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Z okazji Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego 
Mieszkañcom i Goœciom 

sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia 
spokoju, radoœci, 

mi³ych spotkañ w gronie rodziny i przyjació³ 
oraz nadziei w ¿yciu i wiary w dobro.
Niech tegoroczne Œwiêta Wielkanocne 

stan¹ siê dla Wszystkich okazj¹ 
do pojednania i okazywania sobie 

mi³oœci i szacunku.
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Z b³yskiem flesza...

Turniej Pi³ki Siatkowej Turniej Pi³ki No¿nej Halowej

Ferie w Szkole Podstawowej w Gozdowie

Stypendia dla gimnazjalistów

o Puchar Wójta Gminy Gozdowo
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RADA GMINY Z dzia³alnoœci Wójta Gminy
W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.12.2016 r. do W okresie sprawozdawczym, od 22.11.2016r. do 
31.03.2017 r. odby³y siê 3 sesje Rady Gminy, na których 10.03.2017r. Wójt Gminy Gozdowo wyda³ 37 
radni podjêli 19 uchwa³: zarz¹dzeñ:

?Uchwa³y z dnia 28 grudnia 2016r. 80/2016 z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie 
?Uchwa³a Nr XXII/168/16 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przekazania w trwa³y zarz¹d dzia³ki nr 112/11 w Gozdowie 

przyjêcia Gminnego Programu Profi laktyki i  oraz dzia³ki nr 150 w Lelicach zabudowanych budynkami 
Rozwi¹zywania  Prob lemów Alkoho lowych i  oœrodka zdrowia.

?Przeciwdzia³ania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na 81/2016 z dnia 25 listopada 2016r. zmieniaj¹ce Uchwa³ê 
2016 rok. Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2016.

? ?Uchwa³a Nr XXII/169/16 w sprawie przyjêcia Gminnego 82/2016 z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie 
Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów wprowadzenia „Regulaminu pracy komisji przetargowej”.

?Alkoholowych i Przeciwdzia³ania Narkomanii dla Gminy 83/2016 z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie powo³ania 
Gozdowo na 2017 rok. sta³ej komisji przetargowej.

? ?Uchwa³a Nr XXII/170/16 w sprawie planu 84/2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego wyznaczenia do oddania w najem lokalu u¿ytkowego 
nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania po³o¿onego w budynku Publicznego Gimnazjum w 
op³at pobieranych przez szko³y wy¿sze i zak³ady Gozdowie.

?kszta³cenia nauczycieli oraz specjalnoœci i form kszta³cenia 85/2016 z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie powo³ania 
objêtych dofinansowaniem w 2017 roku. Komisji konkursowej do rozstrzygniêcia konkursu 

?Uchwa³a Nr XXII/171/16 w sprawie zatwierdzenia planu ekologicznego pn: „EKO-OZDOBA ŒWI¥TECZNA” w 
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2017 rok. 2016 roku w placówkach oœwiatowych z terenu Gminy 

?Uchwa³a Nr XXII/172/16 w sprawie zatwierdzenia Gozdowo.
?planów pracy sta³ych komisji Rady Gminy na 2017 rok. 86/2016 z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie powo³ania 

?Uchwa³a Nr XXII/173/16 w sprawie zmiany Wieloletniej zespo³u do ustalenia kalendarza oraz koordynacji 
Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2016- najistotniejszych imprez, uroczystoœci, obchodów 
2028. gminnych i wydarzeñ kulturalnych w 2017 roku.

? ?Uchwa³a Nr XXII/174/16 zmieniaj¹ca Uchwa³ê 87/2016 z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie powo³ania 
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na 2016 rok. zespo³u redakcyjnego biuletynu informacyjnego Wójta i 

?Uchwa³a Nr XXII/175/16 w sprawie uchwalenia Rady Gminy Gozdowo „S³owo Gozdowa”.
?Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028. 88/2016 z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmiany 

?Uchwa³a Nr XXII/176/16 bud¿etowa Gminy Gozdowo na Uchwa³y Bud¿etowej Gminy Gozdowo na rok 2016.
?2017 rok. 89/2016 z dnia 28.12.2016r. w sprawie powo³ania 

Uchwa³y z dnia 13 stycznia 2017r. komisji do spisania obecnych numerów liczników energii 
?Uchwa³a Nr XXIII/177/17 w sprawie wyznaczenia do elektrycznej i punktów poboru na terenie gminy. 

?sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 90/2016 z dnia 28.12.2016r. w sprawie powo³ania 
nieruchomoœci po³o¿onej w miejscowoœci Kolczyn. Gminnej  Komis j i  Rozwi¹zywania Problemów 

?Uchwa³a Nr XXIII/178/17 w sprawie wyznaczenia do Alkoholowych w Gozdowie.
?sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci 91/2016 z dnia 29.12.2016r. w sprawie powo³ania 

po³o¿onej w miejscowoœci Lelice. Zespo³u Interdyscyplinarnego ds. przeciwdzia³ania 
?Uchwa³a Nr XXIII/179/17 w sprawie zamiaru likwidacji przemocy w rodzinie w Gozdowie.

?Szko³y Podstawowej w Ostrowach. 92/2016 z dnia 30.12.2016r. w sprawie og³oszenia 
?Uchwa³a Nr XXIII/180/17 w sprawie okreœlenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szko³y Podstawowej 

wysokoœci op³at za korzystanie z wychowania im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Lelicach. 
?przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznych 1/2017 z dnia 02.01.2017r. w sprawie wyznaczenia do 

przedszkolach prowadzonych przez Gminê Gozdowo.   oddania w najem lokalu u¿ytkowego po³o¿onego w 
?Uchwa³a Nr XXIII/181/17 w sprawie przebiegu i nadania budynku Publicznego Gimnazjum w Gozdowie.

?nazwy ulicy we wsi Gozdowo, gmina Gozdowo. 2/2017 z dnia 05.01.2017r. w sprawie wyznaczenia do 
Uchwa³y z dnia 10 lutego 2017r. sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci 
?Uchwa³a Nr XXIV/182/17 w sprawie przekazania Szko³y stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Gozdowo.

?Podstawowej w Ostrowach do prowadzenia przez 3/2017 z dnia 05.01.2017r. w sprawie wyznaczenia do 
Stowarzyszenie. sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

?Uchwa³a Nr XXIV/183/17 w sprawie projektu nieruchomoœci po³o¿onej w miejscowoœci Kolczyn.
?dostosowania sieci szkó³ podstawowych i gimnazjum do 4/2017 z dnia 05.01.2017r. w sprawie regulaminu 

nowego ustroju szkolnego. przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego 
?Uchwa³a Nr XXIV/184/17 w sprawie zaci¹gniêcia nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach 

d³ugoterminowych kredytów. prowadzonych przez gminê Gozdowo.
? ?Uchwa³a Nr XXIV/185/17 w sprawie zmiany Wieloletniej 5/2017 z dnia 05.01.2017r. w sprawie analizy wydatków 

Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2017- w 2016 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz 
2028. przyznania jednorazowego dodatku uzupe³niaj¹cego.

? ?Uchwa³a Nr XXIV/186/17 zmieniaj¹ca Uchwa³ê 6/2017 z dnia 11.01.2017r. w sprawie upowa¿nienia 
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na 2017 rok. pracowników Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w 

Gozdowie do prowadzenia postêpowañ w sprawach 
œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego.
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?7/2017 z dnia 11.01.2017r. w sprawie upowa¿nienia œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego.
?pracowników Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w 24/2017 z dnia 10.03.2017r. w sprawie upowa¿nienia 

Gozdowie do podejmowania dzia³añ wobec d³u¿ników pracowników Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w 
alimentacyjnych, prowadzenia postêpowania i wydawania Gozdowie do podejmowania dzia³añ wobec d³u¿ników 
w tych sprawach decyzji. alimentacyjnych, prowadzenia postêpowania i wydawania 

?8/2017 z dnia 16.01.2017r. w sprawie zmian w w tych sprawach decyzji. 
?Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gozdowo na 25/2017 z dnia 10.03.2017r. w sprawie zmian w 

lata 2017-2028. Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gozdowo na 
?9/2017 z dnia 19.01.2017r. w sprawie powo³ania lata 2017-2028.

Kierownika Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczy³ 
w Gozdowie. w spotkaniach i uroczystoœciach: 

? ?10/2017 z dnia 19.01.2017r. w sprawie ustalenia I Miko³ajkowym Turnieju Pi³ki No¿nej Halowej o Puchar 
wysokoœci zrycza³towanej op³aty za najem budynków Wójta Gminy Gozdowo w Publicznym Gimnazjum w 
wioskowych. Gozdowie.

? ?11/2017 z dnia 19.01.2017r. w sprawie powo³ania Spotkaniu op³atkowym Kó³ Gospodyñ Wiejskich z terenu 
sk ³adu osobowego komis j i  przetargowej  do Gminy Gozdowo.

?przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzeda¿ Spotkaniu op³atkowym dla osób samotnych i z ró¿nym 
nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Gozdowo. stopniem niepe³nosprawnoœci w Domu Weselnym Inez w 

?13/2017 z dnia 24.01.2017r. w sprawie powo³ania Lelicach. 
?Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu Uroczystoœci oddania do eksploatacji inwestycji - 

na stanowisko Dyrektora Szko³y Podstawowej im. Dostosowanie Regionalnego Zak³adu Gospodarki 
Kardyna³a Stefania Wyszyñskiego w Lelicach. Odpadami w Rachocinie w celu uzyskania statusu RIPOK.

? ?14/2017 z dnia 30.01.2017r. w sprawie przed³o¿enia Uroczystym spotkaniu wigilijnym w Publicznym 
sprawozdania z wysokoœci œrednich wynagrodzeñ Gimnazjum w Gozdowie.

?nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu Spotkaniu Miko³ajkowo-Wigilijnym w œwietlicy wiejskiej w 
zawodowego w szko³ach prowadzonych przez Gminê Kolczynie.

?Gozdowo. Uroczystym powierzeniu obowi¹zków na stanowisku 
?15/2017 dnia 01.02.2017r. w sprawie zmiany Kierownika Posterunku Policji w Gozdowie.

?zarz¹dzenia nr 13/2017 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 24 Spotkaniu podsumowuj¹cym Stowarzyszenia AMUR.
?stycznia 2017 roku w sprawie powo³ania Komisji Uroczystym otwarciu kompleksowej przebudowy mostów 

konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na w ci¹gu drogi powiatowej Kisielewo-Dziembakowo-
stanowisko Dyrektora Szko³y Podstawowej im. Kardyna³a Gorzewo w m. Kisielewo.

?Stefana Wyszyñskiego w Lelicach. Spotkaniu op³atkowym w Starostwie Powiatowym w 
?15A/2017 z dnia 01.02.2017r. w sprawie wyra¿enia Sierpcu. 

?zgody na wygaœniêcie trwa³ego zarz¹du do nieruchomoœci Charytatywnym Koncercie Noworocznym w Publicznym 
zabudowanej budynkiem Szko³y Podstawowej w Gimnazjum w Gozdowie.

?Ostrowach. Koncercie kolêd w Bonis³awiu.
? ?16/2017 z dnia 06.02.2017r. w sprawie zatwierdzenia Spotkaniu w Kuratorium Oœwiaty w P³ocku.

?konkursu na Dyrektora Szko³y Podstawowej im. Kardyna³a Walnym Zebraniu Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Sierpcu.
?Stefana Wyszyñskiego w Lelicach. Podsumowaniu kampanii spo³ecznej „Jesteœ widoczny, 

?17/2017 z dnia 15.02.2017r.w sprawie powo³ania jesteœ bezpieczny” w Szkole Podstawowej i Publicznym 
kapitu³y konkursowej do przeprowadzenia konkursu Gimnazjum w Gozdowie. 

?„So³tys Roku Gminy Gozdowo”. Walnym zebraniu sprawozdawczym OSP w Lelicach, 
?18/2017 z dnia 15.02.201r. w sprawie wyra¿enia zgody Kowalewie Podbornym, Kurowie, Kurówku, Cetlinie i 

na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Gozdowie.
?podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie od roku Otwarciu punktu kasowego Banku Spó³dzielczego w 

szkolnego 2017/2018 w formie elektronicznej. Lelicach
? ?19/2017 z dnia 23.02.2017r. w sprawie og³oszenia Choince w Publicznym Przedszkolu w Gozdowie.

?gminnego konkursu ekologicznego „ZIELONO MI” Choince w Szkole Podstawowej w Gozdowie.
? ?20/2017 z dnia 23.02.2017r. w sprawie powo³ania Spotkaniu Noworocznym Samorz¹dowców Powiatu 

Komisji konkursowej do organizacji i rozstrzygniêcia Sierpeckiego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
?gminnego konkursu ekologicznego „ZIELONO MI”. Odbiorze mostu na rzece Wierzbicy. 

? ?21/2017 z dnia 28.02.2017r. w sprawie powo³ania Spotkaniu Wójtów Powiatu Sierpeckiego w Starostwie 
komisji do oceny z³o¿onych ofert w trybie zapytania Powiatowym w Sierpcu.

?ofertowego na Pe³nienie nadzoru inwestorskiego podczas Zabawie choinkowej w Dziêgielewie. 
?realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Turnieju Pi³ki No¿nej Halowej o Puchar Wójta Gminy 

miejscowoœci Zbójno, gmina Gozdowo”. Gozdowo w Publicznym Gimnazjum w Gozdowie.
? ?22/2017 z dnia 08.03.2017r. w sprawie powo³ania Spotkaniu z radami pedagogicznymi szkó³ z terenu gminy 

sk ³adu osobowego komis j i  przetargowej  do Gozdowo.
?przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzeda¿ Zebraniu wiejskim w Ostrowach.
?nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Gozdowo. Spotkaniu z rodzicami dotycz¹cym Szko³y Podstawowej w 

?23/2017 z dnia 10.03.2017r. w sprawie upowa¿nienia Ostrowach.
?pracowników Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Zabawie choinkowej w Golejewie.
?Gozdowie do prowadzenia postêpowañ w sprawach Zabawie choinkowej w Rempinie.
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?Odprawie rocznej w œwietlicy Komendy Powiatowej Policji Gminny Zwi¹zek Emerytów i Rencistów.
?w Sierpcu. Uroczystoœci z okazji Dnia Kobiet organizowanej przez 

?Zarz¹dzie Lokalnej Grupy Dzia³ania „Sierpeckie Gminny Zwi¹zek Kó³ek i Organizacji Rolniczych.
?Partnerstwo” w Sierpcu. Uroczystoœci Dnia Kobiet Stowarzyszenia Kó³ Gospodyñ 

?Zebraniu przedstawicieli Okrêgowej Spó³dzielni Wiejskich w Gozdowie. 
?Mleczarskiej z Sierpca w Publicznym Gimnazjum w Gminnym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Gozdowie. Po¿arniczej w Publicznym Gimnazjum w Gozdowie.
? ?WyjeŸdzie z Zespo³em Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej Turnieju Pi³ki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Gozdowo 

do P³ocka. w Publicznym Gimnazjum w Gozdowie.
? ?Spotkaniu zespo³u ludowego - gozdowianie dawniej i dziœ. Zarz¹dzie LGD Sierpeckie Partnerstwo w Sierpcu. 
? ?Dniu myœli braterskiej w Szkole Podstawowej w Lelicach. Turnieju OSP w pi³ce no¿nej w Mochowie.
? ?Naradzie Dyrektorów Szkó³ w Urzêdzie Gminy w Turnieju w dwa ognie w Szkole Podstawowej w Gozdowie

?Gozdowie. Walnym zebraniu LGD Sierpeckie Partnerstwo w Sierpcu. 
? ?Walnym zebraniu Spó³ki Wodnej w Publicznym Uroczystym oddaniu przebudowanych dróg wojewódzkich 

Gimnazjum w Gozdowie. nr 541 w Sierpcu.
? Ewa Kolankiewicz, Monika GronczewskaUroczystoœci z okazji Dnia Kobiet organizowanej przez 

PODSUMOWANIE ROKU 2016 
PRZEZ WÓJTA GMINY GOZDOWO

Szanowni Pañstwo,
Rok 2016 by³ rokiem intensywnej i efektywnej pracy, 

zrealizowaliœmy w ci¹gu minionych 12 miesiêcy szereg 
inwestycji i rozpoczêliœmy kolejne. Uwa¿am, ¿e mieszkañcy 
gminy Gozdowo mog¹ uznaæ mijaj¹cy rok za 
satysfakcjonuj¹cy.

Codziennie spotykam siê z ludŸmi i ich problemami, 
rozmawiam z mieszkañcami gminy i uwa¿nie s³ucham. 
Rozwi¹zanie wielu kwestii jest dla mnie niezwykle istotne i 
motywuj¹ce. Staram siê sprostaæ Pañstwa oczekiwaniom i 
nowym wyzwaniom.

Przede wszystkim uwa¿am, ¿e warto marzyæ. Na 
podstawie marzeñ budujemy plany, które póŸniej 
realizujemy. W przypadku naszej gminy wiêkszoœæ za³o¿eñ 
zosta³o pomyœlnie wykonanych.

Ca³y czas kontynuowaliœmy wysoki poziom 
inwestowania w urz¹dzenia infrastruktury komunalnej: 
technicznej i spo³ecznej. Potrafiliœmy wykorzystaæ pieni¹dze 
z funduszy zewnêtrznych. To wszystko sprawia, ¿e Gozdowo 
postrzegane jest jako dynamiczna i atrakcyjna gmina, 
wykazuj¹ca siê wieloma inicjatywami.

W minionym roku skutecznie aplikowaliœmy o œrodki 
finansowe w ramach programu PROW oraz wdra¿anych 
przez Samorz¹d Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, Urz¹d 
Wojewódzki oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Postaram siê w skrócie przedstawiæ Pañstwu 
najwa¿niejsze fakty i wydarzenia 2016 roku.

Inwestycje zrealizowane w 2016 r.
Jednym z priorytetowych zamierzeñ jest modernizacja 

gminnej infrastruktury drogowej.
Przebudowane zosta³y drogi gminne: relacji Miodusy-

Cetlin-Reczewo I etap – 750 mb, relacji Bronoszewice-
Bonis³aw - 850mb, relacji Ostrowy-Wilkowo – 670 mb, w 
miejscowoœci Kolczyn – 650m, w miejscowoœci Czachowo – 
750 mb oraz ulice: Leœna i Parkowa (odcinek przy Poczcie) w 
miejscowoœci Gozdowo oraz zjazd z ulicy Szlacheckiej w 
miejscowoœci Rempin.

Na terenie gminy powsta³y nowe chodniki:
- na terenie so³ectwa Bonis³aw: przy drodze gminnej 

Bonis³aw – Bombalice I Etap i wzd³u¿ drogi gminnej 
Bonis³aw – Rycharcice,

Droga w CzachowieDroga w Czachowie

Droga w KolczynieDroga w Kolczynie

Chodnik w GolejewieChodnik w Golejewie
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Systematycznie przeprowadzano remonty dróg - w Gozdowie: na skrzy¿owaniu ulic Osiedlowej, Lipowej z 
gminnych asfaltowych i ¿wirowych oraz odbudowê rowów P³ock¹, kontynuacja budowy chodnika przy ul. P³ockiej - I 
przydro¿nych.etap, przy parku zabytkowym oraz przy ul. Brzozowej,

Ca³y czas staramy siê o rozwój infrastruktury spo³ecznej w - w Golejewie zmodernizowane zosta³o pobocze drogi.
naszej gminie, nawet w ma³ych miejscowoœciach. £¹czny koszt wymienionych przedsiêwziêæ wyniós³ blisko 

W minionym roku rozpoczêliœmy dwie kluczowe 400 tys. z³. Na przebudowê drogi gminnej w miejscowoœci 
inwestycje polegaj¹ce na budowie œwietlicy wiejskiej w Czachowo uda³o siê pozyskaæ dotacjê w wysokoœci  75 tys. z 
Rêkawczynie oraz przebudowie budynku œwietlicy wiejskiej w Urzêdu Marsza³kowskiego.
Rycharcicach.Na mocy porozumieñ ze Starostwem Powiatowym w 

Sierpcu zosta³y zrealizowane zadania:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski 

Gozdowo na odcinku Gozdowo-Antoniewo. Droga 
zosta³a przebudowana w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych,

- Modernizacja drogi powiatowej nr 3762W relacji 
Wêgrzynowo-Lisice na d³ugoœci 900 mb,

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3763W 
Lelice-Bia³uty w miejscowoœci Lelice. Zakres robót 
obejmowa³ wykonanie chodnika z kostki brukowej na 
d³ugoœci 560 m,

- Budowa mostu w miejscowoœci Go³ocin, ³¹cz¹cego 
gminy Gozdowo i Zawidz w ramach „Przebudowy drogi 
powiatowej Drobin-Lelice wraz z drogami dojazdowymi”. 
Zakres robót obejmowa³ wykonanie m.in. rozbiórki 
istniej¹cego obiektu z betonu, rozbiórki balustrad na Tworzenie nowej œwietlicy w Rêkawczynie jest 
obiekcie, gurtów z betonu klasy C30/37, nawierzchni z realizowane w ramach projektu Zagospodarowania terenu 
asfaltu „twardolanego”, p³yt przejœciowych z betonu, przy stawie w Rêkawczynie. Ca³y proces powstawania 
œcianki szczelnej z grodzic stalowych wraz z rozparciem – projektu zosta³ rozpoczêty w 2014 roku. Zakupiono grunt 
do wyci¹gniêcia, umo¿liwiaj¹cy poszerzenie dostêpu do zbiornika wodnego. 

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowê Opracowano koncepcjê zagospodarowania terenu, która 
drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonis³aw-Kêdzierzyn zatwierdzona zosta³a przez samorz¹d mieszkañców. 
od km 16+328,96 do km 16+340,00. Nastêpnie sporz¹dzono dokumentacjê techniczn¹, jej zakres 
£¹czny koszt przedsiêwziêæ realizowanych z powiatem realizowany jest etapowo. W pierwszym etapie 

wyniós³ 1,25 mln, a udzia³ œrodków w³asnych Gminy przeprowadzana jest budowa œwietlicy wiejskiej. Budynek 
Gozdowo to 400 tys. z³. 

Chodnik przy ul. P³ockiej w GozdowieChodnik przy ul. P³ockiej w Gozdowie

Uroczyste oddanie do u¿ytku drogi powiatowej Piaski-Gozdowo 
w Antoniewie
Uroczyste oddanie do u¿ytku drogi powiatowej Piaski-Gozdowo 
w Antoniewie

Odbiór chodnika w Lelicach. Od lewej: Dyrektor Zarz¹du Dróg 
Powiatowych w Sierpcu Artur Obrêbski, Wójt Gminy Gozdowo 
Dariusz Kalkowski, Starosta Sierpecki Jan Laskowski

Odbiór chodnika w Lelicach. Od lewej: Dyrektor Zarz¹du Dróg 
Powiatowych w Sierpcu Artur Obrêbski, Wójt Gminy Gozdowo 
Dariusz Kalkowski, Starosta Sierpecki Jan Laskowski

Pami¹tkowa fotografia przed rozpoczêciem budowy œwietlicy 
wiejskiej w Rêkawczynie. Na zdj. mieszkañcy so³ectwa, Wójt Gminy 
Gozdowo oraz przedstawiciele wykonawcy z inspektorem nadzoru.

Pami¹tkowa fotografia przed rozpoczêciem budowy œwietlicy 
wiejskiej w Rêkawczynie. Na zdj. mieszkañcy so³ectwa, Wójt Gminy 
Gozdowo oraz przedstawiciele wykonawcy z inspektorem nadzoru.

Wizualizacja œwietlicy wiejskiej w Rêkawczynie.Wizualizacja œwietlicy wiejskiej w Rêkawczynie.
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W minionym roku dokoñczony zosta³ remont w budynku 
œwietlicy wiejskiej w Bonis³awiu, obiekt wyposa¿ony zosta³ 
równie¿ w sprzêty AGD i elementy umeblowania. 
Przeprowadzone zosta³y prace modernizacyjne i remontowe 
budynku wiejskiego w Kurowie. Koszt przedsiêwziêæ wyniós³ 
blisko 125 tys. z³.

Wszystkie œwietlice wiejskie na terenie gminy s¹ 
systematycznie doposa¿ane w sprzêty RTV, AGD oraz 
s³u¿¹ce organizacji czasu wolnego dla dzieci i m³odzie¿y. 

Ca³y czas wykonujemy zadania polegaj¹ce na 
atrakcyjnym kszta³towaniu przestrzeni publicznej. Chcemy, 
aby w ka¿dej wiêkszej miejscowoœci znalaz³a siê 
zagospodarowana rekreacyjnie przestrzeñ, przeznaczona do 
spêdzania czasu przez mieszkañców oraz spo³ecznej 
integracji.2parterowy o pow. u¿ytkowej ok. 95 m  zosta³ 

zaprojektowany w sposób zharmonizowany z otoczeniem 
poprzez zastosowanie wspó³czesnej formy architektonicznej. 
Prace budowlane rozpoczête zosta³y w grudniu 2016r., a 
planowane oddanie budynku do u¿ytku nast¹pi w lipcu 
2017r. 
W nastêpnych etapach realizowane bêd¹ przedsiêwziêcia 
zwi¹zane z rekultywacj¹ i zagospodarowaniem terenu 
przyleg³ego (z dostêpem pla¿owym do wody). W pobli¿u 
budynku œwietlicy powstanie parking z chodnikiem oraz 
palenisko i sto³y z ³awkami. Dla najm³odszych zaplanowano 
budowê placu zabaw wyposa¿onego w urz¹dzenia do gier i 
zabaw na œwie¿ym powietrzu. Budynek œwietlicy z 
najbli¿szym otoczeniem zostan¹ ogrodzone. Nieopodal 
znajdzie siê boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki 
pla¿owej oraz trybuny. Ponadto czêœciowo oczyszczony 

Piêknie zagospodarowanym terenem mog¹ cieszyæ siê zostanie zbiornik wodny.
mieszkañcy Zbójna. Jego powstanie przebiega³o 
wieloetapowo i trwa³o kilka miesiêcy. Ca³y teren zosta³ 
ogrodzony i wyrównany. W czêœci po³udniowej powsta³a 
drewniana altana ze sto³em i ³awkami. W czêœci pó³nocnej 
umieszczono urz¹dzenia placu zabaw: wie¿ê, trap wejœciowy, 
œlizg, œciankê wspinaczkow¹, huœtawkê i piaskownicê. Plac w 
pobli¿u altany zosta³ wy³o¿ony estetyczn¹ kostk¹ brukow¹. 
Pomiêdzy altan¹ a placem zabaw zlokalizowany zosta³ 
grillownik i kr¹g paleniskowy otoczony ³aweczkami. 
Kompleks zosta³ oœwietlony, a wokó³ nasadzono drzewa lipy i 
jarzêbiny.  Uda³o siê stworzyæ niebanalny teren rekreacyjny 
przeznaczony do odpoczynku, relaksu i spotkañ 
mieszkañców. Koszt zadania  wyniós³ 57,5 tys. z³.

Zmodernizowany zosta³ równie¿ plac zabaw w 
Kowalewie Podbornym. Stare urz¹dzenia placu zabaw 
zosta³y odnowione oraz zamontowano nowe, estetyczne i Przebudowa budynku œwietlicy w Rycharcicach swoim 

zakresem obejmuje rozszerzenie funkcji u¿ytkowych obiektu 
poprzez ocieplenie, wydzielenie dodatkowych pomieszczeñ 
toalet i szatni, remont kuchni, wykonanie instalacji 
kanalizacyjnej oraz instalacji ogrzewania, wymianê zu¿ytych 
elementów konstrukcji, wykoñczenie i wyposa¿enie oraz 
uzupe³nienie ich o elementy nowe. Prace zwi¹zane z 
przebudow¹ obiektu zosta³y rozpoczête w grudniu 2016r., a 
planowane oddanie budynku do u¿ytku nast¹pi w maju 
2017r. 

Œwietlice wiejskie s¹ jedynymi miejscami, w których 
mog¹ spotkaæ siê mieszkañcy. Pe³ni¹ one funkcjê centrów 
kultury lokalnej, organizuj¹ czas wolny. Inwestycje wp³yn¹ na 
zaspokojenie potrzeb mieszkañców oraz wzmocnienie wiêzi 
miêdzyludzkich, gdy¿ integruj¹ spo³ecznoœæ. £¹cznie koszty 
budowy œwietlicy w Rêkawczynie i przebudowy œwietlicy w 
Rycharcicach wynios¹ blisko 527 tys. z³.

 

Pami¹tkowa fotografia przez rozpoczêciem przebudowy œwietlicy 
wiejskiej w Rycharcicach. Na zdj.: mieszkañcy so³ectwa, 
Wójt Gminy oraz przedstawiciele wykonawcy z inspektorem nadzoru.

Pami¹tkowa fotografia przez rozpoczêciem przebudowy œwietlicy 
wiejskiej w Rycharcicach. Na zdj.: mieszkañcy so³ectwa, 
Wójt Gminy oraz przedstawiciele wykonawcy z inspektorem nadzoru.

Podczas prac wewn¹trz budynku wiejskiego w Rycharcicach.Podczas prac wewn¹trz budynku wiejskiego w Rycharcicach.

Podczas otwarcia terenu rekreacyjnego w Zbójnie.Podczas otwarcia terenu rekreacyjnego w Zbójnie.

Plac zabaw w Kowalewie Podbornym.Plac zabaw w Kowalewie Podbornym.
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trwa³e elementy: wie¿ê, trap wejœciowy, œlizg, sieæ pajêcz¹, 
drabinkê z liny, uchwyty z liny, œciankê wspinaczkow¹ i 
grillownik. Teren placu zabaw zosta³ wyrównany.

W Bronoszewicach teren placu zabaw zosta³ ogrodzony, 
a wokó³ boiska trawiastego zamontowane zosta³y 
pi³kochwyty. W pobli¿u terenu rekreacyjnego na osiedlu 
mieszkaniowym w Rempinie powsta³o boisko do pi³ki 
no¿nej, które ogrodzono pi³kochwytami. W Lelicach  przy 
placu zabaw zamontowane zosta³y urz¹dzenia si³owni 
zewnêtrznych dla doros³ych. Przy boisku sportowym 
znajduj¹cym siê przy lesie w Lelicach zamontowane zosta³y 
trybuny i wiaty stadionowe.

Dziêkujê mieszkañcom so³ectw za zaanga¿owanie i prace 
w³o¿one w zagospodarowanie terenów. Bardzo cieszê siê z 
ka¿dej inicjatywy mieszkañców na rzecz so³ectw. Mam 

dokonano nasadzeñ drzew i krzewów wzd³u¿ alejek 
nadziejê, ¿e przy Pañstwa udziale zrealizujemy podobne 

spacerowych. 
przedsiêwziêcia równie¿ w innych so³ectwach.

Nowy zielony teren rekreacyjno-wypoczynkowy powsta³ 
na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowoœci 
Gozdowo i przez mieszkañców nazywany jest „D¹bkami”. 
Teren zajmuje pow. ok. 1 ha i jest czêœciowo zadrzewiony. W 
pierwszym etapie, maj¹c na uwadze poprawê 
bezpieczeñstwa, przeprowadzono zabiegi pielêgnacyjne na 
drzewach. Zrealizowane zosta³y ciêcia sanitarne, usuniêcie 
odrostów korzeniowych i pniowych oraz zastosowano 
wi¹zania typu Cobra. W efekcie zapewniono drzewom 
odpowiedni stan zdrowotny, zwiêkszono ich odpornoœæ na 
wiatr i warunki atmosferyczne. Nastêpnie w po³udniowej 
czêœci obszaru w pobli¿u placu zabaw dla dzieci umieszczone 
zosta³y urz¹dzenia si³owni zewnêtrznej, powsta³y równie¿ 
alejki spacerowe, wzd³u¿ których umiejscowione zosta³y ³awki 
i kosze na œmieci. Na terenie dokonano nasadzeñ drzew, 
krzewów i roœlin wieloletnich. 

Dwa nowe tereny rekreacyjne powsta³y w  Gozdowie. 
W latach 2015-2016 zosta³ zagospodarowany teren przy 
ul. Jana Paw³a II w pobli¿u Publicznego Gimnazjum. Na 
specjalnie przygotowanym placu umieszczone zosta³y 
urz¹dzenia si³owe dla doros³ych. W pobli¿u znalaz³o siê 
równie¿ ogrodzone oczko wodne. Ulica prowadz¹ca do 
szko³y od strony ul. Stra¿ackiej oraz œcie¿ki w pobliskim 
terenie zosta³y wy³o¿one estetyczn¹ kostk¹ brukow¹. Nad 
rowem melioracyjnym od strony ul. P³ockiej powsta³a k³adka 
z barierkami, która wkomponowa³a siê w otoczenie. Wokó³ 
powsta³y utwardzone kamykami alejki spacerowe, a przy 
nich zamontowane zosta³y ³awki parkowe oraz wiaty. Wzd³u¿ 
alejek ustawione zosta³y równie¿ elementy infrastruktury 
edukacyjnej (tablice i gry terenowe), tworz¹ce œcie¿kê 
przyrodnicz¹. Œcie¿ka to nie tylko atrakcja turystyczna, ale 
tak¿e znakomite miejsce na lekcje przyrody dla dzieci i Zabiegi pielêgnacyjne, nasadzenia oraz monta¿ tablic 
m³odzie¿y. Kompleks zosta³ zagospodarowany zieleñcami, edukacyjnych by³y mo¿liwe dziêki pozyskaniu dotacji z 

WFOŒiGW w Warszawie. 
Oba kompleksy s¹ ogólnodostêpnymi i bezpiecznymi 

miejscami, które chêtnie odwiedzaj¹ osoby w ka¿dym wieku. 
To wyraz prê¿nego rozwoju regionu i dowód dba³oœci o 
p o p r a w ê  j a k o œ c i  ¿ y c i a  m i e s z k a ñ c ó w .  
Przedsiêwziêcie polegaj¹ce na zagospodarowaniu terenu 
przy ul. Jana Paw³a II bêdzie kontynuowane, mamy mnóstwo 
energii i pomys³ów, aby plany zrealizowaæ.

Uporz¹dkowany zosta³ teren przy ulicy Kasztanowej w 
Gozdowie. Plany dotycz¹ce zagospodarowania obszaru 
przedstawiê w dalszej czêœci podsumowania.

W minionym roku realizowane by³y równie¿ 
przedsiêwziêcia w ramach wyodrêbnionych w bud¿ecie 
gminy œrodków stanowi¹cych fundusz so³ecki. Na zebraniach 

Teren rekreacyjny w pobli¿u Publicznego Gimnazjum w GozdowieTeren rekreacyjny w pobli¿u Publicznego Gimnazjum w Gozdowie

Terenowa lekcja przyrody na œcie¿ce edukacyjnejTerenowa lekcja przyrody na œcie¿ce edukacyjnej

Alejki spacerowe na terenie zielonym po³o¿onym na osiedlu 
mieszkaniowym w Gozdowie, tzw. D¹bki
Alejki spacerowe na terenie zielonym po³o¿onym na osiedlu 
mieszkaniowym w Gozdowie, tzw. D¹bki
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mieszkaniowym w Gozdowie, tzw. D¹bki
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so³eckich podejmowaliœcie Pañstwo uchwa³y w sprawie 
przeznaczenia  œrodków, które wydatkowane zosta³y m.in. 
na remonty i wyposa¿enie œwietlic wiejskich,  place zabaw, 
si³ownie zewnêtrzne, dokumentacje projektowe.

Na potrzeby funkcjonowania GOPS-u i Szkó³ w 
Gozdowie wybudowany zosta³ budynek gospodarczo-
gara¿owy, który zlokalizowany zosta³ w pobli¿u Publicznego 
Gimnazjum.

W paŸdzierniku ubieg³ego roku Rada Gminy Gozdowo 
podjê³a uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia do opracowania 
Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Gozdowo bêd¹cego kontynuacj¹ 
przyjêtej w 2015r. polityki przestrzennej. Podjête zosta³y 
równie¿ uchwa³y w sprawie opracowania Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego dla wybranych obszarów szkodliwych zanieczyszczeñ do atmosfery oraz 
planistycznych gminy. ograniczenie iloœci zu¿ywanych materia³ów i paliw 

opa³owych.
Oprócz efektu ekologicznego, mo¿emy cieszyæ siê 

efektownymi i kolorowymi elewacjami budynków. 
Szczególnie zadowolone s¹ maluchy, których Przedszkole 
zosta³o ozdobione rysunkami przedstawiaj¹cymi kredki, 
lokomotywê, ba³wanka, choinkê, ludzika, a nad wejœciem 
widnieje uœmiechniête s³oñce, witaj¹ce codziennie 
najm³odszych mieszkañców naszej gminy.

Koszt termomodernizacji Urzêdu Gminy wyniós³ 344 tys. 
z³. Dodatkowo wykonany zosta³ remont chodników 
prowadz¹cych do budynku wraz z wejœciem, w celu 
udogodnienia dla osób niepe³nosprawnych oraz 
modernizacja parkingu dla autobusów.

Ochrona œrodowiska
Popularyzacja i propaganda ochrony œrodowiska na terenie 
gminy Gozdowo opiera siê na aktywnych dzia³aniach 
zmierzaj¹cych do ograniczenia zanieczyszczenia wód, gleb i 
powietrza. Wszyscy mieszkañcy musz¹ uœwiadomiæ sobie 
potrzebê ochrony przyrody, wœród której ¿yjemy.
W tym roku zrealizowano termomodernizacjê budynków 
Urzêdu Gminy oraz Publicznego Przedszkola w Gozdowie. 
Celem termomodernizacji jest:
?zwiêkszenie efektywnoœci energetycznej obu budynków 

u¿ytecznoœci publicznej,
?zmniejszenie kosztów eksploatacji (mniejsze wydatki W 2016 roku zrealizowaliœmy szereg projektów i dzia³añ 

bud¿etowe), zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska, na które pozyskaliœmy 
?ochrona konstrukcji obu budowli gwarantuj¹ca dotacje z WFOŒiGW w Warszawie.

odpowiedni stan techniczny, W ramach 3 wniosków z zakresu ochrony przyrody 
?ochronê œrodowiska, poprzez zmniejszenie iloœci emisji wykonaliœmy nastêpuj¹ce prace:

Podczas porz¹dkowania terenu przy ul. Kasztanowej w GozdowiePodczas porz¹dkowania terenu przy ul. Kasztanowej w Gozdowie

Budynek Publicznego Przedszkola po termomodernizacjiBudynek Publicznego Przedszkola po termomodernizacji
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Podczas porz¹dkowania terenu przy ul. Kasztanowej w GozdowiePodczas porz¹dkowania terenu przy ul. Kasztanowej w Gozdowie

Budynek Urzêdu Gminy po termomodernizacjiBudynek Urzêdu Gminy po termomodernizacji

Budynek Urzêdu Gminy po termomodernizacjiBudynek Urzêdu Gminy po termomodernizacji
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Gozdowie, wzd³u¿ alejek spacerowych zamontowane zosta³y 
elementy infrastruktury edukacyjnej (8 szt. tablic 
edukacyjnych i 2 gry terenowe). Natomiast w ramach 
drugiego zadania zorganizowaliœmy konkurs ekologiczny 
„EKO OZDOBA ŒWI¥TECZNA 2016” w 6 placówkach 
oœwiatowych na terenie gminy Gozdowo. Koszt zadañ 
edukacyjnych wyniós³ 32,4 tys. z³ , a pozyskana dotacja w 
wysokoœci 90% kosztów kwalifikowalnych wynios³a 
29,2 tys. z³.

Na zadanie w zakresie usuwania azbestu i wyrobów 
zawieraj¹cych azbest, w celu zmniejszenia negatywnego 
oddzia³ywania azbestu oraz ograniczenia i eliminowania jego 
gospodarczego wykorzystania pozyskaliœmy dotacjê w 
wysokoœci 18,5 tys. z³. Efektem realizacji zadania by³o 
usuniêcie i unieszkodliwienie 89 ton azbestu od 38 ?pielêgnacjê drzewostanu parku zabytkowego oraz  
gospodarstw domowych z gminy Gozdowo. drzewostanu na terenie zielonym na osiedlu w Gozdowie 

(tzw. „D¹bki”). W efekcie przeprowadzenie zabiegów 
pielêgnacyjnych na 240 szt. drzew i za³o¿enie 23 sztuk 
wi¹zañ typu Cobra,

?nasadzenie 186 szt. drzew o obwodach 16-25 cm (lipa 
drobnolistna, jarz¹b szwedzki, klon pospolity 'Royal Red', 
g³óg poœredni 'Pauls Scarlet', Klon zwyczajny 'Princeton 
Gold', Œliwa wiœniowa 'Pissardii') przy Publicznym 
Gimnazjum w Gozdowie, przy ulicach: Kasztanowej, 
P³ockiej, Brzozowej, Osiedlowej, S³owackiego,

?nasadzenie 33 szt. krzewów i 1 436 szt. roœlin wieloletnich 
na terenie zielonym w tzw. „D¹bkach”.

£¹czny koszt zadañ wyniós³ 338,5 tys. z³, pozyskana dotacja 
w wysokoœci 90% kosztów kwalifikowalnych wynios³a 
304,6 tys. z³.

Ponadto zrealizowaliœmy dwa zadania z zakresu edukacji 
£¹cznie z WFOŒiGW w 2016 roku uda³o nam siê ekologicznej. Pierwsze polega³o na kontynuacji œcie¿ki 

pozyskaæ 352,3 tys. z³.edukacyjno-przyrodniczej przy Publicznym Gimnazjum w 
Wojewódzki Zwi¹zek Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w 

Warszawie w porozumieniu z Gmin¹ Gozdowo zrealizowa³ 
inwestycjê pn. „Rzeka Wierzbica - udro¿nienie koryta wraz z 
odbudow¹ budowli regulacyjnych i przebudow¹ przepustów”. 
Rzeka zosta³a udro¿niona na d³ugoœci 5,52 km na terenie wsi: 
Czachorowo, Golejewo, Czarnominek, i Gozdowo. Na 
przedsiêwziêcie pozyskana zosta³a dotacja z WFOŒiGW w 
Warszawie, udzia³ œrodków w³asnych gminy Gozdowo 
wyniós³ 65 tys. z³. 

Nasadzenia g³ogów przy ul. Osiedlowej w GozdowieNasadzenia g³ogów przy ul. Osiedlowej w Gozdowie

Nasadzone klony przy ul. P³ockiej w GozdowieNasadzone klony przy ul. P³ockiej w Gozdowie

Podczas odbioru modernizacji rzeki Wierzbicy.Podczas odbioru modernizacji rzeki Wierzbicy.

Przepust w miejscowoœci Czarnominek.Przepust w miejscowoœci Czarnominek.
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Wspó³praca z innymi jednostkami i 
podmiotami

Wspó³praca samorz¹du gminy zarówno na obszarze 
lokalnym jak i pozagminnym stanowi wa¿ny element 
strategii. Nawi¹zywanie bezpoœrednich i sta³ych kontaktów z 
innymi jednostkami odgrywa znacz¹c¹ rolê w dziedzinie 
spo³ecznej, kulturalnej i gospodarczej.

Dziêki wspó³pracy mo¿emy realizowaæ szereg 
przedsiêwziêæ, których priorytetem jest zaktywizowanie 
mieszkañców gminy do propagowania i podejmowania 
inicjatyw lokalnych oraz zainteresowania ¿yciem regionu.

Gmina Gozdowo od 2008r. jest cz³onkiem Lokalnej 
Grupy Dzia³ania „Sierpeckie Partnerstwo”, która realizowa³a 
Lokaln¹ Strategiê Rozwoju w ramach Osi 4 „LEADER” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
W 2015r. rozpoczêliœmy prace nad Lokaln¹ Strategi¹ 
Rozwoju na lata 2016-2022 w zwi¹zku z nowym okresem 
programowania na lata 2014-2020. Obecnie do LGD 
„Sierpeckie Partnerstwo” nale¿y 6 gmin wiejskich powiatu 
sierpeckiego i miasto Sierpc. Dziêki wspó³pracy gmina oraz 
dzia³aj¹ce na jej terenie stowarzyszenia, instytucje oraz 
przedsiêbiorcy mog¹ aplikowaæ o dofinansowanie 
projektów. W 2016r. z³o¿yliœmy dwa wnioski o 
dofinansowanie na przebudowê œwietlicy wiejskiej w 
Kurówku i budowê placu zabaw w Rempinie w ramach 
operac j i  w zakres ie budowy lub przebudowy 
ogólnodostêpnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

W minionym roku dziêki owocnej wspó³pracy ze 
Gmina wspiera druhów w pracach modernizacyjnych i 

Starostwem Powiatowym Gmina Gozdowo otrzyma³a w 
remontowych przy remizach stra¿ackich. W Gozdowie zosta³ 

drodze darowizny nieruchomoœci stanowi¹ce w³asnoœæ 
wykonany zjazd do gara¿u, przeprowadzono remont gara¿u 

Skarbu Pañstwa. S¹ to drogi znajduj¹ce siê na tzw. „starym 
oraz wymieniono pod³ogê i wyg³uszono strop w 

osiedlu” w miejscowoœci Gozdowo. Wartoœæ darowizny 
pomieszczeniu przeznaczonym na próby muzyków 

wynosi 1,8 mln z³. Jeszcze raz dziêkujê Staroœcie 
M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej. W Lelicach opracowany zosta³ 

Sierpeckiemu panu Janowi Laskowskiemu za wspó³pracê i 
projekt remontu budynku remizy, który ju¿ jest realizowany i 

przekazanie nieruchomoœci.
obejmie: wydzielenie pomieszczeñ toalet, remont instalacji 
elektrycznej oraz instalacji ogrzewania, wymianê zu¿ytych 
elementów wykoñczenia i wyposa¿enia oraz uzupe³nienie ich 
o elementy nowe.

W styczniu br. w remizie otwarty zosta³ punkt kasowy 
Sierpeckiego Banku Spó³dzielczego oraz zamontowany 
bankomat.

Ochotnicze Stra¿e zosta³y wyposa¿one w sprzêty 
specjalistyczne, które zosta³y przekazane przez Gminê 
Gozdowo. 

W ubieg³ym roku na dzia³ania prewencyjne wszystkich 
jednostek OSP przeznaczyliœmy z bud¿etu gminy kwotê w 
wysokoœci 288 tys. z³.

W minionym roku bardzo aktywnie przebiega³a 
wspó³praca Gminy Gozdowo z jednostkami Ochotniczej 
Stra¿y Po¿arnej z terenu gminy.

Podczas obchodów œwi¹t majowych jednostka z 
Gozdowa otrzyma³a œredni samochód bojowy marki Renault 
zakupiony ze œrodków gminy Gozdowo, a jednostce z 
Kowalewa Podbornego przekazany zosta³ lekki samochód 
Gazela, którym dotychczas dysponowali stra¿acy z 
Gozdowa. Tym samym nast¹pi³o podniesienie zdolnoœci 
operacyjno-bojowych oraz poziomu bezpieczeñstwa 
mieszkañców gminy. Koszt samochodu œredniego wyniós³ 
78,6 tys. z³.

 
Podpisanie umowy darowizny pomiêdzy Starost¹ Sierpeckim 
Janem Laskowskim a Wójtem Gminy Gozdowo Dariuszem Kalkowskim
Podpisanie umowy darowizny pomiêdzy Starost¹ Sierpeckim 
Janem Laskowskim a Wójtem Gminy Gozdowo Dariuszem Kalkowskim

Przekazanie samochodów stra¿ackich podczas obchodów 
Œwi¹t Majowych w Gozdowie.
Przekazanie samochodów stra¿ackich podczas obchodów 
Œwi¹t Majowych w Gozdowie.

Poœwiêcenie i przekazanie radiowozu Policji w Gozdowie.Poœwiêcenie i przekazanie radiowozu Policji w Gozdowie.

Od lewej: Kierownik Posterunku Policji w Gozdowie 
asp. szt. Dariusz Baranowski, I Zastêpca Komendanta Powiatowego 
Policji m³. insp. Krzysztof Witkowski, Wójt Gminy Gozdowo 
Dariusz Kalkowski, dotychczasowy Kierownik Posterunku 
Policji w Gozdowie  asp. szt. Jaros³aw Cichocki, 
Komendant Powiatowy Policji podinsp. Mariusz Kryszkowski

Od lewej: Kierownik Posterunku Policji w Gozdowie 
asp. szt. Dariusz Baranowski, I Zastêpca Komendanta Powiatowego 
Policji m³. insp. Krzysztof Witkowski, Wójt Gminy Gozdowo 
Dariusz Kalkowski, dotychczasowy Kierownik Posterunku 
Policji w Gozdowie  asp. szt. Jaros³aw Cichocki, 
Komendant Powiatowy Policji podinsp. Mariusz Kryszkowski
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Gmina dofinansowa³a zakup radiowozu, który zosta³ 
przekazany Policji w Gozdowie. W grudniu obowi¹zki 
Kierownika Posterunku Policji przej¹³ asp. szt. Dariusz 
Baranowski. Dziêkujê za wspó³pracê i zaanga¿owanie w 
zapewnienie bezpieczeñstwa mieszkañcom gminy Gozdowo 
dotychczasowemu Kierownikowi asp. szt. Jaros³awowi 
Cichockiemu, nowemu Kierownikowi ¿yczê dobrej 
wspó³pracy oraz wytrwa³oœci w pe³nieniu odpowiedzialnej 
s³u¿by.

Samorz¹d Gminy Gozdowo aktywnie wspó³pracuje z 
lokalnymi Stowarzyszeniami: AMUR, Nasze Ostrowy, 
Towarzystwo Mazowsza. W 2015r. rozpoczê³o dzia³alnoœæ 
Stowarzyszenie Kó³ Gospodyñ Wiejskich, którego funkcjê 
prezesa obj¹³ pan Kazimierz Zywer. Wspó³pracujemy 
równie¿ z klubami sportowymi: Olimpia Gozdowo, Czarni pomys³odawcami wielu przedsiêwziêæ i anga¿uj¹ siê w akcje 
Rempin i Orkan Lelice. Na ich funkcjonowanie w 2016r. z spo³eczne.
bud¿etu gminy przeznaczyliœmy kwotê w wysokoœci 48 tys. Na pocz¹tku 2017r. zawi¹za³y siê dwa Szkolne Ko³a 
z³. Wêdkarskie w: Publicznym Gimnazjum z oddzia³em 

Zamiejscowym w Lelicach i Szkole Podstawowej w 
Gozdowie. £¹cznie do grup zapisa³o siê 33 uczniów. Cieszê 
siê z kolejnej ciekawej inicjatywy anga¿uj¹cej dzieci i 
m³odzie¿, poniewa¿ wêdkarstwo to wspania³e hobby. Daje 
mo¿liwoœæ podziwiania piêkna przyrody, aktywnego 
wypoczynku na œwie¿ym powietrzu, radoœæ przy z³owieniu 
wielkiej sztuki i nawi¹zania cennych przyjaŸni. Rozwija 
strategiczne myœlenie i precyzjê dzia³ania.

Wymieni³em powy¿ej kierunki wspó³pracy, które zosta³y 
Dziêki aktywnej dzia³alnoœci i wspó³pracy z paniami z Kó³ nawi¹zane b¹dŸ uaktywnione w ostatnim czasie. Nie sposób 

Gospodyñ Wiejskich z terenu naszej gminy pielêgnujemy opisaæ wszystkich instytucji, stowarzyszeñ i podmiotów, z 
polskie tradycje. Cieszê siê, ¿e ta cenna inicjatywa ca³y czas którymi wspó³pracujemy. 
jest kontynuowana, a Ko³a Gospodyñ to nie relikt 
przesz³oœci, a organizacje przedsiêbiorczych, pewnych 
siebie, dzielnych pañ, anga¿uj¹cych siê w dzia³ania na rzecz 
lokalnych spo³ecznoœci. Mam nadziejê, ¿e dalsza aktywnoœæ 
cz³onkiñ KGW w zakresie pielêgnowania ludowych i 
narodowych tradycji bêdzie z powodzeniem realizowana.

W paŸdzierniku ub. roku w Kolczynie uruchomiony zosta³ 
pierwszy w powiecie sierpeckim Oœrodek Opieki 
D³ugoterminowej „Palium”. 

Bardzo cieszê siê z aktywnoœci m³odego pokolenia 
zrzeszonego w M³odzie¿owej Radzie Gminy Gozdowo, które 
uwra¿liwia nas na potrzeby m³odych mieszkañców, s¹ 

Podczas Zawodów Wêdkarskich na zakoñczenie 
sezonu wêdkarskiego
Podczas Zawodów Wêdkarskich na zakoñczenie 
sezonu wêdkarskiego

Z paniami z KGW w Rêkawczynie podczas Do¿ynek w GozdowieZ paniami z KGW w Rêkawczynie podczas Do¿ynek w Gozdowie

Z paniami z KGW w Dziêgielewie podczas IV Zjazdu Kó³ 
Gospodyñ Wiejskich z terenu gminy Gozdowo
Z paniami z KGW w Dziêgielewie podczas IV Zjazdu Kó³ 
Gospodyñ Wiejskich z terenu gminy Gozdowo

Uroczyste otwarcie i poœwiêcenie Oœrodka Opieki 
D³ugoterminowej „Palium” w Kolczynie
Uroczyste otwarcie i poœwiêcenie Oœrodka Opieki 
D³ugoterminowej „Palium” w Kolczynie

Podczas wyjazdu integracyjnego z M³odzie¿ow¹ 
Rad¹ Gminy Gozdowo
Podczas wyjazdu integracyjnego z M³odzie¿ow¹ 
Rad¹ Gminy Gozdowo
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Oœwiata, opieka spo³eczna
Prawdziw¹ si³¹ szkó³ s¹ uczniowie i ich sukcesy. To dla 

nich warto staraæ siê o inwestowanie w rozwój i 
wykszta³cenie. Szko³a pomaga uczniom rozwijaæ ich si³ê, 
poczucie w³asnej wartoœci i umiejêtnoœci. Corocznie gminni 
prymusi otrzymuj¹ stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce 
oraz zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ szkoln¹ i pozaszkoln¹. 
Ponadto uczniowie korzystaj¹ ze stypendium o charakterze 
socjalnym, otrzymuj¹ dofinansowanie wyjazdów na „Zielon¹ 
Szko³ê” i wycieczki edukacyjne. W ramach pomocy dzieciom 
przyznawane s¹ zasi³ki na zakup podrêczników i przyborów 
niezbêdnych do nauki.

Uczniowie maj¹ zapewniony dowóz do szkó³ na terenie 
naszej gminy. We wszystkich placówkach szkolnych 
prowadzone jest do¿ywianie. Posi³ki dla najubo¿szych s¹ w 
pe³ni finansowane ze œrodków GOPS. W Publicznym 
Przedszkolu dzieciom zapewnione jest ca³odzienne 
wy¿ywienie. Uczniowie maj¹ zagwarantowany bezp³atny 
przejazd na p³ywalniê i dofinansowany wstêp

W ramach rz¹dowego programu „Wyprawka szkolna” z 
pomocy skorzysta³o 9 uczniów na kwotê 8,3 tys. z³. Ponadto 
od dwóch lat gmina otrzymuje dotacjê celow¹ na 
wyposa¿enie szkó³ w podrêczniki, materia³y edukacyjne i 
æwiczeniowe, w ubieg³ym roku dotacja wynios³a 45,7 tys. z³. 
Dziêki dotacji uczniowie klas I, II, i IV szko³y podstawowej 
oraz klasa I gimnazjum korzystaj¹ z bezp³atnych ?budowê œcianki wspinaczkowej, z której korzystaj¹ 
podrêczników i æwiczeñ. uczniowie szko³y podstawowej i gimnazjum.

W minionym roku przeprowadzono nastêpuj¹ce £¹czna wartoœæ wymienionych prac wynios³a 82,5 tys. z³.
inwestycje oœwiatowe: Wykorzystujemy szanse na pozyskanie œrodków 
?remont i malowanie œcian w hali sportowej Publicznego zewnêtrznych na realizacjê zadañ:

Gimnazjum w Gozdowie wraz z wymian¹ oœwietlenia na ?utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania 5 miejsc 
halogenowe, opieki w Klubie Dzieciêcym „Kubusiowy Raj” w Lelicach w 

ramach rz¹dowego programu MALUCH 2016. 
Przedsiêwziêcie obejmowa³o remont, adaptacjê i 
wyposa¿enie sali zlokalizowanej przy Klubie Dzieciêcym, 
przystosowano równie¿ ³azienki. £¹czny koszt wyniós³ 124 
tys. z³, a pozyskana dotacja wynios³a 99,1 tys. z³,

?doposa¿enie bibliotek szkolnych w ramach rz¹dowego 
programu „Ksi¹¿ki naszych marzeñ”. Szko³y Podstawowe 
w Gozdowie i Ostrowach zakupi³y 2600 woluminów na 
kwotê 3,6 tys. z³,

?wyposa¿enie 3 szkó³ podstawowych w pomoce 
dydaktyczne, mater ia ³y edukacyjne do za jêæ 
rewalidacyjnych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w ramach dotacji w kwocie 27,2 tys. z³ z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej.

Podczas wakacji i ferii w budynku Szko³y Podstawowej w 
Gozdowie organizowane by³y zajêcia dla dzieci i osób z 
niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ z terenu gminy Gozdowo. 
W Rempinie latem funkcjonowa³a œwietlica  œrodowiskowa 
dla dzieci z Rempina i okolic.
W roku szkolnym 2017/2018 czeka nas szereg zmian w 
zwi¹zku z wdra¿an¹ reform¹ Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Wówczas to uczniowie koñcz¹cy klasê VI szko³y 
podstawowej stan¹ siê uczniami VII klasy szko³y 
podstawowej. Rozpocznie siê tym samym wygaszanie 
gimnazjów – rekrutacja do gimnazjum nie bêdzie 
prowadzona, a ostatni rocznik dzieci klas III ukoñczy 
gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019. Z dniem 1 
wrzeœnia 2019 r. w ustroju szkolnym nie bêd¹ funkcjonowaæ 
gimnazja.

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej od kwietnia 2016r. 
rozpatruje wnioski w ramach rz¹dowego programu Rodzina 
500+. Wyp³acane pieni¹dze maj¹ pos³u¿yæ jako czêœciowe 
pokrycie kosztów zwi¹zanych z zaspokojeniem potrzeb 

. 

 

Podpisanie umowy o wspó³pracy w sprawie SPŒŒ pomiêdzy 
Starost¹ Sierpeckim Janem Laskowskim 
a Wójtem Gminy Gozdowo Dariuszem Kalkowskim

Podpisanie umowy o wspó³pracy w sprawie SPŒŒ pomiêdzy 
Starost¹ Sierpeckim Janem Laskowskim 
a Wójtem Gminy Gozdowo Dariuszem Kalkowskim
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Realizacja drogi w Zbójnie nast¹pi w drugim pó³roczu br., 
a dwóch nastêpnych na pocz¹tku 2018 roku. 
Szacunkowy koszt dróg o ³¹cznej d³ugoœci 4,55 km wynosi 
1,3 mln z³, dofinansowanie wyniesie 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych. 

?W planach remontowych dróg gminnych przewidziano na 
2017r. po³o¿enie nawierzchni utwardzonej na drogach 
gminnych: w Kozicach, relacji Miodusy-Cetlin-Reczewo II 
etap, w Rempinie (pomiêdzy blokami na starym osiedlu), 
w Lelicach (pomiêdzy ulicami Szkoln¹ i Starowiejsk¹).

?Przebudowane zostan¹ równie¿ chodniki: w Bonis³awiu - 
od remizy do skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹ po lewej 
stronie, w Gozdowie: ul. Kwiatowa, kontynuacja budowy 
chodnika przy ul. P³ockiej – II etap; w Lelicach ul. 
Kwiatowa.

?W roku 2017r. planujemy wspólne wykonanie z 
Zarz¹dem Dróg Powiatowych w Sierpcu nastêpuj¹cych 

¿yciowych oraz wychowaniem dziecka. Do GOPSU-u w przedsiêwziêæ na drogach powiatowych:
minionym roku wp³ynê³o 541 wniosków, a z programu - kolejny etap przebudowy drogi powiatowej nr 3735W 
skorzysta³o 847 dzieci. £¹czna kwota wyp³aconych Piaski-Gozdowo,
œwiadczeñ wynios³a 3,62 mln z³. - przebudowa drogi powiatowej nr 3762W relacji 

W siedzibie GOPS-u dzia³a Punkt Konsultacyjno- Wêgrzynowo-Lisice II etap,
Informacyjny ds. uzale¿nieñ i przemocy w rodzinie. - budowa chodników przy drogach powiatowych w 
Bezp³atnych porad udzielaj¹ specjaliœci: psycholog, prawnik i Lelicach przy kapliczce: od strony Cetlina (ul. 
mediator. S³upecka) i od strony Rogienic (ul. Pó³nocna).

W lipcu ubieg³ego  roku podpisaliœmy porozumienie o ?Na zasadzie porozumienia z Mazowieckim Zarz¹dem 
wspó³pracy z Powiatem Sierpeckim w sprawie zasad Dróg Wojewódzkich planujemy realizacjê przebudowy 
tworzenia i organizacji Sierpeckiej Ponadgminnej Œwietlicy drogi wojewódzkiej nr 560 od km 67+245 do km 
Œrodowiskowej (SPŒŒ). Porozumienie stanowi p³aszczyznê 68+300 w miejscowoœci Lelice.
wspó³pracy, maj¹c¹ na celu zapobieganie zjawisku W dalszym ci¹gu realizujemy inwestycje zwi¹zane z 
wykluczenia spo³ecznego i ubóstwa; u³atwienie dostêpu i ochron¹ œrodowiska oraz infrastruktur¹ wodno-
podniesienie jakoœci us³ug spo³ecznych poprzez profilaktykê kanalizacyjn¹. W ubieg³ym roku pozytywnie zweryfikowany 
spo³eczn¹ skierowan¹ do dzieci i m³odzie¿y w ramach zosta³ wniosek na budowê przydomowych oczyszczalni 
dzia³alnoœci placówki wsparcia dziennego. œcieków na terenie gminy Gozdowo w ramach operacji typu 

W ramach projektu w Szkole Podstawowej  Gozdowie „Gospodarka wodno-œciekowa” objêtego PROW 2014-
utworzony zosta³ punkt. 2020. W ramach wniosku zaplanowaliœmy wykonanie 110  

Projekt zak³ada równie¿ umo¿liwienie grupie dzieci i przydomowych biologicznych oczyszczalni œcieków o 
3m³odzie¿y korzystanie z czêsto nieosi¹galnych ze wzglêdów przepustowoœci do 5,0 m /d w technologii: osad czynny z 

finansowych zajêæ z jêzyka angielskiego, niemieckiego oraz zanurzonym z³o¿em biologicznym. Alokacja œrodków 
zajêæ rozwijaj¹cych kompetencje kluczowe. przeznaczonych na dzia³anie dla województwa 

Funkcjonowanie SPŒŒ zostanie sfinansowane ze œrodków mazowieckiego by³a zbyt niska, aby wszyscy beneficjenci 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa otrzymali wnioskowane dofinansowanie.
Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Dzia³ania 9.2 Us³ugi Zapewniam mieszkañców, ¿e budowa przydomowych 
spo³eczne i us³ugi opieki zdrowotnej, Poddzia³anie 9.2.1 oczyszczalni œcieków bêdzie realizowana. Z uwagi na 
Zwiêkszenie dostêpnoœci us³ug spo³ecznych) oraz œrodków ograniczone mo¿liwoœci bud¿etowe realizacja zostanie 
Powiatu Sierpeckiego. podzielona na etapy. W I etapie w 2017 roku zrealizowanych 

Ca³y czas prowadzona jest akcja dostarczania ¿ywnoœci zostanie 57 szt. przydomowych oczyszczalni œcieków.
dla najbardziej potrzebuj¹cych mieszkañców, raz w miesi¹cu W 2017 roku w ramach rz¹dowego programu MALUCH 
otrzymuj¹ paczki z artyku³ami spo¿ywczymi i dodatkowo 2017 utworzony zostanie w Gozdowie Klub Dzieciêcy 
jab³ka. Akcja przeprowadzana jest w porozumieniu z „Radosna Kraina” dla 21 dzieci oraz zapewnione jego 
Bankiem ¯ywnoœci w P³ocku. W minionym roku funkcjonowanie. Przedsiêwziêcie obejmie adaptacjê czêœci 
dostarczonych zosta³o 5 200 szt. paczek. budynku Szko³y Podstawowej w Gozdowie, wyposa¿enie 

placówki w niezbêdny sprzêt i utworzenie placu zabaw. 
£¹czny koszt wyniesie 273 tys. z³, a pozyskana dotacja 218,4 Plany inwestycyjne
tys. z³. Ju¿ od wrzeœnia maluchy w wieku do 3 lat bêd¹ mog³y Priorytetem moim i Rady Gminy Gozdowo jest poprawa 
uczêszczaæ do nowej placówki. Zachêcam rodziców do warunków i jakoœci ¿ycia mieszkañców naszej Gminy. Plany 
zapisywania dzieci do Klubu, w którym zapewniona zostanie dotycz¹ce modernizacji gminnej infrastruktury drogowej:
fachowa opieka. Takie rozwi¹zanie œwietnie sprawdza siê w ?W ramach operacji typu „Budowa i modernizacja dróg 
Lelicach, gdzie od 2013r. funkcjonuje Klub Dzieciêcy lokalnych” objêtych Programem Rozwoju Obszarów 
„Kubusiowy Raj”. Wysoka liczba uczêszczaj¹cych dzieci oraz Wiejskich na lata 2014-2020 zrealizujemy zadania:
zainteresowanie rodziców zmotywowa³o nas do utworzenia - Przebudowa drogi gminnej w miejscowoœci Zbójno, 
miejsca opieki dla dzieci do 3 lat tak¿e w Gozdowie. - Przebudowa drogi gminnej nr 370115W relacji 

Kontynuowane bêd¹ równie¿ przedsiêwziêcia z Rempin-Kolczyn,
dofinansowaniem z WFOŒiGW w Warszawie.- Przebudowa czêœci drogi gminnej nr 370114W relacji 

Na zadania z zakresu ochrony przyrody dotycz¹ce G³uchowo-Czachorowo-Zakrzewko.

Otwarcie punktu SPŒŒ w Szkole Podstawowej w GozdowieOtwarcie punktu SPŒŒ w Szkole Podstawowej w Gozdowie
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zagospodarowania terenów zielonych z³o¿yliœmy 3 wnioski mieszkañcom wsi.
na nasadzenie drzew, krzewów i roœlin wieloletnich w: Z myœl¹ o najm³odszych  zaplanowaliœmy budowê 
Gozdowie przy ul. Kasztanowej, Lelicach przy ul. Bajecznej nowoczesnego placu zabaw w Rempinie. Nowa 
(teren wokó³ stawu przy drodze wojewódzkiej) i Ostrowach infrastruktura zostanie zlokalizowana na terenie w pobli¿u 
przy Szkole Podstawowej. Ich koszt wyniesie 351 tys. z³, a bloków mieszkalnych. Pomiêdzy boiskiem sportowym, a 
wnioskowana dotacja 312 tys. z³. urz¹dzeniami si³owni zewnêtrznej i sto³em ping-ponga. 

Z³o¿yliœmy równie¿ wnioski o dofinansowanie z zakresu Zamontowane zostan¹ urz¹dzenia: zestaw zabawowy 
edukacji ekologicznej na kontynuacjê œcie¿ki edukacyjno- drewniany – 2 wie¿e zadaszone, z trapem wejœciowym, 
przyrodniczej przy Publicznym Gimnazjum w Gozdowie (w zje¿d¿alni¹ z tworzywa – 2 szt., lin¹ wspinaczkow¹, mostkiem 
tym roku planujemy monta¿ 7 szt. tablic edukacyjnych i 3 gier linowym, siatk¹ z liny, drabink¹ poziom¹, pajêcz¹ sieci¹ z liny, 
terenowych) oraz organizacjê gminnego konkursu wiedzy z drabink¹ linow¹, uchwytami z liny, œcian¹ wspinaczkow¹; 
zakresu œrodowiska naturalnego i ekologii "ZIELONO MI". huœtawka jednoosobowa z siedziskiem typu bocianie gniazdo; 
Szacunkowy koszt zadañ wynosi 36 tys. z³, a wnioskowana huœtawka dla osób niepe³nosprawnych; karuzela 
dotacja 32,5 tys. z³. czteroosobowa; huœtawka wa¿ka. W efekcie powstanie 

ogólnodostêpny kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy dla W tym roku w ramach wniosku na usuniêcie i 
dzieci i doros³ych, przeznaczony do odpoczynku, relaksu i unieszkodliwienie wyrobów zawieraj¹cych azbest z terenu 
spotkañ mieszkañców. Gminy Gozdowo ujêtych zosta³o 25 gospodarstw 

domowych, szacunkowy koszt wyniesie 13,5 tys. z³, a dotacja Szacunkowy koszt przedsiêwziêæ wynosi 165 tys. z³, a 
11,3 tys. z³. wnioskowana kwota dofinansowania 106 tys. z³.

Bêdziemy równie¿ kontynuowaæ inwestycje zwi¹zane z W tym roku Oœrodek Zdrowia w Gozdowie zostanie 
zagospodarowaniem przestrzeni publicznej oraz wyposa¿ony w nowy sprzêt USG, dziêki nowoczesnemu 
modernizacj¹ œwietlic wiejskich. urz¹dzeniu udoskonalona zostanie diagnostyka i wykrywanie 

zmian chorobowych. Koszt wyniesie 95 tys. z³.O p r a c o w y w a n a  j e s t  d o k u m e n t a c j a  n a  
zagospodarowanie terenu przy ulicy Kasztanowej w 
Gozdowie, który zajmuje ok. 2 ha i po³o¿ony jest pomiêdzy Wydarzenia i uroczystoœci
ulicami P³ock¹ a Dêbow¹. Z uwagi na dogodne po³o¿enie i 

Celem organizacji uroczystoœci oraz wszelkich wydarzeñ 
dostêpnoœæ dla mieszkañców, planujemy wykonanie 

na terenie gminy jest spe³nianie Pañstwa oczekiwañ. Ka¿d¹ 
przyjemnego i ciekawego miejsca rekreacyjno-

uroczystoœæ traktujemy wyj¹tkowo, z wielk¹ dba³oœci¹ o wypoczynkowego. Na terenie powstan¹ alejki spacerowe, 
szczegó³y. W dzisiejszych czasach to jedyne i niepowtarzalne boisko do pi³ki siatkowej, usytuowane zostan¹ sto³y do gry w 
chwile, kiedy mo¿emy uczestniczyæ w ¿yciu kulturalnym tenisa oraz szachy plenerowe. Ca³oœæ dope³ni¹ ³awki 
naszej gminy, spotkaæ s¹siadów i mi³o spêdziæ czas. parkowe, stojaki na rowery, kosze na œmieci oraz 

W Œwiêto Trzech Króli ju¿ po raz pi¹ty spotkaliœmy siê, aby oœwietlenie. Obszar zostanie czêœciowo ogrodzony panelami 
koncertowo powitaæ Nowy Rok. Koncert Noworoczny ogrodowymi. Kompleks zostanie zagospodarowany 
M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP Gozdowo ju¿ na sta³e zieleñcami i nasadzeniami drzew. Na realizacjê projektu 
wpisa³ siê w kalendarz imprez organizowanych na terenie planujemy z³o¿yæ wniosek o dofinansowanie na operacje 
naszej gminy. Podczas koncertu muzycy zaprezentowali typu „Inwestycje w obiekty pe³ni¹ce funkcje kulturalne lub 
nowy repertuar, a Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej kszta³towanie przestrzeni publicznej” objêtych PROW 2014-

2020. uœwietni³ imprezê tañcem ludowym. 
Oddane do u¿ytku zostan¹ œwietlice wiejskie w Dziêkujê muzykom M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP 

Rêkawczynie i Rycharcicach, o których wspomnia³em w Gozdowo wraz z kapelmistrzem panem Edwardem 
omówieniu inwestycji zrealizowanych w 2016r. Wielgóckim oraz cz³onkom Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi 
Przeprowadzone zostan¹ I etapy remontów œwietlic w Gozdowskiej z choreografem pani¹ Jolant¹ Gutowsk¹ za 
Lelicach i w Kowalewie Podbornym. pracê w³o¿on¹ w wielogodzinne próby i æwiczenia, które 

Ju¿ niebawem rozpoczête zostan¹ prace zwi¹zane z przynosz¹ zas³u¿one efekty. Chcia³bym podkreœliæ, ¿e 
przebudow¹ budynku œwietlicy wiejskiej w Kurówku oraz obecnie nasza Orkiestra jest jedn¹ z najlepszych Orkiestr w 
budow¹ placu zabaw w Rempinie. Na przedsiêwziêcia województwie mazowieckim i w ca³ym kraju, w ubieg³ym roku 
z³o¿yliœmy wnioski o dofinansowanie ramach programu po raz trzeci zajê³a I miejsce w III Powiatowym Przegl¹dzie 
PROW 2014-2020 poprzez LGD Sierpeckie Partnerstwo. Orkiestr w Sierpcu i uplasowa³a siê na III miejscu w rankingu 

D³ugoletnia eksploatacja budynku w Kurówku orkiestr po siedmiu Przegl¹dach Regionalnych. Muzycy 
spowodowa³a jego zniszczenie. Zakres obejmie: demonta¿ zostali zaproszeni na goœcinny wystêp podczas fina³u 
istniej¹cej konstrukcji wiêŸby dachowej, wykonanie wieñca konkursu na Najlepsz¹ Orkiestrê Dêt¹ Krajowej Sieci 
¿elbetonowego, wykonanie dŸwigara dachowego  dachu, 

Obszarów Wiejskich, który odby³ siê w Joñcu. Uœwietnili 
wykonanie ocieplenia stropu z sufitem podwieszanym – 

równie¿ Nadzwyczajny Zjazd Krajowego Zarz¹du ZOSP RP w 
we³n¹ mineraln¹ o ³¹cznej gruboœci 25cm, monta¿ nowego 

Warszawie. Brali udzia³ w projekcie pt. „Pracownia liderów 
sufitu podwieszanego z p³yt g-k, ocieplenie œcian budynku 

orkiestrowych” w ramach Programu Funduszy Inicjatyw p³ytami styropianowymi gr.15 cm metod¹ lekk¹-mokr¹, 
Obywatelskich 2016-2017, którego celem by³o poszerzenie otworów okiennych i drzwiowych w istniej¹cych 
podwy¿szenie jakoœci prowadzenia Orkiestr Dêtych poprzez œcianach wewnêtrznych i zewnêtrznych oraz monta¿ stolarki 
podniesienie poziomu wiedzy i umiejêtnoœci liderów okiennej i drzwiowej, wykonanie tynku zewnêtrznego 
stra¿ackich.mineralnego oraz pomalowanie farb¹ silikatow¹, wykonanie 

Fenomen muzyków z Gozdowa wzbudzi³ zainteresowanie stopni zewnêtrznych z wykoñczeniem gresem 
telewizji, reporta¿e dotycz¹ce sukcesów orkiestry oraz ich antypoœlizgowym na zaprawie mrozoodpornej, wykonanie 
zaanga¿owanie wielokrotnie emitowane by³y na antenie TVP opaski betonowej szer. 50 cm wokó³ budynku Przebudowa 
w programie „Wieœci z Mazowsza”.obiektu  podniesie jego standard i bêdzie s³u¿yæ wszystkim 
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Coraz wiêksze sukcesy na swoim koncie ma Zespó³ Pieœni wyszkolenia i umiejêtnoœci jednostek OSP.
i Tañca Ziemi Gozdowskiej, tancerze wyst¹pili goœcinnie Wielu mi³ych wra¿eñ dostarczy³y równie¿ do¿ynki 
podczas 45 Spotkañ z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyñskiej organizowane w Lelicach, Gozdowie, Kurowie. We 
w Ciechocinku oraz w IX Ogólnopolskim Festiwalu Zespo³ów wszystkich miejscowoœciach spotka³y siê z du¿ym 
Pieœni i Tañca „Z Przytupem” – Zakrzewo 2016. zainteresowaniem ich uczestników. W tym roku w 

M³odzie¿owa Orkiestra OSP Gozdowo oraz Zespó³ Pieœni przeprowadzeniu konkursu na „Najpiêkniejszy wieniec 
i Tañca Ziemi Gozdowskiej uœwietniaj¹ uroczystoœci gminne i do¿ynkowy” debiutowa³o Stowarzyszenie Gospodyñ 
ponadlokalne. Jeszcze raz dziêkujê muzykom i tancerzom za Wiejskich z terenu gminy Gozdowo. Wszystkim Pañstwu 
piêkne wystêpy oraz wszystkim osobom zaanga¿owanym w dziêkujê za przybycie i uczestniczenie w uroczystoœciach 
dzia³alnoœæ obu grup. Dziêkujê równie¿ rodzicom dzieci i do¿ynkowych na terenie naszej gminy. 
m³odzie¿y bêd¹cych cz³onkami zespo³ów za wsparcie, dobr¹ Korzystaj¹c z okazji gor¹co zapraszam Wszystkich 
wspó³pracê i pomoc. Pañstwa na tegoroczne do¿ynki, które odbêd¹ siê 20 sierpnia 

Wiele uwagi poœwiêciliœmy w minionym roku na w Lelicach, 27 sierpnia w Gozdowie i  3 wrzeœnia w Kurowie.
promocjê aktywnoœci sportowej. We wrzeœniu w Dziêgielewie odby³ siê IV Gminny Zjazd 

Na boisku wielofunkcyjnym w Gozdowie zorganizowane Kó³ Gospodyñ Wiejskich. W tym roku V Gminny Zjazd Kó³ 
zosta³y 4 mecze towarzyskie, w których uczestnikami byli: Gospodyñ odbêdzie siê w Lelicach.
Samorz¹d Uczniowski, M³odzie¿owa Rada Gminy, W paŸdzierniku mia³o miejsce podsumowanie konkursu 
pracownicy Urzêdu Gminy, nauczyciele i pracownicy „Piêkna, funkcjonalna i bezpieczna zagroda”. Zachêcam 
placówek oœwiatowych z  terenu gminy. Po raz pierwszy w Wszystkich Pañstwa do uczestnictwa w konkursie, zg³oszenia 
hali sportowej Publicznego Gimnazjum odby³ siê do kolejnej edycji ju¿ wiosn¹.
Miko³ajkowy Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Wójta Gminy 11 listopada obchodziliœmy 94. rocznicê odzyskania przez 
Gozdowo, w którym uczestniczyli: Rada Gminy Gozdowo, Polskê Niepodleg³oœci. Ju¿ po raz kolejny  spotkaliœmy siê na 
jednostki OSP i so³ectwa. Dziêkujê wszystkim dru¿ynom za uroczystoœciach patriotycznych w koœciele pw. Œw. 
sportow¹ postawê i grê fair play. Stanis³awa Biskupa Mêczennika w Bonis³awiu.

Ponadto w maju odby³ siê II Rajd Rowerowy „Szlakami W ostatnim miesi¹cu roku œwiêtowa³y ma³¿eñstwa z 50-
Gminy Gozdowo”, podczas którego z uczniami Publicznego cio i 60-cio letnim sta¿em podczas „Jubileuszu Z³otych i 
Gimnazjum przemierzaliœmy ciekawe tereny naszej gminy. W Diamentowych Godów”. Wyj¹tkowym wydarzeniem by³a 
Dniu Dziecka w Gozdowie ju¿ po raz dwudziesty wystartowa³ wigilia dla osób somotnych i z ró¿nym stopniem 
Maraton TrzeŸwoœci pod patronatem Marsza³ka niepe³nosprawnoœci.

Cieszê siê z coraz czêstszych inicjatyw Gminnej Biblioteki Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika. W 
Publicznej w Gozdowie z oddzia³em zamiejscowym w zawodach mogli wzi¹æ udzia³ wszyscy, którym bliskie sercu s¹ 
Lelicach. W maju w Domu Weselnym „Inez” w Lelicach zdrowy tryb ¿ycia oraz propagowanie idei trzeŸwoœci.

W maju uroczyœcie obchodziliœmy Œwiêta Majowe w odby³a siê gminna uroczystoœæ z okazji Dnia Mamy i Taty, a w 
Gminie Gozdowo po³¹czone z obchodami Dnia Stra¿aka. paŸdzierniku w Szkole Podstawowej w Lelicach wieczór 
Uroczyste msze œwiête odprawione zosta³y w Gozdowie, piosenki i poezji „Kocham Ciê ¿ycie”. Dla wszystkich 
Kurowie i Bonis³awiu. zebranych uroczystoœci by³y oderwaniem siê od codziennoœci, 

Stowarzyszenie Wêdkarskie „AMUR” zorganizowa³o wszelkich przyziemnych spraw i problemów.
Zawody Wêdkarskie o puchar Wójta Gminy  przy stawie w Mnóstwo wydarzeñ organizuj¹ so³ectwa w œwietlicach 
Gozdowie z okazji Dnia Dziecka na otwarcie i zakoñczenie wiejskich i na terenach rekreacyjnych, które dla mieszkañców 
sezonu wêdkarskiego. s¹ czêsto jedynymi okazjami do integracji. W ubieg³ym roku 

Szko³a Podstawowa w Gozdowie zorganizowa³a po raz mia³y miejsce spotkania z okazji Dnia Dziecka, Dnia Rodziny, 
trzeci Festyn Rodzinny pod has³em „Bawmy siê razem”, bieg Andrzejek, Miko³ajek, op³atkowe i wiele innych. We 
uczniów pod patronatem Wójta Gminy w ramach akcji wszystkich staram siê uczestniczyæ i wspólnie z Pañstwem 
ekologicznej i spotkanie andrzejkowe. œwiêtowaæ.

Po raz dwunasty spo³ecznoœæ naszej gminy oraz Przedstawi³em Pañstwu najwa¿niejsze wydarzenia 
zaproszeni goœcie mieli zaszczyt uczestniczyæ w 2016r., podczas którego towarzyszy³o nam wiele pracy na 
„Zamyœleniach Rodaków w ho³dzie Ojcu Œwiêtemu – Janowi rzecz rozwoju naszej ma³ej Ojczyzny. W sposób efektywny 
Paw³owi II”. To refleksyjne spotkanie zgromadzi³o rzeszê uda³o nam siê zrealizowaæ wiele inwestycji, co zaowocowa³o 
publicznoœci, któremu towarzyszy³ m.in. wystêp m³odzie¿y w wymiernymi korzyœciami dla naszej lokalnej spo³ecznoœci. 
programie pt. „Nie lêkajcie siê” oraz koncert Jacka Mam nadziejê, ¿e tym z Pañstwa, którzy uczestniczyli w 
Malanowskiego i Anny Cymmerman. Korzystaj¹c z okazji uroczystoœciach, w pamiêci zapisa³y siê mi³e wspomnienia i 
zapraszam Wszystkich Mieszkañców i Goœci na tegoroczne pozytywne emocje. Wszystkie wymienione dokonania 
„Zamyœlenia”, które odbêd¹ siê 13 maja. W programie minionego roku 2016 zosta³y zrealizowane z Pañstwa 
znajdzie siê koncert piosenkarki i kompozytorki Antoniny udzia³em i pomoc¹ Wspó³pracowników, spotka³y siê ze 
Krzysztoñ. zrozumieniem i uznaniem. Wszystkim za tak¹ postawê i 

W czerwcu odby³o siê wa¿ne wydarzenie dla druhów pomoc serdecznie dziêkujê.
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Bonis³awiu, którzy obchodzili 
100-lecie swojego istnienia.

W lipcu na boisku sportowym w Lelicach odby³y siê 
gminne zawody szkoleniowo-po¿arnicze. W rywalizacji 
uczestniczy³o 11 dru¿yn OSP z terenu naszej gminy. Dziêkujê 
Wszystkim stra¿akom za zaanga¿owanie w³o¿one w 
przygotowanie siê do zawodów, które sprawdzaj¹ poziom 
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OTWARCIE MOSTU £¥CZ¥CEGO 
GMINY GOZDOWO I ZAWIDZ 

W M. GO£OCIN

22 grudnia 2016r. dokonano oficjalnego otwarcia 
mostu w miejscowoœci Go³ocin, który po³¹czy³ gminy 
Gozdowo i Zawidz.
Oficjalnego odbioru dokonali: Starosta Sierpecki Jan 
Laskowski, Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski, Wójt 
Gminy Zawidz Dariusz Franczak, Wiceprzewodnicz¹ca Rady 
Gminy Zawidz Anna Szpieg, Dyrektor Zarz¹du Dróg 
Powiatowych Artur Obrêbski.
Zakres robót obejmowa³ m.in. wykonanie rozbiórki 
istniej¹cego betonowego obiektu, wykonanie rozbiórki balustrad na obiekcie, wykonanie gurtów z betonu klasy 

C30/37, wykonanie nawierzchni z asfaltu „twardolanego”, 
wykonanie p³yt przejœciowych z betonu, wykonanie œcianki 
szczelnej z grodzic stalowych wraz z rozparciem – do 
wyci¹gniêcia. Wykonawc¹ inwestycji by³o Przedsiêbiorstwo 
Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, 
ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck.
Most powsta³ w ramach zadania – „Wykonanie 
kompleksowej przebudowy mostów nr JNI 31001102 w 
ci¹gu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo – 
Dziembakowo – Gorzewo oraz nr JNI 31001107 w ci¹gu 
drogi powiatowej nr 6914W Drobin – Lelice wraz z 
drogami dojazdowymi na terenie powiatu sierpeckiego”.

Maria Pytelewska

naszej kultury. W grudniu na terenie gminy Gozdowo SPOTKANIA WIGILIJNE
zorganizowane zosta³y spotkania wigilijne.

Bo¿e Narodzenie to czas magiczny, dla nas Polaków 
wielowiekowa tradycja oraz pielêgnowanie 
obrzêdów jest bardzo istotne, to nierozerwalna czêœæ 

Widok na mostWidok na most

Uroczyste przeciêcie wstêgi. Od lewej: Wójt Gminy Zawidz 
Dariusz Franczak, Wiceprzewodnicz¹ca Rady Gminy Zawidz 
Anna Szpieg, Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski, 
Starosta Sierpecki Jan Laskowski, 

Uroczyste przeciêcie wstêgi. Od lewej: Wójt Gminy Zawidz 
Dariusz Franczak, Wiceprzewodnicz¹ca Rady Gminy Zawidz 
Anna Szpieg, Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski, 
Starosta Sierpecki Jan Laskowski, 

Spotkanie Kó³ Gospodyñ WiejskichSpotkanie Kó³ Gospodyñ Wiejskich
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Chcielibyœmy podzieliæ siê z Pañstwem wspomnieniami 
ujêtymi na zdjêciach ze spotkañ wigilijnych:

?grup skupionych wokó³ parafii w Bonis³awiu, które odby³o ?Kó³ Gospodyñ Wiejskich, które odby³o siê w Publicznym 
siê w œwietlicy wiejskiej,Gimnazjum w Gozdowie,

?Miko³ajkowo- Wigilijnego mieszkañców Kolczyna. ?osób samotnych i z ró¿nym stopniem niepe³nosprawnoœci, 
które odby³o siê w domu weselnym „INEZ” w Lelicach,

Maria Pytelewska?

Alkoholowych i Przeciwdzia³ania Narkomanii dla Gminy XXII SESJA RADY GMINY GOZDOWO
Gozdowo w 2016 roku.
Realizuj¹c dalsze punkty porz¹dku Rada Gminy przyjê³a 

W dniu 28 grudnia 2016 roku o godzinie 9.00 w sali 
ostatnie w tym roku uchwa³y z zakresu bie¿¹cego 

gimnastycznej Szko³y Podstawowej w Gozdowie odby³a siê 
funkcjonowania Gminy:

XXII sesja Rady Gminy Gozdowo, która mia³a doœæ 
?w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i 

szczególny charakter, poniewa¿ oprócz g³ównego tematu, 
Rozwi¹zywania Prob lemów Alkoholowych i  

jakim by³o uchwalenie bud¿etu Gminy na 2017 rok, 
Przeciwdzia³ania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na zaplanowano tak¿e wrêczenie podziêkowañ i drobnych 
2016 rok;upominków osobom i firmom dzia³aj¹cym na rzecz gminy 

?w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia Gozdowo.
zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty W sesji, oprócz radnych i so³tysów, uczestniczyli: Starosta 
dofinansowania op³at pobieranych przez szko³y wy¿sze i Sierpecki Pan Jan Laskowski, Ks. Kanonik Stanis³aw 
zak³ady kszta³cenia nauczycieli oraz specjalnoœci i form Opolski – Proboszcz Parafii Gozdowo, Ks. Kanonik 

Franciszek Kuæ – Proboszcz Parafii Bonis³aw, Pan Jaros³aw kszta³cenia objêtych dofinansowaniem w 2017 roku; 
?w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Cichocki - by³y Kierownik Posterunku Policji w Gozdowie, 

Pan Dariusz Baranowski – obecny Kierownik Posterunku Rady Gminy na 2017 rok; 
?w sprawie zatwierdzenia planów pracy sta³ych komisji Policji w Gozdowie, Pan Andrzej Smoleñski – Prezes 

Oddzia³u Gminnego ZOSP RP w Gozdowie, Wójt Gminy – Rady Gminy na 2017 rok; 
?w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Pan Dariusz Kalkowski, Sekretarz Gminy – Pan Jacek 

Piekarski, Skarbnik Gminy – Pani Bogumi³a Bogdañska, Gminy Gozdowo na lata 2016-2028; zmieniaj¹c¹ 
Prezes Gminnego Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organizacji Uchwa³ê Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na 2016 rok.
Rolniczych w Gozdowie - Pan Kazimierz Kêdzierski oraz  Nastêpnie Rada Gminy uchwali³a Gminny Program 
kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i 
W pierwszej czêœci obrad Rada Gminy Gozdowo przyjê³a Przeciwdzia³ania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na 2017 
protokó³ z ostatniej - XXI sesji Rady Gminy Gozdowo, rok, po czym przyst¹pi³a do procedury zwi¹zanej z 
wys³ucha³a informacji Wójta Gminy z dzia³alnoœci uchwaleniem bud¿etu Gminy Gozdowo na rok 2017, a tak¿e 
miêdzysesyjnej oraz zapozna³a siê ze sprawozdaniem z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.
realizacji Gminnego Programu Rozwi¹zywania Problemów Po przedstawieniu najwa¿niejszych za³o¿eñ zwi¹zanych z 

przychodami i wydatkami w roku 2017 oraz id¹cymi w œlad za 

tym inwestycjami, które uzyska³y pozytywn¹ opiniê 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w P³ocku i sta³ych Komisji 

Rady Gminy, Radni uchwalili jednog³oœnie bud¿et Gminy 

Gozdowo na 2017 rok i wiêkszoœci¹ g³osów przyjêli 

Wieloletni¹ Prognozê Finansow¹ Gminy Gozdowo na lata 

2017-2028.
Oprócz uchwalenia bud¿etu, wa¿nym akcentem sesji by³o 

wrêczenie osobom i firmom podziêkowañ i drobnych 

upominków za wieloletni¹ wspó³pracê z samorz¹dem 

Spotkanie Miko³ajkowo-Wigilijne w KolczynieSpotkanie Miko³ajkowo-Wigilijne w Kolczynie

W sesji uczestniczy³ równie¿ Starosta Sierpecki pan Jan LaskowskiW sesji uczestniczy³ równie¿ Starosta Sierpecki pan Jan Laskowski
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?Pani Jolanta Gutowska – Instruktor i choreograf Zespo³u 

Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej.
Podziêkowania za wieloletni¹ owocn¹ wspó³pracê oraz 

zaanga¿owanie w zapewnienie bezpieczeñstwa 

mieszkañcom gminy, Pan Wójt z³o¿y³ równie¿ Panu 

Krzysztofowi Witkowskiemu - I Zastêpcy Komendanta 

Powiatowego Policji w Sierpcu oraz odchodz¹cemu na 

emeryturê dotychczasowemu Kierownikowi Posterunku 

Policji w Gozdowie Panu Jaros³awowi Cichockiemu. Zaœ 

nowemu Kierownikowi Posterunku Policji w Gozdowie Panu 

Dariuszowi Baranowskimu ¿yczy³ dobrej wspó³pracy oraz gminnym, bezinteresown¹ pomoc i wsparcie dzia³añ, które 
wytrwa³oœci w pe³nieniu odpowiedzialnej s³u¿by.przyczyniaj¹ siê do rozwoju ró¿nych dziedzin ¿ycia lokalnej 
Po wrêczeniu podziêkowañ, Pan Wójt z³o¿y³ Radnym, spo³ecznoœci.
So³tysom oraz zaproszonym goœciom najlepsze ¿yczenia na Wœród wyró¿nionych znaleŸli siê: 

? zbli¿aj¹cy siê Nowy 2017 Rok.Pani Bogumi³a Gutowska – Kierownik Zwi¹zku Spó³ek 
Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej, sesjê bud¿etow¹ uœwietni³ Wodnych w Sierpcu, 
wystêp uzdolnionej niewidomej wokalistki z gminy Gozdowo ?Pan Artur Rychlewski – Dyrektor Wojewódzkiego 
Patrycji Malinowskiej, która oczarowa³a wszystkich swoim Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Warszawie 
œpiewem, za co otrzyma³a gromkie brawa, bêd¹ce wyrazem 

Oddzia³ w P³ocku,
uznania publicznoœci za jej piêkny wystêp.

?Pan Dariusz Lemanowicz - W³aœciciel Firmy FHUP 

Wydobycie Piasku i ̄ wiru w Goleszynie, 
?Pan Jerzy Urbañski - W³aœciciel Przedsiêbiorstwa 

Handlowo-Us³ugowego w Goleszynie, 
?Pan Remigiusz Mikucki - Prezes PHU M&M Mikucka w 

Sierpcu, 
?Pañstwo Leszek i Ma³gorzata Smoleñscy - W³aœciciele 

S k l e p u  O g ó l n o - S p o ¿ y w c z o - P r z e m y s ³ o w o -

Monopolowego w Gozdowie,
?Pan Ryszard Kwiatkowski - W³aœciciel Firmy 

„Instalatorstwo Elektryczne” w Sierpcu,
?Pan Dariusz Kaczmarczyk - W³aœciciel Domu Weselnego 

„Inez” FHUP w Lelicach,
?Pan Tomasz Sza³kucki – W³aœciciel Firmy TOM GREW 

Ewa Kolankiewicz
A.B. w Gójsku,

M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP w Gozdowie wraz z CHARYTATYWNY KONCERT 
kapelmistrzem panem Edwardem Wielgóckim, tancerze NOWOROCZNY
Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej z opiekunem i 

choreografem pani¹ Jolant¹ Gutowsk¹ oraz dzieci z 
6 stycznia 2017r. w hali sportowej Publicznego Publicznego Przedszkola w Gozdowie.
Gimnazjum w Gozdowie odby³ siê Charytatywny Pan Wójt podkreœli³, ¿e ju¿ po raz szósty spotykamy siê w 
Koncert Noworoczny M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej Œwiêto Trzech Króli, aby koncertowo powitaæ Nowy Rok. 
OSP w Gozdowie pod patronatem Starosty Wyrazi³ zadowolenie z tak licznie zgromadzonej 
Sierpeckiego Jana Laskowskiego. W programie publicznoœci. Korzystaj¹c z okazji z³o¿y³ ¿yczenia 
wyst¹pi³ Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej i 

dzieci z Publicznego Przedszkola w Gozdowie.
Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski powita³ 

publicznoœæ i goœci: proboszcza parafii Gozdowo ks. 

Stanis³awa Opolskiego, proboszcza parafii Bonis³aw ks. 

Franciszka Kucia, Wicestarostê Sierpeckiego p. Juliusza 

Gorzkosia, przewodnicz¹cego Rady Gminy p. Grzegorza 

Ratkowskiego, pañstwa Lemanowicz - w³aœcicieli firmy 

FHUP Wydobycie Piasku i ¯wiru; pañstwa Sza³kuckich – 

w³aœcicieli firmy Tom Grew, 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 muzycy z 

Wrêczenie podziêkowañ i upominków osobom i firmom  
za wieloletni¹ wspó³pracê z samorz¹dem 
Wrêczenie podziêkowañ i upominków osobom i firmom  
za wieloletni¹ wspó³pracê z samorz¹dem 

Wystêp pani Patrycji MalinowskiejWystêp pani Patrycji Malinowskiej
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Tradycyjnie na koniec Koncertu Orkiestra zagra³a „Marsz 

Radeckiego” i kilkakrotnie bisowa³a, za co otrzyma³a owacje 

na stoj¹co.
Po programie g³os zabra³ Wicestarosta Sierpecki p. Juliusz 

Gorzkoœ. Pogratulowa³ wykonawcom i organizatorom 

przygotowania imprezy na wysokim poziomie, podziêkowa³ 

za zaproszenie do objêcia patronatem honorowym przez 

Starostê Sierpeckiego. Z³o¿y³ ¿yczenia noworoczne 

zgromadzonej publicznoœci i mieszkañcom gminy Gozdowo.
Pan Wójt podziêkowa³ M³odzie¿owej Orkiestrze Dêtej OSP 

Gozdowo, Zespo³owi Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej i 

przedszkolakom wraz z opiekunami za przygotowanie 

niezwyk³ych wystêpów, które wymaga³y mnóstwa pracy i 

æwiczeñ. W dowód wdziêcznoœci wrêczy³ bukiety kwiatów 
Noworoczne: „Du¿o zdrowia, optymizmu i wiary w 

panu kapelmistrzowi Edwardowi Wielgóckiemu, pani 
pogodne jutro. Oby najskrytsze marzenia znalaz³y 

choreograf Jolancie Gutowskiej i pani dyrektor Publicznego 
urzeczywistnienie, a ka¿dy dzieñ przynosi³ tylko radoœæ i 

Przedszkola Agnieszce Olszewskiej. Podziêkowa³ równie¿ 
uœmiech”. M³odym artystom wystêpuj¹cym podczas 

mieszkañcom i goœciom za udzia³ w koncercie. 
koncertu ¿yczy³ sukcesów, ludzkiej ¿yczliwoœci, muzycznych 

i tanecznych inspiracji. Nastêpnie zaprosi³ do wys³uchania 

koncertu.
Tegoroczny Koncert Noworoczny by³ bogaty pod wzglêdem 

artystycznym. Widowisko podkreœli³o profesjonalne 

oœwietlenie i nag³oœnienie przygotowane przez firmê 

Manufaktura Eventu. Ca³oœæ dope³nia³a kolorowa 

karnawa³owa dekoracja i wystawa prac uczniów bior¹cych 

udzia³ w konkursie „Eko-ozdoba œwi¹teczna 2016”. Rolê 

konferansjerów pe³nili pani Alicja £ukaszewska i pan 

S³awomir Sza³kucki.
Pogodnym nastrojem oraz muzycznym dowcipem 

wprowadzi³a publicznoœæ w nadchodz¹cy karnawa³ 

M³odzie¿owa Orkiestra Dêta. Muzycy zaprezentowali 

urozmaicony repertuar, obejmuj¹cy zarówno orkiestrowe 
Szczególne podziêkowania pan Wójt skierowa³ do osób i aran¿acje wspó³czesnych polskich i œwiatowych przebojów, 
firm, które przyczynili siê do organizacji Koncertu jak i kolêdy oraz klasykê. Orkiestranci przygotowali 
Noworocznego. Bukiety kwiatów otrzymali:muzyczne niespodzianki dedykowane dla zaprzyjaŸnionych 
· sponsorzy pokazu fajerwerków: pañstwo Lemanowicz - instytucji i osób, czym wzruszyli publicznoœæ. 

w³aœciciele firmy FHUP Wydobycie Piasku i ¯wiru, W dalszej czêœci noworocznego koncertu na parkiecie 
pañstwo Sza³kuccy – w³aœciciele firmy Tom Grew i pan królowa³y ludowe tañce narodowe, wykonywane przez 
Ryszard Kwiatkowski – w³aœciciel firmy Instalatorstwo cz³onków Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej. 

Elektryczne,M³odsza grupa wyst¹pi³a w strojach ³owickich, zaœ starsza w 
· konferansjerzy: pani Alicja £ukaszewska i pan S³awomir strojach szlacheckich. Niezwykle barwne ubiory i taniec 

Sza³kucki,wzbudzi³y ogromne zainteresowanie publicznoœci. 
· Wicestarosta Sierpecki Juliusz Gorzkoœ,Popisowy wystêp cygañski zaprezentowa³y przedszkolaki. 
· pracownik Publicznego Gimnazjum w Gozdowie pani Dynamiczny program, charakteryzuj¹cy siê znakomit¹ 

Anna Jarczewska,choreografi¹ i ekspresj¹ artystyczn¹ zosta³ podsumowany 
· przedstawiciel firmy Manufaktura Eventu za efektowne burz¹ oklasków.

oœwietlenie i nag³oœnienie.
Przedstawicielki M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej podziêkowa³y 

Wójtowi Gminy Gozdowo Dariuszowi Kalkowskiemu i 

Przewodn icz¹cemu Rady Gminy Grzegorzowi  

Ratkowskiemu za wspieranie dzia³alnoœci oraz ¿yczliwoœæ, 

które motywuj¹ muzyków do pracy. Panowie otrzymali 

bukiety ró¿.
Na zakoñczenie Pan Wójt zaprosi³ na scenê pani¹ Patrycjê 

Malinowsk¹ i przekaza³ zebrane podczas koncertu pieni¹dze. 

Pani Patrycja jest mieszkank¹ gminy Gozdowo, od urodzenia 

niewidom¹, posiadaj¹c¹ wielki talent muzyczny. Dziêki 

niezwyk³ej determinacji, ambicji i wsparciu rodziców pani 

Patrycja rozwija pasje muzyczne i studiuje. Jest laureatk¹ 
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presti¿owych konkursów piosenki. Swoim œpiewem zawodowej.
Na koniec pan Wójt zaprosi³ wszystkich za zewn¹trz uœwietnia imprezy i wydarzenia w kraju i za granic¹. Pan 
budynku. Niebo nad Gozdowem rozb³ys³o podczas Wójt podziêkowa³ pani Patrycji za wystêpy podczas 
widowiskowego pokazu fajerwerków. To by³a ju¿ ostatnia gminnych uroczystoœci oraz za postawê, która mo¿e byæ 
atrakcja tego popo³udnia, widzowie pe³ni wra¿eñ udali siê do przyk³adem dla innych. Obdarowana poinformowa³a, ¿e 
domów. Zapraszamy na Koncert za rok!otrzymane pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na zakup 

sprzêtu do rehabilitacji, poniewa¿ ukoñczy³a studia w tej Maria Pytelewska
dziedzinie, urz¹dzenie pomo¿e w rozpoczêciu dzia³alnoœci 

WALNE ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE 
OSP Z TERENU GMINY

Pocz¹tek roku to okres podsumowañ dzia³alnoœci 
statutowej Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. We 
wszystkich jednostkach OSP z terenu gminy odby³y 
siê Walne Zebrania Sprawozdawcze.

dzia³alnoœci poszczególnych komisji. 
W Gozdowie druhowie z³o¿yli szczególne podziêkowania 
Wójtowi Gminy Gozdowo Dariuszowi Kalkowskiemu za 
wspó³pracê i pomoc. Pan Wójt otrzyma³ pami¹tkow¹ 
statuetkê.  Nast¹pi³o równie¿ nadanie godnoœci cz³onka 
honorowego OSP w Gozdowie, ten zaszczytny tytu³ otrzymali 
druhowie: Dariusz Kalkowski, Jan Bednarski, Stanis³aw 
Rypiñski, Janusz Szewczykowski, Ludomir Chyliñski, Józef 
Sztupecki i Edward Wielgócki.

W zebraniach uczestniczyli równie¿: Wójt Gminy Gozdowo 
Dariusz Kalkowski, Zastêpca Wójta S³awomir Krystek oraz 
Pe³nomocnik Wójta Gminy ds. bezpieczeñstwa El¿bieta 
Broniszewska. W Lelicach obecny by³ równie¿ Komendant 
Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Sierpcu bryg. 
Marcin Strzeœniewski.
Druhowie przedstawiali sprawozdania finansowe oraz z 

Na zebraniu w Lelicach druhowie z jednostki OSP Gozdowo 
przekazali druhom  z OSP Lelice dwa aparaty oddechowe 
nadciœnieniowe. W Kolczynie druhom przekazany zosta³ 
samochód po¿arniczy Lublin 3, który przyczyni siê do 
podniesienia zdolnoœci operacyjno-bojowej, a tym samym 
poprawy stanu bezpieczeñstwa mieszkañców.

JESTEŒ WIDOCZNY
- JESTEŒ BEZPIECZNY

Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e bezpieczeñstwo dzieci 
powinno byæ priorytetem we wszelkich dzia³aniach i 
postêpowaniu, zw³aszcza osób doros³ych. Statystyki s¹ 
jednak bezlitosne. Ka¿dego roku wielu m³odych ludzi traci 
¿ycie podczas ró¿nych zdarzeñ drogowych. Przyczyny tego 
stanu rzeczy s¹ wielorakie. W du¿ej mierze sk³adaj¹ siê na nie 
niefrasobliwoœæ oraz brak odpowiedniej wiedzy dotycz¹cej 
tego, jak zachowaæ siê w okreœlonej sytuacji. 
Maj¹c to na uwadze, Szko³a Podstawowa im. Marii Jana Paw³a II, przyst¹pi³y do programu organizowanego 
Konopnickiej w Gozdowie oraz Publiczne Gimnazjum im. przez Urz¹d Marsza³kowski w Warszawie, realizowanego w 

Zebranie w LelicachZebranie w Lelicach

Zebranie w KolczynieZebranie w Kolczynie

Zebranie w GozdowieZebranie w Gozdowie

Laureaci I miejscaLaureaci I miejsca

Uczniowie Szko³y Podstawowej i Publicznego Gimnazjum 
oraz przedstawiciele organizatorów
Uczniowie Szko³y Podstawowej i Publicznego Gimnazjum 
oraz przedstawiciele organizatorów
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znaczenie maj¹ elementy odblaskowe. Mog¹ one 
niejednokrotnie uratowaæ ¿ycie pieszego czy rowerzysty, 
który dziêki nim staje siê widoczny dla prowadz¹cych pojazdy.  
Kolejnym zagadnieniem, które jest nie mniej wa¿ne, by³y 
zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 
przedstawione przez stra¿aków z Komendy Powiatowej 
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Sierpcu. Zalet¹ tej prelekcji by³ 
fakt, ¿e prowadzi³y j¹ osoby, które ka¿dego dnia spotykaj¹ siê 
z ludzkim nieszczêœciem, a zatem zagadnienia te znaj¹ nie 
tylko z teorii, ale te¿ z praktyki. Bardzo wa¿nym elementem 
tej czêœci spotkania by³o przypomnienie numerów telefonów, 
pod które nale¿y dzwoniæ w sytuacjach zagro¿enia ¿ycia oraz 
przedstawienie na fantomach zasad resuscytacji kr¹¿eniowo- 

ramach kampanii: „Jesteœ widoczny - jesteœ bezpieczny” . oddechowej. Bez w¹tpienia ka¿dy uczestnik tego panelu 
17 stycznia 2017 roku, o godzinie 9.30, uroczystoœæ tematycznego opuœci³ miejsce spotkania z przeœwiadczeniem, 
rozpoczê³a Pani Lidia Malinowska- Dyrektor Szko³y ¿e przede wszystkim nie mo¿na pozostaæ obojêtnym, gdy¿ 
Podstawowej w Gozdowie wraz z Gospodarzem Gminy nasza pomoc mo¿e uratowaæ ludzkie ¿ycie.
Gozdowo Panem Wójtem - Dariuszem Kalkowskim. Powitali 
zaproszonych Goœci i uczestników turnieju - uczniów Szko³y 
Podstawowej oraz Gimnazjum w Gozdowie
Po krótkich przemówieniach zaproszonych goœci, wszyscy 
uczniowie otrzymali zestawy zawieraj¹ce elementy 
odblaskowe, co sprawi³o niezmiern¹ radoœæ nie tylko 
m³odszym dzieciom, ale równie¿ gimnazjalistom. 
Kolejnym etapem by³y zajêcia panelowe, w których 
uczniowie uczestniczyli wed³ug ustalonego porz¹dku. 
Pierwszy kr¹g tematyczny, którego prowadz¹cym byli 
przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu, 
dotyczy³ uwra¿liwienia s³uchaczy na kontakty z osobami 
obcymi, nie tylko w œwiecie realnym, ale te¿ w Internecie. 
Poruszony zosta³ równie¿ problem asertywnoœci, unikania 
kontaktu z narkotykami i dopalaczami. G³ówny akcent Ostatni modu³ akcji prowadzony by³ przez pracowników 
postawiony zosta³ jednak na bezpieczeñstwo na drodze. Wojewódzkiego Oœrodka Ruchu Drogowego w P³ocku. W 
Przedstawiony film w sposób obrazowy pokaza³, jak wielkie du¿ej mierze stanowi³y go æwiczenia praktyczne. Uczniowie, 

obowi¹zkowo w kaskach, uczestniczyli w nauce jazdy po torze 
rowerowym. Wiele radoœci da³a wszystkim mo¿liwoœæ 
skorzystania z symulatora jazdy. 
S¹dz¹c po reakcjach uczniów, spotkanie zakoñczy³o siê 
sukcesem. Wszyscy, którzy uczestniczyli w tej akcji, bez 
w¹tpienia stan¹ siê odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu 
drogowego. Mamy nadziejê, ¿e dziêki temu bêd¹ bardziej 
bezpieczni, co w przysz³oœci zaowocuje mniejsz¹ iloœci¹ 
nieszczêœliwych wypadków.

Anna D¹browska

OTWARCIE PUNKTU KASOWEGO 
SIERPECKIEGO BANKU 

SPÓ£DZIELCZEGO W LELICACH

26 stycznia br. odby³o siê uroczyste otwarcie Punktu 
Kasowego Sierpeckiego Banku Spó³dzielczego w 
Lelicach.
W wydarzeniu na zaproszenie prezesa Sierpeckiego Banku 
Spó³dzielczego S³awomira Sawickiego uczestniczy³ Wójt 
Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski, przewodnicz¹cy Rady 
Gminy Grzegorz Ratkowski i prezes OSP Lelice dh Dariusz 
Œmigielski z Zarz¹dem OSP.
Punkt kasowy zosta³ zlokalizowany w budynku remizy 

Spó³dzielczego Gospodarstwa Rolnego.
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w pomieszczeniu na parterze. 

Nowy obiekt poœwiêci³ proboszcz parafii Bonis³aw ksi¹dz 
W œcianie zamontowany zosta³ równie¿ bankomat.

Franciszek Kuæ. Wstêgê przecinali: Starosta Sierpecki Jan 
Wczeœniej punkt mieœci³ siê na piêtrze w budynku 

Przedstawiciele organizatorów wrêczyli uczniom elementy odblaskowe Przedstawiciele organizatorów wrêczyli uczniom elementy odblaskowe 

Uczniowie korzystali z mo¿liwoœci jazdy na rowerze po torze Uczniowie korzystali z mo¿liwoœci jazdy na rowerze po torze 

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznejSzkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Poœwiêcenia obiektu dokona³ ks. kan. Franciszek KuæPoœwiêcenia obiektu dokona³ ks. kan. Franciszek Kuæ
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Laskowski, Wójt Gminy Gozdowo i na koniec prezesi 
Sierpeckiego Banku Spó³dzielczego.
Pan Wójt podziêkowa³ prezesowi S³awomirowi Sawickiemu 
za modernizacjê pomieszczeñ remizy i usprawnienie 
funkcjonowania punktu kasowego. ̄ yczy³, aby odsetki spad³y 
w dó³, a procenty od lokat posz³y w górê, „Marzy³ nam siê 
punkt bardziej dostêpny dla mieszkañców, pragnêliœmy 
bankomatu. Trzeba marzyæ i ciê¿ko pracowaæ, a wtedy 
marzenia siê spe³niaj¹” – pokreœli³ Wójt Gminy.

Maria Pytelewska

ZABAWA CHOINKOWA 
W DZIÊGIELEWIE

W pi¹tek, 10 lutego, dzieci z so³ectwa Dziêgielewo 
wraz z rodzicami bawili siê na Choince, która zosta³a 
zorganizowana w piêknie udekorowanej œwietlicy 
wiejskiej.

Wiêkszoœæ uczestników choinki postara³o siê o piêkne i 
ciekawe kostiumy oraz maski. Wœród przebierañców byli: 
ksiê¿niczki, czarownice, muszkieterowie, zorro, miœ, 
batman, spiderman, cyganka, klown i wiele innych 
ciekawych postaci. Wszystkie dzieci wygl¹da³y piêknie i 

Rodzice zapewnili uczestnikom zabawy ciep³e posi³ki oraz oryginalnie. 
s³odycze, zaœ o oprawê muzyczn¹ zadba³ DJ Krzysztof, który 
jest mieszkañcem so³ectwa.

Uczestnicy tañczyli przy muzyce, a czas urozmaicali gr¹ w 
pi³karzyki i tenisa sto³owego.

Niespodziankê przygotowa³ Wójt Gminy Gozdowo, który 
obdarowa³ dzieci upominkami. Pan Wójt podziêkowa³ 
mieszkañcom za zaproszenie i wspania³¹ zabawê. 
Pogratulowa³ pani So³tys Katarzynie Rêdzikowskiej kolejnej 
udanej inicjatywy, ¿yczy³ uczestnikom Choinki i wszystkim 
mieszkañcom so³ectwa wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym 
Roku. 

Zabawa choinkowa uda³a siê doskonale, a dzieci, choæ 
zmêczone, pe³ne wra¿eñ rozesz³y siê do domów. 

Anna Betkowska

TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ HALOWEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY GOZDOWO

W sobotê, 11 lutego br., w hali sportowej 
Publicznego Gimnazjum odby³ siê Turniej Pi³ki 
No¿nej o Puchar Wójta Gminy Gozdowo.

Do rywalizacji zg³osi³o siê 13 dru¿yn: 
?reprezentacje Ochotniczych Stra¿y z miejscowoœci: 

Bonis³aw, Cetlin, Lelice, Rycharcice, Czachorowo, 
Kowalewo Podborne, Kolczyn, Gozdowo i Kurowo,

?Stowarzyszenie Wêdkarskie „AMUR”,

Zebrani podczas otwarcia Punktu KasowegoZebrani podczas otwarcia Punktu Kasowego

Urozmaiceniem by³a gra w pi³karzyki i tenisa Urozmaiceniem by³a gra w pi³karzyki i tenisa 

Pan Wójt z uczestnikami zabawy Pan Wójt z uczestnikami zabawy 

Pan Wójt z reprezentacj¹ Stowarzyszenia Wêdkarskiego „AMUR”Pan Wójt z reprezentacj¹ Stowarzyszenia Wêdkarskiego „AMUR”

Wystêp cheerleaderek z gminazjumWystêp cheerleaderek z gminazjum
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Stra¿y Po¿arnych dnia 17 marca w Mochowie.
Nagrodê niespodziankê w postaci 500 z³ otrzyma³y dru¿yny 
M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP Gozdowo i 
Stowarzyszenia Wêdkarskiego „AMUR”.
Puchar „Króla Strzelców” powêdrowa³ do pana Arkadiusza 
Jankowskiego z reprezentacji Urzêdu Gminy, a puchar 
„Sportowiec Senior” za czynne propagowanie sportu trafi³ 
do pana Waldemara Rudziñskiego z reprezentacji OSP 
Kurowo.
Pan Wójt pogratulowa³ laureatom i zaprosi³ wszystkie dru¿yny 
do udzia³u w kolejnych sportowych zmaganiach. Ju¿ 11 
marca w hali sportowej Publicznego Gimnazjum odbêdzie siê 
Turniej Siatkówki z okazji Dnia Kobiet, a 1 maja Turniej Pi³ki 
No¿nej „Œwiêtego Floriana”, który odbêdzie siê na boisku 
wielofunkcyjnym w Lelicach.?Rada Gminy Gozdowo,

?Urz¹d Gminy Gozdowo,
?M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP Gozdowo.
W pierwszym etapie wszystkie dru¿yny zosta³y podzielone na 
4 grupy. Po rozgrywkach z ka¿dej grupy wy³onione zosta³y 
najlepsze zespo³y, które nastêpnie gra³y mecze miêdzy sob¹.
Meczom, szczególnie fina³owym, towarzyszy³a zaciêta 
rywalizacja i olbrzymie emocje. Wrêczenia pucharów i 
dyplomów dokona³ Wójt Gminy Gozdowo Dariusz 
Kalkowski, który podziêkowa³ wszystkim pi³karzom za 
uczestnictwo i grê „fair play”. Ostatecznie, czo³owe miejsca 
wywalczy³y zespo³y:
I miejsce - OSP Lelice
II miejsce – OSP Kolczyn
III miejsce – OSP Gozdowo
Zwyciêzcy bêd¹ reprezentowaæ gminê Gozdowo na Mariola Kopka
Powiatowym Turnieju Halowej Pi³ki No¿nej Ochotniczych 

ZABAWA CHOINKOWA 
W REMPINIE

18 lutego, w sobotê, w œwietlicy wiejskiej w Rempinie 

odby³a siê UROCZYSTOŒÆ CHOINKOWA, której 

inicjatorem by³ radny S³awomir Szczypecki.

Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ imprezê Pan Wójt Gminy 

Gozdowo Dariusz Kalkowski, któremu dziêkujemy za 

wsparcie finansowe i oprawê muzyczn¹ - zespó³ Reven.

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê wspania³ymi wystêpami 

dzieci, które za zaanga¿owanie nagrodzone zosta³y 

drobnymi upominkami. Przyby³ Miko³aj i wrêczy³ 

upominki, a by³o ich ponad 80, by³a Pani fotograf, a tak¿e 

malowanie twarzy. W trakcie zabawy odbywa³y siê 

konkursy, a zwyciêzcy nagrodzeni zostali s³odkoœciami. 

Wy³oniliœmy laureata w kategorii - najciekawsze przebranie 

karnawa³owe. Wielkim powodzeniem cieszy³y siê wspólne 

tañce animacyjne, które wymaga³y od uczestników 

ogromnej aktywnoœci oraz ekspresji ruchowej i tanecznej.

Zabawa by³a œwietna, a my mogliœmy integrowaæ siê w 

atmosferze ¿yczliwoœci i pogodnego nastroju.

S³awomir Szczypecki

„Królem Strzelców” zosta³ pan Arkadiusz Jankowski 
z reprezentacji Urzêdu Gminy w Gozdowie
„Królem Strzelców” zosta³ pan Arkadiusz Jankowski 
z reprezentacji Urzêdu Gminy w Gozdowie

„Sportowcem Seniorem” zosta³ pan Waldemar Rudziñski 
z reprezentacji OSP Kurowo
„Sportowcem Seniorem” zosta³ pan Waldemar Rudziñski 
z reprezentacji OSP Kurowo
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ZABAWA CHOINKOWA 
W GOLEJEWIE

W sobotê, 18 lutego br., pan So³tys W³odzimierz 
Mierzejewski wraz z Rad¹ So³eck¹ zorganizowa³ w œwietlicy 
wiejskiej w Golejewie zabawê choinkow¹.

W imprezie uczestniczy³o ponad 50-cioro dzieci, które 
przyby³y wraz z rodzicami. Na wszystkich czeka³o mnóstwo 
atrakcji i niespodzianek!
Miko³aj i sponsor podarowali so³ectwu w prezencie 
zmywarkê, a dzieciom zabawê z klownem i paczki ze 
s³odyczami. Na zakoñczenie podano pyszny tort.

GOZDOWSKI ZESPÓ£ LUDOWY 
DAWNIEJ I DZIŒ

W sobotê, 25 lutego, w sali gimnastycznej Szko³y 
Podstawowej w Gozdowie odby³o siê spotkanie 
cz³onków Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej. 

lat. Niektórzy przybyli z P³ocka, Gdañska czy Kielc. Ze 
wzruszeniem ogl¹dali archiwalne zdjêcia zebrane w kronice 
oraz w prywatnych zbiorach cz³onków zespo³u 
przyniesionych na spotkanie.
Zespó³ taneczny powsta³ 15 paŸdziernika 1982 r. przy 
Gminnym Oœrodku Kultury w Gozdowie, nale¿a³a do niego 
m³odzie¿ ze Zbiorczej Szko³y Gminnej. To by³o coœ nowego, 
chêtnych nie brakowa³o, ale do zespo³u przyjêto 16 uczniów z Spotkanie zosta³o zorganizowane z inicjatywy Wójta Gminy 
najstarszych klas. Po raz pierwszy tancerze zaprezentowali Dariusza Kalkowskiego, a uczestniczyli w nim obecni 
swój uk³ad w Urzêdzie Gminy na choince dla seniorów cz³onkowie zespo³u ludowego z choreografem p. Jolant¹ 
zorganizowanej przez GOK. PóŸniej by³y kolejne wystêpy i Gutowsk¹, cz³onkowie zespo³u sprzed 35 lat z ówczesnym 
powo³anie chóru. 19 czerwca 1983 r. nast¹pi³o oficjalne kierownikiem Mari¹ Nakielsk¹ oraz Kierownik Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Gozdowie p. Honorata Wójcik i 
Dyrektor Szko³y Podstawowej w Gozdowie p. Lidia 
Malinowska.
Czêœæ oficjalna rozpoczê³a siê od zaprezentowania przez 
dzieci i m³odzie¿ z Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej 
uk³adu tañców ludowych. Nastêpnie wszyscy, którzy przed 
laty tañczyli i œpiewali w zespole, dostojnie wkroczyli na scenê 
w rytmie poloneza daj¹c mistrzowski pokaz. Pan Wójt 
podziêkowa³ Pani Marii Nakielskiej za dzia³alnoœæ i pracê 
spo³eczn¹ w Zespole oraz Pani Jolancie Gutowskiej za 
zaanga¿owanie w tworzenie i prowadzenie obecnego 
zespo³u. Dla wszystkich przygotowa³ niespodziankê w 
postaci tortu. 
Spotkanie by³o okazj¹ do wspomnieñ, ¿artów i odnowienia 
starych znajomoœci. Wiele osób nie widzia³o siê od kilkunastu 
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Ju¿ trzydzieœci lat minê³o, pop³ynê³o w dal

Dziœ te chwile wspominamy jak Kopciuszek – bal

Nasza m³odoœæ ulecia³a, pozosta³y sny
Kiedy zespó³ tworzyliœmy z pani¹ Mari¹ – My.

Du¿o chwil wspania³ych by³o, szczêœcia i radoœci
I na naszych m³odych twarzach czêsto uœmiech goœci³

Ale by³y tak¿e chwile smutku i zw¹tpienia
Wiele pracy i wysi³ku, trudu, zniechêcenia.
I choæ droga by³a ciê¿ka, bo czêsto pod górê

To do przodu wci¹¿ brnêliœmy i staliœmy murem.
Nie zra¿a³y nas przeszkody, brak pomocnej d³oni

Chocia¿ skrycie to niejeden pewnie ³zê uroni³.
Teraz wszystko to wspomnienia i odleg³y czas

Lecz wspania³y Wójt Gozdowa dzisiaj z³¹czy³ nas
Przygotowa³ nam przyjêcie z tortem i szampanemnadanie nazwy - Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej. W 
I dla pani Marii kwiaty wraz z podziêkowaniem.ci¹gu 3 lat m³odzie¿ wyst¹pi³a trzydzieœci osiem razy, 

M³ody zespó³ nas powita³ œpiewem i tañcamipocz¹tkowo w Gozdowie, Lelicach, Sudragach, Roœciszewie, 
Potem taniec odtañczyli m³odzi razem z nami.

Sierpcu. Z czasem by³y wystêpy w P³ocku, Wyszogrodzie i 
Pani Jola z panem Wójtem czas z nami spêdzili

wyjazd do województwa leszczyñskiego. Sukcesy zespo³u nie 
Pos³uchali naszych wspomnieñ, zdjêcia zobaczyli.

wszystkim jednak podoba³y siê i od 1 listopada 1985 r. 
Ca³y wieczór nam up³yn¹³ w mi³ej atmosferze

dzia³alnoœæ zosta³a zawieszona, a w 1986 r. zespó³ zosta³ 
To, co kiedyœ prze¿yliœmy, nikt nam nie odbierze.

rozwi¹zany.
I choæ wiek nie ten co kiedyœ i gorzej ze wzrokiem

Cz³onkowie zespo³u od samego pocz¹tku mieli na sercu 
Czasem w krzy¿u coœ strzyka i k³uje pod okiem

promocjê naszej gminy i regionu poprzez kultywowanie 
Ale w sercach ci¹gle wiosna, radoœæ ze spotkania

folkloru polskiej muzyki ludowej i biesiadnej. Warto by³o dla 
Wspólne plany do zespo³u reaktywowania.

nich zorganizowaæ tak¹ uroczystoœæ i byæ mo¿e w przysz³oœci 
Choæ trzydzieœci lat minê³o, to jest czasu szmat

stworzyæ grupê taneczn¹ osób doros³ych. 
Znów byliœmy jak rodzina, jak za dawnych lat.

Mariola Kopka

Joanna Mirecka (To³czyk)

Zapraszamy wszystkich doros³ych, którzy chc¹ na nowo 

spotkaæ siê z przygod¹ i tañcem ludowym 

na organizowane zajêcia taneczne.

Chêtnych prosimy o kontakt do 28 kwietnia 2017r., 

telefonicznie pod nr 24 2762179 lub osobiœcie 

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gozdowie. 

ŒWIÊTO WSZYSTKICH PAÑ

Tradycyjnie z okazji Dnia Kobiet 8-go marca w sali 
Publicznego Gimnazjum w Gozdowie odby³o siê uroczyste 
spotkanie zorganizowane przez prezesa ZRKiOR Kazimierza 

Kêdzierskiego we wspó³pracy z Wójtem Gminy Dariuszem 
Kalkowskim.

Jako pierwszy g³os zabra³ p.Kêdzierski:
„Witam wszystkie piêknie ubrane, umalowane, 

uczesane i wystrojone panie-przewodnicz¹ce KGW oraz 
ich cz³onkinie.”
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specjalnie dla pañ, m.in. „Bo ja siê bojê utyæ” (Zula 
Pogorzelska), „Hallelujah” (Leonard Cohen).

Po koncercie pan Wójt wraz z Panem Kêdzierskim 
wrêczyli paniom kwiaty. By³y wzruszenia i uœmiechy.

Œwiêto kobiet to idealna okazja, aby z³o¿yæ ¿yczenia i 
podarowaæ kwiaty, ale te¿ dobry moment na refleksjê. 
¯yczenia z³o¿y³ równie¿ Starosta Sierpecki, przekazuj¹c 
bukiet kwiatów na rêce najd³u¿ej dzia³aj¹cej pani w KGW, p. 
Jadwidze Rycharskiej. Przy kawie i cieœcie mi³o p³yn¹³ czas, a 
wspólne rozmowy zdawa³y siê nie mieæ koñca.

Podobny charakter mia³o kolejne spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet zorganizowane przez Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w Gozdowie. W spotkaniu tym uczestniczyli 
dodatkowo: Józef Bieñkowski i Teresa Liszewska z 
Rejonowego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 

Po mi³ych s³owach skierowanych do pañ, pan Kêdzierski 
Skarbnik Gminy - Bogumi³a Bogdañska oraz Boles³aw 

przywita³ pozosta³ych goœci: Starostê Sierpeckiego-Jana 
Banaszkiewicz.

Laskowskiego, Wójta Gminy-Dariusza Kalkowskiego, 
W imieniu panów spotkanie rozpocz¹³ i s³owo wyg³osi³ 

Sekretarza Gminy-Jacka Piekarskiego, Przewodnicz¹cego 
pan Boles³aw Bieñkowski, który w swoim wyst¹pieniu zwróci³ 

Rady Gminy-Grzegorza Ratkowskiego, dyrektora 
uwagê na rolê kobiet w ¿yciu, wyrazi³ wdziêcznoœæ za ich 

Publicznego Gimnazjum-Krzysztofa JóŸwiaka. Wita³ gor¹co 
troskê i oddanie, ¿yczy³ samych pogodnych i szczêœliwych dni, 

pani¹ Danutê Kobuszewsk¹ oraz pani¹ Ewê Kolankiewicz. 
by zawsze towarzyszy³y paniom uœmiech i ¿yczliwoœæ.

Pierwsze s³owa podziêkowania, ¿yczeñ i pomyœlnoœci 
Biesiadowanie trwa³o a panowie obdarowali panie 

trafi³y do zgromadzonych kobiet:
s³odkoœciami.

„Dziêkujê piêknym paniom za trud w³o¿ony w 
przygotowanie dzisiejszej uroczystoœci. Za pracê, któr¹ 
wykonujecie. ¯yczê wam du¿o zdrowia, pe³no uœmiechu, 
satysfakcji z ¿ycia, z dzia³alnoœci w KGW. Samych 
radosnych chwil, dalszych sukcesów w ¿yciu rodzinnym 
jak i zawodowym.”

Podziêkowania trafi³y równie¿ do: pana Wójta za 
wspieranie dzia³alnoœci KGW, dyrektora Publicznego 
Gimnazjum za udostêpnienie sali na zorganizowanie 
uroczystoœci.

Po przemówieniu g³os zabra³ Wójt Gminy Dariusz 
Kalkowski, witaj¹c wszystkich goœci i sk³adaj¹c ¿yczenia 
wszystkim kobietom, w szczególnoœci p. Wójt ¿yczy³ samych 
zdrowych, pogodnych i szczêœliwych dni w ¿yciu.

Niespodziank¹, by³ wystêp Patrycji Malinowskiej, która 
zaprezentowa³a sk³adankê utworów zadedykowan¹ Anna Betkowska

TURNIEJ PI£KI SIATKOWEJ 
O PUCHAR WÓJTA GMINY 

GOZDOWO

W sobotê 11 marca br., w hali sportowej Publicznego 
Gimnazjum odby³ siê Turniej Pi³ki Siatkowej z okazji 
Dnia Kobiet o Puchar Wójta Gminy Gozdowo.

Do rywalizacji zg³osi³o siê 10 dru¿yn: OSP Kowalewo 

Podborne, OSP Gozdowo, OSP Lelice, OSP Kolczyn, OSP 
Cetlin, So³ectwo Gozdowo, Rada Gminy Gozdowo, 
Absolwenci Gimnazjum, Urz¹d Gminy, M³odzie¿owa 
Orkiestra Dêta OSP Gozdowo.

Sêdziami podczas turnieju byli: pan Stanis³aw 
Urbanowicz, pan Piotr Lemanowicz i pan Pawe³ Wierzbicki. 
Zawodnicy mieli zapewnion¹ wodê oraz ciep³y poczêstunek.

W pierwszym etapie wszystkie dru¿yny zosta³y podzielone 
na 3 grupy. Po rozgrywkach wy³onione zosta³y 4 najlepsze 
zespo³y, które po losowaniu rozgrywa³y mecze fina³owe.

W przerwie pomiêdzy rozgrywkami Pan Wójt z³o¿y³ 
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III miejsce – OSP Cetlin
IV miejsce - M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP Gozdowo
Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali: Kamil 

Witkowski z reprezentacji Absolwentów Gimnazjum, 
Mateusz Karolkowski z reprezentacji OSP Lelice i Bartosz 
Jankowski z reprezentacji OSP Cetlin.

Reprezentacja M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP 
Gozdowo wrêczy³a Panu Wójtowi koszulkê z numerem 1, w 
podziêkowaniu za organizacjê zawodów i promocjê sportu na 
terenie naszej gminy.

Pan Wójt pogratulowa³ laureatom i zaprosi³ wszystkie 
dru¿yny do udzia³u w kolejnych sportowych zmaganiach. Ju¿ 
25 marca w hali sportowej Publicznego Gimnazjum odbêdzie ¿yczenia wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet. ¯yczy³ 
siê Turniej Tenisa Sto³owego So³ectw.zdrowia, szczêœcia, wszelkiej pomyœlnoœci, aby ka¿dy dzieñ 

przynosi³ same szczêœliwe chwile i uœmiech. Zapowiedzia³ 
niespodziankê i na salê przy piosence „Za zdrowie Pañ” 
wjecha³ tort, którym poczêstowane zosta³y Panie i 
zgromadzeni.

Meczom, szczególnie fina³owym, towarzyszy³y zaciêta 
rywalizacja i olbrzymie emocje. Dru¿yny pokaza³y dobr¹ 
siatkówkê, popisywa³y siê gr¹ blokiem i obron¹ w polu. 
Zawodnicy przy dopingu licznie zgromadzonej publicznoœci 
walczyli do ostatniej pi³ki. 

Wrêczenia pucharów, medali i dyplomów dokona³ Wójt 
Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski, który podziêkowa³ 
wszystkim siatkarzom za uczestnictwo i niesamowit¹ grê w 
duchu „fair play”.

Czo³owe miejsca wywalczy³y zespo³y:
I miejsce – Absolwenci Gimnazjum

Maria PytelewskaII miejsce – OSP Lelice

Mariola Kopka: Od listopada 2012 roku prowadzi ROZMOWA Z CHOREOGRAFEM 
Pani Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej. Czy ZESPO£U PIEŒNI I TAÑCA ZIEMI 
mo¿e Pani powiedzieæ, jak dosz³o do tego, ¿e podjê³a 

GOZDOWSKIEJ siê Pani tego nie³atwego zadania?
Jolanta Gutowska: To prawda, do Gozdowa zawita³am - PANI¥ JOLANT¥ GUTOWSK¥
ponad cztery lata temu, sk³adaj¹c panu Wójtowi propozycjê 
stworzenia takiego zespo³u. Pamiêtam, ¿e Wójt wtedy 
uœmiechn¹³ siê i powiedzia³, ¿e rozwa¿y propozycjê, bo sam 
mia³ ju¿ wczeœniej takie plany, a jest to o tyle wa¿ne, ¿e kiedyœ 
ju¿  zespó³ ludowy tu istnia³ i warto by³oby kontynuowaæ tê 
tradycjê. Nied³ugo czeka³am – tu Wójt dzia³a natychmiast. 
Wiedzia³am te¿, ¿e skoro uda³o siê w innych gminach, na 
pewno uda siê w Gozdowie, gdy¿ tu dzieci maj¹ wszystko, a 
pojêcie kultury w tej gminie nie jest pustym s³owem. Nie 
ukrywam jednak, ¿e pocz¹tki nie by³y ³atwe.

Mariola Kopka: Czy mog³aby Pani powiedzieæ coœ o 
swojej pracy zawodowej.  Jak zosta³a Pani 
choreografem, z jakich swoich sukcesów jest Pani 
najbardziej dumna?
Jolanta Gutowska: Pozornie odpowiedŸ jest bardzo prosta – 
tysi¹ce godzin æwiczeñ, tworzenia uk³adów, przedstawienie 
dyplomowe i to wszystko - dyplom jest w rêku, ale to wcale nie 
koniec, to dopiero pocz¹tek drogi. S³owo choreograf ma 
zupe³nie inne znaczenie w du¿ych miejskich zespo³ach, gdzie 
choreograf rzeczywiœcie zajmuje siê wy³¹cznie choreografi¹, 
czyli tworzeniem uk³adów tanecznych. Wspomagaj¹ go 
akompaniatorzy, instruktorzy tañca, garderobiane i ca³y sztab 
ludzi. 

W wiejskich zespo³ach to choreograf musi pracowaæ za 
sztab ludzi, ale za to od pocz¹tku do koñca wed³ug w³asnej 
wizji kszta³tuje wizerunek artystyczny zespo³u. Oczywiœcie 
wyzwañ jest znacznie wiêcej. Ka¿dego roku trzeba 

Pani Jolanta Gutowska (fot. zbiór prywatny)Pani Jolanta Gutowska (fot. zbiór prywatny)
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zorganizowaæ muzykê – znaleŸæ twórców, kapele, studio 
nagraniowe. Stron¹ finansow¹ zajmuj¹ siê instytucje, ale ca³a 
logistyka to tak¿e moja sprawa. Nie jest to takie ³atwe, bo nie 
ka¿da instytucja widzi potrzebê zakupu nowych utworów, a 
przecie¿ z tym zwi¹zana jest równie¿ jakoœæ wystêpów. Gdy 
dzieci i m³odzie¿ æwicz¹ kolejny rok, bazuj¹c na tym samym 
materiale muzycznym, zwyczajnie siê nudz¹, a i dla mnie nie 
jest komfortowe tworzenie nowej choreografii opartej na tej 
samej muzyce. Takich wyzwañ jest oczywiœcie wiêcej, np. 
brak kapeli. P³yta CD nie zast¹pi muzyki granej na ¿ywo, nie 
wspominam ju¿ o tym, ¿e czasem w najwa¿niejszym 
momencie potrafi siê zaci¹æ i choæ przygotowujê moich 
tancerzy tak¿e i na takie niespodzianki, to stres jednak 
pozostaje. Co wiêcej, wiele szanuj¹cych siê instytucji i 
znanych festiwali wymaga udzia³u kapeli. Inne problemy to 

zespo³u by³ zdecydowanie wiêkszy. Dzieci uczy³y siê brak kostiumów, które kosztuj¹ bardzo du¿o i nie da siê w 
podstawowych kroków, koordynacji niezbêdnej do rozwoju jednej chwili wyposa¿yæ w nie wszystkich tancerzy.
techniki tanecznej, wreszcie uk³adów choreograficznych.Dlaczego wiêc jednak wiejskie zespo³y, choæ mia³am 
W obecnej chwili zostali tancerze, którzy kochaj¹ ludowoœæ i propozycje uczestnictwa w du¿ych projektach? Ju¿ na 
œwietnie siê w niej odnajduj¹. Widzê ich zaanga¿owanie i pocz¹tku mojej choreograficznej drogi wiedzia³am, ¿e chcê 
rozwój. Wiêkszoœæ jest tak zdyscyplinowana, ¿e nawet pracowaæ wy³¹cznie w œrodowisku wiejskim, gdzie kultura 
najwiêksze przeciwnoœci nie s¹ w stanie przeszkodziæ im w ludowa jest wci¹¿ jeszcze ¿ywa i autentyczna. 90% moich 
uczestnictwie w zajêciach. Staramy siê pracowaæ jak tancerzy pochodzi z ubogich œrodowisk wiejskich, wiêc wiem 
najlepiej, ale ocenê efektów naszej pracy pozostawiam doskonale, jak¹ radoœæ czerpi¹ z zajêæ, obserwujê, jak 
pañstwu.wspaniale to póŸniej procentuje sukcesem scenicznym. Co 

prawda sytuacja w Gozdowie wygl¹da zupe³nie inaczej, gdy¿ 
Mariola Kopka: W przeci¹gu tych prawie 5 lat uda³o siê tu dzieci mog¹ liczyæ na wsparcie w³adz samorz¹dowych, a 
Pani stworzyæ grupê taneczn¹, która uœwietnia nasze poza tym szacunek dla wartoœci, jakie niesie kultura ludowa 
lokalne uroczystoœci i wystêpuje na ró¿nych jest w tym œrodowisku doskonale wyczuwalny.
przegl¹dach. Proszê opowiedzieæ o dzia³alnoœci 

Z jakich sukcesów jestem dumna? Hmm... to bardzo obecnego zespo³u, jego wystêpach i sukcesach. 
wa¿ne pytanie, a ja zaskoczê pañstwa odpowiedzi¹. Jolanta Gutowska: Zasadniczym sukcesem Gozdowa by³o 
Wywo³anie radoœci i satysfakcji w oczach dzieci, które czêsto to, ¿e uda³o siê zespó³ reaktywowaæ, ¿e m³odzie¿ poznaje to, 
nie maj¹ równego startu ze swoimi rówieœnikami z du¿ych co najpiêkniejsze w polskiej kulturze i tradycji. Myœlê, ¿e 
oœrodków. Staram siê im pokazaæ, ¿e absolutnie w niczym tancerze maj¹ œwiadomoœæ swojej misji i gdy jesteœmy na 
nie s¹ gorsze, wrêcz przeciwnie, potrafi¹ staæ siê jednymi z scenie, zespó³ daje z siebie wszystko. Wspominam np. piêkne 
najlepszych. Jest te¿ coœ w tym œrodowisku, czego nie da siê koncerty w Ciechocinku, czy na festiwalu w Zakrzewiu. 
opisaæ s³owami. Pamiêtam tancerza, który martwi¹c siê o Publicznoœæ by³a naszymi tancerzami zachwycona. Nasz 
mnie, odda³ mi swój, jak s¹dzê, jedyny posi³ek.  Nigdy tego zespó³ wci¹¿ siê uczy, przede wszystkim odpowiedzialnoœci 
nie zapomnê. Oczywiœcie s¹ te¿ wymierne sukcesy moich zwi¹zanej z udzia³em w koncertach i festiwalach. Niestety, nie 
zespo³ów: czo³owe miejsca w krajowych i zagranicznych zawsze mogê liczyæ na pe³en sk³ad, choæ wci¹¿ powtarzam, ¿e 
konkursach w Polsce, we W³oszech, w Bu³garii, Serbii, zespó³, jak rodzina - powinien byæ zawsze razem. Si³a zespo³u 
Chorwacji,  spektakularne wystêpy dla Papie¿a Benedykta ludowego nie opiera siê na gwiazdach, ale rozk³ada siê po 
XVI, czy publicznie wyra¿ane w mediach uznanie dla moich równo na ka¿dym tancerzu. W sytuacji, gdy choreografia jest 
choreografii przez wybitnych ludzi kultury np. Ignacego opracowana na konkretn¹ iloœæ par, a choæby jedna osoba siê 
Gogolewskiego. Podkreœlam jednak wci¹¿, ¿e moje sukcesy nie pojawi, ca³y uk³ad sceniczny wali siê jak piramida z kart. W 
s¹ owocem pracy ca³ego zespo³u. du¿ych zespo³ach bez trudu mo¿na wstawiæ zastêpstwa, u nas 

ka¿dy tancerz jest tak samo wa¿ny i tak naprawdê 
Mariola Kopka: Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi niezast¹piony, a jego obecnoœæ ma bezpoœredni wp³yw na 
Gozdowskiej dzia³a³ w latach 80 tych. Czy obecny wizerunek sceniczny.
zespó³ nawi¹zuje do historii tamtych lat i zosta³ 
reaktywowany, aby kontynuowaæ dzia³alnoœæ Mariola Kopka: Prowadzi pani kilka zespo³ów 
poprzedniego? Czy mog³aby Pani przybli¿yæ jego ludowych, wiêc proszê powiedzieæ, jak ocenia Pani 
historiê? wspó³pracê z lokalnym samorz¹dem.
Jolanta Gutowska: W œrodowisku wiejskim taniec ludowy Jolanta Gutowska: Jak ju¿ wczeœniej wspomnia³am, mam 
przekazywany by³ z pokolenia na pokolenie. Coroczne wra¿enie, ¿e w tej gminie dzieci maj¹ wszystko. Dostrzegam 
œwiêto plonów nie oby³oby siê bez tañców i zabawy z ogromn¹ ró¿nicê w podejœciu w³adz samorz¹dowych. Przede 
udzia³em okolicznej m³odzie¿y. W Gozdowie równie¿ takie wszystkim zrozumienie dla faktu, ze kultura ludowa to 
zespo³y do¿ynkowe tañczy³y, kierowa³a nim m.in. p. element naszej to¿samoœci, ¿e nie da siê wychowaæ m³odych 
Krystyna Urban. W 1982 roku powsta³ zespó³ pod ludzi w oderwaniu od korzeni, od tego, co kszta³towa³o nas 
kierownictwem p. Marii Nakielskiej, który dzia³a³ przez kilka przez ca³e pokolenia. Poza tym widzê, ¿e potrzeby dzieci s¹ tu 
lat i nosi³ nazwê Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej. na pierwszym planie i traktowane bardzo serio. Stworzyæ i co 
G³ównym celem za³o¿enia grupy tañca ludowego by³a wa¿ne utrzymaæ zespó³ ludowy w gminie to piêkne, ale i 
w³aœnie kontynuacja dzia³alnoœci tego zespo³u. Sk³ad nowego bardzo trudne wyzwanie dla w³adz samorz¹dowych, czasami 

Pani J. Gutowska z Wójtem Gminy D.Kalkowskim 
i Zespo³em Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej
Pani J. Gutowska z Wójtem Gminy D.Kalkowskim 
i Zespo³em Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej
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Mariola Kopka: W obecnych czasach zainteresowaæ 
m³odych ludzi tañcem ludowym to nie lada wyzwanie. 
Jak udaje siê Pani przyci¹gn¹æ dzieci i m³odzie¿ do 
zespo³u? Jakie ma pani plany na dalszy rozwój 
zespo³u i perspektywy na przysz³oœæ?
Jolanta Gutowska: Przede wszystkim zasada – nic na si³ê. 
Muzyka ludowa jest specyficzna, niekiedy trudna w odbiorze 
dla wspó³czesnej m³odzie¿y. Staram siê, by w zespole znalaz³y 
siê osoby z silnym charakterem, lubi¹ce wyzwania, lubi¹ce 
³amaæ utarte schematy, iœæ pod pr¹d. Jeœli komuœ nie 
wystarcza papka kulturowa serwowana przez wspó³czesne 
media, jeœli szuka w³asnej drogi, to du¿a szansa, ¿e odnajdzie 
siê w naszym zespole. Nie mam gotowej recepty na 
przyci¹gniêcie dzieci do kultury ludowej, ka¿dego staram siê 
traktowaæ indywidualnie, pokazujê, ¿e mog¹ spróbowaæ 

przecie¿ nie potrafi¹ poradziæ sobie z tym powiaty czy du¿e 
czegoœ zupe³nie innego. Du¿o rozmawiam z tancerzami, bo 

miasta. Chcê podkreœliæ, ¿e nigdy nie spotka³am siê z 
tak w³aœciwie jestem tylko jedn¹ z nich. Staram siê pokazaæ 

jak¹kolwiek odmow¹, gdy w grê wchodzi³o dobro naszego 
im, ¿e wykonuj¹ dobr¹ robotê, ¿e to oni s¹ najwa¿niejsi. 

zespo³u. Na szczêœcie, oprócz wsparcia Pana Wójta Dariusza 
W Gozdowie marzy mi siê du¿o wiêkszy zespó³, g³ównie 

Kalkowskiego, otrzymujemy tak¿e realn¹ pomoc od wielu 
dlatego, ¿e tylko wtedy scena naprawdê ¿yje. Taniec ludowy 

ludzi, którzy potrafi¹ doceniæ znaczenie zespo³u dla lokalnej 
to nie popisy kilku par. Kiedyœ tañczy³ po prostu ka¿dy, to by³o 

spo³ecznoœci. Nie mo¿na w tym miejscu nie wspomnieæ o 
wspólne œwiêtowanie, wspólna radoœæ, Marzê, by tancerzy na 

Kierowniku Gminnej Biblioteki p. Honoracie Wójcik, która 
scenie by³o wiêcej ni¿ ludzi na widowni, a mo¿e nawet wiêcej, 

zespo³owi odda³a ca³e serce i która wspiera nas nieustannie. 
by by³a tylko scena, by nie by³o widzów, tylko jeden wielki 

Na ka¿dym kroku odczuwam te¿ wsparcie i zaanga¿owanie 
taneczny korowód. Dlatego tak zale¿y mi, by zaczêli tañczyæ 

rodziców. Tak w³aœnie to powinno wygl¹daæ, gdy¿ zespo³y 
te¿ doroœli, a mamy w Gozdowie wielu wspania³ych tancerzy, 

ludowe s¹ pere³kami naszych ma³ych ojczyzn. 
którzy na ludowoœci wyroœli, maj¹ j¹ w sercu. 

W niektórych, prowadzonych przeze mnie zespo³ach, czêsto 
brakuje funduszy na koncerty, wyjazdy. Niejednokrotnie ca³e 

Mariola Kopka: Dziêkujê za rozmowê. ¯yczê, aby 
lata bazujemy na tym samym materiale muzycznym. W 

uda³o siê Pani zrealizowaæ wszystkie plany i marzenia 
Gminie Gozdowo takie problemy po prostu nie istniej¹. Tu 

sceniczne, odnosz¹c wspania³e sukcesy. Myœlê, ¿e 
dzieci zawsze s¹ traktowane priorytetowo. Tak naprawdê 

mieszkañcy naszej gminy s¹ bardzo dumni, ¿e dzia³a moja opinia jest tu najmniej wa¿na, gdy¿ rodzice z pewnoœci¹ 
w Gozdowie tak piêkny zespó³ ludowy. odczuwaj¹ to na ka¿dym kroku.

STYPENDIA NAUKOWE 
WÓJTA GMINY GOZDOWO

10 marca 2017r. w naszym gimnazjum mia³a miejsce 
niezwykle wa¿na i mi³a uroczystoœæ – wrêczenie 
stypendiów Wójta Gminy Gozdowo najlepszym 
uczniom szko³y, którzy wytrwale pracuj¹c wspiêli siê 
na wy¿yny i osi¹gnêli œredni¹ ocen z przedmiotów 
obowi¹zkowych 5,0 i wy¿ej.

To œwiêto nauki odby³o siê o godz. 10.00 w Oddziale 
Zamiejscowym w Lelicach a o godz. 12.00 w hali 

W dalszej czêœci g³os zabra³ fundator stypendium – Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie. Na 
Wójt p. D. Kalkowski. Zaznaczy³, i¿ inicjatywa ta okaza³a siê wstêpie odby³o siê wprowadzenie sztandaru szko³y oraz 
s³uszna, motywuje do rozwijania zdolnoœci oraz jest zachêt¹ odœpiewanie hymnu pañstwowego.
do nauki dla innych uczniów. Zapewne zdobywanie wiedzy Nastêpnie dyrektor gimnazjum Krzysztof JóŸwiak powita³ 
pomo¿e w przysz³oœci m³odym ludziom osi¹gaæ ¿yciowe wszystkich zebranych na, jak to okreœli³, wrêczeniu naszych 
kariery. W tym momencie nast¹pi³o wrêczenie stypendium szkolnych Oskarów, w szczególnoœci zaœ: Wójta Gminy 
nastêpuj¹cym uczniom:Gozdowo Dariusza Kalkowskiego, Przewodnicz¹cego Rady 
- Gapiñska Weronika kl.IIIa œr.ocen 5,33Gminy Grzegorza Ratkowskiego, rodziców wyró¿nionych 
- Czachorowska Marta kl.IIIb œr.ocen 5,27gimnazjalistów, obecnych nauczycieli, uczniów oraz 
- Rêdzikowska Natalia kl.Ia œr.ocen 5,14bohaterów uroczystoœci – stypendystów z kl. I, II i III. Pan 
- Ezman Weronika kl.IIb œr.ocen 5,05dyrektor podkreœli³, i¿ do tej pory ufundowano 515 
- Jastrzêbski Robert kl.Ic œr.ocen 5,00stypendiów za ³¹czn¹ kwotê 164 800 z³.
- Kopka Tomasz kl.Ia œr.ocen 5,00Patrz¹c z perspektywy lat, jest to du¿a kwota, która pomaga³a 
- Ochociñska Magdalena kl.IIc œr. ocen 5,00i pomaga prymusom gimnazjalnym w rozwijaniu talentu, 
- Popis Agata kl. IIIa œr. ocen 5,00pasji i zainteresowañ.
- Skrobiszewska Weronika kl.IIIa œr.ocen 5,00

Koncert noworoczny w GozdowieKoncert noworoczny w Gozdowie
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OŒWIATA

- Smoleñska Karolina kl.IIa œr. ocen 5,00
W³odarz naszej gminy z³o¿y³ gratulacje i podziêkowanie 

dla nauczycieli, nagrodzonych uczniów i ich rodziców.
W imieniu uhonorowanych delegacja stypendystów wrêczy³a 
p. Wójtowi i p. Przewodnicz¹cemu Rady Gminy kwiaty jako 
wyraz wdziêcznoœci za docenienie ich wk³adu pracy w naukê.

Ostatnim akcentem gimnazjalnego œwiêta by³ krótki mini 
koncert w wykonaniu uczennic z kl.I i II.
Wyprowadzenie sztandaru zakoñczy³o uroczystoœæ a 
nagrodzeni, ich rodzice oraz goœcie z fundatorem nagród na 
czele zaproszeni zostali do pami¹tkowego zdjêcia oraz na 
poczêstunek – tradycyjn¹ herbatkê i ciasteczko.

Aurelia Kurach

TURNIEJ WIEDZY PO¯ARNICZEJ

Dnia 06.03.2017r. w Publicznym Gimnazjum im. Jana 
Paw³a II w Gozdowie odby³ siê etap gminny Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej pod has³em „M³odzie¿ 
zapobiega po¿arom”.
Uczestnikami turnieju byli zwyciêzcy wy³onieni podczas 
eliminacji szkolnych - 13 uczniów ze:
?Szko³y Podstawowej w Ostrowach: Gabriela 

Lewandowska, Krystian Krawczyñski, Sebastian 
Nagiewicz.

?Szko³y Podstawowej w Lelicach: Kuba Mirecki, Maciej 
Kie³basa, Patrycja G³odkowska

?Szko³y Podstawowej w Gozdowie: Anna Kaczorowska, 
Alicja Ludwicka, Nadia Rychliñska. Ma³gorzata Garkowska.

Reprezentantami gimnazjum byli nastêpuj¹cy uczniowie: Na pocz¹tku spotkania pan Wójt przywita³ wszystkich 
Dawid Mirecki, Natalia Feder, Maja Chmielewska, Agata bardzo serdecznie i ¿yczy³ powodzenia. Nastêpnie zabra³ g³os 
Popis. obecny prezes ZOSP RP A. Smoleñski.
W komisji zasiad³y nastêpuj¹ce osoby: Po uroczystym rozpoczêciu pan kapitan Wojciech Witkowski 
- przewodnicz¹cy - kpt. Wojciech Witkowski - przedstawiciel wyjaœni³, w jaki sposób bêd¹ przebiega³y eliminacje. Po 
Komendy Powiatowej PSP w Sierpcu wyjaœnieniu wszystkich spraw organizacyjnych uczniowie 
- prezes zarz¹du Gminnego ZOSP RP w Gozdowie - dh przyst¹pili do czêœci pisemnej – testu sk³adaj¹cego siê z 40 
Andrzej Smoleñski pytañ. 
- druh Jan Bednarski Po zakoñczeniu czêœci pisemnej komisja rozpoczê³a 
- m³. kpt. Marta Kêpczyñska sprawdzanie testów. Nad prawid³owoœci¹ pracy komisji 
oraz Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski - sponsor czuwa³ prezes pan A. Smoleñski oraz druh pan J. Bednarski.
nagród rzeczowych dla uczniów  oraz opiekunów. M³odzie¿ w tym czasie mia³a przerwê na konsumpcjê, w celu 
Obecni byli równie¿ opiekunowie z ka¿dej ze szkó³: nabrania si³ do kolejnego etapu. Poczêstunek zarówno dla 
- ze Szko³y Podstawowej w Gozdowie pani Anna Jemio³a m³odzie¿y, jak i osób doros³ych zapewni³ Dyrektor 
- ze Szko³y Podstawowej w Ostrowach pani Ewa Gimnazjum Krzysztof JóŸwiak.
Szmytkowska Komisja wy³oni³a osoby, które uzyska³y najwiêksz¹ iloœæ 
- ze Szko³y Podstawowej w Lelicach pani Mariola Wasio³ek punktów w czêœci pisemnej i zakwalifikowa³y siê do czêœci 
- z Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie pani ustnej:

I grupa - SZKO£Y PODSTAWOWE - Maciej Kie³basa, 
Lewandowska Gabriela, Kuba Mirecki, Alicja Ludwicka. 
II grupa - GIMNAZJUM - Dawid Mirecki, Natalia Feder, Maja 
Chmielewska.
Nastêpnie kpt. W. Witkowski przyst¹pi³ do rozpoczêcia czêœci 
ustnej, podczas której ka¿dy uczeñ mia³ do wylosowania 
zestaw sk³adaj¹cy siê z piêciu pytañ, z których nale¿a³o 
wybraæ 3. Za ka¿d¹ prawid³ow¹ odpowiedŸ uczeñ otrzymywa³ 
od 0-3 punktów. W sumie w czêœci ustnej mo¿na by³o dostaæ 
9 punktów. Po czêœci ustnej komisja przyst¹pi³a do zliczania 
wszystkich punktów.
W kategorii - szko³y podstawowe wy³oniono zwyciêzców:
I miejsce zdoby³ Maciej Kie³basa 
II miejsce - Kuba Mirecki
III miejsce - Gabriela Lewandowska
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W kategorii - gimnazjum: pracê otrzymali oni d³ygopisy marki Parker.
I miejsce - Natalia Feder Po wrêczeniu nagród pan Wójt podziêkowa³ wszystkim 

obecnym za uczestnictwo, szeroki zakres wiedzy w dziedzinie II miejsce - Dawid Mirecki
po¿arnictwa i ¿yczy³ dalszych sukcesów. Pan Dyrektor III miejsce - Maja Chmielewska
równie¿ podziêkowa³ wszystkim za obecnoœæ, ¿yczy³ 
powodzenia w nastêpnym etapie i zaprosi³ do pami¹tkowego Nastêpnie pan Wójt Dariusz Kalkowski – wspólnie z panem 
zdjêcia. Turniej powiatowy odbêdzie siê w dniu 31 marca, A. Smoleñskim uroczyœcie wrêczyli dyplomy i nagrody 
reprezentowaæ nasz¹ gminê bêd¹ zdobywcy pierwszych rzeczowe. Zwyciêzcy trzech pierwszych miejsc otrzymali 
miejsc, tj. Maciej Kie³basa i Natalia Feder. Bêdziemy trzymaæ piêkne ksi¹¿ki - encyklopedie, s³owniki a tak¿e dyplomy. 
kciuki.Zdobywcy kolejnych miejsc równie¿ otrzymali cenne nagrody 

Ma³gorzata Garkowskaksi¹¿kowe. Pan Wójt nie zapomnia³ równie¿ o pracy, jak¹ 
w³o¿yli w przygotowanie uczniów opiekunowie. Za ciê¿k¹ 

Jase³ka Bo¿onarodzeniowe „Bóg siê rodzi!”

Czas œwi¹t Bo¿ego Narodzenia to najpiêkniejszy okres w 
ca³ym roku. Oczekuj¹ go z niecierpliwoœci¹ wszyscy, bez 
wzglêdu na wiek. Kiedy magia grudniowych dni ogarnia 
œwiat, trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e wszyscy zaczynaj¹ 
zachowywaæ siê inaczej, na ka¿dym kroku mo¿na  odczuæ 
wzajemn¹ ¿yczliwoœæ, poczuæ, ¿e nie jesteœmy sami. 
W naszej szkole od lat prowadzone s¹ akcje charytatywne, 
podczas których zbierane s¹ s³odycze przeznaczone na 
paczki dla tych, którzy maj¹ trudn¹ sytuacjê ¿yciow¹. Dziêki 
temu uczniowie ucz¹ siê empatii oraz tego, ¿e trzeba sobie 
pomagaæ. 

Ukoronowaniem okresu przygotowañ do œwi¹t s¹ 
zawsze jase³ka, które w niezwyk³y sposób przybli¿aj¹ Pani Ma³gorzata Garkowska. Us³yszeliœmy s³owa, które choæ 
wszystkim tajemnicê Bo¿ego Narodzenia. Tegoroczna powtarzane od lat, s¹ kwintesencj¹ tego, co wydarzy³o siê w 
inscenizacja przygotowana zosta³a przez ksiêdza Paw³a Betlejem. Narodziny Bo¿ej dzieciny przynios³y œwiatu pokój, 
Kowalskiego oraz Pana S³awomira Sza³kuckiego, a a ludziom szansê na odnowê ¿ycia.
aktorami, którzy wcielili siê w role biblijnych postaci, byli Cieszy³ nas fakt, ¿e w tych niezwyk³ych chwilach byli z 
uczniowie klasy IIIB. Dekoracjê przedstawienia przygotowa³a nami: Pan Dariusz Kalkowski-Wójt Gminy Gozdowo, ksi¹dz 

kanonik Stanis³aw Opolski, przedstawiciele Rady Rodziców 
oraz emerytowani pracownicy naszej szko³y. Wszyscy razem 
uczestniczyliœmy w œwi¹tecznym kolêdowaniu i choæ 
wspomaga³ nas chór szkolny, ka¿dy uczestnik spotkania mia³ 
szansê na to, aby œpiewaæ kolêdy i dziêki temu jeszcze bardziej 
odczuæ klimat œwi¹t. 

Jak ka¿e tradycja, w tym czasie nale¿y obdarowywaæ 
goœci prezentami. Wszyscy zaproszeni goœcie oraz 
nauczyciele otrzymali przepiêkne stroiki przygotowane przez 
cz³onków Samorz¹du Szkolnego pod kierunkiem Pani 
Justyny Lewickiej. 

Wprowadzeni w cudowny, œwi¹teczny nastrój, uczniowie 
udali siê do domów, a pracownicy szko³y i goœcie na 

tradycyjne spotkanie op³atkowe.
Anna D¹browska

p. Krzysztof JóŸwiak zaprezentowa³ dorobek szko³y za I okres Podsumowanie I pó³rocza 
roku szkolnego - przedstawi³ wyniki pracy, oceny, frekwencjê roku szkolnego 2016/2017
oraz podkreœli³ udzia³ uczniów i ich osi¹gniêcia w licznych 
konkursach.

29 stycznia w szko³ach zakoñczy³ siê pierwszy okres roku Najlepsi uczniowie w I semestrze:
szkolnego 2016/2017. To dobry moment na 1. Gapiñska Weronika – kl. IIIA - 5, 33
podsumowanie wydarzeñ, które mia³y miejsce w okresie 2. Czachorowska Marta – kl. IIIB - 5, 27
wrzesieñ-styczeñ. Gimnazjaliœci zdobyli now¹ wiedzê i 3. Rêdzikowska Natalia – kl. IA - 5, 14
umiejêtnoœci. Wielu z nich mo¿e pochwaliæ siê wysokimi 4. Ezman Weronika – kl. IIB - 5,05
wynikami w nauce. 5. Skrobiszewska Weronika – kl. IIIA - 5,00
W czwartek 9.02.2017r. odby³y siê zebrania z rodzicami. 6. Jastrzêbski Robert – kl. IC - 5,00
Pierwsza czêœæ spotkania mia³a miejsce w hali Publicznego 7. Kopka Tomasz – kl. IA – 5,00
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie. Dyrektor szko³y - 8. Ochociñska Magdalena – kl. IIIC - 5,00
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Garkowskiej. Nastêpnie wys³uchaliœmy zespo³u wokalno – 
instrumentalnego, wystêpu chóru szkolnego oraz solistki 
Natalii Rêdzikowskiej pracuj¹cych pod opiek¹ p. S³awomira 
Sza³kuckiego.
Na zakoñczenie swoje umiejêtnoœci zaprezentowali 
uczniowie, którzy w ramach zajêæ pozalekcyjnych ucz¹ siê 
tañca towarzyskiego.
Wystawki prac uczniów Publicznego Gimnazjum w Gozdowie 
oraz rysunki Weroniki Ezman – uczennicy klasy IIB, 
przygotowa³y p. Ma³gorzata Jagodziñska oraz p. Ma³gorzata 
Garkowska.
Na zakoñczenie nie sposób nie wspomnieæ, i¿ na sukcesy 
uczniów sk³adaj¹ siê: ich w³asna, sumienna praca, gorliwoœæ i 
pomoc nauczycieli oraz nadzór rodziców. Przy takim 
zaanga¿owaniu osi¹ga siê wyniki.

9. Popis Agata – kl. IIIA - 5,00 Pan Dyrektor skierowa³ wyrazy podziêkowania do 
10. Smoleñska Karolina – kl. IIA – 5,00 wszystkich, którzy wspierali nasz¹ szko³ê: Wójta Gminy 

Uczniowie naszego Gimnazjum brali udzia³ w wielu Gozdowo – p. Dariusza Kalkowskiego, Rady Gminy 
konkursach, najwa¿niejsze z nich, to przedmiotowe konkursy Gozdowo, Rodziców, sponsorów. Pan Dyrektor podziêkowa³ 
kuratoryjne. za zaanga¿owanie w pracê nauczycielom oraz pracownikom 
Finalistki konkursu Mazowieckiego Kuratora Oœwiaty z administracji i obs³ugi Publicznego Gimnazjum w Gozdowie.
jêzyka polskiego: Gapiñska Weronika – klasa IIIA; Przed nami drugi semestr. ¯yczymy wszystkim jeszcze 
Czachorowska Marta – klasa IIIB lepszych wyników w nauce, ciekawych pomys³ów oraz 
Uczniowie, którzy zakwalifikowali siê do etapu rejonowego mnóstwa sukcesów. Mamy nadziejê, ¿e bilans stanie siê 
przedmiotowych konkursów kuratoryjnych : motywacj¹ do lepszej pracy dla ca³ej braci szkolnej.
Jêzyk polski – Marta Czachorowska kl. 3B, Weronika Krzysztof JóŸwiak, Aneta Soja- Khadrouf
Gapiñska kl. 3A
Matematyka –Weronika Skrobiszewska kl. 3A, Weronika 
Gapiñska kl. 3A
Wiedza o spo³eczeñstwie - Monika K³osowska kl. 3B
Historia – Marta Czachorowska kl. 3B
Wojewódzki konkurs „Trzy Matki Jana Paw³a II – Emilia 
Wojty³a, Ojczyzna i Matka Boska”: Weronika Skrobiszewska 
kl. 3A, Agata Popis kl. 3A, Weronika Parzêcka kl. 3A, 
Natalia Godlewska kl.3B.
Kolejnym punktem spotkania by³o przedstawienie programu 
patriotycznego z uroczystoœci 11 listopada 2016r. w 
Bonis³awiu, który przygotowali uczniowie naszej szko³y z 
Oddzia³u w Lelicach pod przewodnictwem p. Agnieszki 
Olszewskiej i p. S³awomira Sza³kuckiego.
Pokaz tañca nowoczesnego zaprezentowa³y uczestnikom 
spotkania cheerleaderki pod kierunkiem p. Ma³gorzaty 

Akcja „Adoptuj pieska”

S¹ ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia nios¹ 
pomoc, anga¿uj¹ siê w pracê na rzecz innych, dzia³aj¹c w 
ró¿nych obszarach ¿ycia spo³ecznego. Mo¿na ich spotkaæ 
miêdzy innymi w schroniskach dla zwierz¹t. To 
wolontariusze.

Warto wiedzieæ, czym jest wolontariat. Wolontariat 
jednym kojarzy siê z towarzyszeniem chorym czy 
niepe³nosprawnym, dla innych wolontariat to zbiórki 
pieniêdzy i ¿ywnoœci dla potrzebuj¹cych ludzi, a tak¿e 
porzuconych zwierz¹t w schroniskach i przytuliskach. Ka¿dy bezdomnych zwierz¹tkach, pieskach, czêsto porzucanych 
buduje swoje skojarzenia dotycz¹ce wolontariatu na bazie przez w³aœcicieli, gdy stan¹ siê niepotrzebne. 
w³asnych doœwiadczeñ. Takich w³aœnie kud³atych przyjació³ odwiedziliœmy w 

M³odzie¿owa Rada Gminy Gozdowo pod opiek¹ przytulisku, znajduj¹cym siê na terenie GZGK w Gozdowie 1 
koordynatorek: p. M. Jagodziñskiej i p. K. Chlebowskiej, grudnia 2016 roku. Nie poszliœmy z go³ymi rêkoma. 
wraz ze spo³ecznoœci¹ uczniowsk¹ Publicznego Gimnazjum M³odzie¿owa Rada Gminy Gozdowo wraz z Samorz¹dem 
w Gozdowie czynnie w³¹cza siê w dzia³ania na rzecz Uczniowskim Publicznego Gimnazjum w Gozdowie 
potrzebuj¹cych. Bierzemy udzia³, pomagaj¹c w zbiórce zorganizowa³y akcjê zbiórki ¿ywnoœci pt.: „Adoptuj pieska”, 
¿ywnoœci dla BG¯, ale nie zapominamy równie¿ o w ramach której zebraliœmy ponad 100 kg karmy dla psów. 
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Dary te przekazaliœmy na rêce kierownika GZGK w trafiaj¹ do domu z takiego w³aœnie miejsca, potrafi¹ 
Gozdowie, pana Krzysztofa Paw³owskiego. Mo¿e dziêki tym odwdziêczyæ siê ogromnym przywi¹zaniem i oddaniem do 
psim przysmakom chocia¿ troszkê umilimy pobyt koñca ¿ycia.
czworonogów w przytulisku. Zachêcamy wiêc wszystkich, którzy myœl¹ o kupnie psa, do 

M³odzie¿, która odwiedzi³a pieski, by³a bardzo poruszona odwiedzenia naszego gminnego przytuliska, mo¿e w³aœnie tu 
losem zwierz¹t patrz¹cych prosz¹cym wzrokiem o zabranie czeka na nich ten najwierniejszy przyjaciel cz³owieka.

Ma³gorzata Jagodziñskaich z tego miejsca przymusowego pobytu. Pieski, które 

Champions”. Ka¿dy sportowiec wie, co oznaczaj¹ s³owa tej Plebiscyt 
piosenki. Nie tylko motywuj¹ do dalszej pracy, ale s¹ „Sportowiec Ziemi Sierpeckiej 2016”
powodem do dumy – sportowej. Dumy trenera ze swoich 
sportowych podopiecznych. Dumy m³odych sportowców z 

10 lutego 2017r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu trenera oraz wspólnej siatkarskiej drogi. 
odby³a siê uroczysta gala podsumowuj¹ca osi¹gniêcia 
najlepszych sportowców i dru¿yn w powiecie sierpeckim. 
Wœród nominowanych do nagrody Szkolna Dru¿yna Roku w 
Plebiscycie „Sportowiec Ziemi Sierpeckiej 2016” znalaz³a 
siê dru¿yna z Gminy Gozdowo. Jest ni¹ szkolny zespó³ pi³ki 
siatkowej ch³opców z Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Paw³a w Gozdowie. Warto zaznaczyæ, ¿e w tej kategorii do 
nagrody nominowano a¿ siedem dru¿yn. Podobnie jak w 
poprzednim roku naszym sportowcom uda³o siê stan¹æ na 
podium. 
Tegoroczne trzecie miejsce i br¹zowe medale to wyj¹tkowe 
wyró¿nienie, podkreœlaj¹ce wielomiesiêczn¹ pracê, wysi³ek 
oraz trud w³o¿ony w sportowy sukces. Do naszych osi¹gniêæ 
nale¿y tak¿e wygrany Fina³ Powiatowy i Rejonowy w 2016 r. 
To otworzy³o nam drogê do awansu na szczebel wojewódzki. 
St¹d nasza obecnoœæ w Finale Wojewódzkim Mazowieckich Sk³ad dru¿yny: Borowski Dariusz, Chmielewski Mateusz, 
Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej w Wyszkowie. Tam rywalizowa³o Kurach Tomasz, Szemborski Jakub, Gutowski Filip, Mirecki 
ze sob¹ osiem najlepszych dru¿yn Mazowsza. Wywalczone Dawid, Szczepañski Kamil, Jankowski Bart³omiej, 
siódme miejsce utwierdzi³o nas w przekonaniu, ¿e warto Jankowski Damian, Mañkowski Pawe³, Ochociñski Micha³, 
podejmowaæ sportowe wyzwania i nie nale¿y siê baæ Mirecki Przemys³aw, Puszcz Jakub, Wajszczak Pawe³. 
rywalizacji sportowej. Opiekun: Piotr Lemanowicz 
Na koniec uroczystej gali wybrzmia³o „We Are the Piotr Lemanowicz

Zuchy i harcerze w s³u¿bie drugiemu 
cz³owiekowi…

Ju¿ tradycyjnie (bo po raz trzeci) zuchy i harcerze 
przygotowali Jase³ka dla wyj¹tkowych goœci. Do tej pory 
spotykaliœmy siê w naszej szkole na Wigiliê z osobami o 
ró¿nym stopniu niepe³nosprawnoœci, ale w tym roku 
mieliœmy przyjemnoœæ i zaszczyt wyst¹piæ nie tylko przed 
„naszymi” podopiecznymi, ale tak¿e przed zaproszonymi 
przez GOPS osobami samotnymi z gminy Gozdowo. To 
niezwyk³e spotkanie mia³o miejsce w sobotê 17 grudnia w 

INEZ w Lelicach. Zuchy i harcerze z towarzyszeniem chóru 
szkolnego zaprezentowa³y Jase³ka, a proboszcz parafii 
Bonis³aw ks. Kan Franciszek Kuæ oraz Wójt Gminy Gozdowo 
Dariusz Kalkowski z³o¿yli ¿yczenia zebranym. Nastêpnie pan 
Wójt wraz z pracownikami GOPS-u obdarowali zebranych 
przygotowanymi prezentami a harcerze i zuchy 
w³asnorêcznie wykonanymi kartkami œwi¹tecznymi.  
Przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia jest dobry czas na 
realizacjê przez harcerzy s³u¿by drugiemu cz³owiekowi - wszak 
przyrzekaliœmy "nieœæ pomoc bliŸnim ". W ramach tej s³u¿by 
21 grudnia odwiedziliœmy PALIUM - Oœrodek Opieki 
D³ugoterminowej w Kolczynie, gdzie wraz z pani¹ dyrektor 
Lidi¹ Malinowsk¹, Wójtem gminy Gozdowo Dariuszem 
Kalkowskim oraz przedstawicielami M³odzie¿owej Rady 
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Gminy Gozdowo z³o¿yliœmy pensjonariuszom Oœrodka swojego czasu, uwagi, odrobiny radoœci wystêpem czy 
œwi¹teczne ¿yczenia. Przedstawiliœmy tak¿e przygotowane wspólnym odœpiewaniem kolêd. Byæ mo¿e m³odzi ludzie 
przez zuchy i harcerzy Jase³ka oraz podzieliliœmy siê z jeszcze nie doceniaj¹ tego, ale Rodzice naszych zuchów i 
pracownikami i mieszkañcami oœrodka Betlejemskim harcerzy mog¹ byæ z nich dumni – z ich wra¿liwoœci oraz  
Œwiat³em Pokoju. Wspólnie spêdzony czas by³ niezwykle zaanga¿owania w pomoc starszym i s³abszym.
cennym doœwiadczeniem - uœwiadomi³ nam, harcerzom, jak 
wielk¹ radoœæ sprawia danie drugiemu cz³owiekowi "siebie" - Iwona Giera, Iwona Paw³owska

Podsumowanie dzia³alnoœci szko³y 
w I pó³roczu roku szkolnego 2016/2017

W szkole koniec stycznia to czas spotkañ noworocznych oraz 
zakoñczenie I pó³rocza nauki. W tym roku zabawa 
choinkowa dla dzieci po³¹czona z niezwyk³ym „Bajkowym 
Balem” odby³a siê 28 stycznia. Na spotkanie przybyli goœcie: 
p. D. Kalkowski – Wójt Gminy Gozdowo, przewodnicz¹ca 
Rady Rodziców p. Katarzyna Rêdzikowska, Rada 
Pedagogiczna i pracownicy szko³y oraz dzieci wraz z 
rodzicami. W baœniowy nastrój wprowadzili wszystkich 
zgromadzonych Wró¿ka, Król Bu³eczka z królewn¹ 
Mandarynk¹ oraz Szewczykiem Dratewk¹, w których wcielili 
siê nauczyciele i pracownicy szko³y. Swoje talenty wokalne, 
muzyczne i taneczne zaprezentowali uczniowie naszej szko³y. 
By³a to te¿ doskona³a okazja do podsumowania dzia³añ 

swoj¹ wiedzê na temat bezpieczeñstwa i udzielania 
poczynionych w szkole w ci¹gu minionego roku. 

pierwszej pomocy przedmedycznej, mogli spróbowaæ 
Do naszej placówki uczêszcza obecnie 240 uczniów, 

swoich si³, æwicz¹c udzielanie pierwszej pomocy na 
którzy ucz¹ siê w 11 oddzia³ach. Bezpieczeñstwo uczniów 

fantomach oraz je¿d¿¹c na rowerze po torze przeszkód. 
jest dla nas spraw¹ priorytetow¹, dlatego dok³adamy 

Dodam, ¿e akcja odby³a siê pod patronatem Marsza³ka 
wszelkich starañ, aby wyeliminowaæ sytuacje trudne oraz 

Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.
podnieœæ œwiadomoœæ naszych uczniów w ró¿nych 

Kolejny nasz priorytet to dba³oœæ o wysoki poziom 
dziedzinach dotycz¹cych bezpieczeñstwa. W zwi¹zku z 

nauczania i doposa¿enie szko³y w sprzêt oraz pomoce 
tym na terenie szko³y realizujemy dodatkowe programy 

dydaktyczne. W minionym roku 2016 zakupiliœmy 4 
zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo dzieci. W tym roku 

komputery stacjonarne, drukarkê, tablicê interaktywn¹ i 
szkolnym przyst¹piliœmy do konkursu „Bezpieczna szko³a 

projektor, a w 2017 kolejne 2 komputery. Dziêki temu, 
– bezpieczny uczeñ” i czynimy wszelkie starania, aby 

wszystkie klasy s¹ wyposa¿one w stacjonarne komputery, 
otrzymaæ certyfikat „bezpiecznej szko³y”. Nasza szko³a 

co unowoczeœni³o warsztat pracy dydaktycznej 
zosta³a w³¹czona w kampaniê spo³eczn¹ „Jesteœ 

nauczycieli, a jednoczeœnie bardzo u³atwia pracê i 
widoczny, jesteœ bezpieczny”. Na spotkanie w Gozdowie 

systematyczne prowadzenie dziennika elektronicznego. 
przybyli przedstawiciele instytucji wspó³organizuj¹cych i 

Rodzice na bie¿¹co mog¹ monitorowaæ wyniki edukacyjne 
wspieraj¹cych tê kampaniê spo³eczn¹: przedstawiciele 

swoich dzieci. Dodatkowo zakupiliœmy mapy œcienne 
Powiatowej Komendy Policji i Stra¿y w Sierpcu, WORD w 

Polski dla klas I-III, radioodtwarzacz, zamontowaliœmy 
P³ocku, przedstawiciele Urzêdu Gminy z panem Wójtem 

rolety i ¿aluzje w klasach, w których by³a taka potrzeba. 
na czele oraz Tomasz Kominek – Dyrektor Delegatury w 

Zakupiliœmy i zamontowaliœmy szyny do monta¿u siatki, 
P³ocku Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa 

aby uczniowie w sali gimnastycznej mogli æwiczyæ grê w 
Mazowieckiego w Warszawie. W trakcie spotkania 

siatkówkê, a dziêki p. wójtowi mamy stó³ do tenisa 
uczniowie otrzymali elementy odblaskowe. Poszerzyli 

sto³owego. W dwóch klasach wymieniliœmy blaty na 
³aweczkach, w tym roku wymienimy nastêpne.

Nasza placówka systematycznie prowadzi selektywn¹ 
zbiórkê odpadów i przystêpuje do konkursów, których 
celem jest wyrobienie nawyku selektywnego gromadzenia 
odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz zaanga¿owanie 
dzieci, m³odzie¿y, personelu szkó³ oraz rodziców w 
segregowanie odpadów poprzez zbiórkê makulatury, 
tworzyw sztucznych i baterii. Dziêki zaanga¿owaniu ca³ej 
spo³ecznoœci szkolnej, a szczególnie rodziców uda³o nam 
siê zaj¹æ I miejsce w V Powiatowym Konkursie 
Ekologicznym pn. „Chroñmy œrodowisko odzyskuj¹c 
surowce wtórne” w kategorii zu¿yte baterie, III miejsce w 
kategorii makulatura i III miejsce w kategorii tworzywa 
sztuczne. W nagrodê otrzymaliœmy tablicê interaktywn¹, 
laptop i projektor, które stanowi¹ wyposa¿enie klas. Dla 
uczniów wyró¿niaj¹cych siê w zbiórce odpadów Wójt 
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p³ywania adresowany do uczniów klas I-III. Realizatorem 
projektu by³ Klub P³ywacki „Shark” w Sierpcu. Dziêki 
zapewnionemu przez Wójta Gminy Gozdowo darmowemu 
dowozowi, stanowi¹cego wk³ad w³asny gminy w 
projekcie,15-osobowa grupa uczniów klas III mog³a 
rozpocz¹æ naukê p³ywania na sierpeckim basenie. Na 
zakoñczenie zajêæ 10 grudnia 2016 r. w p³ywalni w Sierpcu 
odby³y siê zawody, w których uczestniczyli uczniowie z 
ca³ego powiatu sierpeckiego - oko³o 200 osób. Uczniowie 
naszej szko³y, jako nieliczni, pop³ynêli bez sprzêtu 
wspomagaj¹cego. 

Gmina Gozdowo przyst¹pi³a równie¿ do projektu pn. 
„Sierpecka Ponadgminna Œwietlica Œrodowiskowa”. 
Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie. W ramach tego projektu w naszej szkole 
odbywaj¹ siê dodatkowe zajêcia z jêzyka angielskiego, j. 

Gminy ufundowa³ nagrody w postaci sprzêtu niemieckiego i matematyki, mo¿na te¿ skorzystaæ z porad 
elektronicznego (radiomagnetofonów, tabletów) i psychologa, logopedy czy doradcy zawodowego. Zajêcia 
pluszaków. odbywaj¹ siê w ka¿dy wtorek w godzinach 13.35–17.35. 

Kolejny konkurs ekologiczny, w którym wziêli udzia³ Projekt realizowany bêdzie do 31 grudnia 2018 roku. 
uczniowie naszej szko³y to gminny konkurs pod nazw¹ 
EKO – ozdoba œwi¹teczna. Otrzymali oni nagrody w 
postaci lunety, materaca ze œpiworem oraz tabletu. W 
kategorii najlepsza placówka nasza szko³a zajê³a I miejsce, 
w nagrodê otrzymaliœmy tablicê interaktywn¹
agrody zosta³y zakupione w ramach otrzymanej przez 

Gminê Gozdowo dotacji w wysokoœci 8.640,00 z³. z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nasza szko³a w ramach kampanii odpadowej „¯YJ 
EKO, œmiecenie odpada” organizowanej przez 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w P³ocku i 
Samorz¹d Województwa Mazowieckiego przyst¹pi³a do 
konkursu „Spalanie odpadów i wypalanie traw zagra¿a 
œrodowisku i ludziom” oraz „Szko³a dla poprawy jakoœci 

Od 5 paŸdziernika w naszej szkole dzia³a Szkó³ka powietrza”. W akcjê w³¹czona zosta³a ca³a spo³ecznoœæ 
pi³karska. Trener Wis³y P³ock trenuje naszych uczniów dwa szkolna, Urz¹d Gminy, Gminny Zak³ad Gospodarki 
razy w tygodniu. Zajêcia odbywaj¹ siê w poniedzia³ek i Komunalnej, Oœrodek Zdrowia oraz M³odzie¿owa Rada 
pi¹tek w godz. 15.30–17.00 dla uczniów klas III i IV oraz w Gminy. Nasze dzia³ania zosta³y uwieñczone sukcesem, 
godz. 17.00–18.30 dla uczniów klas V-VI. Uczestnicy poniewa¿ znaleŸliœmy siê w gronie trzech laureatów i 
szkó³ki pi³karskiej musieli zakupiæ dla siebie jedynie pi³ki otrzymaliœmy edukacyjne plansze przyrodnicze.
no¿ne, bo dziêki Wójtowi Gminy Gozdowo zajêcia s¹ W ubieg³ym roku nasza placówka w³¹czy³a siê w akcjê 
bezp³atne.ekologiczn¹ „Eko - szko³a”, dziêki zbiórce u¿ywanych 

Równie¿ od paŸdziernika prowadzone s¹ dodatkowe telefonów pozyskaliœmy pomoce dydaktyczne do jêzyka 
zajêcia z tañca nowoczesnego, odbywaj¹ siê one w ka¿dy angielskiego oraz drobny sprzêt sportowy.
wtorek i pi¹tek w godz. 16.30-18.00, dodam, ¿e koszt zajêæ Uczniowie Szko³y Podstawowej w Gozdowie od 29 
pokrywa równie¿ pan Wójt. Przypomnê tak¿e o sta³ych wrzeœnia do 10 grudnia 2016 r. uczestniczyli w projekcie 
zajêciach pozalekcyjnych dla naszych uczniów, tj. taniec „Umiem p³ywaæ”. By³ to projekt powszechnej nauki 
ludowy, nauka gry na instrumentach w M³odzie¿owej 
Orkiestrze Dêtej czy aikido.

Dodam równie¿, ¿e od 1 lutego rozpoczynamy 
wspó³pracê ze Stowarzyszeniem Amur, w naszej szkole 
bêdzie dzia³aæ ko³o wêdkarskie. 

Rozpoczêliœmy przygodê z oszczêdzaniem i wspó³pracê 
z bankiem PKO BP. W naszej szkole zaczê³a dzia³aæ SKO, 
uczniowie za³o¿yli ksi¹¿eczki i zaczêli oszczêdzaæ.

Od lipca 2014 roku odbywaj¹ siê zajêcia i spotkania dla 
dzieci i m³odzie¿y o ró¿nym stopniu niepe³nosprawnoœci z 
terenu gminy Gozdowo. Te niezwyk³e spotkania odbywaj¹ 
siê cyklicznie w ci¹gu ca³ego roku, a dniem szczególnym 
jest Wigilia. Ju¿ tradycyjnie (bo po raz trzeci) zuchy i 
harcerze przygotowali Jase³ka dla wyj¹tkowych goœci. Do 
tej pory spotykaliœmy siê w naszej szkole, ale w tym roku 
mieliœmy przyjemnoœæ i zaszczyt wyst¹piæ nie tylko przed 
„naszymi” podopiecznymi, ale tak¿e przed zaproszonymi 

. Wszystkie 
n
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przez GOPS osobami samotnymi z gminy Gozdowo. czasie ferii zimowych oraz nagrody na szkolne konkursy. 
21 grudnia rozpoczêliœmy równie¿ wspó³pracê z PALIUM - W³aœnie ze œrodków Rady Rodziców zakupiono nagrody 
Oœrodkiem Opieki D³ugoterminowej w Kolczynie. ksi¹¿kowe dla uczniów promowanych z wyró¿nieniem na 
Odwiedziliœmy pensjonariuszy Oœrodka i z³o¿yliœmy zakoñczenie roku oraz odznaki wzorowego ucznia na 
œwi¹teczne ¿yczenia. Przedstawiliœmy przygotowane zakoñczenie I pó³rocza.  Wielkim Waszym sukcesem by³o 
przez zuchy i harcerzy Jase³ka oraz podzieliliœmy siê z przygotowanie i wystawienie sztuki Królewna Œnie¿ka – za 
pracownikami i mieszkañcami oœrodka Betlejemskim co jeszcze raz dziêkujê. Drodzy rodzice - dzia³ania 
Œwiat³em Pokoju. prowadzone na terenie szko³y maj¹ na celu pog³êbienie 

Dzia³ania prowadzone na terenie szko³y oraz relacji zarówno rodziców z dzieæmi, jaki i rodziców z 
realizacja wszystkich programów, planów, konkursów nauczycielami. Wasza ¿yczliwoœæ, zrozumienie, chêæ 
odbywa siê z udzia³em ca³ej spo³ecznoœci szkolnej i dzia³ania, pomagaj¹ realizowaæ te szczytne cele, za co 
œ rodow i ska  l oka lnego .  Dz i êk i  og romnemu serdecznie dziêkujê i proszê o dalsz¹ owocn¹ wspó³pracê. 
zaanga¿owaniu nauczycieli i uczniów, wspó³pracy Wszystkie dzia³ania podjête w naszej szkole s¹ równie¿ 
rodziców oraz instytucji wspieraj¹cych dzia³alnoœæ szko³y, wynikiem bardzo dobrej wspó³pracy, ogromnej ¿yczliwoœci 
mo¿emy realizowaæ postawione sobie cele. i zrozumienia ze strony Organu Prowadz¹cego, za co tak¿e 
Drodzy Rodzice, podjêcie przez nas wielu dzia³añ nie sk³adam wielkie podziêkowanie p. Dariuszowi 
by³oby mo¿liwe, gdyby nie  wasza dobra wola i chêæ Kalkowskiemu - Wójtowi Gminy Gozdowo. 
wspó³pracy. To dziêki pañstwa zaanga¿owaniu kolejny raz Na zakoñczenie mojego podsumowania pozostaje mi 
podjêliœmy wyzwania, które uwieñczone zosta³y ¿yczyæ sobie i Pañstwu na ten ca³y rok si³y w pokonywaniu 
sukcesem. Wymieniæ nale¿y tu: III Festyn Rodzinny, IV codziennych trudnoœci, radoœci z wiêkszych i tych 
Rodzinny Wieczór Andrzejkowy, Choinkê noworoczn¹ mniejszych sukcesów, a tak¿e podejmowania wy³¹cznie 
po³¹czon¹ z ufundowaniem paczek dla dzieci. Dziêki tym samych trafnych decyzji. 

Dyrektor Szko³yakcjom dofinansowujecie pañstwo wyjazdy uczniów w 
Lidia Malinowska

 

Ciekawie i bezpiecznie spêdzamy ferie

Ferie zimowe to czas wolny od nauki i od szko³y, czas 
odpoczynku i regeneracji si³ naszych uczniów. Przed ich 
rozpoczêciem wielokrotnie poruszany by³ w klasach temat 
bezpieczeñstwa podczas zabaw na œniegu i rozs¹dnego 
zagospodarowania czasu wolnego. Ale wiedz¹c, ¿e „powiedz 
mi - a zapomnê, pozwól dzia³aæ – a zapamiêtam” 
postanowiliœmy zacz¹æ te ferie „dobrym przyk³adem”. 
Dlatego organizacje dzia³aj¹ce na terenie  Szko³y 
Podstawowej w Gozdowie, czyli 9 Gromada Zuchowa, 14 
Dru¿yna Harcerska oraz Szkolny Ma³y Wolontariat 
zorganizowa³y w dniach 13-15 lutego 3-dniowy biwak 
profilaktyczno-edukacyjny pod has³em „Ciekawie i 
bezpiecznie spêdzamy ferie”. Wziê³o w nim udzia³ 33 
uczniów z klas I –VI bêd¹cych zuchami i harcerzami. 
Celem naszego biwaku by³o ukazanie dzieciom, w jaki sposób 

grup¹ dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej z terenu naszej 
bezpiecznie i zdrowo mo¿na spêdziæ czas wolny. Oprócz tego 

gminy wyjechali do kina do P³ocka na film „Sing”, który, 
realizowaliœmy tak¿e dzia³ania profilaktyczno-edukacyjne 

dziêki swojej prostej formie, trafi³ do naszych 
skierowane na kszta³cenie umiejêtnoœci rozwi¹zywania 

niepe³nosprawnych przyjació³, a dziêki m¹drym i 
konfliktów, przeciwdzia³ania przemocy czy promowania 

ponadczasowym treœciom oraz wspania³ej muzyce spodoba³ 
zdrowego stylu ¿ycia. Chcieliœmy tak¿e nauczyæ uczestników 

siê tak¿e pozosta³ym uczestnikom wyjazdu. Tego dnia 
biwaku w³aœciwych reakcji w sytuacjach zagro¿enia i 

uczestnicy biwaku wziêli jeszcze udzia³ w treningu pi³ki no¿nej 
przypomnieæ im, gdzie mo¿na szukaæ ratunku, gdy ju¿ 

przeprowadzonym przez trenera - pana Emila Pniewskiego 
staniemy siê ofiarami przemocy fizycznej lub psychicznej. 

oraz w spotkaniu z aspirantem Markiem Zdzieb³owskim – 
W czasie pierwszego dnia biwaku uczestnicy wspólnie z dzielnicowym z Posterunku Policji w Gozdowie. Biwakowy 

wieczór spêdziliœmy na wspólnych grach i zabawach 
integracyjnych.
Nastêpnego dnia odby³y siê warsztaty prowadzone przez 
pielêgniarkê szkoln¹ promuj¹ce zdrowy styl ¿ycia, wyjazd na 
basen i na krêgle, spotkanie ze stra¿akiem po³¹czone z 
konkursem plastycznym oraz zajêcia taneczne. Wieczorem 
odby³o siê tradycyjne harcerskie œwieczkowisko poœwiêcone 
zbli¿aj¹cemu siê Dniu Myœli Braterskiej, które w pamiêci wielu 
uczestników biwaku zostanie jako dzieñ, w którym z³o¿yli 
Przyrzeczenie Harcerskie i Obietnicê Zuchow¹. 
Trzeciego dnia odby³y siê warsztaty z pedagogiem szkolnym 
oraz najbardziej wyczekiwane zajêcia – œcianka 
wspinaczkowa. By³y one mo¿liwe dziêki zaanga¿owaniu 
nauczycieli wychowania fizycznego – pana Krzysztofa 
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w Gozdowie, która sfinansowa³a wstêp do krêgielni; Wójta 
Gminy Gozdowo, który nieodp³atnie udostêpni³ autobus 
szkolny na wyjazdy; Komendy Powiatowej Policji i Komendy 
Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Sierpcu, które oddelegowa³y 
swoich przedstawicieli do przeprowadzenia zajêæ z m³odzie¿¹; 
dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gozdowie, który 
udostêpni³ nam halê sportow¹ i umo¿liwi³ zakup obiadów w 
sto³ówce szkolnej; pielêgniarki i pedagoga szkolnego 
prowadz¹cych warsztaty; instruktorki tañca i trenera pi³ki 
no¿nej prowadz¹cych zajêcia z uczestnikami biwaku oraz 
przede wszystkim dyrektora Szko³y Podstawowej w 
Gozdowie, pani Lidii Malinowskiej, która by³a pomys³odawc¹ 
i koordynatorem wielu biwakowych przedsiêwziêæ. To 

Zdziarskiego i pana Piotra Lemanowicza, którzy zgodzili siê 
doœwiadczenie pokaza³o, ¿e wystarczy dobra wola i chêæ, a 

przeprowadziæ te zajêcia i asekurowaæ uczestników. Mi³¹ 
przy niewielkim nak³adzie œrodków mo¿na zorganizowaæ 

niespodziankê sprawi³ nam tak¿e Wójt Gminy Gozdowo, pan 
dzieciom niecodzienne zajêcia i zapewniæ im bezpieczne i 

Dariusz Kalkowski, który na zakoñczenie biwaku odwiedzi³ 
atrakcyjne ferie. 

uczestników ze s³odk¹ niespodziank¹. 
Na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e organizacja tego biwaku 

I. Giera, I. Paw³owska, A. Giêtka
nie by³aby mo¿liwa bez bezinteresownego zaanga¿owania 
wielu osób i instytucji – Rady Rodziców Szko³y Podstawowej 

Choinka noworoczna

27 stycznia 2017r., chocia¿ to by³a sobota, w Szkole 
Podstawowej w Ostrowach panowa³o wielkie poruszenie.
Jak co roku, na zakoñczenie pierwszego semestru odbywa 
siê w naszej szkole „Choinka szkolna”. Wszyscy czekali na 
ten dzieñ z ogromn¹ niecierpliwoœci¹. W tym roku uczniowie 
klas I-VI pod kierunkiem p. Józefy Go³êbiewskiej 
przygotowali jase³ka na weso³o pn. „Weso³a nowina”. Treœæ 
przedstawienia nawi¹zywa³a do tradycyjnych jase³ek, czyli 

by³o koñca. Jak co roku trudno by³o siê rozstaæ.narodzenia Jezusa oraz spisku Heroda. Atutem by³ fakt, ¿e w 
Tydzieñ póŸniej zostaliœmy zaproszeni do remizy OSP w przedstawieniu mogli wzi¹æ udzia³ wszyscy chêtni uczniowie. 
Kurowie, aby zaprezentowaæ siê z przedstawieniem jeszcze Próby odbywa³y siê w radosnej atmosferze stwarzaj¹c 
raz na „Wieczorku dla seniorów” parafii Kurowo. Stroje i dzieciom okazjê do zaprezentowania pe³ni swoich aktorskich 
œwietna gra ma³ych artystów naszej szko³y zrobi³y na mo¿liwoœci. Wype³niona po brzegi sala zgromadzi³a ca³¹ 
wszystkich du¿e wra¿enie. By³ to dla nas ogromny zaszczyt spo³ecznoœæ szkoln¹ oraz wielu goœci. Ka¿dy chcia³ wypaœæ 
wyst¹piæ przed tak szacown¹ publicznoœci¹. jak najlepiej. Inscenizacja okaza³a siê wielk¹ atrakcj¹, 

wywo³uj¹c burzê oklasków. Po przedstawieniu dzieci, 
Józefa Go³êbiewskarodzice, goœcie oraz nauczyciele w³¹czyli siê do wspólnej 

zabawy, któr¹ prowadzi³ DJ p. Piotr Nagiewicz. Tañcom nie 

Dzieñ Babci i Dziadka

W naszej szkole w Ostrowach odby³o siê spotkanie, na które 
przybyli szczególni goœcie. Œwiêtowaliœmy bowiem Dzieñ 
Babci i Dziadka. Czêœæ artystyczn¹ przygotowa³y dzieci z 
oddzia³u przedszkolnego. Dziadkowie mogli zobaczyæ, jak 
piêknie wystêpuj¹ ich wnuczêta.  Przedszkolaki œpiewa³y 
piosenki, tañczy³y i recytowa³y wierszyki. Goœcie byli 
poruszeni. W oczach niektórych, mo¿na by³o dostrzec ³zê 
wzruszenia. Wystêpy dzieci zosta³y nagrodzone gromkimi 
brawami. Kolejn¹ niespodziank¹ dla naszych goœci by³y 
w³asnorêcznie wykonane przez dzieci prezenty. 
Niespodziank¹ dla  wszystkich uczestników by³ wyœmienity 
tort. Na koniec wszyscy rozkoszowali siê pysznymi ciastami 
domowego wypieku. Spotkanie przebieg³o w serdecznej 
atmosferze. A za rok znów siê spotkamy z naszymi mi³ymi Ma³gorzata Joniak

dziadkami.
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krzes³em.Ostatni Dzieñ Karnawa³u
W zawodach i zabawach wziê³y udzia³ wszystkie dzieci, a 

zwyciêzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Radê 
Dzieci z klas m³odszych i z oddzia³u przedszkolnego Rodziców dzia³aj¹c¹ przy Szkole Podstawowej w Ostrowach. 

przebrane w ciekawe kostiumy, przygotowane przez Wybrano króla i królow¹ balu. Zostali nimi Oliwia 
rodziców, w rytmie samby rozpoczê³y zabawê karnawa³ow¹. Stanis³awska i Dominik Sobierajski. Na koniec królowa balu 
¯ywio³owe rytmy poderwa³y wszystkich do tañca. Skoki, obdarowa³a wszystkie dzieci lizakami.   
podskoki, hulanki i radoœæ na buŸkach, to nie wszystko. By³y 
równie¿ ciekawe, wymagaj¹ce skupienia i sprytu konkursy: 
taniec z balonem, taniec na gazecie, taniec ze znikaj¹cym 

Gra¿yna Œwidniak

Dzieñ Babci i Dziadka

Od kilku ju¿ lat zuchy i harcerze we wspó³pracy z ksiêdzem 
proboszczem Franciszkiem Kuciem przygotowuj¹ uroczyste 
spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka w koœciele w 
Bonis³awiu. W tym roku dzieci i m³odzie¿ przedstawi³y krótk¹ 
czêœæ artystyczn¹ zwi¹zan¹ z rol¹ babci i dziadka w rodzinie. 
Zuchy wyrazi³y swoj¹ mi³oœæ i szacunek do dziadków poprzez 
recytacjê wierszy. Harcerze rozweselili zaproszonych goœci 
prezentacj¹ scenek, w których g³ówne role grali dziadkowie i 
wnuki. Ka¿da babcia i dziadek otrzymali od swoich wnuków 
wczeœniej przygotowane kartki z ¿yczeniami. A ksi¹dz 
proboszcz wszystkim parafianom obecnym na mszy umili³ 
czas s³odkim poczêstunkiem. Coroczne spotkanie w gronie 
najbli¿szych jest wspania³¹ lekcj¹ wychowania m³odego 
pokolenia w duchu mi³oœci i szacunku do osób starszych. I. Bogdañska, A. Mañkowska

W. Lewandowska, W. Sych

Dzieñ Myœli Braterskiej

„W przyjaŸni si³a, moc i ¿ar!” – s³owa za³o¿yciela skautingu, 
Roberta Baden-Powella, przyœwieca³y kolejnemu ju¿ 
spotkaniu z okazji Dnia Myœli Braterskiej, które zorganizowali 
harcerze i zuchy ze Szko³y Podstawowej w Lelicach. 
Coroczne obchody, na które zapraszani s¹ wszyscy, którzy 
wspieraj¹ dru¿ynê i gromadê, s¹ wspania³¹ okazj¹ do 
spotkania z przyjació³mi, rozmowê twarz¹ w twarz, na któr¹ 
coraz mniej czasu w dzisiejszym œwiecie. 

Zaproszeni goœcie mogli obejrzeæ przedstawienie, które 
ods³oni³o kolejn¹ kartê z historii harcerstwa w naszej szkole, 
wys³uchaæ i poœpiewaæ znane piosenki harcerskie, a tak¿e 
obejrzeæ prezentacjê multimedialn¹ przedstawiaj¹c¹ 
wszystkie aktywnoœci dru¿yny i gromady od ostatniego Dnia 
Myœli Braterskiej w 2016 roku. Zuchy i harcerze wraz ze 

zaproszonym goœciom: Panu Dariuszowi Kalkowskiemu swoimi opiekunami skorzystali równie¿ z okazji, aby 
Wójtowi Gminy Gozdowo, Panu Grzegorzowi Ratkowskiemu podziêkowaæ za codzienn¹ pomoc, ¿yczliwe s³owo i pamiêæ 
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Przewodnicz¹cemu Rady Gminy, ks. Franciszkowi Kuciowi 
Proboszczowi parafii Bonis³aw, Pani Jadwidze Paradowskiej 
Dyrektor Szko³y Podstawowej w Lelicach, dh Miros³awie 
Dziekañskiej. Szczególne podziêkowania skierowane zosta³y 
w stronê rodziców, których zaanga¿owanie, wsparcie i 
cierpliwoœæ pozwala tak prê¿nie funkcjonowaæ dru¿ynie i 
gromadzie. Jako oznakê wdziêcznoœci, zaproszeni goœcie 
otrzymali niezapominajki, które, mamy nadziejê, bêd¹ 
przypominaæ o tym radosnym wydarzeniu. 

Nale¿y wspomnieæ, ¿e tegoroczne obchody naszego 
œwiêta przypad³y w T³usty Czwartek, dlatego sto³y, przy 
których siedzieli goœcie, ugina³y siê od przyniesionych przez 
rodziców s³odkoœci: p¹czków, faworków, ciast, cukierków i 
owoców. W tak mi³ej i rodzinnej atmosferze pl¹sy, rozmowy i 
œmiechy nie milk³y do samego wieczora…. 

A. Mañkowska, I. Bogdañska
W. Sych, W. Lewandowska

„To, co £ódŸ oferuje najlepszego…” – 
wycieczka zuchów i harcerzy 

z Lelic

Bycie zuchem i harcerzem to nie tylko obowi¹zki, ale i 
przyjemnoœci. I tak, w czasie ferii dzieci i m³odzie¿ z Lelic wraz 
ze swoimi opiekunami wziêli udzia³ w wycieczce do £odzi, 
gdzie czeka³o na nich mnóstwo atrakcji. Pierwszym 
przystankiem by³ Park im. Szarych Szeregów, gdzie 
z³o¿yliœmy znicze pod pomnikiem Martyrologii Dzieci (tzw. 
Pêkniête Serce). Upamiêtnia on tragiczne losy dzieci-
wiêŸniów pobliskiego by³ego obozu dla polskich dzieci i 

Dla wielu punktem kulminacyjnym wycieczki by³a wizyta m³odzie¿y, a napisane na nim s³owa „Niech przeka¿e 
w Aquaparku Fala, z którego uroku korzystaliœmy ponad dwie przysz³ym pokoleniom nasze wspólne wo³anie: Nigdy 
godziny. Po zjedzeniu kolacji, zmêczeni ale zadowoleni, wiêcej wojny, Nigdy wiêcej obozów”  na d³ugo zostanie w 
ruszyliœmy w drogê do domu…naszej pamiêci. Nasz¹ przygodê kontynuowaliœmy w 

Nale¿y wspomnieæ, ¿e tê wspania³¹ podró¿ uda³o nam siê Centralnym Muzeum W³ókiennictwa, gdzie mogliœmy wzi¹æ 
prze¿yæ równie¿ dziêki wsparciu naszych przyjació³, gdy¿ udzia³ w warsztatach w³ókienniczych i stworzyæ w³asne, 
czêœæ kosztów wycieczki pokryliœmy z pieni¹¿ków zebranych oryginalne torby.
dla zuchów i harcerzy podczas charytatywnego koncertu Bêd¹c w £odzi, nie mo¿na nie udaæ siê z wizyt¹ do Misia 
kolêd i pastora³ek zorganizowanego przez ks. Proboszcza Uszatka do Muzeum Animacji Se-ma-for. Zwiedzanie 
Franciszka Kucia i zespó³ Emmanuel. Dziêkujemy! muzeum zaczêliœmy od historii, czyli dowiedzieliœmy siê, jak 

kiedyœ powstawa³y postaci z bajek i ile pracy trzeba by³o 
I. Bogdañska, A. Mañkowska, W. Sychw³o¿yæ, by stworzyæ tak niesamowite scenografie. Na koniec 

czeka³ na nas seans w niewielkiej sali filmowej. 

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu

Bezpieczeñstwo ucznia by³o i jest jednym z fundamentalnych 
zadañ ka¿dej placówki oœwiatowej. W naszej szkole 
podejmuje siê szereg dzia³añ, które s³u¿¹ poprawie 
bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y w ró¿nych aspektach 
¿ycia. W celu podwy¿szenia poziomu wiedzy uczniów o 
zagro¿eniach czyhaj¹cych w cyberprzestrzeni, w grudniu 
przyst¹piliœmy do konkursu plastycznego i zdobyliœmy 
certyfikat SZKO£A STRA¯NIKÓW SIECI 2016. W lutym po  
raz kolejny w³¹czyliœmy siê w  ogólnopolskie obchody Dnia 
Bezpiecznego Internetu realizowane pod has³em „Lepszy 
internet zale¿y od ciebie”. Na szkolnym korytarzu zosta³y 
wywieszone plakaty promuj¹ce akcjê, jak równie¿ zasady 
bezpiecznego korzystania z internetu i informacje, gdzie przekazywali informacje o niebezpieczeñstwach w sieci. 
uzyskaæ pomoc w razie niebezpieczeñstwa. W Najm³odsi poprzez inscenizacjê wiersza ostrzegli przed 
przygotowanie szkolnego apelu zaanga¿owa³y siê wszystkie uzale¿nieniem od komputera. Uczniowie klasy drugiej i 
klasy. Uczniowie, w zale¿noœci od wieku, w ró¿ny sposób trzeciej piosenk¹ przestrzegli, ¿eby nie podawaæ swoich 

danych osobowych osobom poznanym w sieci. O wadach i 
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zaletach internetu dowiedzieliœmy siê od uczniów klasy bezpieczny? - spontanicznie odpowiedzia³:
czwartej. Starsi potraktowali temat lekko z humorem, - Mo¿emy byæ dobrzy dla innych. Tak wiêc z ca³¹ pewnoœci¹ 
opowiadaj¹c dowcipy o informatykach i internecie. Apel akcja odnios³a swój cel.
dope³ni³y wywiady przeprowadzone i nagrane przez Uczniowie dowiedzieli siê, w jaki sposób ka¿dy internauta 
najstarszych uczniów na temat niebezpieczeñstw w sieci. mo¿e przyczyniæ siê do tego, ¿e Internet bêdzie miejscem 
Uczniowie w grupach opracowali pytania, które nastêpnie bezpiecznym i pozytywnym. Jestem przekonana, ¿e  bêd¹ z 
zadawali swoim rozmówcom: nauczycielom, pani dyrektor g³ow¹ surfowaæ po zawi³oœciach internetowej pajêczyny.
szko³y oraz przypadkowym osobom spotkanym w sklepie. 

Anna SzynkowskaCa³¹ akcjê piêknie podsumowa³ uczeñ zaledwie drugiej klasy, 
który na pytanie: Co mo¿emy zrobiæ, ¿eby internet by³ 

KLUB DZIECIÊCY „KUBUSIOWY 
RAJ” W LELICACH

Piernikowe oczekiwanie na miko³aja

Po radoœci ducha przyszed³ czas na uciechê dla cia³a, bowiem 
po akademii by³ s³odki poczêstunek dla szanownych 
Seniorów. Gdy uroczystoœæ dobieg³a koñca, mi³o by³o nam 
s³yszeæ wyrazy uznania Babæ i Dziadków, którzy zapewniali, 
¿e z przyjemnoœci¹ wróc¹ do naszego Klubu na tak wspania³e 

W drugim tygodniu grudnia dzieci z naszego Klubu zgodnie z imprezy. Niektórzy przybyli do nas z bardzo daleka, wiêc tym 
przedœwi¹teczn¹ tradycj¹ upiek³y pyszne œwi¹teczne bardziej cieszymy siê z tego, ¿e mówi¹, i¿ warto im by³o 
pierniczki. przyjechaæ. Czas up³ywa³ przyjemnie, w radosnym i 
Z pomoc¹ opiekunek praca z przygotowaniem wypieków rodzinnym nastroju. My zaœ dziêkujemy Dziadkom i Babciom 
sz³a sprawnie i bez trudu. Wszystkim podoba³o siê za to, co dla nas robi¹ oraz ¿yczymy wszystkiego najlepszego, 
wykrawanie œwi¹tecznych kszta³tów – gwiazdek, serduszek, zdrowia, pomyœlnoœci i Bo¿ego B³ogos³awieñstwa.
dzwoneczków.

Bal Karnawa³owy Nastêpnie s³odkie ciasteczka piek³y siê w klubowej kuchni. Po 
Karnawa³ to wspania³a okazja do zabaw dla dzieci, którym pomieszczeniach Klubu zacz¹³ unosiæ siê wspania³y zapach 
ogromn¹ radoœæ sprawia wcielanie siê w postacie bajkowe.pieczonych pierniczków, który wprawi³ wszystkich w 
9 lutego w naszym Klubie odby³ siê BAL KARNAWA£OWY. œwi¹teczny nastrój.
Wszystkie maluchy ju¿ od rana by³y podekscytowane Zapach przyprowadzi³ do nas wspania³ego goœcia - œw. 
czekaj¹c¹ ich zabaw¹. Dzieci za³o¿y³y swoje stroje balowe i Miko³aja. Wszystkie dzieci bardzo prze¿ywa³y to spotkanie. 
zamieni³y siê w królewny, ksiê¿niczki, wró¿ki, biedronki, Na niejednej twarzyczce mo¿na by³o zobaczyæ niepewnoœæ, 
kowbojów, batmanów, piratów oraz wiele innych postaci. obawê, a nawet ³ezki w oczkach. Trwa³o to jednak krótko. 
Rozpoznaæ je by³o trudno.  Wystrój sali wprowadzi³ w radosny Maluszki dzielnie recytowa³y wierszyki, opowiada³y o 
nastrój oraz zachêca³ do weso³ej zabawy. Przebierañcy zabawach w Klubie i oczywiœcie chwali³y siê bardzo, ¿e s¹ 
œwietnie siê bawili, uczestnicz¹c we wspólnych zabawach i grzeczne. Miko³aj wrêczy³ ka¿demu dziecku drobny 
konkursach, a skoczna i rytmiczna muzyka zachêca³a do upominek i musia³ siê po¿egnaæ, poniewa¿ czeka³y na niego 
tañca. Wszystkim tym zabawom towarzyszy³y radoœæ, œmiech jeszcze inne dzieci.

Zdjêcia z Miko³ajem bêd¹ wspania³¹ pami¹tk¹ tego 
spotkania. 

Dzieñ Babci i Dziadka 
Ka¿dy z nas by³ kiedyœ dzieckiem i pamiêta, jak wa¿n¹ rolê w 
¿yciu pe³ni¹ Dziadkowie. Obchodzony 21 stycznia Dzieñ 
Babci i dzieñ póŸniej Dzieñ Dziadka to tylko symboliczne 
œwiêto w kalendarzu Dzieci. Tak naprawdê to ka¿dego dnia w 
roku dziadkowie troszcz¹ siê o swoich wnuków.
Jak co roku w naszym Klubie Dzieñ Babci i Dzieñ Dziadka by³ 
wspania³¹ uroczystoœci¹. Dzieci najpiêkniej jak potrafi³y, 
wyrecytowa³y pe³ne szczerych ¿yczeñ wierszyki i zaœpiewa³y 
dla swoich goœci.
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i spontaniczna aktywnoœæ dzieci, a ca³y okres karnawa³u 
przebieg³ w mi³ej, serdecznej atmosferze. W czasie balu dzieci 
mog³y napiæ siê soku oraz schrupaæ ciasteczka, paluszki czy 
tosty.
Bal dostarczy³ wszystkim wiele radoœci. My, doroœli, patrz¹c 
na zabawê dzieci, mo¿emy uczyæ siê od nich spontanicznoœci 
i radoœci ¿ycia. Nastêpny bal karnawa³owy ju¿ za rok... 

Choinka Noworoczna
28 stycznia spotkaliœmy siê wszyscy z rodzicami, aby 
wspólnie bawiæ siê na uroczystoœci choinkowej. 
Ludzie chcieliby byæ szczêœliwi, ale przecie¿ to nie takie ³atwe. 
Wokó³ siebie widzimy ludzi szczêœliwych i nieszczêœliwych. O 

piosenkê pt. „Co nam przyniesie Nowy Rok”, a czym wiêcej wiedz¹ ci szczêœliwi? Czy istnieje jakiœ ukryty 
uwieñczeniem wystêpu by³ taniec Wiktorii, Gabrysi, Roksanki przepis na szczêœcie? Na to pytanie odpowiedŸ znalaz³y 
oraz Lidzi do piosenki „Hafanana”. Maluchy zosta³y Maluchy z Klubu Dzieciêcego, daj¹c wszystkim 
nagrodzone gromkimi brawami od publicznoœci. zgromadzonym goœciom „Przepis na szczêœcie w Nowym 
Nastêpnie przyszed³ czas  na niespodziewanego goœcia. Roku”. W serwowaniu przepisu naszym ma³ym aktorom 
Miko³aj hojnie nagrodzi³ dzieci za wspania³y wystêp i wzorowe pomóg³ specjalny goœæ Pan Wójt Dariusz Kalkowski 
zachowanie. Spotkaniu towarzyszy³y magiczna atmosfera, zastêpuj¹c Szymka. W sk³ad przepisu wchodz¹: szczypta 
radosna zabawa, œwi¹teczny rodzinny nastrój oraz s³odki wyrozumia³oœci, garœæ lojalnoœci, czu³oœæ, mi³oœæ, przyjaŸñ, 
poczêstunek.dobroæ i uœmiech. Dzieci wraz z Panem Wójtem do du¿ego 

Aneta Chmuragarnka wrzuca³y sk³adniki i mocno miesza³y, a¿ wyros³y 
Kierownik Klubupiêkne „ciasteczka szczêœcia”, którymi obdarowa³y 

wszystkich zebranych goœci. Maluchy zaœpiewa³y piêknie 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE 
W GOZDOWIE

Z cyganami w Nowy Rok!

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. By³ to dla nas ogromny 
zaszczyt, ¿e mogliœmy umiliæ wszystkim  goœciom spêdzony 
tam czas.  Czujemy siê wyró¿nieni i zaszczyceni, gdy¿ na 

6 stycznia 2017 roku po raz pierwszy wziêliœmy udzia³ w pewno by³a to wielka promocja naszej placówki. Mamy 
Charytatywnym Koncercie Noworocznym pod patronatem nadziejê, ¿e pozyskaliœmy sympatiê sierpeckiej widowni. 
Starosty Sierpeckiego Jana Laskowskiego, który odby³ siê w Bardzo dziêkujemy za s³odkie upominki i prosimy o mi³e 
Publicznym Gimnazjum w Gozdowie. Nasze przedszkolaki wspomnienia.
zaprezentowa³y choreografiê do muzyki cygañskiej. Romskie 
klimaty œwietnie wbi³y siê w nastrój koncertu, sk³adanych Choinka
¿yczeñ, karnawa³owej zabawy. Jak zawsze podbi³y serca Hej, hej! Co u Was? U nas choinkowo. Wiadomo, karnawa³! 
wszystkich widzów, o czym œwiadczy³y otrzymane brawa. Choinka Noworoczna ju¿ za nami. By³o naprawdê smerfnie. 
Zwa¿ywszy, ¿e na dworze temperatura spad³a mocno poni¿ej W Nowym Roku chcieliœmy dostarczyæ wszystkim odrobinê 
zera, staraliœmy siê podnieœæ j¹ naszym wystêpem. Idea humoru i dobrej zabawy. A gdzie tego szukaæ? Wiadomo, w 
koncertu przyczyni³a siê do uœwiadomienia dzieciom, ¿e wiosce smerfów. ¯artobliwe dialogi, pouczaj¹ca puenta 
pomagaæ mo¿na zawsze i w ró¿ny sposób. W zwi¹zku z sprawi³y, ¿e bawiliœmy siê wyœmienicie. Uœmiechaliœmy siê na 
powy¿szym jesteœmy zaszczyceni, ¿e mogliœmy wzi¹æ udzia³ w widok smerfów z mopami, Gargamela w czerwonych 
tak szlachetnym przedsiêwziêciu. skarpetach, Smerfetki goni¹cej Klakierka. Nawet Miko³ajki 

im pomaga³y. A to wszystko pod czujnym okiem Papy 
Noworoczne spotkanie samorz¹dowców Smerfa, oczywiœcie. Tyle o przedstawieniu. Teraz taniec. 
03.02.2017 r. nasi „przedszkolni cyganie” ruszyli na swoje Niezwyk³y, prawda? Tak, ch³opaki pokazali klasê. W³aœnie tak 
dalsze tournee. Tym razem na „Noworoczne spotkanie to siê robi. Wiadomo d¿entelmeni…. Jak oni  czarowali nas 
samorz¹dowców powiatu sierpeckiego”, które odby³o siê w tymi pa³eczkami. Nieziemsko….A dziewczyny? Zalotne, 
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to œwiêto naszych kochanych babæ i dziadków. W tym roku 
Dzieñ Babci i Dziadka w naszym przedszkolu obchodziliœmy w 
czterech grupach przedszkolnych . Po krótkim powitaniu i 
z³o¿eniu ¿yczeñ dzieci zaprezentowa³y czêœæ artystyczn¹, 
recytowa³y wiersze, œpiewa³y piosenki oraz prezentowa³y 
swój talent taneczny. Dzieci obdarowa³y swoich goœci 
upominkami. Na twarzach babæ i dziadków malowa³y siê 
wzruszenie i radoœæ. Na zakoñczenie Rada Rodziców 
przygotowa³a w ka¿dej z grup s³odki poczêstunek dla naszych 
najdro¿szych goœci. 

Bal Karnawa³owy

uœmiechniête, pe³ne dzieciêcego wdziêku. Kiedy utworzyli 
pary to pomyœleliœmy sobie - niemo¿liwe, a jednak. Wtedy… 
„choæ raz poczuliœmy siê jak ma³y smerf” A powiedzcie, ¿e 
nie?!

Dzieñ Babci w Przedszkolu
Styczeñ jest miesi¹cem pe³nym ch³odnych, szarych dni. 
Mimo  to w smutnym miesi¹cu s¹ dwa niezwyk³e dni, jedyne 
w swoim rodzaju, kiedy ka¿demu serduszka bij¹ mocniej, jest 

W naszym Przedszkolu  nadszed³ czas na d³ugo wyczekiwany 
przez nasze smyki Bal Karnawa³owy, który zgromadzi³ w 
du¿ej przedszkolnej sali dzieci ze wszystkich grup wiekowych. 
Mali tancerze byli tak piêknie poprzebierani, ¿e trudno by³o 
rozpoznaæ, kto ukrywa siê pod kolorowym karnawa³owym 
strojem.
Wszystkich po³¹czy³a wspania³a zabawa przeplatana 
weso³ymi konkursami.

Agnieszka Olszewska
Dyrektor Przedszkola

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH INFORMUJE I PRZYPOMINA

DEMOGRAFIA Zdarzenia w ewidencji ludnoœci w gminie Gozdowo 

Wed³ug danych ze zbiorów meldunkowych w w I kwartale 2017 roku. 
naszej gminie na dzieñ 31.03.2017 r. zameldowanych na 
pobyt sta³y i czasowy jest 6 064 mieszkañców. 
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W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê Dniem Flagi RP (2 maja) oraz 

Zamyœleniami Rodaków w ho³dzie Janowi Paw³owi II (13 maja) 

Wójt Gminy Gozdowo informuje, i¿ w Urzêdzie Gminy, w pokoju nr 1, 

mieszkañcy mog¹ otrzymaæ flagê pañstwow¹.

Flagi rozdawane bêd¹ do wyczerpania zapasów.
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Ca³ej Rodzinie i Najbli¿szym

szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje

z powodu œmierci

œp. ANNY  ŒMIGIELSKIEJ

pracownika Publicznego Gimnazjum w Gozdowie, oddzia³ Lelice

sk³adaj¹

Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu 

oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy z radnymi i so³tysami

So³tysowi Bombalic  Panu  i Najbli¿szym 
szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje

z powodu œmierci

¯ONY

sk³adaj¹
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu , 

oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo z radnymi i so³tysami

Ryszardowi Tomaszewskiemu

So³tysowi i radnemu  Panu  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

Heronimowi Tyburskiemu

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

z powodu œmierci

MATKI

sk³adaj¹
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu , 

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

S³awomirze Kêsickiej 

SPRAWY OBYWATELSKIE
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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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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. Dziêkujemy za 
przes³anie kolejnych utworów poetyckich. W tym 
numerze publikujemy wiersz 

„Wracajcie s³owiki”, który piêknie 
zapowie nastaj¹c¹ wiosnê.

Wracajcie s³owiki do bezdŸwiêcznych nocy
ogrzejcie nagoœci przemarzniêtych krzewów
ju¿ czas stare gniazda miêkkoœci¹ nut moœciæ
i zwiewne marzenia wtuliæ w ob³ok œpiewu

Przedrzyjcie siê z jutrzni¹ przez mgie³ gêste runo
by potem siê wmieszaæ w srebrzystoœæ ka³u¿y
skrzyd³ami œwie¿oœci z rosami pofrun¹æ
i zaspan¹ ciszê melodi¹ odurzyæ
 
Wracajcie, ju¿ ostre no¿yce jaskó³ek
wyciê³y wam œcie¿ki na jedwabiu nieba
i powiew na harfie traw œwie¿ych gra czule
i rodzi kolory brzemienna nadzieja
 
Rozkwitaj¹ serca - szept ich p³atków prosi
- œpiewajcie w ob³okach wiosennego miru
tkliwe serenady wyœnionej mi³oœci
drzemi¹cej w ramionach zaklêtego rymu

autorstwa Andrzeja 
Kukowskiego 

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. Dzisiaj przepis na 
potrawê, który udostêpni³y nam panie z Ko³a Gospodyñ 
Wiejskich w Reczewie.

MIELONE Z PIEKARNIKA

50 dkg miêsa mielonego
30 dkg pieczarek
1 du¿a marchewka
1 por 
1 jajko
1 cebula
1 z¹bek czosnku
1/2 ma³ej kapusty pekiñskiej
10 dkg ¿ó³tego sera 
bu³ka 
olej
1 szklanka mleka
po 1/2 ³y¿eczki majeranku, vegety, oregano

Wykonanie:
?Bu³kê moczymy w mleku, odciskamy. Pieczarki kroimy i 

dusimy na oleju. Dodajemy do miêsa. Wbijamy jajko. 
Wyrabiamy masê. 

?Warzywa myjemy i obieramy. Marchewkê œcieramy. Cebulê, 
pora i kapustê siekamy, a czosnek przeciskamy przez praskê. 
Ser œcieramy. Mieszamy z mas¹ miêsn¹. 

?Doprawiamy do smaku. Formujemy kotlety. Pieczemy 30 min 
w 200°C w piekarniku.

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 „S³owa Gozdowa”.

Zarz¹d Stowarzyszenia Wêdkarskiego AMUR
zaprasza na

ZAWODY WÊDKARSKIE o PUCHAR WÓJTA GMINY GOZDOWO,
które odbêd¹ siê 6 maja 2017 r. o godz. 6.00 na stawie w Gozdowie. 

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

ZAWODY WÊDKARSKIE z okazji Dnia Dziecka,
które odbêd¹ siê 3 czerwca 2017 r. o godz. 7.00 na stawie w Gozdowie. 

(dla wszystkich dzieci i m³odzie¿y do lat 16, zapisy od godz. 6.30).

Liczba miejsc ograniczona – maksimum 50 zawodników.

 

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

zapraszamy na

XXI MARATON TRZE�WOŒCI,

który odbêdzie siê dnia 1 czerwca 2017 r. w Gozdowie.

GALERIA ROZMAITOŒCI / OG£OSZENIA
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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 13 maja 2017 r. o godz. 20:30

na skwerku w Gozdowie.

W programie uroczystoœci wystêp 

- Antoniny Krzysztoñ.

 piosenkarki, kompozytorki i autorki tekstów 

I. ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRÊTEK elektroniczny:
Chc¹c pomóc osobom niepe³nosprawnym, prowadzimy MB Recycling Sp. z o. o. Przedsiêbiorstwo Gospodarki 

akcjê maj¹c¹ na celu zebranie jak najwiêkszej iloœci Odpadami spó³ka komandytowa
plastikowych nakrêtek „PET”. ul. Bartosza G³owackiego 4a/15, 25-368 Kielce.

Zebrane nakrêtki zostan¹ przekazane Towarzystwu 
Przyjació³ Dzieci, Ko³o im. Marcina Kacprzaka w Podmioty œwiadcz¹ce us³ugi w zakresie odbioru 
Lelicach, w celu pozyskania sprzêtu dla osób pad³ych zwierz¹t:
niepe³nosprawnych. Przedsiêbiorstwo Przemys³owo-Handlowe „HETMAN” 

Sp. z o. o., Florianów 24, 99-311 Bedlno.Zbieraj¹c zakrêtki, przyczynimy siê równie¿ do 
zmniejszenia i loœci odpadów sk³adowanych na 
sk³adowiskach, poniewa¿ butelki pozbawione nakrêtek PSZOK I JEGO FUNKCJONOWANIE
mo¿na ³atwo zgniataæ, dziêki czemu zmniejsza siê ich 
objêtoœæ. Jeœli tego nie zrobimy, zakorkowana butelka trafi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
na sk³adowisko odpadów, zajmuj¹c tym samym du¿o cennej (tzw. PSZOK) zosta³ zlokalizowany na terenie Gminnego 
przestrzeni. Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, ul. Krystyna 

Firmy recyklingowe zebrane zakrêtki przerabiaj¹ na Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo. Do PSZOK s¹ przyjmowane 
surowiec wtórny (plastikowy granulat), który nastêpnie jest nastêpuj¹ce odpady komunalne:
przetwarzany przez producenta na nowe zakrêtki, 
opakowania, rury PCV czy obudowy komputerów. ?Zu¿yty sprzêt elektryczny, elektroniczny i  odpady 

Zachêcamy wszystkie osoby, które chc¹ pomóc, aby oœwietleniowe
przekazywa³y zgromadzone nakrêtki do punktów zbiórki, ?Wielkogabaryty
które zosta³y wyznaczone: ?Budowlane i rozbiórkowe (za wyj¹tkiem odpadów 

·w Gminnym Zak³adzie Gospodarki Komunalnej w zawieraj¹cych azbest)
Gozdowie, ?Zu¿yte opony
ul. K. Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo ?Metal

·w lokalnych szko³ach ?Zu¿yte baterie i akumulatory inne ni¿ 
·w Urzêdzie Gminy w Gozdowie przemys³owe i samochodowe
Mamy nadziejê, i¿ wspólnie pomo¿emy tym, którzy ?Przeterminowane leki i chemikalia

naszego wsparcia potrzebuj¹ i zadbamy o œrodowisko PSZOK jest czynny w godzinach od 7.15 do 15.15 od 
naturalne. poniedzia³ku do pi¹tku, z wyj¹tkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy.
II. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Odpady komunalne nale¿y dostarczaæ do PSZOK we 

W 2017 ROKU. w³asnym zakresie i w³asnym transportem oraz pozostawiæ w 
miejscu wskazanym przez pracownika przyjmuj¹cego 

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów odpady.
komunalnych z terenu Gminy Gozdowo w roku Pracownik mo¿e odmówiæ przyjêcia odpadów w 
2017, bêdzie prowadzi³a firma SITA P³ocka przypadku stwierdzenia, i¿ odpady s¹ zanieczyszczone.
Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. ul. Przemys³owa W przypadku odpadów niebezpiecznych (t j .  
31, przeterminowanych leków i chemikaliów) zaleca siê, aby by³y 
09 - 400 P³ock. przekazywane w opakowaniach umo¿liwiaj¹cych 

identyfikacjê odpadu.Podmioty odbieraj¹ce zu¿yty sprzêt elektryczny i 
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Wszelkie informacje dotycz¹ce funkcjonowania PSZOK selektywnych ni¿ zosta³y odebrane,
mo¿na uzyskaæ w siedzibie GZGK ul. K. Gozdawy 12, nale¿y taki fakt niezw³ocznie zg³osiæ do Urzêdu 
09-213 Gozdowo lub pod nr tel. 24 276 25 39. Gminy w Gozdowie. 

Reklamacjê mo¿na z³o¿yæ osobiœcie w Urzêdzie Gminy w 
POJEMNIKI / WORKI Gozdowie, pokój nr 10 b¹dŸ telefonicznie pod nr tel. 

24/364-48-25 w godz. pracy Urzêdu 7.15-15.15 najpóŸniej 
Ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany jest nastêpnego dnia, podaj¹c adres i nr telefonu 
zaopatrzyæ siê we w³asnym zakresie w pojemniki na kontaktowego. Reklamacje Gmina wysy³a do Firmy, która 

ma 24 godziny od otrzymania zg³oszenia na jej realizacjê.zmieszane odpady komunalne.
Wszelkie informacje dotycz¹ce gospodarowania 

Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dostarczane odpadami komunalnymi mo¿na uzyskaæ w siedzibie 
bêd¹ nieodp³atnie przez firmê SITA P³ocka Gospodarka Urzêdu Gminy Gozdowo, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 
Komunalna Sp. z o. o.,  ul. Przemys³owa 31, 09-400 Gozdowo, pokój nr 10 lub pod nr tel. 24/ 364-48-25.
P³ock, po ka¿dorazowym odbiorze zape³nionych worków, w 

DEKLARACJEiloœci odpowiadaj¹cej odebranym.
 W³aœciciele nieruchomoœci zamieszka³ych s¹ zobowi¹zani 
POPIÓ£ do sk³adania deklaracji o wysokoœci op³aty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni 
od zamieszkania na danej nieruchomoœci. W ZABRANIA SIÊ! Gromadzenia popio³u w 
przypadku zmiany danych, bêd¹cych podstaw¹ ustalenia pojemnikach przeznaczonych do odpadów 
wysokoœci nale¿nej op³aty za gospodarowanie odpadami zmieszanych.
komunalnymi, w³aœciciel nieruchomoœci obowi¹zany jest Popió³ z palenisk domowych, nale¿y gromadziæ 
z³o¿yæ korektê wczeœniej z³o¿onej deklaracji w terminie 14 dni na nieruchomoœci w sposób selektywny w 
od dnia, w którym nast¹pi³a zmiana.

zakupionych przez w³aœcicieli nieruchomoœci we 
Deklaracjê mo¿na z³o¿yæ:

w³asnym zakresie, ró¿nego rodzaju metalowych a) osobiœcie w formie papierowej w Urzêdzie Gminy w 
pojemnikach lub wiadrach o pojemnoœci Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo lub 
maksymalnej 80l. b) za poœrednictwem poczty na adres: Urz¹d Gminy w 

Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo lub
c) za poœrednictwem œrodków komunikacji elektronicznej, Popió³ zgromadzony w pojemnikach wiêkszych 

za pomoc¹ elektronicznej skrzynki podawczej.ni¿ 80l nie bêdzie z posesji odbierany.
PALENIE ŒMIECI  szkodzi Twojemu zdrowiu i 
zdrowiu Twoich najbli¿szych, zanieczyszcza Urz¹d Gminy w Gozdowie oferuje dwie mo¿liwoœci 
œrodowisko, w którym mieszkasz !!!wyposa¿enia posesji w metalowy  pojemnik:

1- sprzeda¿ nowych metalowych pojemników o 
Pal¹c œmieci, uwalniasz do œrodowiska wiele szkodliwych pojemnoœci 80l,
substancji, które rozprzestrzeniaj¹ siê w sposób 2- dzier¿awa pojemnika o pojemnoœci 80l wed³ug 
niekontrolowany i s¹ wdychane przez Ciebie i Twoich nastêpuj¹cej odp³atnoœci:
najbli¿szych. Substancje te kumuluj¹ siê w organizmie, 
uszkadzaj¹c komórki oraz narz¹dy wewnêtrzne i wczeœniej 
czy póŸniej dadz¹ o sobie znaæ, np. w postaci chorób 
nowotworowych.

PAMIÊTAJ!!!
W przypadku chêci zawarcia umowy dzier¿awy, 

W piecu domowym nie wolno paliæ œmieci. Szczególnie 
prosimy o zabranie ze sob¹ dowodu osobistego.

niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw 
Istnieje równie¿ mo¿l iwoœæ bezp³atnego 

sztucznych, np. butelek typu PET, worków foliowych, a tak¿e 
przekazywania popio³u do Gminnego Zak³adu 

opakowañ po sokach, mleku, odpadów z gumy, 
Gospodarki Komunalnej w Gozdowie po 

lakierowanego drewna, mebli.
dostarczeniu w³asnym transportem. 

W piecu domowym mo¿esz spalaæ tylko:
Op³atê za dzier¿awê pojemników metalowych nale¿y 

?wêgiel, koks,
uiszczaæ do 20-go dnia ka¿dego miesi¹ca za miesi¹c 

?drewno, trociny, wióry, pod warunkiem, ¿e nie s¹ 
poprzedni na rachunek bankowy Urzêdu Gminy Gozdowo, 

zanieczyszczone impregnatami i pow³okami ochronnymi,
nr 18 9015 0001 2001 3900 0299 0038 lub gotówk¹ u 

?odpady z kory i korka,
inkasentów, którymi s¹: Robert Lubiñski, Arkadiusz ?papier i tekturê, karton.
Jankowski. DOBRZE WIEDZIEÆ!!!

Palenie œmieci ma równie¿ negatywny wp³yw na stan REKLAMACJE 
przewodów kominowych, powoduj¹c odk³adanie siê tzw. 

W przypadku: „mokrej sadzy” w kominach. To z kolei mo¿e byæ powodem 
?nieodebrania odpadów komunalnych zgodnie z zapalenia siê instalacji i po¿aru Twojego domu.

ustalonym harmonogramem UWAGA!!!
?pozostawienia mniejszej iloœci worków ni¿ zosta³y Kto termicznie przekszta³ca odpady, poza spalarni¹ 

odebrane odpadów lub wspó³spalarni¹ odpadów, podlega 
?pozostawienia worków na inny rodzaj odpadów karze aresztu albo grzywny.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW OBOWI¥ZUJ¥CY OD 1 STYCZNIA 2017R.

Harmonogram odbioru dla zabudowy jednorodzinnej odpady zmieszane 

Rempin, Rêkawczyn, 
Lisewo Ma³e, Lisewo Du¿e, 

Rycharcice, Golejewo, 
Czachowo, Czarnominek, 

Gnaty, Bronoszowice, 
Stradzewo. 

Wêgrzynowo, 
Wilkowo, Ostrowy, 
Kuniewo, Kurowo, 

Lisice Folwark, 
Kozice, Smorzewo, 

Kurówko, Antoniewo. 

Zbójno, 
Rogienice, 

Rogieniczki, 
Lelice. 

Cetlin, Miodusy, 
Reczewo, 

Bombalice, 
£ysakowo, 
Bonis³aw. 

Kowalewo Podborne, 
Kowalewo Boguszyce, 

Kowalewo Skorupki, Kolonia 
Przybyszewo, Bia³uty, 
Kolczyn, Dziêgielewo, 

Czachorowo, Zakrzewko, 
G³uchowo. 

Styczeñ 10 9 12 13 11 Styczeñ 

Luty 14 13 9 10 8 Luty 

Marzec 14 13 9 10 8 Marzec 

Kwiecieñ 11 10 13 14 12 Kwiecieñ 

Maj 9 8 11 12 10 Maj 

Czerwiec 13 12 8 9 14 Czerwiec 

Lipiec 11 10 13 14 12 Lipiec 

Sierpieñ 8 14 10 11 9 Sierpieñ 

Wrzesieñ 12 11 14 8 13 Wrzesieñ 

PaŸdziernik 10 9 12 13 11 PaŸdziernik 

Listopad 14 13 9 10 8 Listopad 

Grudzieñ 12 11 14 8 13 Grudzieñ 

ODBIÓR ODPADÓW 
Odpady zgromadzone w pojemnikach i workach w w/w terminach nale¿y wystawiæ do dróg publicznych lub 

innych dróg przeznaczonych do u¿ytku publicznego najpóŸniej do godz. 7:00 i ustawiæ je w miejscu 
widocznym do odbioru.  

 

Harmonogram odbioru dla zabudowy jednorodzinnej surowce wtórne i bioodpady. 

Wêgrzynowo,Wilkowo, Ostrowy, Kuniewo, Kurowo, 
Lisice Folwark, Kozice, Smorzewo, Kurówko, 

Antoniewo, Rempin, Rêkawczyn, Lisewo Ma³e, 
Lisewo Du¿e. 

Cetlin, Miodusy, Reczewo, 
Bombalice, £ysakowo, 
Bonis³aw, 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 

  

Papier i tektura, 
tworzywa 
sztuczne,  

opakowania 
wielomateria-
³owe, szk³o. 

Bioodpady  

Papier i 
tektura, 

tworzywa 
sztuczne,  

opakowania 
wielomateria-
³owe, szk³o. 

Bioodpady  

Papier i 
tektura, 

tworzywa 
sztuczne,  

opakowania 
wielomateria-
³owe, szk³o. 

Bioodpady    

Styczeñ 17 17 19 19 18 18 Styczeñ 

Luty 21 21 16 16 15 15 Luty 

Marzec 21 21 16 16 15 15 Marzec 

Kwiecieñ 18 18 20 20 19 19 Kwiecieñ 

Maj 16 16 18 18 17 17 Maj 

Czerwiec 20 20 
17 

Sobota 
17 

Sobota 
21 21 Czerwiec 

Lipiec 18 18 20 20 19 19 Lipiec 

Sierpieñ 19 Sobota 
19 

Sobota 
17 17 16 16 Sierpieñ 

Wrzesieñ 19 19 21 21 20 20 Wrzesieñ 

PaŸdziernik 17 17 19 19 18 18 PaŸdziernik 

Listopad 21 21 16 16 15 15 Listopad 

Grudzieñ 19 19 21 21 20 20 Grudzieñ 

ODBIÓR ODPADÓW 
Odpady zgromadzone w pojemnikach i workach w w/w terminach nale¿y wystawiæ do dróg publicznych lub innych 

dróg przeznaczonych do u¿ytku publicznego najpóŸniej do godz. 7:00 i ustawiæ je w miejscu widocznym do odbioru. 
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Komunalne 

odpady 
zmieszane 

Papier i tektura, 
tworzywa sztuczne,  

opakowania 
wielomateria³owe, 

szk³o 

Bioodpady  

Styczeñ 16 20 20 

Luty 20 17 17 

Marzec 20 17 17 

Kwiecieñ 22 Sobota 21 21 

Maj 15 19 19 

Czerwiec 19 16 16 

Lipiec 17 21 21 

Sierpieñ 21 18 18 

Wrzesieñ 18 15 15 

PaŸdziernik 16 20 20 

Listopad 20 17 17 

Grudzieñ 18 15 15 

ODBIÓR ODPADÓW 

Odpady zgromadzone w pojemnikach i workach w w/w terminach nale¿y wystawiæ do 
dróg publicznych lub innych dróg przeznaczonych do u¿ytku publicznego najpóŸniej 

do godz. 7:00 i ustawiæ je w miejscu widocznym do odbioru.  

 

POZOSTA£E ODPADY KOMUNALNE

 

 
Popió³ 
 

W okresie od maja do paŸdziernika 1 raz w miesi¹cu: ostatni 
czwartek miesi¹ca. 
 
W okresie od listopada do kwietnia 2 razy w miesi¹cu: drugi i ostatni 
czwartek miesi¹ca.  

Zu¿yty sprzêt elektryczny, 
elektroniczny  
i  odpady oœwietleniowe 
 

Wielkogabaryty 
 

Budowlane i rozbiórkowe  
(za wyj¹tkiem odpadów zawieraj¹cych 
azbest) 
 

Zu¿yte opony 
 

Metal 

 
Odpady nale¿y dostarczyæ osobiœcie do PSZOK. 
 

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

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

 
Przeterminowane leki i chemikalia  

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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III.  OBOWI¥ZKI POSIADACZY PSÓW zwierzêcia, a w przypadku notorycznego braku nadzoru 
nad psem mo¿e kierowaæ do s¹du wnioski o ukaranie W ostatnim okresie na terenie naszej Gminy nasili³o siê 
w³aœciciela psa,zjawisko wa³êsaj¹cych siê psów. W wiêkszoœci przypadków 

psy te maj¹ swoich w³aœcicieli, a pojawiaj¹ce siê tzw. ·w razie potwierdzonej bezdomnoœci zwierzêcia oraz w 
„bezdomne” psy to g³ównie zwierzêta nieodpowiednio przypadkach zagro¿enia zdrowia mieszkañców, np. gdy 
dopilnowane przez w³aœcicieli. pies jest agresywny i atakuje mieszkañców, Gmina 

podejmie interwencjê wy³apania zwierzêcia,W zwi¹zku z powy¿szym, przypominamy w³aœcicielom 
zwierz¹t o ich podstawowych obowi¹zkach, a w ·przypadki  psów agresywnych,  a taku j¹cych 
szczególnoœci: przechodniów (jeœli wyst¹pi niebezpieczeñstwo 

pogryzienia) nale¿y bezzw³ocznie zg³aszaæ Policji.·o sta³ym skutecznym dozorze nad psami i innymi 
zwierzêtami domowymi, w tym prowadzeniu psów poza 

Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e zarówno wy³apywanie swoimi posesjami na smyczy, bez wzglêdu na to, czy pies 
wa³êsaj¹cych siê psów, opieka weterynaryjna a tak¿e jest ma³y czy du¿y,
zapewnienie im miejsca w schronisku to bardzo kosztowne ·o zakazie wprowadzania psów i innych zwierz¹t do 
zadanie. A wszystko to wynika, w wiêkszoœci przypadków, z obiektów u¿ytecznoœci publicznej, za wyj¹tkiem miejsc 
ludzkiej nieodpowiedzialnoœci za w³asne zwierzêta, które bez do tego przeznaczonych (lecznice, itp.),
nadzoru wa³êsaj¹ siê po Gminie, czêsto nara¿aj¹c na 

·o odpowiednim zabezpieczeniu swojej nieruchomoœci niebezpieczeñstwo innych mieszkañców a szczególnie dzieci. 
przed samowolnym opuszczeniem przez psy i 

Dlatego apelujemy do Pañstwa o zg³aszanie przypadków bezwzglêdne utrzymywanie zwierz¹t na terenie swojej 
nieodpowiedzialnych w³aœcicieli, w celu podjêcia posesji,
odpowiednich kroków wobec nich, a tak¿e unikniêcia 

·o zakazie wprowadzania psów na teren placów zabaw. zbêdnych kosztów.
Przypominamy równie¿ o sposobach postêpowania w 

przypadkach wa³êsaj¹cych siê psów: Przypadki wa³êsaj¹cych siê psów nale¿y zg³aszaæ 
·w przypadku, gdy w³aœciciel wa³êsaj¹cego siê psa jest telefonicznie lub osobiœcie na Posterunek Policji w 

znany, nale¿y fakt ten zg³osiæ Policji, która ma prawo Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, pod 
na³o¿yæ mandat na nieodpowiedzialnego w³aœciciela 

nr tel. 24 275 92 74, 24 275 92 75.

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.

EKO-OZDOBA ŒWI¥TECZNA 2016 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 8.640,00 z³.     www.wfosigw.pl

UWAGA!

Zarz¹d Stowarzyszenia Wêdkarskiego „AMUR” w Gozdowie informuje, i¿ od 1 marca 2017 r. 

s¹ sprzedawane pozwolenia wêdkarskie na ³owisko w Gozdowie. 

Koszt pozwolenia wynosi 200 z³ na rok 2017 i mo¿na je zakupiæ u skarbnika SW „AMUR” p. Artura Lorenca.

Osoby zainteresowane proszone s¹ o wczeœniejszy kontakt telefoniczny ze skarbnikiem SW „AMUR” (tel. 695-258-211).

Zarz¹d SW „AMUR”

Zagospodarowanie terenów zielonych w Gozdowie poprzez nasadzenie drzew, krzewów i roœlin 
wieloletnich - Etap II dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 99.668,00 z³.    www.wfosigw.pl
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GMINA GOZDOWO w latach 1973 – 1990 (ci¹g  Prezydium GRN wy³oniono po wyborach z 1988 roku
dalszy)

W po³owie lat osiemdziesi¹tych prowadzono prace przy 
rozbudowie szko³y w Gozdowie. Komitetem rozbudowy 
kierowa³ energiczny rolnik Józef Ezman. Samorz¹d wiejski i 
rodzice zgromadzili pieni¹dze, materia³y budowlane i 
deklaracje prac spo³ecznych. Dobudowywano skrzyd³o. 
Rozbudowywano tak¿e szko³ê w Ostrowach. Rozpoczêto 
tak¿e przygotowania do budowy wodoci¹gów w Lelicach i 
Gozdowie. W grudniu 1985 roku pracê rozpocz¹³ lekarz 
dentysta.

Kadencja Rady w latach 1984-1988 przypad³a na 
g³êboki kryzys gospodarczy. W rolnictwie nast¹pi³ w tym 
czasie spadek pog³owia byd³a oraz wydajnoœæ z hektara. Z 
zaplanowanych prac wykonywano profilowanie dróg. 

W planach Rada postanowi³a dokoñczyæ budowê szko³y w 19 czerwca 1988 roku odby³y siê kolejne wybory do Rad 
Gozdowie w ramach inwestycji lokalnych i szko³y w Narodowych. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady 
Ostrowach w ramach czynów spo³ecznych. Planowano odby³o siê 2 lipca 1988 roku.
wybudowaæ now¹ centralê poczty w Gozdowie, wodoci¹gi w 

Radni Gminnej Rady Narodowej Gozdowo kadencji 1988- Gozdowie i Lelicach, oczyszczalniê œcieków w Gozdowie, 
 1990 pawilon handlowy w Gozdowie ze œrodków GS, zbiornik 

ma³ej rotacji w Gozdowie oraz przeprowadziæ melioracjê 
gruntów zgodnie z ustaleniami planu wojewódzkiego. 
Zak³adano zwy¿kê w hodowli trzody o 13,8%, spadek 
pog³owia byd³a o 0,5% oraz wzrost pog³owia krów, 
planowano równie¿ ulepszanie nawierzchni dróg, pe³n¹ 
obsadê Oœrodka Zdrowia w Gozdowie, wybudowanie 
nowego wysypiska gminnego oraz dalszy rozwój 
budownictwa mieszkaniowego. Planowano sprzeda¿ 210 
dzia³ek pod budowê- 140 w Gozdowie i 70 w Lelicach.

Ogólne dane statystyczne gminy Gozdowo z 1988 roku: 

 Szko³y na terenie gminy Gozdowo w 1989 roku

 
Zasadnicza Szko³a Rolnicza liczy³a 2 oddzia³y, do których 

uczêszcza³o 18 uczniów. W szkole pracowa³o 2 nauczycieli.
Ogólnie w szko³ach i przedszkolu pracowa³o 67 

nauczycieli: 15 magistrów, 15 z wykszta³ceniem wy¿szym 
zawodowym, 20 po Studium Nauczycielskim, 17 ze œrednim 
pedagogicznym wykszta³ceniem. Szeœciu nauczycieli 
podnosi³o swoje wykszta³cenie do stopnia magistra, a dwoje 

Naczelnikiem Gminy Gozdowo by³ nadal Pawe³ Ambor i podnosi³o swoje kwalifikacje zawodowe w Studium 
Nauczycielskim. pe³ni³ ten urz¹d do roku 1990.

.

,
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Fragment opracowania Leszka Zugaja:Zmiany zapocz¹tkowane w 1989 roku doprowadzi³y do 
„Dzieje samorz¹du i administracji w wprowadzenia prawdziwego samorz¹du gminnego (ustawa o 

gminie Gozdowo w latach 1945–1990”samorz¹dzie gminnym z 8 marca 1990 roku). Gminne rady 
narodowe funkcjonowa³y do koñca kwietnia 1990 roku. 

umieszczonych na wyd³u¿onych, wielobocznych bazach, TRAGICZNY KONIEC DWORU 
dŸwigaj¹cych rozpiête ³uki arkad i drewniany, trójk¹tny szczyt. W 

GOŒCICKICH W LELICACH partii piêtra budynek wieñczy³ dach dwuspadowy. Okaza³y front 
Jedn¹ z cech wyró¿niaj¹cych naród i jednoczeœnie jego wzbogacony by³ dobrze zachowanymi przyk³adami oryginalnej 
obowi¹zkiem jest dba³oœæ o rodzim¹ kulturê materialn¹, jej stolarki drzwiowej i piêknymi, rzeŸbionymi w drewnie detalami: 
dziedzictwo i d¹¿enie do jak najlepszego zachowania jego prostymi, acz wysmakowanymi obramieniami okiennymi z 
skarbów, aby móc przekazaæ je kolejnym pokoleniom. Warto klasycznymi naczó³kami flankowanymi parami wolut, gzymsami 
zadaæ sobie pytanie, czy w aktualnej rzeczywistoœci, w której wieñcz¹cymi doln¹ kondygnacjê oraz pilastrami w naro¿ach, 
popularne s¹ patriotyczne has³a, w której du¿o mówi siê o ozdobionych prostymi, geometrycznymi ornamentami. Ty³ dworu 
powrocie do korzeni, tradycji i dziedzictwa przodków, naprawdê by³ w ca³oœci wykonany w drewnie. Zachowa³y siê tak¿e resztki 
wywi¹zujemy siê z tego obowi¹zku? Trudno odnieœæ siê do tych otwartego tarasu z widokiem na otaczaj¹cy park.
wznios³ych wartoœci, gdy rzeczywistoœæ okazuje siê zgo³a Historia dworu i jego mieszkañców siêga drugiej po³owy 
odmienna, a na w³asne oczy widzimy zaniedbanie, dewastacjê, a dziewiêtnastego wieku, kiedy to maj¹tek lelicki znalaz³ siê w 
wreszcie kompletn¹ zag³adê pomników lokalnej kultury i historii. posiadaniu rodziny Goœcickich. Niewiele wiadomo o 
By nie byæ go³os³ownym, podam przyk³ad z ostatnich dni. Otó¿ w 
nocy z 19 na 20 wrzeœnia 2016 roku w Lelicach (gmina 
Gozdowo, powiat sierpecki) mia³ miejsce po¿ar drewniano- 
murowanego dworu z koñca XIX w. Dziêki szybkiej akcji stra¿y 
po¿arnej z Lelic, Gozdowa i Sierpca budynek nie sp³on¹³ 
doszczêtnie, ale jego konstrukcja zosta³a bardzo mocno 
uszkodzona i to, co dziêki odwadze i zaradnoœci stra¿aków usz³o 
ogniowi, to w zasadzie ju¿ ledwie pozosta³oœci. W dworku nie by³o 
instalacji elektrycznej, a dzieñ, w którym dosz³o do zdarzenia, by³ 
bardzo pogodny, nie by³o burzy. Mo¿na wykluczyæ zatem 
mo¿liwoœæ wypadku- mamy tu do czynienia z podpaleniem. 
Smutne, ¿e dwór prze¿y³ dwie wojny œwiatowe i okres PRL-u, a 
nie prze¿y³ wspó³czesnego aktu wandalizmu. Jest to ogromna 
strata nie tylko dla lokalnej kultury, ale dla ca³ej gminy, a przede 
wszystkim dla mieszkañców Lelic. By³ to nieod³¹czny element 

wczeœniejszych latach jego funkcjonowania; sama wieœ Lelice krajobrazu miejscowoœci, przesi¹kniêty wspomnieniami i ¿yw¹ 
wspominana jest ju¿ w 1305 roku, lecz do powstania budynku histori¹, która toczy³a siê wokó³ gmachu wraz z ¿yciem jego 
zapewne wielokrotnie zmienia³a w³aœcicieli. Prawdopodobnie mieszkañców, którzy teraz s¹ w ca³ej sprawie bezradni. Jako 
istnia³y wczeœniej drewniane zabudowania dworskie, a oko³o mieszkaniec gminy Gozdowo, jestem tym zdarzeniem 
po³owy wieku utworzony zosta³ park z dêbami i modrzewiami oraz zdruzgotany i chcia³bym w jakiœ sposób zareagowaæ. Mam 
oddalonym od budynku stawem. W 1876 r. posiad³oœæ liczy³a wraz nadziejê, ¿e tych kilka s³ów o dworze i jego historii zwróci oczy 
z miejscowoœciami Zbójno, Go³ocin i Reczewo 347 hektarów i szerszego grona pasjonatów i osób zwi¹zanych z regionem na ten 
nale¿a³a do rodziny Piwnickich. Kilka lat póŸniej w 1879 od problem i choæ w drobnym stopniu przyczyni siê do jego 
dziedzicz¹cej tu Marii z Zawiszów Piwnickiej maj¹tek ten zakupi³ rozwi¹zania.
Julian Goœcicki herbu Lubicz (ur. 1839, zm. 1908). To zapewne 
on w latach osiemdziesi¹tych lub dziewiêædziesi¹tych rozpocz¹³ 
budowê nowego budynku z drewna na kamiennej podmurówce. 
Po jego œmierci dobra lelickie wraz ze wsiami Cetlino i Miodusy 
przej¹³ jego syn Kazimierz Goœcicki (ur. 1875, zm. 8 marca 1930). 
Nowy dziedzic po zdobyciu wykszta³cenia najpierw w Warszawie, 
póŸniej w Lipsku (na studiach chemicznych), a nastêpnie w Pary¿u, 
oraz odbyciu praktyk w Danii powróci³ do Lelic i wype³niaj¹c 
obowi¹zki spadkobiercy, podj¹³ siê prowadzenia maj¹tku. W 1910 
poœlubi³ on Antoninê ze Star¿a-Majewskich (ur. 1 lutego 1890, zm. 
19 marca 1980), która odt¹d jako wspó³w³aœcicielka pomaga³a mu 
w zarz¹dzeniu gospodarstwem. Mieli troje dzieci: Janinê (ur. 27 
grudnia 1914, zm. 7 lipca 1944), Huberta (ur. 30 listopada 1916, 
zm. 2 lutego 1945) i Lecha (ur. 8 grudnia 1919, zm. 31 maja 

Wygl¹d dworu przywodzi³ na myœl wiele innych siedzib 1971). Warto podkreœliæ, ¿e pañstwo Kazimierz i Antonina byli 
ziemiañskich w regionie, posiada³ jednak w³asny odrêbny aktywnymi dzia³aczami spo³ecznymi. Przez lata wspólnej pracy w 
charakter. Utrzymany by³ w duchu drewnianej, podwarszawskiej Lelicach ma³¿onkowie zaskarbili sobie szacunek i sympatiê ludu, 
architektury letniskowej, nieco eklektycznej, czerpi¹cej po trosze z podejmuj¹c liczne inicjatywy maj¹ce na celu poprawê bytu i rozwój 
tradycyjnego budownictwa ludowego a czêœciowo z wci¹¿ ¿ywego lokalnej spo³ecznoœci. Niektóre z zas³ug zapamiêtano na tak d³ugo, 
w dziewiêtnastym stuleciu klasycyzmu. Parterowa czêœæ budynku ¿e pozosta³y one znane nam do dzisiaj. Godnym pochwa³y 
sk³ada³a siê z drewnianych œcian, o konstrukcji wieñcowej na czynem, œwiadcz¹cym o ich trosce o los ubogich jest ufundowanie 
kamiennej podmurówce i przykryta by³a czterospadowym przez pana Kazimierza w 1903 r. gruntu pod budowê przytu³ku dla 
dachem. Stanowi³a ona korpus g³ówny, który w rzucie niedo³ê¿nych rolników. Nastêpnie w 1915 r. przyczyni³ siê on do 
przyjmowa³ kszta³t poziomo u³o¿onego prostok¹ta. Przez œrodek za³o¿enia w Lelicach Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, której póŸniej 
„przeszywa³” go drugi, pionowy prostok¹t- by³ to piêtrowy ryzalit przez wiele lat przewodniczy³. W swoim maj¹tku zatrudniali liczn¹ 
wzniesiony z otynkowanej ceg³y. Od frontu by³ on dodatkowo s³u¿bê, co równie¿ by³o bardzo istotne, bior¹c pod uwagê sytuacjê 
poprzedzony zabudowan¹ sieni¹ z wejœciem g³ównym. ekonomiczn¹ mieszkañców miêdzywojennej wsi. W³oœcianie 
Podtrzymywa³a ona balkon, za którym znajdowa³a siê drewniana posiadaj¹cy w³asne gospodarstwa byli raczej nieliczni i mogli 
loggia, sk³adaj¹ca siê z czterech smuk³ych kolumienek, 

Dwór Goœcickich w Lelicach w czasach swojej œwietnoœci, przedwojenna 
fotografia, Ÿród³o Ziemianie Polscy XX wieku S³ownik Biograficzny cz4
Dwór Goœcickich w Lelicach w czasach swojej œwietnoœci, przedwojenna 
fotografia, Ÿród³o Ziemianie Polscy XX wieku S³ownik Biograficzny cz4
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zatrudniæ tylko ograniczon¹ iloœæ parobków, wielu ch³opów opustosza³y budynek niszcza³. Dworski staw zarós³ i nie pozosta³o 
pozostawa³o bez mo¿liwoœci zarobku. W takiej sytuacji ka¿da w nim zbyt wiele wody. Nie pomog³o wpisanie do rejestru 
dodatkowa posada by³a na wagê z³ota. Po dziœ dzieñ mieszkañcy zabytków w 1987 (nr. rej. 557). Co zreszt¹ ciekawe, w rejestrze 
Lelic wspominaj¹ o swoich rodzicach i dziadkach pracuj¹cych u figuruje jedynie park z zabytkowym drzewostanem, a dworek 
dziedziców jako szoferzy, ogrodnicy, krawcowe czy pokojówki. zosta³ niejako pominiêty. Mo¿na by pomyœleæ, ¿e sytuacja 
Zachowanym œladem dzia³alnoœci Goœcickich na tych terenach jest poprawi³a siê po przemianie ustrojowej. Nic bardziej mylnego! 
równie¿ ufundowana przez nich w 1924 r. przydro¿na kapliczka, Opustosza³y dwór popada³ tylko w jeszcze wiêksz¹ ruinê. W czêœci 
przy goœciñcu prowadz¹cym do Gozdowa. Choæ wtórnie parku urz¹dzono boisko do pi³ki no¿nej. Zniknê³y wszelkie sprzêty i 
pomalowana, zachowa³a siê ona po dziœ dzieñ z widoczn¹ dobra ruchome, wykradziono nawet kable od instalacji 
inskrypcj¹ zawieraj¹c¹ nazwiska darczyñców i dat¹ dokonania elektrycznej. Wnêtrze dworku sta³o siê siedliskiem lokalnego 
pobo¿nej fundacji. Pan Kazimierz pe³ni³ tak¿e funkcjê prezesa marginesu. Pomieszczenia pokryte by³y wulgarnymi napisami i 
Zwi¹zku Hodowców w powiecie p³ockim i nale¿a³ do grafitti. Pod³oga niemal¿e zas³ana by³a puszkami i butelkami po 
Towarzystwa Rolniczego w P³ocku. Niestety zmar³ w swoim alkoholu. By³ to pe³en po¿a³owania obraz. Niestety gmina 
dworku na zawa³ serca 8 marca 1930 r. w wieku 55 lat. Po œmierci Gozdowo nie by³a nawet pe³noprawnym w³aœcicielem obiektu, 
Kazimierza, jego ¿ona przejê³a pieczê nad maj¹tkiem. Nie przez co nie mog³a sobie pozwoliæ na dokonanie renowacji. W 
ustêpowa³a mê¿owi pod wzglêdem zaanga¿owania i poœwiêcenia ostatnich latach zabezpieczono dworek poprzez okratowanie i 
pracy spo³ecznej i kontynuowa³a jego dzie³o, za co odznaczona zabicie p³atami blachy otworów okiennych i zamurowanie 
zosta³a Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi II RP. Pani Antonina frontowego wejœcia, by chroniæ wnêtrze przed aktami wandalizmu. 
powiêkszy³a ponadto maj¹tek zakupuj¹c wieœ Kêsice (80 S³u¿by gminne zajmowa³y siê tak¿e utrzymaniem czystoœci w 
hektarów). Kres funkcjonowaniu ziemiañskiej siedziby w jej parku, wywo¿¹c œmieci, dbaj¹c o szatê roœlinn¹ i zabytkowy 
pierwotnej formie po³o¿y³ wybuch drugiej wojny œwiatowej. drzewostan. Niestety, by³a to zaledwie kropla w morzu potrzeb, 
Niemcy przejêli maj¹tek i wygnali Antoninê Goœcick¹ z jej gdy¿ budynek wymaga³ gruntownej renowacji - w miejscu, gdzie 
rodzinnego gniazda. By³a dziedziczka schroni³a siê w Kêsicach. Jej znajdowa³o siê piêtro, sufity zaczyna³y siê ju¿ zawalaæ, drewno 
dzieci wychowane przez ni¹ i mê¿a w duchu patriotyzmu próchnia³o a tynki osypywa³y siê ze œcian. W 2013 r. umieszczono 
przy³¹czy³y siê do ruchu oporu. Ca³a trójka stanê³a do walki za dodatkowo tablicê informuj¹c¹, ¿e obiekt objêty jest unijnym 
Ojczyznê w szeregach ZWZ i AK. Wojnê prze¿y³ tylko najm³odszy projektem i znajduje siê na Szlaku Mazowieckich Skarbów. 
Lech, który by³ ¿o³nierzem na KielecczyŸnie. Jego starszy brat Niestety, za pojawieniem siê tablicy informacyjnej, która zreszt¹ 
zosta³ aresztowany przez Niemców jesieni¹ 1944 r. i podaje b³êdne datowanie budynku, nie posz³y ¿adne konkretne 
zamordowany rok póŸniej w obozie koncentracyjnym dzia³ania i ta informacja na rozsypuj¹cym siê gmachu wygl¹da³a 
Mauthausen-Gusen, zaœ najstarsza siostra Janina zosta³a raczej jak ponury ¿art. Wci¹¿ jeszcze by³y szanse na 
postrzelona przez niemieckich ¿o³nierzy podczas pe³nienia odrestaurowanie gin¹cego zabytku. Tym bardziej, ¿e pojawi³ siê 
obowi¹zków sanitariuszki w Sierpcu. Zmar³a w 1944 r. przez potomek dziedziców, dochodz¹cy swoich praw do obiektu drog¹ 
zaka¿enie, które wda³o siê w ranê. Przez ca³y okres okupacji we s¹dow¹, niestety, tegoroczny po¿ar znacznie te szanse os³abi³. 
dworze gospodaruj¹ niejacy Percki i Kofer (prawdopodobnie Na tragiczny koniec historii dworu z³o¿y³o siê wiele czynników. 
spolszczone nazwiska nowych niemieckich w³aœcicieli), dziêki Zawirowania historyczne, niejasny status prawny budynku, 
temu maj¹tek nie popada w opuszczenie i ruinê, prowadzony jest wieloletnie zaniedbanie, a¿ w koñcu haniebny czyn podpalenia, 
dobrze, a park utrzymany w bardzo dobrym stanie. Po wkroczeniu który po³o¿y³ kres jego istnieniu. Choæ resztki dworu znajduj¹ siê w 
Armii Czerwonej i utworzeniu Polski Ludowej dla pani Antoniny naprawdê op³akanym stanie, wci¹¿ jest jeszcze nadzieja. Prócz 
nie by³o ju¿ szans na odzyskanie dworu. Po zakoñczeniu wojny fundamentów i komina po¿ogê przetrwa³y liczne œciany dzia³owe 
osiad³a wraz z synem w Sochaczewie, gdzie otrzyma³a oraz prawie ca³a œciana frontowa. Niestety, zarwa³o siê piêtro i 
zakwaterowanie i posadê nauczycielki. Do¿y³a póŸnej staroœci, a wiêŸba dachowa. Odbudowa poch³onê³aby ogromne koszta, a 
miejscowi wspominali, ¿e kilka razy odwiedza³a jeszcze Lelice.
Jak potoczy³y siê losu dworku po wojnie? W wyniku 
upañstwowienia maj¹tków szlacheckich mia³ on staæ siê 
budynkiem u¿ytecznoœci publicznej. Najpierw do 1954 r. mieœci³ 
siê tam urz¹d Gminnej Rady Narodowej, a nastêpnie Gromadzkiej 
Rady Narodowej. Przy ró¿nych uroczystoœciach na umieszczonym 
przed frontem maszcie powiewa³a bia³o-czerwona flaga. 
Wzniesiony star¹ architektur¹ gmach przydawa³ powagi 
urzêdowi, a otaczaj¹cy go urokliwy park stanowi³ sceneriê dla 
obchodów ró¿nych uroczystoœci, œwi¹t i wieców, jak na przyk³ad 
gminnych do¿ynek. W tym czasie dworek utrzymywany by³ 

zreszt¹, w okolicznoœci odnalezienia siê potomka dziedziczki, który jeszcze w dobrym stanie. Przeprowadzono elektryfikacjê, 
wszed³ w posiadanie dzia³ki z zabytkowym budynkiem, w³odarze reperowano okna i dach, murowane czêœci œcian bielono. W 
gminy maj¹ zwi¹zane rêce. Niestety, historia lubi siê powtarzaæ, o ramach czynu spo³ecznego mieszkañcy dbali o porz¹dek w parku i 
czym w³aœnie brutalnie nam przypomnia³a. Podobny los spotka³ czyœcili staw. 1 grudnia 1972 w wyniku reformy administracyjnej, 
inny zabytkowy dwór na terenie gminy- w po³o¿onym zaledwie 7 Lelice zosta³y przy³¹czone do gminy Gozdowo. Z Lelickiego 
kilometrów od Lelic Gozdowie sp³on¹³ w latach osiemdziesi¹tych dworku przeniesiono urz¹d gminy do nowo wybudowanego 
pa³acyk rodziny Krzêtowskich. Czy wyci¹gniemy naukê z tej lekcji gmachu w Gozdowie, a w Lelickiej rezydencji zorganizowano 
historii? Czy nowy w³aœciciel poczyni kroki w kierunku odbudowy oddzia³ gozdowskiego Gminnego Oœrodka Zdrowia. Znajdowa³ 
zabytku? Czy pojawi siê inny inwestor? A mo¿e bêdziemy siê tam miêdzy innymi gabinet dentystyczny. Budynek w tym 
zmuszeni pogodziæ siê z kolejn¹ strat¹ dziedzictwa kultury czasie pe³ni³ wiele ró¿nych funkcji, oprócz wspomnianego 
materialnej naszego regionu? Te pytania pozostan¹ na razie bez gabinetu znajdowa³ siê tam klub m³odzie¿owy, sala taneczna a 
odpowiedzi, ale jako mieszkaniec gminy Gozdowo i osoba silnie czêœæ dawnych dworskich pokoi przerobiona zosta³a na 
zwi¹zana z tym regionem mam nadziejê, ¿e jeszcze kiedyœ dworek mieszkania. Zmieniono wtedy uk³ad pomieszczeñ, co zak³óci³o 
Goœcickich ponownie stanie siê ozdob¹ lelickiego parku, a nie nieco pierwotn¹ formê budowli. Zamurowano niektóre przejœcia 
straszn¹, zaniedban¹ ruin¹. wewn¹trz, oddzielaj¹c publiczne lokale od prywatnych mieszkañ, 

Mariusz Pendraszewskina pod³ogach i w kilku innych miejscach pojawi³ siê beton. Ci¹g³a 
Przedruk z czasopisma "Nasze Korzenie" nr 10/2016eksploatacja lokali mieszkalnych równie¿ niekorzystnie wp³ywa³a 

wyd. Muzeum Mazowieckie w P³ockuna zachowanie dworu. W latach osiemdziesi¹tych jego stan 
ustawicznie siê pogarsza³, wyprowadzali siê kolejni mieszkañcy, a 

Szkic obrazuj¹cy fasadê dworu, Ÿród³o- Tadeusz Jaroszewski, 
Po pa³acach i dworach Mazowsza, przewodnik
Szkic obrazuj¹cy fasadê dworu, Ÿród³o- Tadeusz Jaroszewski, 
Po pa³acach i dworach Mazowsza, przewodnik
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INFORMATOR

lek. med. Ewa Karczmarczyk - pediatra, specjalista medycyny URZ¥D GMINY W GOZDOWIE
Dni i godziny pracy rodzinnej
Poniedzia³ek  - Pi¹tek  7:15 - 15:15 Œroda 15.00 - 18.00
tel./fax  (24) 276 21 12, 364 48 21 Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy lekarzy. 

W godz. 18:00 – 8:00 w dni powszednie oraz ca³odobowo w OŒRODEK ZDROWIA W GOZDOWIE
soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy pacjenci bêd¹ Dni i godziny pracy
przyjmowani w AMBULATORIUM POGOTOWIA Poniedzia³ek  - Pi¹tek 8:00 - 18:00

Rejestracja w Oœrodku od godz. 7:30 RATUNKOWEGO W SIERPCU przy ul. Braci Tu³odzieckich.
Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00 tel. (24) 276 21 96 Nag³e zachorowania – nr tel. 999
UWAGA! W zwi¹zku z wprowadzeniem w SPZOZ w 

W przypadku opieki stomatologicznej w godz. 19:00-7:00 w dni 
Gozdowie dokumentacji elektronicznej, Pacjenci proszeni 

powszednie oraz ca³odobowo w soboty, niedziele i dni wolne od s¹ o zg³aszanie leków do powtórzenia z wyprzedzeniem 
pracy pacjenci bêd¹ przyjmowani w POGOTOWIU jednodniowym. Odbiór recept nastêpnego dnia.
STOMATOLOGICZNYM W P£OCKU przy ul. Czwartaków 4 Podstawowa Opieka Zdrowotna
(Podolszyce Po³udnie, w pobli¿u Auchan) w ramach NFZ, 

lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista 
tel. (24) 266 96 91. 

medycyny ogólnej i rodzinnej 
Poniedzia³ek 8:00 –   13:00

Punkt apteczny w Lelicach13:00 – 15:00 prace administracyjne
Adres: ul. Szkolna 1Wtorek 8:00 –   11:00

Œroda 8:00 –   11:00 Dni i godziny pracy:
11:00 – 13:00 szczepienia Poniedzia³ek – Pi¹tek 8:00 – 16:00

Czwartek 10:25 – 12:00 szko³y Sobota 8:00 – 12:00
12.00 – 18:00

Pi¹tek 8:00 –   11:00
Apteka B+R STUDIO w Gozdowie

Wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów.
Adres: ul. K. Gozdawy 15e, tel. (24) 276 21 84

lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnêtrznych, 
Dni i godziny pracy:specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej 

Poniedzia³ek 11:00 – 18:00 Poniedzia³ek – Pi¹tek 8:00 – 18:00
Wtorek 10:25 – 18:00 Sobota 8:00 – 12:00
Œroda 8:00 – 10:25 USG

10:25 - 18.00 GMINNY ZAK£AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Czwartek 8:00 –   11:00
Pi¹tek 10:25 – 18:00

Kierownik GZGK: tel. 784 655 809
Badania USG i wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów. 

Dni i godziny pracy:
Gabinet stomatologiczny

Poniedzia³ek  - Pi¹tek   7:15 – 15:15
lek. stomatolog  Edyta Zdaniewicz

Adres: ul. Krystyna Gozdawy 12, 09-213 GozdowoPoniedzia³ek 12:00 – 17:00
tel/fax. (24) 276 25 39,Wtorek 9:00 –   14:00
e-mail: biuro.gzgk@gozdowo.infoŒroda 9:00 –   14:00

Czwartek 9:00 -    12.00 strona internetowa: www.gozdowo.info
1

Kontakt w przypadku awarii sieci wodoci¹gowej:Gabinet ginekologiczno-po³o¿niczy
Gozdowo – Kazimierz Ró¿añski,  kom. 728 805 815lek. med. Marcin B¹k – ginekolog, po³o¿nik

Pi¹tek 8:00 – 15:00 Lelice –  Lech Kalinowski, kom. 728 805 810
Badanie USG w godzinach przyjêæ poradni „K”.

POSTERUNEK POLICJI W GOZDOWIE
Laboratorium
Pobieranie krwi w Gozdowie - wtorek, œroda, pi¹tek 7:30 – 9:00 Dy¿ury w dni powszednie 8:30 – 10:30
Pobieranie krwi w lelicach - poniedzia³ek  7:30 – 9:00 Kierownik - asp. szt. Dariusz Baranowski tel. (24) 275 92 74
Wydawanie wyników w godzinach pracy oœrodka Asystenci - asp. szt. Janusz Barañski tel. (24) 275 92 75
Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy lekarzy. - asp. szt. Marek Leœniewski tel. (24) 275 92 75
.

Dzielnicowi - m³. asp. Marek Zdzieb³owski tel. (24) 275 92 76 OŒRODEK ZDROWIA W LELICACH
 kom. 519 035 546

Dni i godziny pracy:
- asp. szt. Wies³aw Stêpkowski (obs³uguje gm. Mochowo) Poniedzia³ek,Wtorek, Czwartek,Pi¹tek  8:00 – 15:00
  kom. 519 035 545Œroda 10.25 - 18.00

Policjanci prewencji - tel. (24) 275 92 76tel. (24) 276 15 14

- sier¿. szt. Pawe³ Wojciechowski Podstawowa Opieka Zdrowotna
- sier¿. Arkadiusz Kolczyñski,lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista 
- sier¿. Ilona Mirecka,medycyny ogólnej i rodzinnej 

Wtorek 11:00 – 13:00 Dy¿ur ca³odobowy pe³ni KPP w Sierpcu tel. alarmowy – 
Pi¹tek 11:00 – 13:00 szczepienia 

997
lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnêtrznych, 

OSP
specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej 
Poniedzia³ek 8:00 – 11:00 Gozdowo – S³awomir Zarembski, kom. 607 951 712
Czwartek 11:00 – 13:00 Lelice – Stanis³aw Œmigielski dom. (24) 276 15 20

.

.

.

.

1

1

.

S³owo Gozdowa Nr 1/2017 (68)



Str. 55

Z b³yskiem flesza...

Choinka w GolejewieChoinka w Dziêgielewie

Choinka w Rempinie Turniej Wiedzy Po¿arniczej w Gozdowie

Bal karnawa³owy w Klubie Dzieciêcym Bal karnawa³owy w Przedszkolu
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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, Anna Betkowska, 

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

Spotkanie op³atkowe dla osób samotnych i z ró¿nymi niepe³nosprawnoœciami w Lelicach
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