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DIAMENTOWE GODY
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
NARYBY - W KAŻDZIUTEŃKI WOLNY DZIEŃ…
100 LAT OSP W GOZDOWIE
ŚWIĘTO STRAŻAKAW BONISŁAWIU
VIII ZAMYŚLENIAW GOZDOWIE
BON NAINNOWACJE DLAMAŁYCH FIRM
FESTYN RODZINNY W BONISŁAWIU
XVI MARATON TRZEŹWOŚCI W GOZDOWIE
RADNI I SOŁTYSI Z GMINY GOZDOWO W SEJMIE
ZAKOŃCZENIE BUDOWY BOISKA W GOZDOWIE

ROZMOWA Z POSŁEM NA SEJM RP – PIOTREM ZGORZELSKIM
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DEMOGRAFIA
APEL - BEZPIECZNE WAKACJE NA WSI
PROJEKT “POKAŻ NA CO CIĘ STAĆ - PROGRAM AKTYWNEJ
INTEGRACJI W GMINIE GOZDOWO”

Z PRZEDSZKOLNEGO PODWÓRKA
MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS RECYTATORSKI W GOZDOWIE
SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI W GIMNAZJUM W GOZDOWIE
NAUKOWE SUKCESY GIMNAZJALISTÓW
PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO
JUBILEUSZ 65-LECIASZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOZDOWIE
KOLEJNY SUKCES UCZNIÓW SP GOZDOWO
SZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY W SP OSTROWY
OBCHODY ROKU KORCZAKOWSKIEGO W SP OSTROWY
SUKCESY MŁODYCHARTYSTÓW - PLASTYKÓW Z OSTRÓW

Udanych i bezpiecznych wakacji, pięknej pogody
oraz miłego wypoczynku

Wszystkim Mieszkańcom ściom Gminy Gozdowo
życzą

i Go

Przewodniczący Rady Gminy ójt Gminy Gozdowo
Grzegorz Ratkowski                           Dariusz Kalkowski
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Z błyskiem flesza...

Najlepsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ostrowach Najlepsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lelicach

Najlepsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gozdowie Najlepsi uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Gozdowie

Laureaci Konkursu Literackiego Uczniowie nagrodzeni w Konkursie Plastycznym
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RADA GMINY

Z działalności Wójta Gminy

W okresie sprawozdawczym, tj. od 16.03.2012 r. do
30.06.2012 r. odbyły się 3 sesje Rady Gminy Gozdowo, na
których radni podjęli ogółem 22 uchwały.

Nr 106/XI/12 w sprawie opłaty targowej.
Nr 107/XI/12 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gozdowie za 2011 rok.
Nr 108/XI/12 w sprawie uchwalenia Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Nr 109/XI/12 w sprawie przystąpienia do realizacji
projektu pt. ,,Pokaż na co Cię stać-program aktywnej
integracji w Gminie Gozdowo” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki
Pomocy Społecznej.
Nr 110/XI/12 w sprawie przyjęcia oceny zasobów
pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Gozdowo.
Nr 111/XI/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2011 rok.
Nr 112/XI/12 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
Nr 113/XI/12 w sprawie wprowadzenia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Gozdowo.”
Nr 114/XI/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr 101/X/12 z
dnia 03 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu.
Nr 115/XI/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2012–2020.
Nr 116/XI/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2012
rok.

Nr 117/XII/12 w sprawie przystąpienia do realizacji
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Szkoły
Podstawowej w Lelicach z przeznaczeniem na
funkcjonowanie klubu dziecięcego”.
Nr 118/XII/12 w sprawie zatwierdzenia Zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gozdowo.
Nr 119/XII/12 w sprawie nienaruszenia przez projekt
zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gozdowo obejmującego wybrane
obszary planistyczne” ustaleń zawartych w Zmianie
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gozdowo zatwierdzonej Uchwałą
Nr 118/XII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 15 czerwca
2012 roku.
Nr 120/XII/12 w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo
obejmującego wybrane obszary planistyczne.

Nr 121/XIII/12 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie.

Nr 122/XIII/12 w sprawie zmian w Statucie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Gozdowie.
Nr 123/XIII/12 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i
przedszkolach oraz szczegółowe zasady zwalniania od
obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć, zasady rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych
okresach roku szkolnego, tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w
art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
Nr 124/XIII/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2012–2020.
Nr 125/XIII/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2012
rok.
Nr 126/XIII/12 w sprawie przebiegu oraz nadania nazw
ulicom we wsi Rempin, gmina Gozdowo.
Nr 127/XIII/12 w sprawie powołania Komisji
regulaminowej do opiniowania wniosków o przyznanie
odznaczenia pamiątkowego „Zasłużony dla Gminy
Gozdowo”.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 16.03.2012r. do
30.06.2012r. Wójt Gminy wydał

Nr 22/2012 z dnia 28.03.2012r. w sprawie ustalenia
limitów finansowych na służbowe rozmowy wykonywane z
telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu
Gminy w Gozdowie.
Nr 23/2012 z dnia 29.03.2012r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do przeprowadzenia eliminacji
gminnych w ramach XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „20 lat
Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas
malują”.
Nr 24/2012 z dnia 06.04.2012r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gozdowo na
lata 2012-2020.
Nr 25/2012 z dnia 13.04.2012r. w sprawie powierzenia
obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Gozdowie, na czas choroby p. Sylwestra
Czajkowskiego, p. Wiesławowi Szczechowiczowi -
pracownikowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Gozdowie.
Nr 26/2012 z dnia 13.04.2012r. w sprawie przekazania
sprawozdania finansowego gminy za 2011r.
Nr 27/2012 z dnia 16.04.2012r. w sprawie
przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w stołówkach
szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Gozdowo, w zakresie prowadzenia i funkcjonowania oraz
wydatkowania środków.
Nr 28/2012 z dnia 20.04.2012r. w sprawie
zorganizowania po raz ósmy wieczoru „Zamyślenia
Rodaków - w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II” -
honorowemu obywatelowi gminy Gozdowo oraz
powołania Komitetu Organizacyjnego wieczoru.

Uchwały z dnia 26 kwietnia 2012 roku – 11 uchwał:

Uchwały z dnia 15 czerwca 2012 roku – 4 uchwały:

Uchwały z dnia 28 czerwca 2012 roku – 7 uchwał:

19 zarządzeń:
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Nr 29/2012 z dnia 24.04.2012r. w sprawie ustalenia
normy zużycia paliwa w autobusie szkolnym Jelcz LO90M
będącym własnością Gminy Gozdowo.
Nr 30/2012 z dnia 15.05.2012r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do przeprowadzenia XIV edycji
konkursu gminnego „Piękna, funkcjonalna i bezpieczna
zagroda 2012” oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu.
Nr 31/2012 z dnia 17.05.2012r. w sprawie powołania
zespołu do opracowania i wdrożenia dokumentów
wymienionych w § 2 związanych z wdrożeniem przepisów
wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z
2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).
Nr 32/2012 z dnia 17.05.2012r. w sprawie zmiany
Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Gozdowie.
Nr 33/2012 z dnia 18.05.2012r. w sprawie powołania
komisji do przeprowadzenia wyceny samochodu marki
Volkswagen Transporter T4 2,5 TDI przekazanego
nieodpłatnie przez Komendę Wojewódzką Policji z s.
w Radomiu dla Urzędu Gminy w Gozdowie z
przeznaczeniem do dowozu dzieci do szkół oraz realizacji
innych zadań statutowych.
Nr 34/2012 z dnia 30.05.2012r. w sprawie wyrażenia
zgody na przedłużenie umów najmu lokali socjalnych
znajdujących się w Rempinie.
Nr 35/2012 z dnia 04.06.2012r w sprawie wyrażenia
zgody na przedłużenie umów najmu lokali socjalnych
znajdujących się w Rempinie.
Nr 36/2012 z dnia 04.06.2012r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 22/2012 Wójta Gminy Gozdowo z dnia
28.03.2012r. w sprawie ustalenia limitów finansowych na
s łużbowe rozmowy wykonywane z telefonów
komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy w
Gozdowie.
Nr 37/2012 z dnia 14.06.2012r. w sprawie powołania
redakcyjnego biuletynu informacyjnego Wójta i Rady
Gminy Gozdowo „Słowo Gozdowa”.
Nr 39/2012 z dnia 21.06.2012r. w sprawie powołania
Komisji Nagród Wójta Gminy Gozdowo dla uczniów za
wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce.
Nr 40/2012 z dnia 22.06.2012r. w sprawie ustalenia
terminu składania wniosków o udzielenie pomocy
finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku –
„Wyprawka szkolna”.

przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego w Urzędzie Miasta Płocka.
Setnych urodzinach p. Stanisławy Jankowskiej w Lelicach.
Posiedzeniu Kapituły Plebiscytu „Sportowiec Ziemi
Sierpeckiej 2011” w Sali Konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Sierpcu.
XXI Hufcowym Przeglądzie Działalności Artystycznej
Zuchów i Harcerzy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w
Gójsku.
Zebraniu przedstawicieli Zarządu Banku Spółdzielczego w
Sierpcu w budynku Banku Spółdzielczego w Sierpcu.

Przeglądzie gwarancyjnym Kanalizacji Zbójno- Bonisław-
Lelice
Walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Kręgu
Przyjaciół Sierpeckiego Harcerstwa w Sali Konferencyjnej
Domu Nauczyciela w Sierpcu.
Posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Urzędzie Gminy w Gozdowie.
Spotkaniu informacyjnym w Starostwie Powiatowym w
Sierpcu dotyczącym m. in. organizacji Dożynek
Powiatowo-Gminnych w Sali Konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Sierpcu.
J ub i l e u s z u 60 - l e c i a po ż y c i a ma ł żeń s k i e go
p. Dankiewiczów.
Międzygminnym konkursie „Ja i moja przyszłość” w
Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu,
który odbył się pod patronatem Wójta Gminy Gozdowo
Posiedzeniu Zarządu Powiatowego OSP w Mochowie.
Otwarciu Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.
Jubileuszu 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gozdowie oraz wręczenia nowego sztandaru.
VI Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia LGD
„Sierpeckie Partnerstwo” w Zajeździe Oaza w Szczutowie.
Zebraniu zespołu technicznego w sprawie budowy
kompleksu boisk w Gozdowie w Urzędzie Gminy w
Gozdowie.
Konferencji Naukowej nt. „690 lat miasta Sierpca –
historia i współczesność”.
„VIII Zamyśleniach Rodaków w hołdzie Ojcu Świętemu
Janowi Pawłowi II” w Gozdowie.
Szkoleniu dla Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast
Województwa Mazowieckiego z zakresu „Spraw
Obronnych i Obrony Cywilnej” w Urzędzie Miasta w
Płocku.
Posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP w Urzędzie Gminy w
Gozdowie.
Spotkaniu z młodzieżą Publicznego Gimnazjum w
Gozdowie w sprawie podsumowania uroczystości „VIII
Zamyślenia Rodaków w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi
Pawłowi II” w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w
Gozdowie.
Walnym Zjeździe Delegatów Związku Spółek Wodnych w
Sierpcu.
Spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
dotyczącym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 oraz perspektyw i założeń na lata przyszłe
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
Spotkaniu z Dyrektorami Szkół w Urzędzie Gminy w
Gozdowie.
Spotkaniu z mieszkańcami miejscowości Kolczyn w
sprawie drogi w Urzędzie Gminy w Gozdowie.
Spotkaniu z ks. Biskupem Piotrem Liberą w plebanii w
Gozdowie.
Jubileuszu 65-lecia Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Gozdowie.
Spotkaniach z młodzieżą w Gozdowie i Lelicach
dotyczących inwestycji i prac Samorządu Gminy Gozdowo.
Gminnym Podsumowaniu Roku Szkolnego w Publicznym
Gimnazjum w Gozdowie.

W okresie sprawozdawczym Wójt uczestniczył
w spotkaniach i uroczystościach:
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Spotkaniu

Ewa Kolankiewicz, Monika Gronczewska
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DIAMENTOWE GODY

16 kwietnia ń óry doskonale pamiętają i
wspominają przy kolejnych rocznicach Państwo
Teresa i Wacław Dankiewiczowie

to dzie , kt

.
Dokładnie 60 lat temu brali ślub w Gozdowie i przysięgali

sobie miłość ść i uczciwość małżeńską
ówczas po 19 lat, mieszkali na terenie gminy Gozdowo.

I tak wytrwali do dziś
Z okazji diamentowych godów w dniu 19 kwietnia 2012 r.

do p. Dankiewiczów przybyli: p. Dariusz Kalkowski - Wójt
gminy Gozdowo, p. Grzegorz Ratkowski ący
Rady Gminy i p. Maria Chylińska - Kierownik USC, aby
złożyć wyrazy uznania i obdarować jubilatów upominkiem.
Wójt Gminy życzył spełnienia marzeń ługich lat życia oraz
doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych rocznic. Najbliżsi
zorganizowali rodzinne spotkanie, aby razem mogli
powspominać wspólne lata, które tak szybko minęły.
Państwo Danikiewiczowie wychowali troje dzieci i doczekali
się pięciorga wnucząt i trzech prawnuczek.

, wierno ... Mieli
w

.

– Przewodnicz

, d

Mariola Kopka

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

21 kwietnia br. w hali sportowej Publicznego
Gimnazjum w Gozdowie odbył ę łki
Siatkowej chłopców o Puchar Wójta Gminy
Gozdowo.

si Turniej Pi

W zawodach wystąpiły 4 drużyny: KS Metro Warszawa,
Małachowianka Płock, Gimnazjum Gozdowo I i Gimnazjum
Gozdowo II. Sędziami spotkań

ł

Rozegrano 6 bezpośrednich spotkań órych wyniki
przedstawiały się ępująco:

Gozdowo II łachowianka 0:2
Gozdowo I
Małachowianka
Gozdowo I o II 2:0
Gozdowo I łachowianka 2:1
Metro Warszawa
Wśród kibiców znaleźli się ący Rady Gminy

p. G. Ratkowski, Dyrektor Gimnazjum p. K. Jóźwiak oraz
nauczyciele i uczniowie szkoły. Nad bezpieczeństwem
uczestników czuwali: Straż nna oraz pielęgniarka
szkolna.

Ostateczna klasyfikacja siatkarskich rozgrywek:
I miejsce - KS Metro Warszawa
II miejsce - Gimnazjum Gozdowo I
III miejsce - Małachowianka Płock
IV miejsce - Gimnazjum Gozdowo II

Podsumowania imprezy dokonali p. G. Ratkowski
ący RG i p. K. Jóźwiak

órzy ęczyli wszystkim drużynom puchary. Za 3 pierwsze
miejsca siatkarze otrzymali medale, dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.

Turniej odbył ę łej atmosferze, mecze stały
na wysokim poziomie, a na parkiecie od pierwszego do
ostatniego gwizdka panowała zasada fair play. W czasie
zmagań ł

ów i opiekunów posiłek w postaci kiełbaski z bułką

byli: p. Piotr Lemanowicz i p.
Micha Jankowski – nauczyciele wychowania fizycznego w
Gimnazjum w Gozdowie.

, kt
nast

– Ma
– Metro Warszawa 0:2

– Metro Warszawa 0:2
– Gozdow
– Ma

– Gozdowo II 2:0
: Przewodnicz

Gmi

–
Przewodnicz – Dyrektor Gimnazjum,
kt wr

si w bardzo mi

sportowych zapewniony by dla wszystkich
sportowc .

Aurelia Kurach

NA RYBY - W KAŻDZIUTEŃKI
WOLNY DZIEŃ…

We wtorek, 1 maja, już po raz dwunasty odbyły się
Towarzyskie Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta
Gminy Gozdowo.

Tegoroczne Zawody Wędkarskie miały miejsce nad
stawem w Lelicach ątkowo słoneczna i upalna pogoda
zachęcała do przybycia. W zawodach uczestniczyło aż 40
wędkarzy ów i 13 w kategorii
Juniorów), którzy stawili się na zbiórce o godz. 6:00.
Przeprowadzono losowanie miejsc i zawodnicy zarzucili
wędki na stanowiskach.

Podczas zawodów trwała zacięta rywalizacja, już w

pierwszych minutach połowów do siatek trafiały ryby, wśród
których królowały bąki łów zależy od
odpowiedniego miejsca, przynęty i sprzętu. Jednak w tym
wszystkim olbrzymią rolę odgrywa przysłowiowy łut
szczęścia ży podkreślić że w tym roku wyjątkowo
licznie uczestniczyły osoby, które po raz pierwszy były
zawodnikami. Warto wspomnieć również o udziale dwóch
dziewczynek: Emilki i Kasi, które coraz lepiej radzą sobie z
wędką ńcy z
ciekawością obserwowali przebieg wydarzeń ży dodać
że zawody odbywają się dzięki zaangażowaniu pasjonatów
wędkowania oraz sympatyków. Głównym organizatorem
imprezy jest p. Wiesław Sobociński, który dzięki swojemu
entuzjazmowi zachęca innych do wspólnej organizacji. Od
wielu lat wędkarze otrzymują wsparcie od Wójta Gminy

. Wyj

(27 w kategorii Senior

„ ”. Dobry po

„
”. Nale ,

. Licznie zgromadzeni kibice i okoliczni mieszka
. Nale ,

Drużyna Gimnazjum Gozdowo I z p. G. Ratkowskim,
p. K. Jóźwiakiem i p. P. Lemanowiczem

Państwo Teresa i Wacław Dankiewicz z Wójtem Gminy Gozdowo
- D. Kalkowskim
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Gozdowo ącego
Rady Gminy órzy przekazują
środki finansowe na zakup nagród oraz pucharów. Pan Wójt i
Przewodniczący zawsze uczestniczą ąc
pasjonatom. Wędkarze każdego roku mogą liczyć na pomoc
sołtysa Lelic ława Śmigielskiego.

Podczas trwania zawodów wędkarze i kibice mieli
możliwość skosztowania kiełbaski z grilla. Na koniec Pan
Wójt podziękował wędkarzom i organizatorom, życzył
dalszych sukcesów oraz kolejnego spotkania za rok. Wyraził
radość z coraz szerszego zainteresowania wśród
mieszkańców taką formą spędzania czasu. Następnie odbyło
się wręczenie nagród i pucharów przez władze gminy.
Najobfitszymi połowami wykazali się

I Sławomir Szemborski
II Damian Kowalkowski

III Tomasz Soja
IV Michał Ratkowski

I Paweł Szemborski
II Marek Kowalkowski

III Hubert Mioduski
IV Ludwik Frankie

Zawody są nie tylko rywalizacją wśród wędkarzy, ale
również okazją do spotkania ze znajomymi i rodziną ć
może w przyszłym roku impreza odbędzie się w formie
pikniku rodzinnego.

– Dariusza Kalkowskiego i Przewodnicz
– Grzegorza Ratkowskiego, kt

w zawodach kibicuj

– p. Stanis

:

. By

Juniorzy:

Seniorzy:

Maria Pytelewska

100 LAT OSP W GOZDOWIE

Odznaczenia, podziękowania i gratulacje

towarzyszyły niezwykłemu jubileuszowi 100-lecia

Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie, która

5 maja obchodziła swoje święto. Z tej okazji

druhowie z OSP otrzymali nowy sztandar

ufundowany przez Wójta i Radę Gminy w Gozdowie.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele

pw. Wszystkich Świętych koncelebrowaną przez
Diecezjalnego i Powiatowego Kapelana Strażaków
ks. dr Andrzeja Zakrzewskiego oraz przez Gminnego
Kapelana Strażaków w Gozdowie ks. kan. Franciszka
Kucia, proboszcza parafii Gozdowo ks. kan. Stanisława
Opolskiego i proboszcza parafii Kurowo ks. Jarosława
Kłosowskiego.

Po mszy kolumna marszowa składająca się z druhen i

druhów oraz zaproszonych gości na czele z Młodzieżową
Orkiestrą Dętą dyrygowaną

óckiego ła na plac przed remizą pośród
uformowanego pododdziału OSP wraz z przybyłymi
pocztami sztandarowymi dowódca uroczystości Naczelnik
OSP w Gozdowie dh Jarosław Bojanowski złożył
członkowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP
RP Województwa Mazowieckiego, wiceprezesowi Zarządu
Oddzia łu Powiatowego Związku OSP RP

ństwowej Straży Pożarnej
w Sierpcu st. bryg. Józefowi Chmielewskiemu. Po
dokonaniu przeglądu poddziału i wciągnięciu flagi
państwowej na maszt ąpiło otwarcie uroczystości
przez prezesa OSP w Gozdowie. Druh Jerzy Zarembski
powitał łych gości w osobach: p. Piotra
Zgorzelskiego posła na Sejm RP, p. Adama Struzika
Marszałka Sejmiku województwa mazowieckiego, członka

przez kapelmistrza Edwarda
Wielg przesz . Tam

meldunek

oraz
Komendantowi Powiatowemu Pa

, nast

przyby
- -
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Zawodnicy z grupy juniorów

Zawodnicy z grupy seniorów

Przemarsz go kościoła

Goście przybyli na uroczystość ński,
dh Jan Sugajski, p. Radosław Lewandowski,
st. bryg. J. Chmielewski, dh Jerzy Olejnik, p. Piotr Zgorzelski,
p. Grzegorz Ratkowski, p. Adam Struzik, p. Dariusz Kalkowski)

(od lewej: bryg. A. Smole
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władz wojewódzkich i krajowych Związku OSP RP, p.
Michała Twardego Dyrektora Delegatury ędu
Mar s z a łkowsk i ego w P łocku ława
Lewandowskiego Kierownika Delegatury Urzędu
Wojewódzkiego w Płocku, p. Jana Laskowskiego Starostę

dyrektora Biura
Terenowego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
Woj. Mazowieckiego w Płocku, dh Jana Sugajskiego
prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Sierpcu, bryg. Andrzeja Smoleńskiego Zastępcę

łocku, p. Dariusza
Kalkowskiego Wójta Gminy Gozdowo, p. Grzegorza
Ratkowskiego Przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo
ędącego zarazem Wiceprezesem Zarządu Oddziału

Powiatowego ZOSP RP w Sierpcu, asp. szt. Jarosława
Cichockiego Kierownika Posterunku Policji w Gozdowie,
p. Elżbietę ą Komendanta Straży Gminnej w
Gozdowie, dh Romana Grabowskiego Sekretarza Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sierpcu, dh Stanisława
Urbanowicza Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sierpcu, dh Jana
Bednarskiego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Gozdowie.

Przedstawił że rys historyczny jednostki, która
została powołana w maju 1912 roku. Do straży zapisało się

ówczas ponad 50 osób z okolicznych wiosek

zatorami Straży Pożarnej w
Gozdowie byli: ks. Romuald Konopka proboszcz parafii w
Gozdowie, Henryk Tański właściciel ziemski z Kolczyna i
Stanisław Piętka właściciel ziemski z Zakrzewka, który
został ży. Strażacy zostali umundurowani
w białe płócienne mundury, zakupiono hełmy, toporki

ę żacką ów i węży. Strażackie
zbiórki ćwiczebne odbywały się żdą ę

żacy chętnie w nich uczestniczyli ć
ści ratowniczo-pożarniczej. Chętnie wyjeżdżali do

pożarów łych miejscowości. W okresie I
wojny światowej Straż żarna w Gozdowie była czynna i
służyła społeczeństwu. Po zakończeniu II wojny światowej

żeński Oddział żacki
samarytanek, do którego ochotniczo zgłosiło się

ąt. Wszystkie członkinie odbyły szkolenie w

zakresie ochrony p.poż ęsto brały udział
żarów. W 1962 roku rozpoczęto budowę
żnicy, która została oddana do użytku 6 czerwca 1965 r.

W 1987 r y ła
pierwszy sztandar. W 1993 r. przy OSP w Gozdowie została
zorganizowana Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która działa
do chwili obecnej i szczyci się żymi ami

ła włączona do Krajowego
Sy s t emu Ra town i c zo -Ga śn i c z ego z Cen t r um
powiadamiania w Sierpcu. Obecnie OSP Gozdowo liczy 45
członków czynnych i 6 honorowych. Funkcję łni
dh Jerzy Zarembski, Naczelnika dh Jarosław Bojanowski a
Skarbnikiem jest Andrzej Oliwkowski.

Kolejnym nktem ści była ła
ceremonia pożegnania starego sztandaru oraz poświęcenia
i wręczenia nowego Samorząd gminy
Gozdowo. Nowy sztandar został

łotym Znakiem Związku OSP RP i poczet
sztandarowy dokonał

łych delegacji OSP z sąsiednich miejscowości oraz
zaproszonych gości.

Specjalne podziękowania dla OSP w Gozdowie za
wielkie zaangażowanie wyraził Marszałek Województwa
Mazowieckiego p. Adam Struzik i na ręce prezesa OSP
przekazał Medal Pamiątkowy Pro Masovia

Podczas obchodów jubileuszu kilkunastu druhów
otrzymało Złote, Srebrne i Brązowe Medale Za Zasługi dla
Pożarnictwa" i odznaki Za wysługę lat". Wręczono również

- Urz
; p . Rado s

-
-

Sierpeckiego, dh Jerzego Olejnika -

-

-
Komendanta Powiatowego PSP w P

-
- ,

b

-
Broniszewsk -

-

-

-

tak

w , m.in.
Gozdowo, Kuskowo, Kolonia Przybyszewo, Kowalewo,
Kolczyn, Zakrzewko. Organi

Naczelnikiem stra
,

sikawk stra oraz kilka bosak
w ka niedziel rano,

stra , aby opanowa zasady
sprawno

, nawet do odleg
Po

,
w maju 1950 r. zorganizowano stra

15
dziewcz

. i cz w gaszeniu
po nowej
stra

. z okazji 75. rocznic istnienia OSP otrzyma

du sukces . OSP w
Gozdowie w 1994 r. zosta

Prezesa pe

pu uroczysto podnios

, ufundowanego przez
udekorowany przyznanym

jednostce Z
jego prezentacji przed frontem

przyby

„ ”.

„
„
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Przegląd pododdziału przez Komendanta PSP w Sierpcu
st. bryg. J. Chmielewskiego

Pododdział gotowy do defilady

Wręczenie odznaczeń druhom z OSP Gozdowo
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podziękowania i listy gratulacyjne. Następnie został

ść
ńczenie odbyła się

Po części oficjalnej i rozwiązaniu strażackich szyków
licznie zgromadzona publiczność ła wysłuchać

łodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Gozdowie i
rozpoczął ę żacki piknik. W majowy wieczór jeszcze
długo bawili się żacy, członkowie ich rodzin oraz
przybyli goście.

odczytany i podpisany przez wszystkich zebranych Akt
Jubileuszowy przygotowany na okoliczno setnej rocznicy
powstania OSP w Gozdowie. Na zako
defilada paradna.

mog
koncertu M

si stra
stra

Mariola Kopka

ŚWIĘTO STRAŻAKA W BONISŁAWIU

W dniu 8 maja w Bonisławiu odbyły się uroczyste
obchody Dnia Strażaka. Podczas mszy św. w
Kościele kapelan gminny strażaków

ć został odznaczony złotym medalem za zasługi
dla pożarnictwa.

–

. W homilii
przypomniana zosta

.

ks. Franciszek
Ku

8 maja jest najważniejszym dniem dla parafii Bonisław,
właśnie tego dnia odbywa się odpust w Kościele pod
wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika. W tym dniu
Strażacy Ochotnicy z parafii również uroczyście obchodzą
swoje święto.

W obchodach uczestniczyły 4 jednostki OSP: Lelice,
Bonisław, Rycharcice i Cetlin oraz Wójt Gminy Gozdowo -
Dariusz Kalkowski, Grzegorz Ratkowski - Przewodniczący

Rady Gminy będący jednocześnie wiceprezesem Zarządu
Oddziału Powiatowego OSP RP w Sierpcu, Jadwiga
Paradowska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Lelicach.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą
ła postać św. Stanisława Biskupa

Męczennika jako gorliwego pasterza, który niezwykle dbał o
stan powierzonej sobie diecezji oraz biskupa w pełni
wykorzystującego swoje przywileje i prawa do opieki nad
ludźmi nazbyt dręczonymi i karanymi przez króla. Poruszony
został również temat laicyzacji społeczeństwa. Po
nabożeństwie głos zabrał Wójt Gminy Gozdowo - Dariusz
Kalkowski, który wszystkim Druhom Ochotnikom z terenu
parafii Bonisław złożył serdeczne gratulacje i życzenia wraz z
podziękowaniami za ofiarność i wysiłek ponoszony w
wypełnianiu swoich zadań

Następnie Wójt i Przewodniczący Rady Gminy wręczyli
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Marszałek p. A. Struzik i Dyrektor Delegatury p. M Twardy
na ręce prezesa OSP Gozdowo przekazują Medal Pamiątkowy
Pro Masovia„ ”.

Występ MOD OSP w Gozdowie

Starosta Sierpecki p. J. Laskowski, Dyrektor Delegatury
p. M Twardy i Wójt Gminy Gozdowo podpisują Akt Jubileuszowy

Uroczysta Msza św. z okazji Dnia Strażaka w Bonisławiu

Oddanie hołdu nieżyjącym już strażakom na cmentarzu w Bonisławiu
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złoty medal za zasługi dla pożarnictwa

Emmanuel

oraz statuetkę z
postacią św. Floriana proboszczowi parafii Bonisław ks.
Franciszkowi Kuciowi. Ksiądz Franciszek jest członkiem OSP
Lelice i pełni funkcję kapelana gminnego strażaków. Wspiera
duchowo druhów, angażuje się w integrację środowiska
strażaków, dba o godne obchodzenie świąt i wzmacnianie
współpracy z parafią ę z rodziny o
głęboko zakorzenionej tradycji strażackiej.

Po procesji wokół kościoła, uczestnicy pomaszerowali na
cmentarz, gdzie przy symbolicznym grobie upamiętniającym
nieobecnych już wśród nas druhów strażaków oddano hołd i
zapalono znicze.

W Kościele zorganizowana została wystawa poświęcona
ks. Franciszkowi i utworzonej przez niego grupie artystycznej

żna było obejrzeć zdjęcia z koncertów
oraz zapoznać się z wyrazami podziękowań złożonymi przez
instytucje, w których odbywały się koncerty. Należy dodać że
ksiądz Franciszek jest osobą wielkiego ducha ą

ą społecznika.
Pełni posługę duszpasterską w parafii Bonisław od lipca
2008 roku i od tamtej pory wydał swoją drugą płytę pt. Nie

daj się zwyciężyć złu ł w Polsce i za granicą
ównież podczas gminnej uroczystości Zamyślenia Rodaków

w hołdzie Ojcu św. Janowi Pawłowi II w 2009r. Aktywnie
angażuje się w oprawę artystyczną lokalnych wydarzeń

ów Święta Niepodległości oraz organizuje pikniki z
okazji Dnia Matki i Dziecka w Bonisławiu. Ksiądz zainicjował
powstanie grupy Emmanuel ład wchodzą
dziewczęta, które recytują i śpiewają ępuje
charytatywnie, zdobyła już serca publiczności nie tylko w
swojej parafii, ale również występowała w wielu innych
miejscach, m.in. w teatrze w Płocku czy Domu Kultury w
Makowie Mazowieckim.

. Ponadto wywodzi si

Mo

,
„ ”, obdarzon

wszechstronnym talentem muzycznym i pasj

„

”. Koncertowa ,
r „

”
, np.

obchod

„ ”, w jej sk
. Grupa wyst„ ”.

Maria Pytelewska

VIII ZAMYŚLENIA W GOZDOWIE

19 maja br. ż ósmy społeczność
ście mieli zaszczyt

uczestniczyć śleniach w hołdzie

Ojcu Świętemu łowi II.

ju po raz naszej

gminy oraz zaproszeni go

w kolejnych Zamy

Janowi Paw–

spotykamy si co roku w tym samym miejscu, ka

pe
.

OSP w Gozdowie, tradycyjnie ju „ ” z naszym
Papie W – Dariusz
Kalkowski.

–

„ ” w
wykonani „ ” z Glinojecka.

Gimnazjum im. Jana
Paw odpowied
pokoleniu JP II na pytanie: Czego nauczy nas Ojciec

towarzystwa m
gromadzi wok siebie setki tysi

p z wiary i ufno

, rado , modlitwa, mi ojczyzny, szacunek dla
drugiego cz przebaczania, walka z
w , wytrwa , a nawet
znoszenie ci
wszystkiego, czego nauczy nas Ojciec

tak kocha .

– wymowna minuta ciszy.

, nadziej , mi , pielgrzymowanie do

, i ukochany Papie pozostanie na
zawsze w ich sercach

„ do Ciebie, to bezgraniczna
o Tobie, to na zawsze

oblicze ziemi”

„ , cho by g
zawsze Papie nosi w sercu i

my o niej z uczuciem szczeg w
Polaka, odmieni je na lepsze, bo budzi

to, co dobre i szlachetne w cz
”

Jeśli miłość
Jeśli pamięć

A jeśli wiara
To taka jak Twoja

Zdolna góry przenosić
Ludzi jednoczyć

Zmieniać

Słowiański Papież ć ł łosem narodów, dla nas
był żem Polaków. Ojczyznę ł

ślał ólnym. Wszedł życie
każdego z nas ł ł

łowieku. Zapraszam do
zadumy i refleksji.

Choć ę żde
zadumania z naszym wielkim rodakiem przeżywamy inaczej,
na nowo, w niezwykły sposób, a nasze serca są łne
szczęścia, radości, dumy, uniesienia i satysfakcji

Po odegraniu hymnów Polski i Watykanu przez orkiestrę
ż spotkanie

żem rozpoczął ójt Gminy Gozdowo

Po tych słowach usłyszeliśmy Hymn o miłości
u Zespołu Moja rodzina Wymowne

wersy hymnu wprowadziły uczestników uroczystości w
nastrój skupienia i ciszy.

Następnie głos zabrała młodzież
ła II w Gozdowie. Tegoroczny program dał ź

ł Święty?,
który zawsze szukał łodzieży, potrafił

ć ół ęcy młodych ludzi, a oni
natychmiast wyczuwali Jego miłość łynącą ści
do nich.

Bliskość ść łość
łowieka, umiejętność

łasnymi słabościami, cierpliwość łość
ężkiej choroby, cierpienie. Nie sposób wymienić

ł Święty, czasem po
prostu rozumienia ciszy, którą ł

W trakcie programu, kiedy wspominano odchodzenie i
umieranie naszego Papieża na oczach całego świata,
nastąpiła wzruszająca chwila

A potem uczniowie dziękowali Ojcu Świętemu za Jego
wiarę ę łość świata i cały
pontyfikat.

Obiecali również ż ż
i pamięci.
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Wierni zgromadzeni w Kościele pw. św. Stanisława BM w Bonisławiu

Wójt i Przewodniczący Rady Gminy wręczyli ks. Franciszkowi
Kuciowi łoty medal za zasługi dla pożarnictwa i statuetkę
z postacią św. Floriana

z
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Wypuścili do nieba białe, żółte i niebieskie balony, które
tego majowego wieczoru miały być łączącym dwa
światy.

Po zakończeniu programu artystycznego władze naszej
gminy ójt Dariusz Kalkowski i Przewodniczący Rady
Gminy G. Ratkowski, występująca młodzież

ół ży
Gminnej, GZGK, Policji, Służby Zdrowia i harcerzy złożyli
kwiaty i zapalili znicze pod pamiątkową ą ła II.

Majowe Zamyślenia na papieskim miejscu zakończył
ójt złożył

ękowania przybyłym gościom i wszystkim osobom,
które włożyły wiele trudu w przygotowanie uroczystości.

Słowa wdzięczności skierował ę ęży parafii:
Kurowo łosowskiemu, ław

ście sierpeckiemu
ąsiorowskiemu, gościom i mieszkańcom

gminy, Zespołowi Moja rodzina
onorowej KW Policji w Płocku z ódcą ławem

Sitarskim oraz ępcą a
łodzimierzem Waćkowskim, pani Joannie Olczak Prezes

Miejsko-Powiatowego Oddziału łocku, młodzieży
gimnazjum, szkołom podstawowym i przedszkolu, strażakom
wszystkich jednostek, panu kapelmistrzowi oraz orkiestrze z
Gozdowa, Straży Gminnej, GZGK, miejscowej Policji i
Służbie Zdrowia, harcerzom i przedstawicielom mediów.

Te słowa zakończyły podziękowania i wtedy padło
zaproszenie do Barki śni Papieża, którą

ł
Śpiewali ją wszyscy uczestnicy uroczystości tworząc jeden

wielki wspólny krąg. Wśród nich dzisiejsza młodzież, tak
bardzo potrzebująca wzorców i ideałów. To właśnie Papież
Polak – Jan Paweł II przyciągał ją jak magnez. Mówił, że jest
nadzieją Kościoła i świata, i zawsze „nosił młodych w swoim
sercu”. Pozostanie dla nas wszystkich legendą przełomu XX i
XXI wieku.

ło nagłośnienie
podczas trwania całej uroczystości.

Kilka dni po majowych Zamyśleniach w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Wójt Gminy i Przewodniczący
Rady Gminy Gozdowo spotkali się łodzieżą nazjalną

ącą ójt skierował
ę łodych artystów słowa wdzięczności za ciekawy i

wzruszający występ, a w ramach podziękowania poczęstował
papieskimi ówkami.

pomostem

– Pan W
gimnazjum,

delegacje szk , przedszkola, jednostek OSP, Stra

tablic Jana Paw

gospodarz naszej gminy Dariusz Kalkowski. Pan W
podzi

w stron : ksi
– ks. J. K Bonis – ks. F. Kuciowi i

Gozdowo – ks. S. Opolskiemu, wicestaro –
p. Markowi G

„ ” z Glinojecka, Kompanii
h dow Bogus

Policji z Sierpca z zast komendant
W –

TPD w P

„ ” – ukochanej pie tak
sobie upodoba .

sfinansowa

z m gim
prezentuj program artystyczny. Pan W w
stron m

wszystkich „ ” krem

„
. On tu jest, widzi nas

i b ”

Kroczmy przez życie z naszym Wielkim, Świętym
Patronem. On wcale nas nie zostawił

łogosławi. Do zobaczenia za rok!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"Sierpeckie partnerstwo"

Aurelia Kurach
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Warta honorowa przy pomniku Papieża

Program artystyczny w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej

Władze gminy składają kwiaty przy pomniku Papieża

Młodzi artyści z Dyrektorem Gimnazjum p. K. Jóźwiakiem,
p. Aurelią Kurach i Wójtem Gminy p. D. Kalkowskim



Str. 11

WYDARZENIA

BON NA INNOWACJE
DLA MAŁYCH FIRM

W dniu 22 maja 2012 roku w Urzędzie Gminy w
Gozdowie odbyło się ębiorcami
poświęcone programowi Bon na innowacje

spotkanie z przedsi
„ ”.

Organizatorem szkolenia była Dyrektor Punktu
Konsultacyjno-Rekrutacyjnego Wyższej Szkoły Stosunków
Międzynarodowych i Amerykanistyki w Sierpcu p. Anna
Smykowska i Wójt Gminy Gozdowo p. Dariusz Kalkowski.
Uczestniczyli w nim przedsiębiorcy z terenu gminy Gozdowo
i gmin ościennych zatrudniający do 50 osób.

Spotkanie rozpoczął ójt Gminy Gozdowo, który
powitał tkich przybyłych i wyraził ęczność

że zechcieli zorganizować
ć żliwości wsparcia działalności

przedsiębiorców. Następnie p. Anna Smykowska zachęciła
wszystkich właścicieli firm do przystąpienia do programu
Bon na innowacje órego celem jest zainicjowanie

współpracy przedsiębiorstw ze sferą ą
ębiorca może uzyskać

ą ę ści do 15
tys. zł żenie nowoczesnej technologii do tworzenia
relacji z klientami. Szczegółowe zagadnienia dotyczące
realizacji programu przedstawił

ący w Polsce firmę Bon na innowacje
łych i średnich

przedsiębiorców, którzy zetknęli się
ązań

ą żliwości sprzedaży, dysponują
ą ży, analizą

ązanych z zagadnieniami sprzedaży w firmie na poziomie
lokalnym, międzymiastowym lub międzynarodowym.

-

W
wszys wdzi

koordynatorom projektu,
spotkanie i przedstawi mo

„ ”, kt
naukow w zakresie

innowacji. Przedsi wsparcie w ramach
ww. programu jako bezzwrotn dotacj w wysoko

na wdro

p. Dave Singh z Indii

prowadz OMSoft. „ ”
skierowany jest do wszystkich ma

z zagadnieniem
wykorzystywania nowoczesnych rozwi w zakresie CRM i
poszukuj nowych mo
handlowcami i logistyk sprzeda danych
zwi

Mariola Kopka

FESTYN RODZINNY W BONISŁAWIU

W dniu 2 czerwca 2012 r. na skwerku przed
kościołem w Bonisławiu po raz kolejny odbył ę
Festyn Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka, który
został proboszcza parafii
Bonisław ks. Franciszka Kucia przy współpracy
dyrekcji Szkoły Podstawowej w Lelicach.

si

zorganizowany z inicjatywy

Mimo niezbyt sprzyjającej pogody na piknik przybyły całe
rodziny ze swoimi pociechami oraz podopieczni TPD w
Płocku z p. Joanną ło również

ładz samorządowych
ójta Gminy Gozdowo i p. Grzegorza

Ratkowskiego ącego Rady Gminy oraz p.
Jadwigi Paradowskiej ły Podstawowej w
Lelicach, p. Krzysztofa Jóźwiaka ublicznego
Gimnazjum w Gozdowie i p. Agnieszki Olszewskiej -
dyrektora Publicznego Przedszkola w Gozdowie.

Uroczystość ęła się

Kochamy Was całym sercem
łu przedszkolnego i klasy I ze Szkoły

Podstawowej w Lelicach
ły Mocki i Renaty Skibińskiej ńszych

Olczak. Nie zabrak
przedstawicieli w : p. Dariusza
Kalkowskiego – W

– Przewodnicz
– dyrektora Szko

– dyrektora P

rozpocz programem artystycznym pt.

„ ” zaprezentowanym przez
dzieci z oddzia

przygotowanym pod kierunkiem
Bogumi dla najukocha
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Przedsiębiorcy na szkoleniu w UG Gozdowo

Występ dzieci podczas festynu

Występ zespołu Emmanuel z ks. Franciszkiem Kuciem

Wójt Gminy i Przewodniczący Rady przyłączyli się do zmagań
rodzinnych
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mam z okazji ich święta ł
ęp zespołu Emmanuel

óry tym razem zaprezentował ę
łą ą ówno dla dzieci jak i

rodziców okazały się ąganiu liny,
skoku w workach, biegu na nartach, meczu czy innych
konkurencjach przygotowanych przez p. Lidię ą
p. Iwonę ńską

żując się
ę ązkową ą ł ło

pieczenie kiełbasek przy ognisku. Przy akompaniamencie

zespołu Emmanuel ł óźnych godzin
wieczornych.

Wielkie podziękowania należą ę
órzy przyczyniły się

ólnie Wójtowi Gminy Gozdowo, Stowarzyszeniu
Inicjatywa Samorządowa z Sierpca, TPD z Płocka oraz
właścicielom piekarni z Lelic żywczego z
Bonisławia i firmy Peklimar, którzy kolejny raz sponsorowali
piknik.

. Kolejnym punktem festynu by
wyst „ ” z ks. Franciszkiem Kuciem,
kt si w repertuarze piosenek
biesiadnych. Doskona atrakcj zar

potyczki rodzinne w przeci

Malinowsk i
Bogda . Zmaganiom rodzin kibicowali p. D.

Kalkowski i p. G. Ratkowski czynnie anga w
rywalizacj . Obowi atrakcj dla pokrzepienia si by

„ ” festyn potrwa do p

si organizatorom i
wszystkim, kt do zorganizowania pikniku,
a szczeg

, sklepu spo

Mariola Kopka

XVI MARATON TRZEŹWOŚCI
W GOZDOWIE

W dniu 26 czerwca 2012 r. ł się XVI
Maraton Trzeźwości łka
Województwa Mazowieckiego

ąć udział wszyscy, którym bliski
sercu jest zdrowy tryb życia oraz propagowanie idei
trzeźwości.

Kategoria: Klasy I-III

Kategoria: Klasy IV-VI

w Gozdowie odby

pod patronatem Marsza

Adama Struzika. W

maratonie mogli wzi

–

– Dariusz
Kalkowski i dokona

– pe

– W
– Przewodnicz

Rozwi

„ ”. Laureatami „
”

– Karolina Pomorska
– Marta Jarzy
– Julia K

– Krystian Cesak
– Pawe

– Sebastian Szczepa

– Monika Kulik
– Joanna Szmigielska

– Iza K

– Oskar Morka
– Sylwester Jankowski
– Daniel Konopi

W tym roku, mimo niezbyt sprzyjającej pogody, w biegu
uczestniczyli uczniowie ze szkó ł podstawowych,
gimnazjalnych i średnich oraz przedstawiciele różnych grup
społecznych. Maratończycy biegli w 5 kategoriach
wiekowych: Krasnale, kl. I-III, kl. IV-VI, Gimnazjum i OPEN.
Wszystkich powitał Wójt Gminy Gozdowo

ł otwarcia uroczystości, życząc
jednocześnie powodzenia w sportowej rywalizacji. W imieniu
Marszałka przybył p. Artur Pozorek łnomocnik Zarządu

Województwa Mazowieckiego ds. niepełnosprawnych.
Organizatorzy zapewnili dla zawodników napoje i tradycyjną
kiełbaskę z grilla, którą można było spożyć po biegu.

Zwieńczeniem zmagań było wręczenie pucharów i nagród
przez p. Dariusza Kalkowskiego ójta Gminy Gozdowo i
Grzegorza Ratkowskiego ącego Rady Gminy.
Puchary zostały ufundowane przez Marszałka Województwa
Mazowieckiego, Wójta Gminy Gozdowo z Gminną Komisją

ązywania Problemów Alkoholowych, natomiast
nagrody rzeczowe przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Sierpeckie Partnerstwo XVI
Maratonu Trzeźwości zostali:

I
II ńska

III ępczyńska

I
II ł Wajszczak

III ński

I
II

III ępczyńska

I
II
III ński

Dziewczęta

Chłopcy

Dziewczęta

Chłopcy

S³owo Gozdowa Nr 2/2012 (49)

Podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do
zorganizowania pikniku

Gimnazjaliści na starcie maratonu

Bieg w workach na czas
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Kategoria: Gimnazjum

Kategoria: OPEN

Karola Świerczewskiego z
Gozdowa p. Ryszarda
Wiśniewskiego z Rempina

Dziewczęta

Chłopcy

Kobiety

Mężczyźni

– Katarzyna Sieklucka
– Karolina Witkowska
– Kinga Wi

– Piotr Szyma
– Sebastian Skrobiszewski

– Jacek Gi

– Natalia Kulik
– Magdalena Przygucka

– Dariusz Sza
– Kamil Smoli

– Szymon Gierzy

oraz najstarszego marato
. Na koniec W

dyrektorom, nauczycielom i pracownikom
Publicznego Gimnazjum oraz Szko

I
II
III śniewska

I ński
II

III żyński

I
II

I łecki
II ński

III ński

Specjalnymi pucharami uhonorowano również
najmłodszego biegacza -

ńczyka
ójt Gminy

podziękował
ły Podstawowej w

Gozdowie za organizację i sprawny przebieg imprezy.

Mariola Kopka

Zwycięzcy w kat. gimnazjum dziewczęta

Zwycięzcy w kat. gimnazjum chłopcy

Najmłodszy biegacz Karol Świerczewski odbiera puchar

Najstarszy biegacz Ryszard Wiśniewski odbiera puchar

Zwycięzcy w kat.IV-VI dziewczęta

Zwycięzcy w kat.IV-VI chłopcy
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RADNI I SOŁTYSI Z GMINY
GOZDOWO W SEJMIE

W czwartek
ła się
, 28 czerwca 2012 roku, o godzinie

10-tej odby wyjazdowa XIII sesja Rady Gminy

Gozdowo.

,

W trakcie realizacji porządku obrad radni podjęli m.in.
uchwały w sprawach: uchwalenia statutu GOPS w
Gozdowie, wprowadzenia zmian w statucie SPZOZ w
Gozdowie, nadania nazw ulicom w Rempinie, powołania
komisji regulaminowej do opiniowania wniosków o
przyznanie odznaczenia pamiątkowego Zasłużony dla
Gminy Gozdowo ółowych zasad udzielania
rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz
szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

ązkowego wymiaru
godzin zajęć órych ustalony plan zajęć
óżny w poszczególnych okresach roku szkolnego,

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
ół

lizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone o różnym tygodniowym wymiarze
godzin, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gozdowo na lata 2012-2020 oraz w sprawie zmian w
budżecie Gminy Gozdowo w 2012 roku.

Po zrealizowaniu porządku obrad, Radni i Sołtysi Gminy
Gozdowo wraz z Wójtem Gminy Gozdowo i
przedstawicielami organizacji związkowych uczestniczyli w
wycieczce do Sejmu, która była możliwa dzięki zaproszeniu
Posła PSL VII kadencji Sejmu RP Piotra Zgorzelskiego
Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i
Polityki Regionalnej oraz Członka Komisji Sprawiedliwości i

Praw Człowieka
O godzinie 15 samorządowcy z Gozdowa spotkali się
łem Piotrem Zgorzelskim óry zaangażował ę

ście i pomógł iedzania Sejmu.
Podczas spotkania Poseł ł

śnił łuchał że
zapytań

ęcia niektórych terenów Gminy Gozdowo
obszarem OSN, ubezpieczenia upraw w rolnictwie i
zadeklarował ąć ę

ł ści, że zawsze śli będzie to możliwe, żna
liczyć

Po krótkim spotkaniu z posłem Piotrem Zgorzelskim,
które przebiegło w bardzo miłej i serdecznej atmosferze,
samorządowcy z Gozdowa

Sejmu podczas przemowy Rzecznika Spraw
Obywatelskich Ireny Lipowicz, po czym spotkali się

óry przedstawił
ę

Następnie samorządowcy zwiedzil i sale oraz
pomieszczenia sejmowe, m.in. hol główny, w którym
znajduje się ę tnia jąca pos łów II
Rzeczypospolitej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej
oraz gablota z laskami marszałkowskimi. Po
samorządowcy udali się ęczeni podróżą

ócili do domu, zatrzymując się
ólny posiłek.
Wszyscy uczestnicy sesji wyrazili wielkie zadowolenie z

wycieczki do Sejmu, ładają ękowania Panu
Posłowi Piotrowi Zgorzelskiemu i Pracownikom Jego Biura w
Płocku za pomoc przy organizacji tegoż

„
”, ustalenia szczeg

,
zasady rozliczania tygodniowego obowi

nauczycieli, dla kt jest
r

nauczycieli
szk niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
oraz dla nauczycieli rea

-

.
z

Pos kt si
osobi w zorganizowaniu zw

opowiedzia o swojej pracy w
sejmie, wyja , na czym ona polega. Wys tak

radnych, m.in. w sprawie remontu drogi Lelice-
Bielsk, obj

zaj si tymi sprawami. Na koniec spotkania
zapewni go , je mo

na jego pomoc.

z
Pracownikiem Kancelarii Sejmu, kt
funkcjonowanie i kulisy Sejmu oraz jego histori .

tabl ica upami

wizycie w Sejmie
do autokaru i zm

wr w drodze powrotnej na
wsp

sk serdeczne podzi

wyjazdu.
Ewa Kolankiewicz

mieli okazj od kuchni przyjrze
si pracy

ę ć
ę

Samorządowcy z Gozdowa w Sejmie

Przewodniczący Rady Gminy zamyka Sesję Wyjazdową w Sejmie

ZAKOŃCZENIE BUDOWY BOISKA
W GOZDOWIE

Zakończyły się prace związane z budową
ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gozdowie.

ZAKAZ WSTĘPU
Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady, które

będą obowiązywały korzystających z boiska:

Informujemy, że mimo zakończonych robót budowlanych
ędzie możliwe od połowy

wakacji. Związane jest to z procedurą
żytkowanie. W tym czasie zostanie również

ą
ązuje bezwzględny

1 Opadające liście, papierki i inne zanieczyszczenia należy
po lub przed użytkowaniem z boiska zebrać

2. Boisko może być użytkowane w temperaturach poniżej
0 C. Oczywistym jest, że nawierzchnia będzie wówczas
znacznie twardsza i bardziej śliska. Zaleca się śnieg z
boiska nie był usuwany mechanicznie, zwłaszcza na

,
korzystanie z boiska i kortu b

uzyskania pozwolenia
na u opracowany

regulamin korzystania z boiska oraz zostan wyznaczeni
opiekunowie. Do tego momentu obowi

na boisko i kort.

°
, aby
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ROZMOWA Z POSŁEM NA SEJM RP
PIOTREM ZGORZELSKIMPANEM

–

M a r i o l a K o p k a :

Piotr Zgorzelski

Mariola Kopka:

Piotr Zgorzelski:

czu si
samorz , jakie zadania powierzy
mi parlament. Z samorz

dzia od Rady Gminy Bielsk. Od
2002 roku nieprzerwanie zasiada
Dwukrotnie by

, dla kt

, ja mam
przyjemno pe w Sejmie RP. Jestem tak

Przewodnicz

Przewodnicz

, jest odpowiedzi na
pytanie, jak czuj si w nowej roli. Po

, by dobrze wype
powierzon mi przez wyborc ich reprezentanta w
Sejmie RP.

Dyrektora Delegatury
Urz

Gozdowo. Korzystna lokalizacja Waszej gminy, ale przede
wszystkim zaradno i kompetencja jej w by

, m.in.
modernizacja stacji

, m.in.
Samorz

W os ta tn i ch wyborach
parlamentarnych został

łem RP. Jak wyglądała Pana droga od
samorządowca do Posła i jak czuje się

Jako samorządowiec wielokrotnie
współpracował

ł ę ółpracować ą
ak układała się ółpraca i czy będzie

nadal kontynuowana?

Pan z ramienia PSL wybrany
Pos

Pan w nowej
roli?

Pan z gminami w naszym regionie.
Zapewne mia Pan okazj wsp z gmin
Gozdowo. J ta wsp

: Zawsze w głębi serca będę ł ę
ądowcem, bez względu na to

ądem związałem ponad 20 lat życia,
rozpoczynając swoją łalność

łem w Radzie Powiatu.
łem wybierany na stanowisko Starosty

Płockiego. Moje samorządowe doświadczenie to jeden z
powodów órych zostałem wybrany Przewodniczącym
Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej. To jednak nie jedyna funkcja ką

ść łnić że członkiem
Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, zastępcą

ącego Podkomisji Nadzwyczajnej do
rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
Wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds.
Warszawy i Mazowsza, zastępcą ącego
Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego
projektu ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej
osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych

przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,
a także członkiem Poselskiego Zespołu Strażaków.
Myślę że moja sejmowa aktywność ą

ę ę święcam cały swój czas,
doświadczenie i umiejętności łniać

ą ów rolę

Pełniąc funkcję
ędu Marszałkowskiego w Płocku w latach 2003-2010

współpracowałem z wieloma gminami, także z gminą

ść ładz sprawiły, iż ła
to aktywna i długofalowa współpraca. Przy wsparciu
Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanych
było szereg ważnych inwestycji i przedsięwzięć

uzdatniania wody w Lelicach, wykonanie
kanalizacji w Zbójnie, Bonisławiu i Rękawczynie,
zagospodarowanie terenu przy szkołach w Ostrowach i
Gozdowie, budowa boiska wielofunkcyjnego w Lelicach i
Gozdowie. Gmina korzystała z różnych form wsparcia

ądowego Programu Wsparcia Rozwoju Mazowsza

Poseł ójtem Gminy Gozdowo
p. D. Kalkowskim i Przewodniczącym RG p. G. Ratkowskim w Sejmie

p. Piotr Zgorzelski z W

Poseł p. Piotr Zgorzelski w biurze w Płockuna Sejm RP

Odbiór boiska w Gozdowie

możliwe uszkodzenie nawierzchni oraz łączenie linii.
Możliwe jest ręczne odgarnięcie śniegu za pomocą
szczotki lub należy odczekać na jego naturalne
stopnienie.

3. Na boisko można wchodzić wyłącznie w obuwiu
sportowym, tzw. tenisówkach" lub "halówkach" ze
spodem lanym płaskim (nie wolno korzystać z boiska i
kortu w butach z "korkami"). Przed wejściem na boisko
obuwie należy zmienić lub wyczyścić

4. Zabrania się używania w obrębie boiska jakichkolwiek
źródeł ognia, np. palenia papierosów.

5. Zakazuje się wjazdu na nawierzchnię boiska i kortu:
rowerów, motorów i innych pojazdów mechanicznych, z
wyłączeniem pojazdów specjalistycznych do konserwacji i
czyszczenia, posiadających szerokie i miękkie ogumienie,
których obciążenie nie przekracza 500 kg.

6. Po każdej grze należy kort wyrównać oraz uzupełnić
ubytki.

7. Kort należy pielęgnować przez czesanie siatką i
uzupełnianie dołków.

8. Po opadach deszczu nie należy użytkować kortu do
momentu całkowitego wyschnięcia.

„

.

Michał Stefaniak
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(Komponenty B i C) na przedsięwzięcia związane z
infrastrukturą ą ą ówek
oświatowych oraz Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych na przebudowę óg. Parafie otrzymały dotację
emont zabytkowych obiektów sakralnych - wymianę

ścioła w Kurowie i modernizację ławiu. Od
kilku lat przyznawane są ży
Pożarnej w ramach Samorządowego Programu Wsparcia
OSP.
Ponadto wielokrotnie miałem okazję ście uczestniczyć

żnych uroczystościach ądu Gminy
Gozdowo, otwarciu Przedszkola w Gozdowie czy Jubileuszu
50-lecia pożycia małżeńskiego. Ostatnio ż

ł łem w Gozdowie na wspaniałej uroczystości z okazji
100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej.

Moja współpraca z Gminą jała, rozwija
się ę ędzie rozwijać ę ć

ślnie jeszcze przez wiele lat. Co więcej ę że

nasza współpraca z każdym rokiem będzie lepsza. Władze
radni i sołtysi gminy Gozdowo przyjęli moje

zaproszenie i uczestnicząc w wycieczce do Warszawy, będą
ę ć

ć ę żej z zasadami i obowiązkami pracy posłów.
Jako honorowy obywatel tej gminy zawsze mam na

względzie jej rozwój i dobro. Mieszkańcy Gminy Gozdowo
zawsze mogą ć

Dzięki sprawowanej funkcj i
Przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej mogę łać

ądów. Każdy sukces Komisji przyniesie długo
oczekiwane, pozytywne zmiany dla wszystkich samorządów:
w Bielsku, Płocku, Gozdowie, Sierpcu, Wyszogrodzie

że w Kielcach czy Wałbrzychu. ędzy
innymi nad zmianami w ustawie oświatowej. Dziś

żnym problemem jest likwidacja małych szkół
ększości przypadków powody są

ć śmy
wprowadzić tórych efektem będzie subwencja nie
podążająca za uczniem, (bo tych w gminnych szkołach jest
niewielu), ale skierowana konkretnie na potrzeby danej
placówki. Pracujemy także nad ustawą śmieciową

ądów Rejonowych w powiatach, a
także o uwolnienie środków z Funduszu Pracy. Każda z tych
inicjatyw może przynieść ści także dla gminy
Gozdowo.

drogow i modernizacj plac

dr na
r dachu
ko kaplicy w Bonis

dotacje dla Ochotniczej Stra

osobi
w wa , np. 35-leciu Samorz

, w maju br., ju jako
pose by

Gozdowo rozwi
i, mam nadziej , b si i przebiega

pomy , licz na to,

Gminy,

mieli okazj zwiedzi budynek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
i zapozna si bli

na mnie liczy .

realnie dzia na
rzecz samorz

, ale
tak Teraz pracujemy mi

w gminach
powa
podstawowych. W wi
prozaiczne – gmin nie sta na ich utrzymanie. Chcieliby

zmiany, k

„ ”,
zabiegamy o utrzymanie S

realne korzy

Mariola Kopka:

Piotr Zgorzelski:

Mariola Kopka:

Zaufało Panu wielu wyborców. Co
chciałby Pan jako poseł zrobić ńców
naszego okręgu wyborczego? Został

ądu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej. Jakimi sprawami chciałby się ąć

ć

Bardzo dziękuję Panu za rozmowę

, , dla mieszka
Pan szefem

Komisji Samorz
Pan zaj i

realizowa zadania w ramach otrzymanego
mandatu?

.

Z PRZEDSZKOLNEGO PODWÓRKA

I. Cyrk w Przedszkolu

Dzień Mamy i Taty

Dzień Dziecka

W maju do Przedszkola w Gozdowie zawitali artyści cyrkowi.
Ubrani w barwne stroje prezentowali wspaniałe i zabawne
sztuczki. Cyrk dostarczył maluchom ogromnej radości, wielu
wrażeń i uśmiechów na twarzach.

W piątek, 25 maja, dzieci z Przedszkola świętowały dzień
Mamy i Taty. Z tej okazji przygotowano piękną część
artystyczną. Dzieciaki walczyły z tremą i stresem, by

zaprezentować się jak najlepiej. Po części artystycznej
nastąpiło wręczenie przez dzieci prezentów dla rodziców, a
następnie wszyscy zostali zaproszeni do wspólnego
obejrzenia prezentacji, w której głównymi bohaterami były
przedszkolaki. Rodzice nie kryli wzruszenia i łez. Atmosferę
rozluźniło pyszne ciasto na zakończenie uroczystości.

W piątek, 1 czerwca, w Przedszkolu od samego rana było
bardzo wesoło. Dzieci doskonale wiedziały, że to ich święto i
czekały na przygotowane dla nich atrakcje. Dzień rozpoczął
się od długo oczekiwanej przez maluchy dyskoteki. Po
tańcach i swawolach, Panie zaserwowały podopiecznym

II.

III.

Pan Piotr Zgorzelski podczas uroczystości otwarcia Publicznego
Przedszkola w Gozdowie

Cyrk w Przedszkolu

Występ przedszkolaków podczas Dnia Mamy i Taty
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zdrowy poczęstunek w formie owoców, a na zakończenie
Przedszkolaki otrzymały wspaniałe prezenty. To był
wyjątkowy dzień dla naszych pociech.

We wtorek, 19 czerwca 2012r., dzieci wraz ze swoimi
paniami wyruszyły na wycieczkę do płockiego ZOO.
Zwiedzając piękny Ogród Zoologiczny nasze przedszkolaki
zapoznały się z wieloma gatunkami zwierząt pochodzących z
różnych stref klimatycznych świata. Wycieczka do ZOO była
kolejną ciekawą przygodą dla naszych maluchów. Zmęczeni,
ale pełni wrażeń i przeżyć, wróciliśmy do naszego przedszkola
na pyszny obiad. Wyprawa naprawdę się udała!!

Dnia 17 czerwca 2012r. na placu koło Kościoła p.w.
Wszystkich Świętych w Gozdowie odbył się po raz pierwszy
„Piknik Rodzinny” zorganizowany przez Księży. Z tej okazji
Nasze Przedszkolaki oraz grupy „0” wraz ze swoimi
opiekunami przygotowały barwny pokaz artystyczny.
Przedszkolaki rozpoczęły występ od przepięknych piosenek i
wierszy z okazji Dnia Mamy i Taty, a pokaz zakończyły
barwne tańce grup „0”. Wszystkie występy zostały
nagrodzone gromkimi brawami.

IV.

V.

ZOO -Płock

Piknik Rodzinny w Gozdowie

Agnieszka Olszewska

MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS
RECYTATORSKI W GOZDOWIE

„Każdy moment ludzkiego życia ma w sobie poezję,
wytwarza ją.

Poezja - to przejęcie się chwilą.”

Takie hasło przyświecało tegorocznej, IX już edycji
Międzygimnazjalnego Konkursu Recytatorskiego, który
odbył się w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Gozdowie 30 marca 2012 r. Od trzech lat honorowy
patronat nad tym świętem poezji objął Wójt Gminy
Gozdowo, Pan Dariusz Kalkowski oraz Przewodniczący
Rady Gminy Gozdowo, Pan Grzegorz Ratkowski. Obowiązki
gospodarza pełnił dyrektor gimnazjum pan Krzysztof
Jóźwiak.

Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większą
popularnością wśród gimnazjów powiatu sierpeckiego.
Tegoroczną edycję zaszczycili swoim udziałem reprezentanci
sześciu szkół: Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika
w Sierpcu, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku, Zespołu
Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym, Publicznego
Gimnazjum im . gen. Edwarda Żółkiewskiego w Mochowie,
Gimnazjum w Borkowie Kościelnym, Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie.

Prezentowana poezja oraz fragmenty utworów
prozatorskich oceniane były przez komisję konkursową, w
skład której weszli nauczyciele poloniści z poszczególnych
szkół. Wybór zwycięzcy był niezwykle trudny z uwagi na

bardzo wysoki i wyrównany poziom deklamowanych
tekstów. W rezultacie wyłoniono zdobywców trzech
pierwszych miejsc, a także przyznano trzy wyróżnienia.

Aleksandra Kopycińska - Gimnazjum Miejskie im.
Mikołaja Kopernika w Sierpcu
Karolina Glegocińska - Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja
Kopernika w Sierpcu
Magdalena Krasińska - Publiczne Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Gozdowie

Bartoszowi Malanowskiemu - Gimnazjum w Borkowie
Kościelnym
Oliwii Szewczyk - Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja
Kopernika w Sierpcu
Idze Stasiak - Gimnazjum w Borkowie Kościelnym
Wójt i Rada Gminy Gozdowo ufundowali bardzo

Laureatami zostali:

Wyróżnienia przypadły w udziale:

Dzień Dziecka w przedszkolu

Przedszkolaki w płockim ZOO

Występ przedszkolaków podczas pikniku

Uczestnicy konkursu z opiekunami i przedstawicielami władz
gminnych
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atrakcyjne nagrody rzeczowe. Były nimi: tablet, ramka
cyfrowa. Wyróżnieni recytatorzy oraz wszyscy uczestnicy
konkursu zostali obdarowani przenośną pamięcią do
komputera. Wszyscy miłośnicy poezji otrzymali również
okolicznościowe dyplomy i słodkie niespodzianki.

Prezentacje uczestników dostarczyły słuchaczom wielu
wzruszeń, były prawdziwą ucztą dla ducha i niezapomnianą
lekcją poezji.

Aurelia Kurach, Anna Dąbrowska

SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM

W GOZDOWIE

Czas dorastania to most, którym człowiek przechodzi od
beztroskiego dzieciństwa do odpowiedzialnej dorosłości,
czas, który wypełniają złożone, nierzadko burzliwe zjawiska
związane z okresem dojrzewania. Większość zachowań
problemowych ujawniających się w tym okresie wypływa z
frustracji potrzeb i braku umiejętności radzenia sobie z
trudnościami życiowymi.

Młody człowiek szukając nowych doświadczeń często
spotyka grupę rówieśników, w której znajduje akceptację
takim, jakim jest. Rodzaj subkultury, do której młody człowiek
chce przynależeć, w dużym stopniu wiąże się z
doświadczeniami i systemem wartości wyniesionymi z
rodzinnego domu. Warto jednak pamiętać, że poszukiwanie
własnej tożsamości, różnych form wyrażania siebie to
typowe cechy okresu dojrzewania, dlatego ważne jest, aby
młodzież zdobywała wiedzę na temat uzależnień oraz
potrafiła zastosować zdobyte umiejętności w praktyce.

Tym celom ma służyć organizowany systematycznie w
gimnazjum Szkolny Dzień Profilaktyki. W tym roku miał on
miejsce w dniu 6 czerwca. W spotkaniu z młodzieżą
uczestniczyli następujący goście: Przewodniczący Rady
Gminy - Grzegorz Radkowski, Kierownik Posterunku Policji -
Jarosław Cichocki, Komendant Straży Gminnej - Elżbieta
Broniszewska, Przewodnicząca Gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Renata
Pajkowska, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Edyta
Karczewska, pielęgniarka szkolna – Agnieszka Kalinowska.
Przekazywanie trudnych treści na temat profilaktyki
uzależnień odbywało się w atrakcyjny sposób. Młodzież z
wielkim zainteresowaniem obejrzała inscenizację pt. „Sąd”,
zaprezentowaną przez młodzież gimnazjum pod kierunkiem
pani Małgorzaty Garkowskiej, natomiast członkowie
szkolnego Koła PCK pod opieką pani Bogumiły Żórawskiej
zaprezentowali wiedzę na temat uzależnień oraz sposobów

rozwiązywania konfliktów. Uczniowie gimnazjum chętnie
obejrzeli zaprezentowane sposoby udzielania pierwszej
pomocy medycznej, przygotowanej przez uczniów klasy III
pod opieką pana Sławomira Szałkuckiego.

Gimnazjaliści brali udział w konkursie plastycznym na
temat uzależnień zajmując następujące miejsca:

- klasa IIIa,
- klasy IIb
- klasa IIId,

- klasa IIIb.
W konkurencji promocji zdrowej żywności młodzież wykazała
się dużym zaangażowaniem, pod opieką wychowawców
przygotowywała różnorodne potrawy zawierające
promowane witaminy. Jury przyznało klasom następujące
miejsca:

- klasa IIa,
- klasa IIc,
- klasa IIb,

- klasa IIIb
Największym zainteresowaniem cieszyły się przygotowane
przez uczniów scenki o wymowie profilaktycznej w gronie
najlepszych znaleźli się uczniowie następujących klas:

-  klasa IIId,
- klasa IId,
- klasa IIIa,

- klasa IIc.

Organizatorzy Szkolnego Dnia Profilaktyki: B. Żórawska, M.
Garkowska, M. Jagodzińska mają nadzieję, że przekazywane
treści o uzależnieniach oraz proponowane sytuacje
dokonywania prawidłowych wyborów pozwolą młodzieży w
przyszłości uniknąć zgubnych skutków uzależnień i agresji.
Dyrektor Gimnazjum Krzysztof Jóźwiak podziękował
organizatorom i wychowawcom klas za pomoc w
przygotowaniu młodzieży, taki dzień na długo pozostanie w
pamięci gimnazjalistów.

I miejsce
II miejsce
III miejsce
wyróżnienie

I miejsce
II miejsce
III miejsce
wyróżnienie

I miejsce
II miejsce
III miejsce
wyróżnienie

Bogumiła Żórawska
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NAUKOWE SUKCESY
GIMNAZJALISTÓW

„Talent, pracowitość, sukces… - triada słów, która najlepiej
oddaje sens pedagogicznej pracy”-tymi słowami Mazowiecki
Kurator Oświaty Karol Semik rozpoczął uroczystą galę
wręczenia dyplomów laureatom kuratoryjnych konkursów
przedmiotowych. W gronie laureatów znaleźli się uczniowie
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie –
Oddział Zamiejscowy w Lelicach. I tak tytuł laureata z języka
polskiego zdobyła uczennica kl. IIId Dorota Kalinowska,
prowadzona przez p. Katarzynę Chlebowską. Z kolei
laureatem z chemii został Radosław Wójcik – uczeń klasy IId,
którego opiekunem jest p. Alicja Cześnik. To jednak nie
jedyny naukowy sukces. Warto nadmienić, że Radkowi udało
się także uzyskać tytuł finalisty z matematyki. Tym razem
uczeń prowadzony był przez p. Łukasza Tyszkiewicza.

Sentencja słów: talent, pracowitość i sukces, najlepiej
odzwierciedla ogrom pracy włożony w przygotowania do
poszczególnych etapów konkursu. Nie byłoby to jednak

możliwe, gdyby nie permanentne zaangażowanie ze strony
opiekunów uczniów, ich motywacji i wsparcia
podopiecznych.

Cóż zyskali laureaci? Otóż laureatom kuratoryjnych
konkursów przysługują następujące uprawnienia:

- wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie szkolnym,
- celująca ocena roczna z języka polskiego, chemii oraz

matematyki,
- zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego,
- przyjęcie do wybranej szkoły, niezależnie od kryteriów

określonych w statucie szkoły.

Wiara w naukę okazała się kluczem do konkursowych
sukcesów, co do tego są zgodni zarówno nauczyciele jak i
uczniowie. Talent – umiejętnie trzeba dostrzec, potem
odpowiedzialnie należy go latami rozwijać, a jeśli tylko ów
talent przerodzi się w sukces, to dowód na to, że warto
poświęcić swój czas na naukę.

Katarzyna Chlebowska

PODSUMOWANIE KONKURSU
PLASTYCZNEGO

Dnia 18 kwietnia 2012 roku w sali posiedzeń Urzędu
Gminy odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom
konkursu plastycznego pod hasłem „20 lat Państwowej
Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”. Jury
spośród 84 nadesłanych prac przez uczniów szkół z terenu
gminy wyłoniło zwycięzców w poszczególnych grupach
wiekowych:

I miejsce - Aleksandra Krajenta - SP Gozdowo
II miejsce - Weronika Koprowska - PP Gozdowo
III miejsce - Kacper Miłkowski - SP Gozdowo
oraz 2 wyróżnienia - Tomasz Kopka i Anna Kaczorowska -
SP Gozdowo

I kategoria – grupa najmłodsza (5-8) lat

Zwycięzcy w grupie najmłodszej

Zwycięzcy w grupie średniej



Str. 20

OŚWIATA

S³owo Gozdowa Nr 2/2012 (49)

II kategoria – grupa średnia ( 9-12) lat

III kategoria – grupa starsza (13-16) lat

I miejsce - Klaudia Wajszczak - SP Gozdowo
II miejsce - Marta Rozworska - SP Ostrowy
III miejsce - Robert Jastrzębski - SP Lelice
wyróżnienie: Wiktor Mądry - SP Ostrowy

I miejsce - Patryk Garkowski - PG Gozdowo
II miejsce - Ewelina Sadowska - PG Gozdowo
III miejsce - Grzegorz Jaworski - PG Gozdowo
wyróżnienie - Magdalena Krasińska - PG Gozdowo

Autorzy wyróżnionych prac otrzymali z rąk Wójta Gminy
nagrody, dyplomy, a wszyscy uczestnicy konkursu nagrody
rzeczowe. Dodatkowo najmłodsze dzieci z Publicznego
Przedszkola w Gozdowie otrzymały upominek w postaci
zestawu klocków za szczególne zaangażowanie i wkład pracy.
Na zakończenie Wójt podziękował uczestnikom i
wychowawcom za duże zainteresowanie konkursem.

Anna Kopczyńska

65-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W GOZDOWIE

„Kiedy sięgasz pamięcią wstecz
i otwierasz album swych wspomnień,
przywołujesz chwile, które są twoją własnością.
One wciąż żyją w tobie, a ty w nich.
Udajesz się w podróż do dzieciństwa twej duszy,
by powrócił czyjś uśmiech, który pamiętasz do dziś,
krajobraz niezapomniany, spacer w deszczu,
ludzie, których kiedyś spotkałeś,
spojrzenie drogich ci oczu...”

(Małgorzata Stolarska)

za lata pracy, wysiłku,
poświęcenia, za wychowawczy trud, za cierpliwość, za
serce

13 czerwca 2012 roku to wyjątkowa data dla Naszej
Szkoły. W tym dniu obchodziliśmy bowiem jubileusz 65-lecia
istnienia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w
Gozdowie.

Dla całej społeczności szkolnej był to finał wytężonej,
wielomiesięcznej pracy, przygotowującej do wspomnień i
wspólnego świętowania.

W samo południe wszyscy obecni zostali zaproszeni do
udziału w uroczystej akademii. Pani dyrektor mgr Agata
Królikowska serdecznie powitała przybyłych na uroczystość
gości: Pana Wójta Gminy – Dariusza Kalkowskiego, Pana
Przewodniczącego Rady Gminy – Grzegorza Ratkowskiego,
Radnego Powiatowego – Pana Sylwestra Czajkowskiego,
Ks. Kanonika – Stanisława Opolskiego, Panią Skarbnik
Urzędu Gminy – Bogumiłę Bogdańską, Panią Kierownik
Referatu Oświaty – Jolantę Lewandowską, Panią Inspektor
Referatu Oświaty – Annę Grączewską, Pana Kierownika
Referatu RBK – Sławomira Krystka, Kierownika Posterunku
Policji w Gozdowie – Pana Jarosława Cichockiego, Panią
Komendant Straży Gminnej – Elżbietę Broniszewską, Panią
Kierownik Gminnej Biblioteki – Honoratę Wójcik,
Dyrektorów Szkół i Przedszkola: P. Danutę Gawlik, P.

Jadwigę Paradowską, P. Krzysztofa Jóźwiaka, P Agnieszkę
Olszewską.

Pani dyrektor szczególnie gorąco przywitała nauczycieli
naszej szkoły, którzy już zakończyli swoją pracę zawodową.

Następnie kilka ciepłych słów wygłosił Pan Wójt Gminy –
mgr Dariusz Kalkowski.

Jubileusz był wspaniałą okazją do wspomnień o
minionych wydarzeniach i ludziach, którzy tworzyli historię
Naszej Placówki. Aby ułatwić tę „podróż sentymentalną” w
przeszłość, została przygotowana przez panią Barbarę
Gapińską prezentacja multimedialna.

W trakcie akademii Pani Dyrektor podziękowała
nauczycielom naszej szkoły „

”. Pracownicy z największym stażem: Anna Głos, Iwona
Pawłowska, Danuta Smolińska, Agnieszka Biernacka,
Katarzyna Korpolińska, Beata Świerczewska, Róża Fusik,
Jolanta Pacholec – otrzymali z rąk Pani Dyrektor Agaty
Królikowskiej pamiątkowe statuetki za wieloletnią pracę.

Pani A. Królikowska - dyrektor szkoły rozpoczyna uroczystość

Zwycięzcy w grupie starszej Wręczenie nagród przedszkolakom
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Statuetkami zostali również obdarowani: Pani Dyrektor
Agata Królikowska, Pan Wójt Gminy Dariusz Kalkowski, Pan
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Ratkowski oraz Ks.
Kanonik Stanisław Opolski.

Podczas uroczystości Pani Dyrektor podziękowała
Władzom Gminnym za miejsce do nauki i pracy, za ciągłe
zmiany na lepsze, za wszystkie działania, które pozwalają
nam w szkole czuć się bezpiecznie, za wszelkie inicjatywy na
rzecz szkoły.

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali część
artystyczną przygotowaną pod kierunkiem: pani Agnieszki
Biernackiej, pani Beaty Świerczewskiej, pani Joanny
Ludwickiej i pana Krzysztofa Wojtasa. Program wzbudził
wiele emocji – momentami bawił, a czasem wzruszał do łez.

Iluż wzruszeń i radości dostarczyło również przekładanie
kart kronik szkolnych. Oglądanie zdjęć, odczytywanie
wpisów było dla wszystkich powrotem do lat młodości,
refleksją nad przemijającym czasem.

Na szkolnym korytarzu, oprócz starych kronik i ksiąg,
została zaprezentowana wystawa prac plastycznych,
poświęconych patronce szkoły. Konkurs i wystawę
zorganizowała pani Danuta Smolińska.

W ciągu 65 lat Szkoła Podstawowa w Gozdowie
zmieniała swoje oblicze, ale każdego dnia staramy się, aby
była przyjaznym miejscem dla dziecka, aby był w niej wysoki
poziom świadczonych usług”.

W czasie swojej długoletniej działalności Nasza Szkoła nie
tylko uczy, ale i rozwija zainteresowania oraz umiejętności
swoich uczniów. A nad wszystkim czuwa dobry duch naszej
patronki Marii Konopnickiej, która tak, jak my, umiłowała
najmłodszych i pragnęła, aby wyrośli z nich wartościowi
ludzie.

Agata Królikowska, Barbara Gapińska

KOLEJNY SUKCES UCZNIÓW
ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W GOZDOWIE

Biblioteka w Szkole Podstawowej w Gozdowie od 7 lat
uczestniczy w konkursie literackim w Izabelinie. Wszystkie
lata były owocne. Najpierw mali twórcy zdobywali
wyróżnienia. Przez ostatnie 3 lata zdobywaliśmy trzecie
miejsca. Rok szkolny 2011/2012 okazał się zwieńczeniem
naszych trudów. Nasza uczennica z klasy IVa w XII edycji
wojewódzkiego konkursu Tomik Literacki Młodych Autorów
Mazowieckich Szkół Podstawowych w Izabelinie zajęła I
miejsce. Otrzymała w nagrodę rower górski, książkę i obraz.
Szkoła Podstawowa w Gozdowie, jako jedna z najbardziej
aktywnych, została uhonorowana nagrodą główną:
otrzymała tablet, puchar oraz dyplomy uznania. 18 czerwca,
podczas uroczystości w Izabelinie, nagrody odebrały
laureatka i opiekunka konkursu. Nagroda ta cieszy nas
ogromnie, ponieważ na konkurs nadesłano 7114 prac.

Wójt Gminy Gozdowo otrzymuje pamiątkową statuetkę

Część artystyczna

Goście z "patronką Marią Konopnicką"
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Prace oceniane były w trzech kategoriach: literackiej,
plastycznej i edytorskiej. Weronika Gapińska, laureatka
konkursu, napisała 5 wierszy i wydała je w formie książki w
bardzo bogatej szacie graficznej. Oprócz Weroniki
wyróżnienia w tymże konkursie otrzymali: Marta
Czachorowska z kl. IVb i Dawid Dul z kl. Va.

Prace uczestników konkursu uwrażliwiają odbiorcę na
piękno otaczającego świata, podkreślają nierozerwalny
związek człowieka z naturą oraz wpływ stanu środowiska
naturalnego na ludzkie zdrowie. Uświadamiają konieczność
działań proekologicznych. Myślę, że nagrody są powodem

do dumy i zadowolenia dla nas wszystkich. Rezultaty działań
dzieci to miłość do przyrody oraz literatury. Twórcze
spędzanie czasu, refleksja i kreatywność to świetny sposób na
wyrażanie samego siebie, przekazanie myśli, odczuć i emocji
w skrótowej, zwięzłej, poetyckiej lub plastycznej formie. Od
małych do wielkich poetów, od małych do wielkich artystów.
Nasi znamienici poeci też byli kiedyś dziećmi… Mam
nadzieję, że nasi uczniowie nadal pozostaną wrażliwi na
piękno wokół nas.

Danuta Smolińska

SZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY
W OSTROWACH

Edukacja ekologiczna to, niewątpliwie, zadanie
wszystkich nauczycieli. Częściowej realizacji treści zawartych
w propozycjach edukacji można dokonywać poprzez
organizowanie konkursów dla uczniów w początkowej fazie
kształcenia. Już na etapie edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciele kszta łtują u wychowanków postawy
proekologiczne.

Organizatorem szkolnego konkursu z okazji Dnia Ziemi,
który odbył się 23 kwietnia 2012 roku, była Szkoła
Podstawowa w Ostrowach, finansowo był on wspierany
przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu. Koordynatorem
konkursu była p. Józefa Gołębiewska.

Atutem konkursu było to, że mogli w nim wziąć udział
wszyscy uczniowie edukacji wczesnoszkolnej i pochwalić się
swoimi umiejętnościami w zakresie ekologii.
Cele konkursu:

rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
rozumienie zjawisk i mechanizmów rządzących
środowiskiem, w którym żyje człowiek,
zachęcanie do aktywnej obserwacji i zaprzyjaźnianie się
z przyrodą,
wyrabianie u dzieci odpowiedzialności za swoje
postępowanie,
tworzenie okazji przeżywania atmosfery konkursowej,
przyswajanie wiadomości poprzez rozrywkę i zabawę.

Dzieci w swoich zmaganiach miały okazję wykazać się:
w klasie pierwszej – przedstawić za pomocą środków
plastycznych pracę na wyżej wymieniony temat,
w klasie drugiej – należało rozwiązać test, w którym
było 9 zadań, w tym 5 zamkniętych i 4 otwarte,
w klasie trzeciej – należało rozwiązać test, w którym
było 9 zadań otwartych
Konkurs przebiegał w pogodnej atmosferze, w

warunkach zdrowej rywalizacji.

Uatrakcyjnieniem okazała się inscenizacja
przygotowana przez uczniów klasy II i V pod okiem p. Józefy
Gołębiewskiej. Dzieci wcieliły się w role roślin i zwierząt i
pokazały, jak należy dbać o swoje środowisko.

Po występach odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników,

rozdanie nagród i dyplomów przez panią dyrektor Danutę
Gawlik.

Oto laureaci:

I miejsce – Agata Wójtewicz
II miejsce – Jakub Sieciński
III miejsce – Bartłomiej Panek

I miejsce – Natalia Feder
II miejsce – Natalia Witkowska
III miejsce – Kamil Krupiński

I miejsce – Kacper Morka
II miejsce – Dariusz Synakowski
III miejsce – Piotr Chmielewski
Zwycięzcy otrzymali pokaźne torby wypełnione grami

planszowymi oraz kompletami kredek plakatowych. Nie
byłoby tyle radości, gdyby nie pozyskane środki finansowe na
nagrody ze

Udział dzieci w konkursie posiada głębokie walory
dydaktyczne, ponieważ dzięki niemu można realizować cele
dalece wykraczające poza standardowe, wynikające z
podstawy programowej. Daje również nauczycielom okazję
do lepszego rozpoznawania zdolności i talentów swoich
uczniów, a uczniom prezentacji swoich mocnych stron.



















Dnia Ziemi

W klasie I

W klasie II

W klasie III

Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Józefa Gołębiewska

Laureaci konkursu

OBCHODY ROKU
KORCZAKOWSKIEGO

W SZKOLE W OSTROWACH

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby
dobrze wiedział,

nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,
nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś

naprawdę zajmowało.”
Janusz Korczak

Rok 2012 jest rokiem Janusza Korczaka

Janusz
Korczak – człowiek, który dzieci kochał nad życie…

.
Obchodzimy bowiem 70 rocznicę śmierci Janusza Korczaka
w obozie zagłady w Treblince i 100 rocznicę założenia przez
niego Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej w Warszawie. W
dniu 27 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Ostrowach
został zorganizowany apel i konkurs recytatorski - „

”.
Organizatorami tego wydarzenia były p. Anna Kwiatkowska i
p. Mariola Sulińska. Każdy z uczestników recytował wiersz
dotyczący życia i twórczości Janusza Korczaka oraz jego
myśl.
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SUKCESY MŁODYCH ARTYSTÓW -
PLASTYKÓW Z OSTRÓW

W dniu 11 czerwca 2012 r. w Warszawie odbyło się
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród II edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego organizowanego
przez KRUS pn.

Konkurs na Mazowszu miał charakter 3-etapowy. W roku
2012 wzięło w nim udział ponad 8 tys. dzieci z 501 szkół
podstawowych usytuowanych w 204 gminach Mazowsza.
Do realizacji drugiego etapu przystąpiły 32 starostwa
powiatowe współpracujące z 34 Placówkami Terenowymi
KRUS oraz Oddziałem.

Wśród nagrodzonych uczestników konkursu, którzy
przeszli etap gminny i powiatowy, znalazła się uczennica
naszej szkoły - .

Wyróżnienie w tym konkursie na etapie gminnym
otrzymali:

z klasy V (opiekun p. Józefa
Gołębiewska) i z oddziału przedszkolnego
(opiekun p. Małgorzata Joniak).

Dodatkową nagrodą dla laureatów była wycieczka po
Pałacu Prezydenckim.

To nie jedyne osiągnięcie Natalii. Również w tegorocznej
edycji konkursu plastycznego

organizowanego przez Zarząd Rejonowy
Polskiego Czerwonego Krzyża w Sierpcu, Natalia zajęła

. (Do obydwu konkursów Natalię przygotowywała p.
Józefa Gołębiewska).

Są także inni uczniowie naszej szkoły, którzy mogą
poszczycić się swoimi osiągnięciami. Całkiem niedawno (w
marcu 2012 r.) w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

„ organizowanym przez Płocki
Ośrodek Kultury i Sztuki laureatką została

z klasy V. (Do konkursu przygotowywała p. Anna
Górczyńska).

Nie mniej ważnym osiągnięciem było zdobycie na
szczeblu gminnym II miejsca przez z klasy
V w konkursie plastycznym

oraz wyróżnienia przez z
klasy IV. (Opiekę artystyczną oraz przygotowanie do
konkursu sprawowała p. Józefa Gołębiewska).

Bardzo dobrze spisały się również uczennice z klasy V. W
konkursie plastycznym organizowanym przez LOP, Zarząd
Wędkarstwa Okręgu Płocko-Włocławskiego i Ogród
Zoologiczny w Płocku pt.

została wyróżniona praca . Zaś w
konkursie organizowanym przez LOP pt.

III miejsce zdobyła . (Do
obydwu konkursów przygotowywała p. Małgorzata Joniak).

Dość pokaźna grupa dzieci brała udział w konkursach
organizowanych przez Oddział Rejonowy Poczty Polskiej pt.

oraz w konkursie organizowanym przez
MWM w Sierpcu pt. Mimo, że nie
cieszyły się z miana laureatów, ich osiągnięcia należy
pochwalić, gdyż prace wykonywały z ogromnym
zaangażowaniem, a przygotowania do konkursu przybliżyły
dzieciom życie na wsi mazowieckiej w XIX i XX wieku, bogate
w tradycje i obrzędowość.

Każdy sukces odniesiony przez uczniów naszej szkoły
motywuje ich do dalszego pogłębiania zainteresowań,
zdobywania wiedzy na temat technik plastycznych, a przede
wszystkim uczy wrażliwości na piękno otaczającego świata.

„Bezpiecznie na wsi - czy upadek – to
przypadek?”.

Paulina Smolińska
Dawid Szychułda

„Honorowe krwiodawstwo w
oczach dziecka”

Tradycje Wielkanocne”
Paulina

Smolińska

Martę Rozworską
„20 lat PSP jak nas widzą, tak

nas malują” Wiktora Mądrego

„Pozwólmy ptakom mieszkać
obok nas- ptaki z terenów wodnych i błotnych Mazowsza”

Agaty Laskowskiej
„Przyroda – twój

przyjaciel” Paulina Smolińska

„Moja Poczta”
„Jesienny Pejzaż Wsi”.

Józefa Gołębiewska

Natalia Feder z klasy II

I
miejsce

Natalia otrzymuje prezent i gratulacje

W Pałacu Prezydenckim

Najlepiej zaprezentowały się następujące osoby:
- Paulina Smolińska,
- Damian Cielicki,
- Marta Rozworska.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody z rąk p. dyrektor
Danuty Gawlik. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznać
biografię Korczaka i głoszone przez niego teorie, oparte na
wartościach, wzajemnym szacunku i tolerancji. Postać
Janusza Korczaka i jego działalność została również
uświetniona na gazetce szkolnej.

I miejsce
II miejsce
III miejsce

Mariola Sulińska
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GMINNE PODSUMOWANIE
ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

27 czerwca w hali Publicznego Gimnazjum w
Gozdowie odbyła się uroczystość – Gminne
Podsumowanie roku szkolnego 2011/2012.

–

„Co wiemy to tylko kropelka,
czego nie wiemy to cały ocean.”

(Isaak Newton)

Zbliżający się koniec czerwca, jak zawsze, zwiastuje
zakończenie kolejnego roku szkolnego. Mija czas wytężonej
pracy, wysiłku, pogłębiania wiedzy, zdobywania nowych
umiejętności.

Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się
wprowadzeniem sztandarów szkół i odśpiewaniem hymnu
państwowego. Otworzył ją Wójt Gminy – Dariusz Kalkowski,
który powitał wszystkich zebranych, w szczególności zaś
przybyłych gości:
- Starostę Powiatu Sierpeckiego p. Jana Laskowskiego
- Przedstawiciela Placówki Terenowej KRUS w Sierpcu –

p. Cezarego Rudowskiego
- księży parafii: Kurowo – ks. J. Kłosowskiego i Bonisław –

ks. F. Kucia
- p. Grzegorza Ratkowskiego – Przewodniczącego Rady

Gminy z wiceprzewodniczącą i radnymi
- p. Renatę Kowalską-Krystek – Kierownika SPZOZ

w Gozdowie
- p. Elżbietę Broniszewską – komendant Gminnej Straży

w Gozdowie
- p. Jarosława Cichockiego – Kierownika Posterunku Policji

w Gozdowie
- rodziców nagrodzonych uczniów
- dyrektorów i nauczycieli wszystkich szkół z terenu gminy
- pracowników Urzędu Gminy z panią Skarbnik

B. Bogdańską na czele
- M łodz i e żową Ork ie s t rę OSP z op iekunem

p. E. Wielgóckim oraz wszystkich uczniów i młodzież –
bohaterów tej uroczystości.

Następnie Pan Wójt podsumował całoroczną pracę w
sferze oświaty na terenie naszej gminy. W obrębie gminy
funkcjonują 3 szkoły podstawowe: w Gozdowie, Lelicach i
Ostrowach, Publiczne Gimnazjum w Gozdowie z Oddziałem
Zamiejscowym w Lelicach oraz Publiczne Przedszkole w
Gozdowie.

W obecnym roku szkolnym do szkół uczęszczało 822
uczniów, z tego 409 uczniów do szkół podstawowych, 245
do Gimnazjum oraz 168 dzieci do oddziałów „0” w szkołach i
przedszkolu.

We własnym zakresie zapewniamy dowóz uczniów do
szkół na terenie naszej gminy. Do realizacji tego zadania
gmina posiada 5 autobusów i busa, zatrudnia kierowców i
opiekunki. W obecnym roku szkolnym dowożonych było
500 uczniów, co stanowi 64% ogólnej liczby uczniów
uczęszczających do szkół.

We wszystkich szkołach prowadzone jest dożywianie.
Łączna liczba objętych nim uczniów w roku szkolnym
2011/2012 wyniosła 448, w tym posiłki dla 186 uczniów
były w pełni finansowane ze środków Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gozdowie. W Publicznym
Przedszkolu maluchy mają zapewnione całodzienne

wyżywienie, z którego korzysta 90 dzieci, z czego 30 dzieci
bierze udział w projekcie „Wszystkie dzieci nasze są” i nie
ponosi za nie opłat.

Od 12 lat przyznawane są stypendia Wójta Gminy
Gozdowo dla uczniów Gimnazjum za wysokie wyniki w
nauce. W bieżącym roku szkolnym przyznano w I semestrze
stypendia 19 uczniom, a w semestrze II – 18, wysokość
stypendium to 80,00 zł miesięcznie w całym roku szkolnym.
Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła w
bieżącym roku szkolnym 11.840,00 zł.

Uczniowie naszych szkół korzystają z pomocy
finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego
programu „Wyprawka szkolna”. W bieżącym roku szkolnym
dofinansowanie otrzymało 80 uczniów na łączną kwotę
17.153,00 zł.

Pan Wójt poinformował również, iż od kilku lat
realizowana jest pomoc uczniom w formie stypendium
szkolnego o charakterze socjalnym. 20 uczniów otrzymało
dofinansowanie na „Zieloną Szkołę” i wycieczki edukacyjne a
208 otrzymało wsparcie w formie pokrycia kosztów zakupu
książek i przyborów szkolnych. Łączna kwota przeznaczona
na pomoc dla uczniów wyniosła 123.982,00 zł.

Powyższe formy wsparcia były zrealizowane ze środków
własnych gminy oraz otrzymanych dotacji z Budżetu
Państwa.

W dalszej części wystąpienia Wójt Gminy podkreślił, że
jednym z elementów aktualnej polityki oświatowej państwa
jest wprowadzenie nowej podstawy programowej kształcenia
ogólnego oraz obniżenie wieku szkolnego. Zmiany te nie
byłyby możliwe bez współpracy i jednakowych działań
nauczycieli, organu prowadzącego oraz Ministerstwa

Występ młodzieży z Gimnazjum

Występ uczniów z SP Lelice
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Edukacji a przede wszystkim bez dodatkowych środków
finansowych. W tym celu nasza gmina realizuje różne
programy i projekty pozyskując środki finansowe na
doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz rozszerzenie
oferty edukacyjnej wynikającej z potrzeb uczniów:

W ubiegłym roku trzy szkoły podstawowe zrealizowały
Rządowy program

órego zakupione zostały pomoce dydaktyczne na
łączną ę 4.000,00 zł
Od września 2012 roku w 3 szkołach podstawowych
będzie realizowany projekt systemowy ze środków
Europe j sk iego Funduszu Spo łecznego

ramach
tego projektu odbędą ę ęcia dodatkowe
wspomagające proces dydaktyczny dopasowany do
potrzeb uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz
mających trudności w zdobywaniu umiejętności
matematycznych, zajęcia logopedyczne, zajęcia z
gimnastyki korekcyjnej a także rozwijające
zainteresowania uczniów z zakresu nauk matematyczno

W celu przeprowadzenia tych zajęć ędą
ły dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt taki jak:

odpowiednie oprogramowanie, pak ie ty

ń
Łączna kwota dofinansowania wynosi

114.000, 00 zł
Na początku lipca będą łoszone wyniki oceny

merytorycznej złożonych Wniosków w ramach projektu
sy s t emowego p t :

Projekt adresowany jest do uczniów szkół
VI poprzez rozszerzenie oferty

edukacyjno Łączna wartość
ł

Nasza Gmina w ramach programu
ępowała z wnioskiem o dofinansowanie na

doposażenie bazy szkół ów i
nauczycieli, tablice interaktywne oraz przeprowadzenie
zajęć

żą ść ów przeprowadzono
losowanie, w wyniku którego nie otrzymaliśmy
dofinansowania.
Od 01 stycznia 2011 r. Publicznym Przedszkolu w

Gozdowie
ółfinansowany ze środków Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej. ólny koszt projektu na okres 2 lat i 10
miesięcy wynosi 992 524,06 zł ędzie
realizowany do 31.10.2013 roku i będą ły
skorzystać

óch
grupach piętnastoosobowych.
Chcąc rozszerzyć ofertę przedszkolną w naszej gminie
złożony został Wniosek na utworzenie punktu
przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ostrowach

. Ogólna wartość Projektu wynosi
399.100,00 zł w tym wkład własny gminy to 59.865,00
zł.
Dla młodzieży gimnazjalnej chcielibyśmy zaoferować
naukę języka angielskiego, z wykorzystaniem
nowoczesnych technik oraz specjalistycznego
oprogramowania. Wniosek pt.

jest adresowany do 60 uczniów naszego
Gimnazjum. Ogólna wartość projektu wynosi
300.842,00 zł
W przypadku uzyskania pozytywnej oceny i otrzymania

dofinansowania realizacja tych projektów rozpocznie się od
2013 roku.

Funkcjonujące na terenie naszej gminy szkoły
finansowane są z subwencji oświatowej, która w bieżącym
roku wynosi 5.503.152 zł. Dotacja ta jednak nie wystarcza
na pokrycie wszystkich wydatków. W związku z powyższym
gmina w swoim budżecie przeznaczyła na oświatę kwotę
2.500.000 zł. środków własnych.

Nasze działania, podkreślił Pan Wójt, skierowane są
również na rozwój infrastruktury sportowej przy szkołach. W
ostatnich dwóch latach powstały następujące obiekty
sportowe:
- W ramach działania Odnowa i rozwój wsi program na lata

2007-2013 dot. modernizacji przestrzeni Publicznej
wybudowano boisko wielofunkcyjne przy Szkole
Podstawowej w Lelicach i pasaż oświetleniowy łączący
obiekt sportowy z głównymi ulicami miejscowości, koszt
inwestycji wyniósł 392.600,36 zł.

- Przy Szkole Podstawowej w Ostrowach stworzono boisko
sportowe o naturalnym podłożu. Wykonano prace
z iemne, ogrodzenie obiektu z e lementami
towarzyszącymi, całkowity koszt inwestycji wyniósł
ok. 100.000,00 zł.

- W obecnym roku dobiega końca budowa boiska

-
w ramach

kt
kwot 2 .

-

. W
si zaj

– przyrodniczych.
- zakupione b

materia
do

diagnozowania i korygowania dysfunkcji wad wymowy,
dysleksji, wad postawy oraz zaburze koordynacji
ruchowej.

.
- og

podstawowych klas IV –
– wychowawczej. Projektu

wynosi 71.160,00z .
-

wyst
w komputery dla uczni

z wykorzystaniem technik informatycznych. Z
uwagi na bardzo du ilo wniosk

w
realizowany jest projekt pt.

wsp

Og
. Projekt b

z niego mog
dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy

Gozdowo. W Projekcie uczestniczy 30 dzieci w dw

-

-

„ ”,

„

podstawowych w Gminie Gozdowo”

„
”.

„ ”

- „
„

”

RADOSNA SZKOŁA

pt:
Indywidualizacja procesu nauczania i

wychowania uczniów klas I - I I I szkó ł

Dziec ięca Akademia
Przyszłości

Cyfrowa szkoła

Wszystkie
dzieci nasze są

pt.
„SKRZATY”

„Angielski dla
wszystkich”

Występ uczniów z SPGozdowo

Występ uczniów z SP Ostrowy
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wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum i Szkole
Podstawowej w Gozdowie, które będzie złożone z 2
części: na części 1 powstanie samodzielny kort tenisowy,
natomiast na drugiej, dużo większej części, będą boiska
do: piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, dwa do
siatkówki oraz kort tenisowy. Inwestycja jest realizowana
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego
PROW 2007-2013. Koszt całego przedsięwzięcia
wyniesie 587.183,00 zł, z czego 75% będzie wynosiło
dofinansowanie.
W kolejnej części podsumowania gospodarz gminy

poinformował, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców oraz realizując zadanie własne gminy z zakresu
organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Gmina
Gozdowo otrzymała dofinansowanie w wysokości
222.600,00 zł w ramach programu na
budowę i doposażenie Klubu Dziecięcego. Ogólna wartość
inwestycji wynosi około 600.000,00 zł. Od przyszłego
tygodnia rozpoczną się prace budowlane przy Szkole
Podstawowej w Lelicach. Uruchomienie Klubu Dziecięcego
planowane jest od września 2013 roku.
Obecny rok szkolny był pełen wydarzeń i doniosłych

uroczystości:
- 11 listopada odby ła się uroczystość Święta

Niepodległości w Kościele w Bonisławiu, w której
uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum
oraz mieszkańcy naszej gminy.

- 19 maja br. na gozdowskim skwerku miała miejsce
doniosła uroczystość - Zamyślenia Rodaków w Hołdzie
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, w której bardzo licznie
uczestniczyła społeczność lokalna, jak również młodzież i
uczniowie ze szkół podstawowych. Cieszy fakt, że nasza
młodzież czuje się pokoleniem Jana Pawła II, uczy się od
swojego patrona, czym jest radość, praca i wypoczynek,
czego wyrazem jest przygotowywanie i prezentacja
programu artystycznego,

- 26 czerwca odbył się XVI Maraton Trzeźwości pod
Patronatem Marszałka Adama Struzika, w którym wzięli
udział uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjum,
szkół ponadgimnazjalnych oraz społeczność lokalna.
Kolejnym punktem programu uroczystości były

prezentacje uczniów szkół z terenu naszej gminy, które
wprowadziły wszystkich zebranych w letni i słoneczny czas
wakacji a także koncert MOD OSP w Gozdowie, który był
prawdziwą ucztą muzyczną dla uszu i serc obecnych.

Po koncercie nastąpiła najważniejsza część uroczystości
– wręczenie nagród Wójta Gminy prymusom szkół oraz
uczniom, którzy zdobywali laury artystyczne, naukowe i
sportowe.

W kategorii
telewizory LCD „15” trafiły do: Lewandowskiej Aleksandry
(SP Lelice), Mądrego Wiktora (SP Ostrowy), Świerczewskiej
Gabrieli (SP Gozdowo) i Kalinowskiej Doroty (Publiczne
Gimnazjum w Gozdowie)

Za nagrody w postaci
tabletu otrzymali: Gapińska Weronika, Czachorowska
Marta, Madeński Patryk, Krystek Natalia, Kaczorowska
Elżbieta, Zdziarska Kinga i Konopiński Daniel (SP Gozdowo),
Rozworska Kinga (SP Ostrowy), Cackowska Paulina (SP
Lelice), Wójcik Radosław, Ryczkowska Aleksandra,
Krasińska Magdalena, Kaczmarczyk Marcin i Ziemkiewicz
Aneta (Publiczne Gimnazjum w Gozdowie).

Za E nagrody
rzeczowe - pendrive wręczono: Kalinowskiej Kamili,
Kolczyńskiej Agnieszce, Popis Darii, Wajszczak Dorocie
(reprezentantkom zespołu Emmanuel).

Nie zapomniano o , za osiągnięcia w tej
dziedzinie sprzęt sportowy w postaci piłek siatkowych
otrzymali uczniowie z SP w Lelicach: Bogdański Bartosz,
Borowski Dariusz, Chmielewski Mateusz, Kurach Tomasz,
Józefowicz Sebastian, Mańkowski Jan, Mocki Maciej,
Ruciński Sebastian, Strześniewski Bartłomiej, Szemborski
Jakub, Tomaszewski Mateusz, Tomkalski Grzegorz oraz ich
starsi koledzy z Gimnazjum: Chojnacki Krystian, Mańkowski
Piotr, Ratkowski Michał, Rumianek Patryk, Wawrzyński
Przemysław, Ziółkowski Sebastian, Strześniewski
Bartłomiej.

„MALUCH 2012”

NAJLEPSZY UCZEŃ SZKOŁY

WYSOKIE WYNIKI W NAUCE

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZN

sportowcach

„

Najlepszy uczeń SP Ostrowy

Najlepszy uczeń SP Lelice

Najlepszy uczeń SP Gozdowo
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Nagrodą pieniężną na zrealizowanie marzeń
wakacyjnych uhonorowani zostali gimnazjaliści, którzy

(śr.
ocen 5,0 i wyżej). Do tego grona należą: Kaczmarczyk
Marcin, Kalinowska Dorota, Ryczkowska Aleksandra,
Więckowska Klaudia, Ziemkiewicz Aneta.

Za nagrodę
pieniężną otrzymał również uczeń Publicznego Gimnazjum
w Gozdowie - Wójcik Radosław.

Kolejnym punktem tegorocznego podsumowania roku
szkolnego było wręczenie przez przedstawiciela Placówki
Terenowej KRUS w Sierpcu oraz Wójta Gminy Gozdowo
nagród w II OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
PLASTYCZNYM DLA DZIECI „BEZPIECZNIE NA WSI –
CZY UPADEK TO PRZYPADEK?” W etapie gminnym
wzięło udział 59 uczniów z 3 szkół podstawowych, komisja
wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce Szychułda Dawid SP Ostrowy
II miejsce Dąbrowska Emilia SP Gozdowo
III miejsce Feder Natalia SP Ostrowy

I miejsce Bogdański Bartosz SP Lelice
II miejsce Zdziarska Kinga SP Gozdowo
III miejsce Smolińska Paulina SP Ostrowy
Uroczystość była również okazją do ogłoszenia wyników w

VIII edycji KONKURSU – ZBIÓRKA MAKULATURY
zorganizowanego przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego na szczeblu gminy. W tym roku zwyciężyła
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej W Gozdowie,
której uczniowie zebrali 4.500 kg, co stanowi w przeliczeniu
na ucznia 18,75 kg – placówka otrzymała telewizor LCD „42”.

sprzęt grający – wieżę
otrzymały:

Klasa Ib SP w Gozdowie - 838 kg w przeliczeniu na
ucznia 52,4 kg (wych. A. Biernacka)
Klasa IIa SP w Gozdowie - 1130 kg w przeliczeniu na
ucznia 51,4 kg (wych. B. Świerczewska).

Nowicki Kacper z klasy IIa SP w Gozdowie - 576 kg
Krystek Natalia uczennica z klasy Va SP w Gozdowie -
335 kg

Podczas tegorocznego podsumowania Przewodniczący
Rady Gminy p. G. Ratkowski podziękował w imieniu Koła
Przyjaciół Dzieci im. M. Kacprzaka w Lelicach dyrektorom
szkół z tereny gminy za przeprowadzenie akcji zbiórki
plastikowych nakrętek na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla
osób niepełnosprawnych.

Rozstrzygnięto także , ogłoszony
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gozdowie. Laureatami
tegorocznej edycji zostali:

- Beata Garlicka kl. IIb Publiczne Gimnazjum
- Dorota Kalinowska kl. IIId Publiczne
Gimnazjum
- Aleksandra Dąbrowska kl. Ia oraz Sandra
Płoszka kl. IIIb Publiczne Gimnazjum

Wszyscy uczniowie odebrali dyplomy i nagrody
książkowe z rąk Wójta Gminy i p. Honoraty Wójcik
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej.

Powyższa uroczystość była okazją do wręczenia przez
Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy nagrody

przez trzy lata otrzymywali stypendium naukowe

WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

w grupie I (klasy 0-3)

w grupie II (klasy 4-6)

W kategorii najlepsza klasa

W kategorii indywidualnej najwięcej makulatury
zebrali:

Konkurs Literacki

I miejsce
II miejsce

III miejsce

Najlepszy uczeń Gimnazjum

Wyróżnienie sportowcy z SP Lelice

Wyróżnienie sportowcy z Gimnazjum

Zwycięzcy VIII edycji Zbiórki Makulatury
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nauczycielce SP w Gozdowie – p. B. Gapińskiej za
przygotowanie uczniów do konkursów na szczeblu gminnym
i międzynarodowym z matematyki oraz p. E. Wielgóckiemu
za wkład pracy w rozwój artystyczny młodzieży tworzącej
MOD OSP Gozdowo, która szczyci się osiągnięciami na
szczeblu wojewódzkim i krajowym. Poziom artystyczny
Orkiestry ciągle wzrasta, czego wyrazem są wygrane
konkursy i przeglądy.

Po wręczeniu nagród i listów gratulacyjnych rodzicom
przez Wójta p. D. Kalkowskiego i Przewodniczącego Rady

Gminy p. G. Ratkowskiego głos zabrał Starosta Sierpecki –
p. J. Laskowski, który pogratulował wszystkim wyróżnionym
w imieniu Samorządu Powiatowego oraz życzył spokojnych,
miłych i zdrowych wakacji. Wyraził również wdzięczność
Wójtowi Gminy Gozdowo za promowanie działalności
oświatowej.

W finale
pan Wójt podziękowa ł wszystkim

nauczycielom i pracownikom oświaty za rok wytężonej
pracy, pogratulował wspaniałych wyników osiągniętych
przez uczniów oraz życzył obecnym na uroczystości
słonecznych i bezpiecznych wakacji, poznawania wielu
nowych miejsc i ludzi.

Przedstawiciele uczniów wręczeniem pięknych kwiatów
władzom naszej gminy podziękowali za wspaniałe
uhonorowanie ich pracy i cenne nagrody. Docenienie
wysiłku uczniów, ich wyników w nauce i zaangażowanie w
innych sferach działalności szkoły na pewno dodaje skrzydeł i
motywuje do nowych wyzwań i poszukiwań.

Przed uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami
oświaty czas wakacji – niech będzie on chwilą odpoczynku,
beztroski, stanem relaksu i wytchnienia.

Podsumowania roku szkolnego
2011/2012

Aurelia Kurach

Bartosz Bogdański odebrał I nagrodę z rąk Wójta i przedstawiciela KRUS

Gratulacje Kapelmistrzowi i Orkiestrze złożyli Wójt i
Przewodniczący Rady Gminy oraz Starosta Sierpecki

DEMOGRAFIA
Według ów meldunkowych w naszej gminie
na dzień 30 06 2 r. zameldowanych na pobyt stały i
czasowy jest 6171 ób

Liczba ludności na dzień 30 06 2

Zdarzenia w ewidencji ludności w gminie Gozdowo w II
kwartale 2012danych ze zbior

. .201
os .

. .201 r.

r.

KIEROWNIK SPRAW OBYWATELSKICH INFORMUJE I PRZYPOMINA

16

20

19

17

23

98

UWAGA!
W dni wolne od pracy w sprawach dotyczących aktu zgonu ę ć ę Kierownikiem Urzędu

Stanu Cywilnego ą żbietą ńską Osiedlowa 12 tel. 24 276 22 58
prosz kontaktowa si z

, p. Mari El Chyli , zam. Gozdowo, ul. , .

Dawid Szychułda odebrał I nagrodę z rąk Wójta i przedstawiciela KRUS
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SPRAWDŹ ÓJ DOWÓD NIE UTRACIŁ ŻNOŚCI?, CZY TW WA

W tym roku straciły żność owody óre zostały
wydane w 2001 r. (osobom łnoletnim obom

łnoletnim ży je jak najszybciej wymienić

wa d osobiste, kt
pe )i wydane w 2006 r. (os

niepe ). Nale .

APEL - Bezpieczne wakacje na wsi
Wakacje to nie tylko okres wypoczynku, relaksu i zabawy. Wszyscy ólności dzieci ły rok.

Pamiętając o bezpieczeństwie podczas wakacyjnego wypoczynku, unikniemy nieprzyjemnych zdarzeń
Co roku ów z udziałem najmłodszych. Właśnie podczas wakacji dzieci

świadome zagrożeń zą ą łych ąc na terenie gospodarstwa rolnego,
podejmują ęsto ryzykowne zachowania. ą łnym pozwoleniem rodziców ęcz za
ich namową ą ęsto zadania przewidziane dla osób dorosłych. Dorośli nie zdają że najmniejszy nawet
błąd, chwila nieuwagi, mogą doprowadzić elu tragediom można zapobiec w prosty sposób ąc
najmłodszym ęcej informacji z zakresu bezpiecznych zachowań

Aby zmniejszyć liczbę ów órych ofiarami są apelujemy o:
żne korzystanie ści, jakich dostarczają

anie ądzeń ych ych dzieci samodzielnie
nie gólnej ostrożności przy maszynach ędących w ruchu i pod napięciem podczas prac

stosowanie y ętami pies, kot, inne zwierzęta hodowlane)!
prawidłowe e óżnych zabaw, kąpieli, spacerów do lasu

TYLKO BEZPIECZNE WAKACJE MOGĄ Ć

, a w szczeg , czekamy na nie ca
.

na polskich wsiach dochodzi do wielu wypadk ,
nie , otoczone mniejs kontrol ze strony doros , przebywaj

cz Dzieci uczestnicz w pracach polowych za pe , wr
, wykonuj cz sobie sprawy,

do tragedii. Wi - przekazuj
jak najwi podczas przebywania na terenie gospodarstwa rolnego.

wypadk , w kt dzieci
- rozwa ze wszystkich przyjemno wakacje!
- zabezpiecz urz elektryczn i gazow w czasie pozostawienia w domu!
- zachowa szcze b polowych!
- zasad ograniczonego zaufania podczas zabawy ze zwierz (
- zachowani podczas r czy innych wycieczek!

BY UDANE.PAMIĘTAJMY !
Anna Kopczyńska

Projekt Pokaż ę ć“ na co Ci sta - Program aktywnej integracji w Gminie Gozdowo”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył w dniu 9 marca 2012r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Płocku
wniosek o dofinansowanie projektu Pokaż na co Cię stać ędzie
realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał łecznej. Działanie 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdowie w okresie od 01.07.2012r.-30.06.2014r. realizuje projekt Pokaż na co Cię stać

ółfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII. Poddziałąnie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

„ ”- Program aktywnej integracji w Gminie Gozdowo. Wsparcie b
Ludzki Priorytet-VII. Promocja integracji spo

„

Program aktywnej integracji w Gminie Gozdowo”, wsp

–

Ogólna wartość projektu na lata 2012 ę ład własny

Gminy Gozdowo ł

W roku 2012r. budżet projektu wynosi 85.000,00 zł ład własny Gminy Gozdowo 10,5%
tj. 8.925,00 zł

–

–

2014 opiewa na kwot , w tym wk

27.510,00 z .

, w tym wk
.

262.000,00 zł

Celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym poprzez aktywne formy integracji.

02.07.2012r. rozpocz

– 30.06.2012r. b
·
·

·
·
·
·
·
·

ęliśmy rekrutację uczestników: 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ( bezrobotnych, nieaktywnych
zawodowo, w tym 1 osoba niepełnosprawna).
Uczestnikami Projektu w okresie 01.07.2012r. ędzie 30 osób, w tym:

osoby bezrobotne/nieaktywne zawodowo,
3 osoby niepełnosprawne

W trakcie realizacji Projektu uczestnicy skorzystają z następujących bezpłatnych form wsparcia:
kursy i szkolenia zawodowe/kwalifikacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb,
doradztwo zawodowe,
warsztaty prawnicze,
indywidualna lub grupowa terapia psychologiczna,
trening kompetencji i umiejętności społecznych,
badania profilaktyczne lub specjalistyczne dla osób bezrobotnych
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Realizacja projektu zakłada zorganizowanie czasowej opieki nad dziećmi. Udostępniamy punkt informacyjny dla uczestników projektu
oraz klientów pomocy społecznej, tj. komputer z dostępem do Internetu oraz biblioteczkę żoną w książki o tematyce
specjalistycznej- literatura sprzyjająca zwiększeniu aktywności społecznej.
W zakresie działań o charakterze środowiskowym dla uczestników projektu oraz ich otoczenia zostaną zorganizowane trzy wyjazdy
integracyjne (po jednym w każdym roku realizacji projektu), zawierające elementy edukacyjne, kulturalne i turystyczne.
W 2014r. zorganizujemy Konferencję órej celem będzie podsumowanie i promocja efektów projektu, integracja uczestników z lat
2011-2014, poznanie obecnej sytuacji beneficjentów pomocy.
Działania Projektu przyczynią się do zdobycia przez uczestników projektu nowych kompetencji ułatwiających zatrudnienie.

ą poprawę sytuacji zawodowej, społecznej i finansowej uczestników projektu, pozostających bez
pracy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zwiększenie mobilności i aktywności społecznej oraz wzrost kwalifikacji
zawodowych i kompetencji społecznych po odbytych szkoleniach i uzyskanym doradztwie zawodowym .
W projekcie przewidziane jest wsparcie finansowe dla uczestników projektu, w formie zasiłków celowych.
Naszym celem jest ułatwienie dostępu do rynku pracy podopiecznym. Wszystkie działania Projektu przyczynią się do wsparcia osób

pozostających bez zatrudnienia i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, jak również będą

, wyposa

, kt

przewidujCele szczegółowe projektu

miały pozytywny wpływ na
otoczenie, przede wszystkim najbliższą rodzinę ąsiadów (wzmocnienie więzi rodzinnych, poprawa umiejętności
wychowawczych).

, s

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Urszula Matusiak

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy
do złożenia ankiety rekrutacyjnej.

W tym celu prosimy o kontakt z BIUREM PROJEKTU

ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚCI DOŻYNKOWE!!!

Dożynki Parafialne odbędą się 19 sierpnia (niedziela)
na placu przy Szkole Podstawowej w Lelicach.

Dożynki Powiatowe odbędą się 26 sierpnia (niedziela)
w parku zabytkowym w Gozdowie.

Początek uroczystości o godz. 12.00

Piotra Pręgowskiego z serialu
Ranczo

„Medium” i „Kamida”

Obchody Święta Plonów rozpoczną się Mszą Św. o godz. 13.00.
Oprawę muzyczną zapewni zespół muzyczny Kamida.

- Msza Św. dziękczynna na scenie w parku;
- część obrzędowa w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej;
- program artystyczny w wykonaniu dzieci z Przedszkola

w Gozdowie;
- „Pietrek śpiewa” występ

,
- koncert zespołów .

W programie znajdą się m.in.:

Po raz kolejny w Lelicach i w Gozdowie odbędzie się konkurs na

Wszystkich zachęcamy do kultywowania tradycji regionalnych

i wzięcia udziału w konkursie, dla autorów zwycięskich

wieńców przewidziane są nagrody.

NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY



Str. 31

OGŁOSZENIA

S³owo Gozdowa Nr 2/2012 (49)



Str. 32

WÓJT GMINY INFORMUJE

I. ZASADY BUDOWY, PRZEBUDOWY I UTRZYMANIA ZJAZDÓW Z DRÓG

1.

2. zobowiązuje właścicieli i użytkowników gruntów i posesji przyległych do drogi do utrzymania zjazdów,
łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami.

3.
4.

II. ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW OŚWIETLENIOWYCH

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, ul. K. Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo.
Odpady można dostarczać w każdy wtorek w godz. 8 – 12 do dnia 04.05.2012r.
Wykaz odbieranych odpadów:
1. odpady oświetleniowe:

2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

III. ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON
bezpłatnego opon osobowych, dostawczych i ciężarowych, a także rolniczych opon diagonalnych

w każdy wtorek od 8 do 12  .

Opony muszą być czyste, bez zanieczyszczeń typu piasek, ziemia, itp. oraz bez felg

IV. ZBIÓRKAPLASTIKOWYCH NAKRĘTEK

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, Koło im. Marcina Kasprzaka w Lelicach,

V. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH

W odpowiedzi na liczne pytania właścicieli i użytkowników gruntów i posesji przyległych do dróg publicznych (gminnych, powiatowych i
wojewódzkich), dotyczących zjazdów z dróg – zasad budowy, przebudowy i utrzymania, przytaczam poniżej opinię Dyrektora Rejonu Drogowego
Gostynin - Płock, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

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.
Powołana wyżej ustawa w art. 30

Utrzymanie zjazdu należy rozumieć jako wykonywanie robót konserwacyjnych i
porządkowych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania zjazdu, jego nawierzchni i swobodnego przepływu wody rowem przydrożnym.
Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać od zarządcy drogi zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.
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.

Mieszkańcy, którzy chcą bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny bądź odpady oświetleniowe, proszeni są o ich dostarczenie na
teren

liniowe i kompaktowe lampy fluorescencyjne, świetlówki i inne źródła światła stosowane w gospodarstwach domowych

SprzętAGD - lodówki, zamrażarki, pralki, kuchenki, żelazka, odkurzacze, lokówki
Sprzęt TV - telewizory, radia, magnetowidy
Sprzęt komputerowy - komputery, monitory, drukarki, skanery

Istnieje możliwość oddania zużytych .
Opony należy dostarczyć we własnym zakresie na plac Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, ul. K. Gozdawy 12, 09-213

Gozdowo,
W celu pozostawienia opon, należy się zgłosić do biura GZGK, aby pracownicy mogli dokonać sprawdzenia stanu czystości przekazywanych opon i

wskazać miejsce ich składowania. .
Odbiór opon zostanie zorganizowany przez Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. Odebrane opony zostaną odtransportowane do

punktów odzysku i recyklingu.

Chcąc pomóc osobom niepełnosprawnym, postanowiliśmy zorganizować akcję mającą na celu zebranie jak największej ilości plastikowych nakrętek
„PET”.

Zebrane nakrętki zostaną przekazane 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, 09-213 Gozdowo
· w lokalnych szkołach
· w Urzędzie Gminy w Gozdowie
Mamy nadzieję, iż wspólnie pomożemy tym, którzy naszego wsparcia potrzebują i zadbamy o środowisko naturalne.

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

00 00

00 00
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będzie równowartość w złotych , 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.

Kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia jest przeprowadzana w miesiącach wrzesień - październik każdego roku przez
komisję powołaną przez Wójta Gminy.

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 bez wezwania 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 których 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. Opłaty 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.

Informujemy, iż w dalszym ciągu trwa selektywna zbiórka odpadów z gospodarstw domowych, prowadzona metodą „TRZECH WORKÓW”.
Odbiór zebranych surowców odbywa się , zgodnie z poniższym harmonogramem. W wyznaczonym dniu zapełnione

worki należy wystawić przed posesję . Wystawić należy tylko zapełnione worki.
Odpady są odbierane przez pracowników GZGK w Gozdowie, którzy w zamian za worki zabrane z surowcami pozostawią nowe worki w takiej ilości i

kolorze, jakie zostały oddane. Worki można pobrać w siedzibie GZGK w Gozdowie.

2 Euro od 1 ha

VI. OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW

VII. SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

bezpłatnie raz w miesiącu,
najpóźniej do godz. 8.00

HARMONOGRAM ZBIÓRKI:

Ostatnia środa każdego miesiąca:
Ostatni czwartek każdego

miesiąca:
Ostatni piątek każdego miesiąca:

Czarnominek, Czachowo,

Golejewo, Gozdowo, Gnaty,

Kowalewo Podborne, Kowalewo

Boguszyce, Kolonia Przybyszewo,

Kowalewo Skorupki, Bronoszewice,

Rycharcice, Stradzewo.

Antoniewo, Czachorowo,

Dzięgielewo, Głuchowo, Kuniewo,

Kurowo, Kurówko, Kolczyn,

Kozice, Smorzewo,

Lisice Folwark,

Lisewo Małe, Lisewo Duże,

Ostrowy, Rempin, Rękawczyn ,

Węgrzynowo, Wilkowo, Zakrzewko.

Białuty, Bombalice, Bonisław,

Cetlin, Lelice, Łysakowo, Miodusy,

Reczewo, Rogienice, Rogieniczki,

Zbójno.

Worek  ZIELONY (szkło):

Czyste słoiki bez nakrętek; jednorazowe butelki białe
i kolorowe bez korków i zakrętek; stłuczkę szklaną wolną
od zanieczyszczeń metalowych

Ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki); szkła
zbrojonego; zakrętek, kapsli i korków; zużytych żarówek, lamp
neonowych halogenowych; szklanych opakowań po lekach
i produktach chemicznych wraz z zawartością.

Worek ŻÓŁTY (tworzywa sztuczne  i  aluminium):
Zgniecione jednorazowe butelki po napojach; opakowania
po środkach do prania, szamponach, mydłach w płynie;
pojemniki po artykułach sypkich, duże folie opakowaniowe,
worki foliowe; artykuły gospodarstwa domowego
z tworzyw sztucznych; puszki aluminiowe;
tworzywa sztuczne wolne od zanieczyszczeń metalowych.

Co należy wrzucać: Czego nie należy wrzucać:

Worek  NIEBIESKI (papier i  tektura):

Gazety, magazyny, katalogi, prospekty, listy; papier
do pisania, zeszyty, książki, kartony; książki telefoniczne,
torebki i worki papierowe.

Zabrudzonego lub tłustego papieru, kalki, folii; torebek plastikowych;
tekstyliów; styropianu; opakowań po środkach ochrony roślin,
nawozach; opakowań po materiałach niebezpiecznych np.: oleju;
opakowań po produktach spożywczych i mięsnych.

SPOSÓB SEGREGACJI:

S³owo Gozdowa Nr 2/2012 (49)

OGŁOSZENIA

Tekstyliów; styropianu; opakowań po środkach ochrony
roślin, nawozach; opakowań po materiałach niebezpiecznych np.;
oleju; opakowań po produktach spożywczych i mięsnych.
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OŚRODEK ZDROWIA W GOZDOWIE

Dni i godziny pracy

UWAGA! W okresie urlopowym (25.06-17.08) ulegną
zmianie godziny pracy lekarzy - szczegółowe informacje w
Ośrodku Zdrowia

Podstawowa Opieka Zdrowotna

lek. med. Renata Kowalska-Krystek
urlop 23.07-17.08

lek. med. Jacek Suski
urlop 25.06 - 20.07

lek. med. Zenon Słowikowski

lek. med. Wiktor Tołubiński

Gabinet stomatologiczny
lek. stomatolog  Aldona Kozanecka

Gabinet ginekologiczno-położniczy
lek. med. Marcin Bąk

Laboratorium

Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy lekarzy.

Apteka B+R STUDIO
Adres

Dni i godziny pracy:

Apteka „Cornelius”
Adres:
Dni i godziny pracy:

STRAŻ GMINNA

Adres:

Dni i godziny pracy:

Dni i godziny przyjęć interesantów:

OŚRODEK ZDROWIA W LELICACH

Dni i godziny pracy:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

lek. med. Renata Kowalska-Krystek
urlop 23.07-17.08

lek. med. Jacek Suski
urlop 25.06-20.07

Gabinet stomatologiczny
lek. stomatolog  Aldona Kozanecka

Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy lekarzy.

Punkt apteczny
Adres
Dni i godziny pracy:

Pacjenci zgłaszający się do Ośrodków Zdrowia SPZOZ
Gozdowo muszą posiadać przy sobie AKTUALNY DOWÓD
UBEZPIECZENIA

AMBULATORIUM POGOTOWIA RATUNKOWEGO W
SIERPCU
Nagłe zachorowania – nr tel. 999

POGOTOWIU
STOMATOLOGICZNYM W PŁOCKU

POSTERUNEK POLICJI W GOZDOWIE

Dyżur całodobowy pełni KPP w Sierpcu tel. alarmowy –
997

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ

Dni i godziny pracy:

Adres
biuro@gzgkgozdowo.pl

www.gzgkgozdowo.p

Gozdowo
Lelice

OSP
Gozdowo
Lelice

Poniedziałek  - Piątek 8:00 - 18:00
Rejestracja od godz. 7:30
tel. (24) 276 21 96

– 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.

– 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.

– lekarz chorób wewnętrznych
Poniedziałek 8:00 – 10:00

– lekarz psychiatra
Piątek – trzeci w miesiącu  10:30 - 12:30

Poniedziałek 8:30 – 13:30
Wtorek 12:30 - 17:30
Czwartek 8:30 – 13:30

– ginekolog, położnik
Piątek 8:00 – 15:00
Badanie USG w godzinach przyjęć poradni „K”.

Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:00
Pobieranie krwi 7:30 – 9:00
Wydawanie wyników 11:00 – 15:00

: ul.  K. Gozdawy 15e,  tel. (24) 276 21 84

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 18:00
Sobota 8:00 – 12:00

ul. K. Gozdawy 2A,  tel. (24) 276 23 02

Poniedziałek - Piątek 8:00 – 18:00
Sobota 8:00 – 13:00

ul. Krystyna Gozdawy 21, 09-313 Gozdowo
tel. (24) 276 20 27

Poniedziałek - Piątek 7:30 – 15:30

Poniedziałek - Piątek 9:00 – 12:30

Poniedziałek-Piątek 8:00 – 15:00
tel. (24) 276 15 14

– pediatra, specjalista
medycyny ogólnej i rodzinnej -

Wtorek 11:00 – 13:00
13:00 – 15:00 prace administracyjne

Piątek 11:00 – 13:00 szczepienia
13:00 – 15:00 wizyty domowe

– 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

Środa 8:30 – 13:30

: ul.  Szkolna 1

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 12:00

W godz. 18:00 – 8:00 w dni powszednie oraz całodobowo w soboty,
niedziele i dni ustawowo wolne od pracy pacjenci będą przyjmowani
w

przy ul. Braci Tułodzieckich.

W przypadku opieki stomatologicznej w godz. 19:00-7:00 w dni
powszednie oraz całodobowo w soboty i niedziele i dni wolne od
pracy pacjenci będą przyjmowani w

przy ul. Czwartaków 4
(Podolszyce Południe, w pobliżu Auchan) w ramach NFZ, tel. (24)
266 96 91.

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

Poniedziałek  - Piątek 7:15 – 15:15
: ul. Krystyna Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo

tel/fax. (24) 276 25 39, e-mail:
strona internetowa: l
Kontakt w przypadku awarii sieci wodociągowej:

– Kazimierz Różański, kom. 728 805 815
– Lech Kalinowski, kom. 728 805 810

– Sławomir Zarembski, kom. 607 951 712
– Stanisław Śmigielski dom. (24) 276 15 20
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Diamentowe Gody p. Teresy i Wacława ówDankiewicz Wyjazd Samorządowców do Sejmu

100-lecie OSP w Gozdowie
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