Dożynki Powiatu Płockiego
odbędą się w Brudzeniu Dużym.
Gospodarze
serdecznie
zapraszają
Wystawa płodów rolnych i sprzętu rolniczego, kiermasz sztuki
ludowej, stoiska z produktami lokalnymi i regionalnymi to
zaledwie kilka atrakcji przygotowanych na Dożynki Powiatu
Płockiego, które odbędą się już w najbliższą niedzielę.
Gospodarzami dożynek są Powiat Płocki oraz gmina Brudzeń
Duży.
Początek wydarzenia przewidziano na godz. 10:30. Wtedy też
przy kościele pw. św Szczepana w Bądkowie Kościelnym zbiorą
się delegacje z wieńcami dożynkowymi oraz poczty
sztandarowe. Następnie odbędzie się msza święta w intencji
plonów. Na godz. 12:00 zaplanowano przemarsz barwnego
korowodu z wieńcami oraz uczestników dożynek na boisko
szkolne w Brudzeniu Dużym.
Na początek zgromadzeni będą mogli obejrzeć obrzęd dożynkowy
w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego “Masovia”.
Piękną dożynkową tradycją jest dzielenie się chlebem – ta
część wydarzenia odbędzie się tuż po występie zespołu.
Następnie odbędą się oficjalne przemówienia zaproszonych
gości oraz wręczenie odznaczeń i nagród rolnikom i
członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich. Od godz. 15:30 sceną
zawładną artyści. Koncerty potrwają do późnych godzin
wieczornych.
Starosta Płocki Mariusz Bieniek oraz wójt gminy Brudzeń Duży
Andrzej Dwojnych serdecznie zapraszają na Dożynki Powiatu
Płockiego 2019.

W gminach powiatu płockiego
szykuje się sporo inwestycji
Pieniądze na remont zabytkowych kościołów, modernizację
obiektów sportowych, oświatę oraz drogi. Samorząd
Województwa Mazowieckiego w bieżącym roku przeznaczył
miliony na wsparcie powiatów, miast i gmin na Mazowszu.
Pieniądze nie ominęły również Ziemi Płockiej.
Wsparcie Samorządu Wojewódzkiego to miliony złotych, które
pozyskały lokalne samorządy, instytucje czy organizacje z
przeznaczeniem na wsparcie miejscowych inwestycji i rozwój
lokalnych społeczności. Środki te pozyskiwane są poprzez
poszczególne gminy, Starostwo Powiatowe w Płocku, lokalne
parafie, stowarzyszenia i fundacje. Poniżej przedstawiono
wykaz inwestycji, jakie realizowane są przez samorządy i
parafie z terenu powiatu płockiego:
Oświata
Powiat Płocki, jako organ prowadzący, otrzymał 47 000 zł na
projekt „Utworzenie specjalistycznej pracowni informatycznej
drogą do cyfryzacji Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w
Wyszogrodzie”. Wsparcie zostało udzielone w ramach
„Mazowieckiego
Programu
Dofinansowania
Pracowni
Informatycznych i Językowych”.
Sport
Samorząd Województwa Mazowieckiego nie zapomina również o
aktywności sportowej mieszkańców. Bardzo zależy na niej

także gminom, o czym świadczą wnioski o dofinansowanie
przedsięwzięć z tej dziedziny.
– Gmina Bielsk – remont instalacji oświetleniowej w hali
sportowej w Bielsku, dofinansowanie: 60 000 zł;
– Miasto i Gmina Drobin – modernizacja stadionu sportowego w
mieście Drobin, dofinansowanie: 95 250 zł;
– Gmina Nowy Duninów – budowa pumptracka przy Szkole
Podstawowej w Nowym Duninowie, dofinansowanie: 95 250 zł;
– Gmina Radzanowo – modernizacja boiska sportowego w
Radzanowie, dofinansowanie: 15 000 zł.
Drogi
– Powiat płocki – przebudowa drogi powiatowej nr 6912W Góra
– Dobrsk – Gralewo, dofinansowanie: 2 280 000 zł;
– Miasto i gmina Drobin: remont drogi gminnej 290514W
relacji Niemczewo-Karsy, Gmina Drobin, Powiat Płocki,
dofinansowanie: 126 477,83 zł;
– przebudowa ul. Gospodarskiej stanowiącej drogę gminną
290543W, kategorii D, na odcinku 284 metrów, dofinansowanie:
779 287,04 zł;
– Gmina Bielsk – przebudowa i budowa ulic osiedlowych w
miejscowości Bielsk – etap I – część A, dofinansowanie: 1
900 000 zł.
Zabytki
Pod koniec czerwca Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego poinformował, że Radni Województwa przyznali 6
mln zł na prace remontowe i konserwatorskie. W sumie
wsparcie otrzymają 83 mazowieckie zabytki.
Wśród nich znalazły się również zabytki w powiecie płockim:
–
w
–
i

Remont ścian budynku kościoła parafialnego Świętej Trójcy
Wyszogrodzie – dofinansowanie: 70 000 zł;
Remont konstrukcji więźby, wymiana pokrycia dachu dzwonnic
wieży oraz wykonanie instalacji odgromowej i odprowadzenia

wody deszczowej budynku Kościoła Parafialnego pw. Bożego
Ciała w Sobowie – dofinansowanie: 70 000 zł;
– Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty
budowlane przy wzmocnieniu historycznej konstrukcji ścian i
więźby dachowej Kościoła Parafialnego z 1775 r. w
Dobrzykowie – dofinansowanie: 60 000 zł;
– Remont dachu kościoła parafialnego pw. św. Jana
Chrzciciela w Rębowie – dofinansowanie: 70 000 zł;
– Remont elewacji kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
w Rokiciu z badaniami konserwatorskimi – etap I Remont
elewacji wschodniej – prezbiterium z zakrystią –
dofinansowanie: 70 000 zł;
– Zabezpieczenie zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św.
Trójcy w Sikorzu przed wpływem opadów atmosferycznych na
dach, mury i osiadanie fundamentów – II etap –
dofinansowanie: 60 000 zł;
– Drobin. Kościół pw. Św. Stanisława. Nagrobek Stanisława,
Małgorzaty i Piotra Kryskich (1609-1613) – prace
konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku (etap II) –
dofinansowanie: 30 000 zł.
W Starostwie Powiatowym w Płocku pozyskiwaniem funduszy
unijnych zajmują się referaty w ramach dwóch wydziałów:
Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.
Na uwagę zasługuje fakt, iż zwiększa się wysokość
pozyskiwanych środków unijnych przez samych mieszkańców
poprzez
tworzone
przez
nich
organizacje
m.in.
stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, związki
OSP, czy koła gospodyń wiejskich. Wiele z tych inicjatyw
wspierane jest przez pracowników wymienionych wyżej
wydziałów Starostwa Powiatowego w Płocku. Efektem tych
działań są lokalne inicjatywy np. bezpłatne kolonie dla 60
dzieci z terenu powiatu płockiego, warsztaty predyspozycji
zawodowych i edukacyjnych dla młodych ludzi kończących
edukację w szkołach średnich, wydarzenia upamiętniające

lokalną historię oraz tradycje, promujące zasady
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, lokalne wydarzenia, festyny
i wiele innych.
Warto podkreślić także indywidualne inicjatywy mieszkańców,
np. radnego Miasta i Gminy Gąbin Tomasza Nowackiego, który
dysponując fachową wiedzą w zakresie sporządzania wniosków o
dofinansowania unijne wsparł parafię w Dobrzykowie, czego
efektem było pozyskanie 60 tys. zł na prace renowacyjne
zabytkowego obiektu.
Źródło i fot: Starostwo Powiatowe Płock.

Powiatowy Dzień Ziemi po raz
20! Bogaty program z mnóstwem
atrakcji
Jest to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz
imprez Powiatu Płockiego. Na uczestników tego dnia czeka
zawsze mnóstwo atrakcji. Mowa o Powiatowym Dniu Ziemi, który
odbędzie się w Słubicach, 12 maja, czyli w najbliższą
niedzielę. Do udziału w imprezie zaprasza starosta płocki
Mariusz Bieniek oraz wójt gminy Słubice Jacek Kozłowski.
W tym roku będzie to impreza wyjątkowa, bowiem jest to
jubileuszowa edycja wydarzenia. Powiatowy Dzień Ziemi
mieszkańcy będą świętować po raz 20! Początek imprezy
zaplanowano na godzinę 14:00 na boisku Szkoły Podstawowej
im. Ojca Świętego Jana Pawła II. Oprócz tego, że na scenie
będzie się działo bardzo dużo, na mieszkańców będą czekały
stoiska, na których będzie można kupić produkty regionalne
czy dzieła artystyczne twórców ludowych.

Na szkolnym boisku zaprezentują się sołectwa gminy Słubice.
Mieszkańcy będą mieli także okazje wziąć udział w różnego
rodzaju warsztatach. W programie imprezy przewidziano
mnóstwo konkursów, w których do wygrania są atrakcyjne
nagrody.
Od godz. 14:00 scena będzie tętniła życiem. Swój dorobek
artystyczny zaprezentują publiczności przedszkolaki i
młodzież szkolna, orkiestra dęta OSP Słubice czy
zespół
ludowy Grzybowianki. Przewidziano także występ gwiazdy
wieczoru, czyli zespołu Playboys. Na zakończenie Dnia Ziemi
odbędzie się zabawa taneczna, którą poprowadzi DJ Dawid.
Poniżej dokładny program i plakat zapraszający na wydarzenie

Fot. Archiwum Starostwo Powiatowe Płock.

Szczodrzy i hojni mieszkańcy
gmin.
Powiat
Płocki
podsumował Finał WOŚP [FOTO]
27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Powiecie
Płockim przeszedł najśmielsze oczekiwania chyba wszystkich
mieszkańców. Każda gmina zebrała więcej niż w ubiegłym roku,
tak imponującej kwoty jeszcze nigdy nie było! A który sztab
jest liderem?
Orkiestra w tym roku zagrała w niedzielę 13 stycznia. Celem
27. Finału było pozyskanie środków na zakup nowoczesnego
sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali
dziecięcych. Tegorocznej edycji przyświecały hasła:
„Pomaganie jest dziecinnie proste” oraz „Gramy dla dzieci
małych i bez focha”.
Prawie wszystkie gminy w powiecie płockim włączyły się w tę
szlachetną i radosną ideę, której celem jest pomoc drugiemu
człowiekowi. Cała niedziela zdominowana była przez
fantastycznych wolontariuszy z charakterystycznymi puszkami,
wspaniałe występy, ciekawe licytacje. Znakiem rozpoznawczym
tradycyjnie było czerwone serce. W tym roku wspieraliśmy
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wyjątkowo chętnie. Gminy
Powiatu Płockiego, w których zagrała Orkiestra, zebrały
rekordową kwotę ponad 312,1 tys. zł, a to jeszcze nie
koniec. W kilku sztabach, w których w poniedziałek trwało
intensywne liczenie zebranych pieniędzy, usłyszeliśmy, że są
jeszcze datki w postaci obcej waluty i że coś jeszcze
dojdzie z licytacji oraz ze zbiórek.
– Bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim wolontariuszom,

darczyńcom i ludziom zaangażowanym w Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy. Po raz kolejny pokazaliśmy, że dobro
drugiego człowieka jest wartością absolutnie nadrzędną, a
pomoc innym jest naszym życiowym priorytetem – komentuje
starosta Płocki Mariusz Bieniek.
– Społeczność szkolna jest niezwykle dumna i wzruszona,
że kolejny raz mogła być częścią tej wspaniałej akcji,
niosącej pomoc tym razem dla małych dzieci i bez focha na
zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych –
usłyszeliśmy z kolei od Jolanty Trojanowskiej, dyrektora
Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach, która każdego
roku chętnie włącza się w WOŚP.
W tym roku liderem i rekordzistą Orkiestrowej zbiórki okazał
się połączony sztab Gminy Mała Wieś oraz Miasta i Gminy
Wyszogród. Łącznie zebrano tu – uwaga! – 52 697,57 zł.
Kolejny jest sztab w Gminie Bodzanów, gdzie najlepszy wynik
– jako wolontariusz – tradycyjnie uzyskał Wojciech Janowski,
znany również jako GROSZEK OFF ROAD. Wyjątkową popularnością
w tej gminie cieszył się zorganizowany przez niego
Offroadowy 27. Finał WOŚP. Trzecie miejsce zajął sztab w
Gminie Słupno. I choć nie o wyścigi tu chodzi, to jednak
taka zdrowa i radosna rywalizacja działa na korzyść
potrzebujących, dla których organizowane są zbiórki w ramach
WOŚP.
Ile pieniędzy zebrano w gminach?
Gmina Mała Wieś oraz Miasto i Gmina Wyszogród (połączony
sztab) – 52 697,57 zł, w tym sam Wyszogród – 14 809,14 zł
Gmina Bodzanów – 50 011,28 zł + obca waluta, w tym Groszek
Off Road i Przyjaciele
Gmina Słupno – ponad 41 000 zł
Gmina Bulkowo – ponad 35 825,88 zł
Gmina Radzanowo – 34 318,54 zł + obca waluta i precjoza
Gmina Bielsk – 29 156,12 zł
Miasto i Gmina Drobin – ok. 20 000 zł

Miasto i Gmina Gąbin – 17 000 zł + dojdą jeszcze pieniądze z
licytacji i ze zbiórek w szkołach
Gmina Staroźreby (sztab w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa
Dłużniewskiego w Nowej Górze) – 14 404,03 zł
Gmina Stara Biała (sztab w Szkole Podstawowej w Starych
Proboszczewicach) – 13 486,20 zł + 8 euro i 21 centów
Gmina Słubice – 2 903,81 zł
Gmina Brudzeń Duży – pieniądze zbierali uczniowie w
Siecieniu i w Brudzeniu Dużym oraz harcerze w Sikorzu; w
samym Brudzeniu zebrano ok. 1 600 zł
Gratulujemy i dziękujemy za ogromne zaangażowanie!
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Źródło i fot: Starostwo Powiatowe Płock.

Nowa Góra

Bogate programy finału WOŚP w
gminach powiatu płockiego.
Sprawdźcie…
– Coroczne Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
udowadniają, ile jest w nas dobra, chęci bezinteresownej
pomocy i zwykłej ludzkiej życzliwości. Bądźmy i teraz razem,
bo w jedności jest nasza największa siła – zachęca starosta
płocki Mariusz Bieniek, zapraszając w różne zakątki powiatu
płockiego, gdzie zagra WOŚP.
W najbliższą niedzielę, 13 stycznia 2019 roku, odbędzie się
już 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego
celem tym razem będzie pozyskanie środków na zakup
nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych
szpitali dziecięcych. Tegorocznej edycji przyświecają hasła:
„Pomaganie jest dziecinnie proste” oraz „Gramy dla dzieci
małych i bez focha”.
Wolontariusze będą zbierać pieniądze do puszek z serduszkami
we wszystkich miejscach w kraju, a także w wielu miejscach
na świecie. Również w Powiecie Płockim bądźmy hojni i nie
szczędźmy grosza na ratowanie życia chorych dzieci. One
potrzebują naszego wsparcia.
Jak co roku, cały Powiat Płocki włącza się w Orkiestrową
akcję. Do wylicytowania w gminnych sztabach będzie m.in.
przepiękne rękodzieło wykonane przez pensjonariuszy naszych
Domów Pomocy Społecznej, nie zabraknie również atrakcyjnych
gadżetów powiatowych. Starosta Mariusz Bieniek zaoferował
natomiast bardzo lubiany dzień w fotelu starosty. Tym razem
dwie osoby będą mogły skorzystać z tej atrakcji, licytacje

odbędą się w Drobinie oraz w Małej Wsi.
W gminach oczywiście nie zabraknie koncertów, występów,
licytacji i gorącej atmosfery.
Sprawdźcie, co na WOŚP przygotowały poszczególne gminy
Gmina Bielsk – główne atrakcje rozpoczną się tutaj o godz.
15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bielsku. Program: godz.
15.00 – program artystyczny SP Bielsk, 15.20 – program
artystyczny SP Leszczyn Szlachecki, 15.50 – licytacja cz. I,
16.10 – program artystyczny Przedszkole Bielsk, 16.30 –
koncert Orkiestry Dętej OSP Bielsk, 17.00 – licytacja cz.
II, 17.15 – program artystyczny SP Zągoty, 17.40 – program
artystyczny SP Zagroba, 18.00 – licytacja cz. III, 18.15 –
program artystyczny Gimnazjum Bielsk, 18.35 – koncert
zespołu Joseph Band, 19.30 – światełko do nieba. W trakcie
imprezy odbędzie się kiermasz pozyskanych gadżetów.
Gmina Bodzanów – koncert finałowy rozpocznie się o godz.
16.00 w sali gimnastycznej w tutejszej Szkole Podstawowej.
Na scenie zaprezentują się m.in. Tęczowe Groszki z
Bodzanowa, zespół ludowy Cieślanie, solistki z Gimnazjum w
Bodzanowie, Czaderki i Kruszyny, The Voice Orkiestra. Będzie
pokaz karate, a o godz. 18.00 wystąpi iluzjonista Karol
Sanetti. Dodatkowe atrakcje: konkurs Góra Grosza, malowanie
buziek, postacie z bajek, kawiarenka, Off Roadowy Finał
WOŚP, Wrak Race. O godz. 20 – światełko do nieba.
Gmina Brudzeń Duży – na terenie gminy będą trwały zbiórki do
puszek
Wielkiej
Orkiestry
Świątecznej
Pomocy.
Wolontariuszami będą uczniowie lokalnych szkół oraz
harcerze.
Gmina Bulkowo – finał rozpocznie się o godz. 14.45 w Szkole
Podstawowej w Bulkowie. Ale 40 wolontariuszy będzie już od
rana kwestowało na ulicach, a później także podczas koncertu
w szkole, gdzie będzie działał sztab. Po uroczystym
otwarciu, o godz. 15, zaplanowano wiele atrakcji: występy

dzieci i młodzieży, konkursy, licytacje (odzież i sprzęt
sportowy, obrazy, drobne AGD i RTV, bony do salonów
fryzjerskich i kosmetycznych oraz wiele innych przedmiotów),
kiermasze (maskotki, gry, książki, ciasta, przekąski,
napoje, bibeloty, artykuły szkolne, biurowe i papiernicze
itp.). Gwiazdą wieczoru będzie Piotr Kwiatkowski – uczestnik
VIII edycji programu The Voice of Poland. Wystąpią również:
wieloletnia wolontariuszka Natalia Pęcherzewska ze swoim
recitalem oraz zespół Awangarda, który zapewni oprawę
muzyczną podczas koncertu. O godz. 20.00 hymn WOŚP zakończy
imprezę.
Miasto i Gmina Drobin – tutaj uroczyste otwarcie
tegorocznego Finału WOŚP rozpocznie się o godzinie 15.30 w
hali MOKSiR w Drobinie. Ale Orkiestrowe granie wystartuje
już kilka godzin wcześniej – o godz. 11, kiedy to zostanie
otwarta wystawa motoryzacyjna w parku przed kościołem w
Drobinie. Wolontariusze będą kwestowali zarówno na ulicach,
jak również podczas imprezy.
Program finału: 15.30 – występ Orkiestry Dętej OSP w
Drobinie, 15.40 – występ zespołu The Wall, 16.00 – aukcja,
16.45 – występ zespołu Eratox, 17.45 – pokaz karate, 17.55 –
występ zespołu tanecznego, 18.10 – występ zespołu Victory
Cover Band, 19.00 – występ zespołu Secret, 20.00 – światełko
do nieba, a po nim zabawa taneczna z zespołem Expander.
Poza tym będą liczne stoiska, m.in. przedszkole, loteria,
kawiarenka, malowanie buziek, malowanie paznokci, salon
fryzjerski, fotobudka, dmuchane zjeżdżalnie, kącik seniora,
lotki i wiele innych.
Do wylicytowania będą m.in. vouchery na wizyty w hotelu czy
u kosmetyczki, nowa biżuteria, piłki, koszulki oraz inne
bezcenne przedmioty z autografami i wiele innych. No i
wspomniany już dzień w fotelu Starosty.
Miasto i Gmina Gąbin – już o godz. 8.30, w hali sportowej

przy Gimnazjum w Gąbinie, rozpocznie się VI Gminny Turniej
Halowej Piłki Nożnej Strażaków. Koncert finałowy odbędzie
się w sali OSP Gąbin (wejście od Starego Rynku), początek o
godz. 17.00.
Program: 17.00 – zespoły taneczne z MGOK w Gąbinie: Bajlanda
i No Name, 17.15 – zespół Magnum, 17.45 – Orkiestra OSP
Gąbin, 18.15 – pokaz judo w wykonaniu klubu Sakura Judo,
18.30 – zespół The Brothers, 19.00 – zespoły taneczne Huba
Buba, Hokus Pokus i Folk Dance, 19.15 – licytacja gadżetów
WOŚP, 19.30 – Piotr Kwiatkowski – uczestnik VIII edycji
programu The Voice of Poland, 20.00 – zespół Vataha.
Licytowane będą m.in. kalendarze, breloki, budzik, torba na
zakupy, minizestaw do udzielania pierwszej pomocy, koszulki,
kupony na tatuaż, obraz Pani Ewy Gieras i inne bardzo
atrakcyjne przedmioty.
Gmina Mała Wieś – sztab WOŚP będzie się mieścił przy Gminnym
Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. Zarejestrowanych
jest tu aż 90 wolontariuszy, którzy będą kwestować na
terenie całej gminy.
Główny koncert odbędzie się w hali sportowej w Małej Wsi,
początek o godz. 15.00. Program: 15.00 – Chór Szkolny, 15.20
– jasełka w wykonaniu rodziców Przedszkolaków z
Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi, 16.00 – Licytacje I
część, 16.20 – Przedszkole Samorządowe z Małej Wsi (3
występy), 16.35 – OSP Mała Wieś – pokaz ratownictwa i
pierwszej pomocy, 16.50 – Licytacje II część, 17.00 – pokaz
taneczny PASJONAT z Małej Wsi, 17.15 – Animatorzy Metrum
Event – koncert animacyjny, 18.45 – Licytacje III część,
19.00 – Dziecięcy Zespół UKUDEMIA Mała Wieś, 19.30 –
światełko do nieba.
Licytowane będą m.in. gadżety WOŚP (koszulki, kubki, torby,
zegary, breloki itp.), vouchery, talony, piłki z podpisami
płockich piłkarzy, a także wspomniany już dzień w fotelu

Starosty Płockiego.
Gmina Radzanowo – na terenie gminy będzie kwestowało 50
wolontariuszy; kwestowanie prowadzone będzie na ulicach
gminnych miejscowości oraz w hali sportowej Szkoły
Podstawowej w Radzanowie, gdzie od godz. 15.00 prowadzony
będzie koncert finałowy. W ramach koncertu wystąpią dzieci i
młodzież oraz seniorzy z gminnych placówek oświatowych i
kulturalnych.
Swoje stoiska z fantami, drobiazgami będą miały lokalne
stowarzyszenia i aktywne grupy nieformalne. Wśród atrakcji
będą m.in.: kawiarnia WOŚP, pomiar ciśnienia i poziomu cukru
we krwi, fotościanka WOŚP.
Poza standardowymi przedmiotami z logo WOŚP, do
wylicytowania będą również m.in.: Konstytucja RP z
autografami, piłka nożna i koszulka „Łączy nas Piłka” z
autografami sędziego międzynarodowego Szymona Marciniaka,
fotoobrazy z elementami lokalnej architektury i przyrody,
vouchery na weekendowy połów ryb na lokalnym zbiorniku
wodnym, stylizacja paznokci w salonie kosmetycznym,
profesjonalny makijaż okolicznościowy, organizacja prywatnej
imprezy w sali widowiskowej CKiS, rękodzieło.
Gmina Słubice – w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach,
o godzinie 17.00, rozpocznie się koncert, w ramach którego
wystąpią: Zespół Ludowy Grzybowianki, Zespół Ludowy
Grzybowianki i Grzybowiacy, Zespół Young Angel, Orkiestra
Dęta OSP Słubice oraz Zespół Teraz My z GOK w Iłowie.
Oczywiście wszystko z myślą o zebraniu pieniędzy dla chorych
dzieci – bohaterów 27. Finału WOŚP.
Gmina Słupno – finał w Słupnie rozpocznie się o godz. 14.
Pół godziny później wystartuje tradycyjny bieg dla Orkiestry
spod szkoły w Słupnie (do biegu można zgłaszać się jeszcze
na godzinę przed startem – na miejscu). Po zakończeniu
biegu, organizatorzy zapraszają do hali sportowej, gdzie

będzie szereg atrakcji, takich jak występy artystyczne,
emocjonujące licytacje, loterie fantowe, pokazy pierwszej
pomocy, stoiska cukiernicze, rzemieślnicze i atrakcje dla
dzieci. O godz. 18.00 wystąpi gwiazda finału – Magda Femme.
Impreza zakończy się światełkiem do nieba, które w tym roku
będzie miało nieco inny charakter.
Gmina Stara Biała – na terenie tej gminy Finał WOŚP zostanie
tradycyjnie zorganizowany w Szkole Podstawowej w Starych
Proboszczewicach. Przewidywany czas trwania imprezy: godz.
11.00 – 16.00.
Program: 11.30 – przedstawienie „Zamieszanie w krainie
bajek” w wykonaniu uczniów klas pierwszych pod kierunkiem
Pani Moniki Pruszkowskiej i Pani Agnieszki Skalskiej, 12.30
– pokaz mody szkolnej – w rolach głównych „modele” z Rady
Pedagogicznej, 13.30 – pokaz judo – uczniowie pod kierunkiem
Pana Łukasza Smorzewskiego, 14.15 – rodzinny marszobieg
Przebierańców zakończony gorącą grochówką, 14.45 – Bieg
Przebierańców zakończony gorącą grochówką.
Dodatkowe atrakcje: stół wiejski (pajda chleba ze smalcem,
gofry), sklepik, popcorn, kiermasz, antykwariat, loteria
fantowa, malowanie twarzy, karaoke, miodek. Wolontariusze
WOŚP będą zbierać pieniądze do puszek przy kościele
parafialnym i przy szkole.
Gmina Staroźreby – do wspólnej pomocy potrzebującym i
jednocześnie wspaniałej zabawy zaprasza sztab, który
tradycyjnie będzie się mieścił w Szkole Podstawowej im.
Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze. Finał rozpocznie się
o godz. 16.00 w sali gimnastycznej. W programie są m.in.
ciekawe występy artystyczne. Na scenie zaprezentują się:
zespól Expander, zespół Sektor-B, Koło Gospodyń Wiejskich
„Teodorki”, Orkiestra Dęta ze Staroźreb.
Licytowane będą bardzo atrakcyjne przedmioty, m.in. piłka i
plakaty z autografami Bartosza Kurka, koszulka Orlen Wisły

Płock z podpisami naszych piłkarzy, ale także koszulka Orlen
Wisły Płock z podpisami piłkarzy ręcznych hiszpańskiego
klubu Abanca Ademar León. Na gości będą czekały kawa,
herbata i pyszny tort, nie zabraknie również loterii
fantowej.
Miasto i Gmina Wyszogród – koncert finałowy rozpocznie się o
godz. 15 w hali sportowej w Wyszogrodzie. Program: godz.
15.00 – występ Orkiestry Dętej OSP Rębowo, 15.10 –
rozpoczęcie imprezy, 15.15 – występ dzieci z UKTS
„Pasjonat”, 15.25 – animatorzy Dee Dee&Tonio, 15.40 –
Licytacja I, 15.55 – animatorzy Dee Dee&Tonio, 16.10 –
Licytacja II, 16.25 – występ zespołu „Retro”, 16.55 – występ
dzieci z SP Wyszogród, 17.05 – Licytacja III, 17.20 – występ
dzieci z SP Kobylniki, 17.35 – Licytacja IV, 17.50 – występ
Pawła Kołodziejskiego, 18.25 – Licytacja V, 18.40 – występ
Grupy ART z ZS w Wyszogrodzie, 19.00 – zakończenie.
Dodatkowo do dyspozycji będą Park Dmuchańców, kącik kawowy,
stoisko gastronomiczne.
Licytowane będą m.in. gadżety sportowe: koszulka z
autografami piłkarzy Wisły Płock, proporczyk klubowy Wisły
Płock, rękawice bramkarskie Marcina Bułki (Chelsea Londyn),
gadżety WOŚP: koszulki, kubki, kalendarze, torby, smycze
itp., usługi, takie jak: rejsy statkiem po Wiśle w Płocku,
odśnieżanie, pieczenie ,,kartoflaka”, usługi gastronomiczne,
usługa fryzjerska itp., rękodzieło.
Źródło: Starostwo Powiatowe Płock

Dzięki nim rzeczywistość jest

lepsza.
Są
bohaterami
kalendarza Powiatu Płockiego
[KONKURS]
Anielski Kredens z Radzanowa, drużyna U14 LKS Wisła Nowy
Duninów, Przystań 624 z Gąbina,
mażoretki ze Staroźreb,
strażacy ze Słupna czy Zespół Ludowy “Grzybowianki” ze
Słubic. To zaledwie kilku bohaterów kalendarza Powiatu
Płockiego na 2018 rok.
Każdy miesiąc w ściennym terminarzu ma swojego bohatera – są
nimi osoby bądź zespół osób z różnych gmin powiatu
płockiego, które wyróżniają się swoją działalnością,
osobowością i tym co robią dla lokalnej społeczności. Na
pewno są to ludzie nietuzinkowi. Charakter i ich pasje
idealnie ujął na fotografiach Piotr Augustyniak, młody,
zdolny artysta.
Dla naszych czytelników mamy 10 kalendarzy do wygrania.
Wystarczy odpowiedzieć na jedno bardzo proste pytanie: Ile
gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wchodzi w skład Powiatu
Płockiego? Na wasze odpowiedzi czekamy do 10 stycznia 2018
roku
do
godziny
12.
Ślijcie
je
na
adres
lena@dziennikplocki.pl. Nie zapomnijcie w e-mailu dodać
swojego adresu korespondencyjnego lub nr. telefonu.
Kalendarz trafi do co 10 osoby, która nadeśle prawidłową
odpowiedź.
Powodzenia

NFZ przyznał rację Powiatowi
Płockiemu. Jest szansa na
fizjoterapię
To ogromny sukces Rady Powiatu w Płocku, starosty Mariusza
Bieńka i wszystkich mieszkańców, którzy nie zgodzili się na
brak równego dostępu do świadczeń zdrowotnych. Mazowiecki
oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, po interwencjach,
ogłosił konkurs uzupełniający na fizjoterapię ambulatoryjną.

Kiedy w połowie listopada Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
rozstrzygnął konkurs na świadczenie fizjoterapii na naszym
terenie, okazało się, że mieszkańcy będą mieli ogromny
problem. Otóż na 12 podmiotów leczniczych, które wybrano,
tylko dwa znalazły się na obszarze powiatu płockiego
ziemskiego (reszta na terenie miasta Płocka). W dodatku te
dwa podmioty położone są na lewym brzegu Wisły – w gminach
Gąbin i Łąck.
Z pomocą przyszli radni powiatu płockiego i starosta płocki.
Władze Powiatu, już wcześniej, wielokrotnie kierowały
wystąpienia m.in. do MOW NFZ w związku z ograniczeniami w
zakresie zapewnienia mieszkańcom powiatu równego dostępu do
świadczeń zdrowotnych, w tym również i rehabilitacji
leczniczej. Teraz jednak problem zdecydowanie przybrał na
sile.
Na listopadowej sesji Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie
wyrażenia sprzeciwu wobec braku zapewnienia mieszkańcom
właściwego dostępu do świadczeń zdrowotnych w zakresie
rehabilitacji leczniczej na terenie powiatu płockiego. W
uzasadnieniu uchwały, podpisanej przez przewodniczącego
rady Lecha Dąbrowskiego, radni tłumaczyli: “W odczuciu
społecznym na terenie powiatu płockiego występują poważne
bariery w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Niezadowolenie
mieszkańców potwierdza skala skarg, wniosków i negatywnych
opinii o braku działań zmierzających do stopniowego
wyrównywania dostępu do w/w świadczeń. Nierównomierne
zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych powoduje, że mieszkańcy
wsi zmuszeni są do korzystania z tych świadczeń w odległych
ośrodkach, ponoszenia kosztów leczenia w trybie komercyjnym
lub też całkowicie rezygnują z tych świadczeń, a mogliby z
nich korzystać blisko miejsca swojego zamieszkania, ponieważ
są ośrodki wyspecjalizowane w tej dziedzinie i świadczące
usługi na wysokim poziomie”.
Uchwałę tę przekazano do dyrektora MOW NFZ, wojewody
mazowieckiego, prezesa NFZ i rzecznika Praw Pacjenta.

Efektem tych starań jest dająca nadzieję odpowiedź od
mazowieckiego oddziału NFZ. Fundusz podkreśla, że wybór
oferentów odbył się zgodnie z kryteriami określonymi w
prawie, natomiast – rzeczywiście – „analiza stanu
dostępności do świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej (…)
wykazała, że miejsca udzielania świadczeń podmiotów
wybranych do realizacji umów na obszarze kontraktowania nie
w pełni zabezpieczają potrzeby mieszkańców powiatu płockiego
ziemskiego.”. Oddział postanowił więc ogłosić postępowanie
konkursowe uzupełniające, co nastąpiło 15 grudnia br.
“MOW NFZ wyraża nadzieję, że rozstrzygnięcie konkursu
uzupełniającego pozwoli na usunięcie aktualnie występujących
barier w dostępie do świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej
na obszarze powiatu płockiego ziemskiego i wpłynie
korzystnie na poprawę jakości opieki zdrowotnej, w
szczególności na terenach oddalonych od Płocka” –
podkreślają w Funduszu.
Źródło: Starostwo Powiatowe Płock

Wiosenne promocje w Dzienniku
Płockim. Oferta specjalna
dla…?
Wraz z wiosną czas na zmiany… Nie koniecznie wyglądu czy
wizerunku, który w oczach naszych Czytelników utrwalił się i
ma już swoją markę. I tego zmieniać nie zamierzamy. Dzięki
pracy zespołowej udało nam się pozyskać Czytelników naszego
portalu zarówno w Polsce jak i wśród Polonii w różnych
częściach świata. Co nas bardzo cieszy.

Ponieważ jesteśmy portalem elastycznym i nadal chcemy
rozszerzać naszą ofertę – nie tylko pisząc o codziennych
wydarzeniach w naszym mieście i regionie – przygotowaliśmy –
wraz z pierwszym, wiosennym oddechem propozycję dla płockich
przedsiębiorców.
O co chodzi? Jest w Płocku mnóstwo firm, które swoje
korzenie mają właśnie w naszym mieście. Ich właścicielami są
płocczanie lub mieszkańcy powiatu płockiego, którzy kochają
swoją małą ojczyzną i chcą aby nadal się rozwijała i kwitła
dzięki ich firmom i przedsięwzięciom. Propozycja płockich
firm jest ogromna – proponują szeroki wachlarz produktów i
usług. Często bywa jednak tak, że trudno przebić się przez
morze ulotek i folderów reklamowych, zalewających
potencjalnych kontrahentów i odbiorców konkretnego produktu.
Co więcej – docierają one do zaledwie kilku tysięcy
przyszłych klientów. Oczywiście jest to dobry sposób na
promocję swoich produktów, jednak…
W dobie internetu i świata, który opiera się na działaniu
tego wspaniałego wynalazku, większość firm stawia na reklamę
internetową i zyskuje całe rzesze odbiorców w całej Polsce i
za granicą. Internet ma to do siebie, że dociera do każdego
kto ma z nim styczność. Począwszy od małej wioski, a
skończywszy na największych miastach świata. W internecie
znajdziecie reklamę zarówno małych, lokalnych firm, poprzez
średnie przedsiębiorstwa aż po ogromne koncerny. A każdy
wie, że co raz zamieszczone jest w wirtualnym świecie – nie
ginie, wręcz odwrotnie, nabiera życia i się nie starzeje.
Tak też dzieje się z reklamą internetową.
Z myślą o płockich przedsiębiorcach, którzy chcą dotrzeć do
szerokiej gamy odbiorców proponujemy reklamę w niższej
cenie. Do każdego baneru reklamowego oferujemy artykuł
gratis. Co więcej? Jeżeli właściciel firmy zdecyduje, że
baner reklamowy ma pozostać na naszej stronie dłużej – tym
większe promocje przygotowaliśmy na wiosnę. Do każdego
przedsiębiorcy podchodzimy indywidualnie. Staramy się

sprostać wymaganiom
reklamodawców.

nawet

najbardziej

wymagających

Mamy także jeszcze jedną, wyjątkową propozycję. Tym razem
dla wójtów, burmistrzów czy prezydentów, którzy chcieliby
pochwalić się swoimi osiągnięciami w miejscowości, którą
zarządzają. Dzięki naszej stronie włodarze mogą promować nie
tylko działania, które przynoszą korzyści dla danej
miejscowości i społeczności ale także swoją osobę. Podobnie
właściciele firm. Proponujemy wywiady i rozmowy – dotrzemy
do każdej osoby, która chce opowiedzieć o sobie i swojej
gminie, mieście czy miasteczku. Nasze artykuły udostępniane
są na Facebooku, dzięki czemu trafiają do jeszcze szerszego
grona Czytelników.
Drodzy przedsiębiorcy jeżeli zainteresowała Was nasza oferta
prosimy o kontakt na adres: redakcja@dziennikplocki.pl lub
telefoniczny 531-190-977. Naszą stronę obejrzycie, wchodząc
na Dziennik Płocki.
Zapraszamy do współpracy
Fot. Stark Fly – profesjonalne usługi dronami

Podnosi się stan wody na
Wiśle.
Trwa
pogotowie
przeciwpowodziowe
– W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na Wiśle
na terenie powiatu płockiego, starosta Mariusz Bieniek
ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe dla miast i gmin

Wyszogród i Gąbin oraz gmin: Mała Wieś, Bodzanów, Słupno,
Słubice i Nowy Duninów. Pogotowie obowiązuje od 28 lutego
2017 r. od godziny 8 rano do odwołania – informuje starostwo
powiatowe w Płocku.
Wisła przekroczyła stan ostrzegawczy w Wyszogrodzie – we
wtorek o godz. 7 rano wodowskaz pokazał tam 506 cm (stan
ostrzegawczy to 500 cm, stan alarmowy – 550 cm). Niewiele
brakowało też do przekroczenia stanu ostrzegawczego w Kępie
Polskiej. O godz. 7 rano było tam 447 cm, a stan
ostrzegawczy dla tego miejsca wynosi 450 cm, stan alarmowy –
500 cm.
Jak tłumaczy Jan Jerzy Ryś, kierownik Biura Spraw Obronnych
i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Płocku,
tendencja jest wzrostowa, ale nie jest to stan dynamiczny. –
Średnio poziom wody w Wiśle na naszym terenie podnosi się o
centymetr na godzinę. Jest to spokojny wzrost spowodowany
m.in. spływem wód opadowo-roztopowych z górnej części zlewni
– zaznacza kierownik. Dodaje, że wzrost poziomu wody powyżej
stanu ostrzegawczego w rejonach Wyszogrodu i Kępy Polskiej
może się utrzymać do 1 marca, ale tak naprawdę trudno w tej
chwili mówić o prognozach na kolejne dni. Na razie sytuacja
nie wydaje się być groźna.
Niemniej, z powodu przekroczenia stanu ostrzegawczego w
naszym powiecie, konieczne było wprowadzenie pogotowia
przeciwpowodziowego. Burmistrzowie i wójtowie objętych nim
miast i gmin są zobowiązani do poinformowania ludności o
możliwości wystąpienia zagrożenia, dokonanie przeglądu
procedur, sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych, a w
razie
konieczności
–
uzupełnienie
ich.
Służby
przeciwpowodziowe gmin zobowiązane są do monitorowania
sytuacji na podległym terenie oraz informowania, co cztery
godziny od czasu ogłoszenia pogotowia, Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego o podjętych działaniach i rozwoju
sytuacji.

Fot. TVPInfo, TVNmeteo

Wraca posterunek Policji w
Staroźrebach!
Po wielu miesiącach starań starosty płockiego Mariusza
Bieńka i samorządu gminy Staroźreby z wójtem Józefem
Stradomskim na czele, jest decyzja o przywróceniu posterunku
Policji w Staroźrebach. – To nasz wspólny sukces, do którego
dążyliśmy z myślą o mieszkańcach – komentuje starosta
Mariusz Bieniek.
Reorganizacja sieci posterunków w całej Polsce rozpoczęła
się już kilka lat temu. Działania te od razu spotkały się ze
stanowczym sprzeciwem samorządów gminnych w Powiecie
Płockim, gdyż dotknąć miały również posterunki z naszego
terenu. M.in. za sprawą ówczesnego Starosty Płockiego, a
późniejszego posła na Sejm RP Piotra Zgorzelskiego, udało
się uratować niektóre jednostki (w Łącku, w Radzanowie).
Niestety, zlikwidowano posterunki w Staroźrebach, Słupnie i
Słubicach.
Starosta Mariusz Bieniek kilka miesięcy temu zwrócił się w
tej sprawie – w imieniu całego Zarządu Powiatu w Płocku – do
najwyższego organu decydującego w tych kwestiach. Napisał do
ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o
przywrócenie zlikwidowanych posterunków w gminach
Staroźreby, Słupno i Słubice. Uzasadniał, że władze tych
gmin do tej pory nie pogodziły się z podjętymi przed kilku
laty decyzjami i cały czas prowadzą działania, aby
posterunki wróciły na ich teren. Starosta argumentował, że

chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, którzy zostali
pozbawieni możliwości współpracy z lokalną Policją.
Z odpowiedzi Komendy
otwarcie posterunków w
chwilę nie znajduje
reaktywacji placówki
pozytywnie.

Głównej Policji wynika, że o ile
gminach Słupno i Słubice na obecną
uzasadnienia, o tyle propozycja
w Staroźrebach została oceniona

Jeśli chodzi o Słupno, to Policja tłumaczy, że siedziba
Komisariatu Policji w Płocku, który obsługuje teren gminy,
znajduje się w odległości 8 km, co nie powoduje utrudnień
dla mieszkańców. Poza tym na terenie gminy Słupno nie ma
pomieszczeń, w których mógłby się mieścić posterunek.
W przypadku gminy Słubice, która obsługiwana jest przez
Komisariat Policji w Gąbinie, Policja wyjaśnia, że
odtworzenie tam posterunku wiązałoby się ze zmianą struktur
Komisariatu, w wyniku czego spadłaby ranga jednostki. Poza
tym mieszkańcy w trakcie konsultacji nie zgłaszali wniosków
o przywrócenie posterunku (ci ze Słupna zresztą też nie), a
gmina nie ma lokalu na jego siedzibę.
Inaczej rzecz ma się, jeśli chodzi o gminę Staroźreby. KGP
przyznaje, że na terenie gminy nie funkcjonuje Punkt Przyjęć
Interesantów, siedziba posterunku w Bielsku, który obsługuje
teren gminy, znajduje się w odległości 23 km, a poza tym
sami mieszkańcy zgłaszali wnioski o utworzenie Punktu
Przyjęć Interesantów. W efekcie zarówno komendant miejski
Policji w Płocku, jak i komendant wojewódzki Policji z
siedzibą w Radomiu, pozytywnie ocenili propozycję
przywrócenia posterunku w Staroźrebach. W dodatku wójt gminy
Józef Stradomski zadeklarował, że w ciągu najbliższych
miesięcy wygospodaruje pomieszczenie na lokalizację
jednostki, a samorząd będzie partycypował w kosztach
utrzymania lokalu.
KGP podpowiada jednocześnie, że „w celu ułatwienia kontaktu

mieszkańców tych gmin [Słupno i Słubice] z Policją, możliwa
jest zmiana terminów funkcjonowania Punktów Przyjęć
Interesantów poprzez dostosowanie czasu ich działalności do
lokalnych potrzeb. Dodatkowo, z korzyścią dla mieszkańców,
może być propozycja pełnienia dyżuru przez policjanta służby
kryminalnej”. KGP proponuje, by szczegóły w tym zakresie
ostatecznie uzgodnić z KMP w Płocku.
Kwestia posterunków była jednym z tematów podczas ostatniego
posiedzenia Zarządu Powiatu w Płocku. Poza kwestią
posterunków, omawiany był także stan bezpieczeństwa na
terenie powiatu w 2016 r. Obydwa tematy ściśle się ze sobą
wiążą.
Przypomnijmy. Na terenie Powiatu Płockiego ziemskiego
funkcjonuje 6 posterunków Policji, które bezpośrednio
podlegają pod Komendę Miejską Policji w Płocku. Są to
posterunki w Bielsku, Bodzanowie, Brudzeniu Dużym, Drobinie,
Starej Białej oraz Wyszogrodzie. Dwa posterunki, w Łącku i w
Nowym Duninowie, są komórkami organizacyjnymi Komisariatu
Policji w Gąbinie, a posterunek w Radzanowie strukturalnie
wchodzi w skład Komisariatu Policji w Płocku, który
dodatkowo odpowiada za stan bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie gminy Słupno. Stan zatrudnienia w
Powiecie Płockim, na dzień 31 grudnia 2016 roku, wynosił 106
policjantów przy stanie 115 etatów.
W całym 2016 roku na terenie Powiatu Płockiego stwierdzono
ogółem 900 przestępstw, jest to mniej niż w 2015 roku, kiedy
było ich 1088. Z analizy danych statystycznych wynika, że
najpoważniejszym problemem na terenach wiejskich są
przestępstwa z kategorii kradzieży i kradzieży z włamaniem.
W ciągu 2016 r. na terenie całego powiatu doszło do 146
wypadków drogowych. We wszystkich rannych zostało 181 osób,
a śmierć poniosło 14 osób (w 2015 – 26 zabitych). W 2016 r.
zmniejszyła się też (o 22) liczba osób rannych, których w
2015 odnotowano 203. Główną przyczyną wypadków drogowych

jest niebezpieczna prędkość.
Przez teren Płocka i Powiatu Płockiego przebiegają 4 drogi
krajowe, 12 dróg wojewódzkich oraz drogi powiatowe, gminne,
w tym twarde i gruntowe. W 2016 r. ponad 1/3 ogólnej liczby
wypadków miała miejsce na drogach krajowych. Zmniejszyła się
natomiast liczba wypadków na drogach powiatowych, a
zwiększyła na drogach gminnych.
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