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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i pogodnych dni
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Niech ten szczególny okres będzie dla wszystkich
czasem wyjątkowym, spędzonym w gronie rodziny i przyjaciół.
Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Ratkowski

Wójt Gminy Gozdowo
Dariusz Kalkowski
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RADA GMINY

W okresie sprawozdawczym, tj. od 16.12.2011 r. do
15.03.2012 r. odbyły się dwie sesje Rady Gminy Gozdowo w
dniach: 28 grudnia i 3 lutego, na których radni podjęli 20
uchwał:
Uchwały z dnia 28 grudnia 2011 roku - 11 uchwał:
Nr 86/IX/11 zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy
Gozdowo na rok 2010.
! Nr 87/IX/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na
2012 rok.
! Nr 88/IX/11 w sprawie sprzedaży Bankowi
Spółdzielczemu w Sierpcu jako użytkownikowi
wieczystemu działek nr 112/19 i 435/3 w Gozdowie.
! Nr 89/IX/11 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych
komisji Rady Gminy Gozdowo na 2012 rok.
! Nr 90/IX/11 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gozdowie.
! Nr 91/IX/11 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu
działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie”.
! Nr 92/IX/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
! Nr 93/IX/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2011 – 2020.
! Nr 94//IX/11 zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy
Gozdowo na 2011 rok.
! Nr 95/IX/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2012–2020.
! Nr 96//IX/11 Budżetowa Gminy Gozdowo na 2012 rok.
!

Uchwały z 03 lutego 2012 roku - 9 uchwał:
Nr 97/X/12 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie za 2011 rok.
! Nr 98/X/12 w sprawie niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie Gminy Gozdowo na 2013 rok
środków stanowiących fundusz sołecki.
! Nr 99/X//12 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w
drodze bezprzetargowej nieruchomości nr 75/2 i 74/7
położonych w miejscowości Lelice.
! Nr 100/X/12 w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic
wiejskich na terenie gminy Gozdowo.
! Nr 101/X/12 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu.
! Nr 102/X/12 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na
realizację inwestycji pn. „Rozwój obszarów o szczególnym
znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców
miejscowości Gozdowo poprzez budowę boiska
sportowego wielofunkcyjnego”.
! Nr 103/X/12 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 63/VI/11
Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 czerwca 2011 roku w
sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rempinie zabudowanej
nieruchomości położonej w miejscowości Rempin.
! Nr 104/X/12 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2012 – 2020.
! Nr 105/X/12 zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy
Gozdowo na rok 2012.
!
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Z działalności Wójta Gminy
W okresie sprawozdawczym, tj. od 14.12.2011r. do
12.03.2012r. Wójt Gminy wydał 31 zarządzeń:
! Nr 91/2011 z dnia 14.12.2011r. w sprawie ustalenia
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo.
! Nr 92/2011 z dnia 19.12.2011r. w sprawie zasad zwrotu
kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich
rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania
do placówki umożliwiającej realizację obowiązku nauki w
przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub
opiekunów prawnych.
! Nr 93/2011 z dnia 22.12.2011r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 38/2009 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 17
czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia limitów
finansowych na służbowe rozmowy wykonywane z
telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu
Gminy w Gozdowie.
! Nr 94/2011 z dnia 22.12.2011r. w sprawie ustalenia
limitu finansowego na służbowe rozmowy telefoniczne
wykonywane z telefonów komórkowych przez Dyrektorów
Publicznych Szkół prowadzonych przez Gminę Gozdowo.
! Nr 95/2011 z dnia 27.12.2011r. w sprawie
wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Gozdowie”.
! Nr 96/2011 z dnia 27.12.2011r. w sprawie powołania
Gminnego Zespołu Interdyscyplinar nego ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
! Nr 97/2011 z dnia 27.12.2011r. w sprawie sprzedaży
Bankowi Spółdzielczemu w Sierpcu jako użytkownikowi
wieczystemu działek nr 112/19 i 435/3 w Gozdowie.
! Nr 98/2011 z dnia 28.12.2011r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 77/2011 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 24
sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
! Nr 99/2011 z dnia 29.12.2011r. w sprawie przyjęcia w
nieodpłatne użyczenie na okres 3 lat pomieszczeń dla
Ochotniczych Straży Pożarnych.
! Nr 100/2011 z dnia 29.12.2011r. w sprawie uchylenia
Zarządzenia 58 Wójta Gminy Gozdowo w sprawie
przekazania w nieodpłatne użytkowanie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Rempinie zabudowanej nieruchomości
położonej w miejscowości Rempin.
! Nr 1/2012 z dnia 03.01.2012r. w sprawie powołania
zespołu do spraw opracowania i wdrożenia „Regulaminu
udzielania zamówień publicznych” oraz „Regulaminu pracy
komisji socjalnej”.
! Nr 2/2012 z dnia 05.01.2012r. w sprawie powołania
zespołu powypadkowego.
! Nr 3/2012 z dnia 11.01.2012r. w sprawie wprowadzenia
„Regulaminu udzielania zamówień publicznych”.
! Nr 4/2012 z dnia 11.01.2012r. w sprawie wprowadzenia
„Regulaminu pracy komisji przetargowej”.
! Nr 5/2012 z dnia 11.01.2012r. w sprawie analizy
wydatków w 2011 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz
przyznania jednorazowego dodatku uzupełniającego.
! Nr 6/2012 z dnia 11.01.2012r. w sprawie powołania
stałej komisji przetargowej.

Str. 3

DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA I RADY GMINY
!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

Nr 7/2012 z dnia 11.01.2012r. w sprawie wyrażenia
zgody na wynajęcie lokalu socjalnego w Rempinie.
Nr 8/2012 z dnia 11.01.2012r. w sprawie wprowadzenia
„Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie
Gminy w Gozdowie”.
Nr 9/2012 z dnia 11.01.2012r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 19/2010 Wójta Gminy Gozdowo z dnia
31 marca 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie
Gminy w Gozdowie.
Nr 10/2012 z dnia 12.01.2012r. w sprawie wyznaczenia
pracownika do udzielania pierwszej pomocy,
wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów,
ewakuacji pracowników oraz wykonywania czynności z
zakresu ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy w
Gozdowie.
Nr 11/2012 z dnia 26.01.2012r. w sprawie wyznaczenia
w drodze bezprzetargowej nieruchomości nr 75/2 i 74/7
położonych w miejscowości Lelice.
Nr 12/2012 z dnia 27.01.2012r. w sprawie przedłożenia
sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę
Gozdowo.
Nr 13/2012 z dnia 01.02.2012r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
Nr 14/2012 z dnia 02.02.2012r. w sprawie ustalenia
har monogramu realizacji zadań publicznych
realizowanych w ramach Programu współpracy Gminy
Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.
Nr 15/2012 z dnia 03.02.2012r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla
budynku Urzędu Gminy w Gozdowie”.
Nr 16/2012 z dnia 20.02.2012r. w sprawie wyznaczenia
do oddania w najem lokali użytkowych położonych w
miejscowości Ostrowy na okres nie dłuższy niż 3 lata.
Nr 17/2012 z dnia 20.02.2012r. w sprawie wyznaczenia
do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w
miejscowości Lelice na okres nie dłuższy niż 3 lata.
Nr 18/2012 z dnia 21.02.2012r. w sprawie
upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gozdowie do podejmowania działań wobec
dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i
wydawania w tych sprawach decyzji.
Nr 19/2012 z dnia 21.02.2012r. w sprawie przekazania
w trwały zarząd działki nr 71 w Gozdowie.
Nr 20/2012 z dnia 01.03.2012r. w sprawie powołania
komisji do spraw oceny i wydzielenia dokumentacji
niearchiwalnej z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 roku.
Nr 21 z dnia 12.03.2012r. w sprawie przekazania
sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy,
sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek
za 2011r.

W okresie sprawozdawczym Wójt
w spotkaniach i uroczystościach:
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uczestniczył

Posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ w Urzędzie Gminy w
Gozdowie.
! Spotkaniu opłatkowym z pracownikami Urzędu Gminy w
!

!

!
!

Gozdowie i pracownikami podległych jednostek
organizacyjnych gminy.
Spotkaniu świąteczno-noworocznym w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy filia w Płocku.
Uroczystym przekazaniu radiowozu dla Policji w Gozdowie.
Posiedzeniu Prezydium Zarządu OSP RP w Urzędzie
Gminy w Gozdowie.
Spotkaniu noworocznym Związku Emerytów i Rencistów
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gozdowie.
Spotkaniu z zespołem technicznym w sprawie budowy
stawu i oświetlenia.
Spotkaniu z przedstawicielem mleczarni OSM Sierpc w
sprawie odbioru mleka od rolników z gminy Gozdowo.
Spotkaniu z przedstawicielem firmy EkoHetman w sprawie
zestawów solarnych.
XXI Hufcowym Sierpeckim Kolędowaniu organizowanym
przez Hufiec ZHP Sierpc im. Janusza Korczaka oraz Krąg
Przyjaciół Sierpeckiego Harcerstwa w sali konferencyjnej
Kasztelan Browar Sierpc S. A.
Spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.
Odprawie rocznej z udziałem Mazowieckiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu w Komendzie
Powiatowej Policji w Sierpcu.
Posiedzeniu Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży
Pożarnych w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Gozdowie.
Spotkaniu z Kołem Gospodyń Wiejskich w Cetlinie.
Podpisaniu umowy z Komunikacją Miejską w Płocku,
dotyczącej transportu zbiorowego na terenie Gminy
Gozdowo.
Uroczystości otwarcia wyremontowanego I odcinka
Oddziału Ginekologicznego Szpitala SPZZOZ w Sierpcu.
Podpisaniu umowy dotyczącej dofinansowania budowy
boiska sportowego, wielofunkcyjnego w Gozdowie.
Spotkaniu Noworocznym organizowanym przez
Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Sierpcu oraz
Powiatową Izbę Rolniczą w Sierpcu w Muzeum Wsi
Mazowieckiej – Skansen w Sierpcu.
Walnym Zebraniu Spółki Wodnej w Gozdowie w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gozdowie.
Posiedzeniu Zarządu LEADER w Sierpcu.
Spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w sprawie
organizacji staży i prac interwencyjnych dla osób
bezrobotnych w 2012 roku.
Gminnym konkursie wiedzy pożarniczej w Publicznym
Gimnazjum w Gozdowie.
Spotkaniu negocjacyjnym z przedstawicielami Zakładu
Energetycznego w sprawie konserwacji oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Gozdowo.
Uroczystej zbiórce poświęconej Januszowi Korczakowi w
Szkole Podstawowej w Lelicach.
Spotkaniu z mieszkańcami z terenu Gminy Gozdowo
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo.
O b r a d a c h Wa l n e g o Z g r o m a d z e n i a C z ł o n k ó w
Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych Nasze
Ostrowy w Szkole Podstawowej w Ostrowach.
Spotkaniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie
planowanych inwestycji w 2012 roku.
Posiedzeniu Kapituły Plebiscytu „Sportowiec Ziemi
Sierpeckiej 2011” w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Sierpcu.
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Uroczystości „Międzynarodowego Dnia Kobiet”
zorganizowanej przez Gminny Związek Rolników, Kółek i
Organizacji Rolniczych w Gozdowie.
Spotkaniu Wojewody Mazowieckiego z przedstawicielami
jednostek samorządu terytorialnego dotyczącym
współdziałania administracji samorządowej z administracją
rządową w terenie.
Wizycie u jubilatki - Pani Stanisławy Jankowskiej
w Lelicach z okazji 100-letnich urodzin.
Uroczystości podsumowania Plebiscytu „Sportowiec
Ziemi Sierpeckiej 2011” w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu.
XXI Hufcowym Przeglądzie Działalności Artystycznej

PODSUMOWANIE ROKU 2011 WÓJTA
GMINY GOZDOWO
Szanowni Państwo,
Rozpoczęliśmy kolejny 2012 rok, zazwyczaj na początku
roku zadajemy sobie pytania: Jaki był miniony rok? Co udało
się osiągnąć? Co nam przyniesie nowy rok?
Rok 2011 był bardzo udany dla naszej gminy i mamy
wiele powodów do zadowolenia. Gmina rozwija się.
Ukończono i rozpoczęto szereg inwestycji, które wpłynęły na
wizerunek gminy i nierozerwalnie wiązały z możliwością
pozyskania funduszy unijnych i krajowych. Był to rok
wytężonej pracy, co w efekcie zaowocowało wieloma
sukcesami.
Wierzę, że kontynuacja rozwoju gminy Gozdowo w dużej
mierze spełnia Państwa oczekiwania. Postaram się w skrócie
przedstawić Państwu najważniejsze fakty i wydarzenia 2011
roku.
Inwestycje zrealizowane w 2011 r.
W 2011r. przeprowadziliśmy remont i przebudowę
ponad 5 km dróg gminnych i powiatowych, których łączny
koszt wyniósł niemal 790 tys.
Został wykonany remont drogi w miejscowości
Bombalice na odcinku długości 2 038 mb. Inwestycja
zrealizowana była w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Wartość projektu
wyniosła 292,21 tys., a dofinansowanie 137,66 tys.
Przeprowadziliśmy przebudowę drogi w miejscowości
Bronoszewice na długości 605 mb. Na realizację zadania
udało się pozyskać dotację w wys. 58 tys. zł ze środków z
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Na mocy porozumień ze Starostwem Powiatowym w
Sierpcu zostały również przebudowane dwie drogi
powiatowe o łącznej długości 1 800 mb w miejscowościach
Białuty i Cetlin. Utwardzona została droga w
Węgrzynowie na długości 900 mb oraz pobudowany
chodnik w miejscowości Lelice na dł. ok. 220 mb. Udział
środków własnych gminy w tych przedsięwzięciach wyniósł
prawie 200 tys. zł.
Systematycznie przeprowadzano remonty dróg
gminnych asfaltowych i żwirowych oraz odbudowę rowów
przydrożnych. Koszt tych zadań pochłonął blisko 100 tys. zł z
budżetu gminy.
Cały czas realizujemy zadania polegające na atrakcyjnym
kształtowaniu przestrzeni publicznej. Chcemy, aby w każdej
większej miejscowości znalazła się zagospodarowana
rekreacyjnie przestrzeń, przeznaczona do spędzania czasu
przez mieszkańców oraz społecznej integracji.
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Zuchów i Harcerzy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w
Gójsku.
Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sierpcu.
Konkursie recytatorskim szkół z terenu powiatu
sierpeckiego.
10 zebraniach sprawozdawczych Ochotniczych Straży
Pożarnych RP na terenie gminy Gozdowo za 2011r. w
okresie od 27.01.2012r. do 18.02.2012r.
31 zebraniach sołeckich w okresie od 15.12.2011r. do
07.03.2012r.
Ewa Kolankiewicz, Mariola Zdanowska

Dużym krokiem w tym kierunku była realizacja
przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu stawu i
kablowym oświetleniu ulicznym przy ul. Krystyna Gozdawy
oraz przebudowa i rozbudowa sceny koncertowej w
gozdowskim parku. Przedsięwzięcie realizowane jest w
ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla
operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013.
Kluczowe cele operacji to:
! Kształtowanie wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności
turystyczno-rekreacyjnej wsi Gozdowo
! Integracja społeczna i aktywizacja mieszkańców
wynikające z możliwości uczestniczenia w imprezach
organizowanych na scenie w parku oraz skorzystania z
walorów zagospodarowanego stawu
Na chwilę obecną zrealizowaliśmy I etap inwestycji,
związany z zagospodarowaniem stawu, który został
rozliczony przez Urząd Marszałkowski. Niebawem
rozpoczniemy prace związane z II etapem, które zakończą się
w lipcu 2012r. Koszt całkowity zadania wyniesie niemal 440
tys. zł, natomiast dofinansowaniem objętych zostanie 75%
kosztów kwalifikowanych.
W minionym roku zakończyliśmy priorytetowe inwestycje
infrastrukturalne: budowę kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Rękawczyn II i III etap oraz budowę sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z
przepompowniami ścieków oraz przyłączami w
miejscowościach Bonisław, Zbójno i Lelice. W Rękawczynie
w ramach projektu do sieci kanalizacyjnej zostały podłączone
33 posesje. Koszt całkowity wyniósł 465,92 tys. zł, na
realizację inwestycji Gmina Gozdowo pozyskała dotację w
wysokości 208,37 tys. z WFOŚiGW. Drugi projekt to
kontynuacja rozbudowy sieci, której baza znajduje się w
Lelicach. Na jego realizację Gmina pozyskała dofinansowanie
ze środków UE w ramach działania „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej” programu PROW 20072013 w wysokości 1 995 840,00 zł, wartość zadania
wyniosła blisko 3,5 mln zł. W ramach projektu do sieci
kanalizacji sanitarnej zostały podłączone 62 posesje.
Przedsięwzięcia przyczyniły się do poprawy warunków życia
mieszkańców oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Z
pewnością przyciągną inwestorów i rozwiną koniunkturę
budowlaną oraz gospodarczą. Istotnym aspektem jest
również zapobieganie dewastacji środowiska naturalnego.
W 2011r. pozytywnie rozliczone zostały wnioski o
dofinansowanie ze środków UE w ramach programu PROW
2007-2013 działanie „Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju” dla małych projektów na zadania: „Rewitalizacja
więzi społecznych, wzbogacenie oferty turystycznej oraz
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ochrona dziedzictwa kulturowego rejonu wsi Ostrowy
poprzez przebudowę przestrzeni publicznej” i „Organizacja i
promocja V Międzypowiatowego Przeglądu Orkiestr
Ochotniczych Straży Pożarnych, Gozdowo 2010”.
Duża liczba napływających wniosków właścicieli
nieruchomości oraz zmieniająca się sytuacja uwarunkowań
zewnętrznych na gospodarkę przestrzenną spowodowała, że
jesteśmy w trakcie opracowania projektu zmian studium
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzeni publicznej
gminy Gozdowo oraz Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego wybranych terenów
gminy.
Chciałbym podziękować Wszystkim Mieszkańcom za
uczestnictwo w zebraniach sołeckich. Dziękuję za troskę o
nasze najbliższe otoczenie oraz spostrzeżenia dotyczące
funkcjonowania poszczególnych sołectw. Spotkania
stwarzają okazję do bieżącego monitorowania wydarzeń i
usuwania problemów.
Jednym z tematów poruszanych podczas zebrań było
wdrożenie nowej „ustawy śmieciowej”. Bardziej szczegółowe
informacje dotyczące ustawy znajdziecie Państwo w artykule
w tym wydaniu „Słowa Gozdowa”.
Bezpieczeństwo publiczne
Cały czas dbamy o stałe podnoszenie sprawności i
doposażenie w sprzęt pożarniczy jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych, szczególnie tych biorących udział w
działaniach bojowych.
Ochotnicza Straż Pożarna w Lelicach w ubiegłym roku
otrzymała dwie motopompy, które zostały zakupione w
ramach Samorządowego Programu Wsparcia OSP (kwota
pozyskanej dotacji: 7 tys.). Natomiast druhowie z Kurowa
zostali wyposażeni w mundury strażackie, które zostały
zakupione przy udziale środków z Funduszu Prewencyjnego
PZU SA w wysokości 2,2 tys. zł.
Ponadto, w ubiegłym roku na działania prewencyjne
wszystkich jednostek OSP przeznaczyliśmy z budżetu gminy
kwotę w wysokości 132 tys. zł.
W lipcu na boisku w Lelicach odbyły się zawody
szkoleniowo-pożarnicze. W rywalizacji brało udział 8
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy
Gozdowo. Na uwagę zasługuje fakt, że poza konkursem
wystartowały dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Dziewcząt i Chłopców, obie z Gozdowa. Wszystkim
druhnom i druhom dziękuję za udział w zawodach, do których
przygotowanie wiązało się z wyczerpującymi treningami.
Mam nadzieję, że postawa strażaków zachęci młodych ludzi
do wstępowania w szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych.
Aktywnie działa Straż Gminna w Gozdowie, do jej
priorytetowych zadań należy ochrona porządku w miejscach
publicznych, czuwanie nad przebiegiem imprez,
patrolowanie miejsc zagrożonych przestępczością, kontrola
utrzymania ładu i czystości, sprawdzanie wykonywania zadań
oraz obowiązków przez administratorów i gospodarzy
domów. Dostrzegamy efekty funkcjonowania straży. Przede
wszystkim czujemy się bezpieczniej i pewniej w miejscach
publicznych. Znacząco wzrosła liczba umów na odbiór
odpadów komunalnych, opróżnianie zbior ników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Nasze
najbliższe otoczenie jest coraz bardziej czyste i przyjazne.
Funkcjonariusze straży patrolują teren naszej gminy również
z Policją, co jest związane z potrzebą zapewnienia
mieszkańcom szybkiej i skutecznej reakcji na zaistniałe
zagrożenie. Współpraca mundurowych jest jednym z działań
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zapobiegających przestępczości.
W 2011r. miała miejsce reorganizacja lokalnych
posterunków policji. Obecnie funkcjonujący posterunek w
Gozdowie swoim zasięgiem obejmuje gminę Gozdowo i
Mochowo. Funkcję kierownika pełni asp. szt. Jarosław
Cichocki, który do tej pory pełnił tę funkcję w Mochowie.
W miarę możliwości samorząd wspiera działalność
gozdowskiej policji, gmina Gozdowo współfinansowała nowy
radiowóz marki Hyundai i30, który jest na wyposażeniu
posterunku policji. Auto zostało uroczyście przekazane
podczas grudniowej sesji Rady Gminy w Gozdowie.
Radiowóz będzie służył policjantom podczas wykonywania
codziennych obowiązków na terenie gminy Gozdowo, jest
również wyrazem troski samorządowców o bezpieczeństwo
mieszkańców.
Oświata, opieka społeczna
Prawdziwą siłą szkół są uczniowie i ich sukcesy. To dla nich
warto starać się w inwestowanie w rozwój i wykształcenie.
Corocznie gminni prymusi otrzymują stypendia za bardzo
dobre wyniki w nauce oraz zaangażowanie w działalność
szkolną i pozaszkolną. Ponadto uczniowie korzystają ze
stypendium o charakterze socjalnym, w ramach pomocy
dzieci uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych oraz
otrzymują zasiłki na zakup podręczników i przyborów
niezbędnych do nauki.
W ubiegłym roku szkolnym gmina realizowała projekty z
udziałem środków zewnętrznych, dzięki którym uczniowie
mieli możliwość wyrównywania szans edukacyjnych,
nabywania dodatkowych umiejętności i rozwijania swoich
zainteresowań w różnych dziedzinach wiedzy:
! „Zagrajmy o sukces” – projekt zrealizowany od września
2010 roku do listopada 2011r. w Publicznym Gimnazjum.
Uczestniczyło w nim 40 uczniów, którzy poprzez
dodatkowe zajęcia wzbogacali wiedzę, uczyli się jak
przeciwdziałać zjawiskom przemocy i agresji oraz jak
właściwie spędzać czas wolny. Łączna kwota
dofinansowania z UE przedsięwzięcia wyniosła 40 tys. zł.
! „Postaw na matematykę” – projekt zrealizowany w
Szkole Podstawowej w Gozdowie od marca do czerwca
2011 roku. Wzięło w nim udział 40 uczniów, którzy
wyrównywali szanse edukacyjne poprzez trening pamięci i
analitycznego myślenia oraz umiejętność samodzielnego
uczenia się i zapamiętywania. Łączna kwota jego realizacji
wyniosła 48,7 tys. zł (całość sfinansowana ze środków UE).
! „Wszystkie dzieci nasze są” – projekt realizowany w
terminie: 01.01.2011 – 31.10.2013 w Publicznym
Przedszkolu w Gozdowie na kwotę 992,52 tys. zł.
Uczestniczy w nim 30 dzieci w wieku 3 – 5 lat z terenu
naszej gminy. Jego celem ogólnym jest zmniejszenie
nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej oraz
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.
! „Odkrywcy Ameryki 2011” – projekt realizowany w
Szkole Podstawowej w Ostrowach w okresie od 01.06 do
22.08.2011 r., a finansowany ze środków Polsko –
Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach tego
przedsięwzięcia 36 uczniów uczestniczyło w zajęciach
anglojęzycznych i wycieczkach tematycznych. Ogólny koszt
projektu wyniósł 11,6 tys. zł.
W 2011 roku złożone zostały kolejne wnioski o
dofinansowanie, które są na etapie oceny. Już od września
rozpoczniemy realizację projektu pn.„Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-II szkół
podstawowych w gminie Gozdowo”.
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We wszystkich placówkach szkolnych prowadzone jest
dożywianie. Posiłki dla najuboższych są w pełni finansowane
ze środków GOPS. W Publicznym Przedszkolu serwowane
jest dzieciom całodzienne wyżywienie. Uczniowie mają
zagwarantowany bezpłatny przejazd na pływalnię i
dofinansowany wstęp. Na tym nie kończy się włożony wkład
w czynne propagowanie sportu. Na funkcjonowanie klubów
sportowych w 2011r. z budżetu gminy przeznaczyliśmy
kwotę w wysokości 75 tys. zł.
W ubiegłym roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
po raz pierwszy realizował projekt systemowy pt. „Pokaż na
co Cię stać – Program aktywnej integracji w Gminie
Gozdowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Jego głównym celem było rozwijanie aktywnych
form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich
osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W
projekcie wzięło udział 6 osób (5 kobiet i 1 mężczyzna, w tym
2 osoby legitymujące się orzeczeniem o
niepełnosprawności). Całkowity budżet projektu wyniósł
88,5 tys. zł, z czego 9,29 tys. zł to udział własny Gminy.
GOPS w Gozdowie, w miarę posiadanych środków, nadal
będzie rozwijał zakres usług określonych w ustawie o pomocy
społecznej, zabezpieczając środki na potrzeby najuboższej
części społeczeństwa. Ponadto realizacja zadań GOPS nadal
będzie zmierzać do:
! aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych,
! edukacji osób i rodzin borykających się z problemami
wychowawczymi,
! opieki nad osobami starszymi, długotrwale chorymi oraz
niepełnosprawnymi,
! poradnictwa socjalnego, prawnego, pedagogicznego,
psychologicznego itp.
Plany inwestycyjne
Dzisiaj priorytetem jest rozliczenie i zakończenie trwających
inwestycji. Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie inwestycji ze
środków zewnętrznych. Rok 2012 poświęcamy na
pozyskanie pozostałych kwot dotacji oraz przygotowanie
tych dokumentacji projektowych, które będą w niedalekiej
przyszłości realizowane. Z własnych środków lokalny
samorząd nie jest w stanie prowadzić dużych inwestycji, na
które rocznie możemy przeznaczyć zaledwie 1,5 mln złotych.
Dlatego nacisk na szukanie pozabudżetowych możliwości
finansowania rozwoju gminy Gozdowo jest uzasadniony.
Plany dotyczące modernizacji gminnej infrastruktury
drogowej:
! W roku 2012 oraz latach następnych na zasadzie
porozumień z Mazowieckim Zarządem Dróg
Wojewódzkich planujemy realizację następujących
przedsięwzięć związanych z drogą wojewódzką nr 560
(przebiegająca przez centrum Lelic):
- w 2009r. zmodernizowany został 1,5 km odcinek
pomiędzy miejscowościami Bonisław – Lelice. W 2012r.
planowana jest przebudowa odcinka Zbójno-parking
leśny, w dalszej kolejności nastąpi przebudowa na odcinku
Lelice-Zbójno. Ponadto prowadzimy rozmowy z
Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie
przebudowy drogi w samej miejscowości Lelice. W celu
zrealizowania zadania Gmina poniesie koszty związane z
opracowaniem dokumentacji technicznej.
- zmierzając do zapewnienia mieszkańcom jak
najbezpieczniejszych warunków poruszania się wzdłuż
drogi wojewódzkiej, opracowaliśmy dokumentację
techniczną na budowę chodnika. I etapem jest odcinek od
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Pana Kosińskiego do kaplicy, jego realizacja przewidziana
jest na 2012 rok. II etapem jest odcinek od stacji paliw do
Zbójna. Obecnie czekamy na uzyskanie stosownych
pozwoleń oraz zawarcie porozumienia z MZDW na
realizację przedsięwzięcia.
!· W roku 2012 planujemy wspólne wykonanie z Zarządem
Dróg Powiatowych w Sierpcu następujących przedsięwzięć
na drogach powiatowych:
- położenie nawierzchni bitumicznej na drodze relacji
Lelice-Białuty na odcinku prowadzącym przez las. To
będzie już ostatni etap, położenie asfaltu na tym fragmencie
spowoduje komfortowe połączenie Lelic z Gozdowem.
- remont drogi relacji Piaski Gozdowo na odcinku ul.
Sosnowa – budynek banku wraz z remontem chodnika i
budową zatoczki autobusowej. Wskazana droga biegnie
przez centrum Gozdowa, wieloletnia eksploatacja
przyczyniła się do jej zniszczenia. Remont spowoduje
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wpłynie
na estetykę miejscowości.
- przygotowanie do położenia nawierzchni asfaltowej
(utwardzenie) drogi relacji Kowalewo PodborneWęgrzynowo na odcinku do żwirowni.
!· W planach remontowych dróg gminnych przewidziano na
2012r. położenie nawierzchni utwardzonej na drodze
gminnej w m. Golejewo oraz drodze relacji Kolczyn –
Dzięgielewo, którą przejęliśmy od powiatu.
W dalszym ciągu czynimy starania o pozyskanie
dofinansowania na inwestycje związane z ochroną
środowiska oraz infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. W
ubiegłym roku złożyliśmy wnioski w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
objętego PROW na lata 2007-2013 na: „Zakup samochodu
do wywozu odpadów komunalnych wraz z kontenerami” oraz
„Remont i rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z remontem
i budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdowo”.
Samochód będzie przystosowany do zbiórki i transportu
odpadów „workową” metodą segregacji do kontenerów.
Natomiast w ramach realizacji drugiego projektu planowane
są działania: remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m.
Gozdowo, remont głównego kolektora kanalizacji ścieków
sanitarnych odprowadzającego ścieki z osiedla w Gozdowie
do oczyszczalni (ul. Płocka, Strażacka i Łąkowa), budowa
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (ul. Strażacka) i budowa
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami (ul. Leśna).
Szacunkowa wartość obu przedsięwzięć wynosi niemal
2,5 mln zł, zaś wnioskowana kwota pomocy to 1,5 mln zł.
Obecnie projekty są na etapie oceny przez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie i
będą realizowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków
oraz zakwalifikowaniu do dofinansowania.
W tym roku zrealizowane zostaną inwestycje szczególnie
istotne dla osób, którym bliski sercu jest sportowy tryb życia
oraz pasjonatów piłki nożnej. Rozpoczęliśmy prace związane
z budową boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym
Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Gozdowie. Na obiekt
złożą się dwie części. W mniejszej powstanie samodzielny kort
tenisowy, zaś w większej znajdą się boiska do: piłki nożnej,
piłki ręcznej, koszykówki, dwa do siatkówki oraz kort
tenisowy. Inwestycja będzie realizowana w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013, umowa
przyznania pomocy została zawarta w dniu 24 stycznia
2012r. Już od sierpnia będzie możliwość skorzystania z
walorów nowego obiektu. Koszt całego przedsięwzięcia
wyniesie 587 183,76 zł, zaś dofinansowanie obejmie 75%
kosztów kwalifikowanych.
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Ponadto planujemy wykonanie sportowo-rekreacyjnego
zagospodarowania terenu przy boisku do piłki nożnej w
pobliżu parku zabytkowego w Gozdowie. Przy boisku
zamontowane zostaną piłkochwyty oraz wiaty stadionowe
sześcio osobowe dla kibiców. W bezpiecznej odległości
powstanie również grillownik w postaci kręgu
paleniskowego, wykonany z kamienia polnego, który będzie
otoczony przenośnymi ławkami. Na realizację zadania został
złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach
programu PROW 2007-2013 działanie „Wdrażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju” dla małych projektów.
Mam nadzieję, że w/w przedsięwzięcia przyczynią się do
promowania i rozwijania wśród mieszkańców wielu dyscyplin
sportowych. Ponadto umożliwią aktywne spędzanie czasu
wolnego oraz zmotywują do dbałości o kondycję fizyczną. Z
pewnością przyczynią się do rozwoju młodych talentów
piłkarskich.
Cały czas staramy się o rozwój infrastruktury społecznej w
naszej gminie, nawet w małych miejscowościach. Na zadania
polegające na modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w
Rempinie oraz remoncie budynku wiejskiego w Golejewie
złożyliśmy wnioski o dofinansowanie w ramach programu
PROW 2007-2013 działania Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju dla małych projektów oraz odpowiadającym
warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”. Termin realizacji zadań zależy od
oceny wniosków i zakwalifikowaniu do dofinansowania przez
Urząd Marszałkowski. Świetlice wiejskie to jedyne miejsce, w
których mogą spotkać się mieszkańcy. Inwestycje wpłyną nie
tylko na poprawę estetyki miejscowości, ale również
spowodują integrację i wzmocnienie więzi międzyludzkich.
Wykorzystanie naturalnych atutów obu wsi wpłynie na
zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz rozwój życia
kulturalno-społecznego.
Bardzo się cieszę z każdej inicjatywy na rzecz odnowy
budynków wiejskich. W tym roku będziemy dalej wspierać
pomocą mieszkańców Cetlina w pracach remontowych
budynku. Mam nadzieję, że przy Państwa zaangażowaniu
uda nam się poprawić stan takich obiektów również w innych
sołectwach.
Wydarzenia i uroczystości
Zamierzeniem organizowanych uroczystości oraz
wszelkich wydarzeń na terenie gminy jest spełnienie Państwa
oczekiwań. Każdą uroczystość traktujemy wyjątkowo, z
wielką dbałością o szczegóły. W dzisiejszych czasach to
jedyne i niepowtarzalne chwile, kiedy możemy spotkać
sąsiadów i miło spędzić czas.
W kwietniu, w kościele parafialnym w Bonisławiu, na
okoliczność pierwszej rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem
oraz przygotowania do beatyfikacji Jana Pawła II został
zaprezentowany program słowno-muzyczny pt. „Miłość do
Boga i Ojczyzny”. To refleksyjne spotkanie zgromadziło
rzeszę publiczności i zostało zorganizowane wspólnie z
proboszczem parafii Bonisław –ks. Franciszkiem Kuciem.
W maju już po raz kolejny odbyła się uroczystość
„Zamyślenia Rodaków w hołdzie Ojcu Świętemu – Janowi
Pawłowi II”. Za jej efektowny przebieg otrzymaliśmy wiele
słów uznania. Do splendoru ceremonii przyczyniła się
widowiskowa defilada kompanii honorowej SPPP z Płocka,
sztandaru honorowego KPP z Sierpca oraz pocztów OSP i
szkół. Zeszłoroczna uroczystość była szczególnie ważna z
uwagi na oddanie hołdu już błogosławionemu Janowi
Pawłowi II.
W gminnym kalendarzu imprez na dobre zagościł
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organizowany w dniu dziecka Maraton Trzeźwości. W tym
roku impreza odbyła się po raz piętnasty.
Na uwagę zasługuje fakt, że w czerwcu podczas XXI
Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr OSP RP w Krynicy
Zdroju nasza Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Gozdowie
zajęła II miejsce w pokazie musztry paradnej i świetnie
zaprezentowała się w koncercie konkursowym. To wielki
sukces i prestiż. Chciałbym jeszcze raz podziękować
wszystkim muzykom oraz Kapelmistrzowi – p. Edwardowi
Wielgóckiemu za zaangażowanie, wytrwałość i konsekwencję
w działaniu. Nasza gminna perełka, bo tak właśnie nazywana
jest orkiestra, przyczynia się do kreowania pozytywnego
wizerunku całej gminy.
Wielu miłych wrażeń dostarczyły również dożynki
organizowane w Rempinie, Lelicach i Gozdowie. We
wszystkich miejscowościach spotkały się z dużym
zainteresowaniem wśród uczestników, Wszystkim Państwu
dziękuję za przybycie. W tym roku po raz drugi podczas
dożynek w Lelicach i Gozdowie odbył się konkurs na
„Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”, którego celem było
kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych i
ciągle żywych tradycji regionalnych oraz najciekawszych
dziedzin plastyki ludowej. Dziękuję wykonawcom
zgłoszonych do konkursu wieńców za trud włożony w ich
wykonanie. Dzięki Waszej pracy rozbudzamy w młodym
pokoleniu zainteresowanie dziedzictwem narodowym i
twórczością ludową.
Korzystając z okazji, gorąco zapraszam Wszystkich
Państwa na tegoroczne dożynki, które odbędą się 19 sierpnia
w Lelicach i 26 sierpnia w Gozdowie. Dożynki w Gozdowie
będą miały szczególny charakter, ponieważ po raz pierwszy
na terenie naszej gminy odbędą się jako dożynki powiatowe.
Planujemy mnóstwo atrakcji i niespodzianek.
We wrześniu na zakończenie lata przy Szkole
Podstawowej w Ostrowach odbyła się impreza plenerowa,
która była ostatnim akcentem wakacyjnego wypoczynku i
pożegnaniem lata. Podczas uroczystości była okazja oddania
od użytku i poświęcenia nowego boiska.
W październiku odbyło się podsumowanie XIII edycji
konkursu „Piękna, funkcjonalna i bezpieczna zagroda”. W
tym roku do konkursu przystąpiło 6 właścicieli gospodarstw
rolnych i 2 właścicieli działek zagrodowych. Latem komisja
oceniała nie tylko urokliwe zieleńce, ale również utrzymanie
porządku i bezpieczeństwa w gospodarstwach. Zachęcam
Wszystkich Państwa do uczestnictwa w konkursie, zgłoszenia
do kolejnej edycji już wkrótce.
11 listopada obchodziliśmy 93. rocznicę odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Już po raz kolejny spotkaliśmy się na
uroczystościach patriotycznych w kościele pw.
Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Bonisławiu.
Przedstawiłem Państwu najważniejsze wydarzenia
2011r., podczas którego towarzyszyło nam wiele pracy na
rzecz rozwoju naszej małej Ojczyzny. Mam również nadzieję,
że tym z Państwa, którzy uczestniczyli w uroczystościach, w
pamięci zapisały się miłe wspomnienia i pozytywne emocje.
Wszystkie wymienione dokonania minionego roku zostały
zrealizowane z Państwa udziałem i zrozumieniem, z pomocą
Współpracowników. Wszystkim serdecznie dziękuję.
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REALIZACJA PROJEKTU
„POKAŻ NA CO CIĘ STAĆ PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI
W GMINIE GOZDOWO”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdowie w
roku 2011 po raz pierwszy realizował projekt
„Pokaż na co Cię stać – Program aktywnej integracji
w Gminie Gozdowo” w ra mach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem
projektu było rozwijanie aktywnych form integracji
społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom
zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Problem wykluczenia dotyczy przede wszystkim osób
bezrobotnych, w tym długotrwale, osób niepełnosprawnych
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, którzy
postrzegani są w sposób stereotypowy przez pracodawców i
otoczenie społeczne jako pracownicy mniej dyspozycyjni
oraz mniej mobilni zawodowo. Wobec tych osób zostały
zastosowane instrumenty aktywnej integracji, mające na celu
przywrócenie możliwości zatrudnienia oraz wyeliminowanie
przeszkód napotykanych przez te osoby i ich rodziny w
procesie dostępu do praw i usług społecznych.
W obszarze programu podjęto następujące kroki:
> w ramach działań aktywnej integracji zosta ły
przeprowadzone spotkania uczestników projektu z
pracownikiem socjalnym, psychologiem, doradcą
zawodowym,
> następnym etapem było wytyczenie ścieżki kariery
zawodowej i zaproponowanie szkolenia w celu
podniesienia kwalifikacji zawodowych (szkolenia
przyuczające do wykonywania konkretnego zawodu,
zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników)
> dofinansowano różne formy rehabilitacji zdrowotnej,
przede wszystkim wizyty lekarskie uczestników oraz
otoczenia/najbliższej rodziny.

Uczestniczki projektu na kursie w zakładzie kosmetycznym

Każdy z uczestników został objęty wsparciem:
pracownika socjalnego, który dbał o poprawę
funkcjonowania uczestników w środowisku społecznym,
radził, wyszukiwał rozwiązania,
! psychologa, który podczas rozmów indywidualnych i
warsztatów grupowych starał się zdiagnozować problemy
uczestnika oraz udzielał porad,
! doradcy zawodowego, który organizował spotkania
indywidualne oraz grupowe, w których uczestnik pracował
nad własnym rozwojem: pewnością siebie, organizacją
własnego czasu, wyznaczeniem właściwych celów
życiowych i zawodowych.
W ramach tegorocznego projektu przeprowadzono
następujące kursy/szkolenia zawodowe:
!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fryzjer – 2 osoby
Kosmetyczka – 2 osoby
Kucharz – 2 osoby
Księgowość komputerowa – 1 osoba
Podstawowa obsługa komputera – 1 osoba
Obsługa kasy fiskalnej – 2 osoby
ABC zarządzania gospodarstwem i budżetem domowym –
zorganizowane dla wszystkich uczestników projektu

Na zakończenie projektu w dniu 16 grudnia 2011r. odbyło się
podsumowujące spotkanie integracyjne. Wójt Gminy
Gozdowo - p. D. Kalkowski, Kierownik Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu - p. A. Gorczyca,
Przewodniczący Rady Gminy - p. G. Ratkowski oraz
kierownik i koordynator projektu kierowali w stronę
uczestników gratulacje z tytułu udziału w projekcie oraz
przekazali dyplomy i zestawy promocyjne.

Wręczenie dyplomów uczestnikom projektu

Na terenie urzędu został dodatkowo zorganizowany
punkt informacyjny dla petentów pomocy społecznej, z
dostępem do komputera podłączonego do sieci Internet,
celem ułatwienia dostępu do informacji na temat ofert pracy,
szkoleń, imprez integracyjnych itp. oraz utworzono
biblioteczkę z literaturą o tematyce specjalistycznej.
Całkowity budżet projektu zrealizowanego w 2011 roku
opiewał na kwotę 88.500 zł, z czego 9.292,50zł. to udział
własny Gminy.
Do projektu zostało zakwalifikowanych 6 osób, w tym 5
kobiet i 1 mężczyzna (2 osoby legitymujące się orzeczeniem o
niepełnosprawności).

S³owo Gozdowa Nr 1/2012 (48)

Podsumowanie projektu

Str. 9

WYDARZENIA

Występ uczniów z Publicznego Gimnazjum w Gozdowie

W ramach doposażenia Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gozdowie zakupiono: urządzenie
wielofunkcyjne (drukarka, skaner, fax), komputer
stacjonarny, laptop, biurko oraz witrynę na książki.
Kadra projektu „Pokaż na co Cię stać – Program
aktywnej integracji w Gminie Gozdowo”:
1. Urszula Matusiak - Kierownik Projektu
2. Nina Meler – Koordynator
3. Monika Jankowska – Starszy pracownik socjalny
4. Renata Pajkowska - Starszy pracownik socjalny
5. Edyta Karczewska - Starszy pracownik socjalny
6. Maria Chrzanowska - Księgowa projektu
7. Agnieszka Sawicka - Psycholog
8. Martyna Pietrasiak - Doradca zawodowy
Nina Meler

PRZEKAZANIE RADIOWOZU
DLA POLICJI W GOZDOWIE
W dniu 28 grudnia 2011 roku odbyło się uroczyste
przekazanie nowego samochodu marki Hyundai i30
dla Posterunku Policji w Gozdowie. Oficjalnego
przekazania radiowozu dokonał Wójt Gminy
Gozdowo Dariusz Kalkowski, który na ręce
Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu
inspektora Grzegorza Żelasko, wręczył kluczyki do
samochodu.
Uroczystość miała miejsce na ostatniej w ubiegłym roku IX sesji Rady Gminy Gozdowo, która odbyła się w
Publicznym Gimnazjum w Gozdowie i połączona była ze
spotkaniem noworocznym. W sesji, oprócz radnych Gminy
Gozdowo, uczestniczyli również Sołtysi sołectw oraz
zaproszeni goście: Radny Powiatu Sierpeckiego p. Sylwester
Czajkowski, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gozdowie
p. Krzysztof Jóźwiak, kierownik Posterunku Policji w
Gozdowie p. Jarosław Cichocki, Komendant Powiatowy
Policji w Sierpcu p. Grzegorz Żelasko, Komendant Straży
Gminnej w Gozdowie p. Elżbieta Broniszewska, Prezes
Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych w Gozdowie p. Kazimierz Kędzierski.

Sołtysi podczas IX sesji Rady Gminy Gozdowo

statutu SPZOZ w Gozdowie i zatwierdzenia regulaminu Rady
Społecznej SPZOZ w Gozdowie, w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Izbie Wytrzeźwień w Płocku na poczet
pokrycia kosztów pobytu mieszkańców gminy Gozdowo, w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2012-2020.

Przekazanie kluczyków od radiowozu
Kierownikowi Posterunku Policji w Gozdowie

Radni podczas IX sesji Rady Gminy Gozdowo

Jednym z punktów obrad ostatniej sesji było uchwalenie
budżetu gminy na 2012 rok. Budżet został przyjęty
jednogłośnie przez 15 radnych, po stronie dochodów na
kwotę - 17.250.244 zł, po stronie wydatków na kwotę 17.378.459,00 zł. Radni przyjęli ponadto kilka ważnych
uchwał, m.in.: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2012 rok, w sprawie sprzedaży Bankowi Spółdzielczemu w
Sierpcu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Gozdowo, w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji
Rady Gminy Gozdowo na 2012 rok, w sprawie nadania

Str. 10

Ostatnia sesja starego roku była doskonałą okazją do
uroczystego przekazania nowego radiowozu,
współfinansowanego ze środków budżetowych Gminy dla
Posterunku Policji w Gozdowie. Kluczyki do nowego
Hyundaia i30 z rąk Wójta Gminy Gozdowo Dariusza
Kalkowskiego odebrał Komendant Powiatowy Policji w
Sierpcu inspektor Grzegorz Żelasko, który przekazał je z kolei
Kierownikowi Posterunku Policji w Gozdowie asp. szt.
Jaros ławowi Cichockiemu. Radiowóz będzie służył
policjantom podczas wykonywania codziennych obowiązków
na terenie gminy Gozdowo i jest wyrazem troski
samorządowców o bezpieczeństwo mieszkańców gminy.
Na zakończenie sesji przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Ratkowski złożył uczestnikom sesji życzenia
zdrowia, pomyślności oraz wszystkiego, co najlepsze w
nadchodzącym 2012 roku i po części oficjalnej zaprosił na
wspólny świąteczno-noworoczny poczęstunek.
Ewa Kolankiewicz
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WALNE ZGROMADZENIE
DELEGATÓW SPÓŁKI WODNEJ
Przystąpienie do Związku Spółek Wodnych w
Sierpcu, systematyczna konserwacja istniejących
urządzeń melioracyjnych oraz skuteczniejsze
egzekwowanie zaległości od dłużników to tylko
n i e k t ó r e t e m a t y p o r u s z o n e n a Wa l n y m
Zgromadzeniu Delegatów Spółki Wodnej w
Gozdowie w dniu 1 lutego 2012 roku.
Delegatów i zaproszonych gości, wśród których byli:
Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Wójt Gminy Gozdowo
Dariusz Kalkowski i Przewodniczący Rady Gminy Gozdowo
Grzegorz Ratkowski, przywitał Przewodniczący Zarządu
Spółki Kazimierz Kędzierski.
Do podstawowych zadań sp ółki wodnej należy
utrzymanie w sprawności urządzeń melioracji wodnych a w
szczególności rowów melioracyjnych i sieci drenarskiej. Jak
ważny jest ich stan, mogliśmy się przekonać podczas
zeszłorocznej deszczowej pierwszej połowy roku.
Na terenie Gminy Gozdowo siecią melioracyjną objęte
rowów
jest 4558 hektarów, zaś łączna długość
melioracyjnych to 160,5 km. Ograniczone środki finansowe,
wynikające zarówno z niskiej wysokości składki jak i
zaległości we wpłatach rolników sprawiają, że spółka jest w
stanie wykonać tylko 30% koniecznych napraw i
konserwacji. Większość robót wykonywana jest sposobem
gospodarczym, z wykorzystaniem posiadanego sprzętu i
pracowników sfinansowanych ze środków Powiatowego
Urzędu Pracy w Sierpcu. Dzięki dotacjom Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie, Starostwa Powiatowego w

Zebranie Spółki Wodnej

Delegaci na Walnym Zgromadzeniu Spółki Wodnej

Sierpcu, Urzędu Gminy w Gozdowie oraz Nadleśnictwa Płock
dodatkowo wykonano prace konserwacyjne na rowach
melioracyjnych o łącznej długości około 50 km.
Głos w dyskusji nad sprawozdaniem Zarządu Spółki zabrał
Starosta Sierpecki Jan Laskowski. Starosta zapewnił
zebranych, że w roku 2012 spółka może liczyć na wsparcie ze
strony Starostwa Powiatowego zar ówno poprzez
skierowanie pracowników finansowanych ze środków PUP w
Sierpcu, jak i poprzez udostępnienie do prac na urządzeniach
melioracyjnych koparko-ładowarki. Podkreślił również, że
niska ściągalność składek (na terenie Gminy Gozdowo na
poziomie 40%) może skutkować w przyszłości brakiem
dodatkowych dotacji, a co za tym idzie jeszcze bardziej
ograniczy możliwości remontowe spółki.
Wójt Gminy Gozdowo podziękował Zarządowi Spółki za
dobrą współpracę w minionym roku. Zwrócił uwagę na niską
frekwencję delegatów podczas zjazdu. Niedostateczna
komunikacja mieszkańców gminy z przedstawicielami spółki
jest często powodem nieporozumień i powoduje opóźnienia
w usuwaniu awarii na sieci melioracyjnej.
Wychodząc naprzeciw poruszanym problemom Walne
Zgromadzenie podjęło decyzję o przystąpieniu spółki do
Związku Spółek Wodnych w Sierpcu. Pozwoli to zarówno na
ograniczenie wydatków administracyjnych spółki, jak i
obniżenie kosztów konserwacji i remontów urządzeń
melioracyjnych.
Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi
Spółki, zaś jedną z ostatnich uchwał podjęto decyzję o
nieodpłatnym przekazaniu w ramach współpracy dwóch
niewykorzystywanych koparko-ładowarek Gminnemu
Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.
Michał Stefaniak

UROCZYSTE OTWARCIE DROGI
W BOMBALICACH
W dniu 27 lutego podczas zebrania sołectwa
Bombalice odbyło się uroczyste otwarcie drogi,
której remont został zrealizowany w 2011r. w
ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011 z dofinansowaniem ze
środków budżetu państwa.
Jednym z punktów zebrania sołeckiego w dniu 27 lutego
w Bombalicach było uroczyste otwarcie odremontowanej w
2011 roku drogi. Wzięli w nim udział mieszkańcy z
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gospodarzem zebrania – sołtysem p. Grzegorzem Płoskim
oraz Wójtem Gminy Gozdowo – p. Dariuszem Kalkowskim,
Przewodniczącym Rady Gminy – p. Grzegorzem
Ratkowskim, Radnym – p. Ryszardem Tomaszewskim i
prezesem Spółki Wodnej w Gozdowie – p. Kazimierzem
Kędzierskim.
Pan Wójt poinformował mieszkańców, że droga była
budowana w 1994 r. jako jedna z pierwszych w gminie i
wymagała remontu. Szczególnie w ostatnich latach, w
których występowały niesprzyjające warunki atmosferyczne
(intensywne opady deszczu i śniegu, silne mrozy), droga
została dodatkowo zniszczona. Odcinek, na którym
następowała dynamiczna dewastacja, znajdował się w
okolicach przepustu. Przebiegający pod drogą główny rów
melioracyjny nie nadążał z odbiorem dużych ilości wody.
Zniszczeniu uległa nawierzchnia drogi, pojawiły się pęknięcia
i wyżłobienia, wystąpiła destabilizacja poboczy oraz ich
osuwanie. Wymienione aspekty przyczyniały się do wzrostu
ryzyka wystąpienia wypadku drogowego, tym samym
powodowały zmniejszenie bezpieczeństwa.
Mając na uwadze opisaną sytuację w 2008r. opracowana
została dokumentacja techniczna, która obejmowała
wykonanie:
! robót przygotowawczych i rozbiórkowych, w tym
wyznaczenie trasy punktów wysokościowych wraz z
inwentaryzacją powykonawczą na dł. 2,038 km
! robót ziemnych, w tym wykonanie wykopów pod zatokę
autobusową i chodniki na pow. 49,99 m2
! prac związanych z podbudową na pow. 7.961,10 m2
! nawierzchni, w tym:
ـ
nawierzchni jezdni i zatoki z betonu asfaltowego o
2
łącznej pow. 7.870.90 m
2
nawierzchni chodnika (pow. 48,40 m ) i chodnika z
ـ
2
peronem (pow. 81,70 m ) z kostki brukowej
! elementów ulic, w tym: krawężników betonowych (dł.
59,80 m) i obrzeży betonowych (dł. 86,40 m)
! robót wykończeniowych, w tym obustronne wykonanie
2
poboczy o pow. 4 076,00 m
! urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym wykonanie:
oznakowania pionowego (4 znaki drogowe na 2 słupkach

stalowych), 2 bariery ochronne stalowe o łącznej dł. 8 m
na przepuście, oznakowanie poziome – 1 przejście dla
pieszych
Na realizację inwestycji pn. „Remont drogi gminnej w
miejscowości Bombalice” gmina Gozdowo złożyła wniosek o
dofinansowanie w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 we wrześniu
2010 r.
Projekt przeszedł pozytywnie poszczególne etapy oceny,
znalazł się na liście rankingowej i został zakwalifikowany do
dofinansowania w 2011 r. W dniu 17.03.2011 r. została
zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą
Gozdowo.

Podczas podpisania umowy z Wojewodą Mazowieckim

Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 292 213,39 zł,
a kosztów kwalifikowanych 277 573,39 zł, w tym
dofinansowanie z budżetu Państwa wyniosło 137 668,00 zł,
pozostałą wartość 139 905,39 zł pokrył budżet gminy
Gozdowo.
P a n Wó j t w y r a z i ł w d z i ę c z n o ś ć Wo j e w o d z i e
Mazowieckiemu – p. Jackowi Kozłowskiemu za okazaną
pomoc, w wyniku której realizacja inwestycji była możliwa.
Pan sołtys podziękował władzom gminy w imieniu swoim
oraz mieszkańców sołectwa za całe przedsięwzięcie.
Następnie wszyscy udali się do budynku wiejskiego, gdzie
odbyła się dalsza część zebrania sołeckiego.
Maria Pytelewska

ZEBRANIA STRAŻACKIE
W okresie od 27 stycznia do 18 lutego 2012 r.
odbywały się zebrania sprawozdawcze Ochotniczych
Straży Pożarnych na terenie gminy Gozdowo.
Zebrania sprawozdawcze za 2011 rok odbyły się we
wszystkich 10 jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu gminy Gozdowo. Uczestniczyło w nich 164 druhów,
co stanowi 68% wszystkich członków oraz przedstawiciele
Prezydium Zarz ądu Oddziału Gminnego, Komendy
Powiatowej PSP w Sierpcu - st. kpt. Paweł Sekulski,
Dyrektor Biura Terenowego Oddziału Wojewódzkiego w
Warszawie - dh Jerzy Olejnik, Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski, Przewodniczący Rady Gminy pełniący
funkcję Wiceprezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP w
Sierpcu - Grzegorz Ratkowski oraz kapelan strażaków gminy
Gozdowo – ks. Franciszek Kuć i proboszcz parafii Gozdowo
ks. Stanisław Opolski.
Zebrani druhowie dokonali oceny działalności swoich
OSP za okres ostatniego roku i we wszystkich jednostkach
udzielili absolutorium obecnym Zarządom OSP. Poruszano
również bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania
Str. 12

Zebranie sprawozdawcze OSP w Gozdowie

poszczególnych jednostek. Wiele z nich boryka się z
trudnościami finansowymi i utrzymaniem obiektów. Mają
jednak świadomość, że są tylko zrzeszeniami i muszą szukać
pomocy u sponsorów lub pozyskać środki, np. poprzez 1%
od podatników.
W ubiegłym roku na terenie gminy odnotowano 43
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Uroczyste otwarcie zebrania OSP w Gozdowie

zdarzenia, w tym tylko 11 pożarów, których jest coraz mniej.
Pozostałe przypadki to wyjazdy do wypadków drogowych i
powodzi. Wszystkie jednostki brały udział w 23 akcjach
ratowniczo-gaśniczych. W 21 przypadkach interweniowała
OSP Gozdowo, która jest włączona do KSR-G. Spośród
pozostałych jednostek samochody bojowe posiada jeszcze

Zebranie sprawozdawcze OSP w Kurowie

OSP Lelice i Kurowo.
Wójt Gminy Gozdowo w imieniu własnym i Rady Gminy
wyraził wdzięczność dla druhów ochotników za ich obecność i
rolę, jaką pełnią w lokalnym społeczeństwie.
Mariola Kopka

OBCHODY DNIA KOBIET
W dniu 8 marca świętowaliśmy Międzynarodowy
Dzień Kobiet. Z tej okazji w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Gozdowie Prezydium Rady
Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych wraz z Zarządem Związku Emerytów i
Rencistów zorganizowali małą uroczystość na cześć
pań.
8 marca to dzień szczególny. Wszystkie Panie, niezależnie
od miejsca zamieszkania, koloru skóry i wieku świętują swój
dzień – Międzynarodowy Dzień Kobiet. Tradycja obchodów
tego święta sięga ponad 100 lat i jest upamiętnieniem
wielkich demonstracji na rzecz politycznych i ekonomicznych
praw kobiet, jakie miały miejsce w Stanach Zjednoczonych
20 lutego 1908 roku. Przez kilka lat święto obchodzono w
różnych terminach. Dopiero od 1910 roku, kiedy to
Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła
obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet, który służyć miał
krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego
wsparcia dla powszechnych praw wyborczych, obchodzony
jest 8 marca. Data – początek marca – związana jest z
rzymskimi obchodami Matronaliów, święta macierzyństwa,
płodności i pierwiastka żeńskiego w naturze. Wtedy też
kobiety były traktowane w sposób wyjątkowy, dawano im
prezenty i spełniano ich życzenia.

Wójt Gminy składa życzenia wszystkim Paniom
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Panie zebrane na uroczystości

Spotkanie rozpoczął pan Jan Bednarski, który powitał
zgromadzonych i złożył wszystkim paniom serdeczne
życzenia zdrowia, pogody ducha i optymizmu na co dzień.
Przedstawił też krótką historię święta kobiet, kojarzonego
często z symbolicznym czerwonym goździkiem.
Następnie życzenia i ciepłe słowa w kierunku Pań
skierował Starosta Sierpecki p. Jan Laskowski. Cytując słowa
poety „Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów” wręczył
wiązankę kwiatów Przewodniczącej Związku Emerytów i

Pani Zofia Dul dedykuje wiersz Wójtowi Gminy i p. K. Kędzierskiemu
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Rencistów - p. Marii Bednarskiej.
W czasie spotkania panowała miła i radosna atmosfera,
nie zabrakło wielu ciepłych s łów pod adresem
zgromadzonych na uroczystości Pań. Najserdeczniejsze
życzenia Paniom złożyli: Prezes ZKiOR - p. Kazimierz
Kędzierski, Wójt Gminy Gozdowo - p. Dariusz Kalkowski i
Przewodniczący Rady Gminy - p. Grzegorz Ratkowski. Do
życzeń dołączyli się wszyscy panowie i obdarowali Panie ze
Związku Emerytów i Rencistów z Gozdowa oraz Rejonowego
Oddziału ZEiR z Sierpca, Koła Gospodyń Wiejskich oraz
Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych
słodkościami.
Po tym miłym akcencie panie podziękowały
organizatorom za uroczystość. Szczególne wyrazy uznania

skierowały do pana prezesa Kazimierza Kędzierskiego i Wójta
Gminy Gozdowo, którym w ramach wdzięczności pani Zofia
Dul dedykowała wiersze swojego autorstwa.
Niech takie spotkania przypominają każdej kobiecie, że
"w kalendarzu jest wciąż taki dzień, przeznaczony wyłącznie
dla ciebie. Pośród innych ukrytych dat, niby w książce ukryty
kwiat". Mimo, że w 1993 roku państwowy charakter święta
kobiet został zniesiony przez rząd Hanny Suchockiej, to i tak
panowie pamiętają o nich i 8 marca traktują szczególnie i
wyjątkowo obdarowując prezentami, słodyczami i kwiatami.
Mariola Kopka

SETNE URODZINY
MIESZKANKI LELIC
W dniu 17 marca 2012 roku - mieszkająca w Lelicach Pani Stanisława Jankowska obchodziła swoje 100letnie urodziny.
W tak wyjątkowym dniu dostojną Jubilatkę odwiedziła
rodzina, włodarze gminy i delegacje innych urzędów. Wójt
Gminy Gozdowo p. Dariusz Kalkowski powitał p. Stanisławę,
która doczekała tak sędziwego wieku i przedstawił przybyłych
gości: p. Radosława Lewandowskiego Dyrektora Delegatury
Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, który, w imieniu Wojewody
Mazowieckiego, przekazał list gratulacyjny od Prezesa Rady
Ministrów Donalda Tuska, p. Michała Twardego Dyrektora
Delegatury w Płocku, który przybył w imieniu Marszałka
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, p. Jana
Laskowskiego Starostę Sierpeckiego, p. Józefa Rękawieckiego
Kierownika Placówki Terenowej KRUS w Sierpcu, który
wręczył decyzję Dyrektora KRUS o wysokości świadczenia
emerytalnego, p. Grzegorza Ratkowskiego Przewodniczącego
Rady Gminy i p. Marię Chylińską Kierownika USC
w Gozdowie.

Od lewej panowie: M. Twardy, J. Laskowski, D. Kalkowski.
G. Ratkowski, J. Rękawiecki

Tort i toast na setne urodziny

Pani S. Jankowska otrzymuje gratulacje
od p. R. Lewandowskiego i p. M. Twardego

Zgromadzona rodzina i przedstawiciele władz złożyli Pani
Stanisławie najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej
pomyślności na kolejne lata wręczając kwiaty, listy gratulacyjne
oraz upominki. Wzniesiono toast tradycyjną lampką szampana i
odśpiewano tym razem 200 lat dla jubilatki. Nie zabrakło także
tortu, który swoim kształtem przypominał, że życie ludzkie to
otwarta księga, w której każdy dzień zapisuje oddzielną kartę.
Mieszkająca od 75 lat w Lelicach Pani Stanisława urodziła
się w Niszczycach, gm. Bielsk. Po zawarciu małżeństwa
zamieszkała wraz z mężem Franciszkiem, prowadzili 6 ha
gospodarstwo rolne i dodatkowo zajmowała się szyciem.
Str. 14

Pani S. Jankowska i Wójt Gminy Gozdowo D. Kalkowski

Szanowna Jubilatka wychowała troje dzieci i doczekała się
siedmiorga wnucząt, siedmiorga prawnucząt i jednej
praprawnuczki.
Maria Chylińska
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ROZMOWA Z KIEROWNIKIEM
BIURA POWIATOWEGO
ARIMR W SIERPCU –
PAWŁEM PAKIEŁĄ

Kierownik Biura Powiatowego ARIMR w Sierpcu – p. Paweł Pakieła
i Wójt Gminy Gozdowo – p. Dariusz Kalkowski

Mariola Kopka: Pełni Pan funkcję Kierownika Biura
Powiatowego ARiMR w Sierpcu od 2008 roku.
Proszę powiedzieć, kiedy powstała Agencja i czym
się zajmuje?
Paweł Pakieła: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa powstała w 1994 roku w celu wspierania rozwoju
rolnictwa i obszarów wiejskich. Prawdziwy rozwój ARiMR
nastąpił jednak pod koniec 2002, kiedy w perspektywie
włączenia naszego kraju do UE struktura organizacyjna
Agencji została poszerzona o 315 Biur Powiatowych.
ARiMR jest wyznaczona do pełnienia roli akredytowanej
agencji płatniczej, wdrażającej instrumenty
współfinansowane z budżetu UE oraz udziela pomocy ze
środków krajowych. Beneficjentami poszczególnych działań
są nie tylko rolnicy, ale także mieszkańcy wsi nie będący
rolnikami, przedsiębiorcy, samorządy lokalne oraz podmioty
z sektora rybackiego. Nie wszystkie z tych działań wdraża
sama Agencja, część z nich delegowana jest do wdrożenia
przez inne instytucje.
Mariola Kopka: W tym roku realizowana jest już
dziewiąta kampania płatności bezpośrednich dla
rolników - najbardziej znany instrument wsparcia
dochodów rolników. Czy mógłby Pan powiedzieć o
zasadach przydzielania tych dopłat i czy wszyscy
rolnicy z naszej gminy korzystają z tego wsparcia?
Paweł Pakieła: W istocie, jest to najbardziej znany i
najbardziej popularny instrument wsparcia dochodów
rolników, obecny w Polsce od 2004 roku. Mimo, iż z każdą
kolejną kampanią ARiMR finansuje coraz więcej rodzajów
płatności, to podstawowe zasady przyznawania dopłat
bezpośrednich pozostają niezmienne od pierwszego naboru.
Przykładem niech będzie warunek posiadania minimum 1 ha
użytków rolnych czy też podstawowy termin składania
wniosków między 15 marca a 15 maja danego roku. Lista
rodzajów płatności, o które można się ubiegać w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego jest naprawdę długa,
najbardziej popularnymi są: jednolita płatność obszarowa
JPO, uzupełniające płatności obszarowe UPO wraz z tzw.
płatnością zwierzęcą, płatność cukrowa, pomoc finansowa z
tytułu ONW oraz płatność rolnośrodowiskowa.
Jeżeli rolnik otrzyma wraz z formularzem wniosku załączniki
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graficzne w postaci zdjęć lotniczych lub satelitarnych,
zobowiązany jest do ich wypełnienia. Bardzo ważną
informacją jest to, że już od 2009 roku ARiMR wykorzystuje
te zdjęcia do wyznaczania tzw. PEG-ów. Są to powierzchnie
ewidencyjno-gospodarcze, do których z zasady przyznaje się
dopłaty. Odejście od danych zawartych w ewidencji gruntów
a oparcie się przy wyznaczaniu uprawnionej do płatności
powierzchni o dane fotogrametryczne stanowiło w
momencie wprowadzania tej zasady niemałą rewolucję.
Informację o powierzchniach uprawnionych do płatności,
czyli wspomnianych PEG-ach, rolnik dostaje na tzw. karcie
informacyjnej dołączonej do wniosku spersonalizowanego.
Co do pytania, czy wszyscy rolnicy z Gminy Gozdowo
korzystają z tej formy wsparcia odpowiem, iż złożenie
wniosku obszarowego nie jest obowiązkowe. Nie widzę
jednak powodów, dla których ktoś miałby tego nie robić,
przyjmijmy więc, że każdy uprawniony do złożenia wniosku,
czyli posiadacz minimum 1 ha użytków rolnych, korzysta z tej
możliwości, również mieszkańcy Gminy Gozdowo.
Mariola Kopka: Kolejną ważną formą wsparcia
sektora rolniczego ze środków unijnych są renty
strukturalne. Jakie są warunki otrzymania renty
przez rolników?
Paweł Pakie ła: Renty strukturalne to jedno z
popularniejszych działań Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Pierwsze wnioski dotyczące rent przyjęto w
Biurach Powiatowych ARiMR w sierpniu 2004 roku w
ramach tzw. starego PROW, dla którego nabór trwał aż do
końca lipca 2006. Był to dla rolników najlepszy okres w
historii wdrażania tego działania. Warunki, które należało
wtedy spełnić, aby uzyskać rentę, były dosyć łagodne a kwoty
samych świadczeń bardzo wysokie.
Po wejściu w życie PROW na lata 2007-2013 nastąpiły duże
zmiany. Sprawnie zorganizowano dwa nabory: 2007 i 2008,
jednak po raz pierwszy zostały one ograniczone ilościowo. W
roku 2009 w ogóle nie było przyjęć wniosków a ostatni
przeprowadzony nabór to wrzesień 2010. W podsumowaniu
należy stwierdzić, że z każdym kolejnym rokiem rentę
strukturalną było coraz trudniej uzyskać a kwoty
przyznawanych świadczeń były coraz niższe. Pomimo, iż
mamy rok 2012, nie pojawiają się, niestety, informacje o
nowym planowanym naborze. Liczba beneficjentów tego
działania zamieszkujących powiat sierpecki od pewnego
czasu nie ulega więc zwiększeniu i zamyka się liczbą niespełna
400 rencistów ze wszystkich lat.

Kierownik p. Paweł Pakieła w sali obsługi beneficjenta Biura
Powiatowego ARIMR w Sierpcu
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Mariola Kopka: Agencja wspiera rozwój rolnictwa i
obszarów poprzez realizację różnych programów,
np. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na
czym polegają te formy pozyskiwania środków
unijnych i czy cieszą się one zainteresowaniem
rolników?
Paweł Pakieła: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tej
chwili na lata 2007-2013, obejmuje 22 działania. Wszystkie
są finansowane ze środków UE oraz współfinansowane z
krajowego budżetu. Istnieje pewien podział: ARiMR wdraża
14 z tych działań, samorządy wojewódzkie – 6, a po jednym
Agencja Rynku Rolnego i Fundacja Programów Pomocy dla
Rolnictwa (FAPA). Działania wdrażane przez ARiMR
obsługiwane są częściowo na poziomie powiatów i częściowo
na poziomie województw. W każdym Biurze Powiatowym
ARiMR, w pewnych terminach, złożyć można wniosek na
następujące działania PROW: wsparcie ONW, programy
rolnośrodowiskowe, korzystanie z usług doradczych przez
rolników i posiadaczy lasów oraz zalesianie gruntów rolnych i
gruntów innych niż rolne. Dwa pierwsze cieszą się w
powiecie sierpeckim szczególnym zainteresowaniem.
Jeszcze większą popularność mają działania PROW
obsługiwane bezpośrednio przez Oddziały Regionalne
ARiMR. Wszyscy chyba słyszeliśmy o ułatwianiu startu
młodym rolnikom, modernizacji gospodarstw rolnych,
tworzeniu i rozwoju mikroprzedsiębiorstw czy też
różnicowaniu w kierunku działalności nierolniczej. Są to
działania, gdzie kwoty wypłacane po pozytywnym
rozpatrzeniu wniosków sięgają od kilkudziesięciu tysięcy do
nawet 300 tysięcy złotych dofinansowania. Zainteresowanie
jest tak duże, iż w ostatnich naborach Agencja zaczęła
wprowadzać systemy punktacji i ustalać listy rankingowe
decydujące o kolejności przyznawania pomocy w obrębie
danego województwa.
Oznacza to, iż w chwili obecnej nie każdy, kto złoży
poprawny wniosek, może liczyć na wsparcie. Wiele spraw
jest odrzucanych w wyniku przekroczenia dostępnej koperty

Biuro Powiatowe ARIMR w Sierpcu

finansowej. Uważam jednak, że są to pieniądze, po które
należy sięgać.
Mariola Kopka: A jakie zadania realizuje Biuro
Powiatowe ARiMR w Sierpcu w ramach bieżącej
obsługi rolników?
Paweł Pakieła: Bieżąca obsługa rolników realizowana jest w
Biurze Powiatowym ARiMR w Sierpcu w dwóch salach
obsługi beneficjenta. Jedna z sal to część Wydziału Rejestracji
Zwierząt, gdzie hodowcy z powiatu sierpeckiego dokonują
zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych zaistniałych w swoich
gospodarstwach. Rejestracji podlega bydło, trzoda chlewna,
owce i kozy, a czas, w jakim należy informować ARiMR o
kupnie, sprzedaży, urodzeniu czy też innych zdarzeniach,
zgodnie z zapisami ustawy o IRZ jest ściśle ograniczony.
Druga sala to punkt przyjęć i obsługi wniosków w ramach
PROW oraz płatności bezpośrednich. Godziny przyjmowania
interesantów w obu salach pokrywają się z godzinami pracy
biura i trwają od 7:30 do 15:30.
Mariola Kopka: Bardzo dziękuję Panu za rozmowę.

KIEROWNIK REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH INFORMUJE I PRZYPOMINA
DEMOGRAFIA
Według danych ze zbiorów meldunkowych w
naszej gminie na dzień 15.03.2012r. zameldowanych na
pobyt stały i czasowy jest 6171 osób, ubyło 14.

Zdarzenia w ewidencji ludności w gminie Gozdowo
w I kwartale 2012 r.

Liczba ludności na dzień 15.03.2012 r.
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UWAGA!
W dni wolne od pracy w sprawach dotyczących aktu zgonu proszę kontaktować się z Kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego, p. Marią Elżbietą Chylińską, zam. Gozdowo, ul. Osiedlowa 12, tel. 24 276 22 58.
SPRAWDŹ, CZY TWÓJ DOWÓD NIE UTRACIŁ WAŻNOŚCI?
W tym roku stracą ważność dowody osobiste, które zostały wydane
w 2002 r. (osobom pełnoletnim) i wydane w 2007 r. (osobom niepełnoletnim).
Należy je wymienić przed upływem terminu ważności.
Str. 16
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UCZCIJMY DZIEŃ FLAGI W GMINIE
GOZDOWO
2-go maja w całym kraju
obchodzony jest Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej. Jest
to jedno z najmłodszych świąt
państwowych, które Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
ustanowił 20 lutego 2004
ustawą o zmianie ustawy o
godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wybór 2-go maja na Dzień Flagi
RP nie jest przypadkowy, towarzyszą mu refleksje o
szczytnych kartach historii Polski. Dzień Flagi poprzedza
święto 3-go Maja, upamiętniające przyjęcie niezwykle
istotnego dokumentu, jakim była Konstytucja 3 Maja z 1791
roku. Ponadto w dniu 2 maja 1945 roku zdobywający Berlin
żołnierze 1. Dywizji Kościuszkowskiej zatknęli białoczerwony sztandar na kolumnie zwycięstwa w Berlinie oraz
obchodzony jest Światowy Dzień Polonii. W czasach PRL-u,
2 maja nakazywano zdejmowanie flag narodowych tak, aby
nie pozostawa ły w czasie nie uznawanego przez
komunistyczne władze święta Konstytucji 3 Maja.
Święto flagi państwowej obchodzone jest w wielu krajach,
m.in. w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Szwecji czy Estonii.
Najczęściej w tym dniu ozdabia się budynki flagami. Flaga
własnego państwa jest świętością dla każdego obywatela, w
niej bowiem koncentruje się istota państwowości. Widok flagi
państwowej (narodowej) wywołuje poczucie dumy narodowej
i patriotyzmu. Flagi wywiesza się z okazji świąt państwowych
i ważnych uroczystości o charakterze politycznym,
patriotycznym, religijnym i in. Rysunki flag spotyka się na

USTAWA ŚMIECIOWA WCHODZI
W ŻYCIE
Wraz z Nowym Rokiem rozpoczęliśmy proces wdrażania
nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
tzw. ustawy śmieciowej. Polska dołącza do europejskiego
standardu zagospodarowania śmieci komunalnych. Na
terenie całego kraju porządek powinien zapanować
najpóźniej od połowy 2013r. Ustawa wprowadza zmiany w
obowiązującym systemie gospodarowania odpadami,
polegające na m.in.:
! wzmocnieniu systemu gospodarowania,
! prowadzeniu selektywnego zbioru odpadów,
! zmniejszeniu ilości odpadów, w tym ulegających
biodegradacji,
! zwiększeniu liczby nowoczesnych instalacji do odzysku
służących m.in. recyklingowi, czy odnawianiu.
Niewątpliwie ważnymi elementami nowelizacji są regulacje
dotyczące eliminacji nielegalnych składowisk odpadów,
monitoringu z postępu prac mających na celu eliminację
odpadów komunalnych czy zmniejszenia potencjalnych
zagrożeń środowiska. Do zadań gminy będzie należało:
! zapewnienie selektywnej zbiórki: papier, tworzywa
sztuczne, szkła, opakowania wielomateriałowe,
biodegradowalne – w tym także opakowania ulegające
biodegradacji,
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znaczkach, banknotach, widokówkach, częściach garderoby,
wyrobach pamiątkarskich, tablicach rejestracyjnych
samochodów itp.; ostatnio coraz częściej też w
podręcznikach szkolnych i na kartach atlasów
geograficznych.
Dzień Flagi to właśnie taki dzień, w którym warto mówić o
symbolach narodowych i ich walorze edukacyjnym. My –
Polacy i mieszkańcy gminy Gozdowo – powinniśmy
wypracować swój własny sposób obchodzenia Dnia Flagi.
Nasza biało-czerwona flaga powinna stać się symbolem
łączącym i jednoczącym Polaków na wszystkich
kontynentach, stanowiąc widoczny symbol ich
przynależności narodowej. Pamiętając o szacunku i czci dla
symboli narodowych, powinniśmy
wywieszać flagę nie tylko 2 maja. Niech
to będzie dowód naszej narodowej
dumy, naszego nowoczesnego
patriotyzmu oraz pamięci o tych
wszystkich rodakach, którzy walczyli o
naszą wolność, oddali życie za ojczyznę
i dla których biało-czerwona flaga była
synonimem największej świętości.
Nie obawiajmy się uzewnętrzniania
swojej polskości, swojego związku z orłem oraz z bielą i
czerwienią na sztandarach. Pamiętajmy, że flaga jest
symbolem miłości do kraju i jako dobro wspólne, powinna
być obiektem naszej dumy, troski i szacunku. Bądźmy dumni,
że jesteśmy Polakami i wywieśmy nasze narodowe flagi 2-go
maja.
Każdy, kto tego dnia zechce wywiesić flagę na swojej
posesji, może ją otrzymać w Referacie Spraw Obywatelskich
Urzędu Gminy w Gozdowie.

Wójt Gminy Gozdowo
Dariusz Kalkowski
tworzenie punktów do selektywnej zbiórki, w tym także
wskazanie miejsca, gdzie mogą być prowadzone zbiórki
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
! uzyskanie odpowiednich poziomów recyklingu oraz
ograniczenie ilości odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, przekazywanych na składowisko,
! zorganizowanie odbioru odpadów od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych – obligatoryjnie,
! zorganizowanie odbioru odpadów od właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych, gdzie powstają odpady
– fakultatywnie.
Wszyscy zadajemy sobie pytanie, jak wymienione wytyczne
będą przebiegały w praktyce oraz co to oznacza dla każdego z
nas? W gminie Gozdowo już od grudnia 2011r.
przeprowadzamy kampanię informującą lokalną społeczność
o nowych zasadach. Podczas zebrań sołeckich omawiane
były przepisy i ich wejście w życie. Obecnie wdrażamy system
selekcji odpadów, w tym segregację „u źródła”. Każde
gospodarstwo domowe z terenu gminy zostało zaopatrzone
w bezpłatne worki do segregacji odpadów. Następnie, w
ustalonym dla każdego sołectwa terminie, worki są
nieodpłatnie odbierane przez pracowników Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. Cały czas
korzystają państwo z pojemników do odpadów zmieszanych,
na które zawarte są umowy z firmą wywozową (np.
EMPEGEK, Remondis, Sita).
!
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Po uchwaleniu przez sejmik województwa aktualizacji
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwały w
sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami, w której określone zostaną regiony oraz
regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów, Rada
Gminy Gozdowo uchwali nowy regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin będzie
obowiązywał od dnia 1 stycznia 2013r. Do tego czasu gmina
jest zobowiązana podjąć uchwałę w sprawie:
! wyboru systemu taryfowego oraz stawek opłat za
pojemniki,
! terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
! wzoru deklaracji o wysokości opłaty składanej przez
właścicieli nieruchomości i terminu złożenia pierwszych
deklaracji,
! szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
! górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi.
Następnie gmina przeprowadzi procedurę przetargową na
odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
podpisze umowę z wyłonionym przedsiębiorcą (do dnia 1
lipca 2013r.). Od tego momentu uchwały rady gminy
wchodzą w życie i to gmina zaczyna pobierać opłaty od
właścicieli nieruchomości, zapewniając w zamian
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych.
Tak, w wielkim skrócie, przedstawia się sposób wdrażania
nowej ustawy śmieciowej w naszej gminie. Zachęcamy
Wszystkich Mieszkańców do prowadzenia właściwej
segregacji, zgodnej z instrukcjami załączonymi do worków.
Dzięki temu nie tylko dbamy o ochronę środowiska, ale
również oszczędzamy pieniądze. Segregacja odpadów jest

jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających
utylizacji (np. składowaniu) przez odzysk surowców
nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i
wykorzystania przy produkcji nowych materiałów (recykling).
Tym samym ponosimy mniejsze koszty za składowanie.
Mamy nadzieję, że przy owocnej współpracy i pozytywnym
nastawieniu uda nam się stworzyć funkcjonalny system
zbiórki odpadów.
Ponadto na terenie gminy rokrocznie przeprowadzamy
zbiórki:
! zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
odpadów oświetleniowych
! folii po sianokiszonkach
! pokryć dachowych zawierających azbest (zgodnie z
wytycznymi UE do 2032r. z terenu Polski azbest musi
zostać zutylizowany)
Zachęcamy Wszystkich Państwa do wzięcia udziału w akcji
zbierania plastikowych nakrętek typu „PET”, które zostaną
przekazane Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, Koło im. Marcina
Kasprzaka w Lelicach, w celu pozyskania sprzętu dla osób
niepełnosprawnych. Nadal trwa zbiórka zużytych opon, które
można dostarczać na teren GZGK w Gozdowie, w każdy
wtorek w godz. 8:00 – 12:00.
Gmina Gozdowo zawarła porozumienie międzygminne w
sprawie stworzenia kompleksowego systemu gospodarki
odpadami w regionie PŁN-ZACH Mazowsza w oparciu o
Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami w Rachocinie
(RZGO). W zależności od tego, do którego zakładu
gospodarki zostanie skierowana nasza gmina (decyzja należy
do sejmiku woj. mazowieckiego), będziemy ustalali stawki
opłat od mieszkańca. Rachocin położony jest najbliżej gminy
Gozdowo, dlatego zależy nam na skierowaniu do tego
miejsca.
Maria Pytelewska

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Wójt Gminy – Dariusz Kalkowski wspólnie ze Strażą
Gminną w Gozdowie, wychodząc naprzeciw zagrożeniom,
jakie mogą dotknąć naszą lokalną młodzież, zorganizował
szkolenie dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, instytucji
związanych z oświatą oraz dbających o bezpieczeństwo
młodzieży, nt. „Nowe pokolenie i nowe substancje
psychotropowe – narkotyki, leki, desing drugs, nowe
narkotyki, papierosy i inne.” Zostało ono przeprowadzone
przez specjalistę z Krajowego Biura Przeciwdziałania
Narkomanii Pana Tomasza Zakrzewskiego. Po zakończeniu
szkolenia uczestnicy otrzymali materiały poszkoleniowe,

p. Tomasz Zakrzewski prowadzi szkolenie
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Uczestnicy szkolenia
w Publicznym Gimnazjum w Gozdowie

które będą mogli wykorzystać w pracy z młodzieżą. Powyższe
działanie pozwoli nam wszystkim szerzej i dogłębniej spojrzeć
na problemy osób związanych z narkotykami, a ponadto
pozwoli nam również zauważać te problemy i starać się je
rozwiązywać. Mamy nadzieję, iż nie będziemy musieli stykać
się z tego typu zdarzeniami na terenie naszej gminy.
Ponadto, w późniejszym ter minie zostanie
zorganizowana dla młodzieży gimnazjalnej prelekcja w formie
przedstawienia teatralnego na temat problemów związanych
z narkotykami.

Komendant Straży Gminnej w Gozdowie
Elżbieta Broniszewska
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PROFESOR MARCIN KACPRZAK
Urodził się 6 listopada 1888r. w
Podolszycach koło Płocka. Jego ojciec był
dr óżnikiem, sprawował nadz ór nad
odcinkiem szosy warszawskiej,
przechodzącej przez Podolszyce. Kiedy
Marcin miał kilka lat, ojciec został
przeniesiony do Lelic, gdzie sprawował
nadzór nad odcinkiem traktu pocztowego,
idącego z Płocka do Mławy.
Wszyscy, którzy pamiętali postać
Marcina wspominają, że „był chłopcem z
natury zdolnym, spostrzegawczym, rozmownym i ciekawym
świata. Nie pociągały go zbytnio zajęcia i rozrywki rówieśników.
Ciągnęło go ku szkole”.
Marcin w 1894 roku, jako sześciolatek, podjął naukę w szkole,
ale ponieważ wszystkie ławki były zajęte, chodził do szkoły na
zajęcia z własnym stołeczkiem. W 1899 roku miał opinie
zdolnego, pracowitego, czytającego książki z wiejskiej biblioteki.
Rodzice nie byli w stanie zaspokoić pragnienia Marcina o dalszej
nauce w odległym o 20 kilometrów Płocku.
Jak wspominają najstarsi mieszkańcy Lelic, rodzina
Kacprzaków została zapamiętana jako bardzo szanująca się i
pracowita. Matka profesora pracowała u dziedzica Gościckiego,
zajmowała się gospodarstwem, a także położnictwem, była tzw.
wiejską akuszerką. Marcin Kacprzak, jako małe dziecko, zawsze
towarzyszył swojej matce w pracach u dziedzica. Bardzo
zaprzyjaźnił się z synami dziedzica Gościckiego: Hubertem i
Lechem. Wspólnie z nimi doglądał gołębi, a w wolnych chwilach
również z nimi przeglądał książki. Jego edukacją zainteresowała
się żona dziedzica Antonina ze Starża-Majewskich. Finansowała
edukację Marcina, jako dobrze zapowiadającego się, zdolnego
młodzieńca. Tak więc Marcin Kacprzak dzięki pomocy życzliwych
osób, między innymi również ks. Adolfa Szelążka z Wyższego
Seminarium Duchownego w Płocku, w 1900 roku wszedł w mury
płockiego gimnazjum gubernialnego (obecnie LO im. Marszałka
Stanisława Małachowskiego). Uczył się i uczył innych, udzielając
korepetycji, by zmniejszyć obciążenie fundatorów jego nauki.
Sam Kacprzak tak wspominał swoje gimnazjum: „Program
był przeładowany łaciną i greką, pozbawiony przyrody, robót
ręcznych i gimnastyki, wszystkich przedmiotów z wyjątkiem
religii uczono w języku rosyjskim.”
Na przełomie XIX i XX w. osiedliła się w Płocku grupa lekarzy,
których inicjatywa i zaangażowanie społeczne przyczyniły się do
rozwoju placówek medycznych i opiekuńczych. Kłopoty
zdrowotne dzieci, walka o ich zdrowie, stanowiły problem,
którego rozwiązanie wzięli na swe barki lekarze płoccy i
współpracujący z nimi działacze społeczni. W 1907 roku Marcin
Kacprzak, uczeń klasy VIII spotkał na zajęciach Aleksandra
Macieszę. Opowiadał o higienie i wyjawił, że marzy o medycynie.
W 1908 roku umarł jego ojciec. Brat Teofil wyemigrował do
Stanów Zjednoczonych. Matka zaczęła odbierać porody.
22 czerwca 1908 roku otrzymał świadectwo dojrzałości i
zaczął przygotowywać się do wyjazdu na studia medyczne w
Paryżu. Aleksander Maciesza na pożegnanie włożył mu do torby
swój „Regulamin pracy lekarza szkolnego”. Po studiach udał się
do Charkowa, gdzie zastała go I wojna światowa. Pozostał w Rosji
a później w Związku Radzieckim do roku 1921.
Po powrocie do Polski, w roku 1922 został wysłany jako
zdolny i doświadczony lekarz do Stanów Zjednoczonych do
Baltimore na studia podyplomowe, gdzie uzyskał specjalność z
zakresu zdrowia publicznego.
Był redaktorem naczelnym „Zdrowia”. Pisał o epidemiach
chorób zakaźnych. Wiele uwagi poświęcił gruźlicy, która była
przyczyną zgonów. Przez około 40 lat pracował w Państwowym
Zakładzie Higieny w Warszawie. Zarówno On, jak i wielu
pracowników, uczestniczyło w działaniach konspiracyjnych.
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Przekazywali szczepionki produkowane na potrzeby Niemców w
ręce polskiego podziemia. Karierę naukową zaczął dopiero po
wojnie, uzyskując kolejne stopnie naukowe.
Profesor Marcin Kacprzak w ciągu swojego życia otrzymał 37
medali i odznaczeń różnej rangi. Jako jedyny w Polsce otrzymał
medal imienia Leona Bernarda - jest to najwyższe odznaczenie
Światowej Organizacji Zdrowia.
Marcin Kacprzak zmarł 14 lipca 1968r. w Warszawie i został
pochowany na Powązkach.
Żywa pamięć o profesorze Kacprzaku pozostała we
wspomnieniach nielicznych Leliczan. Wiemy, że po II wojnie
światowej finansował bibliotekę szkolną w Lelicach. W
księgozbiorze biblioteki znajdowały się publikacje profesora. W
1964 r. profesor przyjechał do Lelic. Ufundował nagrody dla
uczniów klasy VIII. Wyposażył pracownią biologiczną. Przekazał
wsi maszynę do szycia, aby dziewczęta mogły uczyć się
krawiectwa.

Marcin Kacprzak z żoną w otoczeniu nauczycieli ze szkoły
podstawowej w Lelicach, maj 1959 r.

Na cmentarzu w Bonisławiu znajduje się grób rodziców
Kacprzaka, którym opiekuje się jeden z mieszkańców Lelic. Jak
wspomina pan Jan Rutkowski, profesor odwiedzał grób rodziców
i ufundował kamień nagrobny.
Wiele jest miejsc w TNP, które podtrzymują żywą pamięć o
Profesorze, między innymi imię Jego nosi Wojewódzki Szpital
Zespolony w Płocku, jak również Lelicki oddział TPD.
Profesor Marcin Kacprzak należał do wybitnych postaci Ziemi
Płockiej. Jesteśmy dumni z tego, że związany jest również z naszą
miejscowością. Jako światowej sławy higienista pokonał wiele
trudności życiowych, aby awansować po tytuł profesora. Znał
problemy edukacyjne i zdrowotne wsi, dlatego w swoich
rozprawach, podręcznikach, publikacjach przekazywał „recepty”
na zdrowie i edukację.
Recepta na zdrowie
· Odpowiednio się odżywiaj, pracuj, wypoczywaj, śpij i jedz w
określonym czasie, mieszkaj w starannie utrzymanym i dobrze
wietrzonym mieszkaniu.
· Noś czystą odzież i bieliznę, całe ciało mniej zawsze dobrze
wymyte, nie narażaj go niepotrzebnie na niebezpie-czeństwo i
wysiłki ponad miarę.
· Ubieraj się stosownie do pogody.
· Wolne chwile spędzaj umiejętnie, kulturalnie, przyjemnie.
16 DH Przyjaciele z Lelic
W opracowaniu wykorzystano:
-Fotografie i dane biograficzne z książki W trosce o zdrowe
społeczeństwo- życie i działalność profesora Marcina Kacprzaka
1888-1968. TNP 2008.
- Chcę być zdrowy. Marcin Kacprzak 1963
- relacje mieszkańców Lelic p. Zofii Kalinowskiej
i p. Jana Rutkowskiego
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GOZDOWIE W 2011R.
Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie wraz z filią w Lelicach,
realizując statutowe zadania, gromadzi i opracowuje, przechowuje
oraz udostępnia materiały biblioteczne. Posiada księgozbiór o
charakterze uniwersalnym, uzupełniany i aktualizowany zgodnie z
podażą rynku wydawniczego oraz potrzebami czytelników.
Instytucja ta zatrudnia dwie osoby w pełnym wymiarze czasu
pracy.
Misją biblioteki jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie
potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa lokalnego,
upowszechnianie kultury i czytelnictwa, a także świadczenie usług
informacyjnych dla mieszkańców gminy Gozdowo. Współpraca
bibliotek z pobliskimi szkołami to podstawowy element
wyeliminowania lęku przed biblioteką. Służą temu przede wszystkim
prowadzone lekcje biblioteczne, spotkania, zajęcia świetlicowe i
różnego rodzaju konkursy, wystawy pokonkursowe.
Biblioteka udziela informacji o zbiorach poprzez: katalog,
telefonicznie, pocztę elektroniczną, bezpośrednio w bibliotece.
Prenumeruje 7 tytułów czasopism, archiwizuje „Słowo Gozdowa” i
„Tygodnik Płocki”.
Statystyka księgozbioru na koniec czerwca 2011 roku
przedstawiała się następująco:
Księgozbiór – 18.582 woluminy,
Czytelnicy – 875 osób, w tym do lat 15 – 392 osoby,
Wypożyczenia – 15.501 woluminów,
W tym:
Literatura dla dorosłych – 6.989 wol.
Literatura dla dzieci i młodzieży – 7.288 wol.
Literatura niebeletrystyczna – 1.224 wol.
Na miejscu udostępniono z księgozbioru podręcznego - 950 wol.
Zakupiono do bibliotek – 554 nowych książek za kwotę 12.500 zł
Zarejestrowano blisko 900 odwiedzin czytelni internetowych.
W placówkach przeprowadzono 6 lekcji bibliotecznych.

W czasie ferii zimowych, po raz kolejny, odbyły się w bibliotece w
Lelicach zajęcia świetlicowe dla młodszych dzieci. Nagrodą za
uczestnictwo był wyjazd do kina i do Biblioteki im. Zielińskich w
Płocku.
Również w filii w Lelicach odbyła się kolejna edycja konkursu
czytelniczego „W magicznym świecie Harry'ego Pottera”. W
czerwcu, na Gminnym Zakończeniu Roku Szkolnego, rozstrzygnięto
kolejną edycję konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży.
W bibliotece w Gozdowie wykorzystywany był program
biblioteczny – MAK. W czerwcu podjęta została decyzja o przejściu
na inny nowocześniejszy program biblioteczny MAK+. Program z
czasem pozwoli na całkowitą automatyzację wszelkich prac
bibliotecznych. Planowane jest również w przyszłości wdrożenie tego
programu w filii w Lelicach.
Oprócz komputerów przeznaczonych dla pracowników,
dostępne są dla czytelników po 4 zestawy komputerowe. GBP w
Gozdowie udostępnia wszystkim użytkownikom bezpłatne
korzystanie z sieci Internet. W roku 2011 usługa sfinansowana była
ze środków Fundacji Orange z programu Akademia Orange dla
bibliotek.
Jak co roku, Biblioteka brała udział w programie „Zakup nowości
wydawniczych dla bibliotek”, otrzymana dotacja to 4.100 zł.
Biblioteka w Gozdowie zaprasza w swoje progi wszystkich, którzy
są miłośnikami czytelnictwa lub choćby tylko od czasu do czasu
sięgają po książkę.
Godziny pracy biblioteki:
Poniedziałek
Gozdowo
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Lelice

8.00 – 17.00
8.00 – 16.00
8.00 – 15.00
8.00 – 16.00
8.00 – 16.00

Poniedziałek - Piątek

7.30 – 15.30

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
Honorata Wójcik

PODZIĘKOWANIE
Chciałbym złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim Sołtysom za przeprowadzenie i wielkie zaangażowanie w zbiórkę pieniędzy na
rzecz Państwa Agnieszki i Mirosława Żółtańskich, zamieszkałych w Lelicach, którzy na skutek śmiertelnego porażenia prądem utracili
w gospodarstwie 21 krów mlecznych, stanowiących główne źródło utrzymania rodziny.
Ponadto bardzo dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli za okazane wsparcie finansowe i rzeczowe poszkodowanym. Zebrane środki
w kwocie 21.204,00zł zostały przekazane protokolarnie Państwu Żółtańskim w Urzędzie Gminy w Gozdowie w dniu 16 lutego br.
i zapewne pozwolą odbudować w części utracone stado.
Wójt Gminy
Dariusz Kalkowski
Na ręce p. Wójta wpłynął list od p. Żółtańskich następującej treści:

Wójt Gminy Gozdowo
Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi
Mieszkańcy Gminy Gozdowo
Tyle się mówi w ostatnim czasie o tym, że ludzie są obojętni na krzywdę drugiego człowieka bądź, co gorsze, że się
śmieją z nieszczęścia innych. A tu wspaniały gest skierowany w stronę nas - poszkodowanych. Jesteśmy zdumieni,
ponieważ nie spodziewaliśmy się, że znajdziemy tak wiele wsparcia i pomocy. Cieszymy się, że tak wielu osobom los
naszej Rodziny nie jest obojętny i stać ich na tak wspaniałe gesty. Wielki szacunek dla tych, którzy pomagają i pomogli
już naszej rodzinie, wiadomo, że są ciężkie czasy i nikomu się nie „przelewa”. Tym bardziej wielki ukłon w stronę
ofiarodawców. Najpierw spontaniczna akcja mieszkańców sołectw oraz Pana Wójta Gminy Gozdowo. To jest właśnie
to, konkretna pomoc. Nasza wiara i dobroć otwierają nasze serca na drugiego człowieka, a poszkodowanym
przywracają wiarę w drugiego człowieka i pozwalają z nadzieją patrzeć w przyszłość.
Z wyrazami szacunku
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Z PRZEDSZKOLNEGO PODWÓRKA
Od 1 stycznia 2011r. w Publicznym Przedszkolu w

Gozdowie realizowany jest projekt pn: „Wszystkie
dzieci nasze są”, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. W projekcie uczestniczy 30 dzieci w
wieku 3-5 lat z terenu Gminy Gozdowo.
Nowy rok kalendarzowy przedszkolaki rozpoczęły
choinką, która odbyła się 14 stycznia 2012r. Była to
wyjątkowa uroczystość, w której udział wzięli zaproszeni
goście – p. Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski, p.
Przewodniczący Rady Gminy Gozdowo Grzegorz Ratkowski.
Występ przedszkolaków rozpoczął się odsłonięciem
kurtyny i wprowadzeniem widzów w świat teatru. Mali
aktorzy pod przewodnictwem swoich opiekunów
przedstawili baśń H. CH. Andersena pt. „Królowa Śniegu”.
Pięknie odgrywane role, wierszyki recytowane z pamięci,
melodyjne śpiewy oraz doskonale przygotowane kostiumy i
sceneria wywarły duże wrażenie na zgromadzonych.
Dodatkową atrakcją było przedstawienie tańca
cheerleaders przy piosence Shakiry „Waka Waka”.
Po występach małych artystów niespodziewanie do
przedszkola przybył Święty Mikołaj, który obdarował
wszystkie dzieci pięknymi prezentami.
Po wizycie Św. Mikołaja zorganizowana została
tradycyjna zabawa choinkowa. Przy rytmicznej muzyce, wraz
z paniami z przedszkola i rodzicami, dzieci tańczyły do
upadłego. Była to niezapomniana chwila.

Występ przedszkolaków podczas choinki

umilała świetna muzyka. Wspólna zabawa przysporzyła wiele
radości naszym pociechom.
W dniu 17 lutego 2012r. babcie i dziadkowie zostali
zaproszeni do Przedszkola na uroczyste obchody ich święta.
Specjalnie na tę okazję przedszkolaki przygotowały barwny i
atrakcyjny program artystyczny. Goście z dumą patrzyli na
wnuczęta, wszyscy byli bardzo zadowoleni.

Bal karnawałowy w przedszkolu

Występ przedszkolaków podczas choinki

Bal karnawałowy w przedszkolu

Występ przedszkolaków podczas choinki

Kolejną ważną imprezą, jak na karnawał przystało, był bal
karnawałowy w dniu 14 lutego 2012r. W tym dniu
Przedszkole zamieniło się w magiczny, kolorowy świat.
Dzieci przebrane były w różnorodne, kolorowe stroje, a czas
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Łzy wzruszenia, radości i dumy można było zobaczyć na
niejednej twarzy. Po występach przedszkolaki wręczyły
swoim babciom i dziadkom piękne upominki. Następnie
dzieci zaprosiły swoich gości do walca z filmu „Noce i dnie”.
Cała uroczystość zakończyła się wspólnym biesiadowaniem
przy herbatce i słodkościach. Dla wszystkich była to okazja do
zacieśnienia kontaktów i wspólnej integracji. Spotkanie
przyniosło wiele wzruszeń i radości. Dzień ten z pewnością
będzie zapamiętany przez babcie i dziadków, którym wnuki
sprawiły taką miłą niespodziankę.
Drodzy rodzice, pamiętajcie, że każde dziecko może
uczęszczać do przedszkola i brać udział w takich imprezach.
Str. 21
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Wspólna zabawa z babciami i dziadkami

Rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkola w
Gozdowie odbywa się co roku według następującego
harmonogramu:
1. W terminie od 1kwietnia do 30 kwietnia – wydawanie i
przyjmowanie kart zgłoszeń.
2. W terminie od 1 maja do 30 maja – dokonanie kwalifikacji
dzieci do Publicznego Przedszkola w Gozdowie na
następny rok szkolny.
3. W terminie do 31 lipca – wydawanie i przyjmowanie kart

Występ dzieci podczas Dnia babci i dziadka

zgłoszeń do projektu „Wszystkie dzieci nasze są”
Lista dzieci przyjętych zostanie wywieszona na tablicy
informacyjnej w Publicznym Przedszkolu w Gozdowie.
Lista dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie
„Wszystkie dzieci nasze są” zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Publicznego Przedszkola w Gozdowie oraz na
tablicy informacyjnej w przedszkolu.
Zofia Michałek

SZKOLNE JASEŁKA
Po raz kolejny uczniowie klas młodszych Szkoły
Podstawowej w Gozdowie, należący do koła teatralnego,
przygotowały przedstawienie pt. „Betlejemska dobranocka”.
Dzieci wcieliły się w postacie bajkowe, które przyniosły dary
do żłóbka Pana Jezusa. Aktorzy zaprezentowali się w
pięknych strojach przygotowanych z udziałem rodziców.
Występ miał miejsce zarówno w szkole podczas Wigilii, jak i
w Kościele Parafialnym w Gozdowie. Sceneria i umiejętności

Wspólna kolęda na zakończenie przedstawienia

aktorskie uczniów wywarły ogromne wrażenie na
społeczności szkolnej i zgromadzonych licznie wiernych w
kościele.
Reżyserią jasełek zajęły się opiekunki koła teatralnego:
p. Beata Świerczewska i p. Agnieszka Biernacka, a nad
oprawą muzyczną czuwał tradycyjnie p. Krzysztof Wojtas.
Jasełka szkolne

Beata Świerczewska, Agnieszka Biernacka

ZABAWA CHOINKOWA W LELICACH
14 stycznia 2012 roku w Szkole Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach odbyła się
choinka szkolna. Tradycyjnie zabawę poprzedził występ
uczniów. W tym roku tematem przewodnim była „Kraina
Bajek”. W postacie bajkowe wcielili się najmłodsi uczniowie
naszej szkoły przygotowani przez wychowawczynię
Bogumiłę Mocką. Tańcem i śpiewem wprowadzili nas w
radosny nastrój. Na uroczystość przybył Wójt Gminy
Gozdowo pan Dariusz Kalkowski, przedstawiciele Rady
Gminy z przewodniczącym Grzegorzem Ratkowskim, pani
dyrektor Publicznego Przedszkola, nauczyciele, pracownicy
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szkoły, a przede wszystkim rodzice pragnący zobaczyć swoje
pociechy na ich pierwszym przedstawieniu. Po części
artystycznej uczniowie bawili się na dyskotece. Mogli również
wziąć udział w loterii fantowej, zorganizowanej przez
harcerzy i zuchów. Zmęczeni tańcem uczniowie korzystali ze
sklepiku. W tym czasie rodzice miło spędzali czas na
rozmowach ze znajomymi, przy kawie i ciastku
przygotowanym przez mamy przedszkolaków. Wszyscy
świetnie się bawili. Dochód ze sprzedaży w sklepiku i
kawiarence został przeznaczony na zakup zabawek do
„zerówki”.

Bogumiła Mocka

Przedstawienie choinkowe

ARTYSTYCZNE FERIE
W BIBLIOTECE
Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie, filia w
Lelicach, w pierwszym tygodniu ferii przygotowała ciekawe
zajęcia artystyczne dla dzieci. Warsztaty poprowadził pan
Piotr Lewandowski, miejscowy artysta pasjonujący się
rzeźbiarstwem i malarstwem. Uczestniczyło w nich około 20
dzieci, głównie z miejscowej szkoły podstawowej.
Dzięki uprzejmości dyrekcji Publicznego Gimnazjum w
Gozdowie i Szkoły Podstawowej w Lelicach, dzieci mogły
skorzystać z sal lekcyjnych i sprzętów elektronicznych.
W trakcie warsztatów odbyły się zajęcia rzeźbiarskie,
podczas których dzieci mogły prześledzić proces
powstawania rzeźby i poznawały specyfikę pracy artysty a
także czynnie uczestniczyły w zajęciach, tworząc prace z
masy solnej i mydła. Pan Piotr zapoznał młodzież z ideą ruchu
odtwórczości historycznej, między innymi poprzez
zaprezentowanie zrobionej przez siebie broni rycerskiej.
Poprzez zajęcia plastyczne uczestnicy zapoznali się z

zagadnieniami dotyczącymi ekologii i ochrony środowiska.
Odbyła się także pogadanka na temat budowy modeli i
makiet. Pobyt dzieci w bibliotece urozmaicały zabawy
sportowe na świeżym powietrzu.

Pierwsze próby strzelania z łuku

W nagrodę za aktywne uczestnictwo w warsztatach, dzieci
pojechały do kina do Płocka na film „Kot w butach”.
Organizowane co roku zajęcia w czasie ferii zimowych w
bibliotece nie odbyłyby się bez wsparcia organizatora
biblioteki – Pana Dariusza Kalkowskiego – Wójta Gminy
Gozdowo. Między innymi, dzięki życzliwości Pana Wójta,
dzieci miały zapewniony bezpieczny dojazd do kina, poprzez
udostępnienie autokaru gminnego.
Reasumując, „Artystyczne ferie w bibliotece” pokazały, że
rozwijanie własnych zainteresowań i pasji może być
ciekawym sposobem na spędzenie wolnego czasu. Liczny
udział i zaangażowanie dzieci i młodzieży w zajęciach
zachęcają i mobilizują pracowników bibliotek do
organizowania kolejnych tego typu zajęć i konkursów.
Zajęcia rzeźbiarskie
Honorata Wójcik

KARNAWAŁ – SZCZEGÓLNY CZAS
Bal karnawałowy dla najmłodszych uczniów stanowi
już wieloletnią tradycję w Szkole Podstawowej w
Ostrowach. 21.02.2012 r. odbył się w naszej szkole
bal karnawałowy dla uczniów klas I-III i dzieci z
oddziału przedszkolnego.
Organizatorkami balu, jak co roku, były panie z edukacji
wczesnoszkolnej, które w pracy dydaktyczno –
wychowawczej podejmują szereg działań zapewniających
uczniom radosny, bezpieczny i szczęśliwy pobyt w szkole.
Jednym z nich jest właśnie dobra zabawa. W pięknie
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udekorowanej – balowej sali o godzinie 11.00 pojawili się
uczestnicy balu. Byli wśród nich: księżniczki i wróżki, duszki i
diabły, piraci i Indianie, magicy i klowni, batmani i supermani
oraz bohaterowie znanych i lubianych bajek. Wszyscy
prezentowali się wspaniale. Każdy marzył, aby zdobyć koronę
króla lub królowej balu. Na początku pani dyrektor Danuta
Gawlik serdecznie przywitała dzieci i zaprosiła do wspólnej
zabawy. Oprócz tańców odbyły się konkursy, które wzbudziły
wśród dzieci wiele radości, ale także wiele emocji. Były to
m.in. tańce na gazecie, tańce z balonikami oraz z tańczącymi
krzesłami. Odbył się wybór na króla i królową balu. W tym
roku koronę królowej zdobyła Kinga Nowakowska z klasy I, a

Str. 23

OŚWIATA
tytuł króla balu przypadł Michałowi Rozworskiemu z oddziału
przedszkolnego.
W tym momencie nie sposób nie wspomnieć o udziale
rodziców, Rada Rodziców ufundowała dla zwycięzców
konkursów nagrody w postaci słodyczy. Nikt nie poczuł się
pominięty, ponieważ Samorząd Uczniowski dla każdego
uczestnika balu przygotował słodką niespodziankę.
Przy różnych rodzajach współczesnej muzyki tanecznej
bawiliśmy się doskonale. Na koniec wszyscy złożyli obietnicę
kultywowania tej wspaniałej tradycji. Jak zawsze trudno było
się rozstać.
Józefa Gołębiewska

Taniec jest znakomitym środkiem i okazją
do wyrażania własnych przeżyć i emocji

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ
W SZKOLE W LELICACH
Dzień Myśli Braterskiej – święto przyjaźni obchodzone w
dniu 22 lutego każdego roku przez harcerzy i skautów na
całym świecie. W tym dniu harcerze myślą o sobie, składają
sobie życzenia, przesyłają kartki, organizują gry terenowe lub
spotykają się przy ognisku z przyjaciółmi harcerstwa, tak jak
to było w Szkole Podstawowej w Lelicach.
Na uroczystą zbiórkę przybyli zaproszeni goście:
Komendantka Hufca Sierpc phm. Katarzyna Kordulasińska,
Honorowa Komendantka Hufca Sierpc hm. Hanna
Kowalska, phm. Mariola Ciesińska, phm. Anna Długosińska,
Wójt Gminy Gozdowo - pan Dariusz Kalkowski,
Przewodniczący Rady Gminy Gozdowo - pan Grzegorz
Ratkowski, pani dyrektor Jadwiga Paradowska oraz rodzice.
W związku z tym, że rok 2012 został ogłoszony przez sejm
Rokiem Janusza Korczaka, zorganizowana zbiórka
poświęcona była właśnie tej postaci. Zuchy i harcerze
przedstawili okolicznościowy montaż słowno–muzyczny o
Januszu Korczaku.

Dzień Myśli Braterskiej w Lelicach

Zbiórka zuchów i harcerzy

Wspólne rozpalenie świeczkowiska

Wielkim zaskoczeniem dla drużynowej Iwony
Bogdańskiej i zuchmistrzyni Lidii Malinowskiej było
otrzymanie Odznaki Chorągwi Mazowieckiej. Odznakę
przyznał Komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP hm.
Michał Bagiński, a wręczyła phm. Katarzyna Kordulasińska.
Spotkanie było okazją do podziękowania wszystkim, którzy
wspierają działalność drużyny i gromady. Po obrzędowym
zakończeniu pierwszej części spotkania był słodki
poczęstunek przygotowany przez rodziców zuchów i
harcerzy.

Występ poświęcony Januszowi Korczakowi

Lidia Malinowska, Iwona Bogdańska
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GMINNY TURNIEJ WIEDZY
POŻARNICZEJ
W dniu 15 lutego 2012 r. w Publicznym Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Gozdowie odbyły się eliminacje
gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega
pożarom”.
Turniej ten ma na celu popularyzowanie wśród
młodzieży i dzieci znajomości przepisów
przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek
pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się
podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki
pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz
historii i tradycji ruchu strażackiego. Organizatorem OTWP
jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnej
RP. Jest on przeprowadzany w pięciu etapach: szkolnym,
gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
W naszej gminie do eliminacji przystąpili uczniowie w
dwóch kategoriach wiekowych: młodszej - uczniowie szkół
podstawowych i starszej - młodzież z gimnazjum. Szkołę
Podstawową w Ostrowach reprezentowali następujący
uczniowie: Daria Fabisiak, Kamil Renner i Konrad Klimek,
których opiekunem była p. Józefa Gołębiewska. Uczestnicy
ze Szkoły Podstawowej w Lelicach to: Bartosz Bogdański,
Paulina Cackowska i Dominik Osiecki z opiekunem p. Anną
Mańkowską. Reprezentanci ze Szkoły Podstawowej w

Gozdowie to: Daniel Konopiński, Michał Parciak i Mariusz
Kisielewski z nauczycielem p. Krystyną Robakiewicz.
Natomiast Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Gozdowie reprezentowali: Magdalena Krasińska, Natalia
Witkowska i Kinga Wiśniewska pod opieką p. Małgorzaty
Garkowskiej.
Zmagania uczniów oceniała komisja konkursowa w
składzie: kpt. Wojciech Witkowski z Państwowej Straży
Pożarnej w Sierpcu, dh Grzegorz Ratkowski - Wiceprezes
Zarządu Powiatowego OSP, dh Jan Bednarski - Prezes
Zarządu Gminnego OSP w Gozdowie i p. Jolanta
Lewandowska – Kierownik Referatu Oświaty. Obecny był
również Wójt Gminy Gozdowo - p. Dariusz Kalkowski, który
ufundował nagrody dla wszystkich uczestników konkursu.

Uczniowie i komisja konkursowa

Zwycięzcami w grupie I (szkoły podstawowe)
zostali:
I

miejsce Bartosz Bogdański - uczeń ze Szkoły
Podstawowej w Lelicach, zakwalifikował się do
Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej;
II miejsce Paulina Cackowska - Szkoła Podstawowa
w Lelicach;
III miejsce Dominik Osiecki - Szkoła Podstawowa
w Lelicach;
Zwycięzcami w grupie II (gimnazjum) zostali:
Uczniowie szkoły podstawowej podczas części ustnej konkursu

I

miejsce Magdalena Krasińska - uczennica z
Publicznego Gimnazjum w Gozdowie, zakwalifikowała
się do Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej;
II miejsce Kinga Wiśniewska - Publiczne Gimnazjum w
Gozdowie;
III miejsce Natalia Witkowska - Publiczne Gimnazjum w
Gozdowie.
N a z a k o ń c z e n i e Wó j t G m i n y p o d z i ę k o w a ł
organizatorom turnieju, a także uczniom za ich udział i
wysoki poziom wiedzy, jaki zaprezentowali podczas
konkursu. Zwycięzcom turnieju życzył sukcesów w kolejnych
etapach eliminacji.
Mariola Kopka

Uczniowie gimnazjum podczas części ustnej konkursu
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OŚWIATA

WRĘCZENIE STYPENDIÓW WÓJTA
DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
W GOZDOWIE
W dniu 2 marca odbyło się podsumowanie
pierwszego semestru roku szkolnego 2011/2012,
podczas którego Wójt Gminy Gozdowo - Pan Dariusz
Kalkowski uhonorował najlepszych uczniów
Publicznego Gimnazjum w Gozdowie stypendium
naukowym.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Wójt Gminy
Gozdowo Dariusz Kalkowski, Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Ratkowski, ks. Franciszek Kuć - Proboszcz Parafii
Bonisław, ks. Stanisław Opolski - Proboszcz Parafii
Gozdowo, rodzice uczniów, którzy otrzymali stypendium.
Poprzeczka tradycyjnie zawieszona była bardzo wysoko,
gdyż wejście do grona wyróżnionych otwierała średnia ocen
5.0. W bieżącej edycji tej pięknej inicjatywy 18 uczniów
gimnazjum ze średnią 5,0 i wyższą otrzymało z rąk wójta
pamiątkowe dyplomy stypendialne. Byli to następujący
uczniowie:
Rudowska Monika IIb
- 5.35
Wójcik Radosław IId
- 5.29
Ziemkiewicz Kinga IIb
- 5.24
Witkowska Natalia Ib
- 5.06
Krasińska Magdalena Ib
- 5.13
Kalinowska Dorota IIId
- 5.21
Szychułda Dagmara IIa
- 5.00
Boczkowska Katarzyna IIb
- 5.12
Siemiątkowska Kinga IId
- 5.00
Ziemkiewicz Aneta IIIa
- 5.10
Falkowska Joanna IIIa
- 5.00
Kikolska Sylwia IIIa
- 5.00
Kaczmarczyk Marcin IIIb
- 5.07
Płoszka Sandra IIIb
- 5.00
Wiśniewska Kinga IIIb
- 5.00
Więckowska Klaudia IIId
- 5.00
Ryczkowska Aleksandra IIIa - 5.10
Popławska Aleksandra Id
- 5.00
Podczas krótkiego przemówienia włodarz naszej gminy
podkreślił, że sprawy oświaty były, są i będą jednym z
głównych priorytetów naszego samorządu, gdyż, jak mówił
jeden z poetów: „Taka będzie Rzeczpospolita, jakie narodu
chowanie”.
Z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem spotkała się
również informacja o planowanych pracach związanych z

Wyróżnieni uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Gozdowie
z rodzicami i władzami gminy

Wyróżnieni uczniowie z Oddziału Zamiejscowego w Lelicach
z rodzicami i władzami gminy

budową obiektu sportowego przy Gimnazjum w Gozdowie.
Po zakończeniu części oficjalnej nadszedł czas na część
artystyczną, w której zaprezentowali się uczniowie, biorący
udział w zajęciach artystycznych. Patronem roku 2012 jest
Janusz Korczak, człowiek- legenda, który całe swoje życie
poświęcił pracy z dziećmi. Montaż słowno - muzyczny
przybliżył wszystkim gimnazjalistom sylwetkę tego
niezwykłego człowieka. W czasach upadku autorytetów,
postać Janusza Korczaka - „przyjaciela dzieci” pokazuje, że
prawdziwą miarą człowieczeństwa jest to, ile z siebie możemy
dać innym.
Uroczystość zakończyła wspólna fotografia, po której
nagrodzeni wraz z rodzicami oraz fundatorem stypendiów i
zaproszonymi gośćmi udali się na tradycyjną „herbatę z
ciastkiem”.
Krzysztof Jóźwiak, Anna Dąbrowska

Wyrazy głębokiego współczucia i ukojenia w żalu,
które daje Miłosierny Jezus
Ks. Kan. Franciszkowi Kuciowi
z powodu śmierci
MATKI
składają
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzędu
oraz Przewodniczący Rady Gminy Gozdowo
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JADWIGA REMIGIER (1943-2012). WSPOMNIENIE.
11-go lutego pożegnaliśmy na zawsze nauczycielkę, dyrektora Szkoły Podstawowej
w Kolczynie, p. Jadwigę Remigier.
Urodziła się 30 sierpnia 1943 r. w Wyszynie. Po ukończeniu Liceum
Pedagogicznego w 1962 r. rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Kolczynie jako
nauczyciel fizyki i chemii. W 1971r. ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Opolu na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii o kierunku fizyka. Od
01.09.1988 r. piastowała stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kolczynie.
Za zasługi i osiągnięcia w pracy nauczyciela i dyrektora otrzymała wiele wyróżnień, Pani Jadwiga Remigier na emeryturze –
nagród
sierpień 2006 r.
i odznaczeń. W 1975r. uhonorowana została Nagrodą stopnia drugiego Ministra
Oświaty i Wychowania, w 1983r. Złotym Krzyżem Zasługi a w 1989r. Nagrodą Specjalną Kuratora Oświaty i Wychowania.
Wspaniały człowiek, dyrektor, nauczyciel, przyjaciel, koleżanka. Jako pedagog kochała młodzież, była wymagająca, ale
życzliwa. Z troską pochylała się nad tymi, którzy potrzebowali pomocy. Cieszyła się autorytetem zarówno wśród uczniów, jak i
nauczycieli.
Jako dyrektor niezwykle odpowiedzialna, energiczna, troszczyła się o poziom nauczania, twórczo i całym sercem angażowała
się we wszystkie przedsięwzięcia, z pasją realizowała swoje obowiązki. W historii szkoły pozostawiła pięknie zapisaną kartę.
Będąc na emeryturze realizowała swoje marzenia, pasje, zainteresowania, od pewnego czasu dzielnie zmagając się z chorobą.
Pogrzeb Ś.P. Jadwigi Remigier odbył się w Kościele Parafialnym w Gozdowie. Na mszę pożegnalną, podczas której żałobną
Eucharystię celebrowali ks. proboszcz Stanisław Opolski i ks. proboszcz parafii Gójsk Grzegorz Żabik, oprócz najbliższych,
przybyli przedstawiciele Samorządu, dyrektorzy szkół z terenu gminy Gozdowo,
nauczyciele, wychowankowie, uczniowie, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi. Był też
Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej w Gozdowie i delegacja uczniów.
W mowie pożegnalnej proboszcz parafii Gozdowo - ks. Stanisław Opolski
podkreślił wspaniale cechy zmarłej, jej otwartość na ludzi, haryzmę, energię i
zaangażowanie w życie kościoła. Krótkie pożegnanie wygłosił również ks. G. Żabik
- proboszcz parafii Gójsk oraz Wójt Gminy Gozdowo - Dariusz Kalkowski: „Jak Ją
zapamiętałem? Jako człowieka uśmiechniętego, ciepłego i serdecznego. Kobietę,
która zawsze służyła radą i była wsparciem, uczyła rozwiązywać problemy. Jako
dyrektor potrafiła docenić drugiego człowieka, gdy karciła, to mądrze i
motywująco”. Po mszy żałobnej kondukt pogrzebowy udał się na cmentarz
parafialny, gdzie złożono ciało zmarłej.
Los przyzwyczaił nas, ludzi, do pewnych oczywistych rzeczy. Po nocy zawsze
oczekujemy dnia, a po burzy słońca, jednak tak trudno pogodzić się z tym, że życie
ziemskie przemija i kończy się, zawsze za wcześnie, zawsze nie w porę...
Pani Jadwiga Remigier z Wójtem Gminy
Zachowamy w pamięci, w naszych sercach i wspomnieniach Ś.P. Jadwigę
D. Kalkowskim – maj 2007 r.
Remigier.
Aurelia Kurach

Całej Rodzinie i Najbliższym
szczere wyrazy współczucia i kondolencje
z powodu śmierci
JADWIGI REMIGIER
składają
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzędu
oraz Przewodniczący Rady Gminy Gozdowo
NON OMNIS MORIAR
Nie ma Jej z nami, ale zawsze pozostanie w naszych myślach…
Serdeczne podziękowania WSZYSTKIM osobom uczestniczącym
w ostatniej drodze
Ś P
JADWIGI REMIGIER
Składa wdzięczna Rodzina
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ZAPROSZENIE NA ZAMYŚLENIA
Oddając hołd Papieżowi Janowi Pawłowi II - honorowemu
obywatelowi Gminy Gozdowo
Wójt Gminy ma zaszczyt zaprosić wszystkich Mieszkańców
oraz Gości na:

„Zamyślenia Rodaków – w hołdzie Ojcu Świętemu
Janowi Pawłowi II”
Uroczystość odbędzie się dnia 19 maja 2012 r.
na skwerku w Gozdowie o godz. 20:30
Muzyczną oprawę artystyczną zapewni
zespół MOJA RODZINA” z Glinojecka.
”
UWAGA!!! KONKURS LITERACKI
1. Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie wraz z Filią w Lelicach
2. Cele konkursu:
- rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży,
- prezentowanie twórczej aktywności czytelników,
- możliwość zaprezentowania swoich talentów literackich.
3. Warunki konkursu:
- do konkursu zapraszamy wszystkich chętnych czytelników, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,
- przedmiotem konkursu jest napisanie utworu literackiego, np. opowiadania, eseju lub zestawu 3 wierszy - tematyka dowolna,
- objętość prac nie powinna przekraczać 5 stron sformatowanego maszynopisu,
- w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace amatorskie, niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach,
- do prac należy dołączyć dane autora,
- konkurs ma zasięg gminny,
Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gozdowie do dnia 6 czerwca 2012 r.
4. Przy ocenie prac jury weźmie pod uwagę:
- samodzielność wykonanych prac,
- stylistykę i poprawność ortograficzną,
- treść pracy, tematykę.
5. Podsumowanie Konkursu odbędzie się w czerwcu 2012 r.

WÓJT GMINY INFORMUJE
I.

ZASADY BUDOWY, PRZEBUDOWY I UTRZYMANIA ZJAZDÓW
Z DRÓG
W odpowiedzi na liczne pytania właścicieli i użytkowników gruntów i
posesji przyległych do dróg publicznych (gminnych, powiatowych i
wojewódzkich), dotyczące zjazdów z dróg – zasad budowy, przebudowy
i utrzymania, przytaczam poniżej opinię Dyrektora Rejonu Drogowego
Gostynin - Płock, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Warszawie.
1. Zgodnie z art. 29 ust i 2 ustawy z 21 marca 1985r o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr. 19 poz115) „Budowa lub
przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika
nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji
administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu
lub przebudowę zjazdu.
2. Powołana wyżej ustawa w art. 30 zobowiązuje właścicieli i
użytkowników gruntów i posesji przyległych do drogi do
utrzymania zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi
przepustami. Utrzymanie zjazdu należy rozumieć jako
wykonywanie robót konserwacyjnych i porządkowych w celu
zapewnienia właściwego funkcjonowania zjazdu, jego nawierzchni i
swobodnego przepływu wody rowem przydrożnym.
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3. Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać od zarządcy drogi
zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.
4. Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy
drogi lub o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym
projekcie budowlanym zjazdu zarządca drogi wymierzą w drodze
decyzji administracyjnej karę pieniężną.
II. ZBIÓRKA ZUŻYTYCH FOLII PO SIANOKISZONKACH
I WORKACH PO NAWOZACH
Zbiórka rozpocznie się na terenie całej gminy 14.05.2012r. i będzie
prowadzona systematycznie do momentu odebrania folii od wszystkich,
którzy się zgłosili.
Zgłoszeń należy dokonywać osobiście w Urzędzie Gminy w
Gozdowie pok. nr 13 lub pod numerem telefonu (24) 364 48 35 w
terminie do dnia 4 maja 2012r.
Osoby zgłaszające powinny podać imię i nazwisko, adres (miejsca, skąd
ma nastąpić odbiór) i telefon kontaktowy. Ponadto należy określić
dokładną ilość folii w kilogramach, które zostaną przekazane w trakcie
zbiórki.
Zbiórkę przeprowadzi firma: ZAW-POL Wojciech Zawadzki,
ul. Graniczna 1D, 06-500 Mława.
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Przedsiębiorca będzie odbierał:
· Folie pryzmowe
· Folie po sianokiszonkach
· Worki po nawozach - małe
· Folie budowlane
· Folie po truskawkach
Zbiórka nie obejmuje :
· siatki i sznurków od pras
· dużych worków po nawozach typu big-bag
Folię do odbioru należy przygotować w następujący sposób:
· Pogrupować kolorami i w miarę możliwości powiązać
Przedsiębiorca będzie wystawiał karty przekazania odpadu
III. ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I
ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW OŚWIETLENIOWYCH
Mieszkańcy, którzy chcą bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny,
elektroniczny bądź odpady oświetleniowe, proszeni są o ich
dostarczenie na teren Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Gozdowie, ul. K. Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo.
00
00
Odpady można dostarczać w każdy wtorek w godz. 8 – 12 do dnia
04.05.2012r.
Wykaz odbieranych odpadów:
1. odpady oświetleniowe:
· liniowe i kompaktowe lampy fluorescencyjne, świetlówki i inne
źródła światła stosowane w gospodarstwach domowych
2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
· Sprzęt AGD - lodówki, zamrażarki, pralki, kuchenki, żelazka,
odkurzacze, lokówki
· Sprzęt TV - telewizory, radia, magnetowidy
· Sprzęt komputerowy - komputery, monitory, drukarki, skanery
IV. ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON
Istnieje możliwość bezpłatnego oddania zużytych opon osobowych,
dostawczych i ciężarowych, a także rolniczych opon diagonalnych.
Opony należy dostarczyć we własnym zakresie na plac Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, ul. K. Gozdawy 12,
00
00
09-213 Gozdowo w każdy wtorek od 8 do 12 .
W celu pozostawienia opon, należy się zgłosić do biura GZGK, aby
pracownicy mogli dokonać sprawdzenia stanu czystości
przekazywanych opon i wskazać miejsce ich składowania. Opony
muszą być czyste, bez zanieczyszczeń typu piasek, ziemia, itp.
oraz bez felg.
Odbiór opon zostanie zorganizowany przez Centrum Utylizacji
Opon Organizacja Odzysku S.A. Odebrane opony zostaną
odtransportowane do punktów odzysku i recyklingu.
V. ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK
Chcąc pomóc osobom niepełnosprawnym, postanowiliśmy
zorganizować akcję mającą na celu zebranie jak największej ilości
plastikowych nakrętek „PET”.
Zebrane nakrętki zostaną przekazane Towarzystwu Przyjaciół
Dzieci, Koło im. Marcina Kacprzaka w Lelicach, w celu pozyskania
sprzętu dla osób niepełnosprawnych.
Zbierając zakrętki, przyczynimy się również do zmniejszenia ilości
odpadów składowanych na składowiskach, ponieważ butelki
pozbawione nakrętek można łatwo zgniatać, dzięki czemu zmniejsza się
ich objętość. Jeśli tego nie zrobimy, zakorkowana butelka trafi na
składowisko odpadów, zajmując tym samym dużo cennej przestrzeni.
Firmy recyklingowe zebrane zakrętki przerabiają na surowiec
wtórny (plastikowy granulat), który następnie jest przetwarzany przez
producenta na nowe zakrętki, opakowania, rury PCV czy obudowy
komputerów.
Zachęcamy wszystkie osoby, które chcą pomóc, aby przekazywały
zgromadzone nakrętki do punktów zbiórki, które zostały wyznaczone:
· u Sołtysów
· w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie,
ul. K. Gozdawy 12
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· w lokalnych szkołach
· w Urzędzie Gminy w Gozdowie
Mamy nadzieję, iż wspólnie pomożemy tym, którzy naszego
wsparcia potrzebują i zadbamy o środowisko naturalne.
VI. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH
Od 1 lipca 2008r. rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do
gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach do gruntów
rolnych i oddzielnej płatności cukrowej, ma obowiązek ubezpieczenia co
najmniej 50% powierzchni upraw. Rolnik winien zawrzeć umowę
ubezpieczenia z wybranym zakładem ubezpieczeń, który zawarł z
ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowę w sprawie dopłat albo
innym wykonującym działalność ubezpieczeniową, w zakresie
ubezpieczania upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu,
tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek,
ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu
lub wsadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód
spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki
przezimowania oraz przymrozki wiosenne.
Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia
obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw,
obowiązany będzie do wniesienia opłaty za niespełnienie tego
obowiązku. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku
kalendarzowym, stanowić będzie równowartość w złotych 2 Euro
od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli.
Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia
obowiązkowego będzie wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu
na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.
VII. OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW
1. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.
2. Stawka roczna od posiadania psów wprowadzona na terenie Gminy
Gozdowo wynosi 30,00 zł od jednego psa.
3. Opłata winna być uiszczona do dnia 15 marca roku podatkowego, a w
przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie
14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub
wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego,
stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w
którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.
4. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności
uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca,
w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
5. Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Gminy w
Gozdowie BS Sierpc 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 lub u sołtysa
wsi.
6. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
- osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa,
- osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie
gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa,
- podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu
posiadania nie więcej niż dwóch psów,
- osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 i Nr 223 poz.
1463) - z tytułu posiadania psa asystującego,
- członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów
konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw,
umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami
polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium RP pod
warunkiem wzajemności.
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INFORMATOR
OŚRODEK ZDROWIA W GOZDOWIE
Dni i godziny pracy
Poniedziałek - Piątek
8:00 - 18:00
Rejestracja
od godz. 7:30
tel. (24) 276 21 96
Podstawowa Opieka Zdrowotna
lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista
medycyny ogólnej i rodzinnej
Poniedziałek
8:00 – 13:00
13:00 – 15:00 wizyty domowe
Wtorek
8:00 – 10:30
Środa
8:00 – 11:00
11:00 – 13:00 szczepienia
13:00 – 15:00 prace administracyjne
Czwartek
10:25 – 12:00 szkoły
12:00 – 18:00
Piątek
8:00 – 10:30
Wizyty domowe w godzinach przyjęć pacjentów.
lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnętrznych,
specjalista medycyny
ogólnej i rodzinnej
Poniedziałek
11:00 – 18:00
Wtorek
10:25 – 18:00
Środa
11:00 – 18:00
Czwartek
8:00 – 11:00
Piątek
10:25 – 18:00
Badania USG i wizyty domowe w godzinach przyjęć pacjentów.
lek. med. Zenon Słowikowski – lekarz chorób wewnętrznych
Poniedziałek
8:00 – 10:00
lek. med. Wiktor Tołubiński – lekarz psychiatra
Piątek – trzeci w miesiącu 10:30 - 12:30
Gabinet stomatologiczny
lek. stomatolog Aldona Kozanecka
Poniedziałek
8:30 – 13:30
Wtorek
12:30 - 17:30
Czwartek
8:30 – 13:30
Gabinet ginekologiczno-położniczy
lek. med. Marcin Bąk – ginekolog, położnik
Piątek
8:00 – 15:00
Badanie USG w godzinach przyjęć poradni „K”.
Laboratorium
Poniedziałek – Piątek
Pobieranie krwi
Wydawanie wyników

7:30 – 15:00
7:30 – 9:00
11:00 – 15:00

Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy lekarzy.
Apteka B+R STUDIO
Adres: ul. K. Gozdawy 15e, tel. (24) 276 21 84
Dni i godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek
Sobota

8:00 – 18:00
8:00 – 12:00

Apteka „Cornelius”
Adres: ul. K. Gozdawy 2A, tel. (24) 276 23 02
Dni i godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek
8:00 – 18:00
Sobota
8:00 – 13:00
STRAŻ GMINNA
Adres: ul. Krystyna Gozdawy 21, 09-313 Gozdowo
tel. (24) 276 20 27
Dni i godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek
7:30 – 15:30
Dni i godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek - Piątek
9:00 – 12:30
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OŚRODEK ZDROWIA W LELICACH
Dni i godziny pracy:
Poniedziałek-Piątek
tel. (24) 276 15 14

8:00 – 15:00

Podstawowa Opieka Zdrowotna
lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista
medycyny ogólnej i rodzinnej
Wtorek
Piątek

11:00
13:00
11:00
13:00

–
–
–
–

13:00
15:00 prace administracyjne
13:00 szczepienia
15:00 wizyty domowe

lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnętrznych,
specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej
Poniedziałek
8:00 – 10:30
Środa
8:00 – 10:30
Czwartek
11:00 – 13:00
13:00 – 15:00 wizyty domowe
Gabinet stomatologiczny
lek. stomatolog Aldona Kozanecka
Środa
8:30 – 13:30
Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy lekarzy.
Punkt apteczny
Adres: ul. Szkolna 1
Dni i godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek
Sobota

8:00 – 16:00
8:00 – 12:00

Pacjenci zgłaszający się do Ośrodków Zdrowia SPZOZ
Gozdowo muszą posiadać przy sobie AKTUALNY DOWÓD
UBEZPIECZENIA
W godz. 18:00 – 8:00 w dni powszednie oraz całodobowo w soboty,
niedziele i dni ustawowo wolne od pracy pacjenci będą przyjmowani
w AMBULATORIUM POGOTOWIA RATUNKOWEGO W
SIERPCU przy ul. Braci Tułodzieckich.
Nagłe zachorowania – nr tel. 999
W przypadku opieki stomatologicznej w godz. 19:00-7:00 w dni
powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od
pracy pacjenci będą przyjmowani w POGOTOWIU
STOMATOLOGICZNYM W PŁOCKU przy ul. Czwartaków 4
(Podolszyce Południe, w pobliżu Auchan) w ramach NFZ,
tel. (24) 266 96 91.
POSTERUNEK POLICJI W GOZDOWIE
Dyżury w dni powszednie
8:30 – 10:30
Kierownik
- asp. szt. Jarosław Cichocki tel. (24) 275 92 74
Asystenci
- asp. szt. Janusz Barański tel. (24) 275 92 75
- asp. szt. Marek Leśniewski tel. (24) 275 92 75
Dzielnicowi - st. sierż. Marek Zdziebłowski tel. (24) 275 92 76
-asp. Wiesław Stępkowski (obsługuje gm. Mochowo)
Policjanci prewencji -sierż.szt. Paweł Gorczyca tel. (24) 275 92 76
Dyżur całodobowy pełni KPP w Sierpcu tel. alarmowy –
997
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
Dni i godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek
7:15 – 15:15
Adres: ul. Krystyna Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo
tel/fax. (24) 276 25 39, e-mail: biuro@gzgkgozdowo.pl
strona internetowa: www.gzgkgozdowo.pl
Kontakt w przypadku awarii sieci wodociągowej:
Gozdowo – Kazimierz Różański, kom. 728 805 815
Lelice – Lech Kalinowski, kom. 728 805 810
OSP
Gozdowo – Sławomir Zarembski, kom. 607 951 712
Lelice – Stanisław Śmigielski dom. (24) 276 15 20
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Z błyskiem flesza...

Wręczenie stypendiów Wójta Gminy Gozdowo

Przekazanie betlejemskiego światełka pokoju Wójtowi
i Przewodniczącemu Rady Gminy Gozdowo

Dzień Myśli Braterskiej
w Szkole Podstawowej w Lelicach

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej
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Z błyskiem flesza...

Jasełka w Szkole Podstawowej w Gozdowie

Bal Karnawałowy w Szkole Podstawowej w Ostrowach

Choinka w Przedszkolu

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu

Bal Karnawałowy w Przedszkolu

" Słowo Gozdowa" - biuletyn informacyjny Wójta i Rady Gminy Gozdowo,
Zespół redakcyjny w składzie: Ewa Kolankiewicz, Aurelia Kurach, Maria Pytelewska, Mariola Kopka,
Mariola Zdanowska, Dariusz Kalkowski.
Zespół zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści publikowanych artykułów.
Wydawca: Urząd Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo
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