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„To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku…”

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil, odpoczynku przy rodzinnym stole
oraz pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszą
Wam wszystkim przez cały Nowy Rok.
Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Ratkowski

W NUMERZE:

Wójt Gminy Gozdowo
Dariusz Kalkowski
WYWIADY I OPINIE

?

DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA I RADY GMINY

ROZMOWA Z PANIĄ M. NAKIELSKĄ - BYŁYM KIEROWNIKIEM ZESPOŁU
PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI GOZDOWSKIEJ

OŚWIATA
WYDARZENIA
PROJEKTY REALIZOWANE W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY
GOZDOWO
l DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W GIMNAZJUM
l JESTEM SOBIE PRZEDSZKOLACZEK...
l

ZŁOTE JUBILATKI Z CETLINA
STYPENDIA NAUKOWE DLA NAJZDOLNIEJSZYCH GIMNAZJALISTÓW
OTWARCIE NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GOZDOWIE
DIAMENTOWE GODY PAŃSTWA KOLCZYŃSKICH
NARADA SOŁTYSÓW Z GMINY GOZDOWO
OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE GOZDOWO
ZEBRANIE ZWIĄZKU EMERYTÓW
BAŚNIOWA KAWIARENKA POETYCKA
NIECODZIENNE JUBILEUSZE

SPRAWY OBYWATELSKIE
l
l

DEMOGRAFIA
NOWA STRONA INTERNETOWA GZGK W GOZDOWIE

OGŁOSZENIA
INFORMATOR

Z błyskiem flesza...

Złoty jubileusz pożycia małżeńskiego

Diamentowe Gody p. Henryki i Czesława Kolczyńskich
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„Piękna, funkcjonalna i bezpieczna zagroda”
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DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA I RADY GMINY
RADA GMINY
W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.10.2012 r. do
30.11.2012 r. odbyły się 2 sesje Rady Gminy Gozdowo, na
których radni podjęli ogółem 37 uchwał.
Uchwały z dnia 18 października 2012 roku –
11 uchwał:
! Nr 141/XVI/12 w sprawie zmiany Uchwały
Nr 242/XXXVII/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia
21 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do
opracowania projektów „Miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów
gminy Gozdowo”.
! Nr 142/XVI/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr 87/IX/11
Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2011 roku w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na
2012 rok .
! Nr 143/XVI/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2012 – 2020.
! Nr 144/XVI/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową na
2012 rok.
! Nr 145/XVI/12 w sprawie podziału Gminy Gozdowo na
okręgi wyborcze.
! Nr 146/XVI/12 w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego
podatku.
! Nr 147/XVI/12 w sprawie ustalenia ceny 1 m3 wody z
wodociągu gminnego Gminy Gozdowo oraz opłaty stałej
za użytkowanie wodomierzy.
! Nr 148/XVI/12 w sprawie ustalenia opłat za ścieki
odprowadzone kolektorem ściekowym do gminnych
oczyszczalni ścieków w Gozdowie i Lelicach oraz za ścieki
dowożone do punktów zlewnych tych oczyszczalni.
! Nr 149/XVI/12 w sprawie ustalenia stawki za 1m3
ścieków odbieranych od właścicieli posesji, których
posesje wyposażone są w przydomowe przepompownie
ścieków (kanalizacja ciśnieniowa).
! Nr 150/XVI/12 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej.
! Nr 151/XVI/12 w sprawie uchylenia Uchwały
Nr 206/XXIII/2001 Rady Gminy w Gozdowie z dnia
10 grudnia 2001 roku w sprawie wprowadzenia opłaty
administracyjnej za sporządzenie testamentu.
Uchwały z dnia 28 listopada 2012 roku – 26 uchwał:
! Nr 152/XVII/12 w sprawie zmiany Uchwały
Nr 77/XIII/2007 Rady Gminy Gozdowo z dnia 24
listopada 2007 roku w sprawie powołania jednostki
organizacyjnej w formie jednostki budżetowej.
! Nr 153/XVII/12 w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Gozdowo, udostępnionych dla operatorów i
przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych
obiektów.
! Nr 154/XVII/12 w sprawie ustalenia stawki opłaty za
korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
! 155/XVII/12 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Gozdowo na lata 2013 – 2017.
! Nr 156/XVII/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/II/10
Rady Gminy Gozdowo z dnia 15 grudnia 2012 roku w
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sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji
Rady Gminy Gozdowo i określenia zakresu działania tych
komisji.
Nr 157/XVII/12 w sprawie zmian w Statucie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Gozdowie.
Nr 158/XVII/12 w sprawie zmian w Statucie Gminy
Gozdowo.
Nr 159/XVII/12 w sprawie obniżenia ceny żyta,
przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
na obszarze gminy Gozdowo w 2013 roku.
Nr 160XVII/12 w sprawie przebiegu oraz nadania nazw
ulicom we wsi Gozdowo, Gminy Gozdowo.
Nr 161/XVII/12 w sprawie ustalenia zasad zwrotu
kosztów podróży służbowych dla Radnych Gminy
Gozdowo.
Nr 162/XVII/12 w sprawie zmiany Uchwały
Nr 147/XVI/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia
18 października 2012 roku w sprawie ustalenia ceny 1m3
wody z wodociągu gminnego Gminy Gozdowo oraz opłaty
stałej za użytkowanie wodomierzy.
Nr 163/XVII/12 w sprawie zmiany Uchwały
Nr 148/XVI/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia
18 października 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za
ścieki odprowadzone kolektorem ściekowym do gminnych
oczyszczalni ścieków w Gozdowie i Lelicach oraz za ścieki
dowożone do punktów zlewnych tych oczyszczalni.
Nr 164/XVII/12 w sprawie zmiany Uchwały
Nr 149/XVI/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia
18 października 2012 roku w sprawie ustalenia stawki za
3
1m ścieków odbieranych od właścicieli posesji, których
posesje wyposażone są w przydomowe przepompownie
ścieków (kanalizacja ciśnieniowa).
Nr 165/XVII/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2012–2020.
Nr 166/XVII/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową na
2012 rok.
Nr 167/XVII/12 w sprawie przyznania odznaczenia
pamiątkowego „Zasłużony dla Gminy Gozdowo”
Ks. Kanonikowi Franciszkowi Kuć.
Nr 168/XVII/12 w sprawie przyznania odznaczenia
pamiątkowego „Zasłużony dla Gminy Gozdowo”
Ks. Kanonikowi Stanisławowi Opolskiemu.
Nr 169/XVII/12 w sprawie przyznania odznaczenia
pamiątkowego „Zasłużony dla Gminy Gozdowo”
Panu Teodorowi Wiśniewskiemu.
Nr 170/XVII/12 w sprawie przyznania odznaczenia
pamiątkowego „Zasłużony dla Gminy Gozdowo”
Panu Leszkowi Czarnomskiemu.
Nr 171/XVII/12 w sprawie przyznania odznaczenia
pamiątkowego „Zasłużony dla Gminy Gozdowo”
Panu Janowi Kasztelanowi.
Nr 172/XVII/12 w sprawie przyznania odznaczenia
pamiątkowego „Zasłużony dla Gminy Gozdowo”
Pani Marii Bednarskiej.
Nr 173/XVII/12 w sprawie przyznania odznaczenia
pamiątkowego „Zasłużony dla Gminy Gozdowo”
Panu Kazimierzowi Kędzierskiemu.
Nr 174/XVII/12 w sprawie przyznania odznaczenia
pamiątkowego „Zasłużony dla Gminy Gozdowo”
Panu Jerzemu Jakubkiewiczowi.
Nr 175XVII/12 w sprawie przyznania odznaczenia
pamiątkowego
„Zasłużony dla Gminy Gozdowo”
Pani Marii Będzikowskiej.
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! Nr 176/XVII/12 w sprawie powołania Młodzieżowej
Rady Gminy Gozdowo i nadania jej statutu.
! Nr 177/XVII/12 w sprawie zmiany Uchwały
Nr 187/XXXI/2009 Rady Gminy Gozdowo z dnia
20 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów
formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości,
podatku rolnym i podatku leśnym.
Z działalności Wójta Gminy
W okresie sprawozdawczym, tj. od 03.09.2012r. do
30.11.2012r. Wójt Gminy wydał 27 zarządzeń:
! 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.
! Nr 75/2012 z dnia 07.09.2012r w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 13/2011 Wójta Gminy Gozdowo z dnia
21 lutego 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gozdowie
! Nr 76/2012 z dnia 10.09.2012r. w sprawie powołania
zespołu do opracowania i wdrożenia dokumentów
wymienionych w § 2 związanych z wdrożeniem przepisów
wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z
2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).
! Nr 77/2012 z dnia 18.09.2012r. w sprawie ogłoszenia
Gminnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie
Terytorialnym i konkursu literackiego dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjum oraz mieszkańców Gminy
Gozdowo organizowanych z okazji 40-lecia Samorządu
Gminy Gozdowo (1972-2012).
! Nr 78/2012 z dnia 18.09.2012r. w sprawie powołania
komisji do przeprowadzenia kontroli spełnienia
obowiązku ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka
wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę,
grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki
wiosenne.
! Nr 79/2012 z dnia 18.09.2012r. w sprawie określenia
zasad brakowania i niszczenia nieużywanych pieczęci w
Urzędzie Gminy w Gozdowie.
! Nr 80/2012 z dnia 21.09.2012r. w sprawie powołania
zespołu do zebrania informacji, dotyczących liczby osób
zamieszkujących dane posesje na terenie Gminy
Gozdowo.
! Nr 81/2012 z dnia 28.09.2012r. zmieniające Uchwałę
Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2012.
! Nr 82/2012 z dnia 28.09.2012r. w sprawie powołania
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koordynatora gminnego i operatora do spraw obsługi
systemu informatycznego Obwodowej Komisji Wyborczej
w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Gozdowo w
okręgu wyborczym Nr 10, zarządzonych na dzień
21 października 2012roku.
Nr 83/2012 z dnia 02.10.2012r. w sprawie wyznaczenia
osoby do składu obwodowej komisji wyborczej dla
przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających
do Rady Gminy Gozdowo w okręgu wyborczym Nr 10
zarządzonych na dzień 21 października 2012 roku.
Nr 84/2012 z dnia 02.10.2012r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu Pracy Urzędu Gminy w
Gozdowie.
Nr 85/2012 z dnia 15.10.2012r. w sprawie
nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.
Nr 86/2012 z dnia 16.10.2012r. w sprawie powołania
zespołu do przygotowania i organizacji Gminnych
Obchodów Święta Niepodległości.
Nr 87/2012 z dnia 30.10.2012r. w sprawie wyłączenia ze
stosowania procedury Nr PJ-7.5.4 Planowanie i zmiany
budżetu.
Nr 88/2012 z dnia 30.10.2012r. w sprawie wyłączenia ze
stosowania procedury Nr PJ-7.4.1 Zakupy.
Nr 89/2012 z dnia 30.10.2012r. w sprawie wyłączenia ze
stosowania procedury Nr PJ–7.4.2 Zakupy poniżej
14 000 euro.
Nr 90/2012 z dnia 07.11.2012r. w sprawie
nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
Nr 91/2012 z dnia 15.11.2012r. w sprawie przyjęcia
projektu budżetu gminy na 2013 rok.
Nr 92/2012 z dnia 15.11.2012r. w sprawie zasad
udostępniania stawów w miejscowościach; Rękawczyn i
Kolonia Przybyszewo, będących własnością Gminy
Gozdowo do celów amatorskiego połowu ryb.
Nr 93/2012 z dnia 15.11.2012r. w sprawie powołania
komisji do odbioru robót budowlanych (zamówienia
publicznego) pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w
Lelicach z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klubu
Dziecięcego”.
Zarządzenie Nr 94/2012 Wójta Gminy Gozdowo z dnia
15 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowych stawek
opłat za udostępnianie informacji publicznej i jego
ochronie oraz sposobu uiszczania opłat.
Zarządzenie Nr 95/2012 Wójta gminy Gozdowo z dnia
15 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu
Zak ł adowego Funduszu Ś wiadcze ń Socjalnych
stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2010
Wójta Gminy Gozdowo z dnia 31 marca 2012r. w sprawie
ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych w Urzędzie Gminy w Gozdowie.

W okresie sprawozdawczym Wójt uczestniczył w
spotkaniach i uroczystościach:
! Uroczystym otwarciu boiska wielofunkcyjnego w
Gozdowie.
! Odbiorze drogi powiatowej w centrum Gozdowa.
! Posiedzeniu Gminnej Komisji Wyborczej w Urzędzie
Gminy w Gozdowie.
! Uroczystości 60-lecia pożycia małżeńskiego Państwa
Kolczyńskich w Gozdowie.
! Naradzie sołtysów, podczas której nastąpiło
podsumowanie konkursu „Piękna, bezpieczna i
funkcjonalna zagroda” w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Gozdowie.
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! Uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej w
Szkołach Podstawowych w Gozdowie, Lelicach i
Ostrowach oraz Publicznym Gimnazjum w Gozdowie.
!· Debacie społecznej poświęconej ocenie stanu
bezpieczeństwa na terenie powiatu sierpeckiego w
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.
! Spotkaniu ze Związkiem Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w
Gozdowie.
! Spotkaniu z wizytatorami ds. ewaluacji w Szkole
Podstawowej w Ostrowach.
! Zebraniu wiejskim w Łysakowie.
! Spotkaniu z Dyrekcją Płockiej Komunikacji Miejskiej w
Urzędzie Gminy w Gozdowie.
! Spotkaniu z Sołtysami wsi Rempin, Rękawczyn,
Kowalewo i Lelice w sprawie gazyfikacji.
! Gminnych Obchodach Święta Niepodległości w
Bonisławiu.
! Przeglądzie inwestycji „Maluch” w Lelicach.
! Uroczystości objęcia stanowiska I Z-cy Komendanta
Powiatowego Policji w Sierpcu przez podinsp. Krzysztofa
Witkowskiego w Komendzie Powiatowej Policji w
Sierpcu.
! Podpisaniu umowy na remont i rozbudowę Oczyszczalni
Ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Gozdowo w ramach działania PROW
2007-2012 nr 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej”.
! Spotkaniu z Dyrektorami Szkół i Prezesem
Stowarzyszenia „Nasze Ostrowy” w Urzędzie Gminy w
Gozdowie.
! Posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w Urzędzie Gminy w Gozdowie.
! Zespole technicznym ds. wniosków o przyznanie
odznaczenia
pamiątkowego „Zasłużony dla Gminy
Gozdowo” w Urzędzie Gminy w Gozdowie.

! Odbiorze technicznym Klubu Dziecięcego w Lelicach
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wybudowanego
w ramach Resortowego Programu
Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat
„Maluch”.
Wieczorze poezji w Lelicach.
Uroczystości wniesienia relikwii św. Siostry Faustyny
Kowalskiej do kościoła p.w. Wszystkich Świętych w
Gozdowie
Jubileuszu 50-lecia istnienia Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej Ogniska „Kubuś” w Sierpcu.
Uroczystości pasowania na przedszkolaka w Publicznym
Przedszkolu w Gozdowie.
Spotkaniu Wojewody Mazowieckiego z przedstawicielami
jednostek samorządu terytorialnego w Płońsku.
Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gozdowie.
Spotkaniu z projektantami w sprawie modernizacji drogi
560 przez Lelice.
Spotkaniu z Dyrektorami szkół w Urzędzie Gminy w
Gozdowie.
Spotkaniu z Zarządem Spółki Wodnej Gozdowo w
Urzędzie Gminy w Gozdowie.
Spotkaniu opłatkowym Kółek i Organizacji Rolniczych w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gozdowie.
Uroczystości otwarcia wyremontowanego II Odcinka
Oddziału Ginekologicznego Szpitala SPZOZ w Sierpcu.
Spotkaniu opłatkowym w Skansenie w Sierpcu.
Spotkaniu z Młodzieżową Orkiestrą Dętą w Gozdowie.
Spotkaniach opłatkowych w Szkołach Podstawowych i
Gimnazjum.
Spotkaniach z Dyrekcją Agencji Nieruchomości Rolnych w
Łodzi.
Spotkaniach Zespołu ds. nowej ustawy śmieciowej w
Urzędzie Gminy w Gozdowie.
Ewa Kolankiewicz, Monika Gronczewska

ZŁOTE JUBILATKI Z CETLINA
W niedzielę, 23 września br., złoty jubileusz
obchodziły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w
Cetlinie. Świętowanie rozpoczęło się od mszy świętej
w kościele w Bonisławiu odprawionej w intencji koła.
Oficjalna część uroczystości zorganizowana została w
remizie w Cetlinie. Rozpoczęła ją Przewodnicząca Koła p.
Ewa Kiełbasa i przywitała wszystkich przybyłych gości:
Dyrektora Regionalnego Związku Kółek i Organizacji
Rolniczych p. Romana Wiśniewskiego, Starostę Powiatu
Sierpeckiego p. Jana Laskowskiego, Wójta Gminy Gozdowo
p. Dariusza Kalkowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy
w Gozdowie p. Grzegorza Ratkowskiego, Prezesa Gminnego
Związku Kółek i Organizacji Rolniczych p. Kazimierza
Kędzierskiego, proboszcza parafii Bonisław Ks. Kanonika
Franciszka Kucia, przedstawicielkę Ośrodka Doradztwa
Rolniczego p. Danutę Kobuszewską, przewodniczące Kół
Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Gozdowo oraz druhów
Ochotniczej Straży Pożarnej w Cetlinie na czele z Prezesem
p. Andrzejem Olewnikiem.
Następnie przedstawiła historię Koła Gospodyń Wiejskich w
Cetlinie, które powstało w 1962 r. z inicjatywy p. Czesława
Mireckiego i p. Bronisławy Mańkowskiej. W skład zarządu
wchodziły: p. Bronisława Mańkowska - przewodnicząca, p.
Adela Jankowska – skarbnik i p. Krystyna Nowakowska sekretarz.
Podczas swojej 50-letniej działalności Koło
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Przewodnicząca KGW otrzymuje gratulacje

podejmowało wiele inicjatyw, mających na celu integrację
środowiska wiejskiego, pielęgnowanie tradycji, a także
pomoc rolnikom i ułatwienie życia sobie samym –
gospodyniom wiejskim. Szczególnie w pierwszych latach
działalności koła, biorąc pod uwagę ówczesne warunki
życia, pomoc ta była istotna. Takie wtedy były realia, czas i
energię pochłaniało „zdobywanie” niezbędnych artykułów
gospodarstwa wiejskiego. Ważnym elementem
działalności Koła Gospodyń Wiejskich było organizowanie
szkoleń i kursów: gotowania, wypieków, kursów
masarskich, krawieckich które kształciły i wypełniały
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Podziękowania za długoletnią działalność w Kole składa
Dyrektor Regionalnego ZKiOR p. R. Wiśniewski

kobietom wolny czas, pomagały zdobyć nowe kwalifikacje
i umiejętności. Ponadto organizowano wycieczki oraz
wiele konkursów; m.in. na najładniejszy ogródek
kwiatowy i warzywny, robót ręcznych oraz w konkursie
„Piękna, funkcjonalna i bezpieczna zagroda”, w których
Panie z Cetlina niejednokrotnie zdobywały czołowe
miejsca. Na potrzeby mieszkańców sprowadzało także
jednodniowe pisklęta kurcząt, kaczek, gęsi i indyków do
dalszego chowu, ułatwiając jednocześnie zakup
odpowiednich pasz i witamin. Dla umilenia czasu po
ciężkiej pracy na roli organizowane były również liczne
zabawy taneczne, które były w tym czasie jedynym
źródłem dochodów na działalność statutową KGW.
W 1986 roku ze środków własnych koła założono
wypożyczalnię naczyń stołowych, która do dnia
dzisiejszego służy okolicznym mieszkańcom przynosząc
skromne przychody do kasy organizacji.
W ciągu ostatnich kilku lat nasze koło aktywnie
uczestniczyło w życiu kulturalnym gminy. W 2010
reprezentowało Gminę Gozdowo w konkursie
„Tradycyjne ciastko na niedzielę” organizowanym na
Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sierpcu, w którym
wypieczone przez nas rurki drożdżowe zajęły I miejsce.
Ponadto rokrocznie bierze udział w konkursie
organizowanym przez Wójta Gminy Gozdowo na
„Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”.
Obecnie KGW w Cetlinie liczy 22 członkinie, a od 2010
roku zarządem kieruje Pani Ewa Kiełbasa, a wspierają ją
Panie: wiceprzewodnicząca - Pani Iwona Mańkowska,
skarbnik - Pani Barbara Mańkowska, sekretarz - Pani Aneta
Lewandowska oraz członek zarządu Pani Zofia
Lewandowska, komisji rewizyjnej przewodniczy pani Alina
Bogdańska, a członkami są: pani Stanisława Gabryszewska i
pani Maria Rosłońska.
Następnie z okazji jubileuszu 50-lecia członkinie Koła
otrzymały listy gratulacyjne i upominki. Starosta sierpecki p.

STYPENDIA NAUKOWE
DLA NAJZDOLNIEJSZYCH
GIMNAZJALISTÓW

Czternaścioro najzdolniejszych gimnazjalistów za
pracę w II semestrze roku szkolnego 2011/2012
otrzymało stypendia Wójta Gminy Gozdowo w
wysokości 80 zł miesięcznie za bardzo dobre wyniki
w nauce (średnia ocen min. 5,0). Do tej pory
ufundowanych zostało 427 stypendiów.
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J. Laskowski podziękował za istnienie i rolę, jaką pełnią w
środowisku, zorganizowanie się i współdziałanie dla lokalnej
społeczności. Wójt i Przewodniczący Rady Gminy dziękowali
za aktywną działalność i wytrwałą pracę w kształtowaniu
tożsamości kulturowej mieszkańców gminy Gozdowo. Pan
Wójt zwrócili się do pań słowami: „Do dnia dzisiejszego
przetrwało niewiele tego typu czynnie działających
organizacji. Tym większy podziw wzbudza fakt, że przy tak
licznych obowiązkach życia współczesnego znalazły Panie
czas na pracę społeczną pielęgnując polską tradycję, a
jednocześnie wywierając silny wpływ na rozwój wsi. Życzę,
aby w tym, co przyjdzie Wam dalej czynić, nie zabraknie
zdrowia, a Wasza praca dostarczy Wam wielu satysfakcji
wyrażonych wdzięcznością całej naszej społeczności.”
Podczas spotkania cztery panie otrzymały podziękowania
i dyplomy za długoletnią działalność w Kole:
- Bronisława Mańkowska;
- Zofia Mańkowska;
- Zofia Lewandowska;
- Alicja Kwiatkowska.
Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie aktu
jubileuszowego, który został podpisany przez wszystkich
zebranych. Po czym wszyscy goście zostali zaproszeni na
wspólny obiad, jak na tak dostojną rocznicę przystało, nie
zabrakło również tortu jubileuszowego.

Przewodnicząca KGW odczytuje akt

Na zakończenie Przewodnicząca koła p. Ewa Kiełbasa
podziękowała wszystkim, którzy włączyli się w organizację i
przygotowanie jubileuszu. Szczególne słowa wdzięczności
skierowała w kierunku Pana Wójta Dariusza Kalkowskiego
oraz Pana Przewodniczącego Grzegorza Ratkowskiego za
przybycie, bezinteresowną pomoc, wsparcie i zrozumienie
potrzeb koła. Za pomoc w przezwyciężaniu codziennych
problemów podziękowała również Prezesowi Gminnego
Związku p. Kazimierzu Kędzierskimu.
Mariola Kopka

„Życie jest ekscytujące, zdumiewające,
niepowtarzalne
i dlatego cieszę się, że jutro będzie jutro”
Wręczenie wyróżnień najzdolniejszym uczniom
gimnazjum odbyło się 26 września br. Na uroczystość
przybyli: Wójt Gminy Gozdowo – p. Dariusz Kalkowski,
Przewodniczący Rady Gminy – p. Grzegorz Ratkowski,
rodzice stypendystów oraz wyróżnieni uczniowie.
Stypendium otrzymało 8 uczniów z Publicznego
Gimnazjum w Gozdowie i 6 uczniów z Oddziału
zamiejscowego w Lelicach.
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Wyróżnieni uczniowie z rodzicami - Lelice

Wyróżnieni uczniowie z rodzicami - Gozdowo

Nagrodzeni uczniowie:
Publiczne Gimnazjum w Gozdowie
1. Magdalena Krasińska - 5,40
2. Monika Rudowska - 5,35
3. Kinga Ziemkiewicz - 5,24
4. Katarzyna Boczkowska - 5,24
5. Natalia Witkowska - 5,20
6. Dagmara Szychułda - 5,06
7.Adrian Rypiński - 5,06
8. Piotr Betkowski - 5,00
Oddział zamiejscowy w Lelicach
1. Radosław Wójcik - 5,47
2. Klaudia Lorenc - 5,20
3. Aleksandra Popławska - 5,07
4. Sylwia Żółtańska - 5,00
5. Weronika Siemiątkowska - 5,00
6. Kinga Siemiątkowska - 5,00
Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy wręczając
stypendystom listy gratulacyjne wyrazili swoje uznanie
zarówno dla uczniów, jak też ich rodziców. Młodzież

Ślubowanie gimnazjalistów

podziękowała władzom gminy za ufundowane nagrody
wręczając bukiety kwiatów. Kolejnym punktem uroczystości
było złożenie ślubowania przez uczniów klas pierwszych oraz
część artystyczna zaprezentowana przez gimnazjalistów.
Mariola Kopka

OTWARCIE NOWEGO BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO
W GOZDOWIE
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Gozdowie mają do dyspozycji nowoczesne
wielofunkcyjne boisko oraz kort tenisowy.

Ks. S. Opolski dokonuje poświęcenia boiska

Uroczyste przecięcie wstęgi
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Uroczystość otwarcia obiektu odbyła się 4 października br.
Rozpoczął ją gospodarz Wójt Gminy p. Dariusz Kalkowski od
powitania przybyłych gości, m.in. Marszałka Województwa
Mazowieckiego p. Adama Struzika, Dyrektora Delegatury
Urzędu Marszałkowskiego w Płocku p. Michała Twardego,
Starostów Sierpeckich: p. Jana Laskowskiego i p. Marka
Gąsiorowskiego, proboszcza parafii Gozdowo - księdza kan.
Stanisława Opolskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy
p. Grzegorza Ratkowskiego z radnymi, dyrektorów szkół i
przedszkola, kierowników jednostek organizacyjnych.
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Drużyny przed pierwszym gwizdkiem

Następnie zwrócił się do zebranych słowami: „Od wielu
lat zabiegamy o lepsze warunki życia naszych
mieszkańców. Przybywa dróg, chodników, budynków
oświatowych, obiektów sportowych i innych nowych
inwestycji realizowanych przy udziale środków
zewnętrznych. Wszystko to możliwe jest dzięki wielkiej
życzliwości i wsparciu Pana Marszałka. Na potwierdzenie
tego wymienię tylko kilka inwestycji zrealizowanych w
ostatnim czasie przy wsparciu środków unijnych i innych
źródeł finansowania pozyskanych za pośrednictwem
samorządu województwa mazowieckiego. Zwrócę uwagę
na budowę drogi w Golejewie i Bronoszewicach,
zagospodarowanie boiska trawiastego w Gozdowie,
modernizację stawu i sceny w Gozdowie, świetlicy
wiejskiej w Rempinie, budowę kanalizacji BonisławZbójno-Lelice, modernizację boiska wielofunkcyjnego ze
sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem ulicznym w
Lelicach i to dzisiaj otwierane w Gozdowie. Wartość tych
inwestycji przekracza kwotę 5 mln zł, z czego dotacja
wyniosła prawie 3 mln zł. Dzisiaj otwierany nowy obiekt
sportowy powstał w ramach projektu pn. „Rozwój
obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania
potrzeb mieszkańców miejscowości Gozdowo poprzez
budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego ”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013. Całkowita wartość tej inwestycji wyniosła:
587183,76 zł, natomiast pozyskane dofinansowanie
stanowiące 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych
to kwota 358 087 zł.”
Obiekt składa się z dwóch ogrodzonych części. W
pierwszej znajduje się samodzielny kort tenisowy o

nawierzchni z mączki ceglanej o wymiarach 10,97x23,78 m.
Natomiast w drugiej są boiska do: piłki nożnej (57mx30m),
piłki ręcznej (44mx22m), koszykówki (15mx28m) oraz dwa
do siatkówki (9mx18m).
Pan Wójt podziękował za dotychczasowe wsparcie Panu
Marszałkowi A. Struzikowi, a młodzież wręczyła kwiaty jako
symbol wdzięczności wszystkich mieszkańców gminy
Gozdowo.

Zmagania sportowe drużyn na nowym boisku

Kolejnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi i
poświęcenie boiska przez ks. kan. Stanisława Opolskiego.
Potem głos zabrali p. Adam Struzik, Starosta p. Jan
Laskowski i Kierownik GZGK p. Dariusz Lazarowski, którzy
zwrócili uwagę na znaczenie obiektu w kształtowaniu
aktywności fizycznej młodego pokolenia i wręczyli zestawy
piłek.
Za ten nowopowstały obiekt gospodarzom gminy: p. D.
Kalkowskiemu i p. G. Ratkowskiemu podziękowała młodzież
wręczając kwiaty.
Największą atrakcją był mecz piłki nożnej rozegrany
pomiędzy pracownikami Urzędu Gminy i przedstawicielami
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Obie drużyny do
rywalizacji sportowej zagrzewały dzieci, młodzież oraz zebrani
goście. Po niezwykle zaciętej i wyrównanej grze o wyniku
meczu musiały rozstrzygnąć rzuty karne. Ostatecznie
zwyciężyła drużyna urzędu, ale zawodnicy zadeklarowali chęć
rewanżu.
Jak na każdy mecz przystało zwieńczeniem zmagań było
uhonorowanie zwycięzcy i wręczenie pucharów przez p. M.
Twardego i p. J. Laskowskiego.
Mariola Kopka

Ks. S. Opolski święci nowe boisko
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DIAMENTOWE GODY PAŃSTAWA
KOLCZYŃSKICH
11 października 2012 r. Wójt Gminy Gozdowo p.
Dariusz Kalkowski wraz z Kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego p. Marią Elżbietą Chylińską i
Przewodniczącym Rady Gminy p. Grzegorzem
Ratkowskim odwiedzili p. Henrykę i Czesława
Kolczyńskich z Gozdowa, którzy świętowali 60-lecie
pożycia małżeńskiego.
„Nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać”
Obchody rocznicy „ Diamentowych Godów ” to
wyjątkowa uroczystość . 60-lecie trwa łego pożycia
małżeńskiego to symbol wierności i miłości rodzinnej, to
dowód wzajemnego zrozumienia istoty związku dwojga sobie
bliskich osób.
Państwo Kolczyńscy przeszli ze sobą bardzo długą drogę
„na dobre i na złe”, drogę, która przed 60 laty została
przypieczętowana aktem małżeństwa. Pobrali się, kiedy byli
bardzo młodzi. Ślub cywilny wzięli 26.09.1952 r. w Lelicach
zaś ślub kościelny 23.11.1952 r. w Bonisławiu. Obydwoje od
urodzenia mieszkają na terenie gminy Gozdowo. Wychowali
dwoje dzieci i doczekali się dwóch wnuków.
Ten szczególny dzień był nie tylko okazją do wspomnień,

Władze gminy u p. Kolczyńskich

ale także do przyjęcia gorących życzeń: zdrowia, szczęścia,
pomyślności i samych radosnych chwil. Dostojnym Jubilatom
wręczono kwiaty, prezent i pamiątkowy dyplom. Wójt Gminy
p. Dariusz Kalkowski wyraził nadzieję, że kolejne wspólnie
spędzone lata upłyną w radości, zdrowiu, a przede wszystkim
miłości, która przed sześćdziesięciu laty zaprowadziła ich na
ślubny kobierzec.
Maria Elżbieta Chylińska

NARADA SOŁTYSÓW Z GMINY
GOZDOWO
W dniu 16 października 2012 roku w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gozdowie odbyła się
druga w tym roku, narada Wójta Gminy z sołtysami,
połączona z uroczystym podsumowaniem konkursu
„Piękna, funkcjonalna i bezpieczna zagroda 2012”.
W naradzie udział wzięło 30 sołtysów oraz zaproszeni
goście: Przewodniczący Rady Gminy Gozdowo Pan
Grzegorz Ratkowski, Prezes Gminnego Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych w Gozdowie Pan Kazimierz
Kędzierski, Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Pan Józef Rękawiecki wraz z pracownikiem
Panem Cezarym Rudowskim, Kierownik Biura
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Sierpcu Pan Paweł Pakieła, Przedstawiciele
Komunikacji Miejskiej w Płocku oraz uczestnicy konkursu.
Naradę otworzył Wójt Gminy pan Dariusz Kalkowski i
przystąpił do realizacji jej porządku. Na początku narady Pan
Sławomir Pakulski z Komunikacji Miejskiej w Płocku
przedstawił
informacje na temat nowego systemu
komunikacyjnego dla miasta Płocka i gminy Gozdowo, ze
szczególnym omówieniem kursów na liniach podmiejskich.
Następnie Pan Paweł Pakieła - Kierownik Biura
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Sierpcu przekazał informacje na temat działania
126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych
oraz wprowadzenie odpowiednich działań
zapobiegawczych, innych programów realizowanych przez
Agencję, a także omówił temat OSN, czyli terenów
szczególnie narażonych na szkodliwe działalnie azotu.
Ważnym punktem posiedzenia było przeprowadzenie
szkolenia w zakresie przepisów bhp w rolnictwie przez Pana
Cezarego Rudowskiego z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w Sierpcu, który przedstawił informacje w
zakresie stosowania przepisów bhp w rolnictwie oraz
statystykę wypadków w gospodarstwach rolnych, a wiedzę
uczestników z tego tematu sprawdził poprzez wypełnienie
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Nagrodzeni w kategorii gospodarstwo rolne

testu pn. „Pracuj bezpiecznie”. Wynik testu przedstawiciel
KRUS ocenił na zadawalający i wyłonił trzech zwycięzców z
największą liczbą punktów: I miejsce zajęła Sołtys Rempina
p. Ewa Kraska, II miejsce – Sołtys Kurówka p. Adam Pesta,
III miejsce – Sołtys Gozdowa p. Anna Piłat. Wyróżnienia
otrzymali: p. Maria Będzikowska - Sołtys Zakrzewka,
p. Aneta Chuma - Sołtys Czachorowa, p. Jacek Szeliga –
Sołtys Antoniewa. Po ogłoszeniu wyników kierownik KRUS
p. Józef Rękawiecki wręczył zwycięzcom nagrody i złożył
gratulacje.
Kulminacyjnym punktem narady było uroczyste
podsumowanie konkursu „Piękna, funkcjonalna i bezpieczna
zagroda”. Pani Barbara Snopek – Przewodnicząca Komisji
konkursowej odczytała protokół z lustracji zagród biorących
udział w XIV edycji konkursu „Piękna, funkcjonalna i
bezpieczna zagroda” i przedstawiła wyniki konkursu, do
którego w tym roku przystąpiło 7 właścicieli gospodarstw
rolnych i 4 właścicieli działek siedliskowych.
W kategorii „GOSPODARSTWO ROLNE” I miejsce
zajęła Renata Lenartowicz, II miejsce Krystyna Łęcka,
III miejsce – Anna Frącek, natomiast w kategorii „DZIAŁKA”
I miejsce przyznano pani Monice Orlińskiej. Pasjonaci
pięknych zagród otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta
i Radę Gminy Gozdowo oraz przez KRUS w Sierpcu.
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Nagrody i dyplomy wręczyli: Wójt Gminy D. Kalkowski,
Przewodniczący Rady Gminy G. Ratkowski i Kierownik
KRUS w Sierpcu J. Rękawiecki. Wójt podziękował
wszystkim uczestnikom konkursu i wyraził uznanie za
kreatywność, a przede wszystkim za ogrom pracy włożonej w
estetyczne utrzymanie gospodarstw oraz działek. Na koniec
zachęcił do udziału w następnych edycjach konkursu.
Na zakończenie narady Wójt gminy przekazał sołtysom
informacje na temat bieżącej działalności Urzędu Gminy oraz
zaprosił wszystkich uczestników narady na debatę społeczną

dotyczącą bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego, w dniu
17 października 2012 roku w Centrum Kultury i Sztuki w
Sierpcu. Organizowane debaty mają na celu zdiagnozowanie
potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy
bezpieczeństwa. Spotkania organizowane są w ramach
rządowego programu „Razem bezpieczniej” polegającego na
koordynacji działań policji, administracji rządowej i
samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu
poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Ewa Kolankiewicz

OBCHODY ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE
GOZDOWO
Jest taki dzień, w którym Polacy na całym świecie
obchodzą Narodowe Święto Niepodległości. Ale czym jest
dla nas niepodległość? To tylko słowo czy raczej bezcenny
dar, który otrzymaliśmy dzięki ofiarności rodaków
walczących o nią wiekami?
94 lata temu – 11 listopada 1918r. spełniło się marzenie
całych pokoleń Polaków. Dlatego w tym dniu świętujemy i
składamy hołd tym, którzy walczyli i ginęli z myślą o
wspólnym domu – niepodległej Polsce.
W tym roku w naszej gminie uroczystości upamiętniające
rocznicę odzyskania niepodległości odbyły się w niedzielę –
11 listopada w Bonisławiu. Msza św. w intencji Ojczyzny w
kościele pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa
Męczennika rozpoczęła się hymnem pa ństwowym
odegranym przez Młodzieżową Orkiestrę OSP w Gozdowie
pod batutą p. Edwarda Wielgóckiego.

Msza św. za Ojczyznę

Podniosłość w/w uroczystości podkreśliła obecność wielu
gości, a wśród nich wicestarosty sierpeckiego Marka
Gąsiorowskiego, Wójta Gminy Gozdowo Dariusza
Kalkowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Grzegorza
Ratkowskiego, księży parafii: Kurowo – ks. Jarosława
Kłosowskiego, Gozdowo – ks. Stanisława Opolskiego i
Bonisław – ks. Franciszka Kucia oraz licznych pocztów
sztandarowych i delegacji.
Po odśpiewaniu hymnu słowa do licznie zgromadzonych
mieszkańców gminy oraz gości skierował Wójt Gminy
Gozdowo. W swoim wystąpieniu nawiązał do historii
przypominając Tadeusza Kościuszkę, polskie legiony czy
Józefa Piłsudskiego. Podkreślił rolę wiary, lojalności i
oddania naszych rodaków w walce o swoją matkę – Ojczyznę
oraz życzył wszystkim zebranym w świątyni zgody narodowej
i mądrego korzystania z daru wolności.
Następnie głos zabrał wicestarosta sierpecki Marek
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Goście przybyli na uroczyste obchody

Gąsiorowski. Zaznaczył, iż „Bóg – honor – ojczyzna” to
ważne słowa, wyrażające naszą pamięć o przodkach, o
pokoleniu, które walczyło o wolność i niepodległość.
Podziękował również za zaproszenie na uroczystą mszę
świętą oraz podkreślił, iż takie spotkania przypominają o tym,
że Polska jest – wolna i niepodległa.
Kolejną częścią uroczystości był program artystyczny
zaprezentowany przez młodzież gimnazjalną ze szkoły w
Lelicach. Usłyszeliśmy montaż słowno – muzyczny, w którym
wzniosłe słowa wierszy przeplatały się z patriotycznymi
pieśniami. Prezentowane teksty uczciły pamięć bohaterów
poległych w walce o niepodległą Polskę i wyrażały radość z
wolności:
„ Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą,
lecz czymś największym, czym być można – sobą”
Po programie artystycznym rozpoczęła się msza święta
koncelebrowana przez księży parafii z terenu gminy
Gozdowo. Przewodniczył jej ks. Jarosław Kłosowski z parafii
Kurowo, który w swojej homilii do wiernych nawiązał
kilkakrotnie do wypowiedzi naszego papieża – Jana Pawła II:
Jestem synem narodu, który wielokrotnie sąsiedzi

Przemarsz na cmentarz w Bonisławiu
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Harcerze oddają hołd i składają znicze na
Grobie Nieznanego Żołnierza

skazywali na śmierć” i podkreślał, iż Ojciec Święty nigdy nie
wstydził się Polski – swojej Ojczyzny. W dalszej części homilii
wsłuchaliśmy się w zagadnienie patriotyzmu – umiłowania
tego, co ojczyste: ojczystej historii, kultury, języka, tradycji i
zwyczajów.
Na zakończenie nabożeństwa ks. Franciszek Kuć –
proboszcz parafii Bonisław podziękował za dary przekazane
podczas mszy świętej a także wszystkim, którzy uświetnili
niedzielną uroczystość swoją obecnością, w szczególności
zaś: Markowi Gąsiorowskiemu – wicestaroście miasta
Sierpc, Dariuszowi Kalkowskiemu – Wójtowi Gminy
Gozdowo, Grzegorzowi Ratkowskiemu – przewodniczącemu
Rady Gminy, ks. Jarosławowi Kłosowskiemu za
przewodniczenie podczas mszy świętej, ks. Stanisławowi
Opolskiemu i ks. Pawłowi Kowalskiemu, radnym, sołtysom,
dyrekcjom szkół z terenu gminy, młodzieży gimnazjalnej za

ZEBRANIE ZWIĄZKU EMERYTÓW
W dniu 19 października 2012 r. w Urzędzie
Gminy w Gozdowie odbyło się Zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Koła Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Gozdowie, na którym
dokonano wyboru nowego Zarządu.
Otwarcia zebrania dokonała Przewodnicząca Koła p.
Maria Bednarska, która powitała wszystkich przybyłych
członków oraz gości, m.in. p. Dariusza Kalkowskiego –
Wójta Gminy, p. G. Ratkowskiego – Przewodniczącego Rady
Gminy, p. J. Bieńkowskiego – Przewodniczącego Oddziału
Rejonowego ZERiI w Sierpcu, p. T. Wiśniewskiego –
założyciela Koła w Gozdowie, p. K. Kędzierskiego –
Przewodniczącego Zarządu Gminnego Kółek i Organizacji
Rolniczych w Gozdowie. Następnie przedstawiła
sprawozdanie z działalności Koła w Gozdowie za lata 20082012, które obecnie liczy 40 osób. Członkowie Koła
korzystają z r óżnych form wypoczynku i imprez
organizowanych przez Zarząd Koła w Gozdowie i Zarząd
Oddziału Rejonowego ZERiI w Sierpcu. Brali udział w
spotkaniach opłatkowych, z okazji Dnia Kobiet, wycieczkach
jednodniowych, wczasach, piknikach i zabawach.
Podziękowała za współpracę Panu Wójtowi i Radzie Gminy
w Gozdowie za wspieranie działalności związku oraz
użyczanie autokaru na wyjazdy.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy p. D. Kalkowski, który
podziękował Pani przewodnicz ącej i ustępującemu
Zarządowi za dobry kontakt i współpracę, zrozumienie i

S³owo Gozdowa Nr 4/2012 (51)

program artystyczny, nauczycielom Szkoły Podstawowej w
Lelicach za przygotowanie dekoracji, panu kapelmistrzowi i
Orkiestrze przy OSP w Gozdowie, p. Zbigniewowi
Charzy ńskiemu – pracownikowi Teatru P łockiego,
kierownikowi Posterunku Policji w Gozdowie – Jarosławowi
Cichockiemu, komendantowi Straży Gminnej – Elżbiecie
Broniszewskiej, prezesowi Oddziału Miejsko-Powiatowego
TPD w Płocku – p. Joannie Olczak, kombatantom i ich
małżonkom z terenu gminy, przedstawicielom Zarządu
Związku Represjonowanych Żołnierzy Gór ników,
przedstawicielom Kółek i Organizacji Rolniczych, Zarządowi
Gminnemu Związku OSP, harcerzom i zuchom oraz licznie
zgromadzonym gościom i mieszkańcom naszej gminy.
Po uroczystej Mszy Świętej wszyscy udali się na cmentarz
parafialny, gdzie przy Grobie Nieznanego Żołnierza delegacje
władz, szkół i organizacji złożyły kwiaty i zapaliły znicze. W
tym szczególnym miejscu swoją obecnością oddaliśmy hołd
poległym w walce o Polskę.
Zwieńczeniem niedzielnego Święta Niepodległości były
słowa gospodarza gminy – Dariusza Kalkowskiego. Pan Wójt
podziękował raz jeszcze całej społeczności gminnej, która
wzięła udział w tej patriotycznej uroczystości i wyraził
przekonanie, że postawa zaprezentowana przez dzieci,
młodzież i dorosłych podczas tego dnia udowodniła, iż
kochamy Ojczyznę i jesteśmy zainteresowani takimi
niecodziennymi, ale jakże pouczającymi i potrzebnymi
żywymi lekcjami historii.
Data 11 listopada przypomina nam każdego roku, że
mamy Ojczyznę, że mamy swoje miejsce, o które należy dbać.
Dzisiaj nie musimy już umierać za nasz kraj, nie musimy też
poświęcać swojego zdrowia, a jedyne, co powinniśmy, to
pamiętać.
Aurelia Kurach
pozytywne nastawienie do trudności w realizacji niektórych
przedsięwzięć. Wyraził nadzieję, że z nowym Zarządem
również współpraca będzie układała się pomyślnie i
zadeklarował pomoc w realizacji zadań. Za miłą współpracę i
wzajemną pomoc w organizacji imprez podziękował
p. K. Kędzierski - Przewodniczący Zarządu Gminnego Kółek i
Organizacji Rolniczych. Z kolei p. T. Wiśniewski wyraził swoje
zadowolenie z pracy koła i podziękował władzom gminy za
wspieranie i uczestnictwo w imprezach organizowanych
przez związek.
Kolejnym punktem spotkania był wybór Zarządu Koła w
Gozdowie i Delegata na Zjazd Rejonowy ZERiI w Sierpcu. Po
przeprowadzeniu jawnego głosowania wyłoniono
następujący skład Zarządu:
1.

Maria Bednarska – przewodnicząca

2.

Bolesław Banaszkiewicz – zastępca

3.

Barbara Łukowska – sekretarz

4.

Danuta Cendlewska – skarbnik

5.

Mieczysław Placek – członek

Delegatem na zjazd Rejonowy został p. Jan Bednarski.
Po zakończeniu wyborów i gratulacjach nowo wybranym
członkom Zarządu, głos zabrała Pani Przewodnicząca, która
podziękowała w imieniu wybranych i zachęciła do dalszej
współpracy.
Mariola Kopka
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NIECODZIENNE JUBILEUSZE
50 lat temu na ślubnym kobiercu stanęło na pewno wiele
par. Składały sobie przysięgę małżeńską, miały wiele planów i
nadziei. Do dziś pamiętają słowa z 1. Listu do Koryntian:
„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego,
nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje…”
Czas jednak mija szybko i zmienia wiele, chociaż pewnie
w pamięci każdego krążą tamte wspomnienia. W życiu
bywało różnie, czasami łatwiej, innym razem trudniej. I jak
mówił ks. J. Twardowski na temat małżeństwa
„Najpiękniejszy uśmiech ma ten, kto umiał przebrnąć przez
to, co w życiu trudne.”
W dniu 6 grudnia 2012 r. w Urzędzie Gminy w Gozdowie
swoje 50-lecie wspólnego życia świętowało już tylko 11 par
małżeńskich. Tego pięknego jubileuszu doczekali:
Zbigniew i Zenobia Marianna Duchewicz
Józef i Henryka Giżyńscy
Kazimierz i Irena Jastrzębscy
Zygmunt i Barbara Kłosowscy
Zbigniew i Zofia Elżbieta Kolczyńscy
Czesław i Regina Malanowscy
Ryszard Janusz i Teresa Mikołajewscy
Kazimierz i Teresa Raniszewscy
Wincenty i Helena Wawrzyńscy
Kazimierz i Janina Krystyna Ziółkowscy
Adolf Tadeusz i Maria Kwiryna Żórawscy

Dostojni jubilaci

Wszystkich przybyłych gości, jubilatów z rodzinami, dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Gozdowie z opiekunami:
p. J. Ludwicką i p. K. Wojtasem oraz wszystkich obecnych
powitała p. Maria Chylińska- Kierownik USC w Gozdowie.
Szczególnie serdeczne i ciepłe słowa skierowała do
Dostojnych Jubilatów:
„Szanowni Drodzy Jubilaci! pozwólcie, że podziękuję
Państwu za wszystko, czego dokonaliście w życiu. Za Waszą
miłość, za Waszą wierność, zrozumienie wielkich celów
małżeństwa, za dobre wychowanie dzieci i noce przy nich
nieprzespane. Za Wasz przykład życia, za łzy i radości, za
każdy siwy włos na Waszej skroni.”
Po tych wzruszających słowach do Jubilatów zwrócił się
Wójt Gminy Gozdowo: „Drodzy Jubilaci! Pół wieku temu w
obliczu majestatu prawa wyraziliście Państwo swą wolę
zawarcia małżeństwa i związek stał się faktem. Rozpoczęliście
nowy etap w swoim życiu, w którym radości i smutki dzieli z
Wami druga bliska i oddana Wam osoba. Odtąd wszystko, co
robiliście, miało wspólny cel, stworzenie najpiękniejszego
miejsca na Ziemi - Rodzinnego Domu. „Złote Gody”, które
dzisiaj obchodzicie, są szczególnym i uroczystym
wydarzeniem dla Was i dla całej społeczności gminnej”.
Następnie dokonał aktu dekoracji medalem „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” - specjalnym odznaczeniem
nadanym przez Prezydenta RP. Przybyli goście wręczyli
jubilatom listy gratulacyjne, dyplomy i pamiątkowe albumy.
Wszyscy jubilaci przyjmowali wyróżnienia i niespodzianki
z radością i wzruszeniem a całości dopełniły kwiaty,
nastrojowa muzyka, życzenia zdrowia oraz kolejnych
wspólnych lat życia. Bohaterowie uroczystości i
przedstawiciele ich rodzin wpisali się do księgi pamiątkowej.
Po ceremonii jeszcze raz w imieniu własnym,
przewodniczącego Rady Gminy i całej społeczności gratulacje

Kierownik USC wita przybyłych gości i jubilatów

Wśród wszystkich jubileuszy i rocznic, to właśnie ta 50-ta
jest dla małżeństwa tak znamienna i wyjątkowa. Uroczystość
rozpoczęła się od powitania przez Wójta Gminy i wręczenia
paniom bukietów kwiatów. Przy dźwiękach weselnego
marsza Mendelsona Dostojni Jubilaci weszli do sali
konferencyjnej, w której czekali na nich zaproszeni goście:
p. Radosław Lewandowski - Kierownik Delegatury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, p. Anna
Dobies - przedstawiciel Delegatury Urzędu
Marszałkowskiego w Płocku, p. Jan Laskowski - Starosta
Sierpecki, p. Marek Gąsiorowski - Wicestarosta Sierpecki,
ks. Stanisław Opolski, ks. Franciszek Kuć, p. Dariusz
Kalkowski - Wójt Gminy Gozdowo, p. Grzegorz Ratkowski Przewodniczący Rady Gminy, p. Bogumiła Bogdańska Skarbnik Gminy.
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Kolejną, już 55-rocznicę ślubu, obchodzili w tym roku
Państwo:
Barbara i Tadeusz Chilińscy
Daniela i Henryk Dzięgielewscy
Krystyna i Czesław Dzik
Teresa i Roman Krajenta
Janina i Jan Skierscy
Adela i Leszek Stefańscy
Dorota i Józef Sztupeccy
Laurentyna i Eugeniusz Zgorzelscy

Pamiątkowe zdjęcie jubilatów

i życzenia doczekania kolejnych jubileuszy przekazał
gospodarz naszej gminy - Dariusz Kalkowski.
Do życzeń i gratulacji dołączył również
p. R. Lewandowski - Kierownik Delegatury Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, który w imieniu własnym
oraz Wojewody p. J. Kozłowskiego podziękował za
zaproszenie i przekazał Szanownym Jubilatom życzenia
wielu kolejnych lat wspólnej miłości, zdrowia i szacunku
wobec siebie. Ciepłe słowa i gratulacje złożyli również
p. J. Laskowski - Starosta Sierpecki i księża.
Nie zabrakło również wzniesienia toastu lampką szampana
i odśpiewania przez wszystkich gromkiego „Sto lat”.
Po tych akcentach uroczystość uświetnił występ uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Gozdowie, którzy bukietem
wierszy i piosenek umilili wszystkim obecnym na uroczystości
ten wyjątkowy - „złoty”, słoneczny dzień.
Na koniec uroczystości p. Wójt zaprosił wszystkich
jubilatów i gości do pamiątkowego zdjęcia a następnie na tort
i słodki poczęstunek.

Niezwykłą, bo już 65 rocznicę ślubu, tzw. żelazną w tym
roku obchodzili:
Lucyna i Józef Józwiak
Janina i Kazimierz Pius
Z tej okazji ww. pary od Wójta Gminy p. Dariusza
Kalkowskiego otrzymały okolicznościowe listy gratulacyjne
oraz życzenia długich lat życia, doczekania w dostatku i
zdrowiu kolejnych rocznic. Z kolei diamentowe gody w tym
roku świętowały 4 pary: Teresa i Wacław Dankiewicz, Teresa i
Witold Różańscy, Henryka i Czesław Kolczyńscy, Edward i
Halina Smolińscy.
Wszystkim „złotym, szmaragdowym i diamentowym
parom” życzymy kolejnych lat w zdrowiu i harmonii oraz
radości i satysfakcji z tego, co przez te ponad pół wieku
zbudowali trwając przy sobie zgodnie z przyrzeczeniem: w
zdrowiu i w chorobie, w smutki u w radości, w bogactwie i
biedzie… .
W tym radosnym czasie oczekiwania na przyjście na świat
Chrystusa Pana Wójt Gminy Gozdowo i Przewodniczący
Rady Gminy pamiętali o najstarszych mieszkańcach naszej
gminy. Odwiedzili p. Kazimierę Olszewską, p. Irenę
Żuchewicz, p. Cecylię Kurowską , p. Czes ławę
Zygmuntowicz, p. Kazimierza Piusa i dzieląc się opłatkiem
złożyli im najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i pokoju
oraz wielu łask płynących z Tajemnicy Bożej Miłości.
Maria Elżbieta Chylińska

BAŚNIOWA KAWIARENKA
POETYCKA
Gro osób doskonale bawiło się w czwartek,
22 listopada, w Lelicach podczas wieczorku
poetyckiego, zorganizowanego przez Bibliotekę
Publiczną w Lelicach oraz Gimnazjum w Gozdowie –
oddział zamiejscowy w Lelicach.
To było dla wszystkich zebranych doskonałe oderwanie się
od codzienności, wszelkich przyziemnych spraw, zajęć i
problemów. Przez ponad godzinę mieszkańcy Lelic,
okolicznych miejscowości i zaproszeni goście byli w świecie
poezji i teatru, owianych mgiełką tajemnicy. Do kawiarenki
przybyli między innymi: wójt gminy Gozdowo Dariusz
Kalkowski, przewodniczący Rady Gminy Gozdowo Grzegorz
Ratkowski, proboszcz parafii Bonisław ksiądz Franciszek
Kuć, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkół i przedszkola.
Świetlik Szkoły Podstawowej w Lelicach zamienił się tego
dnia w krakowską kawiarnię z okresu dwudziestolecia
międzywojennego. Z adaptera popłynęła muzyka, zapłonęły
świece, przy stołach zasiedli uczniowie, wcielający się w
postaci znanych polskich poetów - Leopolda Staffa, Wisławy
Szymborskiej, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
Edwarda Stachury. Towarzyszyła im dodatkowo Agnieszka
Osiecka.
Gośćmi kawiarenki były poetki z Płocka: Joanna Olczak
oraz Ryszarda Emilia Karpowicz, emerytowana lekarka.
Obie recytowały swoje wiersze. Jeden z nich, autorstwa pani
Karpowicz, był wyjątkowy – składał się wyłącznie z wyrazów
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Uczestnicy wieczorku poetyckiego w Lelicach

rozpoczynających się na literę „D” i trzeba przyznać, że był
bardzo długi!
Uczniowie-poeci dyskutowali o jesieni, życiu i innych
rzeczach, co pewien czas zachęcając się do recytacji wierszy,
związanych z danym tematem. Potwierdziła się stara prawda,
że w życiu bywa bardzo różnie – czasami „człowiek
człowiekowi wilkiem jest”, spotyka nas ból, samotność,
zawiść, cierpienie. Ale poeci przekonywali, że nie można się
poddawać. Pisali także o radości, by mieć odrobinę światełka,
optymizmu na przyszłość. Publiczności w Lelicach bardzo
spodobało się takie refleksyjne spojrzenie.
W uroczystości wystąpili: Lidia Iwaniak, Dariusz
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Adamkiewicz, Kamila Kalinowska, Paulina Cackowska,
Karolina Rajkowska, Maciej Mocki, Kamil Kulik, Emilia
Nowak. Młodzi miłośnicy poezji przygotowali program
artystyczny pod okiem nauczycielek z gimnazjum - Katarzyny
Chlebowskiej i Alicji Cześnik.
Wspaniale wypadły także solistki, wykonujące pięknie
brzmiące piosenki - Agnieszka Kolczyńska z gimnazjum i jej
starsza siostra Aneta.
Hitem występów w kawiarence okazała się krótka
rozprawa między... Panem, Wójtem i Plebanem. Ale nie ta
znana, autorstwa Mikołaja Reja, lecz napisana specjalnie na
spotkanie w Lelicach przez Joannę Olczak. Pełniła ona także
rolę narratorki, a w głównych rolach wystąpili: jako Wójt
naturalnie wójt Dariusz Kalkowski, Pleban – ksiądz
Franciszek Kuć, a Pan – Grzegorz Ratkowski.
Pan dociekał, jaki spisek szykuje Pleban, skoro chodzi i
mówi coś sam do siebie. - Że ja sam do siebie gadam? Komu
może to przeszkadzać? Tylko tekst układam nowy, zresztą
jest już dziś gotowy. Tekst do pieśni, by chór śpiewał o tym,
jak biskup dojrzewał – wyjaśniał Pleban. Cała trójka
występujących pokazała niezłe zdolności aktorskie, a
dynamiki i wczucia się w rolę od księdza Kucia mógłby się

ROZMOWA Z P. MARIĄ NAKIELSKĄ –
BYŁYM KIEROWNIKIEM ZESPOŁU
PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI
GOZDOWSKIEJ

Pani Maria Nakielska z Wójtem Gminy Gozdowo p. D. Kalkowskim
i Przewodniczącym Rady Gminy p. G. Ratkowskim

Mariola Kopka: W latach 1982-1986 działał w
Gozdowie i odnosił sukcesy Zespół Pieśni i Tańca
„Ziemi Gozdowskiej”. Jak doszło do jego powstania i
kto był jego założycielem?
Maria Nakielska: Z inicjatywy dyrektora GOK p. Henryka
Chrzanowskiego i za zgodą gminnego dyrektora szkoły
podstawowej p. L. Mazurowskiego podjęto decyzję o
zorganizowaniu przy Gminnym Ośrodku Kultury zespołu
tanecznego. Zespół miała tworzyć wyłącznie młodzież
szkolna. Na kierownika powołano mnie - nauczyciela szkoły
podstawowej, którego zadaniem było zorganizowanie
zespołu oraz pełnienie funkcji instruktora d/s choreografii.
Akompaniatorem został pan Ludomir Żórawski z Płocka
zatrudniony w GOK jako nauczyciel gry na instrumencie.
To było coś nowego, chętnych nie brakowało, ale do
zespołu przyjęto 16 uczniów z najstarszych klas. Dla zespołu i
jego opiekunów był to okres wytężonej pracy. W tym czasie,
kiedy członkowie zespołu uczęszczali do szkoły podstawowej
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Młodzież podczas występu

uczyć niejeden zawodowy aktor. Doceniła to publiczność,
nagradzając występ gromkimi brawami.
Na koniec były również drobne upominki dla
zaproszonych poetek.
Katarzyna Witkowska
zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Po opuszczeniu
murów szkoły podstawowej młodzież uczęszczała do różnych
szkół, więc ćwiczenia odbywały się tylko raz w tygodniu –
soboty. W okresie zimy zajęcia odbywały się w sali
gimnastycznej, której użyczał dyrektor szkoły. W okresie
letnim zespół ćwiczył w remizie strażackiej. Do dyspozycji
zespołu strażacy oddali mały pokoik. Pan Tadeusz
Głoskowski nieodpłatnie wykonał i zamontował dużą szafę
(meblościankę), w której gromadzono zdobyte i wykonane
własnoręcznie stroje i różne rekwizyty. Dla młodzieży to była
wielka radość, mieli wreszcie własny kąt, w którym mogli się
spotykać. Często organizowali imprezy we własnym gronie
np. Andrzejki, Wieczór Opłatkowy.
Mariola Kopka: Początki działania zespołu nie były
łatwe. W ówczesnych czasach, kiedy trudno było o
każdy strój, rekwizyt, większość pracy młodzież
musiała wykonać sama. Czy pomimo to zespół
szybko rozpoczął swoje występy?
Maria Nakielska: Pierwszy występ zespołu tanecznego odbył
się w styczniu 1983 r. w sali Urzędu Gminy na choince
zorganizowanej przez GOK dla seniorów. Z upływem czasu
wzrastały wymagania dyrektora GOK wobec zespołu. Już w
kwietniu 1983 r. opiekunowie i członkowie zespołu otrzymali
polecenie zorganizowania części artystycznej na gminną
uroczystość z okazji 39 rocznicy zwycięstwa na faszyzmem.
To było poważne wyzwanie dla tak młodego zespołu, dlatego
narodził się pomysł poszerzenia zespołu o kilkanaście osób
chóru. Pomysł był trafny, liczniejszy zespół w dniu 8 maja
wykonał piękny program złożony z montażu słowno –
muzycznego oraz tańców. Ze względu na zmianę profilu
pracy, zespół zmienił również nazwę, od maja 1983 r. istniał
jako zespół pieśni i tańca.
Dnia 19 czerwca 1983 r. dyrektor GOK zorganizował
uroczystość nadania imienia zespołowi. Na uroczystość
zaproszono honorowych chrzestnych i społeczeństwo
Gozdowa. Członkowie zespołu złożyli przyrzeczenie a
dyrektor GOK dokonał pasowania na członków zespołu.
Większością głosów i zgodnie z wolą honorowych
chrzestnych zespół otrzymał nazwę Zespół Pieśni i Tańca

S³owo Gozdowa Nr 4/2012 (51)

WYWIADY I OPINIE
Ziemi Gozdowskiej. Honorowi chrzestni wpisali się do księgi
pamiątkowej i wsparli inicjatywę finansowo.
Cały rok 1983 to dla zespołu okres ciężkiej i wytężonej
pracy, ale było dużo chwil radości i satysfakcji od ludzi, którzy
oklaskiwali ich występy i nie szczędzili pochwał i szczerych
życzeń. W ciągu roku odbyło się łącznie 16 występów na
terenie gminy w tym udział w Festiwalu Piosenki Harcerskiej
w Sierpcu.
Młodzież nie tylko z zapałem i wielkim zaangażowaniem
pracowała nad poszerzeniem repertuaru, ale wspólnie bawiła
się organizując wieczorki i dyskoteki w swoim gronie.
Pracowała społecznie, opiekując się skwerem w centrum
Gozdowa (miejsce, na którym obecnie stoi pomnik papieża
Jana Pawła II). Chłopcy wykonali ławeczkę, dziewczęta
sadziły krzewy i kwiaty.
W roku 1984 odbyło się 11 występów w Gozdowie,
Lelicach, Sudragach i Rościszewie. Swoimi występami
zdobywali życzliwość ludzi. Świadczą o tym wpisy do księgi
pamiątkowej. Po występach otrzymywali listy od wielbicieli i
fanów. To mobilizowało ich i zachęcało do dalszej pracy.
Rok 1985 rozpoczął się dla młodzieży bardzo obiecująco,
organizacja młodzieżowa ZSMP w Płocku zakwalifikowała
nasz zespół i opiekunów na dwutygodniowe zimowisko w
miejscowości Dłoń, woj. leszczyńskie w dniach 28.0110.02.1985 r. Tam zespół występował dla mieszkańców i
personelu dworku, w którym był zakwaterowany.
7 lutego odbył się występ w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Miejskiej Górce woj. leszczyńskie. Ponadto
młodzież zwiedziła Krotoszyn, Rawicz i Wrocław.
W marcu 1985 r. zespół brał udział w Wojewódzkim
Przeglądzie GOK-ów w Sierpcu zorganizowanym przez
Wojewódzki Dom Kultury w Płocku.
1 czerwca nasza młodzież dała piękny występ z okazji VIII
dni Wisły w Wyszogrodzie. Mieliśmy okazję, aby porównać
poziom swojej pracy, gdyż występowaliśmy obok zespołów z
Sierpca, Sannik, Żychlina i Płocka.
W lipcu zespół otrzymał zaproszenie na Centralne
Warsztaty Folklorystyczne w terminie 1-10.08.1985 r.
Byliśmy dumni, że pani dyrektor Wojewódzkiego Domu
Kultury w Płocku doceniła nasz zapał i pracę i dała możliwość
rozwijania się i podnoszenia poziomu naszej pracy
artystycznej. Tam spotkaliśmy się z fachowcami, od których
dużo się nauczyliśmy.

Mariola Kopka: Zespół dużo występował i cieszył się
uznaniem a jednak przestał działać. Jak to się stało,
że zawiesiliście swoją działalność?
Maria Nakielska: W całym roku 1985 odbyło się 11
występów na terenie gminy i na wyjazdach. Zdobyliśmy wiele
cennych doświadczeń, spotkaliśmy na swojej drodze wielu
m ądrych i życzliwych nam ludzi. Tymczasem nie
zauważyliśmy, jak nad naszym zespołem zbierały się w
Gozdowie „czarne chmury”. Nasze sukcesy nie cieszyły
jednak dyrektora GOK-u, który chciał mieć zespół tylko na
potrzeby ośrodka.
Od 1 listopada 1985 r. zespół był zmuszony zawiesić
swoją działalność na pół roku, ponieważ dyrektor zmienił
zamki w drzwiach naszego pomieszczenia, a straż nie
pozwoliła nam ćwiczyć w Domu Strażaka. Odmowa nastąpiła
bez żadnego uzasadnienia.
Wprawdzie po tej przerwie zespół spotykał się jeszcze
kilka razy i 5 kwietnia 1986 r. „Karlik” zawitał do Gozdowa.
Górnicy próbowali nam pomóc, dostaliśmy od nich w
prezencie duży magnetofon „Aria”, który nie był już
wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem.
Po przerwie zespół był już nie ten sam, nie było
entuzjazmu, zaangażowania i dawnego kolektywu. Szkoda,
że ludzie, którzy z racji swojego stanowiska i wykonywanej
pracy mieli obowiązek pomagać młodzieży, skutecznie ją
zniechęcili i rozczarowali.
Mariola Kopka: W tym roku Pan Wójt Dariusz
Kalkowski podjął decyzję o reaktywacji tego zespołu.
Jak Pani myśli, czy pomysł ten spotka się z
zainteresowaniem współczesnej młodzieży, która
żyje w dobie komputerów, internetu i telefonów
komórkowych?
Maria Nakielska: Wówczas młodzież chętnie przychodziła do
zespołu, bo mogła się spotkać i porozmawiać poza szkołą.
Chciała wspólnie przebywać, pracować społecznie i rozwijać
się artystycznie. To dawało jej satysfakcję, a jednocześnie
przyniosło sukces na estradzie.
Teraz rzeczywiście, dzięki tak rozwiniętej technice, dzieci
mają dużo większe możliwości komunikowania się bez
wychodzenia z domu. Tylko ciągłe siedzenie przy komputerze
nie jest pożądane dla rozwoju fizycznego dziecka. Rodzice
powinni szukać nowych form zainteresowań dla swoich
pociech, szczególnie tych angażujących do ruchu.
Trzydzieści lat temu tańczyły w zespole osoby, które teraz
mają swoje dzieci i myślę, że wspominając tamte lata zachęcą
młode pokolenie do takiej formy spędzania wolnego czasu.
Oczywiście nic nie jest możliwe bez ciężkiej i systematycznej
pracy, zaangażowania i wytrwałości oraz odrobiny talentu.
Ponadto musi być osoba, która poprowadzi taką grupę i
będzie chętnie pracowała nie tylko z dziećmi, ale i dla dzieci.
Cieszę się, że została podjęta decyzja o reaktywowaniu
zespołu i obiecuję swoje duchowe wsparcie. Będę
sekundować, aby udało się jak najszybciej zintegrować grupę i
ponownie stworzyć zespół taneczny. Najważniejsze, że coś
się dzieje i jest wsparcie Pana Wójta i lokalnych władz.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Gozdowskiej z 1985 r.

Mariola Kopka: Bardzo dziękuję Pani za rozmowę.
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DZIECI I MŁODZIEŻ ZNÓW ĆWICZĄ
W ZESPOLE
Z inicjatywy Wójta Gminy utworzono zespół ludowy,
który jest kontynuacją istniejącego w latach osiemdziesiątych
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Gozdowskiej.
Dnia 14 listopada 2012 roku odbyło się pierwsze
spotkanie organizacyjne z Panią Jolantą Gutowską –
instruktorem i choreografem tańca ludowego, w którym
uczestniczyły chętne dzieci wraz z rodzicami oraz młodzież
gimnazjalna. Już wtedy można było zauważyć ogromne
zainteresowanie zarówno dzieci i młodzieży, jaki i rodziców.
Wszyscy obecni na spotkaniu wyrazili chęci, aby zajęcia
odbywały się już od następnego dnia.
Zajęcia taneczne w grupie młodszej

Spotkanie organizacyjne

Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych:
młodszej, w której skład wchodzą uczniowie ze szkół
podstawowych z terenu gminy, oraz grupy starszej, którą
tworzy młodzież gimnazjalna.
Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Gozdowie, w każdy czwartek po dwie
godziny. Dla grupy młodszej zajęcia odbywają się w godz. od
15.00 do 17.00, a dla grupy starszej w godz. od 17.00 do
19.00.
Nauka tańca cieszy się ogromnym zainteresowaniem
zwłaszcza wśród młodszej grupy, co wynika z faktu, iż na
zajęcia przychodzi średnio 30 dzieci. Zajęcia te są
nieodpłatne.
Jolanta Lewandowska

PROJEKTY REALIZOWANE W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY GOZDOWO
1) Projekt pt: „DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI – WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACUJNYCH
UCZNIÓW POPRZEZ DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE
KLUCZOWE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH”

Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty
W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie oraz w Szkole Podstawowej w
Ostrowach w okresie od 1 września 2012r. do 30 czerwca 2013r. realizowany jest projekt, w którym
uczestniczy 36 dzieci z klas IV-VI (po 18 uczniów w każdej ze szkół).
Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców poprzez
rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej, przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji,
wsparcie pedagogiczno – psychologiczne dla dziewcząt i chłopców mających trudności w nauce,
kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego oraz realizowanie idei wychowania
poprzez sport.
W ramach projektu uczniowie uczestniczą w bloku zajęć pozalekcyjnych, obejmującym 20 godzin zajęć
miesięcznie w następującym podziale:
- 4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne),
- 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych,
- 4 godziny zajęć z języków obcych,
- 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
- 6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych.
Na realizację projektu każda ze szkół otrzymała środki w wysokości 18.024,00 zł.
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Uczniowie w Centrum Nauki Kopernik

Uczniowie w Centrum Nauki Kopernik

Koordynatorem projektu w Szkole Podstawowej w Gozdowie jest Pani Barbara Gapińska, natomiast w Szkole
Podstawowej w Ostrowach Pani Anna Kwiatkowska. Sposób prowadzenia zajęć, dobór materiałów edukacyjnych i treści
programowych poszczególnych zajęć dostosowany jest do specyficznych potrzeb dzieci, z uwzględnieniem ich braków w
kompetencjach kluczowych i potrzeb. Naboru uczestników projektu dokonali dyrektorzy szkół, w oparciu o zasadę
pierwszeństwa osób z trudnościami edukacyjno – wychowawczymi oraz równości szans dziewcząt i chłopców.
W ramach projektu 21 listopada 2012r. uczniowie szkół wyjechali do Płocka na seans filmowy pt: „Hotel Transylwania”
oraz w Orlen Arenie kibicowali na meczu ligowym piłki ręcznej, gdzie szczypiorniści z Wisły Płock podejmowali Miedź Legnicę.
Dnia 24 listopada 2012r. wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie uczestniczyli w wycieczce do Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie. Zobaczyli tam ponad 450 eksponatów w sześciu tematycznych galeriach, Teatr Robotyczny, w którym
zamiast ludzi występowały roboty, oraz planetarium, gdzie nabyli bogatą wiedzę o kosmosie, gwiazdozbiorach, galaktykach i
planetach. Dzieci w CNK mogły wziąć udział w różnych eksperymentach, np. sprawdzić czy wygodniej leży się na piłkach czy
na gwoździach, zagrać na laserowej harfie, czy w pokoju optycznym poznać własności światła i doświadczyć różnego rodzaju
iluzji optycznych.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu na stronach internetowych Urzędu Gminy w Gozdowie
(www.gozdowo.eu), Szkoły Podstawowej w Gozdowie (www.spgozdowo.prv.pl) i Szkoły Podstawowej w Ostrowach
(www.spostrowy.prv.pl), oraz w Biurze Projektu - Urząd Gminy w Gozdowie, Referat Oświaty (pokój nr 9), tel. 24 276 21 89
2) Projekt pt.: „INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE GOZDOWO”

Gmina Gozdowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty
Od 1 września 2012 roku do 31 sierpnia 2013 roku w trzech Szkołach Podstawowych:
· Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie
· Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach
· Szkoła Podstawowa w Ostrowach
Urząd Gminy w Gozdowie realizuje projekt, w którym uczestniczy 56 uczniów i 50 uczennic klas I-III. Głównym celem projektu
jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci, uwzględniając ich
zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach
edukacyjnych:
zajęcia specjalistyczne dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także zagrożonych ryzykiem
dysleksji;
zajęcia specjalistyczne dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy;
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z zakresu matematyki i przyrody;
zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.
Na realizację tego projektu gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 114.000,00 zł.
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Spotkanie organizacyjne z rodzicami w SP Ostrowy

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej w SP Gozdowo

Rekrutacja uczestników do projektu została przeprowadzona w każdej szkole przez zespół nauczycieli, w oparciu o
diagnozę (tj. obserwację uczniów, analizę ich osiągnięć, opinię pedagoga, informację dostarczoną przez pracowników PPP, a
także rozmowy z uczniami i ich rodzicami oraz wyniki diagnozy przedszkolnej).
Po przeprowadzonej rekrutacji obyło się spotkanie z rodzicami, na którym przedstawiono założenia projektu, zasady
uczestnictwa oraz harmonogram zajęć.
W ramach projektu każda ze szkół została wyposażona w specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz dla Szkół
Podstawowych w Lelicach i Ostrowach zakupiono laptopy i urządzenia wielofunkcyjne, a dla Szkoły Podstawowej w
Gozdowie drabinki do sali gimnastycznej. Łączna wartość doposażenia szkół wyniosła 75.901,00 zł. Dnia 05 października
2012 r. przedstawiciel firmy Remi, od której zakupiono pomoce, Pan Tomasz Kubiś - dyrektor ds. sprzedaży, przeprowadził
szkolenie dla nauczycieli biorących udział w projekcie. Szkolenie dotyczyło wykorzystania pomocy dydaktycznych w różnych
formach, dostosowując do indywidualnych potrzeb ucznia, aby osiągnąć jak najlepsze efekty.

Zajęcia uczniów w SP Lelice

W dniu 23 października 2012 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli
oraz pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu, na temat
zasady równości płci oraz niestereotypowego i równowartościowego
sposobu prowadzenia zajęć, co jest jednym z celów projektu i ma na
uwadze przygotowanie dziewczynek i chłopców do pełnienia ról
społecznych i zawodowych Szkolenie przeprowadziła Pani Katarzyna
Szczawińska – Kamelska - doradca Regionalnego Ośrodka EFS w
Płocku.
Zajęcia odbywają się bezpośrednio po lekcjach, zgodnie z
opracowanym harmonogramem. Dzieci uczą się przede wszystkim
poprzez zabawę, kojarzenie oraz powtarzanie. Na zajęciach
wykorzystywane są zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne,
które dobrze spełniają swoje role oraz bardzo przypadły do gustu
dzieciom.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu na stronach internetowych Urzędu Gminy w Gozdowie
(www.gozdowo.eu), Szkoły Podstawowej w Gozdowie (www.spgozdowo.prv.pl), Szkoły Podstawowej w Lelicach
(www.splelice.pl) i Szkoły Podstawowej w Ostrowach (www.spostrowy.prv.pl), oraz w Biurze Projektu - Urząd Gminy w
Gozdowie, Referat Oświaty (pokój nr 9), tel. 24 276 21 89
Jolanta Lewandowska

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
W GIMNAZJUM
12 października b.r. odbyła się w naszym gimnazjum
uroczystość z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.
Święto to uświetnili swoją obecnością znamienici goście w
osobach: Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium
Oświaty w Warszawie – p. Agnieszki Wierzchowskiej, Wójta
Gminy Gozdowo – p. Dariusza Kalkowskiego,
Przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo – p. Grzegorza
Ratkowskiego, proboszcza parafii Gozdowo – ks. Stanisława
Opolskiego, Kierownika Referatu Oświaty p. Jolanty
Lewandowskiej, a także przedstawiciele Rady Rodziców
Gimnazjum, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.
Nie mogło zabraknąć w tym dniu nauczycieli gimnazjum
oraz uczniów, którzy przygotowali dla swoich pań i panów
specjalny program artystyczny.
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Agnieszka Wierzchowska - Dyrektor Delegatury w Płocku
Kuratorium Oświaty w Warszawie

S³owo Gozdowa Nr 4/2012 (51)

OŚWIATA

Podziękowanie za wieloletni staż pracy p. Marii Heyer

Wszystkich zebranych powitał dyrektor gimnazjum
Krzysztof Jóźwiak, składając życzenia pracownikom oświaty
z okazji ich święta.
Następnie głos zabrała Dyrektor Delegatury w Płocku
p. Agnieszka. Wierzchowska, która skierowała kilka miłych
zdań pod adresem pedagogów a także wręczyła upominek z
okazji otwarcia boiska wielofunkcyjnego w Gozdowie,
mającego miejsce 4-go października 2012r.
Do życzeń przyłączył się również Wójt Gminy Gozdowo

JESTEM SOBIE PRZEDSZKOLACZEK
NIE GRYMASZĘ I NIE PŁACZĘ

p. Dariusz Kalkowski, który za szczególne osiągnięcia wręczył
nagrody nauczycielom: p. Katarzynie Chlebowskiej,
p.Piotrowi Lemanowiczowi i p. Michałowi Jankowskiemu.
Dyrektor Gimnazjum w Gozdowie Krzysztof Jóźwiak
także uhonorował nagrodą Dyrektora grupę pedagogów z
naszej szkoły. Otrzymali ją: p. Maria Kaczorowska, p. Zofia
Miller, p. Anna Dąbrowska, p. Bogumiła Żórawska,
p. Małgorzata Jagodzińska, p. Alicja Cześnik, p. Iwona
Retajczyk.
Nagrodzeni w tym roku szkolnym pracownicy
administracji i obsługi to: p. Jadwiga Czachorowska,
p. Mariola Szczypecka, p. Anna Kozyra, p. Andrzej
Dobrowolski p. Anna Śmigielska, p. Anna Jarczewska
Święto Komisji Edukacji Narodowej było również okazją
do pożegnania odchodzącej na emeryturę nauczycielki
historii, wicedyrektora gimnazjum – p. Marii Heyer.
Zwieńczeniem piątkowej uroczystości był występ
młodzieży gimnazjum, która wierszem i piosenką dziękowała
nauczycielom za ich trud wkładany w naukę i wychowanie
dziewcząt i chłopców. Nie zabrakło pięknych, czerwonych róż
dla wszystkich pracowników oświaty od przedstawicieli
Samorządu Uczniowskiego.
Ten dzień był prawdziwym świętem szkoły i wszystkich,
którzy związali z nią swoje życie na długie lata.
Małgorzata Jagodzińska

Małe formy teatralne

Od 1 stycznia 2011r. w Publicznym Przedszkolu w Gozdowie
realizowany jest projekt pn: „Wszystkie dzieci nasze są”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie
uczestniczy 30 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy
Gozdowo.
Spotkanie z policjantem

Nasze Przedszkole kolejny raz odwiedził teatrzyk - (Studio
małych Form teatralnych scenografii i reżyserii Art-Re z
Krakowa). Aktorzy zaprezentowali bajkę pt. „Złota Rybka”.
Ta żartobliwa i pouczająca historia o znaczeniu uczciwości i
szacunku, przestroga przed zachłannością. Dzieci miały
możliwość wspólnej zabawy i współtworzenia spektaklu
razem z aktorami. Doskonałe przedstawienie z odrobiną
humoru. Przedszkolaki znów czekają na kolejną wspaniałą
bajkę. Dziękujemy!

We wrześniu do naszego przedszkola przyszli wyjątkowi
goście. Przyszedł do nas pan ze Straży Gminnej oraz pan
Policjant z Komisariatu w Gozdowie. Pokazali film o
bezpieczeństwie, o tym jak się zachowywać na drodze, w
samochodzie, czego nie wolno robić na ulicy, w aucie. Było
to bardzo interesujące i pouczające spotkanie. Na koniec
dostaliśmy upominki związane oczywiście z
bezpieczeństwem.
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Dzień chłopaka
To był wyjątkowy dzień, który obchodziliśmy 28 września
2012r. Od samego rana mieliśmy same niespodzianki ,
najpierw zaczęło się od słodkości (pyszne ciasta), potem
mieliśmy odlotową dyskotekę z naszymi paniami. Wszyscy
razem się bawiliśmy i tańczyliśmy. Takie dyskoteki
moglibyśmy mieć codziennie. Na koniec dnia otrzymaliśmy
przecudowne samochodziki. Wszystkim bardzo dziękujemy
za tak wyjątkowy dzień.
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OŚWIATA / SPRAWY OBYWATELSKIE
Wyjazd do teatru

Pasowanie na Przedszkolaka. W uroczystości brali udział
zaproszeni goście, rodzice oraz pani dyrektor. Uroczystość
rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia krótkiej
części artystycznej, w której na samym początku przestawiły
piękne tańce grupy „O”, a następnie maluszki pokazały, co
potrafią, a więc piosenki, wierszyki i taniec.

09.10.2012r Przedszkolaki pod opieką pań wychowawczyń
pojechały do teatru w Płocku na przedstawienie pt. „
Przygody Koziołka Matołka”. Spektaklowi towarzyszył
śmiech i żywa reakcja publiczności na kolejne przygody
głównego bohatera. Bajka wypełniona była ciepłym i
pogodnym humorem, a słynne rymowanki gwarantowały
dobrą i pouczającą zabawę. Sądząc po reakcjach dzieci, nasz
wyjazd do teatru można uznać za bardzo udany.

Po części artystycznej pani dyrektor Agnieszka Olszewska
dokonała uroczystego pasowania symbolicznym ołówkiem
każdego dziecka na przedszkolaka. Dzieci obiecały: zgodnie
bawić się w przedszkolu, słuchać pani, pomagać kolegom i
być przede wszystkim dzielnym przedszkolakiem. Na
pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak
otrzymał dyplom pasowania oraz słodki upominek. Na
zakończenie uroczystości przedszkolaki zatańczyły taniec
Pasodoble. Wszystkim podobała się zabawa, choć w
niejednym oku mam pojawiły się łzy wzruszenia. Uroczystość
była świetną okazją do poznania umiejętności i talentów
dzieci.
Mikołajki

Pasowanie na przedszkolaka

Pasowanie na przedszkolaka to uroczystość, która na stałe
zagościła w Naszym Przedszkolu, bowiem jest ona
szczególnie ważna dla nowo przyjętych dzieci.
Dzień 30 listopada 2012r. pozostanie na długo w pamięci
naszych maluchów z Przedszkola i ich rodziców. Tego
właśnie dnia odbyła się przedszkolna uroczystość –

Od rana, 6 grudnia, panowało wielkie poruszenie.
Przedszkolaki nie mogły się doczekać wizyty Świętego
Mikołaja. No i wreszcie jest!!! Przybył do Przedszkolaków z
Publicznego Przedszkola w Gozdowie, a wraz z nim ogromne
worki z prezentami. Każdy przedszkolak otrzymał tego dnia
słodki upominek oraz prezent. Na koniec wizyty wszyscy
zaśpiewali piosenkę o Mikołaju i podziękowali za wizytę oraz
zaprosili Mikołaja do Przedszkola na następny Rok.
Zofia Michałek

KIEROWNIK SPRAW OBYWATELSKICH INFORMUJE I PRZYPOMINA
DEMOGRAFIA
Według danych ze zbiorów meldunkowych w
naszej gminie na dzień 14.12.2012r. zameldowanych na
pobyt stały i czasowy jest 6156 osób.
Liczba ludności na dzień 14.12.2012 r.

3 028
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3 028

6 056

49

51

100

3 077

3 079

6 156

Zdarzenia w ewidencji ludności w gminie Gozdowo w 2012
roku.

61
64
64
44
161
412
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UWAGA!
W dni wolne od pracy w sprawach dotyczących aktu zgonu proszę kontaktować się z Kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego, p. Marią Elżbietą Chylińską, zam. Gozdowo, ul. Osiedlowa 12, tel. 24 276 22 58.
NOWA STRONA INTERNETOWA GZGK W GOZDOWIE
Szanowni Mieszkańcy!
Oddajemy do Państwa użytku stronę internetową Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie www.gozdowo.info, tym
razem w nowej formule. Modernizując stronę internetową zmieniono szatę graficzną oraz dodano nowe funkcjonalności.
Najważniejszym celem, który zdecydował o kontynuowaniu prowadzenia strony internetowej, jest dzielenie się informacjami z Klientami
zakładu ale również wykorzystanie możliwości komunikacji elektronicznej jako narzędzia do wymiany uwag, doświadczeń i spostrzeżeń.
Strona nasza zawiera najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania Zakładu, które umożliwią Państwu lepszą komunikację ze
służbami odpowiedzialnymi za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków, utrzymanie porządku w miejscach publicznych czy
zimowego utrzymania dróg.
Opublikowana zawartość witryny pozwoli drogą elektroniczną na uzyskanie aktualnych informacji dotyczących: danych teleadresowych,
możliwość podania odczytu wodomierza przez internet za pomocą aktywnego formularza, zgłoszenia utrudnień związanych z zimowym
utrzymaniem dróg i wiele innych.
Na stronie internetowej publikować będziemy aktualne badania wody w sieciach wodociągowych, podawać będziemy terminy zbiórki
segregowanych nieczystości i wiele innych informacji, które pozwolą Państwu przebrnąć przez skomplikowane procedury (np. budowy
przyłącza wodociągowego, instalacji dodatkowego wodomierza) czy pobrać ze strony internetowej niezbędne druki.

Strona internetowa www.gozdowo.info Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie jest w trakcie modernizacji.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie. Prosimy o opinie i sugestie, które pozwolą zamieszczać te
informacje, które uznacie Państwo za ważne i które winny być publikowane na stronie.
Mam nadzieję, że powyższa strona internetowa w znaczny sposób wpłynie na poprawę jakości świadczonych przez nas usług, ułatwi
kontakt z nami oraz pozwoli Państwu załatwić wiele spraw, ograniczając czas ich realizacji do niezbędnego minimum.
Kierownik GZGK w Gozdowie
Dariusz Lazarowski

„Rozłąka jest naszym losem,
Spotkanie naszą nadzieją…”
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, życzliwości i
współczucia, wzięli udział we mszy św. i ceremonii pogrzebowej odprowadzając na miejsce wiecznego spoczynku
śp. Wiesława Wróblewskiego
Księdzu kanonikowi Stanisławowi Opolskiemu, Wójtowi Gminy Gozdowo Dariuszowi Kalkowskiemu, Przewodniczącemu
Rady Gminy Gozdowo Grzegorzowi Ratkowskiemu, Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP w Gozdowie, Rodzinie,
Sąsiadom, Znajomym za modlitwę, złożone kwiaty i wieńce, wyrazy wdzięczności i podziękowania składa
żona i córka z rodziną.
Całej Rodzinie i Najbliższym
szczere wyrazy współczucia i kondolencje
z powodu śmierci
śp. ZENONA SŁOWIKOWSKIEGO
wieloletniego lekarza pracującego w Gozdowie
składają
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzędu
oraz Przewodniczący Rady Gminy Gozdowo z Radnymi
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Projekt „NASZE GRANIE CISZĘ ŁAMIE!” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkich miłośników muzyki
Ochotnicza Straż Pożarna w Gozdowie oraz Gmina Gozdowo realizatorzy projektu „NASZE GRANIE CISZĘ ŁAMIE!”
serdecznie zapraszają
na

KONCERT NOWOROCZNY
przy akompaniamencie
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
6 stycznia 2013 roku /niedziela/ godzina 15.00
Hala Sportowa Publicznego Gimnazjum w Gozdowie
ul. Krystyna Gozdawy 21

WSTĘP WOLNY

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
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WÓJT GMINY INFORMUJE
UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2012/2013

I.

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.

II.

!·

drogi powiatowe: Piaski-Gozdowo (Kuniewo-Ostrowy-Kurowo-Kurówko-Antoniewo-Gozdowo, Lelice-Majki-Słupia
(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-BronoszewiceRycharcice-Kędzierzyn), Płock-Zągoty-Bonisław, Mochowo-Rempin-Gozdowo, Gozdowo-GolejewoProboszczewice, Lelice-Reczewo-Gołocin, Lelice-Rogienice-Krajewice
Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
ul. Kościuszki 1a, 09-200 Sierpc, tel. (024) 275 21 13, (024) 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

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.

Odpady można dostarczać w każdy wtorek w godz. 800 – 1200
Wykaz odbieranych odpadów:
11 5 5 5 5 5 5 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
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ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON

Istnieje możliwość bezpłatnego oddania zużytych opon osobowych, dostawczych i ciężarowych, a także
rolniczych opon diagonalnych.
Opony należy dostarczyć we własnym zakresie na plac Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, ul.
00
00
K. Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo, w każdy wtorek od 8 do 12 .
W celu pozostawienia opon należy się zgłosić do biura GZGK, aby pracownicy mogli dokonać sprawdzenia stanu
czystości przekazywanych opon i wskazać miejsce ich składowania. Opony muszą być czyste, bez zanieczyszczeń typu
piasek, ziemia, itp. oraz bez felg.
Odbiór opon zostanie zorganizowany przez Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. Odebrane opony
zostaną odtransportowane do punktów odzysku i recyklingu.

IV.

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 składowanych na składowiskach,
ponieważ butelki pozbawione nakrętek można łatwo zgniatać, dzięki czemu zmniejsza się ich objętość. Jeśli tego nie zrobimy,
zakorkowana butelka trafi na składowisko odpadów, zajmując tym samym dużo cennej przestrzeni.
Firmy recyklingowe zebrane zakrętki przerabiają na surowiec wtórny (plastikowy
granulat), który następnie jest przetwarzany przez producenta na nowe zakrętki, opakowania,
rury PCV czy obudowy komputerów.
Zachęcamy wszystkie osoby, które chcą pomóc, aby przekazywały zgromadzone
nakrętki do punktów zbiórki, które zostały wyznaczone:
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.

V.

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. W okresie świątecznym zbiórka będzie
przeprowadzona zgodnie z poniższym harmonogramem. W wyznaczonym dniu zapełnione worki należy wystawić przed
posesję najpóźniej do godz. 8.00. Wystawić należy tylko zapełnione worki.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI:
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VI.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w
zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w
których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r. Nr 8, poz. 31), obowiązuje nowy wzór
Informacji o wyrobach zawierających azbest, który wymaga m.in. uwzględnienia danych dot. numeru działki ewidencyjnej i
numeru obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
W związku z tym proszę mieszkańców, którzy posiadają budynki pokryte eternitem (a w styczniu 2012r. nie składali
informacji wg. nowego wzoru) o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Gozdowie (pokój nr 14) w terminie do dnia 31 stycznia
2013r. w celu wypełnienia niezbędnej Informacji.
Proszę nie mierzyć ilości eternitu znajdującej się na nieruchomości, gdyż Gmina posiada już powyższe dane.
Bliższych informacji udziela: Beata Kaczorowska, tel 24 276-21-12.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia
wszystkim członkom Polskiego Stronnictwa Ludowego,
sympatykom i Mieszkańcom Gminy Gozdowo
rodzinnej atmosfery przy świątecznym stole
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2013
życzy
Prezes – Marek Witkowski z Zarządem Gminnym PSL w Gozdowie

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia
Wszystkim naszym podopiecznym, działaczom, wychowawcom,
wolontariuszom pracującym w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych
oraz Mieszkańcom Gminy Gozdowo.
Niech Te Święta będą dla Państwa najpiękniejszą radością
i satysfakcją pracy dla dzieci oraz rodzin potrzebujących Was każdego dnia.
Na nadchodzący Nowy 2013 Rok życzymy Wszystkim dużo zdrowia i realizacji osobistych zamierzeń.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło im. Marcina Kacprzaka w Lelicach
Jednocześnie pragniemy poinformować, że każdy z Państwa może zostać naszym sponsorem poprzez odpis 1%
podatku za 2012r. Kwotę należy przekazać na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego
Oddziału Wojewódzkiego nr KRS 0000134684, nr konta 46 1240 6175 1111 0000 4564 4555
z dopiskiem TPD Płock „TERAPIA”.
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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 – 11:00
Środa
8:00 – 11:00
11:00 – 13:00 szczepienia
Czwartek
10:25 – 18:00 szkoły
12:00 – 18:00
Piątek
8:00 – 11:00
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. Wiktor Tołubiński – lekarz psychiatra
Piątek – raz 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
Pobieranie krwi (Poniedziałek, środa, piątek) 7:30 – 9:00
Wydawanie wyników w godzinach pracy ośrodka
Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy lekarzy.

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
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 – 11:00
Środa
8:00 – 11:00
Czwartek
11:00 – 13:00
13:00 – 15:00 wizyty domowe

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

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

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

STRAŻ GMINNA
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Kierownik - Dariusz Lazarowski
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@gozdowo.info
strona internetowa: www.gozdowo.info
Kontakt w przypadku awarii sieci wodociągowej:
Gozdowo – Kazimierz Różański, kom. 728 805 815
Lelice – Lech Kalinowski, kom. 728 805 810
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Komendant - Elżbieta Broniszewska
Adres: ul. Krystyna Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo
tel. (24) 276 20 27
Dni i godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek

7:30 – 15:30

Dni i godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek - Piątek
9:00 – 12:30
OSP
Gozdowo – Sławomir Zarembski, kom. 607 951 712
Lelice – Stanisław Śmigielski dom. (24) 276 15 20
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Z błyskiem flesza...

Uroczyste otwarcie nowego boiska wielofunkcyjnego w Gozdowie

Wręczenie stypendiów Wójta Gminy Gozdowo

Wieczorek poetycki w Lelicach
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Z błyskiem flesza...

Gminne Obchody 94. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Bonisławiu
" 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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