
WIEŚCI
GMINNE
www.bielsk.pl Pismo Urzędu Gminy Bielsk

Nr 22 (3)/2012

W tym wydaniu między innymi:

Polska BiegaXIII Dni Bielska

           W dniu 19 maja 2012 roku w Bielsku 
odbyły się V jubileuszowe biegi przełajowe 
w ramach ogólnopolskiej akcji... str. 4

          W tym roku już po raz XIII, 23 i 24 czerwca 
2012r. obchodzone były Dni Bielska, które 
tradycyjnie połączone zostały z odpustem... str 2

XVI Piknik Dzieci Ziemi

      20 kwietnia 2012 roku w Szkole Pod-
stawowej im. M. Konopnickiej w Leszczynie 
Szlacheckim odbył się po raz XVI Piknik...str. 5

Powitanie lata 2012

              Powitanie tegorocznego lata z eme-
rytami i rencistami odbyło się 26 maja 
w piękne sobotnie popołudnie na terenie... str. 7



2 WIEŚCI GMINNE Nr 22(3)/2012

XIII Dni Bielska

              W tym roku już po raz XIII, 23 i 24 
czerwca 2012r. obchodzone były Dni Bielska, 
które tradycyjnie połączone zostały z odpustem 
w Parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela w Bielsku. 
Mimo, że przesądni mogli uważać je za pechowe, 
to jak zwykle wszystko zakończyło się sukcesem, 
a pogoda wcześniej zamówiona dotarła na czas. 
W sobotę, od wczesnych godzin poran-
nych, fani piłki nożnej mogli kibicować druży-
nom uczestniczącym w turnieju piłki nożnej 
drużyn niezrzeszonych.  W rozgrywkach zor-
ganizowanych przez LKS Zryw Bielsk wzięła 
udział rekordowa liczba 14 drużyn, w których 
łącznie wystąpiło 129 zawodników. Zwycięz-
cami turnieju została drużyna Młode Orły ZKS 
Ciachcin, II miejsce zajął zespół OLD-Boys 
Bielsk, a trzecie Start Kleniewo.   

Zwycięzcy turnieju - drużyna Młodych Orłów

Występy najmłodszych

             W niedzielę, wczesnym rankiem przepro-
wadzone zostały w Bielsku spławikowe zawody 
wędkarskie w kategorii seniorów i juniorów 
o Puchar Wójta Gminy Bielsk zorganizowane
przez NTW „ROBINSON”. Zwycięzcą zawodów 
wędkarskich w kategorii seniorów został Krzysztof 
Brzeski  II miejsce zajął Jerzy Kalinowski, 
a trzecie Arkadiusz Marcinkowski, w kategorii 
juniorów zwyciężył Kamil Adamski II miejsce 
zajął Daniel Janiszewski, a trzecie Damian Rybicki. 
Najlepszym nagrody wręczył Wójt Gminy Bielsk 
Józef Jerzy Rozkosz.  W południe odprawiona 
została Msza Święta, po której  na placu przed 
GOK w Bielsku Wójt Gminy Józef Jerzy Rozkosz 
oficjalnie rozpoczął obchody XIII Dni Bielska, 
jak również powitał zaproszonych gości. Następnie
Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy Piotr 
Rajmund Sieradzki  odznaczyli  medalem
„Zasłużony dla Gminy Bielsk” Panią Wandę 
Mariannę Kisielewską, Księdza Henryka 
Malińskiego i Pana Franciszka Wojciecha 
Kopczyńskiego.  Wszystkie wyróżnione osoby 
odznaczone zostały za zasługi na rzecz społe-
czeństwa gminy Bielsk. Po odznaczeniach głos 
zabrali zaproszeni goście Poseł RP  Piotr 
Zgorzelski, Starosta Płocki Michał Boszko, 
Przewodniczący Rady Powiatu Adam Sierocki 
oraz  Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkow-
skiego Michał Twardy. Część artystyczną dru-
giego dnia rozpoczęła wspaniałym koncertem 
Orkiestra Wojskowa z Siedlec, której kapel-
 

Królem strzelców został Damian Pomorski, 
a najlepszym bramkarzem wybrano Alana 
Kowalczyka. Najlepszym drużynom oraz 
zawodnikom puchary, statuetki i dyplomy wrę-
czyli Wójt Józef Jerzy Rozkosz, Sekretarz 
Krystyna Chyba oraz Radny Wiesław Linowski.
         Po zakończeniu rywalizacji sportowej, 
rozpoczęły się uroczystości na placu przed 
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku, gdzie 
swój dorobek artystyczny przedstawiły szkoły                         
i przedszkola wyróżnione w Gminnym Przeg-
lądzie Działalności Artystycznej „Dni Kultury 
2012”. Na zakończenie pierwszego dnia odbyła 
się zabawa taneczna. 
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Następnie jak zawsze z bardzo dobrej strony na
scenie zaprezentowała się nasza rodzima Orkiestra 
Dęta OSP w Bielsku, której kapelmistrzem jest 
Pan Jan Wojtas.  Kolejną atrakcją były  
występy zespołów  działających przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Bielsku. Uroczystościom 
towarzyszyły także wystawy prac malarskich
lokalnych twórców z terenu gminy Bielsk. 
Gwiazdą tegorocznych Dni Bielska był Zespół
 „Cygańskie Gwiazdy” Don Vasyl, który porywał 
uczestników do tańca w cygańskich rytmach. 

 
 

Na zabawie tanecznej przy bardzo rytmicznej 
muzyce bawił wszystkich Zespół HELIOS. 
Podczas imprezy podawana była dla mieszkańców
darmowa pyszna grochówka, a odpłatnie można 
było zjeść pyszne przekąski z grilla oraz napić 
się zimnego piwa. Bardzo gorące podziękowania 
należą się organizatorom i sponsorom XIII Dni 
Bielska, bez których nie byłoby tak licznych 
atrakcji i świetnej zabawy. Serdecznie wszystkim 
dziękujemy i  zapraszamy za rok !!!  

Koncert Orkiestry Wojskowej z Siedlec

Występ “Cygańskich Gwiazd”

Opracował: Mariusz Piechowski

mistrzem jest porucznik Dariusz Kaczmarski, 
prezentując muzykę patriotyczną, poważną
i rozrywkową. Występ udało się zorganizować 
dzięki pomocy Komendanta WKU w Płocku 
ppłk Eugeniusza Nowaka. 

Można również było obejrzeć na placu wystawę 
sprzętu wojskowego, który wykorzystywany 
był w trakcie misji Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego w Iraku i w Afganistanie.

Pokaz sprzętu wojskowego

Zawody strażackie w Zągotach
       W dniu 30.06.2012 roku odbyły się Gmin-
ne Zawody Sportowo – Pożarnicze w miejsco-
wości Zągoty. Wzięło w nich udział 6 drużyn 
dorosłych męskich, 3 drużyny młodzieżowe 
chłopców i 1 drużyna młodzieżowa dziewcząt. 
Klasyfikacja końcowa przedstawiała się nastę-
pująco: w kategorii młodzieżowej dziewcząt 
1 miejsce Tłubice – 149 punktów, następnie 
w kategorii młodzieżowej chłopców na 1 miejscu 
Zągoty  - l104 punktów, 2 miejsce Goślice - 
118 punktów, 3 miejsce -122 punkty Tłubice. 
W kategorii drużyn dorosłych męskich na 
1 miejscu Gilino – 119 punktów, 2 miejsce -
128 punktów Zągoty, 3 miejsce – 140 punktów 
Goślice, 4 miejsce –  Słubice i 142 punktów,
 

na 5 miejscu Ciachcin - 144 punktów, a 6 miejsce 
i 149 punktów Niszczyce. Zawody odbyły się 
w miłej i sportowej atmosferze, nagrody wręczył 
Wójt Gminy Bielsk Józef Jerzy Rozkosz. 
Wszystkim drużynom gratulujemy.

Opracował: Mariusz Piechowski

Zawody strażackie - Zągoty
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Polska biega Bielsk 2012

            W dniu 19 maja 2012 roku w Bielsku 
odbyły się V jubileuszowe biegi przełajowe 
w ramach ogólnopolskiej akcji "POLSKA 
BIEGA" pod hasłem "Biegniesz, zachowasz 
trzeźwość i zdrowie”.

Uczestnicy biegu

         W biegu uczestniczyła rekordowa ilość 
osób 268. W poszczególnych kategoriach zwy-
ciężyli: I bieg - przedszkolaków dystans 120 
metrów - Wszyscy uczestnicy zdobyli pierwsze
miejsca, II bieg - szkoła podstawowa klasy 
1-3 dystans 600 metrów - Dziewczęta I miejsce 
Alicja Gradomska SP w Bielsku, II miejsce 
Alicja Woźniak SP w Bielsku, III miejsce 
Wiktoria Ziemińska SP w Zągotach, Chłopcy
I miejsce Mateusz Rudnik SP w Zągotach
II miejsce Jakub Gumiński SP w Ciachcinie
III miejsce Seweryn Dymek SP w Bielsku
III bieg szkoła podstawowa klasy 4-6 dystans
770 metrów, Dziewczęta I miejsce Luiza 
Krzemińska SP w Ciachcinie, II miejsce Kata-
rzyna Wojciechowska SP w Bielsku III miejsce 
Kinga Chabowska SP w Bielsku Chłopcy
I miejsce Tomasz Pomorski SP w Bielsku
II miejsce Sebastian Skomórski SP w Ciachcinie
III miejsce Wiktor Oziębło SP w Śmiłowie
IV bieg młodzież gimnazjalna dystans 1200 
metrów, Dziewczęta I miejsce Paulina Maj 
Gimnazjum w Bielsku, II miejsce Inga Szcza-
wińska Gimnazjum w Ciachcinie, III miejsce 

Justyna Maj Gimnazjum w Bielsku. Chłopcy
I miejsce Sebastian Gołębiewski Gimnazjum 
w Ciachcinie, II miejsce Damian Gapiński Gim-
nazjum w Bielsku, III miejsce Kamil Koperski
Gimnazjum w Bielsku, V bieg Dorośli do 35 
lat dystans 2800 metrów - Kobiety - I miejsce 
Jolanta Majewska Jaroszewo Biskupie, II miej-
sce Wioletta Aranowska Bielsk, Mężczyźni
I miejsce Przemysław Obara Goślice, II miejsce 
Kamil Majcher Bielsk, III miejsce Marcin Krysiak 
Płock

Zwycięzcy na podium

VI bieg Dorośli powyżej 35 lat dystans 2800 
metrów - Kobiety, I miejsce Anita Wojciechowska
Bielsk, II miejsce Sylwia Muraszewska Bielsk
Mężczyźni - I miejsce Krzysztof Kwasiborski 
Bielsk, II miejsce Andrzej Bielecki Bonisław
I I I  m i e j s c e  Wi e s ł a w  L i n o w s k i  B i e l s k .
          Duże podziękowania należą się dla Organiza-
torów Biegu: Wójta Gminy Bielsk Józefa Jerzego 
Rozkosza, Urzędu Gminy Bielsk, LKS Zryw Bielsk, 
Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku, OSP Bielsk 
oraz OSP Gilino a także dla Sponsorów: Rewo-Pasz 
Bielsk, Piekarni Albrechczyńscy,  Peklimar Umienino,  
M-Stal Krzysztof Zieliński, Marko-Trans Grzegorz 
Markowski, Promyk Zbigniew Sadowski, Pek-
Mont Tadeusz Peciakowski, Agro-Chem Bogusław 
Jankowski, N & N Nadratowscy, Art-Rol Roman 
Więczkowski, Piekarni Grahamka.

Opracował: Mariusz Piechowski
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XVI PIknIk DZIECI ZIEmI

Leszczyn Szlachecki

            20 kwietnia 2012 roku w Szkole Pod-
stawowej im. M. Konopnickiej w Leszczynie 
Szlacheckim odbył się po raz XVI Piknik Dzieci
Ziemi. Drużyny ze  szkół gminy Bielsk oraz 
z zaprzyjaźnionych placówek  tj. Zespołu 
Szkół Specjalnych i DPS w Goślicach.

Uczestnicy pikniku

          Z uśmiechem na ustach i słodkim pro-
wiantem  ofiarowanym przez Koło Łowieckie
„Kniaź” pokonywali  trasę z Leszczyna przez 
Józinek, Trębin do szkoły w Leszczynie. Pogo-
da dopisała,  z każdą godziną było coraz sło-
neczniej i cieplej. Uczestnicy w trakcie rajdu 
rozwiązywali test „Moja mała Ojczyzna”, 
dotyczący gminy Bielsk.  Rozpoznawali obiekty 
na zdjęciach, podawali ich nazwy i lokalizację, 
wymieniali  pomniki przyrody znajdujące się 
na terenie naszej gminy, wskazywali jej herb. 
Pierwsze miejsce zajęła SP w Zągotach, drugie
SP w Ciachcinie i trzecie miejsce SP w Zagrobie.
         Wszystkie drużyny otrzymały statuetki 
w kształcie jabłek - puchary ufundowane przez 
Wójta Gminy Bielsk p. Józefa Jerzego Rozkosza, 
który osobiście je wręczył. Statuetki- jabłka  
symbolizują ekologię, promują zdrowe, polskie 
owoce, będące źródłem wielu cennych witamin.
Poza tym zostały ogłoszone wyniki konkursu 
plastycznego „Piewca Mazowsza” i wręczone 
nagrody- przybory niezbędne w pracy młodych
artystów. 

Konkurs polegał na interpretacji plastycznej 
wierszy Władysława Broniewskiego: „Przebiśnieg” 
w kl.I-III i „Najbliższa ojczyzna” w kl. IV-VI.
           Odbyło się też wspólne ognisko na boisku 
szkolnym. Kiełbaski i pieczywo podarował 
przyjaciel szkoły p. Wiesław Woźniak.

Wójt Gminy Bielsk Józef Jerzy Rozkosz wręcza statuetki - jabłka

Wspólne ognisko uczestników pikniku 

Opracowano: Szkoła Podstawowa 
im. M. Konopnickiej w Leszczynie Szlacheckim
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"Obiecuję Być Dobrym Zuchem"

BIELsK

           W piątek 11 maja 2012 roku zuchy z gro-
mady zuchowej "Muchomorki" działającej przy 
Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego 
w Bielsku, prowadzonej przez druhnę Dorotę 
Latkowską i druhnę Monikę Wereszyńską 
złożyły Obietnicę Zuchową, którą odebrał 
zastępca Komendanta Hufca ZHP "Mazowsze" 
Maciej Koziński. 

         Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt 
Gminy Bielsk Józef Jerzy Rozkosz,  Pani 
Sekretarz Gminy Bielsk Krystyna Chyba, 
Pani Dyrektor Maria Kluge, Pani Wicedyrektor 
Aldona Olejniczak, zastępca Komendanta Hufca 
ZHP Mazowsze Płock Maciej Koziński oraz
rodzice zuchów . 

Goście spotkania zuchowego

Spotkanie zuchów

           W czasie przynależności zucha do gro-
mady, odbywa się proces wychowawczy, 
w którym kształtuje się młody charakter. Buduje 
się hierarchię celów i wartości, które pozwolą 
świadomie wybrać dobro, przyjąć odpowiedzial-
ność za siebie, za innych, za swoje decyzje.
Obietnica Zuchowa to pierwszy próg, który 
dziecko pokonuje, aby zostać zuchem.
Zbiórka ta miała uroczysty charakter, niepowta-
rzalny klimat, ale również była podsumowaniem 
dotychczasowej zabawy. Uroczystość składała 
się z trzech części. Pierwsza z nich to próby, 
w których każde dziecko miało szansę pokazania 
innym i udowodnienia sobie, że w pełni zasługuje 
na miano zucha. Druga część to obrzęd złożenia 
Obietnicy Zuchowej, którą odebrał Komendant 
Maciej Koziński. Zuchy złożyły Obietnicę na 
Znaczek Zuchowy- symbol wszystkich zuchów 
oraz Totem gromady. Z powagą wypowiadały 
słowa" Obiecuję być dobrym zuchem i zawsze 
przestrzegać prawa zucha." Po złożonej obietnicy 
dzieci stały się członkami ZHP. Komendant  
wręczył zuchom znaczki zuchowe. Trzecia część
to moment aprobaty przez dorosłych, tych któ-
rych dzieci najbardziej kochają i szanują tych, 
którym ich umiejętności przynoszą radość, a więc 
spotkanie z bliskimi przy wspólnej zabawie 
i poczęstunku. Na zakończenie w kręgu nastąpiło 
obrzędowe zakończenie zbiórki i pożegnaliśmy 
się obrzędowym puszczeniem iskierki .
Ten dzień na długo pozostanie w pamięci małych 
zuchów.

Opracowały: Dorota Latkowska i Monika Wereszyńska

Spotkanie zuchów
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   AOAAAApracowała : Magdalena Woja AOAAAApracowała : Magdalena Woja

  AOAAAApracowała : Magdalena Woja

Piknik emerytów
i rencistów w Sierpcu

Powitanie 

lata 2012

         Powitanie tegorocznego lata z emerytami
i rencistami odbyło się 26 maja w piękne 
sobotnie popołudnie na terenie wspaniałego, 
otoczonego zielenią skansenu sierpeckiego. 
Wszyscy przybyli tu licznie, aby zaznać relaksu
i zabawy. 

Występ zespołu ludowego

          Piknik został objęty patronatem posła na 
sejm RP Piotra Zgorzelskiego, Marszałka Adama 
Struzika, Starosty płockiego Michała Boszko oraz 
Zarządu Okręgowego w Płocku Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Na pikniku 
obecni byli również Wójt Gminy Bielsk Józef 
Jerzy Rozkosz, Sekretarz Gminy Krystyna 
Chyba, Przewodniczący Rady Gminy Piotr 
Rajmund Sieradzki oraz Radni Gminy Bielsk.

Zaproszeni goście

           Takie warunki z pewnością sprzyjają 
dobremu humorowi, zacieśnianiu starych znajo-
mości i nawiązywaniu nowych. Wszyscy będą 
mile wspominać to spotkanie i czekać do przysz-
łego roku, aby ponownie w tak sympatyczny 
sposób powitać lato!

Opracował: Mariusz Piechowski

Zabawa taneczna uczestników pikniku

Uczestnicy pikniku podczas zabawy

       Spotkaniu towarzyszyła piękna pogoda
i wspaniała atmosfera. Czas umilała orkiestra 
grająca skoczne melodie a tańce na świeżym 
powietrzu sprawiły wiele radości i przyjem-
ności uczestnikom pikniku. Nie zabrakło oczy-
wiście pysznego jedzenia z grilla oraz napojów 
chłodzących.
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Piknik majowy Goślice

             Dnia 19 maja 2012 roku w Goślicach 
odbył się „Piknik majowy”, którego organiza-
torem była Ochotnicza Straż Pożarna Goślice. 
Piknik obfitował w wiele atrakcji. 

            Dla dzieci przygotowano zjeżdzalnię 
i trampolinę. Był grill, napoje i lody oraz ciasto 
własnego wypieku druhen OSP. Dużym 
zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyła 
się obecność na pikniku grupy AGP Płock,

            Uczestnicy pikniku bawili się przy dźwię-
kach muzyki zespołu „Notabene” z Jaroszewa.
        Wspólnie spędzony czas nie jest czasem
straconym. Na pewno nie będzie to jedyny
„Piknik majowy” przy OSP w Goślicach. 
Stał się on już historią zapisaną na stronach kroniki.

Uczestnicy pikniku

Zabawa taneczna podczas pikniku

 
którzy przedstawiali  swoje umiejętności poru-
szania w terenie.

Opracowała: Anna Kołodziejska

Dzień Dziecka i dzień Matki w GOK-u
        14 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Bielsku świętowaliśmy dwie bardzo szcze-
gólne dla wszystkich  rodzin daty w kalendarzu : 
DZIEŃ DZIECKA i DZIEŃ MATKI. Dzieci 
zaprezentowały dla swoich mam program 
artystyczny okazując w ten sposób szacunek, 
wdzięczność i miłość. Na koniec mamy zostały 
obdarowane przez swoje pociechy kwiatami, 
które zostały wykonane na zajęciach plastycznych.
Dla dzieci z okazji ich święta także zaplanowa-
liśmy mnóstwo atrakcji. Rodzice dzieci 4letnich 
z Samorządowego Przedszkola w Bielsku przy-
gotowali przedstawienie pt.,, Królewna Śnieżka 
i siedmiu krasnoludków”, którego pomysłodawcą
i inicjatorem była Pani Joanna Rozkosz. O naj-
młodszych mieszkańcach naszej gminy jak zaw-
sze pamiętał Pan Wójt Józef Jerzy Rozkosz, 
który również przygotował dla dzieci niespodziankę, 
bowiem przyjechali do nas   animatorzy zabaw 
z Gąbina, którzy zapełniali czas dzieciom różnymi
konkursami i zabawami. W przerwach między 
tańcami, zabawami i atrakcjami dzieci częstowały 

 
się słodyczami i napojami. Impreza  odbyła się 
w cudownej atmosferze wypełnionej uśmiechem
i wypiekami na twarzach.         .
           Rodzice i dzieci do późnych godzin wie-
czornych świętowali te uroczyste daty w kalen-
darzu, co z pewnością przyczyniło się do wspa-
niałego samopoczucia i niezapomnianych wrażeń.

Występ artystyczny

Opracowała: Magdalena Woja



9WIEŚCI GMINNE Nr 22(3)/2012

Dzień Strażaka

            W sobotę 3 maja, strażacy z gminy 
Bielsk uroczyście obchodzili swoje święto. 
Mszę świętą w intencji strażaków w Kościele
P.W. ŚW. Stanisława Biskupa Męczennika, 
odprawił Ksiądz Proboszcz Andrzej Krajewski
Po uroczystej mszy strażacy wraz z zapro-
szonymi gośćmi przemaszerowali na plac przed. 

           
Ochotniczą Strażą Pożarną w Ciachcinie, gdzie
Komendant gminny Andrzej Tomaszewski wspólnie
z Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
Józefem Jerzym Rozkoszem dokonali przeglądu podod-
działów. Podczas uroczystości odznaczono wielu 
zasłużonych strażaków. Szczególne podziękowania 
należą się strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ciachcinie za zorganizowanie uroczystości.

Opracował: Mariusz Piechowski
Przemarsz na plac OSP

Uroczysty Dzień Strażaka

Dni Kultury 2012
        5 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Bielsku odbył się XIV Gminny Przegląd 
Działalności Artystycznej pod nazwą DNI 
KULTURY 2012. 

 
 

Groszewska, Kierownik Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Bielsku Karolina Piechowska oraz
Kierownik GOK w Bielsku Magdalena Woja
pos tanowi ło  wyróżn ić  Samorządowe
Przedszkole w Bielsku, Samorządowe Przed-
szkole w Zągotach, Zespół Szkół Specjalnych 
w Goślicach, Dom Pomocy społecznej 
w Goślicach, Zespół ,,Przyjaciele” ze Szkoły 
Podstawowej w Zagrobie, Zespół ,,Ciacho – 
Band” z  Zespołu Szkół nr 2 w Ciachcinie,  
Zespół ,,Quanto” ze Szkoły Podstawowej 
im. W. Broniewskiego w Bielsku oraz 
wokalistkę z Zespołu Szkół nr 4 w Zągotach.
Programy artystyczne wyróżnionych zespołów 
mieliśmy okazję podziwiać 23 czerwca  
w pierwszym dniu obchodów XIII Dni Bielsk 
2012. Gratuluję wyróżnionym i zapraszam 
na kolejny Gminny Przegląd Działalności 
Artystycznej  za rok

W przeglądzie udział wzięło 11 placówek 
z terenu naszej gminy. Były wśród nich gim-
nazja, szkoły podstawowe, przedszkola oraz 
Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach i Dom
Pomocy Społecznej w Goślicach. Jury Prze-
glądu w składzie: Przewodnicząca komisji
Oświaty Beata Żabolicka, Skarbnik gminy Maria 

Występ dzieci podczas Dni Kultury 2012

Opracowała: Magdalena Woja
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             W dniu 14 czerwca bieżącego roku na 
terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach 
odbył się przygotowany przez nauczycieli, ucz-
niów i pracowników Zespołu VI Letni Piknik 
Integracyjny. 

Zabawa taneczna uczestników pikniku

     Uczestnikami tego „prawie” letniego 
Pikniku były zaprzyjaźnione szkoły z terenu 
gminy Bielsk: Szkoła Podstawowa z Ciachcina, 
Szkoła Podstawowa z Leszczyna Szlacheckiego
i Zespół Szkół z Drobina oraz szkoły z Płocka: 
Szkoła Podstawowa Nr 3,  Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy Nr 1 i Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 oraz Zespół 
Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7. 
Nie zabrakło oczywiście licznych darczyńców
i specjalnych gości, bez udziału których ta 
impreza nie byłaby tak udana. Wszyscy uczest-
nicy zapragnęli ciekawie spędzić czwartkowe 
przedpołudnie. A atrakcji nie zabrakło. 
       Centrum wydarzeń stanowiła scena, na 
której bez przerwy przez kilka godzin przygrywał 
zespół Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej 
z Płocka. W rytm muzyki tańczyły dzieci, 
dorośli, a także Lew Honorek, który przyjechał 
wraz ze swoimi kolegami ze Straży Miejskiej 
w Płocku, aby wspólnie bawić się ze wszystkimi.
            Równolegle, w pobliżu sceny, gromadziły
się grupki amatorów aktywniejszych form uczest-
nictwa w imprezie. Uczniowie wszystkich szkół 
wyśmienicie bawili się zdobywając punkty na 
stacjach. Walczyli o medale, nagrody i aplauz 
publiczności. Można było np. spróbować swoich 
sił w rzucie do celu, w zabawach z kolorową

chustą Klanzy, wziąć udział w wyścigu na wóz-
kach. Ponadto można było poskakać na trampo-
linie (dar Starosty Płockiego), dosiąść konia 
służącego do hipoterapii, wziąć udział w malo-
w a n i u  n a  d u ż y c h  p ł a s z c z y z n a c h .
         Koncert, „kaczuszki”, „pociąg”, tańce na 
wózkach, trampolina, malowanie twarzy, cze-
sanie fantazyjnych fryzur, konkursy sportowe 
i plastyczne dla dzieci, koncert wiedzy ogólnej, 
przejazd bryczką, jazda konna, tworzyły niezwy-
kle interesujący scenariusz. A…. po zabawach, 
konkurencjach i pokazach wszyscy mogli przejść 
pod namioty, by posmakować grillowanej kieł-
baski i kaszanki podarowanej przez firmę Pek-
limar. Na koniec degustowano pozyskane od 
darczyńców słodkości: pączki, ciastka, cukierki, 
bielskie krówki podarowane przez p. Sadowskiego. 
Po minach gości i gospodarzy widać było, że
impreza jest udana, a jedzenie wyjątkowo pyszne. 
Nie przeszkadzał nawet pokropujący deszcz. 
Humory dopisywały wszystkim. Na koniec tak 
udanego Pikniku wręczono nagrody i symboliczne 
statuetki ufundowane przez Wójta Gminy Bielsk 
Józefa Jerzego Rozkosza za udział we wcześniej 
ogłoszonym konkursie plastycznym „Letnia Łąka”.
Jednak co dobre… też musi się skończyć. Goście 
i uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Goś-
licach rozchodzili się niechętnie, chociaż każdy 
trzymał w dłoni prezenty, nagrody oraz słodycze, 
które życzliwie podarowali nam sponsorzy.
Za finansowe i rzeczowe wsparcie organizacji 

VI LETNI PIKNIK INTEGRACYJNY 
w ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH w GOŚLICACH

Uczestnicy pikniku podczas zabawy



  Opracowano : UG Bielsk
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Urząd przyjazny mediom 
i społeczeństwu

                31 maja podczas uroczystej Gali 
w Centrum Konferencyjnym „Kopernik” 
w Warszawie Wójt Gminy Bielsk Józef Jerzy 
Rozkosz otrzymał wyróżnienie w kategorii 

         

współpracę z rzecznikami prasowymi a także 
z władzami lokalnymi, mogli oddawać swoje
głosy w poszczególnych kategoriach. Rozstrzy-
gnięcie plebiscytu nastąpiło pod koniec maja 
2012 roku, wówczas podczas konferencji pra-
sowej przedstawiono wyniki głosowania 
z około 500 redakcji z terenu Mazowsza 

Uroczysta Gala

Laureaci Gali

Imprezy, w imieniu uczestników i własnym, 
z całego serca DZIĘKUJEMY wszystkim dar-
czyńcom: Staroście Powiatu Płockiego M. Boszko, 
Wójtowi Gminy Bielsk J. Rozkoszowi, PWSZ 
z Płocka, ZDZ z Płocka, B.J. Domańskim 
z UNI-TRADE, Fundacji PKN Orlen „Dar Serca”,  
Firmie NAVO, Firmie PEKLIMAR, W. Królakowi 
z firmy ASTORGA, ZEP-CWS Płock, R. i M. 
S ó j k o m  z  L e s z c z y n a  S z l a c h e c k i e g o ,  
G. Wereszczyńskiemu z Płocka, M. Bartusiowi 
z ART-LINE, Organizacji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN, Piekarni 
Grahamka z Zągot, Straży Miejskiej z Płocka, 
J. Bąblewskiemu „Wytwórnia Chrupek Kukury-
dzianych”,  E.B. Wysoczańskiej, P. Ogłosce,  
Z. Sadowskiemu z Zakrzewa, BGŻ z Płocka, 
K. Krzemińskiemu z firmy „Gumiś”,  S. Wyrzykows-
kiemu z FHU, G. Markowskiemu z Bielska, 
P. Ogińskiemu z PHU Ogiński, A. Olszewskiemu, 
firmie Norotech. Uczestnicy pikniku

Opracowano: Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach

„Najlepsza strona www na Mazowszu” w ple-
biscycie „Urząd Przyjazny Mediom i Społe-
czeństwu”. Oceny dokonali dziennikarze lokalni
i obywatelscy, którzy obserwując całoroczną 
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Turniej Piłki Nożnej Bielsk
            W dniu 2 maja 2012r. na boisku Orlik 
2012 odbył się Turniej Piłkę Nożnej drużyn 
niezrzeszonych. Zorganizowany przez Wójta 
Gminy Bielsk i LKS Zryw Bielsk. W turnieju
u c z e s t n i c z y ł y  n a s t ę p u j ą c e .  d r u ż y n y :
1. FC Zakrzewo, 2. Młode Orły ZKS Ciachcin
3. Rudowo, 4. Old Boys Bielsk i Płock
5. Start Kleniewo, 6. Crazy Boys Dziedzice
7.  FC Łęg 8. Galactico Bielsk, 9. Blaugrana Bielsk
Turniej wygrała drużyna Mlode Orły ZKS Ciachcin.

Z życia Zryw Bielsk

          Dobiegły końca rozgrywki drużyn LKS 
Zryw, a dobrym ich akcentem było zwycięstwo 
seniorów nad Orłem Golerysz 3:1 i ostatecznie 
drużyna w lidze okręgowej zajęła 7 miejsce. 
Drużyna była prowadzona przez trenera Artura 
Woźniaka. Ostatni mecz na naszym boisku pro-
wadził sędzia międzynarodowy płocczanin 
Szymon Marciniak, co z pewnością było to 
dużym wyróżnieniem dla klubu. 

           Drużyna trampkarzy rocznik 97 zajęła 
w swojej grupie I miejsce i awansowała do 
mazowieckiej ligi. Tę grupę prowadził trener 
Artur Woźniak. Najmłodsi trampkarze uczestni-
czyli w Orlen  Lidze zajmując wśród 20 drużyn 
9 miejsce, a w ostatnim meczu pokonali 

Błękitnych Gąbin 5:1. Należy dodać, że chłopcy 
dopiero od roku uczestniczą w szkoleniu prowa-
d z o n y m  p r z e z  D a m i a n a  G a g a t a .
        Po przerwie rozgrywki rozpoczną już cztery 
drużyny zgłoszone do rozgrywek do OZPN. Jest
duża szansa, że w miesiącu sierpniu 2012 roku 
na boisku Zrywu odbędą się dwa mecze między-
narodowe drużyn młodzieżowych U-15. zależy 
to w dużej mierze od Wójta i Rady Gminy, gdyż 
zgodnie z zaleceniami komisji należy jeszcze 
dokonać kosmetycznych inwestycji. Działania 
klubu dobrze zostały ocenione na zjeździe OZPN 
w Płocku, gdzie prezes Krzysztof Zieliński został 
wybrany do zarządu OZPN. Ponadto nasz miesz-
kaniec Dariusz Kluge został wybrany prezesem 
OZPN,  a Zbigniew Tomaszewski odpowiedzialny 
za prowadzenie ORLEN LIGI członkiem zarządu 
OZPN. 

Opracował: Wiesław Linowski

Opracował: Wiesław Linowski

Rozdanie medali

Młoda drużyna Zrywu Bielsk

Seniorska drużyna Zrywu Bielsk
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Pierwszy Plac Zabaw 

w Bielsku

           W miejscowości Bielsk przy ulicy Spor-
towej wybudowany został pierwszy na terenie 
Gminy Bielsk i pierwszy w Polsce o podobnej 
konstrukcji Plac Zabaw dofinansowany 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w wysokości 80 % kosztów netto inwestycji.

Nowy plac zabaw

            Na terenie placu znajdują się dwa bujaki, 
dwie huśtawki (wahadłowa i wagowa), a w central-
nym punkcie ustawiona została na bezpiecznej 
nawierzchni zabawka wielofunkcyjna (zamek) 
w skład której wchodzą: dwie zjeżdżalnie, trzy 
wieże, pochylnia linowa, tunel linowy, ścianka 
drabinkowa, most ruchomy i ścianka wspinacz-

2
kowa. Plac zajmuje powierzchnię prawie 1700 m . 
Na terenach zielonych nasadzono drzewa iglaste 
i liściaste. Na terenie placu dla korzystających 
z atrakcji umieszczono również dziesięć ławek 
i kosze na śmieci. Inwestycję zrealizowała firma 
JORDAN z Golubia Dobrzynia. Cały teren jest 
monitorowany 

        21 czerwca 2012 r. w Zespole Szkół nr 2 
w Ciachcinie odbył się XI Przegląd Twórczości 
Muzycznej zorganizowany przez dyrektora szkoły 
pana Dariusza Woźniaka, Radę Pedagogiczną 
oraz Radę Rodziców. Prace nad przygotowaniem 
imprezy koordynowała pani Monika Nycz. Za 
stronę muzyczną i prowadzenie imprezy odpo-
wiedzialny był pan Grzegorz Leliński. Impreza 
ta została zorganizowana dla uczniów szkół 
podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu 
gminy Bielsk i miała na celu promocję uzdol-
nionych dzieci i młodzieży oraz ich osiągnięć 
w dziedzinie kultury. W Przeglądzie wzięło 
udział łącznie dziewięć zespołów muzycznych 
ze szkół podstawowych: z Bielska, Ciachcina, 
Leszczyna Szlacheckiego, Machcina, Zagroby 
i Zągot, oraz gimnazjów z Bielska i Ciachcina. 
O miano „najlepszego” uczniowie walczyli 
w dwóch kategoriach wiekowych: pierwsza to
 szkoła podstawowa, druga  gimnazjum. Jak co 
roku gościnnie wystąpili uczniowie z Zespołu 
Szkół Specjalnych w Goślicach. Występy ucz-
niów oceniało trzyosobowe jury złożone z in-
struktorów specjalistów. Po długich i burzliwych 
obradach  przyznano w kategorii szkoła podsta-
wowa I miejsce Szkole Podstawowej z Zągot, 

II miejsce  Szkole Podstawowej z Zagroby, 
III miejsce, Szkole Podstawowej z Bielska. 
W kategorii gimnazjum jury długo nie mogło 
wyłonić lidera, ogłosiło I miejsce ex aequo dla 
młodzieży z Bielska oraz z Ciachcina. Ponadto 
wyróżniono uczennicę ze Szkoły Podstawowej 
w Bielsku, Milenę Wierzchowską za wybitne 
zdolności perkusyjne. Nagrodzeni zostali również 
uczniowie z Goślic. Tegoroczny Przegląd Twór-
czości Muzycznej uświetnił swoim występem 
zespół saksofonowy „SAXTET” z  Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Płocku pod kierunkiem pana 
Krzysztofa Kralki. 

XI Przegląd Twórczości Muzycznej 

Opracowali: Bogdan Sieradzki
                   i Mariusz Piechowski

IX Przegląd Twórczości Muzycznej Ciachcin 2012r
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Nagrody wręczyli honorowi goście i sponsorzy 
Przeglądu. Szczególne podziękowania dyrektor 
szkoły skierował właśnie do nich, gdyż bez ich 
wsparcia ta impreza nie mogłaby się odbyć. 
Byli to: Wójt Gminy Bielsk  p. Józef Jerzy 
Rozkosz, Gminna Komisja ds. Przeciw-
działania Alkoholizmowi, Rada Rodziców przy 
Z.S. nr 2 w Ciachcinie, ksiądz proboszcz  
Andrzej Krajewski, Piekarnia Mechaniczna  
p. Krystyna i Piotr Albrechczyńscy, sklep „Miś”  
p. Barbara i Bogdan Grabowscy, Zakład 
Przetwórstwa Mięsa PEKLIMAR, Przedsię-

biorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej ZALGAZ,
Firma JAGUB  p. Władysław Bugaj, Zakłady Mięsne 
„JBB”, sklep spożywczy  P. Marzena i Piotr Klekowiccy, 
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
w Płocku, hurtownia „Gumiś”, firma „Marko  Trans”  
p.  Grzegorz Markowski,  f irma „MAVEND”, 
AP EDUKACJA w Płocku, salon firmowy PLUS 
przy ulicy Nowy Rynek 10 w Płocku.           . 

Uczestnicy konkursu

IX Przegląd Twórczości Muzycznej Ciachcin 2012r

Opracowano: Zespół Szkół nr 2 w Ciachcinie

Opracowały: Klementyna Mówińska i Joanna Rozkosz

„S.O.S. DLA ŚWIATA”

        Samorządowe Przedszkole w Bielsku jest 
znane z przedsięwzięć mających na celu wzbu-
dzenie zainteresowania problemami ekologicz-
nymi oraz kształtowanie właściwej postawy 
wobec środowiska naturalnego wśród przedszko-
laków. Dowodem owej działalności jest zorgani-
zowany w tej placówce konkurs ekologiczny 
„S.O.S DLA ŚWIATA”, który odbył się 
13 kwietnia 2012r. W konkursie wzięły udział 
delegacje dzieci 5- i 6- letnich z przedszkoli 
z terenu Gminy Bielsk: Machcina, Ciachcina, 
Zągot oraz Bielska. Ponadto zaproszenia przyjęły: 
Miejskie Przedszkole nr 25 w Płocku i Gminne 
Przedszkole w Łęgu Probostwie. W komisji 
konkursowej zasiedli:  przedstawiciele władz 
Gminy Bielsk- Wójt Józef Jerzy Rozkosz oraz 
Sekretarz Gminy Krystyna Chyba, Kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej Karolina 
Piechowska oraz Dyrektor Samorządowego 
Przedszkola w Bielsku Maria Kozłowska. 
Dzieci przygotowane przez organizatorki - 
Klementynę Mówińską i Joannę Rozkosz, 
przywitały uczestników i przybyłych gości 
inscenizacją wprowadzającą w tematykę konkursu.
Każda placówka wykonała plakat o tematyce 
ekologicznej oraz wzięła udział we wspólnych 

 
zabawach konkursowych. Po zaciętej i niezwy-
kle wyrównanej walce na najwyższym podium 
stanęły dzieci z Oddziału Przedszkolnego 
w Machcinie przygotowane przez panią Danutę 
Wysocką. Drugie miejsce zajęły dzieci z Gmin-
nego Przedszkole w Łęgu Probostwie przygo-
towane przez panią Agnieszkę Sowińską, zaś 
na trzecim miejscu usytuowały się dzieci 
z Miejskiego Przedszkola nr 25 w Płocku 
z opiekunem- panią Iwoną Kosińską. Nagrody 
dla zwycięzców oraz upominki i słodkości dla 
wszystkich uczestników konkursu ufundował 
Urząd Gminy w Bielsku.     

Organizatorzy i uczestnicy konkursu
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Opracowała: Karolina Piechowska

IX Tydzień Bibliotek
Bielsk

           „Biblioteka ciągle w grze!” - pod takim 
hasłem przebiegał IX Tydzień Bibliotek. 
Tydzień Bibliotek to akcja społeczna realizo-
wana przez wszystkie rodzaje bibliotek. Głów-
nym jej celem jest promocja czytelnictwa,
popularyzacja bibliotek, ich pracy jako ważnego
elementu rozwoju intelektualnego oraz kultural-
n e g o  P o l a k ó w.                .
           Gminna Biblioteka Publiczna w Bielsku
oraz jej filie w Ciachcinie, Zągotach i Zagrobie 
włączyła się do akcji poprzez zorganizowanie 
konkursu plastycznego. Konkurs skierowany  
był do uczniów szkoły podstawowej. Uczestnicy 
walczyli w dwóch kategoriach wiekowych 
klasy I-III oraz IV-VI.

          Zadaniem uczestników było wykonanie 
pracy plastycznej pt. „Biblioteka moich marzeń”.
Na konkurs wpłynęło 47 prac, spośród których
jury w składzie: Sekretarz Gminy Pani Krystyna 
Chyba, Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury 
Pani Magdalena Woja oraz Kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej w dniu 06.06.2012r. 
Wyłoniło laureatów. W kat klas I-III zwycięzcą 
został Marcin Kądracki uczeń klasy II Szkoły 
Podstawowej w Zagrobie, drugie miejsce zajął 
Mateusz Kowalczyk  ze Szkoły Podstawowej 
w Zagrobie i miejsce III Julia Kowalczyk również 
uczennica Szkoły Podstawowej w Zagrobie.

     Laureatkami w starszej kategorii wieko-
wej zostały uczennice Zespołu Szkół nr.2 
w Ciachcinie. Miejsce I  Patrycja Zielińska, 
II miejsce Aleksandra Rosmanowska, oraz 
m i e j s c e  I I I  A l e k s a n d r a  B i a ł a s z e k .  
            15.06.2012r  w Gminnym Ośrodku Kultury 
podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka odbyło 
się uroczyste wręczenie nagród. Dzięki ofiarności  
Pana Wójta Józefa Jerzego Rozkosza oraz Pani 
Sekretarz Krystyny Chyba możliwy był zakup 
cennych nagród rzeczowych, które z pewnością 
zachęciły dzieci zgromadzone w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Bielsku do  udziału w kon-
kursach organizowanych przez  Gminną 
Bibl io tekę  Publ iczną .             .
     Bardzo serdecznie dziękujemy paniom 
Katarzynie Olszewskiej z Zespołu Szkół nr 2 
w Ciachcinie oraz Małgorzacie Wiśniewskiej 
ze Szkoły Podstawowej w Zagrobie, które 
przygotowały uczniów do konkursu i zadbały
o to aby prace były na wysokim poziomie

Wręczenie nagród

Ogłoszenie wyników konkursu
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Bielsk w początkach XX wieku

Na stronie www.bielsk.pl udostępniona jest :
Oferta Szkoły Podstawowej w Śmiłowie na rok szkolny 2012/2013

        Fot. Bielsk, widok od ulicy Płockiej, rok 1914, zdjęcie autorstwa 
Aleksandra Macieszy, ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

            Z okazji stulecia konsekracji kościoła
św. Jana Chrzciciela w Bielsku, dnia 26 lipca 
2012 r. (czwartek) o godzinie 12.00.w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się wernisaż  
Wystawa trwać będzie do końca września,
codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.30 - 15.30, natomiast w każdy 
czwartek w godzinach 10.00 -  18.00.                
         Organizatorami wystawy są: Muzeum
Mazowieckie w Płocku, Urząd Gminy 
w  B i e l s k u ,  P a r a f i a  w  B i e l s k u .
           Zapraszamy wszystkich serdecznie

UWAGA ROLNICY !!!

Urząd Gminy w Bielsku przypomina, że w miesiącu 
sierpniu 2012 roku przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywane do produkcji rolnej. 

Wnioski wraz z oryginałami faktur będą przyjmowane 
w pokoju nr 106 w godzinach od 7:30 do 15:30

,MŁODZI RAZEM”
Chcesz aktywnie i miło spędzić czas?

Chcesz rozwijać swoje pasje?
Masz 15 -24 lata? 
Przyjdź do nas!!!

w ramach projektu ,,Młodzież Gminy Bielsk Wspólnie” prowadzimy rekrutację 
do zespołu tańca ludowego pn ,,FOLKLOR”

Projekt jest współfinansowany ze środków Fundacji Funduszu Lokalnego ,,Młodzi Razem” 
we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce

wszelkich informacji udzielamy w GOK w Bielsku, ul. Glinki 1 
lub pod numerem telefonu 24 261 55 74
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