom wielu sukcesów w działalności społecznej w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.
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W pikniku strażackim pod nazwą „Powitanie
Lata” zorganizowanego przez OSP w Wiączeminie
Polskim, gmina Słubice samorząd powiatu płockiego
reprezentowali Wicestarosta Jan Ciastek i Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Adam Sierocki, Członek
Prezydium ZOP ZOSP w Płocku dh Marek Pietrzak.
Uroczystości rozpoczęły się polową mszą św., którą
odprawili wspólnie: ksiądz kan. Jerzy Drozdowski emerytowany proboszcz z Gąbina i miejscowy proboszcz
parafii Zyck Polski ksiądz prałat Stanisław Pakieła.
Życzenia strażakom w imieniu władz powiatu
płockiego złożył Wicestarosta Jan Ciastek. Kierował
do nich serdeczne pozdrowienia i życzenia dobrego
zdrowia, pomyślności, bezpiecznych powrotów do
domu i wielu sukcesów w działalności strażackiej.
„Straż to umiejętność dawania poczucia bezpieczeństwa. Dzięki Waszej postawie, sumiennej pracy, profesjonalnej
działalności strażackiej i wysokiej sprawności operacyjnej straż pożarna cieszy się dużym szacunkiem i niesłabnącym
zaufaniem wśród społeczeństwa. Za to Wam serdecznie dziękujemy” – mówił Jan Ciastek.

Regaty w Nowym Duninowie

Już po raz osiemnasty spotkali się żeglarze przy nabrzeżu w Nowym Duninowie w dniu 13 lipca br.
W tym roku wystartowało 37 łódek w klasie T, T1, T2, T3 i Omega i 110 zawodników. Po wciągnięciu bandery
na maszt oficjalnego otwarcia dokonali współorganizatorzy: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Jan Ciastek Wicestarosta oraz Mirosław Krysiak Wójt Gminy Nowy Duninów.
W klasyfikacji zespołowej Wójt Gminy ufundował puchar Klubowi Żeglarskiemu „Petrochemia”. Puchar Marszałka Województwa zdobył Michał Syroka na Omedze, a puchar Starosty Płockiego otrzymał Andrzej Lewandowski, zwycięzca w najliczniejszej klasie T1.
Dodatkowymi atrakcjami dla zaproszonych gości był rejs statkiem po Wiśle do Płocka, występy zespołów dziecięcych z Nowego Duninowa oraz koncerty kapel NAZIR i QUEST.
Około północy uczestnicy rozpoczęli zabawę taneczną z zespołem VOLFGANG Band & DJ. Yanek.
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Policjanci z nagrodami
Policjanci z Płocka i powiatu odbierali gratulacje
i nagrody od swoich zwierzchników i zaproszonych gości w dniu swojego święta.
Trzech policjantów zostało wyróżnionych przez
Starostę Płockiego Michała Boszko, który wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Adamem Sierockim
podczas piątkowej uroczystości wręczył nagrody rzeczowe: aspirantowi Waldemarowi Zawadzkiemu,
kierownikowi posterunku Policji w Łącku, aspirantowi sztabowemu Zdzisławowi Dybiec kierownikowi
posterunku Policji w Starej Białej oraz aspirantowi
sztabowemu Januszowi Kamińskiemu z posterunku
w Bodzanowie.
Starosta Płocki, Michał Boszko został wyróżniony brązowym Medalem Zasłużony dla Policji przez Niezależny
Samodzielny Związek Zawodowy Policjantów. Poza tym 143 policjantów otrzymało awanse na wyższe stopnie.

Prace remontowe dróg powiatowych w gminie Drobin
i Staroźreby zostały zakończone

Mieszkańcy gminy Drobin i Staroźreby mogą już korzystać z nowo wyremontowanych dróg.
W dniu 19 lipca na terenie gminy Drobin oddano do użytkowania wyremontowane dwa odcinki dróg powiatowych: Goślice-Smolino-Sędek-Kłaki-Drobin o długości 2,550 km. oraz Drobin-Lelice o długości 0,460 km.
Wartość robót wyniosła 538 950,33 zł.
Zakończono prace remontowe i przekazano do użytku drogę powiatową na odcinku Męczenino-Woźniki-Czerniewo-Staroźreby. Długość wyremontowanego odcinka drogi wynosi 3,263 km. Wartość przedsięwzięcia
to 456 565,30 zł.
Odbioru świeżo wyremontowanych odcinków dróg w imieniu samorządu powiatu płockiego dokonał Wicestarosta Jan Ciastek, gospodarz gminy Staroźreby Wójt Józef Stradomski, Przewodniczący Rady Gminy w Staroźrebach Marek Ciećwierz, radni Powiatu Elżbieta Olendrzyńska, Tomasz Duda i Andrzej Samoraj.
Wykonawcą robót budowlanych w obydwu gminach jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna.
Inwestycje te zostały sfinansowane ze środków budżetu powiatu płockiego, Miasta i Gminy Drobin oraz Gminy Staroźreby.
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O współpracy handlowej z Rosją
W dniu 18 lipca z wizytą roboczą w Płocku gościli
doradcy: Alexander Ershov i Pavel Polikarpov reprezentujący Przedstawicielstwo Handlowe Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.
W Starostwie Powiatowym w Płocku o możliwościach współpracy gospodarczej powiatu płockiego
rozmawiali: Starosta Płocki Michał Boszko i Wicestarosta Jan Ciastek. Płock przyciąga uwagę potęgą przemysłu petrochemicznego, ale powiat płocki to również
bogata produkcja rolna i przemysł rolno spożywczy,
głównie mięsny. Starosta podkreślił również rosnącą
rolę eksportu produktów rolno-spożywczych na rynek
wschodni dla rozwoju produkcji rolnej w najbliższej
przyszłości.
Wizytę zakończyła deklaracja wzajemnej współpracy na rzecz budowania partnerskich kontaktów handlowych
oraz współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorstwami.

15 sierpnia – święto wszystkich Polaków
15 sierpnia – to historyczna data dla Polski. Tego
dnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego a także
święto Wniebowzięcia Matki Bożej ustanowionego na
pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 r. obchodzone przez kościół katolicki, licznie gromadząc
wiernych we wspólnej modlitwie.
Starosta Płocki Michał Boszko wraz z przedstawicielami samorządu powiatu płockiego: Przewodniczącym
Rady Powiatu Adamem Sierockim, Członkiem Zarządu
Powiatu Lechem Dąbrowskim oraz Pocztem Chorągwianym Powiatu godnie reprezentowali Ziemię Płocką
podczas uroczystości zorganizowanych w Bazylice katedralnej Wniebowzięcia NMP w Płocku.
Po wysłuchaniu homilii wygłoszonej przez JE Biskupa Romana Marcinkowskiego uczestnicy mszy świętej przeszli na plac przy Płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Tam kwiaty złożyli przedstawicile organizacji kombatanckich,
władze miasta, powiatu i województwa, harcerze, posłowie i senatorowie, uczniowie płockich szkół i uczelni wyższych, przedstawiciele płockich instytucji i organizacji.

67. Rocznica Wiecu Chłopskiego na płockiej Stanisławówce
18 sierpnia 1946 roku w Płocku miało miejsce największe zgromadzenie chłopów na Mazowszu, którzy
przybyli tu w geście poparcia dla Stanisława Mikołajczyka. Był to wielki akt odwagi i sprzeciwu wobec ówczesnej władzy komunistycznej.
Polskim ludowcom odmawiano kolejnych miejsc
na zorganizowanie wiecu, dopiero Salezjanie nie ulękli
się naciskom. W przeddzień uroczystości MO, UB i tzw.
aktyw robotniczy PPR zablokowali ulice wjazdowe do
miasta, aresztowano i zawracano wszystkich ludowców
jadących do Płocka. Mimo tego kordonu zdołało się
przedrzeć ponad 1000 osób i gości m.in. z Warszawy,
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Piaseczna, Płońska, Sochaczewa, Ciechanowa, Mławy, Łodzi i Olsztyna. Przybyli także posłowie PSL: Andrzej
Witos i Kazimierz Bagiński.
Podczas przemówienia Witosa bojówkarze PPR rozpoczęli atak na zebranych bijąc i strzelając w powietrze.
Rozpętała się regularna walka. Delegaci nie przygotowani na taki przebieg zdarzeń bronili sie drzewcami od sztandarów w ten sposób torując sobie drogę ucieczki.
Dla uczczenia 67. rocznicy Wiecu Chłopskiego w kościele św. Stanisława Kostki w Płocku odbyła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył Biskup Płocki Roman Marcinkowski. W wydarzeniu Zarząd i Radę
Powiatu w Płocku reprezentowali: Starosta Płocki Michał Boszko, Członek Zarządu Powiatu w Płocku Tomasz
Duda oraz wielu samorządowców z Płocka i terenu powiatu płockiego.
Po zakończeniu Mszy Świętej odbyło się składanie kwiatów pod tablicą upamiętniającą ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH z okręgu płockiego 1945 – 1956.

Piknik Integracyjny w Goślicach
W dniu 6 czerwca 2013 r. Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach zorganizował VII Letni Piknik Integracyjny.
Siódmy, a więc niosący szczęście, bowiem szczęściem była piękna pogoda dopisująca podczas całej imprezy.
Celem, który nam przyświecał podczas organizacji Pikniku była szeroko rozumiana integracja uczniów naszej Szkoły ze środowiskiem, nie tylko tym najbliższym, ale także ze wszystkimi dziećmi niepełnosprawnymi
z terenu powiatu płockiego.

Wspólnie bawiły się: Szkoła Podstawowa z Ciachcina, Leszczyna, Zespół Szkół z Drobina, Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy z Mocarzewa, Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 z Płocka oraz Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 z Płocka, a także rodziny z dziećmi z pobliskich gmin.
Organizatorzy postarali się, aby program Pikniku był atrakcyjny dla wszystkich jego uczestników. Przygotowali
go pod hasłem „Witamy w świecie bajek”, a brały w nich udział wszystkie chętne dzieci, których było wiele, bowiem
sponsorzy mający wielkie serce dla naszej Szkoły ufundowali przepiękne nagrody. Zwolennicy aktywniejszych
form uczestniczenia w imprezie bawili się świetnie w krainie Kopciuszka, Jasia i Małgosi, Shreka, Szewczyka Dratewki, a nawet Złotej Rybki.

Strona nr

21

PROMOCJA POWIATU – KRONIKA WYDARZEŃ
Tegoroczny Piknik Integracyjny w Goślicach był pełen radości, humoru, żartów,
a także różnorodnych zabaw tanecznych,
które w sposób profesjonalny prowadził
wodzirej. Pląsali wszyscy, ci mali i ci duzi.
W rytm muzyki tańczyły dzieci, dorośli, a także Lew Honorek, który przyjechał
wraz ze swoimi kolegami ze Straży Miejskiej
w Płocku, aby wspólnie bawić się ze wszystkimi. „Kaczuszki”, „pociąg”, tańce na wózkach, malowanie twarzy, czesanie fantazyjnych fryzur, konkursy sportowe i plastyczne
dla dzieci, jazda konna, tworzyły niezwykle
interesujący scenariusz.
Goście także przygotowali dla nas niespodzianki. Swoje talenty wokalno-aktorskie zaprezentowali uczniowie Zespołu
Szkół w Drobinie, przedstawiając fantastyczną bajkę, a Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu cudowny pokaz tańca nowoczesnego. O dobrą zabawę dbała także grupa animatorów, którzy
w przebraniach Myszki Miki, Psa Pluto i Czarnoksiężnika zabawiali dzieci grami ruchowymi i logicznymi, natomiast szczudlarz czarował ogromnymi, kolorowymi bańkami mydlanymi, które leciały wprost do błękitnego nieba.
Dużym zainteresowaniem dzieci cieszył się wspominany kącik malowania twarzy oraz czesania fantazyjnych
fryzur i zdobienia ciała tatuażem (oczywiście zmywalnym) przygotowany przez wolontariuszy z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku, o czym świadczyły uśmiechnięte buźki i dobry humor oczekujących w długiej
kolejce.
Nie mniejszą atrakcją była możliwość jazdy konnej na klaczy Bandurce, na co dzień wykorzystywanej w hipoterapii. Ci mniej odważni mogli się do niej przytulić i pogłaskać lub poczęstować smaczną marchewką. Było oczywiście i coś dla podniebienia. W kąciku kulinarnym serwowano grillowane kiełbaski i kaszanki ufundowane przez
Zakłady Przetwórstwa Mięsa Olewnik i PEKLIMAR Umienino, świeżutki chrupiący chlebek od Piekarni Krystyny
i Piotra Albrechczyńskich z Bielska i Piekarni Grahamka z Zągot.
Wielka wdzięczność należy się wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tego spotkania. A zaangażowanie było wielkie. Organizatorzy i darczyńcy wspólnie stworzyli znakomitą, niemalże rodzinną atmosferę, w której chyba nikt nie czuł się obco.
Pragniemy podziękować za wsparcie: Fundacji ORLEN – Dar Serca, Firmie PEKLIMAR Sp. z o.o. Umienino,
Zakładowi Przetwórstwa Mięsa OLEWNIK, Piekarni Krystyny i Piotra Albrechczyńskich Sp.j. Bielsk, Piekarni Grahamka Sp. z o.o. Zągoty, P.H.U. UNI-TRADE EXPORT-IMPORT Sp. j. B. J. Domańscy, Firmie AGRO-HANDEL
Agnieszka i Adam Szczawińscy, Drukarni AGPRESS, Firmie NAVO Płock, Firmie P.H.U. Ogiński Paweł, Henryce
Grabowskiej z Goślic, ZEP-CWS Sp. z o.o. Płock, Agencji Celnej Płock, Firmie Handlowo- Usługowej Wyrzykowski Sławomir, Ks. A. Krajewskiemu Proboszczowi Parafii Ciachcin, Hurtowni zabawek i artykułów szkolnych „Gumiś”, Waldemarowi Królak z Płocka, Krzysztofowi Bieńkowskiemu Firma TOMAR – 2, TAURUS Sp. z o.o. Płock,
TOP-SERVICE Technika Biurowa Płock, D. R. Więczkowskim Bielsk ART-ROL, Walczak Kazimierzowi z Płocka,
Renacie i Michałowi Sójka z Leszczyna Szlacheckiego, Siwek Kindze z Płocka, Teresie Grabarczyk z Bodzanowa,
F.H.U. MARKO-TRANS Grzegorz Markowski Bielsk, Zbigniewowi Sadowskiemu z Bielska, Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Płocku, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku, Straży Miejskiej, Ognisku Pracy
Pozaszkolnej z Sierpca, Zespołowi Szkół z Drobina, Andrzejowi Kulińskiemu – radnemu Rady Powiatu Płockiego,
Józefowi Rozkoszowi – Wójtowi Gminy Bielsk.
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Gmina Bielsk
Dni Bielska

W tym roku po raz czternasty, 22 i 23 czerwca 2013 roku obchodzone były Dni Bielska, które tradycją lat minionych połączone zostały z odpustem w Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Bielsku.
W sobotę, od wczesnych godzin porannych, fani piłki nożnej mogli kibicować drożynom uczestniczącym
w turnieju piłki nożnej drużyn niezrzeszonych. W rozgrywkach zorganizowanych przez LKS Zryw Bielsk wzięło
udział 9 drużyn. Zwycięzcami turnieju została drużyna Blaugrana Bielsk, II miejsce zajął zespół Vectra Team Żukowo, a trzecie Galactico Bielsk. Rozegrany także został mecz w piłkę siatkową między drużyną Gwardii Jaroszewo
a połączonymi drużynami z Bielska i Płocka, Biało – Czarnymi, który zakończył się zwycięstwem Gwardii. Królem
strzelców w turnieju piłkarskim został Tomasz Jabłoński, najlepszym zawodnikiem Kamil Łęcki, a najlepszym
bramkarzem Filip Orłowski. Zwycięskie drużyny oraz wyróżnieni zawodnicy otrzymali z rąk Wójta Gminy Jerzego
Józefa Rozkosz puchary, statuetki oraz pamiątkowe dyplomy.
Po zakończeniu rywalizacji sportowej rozpoczęły się uroczystości na placu przed Gminnym
Ośrodkiem Kultury. Na scenie swój dorobek artystyczny zaprezentowały zespoły oraz wokaliści
wyróżnieni w Gminnym Przeglądzie Działalności Artystycznej. Wystąpił również mieszkaniec naszej gminy Pan Marek Olszewski i zespół
z Drobina „To tylko my”, którego opiekunem jest
Pan Bogdan Banaszczak. Można było również
podziwiać popisy sportowe najmłodszych członków Klubu Judo Olimp z Bielska, których trenerem jest Pan Patryk Bogucki. Pierwszy dzień
lokalnego święta zakończył się zabawą taneczną.
Gości do późnych godzin nocnych bawił zespół
QUATTRO.
Zorganizowane kąpielisko nad jeziorem Soczewka.
W niedzielę, wczesnym rankiem przeprowadzone zostały w Bielsku spławikowe zawody wędkarskie w kategorii seniorów i juniorów o Puchar Wójta Gminy Bielsk
zorganizowane przez NTW „ROBINSON”. Zwycięzcą zawodów wędkarskich w kategorii seniorów został Sławomir Smoliński, II miejsce zajął Ireneusz Żuchniewicz, a III miejsce Paweł Janiszewski. Najlepszym wędkarzem
wśród juniorów okazał się Jakub Badurski, zaraz za nim uplasował się Jakub Żuchniewicz, miejsce III zajął Daniel
Janiszewski. Nagrody zwycięzcom wręczył Wójt Józef Jerzy Rozkosz.
W południe w kościele parafialnym odbyła się
msza odpustowa. Po zakończonej liturgii wszyscy przeszli na plac przed Gminnym Ośrodkiem
Kultury, gdzie Wójt oficjalnie rozpoczął obchody XIV Dni Bielska. Podziękował przybyłym gościom, a następnie głos zabrał Senator RP Marek
Martynowski, Poseł Piotr Zgorzelski, Marszałek
Adam Struzik oraz Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego Adam Sierocki. W części artystycznej jako pierwsza zaprezentowała się Orkiestra
wojskowa z Dęblina. Muzycy pod batutą kapelmistrza kpt. Andrzeja Greszta wykonali kilka
pięknych utworów instrumentalno – wokalnych, a następnie zaprezentowała się Orkiestra
Dęta OSP w Bielsku, której kapelmistrzem jest
Uczestnicy konkursu plastycznego.
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Jan Wojtas. Mogliśmy podziwiać piękny i pełen
emocji występ Eweliny Lewandowskiej, uzdolnionej mieszkanki Bielska. Wystąpili też młodzi
artyści z zespołów działających przy Gminnym
Ośrodku Kultury. Wszyscy zgromadzeni na placu bawili się znakomicie przy muzyce zespołu
„4-ever”, który zakończył oficjalną część obchodów Dni Bielska.
Tegorocznym Dniom Bielska towarzyszyło
szereg innych atrakcji. Dzięki współpracy z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Płocku
ppłk mgr inż. Jarosławem Luciakiem znalazła
się gratka dla miłośników militariów. Do Bielska sprowadzono najnowszej generacji sprzęt
wojskowy, który można było nie tylko oglądać
Występ członków Klubu Judo Olimp z Bielska.
ale również dotknąć. Dodatkową atrakcją skierowaną dla najmłodszych była bezpłatna jazda na symulatorze bezpiecznej jazdy. Panie z Gminnej Biblioteki Publicznej malowały na buźkach najmłodszych postacie z bajek. Bardzo gorące podziękowania należą się Komitetowi
Organizacyjnemu Dni Bielska, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, pracownikom Urzędu Gminy, a przede
wszystkim niezawodnym sponsorom.

Gmina Bodzanów

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie jest organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez
i uroczystości na terenie gminy i powiatu. Bierze corocznie aktywny udział w przygotowaniu Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, Jarmarku Norbertańskiego i Dni Bodzanowa. Podczas obchodów Dni Bodzanowa w dniu
13 lipca 2013 r. Centrum zorganizowało Turniej w Piłkę Nożną tzw. „Dzikich Drużyn”, stoiska promujące regionalne potrawy i działalność plastyczną dzieci i lokalnych artystów, inscenizację Bitwy pod Grunwaldem oraz gry
i zabawy dla dzieci z konkursem karaoke.
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Od lipca 2012 roku działa tu Sekcja Tenisa Stołowego prowadzona przez Pana Marcina Kurka, której członkowie biorą udział w licznych turniejach i zajmują wysokie miejsca w klasyfikacji. Od września 2013 r. oferta Centrum zostanie poszerzona o zajęcia taneczne i sekcję piłki nożnej.
Inne imprezy organizowane przez Centrum to:
• Turniej Tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy
Bodzanów,
• Piknik Rekreacyjno-Sportowy z okazji Dnia Dziecka,
• Piknik Rodzinny na rozpoczęcie wakacji,
• Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt i inne.
Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach brała udział
w turniejach, konkursach i imprezach organizowanych
przez inne gminy i instytucje, gdzie godnie reprezentowała Gminę Bodzanów i Centrum. Były to m. in.:
• Turniej Tenisa Stołowego w Wyszogrodzie, w Małej
Wsi, w Łącku, w Płońsku;
• Festiwal kolęd w Rogozinie;
• Turniej piłki nożnej w Wyszogrodzie i w Bodzanowie,
• Powiatowe Igrzyskach LZS w Goleszynie.
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie współpracuje ze szkołami, organizacjami pozarządowymi i osobami związanymi z kulturą i sportem na terenie Gminy Bodzanów, a także z instytucjami z innych gmin i powiatu.
Oprac. Ewa Ciastkowska

Gmina Bulkowo

Dni Bulkowa „Bawmy się razem”
W dniach 22 i 23 czerwca 2013 r. po raz trzeci odbyły się Dni Bulkowa „Bawmy się razem”. Organizatorami byli:
Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie, Stowarzyszenie „Nasza
Przyszłość”. Honorowy patronat nad imprezą objął, już po raz trzeci Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik.
W pierwszym dniu imprezy odbyły się rozgrywki piłki siatkowej i nożnej w których uczestniczyło około 90
uczennic i uczniów ze szkół z terenu naszej gminy. Tradycyjnie odbył się również V Rajd Rowerowy o Puchar
Starosty Płockiego, VIII Rajd o Puchar Wójta Gminy Bulkowo, w którym udział wzięło około 30 osób. Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazja i dorośli. Dla zwycięzców organizatorzy
przygotowali cenne nagrody rzeczowe i puchary ufundowane przez Starostę Płockiego i Wójta Gminy. Również
w tym dniu, w ramach profilaktyki uzależnień, odbył się happening zrealizowany przez grupę PaT oraz warsztaty
taneczne. Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” przeprowadziło konkurs plastyczny pt. „Bez uzależnień jest o niebo
lepiej”.
Drugi dzień imprezy zgromadził wielu gości i mieszkańców gminy. Byli m.in: Poseł Maciej Małecki, Członek
Zarządu Powiatu Lech Dąbrowski, radny Rady Powiatu Wiesław Wożniak, Wójt Gminy Bodzanów Grażyna Pietrzak, Wójt Gminy Mała Wieś Andrzej Barciński, prezesi Banku Żywności w Płocku, Marek Kuczyński oraz Aldona
Cybulska. Uroczystego otwarcia i powitania gości dokonał Wójt Gabriel Graczyk. Następnie Wójt w towarzystwie
Przewodniczącego Rady, wręczył przedstawicielom szkół oraz Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filiom herby oraz
flagi naszej gminy. Następnie wręczone zostały stypendia dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół
podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Bulkowo.
Zostały wręczone nagrody i puchary zwycięzcom rajdu rowerowego i pierwszym trzem drużynom uczestniczącym w rozgrywkach w piłkę siatkową i nożną, przez przedstawicieli stowarzyszenia „Nasza przyszłość” wręczone
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zostały nagrody w konkursie plastycznym pt.
„Bez uzależnień jest o niebo lepiej”.Po oficjalnej
części scenę opanowali uczniowie szkół w ramach programu „Ze szkołą na wesoło” oraz
członkowie Stowarzyszenia „Żurawianki” prezentując swoją uwspółcześnioną wersję Czerwonego Kapturka. Wręczone zostały również przez
przedstawicieli Banku Żywności i Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” podziękowania dla wolontariuszy uczestniczących w zbiórkach żywności dla potrzebujących.
W tym czasie trwał XI festyn rodzinny Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość”, w trakcie którego odbyła się loteria fantowa, z której dochód
przeznaczony został na działalność statutową,
ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dzieciom niepełnosprawnym z naszej gminy.
Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała
kiermasz i wystawę książek oraz atrakcje dla
dzieci takie jak: malowanie balonów, składanie dekoracyjnych czapek, malowanie koszulek. Materiały zostały zakupione dla dzieci przez Bibliotekę. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska tematyczne w ramach projektu
Dni Bulkowa „Bawmy się razem” prezentujące zawody wikliniarza, wizarzystki, garncarza oraz stoisko z tradycyjnym wiejskim jadłem, gdzie bezpłatnie można było degustować potrawy.
Jak zwykle najwięcej emocji dostarczył Turniej Sołectw, w którym wystartowało 9 reprezentacji. Z wielkim
zaangażowaniem rywalizowały w pięciu konkurencjach. Pierwsze miejsce (po raz trzeci z rzędu) zajęły Krzykosy. Za udział w zmaganiach zwycięskie drużyny otrzymały nagrody ufundowane przez Wójta Gminy. W trakcie
imprezy odbył się po raz pierwszy konkurs kulinarny pn. „Tradycyjne dania regionalne naszej okolicy”. Komisja
wybrała najlepsze danie „Rogaliki Drobiowe”, które przyrządziła Pani Grażyna Padzik z Krubic Starych. Pierwsze
trzy miejsca zostały przez Pana Wójta uhonorowane dyplomami i nagrodami.
Na stoiskach wystawowych swoje prace prezentowali: twórcy ludowi, koło artystyczne „Leonardo” z Blichowa, Domy Pomocy Społecznej z Brwilna i Miszewa Murowanego. Dużym zainteresowaniem cieszyło się
stoisko Stowarzyszenia „Żurawianki, można było podziwiać wyroby artystyczne wykonane przez członków
Stowarzyszenia.
Najmłodszych bardzo cieszyły atrakcje „Wesołego Miasteczka” – zjeżdżalnie, trampolina. Pracownicy
GOPS-u, w ramach projektu pn. „Aktywna Integracja w Gminie Bulkowo”, współfinansowanego ze środków EFS-u, rozdawały talony na kiełbasę z grilla i wesołe miasteczko.
Ostatnim porywającym do tańca punktem imprezy był występ gwiazdy wieczoru zespołu S.O.S ABBA Cover
Show oraz zabawa taneczna z zespołem YMAX.
W sposób szczególny należy podziękować instytucjom wspierającym: Starostwu Powiatowemu w Płocku,
Komendzie Miejskiej Policji w Płocku, jednostkom OSP z terenu gminy Bulkowo. Bez udziału sponsorów impreza ta nie byłaby tak atrakcyjna. Byli to: Włodzimierz Pokorski i Wojciech Wachol Firma Usługowo- Techniczna
WAPO-TECH S.C., Małgorzata Petera Prezes Banku Spółdzielczego w Staroźrebach, Anna Jeziak „AMK-TRANS”
Firma Handlowo – Usługowa, Sławomir Goszczycki, Zdzisław Banaszczak i Wojciech Nowicki Wykonawstwo Robót Wodno- Sanitarnych „BANGO” Sp.J, Kazimierz Majchrzak „IZOLBET” Sp.J, Zofia Wojnarowska Sklep Wielobranżowy w Bulkowie, Mariusz Guziński, U.S.T. Handel Żwirem, Rajmund Kusy Zakład Betoniarsko- Nagrobkowy, Marian Gorzelany Zakład Usługowo-Handlowy, Krzysztof Osiecki „AMBRA” Club.
Dzięki zaangażowaniu wielu osób i sponsorów w organizację imprezy mogliśmy wspólnie spędzić czas na chwilach podniosłych jak i na wspólnej zabawie.
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Gmina Brudzeń Duży

Dużo widzów na III Festiwalu Ginących Zawodów
Dużym zainteresowaniem cieszył się III Festiwal Ginących Zawodów, który w ramach Dni Gminy Brudzeń
odbył się 14 lipca. W festiwalu tłumnie brali udział mieszkańcy gminy i goście, którzy zwiedzali stoiska i oglądali
występy na scenie.
Na ponad 30 stoiskach można było oglądać wyroby rzemieślników reprezentujących Mazowsze, Kurpie i Kujawy. Można było oglądać efekty pracy kowala, wycinarki, hafciarki, garncarza, wikliniarza, a także wielu innych
twórców reprezentujących rękodzieło w drewnie, papierze i metalu. Jak zwykle, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty. Najbardziej oblegane były warsztaty garncarskie, rzeźbiarskie i szkła artystycznego, gdzie można było zrobić sobie własny
mały dzbanek albo szklanego słonika. Wśród licznych atrakcji
dużym powodzeniem cieszyło się bicie pamiątkowej monety. Licznych amatorów miały atrakcje kulinarne, a zwłaszcza ciasta Koła
Emerytów i Rencistów. Atrakcją dla dzieci były występy zespołu
Korniki, pokazy iluzjonisty Marka Corelliego a także szczudlarzy,
kataryniarzy i klauna. Dużym powodzeniem cieszył się także specjalnie przygotowany plac zabaw. Podobał się program artystyczny
festiwalu, którego pierwsza część przygotowała młodzież ze szkół
podstawowych i gimnazjów. Później widzowie mogli oglądać koncerty dwóch orkiestr gminnych, zespołu Koła Emerytów i Rencistów a także gwiazdy muzyki country Tomasza Szweda i dwóch
przedstawicieli disco-polo: Madison i Medium. Specjalne słowa
podziękowania należą się prowadzącemu imprezę Mariuszowi
Pogonowskiemu, który poza wspaniałym prowadzeniem całości, przygotował cały szereg ciekawych konkursów dla dzieci.
Podczas oficjalnego otwarcia festiwalu, poza gospodarzem – wójtem gminy Andrzejem Dwojnychem, głos zabierali specjalni goście: Julia Pitera – poseł na Sejm RP i Agnieszka Sulkowska – zastępca dyrektora Mazowieckiego Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy, reprezentująca patrona imprezy Marszałka Adama Struzika .
Organizator Festiwalu:
• Urząd Gminy Brudzeń Duży
Partnerzy:
• Muzeum Mazowieckie w Płocku
• Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego
• Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym
Patronat:
• Marszałek Województwa Mazowieckiego
Patronat Medialny:
Tygodnik Płock
Sponsorzy: UTSH Bogucki, PKO BP, Usługi Transportowo – Sprzętowe Jurant, PGNiG Technologie, Absolut –
Partner, Maximus Broker, Ośrodek Szkolenia Kierowców Maciej Jabłoński, Producent Mebli Tapicerskich
i Kuchennych Sławomir Balcerowski

Miasto i Gmina Drobin

W dniu 7 lipca 2013 roku odbyły się w miejscowości Cieszewo Miejsko – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP z terenu miasta i gminy Drobin. W zawodach uczestniczyły jednostki OSP w kategorii męskiej i kobiecej z: Łęga Probostwa, Kozłowa, Maliszewka, Wrogocina, Chudzyna, Nagórek Dobrskich, Drobina
i Rogotwórska.
W kategorii Męskich Drużyn Pożarniczych pierwsze miejsce zajęła jednostka OSP Łęg Probostwo, drugie
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miejsce – OSP Kozłowo, a trzecie – OSP Maliszewko. W uroczystości otwarcia zawodów jak również ich przebiegu uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Drobin – Sławomir Wiśniewski, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Drobinie – Adam Zbigniew Kłosiński wraz z radnymi Rady Miejskiej, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko –
Gminnego Związku OSP RP w Drobinie i Radny Rady Powiatu w Płocku – Krzysztof Wielec oraz Radna Rady
Powiatu w Płocku – Elżbieta Olendrzyńska. Dla zwycięzców we wszystkich kategoriach zostały ufundowane puchary. Pozostałym uczestnikom zawodów zostały wręczone dyplomy.

Komendant Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Drobinie Dh Tadeusz Łuniewski prowadzi orkiestrę dętą OSP Drobin podczas otwarcia zawodów.

Od lewej Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Drobinie(Radny Rady Powiatu w Płocku) –Krzysztof Wielec wręcza dyplom Naczelnikowi OSP Kozłowo za zajęcie II miejsca w zawodach, Burmistrz MiG
Drobin – Sławomir Wiśniewski, Prezes OSP Drobin – Ryszard Łuniewski,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie – Adam Zbigniew Kłosiński.

Miasto i Gmina Gąbin

Opracował Krzyszrof Wielec

Przebudowa targowiska miejskiego w Gąbinie
Pod koniec roku 2012 rozpoczęły się prace budowlane przy modernizacji placu targowego w Gąbinie.
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin -Krzysztof Jadczak
w lipcu 2012 r. podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach ogólnopolskiego programu „MÓJ RYNEK”. Targowisko miejskie w Gąbinie zajmuje 1,6 ha
powierzchni i jest jednym z największych, na które
uzyskano dofinansowanie. W sumie umowy podpisało
27 gmin i miast z województwa mazowieckiego. Koszt
przebudowy targowiska wynosi 1 672 861,87 zł, współfinansowany z UE oraz budżetu samorządu Miasta
i Gminy Gąbin.
Plac targowy w Gąbinie został wyposażony w oświetlenie, wybudowano drogi wewnętrzne i utwardzono nawierzchnię pomiędzy drogami stanowiące podłoże pod stanowiska handlowe. Wykonane zostaną również parkingi, kanalizacja deszczowa. Realizacja zadania potrwa do stycznia 2014r.

Alternatywne źródła energii w Mieście i Gminie Gąbin
Samorząd Miasta i Gminy Gąbin wychodzi naprzeciw priorytetom strategii „Europa 2020” i Inicjatywy Flagowej
Unia Innowacji. Zakładają one m.in. wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy
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i innowacjach oraz wzrost zrównoważony (ang. sustainable growth), czyli transformacja w kierunku gospodarki
niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej.
Miasto i Gmina realizuje projektu pn. „Alternatywne źródła energii w mieście i gminie Gąbin – edukacja i ekonomia” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 321
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Projekt zakłada wykorzystanie energii odnawialnej,
a dokładnie energii słonecznej w zasilaniu dwóch systemów, tj. oświetleniowego i produkcji ciepła.
Na początku roku 2013 został ogłoszony przetarg na realizację zadania obejmującego zakup i montaż oświetlenia hybrydowego wykorzystującego oprócz energii słonecznej siły wiatru. Wartość wybranej oferty wynosi
79 460,08 zł, zadanie wykonała firma DOPELTECH Sp. z o.o. z Warszawy. Latarnie z hybrydowym systemem
oświetlenia zostały zainstalowane przy boisku ORLIK w Gąbinie.

Drugim elementem zadania służącym także edukacji i ekonomicznego wykorzystania zasobów jest zakup
i montaż kolektorów słonecznych do produkcji ciepła. Najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania złożyła
firma ANTINUS sp. z o.o. ze Skierniewic o wartości 290 390,00 zł. Przedmiot zamówienia został już zamontowany
w następujących obiektach: Szkole Podstawowej w Gąbinie, Dobrzykowie, Nowym Grabiu, Nowym Kamieniu,
Czermnie, Borkach oraz obiektach NZOZ w Gąbinie i NZOZ w Dobrzykowie.

Gmina Łąck

Nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Łąck
W związku z ewolucją potrzeb, rozwiązań i ogólnej sytuacji gminy Łąck na tle zmieniających się uwarunkowań
społecznych, ekonomicznych i gospodarczych, ale również zmian zachodzących w obowiązujących przepisach prawa w zakresie planowania przestrzennego, Rada Gminy podjęła w dniu 26.06.2013 r. uchwałę Nr XVIII/182/2013
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy w jej granicach administracyjnych.
Głównym celem sporządzenia Studium jest określenie polityki przestrzennej, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego oraz uaktualnienie potrzeb w zakresie przeznaczenia terenów i wprowadzenia uszczegółowień niezbędnych dla sporządzenia planów miejscowych. Wyznaczenie kierunków zagospodarowania terenu
gminy poprzedzone zostanie diagnozą stanu istniejącego w gminie na różnych płaszczyznach m.in. środowiskowej, społecznej, technicznej, kulturowej oraz inwentaryzacją dotychczasowego zagospodarowania przestrzennego
gminy.
Kierunki zagospodarowania przestrzennego, które zostaną przyjęte w Studium skupią się na celach spójnych
z określonymi w dokumentach strategicznych, tj. Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ustaleniami
Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łąck i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego w celu zapewnienia zrównoważonego i harmonijnego rozwoju z zachowaniem ładu przestrzennego.
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Lepsza jakość życia mieszkańców poprzez rozwój funkcji turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.
Studium będzie realizacją strategicznych celów rozwoju gminy, tj.:
1. Tworzenie miejsc pracy poprzez rozwijanie funkcji turystycznych, rekreacyjnych i sportowych gminy.
2. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i ochrona jego zasobów.
3. Edukacja społeczeństwa.
Jednym z działań zapisanych w strategii jest inicjowanie do zmian przeznaczenia terenów na: planowe osadnictwo
letniskowe, umożliwianie korzystania z walorów turystycznych (lasy, jeziora) przez wszystkich obywateli, rozwój:
usług, handlu, turystyki, tworzenie stref wypoczynku, budowę ośrodków wypoczynkowych i leczniczo rehabilitacyjnych.
W Studium wskazane zostaną:
• tereny wielofunkcyjne związane z rekreacją, wypoczynkiem i mieszkalnictwem – tereny rozwojowe przeznaczone głównie (funkcja podstawowa) do zabudowy i zagospodarowania na cele letniskowe, wypoczynkowe,
dla ośrodków rekreacyjno-sportowych, pensjonatów, dla lokalizacji obiektów obsługi wypoczywających jak
restauracje bary, salony gier, galerie itp.
• tereny wielofunkcyjne związane z działalnością handlowo-usługowo-produkcyjną – tereny rozwojowe przeznaczone głównie (funkcja podstawowa) dla większych obiektów handlu detalicznego typu „makro”, hurtowni,
salonów samochodowych, meblowych, wyposażenia domów i urządzania ogrodów, drobnej produkcji o nieuciążliwym charakterze i innej działalności aktywizującej rynek pracy i umacniającej powiazania z regionem.
• tereny zabudowy mieszkaniowej - przeznaczone głównie dla budownictwa mieszkaniowego o charakterze jednorodzinnej zabudowy nierolniczej oraz tzw. wielomieszkaniowych małych domów.
• tereny usług centrotwórczych - uzupełnienie zabudowy i zagospodarowania gminy obiektami i urządzeniami
obsługi ruchu turystyczno-wypoczynkowego i mieszkańców w celu uatrakcyjnienia oferty i podniesienia standardu usług ponadlokalnych.
Sporządzenie Studium pozwoli na ukierunkowanie działań planistycznych poprzez wyznaczenie obszarów, dla
których obowiązkowe jest sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego. Rozpoznanie stanu środowska
naturalnego z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących wymogów prawnych dla jego ochrony określi warunki
dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu, wskaże tereny wyłączone spod zabudowy oraz przeznaczone do zalesienia. Studium uwzględni także aktualny stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej i dostosuje rozwój
tych systemów do możliwości gminy.
Zakończenie prac planistycznych wraz z uchwaleniem Studium planowane jest na IV kwartał 2014 r.

Gmina Mała Wieś

Inwestycje w Gminie Mała Wieś
W kwietniu 2013 roku został
oddany naprawiony i wyremontowany przejazd przez
kanał na drodze w miejscowości Dzierżanowo. Stary
przepust uległ zniszczeniu, co
wymagało natychmiastowego
działania. Przepust został sfinansowany ze środków własnych Gminy. Remont tego
potężnego przepustu był planowany pod koniec roku 2013,
ale awaria przyspieszyła jego
wykonanie.
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W maju 2013 roku dokonano odbioru świetlicy wiejskiej
w Węgrzynowie. Nowa elewacja, nowe okna, wycyklinowana
podłoga jak również nowy kominek to tylko niektóre z elementów modernizacji świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie. Również
cały teren działki, gdzie znajduje się świetlica został ogrodzony
i zagospodarowany, wszystko to razem wygląda naprawdę ładnie i z pewnością będzie wizytówką Węgrzynowa, gdzie rok
rocznie w rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbywa się „Biesiada Patriotyczna”.

W maju 2013 roku oddano do użytkowania drogę gminną
Wilkanowo – Kiełtyki. W wyniku tej inwestycji położono dwie
warstwy asfaltu, co mocno poprawiło komfort jazdy. Poza tym
otworzył się nowy ciąg komunikacyjny – wymieniony odcinek
znajdował się pomiędzy drogami asfaltowymi. Gdyby nasi sąsiedzi z Bodzanowa zrobili jeszcze 380 m drogi w Cybulinie,
to rzeczywiście mamy „Obwodnicę Małej Wsi”.

W wyniku przeprowadzonych prac została wyremontowana
droga gminna Chylin - Zakrzewo. Drogę tę częściowo wyżwirowano (2km), a odcinki najgorsze utwardzono tłuczniem kamiennym. Jest to droga gruntowa, tylko w swoim początkowym
odcinku wybrukowana. Niestety dość zaniedbana i przysparzająca mieszkańcom dużo kłopotów. Dlatego konieczne było
wyżwirowanie, a na odcinkach najgorszych położenie warstwy
odsączającej, tłucznia kamiennego i pospółki.

W sierpniu 2013 roku dokonano końcowego odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 290824W Chylin – Zakrzewo” realizowanego wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu
Płockiego w ramach Projektu pn. „Modernizacja i przebudowa
dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego
rozwoju”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2007 – 2013.
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Gmina Nowy Duninów

Pierwsze Regaty o Puchar Wójta Gminy
Nowy Duninów odbyły się w roku 1996. Inicjatorem byli żeglarze z PTTK „Morka” w Płocku.
Na początku były to lokalne wyścigi żaglówek,
które obserwowało niewielu mieszkańców gminy Nowy Duninów i najbliżsi przyjaciele żeglarzy startujących w Regatach.
Odkąd samorząd Gminy Nowy Duninów
przyjął zaproszenie do współpracy, impreza z roku na rok rozrastała się skupiając wokół
braci żeglarskiej coraz większe rzesze samorządowców, polityków i organizacje pozarządowe,
w tym stowarzyszenia zajmujące się promocją
ziemi mazowieckiej.
Kilka lat później do organizacji imprezy przyłączył się Starosta Płocki Michał Boszko, a następnie Wójt Gminy Mirosław Krysiak, zaprosił do współpracy
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, który zaproszenie przyjął.
I tak od 11 lat, w Nowym Duninowie żeglarze walczą nie o jeden, nie o dwa, a o trzy puchary: Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Płockiego i Wójta Gminy Nowy Duninów.
Prestiż tej imprezy budowany jest od wielu lat, a jej zasięg z roku na rok wzrasta. Z lokalnej imprezy, stricte sportowej, stworzono w ciągu ostatnich lat świetny produkt turystyczny, promujący nie tylko gminę Nowy Duninów,
ale również walory turystyczne regionu płockiego i dalej Mazowsza. Tego dnia do Nowego Duninowa przyjeżdżają ludzie z całej Polski.
Tegoroczne XI Regaty o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XIII o Puchar Starosty Powiatu
Płockiego i XVIII o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów Regaty Żeglarskie w Nowym Duninowie odbyły się
13 lipca. W deszczowy, sobotni poranek żeglarze nie zawiedli. W Regatach uczestniczyło 110 żeglarzy. Wystartowali na 37 jachtach w klasach: T1, T2, T3, T i Omega. Byli wśród nich i tacy, którzy w Regatach startowali po raz
siedemnasty. Sędziowie z Panem Stanisławem Siedleckim na czele policzyli skrupulatnie punkty tym samym typując zwycięzców.
I tak: I miejsce w klasie T zajęła załoga „Vivy” z klubu Petrochemia ze sternikiem Romanem Bystrek. Zwycięzcą
w klasie T1 okazała się załoga „Bogusi” ze sternikiem Andrzejem Lewandowskim, w klasie T2 załoga „Husara”
ze sternikiem Krzysztofem Lewandowskim, w klasie T3 załoga jachtu „Noster” ze sternikiem Marcinem Jędrzejewskim z klubu „Petrochemia”, w klasie Omega załoga jachtu „2” ze sternikiem Michałem Syroką z klubu „Hals”.
W klasie Open wystartowały dwie załogi: „Top Cat” ze sternikiem Krzysztofem Twardowskim i „Rycząca 40-tka”
ze sternikiem Janem Marciniakiem z klubu „AQUA Włocławek”.
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Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego dla najszybszego jachtu przypadł załodze „2” (klasa Omega) ze
sternikiem Michałem Soroką. Adam Struzik osobiście gratulował zwycięzcom wręczając ufundowany przez siebie
Puchar.
Puchar Starosty Płockiego wręczał Przewodniczący Rady Powiatu Adam Sierocki zwyciężcy w najliczniejszej klasie (T1), która płynęła na jachcie „Bogusia” ze sternikiem Andrzejem Lewandowskim.
Wójt gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak tradycyjnie wręczył puchar za I miejsce w klasyfikacji zespołowej,
którym okazał się klub „Petrochemia”.
Były jeszcze dwa puchary. Dla Najmłodszego Zawodnika ufundowany przez Fundację „Aktywni Razem”, który trafił w ręce Julki i Wiktora Załęskich oraz dla Najstarszego Zawodnika tegorocznych Regat Tadeusza Tkaczyka ufundowany przez Posła Piotra Zgorzelskiego.
Osiemnaście lat to długi okres. Wielu naszych gości i mieszkańców zdążyło w tym czasie dorosnąć, założyć
rodziny. Jednak atmosfera tych spotkań, mimo upływu lat, nic nie straciła na swej wyjątkowości, można rzec - zyskuje nawet. Warto przekonać się o tym i jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji uczestniczyć w tym wydarzeniu, zapraszamy za rok, w lipcu do Nowego Duninowa.

Gmina Radzanowo

Dom ludowy w Rogozinie
Gmina Radzanowo rozpoczyna prace budowlane na zadaniu rozbudowa wraz z przebudową domu ludowego
w Rogozinie.
Na wykonanie tej inwestycji pozyskano dotację z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość dofinansowania będzie wynosiła 75 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Dom Ludowy - projekt

Dom Ludowy Rogozino obecnie

Projekt zakłada utworzenie lokalnego centrum kultury zapewniającego dogodne warunki do zaspokojenia potrzeb kulturalnych, rozwijania kultury, zachowania lokalnego dziedzictwa oraz podnoszenia jakości
życia społeczno-kulturalnego mieszkańców. Zakłada się, iż inwestycja zostanie wykonana do połowy 2014 roku.
Zadanie jest zgodne z założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gdyż przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich poprzez poprawę kondycji kapitału społecznego, kulturowego i ludzkiego.

Modernizacja drogi w Kosinie
Właśnie została podpisana umowa na wykonanie
modernizacji drogi gminnej w Kosinie. Zadanie będzie
obejmowało wykonanie drugiego etapu inwestycji rozpoczętej w 2011 roku. W ramach przedsięwzięcia zostanie zbudowana droga w technologii tzw. „tani asfalt”
– powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową, na odcinku 600 metrów w stronę miejscowości Ramutówek.
Na realizację inwestycji gmina pozyskała dotację z bu-
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dżetu Województwa Mazowieckiego. Dofinansowanie będzie wynosić do 50% całkowitej wartości zadania. Zgodnie z wstępnymi założeniami droga będzie wykonana do połowy września 2013 roku.

Szlakiem Mazowieckich Skarbów
W ostatnim czasie w Ciółkówku, Radzanowie i Rogozinie zostały umieszczone tablice zawierające informacje nt. ciekawych obiektów zabytkowych i nie tylko,
znajdujących się na terenie gminy Radzanowo. Jest to
efekt współpracy Lokalnej Grupy Działania „Razem dla
Rozwoju” z innymi sąsiednimi LGD. W wyniku tego
współdziałania stworzyliśmy projekt mający na celu
promocję gmin, w tym gminy Radzanowo. Nazwa projektu „Szlakiem Mazowieckich Skarbów” nawiązuje do
urokliwych zakątków znajdujących się w regionie a porównywanych do niezapomnianych krajobrazów zielonej Szwajcarii. Długość szlaku i ogrom atrakcji stanowić będzie nie lada wyzwanie nawet dla zaprawionego
turysty. Szlak będzie przebiegał przez 20 gmin powiatów: sierpeckiego, płockiego, sochaczewskiego, płońskiego
i nowodworskiego, począwszy od gminy Szczutowo na północy, aż do gminy Młodzieszyn na południu. To bardzo szerokie partnerstwo świadczy o dużej dojrzałości i świadomości organizacji pozarządowych, którym rozwój
regionu leży na sercu. Często zdarza się, że nawet mieszkając od lat w danej miejscowości nie zdajemy sobie sprawy
z wartości historycznych i kulturowych miejsc i obiektów znajdujących się w pobliżu.
Opracowanie: Sylwester Ziemkiewicz

Gmina Słubice

Odbudowa zabytkowej neogotyckiej kapliczki w miejscowości Studzieniec
Zakończono prace przy odbudowie zabytkowej neogotyckiej kapliczki wraz z prowadzącymi do niej schodami w Studzieńcu. Całość inwestycji kosztowała
80 tys. zł, w tym 25 tys. stanowi dotacja z zakresu małych
pro-jektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 20072013. Historia kapliczki sięga drugiej połowy XIX wieku.
Najprawdopodobniej została ufundowana przez ówczesnego dziedzica dóbr Studzieniec. Kapliczka została
pobudowana w stylu neogotyckim na znacznym wzniesieniu przy drodze do Łazisk i Wólki. Pod koniec
XX wieku kapliczka popadła
w ruinę. Dzięki zaangażowaniu władz gminy oraz mieszkańców udało się odtworzyć kapliczkę uwzględniając historyczne wymiary i lokalizację obiektu.

Osadnictwo olenderskie w gminie Słubice
W lipcu Muzeum Mazowieckie w Płocku weszło w posiadanie budynku kościoła ewangelicko – augsburskiego w Wiączeminie Polskim wraz z budynkiem przykościelnej szkoły i przyległymi działkami. Zgodnie z uzyskaną informacją planowane jest stworzenie
Skansenu Osadnictwa Olenderskiego na Mazowszu. W przyszłości obiekt ten z pewnością wpłynie nie tylko na ochronę dziedzictwa kulturowego gminy Słubice, ale stanie
się jej wizytówką i w znaczący sposób wpłynie na rozwój turystyki. Kościół ewangelicki
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w Wiączeminie Polskim został zbudowany w 1935 roku na charakterystycznym dla budownictwa olenderskiego
usypanym wzniesieniu (terpie). W miejscowościach nadwiślańskich gminy Słubice pozostały liczne ślady osadnictwa i kultury osadników niemieckich zwanych olendrami m.in. zabudowania na usypanych wzniesieniach,
cmentarze, a także tak charakterystyczne dla krajobrazu Mazowsza nasadzenia wierzb.

Wyjątkowa uroczystość w Świniarach
20 lipca w miejscowości Świniary odbyła się lokalna uroczystość mająca na celu upamiętnienie tragicznego wydarzenia jakim było przerwanie wału przeciwpowodziowego w 2010 r. Wspólnymi siłami mieszkańców okolicznych
miejscowości, druhów z OSP Wiączemin Polski, samorządowców oraz ludzi dobrej woli udało się wybudować
Kapliczkę – symbol wydarzeń z 23 maja 2010 roku. Obiekt powstał na wysokości przerwania wału przeciwpowodziowego.Kapliczka przy wale przeciwpowodziowym w Świniarach. Uroczystość poświęcenia kapliczki w Świniarach.

Kapliczka przy wale przeciwpowodziowym w Świniarach

Uroczystość poświęcenia kapliczki w Świniarach

Ta wyjątkowa uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej, podczas której nastąpiło poświęcenie oraz odsłonięcie kapliczki wraz z pamiątkową tablicą. Po Eucharystii nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą oraz okolicznościowe przemówienia. Wydarzenie, jakim była powódź z 2010 roku, pozostawiło w społeczeństwie ślad, który prawdopodobnie
nigdy się nie zatrze, a wybudowana kapliczka dla przyszłych pokoleń ma być symbolem tragedii oraz prośbą do Boga
o czuwanie nad tymi terenami podczas przyszłych nieuniknionych wezbrań wody w Wiśle.

Start w przyszłość
Grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Świniarach wzięła udział w Konkursie pn. „Start w przyszłość” na najciekawsze zajęcia realizowane w ramach projektu „Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. Przeprowadzone
w tej szkole w ramach projektu systemowego „Dziecięca akademia przyszłości” zajęcia pozalekcyjne ocenione zostały
jako ciekawe. W związku z czym Gmina uzyskała dofinansowanie wypoczynku dla grupy biorącej udział w projekcie
w wysokości 12 tys. zł. 6 sierpnia podpisałem stosowną umowę z Województwem Mazowieckim.

Gmina Stara Biała
Dożynkowy festyn

W gminie Stara Biała dożynkowy festyn odbył się na świeżo oddanym do użytku skwerze w Białej. Atrakcji
i emocji było mnóstwo, a zwieńczeniem imprezy był pokaz fajerwerków. W Starej Białej uroczystości święta plonów odbywają się podczas tradycyjnej mszy świętej w kościele w Starej Białej. To podczas niej prezentowany jest
dożynkowy wieniec, który został wykonany przez mieszkańców Mańkowa. Potem uroczystości przenoszą się na
skwer w Białej w pobliżu Urzędu Gminy i nabierają charakteru ludowego festynu z wieloma atrakcjami.
W tym roku bawiono się na nowo wyremontowanym skwerze. Powstał na nim plac zabaw, pojawiły się alejki
i ławki, zyskał nowe oświetlenie. Renowacja skweru kosztowała ok. 800 tys. zł. Połowa tej kwoty to pieniądze unijne.
Zanim ruszył festyn ks. Jan Deptuła, proboszcz parafii w Starej Białej, poświęcił wyremontowany skwer. Chwilę
wcześniej gospodarze gminy, wójt Sławomir Wawrzyński i przewodniczący Rady Gminy Jan Wrześniewski,
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dziękowali rolnikom za ich trud. – Tradycyjnie to impreza, podczas której chcemy docenić trud naszych rolników i
im podziękować. Ale to też taki nasz festyn na zakończenie wakacji, pozwalający na integrację lokalnej społeczności
– mówił wójt Sławomir Wawrzyński.

Wśród gości festynu byli m.in. senator Marek Martynowski, posłanka Julia Pitera. Swoje listy przesłali poseł Piotr
Zgorzelski i starosta płocki Michał Boszko. Po oficjalnej części przyszła pora na dobra zabawę. Rozpoczęła ją gminna orkiestra dęta. Potem był pokaz starych motocykli, który wzbudził duże zainteresowanie. Podobnie było przy
pokazie futbolu amerykańskiego w wykonaniu „Mustangs” Płock. Był to raj dla młodszych mieszkańców gminy,
bo mogli pojeździć starymi motocyklami albo przymierzyć pokaźne ochraniacze zawodników futbolu amerykańskiego.
Najmłodszych pod sceną i na niej bawił „Koliberek” z Warszawy, a starsi mieli mnóstwo zabawy i sporo emocji
podczas III turnieju sołectw. Wystartowało w nim osiem zespołów. Rywalizowały w rzucie piłką lekarską, sztafecie
z ziemniakiem niesionym na łyżeczce, rzucie jajkiem do rondelka, strzelaniu na bramkę, ale piłką od amerykańskiego futbolu i wyłuskiwaniu patyczków z siana. Najlepiej spisała się ekipa z sołectwa Ulaszewo–Ludwikowo.
Po tych emocjach przyszła pora na muzyczne doznania. Najpierw zapewnił je zespół S.O.S., który wykonuje przeboje Abby i porwał publiczność do tańca. Potem bawiono z zespołem X–Bolo. A o 22.00 był pokaz fajerwerków.

Gmina Staroźreby
Plac zabaw Nowa Góra

Zakończono budowę placu zabaw w miejscowości Nowa
Góra. Wartość inwestycji 96.000,00 zł, dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW
2007-2013, Działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji tj.
58.536,00 zł.
W ramach projektu wykonano:
• chodniki z polbruku,
• tereny rekreacyjne trawiaste,
• ogrodzenie palisadowe drewniane,
• uzupełnienie ogrodzenia wraz z bramą i furtką,
• montaż wyposażenia placu zabaw.

Remont drogi powiatowej
W ramach programu „Inwestycji i remontów na drogach powiatowych w latach 2013-2014” realizowanych w partnerstwie z Gminami Powiatu Płockiego, na terenie Gminy Staroźreby zakończono inwestycję pn: „Remont drogi
powiatowej nr 2928W Męczenino – Woźniki – Czerniewo – Staroźreby na odcinku o długości 3,263 km”.
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Zakres prac obejmował karczowanie krzaków, wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno –
asfaltowej średnia, utrwalenie grysami i asfaltową emulsją kationową, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Całkowita wartość inwestycji 456 565,30 zł., w tym
Gmina partycypowała w 50 % kosztów całej inwestycji.

Zawody Sportowo – Pożarnicze
Na obiekcie sportowym LKS ,,Świt” Staroźreby 7 lipca 2013r odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze
organizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Staroźrebach oraz Wójta Gminy Staroźreby. Zawody odbyły się w sportowej i przyjaznej atmosferze

Gmina i Miasto Wyszogród

Nadanie imienia dla tramwaju wodnego

25 sierpnia 2013 r. na zrewitalizowanym Nabrzeżu Wiślanym w otoczeniu „Królowej Polskich Rzek” odbyła
się uroczystość NADANIA IMIENIA DLA TRAMWAJU WODNEGO W WYSZOGRODZIE. W program
uroczystości wpisane zostały Koncerty zespołów folklorystycznych RADOST (Białoruś) oraz Zespół Pieśni
i Tańca „Wisła” (Płock), które zainaugurowały otwarcie
nowego amfiteatru. Taneczne widowisko zaprezentowane
w barwnych strojach zagrali artyści na najwyższym poziomie. Głównym punktem programu było nadanie imienia
dla tramwaju wodnego. Od czerwca br. w Wyszogrodzie
odbywają się spacery po Wiśle, z których skorzystało już
setki zarówno mieszkańców jak i turystów.
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Aktu nadania imienia „Vistula” oraz symbolicznego rozbicia butelki szampana dokonała matka chrzestna - Prezes Vistuli Banku Spółdzielczego Pani Jolanta Łukasiak-Malicka oraz ojciec chrzestny - Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród Pan Mariusz Bieniek. Poświęcenia tramwaju, dokonał Proboszcz Parafii Wyszogród ks. Grzegorz
Przybyłek. Podczas uroczystości nadania imienia Burmistrz podziękował za ogromny wkład pracy Kapitanowi
Bogumiłowi Pielacińskiemu, nadając mu tytuł Honorowego Kapitana Tramwaju Wodnego „Vistula” Wyszogród.
Vistula Wyszogród to wyjątkowy i innowacyjny projekt turystyczny – jedyny taki w naszym regionie. Jest to typ
nowoczesnego statku przystosowanego do funkcjonowania w zmiennych stanach wody, dzięki niewielkiemu zanurzeniu które oscyluje w granicach 30 - 40 cm. Dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013, oś IV w ramach projektu pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród”,
tramwaj jest teraz jedną z głównych atrakcji turystycznych nie tylko Wyszogrodu, ale środkowego odcinka Wisły.
Propozycja imienia „Vistula” zostało zgłoszone w ramach ogłoszonego konkursu przez Burmistrza Gminy i Miasta
Wyszogród. Zainteresowani mieli możliwość zgłoszenia swojej propozycji drogą mailową, jak również podczas
tegorocznych uroczystości Dni Wisły wrzucając swoją propozycję do przygotowanej urny. Następnie komisja konkursu spośród około 150 imion wybrała kilka zamieszczając propozycje na stronie internetowej urzędu. Internetowa sonda wyłoniła zwycięskie imię „Vistula”, które zgłoszone zostało przez mieszkańca Wyszogrodu, Pana
Ireneusza Wolskiego oraz Vistula Bank Spółdzielczy.
Ze sceny amfiteatru Burmistrz, skierował szczególne słowa podziękowania do Rady Gminy i Miasta Wyszogród, za okazywane wsparcie. W programie nie zapomniano o najmłodszych uczestnikach imprezy, których zabawiała Tawerna Piracka włączając przy tym i nieco starszych uczestników. Wieczorny koncert zespołu Stereo
zakończył pierwsze występy w odnowionym amfiteatrze.
Głównym sponsorem uroczystości był Vistula Bank Spółdzielczy.
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Zespoły szkół zawodowych w Płocku, Gąbinie i Wyszogrodzie zakończyły realizację projektów pn.: „Nowa jakość kształcenia w Technikum Zawodowym przy Zespole Szkół im. Jana
Śniadeckiego w Wyszogrodzie”, Łatwiejszy start z lepszym zawodem” oraz „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży
Technikum im. J. Staszica w Gąbinie” finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Całkowity koszt realizacji projektów wyniósł
4 591 760,05zł, z czego 3 952 895,03 zł. stanowiły środki pozyskane na realizację zadania, a 638 865,02 zł to wkład Powiatu
Płockiego wniesiony głownie w postaci pracy wolontariuszy
i pracowników Starostwa.
Projekty w znaczący sposób przyczyniły się do podniesienie
jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w szkołach. Kursy zawodowe, praktyki i staże uzbroiły młodzież
w praktyczne umiejętności zawodowe. Zajęcia projektowe przyczyniły się do wyrównania szans edukacyjnych
młodzieży z terenów wiejskich, tak aby bez kompleksów podejmowali stawiane przed nimi wyzwania zawodowe.
Zrealizowane programy rozwojowe przyczyniły się do zmniejszenia dysproporcji między osiągnięciami uczniów,
zmodernizowały dotychczasowy proces kształcenia wprowadzając dodatkowe atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne dla
uczniów.
Zgodnie z założeniami projektu do uczniów skierowano
14 różnych form wsparcia. Dodatkowe zajęcia rozwijały
przede wszystkim umiejętności matematyczne. Kursy językowe i komputerowe pozwoliły na zdobycie certyfikatu
wydawanego przez Europejską Jednostkę Certyfikującą.
Umiejętności zawodowe uczestnicy projektów wzmacniali
uczestnictwem w kursach specjalistycznych, dostosowanych do kierunku kształcenia, takich jak: operator kombajnu zbożowego, kurs baristy, kurs animatora wolnego czasu, kurs agroturystyki, kurs florysty, kurs prawa jazdy kat.
B, kurs księgowości komputerowej oraz zajęcia „spotkanie
z paragrafem”. Nabyte kwalifikacje zawodowe potwierdzone
zostały zaświadczeniami i certyfikatami.
Nauka zawodu wzbogacona została o zajęcia z umiejętności społecznych mających ułatwić uczniom poruszanie się na rynku pracy. Uczniowie uczestniczyli także w warsztatach doradztwa zawodowego poszerzonych o szkolenie z wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy. Zajęcia te zwiększyły u młodzieży umiejętności efektywnego komunikowania się, rozpoznawania swoich predyspozycji zawodowych oraz skutecznej autoprezentacji
podczas rozmowy z przyszłym pracodawcą.
Do udziału w projektach zaproszeni byli wszyscy uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych. W projektach łącznie udział wzięło 857 uczniów (442 kobiet i 415 mężczyzn)
i zostało wydanych 2906 zaświadczeń ukończenia kursów
i szkoleń. Statystycznie jeden uczestnik projektu korzystał
z 3,4 form wsparcia.
Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projektach
uczęszczali na poszczególne kursy nieodpłatnie. Otrzymali
materiały dydaktyczne, mieli zapewnione wyżywienie oraz
transport po zakończeniu zajęć. Pracownie matematyczne i informatyczne w każdym zespole szkół wyposażono
w nowoczesny sprzęt komputerowy, programy szkoleniowe, tablice interaktywne. Zakupiony sprzęt pozwoli na kontynuowanie zmodernizowanego procesu kształcenia po
zakończenia projektów.
Anna Janiszewska
Dyrektor Wydziału Rozwoju, Funduszy i Promocji
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Laboratorium Zielonych Zawodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku od czerwca 2012 roku do stycznia 2015 roku w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku, MUP w Płocku i firmą Doradztwo Personalne SET realizuje innowacyjny projekt
„Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 6.1.1.
Realizacja projektu innowacyjnego poprzez dialog z partnerami prywatno – publicznymi ma na celu możliwie jak
najlepsze dopasowanie świadczonych usług do stale zmieniających się potrzeb współczesnego rynku pracy, jest on
bowiem odpowiedzią na potrzebę poszukiwania rozwiązań wspomagających osoby bezrobotne w efektywnym podejmowaniu zatrudnienia, poprzez wypracowanie szeregu narzędzi przyczyniających się do zwiększania zainteresowania zawodami sektora zielonej gospodarki. Projekt jest adresowany do osób bezrobotnych do 24 roku życia.
Po etapie badawczym, który wskazał kierunki działań projektowych oraz zatwierdzeniu strategii wdrażania realizowanego projektu przez Regionalną Sieć Tematyczną województwa mazowieckiego, przyszedł czas na kolejne działania.
W czerwcu 2013 roku uczestnicy projektu wzięli udział w wyjazdach studyjnych do Kuńkowic koło Przemyśla.
Wybór miejsca był nieprzypadkowy, bowiem mieszkańcy są pionierami w regionie w konstruowaniu własnych kolektorów słonecznych. Założone przez nich stowarzyszenie opracowało i wdrożyło własną technologię budowy i montażu kolektorów słonecznych prezentowaną na Międzynarodowym Szczycie Klimatycznym. Obecnie Stowarzyszenie
Klub Sportowy „Kuńkowce” prowadzi prace nad wykorzystaniem energii wiatrowej za pomocą niewielkich konstrukcji, które z uwagi na fakt, iż nie są trwale powiązane z gruntem – nie wymagają pozwolenia na budowę. Drugim punktem programu była wizyta w Wiosce Fantasy w Kuńkowcach, przy budowie której zastosowano szereg ekologicznych
rozwiązań m.in. wykorzystano zużyte butelki oraz kostki prasowanej słomy, co obecnie jest trendem w ekologicznym
budownictwie. Osoby bezrobotne, które uczestniczyły w wizytach studyjnych miały możliwość zapoznania się m.in.
z możliwościami wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rodzajami instalacji grzewczych, szczegółową budową
oraz materiałami wykorzystanymi w kolektorach słonecznych, praktycznymi rozwiązaniami oraz zaletami stosowania technologii przyjaznych środowisku.

Uczestnicy projektu podczas wizyty studyjnej

Uczestnicy projektu podczas wizyty studyjnej

Po zakończeniu etapu wizyt studyjnych, uczestnicy projektu rozpoczęli szkolenie w zakresie „Ekotechnolog”,
które z uwagi na innowacyjność kierunku, stanowi szansę dla osób bezrobotnych na rynku pracy. Część teoretyczna
obejmuje 120 godzin i przewiduje m.in. następujące zagadnienia: podstawy ekobudownictwa (obiekty budowlane,
materiały stosowane w budownictwie ekologicznym), instalacje w ekobudownictwie (instalacje grzewcze, instalacje
wentylacyjne i klimatyzacyjne, instalacje wodociągowe, instalacje kanalizacyjne, instalacje elektryczne), technologii
wykonania izolacji termicznych, rysunek techniczny i dokumentację techniczną, kompetencje społeczne w pracy
ekotechnologa. Część praktyczna natomiast przewiduje 150 godzin zajęć u pracodawców. Umożliwi zastosowanie
zdobytej wiedzy w praktyce. Uczestnicy poprzez pobyt w zakładzie pracy mają szansę utrwalenia, zademonstrowania
i zweryfikowania swoich umiejętności, co może w przyszłości ułatwić znalezienie satysfakcjonującej ich pracy.
Ważnym etapem realizacji projektu było również uruchomienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku Laboratorium zielonych zawodów, którego praca ma się przyczynić m.in. do zwiększenia zainteresowania zawodami
zielonej gospodarki. Ma to istotne znaczenie w obliczu zmian wynikających z dyrektyw UE. Polska jest zobligowana
do wprowadzania nowych regulacji prawnych w zakresie zielonej gospodarki, co zmusza do zwiększenia inwestycji
w eko-rozwiązania. Rynek pracy będzie więc potrzebował odpowiednich specjalistów, a obecnie występuje wciąż zbyt
niskie zainteresowanie zielonymi zawodami i podnoszeniem kwalifikacji w tym kierunku. Laboratorium w połącze-
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niu z interaktywną bazą, zapleczem multimedialnym i materiałami informacyjno - edukacyjnymi (modele, plansze,
książki itp.) jest innowacyjnym narzędziem dla wszystkich oczekujących informacji na temat ofert pracy, możliwości
kształcenia, przekwalifikowania się, uzupełnienia lub podniesienia kompetencji związanych z zielonymi zawodami,
czy też otwarcia bądź dostosowania swojej działalności w tym zakresie. Działania laboratorium będą wspierane przez
doradców zawodowych zatrudnionych w urzędach pracy, którzy uczestniczyli w szkoleniu z zakresu trendów rozwojowych zielonej gospodarki.

Spotkanie grupowe w ramach usług laboratorium zielonych zawodów
w PUP w Płocku

Spotkanie indywidualne w ramach usług laboratorium zielonych zawodów
w PUP w Płocku.

W lipcu 2013 roku przeprowadzono pierwsze spotkania z udziałem osób bezrobotnych, jak również osób prowadzących działalność gospodarczą. Potwierdziły one, że w określonych obszarach „zielone” kwalifikacje to nie tyle
kwestia możliwości zdobycia dodatkowego, opcjonalnego wykształcenia lub niszowego kierunku świadczonych
usług, lecz coraz częściej szansa i konieczność.
Mamy więc nadzieję, że Projekt „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” przyczyni
się nie tylko do wzrostu zainteresowania rolą i znaczeniem ekologicznych rozwiązań, ale głównie do wykorzystania
„zielonego” potencjału subregionu w celu skutecznej walki z bezrobociem.
Iwona Sierocka
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Dlaczego wczesne wspomaganie rozwoju?

W ramach działań Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej realizowane są czynności diagnostyczne z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Realizacją powyższych zadań zajmuje się interdyscyplinarny zespół specjalistów, posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami, który
tworzą:
Anna Nowakowska – psycholog, Alicja Wieczorkiewicz – Wiśniewska- pedagog, Maria Białczyk – neurologopedA, Mariola Duda- oligofrenopedagog, Elżbieta Olejnik i Ewa Przybylska – certyfikowani terapeuci SI.
Podstawowym zadaniem Poradni w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju jest zdiagnozowanie stanu,
potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka oraz udzielenie informacji o stosownych formach pomocy dziecku
i rodzinie, by jak najszybciej możliwe było rozpoczęcie pracy o charakterze korekcyjno – usprawniającym. W ramach diagnostyki przeprowadzane są wywiady z rodzicami dziecka w celu zebrania szczegółowych informacji
o przebiegu rozwoju, obserwacje zachowania dziecka oraz specjalistyczne badania psychologiczne, pedagogiczne
i logopedyczne poparte metodami testowymi dostosowanymi do specyfiki zaburzeń i poziomu rozwoju badanego
dziecka.
Specjaliści określają poziom funkcjonowania dziecka w następujących sferach:
• procesów poznawczych (rozwoju umysłowego, spostrzegania: wzrokowego oraz słuchowego, uwagi,
pamięci, kojarzenia),
• motoryki dużej (zdolności poruszania się)
• motoryki małej (zdolności chwytania, utrzymywania, manipulowania),
• naśladownictwa,
• mowy,
• zabawy,
• umiejętności samoobsługowych
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• rozwoju społecznego i emocjonalnego.
Na podstawie badań, obserwacji i dostarczonej dokumentacji medycznej opracowywane są szczegółowe diagnozy
odnośnie funkcjonowania dziecka. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zespół Orzekający wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wraz z informacją o kierunkach i metodach jego usprawniania na podstawie
której dziecko i jego rodzina są przyjmowani pod opiekę placówek świadczących wczesną, wielospecjalistyczną pomoc.
W roku szkolnym 2012/2013 w ramach działań Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przeprowadzone zostały 204 badania obejmujące dzieci w wieku niemowlęcym i przedszkolnym. Dzieci kierowane do pomocy
w ramach działania zespołów wczesnego wspomagania rozwoju to często dzieci urodzone przedwcześnie, z niską wagą
urodzeniową, z trudnościami okołoporodowymi (tj. zaburzenia oddychania, wylewy dokomorowe), dzieci z wadami
wrodzonymi, zaburzeniami genetycznymi, problemami neurologicznymi, nieprawidłowym napięciem mięśniowym,
opóźnionym rozwojem ruchowym, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami w zachowaniu się, dzieci niepełnosprawne. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma na celu jego stymulowanie i pobudzanie. Może dotyczyć rozwoju motorycznego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego, stymulacji polisensorycznej (wielozmysłowej), rozwoju
mowy, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku. W zamiejscowym Punkcie Diagnostyczno – Terapeutycznym PPP-P, zlokalizowanym na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, prowadzona jest terapia proce-

sów integracji sensorycznej
Zdaniem psychologa mgr Anny Nowakowskiej, wzrastająca liczba prowadzonych w Poradni badań diagnostycznych
małych dzieci (często zaledwie kilkumiesięcznych) wskazuje, iż istnieje ogromna potrzeba podejmowania działań mających na celu pomoc dziecku i jego rodzinie. Z wiedzy psychologicznej wynika, że pierwsze lata życia dziecka mają
szczególne znaczenie dla całego jego rozwoju, dlatego bardzo ważne jest by ten czas został jak najlepiej wykorzystany.
Wczesna diagnoza stwarza duże szanse rozwojowe, natomiast brak wczesnego oddziaływania może opóźnić, utrudnić
jak również uniemożliwić rozwój dziecka.
Każde dziecko rozwija się w swoim tempie…jeśli jednak cokolwiek niepokoi rodziców, cokolwiek wzbudza niepewność, warto skorzystać z bezpłatnej pomocy i zwrócić się do specjalistów, którzy dokonają oceny rozwoju psychoruchowego dziecka. Ważne by nie bać się szukania pomocy.
Warto pamiętać, iż:
• Wczesne wspomaganie jest przeznaczone dla każdego dziecka, u którego stwierdzono trudności w rozwoju.
• Wczesne wspomaganie to dodatkowa pomoc dla dziecka, która nie wyklucza jego udziału w wychowaniu przedszkolnym.
• Pomoc w postaci wczesnego wspomagania może być udzielana dziecku oraz jego rodzinie od chwili stwierdzenia
niepełnosprawności do momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.
• Aby dziecku i jego rodzinie zapewnić pomoc w postaci wczesnego wspomagania, rodzice powinni zwrócić się do
poradni psychologiczno-pedagogicznej z prośbą o badanie dziecka pod kątem wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
• I najważniejsze: wczesne wspomaganie rozwoju pozwala dziecku osiągnąć maksimum i funkcjonować na poziomie swoich najlepszych możliwości rozwojowych, sprzyja pokonywaniu trudności w poznawaniu świata,
uczestniczeniu w życiu społecznym i uzyskaniu samodzielności odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju.
Mariola Duda
Dyrektor Powiatowej Poradni

Strona nr

42

XV Dożynki Powiatu Płockiego, Mała Wieś 8 września 2013 r.

Wśród zaproszonych gości m.in. posłanki: Julia Pitera i Elżbieta Gapińska, dyrektorzy delegatur Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego: Radosław Lewandowski i Michał Twardy, ks. dziekan Janusz Mackiewicz, ks. proboszcz Edward Kuzak, członek Zarządu Powiatu
Apolinary Gruszczyński.

Zaszczycił nas swoją obecnością Marszałek Adam Struzik, Patron Honorowy Dożynek,
Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, Poseł Piotr Zgorzelski
i Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz.

Obfite kosze z plonami
prezentowały się imponująco.

Ten chleb to owoc całorocznego trudu rolników

Słoneczna pogoda w największym stopniu przyczyniła się do pomyślnego przebiegu tego
radosnego święta plonów

Brama wejściowa korowodu dożynkowego

Nasze święto bardzo ubarwiła Orkiestra Dęta z Białej Starej wraz z radosnymi
mażoretkami

Koła Gospodyń Wiejskich serwowały wiele smakowitości przygotowanych wedle tradycyjnych przepisów kulinarnych
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