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Z b³yskiem flesza...

Wyj¹tkowa Wigilia w Gozdowie

Gminny Dzieñ Babci i Dziadka

Dzieñ Myœli Braterskiej 
w Szkole Podstawowej w Lelicach

100 urodziny Pani Ireny ¯uchewicz
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§Uchwa³a Nr XIV/110/16 w sprawie uchwalenia RADA GMINY 
Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie 

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.12.2015 r. do 
Gminy Gozdowo. 

29.02.2016 r. odby³y siê 2 sesje Rady Gminy, na których 
§Uchwa³a Nr XIV/111/16 w sprawie okreœlenia 

radni podjêli 19 uchwa³:
szczegó³owego sposobu i zakresu œwiadczenia us³ug w 

Uchwa³y z dnia 28 grudnia 2015r. 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli 

§Uchwa³a Nr XIII/95/15 w sprawie zmiany uchwa³y 
nieruchomoœci i zagospodarowania tych odpadów. 

Nr III/10/14 Rady Gminy Gozdowo 29.12.2014r. w 
§Uchwa³a Nr XIV/112/16 w sprawie zmiany Wieloletniej 

sprawie przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2016-

Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i  
2028.

Przeciwdzia³ania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na 
§Uchwa³a Nr XIV/113/16 zmieniaj¹ca Uchwa³ê 

2015 rok. 
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na  2016 rok.

§Uchwa³a Nr XIII/96/15 w sprawie przyjêcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdzia³ania Narkomanii dla Gminy Z dzia³alnoœci Wójta Gminy
Gozdowo na rok 2016. 

W okresie sprawozdawczym, od 01.12.2015r. do 
§Uchwa³a Nr XIII/97/15 w sprawie okreœlenia kryteriów 

29.02.2016r. Wójt Gminy Gozdowo wyda³ 16 
obowi¹zuj¹cych na drugim etapie postêpowania 

zarz¹dzeñ:
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddzia³ów 

§105/2015 z dnia 07.12.2015r. w sprawie ustalenia ceny 
przedszkolnych w szko³ach podstawowych, dla których 

sprzeda¿y nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy 
Gmina Gozdowo jest organem prowadz¹cym. 

Gozdowo.
§Uchwa³a Nr XIII/98/15 w sprawie okreœlenia kryteriów 

§106/2015 z dnia 21.12.2015r. w sprawie wyra¿enia 
obowi¹zuj¹cych w postêpowaniu rekrutacyjnym do 

zgody na nieodp³atne przejêcie od Skarbu Pañstwa na 
pierwszej klasy szko³y podstawowej, dla której organem 

w³asnoœæ Gminy Gozdowo nieruchomoœci stanowi¹cych 
prowadz¹cym jest Gmina Gozdowo. 

drogi po³o¿one w Gozdowie.
§Uchwa³a Nr XIII/99/15 w sprawie okreœlenia kryteriów 

§107/2015 z dnia 29.12.2015r. w sprawie 
obowi¹zuj¹cych w postêpowaniu rekrutacyjnym do 

nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomoœci.
pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem 

§108/2016 z dnia 31.12.2015r. w sprawie powo³ania 
prowadz¹cym jest Gmina Gozdowo. 

komisji do przeprowadzenia likwidacji ze stanu sk³adników 
§Uchwa³a Nr XIII/100/15 w sprawie zatwierdzenia planu 

maj¹tkowych Gminy Gozdowo.
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2016 rok.

§109/2015 z dnia 31.12.2015r. w sprawie powierzenia 
§Uchwa³a Nr XIII/101/15 w sprawie zatwierdzenia 

obowi¹zków Klubu Dzieciêcego „Kubusiowy Raj” w 
planów pracy sta³ych komisji Rady Gminy na 2016 rok.

Lelicach na czas nieobecnoœci w pracy Pani Moniki 
§Uchwa³a Nr XIII/102/15 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Spycha³y Pani Anecie Liszewskiej -pracownikowi Klubu 
Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2015-

Dzieciêcego w Lelicach.
2028. 

§110/2016 z dnia  31.12.2015r. w sprawie zasad 
§Uchwa³a Nr XIII/103/15 zmieniaj¹ca Uchwa³ê 

rozliczeñ podatku od towarów i us³ug Vat przez Gminê 
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na 2015 rok. 

Gozdowo i jednostki bud¿etowe podleg³e samorz¹dowi 
§Uchwa³a Nr XIII/104/15 w sprawie uchwalenia 

gminnemu. 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028. 

§1/2016 z dnia 07.01.2016r. w sprawie analizy wydatków 
§Uchwa³a Nr XIII/105/15 bud¿etowa Gminy Gozdowo na 

w 2015 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz 
2016 rok. 

przyznania jednorazowego dodatku uzupe³niaj¹cego.
§Uchwa³a Nr XIII/106/15 w sprawie wyra¿enia zgody na 

§2/2016 z dnia 14.01.2016r. w sprawie wyznaczenia do 
nieodp³atne przejêcie od Skarbu Pañstwa na w³asnoœæ 

sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
Gminy Gozdowo nieruchomoœci stanowi¹cych drogi 

nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Gozdowo 
po³o¿one w Gozdowie. 

po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym Kuskowo-
Bronoszewice.

Uchwa³y z dnia 28 stycznia 2016r. 
§3/2016 z dnia 14.01.2016r. w sprawie og³oszenia 

§Uchwa³a Nr XIV/107/16 w sprawie wyznaczenia do 
konkursów ekologicznych w 2016 roku w placówkach 

sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
oœwiatowych z terenu gminy Gozdowo.

nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Gozdowo 
§4/2016 z dnia 15.01.2016r. w sprawie ustalenia 

po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym Kuskowo-
Regulaminu Funduszu So³eckiego Gminy Gozdowo oraz 

Bronoszewice. 
Zasad Wydatkowania Funduszu So³eckiego w Gminie 

§Uchwa³a Nr XIV/108/16 zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr 
Gozdowo.

X/87/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 paŸdziernika 
§5/2016 z dnia 19.01.2016r. w sprawie wyznaczenia do 

2015r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku 
oddania w najem lokalu u¿ytkowego po³o¿onego w 

od nieruchomoœci obowi¹zuj¹cych na terenie gminy 
budynku Publicznego Gimnazjum w Gozdowie.

Gozdowo na rok 2016 oraz zwolnieñ w tym podatku, 
§6/2016 z dnia 21.01.2016r. w sprawie nieskorzystania z 

zmienion¹ Uchwa³¹ Nr XII/90/15 Rady Gminy 
prawa pierwokupu nieruchomoœci.

Gozdowo z dnia 30 listopada 2015 roku. 
§7/2016 z dnia 22.01.2016r. w sprawie ustalenia 

§Uchwa³a Nr XIV/109/16 w sprawie przyjêcia raportu z 
harmonogramu oraz szczegó³owych terminów 

realizacji Programu Ochrony Œrodowiska dla Gminy 
dokonywania czynnoœci w postêpowaniu uzupe³niaj¹cym 

Gozdowo w latach 2013-2014. 
w przedszkolach i oddzia³ach przedszkolnych w szko³ach 
podstawowych oraz do klas pierwszych szkó³ 
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podstawowych prowadzonych przez Gminê Gozdowo na §Uroczystoœci zakoñczenia s³u¿by st. bryg. Józefa 
rok szkolny 2016/2017. Chmielewskiego w Komendzie Powiatowej Pañstwowej 

§8/2016 z dnia 27.01.2016r. w sprawie wyznaczenia do Stra¿y Po¿arnej w Sierpcu.
oddania w najem lokalu u¿ytkowego po³o¿onego w §Spotkaniu informacyjnym w siedzibie Wojewódzkiego 
budynku Szko³y Podstawowej w Gozdowie. Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w 

§9/2016 z dnia 29.01.2016r. w sprawie wyznaczenia do P³ocku.
oddania w najem lokalu u¿ytkowego po³o¿onego w §Uroczystym otwarciu i nadaniu imienia ks. Pra³ata 
budynku Szko³y Podstawowej w Gozdowie. Ludomira Lissowskiego obiektowi mostowemu w 

§10/2016 z dnia 10.02.2016r. w sprawie ustalenia Sierpcu.
harmonogramu real izacj i  zadañ publ icznych §Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP w Kowalewie 
realizowanych w ramach Programu wspó³pracy Gminy Podbornym. 
Gozdowo z organizacjami pozarz¹dowymi na 2016 rok. §Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP w Gozdowie.

§11/2016 z dnia 10.02.2016r. w sprawie powo³ania §Walnym zebraniu Stowarzyszenia AMUR w sali 
sk³adu osobowego komisji do oceny stanu technicznego konferencyjnej Urzêdu Gminy w Gozdowie.
œrodków trwa³ych wchodz¹cych w sk³ad mienia §Choince w Publicznym Przedszkolu w Gozdowie.
komunalnego Gminy Gozdowo. §Zebraniach sprawozdawczo-wyborczych OSP w 

§12/2016 z dnia 23.02.2016r. w sprawie wyznaczenia Kolczynie i Rempinie.
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Gozdowie do §Spotkaniu z przedstawicielami Firmy PALIUM w Urzêdzie 
realizacji zadañ programu Rodzina 500+ wynikaj¹cych z Gminy w Gozdowie.
ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy pañstwa w §Samorz¹dowym Spotkaniu Noworocznym w Muzeum 
wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195). Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

§13/2016 z dnia 26.02.2016r.  w sprawie §Choinkach w szko³ach podstawowych w Gozdowie i 
przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Lelicach.
Gminy Gozdowo. §Zebraniach sprawozdawczo-wyborczych OSP w Lelicach 

§14/2016 z dnia 29.02.2016r. zmieniaj¹ce Uchwa³ê i Cetlinie.
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2016. §Spotkaniu w LGD Sierpeckie Partnerstwo w Sierpcu.

§16/2016 z dnia 29.02.2016r. w sprawie powo³ania §Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP w Kurowie.
sta³ej komisji przetargowej. §Gminnym Turnieju Wiedzy Po¿arniczej w Publicznym 

Gimnazjum w Gozdowie.
W okresie sprawozdawczym Wójt uczestniczy³ w §Odprawie rocznej w Komendzie Powiatowej Policji w 

Sierpcu.spotkaniach i uroczystoœciach:
§Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP w §Spotkaniu z M³odzie¿ow¹ Rad¹ Gminy w sali 

Rycharcicach.konferencyjnej Urzêdu Gminy w Gozdowie.
§Debacie publicznej nt. bezpieczeñstwa w sali §Jubileuszu 50 i 60-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego w sali 

konferencyjnej Urzêdu Gminy w Gozdowie.konferencyjnej Urzêdu Gminy w Gozdowie.
§V Sesji M³odzie¿owej Rady Gminy w Publicznym §Spotkaniu op³atkowym GZRKiOR w sali konferencyjnej 

Gimnazjum w Gozdowie.Urzêdu Gminy w Gozdowie.
§Dniu Myœli Braterskiej w Szkole Podstawowej w Lelicach.§Spotkaniu op³atkowym Klubu Seniora Z³ota Jesieñ w 
§Konferencji Nowe Prawo Transportowe w Ciechanowie. Remizie OSP w Lelicach.
§Spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Sierpcu dot. §Posiedzen iu Zarz¹du Gminnego OSP w sali 

KSRG, Przegl¹du Orkiestr oraz Do¿ynek Powiatowych.konferencyjnej Urzêdu Gminy w Gozdowie.
§Spotkaniu emerytów z okazji Dnia Kobiet w sali §Spotkaniu op³atkowym emerytów i rencistów w sali 

konferencyjnej Urzêdu Gminy w Gozdowie.konferencyjnej Urzêdu Gminy w Gozdowie.
§Spotkaniu GZRKiOR z okazji Dnia Kobiet w sali §Spotkaniach op³atkowych w placówkach oœwiatowych 

konferencyjnej Urzêdu Gminy w Gozdowie.na terenie Gminy Gozdowo. 
§Walnym zebraniu LGD Sierpeckie Partnerstwo w §Koncercie Noworocznym w hali sportowej Publicznego 

Sierpcu. Gimnazjum w Gozdowie.
Ewa Kolankiewicz, Monika Gronczewska§Naradzie Wójtów z terenu powiatu sierpeckiego w 

Starostwie Powiatowym w Sierpcu.
§Spotkaniu z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej 

w Rempinie w Urzêdzie Gminy w Gozdowie. 

DZIA£ALNOŒÆ WÓJTA I RADY GMINY / WYDARZENIA

WYJ¥TKOWE SPOTKANIE 
OP£ATKOWE

W sobotê, 12 grudnia, po raz drugi na terenie Szko³y 
Podstawowej w Gozdowie odby³o siê niezwyk³e 
spotkanie op³atkowe. 
Niezwyk³e, poniewa¿ uczestnikami tego spotkania by³a 
m³odzie¿ i dzieci z ró¿nymi stopniami niepe³nosprawnoœci z 
terenu naszej gminy. Pani Dyrektor Lidia Malinowska 
rozpoczê³a uroczystoœæ od powitania przyby³ych wraz z 
opiekunami dzieci i zaprosi³a do obejrzenia Jase³ek 
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Bo¿onarodzeniowych w wykonaniu zuchów. Wigilijny klimat 
tworzy³y tak¿e kolêdy w wykonaniu chóru szkolnego i 
harcerzy. 
Serdeczne ¿yczenia dla dzieci i m³odzie¿y oraz ich rodziców 
przekaza³ Pan Dariusz Kalkowski - Wójt Gminy Gozdowo 
oraz Pan Grzegorz Ratkowski - Przewodnicz¹cy Rady Gminy, 
pe³ni¹cy równie¿ funkcjê cz³onka Zarz¹du TPD w P³ocku.  
Podczas ³amania siê op³atkiem by³o wiele ciep³ych s³ów i 
ogromne wzruszenie. Na tak mi³ym spotkaniu nie mog³o 
zabrakn¹æ wizyty Miko³aja a w³aœciwie Miko³ajów, poniewa¿ 
w tê rolê z ogromnym powodzeniem wcielili siê Pan Wójt i 
Pan Przewodnicz¹cy. Obdarowali naszych niezwyk³ych goœci 
s³odkimi niespodziankami, a zuchy wrêczy³y w³asnorêcznie 
wykonane „skarpetkowe ba³wanki”. Mi³e chwile przy 
wigilijnym stole, rozmowy i plany na przysz³oœæ trwa³y jeszcze 
przez kilka godzin.     

Iwona Paw³owska, Iwona Giera

HARCERZE Z LELIC 
Z BETLEJEMSKIM ŒWIATE£KIEM 

POKOJU W KANCELARII 
PREZYDENTA I PREMIERA

W dniach 14-15 grudnia 2015r. 14-osobowa grupa 
harcerzy z Lelic uczestniczy³a w przekazaniu 
Betlejemskiego Œwiate³ka Pokoju Prezydentowi RP 
Andrzejowi Dudzie w Pa³acu Prezydenckim oraz 
Radzie Ministrów w Kancelarii Premiera.

Polskiego, wœród których znalaz³a siê 14-osobowa grupa z 
Lelic, pod opiek¹ druhny Iwony Bogdañskiej przekaza³a 
Œwiat³o parze prezydenckiej. Po odœpiewaniu kolêd 
Prezydent RP Andrzej Duda podziêkowa³ harcerzom za 
œwiate³ko, piêkne ¿yczenia œwi¹teczne i wizytê w Pa³acu 
Prezydenckim.
 Para Prezydencka ¿yczy³a harcerzom spokojnych, dobrych i 
rodzinnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
- To œwiate³ko betlejemskie i ¿yczenia od harcerzy 
przyjmujê  jako ¿yczenia dla ca³ej Polski. Czuwaj! – 
powiedzia³ na zakoñczenie Andrzej Duda.
We wtorek harcerze przekazali Betlejemskie Œwiat³o Pokoju 
Radzie Ministrów. Premier Beata Szyd³o podkreœla³a, ¿e czas 
Bo¿ego Narodzenia uczy nas mi³oœci, pokory, szacunku dla 
innych. Wa¿ne s¹ równie¿ piêkne polskie tradycje 

W niedzielê, 13 grudnia, polscy harcerze odebrali towarzysz¹ce temu œwiêtu, takie jak m.in. dzielenie siê 
Betlejemskie Œwiat³o Pokoju od harcerzy s³owackich, na op³atkiem, wspólna wieczerza wigilijna czy  pusty talerz przy 
uroczystoœci przekazania œwiate³ka by³o obecnych oko³o 2 stole dla niespodziewanego goœcia. 
tysiêcy m³odych ludzi. W 2015 roku has³o towarzysz¹ce Szefowa rz¹du z³o¿y³a harcerzom ¿yczenia: "Trzymajcie siê 
œwiate³ku brzmia³o „Zauwa¿ cz³owieka”. tego Œwiat³a, a na pewno osi¹gniecie wszystko to, co sobie 
Nastêpnego dnia delegacja harcerzy Zwi¹zku Harcerstwa zaplanowaliœcie i bêdziecie szczêœliwi".

S³owo Gozdowa Nr 1/2016 (64)
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Uroczystoœci w Kancelarii Premiera towarzyszy³o wspólne 
œpiewanie kolêd przez harcerzy i cz³onków rz¹du.
Dla harcerzy z Lelic uczestniczenie w uroczystoœciach 
przekazania Betlejemskiego Œwiat³a Pokoju Prezydentowi RP 
i Radzie Ministrów by³o ogromnym wyró¿nieniem i wielkim 
prze¿yciem. Po powrocie do szko³y dzielili siê wra¿eniami ze 
spotkania z politykami.

Maria Nowakowska

WYDARZENIA

KONCERT NOWOROCZNY

6 stycznia 2016r. w hali sportowej Publicznego 
Gimnazjum w Gozdowie odby³ siê Koncert 
Noworoczny M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP w 
Gozdowie. W programie wyst¹pi³ Zespó³ Pieœni i 
Tañca Ziemi Gozdowskiej.

Œwiêto Trzech Króli, aby koncertowo powitaæ Nowy Rok. 
Koncert Noworoczny ju¿ na sta³e wpisa³ siê w kalendarz 
imprez organizowanych na terenie naszej gminy, których 
zwyczajnie przegapiæ nie mo¿na. Wyrazi³ zadowolenie z tak 
licznie zgromadzonej publicznoœci. Korzystaj¹c z okazji z³o¿y³ 
¿yczenia noworoczne: „Du¿o zdrowia, optymizmu i wiary w 
pogodne jutro. Oby najskrytsze marzenia znalaz³y 
urzeczywistnienie, a ka¿dy dzieñ przynosi³ tylko radoœæ i 
uœmiech”. M³odym artystom, wystêpuj¹cym podczas 
koncertu, ¿yczy³ sukcesów, ludzkiej ¿yczliwoœci oraz Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski powita³ 
muzycznych i tanecznych inspiracji. Nastêpnie zaprosi³ do publicznoœæ i goœci: przewodnicz¹cego Rady Gminy 
wys³uchania koncertu i obejrzenia przygotowanego p. Grzegorza Ratkowskiego, proboszcza parafii Bonis³aw 
programu.ks. Franciszka Kucia; dyrektorów szkó³ podstawowych, 

gimnazjum, przedszkola i klubu dzieciêcego z terenu Gminy 
Gozdowo; wszystkich rodziców i cz³onków rodzin m³odych 
artystów oraz przyby³ych mieszkañców Gminy Gozdowo. 
Szczególnie powitani zostali tancerze Zespo³u Pieœni i Tañca 
Ziemi Gozdowskiej z opiekunem i choreografem pani¹ 
Jolant¹ Gutowsk¹ oraz muzycy z M³odzie¿owej Orkiestry 
Dêtej OSP w Gozdowie wraz z kapelmistrzem panem 
Edwardem Wielgóckim.
Pan Wójt podkreœli³, ¿e ju¿ po raz pi¹ty spotykamy siê w 

Pogodnym nastrojem oraz muzycznym dowcipem 
wprowadzi³a publicznoœæ w nadchodz¹cy karnawa³ 
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta. Jak co roku us³yszeliœmy masê 
muzycznych niespodzianek, które na zmianê wzrusza³y i 
rozœmiesza³y. Muzycy zaprezentowali urozmaicony repertuar 
obejmuj¹cy zarówno orkiestrowe aran¿acje wspó³czesnych 
polskich i œwiatowych przebojów, kolêdy oraz klasykê. 
Tradycyjnie na koniec wystêpu wykonany zosta³ „Marsz 
Radeckiego”, a ca³y koncert zosta³ podsumowany burz¹ 
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barwne stroje, skoczna muzyka oraz przyœpiewki i tañce 
³owickie wzbudzi³y ogromne zainteresowanie publicznoœci. 
Widzowie gor¹cymi brawami wyrazili swój zachwyt dla 
umiejêtnoœci tanecznych cz³onków zespo³u.
Na zakoñczenie Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski 
podziêkowa³ muzykom M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej w 
Gozdowie wraz z kapelmistrzem panem Edwardem 
Wielgóckim oraz cz³onkom Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi 
Gozdowskiej wraz z choreografem pani¹ Jolant¹ Gutowsk¹ 
za piêkny Koncert oraz pracê w³o¿on¹ w wielogodzinne 
próby i æwiczenia, które przynosz¹ oczekiwane efekty. 
Podziêkowa³ równie¿ mieszkañcom i goœciom za udzia³ w 
koncercie. 
Pan Wójt zaprosi³ zgromadzonych na Koncert za rok i 

oklasków i kilkoma bisami. zapowiedzia³ kolorow¹ i huczn¹ niespodziankê.
W dalszej czêœci noworocznego koncertu na parkiecie 

Maria Nowakowska
królowa³y tañce ludowe wykonywane przez cz³onków 
Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej. Niezwykle 

Gozdowie, Lelicach i Ostrowach, a tak¿e Publiczne SZLACHETNA PACZKA 2015
Gimnazjum i Publiczne Przedszkole w Gozdowie. Staliœmy siê 
Darczyñc¹ dla dwóch spoœród dziewiêciu rodzin z naszej 

W XV edycji SZLACHETNEJ PACZKI impuls do zmiany 
gminy, w³¹czonych do tegorocznego projektu Szlachetnej 

otrzyma³o ponad 20 700 rodzin, które odwiedzi³o ponad 
Paczki. Po raz drugi udowodniliœmy, ¿e ³¹cz¹c siê, jesteœmy w 

10 000 wolontariuszy. Paczki przygotowa³o ponad 700 000 
stanie wiele zdzia³aæ i pomóc ludziom potrzebuj¹cym stan¹æ 

darczyñców. 
na nogi. Pokazaliœmy równie¿, ¿e nie s¹ nam obojêtne cudze 

My równie¿ byliœmy wœród nich: Urz¹d Gminy w Gozdowie z 
losy i potrafimy sprawiæ, aby te rodziny poczu³y siê 

Panem Wójtem na czele, Gminny Zak³ad Gospodarki 
wyj¹tkowo, mia³y prawdziwe œwiêta i nie przestawa³y walczyæ 

Komunalnej, Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, 
o swoje marzenia, bo te, jak widaæ, siê spe³niaj¹.

Oœrodek Zdrowia w Gozdowie, Szko³a Podstawowa w 
Monika Marciniak

GMINNE SPOTKANIE Z OKAZJI 
DNIA BABCI I DZIADKA

Dnia 28 stycznia 2016r. w Szkole Podstawowej w 
Gozdowie odby³ siê Gminny Dzieñ Babci i Dziadka.
Uroczystoœæ rozpoczê³y: Lidia Malinowska - Dyrektor Szko³y 
i Agnieszka Olszewska – Dyrektor Przedszkola, które 
serdecznie powita³y przyby³ych goœci - Babcie i Dziadków. 
Podziêkowa³y g³ównym pomys³odawcom i organizatorom 
spotkania: Wójtowi Gminy Gozdowo Dariuszowi 
Kalkowskiemu i Przewodnicz¹cemu Rady Gminy 
Grzegorzowi Ratkowskiemu. W imieniu Pana Wójta na 
spotkanie przyby³a Kierownik Referatu Oœwiaty Jolanta 
Lewandowska, która z okazji tak wa¿nego œwiêta przekaza³a 
najserdeczniejsze ¿yczenia Babciom i Dziadkom: zdrowia, Dyrektor szko³y L. Malinowska zwróci³a siê do wyj¹tkowych 
szczêœcia i samych pomyœlnych dni. goœci nastêpuj¹cymi s³owami: „Obchodzony 21 i 22 stycznia 
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GMINNY TURNIEJ WIEDZY 
PO¯ARNICZEJ

Dnia 16.02.2016 r. w Publicznym Gimnazjum 
im. Jana Paw³a II w Gozdowie odby³y siê eliminacje 
gminne XXXIX edycji Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Po¿arniczej pod has³em „M³odzie¿ zapobiega 
po¿arom”.
Uczestnikami turnieju byli uczniowie szkó³ podstawowych i 
gimnazjum w Gozdowie, wy³onieni podczas eliminacji 
szkolnych. Z gimnazjum byli to – Karolina Smoleñska, 
Damian Cielicki, Dawid M¹dry, Wiktor M¹dry, Jakub 
Dudziñski i Dawid Mirecki. Z kolei ze szkó³ podstawowych do 
gminnych rozgrywek zakwalifikowali siê:

Na pocz¹tku spotkania Wójt Gminy Gozdowo Dariusz 1. Szko³a Podstawowa w Ostrowach - Maja Chmielewska, 
Kalkowski przywita³ wszystkich bardzo serdecznie i ¿yczy³ Natalia Feder, Natalia Witkowska.
powodzenia. Do ¿yczeñ do³¹czyli siê: Przewodnicz¹cy Rady 2. Szko³a Podstawowa w Lelicach - Robert Jastrzêbski, 
Gminy Gozdowo Grzegorz Ratkowski i gospodarz - Dyrektor Maciej Kie³basa, Kamil Mirecki.
Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie 3. Szko³a Podstawowa w Gozdowie - Dominika Zdziarska, 
Krzysztof JóŸwiak. Po czêœci oficjalnej nast¹pi³a czêœæ Alicja Ludwicka, Emilia D¹browska, Anna Kaczorowska. 
organizacyjna. St. kpt. Wojciech Witkowski wyjaœni³ zasady 

Joanna Placek i pan Krzysztof Wojtas. Nastêpnie taniec 
po³¹czony z teatrem cieni zaprezentowa³y dzieci z 
Publicznego Przedszkola w Gozdowie. Na koniec piosenki w 
wykonaniu zespo³u Zygzaki zakoñczy³y wspólne 
biesiadowanie.
Niezwyk³¹ atrakcj¹ by³y konkursy przygotowane dla babæ i 
dziadków. Wi¹zanie krawata, obieranie jab³ka czy zaplatanie 
warkocza to czynnoœci najczêœciej wykonywane przez 
seniorów, wiêc nie brakowa³o chêtnych do tytu³u Super babci 
i Super dziadka. 

Dzieñ Babci i Dziadka to tylko symboliczne œwiêto w 
naszym kalendarzu. Tak naprawdê to ka¿dego dnia w 
roku, drodzy dziadkowie, myœlicie i troszczycie siê o swoje 
wnuki. Codziennie Wasze pociechy potrzebuj¹ od Was 
wsparcia. Babcia i Dziadek to ukochane osoby, które tak 
naprawdê nigdy siê nie gniewaj¹, a swoje wnuczêta 
zazwyczaj rozpieszczaj¹. Dziœ dziêkujemy Wam za to 
wszystko, ¿yczymy pogody ducha i du¿o zdrowia na 
kolejne d³ugie lata.” 

Uroczystoœæ przebieg³a w mi³ej atmosferze, przy s³odkim 
poczêstunku a drobne upominki przygotowane przez dzieci 
sprawi³y niesamowit¹ niespodziankê wszystkim babciom i 
dziadkom.
Bêd¹c dzieæmi, nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawê, ale 
gdy dorastamy, staje siê to dla nas coraz bardziej oczywiste, ¿e 
szczêœliwe i beztroskie chwile spêdzone z dziadkami 
powoduj¹, ¿e dzieciñstwo postrzegamy jako wyj¹tkowy czas. 
Jesteœmy im wdziêczni za wszystkie ciep³e s³owa i z 
przyjemnoœci¹ ich odwiedzamy w doros³ym ¿yciu. W 
podziêkowaniu za mi³oœæ, jak¹ Babcie i Dziadkowie daj¹ co 
dzieñ swoim Wnukom, po raz kolejny w naszej gminie 
zorganizowano Gminny Dzieñ Babci i Dziadka. Mamy 
nadziejê, ¿e to wydarzenie bêdzie okazj¹ do czêstszych 

Kolejnym punktem spotkania by³ wystêp uczniów Szko³y spotkañ. Ju¿ teraz zapraszamy na kolejne za rok.
Podstawowej w Gozdowie, którzy umilili ten dzieñ przyby³ym 
goœciom. Ma³ych artystów przygotowa³y panie Justyna Mariola Kopka
Lewandowska, Agnieszka Biernacka, Beata Œwierczewska, 
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- Robert Jastrzêbski – 36 pkt – Szko³a Podstawowa w 
Lelicach,
- Jakub Mirecki - 35 pkt  –  Szko³a Podstawowa w Lelicach.
Gimnazjum:
- Dawid Mirecki - 27 pkt,
- Jakub Dudziñski - 23 pkt,
- Wiktor M¹dry - 21 pkt.
Wy¿ej wymienione osoby zosta³y zakwalifikowane do czêœci 
ustnej. Po czêœci ustnej i zsumowaniu ca³ej punktacji 
najlepszymi okazali siê:
- Maciej Kie³basa – 48 punktów - I miejsce (reprezentant w 
powiecie)
- Natalia Feder - 46 punktów - II miejsce,
- Jakub Mirecki - 44 punkty - III miejsce.
Gimnazjum:

turnieju, po czym uczniowie przyst¹pili do wype³niania - Dawid Mirecki - 36 punktów - I miejsce (reprezentant w 
testów. Po czêœci pisemnej dzieci mia³y przerwê na powiecie)
poczêstunek w postaci p¹czków i soków, który zorganizowa³ - Wiktor M¹dry - 29,5 punktów - II miejsce
gospodarz turnieju Dyrektor - Krzysztof JóŸwiak wspólnie z - Jakub Dudziñski - 25,5 punktów - III miejsce. 
Wójtem Gminy Gozdowo Dariuszem Kalkowskim. Pan Dariusz Kalkowski - Wójt Gminy Gozdowo podziêkowa³ 
W sk³ad Komisji czuwaj¹cej nad prawid³owym przebiegiem wszystkim za udzia³ w turnieju wiedzy po¿arniczej i zdrow¹ 
turnieju wchodzi³y nastêpuj¹ce osoby: przewodnicz¹cy – st. rywalizacjê. Nadmieni³, i¿ zdobyta wiedza bêdzie przydatna w 
kpt. Wojciech Witkowski oraz cz³onkowie: m³. kpt. Marta ¿yciu codziennym. Pan Wójt, jako g³ówny sponsor, wrêczy³ 
Kêpczyñska reprezentuj¹ca Komendê Powiatow¹ Stra¿y nagrody wszystkim uczestnikom rozgrywek oraz ich 
Po¿arnej w Sierpcu, Przewodnicz¹cy Rady Gminy w opiekunom, a zaproszeni goœcie gratulowali uczniom.
Gozdowie Grzegorz Ratkowski, Prezes Zarz¹du Gminnego 

El¿bieta Broniszewska
OSP w Gozdowie Jan Bednarski, Komendant Gminnego 
Zwi¹zku OSPRP Jerzy Zarembski, pani Anna Jemio³a, pani 
Ma³gorzata Garkowska.
Podczas turnieju obecni byli te¿ opiekunowie z ka¿dej ze 
szkó³:
- Szko³a Podstawowa w Lelicach-pani dyrektor Jadwiga 
Paradowska;
- Szko³a Podstawowa w Ostrowach-pani Ma³gorzata Joniak;
- Szko³a Podstawowa w Gozdowie-pani Anna Jemio³a;
- Publiczne Gimnazjum w Gozdowie -pani Ma³gorzata 
Garkowska.
Komisja poda³a wyniki uczniów, którzy osi¹gnêli najwiêksz¹ 
iloœæ punktów z czêœci pisemnej:
Szko³y podstawowe:
- Maciej Kie³basa – 39 pkt  – Szko³a Podstawowa w Lelicach,
- Natalia Feder -  37 pkt  – Szko³a Podstawowa w Ostrowach,
- Ania Kaczorowska - 36 pkt – Szko³a Podstawowa w 
Gozdowie,

WALNE ZEBRANIE SPÓ£KI WODNEJ

W czwartek, 18 lutego 2016 roku, w sali 
konferencyjnej Urzêdu Gminy w Gozdowie odby³o siê 
Walne Zebranie Spó³ki Wodnej. 
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Spó³ki W³odzimierz Mierzejewski 
przywita³ delegatów i zaproszonych goœci, wœród których byli 
Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski, Przewodnicz¹cy 
Rady Gminy Gozdowo Grzegorz Ratkowski, Przedstawiciel 
Starosty Sierpeckiego Janusz Wiœniewski oraz Kierownik 
Zwi¹zku Spó³ek Wodnych w Sierpcu Bogumi³a Gutowska. 
Przewodnicz¹cym Zjazdu wybrano Pana Roberta 
Pytelewskiego.

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Spó³ki W³odzimierz dzia³alnoœæ Zarz¹d i Komisja Rewizyjna wybrane na kadencjê 
Mierzejewski z³o¿y³ sprawozdanie z ubieg³orocznej 2013-2018.
dzia³alnoœci Zarz¹du, zaœ sprawozdanie z dzia³alnoœci Komisji Do podstawowych zadañ spó³ki wodnej nale¿y utrzymanie w 
Rewizyjnej  przedstawi³a Pani Joanna Kozakowska. sprawnoœci urz¹dzeñ melioracji wodnych, a w szczególnoœci 
Pan Mierzejewski poinformowa³, ¿e ju¿ trzeci rok prowadz¹ rowów melioracyjnych i sieci drenarskiej. 

S³owo Gozdowa Nr 1/2016 (64)



Str. 10

WYDARZENIA

dla dzia³alnoœci Spó³ki ma terminowe op³acanie sk³adek przez 
rolników, gdy¿ warunkuj¹ one zakres i rozmiar 
wykonywanych prac.

Nastêpnie Przewodnicz¹cy przedstawi³ Plan Bud¿etu 
Spó³ki na 2016 rok, w którym przyjêto do realizacji prace w 
zakresie utrzymania sprawnoœci 100km rowów. Delegaci 
Spó³ki Wodnej jednog³oœnie udzielili  absolutorium Zarz¹dowi 
oraz zatwierdzili Plan Bud¿etu na nastêpny rok.

W czasie zebrania podjêto tak¿e uchwa³ê w sprawie 
upowa¿nienia Przewodnicz¹cego W³odz imierza 
Mierzejewskiego i Z-cy Przewodnicz¹cego Leszka 
Smoleñskiego do reprezentowania Spó³ki, pozostawiono 
sk³adkê z 1ha zmeliorowanego gruntu w wysokoœci 25,00z³ 
na dotychczasowym poziomie oraz wyznaczono terminy 
wnoszenia sk³adek na rzecz Spó³ki, tj. I raty do 15 maja br, II 

Na terenie Gminy Gozdowo sieci¹ melioracyjn¹ objête raty do 15 wrzeœnia br. 
s¹ 5 472 hektary, zaœ ³¹czna d³ugoœæ rowów melioracyjnych Pani Bogumi³a Gutowska poinformowa³a zebranych, ¿e 
to 160 km. W roku 2015 na urz¹dzeniach melioracyjnych wszystkie awarie usuwane s¹ na bie¿¹co. Podziêkowa³a 
wykonano m.in. Zarz¹dowi, So³tysom oraz w³adzom Gminy za bardzo dobr¹ 
- koszenie rowów na d³ugoœci 86km, wspó³pracê.
- konserwacjê mechaniczn¹ i odmulanie rowów na d³ugoœci Nastêpnie g³os zabra³ Pan Dariusz Kalkowski - Wójt 
9,3km, Gminy Gozdowo. Wyrazi³ podziêkowanie i uznanie za 
- wyciêto zakrzaczenia na powierzchni 2,4ha. osobiste zaanga¿owanie Przewodnicz¹cego Pana 

W 2015 roku uda³o siê pozyskaæ wsparcie finansowe w W³odzimierza Mierzejewskiego i ca³ego Zarz¹du oraz Pani 
formie dotacji z Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie w Bogumile Gutowskiej i pracownikom Zwi¹zku Spó³ek 
wysokoœci 40 126,00z³ oraz z Wojewódzkiego Funduszu Wodnych w Sierpcu za wykonane prace i determinacjê w 
Ochrony Œrodowiska w kwocie 41 068,00z³. pozyskiwaniu œrodków finansowych na dzia³alnoœæ Spó³ki. 

Przewodnicz¹cy z³o¿y³ serdeczne podziêkowania Zauwa¿y³, ¿e pomimo ubieg³orocznej suszy, prace by³y 
Wójtowi Gminy Gozdowo i Radzie Gminy za pomoc i wykonywane na terenie wszystkich so³ectw, na których 
wsparcie finansowe dzia³alnoœci Spó³ki. Podkreœli³ równie¿, znajduj¹ siê zmeliorowane grunty. 
¿e dziêki staraniom Starosty Sierpeckiego, Spó³ka zatrudni³a Na zakoñczenie pogratulowa³ Zarz¹dowi udzielonego 
dwóch pracowników sfinansowanych ze œrodków absolutorium i z³o¿y³ ¿yczenia, aby ten rok nie by³ gorszym od 
Powiatowego Urzêdu Pracy w Sierpcu. Przewodnicz¹cy poprzedniego pod wzglêdem inwestycji.
podziêkowa³ tak¿e so³tysom za pomoc w œci¹ganiu sk³adek.

Beata Kaczorowska
Pan W. Mierzejewski zwróci³ uwagê, ¿e du¿e znaczenie 

DEBATA SPO£ECZNA 
DOTYCZ¥CA BEZPIECZEÑSTWA 
NA TERENIE GMINY GOZDOWO

W czwartek, 25 lutego 2016 roku, w sali 
konferencyjnej Urzêdu Gminy w Gozdowie odby³a siê 
debata spo³eczna poœwiêcona bezpieczeñstwu 
mieszkañców gminy Gozdowo.
W debacie wziêli udzia³ mieszkañcy, dyrektorzy placówek 
oœwiatowych z terenu gminy Gozdowo oraz przedstawiciele 
Policji: I Zastêpca Komendanta Powiatowego Policji 
m³. insp. Krzysztof Witkowski, Kierownik Posterunku Policji 
w Gozdowie asp. szt. Jaros³aw Cichocki, dzielnicowy m³.asp. 
Marek Zdzieb³owski i oficer prasowy asp. Krzysztof 

maj¹ce na celu zapobieganie przemocy w rodzinie i dzia³ania Kosiorek.
profilaktyczno-prewencyjne podejmowane na rzecz Debaty spo³eczne organizowane przez Policjê  maj¹ na celu 
seniorów i m³odzie¿y. Przedstawi³ istotê nowego projektu m.in. w³¹czenie obywateli w wypracowywanie propozycji 
tworzenia map zagro¿eñ, zachêcaj¹c do sk³adania propozycji rozwi¹zañ zmierzaj¹cych do wzrostu poczucia 
i dalszej dyskusji.bezpieczeñstwa mieszkañców w œrodowisku lokalnym.
Zastêpca Komendanta Powiatowego Policji m³. insp. Zgromadzonych powita³ Wójt Gminy Gozdowo Dariusz 
Krzysztof Witkowski podkreœli³, ¿e w 2015 roku w stosunku Kalkowski, który podziêkowa³ za przybycie i zaprosi³ do 
do roku poprzedniego na terenie naszej gminy odnotowano wys³uchania informacji dotycz¹cych bezpieczeñstwa na 
spadek przestêpstw oraz, co wa¿ne, nie odnotowano terenie gminy Gozdowo.
wypadków drogowych. Wzros³a liczba nietrzeŸwych Kierownik Posterunku Policji w Gozdowie, asp. szt. Jaros³aw 
kierowców. Policjanci ostrzegali przed wsiadaniem za Cichocki omówi³ skalê przestêpczoœci na terenie gminy 
kierownicê po spo¿yciu alkoholu. W nowych przepisach Gozdowo w odniesieniu do ubieg³ych lat, stan 
zaostrzono kary dla pijanych kierowców oraz tych, którzy pod bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, jak równie¿ dzia³ania 
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Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu zajê³a I miejsce w 
garnizonie mazowieckim w zakresie wykrywalnoœci 
przestêpstw w 2015 roku. 

Szczególne gratulacje z³o¿ono dzielnicowemu m³.asp. 
Markowi Zdzieb³owskiemu za zajêcie I miejsca w konkursie 
„Najpopularniejszy dzielnicowy roku 2015”.

Policjanci apelowali do mieszkañców o wspó³pracê, 
zg³aszanie wszelkich niepokoj¹cych sytuacji oraz zachowañ.  
Uczestnicy debaty wnioskowali m.in. o sypanie piaskiem i 
sol¹ dróg powiatowych podczas zimowych go³oledzi, 
umieszczenie oznakowania poziomego na drogach 
powiatowych oraz uzupe³nienie oznakowania pionowego, 
kontrolê parków, miejsc rekreacyjnych i boisk, obecnoœæ 
podczas odjazdów autobusów szkolnych. Mieszkañcy zwrócili 
uwagê na zagro¿enie stwarzane przez bezpañskie psy oraz na 

wp³ywem alkoholu spowodowali wypadek drogowy. Okres, osoby spo¿ywaj¹ce alkohol przy sklepach.
na jaki orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów, zosta³ W trakcie spotkania uczestnicy debaty wype³nili anonimowe 
wyd³u¿ony z 10 do 15 lat, minimaln¹ kar¹ bêd¹ 3 lata. Osoby ankiety dotycz¹ce oceny stanu bezpieczeñstwa oraz 
kieruj¹ce pojazdem w stanie nietrzeŸwoœci bêd¹ musia³y siê oczekiwañ wobec Policji i otrzymali ulotki dotycz¹ce 
tak¿e liczyæ z wysokimi karami finansowymi. Niezale¿nie od bezpiecznych zachowañ, wraz z numerem telefonu do 
orzeczonej kary, s¹d bêdzie obligatoryjnie stosowa³ karê w dzielnicowego.
wysokoœci nie mniejszej ni¿ 5 tys.  z³otych w przypadku Pan Wójt podziêkowa³ przedstawicielom Policji za 
osoby, któr¹ z³apano po raz pierwszy oraz nie mniejszej ni¿ zorganizowanie debaty i wspó³pracê oraz przyby³ym 
10 tys.  z³ dla recydywistów. Jeœli kierowca spowoduje mieszkañcom za uczestniczenie w spotkaniu.
wypadek drogowy pod wp³ywem alkoholu, nawi¹zka nie 

Maria Nowakowska
bêdzie mog³a byæ mniejsza ni¿ 10 tys. z³. Zwróci³ uwagê, ¿e 

WYJ¥TKOWE WALNE ZEBRANIE 
OSP W BONIS£AWIU

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Bonis³awiu zosta³a 
powo³ana do ¿ycia w 1916r. Za³o¿ycielem by³ ksi¹dz 
Micha³ Kaczorowski, który sprawowa³ funkcjê 
proboszcza parafii Bonis³aw w latach 1913-1939.

Dnia 20 lutego 2016r. odby³o siê „wyj¹tkowe” walne 
zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Bonis³awiu. W 
zebraniu uczestniczyli zaproszeni goœcie: Wójt Gminy 
Gozdowo – p. Dariusz Kalkowski, Przewodnicz¹cy Rady 
Gminy Gozdowo- p. Grzegorz Ratkowski, Prezes Zarz¹du 
Oddzia³u Gminnego ZOSP RP w Gozdowie p. Jan Bednarski 
oraz druhowie stra¿acy OSP w Bonis³awiu. W zebraniu 

- dh Micha³ Jankowski przedstawi³ wyniki kontroli, któr¹ uczestniczy³o 16 druhów, co stanowi³o wiêkszoœæ niezbêdn¹ 
przeprowadzi³a Komisja Rewizyjna. Nastêpnie jednog³oœnie do podejmowania decyzji. Przewodnicz¹cym zebrania zosta³ 
udzielono absolutorium dla obecnego Zarz¹du, który pozosta³ dh Damian Przyczka. Prezes Zarz¹du – dh Wojciech 
w tym samym sk³adzie. Sk³ad Zarz¹du powiêkszono Gaw³owski odczyta³ sprawozdanie z dzia³alnoœci OSP w 
natomiast o dwie nowe funkcje: sekretarza i kronikarza. minionym roku oraz przedstawi³ plany na rok 2016. 
Sk³ad obecnego Zarz¹du przedstawia siê nastêpuj¹co: Prezes Skarbnik – dh Dariusz Przyczka zapozna³ wszystkich ze 
Zarz¹du – dh Wojciech Gaw³owski, Naczelnik – dh Marcin stanem finansów OSP a przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej 
Rajkowski, Skarbnik – dh Dariusz Przyczka, Gospodarz – dh 
Heronim Tyburski, Sekretarz – dh Piotr Popis, Kronikarz – dh 
Karol Siemi¹tkowski.
W sk³ad Komisji Rewizyjnej weszli druhowie: Przewodnicz¹cy 
– dh Micha³ Jankowski, Cz³onek Komisji –dh Ryszard 
Drzewoszewski, Cz³onek Komisji – dh Przemys³aw 
Drzewoszewski.
Na Zjazd Gminny zostali oddelegowani druhowie: dh 
Heronim Tyburski, dh Bogdan Gregorowicz, dh Marcin 
Rajkowski, natomiast do prac w Zarz¹dzie Gminnym zosta³ 
skierowany dh Heronim Tyburski.

G³os zabra³ równie¿ Prezes Zarz¹du Gminnego p. Jan 
Bednarski, który przedstawi³ plan jubileuszy na rok 2016: 
100-lecie utworzenia Zwi¹zku Floriañskiego, 95-lecie 
powstania Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP, 25-
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dh Micha³ Jankowski,
- odznakê 20-lecia: dh Wojciech Gaw³owski,
- odznakê 15-lecia: dh Dariusz Mazurek, dh Marek 
Kwiatkowski, 
- odznakê 10-lecia: dh Marcin Rajkowski, dh Przemys³aw 
Drzewoszewski, dh Damian Przyczka, dh Tomasz Mazurek, 
dh Artur Lencki
- odznakê 5-lecia: dh Piotr Popis, dh Kamil Linowski, dh 
Rados³aw Przyczka, dh Krystian Siemi¹tkowski, dh Józef 
Klimarczyk, dh £ukasz Pypkowski

lecie uchwalenia ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej w 
naszym kraju oraz 100-lecie powstania OSP w Bonis³awiu.
Oœwiadczy³, i¿ „fakty te winny wp³yn¹æ na poprawê prawno-
or gan i zacy jnych  i  ekonomicznych  warunków 
funkcjonowania po¿arnictwa ochotniczego, przyczyniæ siê 
do umocnienia Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, 
spowodowaæ wspieranie rozszerzania wspó³pracy z 
m³odzie¿¹ w œrodowisku dzia³ania OSP Oddzia³u Gminnego 
ZOSP RP poprzez kontynuowanie dotychczasowych form 
pracy, jak równie¿ poszerzania ich o nowe”.

Zapowiadaj¹c uroczystoœci obchodów setnej rocznicy 
powstania OSP w Bonis³awiu, dh Jan Bednarski Wójt Gminy Gozdowo Pan Dariusz Kalkowski 
zaproponowa³ uczczenie minut¹ ciszy cz³onków OSP, którzy pogratulowa³ wszystkim odznaczonym a jednoczeœnie z³o¿y³ 
odeszli do wiecznoœci. Wszyscy obecni druhowie powstali, najserdeczniejsze ¿yczenia. Podziêkowa³ za ofiarn¹ i 
aby uczciæ pamiêæ tych, którzy odeszli na Wieczn¹ Wartê do bezinteresown¹ s³u¿bê dla spo³eczeñstwa. Wyrazi³ ¿yw¹ wiarê 
Pana. w to, i¿ pe³na poœwiêcenia praca i zaanga¿owanie spo³eczne 

bêd¹ dawa³y poczucie satysfakcji i spe³nienia, zarówno w 
¿yciu osobistym jak i zawodowym.

OSP w Bonis³awiu w roku bie¿¹cym bêdzie obchodzi³a 
Jubileusz 100-lecia swojego powstania. Jednog³oœnie 
uchwalono, i¿ uroczystoœci jubileuszowe odbêd¹ siê dnia 2 
lipca 2016r. 

Druhowie stra¿acy ju¿ dziœ serdecznie 
zapraszaj¹ wszystkie jednostki OSP oraz 
mieszkañców naszej gminy na obchody 100-lecia 
powstania OSP w Bonis³awiu.

Po przemówieniach nast¹pi³o nawi¹zanie do historii 
jednostki. Nastêpnie g³os zabra³ dh Heronim Tyburski, który 
odczyta³ Uchwa³ê Nr 1/2016r. Prezydium Zarz¹du Oddzia³u 
Gminnego ZOSP RP w Gozdowie z dnia 05.01.2016r. w 
sprawie nadania odznak za wys³ugê lat cz³onkom OSP w 
Bonis³awiu. 

O wrêczenie odznaczeñ poproszeni zostali: Wójt Gminy 
Gozdowo p. Dariusz Kalkowski, Przewodnicz¹cy Rady 
Gminy Gozdowo p. Grzegorz Ratkowski oraz Prezes Zarz¹du 
Oddzia³u Gminnego ZOSP RP w Gozdowie p. Jan 
Bednarski.

Lidia Siemi¹tkowskaOdznaki „Za wys³ugê lat" otrzymali:
- odznakê 50-lecia: dh Zygmunt Iwaniak,
- odznakê 35-lecia: dh Ryszard Drzewoszewski oraz dh 
Bogdan Gregorowicz ,
- odznakê 25-lecia: dh Heronim Tyburski; dh Karol 
Siemi¹tkowski, dh Bogdan Lipczyñski, dh Dariusz Przyczka, 

S³owo Gozdowa Nr 1/2016 (64)



Str. 13

WYDARZENIA

SETNE URODZINY MIESZKANKI 
ZAKRZEWKA

odœpiewano tym razem 150 lat dla jubilatki. 
Mieszkaj¹ca od urodzenia w miejscowoœci Zakrzewko Pani 

Irena ¯uchewicz w latach m³odoœci, aby pomóc rodzicom w 
utrzymaniu rodziny, wyjecha³a na £otwê, sk¹d po kilku latach 

W dniu 10 marca 2016 roku, mieszkaj¹ca w powróci³a do rodzinnego Zakrzewka. Dla dobra bliskich 
Zakrzewku – Pani Irena ¯uchewicz obchodzi³a swoje dorabiaj¹c do bud¿etu rodzinnego pracowa³a tak¿e jako 
100-letnie urodziny. pokojówka u dziedzica w Janoszycach. Rodzina Pani Ireny 

W  zwi¹zku z tym piêknym jubileuszem z wizyt¹ do Zacnej sk³ada siê z córki Teresy, ziêcia, 3 wnucz¹t i 4 prawnucz¹t.
Jubilatki przybyli Wójt Gminy Gozdowo – p. Dariusz Kalkowski, To musi byæ fantastyczne uczucie do¿yæ takiego wieku. 
Kierownik placówki Terenowej KRUS Oddzia³ w Sierpcu p. ¯yczymy raz jeszcze Pani Irenie przynajmniej 100 kolejnych lat 
Józef Rêkawiecki, Przewodnicz¹cy Rady Gminy p. Grzegorz wszelkiej pomyœlnoœci, aby nadal mog³a korzystaæ ze wsparcia 
Ratkowski, Kierownik USC w Gozdowie p. Maria El¿bieta rodziny i bliskich.
Chyliñska oraz p. El¿bieta Broniszewska – pracownik ewidencji 
ludnoœci UG. Pan Wójt Dariusz Kalkowski zwracaj¹c siê do 
Szanownej Jubilatki, jak i do zgromadzonych goœci  powiedzia³, 
¿e 100 urodziny to piêkna i sk³aniaj¹ca do zadumy rocznica. 
Wrêczaj¹c upominek oraz bukiet kwiatów Szanownej Jubilatce 
Pani Irenie ¯uchewicz nadmieni³: „W uroczystym dniu setnej 
rocznicy urodzin sk³adam serdeczne ¿yczenia, wszystkiego co 
najlepsze i najpiêkniejsze. Niech nigdy nie brakuje szczêœcia, 
zdrowia i pomyœlnoœci. Niech dobry Bóg darzy ³askami na 
dalsze lata ¿ycia w zdrowiu i radoœci”. ̄ yczenia te z³o¿y³ tak¿e w 
imieniu Starosty Sierpeckiego – Jana Laskowskiego.

Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Sierpcu p. Józef 
Rêkawiecki wrêczy³ kwiaty oraz list gratulacyjny. Do ¿yczeñ 
z³o¿onych Jubilatce do³¹czyli Przewodnicz¹cy Rady Gminy oraz 
pracownicy Urzêdu sk³adaj¹c najserdeczniejsze ¿yczenia. W 
czasie uroczystej wizyty Jubilatce towarzyszy³a najbli¿sza 

Maria El¿bieta Chyliñskarodzina. Wzniesiono toast tradycyjn¹ lampk¹ szampana i 

W dniu 8 marca br. w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy w DZIEÑ KOBIET W GOZDOWIE
Gozdowie odby³a siê uroczystoœæ z okazji Dnia Kobiet 
zorganizowana przez Ko³a Gospodyñ Wiejskich z terenu 

W dniu 7 marca br. w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy w gminy Gozdowo.
Gozdowie odby³a siê uroczystoœæ z okazji Dnia Kobiet 
zorganizowana przez Zwi¹zek Emerytów i Rencistów.

Maria Nowakowska
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Jaros³aw Cichocki: W Posterunku Policji w Gozdowie ROZMOWA Z KIEROWNIKIEM 
pracuje dwóch dzielnicowych. Ka¿dy z nich obs³uguje teren POSTERUNKU POLICJI 
innej gminy. Gminê Gozdowo obs³uguje dzielnicowy m³. asp. 

W GOZDOWIE – Marek Zdzieb³owski. Od pocz¹tku swojej pracy, tj. od 9 lat 
ASP. SZT. JAROS£AWEM CICHOCKIM  pracuje on w gminie Gozdowo, a od niemal 6 lat pe³ni funkcjê 

dzielnicowego na tym terenie. Ze swoich obowi¹zków 
wywi¹zuje siê bardzo dobrze. Z moich spostrze¿eñ wynika, ¿e 
ma bardzo dobry kontakt z mieszkañcami swojego rejonu 
s³u¿bowego. 
W konkursie „Dzielnicowy Roku 2015” w eliminacjach 
województwa mazowieckiego zaj¹³ 9 miejsce na 
kilkudziesiêciu startuj¹cych dzielnicowych. W konkursie 
Komendy Powiatowej w Sierpcu „Najpopularniejszy 
Dzielnicowy Roku 2015” zaj¹³ 1 miejsce, a w poprzednich 
latach zajmowa³ miejsca w pierwszej trójce. Z w/w 
dzielnicowym mo¿na kontaktowaæ siê pod nr telefonu 
s³u¿bowego 519-035-546. Po s³u¿bie (telefon jest 
wy³¹czony), po³¹czenie z niego jest kierowane automatycznie 
do dy¿urnego KPP w Sierpcu.

Mariola Kopka: Od lutego zmieni³a siê siedziba 
Mariola Kopka: Od 2011 r. pe³ni Pan funkcjê Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu. Czy ta 

zmiana bêdzie mia³a wp³yw na pracê Posterunku Kierownika Posterunku Policji w Gozdowie. Jak 
Policji w Gozdowie?d³ugo zwi¹zany jest Pan z Policj¹ i jak przebiega³a 
Jaros³aw Cichocki: Oddanie nowej siedziby KPP w Sierpcu 

dotychczasowa Pana praca?
przy ul. Kiliñskiego 24c, która jest przestronna i bardzo 

Jaros³aw Cichocki: To prawda, od kwietnia 2011 roku 
dobrze wyposa¿ona, wp³ynie na poprawê jakoœci pracy 

pe³niê funkcjê Kierownika Posterunku Policji w Gozdowie. 
policjantów z tutejszej jednostki, na jej terenie wykonywanych 

Pracê w Policji rozpocz¹³em w 1998 roku w Oddzia³ach 
Prewencji KSP w Warszawie. Nastêpnie zosta³em 
przeniesiony na stanowisko policjanta kryminalnego do 
Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu. W trakcie swojej 
kariery pracowa³em na stanowiskach dzielnicowego, 
policjanta dochodzeniowo-œledczego w Komisariacie Policji 
w Drobinie, Roœciszewie i Kierownika Posterunku Policji w 
Mochowie.

Mariola Kopka: Jak wygl¹da struktura organizacyjna 

Posterunku w Gozdowie, ile osób pracuje i jaki jest 

podzia³ dzielnicowych?
Jaros³aw Cichocki: W Posterunku Policji w Gozdowie 
oprócz mnie pracuje 8 policjantów, dwóch policjantów 
kryminalnych, czterech patrolowo-interwencyjnych i dwóch 
dzielnicowych. Tutejsza jednostka policji obs³uguje gminê jest obecnie wiele czynnoœci s³u¿bowych oraz szkoleñ.
Gozdowo i gminê Mochowo. Mariola Kopka: Aby praca policji by³a skuteczna, musi 
Posterunek Policji w Gozdowie czynny jest codziennie w opieraæ siê na wspó³pracy z ró¿nymi instytucjami i 
godz. 8-16. W sytuacji, kiedy jest nieczynny, proszê lokaln¹ spo³ecznoœci¹. Jak Pan ocenia tê 
kontaktowaæ siê telefonicznie z dy¿urnym Komendy wspó³pracê?
Powiatowej Policji w Sierpcu, który udzieli informacji, jak Jaros³aw Cichocki: Faktycznie, bez dobrej wspó³pracy z 
skutecznie nawi¹zaæ kontakt z dzielnicowym lub innym instytucjami i spo³eczeñstwem sama Policja nie utrzyma³aby 
policjantem z tutejszej jednostki, nr tel. 24 275 92 00, w bezpieczeñstwa na odpowiednim poziomie. Od pocz¹tku 
pilnych przypadkach nale¿y dzwoniæ pod nr tel. 997 i 112. mojej pracy w tej jednostce wspó³praca z samorz¹dem gminy, 
Numery telefonów do Posterunku Policji w Gozdowie: wszystkimi szko³ami, GOPS-em, OSP i so³tysami z terenu 
- 242759274 – kierownik gminy Gozdowo uk³ada siê bardzo dobrze. Cieszy mnie to, ¿e 
- 242759275 – policjanci kryminalni s¹ to partnerzy do wspólnego rozwi¹zywania problemów, 
- 242759276 – dzielnicowi i policjanci patrolowo- które wystêpuj¹ na naszym terenie. Czuj¹ siê 
interwencyjni. wspó³odpowiedzialni za utrzymanie odpowiedniego poziomu 

bezpieczeñstwa. Ze strony samorz¹du mo¿emy liczyæ na 
wsparcie finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe s³u¿by 

M a r i o l a  K o p k a :  W  t y m  r o k u  t y t u ³  patrolowe, zakup radiowozu i innego sprzêtu s³u¿¹cego do 
„Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2015” w³aœciwego funkcjonowania policji, za co serdecznie dziêkujê. 
otrzyma³ m³odszy aspirant Marek Zdzieb³owski, Przede wszystkim chcê serdecznie podziêkowaæ za bardzo 
obs³uguj¹cy teren gminy Gozdowo. Czy móg³by Pan dobr¹ wspó³pracê na rzecz poprawy bezpieczeñstwa na 
powiedzieæ coœ wiêcej na temat tego policjanta? terenie gminy Gozdowo Panu Wójtowi Dariuszowi 
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¿ycia i zdrowia mieszkañców oraz zwiêkszanie 
poczucia ich bezpieczeñstwa. Czy mieszkañcy gminy 
Gozdowo mog¹ czuæ siê bezpieczni?
Jaros³aw Cichocki: Moim zdaniem bezpieczeñstwo na 
terenie gminy Gozdowo jest na dobrym poziomie. W 
porównaniu z innymi gminami z terenu powiatu sierpeckiego 
jesteœmy jedn¹ z najbardziej bezpiecznych gmin, a powiat 
sierpecki zajmuje 1 miejsce w województwie mazowieckim 
po tym wzglêdem. Od kilku lat przestêpczoœæ na terenie 
gminy Gozdowo spada, g³ównie ta najbardziej dokuczliwa dla 
mieszkañców, typu kradzie¿e czy pobicia. Jest to wynikiem 
bardzo dobrej wspó³pracy z tutejszymi w³adzami gminny.
Mimo to w dalszym ci¹gu realizujemy ró¿nego rodzaju 
dzia³ania prewencyjne i inne w celu ograniczenia 
przestêpczoœci na terenie gminy, a tym samym poprawy 
bezpieczeñstwa jej mieszkañców.Kalkowskiemu, z którym wspó³pracujê na co dzieñ i wspólnie 
Do powy¿szego wywiadu za³¹czam apel do mieszkañców rozwi¹zujemy wszelkie problemy zwi¹zane z zapewnieniem 
gminy Gozdowo z proœb¹ o stosowanie siê do wymienionych bezpieczeñstwa.
w nim rad, które mog¹ zapobiec nieszczêœciu.

Mariola Kopka: Zadaniem policji jest dbanie o ³ad i 
porz¹dek publiczny, przeciwdzia³anie zagro¿eniom Mariola Kopka: Dziêkujê za rozmowê.

WYWIADY I OPINIE

Policjanci Posterunku Policji w Gozdowie przypominaj¹

ZADBAJ O BEZPIECZEÑSTWO W£ASNE ORAZ INNYCH OSÓB

·Nie przechodŸ obojêtnie obok bezdomnych, którzy w ch³odne dni oraz mroŸne noce przebywaj¹ bez dachu nad g³ow¹. 
Zwracaj uwagê na osoby pod wp³ywem alkoholu, które przebywaj¹c na dworze s¹ nara¿one na wych³odzenie lub 
zamarzniêcie. 
Nie b¹dŸ obojêtny wobec takich osób, zatrzymaj siê i zapytaj, czy nie potrzebuj¹ pomocy. Poinformuj o takich osobach 
s³u¿by ratunkowe lub Policjê.

·W okresie jesienno-zimowym pamiêtaj o osobach starszych, chorych lub zamieszkuj¹cych samotnie. W ramach 
s¹siedztwa odwiedŸ je, sprawdŸ, czy w ich mieszkaniu jest ciep³o, zapytaj, czy dobrze siê czuj¹, czy potrzebuj¹ pomocy. 
Czêsto bowiem zdarzaj¹ siê przypadki, ¿e pozostawione bez opieki osoby umieraj¹ z zimna we w³asnych domach.

·Gdy ktoœ do ciebie dzwoni i podaje siê za wnuczka, prosz¹c o szybkie po¿yczenie i przekazanie pieniêdzy na zakup 

przedmiotów lub leczenie szpitalne,

- zachowaj ostro¿noœæ - to mo¿e byæ oszust.

Zawsze oddzwoñ do rodziców wnuczka i upewnij siê, czy naprawdê Twój wnuczek potrzebuje pieniêdzy. Nie przekazuj 

pieniêdzy nieznanej osobie i nie umawiaj siê na ich przekazanie. Gdy masz w¹tpliwoœci, zawsze poinformuj o takiej sytuacji 

Policjê.

·Nie wpuszczaj do domu osób oferuj¹cych sprzeda¿ ró¿nych przedmiotów lub zainteresowanych nabyciem jakichœ rzeczy. 

Takie osoby wpuszczone do domu mog¹ Ciê okraœæ.

·Wychodz¹c z mieszkania - nawet na chwilê - zawsze zamykaj drzwi na klucz. Pamiêtaj równie¿ o zamkniêciu okien i 

drzwi balkonowych.

·ZaprzyjaŸnij siê z s¹siadem i nawzajem zwracajcie uwagê na Wasze posesje i mieszkania. To uchroni Ciê przed 

w³amaniem lub kradzie¿¹.

·Pamiêtaj o noszeniu elementów odblaskowych podczas poruszania siê pieszo po poboczu lub jezdni w porze 

wieczorowo-nocnej poza obszarem zabudowanym. 

Noszenie elementów odblaskowych jest wówczas obowi¹zkowe.

Informuj Policjê o osobach nara¿onych na zamarzniêcie,
 jak równie¿ o podejrzanych pojazdach i obcych osobach przebywaj¹cych bez widocznego celu w rejonie Twojego 

miejsca zamieszkania, dzwoni¹c pod numery telefonu.

997, 112 lub (24) 275-92-00
Niepokoj¹ce Ciê sytuacje zg³aszaj równie¿ do swojego dzielnicowego

m³odszego aspiranta Marka ZDZIEB£OWSKIEGO,
kom. 519-035-546,  tel.(24) 275-92-74, (24) 275-92-75, (24) 275-92-76 
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STYPENDIA 
WÓJTA GMINY GOZDOWO

Tradycj¹ Gminy Gozdowo, która wyró¿nia nasz¹ ,,ma³¹ 
ojczyznê” na tle innych gmin powiatu sierpeckiego, jest  
promowanie nauki i systematycznej pracy uczniów, którzy w 
klasyfikacji semestralnej uzyskali œredni¹ ocen 5,0 i wy¿sz¹. 
Takie œwiêto nauki mia³o miejsce 2.03.2016 roku. Tego 
dnia, o godzinie jedenastej w  Oddziale Zamiejscowym w 
Lelicach, a o trzynastej  w hali sportowej Publicznego 
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie zgromadzili siê 
prymusi naszej szko³y, którzy w obecnoœci rodziców, 
nauczycieli oraz spo³ecznoœci szkolnej odebrali zas³u¿one 
nagrody za sw¹ systematyczn¹ pracê. Uroczystoœæ zaszczycili 
sw¹ obecnoœci¹ fundator i pomys³odawca stypendiów- Pan równie¿ o  inwestycjach, które s¹ planowane w naszej szkole. 
Dariusz Kalkowski-Wójt Gminy Gozdowo, Pan Grzegorz W podziêkowaniu za stypendia, nagrodzeni z³o¿yli kwiaty na 
Ratkowski- Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo oraz rêce Pana Wójta i Pana Przewodnicz¹cego. Uroczystoœæ 
Pani Agnieszka Kalinowska- Przewodnicz¹ca Rady zakoñczy³ wystêp chóru szkolnego i zespo³u wokalnego pod 
Rodziców Publicznego Gimnazjum w Gozdowie. kierunkiem Pana S³awomira Sza³kuckiego. Po tej chwili 
W krótkim przemówieniu w³odarz naszej gminy  wyrazi³ refleksji  i pami¹tkowym zdjêciu, stypendyœci, zaproszeni 
podziw dla ciê¿kiej pracy gimnazjalistów stawiaj¹cych  na goœcie oraz rodzice udali siê na herbatkê i ciastko.
naukê, zdobywanie wiedzy, która otworzy im drzwi do 

Najlepsi uczniowie I okres 2015/2016     wybranych szkó³, otworzy drogê kariery ¿yciowej. Powiedzia³ 
• Czachorowska Marta          klasa II b 5,27    
• Kaczorowska El¿bieta         klasa III b 5,27    
• Gapiñska Weronika            klasa II a 5,20
• Lewandowska Aleksandra  klasa III c 5,20
• Klemarczyk Paula               klasa III a 5,13
• Krystek Natalia                    klasa III a 5,07
• Popis Agata                        klasa II a 5,07
• Rychliñski Jakub              klasa III b 5,07
• Smoleñska Karolina         klasa I a 5,07
• Ezman Weronika              klasa I b 5,00
• Godlewska Natalia              klasa II b 5,00
• Gutowski Filip                     klasa II c 5,00
• Madeñski Patryk                 klasa III b 5,00
• Starzec Patrycja                   klasa III c 5,00

Anna D¹browska

- I miejsce w Turnieju Pi³ki Siatkowej Pla¿owej w Zawidzu GIMNAZJALIŒCI Z GOZDOWA 
- VII miejsce w Finale Wojewódzkim Mazowieckich Igrzysk NA PODIUM W PLEBISCYCIE 
M³odzie¿y Szkolnej w Siedlcach.

SPORTOWCA ZIEMI 
SIERPECKIEJ 2015

23 stycznia 2016r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu 
odby³a siê uroczysta gala, podczas której wrêczono nagrody 
w Plebiscycie Sportowca Ziemi Sierpeckiej. W kategorii 
„Dru¿yna roku 2015” trzecie miejsce zajê³a Dru¿yna Pi³ki 
Siatkowej Ch³opców Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Paw³a II w Gozdowie. Jest to kolejny sukces ch³opców z 
dru¿yny pi³ki siatkowej, w sk³ad której wchodz¹ uczniowie 
oddzia³u zamiejscowego w Lelicach.

Osi¹gniêcia Dru¿yny Pi³ki Siatkowej Ch³opców 
Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie 

Sk³ad dru¿yny: Borowski Dariusz, Chmielewski Mateusz, 
w 2015r:

Kurach Tomasz, Szemborski Jakub, Gutowski Filip, Mirecki 
- I miejsce w Finale Rejonowym Gimnazjady LZS w 

Dawid, Szczepañski Kamil, Jankowski Bart³omiej, 
Mochowie 

Mañkowski Pawe³, Ochociñski Micha³, Puszcz Jakub, 
- IV miejsce w Finale Wojewódzkim Gimnazjady LZS w 

opiekun – Piotr Lemanowicz.
Wolanowie

Piotr Lemanowicz
- I miejsce w Finale Powiatowym SZS w Zawidzu 
- I miejsce w Finale Rejonowym SZS w Gozdowie 
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TURNIEJ MINIPI£KI NO¯NEJ 
„DZIKICH DRU¯YN” 

O PUCHAR WÓJTA GMINY 
GOZDOWO

12 grudnia 2015 roku w hali sportowej Publicznego 
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie odby³ siê Turniej 
Minipi³ki No¿nej „Dzikich Dru¿yn”.
Otwarcia turnieju dokona³ Dyrektor Publicznego Gimnazjum 
im. Jana Paw³a II w Gozdowie – Krzysztof JóŸwiak.

Do rozgrywek przyst¹pi³o szeœæ dru¿yn:

1. Dzikie ³asice

2. Dzikie koty
I miejsce – Ch³opaki do wziêcia

3. Dzikie dziki II miejsce – Dzikie koty
4. FC Kalosze III miejsce – FC Kalosze
5. Ch³opaki do wziêcia Najlepszym strzelcem turnieju zosta³ S³awomir 
6. Z³ota gwardia Boczkowski.

ych R one mecze w systemie Wrêczenia pucharów oraz dyplomów dla najlepszozegra³y  ka¿dy z ka¿dym.
  graczy dokonali Wójt Gminy Gozdowo -W wyniku rozgrywek  p. Dariusz dru¿yny zajê³y nastêpuj¹ce lokaty:

Kalkowski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy - p. Grzegorz 
Ratkowski oraz Dyrektor Gimnazjum - p. Krzysztof JóŸwiak.
Podczas zawodów sêdziowali nauczyciele wychowania 
fizycznego - p. M. Jankowski oraz p. P. Lemanowicz. Opiekê 
wychowawcz¹ sprawowali: p. A. Kurach, p. M. Garkowska 
oraz p. M. Jagodziñska, natomiast nad zdrowiem i 
bezpieczeñstwem pi³karzy czuwa³a pielêgniarka szkolna 
p. K. Baran.

Wszystkim zawodnikom i opiekunom turnieju tradycyjnie 
ju¿ zafundowano gor¹cy posi³ek w postaci kie³baski z bu³k¹.

Wszystkie mecze rozgrywane by³y zgodnie z regulaminem 
oraz zasadami fair play, wœród zawodników dominowa³a 
zdrowa rywalizacja i chêæ osi¹gniêcia jak najlepszych 
wyników.

Ma³gorzata Jagodziñska

PUBLICZNE GIMNAZJIUM 
W GOZDOWIE

„Jest taki dzieñ, bardzo ciep³y, choæ 
grudniowy...”

Nadszed³ grudzieñ i czas, na który wszyscy, bez wzglêdu 
na wiek, czekaj¹ co roku z utêsknieniem- czas Bo¿ego 
Narodzenia. W naszej tradycji kojarzony jest on zawsze z 
ciep³em rodzinnym, choink¹, prezentami, kolêdami. Jest to 

czas, który spêdzamy w gronie rodzinnym, dzielimy siê 
op³atkiem, sk³adamy ¿yczenia. 

Nasza szko³a jest jak rodzina, dlatego co roku w naszym 
gimnazjum obchodzimy pami¹tkê narodzin Chrystusa.

Punktualnie o godzinie trzynastej spo³ecznoœæ naszego 
gimnazjum zebra³a siê w hali sportowej, aby obejrzeæ 
tradycyjne jase³ka, w których wziêli udzia³ uczniowie klas: IIIb i 
IIb przygotowani przez  ksiêdza Paw³a Kowalskiego. Oprawê 
muzyczn¹ stanowi³y przepiêkne kolêdy i pastora³ki wykonane 
przez chór szkolny pod kierunkiem Pana S³awomira 
Sza³kuckiego. Nasz¹ szkoln¹ uroczystoœæ zaszczycili sw¹ 
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dla wszystkich przekazali przedstawiciele Samorz¹du 
Szkolnego, a przedstawiciele M³odzie¿owej Rady Gminy 
wrêczyli zaproszonym goœciom przygotowane przez siebie 
prezenty. 

Ostatnim punktem uroczystoœci by³o rozstrzygniêcie 
konkursu na œwi¹teczny wystrój klasopracowni. W tym roku 
zwyciê¿y³a klasa IIIB, drugie miejsce zajê³a klasa IIIC, a trzecie 
klasa IA. 

Ten mi³y akcent zakoñczy³ spotkanie, ale nastrój tego dnia 
towarzyszy³ jeszcze przez d³ugi czas.
Nastêpnego dnia odby³o siê spotkanie œwi¹teczne w Oddziale 
Gimnazjum w Lelicach, po s³owach wstêpu oraz ¿yczeniach 
Pana Dyrektora mogliœmy wys³uchaæ uroczystego koncertu 
kolêd uczniów z Lelic. Celem tego wydarzenia by³o 
przeniesienie siê choæ na chwilê w atmosferê œwi¹t Bo¿ego 

obecnoœci¹ znamienici goœcie, wœród których wymieniæ Narodzenia, którym towarzyszy piêkna tradycja œpiewania 
nale¿y Pana Dariusza Kalkowskiego - Wójta Gminy kolêd. Wolfgang Goethe powiedzia³: "Gdzie s³yszysz œpiew, 
Gozdowo ,  Pana  Gr zego r z a  Ra t kowsk i ego  -  tam wst¹p, tam ludzie dobre serca maj¹. Bo ludzie Ÿli, ach 
Przewodnicz¹cego Rady Gminy Gozdowo, Ksiêdza wierzaj mi, Ci nigdy nie œpiewaj¹..."
Stanis³awa Opolskiego, Pani¹ Agnieszkê Kalinowsk¹ - Wystêp zosta³ przygotowany pod kierunkiem p. S³awomira 
Przewodnicz¹c¹ Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum w Sza³kuckiego, dekoracjê przygotowa³a p. Agnieszka 
Gozdowie. Olszewska. 

Jase³ka w tradycyjny sposób przypomnia³y wszystkim 
istotê tajemnicy Bo¿ego Narodzenia, o której czêsto zdarza 
siê zapomnieæ w ferworze przygotowañ œwi¹tecznych. A 
przecie¿ najwa¿niejszym jest Ten, dziêki któremu wszystko 
ma sens - ma³y Jezusek, który przyszed³ na œwiat w ubogiej 
stajence. Tê w³aœnie tajemnicê przypomnieli nam uczniowie, 
dziêki którym wszyscy przenieœliœmy siê w czasie i miejscu, 
znaleŸliœmy siê tam, gdzie dokona³a siê tajemnica Bo¿ego 
Narodzenia. 
Po zakoñczeniu przedstawienia nadszed³ czas na ¿yczenia i 
mi³e s³owa od naszych goœci. Pan Dyrektor Krzysztof JóŸwiak 
podziêkowa³ Panu Wójtowi za niesamowity prezent 
œwi¹teczny dla gimnazjalistów - zestaw ró¿norodnych gier 
planszowych. 

Po przekazaniu gospodarzowi naszej szko³y przez 
harcerzy Betlejemskiego Œwiate³ka Pokoju, drobne upominki Anna D¹browska

PODSUMOWANIE 
PIERWSZEGO OKRESU 

ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

W pi¹tek 29.01.2016r. odby³o siê podsumowanie 
pierwszego okresu roku szkolnego 2015/2016.
W pierwszej czêœci tego wydarzenia, w hali sportowej 
Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II, pan Dyrektor 
przedstawi³ obecnym rodzicom najwa¿niejsze informacje. 

By³y to g³ówne wydarzenia z ¿ycia szko³y, osi¹gniêcia a tak¿e 
frekwencja uczniów oraz inwestycje wykonane w szkole i 
wokó³ szko³y.
Nastêpnie m³odzie¿ przedstawi³a czêœæ artystyczn¹, 
sk³adaj¹c¹ siê z inscenizacji  teatralnej, która by³a 
prezentowana na Jubileuszu 10-lecia nadania imienia Jana 
Paw³a II naszemu gimnazjum, przygotowan¹ pod nadzorem 
p. A. Kurach i p. A. D¹browskiej.
Szkolny zespó³ taneczny pod kierunkiem p. M. Garkowskiej 
zaprezentowa³ rodzicom taniec rekreacyjny. W kolejnej czêœci 
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prezentacji zespó³ wokalno-instrumentalny pod kierunkiem 
p. S. Sza³kuckiego zaprezentowa³ koncert wokalno-
muzyczny. Po zakoñczeniu czêœci artystycznej rodzice udali 
siê na spotkania z wychowawcami klas.

Krzysztof JóŸwiak, Aneta Soja-Khadrouf

JASE£KA BO¯ONARODZENIOWE 
W SP GOZDOWO

W ostatnim dniu nauki poprzedzaj¹cym przerwê œwi¹teczn¹ 
– 22 grudnia 2015 roku mia³y miejsce w naszej szkole 
Jase³ka Bo¿onarodzeniowe. Przedstawienie przygotowali 
uczniowie uczêszczaj¹cy na zajêcia ko³a taneczno – 
teatralnego z klas II. Przyby³ych na uroczystoœæ goœci, m.in. 
Wójta Gminy Gozdowo - Dariusza Kalkowskiego, 
Przewodnicz¹cego Rady Gminy Gozdowo - Grzegorza 
Ratkowskiego, ksiêdza Proboszcza Parafii Gozdowo 
Stanis³awa Opolskiego, ksiêdza prefekta Paw³a 
Kowalskiego, nauczycieli, rodziców, pracowników szko³y i uczniów powita³a na wstêpie pani dyrektor - Lidia 

Malinowska. Nastêpnie zuchy i harcerze przekazali 
betlejemskie œwiat³o pokoju, z najlepszymi ¿yczeniami dla 
wszystkich zgromadzonych. Kolejnym punktem uroczystoœci 
by³y wystêpy uczniów. Mieli oni okazjê popisaæ siê kunsztem 
artystycznym na miarê swoich mo¿liwoœci. Wcielili siê w 
szereg postaci: anio³ki, pastuszków, diabe³ki, mêdrców ze 
wschodu, oraz Maryjê i Józefa. Przedstawienie „Do 
Betlejem” wprowadzi³o wszystkich w przedœwi¹teczny klimat. 
Popisy artystyczne urozmaicane by³y kolêdami 
przygotowanymi przez szkolny chór. Piêkne stroje do 
wystêpów to du¿y udzia³ rodziców wystêpuj¹cych dzieci.

Agnieszka Biernacka, Beata Œwierczewska

Zasypywali pani¹ Paulinê lawin¹ pytañ, na które chêtnie PROGRAM „ŒNIADANIE DAJE MOC” 
udziela³a odpowiedzi. Widaæ by³o radoœæ na  twarzach dzieci i W SP W OSTROWACH
ogromne zainteresowanie tematem. Na zakoñczenie wszyscy 

W listopadzie 2015r. uczniowie klas I-III Szko³y Podstawowej œwietnie siê bawili przy wspólnie œpiewanej piosence 
w Ostrowach przyst¹pili do realizacji programu dotycz¹cej zdrowego od¿ywiania. Po spotkaniu wielu 

uczniów zadeklarowa³o, ¿e w przysz³oœci tak¿e zostan¹ edukacyjnego "Œniadanie daje moc". Celem programu 
dietetykami. Bardzo dziêkujemy za ciekaw¹ "lekcjê".by³o zwiêkszenie œwiadomoœci dzieci i ich rodziców na temat 

zdrowego od¿ywiania oraz roli œniadania w codziennej diecie 
dziecka.
16 grudnia 2015r. odwiedzi³a nas absolwentka naszej szko³y - 
pani dietetyk mgr Paulina Go³êbiewska, która przedstawi³a 
dzieciom ciekaw¹ prezentacjê multimedialn¹ na temat 12 
zasad zdrowego od¿ywiania - wed³ug Instytutu Matki i 
Dziecka. 
Wspólne rozwi¹zywanie zagadek i krzy¿ówek mia³o na celu 
kszta³towanie w³aœciwych nawyków ¿ywieniowych. Pani 
Paulina podkreœla³a, jak ogromn¹ rolê pe³ni œniadanie w ¿yciu 
ka¿dego dziecka. Poprzez zabawê w bardzo interesuj¹cy 
sposób  pokaza³a, a nastêpnie w praktyczny sposób 
przeæwiczy³a z dzieæmi, jakie produkty s¹ najwa¿niejsze w 
prawid³owym od¿ywianiu, które nale¿y ograniczyæ, a które 
najlepiej zupe³nie wyeliminowaæ z codziennej diety.

Józefa Go³êbiewskaOkaza³o siê, ¿e uczniowie klas I-III posiadali ju¿ niema³¹ 
wiedzê o potrzebie i celowoœci zdrowego trybu ¿ycia. 
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SZKO£A PODSTAWOWA W LELICACH 
10 LAT MINÊ£O

Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e od kilku lat, w miesi¹cu lutym 16 
Dru¿yna Harcerska „Przyjaciele” i 14 Gromada Zuchowa 
„Radosne Stokrotki” ze Szko³y Podstawowej w Lelicach 
obchodzi swoje harcerskie œwiêto – Dzieñ Myœli Braterskiej. 
Jest to wyj¹tkowy dzieñ przyjaŸni, braterstwa, radoœci i 
¿yczliwoœci. Od kilku ju¿ lat harcerze i zuchy naszej szko³y 
spotykaj¹ siê - w gronie naszej gromady, dru¿yny,  w gronie 
rodziców i przyjació³ - po to, aby ten dzieñ spêdziæ wspólnie, 
dziel¹c siê serdecznymi myœlami i zastanowiæ nad zgodnoœci¹ 
w³asnego postêpowania z Prawem i Przyrzeczeniem 
Harcerskim. Spotykamy siê równie¿ po to, by przypomnieæ odpowiadaj¹ idei Dnia Myœli Braterskiej.
historiê i ideê tego szczególnego - dla skautek i skautów na 

Przez 10 lat uczestniczyliœmy we wszystkich imprezach i 
ca³ym œwiecie - dnia oraz okazaæ wdziêcznoœæ za przyjacielsk¹ 

uroczystoœciach organizowanych przez hufiec i gminê godnie 
pomoc i wsparcie, jakie  doœwiadczamy podczas naszej 

reprezentuj¹c nasz¹ szko³ê.
zuchowej i harcerskiej przygody. 

Uczestnicz¹c w zlotach, rajdach, turniejadach i przegl¹dach 
Tym razem okazja do œwiêtowania by³a wyj¹tkowa, bowiem 

piêliœmy siê wzwy¿, rozszerzaliœmy swoje horyzonty, 
w tym roku szkolnym obchodzimy 10- t¹ rocznicê powstania 

kszta³towaliœmy postawy przyjaŸni, braterstwa i patriotyzmu, 
harcerstwa w naszej szkole. Jest to szczególna okazja do 

a tak¿e prze¿ywaliœmy swoje niepowtarzalne przygody, które 
radoœci i spotkania w gronie przyjació³. Cieszymy siê bardzo, 

pozostan¹ na zawsze wspania³ym wspomnieniem.
¿e po kilkunastu latach uda³o siê odnowiæ i rozwin¹æ ruch 

Harcerze pochwalili siê równie¿ swoimi ostatnimi 
skautowski w naszej szkole. 

osi¹gniêciami i dzia³aniami. Najwiêkszym tegorocznym 
prze¿yciem by³ niew¹tpliwie fakt wygrania przez naszych 
harcerzy konkursu na Ambasadora Betlejemskiego Œwiat³a 
Pokoju i uczestnictwo w harcerskiej akcji przekazywania BŒP 
w najwy¿szych urzêdach pañstwowych w Warszawie. 
Spotkania z Prezydentem RP, Pani¹ Premier i innymi 
wa¿nymi osobami w naszym pañstwie, a nawet sam fakt 
znalezienia siê w takich miejscach pozostawi³y 
niezapomniane wspomnienia. 
W tym roku szkolnym zuchy i harcerze uczestnicz¹ w 
konkursie organizowanym przez Studium Prawa 
Europejskiego pt. „Aktywny zuch, harcerz i uczeñ w szkole”. 
W konkursie tym mamy do wykonania 10 zadañ. Do tej pory 
wykonaliœmy 8, za które otrzymaliœmy maksymaln¹ liczbê 
punktów. Mamy wiêc nadziejê, ¿e ju¿ niebawem  Cieszy nas równie¿ fakt, ¿e w³aœnie w  tym dniu przyby³ do 
zdobêdziemy dla szko³y, dru¿yny i gromady certyfikat. nas komendant Chor¹gwi Mazowieckiej- hm Micha³ Bagiñski 
Na koniec wszyscy obejrzeli przygotowan¹ prezentacjê z 10 i komendant Hufca Sierpc - hm S³awomir Sza³kucki. Swoj¹ 
lat dzia³alnoœci dru¿yny i gromady oraz wys³uchali recytacji obecnoœci¹, tak, jak zreszt¹ co roku, zaszczyci³ nas pan wójt 
wierszy patrona Chor¹gwi –W³adys³awa Broniewskiego i Dariusz Kalkowski i pan przewodnicz¹cy Rady Gminy – 
prezentacji piosenek harcerskich.Grzegorz Ratkowski. W naszym przyjacielskim gronie 
Harcerze i zuchy wraz z opiekunami pragn¹ jeszcze znalaz³y siê te¿ twórczynie harcerstwa w naszej szkole – 

druhna Iwona Giera i Lidia Malinowska. Swoj¹ obecnoœci¹ raz podziêkowaæ w³adzom Chor¹gwi i Hufca, 
w³adzom Gminy, ksiêdzu proboszczowi, pani wsparli nas tak¿e, jak zawsze,  ks. proboszcz Franciszek Kuæ i 

nasza pani dyrektor – Jadwiga Paradowska. Pozytywnie dyrektor, rodzicom i sponsorom za pomoc i wparcie 
odpowiedzia³a na nasze zaproszenie dru¿ynowa dawnej w realizacji naszego harcerskiego pos³annictwa.  
dru¿yny – druhna Miros³awa Dziekañska. Nale¿y równie¿ 
wspomnieæ o obecnoœci wielu drogich nam rodziców, którzy 
znaleŸli po raz kolejny czas na harcerskie spotkanie. 
W gronie takich przyjació³ harcerstwa zapanowa³a atmosfera 
wzajemnej wdziêcznoœci i ¿yczliwoœci. Powagi chwili nada³ 
jubileuszowy tort, który b³yszcza³ w blasku œwieczkowiska, a 
przede wszystkim œwietnie smakowa³. 
Harcerze przypomnieli historiê powstania harcerstwa w 
naszej szkole. Sta³o siê to w roku szkolnym 2004/ 2005, za 
namow¹ ówczesnej pani dyrektor Marioli Wasio³ek i dziêki 
dwóm naszym nauczycielkom - Iwonie Giera i Bogumile 
Mockiej. To w³aœnie one za³o¿y³y i rozwinê³y ruch skautowski 
w naszej szkole. Drug¹ zuchmistrzyni¹ naszej gromady 
zuchowej zosta³a druhna przewodniczka Lidia Malinowska. 
Po rocznej próbie, we wrzeœniu 2005 roku otrzymaliœmy 
numery i wybraliœmy sobie nazwy. Od tego czasu w naszej 

Czuwaj!szkole zaczê³a dzia³aæ 16 Dru¿yna Harcerska „Przyjaciele” i 
 dh Anna Mañkowska i phm Iwona Bogdañska14 Gromada Zuchowa „Radosne Stokrotki”. Jak¿e te nazwy 
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KLUB DZIECIÊCY „KUBUSIOWY 
RAJ” W LELICACH

Spotkanie z policjantem
21 stycznia w naszym Klubie odby³o siê spotkanie dzieci z 
Policjantem, m³. asp. Markiem Zdzieb³owskim. Celem 
spotkania by³o propagowanie wœród dzieci bezpiecznych 
zachowañ w czasie ferii zimowych. Policjant apelowa³ o 
rozwagê w trakcie zabaw na œniegu i lodzie. Zwróci³ 
szczególn¹ uwagê na ostro¿noœæ i zakaza³ dzieciom zbli¿aæ siê 
do skutych lodem rzek, jezior i stawów. Przestrzega³ Maluchy 
przed zabawami w miejscach niedozwolonych, gdzie mo¿e 
dojœæ do wypadku.
Policjant po raz kolejny omówi³ równie¿ zasady zachowania 
siê podczas nieobecnoœci rodziców w domu, a tak¿e 

takiego siê znajduje.
przestrzega³ dzieci przed kontaktami z osobami 

By³o bardzo mi³o i przyjemnie, ale, jak czêsto mawiamy, co 
nieznajomymi. Na zakoñczenie ¿yczy³ dzieciom spokojnych, 

dobre, szybko siê koñczy. Dzieci podziêkowa³y Miko³ajowi za 
a przede wszystkim bezpiecznych ferii zimowych.

otrzymane prezenty, wspólnie zaœpiewa³y piosenkê, 
po¿egna³y go i poprosi³y, by przyby³ do nich za rok. 

Bal karnawa³owy
Karnawa³ to czas wspania³ej, radosnej zabawy. W czwartek, 
4 lutego 2016 r., w naszym Klubie Dzieciêcym odby³a siê 
zabawa karnawa³owa. Na ten dzieñ nasza sala zamieni³a siê w 
salê balow¹, piêknie udekorowan¹ wst¹¿kami i balonami.
Maluchy licznie przyby³y w piêknych i pomys³owych strojach, 
wcielaj¹c siê w ró¿ne bajkowe postacie, byli piraci, by³y 
ksiê¿niczki, wró¿ki, biedronki, myszki Miki, nie zabrak³o te¿ 
pingwinka, wilka i ma³ego diabe³ka. Wszyscy przy dŸwiêkach 
muzyki bawili siê wyœmienicie!
W czasie przerwy dzieci mia³y czas na drobny poczêstunek. 
By³a to równie¿ okazja do wykonania sobie pami¹tkowych 

Choinka noworoczna zdjêæ w karnawa³owych przebraniach. Niestety, radosna 
30 stycznia 2016 r. zgromadziliœmy siê na Choince zabawa musia³a siê skoñczyæ. Kolejne karnawa³owe 
Noworocznej, która jest ju¿ tradycj¹ naszego Klubu szaleñstwo dopiero za rok! 
Dzieciêcego "Kubusiowy Raj" w Lelicach. Choinka 
Noworoczna, która na sta³e wpisana jest do kalendarza 
imprez i uroczystoœci, by³a wa¿nym prze¿yciem dla 
wszystkich uczestników.
Maluchy w piêknych i kolorowych strojach dumnie 
prezentowa³y siê i recytowa³y wiersze o kolejno 
nastêpuj¹cych po sobie miesi¹cach, a jednoczeœnie 
zmieniaj¹cych siê porach roku.
Uwieñczeniem ca³ego wystêpu by³ taniec w wykonaniu 
dziewczynek do piêknej piosenki "Hallelujah", który wzbudzi³ 
ogromny aplauz wœród publicznoœci.
Nastêpnie dzieci wraz z rodzicami przesz³y do Klubu 
Dzieciêcego na spotkanie z d³ugo wyczekiwanym Miko³ajem. 
By³y bardzo ucieszone, ¿e wreszcie nadszed³ najfajniejszy 
moment tego spotkania, wiêc ka¿de z nich odwa¿nie i z 
uœmiechem na ustach podchodzi³o do Miko³aja po prezent, Aneta Liszewska
który póŸniej z radoœci¹ otwiera³o, by sprawdziæ, co tam 

g³ównym przes³aniem by³o zaprezentowanie utworów PUBLICZNE PRZEDSZKOLE 
Brzechwy i Tuwima w nowej ods³onie. To w³aœnie obrazy z W GOZDOWIE
dzieciñstwa z wierszami w tle, sta³y siê podstaw¹ stworzenia 
spektaklu. Re¿yser u¿y³ szeregu zabiegów, aby skupiæ uwagê 

Wyjazd na przedstawienie dzieci. Œwiat³a, muzyka, dekoracje, rekwizyty… mo¿na tak 
wymieniaæ i wymieniaæ. Najwa¿niejsze jest jednak to, co Wszyscy wiemy, ¿e wiersze s¹ skarbnic¹ ¿yciowej m¹droœci i 
przedstawi³a czwórka aktorów. Oplecione bajkow¹ sceneri¹ dlatego  na pocz¹tku grudnia dwie grupy najstarszych 
wiersze sprawi³y, ¿e dzieci same g³oœno odpowiada³y na przedszkolaków wybra³y siê do Domu Kultury w Sierpcu na 
stawiane im pytania. Zabawne dialogi prowadzone przez przedstawienie „Bajeczki z dziadunia teczki”, którego 
aktorów, kwitowane by³y przez najm³odszych salwami 
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Gminny Dzieñ Babci i Dziadka

W tym roku po raz pierwszy wziêliœmy udzia³ w Gminnym 
Dniu Babci i Dziadka. Jesteœmy zaszczyceni, ¿e mogliœmy 
przyczyniæ siê do umilenia tego œwiêta szanownym Babciom i 
Dziadkom. By³a to okazja do z³o¿enia piêknych ¿yczeñ, 
wspólnego spotkania przy ciastku i kawie, wspomnieñ oraz 
wielu zabawnych konkursów. Doœæ powszechnie uwa¿a siê, 
¿e rodzice s¹ od wychowania, a dziadkowie od 
rozpieszczania. W zwi¹zku z powy¿szym, w ramach 
podziêkowania, nasze przedszkolaki chêtnie zaprezentowa³y 
przed nimi taniec do muzyki skrzypcowej Lindsey Starling. 
Wierzymy, ¿e zadziwiliœmy zaproszonych goœci, i¿ ju¿ w 
przedszkolu mo¿na odkryæ takie ma³e talenty. Pragnêliœmy, 
aby niejedna babcia, ogl¹daj¹c nasz wystêp, poczu³a siê jak 
ma³a dziewczynka, a dziadek jak nasz przystojniak Ksiê¿yc. 

œmiechu. Wreszcie zaproszenie na scenê to dla niejednego z Czy nam siê uda³o?
widzów najwiêksze prze¿ycie.

Mamy nadziejê, ¿e wszystkie Babcie i Dziadkowie, którzy 
Na zabawie i œmiechu mi³o up³yn¹³ czas, a mali widzowie nie uczestniczyli w przygotowanej dla nich uroczystoœci, poczuli 
zdawali sobie sprawy, ¿e oto w³aœnie do ich g³ów zosta³a serdecznoœæ, wdziêcznoœæ, mogli zapomnieæ choæ na chwilê o 
wprowadzona kolejna dawka klasyki polskich wierszy. Cel codziennych troskach i mi³o spêdzili czas.
zosta³ osi¹gniêty. „Szalone Bajeczki z Dziadunia Teczki” 
o¿y³y.

Choinka

Dzieñ Babci w Przedszkolu

Jak co roku, wszystkie grupy przedszkolaków zaprosi³y swoje 
babcie i dziadków na uroczyste obchody ich œwiêta. 
Specjalnie na tê okazjê dzieci przygotowa³y barwny i 

Wszyscy w naszym przedszkolu bardzo siê staramy, aby atrakcyjny program artystyczny. Goœcie z dum¹ patrzyli na  
przygotowywane przez nas uroczystoœci by³y jak najlepszym wnuczêta, wszyscy byli bardzo zadowoleni.
odzwierciedleniem nie tylko naszej pracy, ale i osobowoœci. 

£zy wzruszenia, radoœci i dumy mo¿na by³o zobaczyæ na 
Wiele uwagi przywi¹zujemy do tego, aby „pomiêdzy wiersze 

niejednej twarzy. Po wystêpach wnuczêta wrêczy³y swoim 
wpleœæ uczucia”. Widz ma poczuæ dreszczyk, wzruszenie, 

babciom i dziadkom piêkne upominki.
popatrzeæ dusz¹. Mamy nadziejê, ¿e i tym razem nasi mali 

Dla wszystkich by³a to doskona³a okazja do zacieœnienia aktorzy pomogli nam to zrealizowaæ. Obserwowaliœmy, jak 
kontaktu i wspólnej integracji.bez miary zaanga¿owali siê w przygotowanie „Jase³ek”. 

Przecudownie odegrali powierzone im role, a my, dziêki nim, Spotkanie przynios³o wiele wzruszeñ i radoœci, dzieñ ten z 
jeszcze raz poczuliœmy magiê zimowej nocy - nocy 
narodzenia Pana. Uwieñczeniem piêknego wystêpu, 
oplecionego chórkiem magicznych g³osów Anio³ków, by³ 
taniec po³¹czony z teatrem cieni. To muzyka skrzypcowa 
Lindsey Starling da³a podstawê do jego powstania. 
Ciemnoœæ i œwiat³o wzajemnie siê przenika³y. Dziewczynki 
jak gwiazdki manipulowa³y œwiec¹cymi pi³eczkami 
rozœwietlaj¹c mrok zimowej nocy. Która z nich zrobi³a 
wra¿enie na Panu Ksiê¿ycu? On, ca³y srebrny, pojawi³ siê z 
bukietem lœni¹cych balonów i … rozjaœni³ jeszcze bardziej! 
Magia?! Nie, to nasze przedszkolaki, a w ich wystêpach nasze 
marzenia…
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pewnoœci¹ bêdzie zapamiêtany na bardzo d³ugo przez przebranymi w ró¿norodne, kolorowe stroje, a czas umila³a 
naszych ukochanych dziadków. œwietna muzyka. Dziewczynki prezentowa³y d³ugie balowe 

suknie ksiê¿niczek, natomiast ch³opcy najczêœciej wybierali   
strój Batmana, Spidermana, Pirata. Wspólna zabawa Karnawa³
przysporzy³a wiele radoœci naszym pociechom.

Karnawa³ to fantastyczny czas, nie tylko dla doros³ych, ale 
Dziêkujemy wszystkim za udan¹ imprezê i zapraszamy równie¿ dla dzieci. W naszym przedszkolu zosta³ 
ponownie za rok!zorganizowany bal ju¿ po raz szósty. Dla dzieci Bal 

Karnawa³owy to niezwyk³y dzieñ, czêsto wyczekiwany przez 
tygodnie. Teatrzyk w przedszkolu

1 lutego 2016r. nasze Przedszkole zamieni³o siê w magiczny, Nasze Przedszkole kolejny raz odwiedzi³ teatrzyk. Aktorzy 
kolorowy œwiat. O 9.30 ca³a sala wype³ni³a siê dzieæmi zaprezentowali bajkê pt. „¯ywa woda”. To opowieœæ o ma³ym 

ch³opcu, którego mama jest ciê¿ko chora. Ch³opiec 
postanawia wyruszyæ w dalek¹ podró¿ w poszukiwaniu leku, 
który uzdrowi jego mamê. Ten cudowny lek to czysta ¯ywa 
Woda. Ch³opiec na swojej drodze spotka wiele przeszkód i 
trudnoœci, ale jego mi³oœæ do mamy pomo¿e mu je 
przezwyciê¿yæ. To ¿artobliwa i pouczaj¹ca historia o 
znaczeniu mi³oœci,  uczciwoœci i szacunku, a jednoczeœnie 
przestroga przed zach³annoœci¹. Dzieci mia³y mo¿liwoœæ 
wspó³tworzenia spektaklu razem z aktorami.  Doskona³e 
przedstawienie z odrobin¹ humoru. Przedszkolaki znów 
czekaj¹ na kolejn¹ wspania³¹ bajkê.

Dziêkujemy!
Agnieszka Olszewska
Dyrektor Przedszkola

Nasza grupa opracowa³a i konsekwentnie wzbogaca Program OSTROWY 
edukacji regionalnej, zwi¹zany z odtwarzaniem dawnych 
rzemios³, pozwalaj¹cy odbiorcom uzupe³niæ swoj¹ wiedzê – WIOSKA S£OWIAÑSKA
poprzez udzia³ w tzw. ¿ywych lekcjach historii. Naszymi 

Stowarzyszenie Nasze Ostrowy podejmuje od lat 
ró¿norodne dzia³ania aktywizuj¹ce lokaln¹ 
spo³ecznoœæ. Celem podejmowanych inicjatyw jest 
ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego. 
Szczególnie cenne s¹ zasoby historyczne. – Bogato 
udokumentowana przesz³oœæ archeologiczna Ostrów 
i okolicznych wsi z jednej strony i bliskoœæ MWM w 
Sierpcu -ostoi kultury ludowej z drugiej strony, sta³a 
u podstaw  nazwania Ostrów Wiosk¹ S³owiañsk¹. 
Wioski tematyczne – czyli wsie z motywem przewodnim – 
to innowacyjny sposób na o¿ywienie gospodarki wiejskiej 
oraz zapewnienie mieszkañcom wsi alternatywnych 
dochodów. Oferta wsi tematycznych – budowana na bazie 
zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych danej 
miejscowoœci – pozwala przyci¹gn¹æ na tereny wiejskie 
turystów oraz zintegrowaæ mieszkañców wsi.
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odbiorcami s¹ g³ównie dzieci i m³odzie¿ z przedszkoli i szkó³ 
powiatu sierpeckiego i p³ockiego. Grupy obs³uguje osiem 
cz³onkiñ naszego Stowarzyszenia, przygotowanych do pracy 
z dzieæmi i m³odzie¿¹.
Ponadto zrealizowaliœmy w minionym roku dziewiêæ 
projektów, w których, oprócz zorganizowanych grup 
szkolnych i przedszkolnych, uczestniczyli mieszkañcy naszej 
gminy i gmin oœciennych. 
Nie do przecenienia jest rola wolontariuszy, którzy wspieraj¹ 
nas w ka¿dym dzia³aniu. Poczynaj¹c od balu karnawa³owego, 
który otwiera ka¿dy kolejny rok dzia³añ Stowarzyszenia, przez 
okres wyrobu i sprzeda¿y palm wielkanocnych, 
wspó³organizacji festynów  rodzinnych, po czas wyrobu 
tradycyjnych ozdób choinkowych – zawsze s¹ z nami m³odzi 
mieszkañcy Ostrów i okolicznych miejscowoœci.
Wszystkim sympatykom Stowarzyszenia Wspierania 
Inicjatyw Lokalnych Nasze Ostrowy serdecznie dziêkujemy. 

Anna Górczyñska

WIZYTA W URZÊDZIE BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Dziêki platformie e-PUAP mo¿na korzystaæ z us³ug administracji publicznej z dowolnego miejsca i o dowolnej godzinie – bez 

wychodzenia z domu. Niezbêdny jest  komputer z dostêpem do Internetu oraz potwierdzony Profil Zaufany. Maj¹c profil 

zaufany, mo¿na sk³adaæ wniosek w danej sprawie za poœrednictwem internetu, bez koniecznoœci poœwiêcania czasu na 

wizytê w urzêdzie, np. w celu z³o¿enia wniosku o œwiadczenie wychowawcze.

Co to jest Profil Zaufany?

Bezp³atny Profil Zaufany zastêpuje odrêczny podpis i jest odpowiednikiem p³atnego, bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Profil Zaufany jest przypisany do konkretnej osoby, a ka¿dy podpisany Profilem 

Zaufanym dokument, wymaga podania jednorazowego has³a, dziêki czemu jest to operacja bezpieczna. Przes³anie dokumentu 

podpisanego Profilem Zaufanym jest równoznaczne z osobistym z³o¿eniem dokumentu podpisanego odrêcznie w urzêdzie.

Jak uzyskaæ Profil Zaufany?

Aby za³o¿yæ profil zaufany nale¿y zarejestrowaæ swoje konto na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl). Z konta u¿ytkownika 

nale¿y wys³aæ wniosek o za³o¿enie profilu zaufanego. Po wys³aniu wniosku mamy 14 dni na wizytê w wybranym punkcie 

potwierdzaj¹cym profil w celu potwierdzenia to¿samoœci. To jedyna, konieczna wizyta w urzêdzie.

Od momentu potwierdzenia to¿samoœci i uaktywnienia profilu zaufanego, u¿ytkownik mo¿e pos³ugiwaæ siê nim w 

komunikacji z urzêdami.

Jakie s¹ korzyœci z posiadania Profilu Zaufanego?

Twój dowód wkrótce straci wa¿noœæ? A mo¿e potrzebujesz odpisu aktu stanu cywilnego? Chcesz ustaliæ numer porz¹dkowy 

domu, który w³aœnie budujesz? A mo¿e obok niego roœnie drzewo, które trzeba wyci¹æ? Te i wiele innych spraw mo¿esz 

za³atwiæ w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Wystarczy, ¿e za³o¿ysz konto na platformie ePUAP, wyrobisz profil 

zaufany i za poœrednictwem Internetu z³o¿ysz odpowiedni wniosek, bez wychodzenia z domu, bez stania w kolejkach. Twój 

wniosek trafi do w³aœciwego urzêdu.

E-us³ugi s¹ odpowiedzi¹ na potrzeby wspó³czesnych obywateli.

Korzystanie z us³ug elektronicznych to:

- mo¿liwoœæ za³atwienia spraw urzêdowych w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca,

- oszczêdnoœæ czasu,

- troska o œrodowisko.

Instytucje udostêpniaj¹ce us³ugi za poœrednictwem Profilu Zaufanego:
- Urzêdy Gmin/Miast (w tym tak¿e GOPSy),

- Starostwa Powiatowe,

- Urzêdy Skarbowe,

- ZUS,

- Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia³alnoœci Gospodarczej.

Roman Gêsiarz

Jacek Piekarski

1
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Za³¹czone logotypy zosta³y pobrane ze strony: http://www.cca.gov.pl/infografiki,272.html
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UWAGA!
W dniach wolnych od pracy w sprawach dotycz¹cych aktu zgonu proszê kontaktowaæ siê z Kierownikiem Urzêdu Stanu 

Cywilnego, p. Mari¹ El¿biet¹ Chyliñsk¹, zam. Gozdowo, ul. Osiedlowa 12, tel. 24 276 22 58.
W wyj¹tkowych sytuacjach istnieje mo¿liwoœæ za³atwienia sprawy z zakresu spraw obywatelskich w indywidualnie 

uzgodnionym terminie, poza godzinami pracy Urzêdu Gminy w Gozdowie.
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Kierownikowi Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Gozdowie 
Urszuli Matusiak i Najbli¿szym

szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje
z powodu œmierci

MATKI

sk³adaj¹
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu , Dyrektorzy szkól, 

Kierownicy jednostek organizacyjnych z pracownikami
oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo z radnymi i so³tysami

Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Gozdowie 
Agnieszce Olszewskiej i Najbli¿szym

szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje
z powodu œmierci

OJCA

sk³adaj¹
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu , Dyrektorzy szkól, 

Kierownicy jednostek organizacyjnych z pracownikami
oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo z radnymi i so³tysami

Sekretarzowi Gminy Gozdowo   i Najbli¿szym 
szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje

z powodu œmierci

MATKI

sk³adaj¹
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu , Dyrektorzy szkól, 

Kierownicy jednostek organizacyjnych z pracownikami
oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo z radnymi i so³tysami

Jackowi Piekarskiemu

Kole¿ance i Najbli¿szym
szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje

z powodu œmierci

OJCA

sk³adaj¹
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu 

oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo z radnymi i so³tysami

El¿biecie Broniszewskiej 

Kole¿ance i Najbli¿szym
szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje

z powodu œmierci

BRATA

sk³adaj¹
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu 

oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo z radnymi i so³tysami

Marii El¿biecie Chyliñskiej 
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Zapraszamy do k¹cika poetyckiego naszego 
czasopisma. Zosta³ on stworzony dla mi³oœników 
poezji.
Pragniemy publikowaæ twórczoœæ tych wszystkich, 
którzy „maj¹ lekkie pióro” i chc¹ przelewaæ na papier 
swoje myœli, prze¿ycia i uczucia. Prezentowane 
poni¿ej wiersze: „Po roku” i „Przysiêga” napisa³a 
Ewelina Kukowska.

Po roku

Nie ¿a³uj nigdy tego, co siê sta³o
Nad rozlanym mlekiem siê nie p³acze
Tak mi mówili, a teraz
Dech mi zapiera i serce ko³acze
Cichym westchnieniem akcentujê mi³oœæ
Gwiazdy rozpalone wci¹¿ do mnie siê œmiej¹
Z radoœci¹ przychodzi ka¿da mo¿liwoœæ
Pod rêkê z nadziej¹
Odchodz¹ troski, odchodz¹ cienie
Czy te¿ mnie kochasz?
Tego jeszcze nie wiem.
Jedno wiem na pewno, i to siê nie zmieni
Chcê przejœæ siê z Tob¹ kolejnej jesieni.

Przysiêga

I przysiêgam Tobie
Coœ wiêcej ni¿ tylko
Wiernoœæ Twojej osobie.

To niezale¿ne ode mnie
Wiêc nie przysiêgnê wiecznoœci uczuæ
Ale bêdê Ciê kochaæ ca³ym sercem

I ¿e bêdê codziennie
Zawsze blisko Ciebie
Kiedy tylko zechcesz.

Bêdê przy Tobie
W dzieñ i w nocy
W cieple i w ch³odzie.

Przysiêgam, bo tak mi dyktuje serce

I ca³¹ sw¹ mi³oœæ zawieram w przysiêdze

1

1

1

1

To miejsce na wspania³e, wypróbowane przepisy 
czytelniczek i czytelników „S³owa Gozdowa”. Mamy 
nadziejê, ¿e odnajdziecie tu Pañstwo dawno 
zapomniane smaki dzieciñstwa i magiczne zapachy 
intryguj¹cych kulinarnych nowoœci. W tym numerze 
przepis na ciasto, który udostêpni³y nam panie z 
Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Kolczynie.

TOFINEK

Ciasto:
3/4 szklanki m¹ki
1 ³y¿eczka proszku do pieczenia
4 jajka
2 ³y¿eczki kakao
3/4 szklanki cukru

Masa toffi:
1/2 litra œmietanki 36%
2 ³y¿eczki ¿elatyny
1 puszka masy krówkowej
1,5 ³y¿ki kawy rozpuszczalnej
pod³u¿ne biszkopty

Przygotowanie:

1. Bia³ka ubijamy na sztywno, dodaj¹c cukier i ¿ó³tka. 
Mieszamy z m¹k¹, kakao i proszkiem do pieczenia. 
Pieczemy ok. 20 min. w blaszce wy³o¿onej papierem w 
temperaturze 180°C.

2. £y¿kê kawy rozpuszczamy w 1/4 szklanki ciep³ej wody. 
¯elatynê rozpuszczamy w 1/3 szklanki wody. Œmietankê 
36% ubijamy na sztywno. Masê z puszki miksujemy, 
dodajemy rozpuszczon¹ kawê i gor¹c¹ ¿elatynê. Mieszamy 
i chwilê miksujemy. Resztê kawy rozpuszczamy w 1/2 
szklanki wody.

3. Na biszkopt wyk³adamy 1/3 tê¿ej¹cej masy. Wyk³adamy 
biszkopty zanurzone w kawie i resztê masy. Sch³adzamy.

4. Œmietankê 30% ubijamy z cukrem pudrem. Mieszamy 
z rozpuszczon¹ w 1/4 szklanki wody ¿elatyn¹. 
Wyk³adamy na ciasto. Dekorujemy rozpuszczon¹ lub 
start¹ czekolad¹.

PRZEPISY KULINARNE 
NA CO DZIEÑ I OD ŒWIÊTA

Pragniemy, aby wiele osób czynnie uczestniczy³o w tworzeniu naszego pisma. Prosimy o dostarczanie tekstów wierszy, a 
tak¿e przepisów na pyszne dania i przek¹ski do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie. Te, naszym zdaniem 
najciekawsze, opublikujemy w nastêpnym numerze. 

Masa œmietanowa:
1/2 litra œmietanki 30%
1 ³y¿ka cukru pudru
1,5 ³y¿ki ¿elatyny
3 kostki czekolady
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Oddaj¹c ho³d Papie¿owi Janowi Paw³owi II – 
honorowemu obywatelowi Gminy Gozdowo

Wójt Gminy ma zaszczyt zaprosiæ wszystkich Mieszkañców oraz Goœci 
na:

Zamyœlenia Rodaków – w ho³dzie Ojcu Œwiêtemu 
Janowi Paw³owi II

które odbêd¹ siê dnia 14 maja 2016 r. o godz. 20:30
na skwerku w Gozdowie.

W programie uroczystoœci wystêp sopranistki i solistki 
Teatru Wielkiego w £odzi 

Anny Cymmerman oraz Jacka Malanowskiego.

“Nie p³aczcie nad moj¹ nieobecnoœci¹, czujcie siê
blisko mnie i mówcie do mnie jeszcze.

Bêdê was kocha³ z Nieba, jak kocha³em na Ziemi...”
Jan Pawe³ II

Zarz¹d Stowarzyszenia Wêdkarskiego AMUR
zaprasza na

ZAWODY WÊDKARSKIE o PUCHAR WÓJTA,
które odbêd¹ siê dnia 7 maja 2016 r. o godz. 6.00 na stawie w Gozdowie. 

(dla wszystkich pasjonatów wêdkarstwa powy¿ej lat 16, zapisy od godz. 5.30)

Liczba miejsc ograniczona – maksimum 50 zawodników.

ZAWODY WÊDKARSKIE z okazji Dnia Dziecka,
które odbêd¹ siê 4 czerwca 2016 r. o godz. 8.00 na stawie w Gozdowie. 

(dla wszystkich dzieci i m³odzie¿y do lat 16, zapisy od godz. 7.30).

Liczba miejsc ograniczona – maksimum 50 zawodników.

1

1

Wszystkich, którym bliskie sercu s¹ zdrowy tryb ¿ycia oraz propagowanie idei trzeŸwoœci,
zapraszamy na

XX MARATON TRZE�WOŒCI,

który odbêdzie siê dnia 1 czerwca 2016 r. w Gozdowie.

Mobilny punkt przyjmowania zeznañ podatkowych za 2015r. 

w Urzêdzie Gminy Gozdowo w dniu 01.04.2016r. w godz. od 10.00 do 13.00

Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Sierpcu uprzejmie informuje mieszkañców Gminy Gozdowo, ¿e w dniu 
01.04.2016r. w godzinach od 10.00 do 13.00 w siedzibie Urzêdu Gminy Gozdowo dziêki wspó³pracy i uprzejmoœci 
Wójta Gminy zostanie uruchomiony mobilny punkt przyjmowania zeznañ podatkowych  za 2015r. od 
mieszkañców gminy Gozdowo.

Pracownik Urzêdu Skarbowego w Sierpcu bêdzie pomaga³ mieszkañcom w wype³nieniu i przes³aniu zeznania 
podatkowego przez Internet. Dodatkowo bêdzie udziela³ informacji na temat obowi¹zuj¹cych ulg podatkowych i 
zasad udzia³u w Narodowej Loterii Paragonowej w ramach akcji WeŸ paragon.

Zachêcamy Pañstwa do skorzystania z tej formy rozliczenia, bez koniecznoœci dotarcia do siedziby Urzêdu 
Skarbowego w Sierpcu, co pozwoli Pañstwu na zaoszczêdzenie czasu i œrodków finansowych na pokrycie kosztów 
dojazdu.
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przetwarzany przez producenta na nowe zakrêtki, 
opakowania, rury PCV czy obudowy komputerów. Urz¹d Gminy w Gozdowie bêdzie czynny 

Zachêcamy wszystkie osoby, które chc¹ pomóc, aby 
w sobotê 9.04.2016 r. w godz. 8.00-13.00.

przekazywa³y zgromadzone nakrêtki do punktów zbiórki, 
które zosta³y wyznaczone:

I. UTRZYMANIE DRÓG ·w Gminnym Zak³adzie Gospodarki Komunalnej w 

Gozdowie, 

Zg³oszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych, ul. K. Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo
·w lokalnych szko³achpowiatowych i wojewódzkich nale¿y kierowaæ do instytucji:

ny w Gozdowiedrogi gminne ·· w Urzêdzie Gmi
Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Mamy nadziejê, i¿ wspólnie pomo¿emy tym, którzy 
Gozdowie naszego wsparcia potrzebuj¹ i zadbamy o œrodowisko 
ul. Krystyna Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo, naturalne. 
tel. 24 276 25 39
bezpoœredni kontakt: III. G O S P O D A R K A  O D P A D A M I  
Wies³aw Szczechowicz, tel. 693 150 153 KOMUNALNYMI
Krzysztof Pawlowski, tel. 784 655 809

·drogi powiatowe: Piaski-Gozdowo (Kuniewo-Ostrowy- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
Kurowo-Kurówko-Antoniewo-Gozdowo, Lelice-Majki-

komunalnych z terenu Gminy Gozdowo w roku S³upia (Lelice-Miodusy-Cetlin), Bonis³aw-Gozdowo, 
2016 prowadzi firma „EMPEGEK” Sierpc.Bia³yszewo-Gozdowo (Kowalewo Podborne-Kowalewo 
Instalacje, do których s¹ przekazywane odpady Skorupki do przejazdu kolejowego), Wêgrzynowo-Lisice 

(Wêgrzynowo-Kurówko-Lisice), Lelice-Bia³uty, Bo¿ewo- komunalne z terenu gminy: 
G³uchowo, Bo¿ewo-Rempin (Rempin-Czachorowo-
Bo¿ewo), Rempin-Golejewo, Kuskowo-J¹czewo 1. Zak³ad Utylizacji Odpadów Komunalnych w 
(Kuskowo-Bronoszewice-Rycharcice-Kêdzierzyn), P³ock- Kobiernikach k/P³ocka Sp. z o. o. Kobierniki 42, 
Z¹goty-Bonis³aw, Mochowo-Rempin-Gozdowo, 09-413 Sikórz.
Gozdowo-Golejewo-Proboszczewice, Lelice-Reczewo-

2. Regionalny Zak³ad  Gospodarki Odpadami w 
Go³ocin, Lelice-Rogienice-Krajewice

Rachocinie, 09-200 Sierpc.Zarz¹d Dróg Powiatowych w Sierpcu
ul. Koœciuszki 1a, 09-200 Sierpc, tel. (024) 275 21 13, 

Podmioty odbieraj¹ce zu¿yty sprzêt elektryczny i (024) 275 77 80
elektroniczny:bezpoœredni kontakt: 

Artur Obrêbski, tel. 502 211 529 Przedsiêbiorstwo Gospodarki Odpadami MB 
Recycling Sp. z o. o. z siedzib¹ w Kielcach, ul. 

·drogi wojewódzkie: nr 560 - Brodnica-Rypin-Sierpc- Bartosza G³owackiego 4a/15, 26-368 Kielce.
Bielsk (Bonis³aw-Lelice-Zbójno) Podmioty œwiadcz¹ce us³ugi w zakresie odbioru 
Mazowiecki Zarz¹d Dróg Wojewódzkich, Rejon 

pad³ych zwierz¹t:
Drogowy Gostynin - P³ock

Przeds iêbiorstwo Przemys³owo-Handlowe ul. Kroœniewicka 5, 09-500 Gostynin, tel. 24 235 25 43
„HETMAN” Sp. z o. o., Florianów 24, 99-311 bezpoœredni kontakt: Tomasz D¹browski, 
Bedlno.tel. 24 261 51 00 kom. 608 335 036

PSZOK I JEGO FUNKCJONOWANIEII. ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRÊTEK

Chc¹c pomóc osobom niepe³nosprawnym, prowadzimy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
akcjê maj¹c¹ na celu zebranie jak najwiêkszej iloœci Komunalnych (tzw. PSZOK) zosta³ zlokalizowany 
plastikowych nakrêtek „PET”. na terenie Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej 

Zebrane nakrêtki zostan¹ przekazane Towarzystwu w Gozdowie,  u l .  Krystyna Gozdawy 12,
Przyjació³ Dzieci, Ko³o im. Marcina Kacprzaka w 

09-213 Gozdowo.
Lelicach, w celu pozyskania sprzêtu dla osób 

Odpady komunalne bêd¹ przyjmowane do PSZOK 
niepe³nosprawnych.

wy³¹cznie od mieszkañców Gminy Gozdowo w Zbieraj¹c zakrêtki, przyczynimy siê równie¿ do 
godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedzia³ku do pi¹tku, zmniejszenia i loœci odpadów sk³adowanych na 
z wyj¹tkiem dni ustawowo wolnych od pracy.sk³adowiskach, poniewa¿ butelki pozbawione nakrêtek 

Odpady komunalne nale¿y dostarczaæ do PSZOK we mo¿na ³atwo zgniataæ, dziêki czemu zmniejsza siê ich 
objêtoœæ. Jeœli tego nie zrobimy, zakorkowana butelka trafi w³asnym zakresie i w³asnym transportem oraz 
na sk³adowisko odpadów, zajmuj¹c tym samym du¿o cennej pozostawiæ w miejscu wskazanym przez pracownika 
przestrzeni. przyjmuj¹cego odpady.

Firmy recyklingowe zebrane zakrêtki przerabiaj¹ na Odpady przekazywane do PSZOK powinny byæ 
surowiec wtórny (plastikowy granulat), który nastêpnie jest posegregowane.

WÓJT GMINY INFORMUJE
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Pracownik mo¿e odmówiæ przyjêcia odpadów w popio³u do Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej 
przypadku stwierdzenia, i¿ odpady s¹ zanieczyszczone w Gozdowie po dostarczeniu w³asnym transportem.
lub nieposegregowane.

OP£ATYW przypadku odpadów niebezpiecznych 
(tj. przeterminowanych leków i chemikaliów) zaleca siê, 

Op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
aby by ³y  przekazywane w opakowaniach 

oraz za dzier¿awê pojemników metalowych nale¿y 
umo¿liwiaj¹cych identyfikacjê odpadu.

uiszczaæ do 20 dnia ka¿dego miesi¹ca za miesi¹c 
Wszelkich informacji dotycz¹cych funkcjonowania 

poprzedni na rachunek bankowy Urzêdu Gminy 
PSZOK mo¿na uzyskaæ w siedzibie GZGK, 

Gozdowo nr 18 9015 0001 2001 3900 0299 0038 
ul. K. Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo lub pod 

lub gotówk¹ u inkasentów, którymi s¹: Robert 
nr tel. 24 276 25 39.

Lubiñski, Arkadiusz Jankowski.
 

POJEMNIKI / WORKI
Z G £ O S Z E N I A  O  N I E O D E B R A N Y C H  

ODPADACH KOMUNALNYCHKa¿dy w³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany 

jest zaopatrzyæ siê we w³asnym zakresie w W przypadku nieodebrania odpadów komunalnych 
pojemniki na odpady komunalne zmieszane. przez firmê „EMPEGEK” Sierpc zgodnie z ustalonym 

Worki do selektywnej zbiórki odpadów harmonogramem, nale¿y taki fakt niezw³ocznie zg³osiæ 
komunalnych dostarczane s¹ nieodp³atnie przez firmê do Urzêdu Gminy Gozdowo.
„EMPEGEK” Sierpc po ka¿dorazowym odbiorze Reklamacjê mo¿na z³o¿yæ osobiœcie w Urzêdzie 
zape³nionych worków, w iloœci odpowiadaj¹cej Gminy Gozdowo, pokój nr 10 b¹dŸ telefonicznie pod 
odebranym.  n r.  t e l . 2 4 / 3 6 4 - 4 8 - 2 5  w  g o d z .  p r a c y  

Urzêdu 7.15-15.15.
POPIÓ£ / ODPADY ZIELONE Jeœli firma nie odbierze odpadów w terminie, wed³ug 
 podanego harmonogramu, to nastêpnego dnia 
ZABRANIA SIÊ! Gromadzenia popio³u i nale¿y zg³osiæ reklamacjê, podaj¹c adres, nr telefonu 
odpadów z i e lonych  w  po jemn ikach  kontaktowego oraz rodzaj nieodebranych odpadów 
przeznaczonych do odpadów zmieszanych lub (zmieszane lub segregowane). Reklamacje Gmina 
pozosta³ych, które nie nale¿¹ do odpadów wysy³a do Firmy, która ma 24 godziny od otrzymania 
selektywnie zebranych oraz w workach do korespondencji, na jej realizacjê.

Wszelkie informacje dotycz¹ce Gospoda-selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
W przypadku stwierdzenia obecnoœci popio³ów w rowania odpadami komunalnymi mo¿na 
pojemniku przeznaczonym na odpady zmieszane, bêd¹ uzyskaæ w siedzibie Urzêdu Gminy Gozdowo, ul. 
nak³adane kary finansowe. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, pokój nr 10 
Popió³ z palenisk domowych nale¿y gromadziæ na lub pod nr tel. 24/ 364-48-25.
nieruchomoœci w sposób selektywny w workach 

DEKLARACJEzakupionych przez w³aœcicieli nieruchomoœci we 
w³asnym zakresie, ró¿nego rodzaju pojemnikach np. W³aœciciele nieruchomoœci zamieszka³ych s¹ 
wiadrach lub w pojemnikach metalowych o zobowi¹zani do sk³adania deklaracji o wysokoœci op³aty 
pojemnoœci 80l, dostêpnych w Gminnym za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 
Zak³adzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomoœci. 

W przypadku zmiany danych, bêd¹cych podstaw¹ 
Urz¹d Gminy w Gozdowie oferuje dwie ustalenia wysokoœci nale¿nej op³aty za gospodarowanie 
mo¿liwoœci wyposa¿enia posesji w w/w odpadami komunalnymi, w³aœciciel nieruchomoœci 
pojemniki: obowi¹zany jest z³o¿yæ korektê wczeœniej z³o¿onej 
1- sprzeda¿ nowych metalowych pojemników o deklaracji w terminie 14 dni od dnia, w którym nast¹pi³a 
pojemnoœci 80l, zmiana.
2- najem pojemnika o pojemnoœci 80l wed³ug Deklaracjê mo¿na z³o¿yæ:
nastêpuj¹cej odp³atnoœci: a) osobiœcie w formie papierowej w Urzêdzie Gminy w 
 Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, lub

b) za poœrednictwem poczty na adres: Urz¹d Gminy w 
Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, lub

c) za poœrednictwem œrodków komunikac j i  
W przypadku chêci zawarcia umowy dzier¿awy, elektronicznej, za pomoc¹ elektronicznej skrzynki 
prosimy o zabranie ze sob¹ dowodu osobistego. podawczej.
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ bezp³atnego przekazywania 

1
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ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE ORAZ ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY

Zmieszane

Odbiór 1 raz w miesi¹cu zgodnie z poni¿szym harmonogramem

Trzeci
Pi¹tek

Czwarty 
Poniedzia³ek Czwarty

Wtorek
Czwarta 
Œroda

Wêgrzynowo 
Wilkowo
Ostrowy 
Kuniewo 
Kurowo
Lisice Folwark
Kozice
Smorzewo 
Kurówko
Antoniewo

Rempin
Rêkawczyn 
Lisewo Ma³e
Lisewo Du¿e
Rycharcice 
Golejewo 
Czachowo
Czarnominek 
Gnaty
Bronoszewice 
Stradzewo

Kowalewo Podborne 
Kowalewo Boguszyce 
Kowalewo Skorupki
Kolonia Przybyszewo 
Bia³uty
Kolczyn
Dziêgielewo
Czachorowo
Zakrzewko
G³uchowo

Zbójno
Rogienice
Rogieniczki
Lelice

Odbiór 1 raz w miesi¹cu zgodnie z poni¿szym harmonogramem:

Papier
(worek niebieski)

Szk³o
(worek zielony)

Tworzywa sztuczne 
i opakowania 
wielomateria³owe
(worek ¿ó³ty)

Trzeci Pi¹tek

Czwarty  Poniedzia³ek
( w marcu – wtorek 29.03.

W grudniu – czwartek 29.12.)
Czwarty Wtorek

Wêgrzynowo 
Wilkowo
Ostrowy
Kuniewo
Kurowo
Lisice Folwark
Kozice
Smorzewo
Kurówko
Antoniewo
Rempin
Rêkawczyn
Lisewo Ma³e
Lisewo Du¿e

Kowalewo Podborne 
Kowalewo Boguszyce 
Kowalewo Skorupki
Kolonia Przybyszewo
Bia³uty
Kolczyn 
Dziêgielewo
Czachorowo 
Zakrzewko 
G³uchowo 
Zbójno 
Rogienice 
Rogieniczki
Lelice

Cetlin 
Miodusy
Reczewo 
Bombalice
£ysakowo
Bonis³aw
Bronoszewice
Stradzewo
Rycharcice
Golejewo
Czachowo
Czarnominek 
Gnaty

Odbiór 2 razy w miesi¹cu: drugi i ostatni czwartek miesi¹ca

Zielone (do odpadów
 zielonych zaliczamy 
œciêt¹ trawê, chwasty, 
liœcie, zwiêd³e kwiaty,
 drobne ga³êzie 
drzew i krzewów)
Popió³

Czwarty 
Pi¹tek

Czwarta 
Sobota

Cetlin
Miodusy 
Reczewo 
Bombalice 
£ysakowo 
Bonis³aw

Gozdowo

Czwarta  Œroda

Gozdowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW OBOWI¥ZUJ¥CY OD 1 STYCZNIA 2016R.

(w marcu – wtorek 29.03.
w grudniu – czwartek 29.12.)

(w grudniu – 
Œroda 28.12.)

POZOSTA£E ODPADY KOMUNALNE

Zu¿yty sprzêt elektryczny, elektroniczny 
i  odpady oœwietleniowe

Wielkogabaryty

Budowlane i rozbiórkowe 
(za wyj¹tkiem odpadów zawieraj¹cych azbest)

Zu¿yte opony

Metal

Zu¿yte baterie i akumulatory inne 
ni¿ przemys³owe i samochodowe

Przeterminowane leki i chemikalia 

Odpady nale¿y dostarczyæ osobiœcie do PSZOK.

Odpady nale¿y wrzucaæ do specjalnie oznakowanych pojemników znajduj¹cych 
siê w szko³ach i Urzêdzie Gminy b¹dŸ dostarczyæ osobiœcie do PSZOK.

Przeterminowane leki mo¿na zostawiæ w specjalnych pojemnikach 
znajduj¹cych siê w aptekach i punktach aptecznych.
Ponadto przeterminowane leki oraz chemikalia mo¿na dostarczyæ osobiœcie 
do PSZOK.
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Palenie œmieci szkodzi Twojemu zdrowiu i 
3. drzew, których obwód pnia na wysokoœci 5 cm nie zdrowiu Twoich najbli¿szych, 

przekracza:zanieczyszcza œrodowisko, w którym 
a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, mieszkasz !!!

k a s z t a n o w c a  z w y c z a j n e g o ,  k l o n u  Pal¹c œmieci uwalniasz do œrodowiska wiele 
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniaj¹ siê w 
akacjowej oraz platanu klonolistnego, sposób niekontrolowany i s¹ wdychane przez Ciebie i 

b) 25 cm – w przypadku pozosta³ych gatunków Twoich najbli¿szych. Substancje te kumuluj¹ siê w 
drzew; organizmie uszkadzaj¹c komórki oraz narz¹dy 

4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w wewnêtrzne i wczeœniej czy póŸniej dadz¹ o sobie znaæ, 
rozumieniu ustawy o lasach;np. w postaci chorób nowotworowych.

5. drzew lub krzewów owocowych, z wy³¹czeniem 
PAMIÊTAJ!!!

rosn¹cych na terenie nieruchomoœci wpisanej do 
W piecu domowym nie wolno paliæ œmieci. Szczególnie 

rejestru zabytków lub na terenach zieleni; 
niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z 

6. drzew lub krzewów usuwanych w zwi¹zku z 
tworzyw sztucznych, np. butelek typu PET, worków 

funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub 
foliowych, a tak¿e opakowañ po sokach, mleku, 

zoologicznych;
odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli.

7. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie 
W piecu domowym mo¿esz spalaæ tylko:

decyzji w³aœciwego organu z obszarów po³o¿onych 
4wêgiel, koks,

miêdzy lini¹ brzegu a wa³em przeciwpowodziowym 
4drewno, trociny, wióry, pod warunkiem, ¿e nie s¹ 

lub naturalnym wysokim brzegiem, w który 
zanieczyszczone impregnatami i pow³okami 

wbudowano trasê wa³u przeciwpowodziowego, z 
ochronnymi,

wa³u przeciwpowodziowego i terenu w odleg³oœci 
4odpady z kory i korka,

mniejszej ni¿ 3 m od stopy wa³u;
4papier i tekturê, karton.

8. drzew lub krzewów, które utrudniaj¹ widocznoœæ 
DOBRZE WIEDZIEÆ!!! sygnalizatorów i poci¹gów, a tak¿e utrudniaj¹ 

Palenie œmieci ma równie¿ negatywny wp³yw na stan eksploatacjê urz¹dzeñ kolejowych albo powoduj¹ 
przewodów kominowych, powoduj¹c odk³adanie siê tworzenie na torowiskach zasp œnie¿nych, 
tzw. „mokrej sadzy” w kominach. To z kolei mo¿e byæ usuwanych na podstawie decyzji w³aœciwego 
powodem zapalenia siê instalacji i po¿aru Twojego organu;
domu. 9. drzew lub krzewów stanowi¹cych przeszkody 

lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji UWAGA!!!
w³aœciwego organu;

Kto termicznie przekszta³ca odpady poza 
10. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie 

spalarni¹ odpadów lub wspó³spalarni¹ decyzji w³aœciwego organu ze wzglêdu na potrzeby 
odpadów, podlega karze aresztu albo zwi¹zane z utrzymaniem urz¹dzeñ melioracji 
grzywny. wodnych szczegó³owych;

11. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku 
IV.   USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjêtego 

ochron¹ krajobrazow¹;
12. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadañ Od 28 sierpnia 2015r. wesz³y w ¿ycie nowe 

wynikaj¹cych z planu ochrony lub zadañ przepisy ustawy o ochronie przyrody, zmieniaj¹ce 
ochronnych parku narodowego lub rezerwatu dotychczas obowi¹zuj¹ce uregulowania prawne 
przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, zwi¹zane z usuwaniem drzew i krzewów.
albo planu zadañ ochronnych lub planu ochrony 
dla obszaru Natura 2000;Kiedy nie trzeba ubiegaæ siê o wydanie 

13. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki zezwolenia na usuniêcie drzew i krzewów?
ochrony przeciwpo¿arowej lub inne w³aœciwe 

Nie ma obowi¹zku ubiegania siê o wydanie zezwolenia 
s³u¿by ustawowo powo³ane do niesienia pomocy 

w nastêpuj¹cych przypadkach:
osobom w stanie nag³ego zagro¿enia ¿ycia lub 

1. krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
zdrowia; 

2. krzewów na terenach pokrytych roœlinnoœci¹ 
14. drzew lub krzewów stanowi¹cych z³omy lub 

pe³ni¹c¹ funkcje ozdobne, urz¹dzon¹ pod 
wywroty usuwanych przez:

wzglêdem rozmieszczenia i doboru gatunków 
a) jednostki ochrony przeciwpo¿arowej, jednostki 

posadzonych roœlin, z wy³¹czeniem krzewów w 
Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

pasie drogowym drogi publicznej, na terenie 
w³aœcicieli urz¹dzeñ, o których mowa w art. 49 

nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków oraz 
§ 1 Kodeksu cywilnego, zarz¹dców dróg, 

na terenach zieleni;
zarz¹dców infrastruktury kolejowej, gminne lub 
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powiatowe jednostki oczyszczania lub inne wspóln¹ zarz¹dowi; zarz¹dcê nieruchomoœci bêd¹cej 
podmioty dzia³aj¹ce w tym zakresie na zlecenie w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa; u¿ytkownika 
gminy lub powiatu, wieczystego; posiadacza nieruchomoœci o 

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu nieuregulowanym stanie prawnym);
oglêdzin przez organ w³aœciwy do wydania 2. w³aœciciel urz¹dzeñ, o których mowa w art. 49 § 1 
zezwolenia na usuniêcie drzewa lub krzewu, Kodeksu cywilnego – je¿eli drzewo lub krzew 
potwierdzaj¹ce, ¿e drzewa lub krzewy stanowi¹ zagra¿aj¹ funkcjonowaniu tych urz¹dzeñ.
z³om lub wywrot; 

Wniosek powinien zawieraæ nastêpuj¹ce 15. drzew lub krzewów nale¿¹cych do gatunków 
informacje:obcych, okreœlonych w przepisach wydanych na 
1. imiê, nazwisko i adres albo nazwê i siedzibê podstawie art. 120 ust. 2f ustawy o ochronie 

posiadacza i w³aœciciela nieruchomoœci albo przyrody.
w³aœciciela urz¹dzeñ, o których mowa w art. 49 § 1 

WA¯NE!!! Kodeksu cywilnego;
2. oœwiadczenie o posiadanym tytule prawnym W przypadkach, o których mowa w pkt. 13 i pkt. 14 

w³adania nieruchomoœci¹ albo oœwiadczenie o lit. a, podmioty okreœlone w tych przepisach, w 
posiadanym prawie w³asnoœci urz¹dzeñ, o których terminie 30 dni od dnia usuniêcia drzewa lub krzewu, 
mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, sk³adane przekazuj¹ do organu w³aœciwego do wydania 
pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej za sk³adanie zezwolenia na usuniêcie drzewa lub krzewu, informacje 
fa³szywych zeznañ;o terminie, miejscu i przyczynie ich usuniêcia oraz 

3. zgodê w³aœciciela nieruchomoœci, je¿eli jest liczbie drzew lub powierzchni usuniêtych krzewów, a 
wymagana, lub oœwiadczenie spó³dzielni tak¿e dokumentacjê fotograficzn¹ przedstawiaj¹c¹ 
mieszkaniowej, ¿e poinformowa³a w sposób usuniête drzewo lub krzew.
zwyczajowo przyjêty, cz³onków spó³dzielni, Z oglêdzin, o których mowa w pkt. 14 lit. b, 
w³aœcicieli budynków lub lokali niebêd¹cych sporz¹dza siê protokó³. W protokole podaje siê w 
cz³onkami spó³dzielni oraz osoby niebêd¹ce szczególnoœci informacje o terminie, miejscu i 
cz³onkami spó³dzielni, którym przys³uguj¹ przyczynie usuniêcia drzewa lub krzewu oraz liczbie 
spó³dzielcze w³asnoœciowe prawa do lokali, a w drzew lub powierzchni usuniêtych krzewów oraz 
przypadku zarz¹du wspólnoty mieszkaniowej – do ³ ¹ c za  s i ê  dokumen tac j ê  f o tog ra f i c zn¹  
cz³onków wspólnoty, o zamiarze z³o¿enia wniosku o przedstawiaj¹c¹ usuniête drzewo lub krzew.
wydanie zezwolenia na usuniêcie drzewa lub krzewu, 

Jeœli ¿aden z przypadków wymienionych w wyznaczaj¹c co najmniej 30-dniowy termin na 
punktach 1 - 15 Pañstwa nie dotyczy wówczas zg³aszanie uwag, sk³adane spod rygorem 
nale¿y z³o¿yæ wniosek o wydanie zezwolenia. odpowiedzialnoœci karnej za sk³adanie fa³szywych 

zeznañ;
Formularz wniosku mo¿na pobraæ ze strony 4. nazwê gatunku drzewa lub krzewu;

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokoœci 130 cm, 
Gminy  w Gozdowie ,  zak ³ adka  Poradn ik  a w przypadku gdy na tej wysokoœci drzewo:
Interesanta/Referat Rolnictwa, Budownictwa i a) posiada kilka pni – obwód ka¿dego z tych pni,
Gospodarki Komunalnej a tak¿e osobiœcie w Urzêdzie b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpoœrednio poni¿ej 
Gminy, pokój nr 13. korony drzewa;

Za wydanie decyzji nie jest pobierana op³ata 6. wielkoœæ powierzchni, z której zostanie usuniêty 
skarbowa. krzew jako rzut poziomy;

Pozwolenie na wycinkê jest zazwyczaj wydawane w 7. miejsce, przyczynê, termin zamierzonego usuniêcia 
ci¹gu miesi¹ca, jednak w uzasadnionych przypadkach drzewa lub krzewu oraz wskazanie, czy usuniêcie 
termin mo¿e zostaæ wyd³u¿ony do 60 dni. wynika z celu zwi¹zanego z prowadzeniem 

Sk³adaj¹c wniosek, nale¿y pamiêtaæ, ¿e od koñca dzia³alnoœci gospodarczej;
lutego do 16 paŸdziernika trwa okres ochronny miejsc 8. rysunek, mapê albo wykonany przez projektanta 
lêgowych ptaków i w tym okresie nie mo¿na wycinaæ posiadaj¹cego odpowiednie uprawnienia budowlane 
drzew i krzewów, na których wystêpuj¹ miejsca lêgowe. projekt zagospodarowania dzia³ki lub terenu w 

przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on Kto ma prawo z³o¿yæ wniosek?
wymagany zgodnie z ustaw¹ z dnia 7 lipca 1994r. – 

Wniosek mog¹ z³o¿yæ nastêpuj¹ce podmioty: Prawo budowlane – okreœlaj¹ce usytuowanie drzewa 
1. posiadacz nieruchomoœci – za zgod¹ w³aœciciela tej lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomoœci i 

nieruchomoœci (zgoda nie jest wymagana w obiektów budowlanych i s tn ie j¹cych lub 
przypadku wniosku z³o¿onego przez spó³dzielniê projektowanych na tej nieruchomoœci;
mieszkaniow¹; wspólnotê mieszkaniow¹, w której 9. projekt planu: 
w³aœciciele lokali powierzyli zarz¹d nieruchomoœci¹ a) nasadzeñ zastêpczych, rozumianych jako 
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posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii 
mniejszej ni¿ liczba usuwanych drzew lub o akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
powierzchni nie mniejszej ni¿ powierzchnia b) 50 cm – w przypadku pozosta³ych gatunków 
u s uwany ch  k r z ewów ,  s t anow i ¹ c y ch  drzew 
kompensacjê przyrodnicz¹ za usuwane drzewa i –  w  c e l u  p r z y w r ó c e n i a  g r u n t ó w  
krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia nieu¿ytkowanych do u¿ytkowania rolniczego 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony lub do innego u¿ytkowania zgodnego z 
œrodowiska lub przeznaczeniem terenu, okreœlonym w 

b) przesadzenia drzewa lub krzewu miejscowym planie zagospodarowania 
– je¿eli s¹ planowane, wykonany w formie  przestrzennego lub decyzji o warunkach 
rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania zabudowy i zagospodarowania terenu; 
dzia³ki lub terenu, oraz informacjê o liczbie, 8. krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu 
gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz przywrócenia gruntów nieu¿ytkowanych do 
miejscu i planowanym terminie ich wykonania; u¿ytkowania rolniczego lub do innego u¿ytkowania 

10. decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach albo zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreœlonym w 
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków mie j s cowym p lan ie  zagospodarowan ia  
realizacji przedsiêwziêcia w zakresie oddzia³ywania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i 
na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji zagospodarowania terenu; 
przedsiêwziêcia, dla którego wymagane jest ich 9. drzew lub krzewów w zwi¹zku z zabiegami 
uzyskanie zgodnie z ustaw¹ z dnia 3 paŸdziernika pielêgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach 
2008r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i zieleni; 
jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie 10. drzew lub krzewów, które obumar³y lub nie rokuj¹ 
œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na szansy na prze¿ycie, z przyczyn niezale¿nych od 
œrodowisko, oraz postanowienie uzgadniaj¹ce posiadacza nieruchomoœci; 
wydawane przez w³aœciwego regionalnego 11. topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokoœci 
dyrektora ochrony œrodowiska w ramach 130 cm wynosz¹cym powy¿ej 100 cm, 
ponownej oceny oddzia³ywania na œrodowisko, nienale¿¹cych do gatunków rodzimych, je¿eli 
je¿eli jest wymagana lub zosta³a przeprowadzona zostan¹ zast¹pione w najbli¿szym sezonie  
na wniosek realizuj¹cego przedsiêwziêcie; wegetacyjnym  drzewami  innych  gatunków; 

11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych 12. drzew lub krzewów, je¿eli usuniêcie wynika z 
na czynnoœci podlegaj¹ce zakazom okreœlonym w potrzeb ochrony roœlin, zwierz¹t i grzybów objêtych 
art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt ochron¹ gatunkow¹ lub ochrony siedlisk 
1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, przyrodniczych; 
je¿eli zosta³o wydane. 13. drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych; 

14. drzew lub krzewów, je¿eli usuniêcie jest zwi¹zane z 
Nie nalicza siê op³at za usuniêcie:

regulacj¹ i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, 
wykonywaniem i utrzymaniem urz¹dzeñ wodnych 1. drzew lub krzewów, na których usuniêcie nie jest 
s³u¿¹cych kszta³towaniu  zasobów wodnych oraz wymagane zezwolenie; 
ochronie przeciwpowodziowej w zakresie 2. drzew lub krzewów, na których usuniêcie osoba 
niezbêdnym do wykonania i utrzymania tych fizyczna uzyska³a zezwolenie na cele  niezwi¹zane z 
urz¹dzeñ;prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej; 

15. drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów 3. drzew lub krzewów, je¿eli usuniêcie jest zwi¹zane z 
lub placów æwiczeñ, s³u¿¹cych obronnoœci pañstwa.odnow¹ i pielêgnacj¹ drzew rosn¹cych  na terenie 

nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków; 
Administracyjne kary pieniê¿ne:4. drzew lub krzewów, które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu 

ludzi lub mienia w istniej¹cych obiektach Wójt bêdzie móg³ naliczyæ administracyjn¹ karê 
budowlanych lub funkcjonowaniu urz¹dzeñ, o pieniê¿n¹ za:
których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego; 1. usuniêcie drzewa lub krzewu bez wymaganego 

5. drzew lub krzewów, które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu zezwolenia;
ruchu drogowego lub kole jowego a lbo  2. usuniêcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza 
bezpieczeñstwu ¿eglugi; nieruchomoœci;

6. drzew lub krzewów w zwi¹zku z przebudow¹ dróg 3. zniszczenie drzewa lub krzewu;
publicznych lub linii kolejowych; 4. uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem 

7. drzew, których obwód pnia mierzony na wysokoœci prac w obrêbie korony drzewa.
130 cm nie przekracza: Kara nak³adana bêdzie na posiadacza nieruchomoœci 
a) 75 cm – w przypadku topoli, wierzb, albo w³aœciciela urz¹dzeñ, o których mowa w art. 49 § 1 

k a s z t a n o w c a  z w y c z a j n e g o ,  k l o n u  Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, je¿eli dzia³a³ 
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to, czy pies jest ma³y czy du¿y,bez zgody posiadacza nieruchomoœci i bêdzie stanowi³a 
·o zakazie wprowadzania psów i innych zwierz¹t do dwukrotnoœæ op³aty za usuniêcie drzewa lub krzewu.

obiektów u¿ytecznoœci publicznej, za wyj¹tkiem Usuniêcie ga³êzi w wymiarze przekraczaj¹cym 
miejsc do tego przeznaczonych (lecznice, itp.),30% korony, która rozwinê³a siê w ca³ym 

·o odpowiedn im zabezp ieczen iu  swo je j  okresie rozwoju drzewa stanowi uszkodzenie 
nieruchomoœci przed samowolnym opuszczeniem drzewa, a w wymiarze przekraczaj¹cym 50% 
przez psy i bezwzglêdne utrzymywanie zwierz¹t na 

korony, stanowi zniszczenie drzewa. Nie 
terenie swojej posesji,

obejmuje to usuniêcia ga³êzi; obumar³ych lub 
·o zakazie wprowadzania psów na teren placów 

nad³amanych; celem utrzymania uformowanego zabaw.
kszta³tu korony drzewa; podczas wykonywania 
specjalistycznych zabiegów w celu przywrócenia statyki Przypominamy równie¿ o sposobach postêpowania w 
drzewa. przypadkach wa³êsaj¹cych siê psów: 

?w przypadku, gdy w³aœciciel wa³êsaj¹cego siê psa jest 
Usuniêcie drzew i krzewów z terenu znany, nale¿y fakt ten zg³osiæ Policji, która ma prawo 
nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków. na³o¿yæ mandat na nieodpowiedzialnego w³aœciciela 

zwierzêcia, a w przypadku notorycznego braku W przypadku, gdy nieruchomoœæ, na której roœnie 
nadzoru nad psem mo¿e kierowaæ do s¹du wnioski o drzewo lub krzew, jest wpisana do rejestru zabytków, o 
ukaranie w³aœciciela psa,zezwolenie wyst¹piæ trzeba do Wojewódzkiego 

?w razie potwierdzonej bezdomnoœci zwierzêcia oraz Konserwatora Zabytków.
w przypadkach zagro¿enia zdrowia mieszkañców, Usuniêcie drzew rosn¹cych w pasie drogi 
np. gdy pies jest agresywny i atakuje mieszkañców, powiatowej.
Gmina podejmie interwencjê wy³apania zwierzêcia,

W przypadku wyst¹pienia koniecznoœci usuniêcia 
?przypadki psów agresywnych, atakuj¹cych 

stwarzaj¹cych zagro¿enie drzew, które rosn¹ w pasie 
przechodniów (jeœli wyst¹pi niebezpieczeñstwo 

drogi powiatowej, nale¿y siê zg³osiæ do Zarz¹du Dróg pogryzienia) nale¿y bezzw³ocznie zg³aszaæ Policji.
Powiatowych w Sierpcu, ul. Koœciuszki 1A, 09-200 
Sierpc. Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e zarówno 
Wiêcej informacji, dotycz¹cych zezwoleñ na wy³apywanie wa³êsaj¹cych siê psów, opieka 
usuniêcie drzew i krzewów, mo¿na uzyskaæ pod weterynaryjna a tak¿e zapewnienie im miejsca w 
nr tel. 24 364 48 35. schronisku to bardzo kosztowne zadanie. A wszystko to 

wynika, w wiêkszoœci przypadków, z ludzkiej 
nieodpowiedzialnoœci za w³asne zwierzêta, które bez V. OBOWI¥ZKI POSIADACZY PSÓW
nadzoru wa³êsaj¹ siê po terenie gminy, czêsto nara¿aj¹c 

W ostatnim okresie na terenie naszej Gminy nasili³o na niebezpieczeñstwo innych mieszkañców a 
siê zjawisko wa³êsaj¹cych siê psów. W wiêkszoœci szczególnie dzieci. 
przypadków psy te maj¹ swoich w³aœcicieli, a Dlatego apelujemy do Pañstwa o zg³aszanie 
pojawiaj¹ce siê tzw. „bezdomne” psy to g³ównie przypadków nieodpowiedzialnych w³aœcicieli, w celu 
zwierzêta nieodpowiednio dopilnowane przez podjêcia odpowiednich kroków wobec nich, a tak¿e 
w³aœcicieli. unikniêcia zbêdnych kosztów.

Przypadki wa³êsaj¹cych siê psów nale¿y 
W zwi¹zku z powy¿szym, przypominamy 

zg³aszaæ telefonicznie lub osobiœcie na 
w³aœcicielom zwierz¹t o ich podstawowych 

Posterunek Policji w Gozdowie, ul. K. Gozdawy obowi¹zkach, a w szczególnoœci:
19, 09-213 Gozdowo, pod nr tel. 24 275 92 74, ·o sta³ym skutecznym dozorze nad psami i innymi 
24 275 92 75.zwierzêtami domowymi, w tym prowadzeniu psów 

poza swoimi posesjami na smyczy, bez wzglêdu na 

Wójt Gminy Gozdowo, wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom mieszkañców 

gminy, wnioskowa³ do Rady Gminy Gozdowo podczas sesji w dniu 29.10.2015r. o 

niewprowadzaniu na terenie gminy op³aty targowej oraz op³aty od posiadania 

psów,  pocz¹wszy od roku 2016.
W zwi¹zku  z pozytywnie przyjêtym wnioskiem, od 2016 roku osoby fizyczne 

posiadaj¹ce psy nie bêd¹ zobowi¹zane do wnoszenia op³at z tytu³u op³aty od 

posiadania psów, jak równie¿ nie bêdzie pobierana op³ata targowa od osób 

dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowisku gminnym.
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KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH PLANOWANYCH
W GMINIE GOZDOWO – ROK 2016

Lp.
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11

„Konkursy ekologiczne w 2015 roku w placówkach 

oœwiatowych z terenu gminy Gozdowo dofinansowano przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 9.000,00 z³”

„Prace pielêgnacyjne w drzewostanie parku zabytkowego w 

Gozdowie – etap I dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w 

formie dotacji, w kwocie 94.770,00 z³”

UWAGA!

Zarz¹d Stowarzyszenia Wêdkarskiego „AMUR” w Gozdowie informuje, i¿ od 20 marca 2016 r. bêd¹ 

sprzedawane pozwolenia wêdkarskie na ³owisko w Gozdowie. Koszt pozwolenia na rok 2016 wynosi 150 z³ 

i mo¿na je zakupiæ u skarbnika SW „AMUR” p. Piotra Wiêckowskiego (Lelice, ul. Parkowa 6).

Osoby zainteresowane proszone s¹ o wczeœniejszy kontakt telefoniczny ze skarbnikiem SW „AMUR” 

(tel. 668-516-291).

Zarz¹d SW „AMUR”

i Ojca

stycznia

a
II

czerwca

sierpnia

sierpnia

wrzeœnia

11 listopada
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DZIEJE SAMORZ¥DU I ADMINISTRACJI W GMINIE GOZDOWO

pañstwowe na terenie gminy (np. GS SCh i posterunki MO). GMINA GOZDOWO 1973 – 1990
Mia³y one obowi¹zek sk³adania sprawozdañ.  Gminy sta³y siê z 

Od 1954 roku istnia³ podzia³ kraju na gromady. Jednostki zamierzenia okrêgiem samowystarczalnym dla wsi. Na jego 
te by³y zbyt ma³e, a gromadzkie rady narodowe zbyt s³abe terenie dzia³a³a Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska, 
finansowo i mia³y bardzo w¹skie kompetencje, mimo zbiorcza szko³a gminna, biblioteka gminna, gminny oœrodek 
stopniowego rozszerzania ich funkcji i tworzenia coraz to zdrowia, spó³dzielnia kó³ek rolniczych itp. 
wiêkszych gromad. Podjêto wiêc zasadnicze œrodki zmierzaj¹ce Wa¿ne funkcje w œrodowisku wiejskim pe³ni³y gminne 
do zmian. Te sprawy omawia³ VI Zjazd PZPR w 1971 roku spó³dzielnie. Gminne Spó³dzielnie Samopomoc Ch³opska s¹ 
oraz VI Plenum PZPR z 1972 roku. W dniu 29 listopada 1972 dominuj¹c¹ form¹ obrotu towarowego na wsi. Prowadz¹ 
roku Sejm uchwali³ ustawê O utworzeniu gmin i zmianie one skup wszelkich artyku³ów rolniczych i zaopatruj¹ wieœ w 
ustawy o radach narodowych. Na mocy uchwa³y artyku³y potrzebne do produkcji rolnej oraz do konsumpcji. 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie powo³ano gminê GS spe³niaj¹ w imieniu pañstwa i zgodnie z 
Gozdowo. Uchwa³a wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 1973 roku. ogólnospo³ecznym interesem funkcje organizatora rynku 

W nowym ustroju gminnym oddzielono funkcje stanowi¹ce wiejskiego. Gminne spó³dzielnie spe³nia³y zatem wiele funkcji. 
od wykonawczych. Organem uchwa³odawczym by³a gminna Zaopatrywa³y wieœ we wszelkie potrzebne towary (od ¿ywnoœci 
rada narodowa. Rada spoœród swego grona wybiera³a po wêgiel i materia³y budowlane) i skupowa³y p³ody rolne od 
prezydium i komisje. Przewodnicz¹cym rady zostawa³ rolników. GS-y œwiadczy³y te¿ us³ugi, np. transportowe, 
zwyczajowo pierwszy sekretarz gminnego komitetu PZPR. prowadzi³y dzia³alnoœæ wytwórcz¹ (wytwórnie wód gazowych, 
Przewodnicz¹cy GRN, jego zastêpcy i szefowie komisji tworzyli masarnie, piekarnie). Zajmowa³y siê tak¿e dzia³alnoœci¹ 
prezydium gminnej rady narodowej. Na sesjach prezydium kulturaln¹, prowadz¹c Kluby Rolnika. Na czele GS-u sta³ 
omawiano kwestie organizacyjne GRN. Obs³ug¹ prezes, zarz¹d oraz Walne Zgromadzenie cz³onków spó³dzielni. 
administracyjn¹ i kancelaryjn¹ gminnej rady narodowej i jej Nadal funkcjonowa³y kó³ka rolnicze. W po³owie lat 
organów zajmowa³ siê inspektor d/s rady narodowej i biuro siedemdziesi¹tych nast¹pi³a komasacja kó³ek i tworzono 
rady. Inspektor s³u¿bowo podlega³ przewodnicz¹cemu, a Spó³dzielnie Kó³ek Rolniczych – SKR-y. Wed³ug ówczesnej 
zatrudniony i finansowany by³ przez Naczelnika. definicji: Celem dzia³alnoœci kó³ek rolniczych jest niesienie 

Do zadañ rady narodowej gminy nale¿a³o uchwalenie gospodarstwom ch³opskim ró¿norakiej pomocy 
rocznych i wieloletnich planów spo³eczno-gospodarczych produkcyjnej, remontowanie maszyn, œwiadczenie us³ug 
rozwoju gminy oraz koordynowanie i kontrolowanie ich budowlanych, rozwijanie wiedzy rolniczej, a tak¿e 
wykonania, uchwalanie bud¿etu na rok przysz³y i kontrola jego prowadzenie wielostronnej dzia³alnoœci spo³eczno-
wykonania, dysponowanie œrodkami funduszów celowych kulturalnej. Ponadto gminne SKR maj¹ obowi¹zek 
niezwi¹zanych bezpoœrednio z bud¿etem, uchwalanie planu prowadzenia w³asnej produkcji rolnej na obszarach 
zagospodarowania przestrzennego terenu gminy. przejmowanych od ch³opów, którzy przechodz¹c na rentê 

Rada narodowa funkcjonowa³a w oparciu o uchwalony lub emeryturê nie maj¹ w rodzinie nikogo, komu mogliby 
przez siebie regulamin. Rada Narodowa Gminy obradowa³a na przekazaæ gospodarstwo.

W³adze stawia³y te¿ na rozwój kó³ gospodyñ wiejskich. sesjach, na których podejmowa³a uchwa³y, które jako organ 
Dzia³alnoœæ kó³ gospodyñ wiejskich dotyczy przede wykonawczy realizowa³ naczelnik gminy. 
wszystkim spraw zwi¹zanych z racjonalnym prowadzeniem Organami rady by³y: prezydium, komisje, a tak¿e Gminny 
gospodarstwa domowego, ¿ywieniem rodziny, zdrowia i Komitet Kontroli Spo³ecznej, powo³any na mocy ustawy z dnia 
higieny, urz¹dzania mieszkañ, wychowania dzieci i opieki 26 maja 1978 roku o zmianie ustawy o radach narodowych.  
nad nimi, uczestnictwa ludnoœci wiejskiej w ¿yciu Powo³ano urz¹d gminy, jako terenowy organ administracji 
kulturalnym itp. pañstwowej do wykonywania zadañ naczelnika gminy. 

Naczelnik gminy by³ powo³ywany i odwo³ywany przez Gmina Gozdowo zosta³a powo³ana od dnia 1 stycznia 1973 
wojewodê. Gminna rada narodowa mog³a tylko wyra¿aæ roku. W jej sk³ad wesz³y obszary dawnych gromad: Gozdowo, 
niewi¹¿¹c¹ opiniê o kandydaturze. Lelice, Goleszyn (Ostrowy, Kuniewo i Wêgrzynowo) oraz 

Bo¿ewo (G³uchowo, Zakrzewo i Czachorowo). Podczas W praktyce powrócono do wielu rozwi¹zañ z czasów 
powo³ywania gmin czêsto sugerowano siê kszta³tem sprzed 1954 roku. Powsta³y gminy, czêsto prawie w dawnych 
terytorialnym dawnych gmin (istniej¹cych do1954 roku). W granicach. Ustanowiono jednoosobowy organ wykonawczy 
terenach wiejskich w zasadzie odtworzono dawne gminy przy przypominaj¹cy dawnego wójta. 
nieco zmienionych granicach. W rejonie Gozdowa nast¹pi³y Urz¹d Gminy Gozdowo rozpocz¹³ pracê 1 stycznia 1973 
jednak du¿e zmiany. Gozdowo nale¿a³o niegdyœ do gminy roku na mocy ustawy z 29 listopada 1972 roku O utworzeniu 
Lisewo z siedzib¹ w Mochowie. W miêdzyczasie Gozdowo gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. Urz¹d 
wyros³o na doœæ du¿y oœrodek lokalny i po³¹czenie go z funkcjonowa³ w oparciu o Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 
Mochowem (równie¿ stanowi¹cym prê¿ny oœrodek lokalny) dnia 30 listopada 1972 r. „w sprawie zakresu dzia³ania 
by³o niepo¿¹dane. Utworzono zatem oœrodek gminny w naczelnika gminy, organizacji i zadañ urzêdu gminy oraz 
Gozdowie przy³¹czaj¹c do niego okolice Gozdowa oraz obszar niektórych spraw pracowniczych”. Urz¹d gminy zasadniczo 
gromady Lelice w celu wzmocnienia gminy. Dwie gminy dzieli³ siê na trzy czêœci: Biuro Urzêdu, Gminn¹ S³u¿bê Roln¹ i 
(Gozdowo i Lelice) by³yby zbyt ma³ymi gminami. W ten sposób Urz¹d Stanu Cywilnego. Urz¹d gminy podzielony by³ na 
utworzono du¿¹ gminê, ale nie uwzglêdniono postulatów referaty kierowane przez sekretarza Biura Urzêdu Gminy. 
mieszkañców Lelic, których mieszkañcy tak¿e mieli ambicje Wa¿n¹ pozycjê zajmowa³ g³ówny ksiêgowy urzêdu gminy.  
powrotu w³adz gminnych do ich miejscowoœci. Lelice zosta³y Gminna S³u¿ba Rolna (GSR) kierowana by³a przez kierownika. 
przy³¹czone do Gozdowa, które nie mia³o tradycji bycia GSR tworzy³ zespó³ kilku ludzi sprawuj¹cy nadzór nad 
oœrodkiem gminnym. W ten sposób rozpocz¹³ siê konflikt, rolnictwem w gminie i organizuj¹cy jego sprawy. W latach 
który trwa³ przez ca³e lata siedemdziesi¹te i osiemdziesi¹te. osiemdziesi¹tych GSR zosta³y przekszta³cone w referaty 

rolnictwa. W ramach Urzêdu Gminy funkcjonowa³ te¿ Urz¹d Fragment opracowania Leszka Zugaja:
Stanu Cywilnego na czele z kierownikiem. Gminnej Radzie „Dzieje samorz¹du i administracji w gminie Gozdowo 
Narodowej podlega³y wszelkie instytucje gospodarcze i w latach 1945–1990”

.
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INFORMATOR

Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy lekarzy. OŒRODEK ZDROWIA W GOZDOWIE
W godz. 18:00 – 8:00 w dni powszednie oraz ca³odobowo w Dni i godziny pracy
soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy pacjenci bêd¹ Poniedzia³ek  - Pi¹tek 8:00 - 18:00
przyjmowani w AMBULATORIUM POGOTOWIA Rejestracja w Oœrodku od godz. 7:30

Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00 tel. (24) 276 21 96 RATUNKOWEGO W SIERPCU przy ul. Braci Tu³odzieckich.

Nag³e zachorowania – nr tel. 999
Podstawowa Opieka Zdrowotna

W przypadku opieki stomatologicznej w godz. 19:00-7:00 w dni 
lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista powszednie oraz ca³odobowo w soboty, niedziele i dni wolne od 
medycyny ogólnej i rodzinnej 

pracy pacjenci bêd¹ przyjmowani w POGOTOWIU 
Poniedzia³ek 8:00 –   13:00

STOMATOLOGICZNYM W P£OCKU przy ul. Czwartaków 4 13:00 – 15:00 wizyty domowe
(Podolszyce Po³udnie, w pobli¿u Auchan) w ramach NFZ, tel. (24) Wtorek 8:00 –   11:00
266 96 91. Œroda 8:00 –   11:00

11:00 – 13:00 szczepienia
Czwartek 10:25 – 12:00 szko³y Punkt apteczny w Lelicach

12.00 – 18:00 Adres: ul. Szkolna 1
Pi¹tek 8:00 –   11:00

Dni i godziny pracy:
Wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów.

Poniedzia³ek – Pi¹tek 8:00 – 16:00
lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnêtrznych, 

Sobota 8:00 – 12:00
specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej 
Poniedzia³ek 11:00 – 18:00 

Apteka B+R STUDIO w Gozdowie
Wtorek 10:25 – 18:00

Adres: ul. K. Gozdawy 15e, tel. (24) 276 21 84Œroda 8:00 – 10:25 USG
10:25 - 18.00 Dni i godziny pracy:

Czwartek 8:00 –   11:00 Poniedzia³ek – Pi¹tek 8:00 – 18:00
Pi¹tek 10:25 – 18:00 Sobota 8:00 – 12:00
Badania USG i wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów. 

Gabinet stomatologiczny
GMINNY ZAK£AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

lek. stomatolog  Aldona Kozanecka

Poniedzia³ek 8:30 –   13:30
Kierownik GZGK: tel. 784 655 809Wtorek 12:30 – 17:30
Dni i godziny pracy:Œroda 8:30 –   13:30

Czwartek 8:30 -    13.30 Poniedzia³ek  - Pi¹tek   7:15 – 15:15
1

Adres: ul. Krystyna Gozdawy 12, 09-213 GozdowoGabinet ginekologiczno-po³o¿niczy

lek. med. Marcin B¹k – ginekolog, po³o¿nik tel/fax. (24) 276 25 39,

Pi¹tek 8:00 – 15:00 e-mail: biuro.gzgk@gozdowo.info
Badanie USG w godzinach przyjêæ poradni „K”. strona internetowa: www.gozdowo.info
Laboratorium

Pobieranie krwi (poniedzia³ek, œroda, pi¹tek) 7:30 – 9:00 Kontakt w przypadku awarii sieci wodoci¹gowej:
Wydawanie wyników w godzinach pracy oœrodka

Gozdowo – Kazimierz Ró¿añski,  kom. 728 805 815
Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy lekarzy. Lelice –  Lech Kalinowski, kom. 728 805 810
.

OŒRODEK ZDROWIA W LELICACH

Dni i godziny pracy:
POSTERUNEK POLICJI W GOZDOWIEPoniedzia³ek,Wtorek, Czwartek,Pi¹tek  8:00 – 15:00

Œroda 10.25 - 18.00
tel. (24) 276 15 14 Dy¿ury w dni powszednie 8:30 – 10:30

Podstawowa Opieka Zdrowotna Kierownik - asp. szt. Jaros³aw Cichocki tel. (24) 275 92 74

Asystenci - asp. szt. Janusz Barañski tel. (24) 275 92 75lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista 

- asp. szt. Marek Leœniewski tel. (24) 275 92 75medycyny ogólnej i rodzinnej 

Dzielnicowi - m³. asp. Marek Zdzieb³owski tel. (24) 275 92 76Wtorek 11:00 – 13:00 
Pi¹tek 11:00 – 13:00 szczepienia - asp. szt. Wies³aw Stêpkowski (obs³uguje gm. Mochowo)

13:00 – 15:00 wizyty domowe Policjanci prewencji - tel. (24) 275 92 76
lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnêtrznych, - sier¿. szt. Pawe³ Wojciechowski 

specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej - sier¿. Arkadiusz Kolczyñski,
Poniedzia³ek 8:00 – 11:00 - sier¿. Ilona Mirecka,

1Czwartek 11:00 – 13:00
Dy¿ur ca³odobowy pe³ni KPP w Sierpcu tel. alarmowy – 13:00 – 15:00 wizyty domowe
997lek. med. Ewa Karczmarczyk - pediatra, specjalista medycyny 
1

rodzinnej OSP
Œroda 15.00 - 18.00

Gozdowo – S³awomir Zarembski, kom. 607 951 712

Lelice – Stanis³aw Œmigielski dom. (24) 276 15 20
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Z b³yskiem flesza...

Bal karnawa³owy
 w Klubie Dzieciêcym w Lelicach

Bal karnawa³owy
 w Publicznym Przedszkolu w Gozdowie

Dzieñ Babci i Dziadka 
w Publicznym Przedszkolu w Gozdowie

Jase³ka Bo¿onarodzeniowe 
w Szkole Podstawowej w Gozdowie

Turniej Wiedzy Po¿arniczej w Gozdowie
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Z b³yskiem flesza...

S³owo Gozdowa" - biuletyn informacyjny Wójta i Rady Gminy Gozdowo,  "
Zespó³ redakcyjny w sk³adzie: Ewa Kolankiewicz, Aurelia Kurach, Dawid Jankowski, Maria Nowakowska, 

Mariola Kopka, Monika Gronczewska, Dariusz Kalkowski.
Zespó³ zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treœci publikowanych artyku³ów.

Wydawca: Urz¹d Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo

SIERPC; www.alfadruk.plADIUSTACJA I DRUK

Koncert Noworoczny

Stypendia Wójta Gminy dla gimnazjalistów
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