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"Szukać prawdy, kochać piękno,
chcieć dobra, czynić najlepsze –
To zadanie i cel człowieka…”

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Szkół
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę przekazać najserdeczniejsze życzenia i słowa uznania
za wyrozumiałość oraz trud włożony w wychowanie dzieci i młodzieży.
Życzę, by nie zabrakło Wam zapału i cierpliwości do realizacji tej niezwykle ważnej
i odpowiedzialnej misji, jaką jest kształtowanie młodych serc.
Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Ratkowski

Wójt Gminy Gozdowo
Dariusz Kalkowski
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ŚWIĘTAPLONÓW CZAS – DOŻYNKOWE WSPOMNIENIA
UROCZYSTE OTWARCIE INWESTYCJI DROGOWYCH W GMINIE GOZDOWO
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH Z GOZDOWA NA II OGÓLNOPOLSKIM
ZJEŹDZIE W LICHENIU
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ROZMOWA Z DYREKTOREM DEPARTAMENTU ROLNICTWA I
MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH – P. RADOSŁAWEM RYBICKIM
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PRZED PIERWSZYM DZWONKIEM
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NASZE GRANIE CISZĘ ŁAMIE!
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PROJEKT „POKAŻ NACO CIĘ STAĆ”
WSPOMNIENIE O DOKTORZE WIESŁAWIE WRÓBLEWSKIM

DZIEJE SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI W GMINIE GOZDOWO
OGŁOSZENIA
INFORMATOR

Z błyskiem flesza...
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Diamentowe Gody p. Teresy i Witolda Różańskich

Koło Gospodyń z Golejewa na wystawie w Sierpcu

Zakończenie pracy świetlicy w Rempinie

Zawody szkoleniowo-pożarnicze w Ostrowach

Uroczyste otwarcie drogi w Golejewie

II Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu
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DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA I RADY GMINY

RADA GMINY

Z działalności Wójta Gminy

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.07.2012 r. do
07.09.2012 r. odbyły się 2 sesje Rady Gminy Gozdowo, na
których radni podjęli ogółem 13 uchwał.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.07.2012r. do
07.09.2012r. Wójt Gminy wydał 34 zarządzenia:
l
Nr 41/2012 z dnia 03.07.2012r. w sprawie powołania
komisji do odbioru robót budowlanych (zamówienia
publicznego) pn. „Rozwój obszarów o szczególnym
znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców
miejscowości Gozdowo poprzez budowę boiska
sportowego wielofunkcyjnego.
l
Nr 42/2012 z dnia 03.07.2012r. w sprawie powołania
komisji do odbioru robót budowlanych (zamówienia
publicznego) p.n. „Przebudowa drogi gminnej w m.
Golejewo” – gmina Gozdowo, powiat sierpecki.
l
Nr 43/2012 z dnia 03.07.2012r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do podejmowania czynności w zakresie
realizacji w 2012-2014 projektu systemowego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII.
l
Nr 44/2012 z dnia 13.07.2012r. w sprawie powołania
zespołu do przygotowania i organizacji uroczystości
dożynkowych w Lelicach.
l
Nr 45/2012 z dnia 13.07.2012r. w sprawie powołania
zespołu do przygotowania i organizacji dożynek
powiatowych w Gozdowie.
l
Nr 46/2012 z dnia 13.07.2012r. w sprawie powołania
Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na
„Najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Gozdowo”.
l
Nr 47/2012 z dnia 13.07.2012r. w sprawie ustalenia
„Regulaminu korzystania z boiska sportowego
wielofunkcyjnego przy kompleksie Szkół w Gozdowie.
l
Nr 48/2012 z dnia 20.07.2012r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze i ustalenia składu
komisji rekrutacyjnej do prac związanych z naborem na
wolne stanowisko.
l
Nr 49/2012 z dnia 26.07.2012r. w sprawie odwołania
Pana Sylwestra Czajkowskiego ze stanowiska Kierownika
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie
oraz powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika
Gminnego zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.
l
Nr 50/2012 z dnia 26.07.2012r. w sprawie
nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
l
Nr 51/2012 z dnia 26.07.2012r. w sprawie zawieszenia
pana Kazimierza Borowskiego w czynnościach Sołtysa
Sołectwa Rękawczyn.
l
Nr 52/2012 z dnia 30.07.2012r. w sprawie powołania
komisji do odbioru robót budowlanych (zamówienia
publicznego) p.n. „Przebudowa drogi gm. DzięgielewoKolczyn-Głuchowo na odcinku Dzięgielewo-Kolczyn o dł
2,5 km” gmina Gozdowo, powiat sierpecki.
l
Nr 53/2012 z dnia 30.07.2012r. w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach.
l
Nr 54/2012 z dnia 30.07.2012r. w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie.
l
Nr 55/2012 z dnia 30.07.2012r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
l
Nr 56/2012 z dnia 01.08.2012r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na
„Najpiękniejszy wieniec dożynkowy z rejonu Ostrów”.
l
Nr 57/2012 z dnia 10.08.2012r. w sprawie
przeprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy
Gozdowo i jednostkach organizacyjnych gminy.
l
Nr 58/2012 z dnia 10.08.2012r. w sprawie zmian w
zasadach (polityce) rachunkowości.

Uchwały z dnia 30 lipca 2012 roku – 7 uchwał:
l
Nr 128/XIV/12 w sprawie wygaśnięcia mandatu
radnego Gminy Gozdowo.
l
Nr 129/XIV/12 w sprawie zmiany statutów sołectw.
l
Nr 130/XIV/12 w sprawie przebiegu oraz nadania nazw
ulicom i placom we wsi Rękawczyn, gmina Gozdowo.
l
Nr 131/XIV/12 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa
Sołectwa Rękawczyn.
l
Nr 132/XIV/12 w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów.
l
Nr 133/XIV/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2012–2020.
l
Nr 134/XIV/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową na
2012 rok.
Uchwały z dnia 31 sierpnia 2012 roku – 6 uchwał:
l
Nr 135/XV/12 w sprawie wyznaczenia do oddania w
dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Gozdowo na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.
l
Nr 136/XV/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2012–2020.
l
Nr 137/XV/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy
Gozdowo na rok 2012.
l
Nr 138/XV/12 w sprawie uchylenia Uchwały Nr
131/XIV/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 lipca
2012 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa
Sołectwa Rękawczyn.
l
Nr 139/XV/12 w sprawie zatwierdzenia przez Gminę
Gozdowo udziału w Projekcie Systemowym pn.
„Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach
podstawowych”, realizowanego przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego, dofinansowanego ze
środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
l
Nr 140/XV/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr
84/XII/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku Rady Gminy
w Gozdowie w sprawie zarządzenia poboru podatków
stanowiących dochody gminy w drodze inkasa,
określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
Ponadto Rada Gminy przyjęła do wiadomości:
l
Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie z Filią w
Lelicach za I półrocze 2012 roku;
l
Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gozdowie za I półrocze 2012 roku;
l
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo za I
półrocze 2012 roku;
l
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gozdowo za I
półrocze 2012 roku.
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Nr 59/2012 z dnia 10.08.2012r. w sprawie
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze
2012r.
Nr 60/2012 z dnia 14.08.2012r. w sprawie powołania
stałej komisji przetargowej.
Nr 61/2012 z dnia 16.08.2012r. w sprawie odwołania
pełnomocnictw i upoważnień udzielonych Panu
Bogdanowi Kaczorowskiemu w związku z zatrudnieniem
w Urzędzie Gminy w Gozdowie na stanowisku Sekretarza
Gminy.
Nr 62/2012 z dnia 27.08.2012r. w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczoodbiorczej dokumentacji z zakresu pracy Pana Bogdana
Kaczorowskiego.
Nr 63/2012 z dnia 27.08.2012r. w sprawie wystąpienia
z wnioskiem do zebrania wiejskiego Sołectwa Rękawczyn
o odwołanie Pana Kazimierza Borowskiego z funkcji
Sołtysa Sołectwa Rękawczyn.
Nr 64/2012 z dnia 28.08.2012r. w sprawie
wyznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Gozdowo na czas
nieoznaczony.
Nr 65/2012 z dnia 30.08.2012r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 61/2012 Wójta Gminy Gozdowo z dnia
16 sierpnia 2012r. w sprawie odwołania pełnomocnictw i
upoważnień udzielonych Panu Bogdanowi
Kaczorowskiemu w związku z zatrudnieniem w Urzędzie
Gminy w Gozdowie na stanowisku Sekretarza Gminy.
Nr 66/2012 z dnia 30.08.2012r. w sprawie powołania
Kierownika Gminnego zakładu Gospodarki Komunalnej
w Gozdowie.
Nr 67/2012 z dnia 31.08.2012r. w sprawie odwołania
Pana Wiesława Szczechowicza – pracownika Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie z funkcji
p.o. Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Gozdowie.
Nr 68/2012 z dnia 31.08.2012r. w sprawie uchylenia
Zarządzenia Nr 51/12 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 26
lipca 2012 roku w sprawie zawieszenia Pana Kazimierza
Borowskiego w czynnościach Sołtysa Sołectwa
Rękawczyn.
Nr 69/2012 z dnia 03.09.2012r. w sprawie
zmniejszenia ustalonego w tabeli tygodniowego wymiaru
zajęć dla dyrektora szkoły w roku szkolnym 2012/2013.
Nr 70/2012 z dnia 03.09.2012r. w sprawie
zmniejszenia ustalonego w tabeli tygodniowego wymiaru
zajęć dla dyrektora szkoły w roku szkolnym 2012/2013.
Nr 71/2012 z dnia 03.09.2012r. w sprawie
zmniejszenia ustalonego w tabeli tygodniowego wymiaru
zajęć dla dyrektora szkoły w roku szkolnym 2012/2013.
Nr 72/2012 z dnia 05.09.2012r. w sprawie:
wyznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości
stanowiących własność Gminy Gozdowo na okres krótszy
niż 3 lata.
Nr 73/2012 z dnia 05.09.2012r. w sprawie ustalenia
limitu finansowego na służbowe rozmowy wykonywane z
telefonu komórkowego przez Kierownika Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.
Nr 74/2012 z dnia 07.09.2012r. w sprawie powołania
Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w
Urzędzie Gminy w Gozdowie.
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W okresie sprawozdawczym Wójt uczestniczył w
spotkaniach i uroczystościach:
l
Zebraniach zespołu technicznego w sprawie boiska
sportowego w Gozdowie w Urzędzie Gminy w Gozdowie
l
Spotkaniu z okazji „Przejścia w stan spoczynku” Włodzimierza
Waćkowskiego - Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w
Sierpcu w Komendzie Powiatowej Policji w Sierpcu.
l
Zawodach szkoleniowo - pożarniczych w Ostrowach.
l
Spotkaniu Wójtów w sprawie obrony Sierpeckiego Sądu
Rejonowego - w Płocku.
l
Z Młodzieżową Orkiestrą Dętą przy OSP Gozdowo na obozie
szkoleniowym w Ustroniu Morskim.
l· Spotkaniu ze Związkiem Kółek i Organizacji Rolniczych na sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gozdowie.
l
Podpisaniu umowy z Bankiem Żywności w Urzędzie Gminy
w Gozdowie.
l
Obchodach Święta Policji w Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu.
l
Festynie podsumowującym program „Półkolonie letnie
w Ostrowach” przy Szkole Podstawowej w Ostrowach.
l
Zakończeniu roku szkolnego w Publicznym Przedszkolu
w Gozdowie.
l
Odbiorze drogi w Dzięgielewie.
l
Jubileuszu 60-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Różańskich
w Golejewie.
l
Z Młodzieżową Orkiestrą Dętą przy OSP Gozdowo w sprawie
przygotowań do nagrania płyty.
l
Spotkaniu organizacyjnym Stowarzyszenia Wędkarzy
w Urzędzie Gminy w Gozdowie.
l
Spotkaniu w sprawie projektu „Nasze granie ciszę łamie”
w Urzędzie Gminy w Gozdowie.
l
Spotkaniu integracyjnym Komendy Hufca ZHP Sierpc
im. Janusza Korczaka i kręgu Przyjaciół Sierpeckiego
Harcerstwa w Słupii.
l
Posiedzeniu Kapituły wyróżnienia konkursu Agricola
Sierpcensis – Terrae Filius edycja 2012 w Starostwie
Powiatowym w Sierpcu.
l
Zebraniu z Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą
Pożarną i mieszkańcami w Cetlinie.
l
Podpisaniu Umowy na dofinansowanie zakupu motopompy
dla OSP Gozdowo w Soczewce.
l
Uroczystym zakończeniu pracy świetlicy w Rempinie.
l
Gminnym rozpoczęciu roku szkolnego 2012/2013
w Gozdowie.
l
Zespole technicznym w sprawie realizacji inwestycji w ramach
programu „Maluch” w Urzędzie Gminy w Gozdowie.
l
Posiedzeniu Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy w Gozdowie w Urzędzie
Gminy w Gozdowie.
l
Spotkaniu dotyczącym drogowych planów inwestycyjnych do
realizacji w 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.
l
II Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń i Innych Organizacji
Kobiecych z Terenów Wiejskich w Licheniu.
l
Szkoleniu z zakresu budowania partnerstw lokalnych w związku
z realizacją projektu Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju
gospodarczego Subregionu Sierpeckiego w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
l
Jubileuszu 50-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w
Cetlinie.
l
Wręczeniu stypendiów Wójta najlepszym uczniom w
Publicznym Gimnazjum w Gozdowie.
l
Zebraniach wiejskich w Cetlinie i Rękawczynie.
l
Spotkaniach z Dyrektorami Szkół w Urzędzie Gminy w
Gozdowie.
Ewa Kolankiewicz, Monika Gronczewska
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GMINNE ZAWODY
SZKOLENIOWO-POŻARNICZE
W dniu 7 lipca na boisku w Ostrowach odbyły się
zawody szkoleniowo-pożarnicze. W rywalizacji
uczestniczyło 10 drużyn Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu gminy Gozdowo. Poza
konkursem wystartowała Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza Dziewcząt z Gozdowa i Chłopców z
Lelic.
Po długich przygotowaniach i treningach nadszedł czas
sportowych zmagań. Druhowie rozpoczęli zawody w
upalne sobotnie popołudnie od utworzenia strażackich
szyków i zapoznania się z zasadami rywalizacji. Strażacy
wystartowali w dwóch konkurencjach. Pierwsza to sztafeta z
przeszkodami 7x50, a druga to ćwiczenie bojowe
polegające na rozwinięciu linii głównej tworzonej przez dwa
odcinki węża do rozdzielacza oraz od rozdzielacza do linii
gaśniczych, składających się z dw óch odcinków
zakończonych prądownicą. Strażacy musieli strumieniem
wody trafić w tarcze i strącić pachołki. Konkurencjom
towarzyszyło wiele wrażeń a licznie przybyła publiczność
zagrzewała zawodników do zaciętej rywalizacji.

Zwycięska drużyna

Ostatecznie zwyciężyli:
1. OSP Rempin
2. OSP Lelice
3. OSP Kowalewo Podborne
Klasyfikacja pozostałych jednostek przedstawia się
następująco:
4. OSP Kurówko
5. OSP Gozdowo II
6. OSP Gozdowo I
7. OSP Bonisław
8. OSP Cetlin
9. OSP Rycharcice
10. OSP Kurowo
Na koniec Wójt Gminy Gozdowo – Dariusz Kalkowski
podziękował strażakom ochotnikom za udział w zawodach i
pogratulował zwycięzcom. Następnie z Przewodniczącym
Rady Gminy - Grzegorzem Ratkowskim wręczyli wszystkim
jednostkom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
Przeprowadzane co roku zawody sprawdzają poziom
wyszkolenia i umiejętności jednostek OSP. Przy okazji jest to
sprawdzian własnych możliwości, poznanie swoich słabych
stron, co pozwala w przyszłości przygotować się lepiej do
prawdziwych działań przeciwpożarowych. Poza tym zawody
to emocjonująca rywalizacja dla zawodników oraz świetne
widowisko i zabawa dla widzów.

Zmagania strażaków podczas zawodów

Mariola Kopka

PĄCZKI Z GOLEJEWA
NAJSMACZNIEJSZE
W dniach 7-8 lipca w Sierpcu odbyła się IX
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych.
Drugiego dnia w konkursie kulinarnym „Tradycyjne
ciastko na niedzielę” zwyciężyło Koło Gospodyń z
Golejewa z popisowymi „pączkami babuni”.
Na IX Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych w
Sierpcu przybyło dwudziestu ośmiu wyróżniających się

KGW z Rycharcic

Goście przybyli na Wystawę Zwierząt Hodowlanych
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hodowców z całego województwa. Honorowym patronem
imprezy był minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek
Sawicki. Z gminy Gozdowo zwierzęta prezentowała pani
Danuta Lewandowska z Reczewa.
Już po raz trzeci w Wystawie brała udział Lokalna Grupa
Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, która w niedzielę
zorganizowała konkurs kulinarny „Tradycyjne ciastko na
niedzielę”. Głównymi celami konkursu było: kultywowanie i

Str. 5

WYDARZENIA
propagowanie tradycji kulinarnej regionu, aktywizacja i
integracja społeczności oraz budowa więzi wewnątrz
społeczności lokalnych. W słodkiej rywalizacji wzięło udział 6
drużyn, w tym dwie z gminy Gozdowo: Koło Gospodyń
Wiejskich z Golejewa i Rycharcic.
Serwowane ciasta cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem wśród odwiedzających. Komisja
Konkursowa nie miała łatwego zadania w wyborze, ponieważ
wszystkie wypieki były bardzo smaczne, a panie włożyły
mnóstwo serca w ich przygotowanie. Ostatecznie najlepsze
okazały się „pączki babuni” upieczone przez panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Golejewie, które zajęły I miejsce
w klasyfikacji. Wójt Gminy Gozdowo - Dariusz Kalkowski
oraz Przewodniczący Rady Gminy – Grzegorz Ratkowski
podziękowali paniom z Golejewa i Rycharcic za pracę
włożoną w przygotowanie ciast i udział w konkursie. Złożyli
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Pogratulowali
również zwyciężczyniom wygranej.

KGW z Golejewa

Maria Pytelewska

DIAMENTOWE GODY
Diamentowe gody, czyli 60 lat wspólnego pożycia
małżeńskiego, świętowali Państwo Teresa i Witold
Różańscy z Golejewa.
To jubileusz szczególny i niezwykle wzruszajcy. Dokładnie
sześćdziesiąt lat temu państwo Teresa i Witold Różańscy
powiedzieli sakramentalne "tak", przysięgali sobie miłość,
wierność i uczciwość małżeńską. I jak mówią jubilaci, starali się,
by wypowiedziane wówczas słowa miały wartość i znaczenie.
Najważniejsze, że w czasie tych lat nic nie zmieniło bicia ich
serc, które po tylu latach wspólnie przeżytych biją w jednym
rytmie. Małżeńskie życie rozpoczynali w Golejewie, gdzie
powstał ich dom i tak wytrwali we wspólnym życiu.
O tym szczególnym jubileuszu pamiętał Wójt Gminy
Gozdowo Pan Dariusz Kalkowski i w dniu 2 sierpnia 2012
roku wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem
Grzegorzem Ratkowskim i Kierownikiem USC Panią Marią
Elżbietą Chylińską przybyli do ich domu, aby złożyć wyrazy
uznania. Wójt Gminy zwracając się do dostojnych jubilatów
skierował m.in. słowa "60 lat to tak wiele, ale jakże szybko
minęło - we wspólnej trosce o zapewnienie bytu rodzinie, w
trosce o wychowanie dzieci i ich przyszły los. Drodzy jubilaci
jesteście wzorem do naśladowania dla młodego pokolenia.
Dziękuję Wam za waszą godną postawę życiową”. Skadajc

STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE
AMUR W GOZDOWIE
Z inicjatywy młodych wędkarzy z terenu Gminy
Gozdowo, Krzysztofa Kuracha i Krzysztofa
Sadkowskiego, przy wsparciu Wójta Gminy
Gozdowo Dariusza Kalkowskiego, w dniu 3 sierpnia
2012 roku odbyło się zebranie założycielskie
pierwszego na terenie naszej gminy Stowarzyszenia
Wędkarskiego.
Bodźcem do takiej inicjatywy jest istniejąca oraz
modernizowana baza wędkarska w postaci zarybionych
zbiorników wodnych, położonych na terenie Gminy
Gozdowo, a wśród nich kompletnie odnowionego i
zarybianego stawu w Gozdowie. Inwestycja ta została
zrealizowana dzięki dofinansowaniu w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Jak podkreślili witający przybyłych dwudziestu jeden
założycieli stowarzyszenia Wójt Gminy Dariusz Kalkowski
oraz Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Ratkowski, staw
w Gozdowie to pierwszy zmodernizowany zbiornik.
Sukcesywnie, w miarę możliwości pozyskiwania środków
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Państwo Teresa i Witold Różańscy z rodziną i przedstawicielami gminy

życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i doczekania kolejnych
rocznic. Jubilaci z rąk Wójta Gminy Pana Dariusza
Kalkowskiego otrzymali list gratulacyjny, kwiaty i drobny
upominek. Najbliżsi zorganizowali rodzinne spotkanie, aby
razem powspominać wspólnie spędzone lata.
Państwo Różańscy wychowali troje dzieci i doczekali się
dziewięciorga wnucząt i dwóch prawnuków.
Maria Elżbieta Chylińska
finansowych, odnawiane i zarybiane będą kolejne stawy.
Wójt pogratulował inicjatywy powstania stowarzyszenia,
które poza samą działalnością wędkarską przyczynia się
również do rozwoju i promocji Gminy. Wójt zapewnił
przedstawicieli stowarzyszenia o dalszym wsparciu oraz
rozwojowej współpracy między samorządem a władzami
stowarzyszenia, między innymi poprzez organizację
zawodów wędkarskich i innych imprez dla mieszkańców
Gminy oraz opiekę nad zbiornikami wodnymi.
Przechodząc do porządku zebrania jednogłośnie
zatwierdzono proponowany Statut stowarzyszenia i wybrano
komitet założycielski w osobach: Krzysztof Kurach, Krzysztof
Sadkowski i Janusz Gierzyński. W wyborach władz
stowarzyszenia wybrano Zarząd Stowarzyszenia:
1. Krzysztof Kurach - Prezes Zarządu
2. Krzysztof Sadkowski - Wiceprezes
3. Hanna Chrześcijańska - Skarbnik
4. Marek Kowalkowski - Sekretarz
5. Janusz Gierzyński - Gospodarz
oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Ludwik Frankie - Przewodniczący komisji rewizyjnej
2. Wiesław Sobociński - Zastępca przewodniczącego
komisji rewizyjnej
3. Wojciech Królikowski - Członek komisji rewizyjnej.
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Podsumowując zebranie nowo wybrany Prezes
stowarzyszenia Krzysztof Kurach zapewnił, że zarząd dołoży
wszelkich starań, aby stowarzyszenie rozwijało się,
propagowało idee wędkarstwa oraz właściwie
gospodarowało powierzonym zbiornikiem wodnym. Wójt
Gminy złożył gratulacje nowo wybranemu zarządowi oraz już
dziś zaprosił obecnych, a za ich pośrednictwem wszystkich
wędkarzy z terenu Gminy Gozdowo na przyszłoroczne
zawody wędkarskie w Gozdowie, których organizatorem
będzie „Stowarzyszenie Wędkarskie AMUR Gozdowo”.
Michał Stefaniak
Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Wędkarskiego AMUR
w UG Gozdowo

NOWE BOISKO W GOZDOWIE
OTWARTE DLA WSZYSTKICH
W dniu 8 sierpnia 2012 r. odbyły się pierwsze
zmagania sportowe na nowym boisku
wielofunkcyjnym w Gozdowie.
Wr e s z c i e w G o z d o w i e m a m y n o w e b o i s k o
wielofunkcyjne, które było marzeniem szczególnie młodego
pokolenia. Prace budowlane rozpoczęły się w marcu, od tego
momentu wszyscy niecierpliwe oczekują na możliwość
skorzystania z obiektu.
Obecnie możemy podziwiać obiekt sportowy, z którego
po dokonaniu odbiorów i dokładnym sprawdzeniu przez
odpowiednie instytucje będą mogli użytkować wszyscy
chętni. Korzystający z obiektu są zobowiązani do zapoznania
się z Regulaminem korzystania z boiska i przestrzegania
ustalonych zasad.
W dniu 8 sierpnia 2012r. na boisku odbyły się pierwsze
zmagania sportowe, w celu przetestowania jego
funkcjonalności. Brali w nich udział: Wójt Gminy Gozdowo –
Dariusz Kalkowski, Przewodniczący Rady Gminy – Grzegorz
Ratkowski, dyr. Publicznego Gimnazjum – Krzysztof
Jóźwiak, pracownicy Urzędu Gminy oraz uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjum.
Pan Wójt symbolicznie przekazał młodym sportowcom
piłkę. Życzył powodzenia w rozwijaniu sportowych pasji oraz
radości z gier i zabaw na boisku.
Obiekt sportowy powstał w ramach realizacji projektu pn.
„ Rozwój obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokajania potrzeb mieszkańców miejscowości Gozdowo

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI
ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ
W REMPINIE
Świetlica środowiskowa w Rempinie funkcjonowała
w okresie od 4 lipca do 23 sierpnia 2012 r.
Zajęcia w świetlicy były prowadzone od poniedziałku do
piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. Obecność na
organizowanych zajęciach była dobrowolna i uczęszczało na
nie 30 dzieci. Opiekę wychowawczą sprawowały dwie
opiekunki: Mariola Zdanowska i Dorota Cendlewska.
Nadrzędnym zadaniem świetlicy było zapewnienie
dzieciom właściwej opieki, wyrabianie nawyków
kulturalnego zachowania, rozwijanie uzdolnień i
zainteresowań wychowanków, stworzenie optymalnych
warunków do aktywnego i zdrowego wypoczynku oraz
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Przekazanie piłki młodym sportowcom

poprzez budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: działanie
„Odnowa i rozwój wsi” objęte Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowita wartość
inwestycji wyniosła: 587 183,76 zł, natomiast pozyskane
dofinansowanie w wysokości 75% poniesionych kosztów
kwalifikowanych wyniesie: 358 087 zł.
Oficjalne otwarcie i poświęcenie boiska z udziałem
Marszałka Województwa Mazowieckiego p. Adama Struzika
odbędzie się 4 października. Jedną z atrakcji uroczystości
będzie mecz pomiędzy drużyną nauczycieli gimnazjum i
szkoły podstawowej a drużyną pracowników Urzędu Gminy.
Obu zespołom życzymy powodzenia.
Maria Pytelewska
racjonalnego spędzania czasu wolnego.
Dzięki funduszom Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zostały zakupione do świetlicy gry
planszowe, zabawki, sprzęt sportowy (piłki, ping-pong,
badminton itp.) oraz przybory plastyczne (farby, kredki,
mazaki, pędzelki, bibuła, itp.).
Dla wychowanków świetlicy szczególnie ważne i lubiane
były zajęcia sportowe takie jak: gra w piłkę nożną, siatkową,
gra w ping-pong. Ch ętnie brali tak że udział w
organizowanych turniejach oraz meczach: turnieju gry w
piłkarzyki, turnieju gry w bilard. Zajęcia sportowe
prowadzone w świetlicy były doskonałą alternatywą i
odskocznią dla „siedzącego" stylu życia. Wobec długich
godzin, jakie dzieci spędzają w szkolnej ławce lub przed
komputerem były wskazaną formą relaksu, która dostarczyła
uczestnikom dużo radości i była możliwością odprężenia
podczas wakacyjnego wypoczynku.
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W trakcie wakacji nie mogło także zabraknąć
zdrowotnych spacerów do lasu oraz wycieczek rowerowych.
Często organizowany był także grill. Wychowankowie mieli
swobodny dostęp do wszelkich materiałów plastycznych,
dzięki czemu powstało wiele ciekawych prac, które znalazły
się na świetlicowych gazetkach. Dwa razy w tygodniu dzieci
brały udział w zajęciach prowadzonych przez p. Piotra
Lewandowskiego. Poznały dzięki temu techniki rzeźbiarstwa,
lepiły bardzo ciekawe figurki z masy solnej. Większość czasu
poświęcona była na poznawanie kultury indiańskiej. Podczas
zajęć dzieci pod czujnym okiem pana Piotra stworzyły wiele
akcesoriów w indiańskim stylu, np. łuki i strzały, toporki,
tarcze, pióropusze oraz biżuterię. Dziewczęta ułożyły własny
taniec indiański, chłopcy natomiast bardzo ciekawe
przedstawienie.
Pokaz przygotowany przez chłopców

opiekunkom za zaangażowanie i starania, jakie włożyli w
działanie świetlicy. Życzył wychowankom samych sukcesów
w nowym roku szkolnym. Dzieci wręczyły gościom drobne
upominki w postaci indiańskich narzędzi i ozdób wykonane
podczas zajęć świetlicowych przy pomocy
p. Lewandowskiego oraz obdarowały ich kwiatami. Dwóch
wychowanków świetlicy za wzorową frekwencję uczęszczania
na zajęcia otrzymało nagrody.
Zakończenie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze a
po części oficjalnej dzieci wesoło bawiły się podczas
dyskoteki.

Taniec indiański w wykonaniu dziewcząt

Aby urozmaicić dzieciom czas spędzony w świetlicy, w
lipcu został zorganizowany wyjazd na basen „Podolanka” do
Płocka, natomiast w sierpniu wychowankowie pojechali do
kina, kręgielni i McDonalds.
Oficjalne zakończenie funkcjonowania świetlicy
środowiskowej w Rempinie odbyło się 23 sierpnia br. z
udziałem przedstawicieli Władz Gminy: Wójta Gminy
Gozdowo – Dariusza Kalkowskiego, Przewodniczącego
Rady Gminy Gozdowo – Grzegorza Ratkowskiego oraz
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Gozdowie wraz z p. Kierownik Urszulą Matusiak. Dzieci
zaprezentowały przygotowane wcześniej przedstawienie
nt. życia Indian, które bardzo podobało się gościom.
Po występach wychowanków świetlicy p. Wójt serdecznie
wszystkim podziękował a w szczególności dzieciom oraz

Podsumowanie działalności świetlicy w Rempinie

Mariola Zdanowska, Dorota Cendlewska

ŚWIĘTA PLONÓW CZAS –
DOŻYNKOWE WSPOMNIENIA
„Plon przynieśli, plon!
Przynieśli nam wieniec
Z kłosów naszej ziemi,
ślicznie przewijany
Wstęgami krasnemi”.
(M. Konopnicka „Dożynki”)
Dożynki to jeden z najbarwniejszych i najstarszych
zwyczajów kultywowanych na terenach naszego kraju. Od
zawsze korowody dożynkowe i misternie plecione korony
żniwne przyciągały tłumy podziwiających je mieszkańców.
Obecnie święto to stanowi połączenie tradycji i religii oraz
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Uroczystości dożynkowe w Lelicach
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Korowód dożynkowy
Tradycyjne dzielenie chleba wśród mieszkańców

zabawy. To przede wszystkim dziękczynienie Bogu za dar
plonów zbieranych latem na polach i łąkach. W tym roku
nasza gmina została wybrana gospodarzem dożynek
powiatowych.
Wcześniej jednak - 19 sierpnia odbyły się uroczystości
dożynkowe w Lelicach, które rozpoczęła msza święta
odprawiona przez proboszcza parafii Bonisław
ks. Franciszka Kucia na boisku przy miejscowej szkole.
Honory gospodarza pełnili p. Sławomir Krystek razem z
przewodniczącym Rady Gminy G. Ratkowskim, a wśród
pozostałych gości znaleźli się: radni gminy, dyrektorzy szkół z
terenu gminy, sołtys Lelic - Stanisław Śmigielski.
Po przemowach i poświęceniu wieńców odbyło się
częstowanie wszystkich obecnych chlebem wypieczonym z
mąki tegorocznych zbiorów.
Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej w Lelicach
zaprezentowali program artystyczny, ukazujący zwyczaje i
tradycje związane ze świętem plonów.
Tradycyjnie już rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy. W tym roku pierwsze miejsce przypadło
wsi Rycharcice, drugie - wsi Cetlin, a trzecią lokatę otrzymał
wieniec z Lelic.
Uroczystość niedzielną w Lelicach uświetniły występy:
Orkiestry OSP Gozdowo pod batutą p. Edwarda
Wielgóckiego, zespołu Emmanuel pracującego pod
przewodnictwem ks. F. Kucia oraz zespołu muzycznego
Kamida, który bawił zebranych do późnych godzin
wieczornych.
Tego samego dnia w Kurowie akcentem uroczystej
niedzielnej mszy świętej odprawionej przez proboszcza
parafii Kurowo ks. Jarosława Kłosowskiego był wybór
najpiękniejszego wieńca, którym zostało dzieło ze wsi
Kurówko. Wieniec ten reprezentował parafię podczas
wyborów najpiękniejszego wieńca powiatu sierpeckiego.
W ostatnią niedzielę miesiąca - 26 sierpnia w Gozdowie
odbyły się II Dożynki Powiatowo-Gminne.
Korowód dożynkowy prowadzony przez orkiestrę OSP
Gozdowo przemaszerował na plac w parku zabytkowym.
Uroczystość rozpoczęła się dziękczynną mszą świętą za
tegoroczne zbiory, którą koncelebrował dziekan ks. Andrzej
Więckowski, a towarzyszyli księża: Stanisław Opolski,
Jarosław Kłosowski i Franciszek Kuć.
Ksiądz dziekan w słowach skierowanych do obecnych
podkreślił rolę ziemi, wiary i szacunku do pracy i chleba.
Zaznaczył, iż wspólna praca dla dobra ogółu jest
nienaruszalnym fundamentem łączącym wszystkich ludzi.
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Symbolicznym momentem Eucharystii było poświęcenie
plonów zebranych z pól - chleba i pięknych dożynkowych
wieńców splatanych z pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa i
udekorowanych kwiatami i wstążkami.

Uroczysta Msza św. w Gozdowie

Po zakończeniu mszy świętej Przewodniczący Rady
Powiatu - Juliusz Gorzkoś oraz Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Ratkowski powitali wszystkich przybyłych gości a w
szczególności rolników powiatu sierpeckiego, to przecież oni
„podnoszą z ziemi chleb”, o który prosimy w codziennej
modlitwie, a ponadto: p. Piotra Zgorzelskiego - Posła na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, p. Radosława Lewandowskiego –
Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Płocku, p. Michała Twardego - Dyrektora
Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, ks. Dziekana
Andrzeja Więckowskiego, księży z parafii Gozdowo,
Bonisław, Kurowo, p. Henrykę Piekarską - Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Sierpcu, p. Grzegorza Żelasko Komendanta Powiatowej Komendy w Sierpcu, p. Józefa
Chmielewskiego - Komendanta Powiatowej Państwowej

Przewodniczący Rady Powiatu – J. Gorzkoś i Przewodniczący
Rady Gminy – G. Ratkowski witają wszystkich gości
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Straży Pożarnej w Sierpcu, p. Pawła Pakiełę - Kierownika
Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Sierpcu, p. Józefa Rękawieckiego - Kierownika
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sierpcu, p.
Bożenę Umińska - Dyrektora Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Sierpcu, p. Józefa Chmielewskiego
prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Sierpcu, p. Ewę
Barchanowicz – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w
Sierpcu, Samorządowców ościennych powiatów: Zastępcę
Burmistrza Miasta Sierpca - p. Zbigniewa Leszczyńskiego,
wszystkich radnych gminnych naszego powiatu, radnych
powiatowych, wójtów sierpeckich gmin, przedstawicieli
podmiotów gospodarczych, instytucji i zakładów pracy, Kół i
Organizacji Rolniczych, organizacji pozarządowych i
społecznych, przedstawicieli mediów. Wśród gości znaleźli
się również sponsorzy uroczystości dożynkowych: p.
Grzegorz Gańko - Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
w Sierpcu, p. Łukasz Bruze - Dyrektor Mazowieckiego
Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Sierpcu, p.
Anna Jędra - Dyrektor Banku Gospodarki Żywnościowej
BGŻ - Oddział Sierpc, p. Lech Stasiak - Prezes Zarządu
Melbud Sierpc, p. Piotr Buras - przedstawiciel Firmy Nutrena
Oddział Sierpc, p. Paweł Marchwiński - przedstawiciel Firmy
Wipasz Oddział Zawidz, p. Tomasz Bugaj - Właściciel Firmy Centrum Usługowo-Techniczne BUGAJ.

Część obrzędowa w wykonaniu gimnazjalistów

rolników i ogrodników, ze wszystkimi dożynkowymi gośćmi.
Następnie miały miejsce okolicznościowe przemówienia.
Pan Piotr Zgorzelski - Poseł Rzeczypospolitej Polskiej w
imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów Waldemara Pawlaka z
okazji Święta Plonów podziękował wszystkim rolnikom za
trud i wysiłek włożony w pracę w gospodarstwach, a także
życzył wiele pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy na
roli.

Występ przedszkolaków

Goście zebrani na placu w Gozdowie

Bardzo serdecznie powitano starostów dożynek. Tę
zaszczytną funkcję pełnili p. Joanna Grażyna Kozakowska z
Kolczyna i p. Włodzimierz Mierzejewski z miejscowości
Golejewo.
Gospodarzami powiatowych uroczystości byli: Starosta
Powiatu Sierpeckiego - p. Jan Laskowski oraz Wójt Gminy
Gozdowo - p. Dariusz Kalkowski.
Po powitaniach i prezentacji na scenę w pięknych
ludowych strojach wkroczyli uczniowie Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła w Gozdowie, którzy
zaprezentowali program artystyczny przedstawiający
tradycję obrzędów dożynkowych. Występy młodzieży
wniosły na dożynkową estradę powiew folkloru i humoru.
Następnie na scenie pojawiły się maluchy z Publicznego
Przedszkola w Gozdowie, które rozbawiły wszystkich
zebranych radosnymi pokazami tanecznymi.
W trakcie programu odbyła się ceremonia wręczenia
wieńca i chleba przez młodzież oraz starostów uroczystości
Wójtowi Gminy Gozdowo i Staroście Sierpeckiemu.
Gospodarze dożynek, starym zwyczajem, dokonali
symbolicznego gestu - dzielenia się chlebem, owocem pracy
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Słowa serdecznej wdzięczności skierował do rolników
Starosta Sierpecki - Jan Laskowski: „Drodzy Rolnicy!
Przyjmijcie szczere wyrazy podziękowania oraz wielkiego
uznania dla Waszej pracy w „służbie ziemi”, za Wasz wkład w
rozwój rolnictwa, za Waszą cierpliwość i wytrwałość”.
Z kolei Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski w swoim
wystąpieniu wyraził wielką radość i zaszczyt z możliwości
złożenia hołdu rolnikom powiatu sierpeckiego oraz

Przekazanie chleba wójtom powiatu sierpeckiego
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podziękowania za całoroczny trud i poświęcenie. Wszystkim
pracującym na roli życzył: „dobrego czasu dla rolnictwa,
szczęścia, zdrowia, radości z owoców ciężkiej pracy oraz
szacunku dla tradycji i chleba”.
Po prezentacjach artystycznych przystąpiono do
wręczenia odznaczeń wyróżniającym się rolnikom.
W kategorii „Zasłużony dla Rolnictwa” na wniosek Wójta
D. Kalkowskiego z terenu naszej gminy honorową odznakę
otrzymali: Ryszard Tomaszewski, Włodzimierz Mierzejewski,
Marcin Kozakowski, Sławomir Kajkowski, Jerzy
Chmielewski, Grażyna Kozakowska.
Kolejne wyróżnienia to konkurs Agricola Sierpcensis Terrae Filius. Przyznano je w następujących kategoriach:
Rolnik Roku, Młody Rolnik i Najlepszy Sołtys.
Wśród zwycięzców w kategorii Rolnik Roku statuetkę i
gratulacje otrzymał p. Ryszard Tomaszewski – rolnik z naszej
gminy.
Powiatowe uroczystości dożynkowe były okazją do
przedstawienia wyników konkursu organizowanego przez
KRUS w Sierpcu „Bezpiecznie na wsi - czy upadek to
przypadek?”.

Występ Piotra Pręgowskiego

Dożynek Powiatowych wielobarwny pokaz sztucznych ogni,
które na kilka minut rozświetliły ciemne niebo cudowną
paletą kolorów i kształtów.
Dożynki to święto chleba i tych, którzy go współtworzą:
Boga i ludzi. Ale to również promowanie i ocalanie od
zapomnienia tradycji związanej z muzyką i śpiewem
ludowym, podtrzymywanie pięknych polskich zwyczajów,
które rozweselają i łączą ze sobą ludzi.

Rolnicy z gminy Gozdowo wyróżnieni podczas uroczystości

Nagrody z rąk p. Józefa Rękawieckiego – Kierownika
Oddziału KRUS w Sierpcu otrzymali między innymi
uczniowie ze szkół naszej gminy: Natalia Feder - ucz. klasy II
Szkoły Podstawowej w Ostrowach, Emilia Dąbrowska - ucz.
klasy I Szkoły Podstawowej w Gozdowie i Bartosz Bogdański
- ucz. klasy IV Szkoły Podstawowej w Lelicach.
Do rozstrzygnięcia pozostał jeszcze jeden z
najważniejszych konkursów - wybór najpiękniejszego wieńca
dożynkowego.
Na etapie gminnym na podium stanęły: I miejsce - wieniec
ze wsi Rękawczyn, II miejsce – wieniec ze wsi Golejewo, III
miejsce – wieniec z Głuchowa.
W skali powiatu zwyciężył wieniec z miejscowości
Dębowo, ale należy dodać, że wieniec z Rękawczyna zdobył II
nagrodę, wspaniale reprezentując naszą gminę.
Nagrody twórcom pięknych dzieł wręczyli: Starosta
Sierpecki J. Laskowski, Przewodniczący Rady Powiatu J.
Gorzkoś, Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Gozdowo.
Popołudniowy klimat dożynkowego święta umilił występ
Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Gozdowie, a
wszystkich gości do tańca porwał zespół Emmanuel z
Bonisławia.
O dobre humory uczestników zadbała również gwiazda
dożynek - aktor filmowy i teatralny, satyryk, wokalista p.
Piotr Pręgowski.
Uzupełnieniem świętowania był wieczorny koncert
zespołów Medium i Kamida, a zwieńczeniem tegorocznych
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Występ zespołu Emmanuel

Zaangażowanie, doświadczenie i kreatywność wielu osób
przyczyniły się do tego, że ludowe święto plonów stało się
wspaniałą okazją nie tylko do udanej zabawy, ale także do
promocji naszej gminy w powiecie i województwie.

Występ zespołu Kamida

Aurelia Kurach
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Szanowni Państwo,

Zabawa na powietrzu

UROCZYSTE OTWARCIE
INWESTYCJI DROGOWYCH
W GMINIE GOZDOWO
31 sierpnia br. podczas obrad XV sesji Rady Gminy
Gozdowo odbył się przegląd wybranych inwestycji
realizowanych na terenie Gminy Gozdowo w 2012
roku. Punktem kulminacyjnym było uroczyste
otwarcie dwóch zakończonych dróg gminnych:
w Golejewie i Dzięgielewie.
Po zrealizowaniu tradycyjnych punktów porządku obrad
Radni wyruszyli w teren. Pierwszą wizytowaną inwestycją
była rozpoczęta w br. rozbudowa Szkoły Podstawowej w
Lelicach z przeznaczeniem na funkcjonowanie klubu
dziecięcego. Inwestycja realizowana jest w ramach
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
do lat 3 „Maluch-2012”, którego celem jest realizacja polityki
prorodzinnej rządu odnoszącej się do wspierania rodziny w
działaniach opiekuńczych nad małymi dziećmi. Całkowita
wartość zadania to 587 926,00 zł, kwota pozyskanej dotacji
wyniesie 222.600 zł.
W trakcie przeglądu pan Wójt zwrócił uwagę na mniejsze
inwestycje, które znalazły się na trasie przejazdu, tj.
naprawioną drogę powiatową w m. Białuty, przebudowanie
drogi gminnej w kierunku Bronoszewic i w m. Rempin.
Omówił w skrócie zakres przebudowywanej drogi
powiatowej Gozdowo-Piaski na odcinku od ul. Sosnowej do
skwerku w centrum Gozdowa wraz z remontem chodnika i
budową zatoczki autobusowej. Zadanie jest w trakcie
realizacji na zasadzie współfinansowania z powiatem
sierpeckim.

Otwarcie drogi w Kolczynie
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Pragnę podziękować wszystkim uczestnikom II Dożynek
Powiatowo-Gminnych w Gozdowie za tak liczne
przybycie. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do
przedstawicieli wsi, którzy przygotowali oraz nieśli w
korowodzie dożynkowym pięknie zdobione wieńce. Dziękuję
również gościom i księżom, którzy zaszczycili nas swoją
obecnością oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do
organizacji tej imprezy, zwłaszcza sponsorom za ich wsparcie.
Wierzę, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi
tegoroczne dożynki stały się okazją do radosnego świętowania
i były piękną formą podziękowania dla rolników naszej Gminy
i Powiatu za cały rok ich ciężkiej pracy.
Z wyrazami wdzięczności
Wójt Gminy Gozdowo
Dariusz Kalkowski
Punktem kulminacyjnym wyjazdu było uroczyste oddanie
do użytku dwóch zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa
drogi gminnej w m. Golejewo” i „Przebudowa drogi gminnej
Kolczyn-Dzięgielewo”.
Symbolicznego, uroczystego przecięcia wstęgi na nowo
wybudowanej drodze w Golejewie dokonali: Wójt Gminy
p. Dariusz Kalkowski, Przewodniczący Rady Gminy
p. Grzegorz Ratkowski, Wiceprzewodnicząca Rady - p. Zofia
Miller, Sołtys sołectwa Golejewo i zarazem radny
p. Włodzimierz Mierzejewski. Drogę poświęcił proboszcz
parafii Gozdowo ks. kanonik Stanisław Opolski. Przebudowa
drogi polegała na położeniu asfaltu na odcinku 1169mb.
Inwestycja zrealizowana była z udziałem dotacji ze środków
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
w wysokości 50.000zł, koszt całkowity zadania wyniósł
199.876,59 zł.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lelicach

Drugie otwarcie miało miejsce na drodze Kolczyn –
Dzięgielewo. Poświęcenia drogi dokonał również ks. kanonik
Stanisław Opolski, a uroczystego przecięcia wstęgi dokonali
kolejno: Wójt Gminy p. Dariusz Kalkowski, Przewodniczący
Rady Gminy p. Grzegorz Ratkowski, Skarbnik Gminy
p. Bogumiła Bogdańska, Sołtys sołectwa Kolczyn p. Bożena
Cendlewska i Sołtys Sołectwa Dziegielewo p. Bolesław
Skrobiszewski. Droga na odcinku 2440 mb otrzymała nowy
asfalt, łączny koszt wraz z przebudową dróg gminnych: w m.
Białuty na odcinku 330mb, w m. Rempin na odcinku 60 mb i
2
parking - 327,06 m , w. m. Kolczyn (do remizy OSP - 120 m i
do posesji p. Brzozowego- 136 m) oraz z przedłużeniem
zjazdu w Dzięgielewie - 80 m wyniósł 502 887,00 zł.
Obydwie uroczystości zrzeszyły wielu mieszkańców,

S³owo Gozdowa Nr 3/2012 (50)

WYDARZENIA / WYWIADY I OPINIE
którzy nie kryli zadowolenia z nowych, tak długo
oczekiwanych dróg, które przyczynią się w znacznym stopniu
do poprawy bezpieczeństwa oraz warunków ruchu.
Wójt Gminy p. Dariusz Kalkowski podczas otwarcia
obydwu dróg wyraził nadzieję, że podniesiony standard dróg
zapewni naszym mieszkańcom, ale również innym

użytkownikom dróg lepszy i bezpieczniejszy komfort jazdy.
Podziękował także wszystkim, którzy przyczynili się do
realizacji tych inwestycji drogowych.
Ewa Kolankiewicz

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
Z GOZDOWA NA II OGÓLNOPOLSKIM
ZJEŹDZIE W LICHENIU
W niedzielę 9 września 2012 roku w Sanktuarium
Matki Bożej w Licheniu odbył się II Ogólnopolski
Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich.
W zjeździe wzięły udział koła gospodyń z całej Polski, a
wśród nich również panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu
Gminy Gozdowo, które były inicjatorkami wyjazdu, ale
głównym organizatorem był Gminny Związek Rolników
Kółek i Organizacji Rolniczych w Gozdowie z Panem
Kazimierzem Kędzierskim na czele. Uczestnikami
pielgrzymki byli także przedstawiciele Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Sierpcu oraz przedstawiciele Urzędu Gminy w
Gozdowie z Panem Wójtem Dariuszem Kalkowskim na czele.
Ogółem w pielgrzymce uczestniczyło prawie 70 osób.
Pielgrzymka rozpoczęła się o godzinie 12-tej udziałem
w uroczystej mszy św. celebrowanej przez ordynariusza
diecezji włocławskiej ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa, w
której uczestniczyły wszystkie koła gospodyń i organizacje
kobiece. Podczas mszy świętej koła gospodyń szły w procesji
z darami w przepięknych regionalnych strojach ludowych. O
godz. 15.00 pielgrzymi mogli odmówić koronkę do
Miłosierdzia Bożego w Kaplicy Trójcy Świętej w Bazylice
Licheńskiej. W programie było również zwiedzanie
Sanktuarium z przewodnikiem i wspólny śpiew „Barki” przy
pomniku Błogosławionego Jana Pawła II.

Koła Gospodyń w Licheniu

W harmonogramie zjazdu znajdowały się tematy nie tylko
dotyczące sfery duchowej, ale i zagadnienia mogące
zainteresować kobiety mieszkające i pracujące na wsi.
Licheński zjazd jest okazją do poznania się, wymiany
doświadczeń i integrowania Kół Gospodyń Wiejskich oraz
pozostałych kobiet zamieszkujących tereny wiejskie.
Pielgrzymka przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze.
Była pięknym przeżyciem i dostarczyła wszystkim
uczestnikom wielu wrażeń.
Ewa Kolankiewicz

ROZMOWA Z DYREKTOREM DEPARTAMENTU ROLNICTWA
I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE – P. RADOSŁAWEM RYBICKIM
Mariola Kopka: Pełni Pan funkcję Dyrektora
Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów
Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, który zajmuje się
licznymi dzia łaniami zwi ązanymi z szeroko
rozumianą gospodarką rolną. Czy mógłby Pan
powiedzieć, co dokładnie wchodzi w zakres
obowiązków Departamentu?
Radosław Rybicki: Najważniejszym w mojej ocenie
zadaniem Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego jest prowadzenie spraw związanych z
realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Jesteśmy bowiem odpowiedzialni za wdrażanie
części jego działań – odnowy wsi czy podstawowych usług dla
rolnictwa. Efekty tych działań widać także w gminie Gozdowo
– to z tych źródeł można budować świetlice i obiekty
sportowe, rewitalizować centra wsi, budować chodniki,
wodociągi i kanalizację.
Zajmujemy się także wdrażaniem Programu Operacyjnego
Ryby na lata 2007-2013 także finansowanego ze środków
unijnych.
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Poważnie podchodzimy oczywiście także do działań
własnych, takich jak realizowany do 2010 roku
Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza,

Pan Radosław Rybicki z Wójtem Gminy Gozdowo p. D. Kalkowskim
w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie
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proces wyłączania z produkcji gruntów rolnych,
porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe, rejestracja i
promocja produktów tradycyjnych i regionalnych czy
rejestracja i wspieranie grup producenckich. Zadań zatem
przybywa. Szkoda, że przez sławne „janosikowe” środków
własnych na rozwój regionu niestety ubywa.

Pan Radosław Rybicki podczas przeglądu budowy boiska
wielofunkcyjnego w Gozdowie

Mariola Kopka: Wdrażanie i koordynacja na terenie
Województwa działań związanych z realizacją
Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju
Mazowsza z komponentami oraz wykonywanie
zadań związanych z wdrażaniem działań Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowanego z

PRZED PIERWSZYM DZWONKIEM
W dniu 30 sierpnia 2012 r. odbyło się spotkanie
dyrektorów szkół z terenu gminny Gozdowo z Wójtem Gminy
Gozdowo – p. Dariuszem Kalkowskim, w którym uczestniczył
Przewodniczący Rady Gminy – p. Grzegorz Ratkowski.
Podczas zebrania omawiano sprawy organizacyjne
związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego i bieżącym
funkcjonowaniem szkół. Pan Wójt wręczył dokumenty
dotyczące przedłużenia na kolejne pięć lat stanowiska
dyrektora Szkoły Podstawowej w Lelicach - p. Jadwidze
Paradowskiej i Publicznego Gimnazjum w Gozdowie - p.
Krzysztofowi Jóźwiakowi.

budżetu Województwa związane jest ze Strategią
Rozwoju Województwa Mazowieckiego. W jakim
stopniu działania podejmowane na terenie naszej
gminy korelują z tą strategią?
Radosław Rybicki: W zasadzie wszystko, co dzieje się w
mazowieckich gminach i powiatach, powinno być zgodne ze
Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego i polityką
regionalną. Przecież wszystkim nam chodzi o to samo –
lepsze warunki życia, nowe rynki zbytu, godny dochód.
Gmina Gozdowo wiele razy dawała przykład, że przyświeca
jej ta sama filozofia i ma te same priorytety. Widać aktywność
lokalnych władz i spore zaangażowanie lokalnej społeczności.
Mariola Kopka: Właśnie, a jak ocenia Pan aktywność
Samorządu Gminy Gozdowo w kontekście realizacji
tych różnych programów?
Radosław Rybicki: Na listach rankingowych w działaniach
PROW 2007-2013, ale także w innych własnych
konkursach, działaniach, propozycjach znajdziemy wiele
inwestycji i działań „miękkich” realizowanych właśnie u Was.
Sięgacie po dotacje także w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pamiętam
ostatni sukces w postaci dofinansowania programu
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Gozdowo”. To dobrze świadczy o
Waszej gminie. I daje nadzieję na lepsze jutro Gminy
Gozdowo i całego Województwa Mazowieckiego.
Mariola Kopka: Bardzo dziękuję Panu za rozmowę.

252, SPLelice - 126, SPOstrowy - 70, Gimnazjum - 233
uczniów a do Publicznego Przedszkola w Gozdowie
uczęszcza 105 dzieci.

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Spotkanie dyrektorów

W dniu 3 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego 2012/2013. W tym roku w szkołach na
terenie naszej gminy naukę rozpoczęło: w SPGozdowo -
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UCZNIOWIE W URZĘDZIE

Na koniec wszyscy zebrani zwiedzili urząd i zapoznali się z
zakresem prac w poszczególnych referatach.

14 września Urząd Gminy w Gozdowie odwiedzili
uczniowie kl. V a i b Szkoły Podstawowej z
wychowawczyniami p. Iwoną Gierą i p. Anną
Jemiołą. Celem ich wizyty było zapoznanie się z
funkcjonowaniem urzędu jako jednostki samorządu
terytorialnego. Lekcję o naszej Małej Ojczyźnie
przeprowadził Wójt Gminy Gozdowo – Dariusz
Kalkowski.
Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy, gdzie uczniowie zasiedli na miejscach radnych i
obejrzeli krótki film o gminie Gozdowo, jej położeniu i
najważniejszych instytucjach. Następnie Pan Wójt
przedstawił krótką historię gminy w okresie jej
funkcjonowania jako jednostki samorządu terytorialnego
oraz strukturę urzędu. Opowiedział jak wygląda sesja Rady
Gminy i jakie działania podejmuje gmina, aby zapewnić
lepsze warunki życia mieszkańców.
Następnie uczniowie zadawali pytania dotyczące realizacji
inwestycji i planów na kolejne lata. Należy podkreślić, że
uczniowie byli przygotowani, ponieważ pytania były
rzeczowe i dotyczyły konkretnych przedsięwzięć.

Mariola Kopka

Projekt „NASZE GRANIE CISZĘ ŁAMIE!” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„NASZE GRANIE CISZĘ ŁAMIE!”

Od 1 września 2012r. Ochotnicza Straż Pożarna w
Gozdowie – Lider Projektu wraz z Partnerem - Gminą
Gozdowo realizuje Projekt pn „NASZE GRANIE CISZĘ
ŁAMIE!” w ramach PO KL, Priorytet IX. Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5.
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Odbiorcą projektu jest grupa 55 osób, w tym 31 kobiet oraz
24 mężczyzn, członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
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Celem głównym projektu jest rozwój i doskonalenie
umiejętności muzycznych członków Młodzieżowej Orkiestry
Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie poprzez
cykliczne działania edukacyjne i promocyjne. W ramach
realizacji projektu odbywają się warsztaty muzyczne oraz
zajęcia indywidualne, które prowadzi Pan Edward
Wielgócki – Kapelmistrz. W trakcie warsztatów
przekazywane są wiadomości z: nauki pisania muzycznego,
frazowania, dynamiki, artykulacji oraz nauki gry na
instrumentach dętych, drewnianych, blaszanych i
perkusyjnych. Ponadto uczestnicy ćwiczą układ musztry
paradnej. Natomiast podczas zajęć indywidualnych
doskonalą swoje umiejętności.
Efektem zwieńczającym warsztaty będzie organizacja
koncertu. Orkiestra zaprezentuje opracowany nowy
repertuar – 4 nowe utwory. Przygotowana zostanie wystawa
prezentująca osiągnięcia muzyków oraz jej akompaniament
podczas różnych uroczystości (galeria fotograficzna,
puchary). Impreza odbędzie się w styczniu 2013r. w okolicach
Nowego Roku w hali Publicznego Gimnazjum w Gozdowie.
Na koncert będzie wstęp wolny, więc każdy będzie mógł
wysłuchać utworów prezentowanych przez Orkiestrę.
Zainteresowani będą mieli okazję porozmawiać z muzykami
oraz spróbować gry na instrumencie.
Anna Wójcik - Mierzwiak

Str. 15

SPRAWY OBYWATELSKIE

KIEROWNIK SPRAW OBYWATELSKICH INFORMUJE I PRZYPOMINA
DEMOGRAFIA
Wg danych ze zbiorów meldunkowych w naszej gminie
na dzień 27.09.2012 r. zameldowanych na pobyt stały i
czasowy jest 6166 osób.
Liczba ludności na dzień 27.09.2012 r.

3 035

3 035

6 070

49

47

96

3 084

3 082

6 166

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

22
14
27
9
40
126

UWAGA!
W dni wolne od pracy w sprawach dotyczących aktu zgonu proszę kontaktować się z Kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego, p. Marią Elżbietą Chylińską, zam. Gozdowo, ul. Osiedlowa 12, tel. 24 276 22 58.

SPRAWDŹ, CZY TWÓJ DOWÓD NIE UTRACIŁ
WAŻNOŚCI?
W tym roku tracą ważność dowody osobiste, które zostały wydane w 2002 r. (osobom
pełnoletnim) i wydane w 2006 r. (osobom niepełnoletnim). Należy je wymienić przed
upływem terminu ważności.

UWAGA KOMBATANCI!
Urząd Gminy w Gozdowie pragnie poinformować, że Zarząd Powiatowego Związku Kombatantów mieści się w Sierpcu
ul. Armii Krajowej 1, 09-200 Sierpc.
W siedzibie zarządu koła powiatowego można uiszczać składki członkowskie, dwa razy w miesiącu - w pierwszą i
ostatnią środę każdego miesiąca w godzinach 10.00-12.30.

Projekt „Pokaż na co Cię stać Program aktywnej integracji w Gminie
Gozdowo”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdowie w
okresie od 1 lipca 2012r. do 30 czerwca 2014r. realizuje
projekt Pokaż na co Cię stać-Program aktywnej integracji w
Gminie" Gozdowo"- współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet VII. Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej.
Celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
poprzez aktywne formy integracji.
W dniu 3 sierpnia 2012 r. została wybrana ostateczna grupa
uczestników. Do projektu w roku bieżącym zostało
zakwalifikowanych 10 osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym: 8 kobiet i 2 mężczyzn, bezrobotnych,
nieaktywnych zawodowo, w tym 1 osoba niepełnosprawna.
Wobec tych osób zostaną zastosowane instrumenty aktywnej
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Wycieczka do Solca Kujawskiego

integracji, mające na celu przywrócenie możliwości
zatrudnienia oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych
przez te osoby i ich rodziny w procesie dostępu do praw i
usług społecznych. Wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci
wsparciem finansowym w postaci zasiłków celowych
specjalnych.
W obszarze programu podjęto następujące kroki:
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W dniu 14 sierpnia br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gozdowie zorganizował dla uczestników projektu
systemowego „Pokaż na co Cię stać – Program aktywnej
integracji w Gminie Gozdowo” wycieczkę do Bydgoszczy i
Solca Kujawskiego, która zawierała elementy edukacyjne,
kulturalne i turystyczne. W ramach wycieczki została
zorganizowana dla uczestników projektu;
- wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej w Bydgoszczy (w
tym wykłady, catering)
- zwiedzanie z przewodnikiem Jura Parku w Solcu
Kujawskim,
- seans w kinie 5D
- warsztaty dla dzieci i młodzieży
- uczestnicy wycieczki skorzystali również z obiadu oraz
otrzymali napoje i suchy prowiant.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdowie
organizując wyjazd do Bydgoszczy i Solca Kujawskiego poza
elementem edukacyjnym miał na celu zacieśnienie relacji w
grupie, dostarczenie rozrywki i pokazanie różnych
możliwości spędzania czasu wolnego.
W ramach aktywnej integracji od 16 sierpnia do 31 sierpnia
2012r. zostały przeprowadzone spotkania uczestników
projektu z psychologiem i doradcą zawodowym.

Spotkania odbywały się w formie rozmów indywidualnych
i warsztatów grupowych, podczas
których zostały
zdiagnozowane problemy uczestników, wytyczono ścieżki
kariery zawodowej i zaproponowane zostały szkolenia w celu
podniesienia kwalifikacji zawodowych (szkolenia
przyuczające do wykonywania konkretnego zawodu, zgodnie
z indywidualnymi potrzebami uczestników).
W ramach projektu w roku 2012 zostaną
przeprowadzone następujące kursy/szkolenia zawodowe:
kurs prawa jazdy B – dla 4 osób
kurs gastronomiczny – dla 3 osób
kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i komputera – dla 4
osób
kurs opiekuna osób starszych i dzieci – dla 2 osób
kurs kosmetyczny - dla 1 osoby
kurs operatora wózków widłowych - dla 2 osób
kurs przedsiębiorczości – dla 1 osoby
kurs pedagogiczny – dla 1 osoby
kurs: sekretarka-pracownik biurowy – dla 1 osoby
kurs fryzjerski – dla 1 osoby
Kolejne etapy projektu będą realizowane zgodnie z
harmonogramem.
Urszula Matusiak

WSPOMNIENIE O DOKTORZE
WIESŁAWIE WRÓBLEWSKIM

W 2004 r. obronił pracę doktorską w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie. Temat pracy doktorskiej to
„Transformacja gospodarki Włocławka w latach 1990-2000 i
jej skutki ekonomiczne, społeczne i gospodarcze”.
Od 2004 r. zatrudniony był jako adiunkt w Wyższej Szkole
Humanistyczno-Ekonomicznej oraz jako wykładowca w
Wyższej Szkole Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku.
Napisał i wydał 11 publikacji książkowych oraz wiele
artykułów w publikacjach książkowych, czasopismach
ogólnopolskich i lokalnych.
Z myślą o studentach napisał „Słowniczek pojęć
komunalnych” i podręcznik „Infrastruktura transportowa,

Pan Wiesław Wróblewski prezentuje książkę na sesji Rady Gminy
w Gozdowie - październik 2010r.

ŚP. Wiesław Wróblewski urodził się 05.06.1944 r. w
Gozdowie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Gozdowie
i Technikum Ekonomicznego w Płocku rozpoczął studia w
Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła
Główna Handlowa) w Warszawie na kierunku gospodarka
miejska i uzyskał tytuł magistra ekonomii.
W 1968 r. przeprowadził się wraz z żoną do Włocławka i
podjął pracę w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej, którego był stypendystą. W 1972 r. rozpoczął
prac ę w Urz ędzie m. Włocławek na stanowisku
przewodniczącego Miejskiej Komisji Planowania. Do
głównych zadań nale żało planowanie społecznogospodarcze i przestrzenne m. Włocławka. W latach 19781982 zarządzał gospodarką miasta jako wiceprezydent.
Od 1983 r. pracował w Urzędzie Wojewódzkim jako
zastępca Wojewódzkiej Komisji Planowania a następnie jako
dyrektor Wydziału Drobnej Wytwórczości.
W okresie transformacji ustrojowej kraju zajmował
stanowiska kierownicze zarządzając produkcją i zasobami
ludzkimi.
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Pan Wiesław Wróblewski uhonorowany „Zasłużony dla Gminy
Gozdowo” - listopad 2007r.
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mierniki i zależności ekonomiczne”. Prof. dr hab. Marta
Sadowy tak napisała w recenzji cyt. „Stanowi ono
(opracowanie – przypis autora) istotny wkład do nauk z
zakresu ekonomii samorządu terytorialnego i stać się może
cennym podręcznikiem dla studentów uczelni
ekonomicznych i technicznych na specjalnościach, takich
jak: ekonomika transportu, gospodarka lokalna i regionalna,
zarządzanie na szczeblu lokalnym i regionalnym itp.”
ŚP. Wiesław Wróblewski poza pracą zawodową pracował
społecznie jako sekretarz Rady Regionalnej Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego we Włocławku (1973-1980),
a od 2001 r. był członkiem Zarządu Włocławskiego
Towarzystwa Naukowego. Był radnym Rady Miasta
Włocławek przez dwie kadencje (1994-2002), przewodniczył
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
ŚP. Wiesław Wróblewski całe swoje dorosłe i zawodowe
życie związał z Włocławkiem. Rozwój miasta był jego
największą troską. W ostatnim roku pracował jeszcze nad
jedną publikacją, której, niestety, nie zdążył wydać. Była to
„Statystyka Włocławka początek XXI wieku”.
Drugą miejscowością bliską Jego sercu było Gozdowo, do
którego często przyjeżdżał. Pielęgnując działkę nabierał sił i

natchnienia do ciężkiej pracy umysłowej. Z dumą
obserwował, jak przestrzennie i funkcjonalnie zmienia się
Gozdowo. Jubileusz 700-lecia parafii Gozdowa skłonił śp.
Wiesława Wróblewskiego, do refleksji nad historią
miejscowości - Jego rodzinnego gniazda. Publikacja, którą
napisał z córką w 2005 r. pt.: „Gozdowo – 700 lecie parafii
Wszystkich Świętych ” jest darem wdzi ęczności dla
społeczeństwa parafii z tytułu urodzenia i ukształtowania
duchowego. Pamięć o „korzeniach” z sukcesem zaszczepił
córce i wnukom.
W lipcu 2007 r. śp. Wiesław Wróblewski został
uhonorowa ny najwyższym gminnym odznaczeniem
„Zasłużony dla Gminy Gozdowo”.
Wieloletnia obserwacja zmian zachodzących w
gospodarce i kulturze społeczeństwa gminy Gozdowo
skłoniła śp. Wiesława Wróblewskiego do napisania w 2010 r.
kolejnego opracowania pt.: „Samorząd gminy Gozdowo w
latach 2000-2010”.
Do końca swoich dni był w pełnym „biegu” naukowym.
Zmarł 17 lipca 2012 r. i został pochowany na cmentarzu
parafialnym w Gozdowie.
Beata Wróblewska

Całej Rodzinie i Najbliższym
szczere wyrazy współczucia i kondolencje
z powodu śmierci
śp. WIESŁAWA WRÓBLEWSKIEGO
składają
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzędu
oraz Przewodniczący Rady Gminy Gozdowo z Radnymi

Panu Antoniemu Sobczyńskiemu – Zastępcy Przewodniczącego
Spółki Wodnej w Gozdowie i Najbliższym
szczere wyrazy współczucia i kondolencje
z powodu śmierci
MATKI
składają
Wójt Gminy Gozdowo, Przewodniczący Rady z Radnymi i Sołtysi
Całej Rodzinie i Najbliższym
szczere wyrazy współczucia i kondolencje
z powodu śmierci
śp. WIESŁAWA SOBOCIŃSKIEGO
członka i założyciela
Stowarzyszenia Wędkarskiego AMUR w Gozdowie
składają
Wójt Gminy Gozdowo, Przewodniczący Rady Gminy
oraz Prezes Stowarzyszenia Amur" z wędkarzami
"
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DZIEJE SAMORZĄDU
I ADMINISTRACJI W GMINIE
GOZDOWO W LATACH 1945-1990
W 2010 roku minęło 20 lat od chwili utworzenia
pierwszych wolnych wyborów do samorządu gminnego i
ustanowienia w pełni samorządowych gmin w Polsce. Gmina
Gozdowo uzyskała wtedy prawdziwy samorząd. Jednak
historia samorządu to nie tylko ostatnie lata, ale ponad
dwieście lat lepszych i gorszych czasów, od chwili
wprowadzenia zalążków samorządu gminnego w czasach
Księstwa Warszawskiego.
Gminy wiejskie powstały w 1864 roku na mocy ukazu
carskiego. To wtedy powstały gminy Lelice i Lisewo na
pograniczu powiatów płockiego i sierpeckiego.
Funkcjonowały, jako jednostki samorządowe, w czasach
zaboru rosyjskiego i II Rzeczpospolitej. Po II wojnie światowej
stopniowo ograniczano samorząd, aż do jego zniesienia w
1950 roku. Gozdowo nie stanowiło w tamtych czasach
ośrodka samodzielnej jednostki administracyjnej. Należało
do gminy Lisewo z siedzibą w Mochowie. Lisewo Duże i Małe
należą dziś do gminy Gozdowo, lecz Mochowo stanowi
samodzielną gminę.
Dawna Gmina Lisewo obejmowała miejscowości:
Antoniewo folwark, Bendorzyn wieś, Bendorzyn-Lisówka
folwark, Bożewo folwark, Bożewo wieś, Brudnice wieś,
Cieślin folwark, Cieślin wieś, Czachorowo wieś, Czachówko
wieś, Czarnominko wieś, Czarnomino wieś, Dobrzenice
Małe wieś, Dobrzenice Wielkie wieś, Dzięgielewko osada,
Dzięgielewo folwark, Dzięgielewo wieś, Głuchowo wieś,
Golejewo wieś, Gozdowo folwark, Gozdowo wieś, Kolczyn
Mały folwark, Kolczyn Wrzosy wieś, Kotarczyn wieś, Kozice
wieś, Kurowo folwark, Kurowo wieś, Kurówko wieś, Lisewo
Małe wieś, Lisewo Wielkie wieś, Lisice Folwark wieś, Lisice
Kolonia wieś, Łukoszyno-Byki wieś, Mochowo folwark,
Mochowo wieś, Mochowo Rechty wieś, Myszewo wieś,
Myszki wieś, Przybojewo osada, Przybyszewo folwark,
Przybyszewo kolonia, Rempin folwark, Rempin wieś,
Rękawczyn folwark, Rękawczyn wieś, Romatowo folwark,
Rudnik (Las) osada, Smoszewo folwark, Smoszewo wieś,
S u łk o w o B a r j a n y w ieś , S u łk o wo Bło n y w ieś ,
Sułkowo–Jesionki wieś, Zakrzewko folwark, Zakrzewko
wieś, Załszyn wieś, Zglenice – Budy wieś, Zglenice Małe wieś,
Zglenice Wielkie wieś, Żabiki Kraski wieś, Żółtowo folwark,
Żółtowo wieś, Żuki wieś, Żurawin Jakubowo osada młyńska,
Żurawin Wielki wieś, Żurawinek wieś (66 miejscowości
według danych statystycznych z 1921 roku). W takim
kształcie gmina powstała jeszcze w latach sześćdziesiątych
XIX wieku w ramach powiatu sierpeckiego.
Gminę Lelice również utworzono w XIX wieku, ale w
ramach powiatu płockiego. W jej skład wchodziły 33
miejscowości. Według danych z pierwszego spisu
powszechnego z 1921 roku gminę tworzyły: Białuty folwark,
Białuty wieś, Bombalice folwark, Bonisław folwark, Bonisław
wieś, Cetlin folwark, Cetlin wieś, Gołocin folwark, Gołocin
wieś, Gutowo Stradzyno folwark, Gutowo Stradzyno wieś,
Kuchary Ubysze folwark, Kuskowo Bogusędy wieś, Kuskowo
Bogusędy B, Kuskowo Bogusędy C, Kuskowo Bronoszewice
folwark, Kuskowo Bronoszewice wieś, Kuskowo Stradzewo
wieś, Lelice folwark, Lelice wieś, Łysakowo folwark,
Łysakowo wieś, Miodusy wieś, Reczewo folwark, Rogienice
kolonia, Rogienice wieś, Rogieniczki kolonia, Rogieniczki
wieś, Rycharcice Gnaty kolonia, Rycharcice Gnaty wieś,
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Zbójno wieś, Zbójno Budy Witkowo kolonia, Zbójno Fijołek
kolonia.
W takim kształcie obie gminy funkcjonowały
w ramach powiatów sierpeckiego i płockiego. W czasach
PRL przeprowadzono zupełnie nieudaną reformę podziału
kraju na gromady (1954–1972). Utworzono wtedy gromady:
Lelice, Gozdowo, Bombalice i Kurowo. Mniejsze obszary
współczesnej gminy Gozdowo weszły w skład sąsiednich
gromad.
Od 1973 roku zaczęto naprawiać błędy i ustanowiono
większe gminy w obecnym kształcie terytorialnym. Właśnie
wtedy powstała współczesna gmina Gozdowo. Od 1990 roku
gminy funkcjonują według nowych norm prawnych
ustalonych w ustawie z 8 marca 1990 roku „o samorządzie
gminnym”.
„Dzieje samorządu i administracji w gminie Gozdowo w
latach 1945–1990” jest pracą autorstwa Leszka Zugaja i
będzie publikowana na łamach biuletynu „Słowo Gozdowa”.
Opracowanie dotyczy głównie dziejów samorządowych i
administracyjnych obszaru obecnej gminy Gozdowo, dlatego
czytelnik nie znajdzie tutaj opisów walk w czasie wojen
światowych, opisów dworów z tej okolicy i dziejów rodzin
ziemiańskich. Przede wszystkim skupiono się na historii
samorządu i społeczności lokalnych. Praca ta powstała
głównie na podstawie nigdzie niepublikowanych archiwaliów
gminnych i gromadzkich. Ma na celu pokazanie ludzi i
wydarzeń z poprzednich okresów samorządu i administracji w
gminie Gozdowo.
Opracowanie zawiera następujące rozdziały:
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.

1.

GMINNE RADY NARODOWE 1945-1954
GMINA LELICE 1945-1954
GMINA LISEWO
GROMADZKIE RADY NARODOWE
GROMADA BONISŁAW
GROMADA GOZDOWO
GROMADA LELICE
GROMADA KUROWO
GMINA GOZDOWO 1973-1990

GMINNE RADY NARODOWE 1945-1954

W czasie II wojny światowej aparat gminny był uzależniony
od Niemców. W większości to Polacy zachowali wykonawcze
stanowiska samorządowe (rozwiązano rady gminne). Gminy
podlegały ściśle władzy niemieckiej.
Wójtowie i aparat administracyjny (sekretarz, urzędnicy i
sołtysi) wraz z odejściem Niemców zakończyli działalność. Z
reguły byli oni bardzo znienawidzeni przez ludność wiejską i
rzadko pozostawali na stanowiskach w następnych latach.
Początkowo władzę przejmowali przedstawiciele delegatury
Rządu na Kraj, bowiem legalnym rządem był Rząd Londyński,
który w każdej gminie miał swojego przedstawiciela.
Tymczasem w Lublinie powstał Polski Komitet Wyzwolenia
Narodowego działający pod osłoną ZSRR. To właśnie
przedstawiciele tego komitetu, przy pomocy wojsk
radzieckich, przejmowali faktyczną władzę w terenie. W
każdej gminie opanowanej przez Sowietów ustanowiono
komendanta wojennego, który bardzo szybko odsunął od
władzy prawowitych przedstawicieli. Sprzyjało temu
skoncentrowanie dużych grup wojsk radzieckich. Po kilku
tygodniach od wejścia Rosjan utworzono na nowo urząd
gminy na czele z wójtem. Byli to z reguły ludzie z autorytetem
tolerowani przez wojska radzieckie. Wraz z wejściem
Sowietów ustalono obowiązkowe kontyngenty na rzecz Armii
Czerwonej i wojsk polskich. Miały one podobny wymiar jak te
z czasów wojny, zwano je „świadczeniami rzeczowymi”. Z
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czasem je obniżano aż do zniesienia w 1947 roku.
W pierwszym okresie po wyzwoleniu opierano się na
przedwojennych rozwi ązaniach ustrojowych. Gminę
tworzyły gromady wiejskie (przypominające dzisiejsze
sołectwa na czele z sołtysem i radą gromadzką). Organem
wykonawczym był zarząd gminy, uchwałodawczym rada
gminna.
Ustanowiony przez sowietów PKWN w Lublinie wydawał
dekrety w sprawach organizacji państwa po odejściu
Niemców. Dnia 21 sierpnia 1944 dekret PKWN przywrócił
przedwojenne podziały na województwa, powiaty, gminy i
gromady. Władze chciały jednak wprowadzić zupełnie nowe
rozwiązania ustrojowe. Wprowadzono wzorem ZSRR rady
narodowe. W dniu 11 września 1944 roku PKWN wydał
dekret o organizacji i zakresie działania Rad Narodowych.
Miały działać tymczasowo, ale pozostały aż do 1990 roku.
Rady narodowe stanowi ły „ uspołecznioną form ę
sprawowania administracji”. Była to instytucja nieznana w
społeczeństwie i podchodzono do niej na wsi z nieufnością.
Rady narodowe zostały włączone w skład systemu
samorządowego. Ostateczny kształt organizacji samorządu
lokalnego został określony na mocy dekretu z 23 listopada
1944 roku. Zagwarantowano istnienie wspólnot
samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich z
własnym majątkiem i osobowością prawną. Wspólnota
samorządowa posiadała swoje organy wykonawcze –
zarządy oraz uchwałodawcze – rady narodowe (zamiast
poprzednio rad gminnych). Zakres działań organów
regulowały przepisy przedwojenne (z 1933 roku).
Jednocześnie rady narodowe na mocy innych przepisów
stanowiły organy władzy państwowej o szczególnych
kompetencjach kontrolnych. Organem rad narodowych były
prezydia rad narodowych złożone z przewodniczącego,
zastępcy i kilku członków. To właśnie prezydia rad
narodowych z czasem zaczęły przejmować funkcje zarządów
gmin. Organ ten działał kolegialnie zbierając się na sesjach.
Gminne rady narodowe składały się z niemniej niż 16 i nie
więcej niż 36 radnych, „reprezentujących w miarę
możliwości ludność poszczególnych wsi”. W skład gminnej
rady narodowej wchodzili odtąd: członkowie rady gminnej
powołani przed uchwaleniem dekretu o radach narodowych,
przedstawiciele organizacji politycznych, zrzeszeń
spo łecznych, organizacji młodzieżowych, wybitni
przedstawiciele wojskowości, nauki i pracy społecznej. W
praktyce członkowie rad byli delegatami partii politycznych i
organizacji społecznych kontrolowanych przez nowe władze.
Początkowo zasiadały w nich także osoby z przedwojennego
samorządu, autorytety miejscowe, nawet księża. Te osoby
wyrzucano przy częstych „ reorganizacjach ” rad
zarządzanych przez rady wyższego szczebla. Wola ludności
poszczególnych wsi nie miała najmniejszego znaczenia.
Niewygodnych radnych usuwano, a w ich miejsce
powoływano nowych na mocy uchwały gminnej rady.
Preferowano ludzi związanych z PPR (potem PZPR) i o
niskim statusie majątkowym. Największa „akcja wymiany”
radnych miała miejsce w 1948 roku.
Gminne rady narodowe w głosowaniu tajnym większością
głosów wybierał zarząd gminny jako organ wykonawczy.
Zarząd składał się z wójta, podwójciego i trzech członków.
Wybór wójta i podwójciego podlegał zatwierdzeniu przez
starostę. Kompetencje zarządu były takie same jak przed
wojną, jednak z czasem zaczęto pomniejszać ich rolę. Ich
funkcje przejmowały prezydia rad narodowych spychając
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wójta do mało znaczącej w gminie roli wykonawcy poleceń
prezydium Gminnej Rady Narodowej (GRN). Zarząd gminy
miał do pomocy urząd gminy z sekretarzem na czele. W
urzędach zatrudniono więcej urzędników – referentów. Byli
to referenci ds. administracyjnych, wojskowych ,
kontyngentów, podatkowych itp. Zatrudniano także
woźnego. Wiązało się to ze wzrostem biurokracji. Po wojnie
płace w administracji lokalnej były bardzo małe i z tego
powodu wielu wykwalifikowanych urzędników
przedwojennych odeszło z pracy. Z czasem zastąpili ich nowi
– ukształtowani według zupełnie nowych wzorców. Ówczesny
samorząd gminny zajmował się instytucjami oświatowymi,
kulturalnymi, ochrony zdrowia, dróg lokalnych, gospodarki
komunalnej, transportu. Dochody samorządu pochodziły z
różnego rodzaju opłat administracyjnych, targowych, za
korzystanie z urządzeń komunalnych, pożyczek, dotacji
Skarbu Państwa oraz dodatków do podatków państwowych
(głównie podatek gruntowy).
Gromady wiejskie w okresie powojennym działały w
oparciu o dawne rozwiązania prawne. Nadal istniało zebranie
gromadzkie na czele z sołtysem i radą gromadzką. Wspólnoty
gromadzkie organizowały życie zbiorowe swojej gromady.
Jednak ich rola zaczęła być ograniczana. Formalnie
rozporządzały majątkiem gromadzkim, jednak niewiele go
pozostało, ponieważ został upaństwowiony. Władze
komunistyczne wprowadziły podział majątku na państwowy,
spółdzielczy i prywatny. Grunty gromadzkie i majątek
gromadzki w tym podziale przeszły na własność państwa. Do
1950 roku formalnie nadal działał samorząd gminny, jednak
gminne rady narodowe uzyskały niewiele uprawnień do
samodzielnego działania. (...) W systemie rad narodowych
dominująca rola została powierzona organom wykonawczym
i aparatowi urzędniczemu. Następowała biurokratyzacja życia
publicznego. Szybko niszczał majątek samorządowy, bo jego
nowy właściciel – Skarb Państwa – nie potrafił temu
skutecznie przeciwdziałać.
Samorząd gminny nie miał prawa istnie ć w
socjalistycznym państwie. Na mocy ustawy z 20 marca 1950
roku O terenowych organach jednolitej władzy państwowej
zniesiono samorząd terytorialny (pozostał nadal okręg zwany
gminą). Jego cały majątek przejęło państwo. Rozwiązano
organy wykonawcze gmin (wójt i zarząd gminy), rady
gromadzkie. Ich kompetencje przejęły rady narodowe.
Wprowadzono wtedy jednolity system władz i administracji
terenowej oparty na wzorach radzieckich. Rady narodowe
(…) „były organami władzy państwowej w jednostkach
podziału terytorialnego i na ich obszarze kierowały
działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną. Na czele
rad stały prezydia, które w praktyce przejęły funkcję rad
narodowych”. Rady narodowe wybierano w wyborach
powszechnych przez miejscową ludność. Pierwsze wybory
przeprowadzono jednak dopiero w 1954 roku. W ten sposób
pełnię władzy w gminie przejęły rady narodowe oraz prezydia
– organ kolegialny. Już wcześniej obniżano rolę wójta i
zarządu, teraz zlikwidowano te pozostałości sanacyjnej
Polski. Prezydia zbierały się na sesjach podobnie jak
wcześniej zarządy gminy. Pozostały nadal urzędy gminy
pracujące pod kierunkiem sekretarzy gmin. Sekretarze
wchodzili odtąd w skład prezydium. Sołtysi do tej pory
podlegali wójtom i starostom, od czasu wejścia przepisów z
1950 roku podlegali przewodniczącym gminnych rad
narodowych. Od 1951 roku zaczęto tworzyć przy sołtysach
kolegia kontrolno-doradcze złożone z radnych i mieszkańców
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gromad. Komisje kolegialnie rozpatrywały sprawy należące
do sołtysa.
Od chwili zakończenia wojny coraz większą potęgę
zdobywała Polska Partia Robotnicza (od 1948 roku PZPR).
Likwidowano prywatny handel. Liczne spółdzielnie wiejskie
działające od czasów przedwojennych zostały skomasowane
w duże gminne spółdzielnie monopolizując handel, usługi i
skup w każdej gminie.
Rozpoczęto wielkie inwestycje planu 6-letniego, którego
celem było stworzenie ciężkiego przemysłu. Stosunek władz
państwowych do wsi wzorowany był na radzieckich
rozwiązaniach z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku.
Dla wsi rosyjskiej skończyło się to bardzo tragicznie. Jednym
z elementów tej polityki były podatki i obowiązkowe dostawy.
Od czasów przedwojennych gospodarze wiejscy płacili
podatek gruntowy uzależniony od klasy bonitacyjnej ziemi i
wielkości gospodarstwa. Powojenne władze zastosowały
dodatkowe kryterium podatkowe. Wobec bogatszych
chłopów – posiadających lepszą ziemię i większe jej obszary
podatek powiększono progresywnie, a nie proporcjonalnie.
Miało to na celu pognębienie tak zwanych „kułaków”. Taka
polityka zaczęła być stosowana od 1948 roku. Podatek
płacono gotówką, a także w zbożu (według zaniżonej ceny
zboża). Oznaczało to powrót do zniesionych rok wcześniej
świadczeń rzeczowych.
Wprowadzono także dodatkowy podatek, czyli Fundusz
Oszczędnościowy Rolnictwa (FOR). Powyższe podatki
zbierały władze gminne. W terenie działali poborcy
podatkowi (świadkowie mówią, że chodzili w specjalnych
zielonych płaszczach). System podatkowy stał się powodem
wielu kłopotów wiejskich społeczności. Wieś polska dopiero
się odbudowująca po wojnie miała duże problemy z ich
opłaceniem. Nagminne były zaległości podatkowe.
Chłopi także znaleźli sposób na ominięcie wysokich
podatków. Powszechnością stało się fikcyjne dzielenie
gospodarstw między członków rodziny. W ten sposób
obniżano podatki, ale wkrótce zostało to „rozpracowane”
przez służby fiskalne.
Jednocześnie starano się wpływać na rolników, aby ci
sprzedawali płody rolne do państwowych punktów skupu po
zaniżonych cenach. Ograniczono możliwość prywatnego
handlu. Rolnicy tak samo jak w czasach okupacji rozpoczęli
„szmuglowanie” mięsa do miast stosując nielegalny ubój
zwierząt
W 1949 roku władze przeprowadziły nową klasyfikację
gruntów zwaną „społeczną”. Powszechnie podwyższano
klasę bonitacyjną ziemi, co spowodowało dalszy wzrost
podatków. Sprawa nowej klasyfikacji ziemi będzie się
pojawiała na zebraniach wiejskich przez następne lata. Była
to jedna z głównych bolączek wsi. Władze państwowe zostały
zasypane skargami na niesprawiedliwość, ale niewiele to
pomogło.
Polityka władz w końcu lat czterdziestych doprowadziła do
spadku produkcji rolnej. Dodatkowo rolnicy broniąc się
przed „fiskalizmem” państwa ograniczyli produkcję (wysoko
opodatkowanych) owoców i warzyw (również w szklarniach).
Spowodowało to zmniejszenie podaży tego typu produkcji
rolnej.
Wobec oporu chłopów przed oddawaniem płodów
rolnych do państwowych skupów zastosowano nowy sposób
– obowiązkowy skup zboża. Na zebraniach wiejskich rolnicy
sami mieli określić wielkość tego skupu. Zebrania miały
burzliwy przebieg. W państwowych sklepach brakowało

S³owo Gozdowa Nr 3/2012 (50)

wielu produktów (budowlanych, żywnościowych, rolniczych),
a państwo znowu chciało rolników pognębić. Wywołało to
skojarzenie z okresem okupacji hitlerowskiej i
kontyngentami. Obowiązkowe dostawy organizowały na wsi
„trójki zbożowe” i sołtysi.
W każdej gminie powołano Pełnomocnika Ministerstwa
Skupu. Zboże przekazywano Gminnej Spółdzielni. Chłopi za
odstawione zboża dostawali groszowe wynagrodzenie. Do
punktów skupu trafiało jednak coraz mniej zboża. Rolnicy
bronili się przed tym wszelkimi sposobami. Po żniwach
ukrywano maszyny do młócenia zboża i fakt omłotów.
Sposobem władz było powołanie komitetów skupu zboża z
lokalnych aktywistów. Dużą wagę przywiązywano do
organizacji młodzieżowych (ZMP), które tworzyły grupy
poszukujące nieujawnionego zboża na wsi, głównie u
„bogaczy wiejskich”. Zdarzały się też rewizje robotników na
wsiach oraz młodzieży akademickiej. Rolnicy niewywiązujący
się z obowiązku byli publicznie piętnowani. Wywieszano listy
z nazwiskami. Stosowano wobec nich przymus
administracyjny, komorników, milicję. Antagonizowano wieś
napuszczając biedniejszych gospodarzy na tych bogatszych.
Sposobem na radzenie sobie w tych trudnych czasach było
załatwianie mniejszego wymiaru w Prezydium Gminnej Rady
Narodowej. W następnych latach wykazano wiele
przypadków „kumoterstwa” i korupcji w tych sprawach. Od
1951 roku rozpoczęto także przymusowy skup zwierząt
rzeźnych, mleka i ziemniaków. Wywoływało to coraz większą
niechęć chłopów, ukrywanie płodów rolnych i próby
sprzedaży ich na czarnym rynku. Wielu gospodarzy miało
orzeczone kary grzywny, więzienia, obozu pracy za nielegalny
ubój zwierząt i ukrywanie żywności. Organizowano
pokazowe procesy sądowe. W 1952 roku przy Prezydiach
Gminnych Rad Narodowych zorganizowano kolegia
orzekające mające karać opornych chłopów. Kłopoty z
realizacją obowiązków mieli także radni gminni, członkowie
PZPR. W celu mobilizacji rolników stosowano szeroką akcję
propagandową. Zwoływano zebrania wiejskie namawiając do
oddawania żywności na rzecz państwa.
Były to najgorsze lata stalinizmu (1950–1956), kiedy
potępiano kułaków, jako „wrogów Polski Ludowej”. Trwała
kampania „wypierania kułaka w oparciu o biedniaka i przy
neutralizacji średniaka”. Miało to na celu pogłębienie
nienawiści między chłopami. Spowodowało spadek
inwestycji w gospodarstwach prywatnych, spadała wartość
budynków, zmalało pogłowie zwierząt, które zabijano w
obawie przed oddaniem do spółdzielni. Władze, bowiem
postawiły na tworzenie spółdzielni produkcyjnych. Często
zakładano je niemal siłą. Chłopi bronili się przed
wstępowaniem do spółdzielni, przywiązanie chłopów
polskich do ziemi nie dało się wykorzenić tak szybko, jak tego
chciały władze. Mimo danych statystycznych, które
informowały, że gospodarstwa indywidualne miały najlepsze
rezultaty (produkcja globalna z 1 ha w 1950 roku z
gospodarstw prywatnych wynosiła 621 zł, ze spółdzielni
produkcyjnych 517, z PGR 394 zł), władze ignorowały te
dane. Doprowadziło to do regresu i stagnacji rolnictwa w
latach 1950–1956.
Fragment opracowania Leszka Zugaja:

„Dzieje samorządu i administracji w gminie Gozdowo
w latach 1945–1990”
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ZAPROSZENIE NA UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Wójt i Rada Gminy Gozdowo mają zaszczyt zaprosić
Wszystkich Mieszkańców na tegoroczne obchody
94 rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Uroczystości odbędą się dnia 11 listopada (niedziela)
o godz. 11.00 w kościele pw. św. Stanisława Biskupa
Męczennika w Bonisławiu.
Przebieg uroczystości:
- patriotyczny program artystyczny;
- Msza św. w intencji Ojczyzny koncelebrowana przez księży z parafii Bonisław, Gozdowo i Kurowo, której przewodniczył będzie
i słowo boże wygłosi ks. Jarosław Kłosowski;
- przemarsz uczestników na cmentarz, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Bonisławiu.

UWAGA KONKURS!
Wójt Gminy Gozdowo ogłasza Gminny Konkurs pt. „Gmina Gozdowo – moje miejsce na ziemi”
z okazji 40-lecia Samorządu Gminy Gozdowo (1972-2012), który odbędzie się w dniach
od 18 września 2012 roku do 30 listopada 2012 roku.
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz wszystkich mieszkańców Gminy
Gozdowo do wzięcia udziału w konkursie.
Więcej informacji o konkursie i jego regulamin dostępny jest na stronie www.gozdowo.eu
oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gozdowie i Filii w Lelicach.

Godziny pracy Gminnej Biblioteki Publicznej
Gozdowo
Poniedziałek 7:30 – 17:00
Wtorek 7:30 – 15:00
Środa 7:30 – 15:00
Czwartek 7:30 – 17:00
Piątek 9:00 – 15:00

Lelice
Poniedziałek - Piątek 7:30 – 15:30

WÓJT GMINY INFORMUJE
I. ZMIANA SYSTEMU ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH OD DNIA 1 LIPCA 2013R.
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w dniach
10-31.10.2012r. w ramach kampanii informacyjnej, pracownicy tutejszego Urzędu Gminy, będą weryfikować dane,
dotyczące liczby osób faktycznie zamieszkujących dane posesje.
Wizyty pracowników będą miały na celu zebranie szczegółowych danych, które posłużą do wyliczenia rzeczywistych
kosztów, związanych z odbiorem odpadów od naszych mieszkańców.
Osoby weryfikujące powyższe dane będą posiadały stosowne upoważnienie, wydane przez Wójta Gminy, zgodnie z
Zarządzeniem Nr 80/12 z dnia 21.09.2012r. Do grona tych osób należą:
1.
2.
3.
4.
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Bogumiła Bogdańska
Maria Lubińska
Jolanta Lewandowska
Katarzyna Malec

5. Sławomir Krystek
6. Maria Chylińska
7. Dariusz Lazarowski
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II. UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2012/2013
Zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich należy kierować do
instytucji:
- drogi gminne
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie
ul. Krystyna Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo, tel. 24 276 25 39
bezpośredni kontakt: Wiesław Szczechowicz, tel. 693 150 153
Pełniony będzie dyżur w godzinach: 5:00–22:00 przy niesprzyjających
warunkach atmosferycznych. W razie konieczności zostanie wyznaczony
całodobowy dyżur w siedzibie GZGK. Dyżur może zostać skrócony lub
zawieszony w zależności od istniejących warunków atmosferycznych. Dyżurny
będzie udzielał informacji dotyczących przejezdności dróg.
- drogi powiatowe: Piaski-Gozdowo (Kuniewo-Ostrowy-Kurowo-Kurówko-Antoniewo-Gozdowo, Lelice-MajkiSłupia (Lelice-Miodusy-Cetlin), Bonisław-Gozdowo, Białyszewo-Gozdowo (Kowalewo Podborne-Kowalewo
Skorupki do przejazdu kolejowego), Węgrzynowo-Lisice (Węgrzynowo-Kurówko-Lisice), Lelice-Białuty,
Bożewo-Głuchowo, Bożewo-Rempin (Rempin-Czachorowo-Bożewo), Rempin-Golejewo, Kuskowo-Jączewo
(Kuskowo-Bronoszewice-Rycharcice-Kędzierzyn), Płock-Zągoty-Bonisław, Mochowo-Rempin-Gozdowo,
Gozdowo-Golejewo-Proboszczewice, Lelice-Reczewo-Gołocin, Lelice-Rogienice-Krajewice
Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
ul. Kościuszki 1a, 09-200 Sierpc, tel. (24) 275 21 13, (24) 275 77 80
bezpośredni kontakt: Artur Obrębski, tel. 502 211 529
Pełniony będzie dyżur w godzinach: 5:00–13:00 i 14:00–22:00 każdego dnia. Przy niesprzyjających
warunkach atmosferycznych zostanie wyznaczony całodobowy dyżur w siedzibie ZDP. Dyżur może zostać
skrócony lub zawieszony w zależności od istniejących warunków atmosferycznych. Dyżurny będzie udzielał
informacji dotyczących przejezdności dróg.
- drogi wojewódzkie: nr 560 - Brodnica-Rypin-Sierpc-Bielsk (Bonisław-Lelice-Zbójno)
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy Gostynin - Płock
ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin, tel. 24 235 25 43
bezpośredni kontakt: Dariusz Jakubowski, tel. 24 261 51 00 kom. 608 335 036

III. ZASADY BUDOWY, PRZEBUDOWY I UTRZYMANIA ZJAZDÓW Z DRÓG
W odpowiedzi na liczne pytania właścicieli i użytkowników gruntów i posesji przyległych do dróg publicznych
(gminnych, powiatowych i wojewódzkich), dotyczących zjazdów z dróg – zasad budowy, przebudowy i
utrzymania, przytaczam poniżej opinię Dyrektora Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Mazowieckiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
1. Zgodnie z art. 29 ust i 2 ustawy z 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr. 19
poz115) „Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości
przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na
lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.
2. Powołana wyżej ustawa w art. 30 zobowiązuje właścicieli i użytkowników gruntów i posesji
przyległych do drogi do utrzymania zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami.
Utrzymanie zjazdu należy rozumieć jako wykonywanie robót konserwacyjnych i porządkowych w celu
zapewnienia właściwego funkcjonowania zjazdu, jego nawierzchni i swobodnego przepływu wody rowem
przydrożnym.
3. 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 wymierzy w drodze decyzji administracyjnej karę
pieniężną.
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IV. ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
ORAZ ODPADÓW OŚWIETLENIOWYCH
Mieszkańcy, którzy chcą bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny bądź odpady oświetleniowe, proszeni są o
ich dostarczenie na teren Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, ul. K. Gozdawy 12,
09-213 Gozdowo.
00
00
Odpady można dostarczać w każdy wtorek w godz. 8 – 12
Wykaz odbieranych odpadów:
1. odpady oświetleniowe:
liniowe i kompaktowe lampy fluorescencyjne, świetlówki i inne źródła światła stosowane w gospodarstwach
·
domowych
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
2.
Sprzęt AGD - lodówki, zamrażarki, pralki, kuchenki, żelazka, odkurzacze, lokówki
·
Sprzęt TV - telewizory, radia, magnetowidy
·
· Sprzęt komputerowy - komputery, monitory, drukarki, skanery

V. ZUŻYTE OPONY
Istnieje możliwość bezpłatnego oddania zużytych opon osobowych, dostawczych i ciężarowych, a także rolniczych
opon diagonalnych.
Opony należy dostarczyć we własnym zakresie na plac Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie,
ul. K. Gozdawy 12, 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. Opony muszą być czyste, bez zanieczyszczeń typu
piasek, ziemia, itp. oraz bez felg.
00
00
Opony można przekazywać w każdy wtorek od 8 do 12 .
Odbiór opon zostanie zorganizowany przez Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku SA. Odebrane opony
zostaną odtransportowane do punktów odzysku i recyklingu.

VI. ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK
Chcąc pomóc osobom niepełnosprawnym, postanowiliśmy zorganizować akcję mającą na celu zebranie jak
największej ilości plastikowych nakrętek „PET”.
Zebrane nakrętki zostaną przekazane Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, Koło im. Marcina Kasprzaka w Lelicach,
w celu pozyskania sprzętu dla osób niepełnosprawnych.
Zbierając zakrętki, przyczynimy się również do zmniejszenia ilości odpadów znajdujących się 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:
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.

VII. USUWANIE AZBESTU
Gmina Gozdowo otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Usunięcie i
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gozdowo
dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 42.834,65zł”
Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone w całości na wykonanie kompleksowej usługi w zakresie transportu i
utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu gminy Gozdowo na składowisko odpadów niebezpiecznych. Realizacja
zadania pozwoli usunąć z terenu gminy Gozdowo ok. 142,781 Mg płyt azbestowych.
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VIII. ZBIÓRKA FOLII PO KISZONKACH I SIANOKISZONKACH
ORAZ WORKÓW PO NAWOZACH

Mieszkańcy, którzy chcą nieodpłatnie oddać zalegające na swojej posesji folie, proszeni są o dokonanie zgłoszenia w
Urzędzie Gminy w Gozdowie pok. nr 13 lub pod numerem telefonu (24) 276 21 12, 364 48 35 w terminie
do dnia 31 października 2012 r.
· Osoby zgłaszające powinny podać imię i nazwisko, miejsce odbioru folii i telefon kontaktowy. Ponadto należy określić
rodzaj i przybliżoną ilość folii (w kg), które zostaną przekazane w trakcie zbiórki.
· Zbiórkę przeprowadzi firma: ZAW-POL Wojciech Zawadzki, ul. Graniczna 1D, 06-500 Mława.
· Przedsiębiorca będzie odbierał :
folie pryzmowe, folie po sianokiszonkach, worki po nawozach – małe, folie budowlane i folie po truskawkach.
· Zbiórka nie obejmuje :
siatki i sznurków od pras oraz dużych worków po nawozach typu big-bag.
· Folię do odbioru należy przygotować w następujący sposób:
Pogrupować kolorami i w miarę możliwości powiązać.
· Przedsiębiorca będzie wystawiał karty przekazania odpadu

IX. SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

W dalszym ciągu trwa selektywna zbiórka odpadów z gospodarstw domowych, prowadzona metodą „TRZECH
WORKÓW”.
Odbiór zebranych surowców odbywa się bezpłatnie, raz w miesiącu, zgodnie z poniższym harmonogramem. W
wyznaczonym dniu zapełnione worki należy wystawić przed posesję najpóźniej do godz. 8.00. 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.

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 ,
W ęgrzynowo, W ilkowo, Zakrzewko.

Białuty, Bombalice, Bonisław,
Cetlin, Lelice, Łysakowo, Miodusy,
Reczewo, Rogienice, Rogieniczki,
Zbójno.

SPOSÓB SEGREGACJI:
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.
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.
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Tekstyliów; styropianu; opakowań po środkach ochrony roślin,
nawozach; opakowań po materiałach niebezpiecznych np.; oleju;
opakowań po produktach spożywczych i mięsnych.
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INFORMATOR
OŚRODEK ZDROWIA W GOZDOWIE
Dni i godziny pracy
Poniedziałek - Piątek
8:00 - 18:00
Rejestracja
od godz. 7:30
tel. (24) 276 21 96
Podstawowa Opieka Zdrowotna
lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista
medycyny ogólnej i rodzinnej
Poniedziałek
8:00 – 13:00
13:00 – 15:00 wizyty domowe
Wtorek
8:00 – 10:30
Środa
8:00 – 11:00
11:00 – 13:00 szczepienia
13:00 – 15:00 prace administracyjne
Czwartek
10:25 – 12:00 szkoły
12:00 – 18:00
Piątek
8:00 – 10:30
Wizyty domowe w godzinach przyjęć pacjentów.
lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnętrznych,
specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej
Poniedziałek
11:00 – 18:00
Wtorek
10:25 – 18:00
Środa
11:00 – 18:00
Czwartek
8:00 – 11:00
Piątek
10:25 – 18:00
Badania USG i wizyty domowe w godzinach przyjęć pacjentów.
lek. med. Zenon Słowikowski – lekarz chorób wewnętrznych
Poniedziałek
8:00 – 10:00
lek. med. Wiktor Tołubiński – lekarz psychiatra
Piątek – trzeci w miesiącu 10:30 - 12:30
Gabinet stomatologiczny
lek. stomatolog Aldona Kozanecka
Poniedziałek
8:30 – 13:30
Wtorek
12:30 - 17:30
Czwartek
8:30 – 13:30
Gabinet ginekologiczno-położniczy
lek. med. Marcin Bąk – ginekolog, położnik
Piątek
8:00 – 15:00
Badanie USG w godzinach przyjęć poradni „K”.
Laboratorium
Poniedziałek – Piątek
7:30 – 15:00
Pobieranie krwi
7:30 – 9:00
Wydawanie wyników
11:00 – 15:00
Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy lekarzy.
Apteka B+R STUDIO
Adres: ul. K. Gozdawy 15e, tel. (24) 276 21 84
Dni i godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek
8:00 – 18:00
Sobota
8:00 – 12:00
Apteka „Cornelius”
Adres: ul. K. Gozdawy 2A, tel. (24) 276 23 02
Dni i godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek
8:00 – 18:00
Sobota
8:00 – 13:00

STRAŻ GMINNA
Komendant - Elżbieta Broniszewska
Dni i godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek
8:00 – 16:00
Dni i godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek - Piątek
10:00 – 12:30
tel. (24) 276 20 27
Adres: ul. Krystyna Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo
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OŚRODEK ZDROWIA W LELICACH
Dni i godziny pracy:
Poniedziałek-Piątek
8:00 – 15:00
tel. (24) 276 15 14
Podstawowa Opieka Zdrowotna
lek. med. Renata Kowalska-Krystek – 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
lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnętrznych,
specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej
Poniedziałek
8:00 – 10:30
Środa
8:00 – 10:30
Czwartek
11:00 – 13:00
13:00 – 15:00 wizyty domowe
Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy lekarzy.
Punkt apteczny
Adres: ul. Szkolna 1
Dni i godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek
8:00 – 16:00
Sobota
8:00 – 12:00
Pacjenci zgłaszający się do Ośrodków Zdrowia SPZOZ
Gozdowo muszą posiadać przy sobie AKTUALNY DOWÓD
UBEZPIECZENIA
W godz. 18:00 – 8:00 w dni powszednie oraz całodobowo w soboty,
niedziele i dni ustawowo wolne od pracy pacjenci będą przyjmowani
w AMBULATORIUM POGOTOWIA RATUNKOWEGO W
SIERPCU przy ul. Braci Tułodzieckich.
Nagłe zachorowania – nr tel. 999
W przypadku opieki stomatologicznej w godz. 19:00-7:00 w dni
powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od
pracy pacjenci będą przyjmowani w POGOTOWIU
STOMATOLOGICZNYM W PŁOCKU przy ul. Czwartaków 4
(Podolszyce Południe, w pobliżu Auchan) w ramach NFZ, tel. (24)
266 96 91.
POSTERUNEK POLICJI W GOZDOWIE
Dyżury w dni powszednie
8:30 – 10:30
Kierownik
- asp. szt. Jarosław Cichocki tel. (24) 275 92 74
Asystenci
- asp. szt. Janusz Barański tel. (24) 275 92 75
- asp. szt. Marek Leśniewski tel. (24) 275 92 75
Dzielnicowi - st. sierż. Marek Zdziebłowski tel. (24) 275 92 76
-asp. Wiesław Stępkowski (obsługuje gm. Mochowo)
Policjanci prewencji - sierż. szt. Paweł Gorczyca, tel. (24) 275 92 76
- sierż. Tomasz Frątczak, tel. (24) 275 92 76
- post. Ilona Kalkowska, tel. (24) 275 92 76

Dyżur całodobowy pełni KPP w Sierpcu tel. alarmowy – 997
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Kierownik - Dariusz Lazarowski kom. 784 655 809
Dni i godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek
7:15 – 15:15
Adres: ul. Krystyna Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo
tel/fax. (24) 276 25 39, e-mail: biuro@gzgkgozdowo.pl
strona internetowa: www.gzgkgozdowo.pl
Kontakt w przypadku awarii sieci wodociągowej:
Gozdowo – Kazimierz Różański, kom. 728 805 815
Lelice – Lech Kalinowski, kom. 728 805 810
OSP
Gozdowo – Sławomir Zarembski, kom. 607 951 712
Lelice – Stanisław Śmigielski dom. (24) 276 15 20
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Z błyskiem flesza...

Uroczystości dożynkowe w Lelicach

Uroczystości dożynkowe w Kurowie
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Z błyskiem flesza...

Dożynki Powiatowo-Gminne w Gozdowie

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