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Z okazji Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego Mieszkañcom i Goœciom
sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia spokoju, radoœci,
mi³ych spotkañ w gronie rodziny i przyjació³, nadziei w ¿yciu oraz wiary w dobro.
Niech tegoroczne Œwiêta Wielkanocne stan¹ siê dla Wszystkich okazj¹
do pojednania i okazywania sobie mi³oœci i szacunku.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Grzegorz Ratkowski
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RADA GMINY
W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.12.2017 r. do
28.02.2018 r. odby³y siê 2 sesje Rady Gminy, na których
radni podjêli 28 uchwa³:
Uchwa³y z dnia 29 grudnia 2017 roku:
?
Uchwa³a Nr XXXI/232/17 zmieniaj¹ca uchwa³ê w

sprawie przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdzia³ania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na
2017 rok.
?
Uchwa³a Nr XXXI/233/17 w sprawie przyjêcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdzia³ania
Narkomanii dla Gminy Gozdowo na 2018 rok.
?
Uchwa³a Nr XXXI/234/17 w sprawie uchwalenia
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gozdowo.
?
Uchwa³a Nr XXXI/235/17 w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania op³at pobieranych przez szko³y wy¿sze i
zak³ady kszta³cenia nauczycieli oraz specjalnoœci i formy
kszta³cenia objête dofinansowaniem w 2018 roku.
?
Uchwa³a Nr XXXI/236/17 w sprawie ustalenia
wysokoœci op³aty za pobyt dziecka w Klubie Dzieciêcym
prowadzonym przez gminê Gozdowo i wysokoœci
dodatkowej op³aty za wyd³u¿ony pobyt dziecka w Klubie,
a tak¿e maksymalnej wysokoœci op³aty za wy¿ywienie.
?
Uchwa³a Nr XXXI/237/17 w sprawie zmiany Uchwa³y
Nr XXVIII/207/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 11
sierpnia 2017 roku w sprawie utworzenia Klubu
Dzieciêcego „Radosna Kraina” w Gozdowie i ustalenia
Statutu.
?
Uchwa³a Nr XXXI/238/17 w sprawie zmiany Uchwa³y
Nr 227/XXIV/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 maja
2013 roku w sprawie utworzenia Klubu Dzieciêcego
„Kubusiowy Raj” w Lelicach i ustalenia Statutu.
?
Uchwa³a Nr XXXI/239/17 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Gminy Za³uski.
?
Uchwa³a Nr XXXI/240/17 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2018
rok.
?
Uchwa³a Nr XXXI/241/17 w sprawie zatwierdzenia
planów pracy sta³ych komisji Rady Gminy na 2018 rok.
?
Uchwa³a Nr XXXI/242/17 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Sierpeckiemu.
?
Uchwa³a Nr XXXI/243/17 w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie
Gminy Gozdowo.
?
Uchwa³a Nr XXXI/244/17 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na
lata 2017-2028.
?
Uchwa³a Nr XXXI/245/17 zmieniaj¹ca Uchwa³ê
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na 2017 rok.
?
Uchwa³a Nr XXXI/246/17 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.
?
Uchwa³a Nr XXXI/247/17 bud¿etowa Gminy Gozdowo
na 2018 rok.

?
Uchwa³a Nr XXXII/249/18 w sprawie zatwierdzenia

wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Gozdowo na lata 20182022.
?
Uchwa³a Nr XXXII/250/18 w sprawie uchylenia
Uchwa³y Nr XXXI/236/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia
29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokoœci
op³aty za pobyt dziecka w Klubie Dzieciêcym
prowadzonym przez gminê Gozdowo i wysokoœci
dodatkowej op³aty za wyd³u¿ony pobyt dziecka w Klubie,
a tak¿e maksymalnej wysokoœci op³aty za wy¿ywienie.
?
Uchwa³a Nr XXXII/251/18 w sprawie ustalenia
wysokoœci op³aty za pobyt dziecka w Klubie Dzieciêcym
prowadzonym przez gminê Gozdowo oraz maksymalnej
wysokoœci op³aty za wy¿ywienie.
?
Uchwa³a Nr XXXII/252/18 w sprawie ustalenia
wysokoœci op³aty za wpis do rejestru ¿³obków i klubów
dzieciêcych.
?
Uchwa³a Nr XXXII/253/18 w sprawie ustalenia
wysokoœci ekwiwalentu pieniê¿nego, przys³uguj¹cego
cz³onkowi ochotniczej stra¿y po¿arnej, który uczestniczy³
w dzia³aniu ratowniczym lub szkoleniu po¿arniczym
organizowanym przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ lub
Gminê.
?
Uchwa³a Nr XXXII/254/18 w sprawie zaci¹gniêcia
d³ugoterminowych kredytów.
?
Uchwa³a Nr XXXII/255/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na
lata 2018-2028.
?
Uchwa³a Nr XXXII/256/18 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Gminy Za³uski.
?
Uchwa³a Nr XXXII/257/18 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Sierpeckiemu.
?
Uchwa³a Nr XXXII/258/18 zmieniaj¹ca Uchwa³ê
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na 2018 rok.
?
Uchwa³a Nr XXXII/259/18 w sprawie zapewnienia
wspólnej obs³ugi finansowej jednostkom organizacyjnym
Gminy Gozdowo, zaliczanym do sektora finansów
publicznych, dla których organem prowadz¹cym jest
Gmina Gozdowo.
Ponadto Rada Gminy:
?
wys³ucha³a sprawozdania Wójta Gminy z dzia³alnoœci

miêdzysesyjnej,
?
zapozna³a siê z informacj¹ pracownika Mazowieckiego

Oœrodka Doradztwa Rolniczego Oddzia³ w Sierpcu na
temat nowych zasad sk³adania wniosków o dop³aty
bezpoœrednie w 2018 roku,
?
przyjê³a do wiadomoœci sprawozdania przewodnicz¹cych
z dzia³alnoœci sta³ych komisji Rady Gminy Gozdowo za
2017 rok,
?
przyjê³a do wiadomoœci sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdzia³ania Narkomanii dla Gminy
Gozdowo za 2017 rok,
?
uczestniczy³a w debacie na temat bezpieczeñstwa
publicznego na terenie Gminy Gozdowo.

Uchwa³y z dnia 16 lutego 2018r.
?
Uchwa³a Nr XXXII/248/18 w sprawie wyra¿enia zgody

na przed³u¿enie umowy najmu lokalu u¿ytkowego
po³o¿onego w miejscowoœci Lelice.
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Z dzia³alnoœci Wójta Gminy
W okresie sprawozdawczym, od 23.11.2017r. do
28.02.2018r. Wójt Gminy Gozdowo wyda³
17 zarz¹dzeñ:
?
102/2017 z dnia 06.12.2017r. w sprawie wyra¿enia
zgody na obci¹¿enie nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ
Gminy Gozdowo nieodp³atn¹ s³u¿ebnoœci¹ gruntow¹
przejœcia i przejazdu.
?
103/2017 z dnia 06.12.2017r. w sprawie powo³ania
komisji do oceny z³o¿onych ofert w trybie zapytania
ofertowego na realizacjê zadania pn. „Przebudowa
budynku œwietlicy wiejskiej w miejscowoœci Kurówko”.
?
104/2017 z dnia 15.12.2017r. zmieniaj¹ce Uchwa³ê
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2017.
?
105/2017 z dnia 15.12.2017r. w sprawie powo³ania
komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
?
106/2017 z dnia 21.12.2017r. w sprawie
nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomoœci.
?
107/2017 z dnia 28.12.2017r. w sprawie oddania dnia
wolnego pracownikom Urzêdu Gminy w Gozdowie w
zamian za œwiêto przypadaj¹ce w woln¹ sobotê 6 stycznia
2018 roku i organizacji czasu pracy.
?
108/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie zmiany
Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzêdu
Gminy w Gozdowie ustalonego Zarz¹dzeniem Nr
64/2016 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 29.09.2016r.
?
109/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie powo³ania
komisji do przeprowadzenia wyceny samochodu
osobowego marki Ford Fusion 1,4 i samochodu
ciê¿arowego Star 200 przekazanego nieodp³atnie przez
Komendê Wojewódzk¹ Policji z/s w Radomiu dla Urzêdu
Gminy w Gozdowie z przeznaczeniem do realizacji zadañ
statutowych.
?
1/2018 z dnia 02.01.2018r. w sprawie wyznaczenia do
oddania w najem lokalu mieszkalnego.
?
2/2018 z dnia 05.01.2018r. w sprawie analizy
wydatków w 2017 roku na wynagrodzenia nauczycieli
oraz przyznania jednorazowego dodatku
uzupe³niaj¹cego.
?
3/2018 z dnia 17.01.2018r. zmieniaj¹ce Zarz¹dzenie Nr
91/17 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 10 paŸdziernika
2017 roku w sprawie przeprowadzenia w drodze
inwentaryzacji weryfikacji stanu aktywów i pasywów
Gminy Gozdowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy
Gozdowo.
?
4/2018 z dnia 25.01.2018r. w sprawie ustalenia
har monogramu realizacji zadañ publicznych
realizowanych w ramach Programu wspó³pracy Gminy
Gozdowo z organizacjami pozarz¹dowymi na 2018 rok.
?
5/2018 z dnia 26.01.2018r. w sprawie ustalenia
har monogramu oraz szczegó³owych ter minów
dokonywania czynnoœci w postêpowaniu rekrutacyjnym
w przedszkolach i oddzia³ach przedszkolnych w szko³ach
podstawowych oraz do klas pierwszych szkó³
podstawowych prowadzonych przez Gminê Gozdowo na
rok szkolny 2018/2019.
?
6/2018 z dnia 26.01.2018r. w sprawie podania do
publicznej wiadomoœci kryteriów oraz liczby punktów
branych pod uwagê w postêpowaniu rekrutacyjnym oraz
postêpowaniu uzupe³niaj¹cym na rok szkolny
2018/2019 do przedszkoli, oddzia³ów przedszkolnych
oraz szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê
Gozdowo.
Str. 4

?
7/2018 z dnia 09.02.2018r. w sprawie wyra¿enia zgody

na bezprzetargowe przed³u¿enie umowy najmu lokalu
u¿ytkowego po³o¿onego w miejscowoœci Lelice.
?
8/2018 z dnia 12.02.2018r. w sprawie zmiany cz³onków
sta³ej Komisji Przetargowej powo³anej Zarz¹dzeniem nr
83/2016 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 25 listopada
2016 roku.
?
9/2018 z dnia 12.02.2018r. w sprawie zmiany cz³onków
sta³ej Komisji Przetargowej powo³anej Zarz¹dzeniem nr
83/2016 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 25 listopada
2016 roku.
W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczy³
w spotkaniach i uroczystoœciach:
?
Jubileuszu 50-lecia i 60-lecia po¿ycia par ma³¿eñskich w
sali konferencyjnej w Urzêdzie Gminy w Gozdowie.
?
Otwarciu mostu na drodze Piaski-Gozdowo.
?
Spotkaniu wigilijnym Zarz¹du Sierpeckiego Banku
Spó³dzielczego w Restauracji Zak¹tek w Sierpcu.
?
Posiedzeniu Zarz¹du Oddzia³u Gminnego ZOSP RP w
Rycharcicach.
?
Spotkaniu op³atkowym dla osób starszych, samotnych i
osób z ró¿nymi niepe³nosprawnoœciami w Inez w Lelicach.
?
Wigilii Kó³ Gospodyñ Wiejskich i GZKiOR w sali
konferencyjnej Urzêdu Gminy w Gozdowie.
?
Spotkaniu wigilijnym Gminnego Zwi¹zku Emerytów i
Rencistów w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy w
Gozdowie.
?
Spotkaniach wigilijnych w Szko³ach Podstawowych i
Gimnazjum, Publicznym Przedszkolu i Klubach
Dzieciêcych z terenu Gminy Gozdowo.
?
Spotkaniu wigilijnym w Komendzie Powiatowej w
Sierpcu.
?
Koncercie Noworocznym M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej
OSP w Gozdowie po³¹czonym z Jubileuszem 25-lecia
Orkiestry w hali sportowej Szko³y Podstawowej w
Gozdowie.
?
Podpisaniu umowy na wykonanie instalacji
fotowoltaicznych, solarnych i przy³¹czy pieców na biomasê
w ramach projektu OZE w Urzêdzie Gminy Za³uski.
?
Cyklicznym spotkaniu Wójtów powiatu sierpeckiego w
Starostwie Powiatowym w Sierpcu.
?
Spotkaniu z zespo³em Dzieci Ziemi Gozdowskiej w Szkole
Podstawowej w Lelicach.
?
Posiedzeniu Zarz¹du LGD w Sierpcu.
?
Zarz¹dzie Kó³ Gospodyñ Wiejskich w Gozdowie.
?
Podsumowaniu konkursu Sportowiec Roku 2017
Powiatu Sierpeckiego w CKiSz w Sierpcu.
?
Spotkaniu ze Stowarzyszeniem AMUR w Inez w Lelicach.
?
Zarz¹dzie Spó³ki Wodnej w Inez w Lelicach.
?
Spotkaniu z przedstawicielkami Ko³a Gospodyñ w
Gozdowie w Urzêdzie Gminy w Gozdowie.
?
Choince w Rempinie.
?
Powiatowym Spotkaniu Noworocznym Samorz¹dowców
Ziemi Sierpeckiej w CKiSz w Sierpcu.
?
Choince w szko³ach podstawowych w Gozdowie, Lelicach
oraz przedszkolu i klubach dzieciêcych.
?
Spotkaniu informacyjnym dla mieszkañców bior¹cych
udzia³ w projekcie fotowoltaicznym w Szkole
Podstawowej w Gozdowie.
?
Gminnym Turnieju Wiedzy Po¿arniczej w Publicznym
Gimnazjum w Gozdowie.
?
Spotkaniu Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej z Sierpca
w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy w Gozdowie.
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?
Naradzie

Dyrektorów szkó³ w Urzêdzie Gminy w
Gozdowie.
?
Dniu Babci i Dziadka w Klubie Dzieciêcym w Lelicach.
?
Spotkaniu w Zarz¹dzie Dróg Wojewódzkich w
Gostyninie.
?
Uroczystoœci przekazania sprzêtu ratownictwa
technicznego ze œrodków Fundacji „Orlen-Dar Serca” w
Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
?
Odprawie rocznej w Komendzie Powiatowej w Sierpcu.
?
Rodzinnym Wierszowaniu w sali gimnastycznej Szko³y
Podstawowej w Lelicach.
?
Walnym zebraniu Spó³ki Wodnej w sali konferencyjnej
Urzêdu Gminy w Gozdowie.
?
Obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu po³¹czonego z
przekazaniem pracowni komputerowej w Szkole
Podstawowej w Lelicach.
?
Walnym zebraniu Stowarzyszenia Nasze Ostrowy.
?
Spotkaniu z okazji Miêdzynarodowego Dnia Kobiet

zorganizowanym przez GZKiOR w Gozdowie w sali
konferencyjnej Urzêdu Gminy w Gozdowie.
?
Spotkaniu z okazji Dnia Kobiet Gminnego Zwi¹zku
Emerytów i Rencistów w sali konferencyjnej Urzêdu
Gminy w Gozdowie.
?
Turnieju Pi³ki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Gozdowo
w hali sportowej Szko³y Podstawowej w Gozdowie.
?
Turnieju w Dwa Ognie w Szkole Podstawowej w
Gozdowie.
?
XV edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pod
has³em „Szuka³em Was - a teraz Wy przybyliœcie do mnie”
w Publicznym Gimnazjum w Gozdowie.
?
Uroczystym wrêczeniu stypendiów dla najzdolniejszych w
Publicznym Gimnazjum w Gozdowie.
?
10 sprawozdawczych zebraniach stra¿ackich jednostek
OSP z terenu Gminy Gozdowo.
Ewa Kolankiewicz, Monika Gronczewska

PODSUMOWANIE ROKU 2017 PRZEZ WÓJTA GMINY GOZDOWO
Szanowni Pañstwo,
Rok 2017 by³ rokiem intensywnej i efektywnej pracy, w
którym musieliœmy wykazaæ siê ogromnym
zaanga¿owaniem.
Zrealizowaliœmy szereg inwestycji zmierzaj¹cych do
poprawy jakoœci ¿ycia mieszkañców naszej Gminy.
Wykonane przedsiêwziêcia s¹ efektem owocnej wspó³pracy
administracji gminnej z Mieszkañcami gminy oraz Rad¹
Gminy Gozdowo.
Cieszê siê, ¿e stawiane na ubieg³y rok ambitne cele i
wyzwania zosta³y wykonane. Postaram siê w skrócie
przedstawiæ Pañstwu najwa¿niejsze fakty i wydarzenia 2017
roku.
Inwestycje i przedsiêwziêcia zrealizowane w 2017 r.
Jednym z priorytetowych zamierzeñ jest modernizacja
gminnej infrastruktury drogowej. W roku 2017 uda³o siê
zrealizowaæ kolejne inwestycje drogowe i to na wysokim
poziomie.
Przebudowane zosta³y drogi gminne: w Zbójnie 2 drogi
(³¹cz¹ca drogê gminn¹ relacji Rogienice-Zbójno z drog¹
wojewódzk¹ nr 560 i prowadz¹ca od drogi gminnej relacji
Rogienice-Zbójno - ko³o p. Kobuszewskiego); relacji
Miodusy-Cetlin-Reczewo II etap; w Kozicach; w Rempinie; w
Lelicach (pomiêdzy ul. Szkoln¹ i Starowiejsk¹); w Kowalewie
Podbornym (przy budynku wiejskim); relacji AntoniewoKolonia Przybyszewo oraz ulicê Spokojn¹ w Gozdowie.

Droga gminna w Zbójnie ³¹cz¹ca siê z drog¹ wojewódzk¹
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Droga gminna w Zbójnie ko³o p. Kobuszewskiego

£¹cznie przebudowanych zosta³o blisko 5 km dróg, których
koszt wyniós³ ponad 1 mln z³. Na przebudowê drogi w Zbójnie
³¹cz¹cej siê z drog¹ wojewódzk¹, pozyskaliœmy dofinansowanie
w wys. 320 tys. z³ z UE w ramach PROW 2014-2020, zaœ na
drogi Miodusy-Cetlin–Reczewo i w Kozicach dotacjê z Urzêdu
Marsza³kowskiego w ³¹cznej wysokoœci 138 tys. z³.
Na terenie gminy powsta³y nowe chodniki: w Gozdowie
przy ul. Kwiatowej, Zielonej i P³ockiej - II etap; w Bonis³awiu
(od remizy do skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹ do lewej
stronie) i w Lelicach przy ul. Kwiatowej. Koszt wyniós³
180 tys. z³.

Droga gminna relacji Miodusy-Cetlin-Reczewo
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odcinku od km 67+245 do km 68+300 przejœcie przez
miejscowoœæ Lelice. Koszt zadania wyniós³ blisko 3,5 mln z³.
Droga by³a w z³ym stanie technicznym, z licznymi
pêkniêciami i koleinami. Dziêki przeprowadzonej
modernizacji u¿ytkownicy ruchu drogowego ciesz¹ siê
wysokim komfortem jazdy. Nowa nawierzchnia drogowa
przyczyni³a siê do wzrostu poczucia bezpieczeñstwa lokalnej
spo³ecznoœci oraz poprawy jakoœci ¿ycia. Do realizacji zosta³y
jeszcze prace wykoñczeniowe, które zakoñczone zostan¹ w
tym roku.

Droga gminna w Kozicach

Na mocy porozumieñ ze Starostwem Powiatowym w
Sierpcu zosta³y zrealizowane zadania:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W PiaskiGozdowo - III etap odcinek Antoniewo-Kurowo i etap IV
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3762W relacji
Wêgrzynowo-Lisice II etap na d³ugoœci 700mb.
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej RempinGolejewo - 200 m (przy boisku)
- Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej RempinBo¿ewo - po 200 m
- Przebudowa mostu w m. Piastowo w ci¹gu drogi
powiatowej 3735W Piaski-Gozdowo wraz z drogami
dojazdowymi
- Budowa chodników przy drogach powiatowych w
Lelicach przy kapliczce: od strony Cetlina (ul. S³upecka) i
od strony Rogienic (ul. Pó³nocna)
Udzia³ œrodków w³asnych Gminy Gozdowo w
przedsiêwziêciach wyniós³ 350 tys. z³.
W porozumieniu z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich
wykonana zosta³a przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na

Odbiór III etapu przebudowy drogi powiatowej Piaski-Gozdowo

III etap przebudowy drogi powiatowej Piaski-Gozdowo
zrealizowany z dofinansowaniem w ramach PROW
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Odbiór przebudowy drogi powiatowej Wêgrzynowo-Lisice

Systematycznie przeprowadzano remonty dróg gminnych
asfaltowych i ¿wirowych oraz odbudowê rowów
przydro¿nych.
Ca³y czas staramy siê o rozwój infrastruktury spo³ecznej w
naszej gminie, nawet w ma³ych miejscowoœciach.
W minionym roku zakoñczyliœmy dwie kluczowe
inwestycje polegaj¹ce na budowie œwietlicy wiejskiej w
Rêkawczynie oraz przebudowie budynku œwietlicy wiejskiej w
Rycharcicach.
Nowa œwietlica w Rêkawczynie zosta³a zrealizowana w
ramach projektu Zagospodarowania terenu przy stawie.
Budynek wraz z najbli¿szym otoczeniem zosta³ ogrodzony, w
pobli¿u od strony ul. Wodnej powsta³ parking z chodnikiem.
Przebudowa budynku œwietlicy w Rycharcicach swoim
zakresem objê³a rozszerzenie funkcji u¿ytkowych obiektu
poprzez ocieplenie, wydzielenie dodatkowych pomieszczeñ
toalet i szatni, remont kuchni, wykonanie instalacji
kanalizacyjnej, wymianê zu¿ytych elementów konstrukcji,
wykoñczenie i wyposa¿enie oraz uzupe³nienie ich nowe
elementy.
Œwietlice wiejskie s¹ jedynymi miejscami, w których mog¹
spotkaæ siê mieszkañcy. Pe³ni¹ one funkcjê centrów kultury
lokalnej, organizuj¹ czas wolny. Inwestycje wp³ynê³y na

Odbiór przebudowy odcinka drogi powiatowej Rempin-Bo¿ewo
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Droga wojewódzka w miejscowoœci Lelice

zaspokojenie potrzeb mieszkañców oraz wzmocnienie wiêzi
miêdzyludzkich, gdy¿ integruj¹ spo³ecznoœæ. £¹cznie koszty
budowy œwietlicy w Rêkawczynie i przebudowy œwietlicy w
Rycharcicach wynios³y blisko 533 tys. z³.
W minionym roku przeprowadzone zosta³y prace
modernizacyjne budynku œwietlicy wiejskiej w Lelicach.
Obecnie trwa remont budynku œwietlicy wiejskiej w
Kowalewie Podbornym.
Wszystkie œwietlice wiejskie na terenie gminy s¹
systematycznie doposa¿ane w sprzêty RTV, AGD oraz inne
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 wolnego czasu przez mieszkañców oraz spo³ecznej
integracji.

Droga wojewódzka w miejscowoœci Lelice

Nowoczesnym placem zabaw mog¹ cieszyæ siê najm³odsi
mieszkañcy Rempina. Nowa infrastruktura zosta³a
zlokalizowana na terenie w pobli¿u bloków mieszkalnych.
Pomiêdzy boiskiem sportowym a urz¹dzeniami si³owni
zewnêtrznej i sto³em ping-ponga. Zamontowane zosta³y
urz¹dzenia: zestaw zabawowy drewniany – 2 wie¿e
zadaszone z trapem wejœciowym, zje¿d¿alni¹ z tworzywa – 2
szt., lin¹ wspinaczkow¹, mostkiem linowym, siatk¹ z liny,
drabink¹ poziom¹, pajêcz¹ sieci¹ z liny, drabink¹ linow¹,
uchwytami z liny, œcian¹ wspinaczkow¹; huœtawka
jednoosobowa z siedziskiem typu bocianie gniazdo;
huœtawka dla osób niepe³nosprawnych; karuzela
czteroosobowa; huœtawka wa¿ka. W efekcie powsta³
ogólnodostêpny kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy dla
dzieci i doros³ych, przeznaczony do odpoczynku, relaksu i
spotkañ mieszkañców.
Obiekt zosta³ zrealizowany w ramach PROW 2014-
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2020, koszt ca³kowity wyniós³ 54 tys. z³, a dofinansowanie z
UE 34,4 tys. z³.
W Gozdowie najm³odsi mog¹ korzystaæ z urz¹dzeñ
zabawowych, które znalaz³y siê w „Weso³ym ogródku”. Plac
zabaw mieœci siê przy skrzy¿owaniu ul. P³ockiej i Dworcowej.
W minionym roku realizowane by³y równie¿
przedsiêwziêcia w ramach wyodrêbnionych w bud¿ecie
gminy œrodków stanowi¹cych fundusz so³ecki. Na zebraniach
so³eckich podejmowaliœcie Pañstwo uchwa³y w sprawie
przeznaczenia œrodków, które wydatkowane zosta³y m.in. na
remonty i wyposa¿enie œwietlic wiejskich, place zabaw,
dokumentacje projektowe, przystanki, tablice og³oszeniowe
zagospodarowanie przestrzeni itp.
Oœrodek Zdrowia w Gozdowie zosta³ wyposa¿ony w nowy
sprzêt USG i EKG, dziêki nowoczesnym urz¹dzeniom
udoskonalona zostanie diagnostyka i wykrywanie zmian
chorobowych. Koszt wyniós³ blisko 100 tys. z³.

Œwietlica wiejska w Rêkawczynie

Ochotnicze Stra¿e Po¿arne wzbogaci³y siê o sprzêty
specjalistyczne, które zosta³y przekazane przez Gminê
Gozdowo. Druhom z Kolczyna zosta³ przekazany samochód
ratowniczo-gaœniczy marki Lublin.
W ubieg³ym roku na dzia³ania prewencyjne wszystkich
jednostek OSP przeznaczyliœmy z bud¿etu gminy kwotê w
wysokoœci 183,1 tys. z³.
Samorz¹d Gminy Gozdowo aktywnie wspó³pracuje z
lokalnymi Stowarzyszeniami i klubami sportowymi. Na ich
funkcjonowanie w 2017r. z bud¿etu gminy przeznaczyliœmy
kwotê w wysokoœci 22 tys. z³.
W minionym roku rozpoczê³a dzia³alnoœæ pierwsza w
naszej gminie spó³dzielnia socjalna z siedzib¹ w Ostrowach o
nazwie „Wioska s³owiañska Spó³dzielnia Socjalna” .
G³ównym celem jej dzia³alnoœci jest przywrócenie
(reintegracja) na rynek pracy jej cz³onków, poprzez
prowadzenie wspólnego przedsiêbiorstwa w oparciu o

Œwietlica wiejska w Rycharcicach
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terenie szeœciu gmin zamontowane zostan¹ systemy energii
odnawialnej: 408 instalacji fotowoltaicznych, w tym 391 na
posesjach prywatnych i 17 na obiektach u¿ytecznoœci
publicznej, a tak¿e 55 instalacji solarnych i 49 kot³ów na
biomasê w posesjach prywatnych. Decyzj¹ Zarz¹du
Wo j e w ó d z t w a M a z o w i e c k i e g o p r o j e k t o t r z y m a
dofinansowanie z UE w wys. ponad 8,2 mln z³.

Plac zabaw w Rempinie

Podpisanie umowy z wykonawcami projektu OZE

Plac zabaw w Rempinie

osobist¹ pracê cz³onków. Spó³dzielnia podejmuje dzia³ania
maj¹ce na celu odbudowanie i podtrzymanie u cz³onków
Spó³dzielni umiejêtnoœci uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznoœci
lokalnej oraz pe³nienia ról spo³ecznych w miejscu pracy,
zamieszkania lub pobytu, a tak¿e dzia³ania s³u¿¹ce
odbudowaniu i podtrzymaniu zdolnoœci do samodzielnego
œwiadczenia pracy.

Realizacja projektu przyczyni siê do ograniczenia
zanieczyszczenia powietrza, obni¿enia kosztów energii
cieplnej i elektrycznej, a tak¿e do kszta³towania pozytywnego
„ekologicznego” wizerunku regionu.
Po otrzymaniu informacji o pozytywnej ocenie wniosku i
zakwalifikowaniu do dofinansowania prace zwi¹zane z
realizacj¹ przedsiêwziêcia nabra³y tempa. Na terenie gminy
Gozdowo w ramach projektu montowane bêd¹ panele
fotowoltaiczne na 84 nieruchomoœciach w tym: 79 na
budynkach prywatnych (mieszkalnych i gospodarczych) i 5 na
obiektach u¿ytecznoœci publicznej. Z uczestnikami projektu
zawarte zosta³y umowy okreœlaj¹ce zasady realizacji
przedsiêwziêcia. Monta¿ wszystkich instalacji zrealizowany
zostanie do koñca lipca 2018r.

Ochrona œrodowiska
W minionym roku kontynuowane by³y dzia³ania
rozpoczête w 2016 roku zwi¹zane z projektem pt. „Rozwój
OZE w gminach wiejskich poprzez budowê instalacji
odnawialnych Ÿróde³ energii” wspó³finansowanego ze
œrodków UE w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020 (RPO WM) Oœ Priorytetowa IV, Dzia³anie 4.1
Odnawialne Ÿród³a energii. Wniosek zosta³ z³o¿ony w
partnerstwie gmin: Gozdowo, Zawidz, Roœciszewo, Za³uski
(Lider), Ma³a Wieœ i Kuczbork-Osada.
Dziêki wsparciu ze œrodków unijnych do koñca 2018 r. na
Nasadzenia drzew przy ul. Kasztanowej w Gozdowie

Podpisanie umowy dotycz¹cej dofinansowania projektu OZE

Str. 8

Nasadzenia drzew przy Szkole Podstawowej w Ostrowach
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Nasadzenia drzew przy stawie w Lelicach
(ul. Bajeczna z terenem przyleg³ym)

Terenowa lekcja przyrody na œcie¿ce edukacyjnej

Na zadanie w zakresie usuwania azbestu i wyrobów
zawieraj¹cych azbest, w celu zmniejszenia negatywnego
oddzia³ywania azbestu oraz ograniczenia i eliminowania jego
gospodarczego wykorzystania pozyskaliœmy 85% dotacjê w
wysokoœci 9,3 tys. z³. Efektem realizacji zadania by³o
usuniêcie i unieszkodliwienie 42 ton azbestu z gospodarstw
domowych na terenie gminy Gozdowo.
£¹cznie z WFOŒiGW w 2017 roku uda³o nam siê
pozyskaæ 348,8tys. z³.
Oœwiata, opieka spo³eczna
Nasadzenia drzew przy stawie w Lelicach
(ul. Bajeczna z terenem przyleg³ym)

W 2017 roku zrealizowaliœmy szereg projektów i dzia³añ
zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska, na które pozyskaliœmy
dotacje z WFOŒiGW w Warszawie.
W ramach 3 wniosków z zakresu ochrony przyrody
zrealizowaliœmy nasadzenia drzew, krzewów i roœlin
wieloletnich w Gozdowie przy ul. Kasztanowej, w Lelicach
przy ul. Bajecznej (teren przy stawie) i w Ostrowach przy
Szkole Podstawowej. £¹czny koszt zadañ wyniós³
351,2 tys. z³, pozyskana dotacja w wysokoœci 90% kosztów
kwalifikowalnych wynios³a 311,8 tys. z³.
Ponadto zrealizowaliœmy dwa zadania z zakresu edukacji
ekologicznej. Pierwsze polega³o na kontynuacji œcie¿ki
edukacyjno-przyrodniczej przy Publicznym Gimnazjum w
Gozdowie, wzd³u¿ alejek spacerowych zamontowane zosta³y
elementy infrastruktury edukacyjnej (tablice edukacyjne –
7 szt. i gry edukacyjne – 3 szt.). Natomiast w ramach drugiego
zadania zorganizowaliœmy konkurs ekologiczny „ZIELONO
MI” w 4 placówkach oœwiatowych na terenie gminy
Gozdowo. Koszt zadañ edukacyjnych wyniós³ 30,8 tys. z³ , a
pozyskana dotacja w wysokoœci 90% kosztów
kwalifikowalnych wynios³a 27,7 tys. z³.

Rozstrzygniêcie konkursu ekologicznego „ZIELONO MI”
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Uroczyste otwarcie Klubu Dzieciêcego
„Radosna Kraina” w Gozdowie

Rok szkolny 2017/2018 jest rokiem wprowadzania
szeregu zmian w zwi¹zku z wdra¿an¹ reform¹ Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Uczniowie koñcz¹cy klasê VI szko³y
podstawowej stali siê uczniami VII klasy szko³y podstawowej.
Rozpoczê³o siê tym samym wygaszanie gimnazjów –
rekrutacja do gimnazjum nie by³a 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.
Prawdziw¹ si³¹ szkó³ s¹ uczniowie i ich sukcesy. To dla nich
warto staraæ siê o inwestowanie w rozwój i wykszta³cenie.
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. £¹czna kwota przeznaczona na pomoc dla uczniów
wynios³a 127,7 tys. z³.
Stypendia przyznawane s¹ równie¿ wyró¿niaj¹cym siê
uczniom szkó³ ponadgimnazjalnych i studentom
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Radni Gminy Gozdowo z wizyt¹ w nowym Klubie Dzieciêcym

mieszkaj¹cym na terenie naszej gminy. W minionym roku
jednorazowe stypendium za szczególne osi¹gniêcia w
dziedzinie: artystycznej, naukowej, kultury oraz sportu
otrzyma³a Alicja M¹dra uczennica I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego PUL im. 4 Pu³ku Strzelców Konnych w
P³ocku.
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.
Ponadto od dwóch lat gmina otrzymuje dotacjê celow¹ na
wyposa¿enie szkó³ w podrêczniki, materia³y edukacyjne i
æwiczeniowe, w ubieg³ym roku dotacja wynios³a 48,5 tys. z³.
Dziêki dotacji uczniowie klas I-V szko³y podstawowej oraz
klas I-II gimnazjum korzystaj¹ z bezp³atnych podrêczników i
æwiczeñ.
Otrzymana w 2017 roku subwencja oœwiatowa w wys.
5,6 mln z³ nie by³a wystarczaj¹ca na pokrycie wszystkich
wydatków. Dlatego w bud¿ecie gminy Gozdowo na oœwiatê
zarezerwowano kwotê wys. 1,6 mln z³.
W minionym roku szkolnym w ramach œrodków w³asnych
szko³y zosta³y wyposa¿one w sprzêty: projektor, biurka,
zestawy komputerowe, rolety oraz meble. Wykonano
równie¿ elewacjê budynku Przedszkola w Gozdowie. Koszt
przedsiêwziêæ wyniós³ 31,4 tys. z³.
W ramach rz¹dowego programu MALUCH 2017
utworzony zosta³ Klub Dzieciêcy „Radosna Kraina” w
Gozdowie dla 21 dzieci oraz zapewnione jego
funkcjonowanie. Przedsiêwziêcie objê³o adaptacjê czêœci
budynku Szko³y Podstawowej w Gozdowie, wyposa¿enie
placówki w niezbêdny sprzêt i utworzenie placu zabaw.

Jubileusz 70-lecia Szko³y Podstawowej w Gozdowie
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£¹czny koszt wyniós³ 315,5 tys. z³, a pozyskana dotacja
218,4 tys. z³. Ju¿ od paŸdziernika maluchy w wieku do 3 lat
mog¹ uczêszczaæ do nowej placówki. Zachêcam rodziców do
zapisywania dzieci do Klubu, w którym zapewniona jest
fachowa opieka.
Piêkny jubileusz 70-lecia istnienia obchodzi³a w maju
Szko³a Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie.
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.
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej rozpatruje wnioski
w ramach rz¹dowego programu Rodzina 500+. Wyp³acane
pieni¹dze maj¹ pos³u¿yæ jako czêœciowe pokrycie kosztów
zwi¹zanych z zaspokojeniem potrzeb ¿yciowych oraz
wychowaniem dziecka. Do GOPSU-u w minionym roku
wp³ynê³y 573 wnioski, a z programu skorzysta³o 790 dzieci.
£¹czna kwota wyp³aconych œwiadczeñ wynios³a 4,85 mln z³.
W siedzibie GOPS-u dzia³a Punkt KonsultacyjnoInformacyjny ds. uzale¿nieñ i przemocy w rodzinie.
Bezp³atnych porad udzielaj¹ specjaliœci: psycholog i prawnik.

Jubileusz 70-lecia Szko³y Podstawowej w Gozdowie

GOPS uczestniczy w projekcie partnerskim pn.
„Zainwestuj w siebie” wspó³finansowanym ze œrodków UE w
ramach RPO WM 2014-2020. Projekt skierowany jest dla
osób: bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy PUP,
biernych zawodowo oraz z rodzin wieloproblemowych wraz z
dzieæmi. Jego g³ównym celem jest zwiêkszenie szans na
zatrudnienie w okresie od 01.07.2017r. do 30.06.2019r. Z
terenu gminy Gozdowo w projekcie uczestniczy³y bêd¹ 24
osoby, w tym 2 z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ b¹dŸ
niepe³nosprawnoœci¹ sprzê¿on¹.
W ramach porozumienia i wspó³pracy z Powiatem
Sierpeckim w sprawie zasad tworzenia i organizacji
Sierpeckiej Ponadgminnej Œwietlicy Œrodowiskowej (SPŒŒ)
utworzony zosta³ punkt funkcjonuj¹cy w Szkole Podstawowej
w Gozdowie. Projekt jest skierowany m.in. dla dzieci i
m³odzie¿y w wieku 8-16/18 lat z rodzin prze¿ywaj¹cych
trudnoœci w pe³nieniu funkcji opiekuñczo-wychowawczych,
przebywaj¹cych lub opuszczaj¹cych pieczê zastêpcz¹,
zagro¿onych ubóstwem i wykluczeniem spo³ecznym. Zak³ada
równie¿ umo¿liwienie grupie dzieci i m³odzie¿y korzystania z
czêsto nieosi¹galnych ze wzglêdów finansowych zajêæ z
jêzyka angielskiego, niemieckiego oraz zajêæ rozwijaj¹cych
kompetencje kluczowe.
Funkcjonowanie SPŒŒ jest finansowane ze œrodków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Dzia³ania 9.2 Us³ugi
spo³eczne i us³ugi opieki zdrowotnej, Poddzia³anie 9.2.1
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Podpisanie umowy partnerskiej dotycz¹cej realizacji projektu
„Zainwestuj w siebie”

Zwiêkszenie dostêpnoœci us³ug spo³ecznych) oraz œrodków
Powiatu Sierpeckiego.
Ca³y czas prowadzona jest akcja dostarczania ¿ywnoœci
dla najbardziej potrzebuj¹cych mieszkañców, raz w miesi¹cu
otrzymuj¹ paczki z artyku³ami spo¿ywczymi i dodatkowo
jab³ka. Akcja przeprowadzana jest w porozumieniu z
Bankiem ¯ywnoœci w P³ocku. W minionym roku
dostarczonych zosta³o 7 677 szt. paczek.

Podsumowanie dzia³alnoœci œwietlicy œrodowiskowej w Rempinie

Plany inwestycyjne
Priorytetem moim i Rady Gminy Gozdowo jest poprawa
warunków i jakoœci ¿ycia mieszkañców naszej Gminy.
Plany dotycz¹ce modernizacji gminnej infrastruktury
drogowej:
?
W ramach operacji typu „Budowa i modernizacja dróg
lokalnych” objêtych Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 zrealizujemy zadania:
- Przebudowa drogi gminnej nr 370115W relacji RempinKolczyn,
- Przebudowa czêœci drogi gminnej nr 370114W relacji
G³uchowo-Czachorowo-Zakrzewko.
Realizacja projektów rozpoczêta zosta³a w 2017r., a
zakoñczenie nast¹pi w I po³. 2018r. Koszt dróg o ³¹cznej
d³ugoœci 2,72 km wyniesie 753 tys. z³, dofinansowanie
456,8 tys. z³.
?
W planach remontowych dróg gminnych przewidziano
na 2018r. przebudowy dróg nr 370117W w
miejscowoœci Kolczyn i nr 370124W relacji
Bronoszewice-Bia³uty I etap.
?
Przebudowane zostan¹ równie¿ chodniki w Gozdowie
przy ul. Mickiewicza i Lipowej.
W roku 2017r. planujemy wspólne wykonanie z
Zarz¹dem Dróg Powiatowych w Sierpcu przebudowy drogi
powiatowej relacji Bonis³aw-Kêdzierzyn.
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W dalszym ci¹gu realizujemy inwestycje zwi¹zane z
ochron¹ œrodowiska oraz infrastruktur¹ wodnokanalizacyjn¹. W bie¿¹cym roku planujemy realizacjê I etapu
budowy przydomowych oczyszczalni œcieków na terenie
gminy Gozdowo. Inwestycja zosta³a przeniesiona z ubieg³ego
roku z uwagi na niesprzyjaj¹ce warunki pogodowe oraz
wysoki poziom wód gruntowych, które uniemo¿liwi³y
realizacjê zadania.
Kontynuowane bêd¹ równie¿ przedsiêwziêcia z
dofinansowaniem z WFOŒiGW w Warszawie. Obecnie
czekamy na og³oszenie o naborach w ramach
poszczególnych programów.
Bêdziemy równie¿ kontynuowaæ inwestycje zwi¹zane z
zagospodarowaniem przestrzeni publicznej oraz
modernizacj¹ œwietlic wiejskich.
Ju¿ realizowany jest remont œwietlicy w Kowalewie
Podbornym, a niebawem rozpoczête zostan¹ prace zwi¹zane
z przebudow¹ budynku œwietlicy wiejskiej w Kurówku w
ramach programu PROW 2014-2020.
D³ugoletnia eksploatacja budynku w Kurówku
spowodowa³a jego zniszczenie. Przebudowa obiektu
podniesie jego standard i bêdzie s³u¿yæ wszystkim
mieszkañcom wsi. Koszt przedsiêwziêcia wyniesie 149,5 tys.
z³, a dofinansowanie 69,4 tys. z³.
W tym roku planujemy wykonanie I etapu
zagospodarowania centrum wsi Czachorowo, w którym
wykonane zostanie oczyszczenie stawu.
Dziêki pomocy z bud¿etu Województwa Mazowieckiego w
ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji So³ectw
2018” przeprowadzony zostanie remont dwóch
pomieszczeñ Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie oraz
modernizacja placu zabaw w Lelicach (wymiana zestawu
zabawowego i monta¿ karuzeli). Koszt przedsiêwziêæ
wyniesie 42 tys. z³, a dofinansowanie 20 tys. z³.
Wydarzenia i uroczystoœci
Celem organizacji uroczystoœci oraz wszelkich wydarzeñ
na terenie gminy jest spe³nianie Pañstwa oczekiwañ. Ka¿d¹
uroczystoœæ traktujemy wyj¹tkowo, z wielk¹ dba³oœci¹ o
szczegó³y. W dzisiejszych czasach to jedyne i niepowtarzalne
chwile, kiedy mo¿emy uczestniczyæ w ¿yciu kulturalnym
naszej gminy, spotkaæ s¹siadów i mi³o spêdziæ czas.
W Œwiêto Trzech Króli ju¿ po raz pi¹ty spotkaliœmy siê, aby
koncertowo powitaæ Nowy Rok. Koncert Noworoczny
M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP Gozdowo ju¿ na sta³e
wpisa³ siê w kalendarz imprez organizowanych na terenie
naszej gminy. Podczas koncertu muzycy zaprezentowali
nowy repertuar, a Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej
uœwietni³ imprezê tañcem ludowym.
Dziêkujê muzykom M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP
Gozdowo wraz z kapelmistrzem panem Edwardem
Wielgóckim oraz cz³onkom Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi
Gozdowskiej z choreografem pani¹ Jolant¹ Gutowsk¹ za
pracê w³o¿on¹ w wielogodzinne próby i æwiczenia, które
przynosz¹ zas³u¿one efekty. Chcia³bym podkreœliæ, ¿e
obecnie nasza Orkiestra jest jedn¹ z najlepszych Orkiestr w
województwie mazowieckim i w ca³ym kraju, w czerwcu
ubieg³ego roku w klasyfikacji ogólnej XXIV Ogólnopolskiego
Festiwalu Orkiestr OSP w Czêstochowie nasza Orkiestra
zajê³a najwy¿sze w historii 4. miejsce, zosta³a wyró¿niona
Z³otym Medalem oraz Pucharem Prezydenta Czêstochowy.
Tak wysokie noty œwiadcz¹ o silnej determinacji zespo³u,
zaanga¿owaniu, ciê¿kiej pracy i wielkiej pasji do muzyki
orkiestrowej.
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DZIA£ALNOŒÆ WÓJTA I RADY GMINY
Coraz wiêksze sukcesy na swoim koncie ma Zespó³ Pieœni
i Tañca Ziemi Gozdowskiej, tancerze reprezentowali nasz¹
gminê podczas X Festiwalu Zespo³ów Pieœni i Tañca „Z
Przytupem” w Zakrzewie oraz wyst¹pili goœcinne na IX
Festynie „Na ludowo w mieœcie ró¿” w Kutnie.
M³odzie¿owa Orkiestra OSP Gozdowo oraz Zespó³ Pieœni
i Tañca Ziemi Gozdowskiej uœwietniaj¹ uroczystoœci gminne i
ponadlokalne. Jeszcze raz dziêkujê muzykom i tancerzom za
piêkne wystêpy oraz wszystkim osobom zaanga¿owanym w
dzia³alnoœæ obu grup. Dziêkujê równie¿ rodzicom dzieci i
m³odzie¿y bêd¹cych cz³onkami zespo³ów za wsparcie, dobr¹
wspó³pracê i pomoc.
Wiele uwagi poœwiêciliœmy w minionym roku na
promocjê aktywnoœci sportowej. Zorganizowaliœmy 5
turniejów sportowych, 4 z nich odby³y siê w hali sportowej
Publicznego Gimnazjum w Gozdowie: pi³ki no¿nej (2 razy w
lutym i grudniu), pi³ki siatkowej (marzec) i tenisa sto³owego
(marzec). W maju na boisku wielofunkcyjnym w Lelicach
odby³ siê turniej œw. Floriana. Dziêkujê wszystkim dru¿ynom
za sportow¹ postawê i grê fair play.
W maju uroczyœcie obchodziliœmy Œwiêta Majowe w
Gminie Gozdowo po³¹czone z obchodami Dnia Stra¿aka.
Uroczyste msze œwiête odprawione zosta³y w Gozdowie,
Kurowie i Bonis³awiu. Œwiêto w Kurowie by³o okazj¹ do
otwarcia wyremontowanej œwietlicy wiejskiej.
W maju odby³o siê wa¿ne wydarzenie dla druhów
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Rycharcicach, którzy
obchodzili 50-lecie istnienia jednostki, œwiêtowanie po³¹czyli
z otwarciem œwietlicy wiejskiej.
Stowarzyszenie Wêdkarskie „AMUR” zorganizowa³o
3-krotnie Zawody Wêdkarskie o puchar Wójta Gminy przy
stawie w Gozdowie: w maju, w czerwcu z okazji Dnia Dziecka
oraz we wrzeœniu, jako podsumowanie sezonu wêdkarskiego.
Po raz trzynasty spo³ecznoœæ naszej gminy oraz
zaproszeni goœcie mieli zaszczyt uczestniczyæ w
„Zamyœleniach Rodaków w ho³dzie Ojcu Œwiêtemu – Janowi
Paw³owi II”. To refleksyjne spotkanie zgromadzi³o rzeszê
publicznoœci, towarzyszy³y mu m.in. wystêp m³odzie¿y w
programie pt. „Mi³oœæ mi wszystko wyjaœni³a” oraz koncert
piosenkarki i kompozytorki Antoniny Krzysztoñ. Korzystaj¹c
z okazji zapraszam Wszystkich Mieszkañców i Goœci na
tegoroczne „Zamyœlenia”, które odbêd¹ siê 12 maja.
W Dniu Dziecka po raz 21 wystartowa³ Maraton
TrzeŸwoœci pod patronatem Marsza³ka Województwa
Mazowieckiego Adama Struzika.
W czerwcu na boisku sportowym w Lelicach odby³y siê
gminne zawody szkoleniowo-po¿arnicze. W rywalizacji
uczestniczy³o 9 dru¿yn z 8 jednostek OSP z terenu naszej
gminy.
Dziêkujê Wszystkim stra¿akom za zaanga¿owanie
w³o¿one w przygotowanie siê do zawodów, które sprawdzaj¹
poziom wyszkolenia i umiejêtnoœci jednostek OSP.
Wielu mi³ych wra¿eñ dostarczy³y równie¿ do¿ynki
organizowane w Lelicach, Gozdowie i Kurowie.
We wszystkich miejscowoœciach spotka³y siê z du¿ym
zainteresowaniem ich uczestników. W czasie uroczystoœci
przeprowadzono konkurs na „Najpiêkniejszy wieniec
do¿ynkowy”. Chcia³bym podkreœliæ, ¿e ³¹cznie przez KGW,
so³ectwa lub wioski nale¿¹ce do parafii, zosta³o wykonanych
19 wieñców, co jest prawdziwym fenomenem. Piêæ delegacji
z wieñcami reprezentowa³o gminê Gozdowo podczas
do¿ynek powiatowych w Zawidzu, gdzie w konkursie ³¹cznie
bra³o udzia³ 15 wieñców, a wieniec z Dziêgielewa zaj¹³ II
miejsce.
Korzystaj¹c z okazji gor¹co zapraszam Wszystkich
Pañstwa na tegoroczne do¿ynki, które odbêd¹ siê 19 sierpnia
w Lelicach, 26 sierpnia w Kurowie. Szczególnie zapraszam
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na do¿ynki gminne w Gozdowie, które odbêd¹ siê 2 wrzeœnia.
W minionym roku szczególn¹ aktywnoœci¹ wyró¿ni³o siê
Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Lelicach, we wrzeœniu panie
zorganizowa³y V Gminny Zjazd Kó³ Gospodyñ Wiejskich, a w
listopadzie Ko³o obchodzi³o jubileusz 65-lecia istnienia. W
tym roku VI Gminny Zjazd Kó³ Gospodyñ bêdzie
organizowa³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Czachorowa.
Chcia³bym wspomnieæ, ¿e KGW z Bonis³awia zajê³o w
minionym roku I miejsce w konkursie kulinarnym podczas III
Sierpeckich Dni Rolnika w Studzieñcu serwuj¹c swoje
popisowe pierogi.
Dziêkujê Wszystkim Paniom z Kó³ Gospodyñ Wiejskich za
aktywn¹ dzia³alnoœæ i wspó³pracê, dziêki którym
pielêgnowane s¹ ludowe i narodowe tradycje.
W paŸdzierniku 2017 r. mia³o miejsce podsumowanie
konkursu „Piêkna, funkcjonalna i bezpieczna zagroda”.
Zachêcam Wszystkich Pañstwa do uczestnictwa w konkursie,
zg³oszenia do kolejnej edycji ju¿ wiosn¹.
11 listopada obchodziliœmy 99. rocznicê odzyskania przez
Polskê Niepodleg³oœci. Ju¿ po raz kolejny spotkaliœmy siê na
uroczystoœciach patriotycznych w koœciele pw. Œw.
Stanis³awa Biskupa Mêczennika w Bonis³awiu. W tym roku
przypada 100 – letnia rocznica odzyskania przez Polskê
Niepodleg³oœci, co z pewnoœci¹ okazale upamiêtnimy.
W ostatnim miesi¹cu roku œwiêtowa³y ma³¿eñstwa z 50cio i 60-cio letnim sta¿em podczas „Jubileuszu Z³otych i
Diamentowych Godów”.
Wyj¹tkowym wydarzeniem by³a wigilia dla osób starszych,
samotnych i z ró¿nym stopniem niepe³nosprawnoœci.
W œwietlicach wiejskich i na terenach rekreacyjnych
mnóstwo wydarzeñ organizuj¹ so³ectwa, które dla
mieszkañców s¹ czêsto jedynymi okazjami do integracji.
W ubieg³ym roku mia³y miejsce spotkania z okazji Dnia
Dziecka, Dnia Rodziny, Andrzejkowe, Miko³ajkowe,
op³atkowe i wiele innych. We wszystkich staram siê
uczestniczyæ i wspólnie z Pañstwem œwiêtowaæ.
Chcia³bym podkreœliæ aktywnoœæ so³ectwa Dziêgielewo,
które zosta³o laureatem w konkursie na „Najaktywniejsze
so³ectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widaæ
po s¹siedzku”. Pani so³tys Katarzyna Rêdzikowska zosta³a
wyró¿niona w konkursie na Najaktywniejsz¹ Liderkê Wiejsk¹
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Jeszcze raz gratulujê
pani so³tys i wszystkim mieszkañcom so³ectwa sukcesów.
Dziêkujê za zaanga¿owanie i ¿yczê inspiracji do dalszych
dzia³añ.
Przedstawi³em Pañstwu najwa¿niejsze wydarzenia
2017r., podczas którego towarzyszy³o nam wiele pracy na
rzecz rozwoju naszej ma³ej Ojczyzny. W sposób efektywny
uda³o nam siê zrealizowaæ wiele inwestycji, co zaowocowa³o
wymiernymi korzyœciami dla naszej lokalnej spo³ecznoœci.
Mam nadziejê, ¿e tym z Pañstwa, którzy uczestniczyli w
uroczystoœciach, w pamiêci zapisa³y siê mi³e wspomnienia i
pozytywne emocje.
Wszystkie wymienione dokonania minionego roku 2017
zosta³y zrealizowane z Pañstwa udzia³em i pomoc¹
Wspó³pracowników, spotka³y siê ze zrozumieniem i
uznaniem. Szczególnie dziêkujê pracownikom Gminnego
Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie za Wasz¹
codzienn¹ pracê na rzecz mieszkañców, za profesjonaln¹ i
dobr¹ wspó³pracê oraz wspieranie nas w podejmowanych
dzia³aniach. Wszystkim za tak¹ postawê i pomoc serdecznie
dziêkujê.
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POSIEDZENIE ZARZ¥DU ODDZIA£U
GMINNEGO ZOSP RP
15 grudnia 2017r. w remizie OSP w Rycharcicach
odby³o siê posiedzenie Zarz¹du Oddzia³u Gminnego
ZOSP RP.

Zebranie otworzy³ Prezes Zarz¹du Gminnego dh Andrzej
Smoleñski, powita³ przyby³ych druhów i druhenki oraz goœci
w osobach: p. Dariusza Kalkowskiego – Wójta Gminy, p.
Grzegorza Ratkowskiego - Przewodnicz¹cego Rady Gminy i
jednoczeœnie wiceprezesa Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego
ZOSP RP, dh. Jana Bednarskiego - Honorowego Prezesa
ZOSP RP, bryg. Marcina Strzeœniewskiego – Komendanta
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Sierpcu, ks. Franciszka Kucia
oraz p. Krzysztofa JóŸwiaka – dyrektora Szko³y Podstawowej
w Lelicach. Nastêpnie przedstawi³ informacje dotycz¹ce
przeprowadzenia walnych zebrañ sprawozdawczych za
2017r., których harmonogram zosta³ uchwalony na
zebraniu. Prezes poinformowa³ druhów o koniecznoœci
podjêcia uchwa³ w czasie zebrañ o zmianie statutu. Druh

Smoleñski podziêkowa³ Panu Wójtowi Gminy Dariuszowi
Kalkowskiemu za finansowe wsparcie wszelakich dzia³añ
OSP, jak równie¿ czynne w nich uczestnictwo.
W dyskusji g³os zabra³ Pan Wójt, który podziêkowa³
stra¿akom za zaanga¿owanie, aktywn¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹
i funkcjonowanie w lokalnej spo³ecznoœci. Podziêkowa³
wszystkim stra¿akom za opiekê i dba³oœæ o wyremontowane
remizy, za udzia³ w uroczystoœciach gminnych i parafialnych.
Wyrazi³ swoj¹ wdziêcznoœæ za ich obecnoœæ i rolê, jak¹ pe³ni¹
w spo³eczeñstwie. Nastêpnie g³os zabra³ Wiceprezes Zarz¹du
Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP Grzegorz Ratkowski, który
równie¿ podziêkowa³ w imieniu swoim i ca³ego Zarz¹du
Powiatowego ZOSP RP wszystkim stra¿akom za dzia³alnoœæ
na rzecz spo³ecznoœci lokalnej, za ich zaanga¿owanie i
spo³eczn¹ pracê.
Wójt Gminy i Przewodnicz¹cy Rady Gminy z³o¿yli
zebranym druhom najlepsze ¿yczenia œwi¹teczne na
nadchodz¹ce Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, dla nich i ca³ych
rodzin. Nastêpnie g³os zabra³ Prezes Andrzej Smoleñski,
który równie¿ z³o¿y³ ¿yczenia œwi¹teczne dla wszystkich
druhów i ich rodzin. Na koniec ks. Franciszek Kuæ z³o¿y³
¿yczenia œwi¹teczne wszystkim druhom i druhenkom oraz
rozpocz¹³ wigilijne spotkanie op³atkiem.
El¿bieta Broniszewska

WYJ¥TKOWE SPOTKANIE
OP£ATKOWE
W sobotê 16 grudnia br. w Lelicach odby³o siê
gminne spotkanie op³atkowe dla osób starszych,
samotnych i osób niepe³nosprawnych.
Spotkanie rozpoczê³o siê wystêpem zuchów i harcerzy ze
Szko³y Podstawowej w Gozdowie, którzy przedstawili jase³ka
bo¿onarodzeniowe. Oprawê muzyczn¹ inscenizacji zapewni³
zespó³ wokalno–muzyczny ZYGZAKI ze Szko³y
Podstawowej w Gozdowie. Opiekunem muzycznym zespo³u

Jase³ka bo¿onarodzeniowe w wykonaniu zuchów i harcerzy
z SP w Gozdowie oraz zespo³u Zygzaki
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jest Pan Krzysztof Wojtas.
W spotkaniu uczestniczy³y w³adze gminy Gozdowo: Wójt
Dariusz Kalkowski i Przewodnicz¹cy Grzegorz Ratkowski,
dyrektorzy szkó³, pracownicy urzêdu i Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej oraz duchowni.
Pan Wójt ¿yczy³ Wszystkim zdrowych, rodzinnych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia. Aby czas spêdzony w gronie
najbli¿szych nape³ni³ serca spokojem i radoœci¹. ¯yczy³

równie¿ wszelkiej pomyœlnoœci w nadchodz¹cym Nowym
Roku.
¯yczenia œwi¹teczne z³o¿y³ wszystkim obecnym i ich
rodzinom równie¿ ks. Franciszek Kuæ. Spotkanie zakoñczy³o
siê rozdaniem prezentów.
El¿bieta Broniszewska

KONCERT NOWOROCZNY 2018
W sobotê 6 stycznia br. odby³ siê Koncert
Noworoczny M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP w
Gozdowie po³¹czony z jubileuszem 25-lecia
Orkiestry.

Wystêp zespo³u ludowego

Wystêp orkiestry

W programie wyst¹pi³ Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi
Gozdowskiej oraz dzieci z Publicznego Przedszkola w
Gozdowie. Honorowy patronat nad uroczystoœci¹ przyjêli:
Marsza³ek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i
Starosta Powiatu Sierpeckiego Jan Laskowski.
Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski powita³
publicznoœæ i goœci: ksiê¿y z parafii gminy Gozdowo wraz z
kapelanem stra¿aków diecezji p³ockiej ks. Andrzejem
Zakrzewskim, pana Tomasza Kominka -Dyrektora
Delegatury Urzêdu Marsza³kowskiego w P³ocku
reprezentuj¹cego Marsza³ka Województwa Mazowieckiego
pana Adama Struzika, pana Jana Laskowskiego - Starostê
Powiatu Sierpeckiego, pana Grzegorza Ratkowskiego Przewodnicz¹cego Rady Gminy, przedstawicieli Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej szczebla gminnego i powiatowego,
dyrektorów szkó³ podstawowych, gimnazjum, przedszkola i
klubów dzieciêcych z terenu naszej gminy, wszystkich
rodziców i cz³onków rodzin artystów oraz sympatyków

Orkiestry. Szczególnie powitani zostali muzycy z
M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP w Gozdowie wraz z
kapelmistrzem panem Edwardem Wielgóckim, tancerze
Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej z opiekunem i
choreografem pani¹ Jolant¹ Gutowsk¹ oraz dzieci z
Publicznego Przedszkola w Gozdowie.
Tegoroczny Koncert Noworoczny by³ bogaty pod
wzglêdem artystycznym, z du¿¹ dawk¹ mistrzowsko
wykonanej muzyki i tañca. Hala sportowa, w której odbywa³a
siê uroczystoœæ, wype³ni³a siê po brzegi publicznoœci¹.
Widowisko podkreœli³y profesjonalne oœwietlenie i
nag³oœnienie, a Orkiestra wystêpowa³a na scenie. Ca³oœci
dope³nia³a kolorowa karnawa³owa dekoracja. Rolê
konferansjerów pe³nili pani Alicja £ukaszewska i pan
S³awomir Sza³kucki, którzy zapowiadaj¹c utwory
przedstawiali jednoczeœnie historiê orkiestry.

Pami¹tkowe albumy z okazji jubileuszu

Pami¹tkowe statuetki z okazji jubileuszu
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Podczas koncertu obchodzony by³ jubileusz 25-lecia
Orkiestry, z tej okazji muzycy otrzymali mnóstwo gratulacji,
podziêkowañ, wyró¿nieñ i kwiatów. Szczególnym
odznaczeniem by³o wrêczenie medalu pami¹tkowego PRO
MAZOVIA za wybitne zas³ugi w rozwój kulturalny
Województwa Mazowieckiego.
Dziœ mo¿emy cieszyæ siê z tego, ¿e mamy orkiestrê, która
tak piêknie gra. To jedna z najlepszych takich orkiestr w
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Podziêkowania dla rodziców

regionie i kraju, nagradzana na presti¿owych konkursach
i festiwalach. W imieniu samorz¹du gminy Gozdowo
sk³adam serdeczne gratulacje i podziêkowania za
wieloletni¹ aktywn¹, pe³n¹ profesjonalizmu pracê
artystyczn¹. Dziêkujê wszystkim cz³onkom Orkiestry za
niezwyk³e zaanga¿owanie i obecnoœæ w ¿yciu kulturalnym
i spo³ecznym naszej gminy. Trudno wyobraziæ sobie
obchody œwi¹t pañstwowych, gminnych i koœcielnych bez
Waszego udzia³u. Prezentowany przez Was ró¿norodny
repertuar, zawsze doskonale dopracowany, zachwyca,
wzrusza i pozostawia w pamiêci niezapomniane wra¿enia.
¯yczê dalszych sukcesów, satysfakcji p³yn¹cej ze
wspólnego muzykowania oraz wszelkiej pomyœlnoœci w
¿yciu osobistym. Mam nadziejê, ¿e spotkamy siê na
nastêpnych jubileuszach – powiedzia³ Wójt Gminy
Gozdowo Dariusz Kalkowski.
Pami¹tkowe statuetki otrzyma³y osoby szczególnie
zaanga¿owane i wspieraj¹ce dzia³alnoœæ Orkiestry. Przez
wszystkie lata dzia³alnoœci orkiestry przewinê³o siê przez ni¹
wielu muzyków, upominki wrêczone zosta³y by³ym

Wystêp zespo³u ludowego

wyró¿niaj¹cym siê cz³onkom Orkiestry. Podziêkowania
otrzymali równie¿ rodzice muzyków.
Podczas koncertu wyst¹pi³ Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi
Gozdowskiej, prezentuj¹c ludowe tañce narodowe oraz
Przedszkolaki z popisowym walcem angielskim.
Nie zabrak³o urodzinowego tortu, którym poczêstowani
zostali wszyscy zgromadzeni. Dla jubilatki g³oœno odœpiewane
zosta³o „STO LAT!”.
Tradycyjnie na koniec Koncertu Orkiestra zagra³a „Marsz
Radeckiego”, w którego rytmie zgromadzeni wychodzili na
zewn¹trz budynku, gdzie czeka³a kolejna niespodzianka.
Niebo nad Gozdowem rozb³ys³o podczas widowiskowego
pokazu fajerwerków. To by³a ju¿ ostatnia atrakcja tego
popo³udnia, widzowie pe³ni wra¿eñ udali siê do domów.
Zapraszamy na Koncert za rok!
Maria Pytelewska

SPOTKANIE NOWOROCZNE
ZESPO£U LUDOWEGO
11 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej w
Lelicach, odby³o siê spotkanie noworoczne Zespo³u
Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej.
Minê³o ju¿ 5 lat dzia³alnoœci Zespo³u. Od wrzeœnia 2017 roku
do³¹czy³a do Zespo³u grupa pocz¹tkuj¹ca, blisko
trzydziestoosobowa, sk³adaj¹ca siê z uczniów Szko³y
Podstawowej w Lelicach w wieku 5-9 lat. Rodzice dzieci z

Lelic przygotowali w tym roku nasze wspólne spotkanie.
S³odkoœciom i zabawom w mi³ej atmosferze nie by³o koñca.
Uwieñczeniem imprezy by³ upominek od pana Wójta dla
dzieci - wycieczka do Happy Parku i do Laser Fun w P³ocku.
Serdeczne podziêkowania kierujê do rodziców dzieci z Lelic
za przygotowanie spotkania, jak równie¿ za ogromne
zaanga¿owanie i wspó³pracê, a Panu Wójtowi za upominki.
Honorata Wójcik
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MIESZKANKA GOZDOWA
LAUREATK¥ KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO
Pani Monika Buras, mieszkanka Gozdowa, zajê³a II
miejsce w konkursie fotograficznym pt. Odkrywamy
piêkno LGD „Sierpeckie Partnerstwo”,
zorganizowanym przez Stowarzyszenie LGD
Sierpeckie Partnerstwo.
G³ównym celem konkursu by³o m.in. ukazanie piêkna i
ró¿norodnoœci przyrody, krajobrazu, folkloru, architektury,
tradycji i kultury, ciekawych miejsc, wa¿nych wydarzeñ
spo³ecznych na terenie gmin cz³onkowskich oraz aktywizacja
mieszkañców obszaru, w tym rozwijanie inwencji twórczej i
kreatywnoœci, zachêcanie uczestników do dostrzegania
piêkna w najbli¿szej okolicy oraz propagowanie i animacja
realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Spo³ecznoœæ dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Dzia³ania „Sierpeckie Partnerstwo” na lata 2016-2022.
Do udzia³u w konkursie uczestnicy zg³osili 104 prace w
trzech kategoriach wiekowych (dzieci, m³odzie¿ i doroœli),

Podczas uroczystoœci wrêczenia nagród

Podczas uroczystoœci wrêczenia nagród

ka¿dy móg³ zg³osiæ 1 zdjêcie. Z terenu naszej gminy wziê³o
udzia³ 12 zdjêæ (8 w kat. dzieci, 3 w kat. m³odzie¿ i 1 w kat.
doroœli). Komisja konkursowa oceniaj¹c prace bior³a pod
uwagê nastêpuj¹ce elementy: zgodnoœæ z przedmiotem
konkursu oraz regulaminem, oryginalnoœæ ujêcia tematu oraz
estetykê wykonania.
Pani Monika Buras zg³osi³a zdjêcie pt. „Natura piêkna
sama w sobie – park zabytkowy w Gozdowie”. Fotografia
przedstawia nostalgiczne, jesienne ujêcie altany, usytuowanej
na wysepce w gozdowskim parku, któr¹ znaj¹ wszyscy
mieszkañcy Gozdowa.
W uroczystym wrêczeniu nagród laureatom, które odby³o
siê 26 stycznia br. w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Sierpcu, uczestniczy³ Wójt Gminy Dariusz
Kalkowski. Gratulujemy pani Monice sukcesu i ¿yczymy
dalszego rozwoju pasji do fotografowania.
Maria Pytelewska

SPOTKANIE INFORMACYJNE OZE
W poniedzia³ek 5 lutego br. w hali sportowej Szko³y
Podstawowej w Gozdowie odby³o siê spotkanie
informacyjno-organizacyjne dla osób bior¹cych
udzia³ w projekcie fotowoltaicznym.
Podczas spotkania Dariusz Kalkowski - Wójt Gminy
Gozdowo wraz z Robertem Zió³kowskim – pracownikiem
Urzêdu Gminy Za³uski (lider projektu) przedstawili informacje
dotycz¹ce realizacji przedsiêwziêcia.
W projekcie uczestniczy 6 mazowieckich gmin:
Gozdowo, Zawidz, Roœciszewo, Za³uski (Lider), Ma³a Wieœ i
Kuczbork-Osada, na których terenie zamontowane zostan¹
systemy energii odnawialnej: 408 instalacji fotowoltaicznych,
w tym 391 na posesjach prywatnych i 17 na obiektach
u¿ytecznoœci publicznej, a tak¿e 55 instalacji solarnych i 49
kot³ów na biomasê w posesjach prywatnych. Decyzj¹ Zarz¹du
Wo j e w ó d z t w a M a z o w i e c k i e g o p r o j e k t o t r z y m a
dofinansowanie z UE w wys. ponad 8,2 mln z³.
Na terenie gminy Gozdowo w ramach projektu
montowane bêd¹ panele fotowoltaiczne na 84
nieruchomoœciach w tym: 79 na budynkach prywatnych
(mieszkalnych i gospodarczych) i 5 na obiektach u¿ytecznoœci
publicznej.
Maria Pytelewska
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WALNE ZEBRANIE OSP
W BONIS£AWIU
W sobotê 10 lutego br. w budynku œwietlicy wiejskiej
w Bonis³awiu odby³o siê Walne Zebranie Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej, podczas którego zosta³a ods³oniêta
tablica pami¹tkowa ku czci ksiêdza Micha³a
Kaczorowskiego.

Ksi¹dz Micha³ Kaczorowski by³ proboszczem parafii
Bonis³aw w latach 1913 – 1939, jednoczeœnie wyró¿ni³ siê
dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹ i za³o¿eniem Stra¿y Ogniowej w
Bonis³awiu w 1916 roku. Poœwiêcenia tablicy dokona³ ksi¹dz
Andrzej Zakrzewski - kapelan stra¿aków oraz ksi¹dz
Franciszek Kuæ – proboszcz parafii Bonis³aw. Ods³oniêcia
tablicy dope³ni³ Wójt Gminy Gozdowo Pan Dariusz
Kalkowski, Radny Pan Heronim Tyburski oraz So³tys wsi
Bonis³aw Pan Wojciech Gaw³owski.
Lidia Siemi¹tkowska

KARNAWA£OWE ZABAWY
Zabawy choinkowe podczas karnawa³u to
najbardziej oczekiwane i przyjemne wydarzenia dla
dzieci, m³odzie¿y i spo³ecznoœci lokalnej.
Na terenie gminy Gozdowo imprezy mia³y miejsce w
œwietlicach wiejskich w Golejewie, Kolczynie, Rempinie i
Dziêgielewie.
W tych dniach œwietlice zosta³y piêknie udekorowane i

wprowadza³y przyby³ych goœci w œwi¹teczno-karnawa³owy
nastrój.
Pierwsza zabawa odby³a siê 13 stycznia w Golejewie i
zosta³a zorganizowana przez so³tysa, Radê So³eck¹, przy
wspó³udziale mieszkañców. Atrakcje dla dzieci zapewnili
animatorzy przebrani za Myszki Mini i Miki. By³y tañce i
zabawy przerywane konkursami, w których mo¿na by³o
wykazaæ siê sprytem, zwinnoœci¹, a tak¿e poczuciem humoru.
So³tys Kolczyna wraz z Rad¹ So³eck¹, Ko³em Gospodyñ

Zabawa choinkowa w Golejewie

Zabawa choinkowa w Kolczynie

Zabawa choinkowa w Golejewie

Zabawa choinkowa w Kolczynie
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kolejnej udanej inicjatywy, ¿yczy³ uczestnikom choinki i
wszystkim mieszkañcom so³ectwa wszelkiej pomyœlnoœci w
Nowym Roku.
W Dziêgielewie choinka mia³a miejsce 9 lutego i zosta³a

Zabawa choinkowa w Rempinie

Wiejskich, druhami OSP oraz mieszkañcami zorganizowali
zabawê choinkow¹ 20 stycznia. Dzieci zaprezentowa³y
specjalnie przygotowany program wokalny. Najbardziej
oczekiwanym momentem by³o oczywiœcie przybycie
Œwiêtego Miko³aja z workiem pe³nym prezentów.
Specjalnymi goœæmi byli dziadkowe, dla których wnuczêta
przygotowa³y upominki z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.
Uczestnicy tañczyli przy muzyce, a czas urozmaicali gr¹ w
pi³karzyki i tenisa sto³owego oraz ogl¹daniem kina
domowego.
W Rempinie choinka odby³a siê 27 stycznia, a jej

Zabawa choinkowa w Dziêgielewie

zorganizowana przez pani¹ so³tys, Radê So³eck¹ i
mieszkañców. Animatorzy zorganizowali gry i zabawy dla
dzieci, po zakoñczeniu których uczestnicy tañczyli przy
karnawa³owej muzyce.
Zabawy choinkowe uda³y siê doskonale, dostarczy³y wielu
prze¿yæ i emocji zarówno dla dzieci jak i dla doros³ych, a w
organizacjê ka¿dej zaanga¿owany by³ równie¿ Urz¹d Gminy
Gozdowo.
Maria Pytelewska

Zabawa choinkowa w Rempinie

g³ównym organizatorem by³ pan S³awomir Szczypecki –
Radny Gminy Gozdowo, w uroczystoœci uczestniczy³ pan
Dariusz Kalkowski Wójt Gminy Gozdowo. Dzieci wyst¹pi³y w
programie okolicznoœciowym, a najwiêksze wra¿enie
wzbudzi³ pokaz gimnastyki artystycznej w wykonaniu dwóch
dziewcz¹t. Wszystkie dzieci uczestnicz¹ce w choince
otrzyma³y paczki z prezentami. Zabawê taneczn¹ przy hitach
z list przebojów poprowadzi³a pani animator. Na zwyciêzców
w karnawa³owych konkursach czeka³y atrakcyjne nagrody.
Pan Wójt podziêkowa³ za zaproszenie i wspania³¹ zabawê.
Pogratulowa³ panu Radnemu S³awomirowi Szczypeckiemu

RODZINNE WIERSZOWANIE
W LELICACH...
Biblioteka Publiczna w Gozdowie z fili¹ w Lelicach jak co roku
przygotowuje wyj¹tkowe literackie spotkania, zachêcaj¹ce
dzieci, m³odzie¿ i ich rodziców do wspólnego spêdzania czasu
oraz kultywuj¹ce literaturê narodow¹. Tak te¿ by³o w
pi¹tkowy wieczór 2 marca 2018r. Sala gimnastyczna Szko³y
Podstawowej w Lelicach na kilka godzin zamieni³a siê w
kawiarniê literack¹. Zaproszeni goœcie spotkali siê, aby
uczestniczyæ w rodzinnym wierszowaniu. Nie zabrak³o zatem
wielu mi³oœników dzieciêcej poezji, w gronie których znaleŸli
siê Wójt Gminy Gozdowo – Dariusz Kalkowski,
Str. 18
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo – Grzegorz
Ratkowski, Dyrektor Szko³y Podstawowej w Lelicach –
Krzysztof JóŸwiak, Dyrektor Publicznego Przedszkola w
Gozdowie – Agnieszka Olszewska oraz Aleksandra
Korpuliñska - Przewodnicz¹ca Rady Rodziców w Szkole
Podstawowej w Lelicach.
Spotkanie rozpocz¹³ rodzinny konkurs. Dzieci wraz ze
swoimi rodzicami stanê³y w recytatorskie szranki. Ka¿da
grupa prezentowa³a w³asn¹ interpretacjê wybranej bajki. Nie
zabrak³o klasyki Jana Brzechwy, Juliana Tuwima czy te¿
Aleksandra Fredry. Zgromadzeni mogli us³yszeæ oryginalne
wykonania bajek Murzynek Bambo, Pch³a Szachrajka,
Entliczek Pentliczek, czy te¿ Okulary. Uczestnicy konkursu
zadbali tak¿e o odpowiedni¹ choreografiê, scenografiê oraz
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opowiadania mieli Pan Wójt, Przewodnicz¹cy Rady Gminy,
Sekretarz Gminy oraz rodzice: Agnieszka Lorenc, Anna
¯ó³towska, Aleksandra Kowalska, Agnieszka Kraœniewska,
Joanna Kikolska. Efekty pracy doros³ych mo¿na by³o
podziwiaæ tu¿ przed og³oszeniem wyników recytatorskiego
konkursu. Przedstawienia treœci opowiadania podj¹³ siê Wójt
Gminy, który postanowi³ iœæ krok dalej i nie poprzesta³ tylko
na odczytaniu bajkowej historii, ale równie¿ zaanga¿owa³ siê
w jej oryginaln¹ interpretacjê, do której zaprosi³ najm³odszych
uczestników konkursu i ich rodziców. Uœmiech towarzyszy³
nie tylko wystêpuj¹cym, ale równie¿ publicznoœci, która
kolejny raz da³a dowód uznania dla literackich umiejêtnoœci i
¿ywo oklaskiwa³a treœæ zredagowanego opowiadania.
charakteryzacjê. Mo¿e w³aœnie dlatego ka¿dy wystêp
nagradzany by³ gromkimi brawami uznania nie tylko dla
dzieci, ale i dla rodziców dzielnie wspieraj¹cych swoje
pociechy w poetyckim konkursie.

Po ostatnim wystêpie przed jury stanê³o trudne zadanie
– wybór najlepszych recytatorów. W czasie obrad jury
organizatorzy zadbali o umilenie czasu goœciom zebranym na
sali. I tak na najm³odszych czeka³ k¹cik plastyczny, w którym
pod opiek¹ wolontariuszek z gimnazjum dzieci mog³y
nauczyæ siê sztuki origami, namalowaæ laurkê dla rodziców,
stworzyæ model samolotu czy te¿ uczestniczyæ w bajkowych
kalamburach. W tym czasie na doros³ych tak¿e czeka³a mi³a
niespodzianka „Zadanie – wyzwanie”. Przedstawiciele grona
rodziców po odebraniu zalakowanej koperty stanêli przed nie
lada wyzwaniem...
Zadanie polega³o na kreatywnym dokoñczeniu historii,
zaczynaj¹cej siê od zdania „Pewnego s³onecznego dnia...”.
Czas pokaza³, ¿e i w doros³ych drzemi¹ literackie talenty a
zadanie nie okaza³o siê tak trudne, na jakie z pocz¹tku
wygl¹da³o. Warto nadmieniæ, ¿e czynny udzia³ w tworzeniu

W koñcu nadszed³ czas na og³oszenie wyników.
Przedstawiciel jury – Krzysztof JóŸwiak - stwierdzi³, ¿e komisja
mia³a twardy orzech do zgryzienia i dokonanie wyboru nie
okaza³o siê prostym zadaniem. Po burzliwych i d³ugotrwa³ych
naradach osi¹gniêto porozumienie. Pierwsze miejsce tego
wieczora nale¿a³o do Gabrieli Kraœniewskiej i jej mamy
Agnieszki. Drugie miejsce jury ex aequo przyzna³o:
Dominice ¯ó³towskiej i jej mamie Annie oraz
Dominice i Dawidowi Gronczewskim. Na trzecim
miejscu równie¿ ex aequo znaleŸli siê: Maja Lorenc wraz z
mam¹ Agnieszk¹ i Jakub Kowalski z rodzicami
Aleksandr¹ i Robertem. Pozostali uczestnicy i ich rodzice
otrzymali wyró¿nienia i upominki. Szczególne pochwa³y
zebra³a najm³odsza uczestniczka Eliza Lewandowska i jej
mama Izabella.

Wspólne sesje zdjêciowe, rozmowy przy kawiarnianych
stolikach, dyskusje literackie przy akompaniamencie
muzycznym zakoñczy³y Rodzinne Wierszowanie. Wójt Gminy
wyrazi³ serdeczne podziêkowania organizatorkom Pani
Katarzynie Witkowskiej oraz Honoracie Wójcik za tak
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znakomita okazja do scalania wiêzów rodzinnych oraz
sympatycznego spêdzania czasu w pi¹tkowe popo³udnia. Co
wiêcej, s³owa podziêkowania skierowa³ do uczennic
Publicznego Gimnazjum w Gozdowie, które znakomicie
udŸwignê³y ciê¿ar prowadzenia tego rodzinnego spotkania.
Organizatorzy równie¿ nie pozostali d³u¿ni i podziêkowali
wszystkim tym, którzy przyczynili siê do powstania
Rodzinnego Wierszowania, szczególne podziêkowania, za
wspó³pracê i pomoc, trafi³y do r¹k Katarzyny Chlebowskiej.
Ide¹ spotkania by³o zachêcenie dzieci i ich rodziców do
wspólnego spêdzania czasu w literackiej atmosferze. Jak
widaæ... Poezja nie musi byæ nudna... Trzeba tylko znaleŸæ
odpowiedni sposób, aby j¹ polubiæ..., pokochaæ..., oswoiæ...
wyj¹tkow¹ rodzinno-literack¹ inicjatywê. Jak sam zaznaczy³,
zachêca ona najm³odszych do czytania, do poznawania
literatury i nauki na weso³o. Podkreœli³ równie¿, ¿e to

Katarzyna Chlebowska, Honorata Wójcik

WALNE ZEBRANIE
SPÓ£KI WODNEJ
W poniedzia³ek 5 marca 2018 roku w sali konferencyjnej
Urzêdu Gminy w Gozdowie odby³o siê Walne Zebranie
Spó³ki Wodnej. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Spó³ki W³odzimierz
Mierzejewski przywita³ delegatów i zaproszonych goœci,
wœród których byli Wójt Gminy Gozdowo Pan Dariusz
Kalkowski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo Pan
Grzegorz Ratkowski, Naczelnik Wydzia³u Rolnictwa i
Œrodowiska w Starostwie Powiatowym w Sierpcu Pani
Aldona Kowalska oraz Kierownik Zwi¹zku Spó³ek Wodnych
w Sierpcu Pani Bogumi³a Gutowska. Przewodnicz¹cym
Zjazdu wybrano Pana Grzegorza P³oskiego.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Spó³ki Pan W³odzimierz
Mierzejewski z³o¿y³ sprawozdanie z ubieg³orocznej
dzia³alnoœci Zarz¹du, zaœ sprawozdanie z dzia³alnoœci Komisji
Rewizyjnej przedstawi³a Pani Joanna Kozakowska.
Pan Mierzejewski poinformowa³, ¿e jest to pi¹ty rok
dzia³alnoœci Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej wybranej na
kadencjê 2013-2018.
Do podstawowych zadañ spó³ki wodnej nale¿y utrzymanie w
sprawnoœci urz¹dzeñ melioracji wodnych, a w szczególnoœci
rowów melioracyjnych i sieci drenarskiej.
Na terenie Gminy Gozdowo sieci¹ melioracyjn¹ objête jest
5 472 hektarów gruntów, zaœ ³¹czna d³ugoœæ rowów
melioracyjnych to 160km. W roku 2017 na urz¹dzeniach
melioracyjnych wykonano m.in.
- koszenie rowów na d³ugoœci 73km,
- konserwacjê gruntow¹ rowów na d³ugoœci 1,5km,
- wyciêto zakrzaczenia na powierzchni 0,7ha.
W 2017 roku uda³o siê pozyskaæ wsparcie finansowe w

Str. 20

formie dotacji z Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie w
wysokoœci 70 508,00z³ oraz z Powiatowego Urzêdu Pracy w
Sierpcu w kwocie 18 860,00 z³.
Pan Mierzejewski zwróci³ uwagê, ¿e w zwi¹zku z du¿¹ iloœci¹
opadów, jakie wyst¹pi³y w ubieg³ym roku, na bie¿¹c¹
konserwacjê nale¿a³o przeznaczyæ bardzo wysokie koszty.
Przewodnicz¹cy podkreœli³, ¿e du¿e znaczenie dla dzia³alnoœci
Spó³ki ma terminowe op³acanie sk³adek przez rolników, gdy¿
warunkuj¹ one zakres i rozmiar wykonywanych prac.
Przewodnicz¹cy z³o¿y³ serdeczne podziêkowania Wójtowi
Gminy Gozdowo za pomoc i wsparcie finansowe dzia³alnoœci
Spó³ki. Podkreœli³ równie¿, ¿e bardzo dobrze uk³ada siê
wspó³praca ze Starost¹ Sierpeckim. Pan Mierzejewski
podziêkowa³ równie¿ so³tysom za pomoc w zbieraniu sk³adek.
Delegaci Spó³ki Wodnej jednog³oœnie udzielili absolutorium
Zarz¹dowi.
W zwi¹zku z up³ywem kadencji poprzedniego Zarz¹du, w
czasie zebrania wybrano nowy Zarz¹d w nastêpuj¹cym
sk³adzie: W³odzimierz Mierzejewski, Leszek Smoleñski,
Jaros³aw M¹dry, Robert Rzeszotarski, Stanis³aw Œmigielski
oraz Komisjê Rewizyjn¹ w sk³adzie: Joanna Kozakowska,
Krzysztof O¿d¿eñski i Wojciech Lubiñski. Nowy Zarz¹d
wybierze spoœród siebie Przewodnicz¹cego i Zastêpcê.
W czasie zebrania podjêto tak¿e m.in. uchwa³ê w sprawie
upowa¿nienia Przewodnicz¹cego i Z-cy Przewodnicz¹cego
do reprezentowania Spó³ki, ustalono sk³adkê z 1ha
zmeliorowanego gruntu w wysokoœci 26,00z³ oraz
wyznaczono terminy wnoszenia sk³adek na rzecz Spó³ki,
tj. I raty do 15 maja br., II raty do 15 wrzeœnia br.
Pani Bogumi³a Gutowska podkreœli³a, ¿e intensywne opady w
2017 roku powodowa³y wysokie stany wody w korytach
rowów oraz powodowa³y podtopienia gruntów ornych i ³¹k,
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co mia³o wp³yw na uci¹¿liwy charakter wykonywanych prac
konserwacyjnych. Odnotowano równie¿ liczne uszkodzenia
sieci drenarskich. Poinformowa³a, ¿e na chwilê obecn¹ nie s¹
prowadzone ¿adne prace inwestycyjne, chocia¿ wystêpuje
taka potrzeba, z uwagi na dekapitalizacjê urz¹dzeñ
melioracyjnych.
Pani Gutowska podziêkowa³a Zarz¹dowi, So³tysom oraz
w³adzom Gminy za wyrozumia³oœæ i tak dobr¹ wspó³pracê.
Pani Aldona Kowalska - Naczelnik Wydzia³u Rolnictwa i
Œrodowiska w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
pogratulowa³a wyboru Zarz¹dowi Spó³ki. Zauwa¿y³a, ¿e od
czasu zmiany Zarz¹du, rolnicy z terenu Gminy nie zg³aszaj¹
¿adnych zastrze¿eñ do Starostwa Powiatowego.

Nastêpnie g³os zabra³ Pan Dariusz Kalkowski - Wójt Gminy
Gozdowo. Podziêkowa³ za zaproszenie i pogratulowa³
wyborów. Podkreœli³, ¿e fakt ponownego wyboru œwiadczy o
tym, ¿e Zarz¹d cieszy siê du¿ym zaufaniem wœród cz³onków
Spó³ki.
Wójt podziêkowa³ Zarz¹dowi, ¿e pomimo tak ciê¿kiego roku
uda³o siê wykonaæ wiele prac konserwacyjnych na terenie
Gminy. Z³o¿y³ ¿yczenia, aby ten rok by³ lepszy od
poprzedniego i uda³o siê zrealizowaæ wszystkie plany oraz
zamierzenia.

Dzieñ Kobiet obchodzony przez Ko³a
Gospodyñ Wiejskich

W uroczystoœci uczestniczyli: Jan Laskowski - Starosta
Powiatu Sierpeckiego, Dariusz Kalkowski - Wójt Gminy
Gozdowo, Grzegorz Ratkowski - Przewodnicz¹cy Rady
Gminy, Bogumi³a Bogdañska - Skarbnik Gminy Gozdowo,
Jacek Piekarski - Sekretarz Gminy, Kazimierz Kêdzierski Prezes GZKiOR, Kazimierz Zywer - Prezes Stowarzyszenia
KGW.
Panowie z³o¿yli Paniom serdeczne ¿yczenia: spe³nienia
wszystkich marzeñ, zadowolenia z siebie, radoœci ¿yciowej i
aby ka¿dy kolejny dzieñ by³ Dniem Kobiet. Podziêkowali
Paniom, ¿e czyni¹ œwiat piêkniejszym i lepszym.
Panowie obdarowali Panie kwiatami i s³odkoœciami.
Uroczystoœæ umili³ zgromadzonym okolicznoœciowy program
artystyczny zaprezentowany przez uczniów Szko³y
Podstawowej w Gozdowie.

Jak co roku 8 marca œwiêtujemy Dzieñ Kobiet, który
jest wyrazem szacunku dla kobiet i ich d³ugiej walki o
równouprawnienie. Z tej okazji w sali konferencyjnej
Urzêdu Gminy Gozdowo odby³a siê uroczystoœæ,
podczas której uhonorowano Panie.

Beata Kaczorowska

Spotkanie zosta³o zorganizowane przez Gminny Zwi¹zek
Rolników Kó³ek i Organizacji Rolniczych, a specjalnymi
goœæmi by³y panie z Kó³ Gospodyñ Wiejskich z terenu gminy
Gozdowo.

Dzieñ Kobiet obchodzony przez Zwi¹zek
Emerytów i Rencistów
W czwartek 8 marca br. w sali konferencyjnej Urzêdu
Gminy Gozdowo odby³a siê uroczystoœæ z okazji Dnia
Kobiet zorganizowana przez Zwi¹zek Emerytów i
Rencistów w Gozdowie.
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W spotkaniu uczestniczyli cz³onkinie i cz³onkowie
Zwi¹zku Emerytów i Rencistów w Gozdowie oraz zaproszeni
goœcie: Dariusz Kalkowski - Wójt Gminy Gozdowo, Grzegorz
Ratkowski - Przewodnicz¹cy Rady Gminy, Bogumi³a
Bogdañska - Skarbnik Gminy Gozdowo i Kazimierz
Kêdzierski - Prezes GZKiOR.
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Panowie z³o¿yli przedstawicielkom p³ci piêknej
najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia, radoœci i samych
piêknych dni w ¿yciu, aby uœmiech rozpromienia³ twarze i
Panie zawsze czu³y siê doceniane. Panie otrzyma³y od panów
kwiaty i s³odkie upominki.
Spotkanie by³o równie¿ okazj¹ do wrêczenia legitymacji

cz³onkowskich nowym cz³onkom Zwi¹zku. Okolicznoœciowy
program wokalny zaprezentowa³a zgromadzonym uczennica
Publicznego Gimnazjum w Gozdowie Katarzyna Kalinowska.
Maria Pytelewska

II TURNIEJ PI£KI SIATKOWEJ O
PUCHAR WÓJTA GMINY GOZDOWO
W sobotê 10 marca br. w hali sportowej Szko³y
Podstawowej w Gozdowie odby³ siê II Turniej Pi³ki
Siatkowej z okazji Dnia Kobiet o Puchar Wójta Gminy
Gozdowo.
Do rywalizacji zg³osi³o siê 10 dru¿yn: OSP Rycharcice,
Absolwenci Gimnazjum Gozdowo, OSP Kolczyn, So³ectwo
Lelice, OSP Cetlin, Huragan Bombalice, OSP Gozdowo,
OSP Kowalewo Podborne, Grupa Podwy¿szonego Ryzyka
Gozdowo i OSP Lelice. Na uwagê zas³uguje uczestnictwo
dziewcz¹t w dru¿ynach: OSP Rycharcice, OSP Kowalewo
Podborne, OSP Cetlin, OSP Gozdowo i Grupie
Podwy¿szonego Ryzyka.

Fotografia pami¹tkowa

play”. Szczególne podziêkowania skierowa³ do dziewcz¹t,
które w tym roku aktywnie zaanga¿owa³y siê w grê
dru¿ynow¹.
Ostatecznie, czo³owe pozycje wywalczy³y zespo³y:
I miejsce – Absolwenci Gimnazjum Gozdowo
II miejsce – Huragan Bombalice
III miejsce – OSP Lelice
IV miejsce – So³ectwo Lelice
Puchar i dyplom dla najlepszego zawodnika powêdrowa³
do Tomasza Kuracha z reprezentacji Huragan Bombalice.
Pan Wójt pogratulowa³ laureatom i zaprosi³ wszystkie dru¿yny
do udzia³u w kolejnych sportowych zmaganiach. Ju¿ w
kwietniu w hali sportowej Szko³y Podstawowej odbêdzie siê
Turniej Tenisa Sto³owego So³ectw.

S³odka niespodzianka z okazji Dnia Kobiet

Dru¿ynom kibicowa³a liczna publicznoœæ, wœród której
znaleŸli siê: Dariusz Kalkowski Wójt Gminy Gozdowo, Leszek
Smoleñski Przedstawiciel Rady Gminy Gozdowo, Andrzej
Smoleñski Prezes Oddzia³u Gminnego ZOSP RP, Lidia
Malinowska Dyrektor Szko³y Podstawowej w Gozdowie i
Aurelia Kurach Wicedyrektor Szko³y Podstawowej w
Gozdowie. Mecze sêdziowali panowie Piotr Lemanowicz i
Krzysztof Zdziarski.
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
¿yczenia dla wszystkich Pañ z okazji Dnia Kobiet i
zapowiedzia³ niespodziankê. Na salê wjecha³ tort, którym
poczêstowane zosta³y Panie i zgromadzeni. Meczom,
szczególnie fina³owym, towarzyszy³y zaciêta rywalizacja i
olbrzymie emocje.
Wrêczenia pucharów, dyplomów i nagród pieniê¿nych
dokona³ Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski, który
podziêkowa³ wszystkim siatkarzom za uczestnictwo i grê „fair
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Najlepszym zawodnikiem zosta³ Tomasz Kurach
z dru¿yny Huragan Bombalice
Maria Pytelewska
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WSPÓ£PRACA PROCENTUJE
rozmowa z marsza³kiem województwa
mazowieckiego Adamem Struzikiem

rozbudowy bazy sportowej, gospodarowania œrodkami
wojewódzkich funduszy ochrony œrodowiska czy wod¹ i
melioracjami. Samorz¹dy trac¹ kompetencje, a mieszkañcy
mo¿liwoœæ decydowania o tym, jak ma zmieniaæ siê ich
najbli¿sze otoczenie. Nie przyniesie to niczego dobrego.
Mazowsze jest regionem zró¿nicowanym. Inne
potrzeby ma Warszawa, a inne region mazowiecki.
Od 1 stycznia br. Unia Europejska postrzega nas jako
dwie jednostki statystyczne – Warszawê wraz z
dziewiêcioma powiatami oraz resztê województwa.

Panie marsza³ku, w tym roku mija 20 lat
funkcjonowania samorz¹dowych powiatów i
województw. Czym dla pana jest ten jubileusz?
Wielkim œwiêtem. Reforma samorz¹dowa by³a milowym
krokiem w budowaniu silnych regionów. Powierzenie
nowych zadañ wspólnotom da³o obywatelom mo¿liwoœæ
decydowania i wspó³tworzenia najbli¿szego otoczenia.
Dostrze¿ono, ¿e potrzeby i potencja³ „ma³ych ojczyzn”
najlepiej znaj¹ ich mieszkañcy. Dodatkowo mocno anga¿uj¹
siê w przedsiêwziêcia, które dotycz¹ ich bezpoœrednio i na
które maj¹ realny wp³yw. Ju¿ nie tylko aglomeracje, ale tak¿e
wsie i ma³e miasteczka zaczê³y siê rozwijaæ. Rozpocz¹³ siê
czas wielkich inwestycji – budowy dróg, szpitali, szkó³, sieci
kanalizacyjnych i wodoci¹gowych, boisk czy hal sportowych.
A co za tym idzie poprawy warunków i jakoœci ¿ycia
mieszkañców.
Co by³o kluczem do sukcesu tej reformy?
Bycie blisko ludzi i uwa¿ne ws³uchiwanie siê w ich sugestie czy
opinie, a tak¿e wielkie zaanga¿owanie samorz¹dowców.
Razem z mieszkañcami zmienialiœmy Mazowsze.
Realizowaliœmy nie tylko du¿e inwestycje infrastrukturalne,
które czyni³y nasz region atrakcyjniejszym i bardziej
nowoczesnym, ale te¿ mniejsze, równie wa¿ne. W
niewielkich miejscowoœciach powstawa³y place zabaw,
skwery i œwietlice. Chcieliœmy, aby warunki ¿ycia na wsi nie
odbiega³y od tych wielkomiejskich. Zrównowa¿ony rozwój
by³ dla nas priorytetem. I tak ju¿ zosta³o.
Reforma samorz¹dowa przynios³a wiele
pozytywnych zmian. Mimo to, coraz czêœciej
obserwujemy zapêdy w str onê ponownej
centralizacji. Sk¹d ta tendencja?
Mia³em nadziejê, ¿e czas centralnego planowania mamy ju¿
za sob¹. Niestety, w³adza jest przekonana, ¿e zza biurka w
Warszawie widaæ wiêcej. Ja siê z tym nie zgadzam. Powiem
wiêcej, odwraca siê od idea³ów pomocniczoœci, solidarnoœci i
wspólnego dbania o wspólnoty. To, o czym codziennie
powinni decydowaæ obywatele – na poziomie so³ectw,
dzielnic miast, gmin, powiatów, województw, zamienia siê
teraz w decyzje struktur rz¹dowych. Odebrano nam ju¿
mo¿liwoœci realizowania doradztwa rolniczego, wspierania
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Podzia³ statystyczny Mazowsza uwa¿am za wielki sukces.
Zabiega³em o to, abyœmy mogli pozyskaæ po 2020 r. jak
najwiêksz¹ pulê œrodków, ale te¿ dobrze ukierunkowaæ
inwestycje. Statystyczne bogacenie siê Mazowsza, w du¿ej
mierze wynikaj¹ce z potencja³u stolicy, mog³o doprowadziæ
do radykalnego zmniejszenia œrodków unijnych dla naszego
regionu. Na szczêœcie Komisja Europejska przyjê³a nasze
argumenty, ¿e innego wsparcia potrzebuje stolica i okoliczne
powiaty, a innego – reszta województwa. £atwiej jest teraz
przekonaæ naszych partnerów z UE do pewnych
przedsiêwziêæ, je¿eli mo¿emy pokazaæ tempo rozwoju w
poszczególnych czêœciach regionu, ni¿ pokazywaæ je przez
pryzmat ca³ego województwa, które jest bardzo
zró¿nicowane. Nie przespaliœmy swojej szansy i uda³o siê.
Podj¹³ pan równie¿ starania o w³¹czenie czêœci
Mazowsza do programu operacyjnego Polska
Wschodnia.
Zabiegaliœmy o to od dawna. Teraz mamy ku temu silne
argumenty. WskaŸniki rozwoju spo³eczno-gospodarczego dla
regionu mazowieckiego s¹ niemal identyczne jak dla
województw wschodnich. Gra jest warta œwieczki, bo œrodki w
ramach tego programu mog¹ zostaæ przeznaczone np. na
budowê dróg, rozwój linii kolejowych, doprowadzenie ³¹czy
internetowych nawet na poziomie so³ectw czy walkê ze
smogiem. Jesteœmy dobrze przygotowani do negocjacji z UE.
Mamy ju¿ szczegó³owe analizy – m.in. policzyliœmy PKB na
jednego mieszkañca dla poszczególnych powiatów.
Szans¹ na rozwój wsi jest równie¿ dobra wspó³praca
miêdzy samorz¹dami.
Wspó³praca zawsze procentuje i przynosi œwietne efekty.
Dobrym przyk³adem jest w³aœnie gmina Gozdowo, która
aktywnie pozyskuje œrodki nie tylko z bud¿etu województwa,
ale tak¿e fundusze unijne. Dziêki finansowemu wsparciu
uda³o siê chocia¿by zmodernizowaæ drogê wojewódzk¹ nr
560 – przejœcie przez miejscowoœæ Lelice czy drogê gminn¹ w
Zbójnie. Unijne œrodki pozwoli³y te¿ gminie na inwestycje w
odnawialne Ÿród³a energii. W gminie widaæ tak¿e dobr¹
wspó³pracê miêdzy mieszkañcami oraz ich aktywnoœæ w ¿yciu
spo³ecznym. Dzia³aj¹ce tu ko³a gospodyñ wiejskich,
ochotnicze stra¿e po¿arne czy orkiestra dêta tylko to
potwierdzaj¹.
A co ze wspólnotami so³eckimi?
S¹ ogromnie wa¿ne. To so³tysi najlepiej znaj¹ potrzeby i
problemy swoich „ma³ych ojczyzn”. Te najprê¿niej dzia³aj¹ce
oczywiœcie nagradzamy. W zesz³ym roku odby³a siê pierwsza
edycja konkursu „Najaktywniejsze so³ectwo Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich – Sukcesy widaæ po s¹siedzku”. Jednym
z laureatów zosta³o so³ectwo Dziêgielewo. To wyró¿nienie
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pokazuje olbrzymi wk³ad so³ectwa w rozwój lokalnej
spo³ecznoœci oraz troskê o integracjê mieszkañców. Bardzo
mnie cieszy, ¿e mieszkañcy gminy Gozdowo anga¿uj¹ siê w
¿ycie swoich miejscowoœci, wzajemnie motywuj¹ siê do
dzia³ania oraz podejmuj¹ szereg wa¿nych inicjatyw.
Mazowieckim so³ectwom chcemy pomagaæ równie¿
finansowo. Z myœl¹ o nich przygotowaliœmy program pn.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji So³ectw (MIAS)
MAZOWSZE 2018. Na jego realizacjê tylko w tym roku
przeznaczymy z naszego bud¿etu 6 mln z³.
Na terenie naszej gminy dzia³a kilka jednostek
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Aby stra¿acy mogli
sprawnie i szybko przeprowadzaæ akcje ratownicze,
niezbêdne jest odpowiednie wyposa¿enie.
Sam jestem druhem i wiem, ¿e potrzeby OSP s¹ du¿e.
Dlatego od lat pomagamy stra¿akom, chocia¿by
dofinansowujemy zakup samochodów po¿arniczych,
specjalistycznego sprzêtu czy odzie¿y. Bardzo ceniê pracê
stra¿aków ochotników, ich zaanga¿owanie oraz
profesjonalne podejœcie do s³u¿by. Dla mnie s¹ to lokalni
bohaterowie, na których mo¿na liczyæ w trudnych
momentach. Chocia¿ g³ównie kojarzeni s¹ z gaszeniem
po¿arów, to tak naprawdê ich pomoc jest nieoceniona np.
podczas powodzi czy wypadków drogowych. Stra¿aków,
którzy wykazuj¹ siê szczególnym bohaterstwem i szybk¹
reakcj¹ nagradzamy tytu³em „Stra¿aka Miesi¹ca”. Z kolei za
aktywn¹ dzia³alnoœæ zawodow¹, spo³eczn¹ czy publiczn¹ na
rzecz rozwoju Mazowsza przyznajemy pami¹tkowy medal
„Pro Masovia”. Przypomnê, ¿e w zesz³ym roku trafi³ on do
OSP w Rycharcicach. Stra¿acy aktywnie dzia³aj¹ te¿ w ¿yciu
lokalnym. Wiele sukcesów na swoim koncie ma orkiestra
dêta OSP Gozdowo. W 2013 r. zosta³a wybrana najlepsz¹ na
Mazowszu. Nic w tym dziwnego, bo reprezentuje naprawdê
wysoki poziom artystyczny. Z kolei styczniowa uroczystoœæ
25-lecia istnienia M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP
Gozdowo by³a doskona³¹ okazj¹, aby nagrodziæ j¹ medalem
„Pro Masovia”.
W zesz³ym roku uczniowie naszej gminy wziêli udzia³
w kampanii „Jesteœ widoczny, jesteœ bezpieczny”.
Czemu s³u¿y ta akcja?
To kampania informacyjna, która ma przybli¿yæ dzieciom i
m³odzie¿y kwestiê bezpieczeñstwa na drodze. Podczas
spotkañ w szkole, razem z przedstawicielami WORD-ów,
policji, stra¿y po¿arnej oraz pogotowia przypominamy, jak
wa¿ne jest noszenie elementów odblaskowych po zmroku,
zw³aszcza jesieni¹ i zim¹. Pokazujemy te¿, jak nale¿y je nosiæ,
aby rzeczywiœcie poprawia³y nasz¹ widocznoœæ na drodze.
Uczniowie dowiaduj¹ siê jak zachowaæ siê w razie wypadku
czy w jaki sposób udzieliæ pierwszej pomocy medycznej.
Ka¿dy uczeñ otrzymuje od nas zestaw zawieraj¹cy elementy
odblaskowe.
Mazowsze to przede wszystkim region rolniczy. O
naszych rolnikach mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹
nowoczeœni?
Oczywiœcie. W ci¹gu ostatniego æwieræwiecza nasze
rolnictwo przesz³o ogromn¹ transformacjê, doganiaj¹c
standardem inne regiony UE. Dziêki temu zmieni³o siê
oblicze polskiej, w tym te¿ mazowieckiej wsi. Nie by³oby to
mo¿liwe bez oddolnych inicjatyw ze strony samorz¹dów
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lokalnych, mieszkañców i oczywiœcie odpowiedniego
wsparcia finansowego czy skutecznego wykorzystania
funduszy unijnych. W ostatnich latach widzimy te¿ wyraŸnie,
¿e na wyroby regionalne jest coraz wiêkszy popyt i nasi
rolnicy na tym korzystaj¹. Coraz silniej konkuruj¹ na polskim,
a nawet europejskich rynkach w³aœnie ekologiczn¹ ¿ywnoœci¹
i tradycyjnymi produktami.
Powiedzia³ pan, ¿e moda na produkty regionalne
powraca. Czy mazowieckie specja³y wpisuj¹ siê w ten
trend?
Powiem wiêcej – mazowieckie specja³y nigdy z mody nie
wysz³y (œmiech). Wytwarzaniem zdrowych i tradycyjnych
produktów zajmuje siê wielu Mazowszan – od pojedynczych
wytwórców, przez gospodarstwa agroturystyczne, ko³a
gospodyñ wiejskich, a¿ po du¿ych producentów. I w³aœnie do
nich kierujemy konkurs o „Laura Marsza³ka Województwa
Mazowieckiego”. Podczas dziesiêciu edycji konkursu zg³osili
oni ponad 800 potraw. Co roku wybór jest bardzo trudny,
poniewa¿ produkty zaskakuj¹ nas wysok¹ jakoœci¹, œwietnymi
recepturami i doskona³ym smakiem. Znajduj¹ siê wœród nich
zarówno te oparte na tradycyjnych recepturach, jak i takie,
które powsta³y w oparciu o nowe, wymyœlone przepisy. Na
szczêœcie mamy coraz wiêcej nowoczesnych targowisk i
sklepów z ¿ywnoœci¹ ekologiczn¹. Dziêki temu produkty te
staj¹ siê popularne i dostêpne dla coraz szerszego grona
odbiorców. W ten sposób nasza nagroda jest nie tylko
powodem do dumy dla wytwórców, ale te¿ ko³em
napêdowym dla lokalnej przedsiêbiorczoœci.
Na terenach wiejskich prê¿nie dzia³aj¹ m.in. ko³a
gospodyñ wiejskich. To do nich adresowany jest
konkurs na „Najaktywniejsz¹ Liderkê Wiejsk¹”?
Nie tylko. Konkurs ten kierujemy do kobiet energicznych,
pracowitych, zaanga¿owanych w ¿ycie lokalnych
spo³ecznoœci. Mog¹ to byæ oczywiœcie cz³onkinie kó³
gospodyñ wiejskich, ale tak¿e so³tyski, lokalne dzia³aczki,
blogerki czy bibliotekarki. Na Mazowszu mamy wiele liderek,
które chêtnie podejmuj¹ wyzwania i aktywnie dzia³aj¹ na
rzecz swoich wspólnot, dlatego chcemy je nagradzaæ. Gmina
Gozdowo w tym zakresie ma du¿y potencja³. Warto tu
wspomnieæ o pani Katarzynie Rêdzikowskiej – so³tysce
wczeœniej wspomnianego ju¿ najaktywniejszego so³ectwa
Dziêgielewo, która w zesz³ym roku by³a jedn¹ z naszych
konkursowych liderek. Nagrodziliœmy jej ogromne
zaanga¿owanie, pracê na rzecz rozwoju lokalnego oraz
podejmowane przedsiêwziêcia. Przed nami kolejna edycja
konkursu, wiêc ju¿ teraz zachêcam wszystkie panie z gminy
Gozdowo do wziêcia w nim udzia³u.
Zbli¿aj¹ siê œwiêta wielkanocne. To dla pana czas
odpoczynku, czy nawet wtedy nie zwalnia pan tempa?
Wielkanoc to czas wyj¹tkowy, pe³en refleksji i wytchnienia,
ale przede wszystkim pami¹tka Zmartwychwstania
Pañskiego. To tak¿e moment, kiedy mogê siê na chwilê
zatrzymaæ i wyciszyæ. W œwiêta dbam o to, aby znaleŸæ czas
zarówno na rozmowy z najbli¿szymi, ale równie¿ na
modlitwê.
Korzystaj¹c z okazji, ¿yczê mieszkañcom gminy piêknych i
rodzinnych Œwi¹t Wielkanocnych. Niech bêd¹ one dla
Pañstwa spokojne i radosne.
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STYPENDIA NAUKOWE WÓJTA
GMINY GOZDOWO
"Bramy m¹droœci nigdy nie bywaj¹ zamkniête."
(B. Franklin)
Powy¿sze s³owa s¹ bez w¹tpienia mottem ¿yciowym
uczniów, którzy 13 marca 2018 roku mieli swoje œwiêto. By³
to jak zawsze bardzo wa¿ny dzieñ dla ca³ej spo³ecznoœci
Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie, gdy¿
ci gimnazjaliœci, którzy osi¹gnêli œredni¹ ocen 5,0 i wy¿sz¹,
otrzymali stypendia naukowe Wójta Gminy Gozdowo. Po
podsumowaniu pierwszego pó³rocza roku szkolnego
2017/2018 przez Pani¹ Dyrektor Bogumi³ê ¯órawsk¹,
nadszed³ czas na nagrody dla najlepszych.
Droga do uzyskania tego wyró¿nienia i znalezienia siê w
grupie prymusów nie by³a prosta, o czym œwiadczy fakt, ¿e
jedynie szeœcioro uczniów mo¿e siê poszczyciæ takimi
wynikami. Wœród najlepszych uczniów Gimnazjum znaleŸli
siê:
Magdalena Krzemiñska, klasa IIB - œrednia ocen 5,20
Weronika Ezman, klasa IIIB - œrednia ocen 5,12
Karolina Smoleñska, klasa IIIA - œrednia ocen 5,00
Wiktoria Frankie, klasa IIB - œrednia ocen 5,00
Kamil Bartkowski, klasa IIB - œrednia ocen 5,00
Robert Jastrzêbski, klasa IIC - œrednia ocen 5,00
Wójt Gminy Gozdowo - Pan Dariusz Kalkowskipogratulowa³ wszystkim nagrodzonym, a wrêczaj¹c im te
szczególne wyró¿nienia, wyrazi³ podziw dla ich pracy. S³owa

uznania skierowa³ równie¿ do rodziców oraz nauczycieli,
którzy potrafili obudziæ w m³odych ludziach mi³oœæ do wiedzy.
W nawi¹zaniu do s³ów swojego przedmówcy, Proboszcz
Parafii Gozdowo- ksi¹dz kanonik Stanis³aw Opolski
podkreœli³, ¿e praca nad sob¹, doskonalenie wewnêtrzne, jest
realizacj¹ s³ów naszego wielkiego Patrona - Jana Paw³a II,
który mówi³:
„Musicie od siebie wymagaæ nawet gdyby od was nie
wymagali”.
Wyrazem wdziêcznoœci dla pomys³odawcy i fundatora
stypendiów, by³y z³o¿one na jego rêce kwiaty.
Ostatnim punktem uroczystoœci by³a krótka czêœæ artystyczna
przygotowana przez uczennice klasy IIIA pod kierunkiem
Pani Anny D¹browskiej i Pana S³awomira Sza³kuckiego.
Nastêpnie nagrodzeni wraz z rodzicami, gospodarzem naszej
gminy oraz Pani¹ Dyrektor udali siê tradycyjnie na s³odki
poczêstunek.

Anna D¹browska

TURNIEJ WIEDZY PO¯ARNICZEJ
W czwartek 15 lutego br. w Publicznym Gimnazjum
w Gozdowie odby³y siê eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej pod
has³em „M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom”.
OTWP ma na celu popularyzacjê przepisów i
kszta³towanie umiejêtnoœci w zakresie ochrony ludnoœci,
ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpo¿arowej. M³odzi
ludzie nabywaj¹ znajomoœci przepisów przeciwpo¿arowych,
zasad postêpowania na wypadek po¿aru, praktycznych
umiejêtnoœci pos³ugiwania siê podrêcznym sprzêtem
gaœniczym, wiedzy na temat techniki po¿arniczej, organizacji
ochrony przeciwpo¿arowej oraz historii i tradycji ruchu
stra¿ackiego. Organizatorem OTWP na szczeblu gminy by³
Wójt Gminy Dariusz Kalkowski wraz z Zarz¹dem Oddzia³u
Gminnego ZOSP RP w Gozdowie.
Eliminacje gminne odby³y siê w dwóch grupach
wiekowych (Kategoria I-Szko³y podstawowe IV-VI i
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Kategoria II- klasy VII Szkó³ Podstawowych i Gimnazjum) i
sk³ada³y siê z czêœci pisemnej i ustnej. Wiedza uczestników
oceniana by³a przez komisjê gminn¹, której przewodniczy³
prezes Zarz¹du Gminnego OSP w Gozdowie pan Andrzej
Smoleñski.
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Najlepszym uczestnikiem turnieju w I kategorii okaza³a siê
Gabriela Lewandowska – uczennica Szko³y
Podstawowej w Gozdowie,
II miejsce zdoby³ Norbert Kikolski – Szko³a Podstawowa w
Lelicach
III miejsce zdoby³a Kinga Rudziñska – Szko³a Podstawowa
w Ostrowach
Najlepszym uczestnikiem w kategorii II okaza³a siê
Natalia Feder – uczennica Publicznego Gimnazjum w
Gozdowie,

II miejsce Magdalena Marzec – Szko³a Podstawowa w
Gozdowie
III miejsce Maciej Kie³basa – Szko³a Podstawowa w
Lelicach
Laureatki I miejsc wezm¹ udzia³ w etapie powiatowym
Turnieju 23 marca 2018r. w Sierpcu.
Opiekunami grup byli nauczyciele:
- Szko³a Podstawowa w Gozdowie - pani Anna Jemio³a
- Szko³a Podstawowa w Ostrowach - pan Micha³
Jankowski
- Szko³a Podstawowa w Lelicach - pani Joanna Kikolska
- Publiczne Gimnazjum im Jana Paw³a II w Gozdowie pani Ma³gorzata Garkowska i pani Ma³gorzata
Jagodziñska
Zwyciêzcy obu kategorii otrzymali nagrody rzeczowe i
dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy. Wszyscy
uczestnicy turnieju oraz opiekunowie otrzymali pami¹tkowe
upominki.
Nagrody wrêcza³ pan Wójt Dariusz Kalkowski wspólnie z
Komisj¹, a tak¿e pani¹ Dyrektor Szko³y Podstawowej w
Gozdowie – Lidi¹ Malinowsk¹ oraz pani¹ Dyrektor
Publicznego Gimnazjum w Gozdowie - Bogumi³¹ ¯órawsk¹.
Ma³gorzata Garkowska, Ma³gorzata Jagodziñska

SZKO£A PODSTAWOWA
W GOZDOWIE
Wolontariat jako s³u¿ba innym
Wolontariat to bezinteresowna pomoc. Obecnie to bardzo
popularna forma anga¿owania siê, szczególnie m³odych ludzi, w
dzia³alnoœæ na rzecz innych. Ale nie jest to idea, która pojawi³a
siê dziœ. Pokolenie dzisiejszych szeœædziesiêcio- czy
piêædziesiêciolatków pamiêta dobrze akcjê „Niewidzialnej Rêki”,
rozpropagowan¹ przez harcersk¹ gazetê „Œwiat M³odych”. Jej
celem by³o, by na szlaku Niewidzialnej Rêki dzia³aæ zawsze
wtedy, kiedy ktoœ potrzebuje pomocy i to bez ujawnienia swojej
to¿samoœci. Dzieci anga¿owa³y siê w ni¹ niezwykle chêtnie, gdy¿
zaspokaja³a ich potrzebê pomagania s³abszym.

Ta potrzeba, jak siê okazuje, jest nadal aktualna, i dzisiejsze
m³ode pokolenie tak¿e szuka mo¿liwoœci pomocy innym.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów, w
Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie zosta³
powo³any Szkolny Klub Wolontariatu. Nale¿¹ do niego
uczniowie klas V-VII, który zadeklarowali swoj¹ dzia³alnoœæ w
Klubie i których rodzice wyrazili na to zgodê. Opiekunami zostali
nauczyciele, którzy ju¿ wczeœniej anga¿owali siê w tego typu
dzia³alnoœæ – opiekunowie dru¿yny harcerskiej, gromady
zuchowej oraz samorz¹du szkolnego.
W bie¿¹cym roku szkolnym nasi wolontariusze wiele razy mieli
okazjê pomagaæ innym – odwiedzaliœmy podopiecznych
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Oœrodka Opieki D³ugoterminowej w Kolczynie, pomagaliœmy w
trakcie spotkañ z niepe³nosprawnymi mieszkañcami naszej
gminy, pomagaliœmy pogorzelcom, m.in. wystêpuj¹c z
Jase³kami w koœciele. Nie zapomnieliœmy tak¿e o zwierzêtach,
anga¿uj¹c siê w zbiórkê karmy dla psów przebywaj¹cych w
schronisku w Gozdowie. Staramy siê zawsze byæ tam, gdzie
mo¿emy byæ pomocni i bardzo nas cieszy, kiedy nasze dzia³ania
spotykaj¹ siê z ¿yczliwoœci¹ i wdziêcznoœci¹. To dosyæ czêste
reakcje, które sprawiaj¹, ¿e nasi uczniowie widz¹ sens swoich
dzia³añ oraz sami dostrzegaj¹ i inicjuj¹ wiele z nich. Bardzo cieszy
taka postawa m³odych wolontariuszy, bo to pozwala wierzyæ, ¿e
wspó³czesna m³odzie¿ wcale nie jest taka egoistyczna i
nastawiona tylko na korzyœci materialne, jak niekiedy s³yszymy.
A na dodatek wiadomo, ¿e czym skorupka za m³odu nasi¹knie…
Pozostaje nam tylko wierzyæ, ¿e z naszych wolontariuszy
wyrosn¹ wspaniali doroœli, którzy bêd¹ zmieniaæ œwiat na lepszy.

Iwona Giera
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SZKO£A PODSTAWOWA W GOZDOWIE
Choinka szkolna
Zwyczaj organizowania choinek noworocznych to w naszej
szkole wieloletnia tradycja. Jest œwietn¹ okazj¹ do wspólnej
zabawy uczniów, rodziców i nauczycieli oraz dobrym
momentem na podsumowanie minionego roku. Tak te¿ by³o
w czasie tegorocznej choinki, która w sobotê - 3 lutego
zgromadzi³a w murach naszej szko³y wielu goœci. Wszystkich
powita³a p. dyrektor Lidia Malinowska, która przedstawi³a
dokonania szko³y w poprzednim roku, sukcesy uczniów i
poczynione inwestycje. Skierowa³a tak¿e podziêkowania za
okazan¹ pomoc i wsparcie do obecnych na sali: Wójta gminy
Gozdowo pana Dariusza Kalkowskiego oraz
Przewodnicz¹cego Rady Gminy pana Grzegorza
Ratkowskiego. Pani dyrektor podkreœli³a tak¿e ogromn¹ rolê
Rodziców, ich inicjatywy i pomoc w organizowaniu
uroczystoœci, wyjazdów oraz pozyskiwaniu œrodków na
inwestycje.
W swoim przemówieniu skierowanym do wszystkich
obecnych podczas uroczystoœci choinkowej pani dyrektor
Lidia Malinowska przekaza³a informacje, i¿: Do naszej
placówki uczêszcza obecnie 303 uczniów, którzy ucz¹ siê
w 14 oddzia³ach. Z dniem 1 wrzeœnia powsta³a w naszej
szkole klasa sportowa, uczniowie ci doskonal¹ swoj¹
sprawnoœæ fizyczn¹ ka¿dego dnia przez dwie godziny
lekcyjne na hali sportowej oraz raz w tygodniu na basenie,
16 uczniów z tej klasy wyje¿d¿a 4 marca na obóz
sportowy, uczniowie ci bêd¹ próbowaæ swoich si³ podczas
nauki jazdy na nartach, dziêki czemu zdobêd¹ nowe
umiejêtnoœci. Wyjazd dofinansowany zostanie przez pana
Wójta Gminy Gozdowo. Uczniowie tej klasy reprezentuj¹
nasz¹ szko³ê, bior¹c udzia³ w zawodach sportowych i
odnosz¹c pierwsze sukcesy. Od 1 wrzeœnia 2017r.
sprawujemy pieczê nad hal¹ sportow¹ i sto³ówk¹ szkoln¹,
która serwuje codziennie 309 obiadów. Uczniowie klas IVII osi¹gnêli wysokie wyniki nauczania i frekwencjê za I
pó³rocze bie¿¹cego roku szkolnego. Podczas uroczystego
apelu mia³yœmy przyjemnoœæ wrêczyæ odznaki wzorowego
ucznia 95 wychowankom naszej placówki.
Uczniowie naszej szko³y mog¹ zg³êbiaæ wiedzê i
rozwijaæ swoje zainteresowania anga¿uj¹c siê w pracê
wielu kó³ przedmiotowych i tematycznych, np. ko³a
szachowego, ekologicznego, wêdkarskiego, Ligi Ochrony
Przyrody, Ko³a taneczno-teatralnego, Ko³a Przyjació³
Biblioteki, Ko³a wokalno-instrumentalnego i wielu
innych.
Zawsze priorytetow¹ spraw¹, obok nauczania i
wychowania w naszej placówce by³o i jest bezpieczeñstwo

S³owo Gozdowa Nr 1/2018 (72)

uczniów, dlatego dok³adamy wszelkich starañ, aby
wyeliminowaæ sytuacje trudne oraz podnieœæ œwiadomoœæ
dzieci i m³odzie¿y w ró¿nych dziedzinach dotycz¹cych
bezpieczeñstwa. W zwi¹zku z tym na terenie szko³y
realizujemy dodatkowe programy podnosz¹ce
bezpieczeñstwo uczniów. Nasza szko³a ju¿ po raz drugi
zosta³a w³¹czona w kampaniê spo³eczn¹ „Jesteœ widoczny,
jesteœ bezpieczny”. Na spotkanie z uczniami klas I przybyli
starosta sierpecki Jan Laskowski, przedstawiciel Urzêdu
Marsza³kowskiego Karol Krajewski i Wójt Gminy Dariusz
Kalkowski, którzy wrêczyli pierwszoklasistom elementy
odblaskowe. Poprawie bezpieczeñstwa s³u¿¹ równie¿
dodatkowe dy¿ury nauczycieli w szatni, które
uruchomiliœmy od listopada 2017r., czuwanie nauczycieli
œwietlicy nad dzieæmi podczas czekania na odjazdy we
wszystkich kierunkach i o ka¿dej godzinie kursów, a tak¿e szafki szatniowe dla pierwszoklasistów, zamontowane
podczas ferii zimowych na dolnym korytarzu starego
skrzyd³a szko³y. Od kilku dni ka¿dy pierwszak zostawia
wierzchnie ubranko i buty we w³asnej szafce i zamyka j¹
swoim indywidualnym kluczykiem.
Kolejny nasz priorytet to doposa¿enie szko³y w sprzêt
oraz pomoce dydaktyczne. W minionym roku 2017
zakupiono 2 komputery stacjonarne, tablicê interaktywn¹
i projektor, taboret gazowy do kuchni za kwotê 1659z³,
drabinê wysokoœciow¹, zamontowano szafê wnêkow¹ w
sali 27, wyremontowano ³azienkê i wymieniono instalacjê
elektryczn¹ na dolnym korytarzu - 35.000 z³,
wymieniliœmy okno, parapety i os³onki na kaloryfery w
œwietlicy szkolnej w dwóch klasach wymieniliœmy blaty na
³awkach, w tym roku wymienimy nastêpne, ostatni nasz
zakup to szafki szatniowe - 6700 z³ i wyposa¿enie do
gabinetu pielêgniarki szkolnej ze kwotê - 5526z³ ze
œrodków dotacji celowej. Obecnie z niecierpliwoœci¹
czekamy na wyposa¿enie sali informatycznej w nowe
komputery za kwotê 30.999z³, któr¹ otrzymaliœmy dziêki
zaanga¿owaniu pana Wójta i przychylnoœci so³tysów z
nastêpuj¹cych wsi: Bia³uty, Kowalewo, Zakrzewko i
Gozdowo, w tym miejscu chylimy czo³a i serdecznie
dziêkujemy.
Od wrzeœnia korzystamy tylko z dziennika
elektronicznego, mam nadziejê ¿e rodzice s¹ zadowoleni,
poniewa¿ na bie¿¹co mog¹ monitorowaæ wyniki
edukacyjne swoich dzieci.
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
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siê zaj¹æ III miejsce w VI Powiatowym Konkursie
Ekologicznym pn. „Chroñmy œrodowisko odzyskuj¹c
surowce wtórne w kategorii makulatura. W nagrodê
otrzymaliœmy projektor, który stanowi wyposa¿enie klasy
nr 10 w nowym skrzydle szko³y.
Innym konkursem ekologicznym, do którego
przyst¹piliœmy 31 stycznia to – „Szkole pomagamy i œwiat
oczyszczamy”- wszystkie dzieci zbieraj¹ elektroœmieci.
Akcja polega na zbiórce zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i
elektronicznego w naszej szkole. Operatorem zbiórki jest
Green Office Ecologic.
Uczniowie Szko³y Podstawowej w Gozdowie od
wrzeœnia do grudnia 2017r. uczestniczyli w projekcie
„Umiem p³ywaæ”. Dziêki temu projektowi i
zapewnionemu przez Wójta Gminy Gozdowo
darmowemu dowozowi 75 uczniów klas I-III nauczy³o siê
p³ywaæ albo przynajmniej oswoi³o siê z wod¹.
Realizujemy równie¿ projekt pn. „Sierpecka
Ponadgminna Œwietlica Œrodowiskowa”. W naszej szkole
dzia³a Szkó³ka pi³karska dla uczniów klas III-VII.
Przypomnê równie¿ o zajêciach, które ju¿ na sta³e wpisa³y
siê w zajêcia pozalekcyjne naszych uczniów, tj. taniec
ludowy, M³odzie¿owa Orkiestra Dêta czy te¿ aikido.
W naszej szkole dzia³a ko³o wêdkarskie i
wspó³pracujemy ze Stowarzyszeniem Wêdkarskim Amur,
ponadto uczniowie oszczêdzaj¹ w SKO w ramach
wspó³pracy z bankiem PKO BP.
Od lipca 2014 roku w naszej szkole odbywaj¹ siê
zajêcia i spotkania dla dzieci i m³odzie¿y o ró¿nym stopniu
niepe³nosprawnoœci z terenu gminy Gozdowo. Nasze
niezwyk³e spotkania odbywaj¹ siê cyklicznie w ci¹gu
ca³ego roku, a dniem szczególnym jest wigilia. Ju¿
tradycyjnie (bo po raz czwarty) zuchy i harcerze
przygotowali Jase³ka dla wyj¹tkowych goœci. W tym roku
po raz drugi mieliœmy przyjemnoœæ i zaszczyt wyst¹piæ nie
tylko przed „naszymi” podopiecznymi, ale tak¿e przed
zaproszonymi przez GOPS osobami samotnymi z gminy
Gozdowo.
Wszystkie dzia³ania prowadzone na terenie szko³y, o
których mówi³am, oraz realizacja wszystkich programów,
planów, projektów oraz sukcesy w konkursach, wysokie
wyniki w nauce, szeroki wachlarz kó³ zainteresowañ oraz
form udzielanej uczniom pomocy psychologiczno pedagogicznej, to zas³uga i zaanga¿owanie wszystkich
pracowników naszej szko³y, pocz¹wszy od grona
pedagogicznego wraz z pani¹ wicedyrektor Aureli¹
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Kurach na czele. Dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu
nauczycieli i uczniów, pracowników administracji i
obs³ugi, wspó³pracy rodziców oraz instytucji wspieraj¹cych
dzia³alnoœæ szko³y, mo¿emy realizowaæ postawione sobie
zadania.
Partnerska wspó³praca pomiêdzy szko³¹ i rodzin¹ jest
jednym z kluczowych warunków skutecznego
przeciwdzia³ania i zapobiegania niebezpieczeñstwu oraz
wyrazem troski o rozwój i jakoœæ edukacji i wychowania
dzieci. Rodzic i nauczyciel s¹ dla dziecka pierwszymi
autorytetami – dlatego ich wspó³praca pozwala na
wczesne reagowanie w przypadku problemów oraz
wsparcia m³odego cz³owieka w najwa¿niejszych
momentach ¿ycia. Wszystkie dzia³ania prowadzone na
terenie szko³y maj¹ na celu pog³êbienie relacji zarówno
rodziców z dzieæmi, jaki i rodziców z nauczycielami.
Wymieniæ nale¿y tu: IV Festyn Rodzinny, V Rodzinny
Wieczór Andrzejkowy, dzisiejsz¹ choinkê noworoczn¹
po³¹czon¹ z ufundowaniem paczek dla dzieci. Dziêki tym
akcjom rodzice dofinansowuj¹ wyjazdy uczniów w czasie
ferii zimowych oraz nagrody na szkolne konkursy. Ze
œrodków Rady Rodziców zakupiono nagrody ksi¹¿kowe
dla uczniów promowanych z wyró¿nieniem na
zakoñczenie roku oraz odznaki wzorowego ucznia na
zakoñczenie I pó³rocza, w czasie ferii odby³y siê wyjazdy
uczniów na lodowisko i basen, Wielkim Waszym sukcesem
by³ wystêp wokalnego zespo³u „Filipinki” podczas Festynu
Rodzinnego oraz Gminnego Festynu Do¿ynkowego – za co
jeszcze raz dziêkujê. Drodzy rodzice - Wasza ¿yczliwoœæ,
zrozumienie, chêæ dzia³ania, pomagaj¹ realizowaæ te
szczytne cele, za co serdecznie dziêkujê i proszê o dalsz¹
owocn¹ wspó³pracê.
Wszystkie dzia³ania i akcje podjête w naszej szkole s¹
równie¿ wynikiem bardzo dobrej wspó³pracy, ogromnej
¿yczliwoœci i zrozumienia ze strony Organu Prowadz¹cego,
za co równie¿ serdecznie dziêkujemy.
Na zakoñczenie p. dyrektor zaprosi³a wszystkich na
przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy VIb pod
kierunkiem pani Joanny Ludwickiej oraz pana Krzysztofa
Wojtasa i pani Ma³gorzaty Mrozowicz.
Ju¿ kryj¹ca siê za lekko przeœwituj¹c¹ kurtyn¹ dekoracja
wzbudza³a zainteresowanie i emocje czekaj¹cych na wystêp
widzów. Ale to, co ukaza³o siê naszym oczom po jej
ods³oniêciu, przeros³o nasze oczekiwania. ZnaleŸliœmy siê w
najprawdziwszym teatrze, z niezwyk³ymi efektami i gr¹
aktorsk¹ godn¹ prawdziwej sceny. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje postaæ Scrooga, grana przez Karola
Œwierczewskiego, który brawurowo i bardzo dojrzale ukaza³
emocje starego sk¹pca. Nie ustêpowali mu pola koledzy i
kole¿anki z klasy, którzy z niezwyk³ym jak na ich wiek
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profesjonalizmem i zaanga¿owaniem przedstawili historiê
zainspirowan¹ „Opowieœci¹ wigilijn¹” Karola Dickensa. Ich
wystêp okaza³ siê byæ sukcesem godnym prawdziwych
teatralnych desek. Z niecierpliwoœci¹ czekamy na nastêpne
dokonania utalentowanych m³odych ludzi (i ich nie mniej
zdolnych opiekunów).
Po teatralnych emocjach przyszed³ czas na wystêp
cz³onków ko³a taneczno-teatralnego, którzy zaprezentowali
uk³ad do piosenki zespo³u Ofenbach – „Be Mine”. Po nim
zaprezentowa³y siê czwartoklasistki w samodzielnie
przygotowanej choreografii do utworu „Kochaj
nieprzytomnie' zespo³u Top Girls. Po wystêpach tanecznych
zawita³ do nas Miko³aj, który co prawda nie przyniós³ ze sob¹
prezentów (ze wzglêdów organizacyjnych), ale zapowiedzia³
ich rozdanie przez wychowawców i wys³ucha³ kolêdy
wykonanej w imieniu wszystkich uczniów przez Zosiê z klasy
pierwszej. Miko³ajowi chyba bardzo spodoba³ siê jej wystêp,
bo zaprosi³ j¹ na poniedzia³ek do pani dyrektor po odbiór
s³odkiej niespodzianki.
Na zakoñczenie g³os zabra³ goszcz¹cy na sali Wójt gminy
Gozdowo pan Dariusz Kalkowski, który podziêkowa³
wystêpuj¹cym i ich opiekunom za niezwyk³e doznania

artystyczne a Rodzicom zaanga¿owanym w przygotowanie
imprezy za ich wysi³ek i czas poœwiêcony na rzecz szko³y.
Nastêpnie wszyscy udali siê do sal przekszta³conych
specjalnie na ten dzieñ w kawiarenkê i barek szkolny, gdzie
czeka³y na nich s³odkoœci tradycyjnie ju¿ przygotowywane
przez nauczycieli oraz atrakcje w postaci frytek, zapiekanek
czy waty cukrowej serwowane przez rodziców. W
miêdzyczasie sala teatralna zosta³a zamieniona w salê
dyskotekow¹, gdzie przy muzyce przygotowanej przez pana
Krzysztofa Wojtasa wszyscy doskonale siê bawili a¿ do
godziny 19.00.
Dziêkujemy wszystkim, którzy przyczynili siê do
organizacji tej imprezy, a przede wszystkim Rodzicom
pe³ni¹cym dy¿ury w barku i kawiarence oraz nauczycielom,
którzy tak¿e zaanga¿owani byli w przygotowanie tej imprezy.
Takie chwile s¹ ¿ywym przyk³adem na to, ¿e wszyscy
traktujemy nasz¹ szko³ê jak nasz drugi dom i jednoczymy
nasze starania – uczniowie, nauczyciele i rodzice – aby w tej
szkole dzia³o siê jak najlepiej.
Dyrektor Szko³y Podstawiwej - Lidia Malinowska
Iwona Giera

Ferie wcale nie musz¹ byæ nudne!
Skrzypi¹cy pod nogami œnieg, b³yszcz¹ce w s³oñcu sople,
wojna na œnie¿ki – ka¿de dziecko wie, ¿e zima to mnóstwo
radoœci. Powodów, dla których warto j¹ pokochaæ, jest
znacznie wiêcej.
Dwa tygodnie zimowej laby wcale nie musz¹ byæ nudne. Z
tego za³o¿enia wysz³a dyrekcja i nauczyciele Szko³y
Podstawowej w Gozdowie, proponuj¹c wszystkim uczniom
ró¿norodne zajêcia sportowo-rekreacyjne w czasie
pierwszego tygodnia tegorocznych zimowych wakacji. Dziêki
wsparciu p. Dyrektor Lidii Malinowskiej, Wójta Gminy
Gozdowo oraz Rady Rodziców naszej placówki, wiele
dziewcz¹t i ch³opców z kl. I-VII uczestniczy³o w szerokim
wachlarzu proponowanych zajêæ i wyjazdów. Ka¿dy móg³
znaleŸæ coœ dla siebie!

Klubik gier planszowych, a w sali nr 1 odby³y siê warsztaty
muzyczne dla naszych uzdolnionych muzycznie uczniów.
Proponuj¹c dzieciom wiele atrakcji, chcieliœmy pokazaæ, i¿
najlepszym lekarstwem na nudê lub siedzenie przed ekranem
telewizora czy komputera jest sport, wspólnie spêdzony czas
na œwie¿ym powietrzu czy te¿ ciekawe spotkania w grupie
kolegów i kole¿anek. Cieszymy siê, ¿e tak du¿a grupa naszych
uczniów mog³a skorzystaæ z ciekawych propozycji, które
przygotowali nauczyciele: I. Giera, I. Paw³owska, P.
Lemanowicz, K. Wojtas, M. Plaskacz, E. Lewicka, A. Giêtka.
Nad organizacj¹ tegorocznych „Ferii na sportowo”
czuwa³y p. dyrektor L. Malinowska i wicedyrektor A. Kurach.
W imieniu uczniów sk³adamy wielkie podziêkowanie!
Aurelia Kurach

Zuchy i harcerze spêdzali czas podczas biwaku w szkole
pod opiek¹ swoich druhen, klasa sportowa – IVC, oprócz
sportowego biwaku trenowa³a w hali, a po po³udniu ogl¹da³a
odbywaj¹ce siê w tym czasie Mistrzostwa Europy w Pi³ce
Rêcznej.
16 i 18 stycznia czterdziestoosobowe grupy dzieci
skorzysta³y z wyjazdów do Sierpca na lodowisko miejskie i
kryt¹ p³ywalniê. Szosowanie i piruety na lodzie bêdziemy
d³ugo wspominaæ, a zabawy na ko³ach wodnych w basenie
okaza³y siê wspania³ym pomys³em na wspólne spêdzenie
czasu.
Ponadto od poniedzia³ku do pi¹tku w œwietlicy dzia³a³
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Obóz sportowy
.

W bie¿¹cym roku szkolnym w Szkole Podstawowej im.
Marii Konopnickiej w Gozdowie zosta³a utworzona dla
czwartoklasistów klasa sportowa – IVc. Skupia ona
uczniów szczególnie zainteresowanych rozwojem swojej
sprawnoœci fizycznej i doskonaleniem umiejêtnoœci w gry
zespo³owe. Uczniowie tej klasy maj¹ 6 godzin wychowania
fizycznego wiêcej ni¿ pozostali, a ponadto spotykaj¹ siê na
dodatkowych treningach, np. w czasie ferii zimowych,
je¿d¿¹ przez ca³y rok na basen, wyje¿d¿aj¹ na mecze czy
spotkania ze sportowcami oraz na obozy sportowe.
Wychowawc¹ i opiekunem tej klasy zosta³ pan Piotr
Lemanowicz, który postanowi³ zorganizowaæ swoim
podopiecznym obóz narciarski.
4 marca do rodzinnej miejscowoœci Kamila Stocha
wyjecha³o 16 uczniów klasy IVc, którzy postanowili
posi¹œæ trudn¹ sztukê jazdy na nartach. W tym planie mieli
im pomagaæ profesjonaliœci – instruktorzy
Licencjonowanej Szko³y Narciarskiej „Z¹b” – którzy
codziennie przez 2 godziny uczyli naszych „sportowców”
panowania nad nartami. Zaczêli w poniedzia³ek od
wyjaœnieñ gdzie jest czubek nart, jak ustawiæ narty, aby nie
zjecha³y ze stoku zanim je przypniemy, czy jak podnieœæ siê
po upadku, który jest, niestety, nieunikniony na pocz¹tku.
Skoñczyli w czwartek, organizuj¹c naszym kursantom
zawody w slalomie. Niepokonani okazali siê Ania, Iza i
Damian, którzy ju¿ od pierwszych zajêæ „œmigali” na
nartach, jakby byli rodowitymi góralami. Reszta grupy
tak¿e doskonale sobie radzi³a i ostatniego dnia w trakcie
slalomu udowodni³a, ¿e czas spêdzony na obozie
narciarskim nie by³ czasem straconym. Ale oprócz nauki
jazdy na nartach uczestnicy obozu mieli tak du¿o
dodatkowych atrakcji, ¿e niektórzy nawet rozmowy
telefoniczne z rodzicami ograniczali do niezbêdnego
minimum, t³umacz¹c siê brakiem czasu. Zwiedzanie
Zakopanego, kulig z pochodniami, ognisko i pieczenie

kie³basy, wyjazd na basen czy zje¿d¿anie na sankach z górki
to tylko niektóre z nich. Oczywiœcie nie mogli zapomnieæ o
szkole, dlatego w trakcie obozu mieli tak¿e zajêcia z jêzyka
polskiego, które, niestety, nie mog³y konkurowaæ z
pozosta³ymi atrakcjami ze zrozumia³ych wzglêdów. Z
ogromnym ¿alem po¿egnali Z¹b, który przez te 6
niezapomnianych dni zapewni³ im wspomnienia na ca³e
¿ycie – oœnie¿one szczyty sk¹pane w s³oñcu o poranku
widziane z okien pensjonatu, zachód s³oñca w górach w
trakcie kuligu, stok, na którym stawiali swoje pierwsze
narciarskie kroki – to wszystko bêdzie pami¹tk¹, której nikt
i nic im nie zabierze. W drodze powrotnej wst¹pili jeszcze do
Czêstochowy, gdzie zwiedzili Jasn¹ Górê i zjedli posi³ek w
ulubionej przez prawie wszystkie dzieci restauracji znanej
amerykañskiej sieci - ale wybierali same zdrowe dania jak
przysta³o na sportowców – g³ównie warzywa (frytki), mleko
i owoce (lody z polew¹ truskawkow¹). ¯egnaj¹c siê w
Gozdowie zgodnie stwierdzili, ¿e to by³ najlepszy z
dotychczasowych wyjazdów i zdecydowanie musz¹
powtórzyæ go za rok. Oby im siê uda³o, bo naprawdê warto.
Wyjazd by³ mo¿liwy dziêki wsparciu finansowemu Wójta
Gminy Gozdowo – Dariusza Kalkowskiego, któremu
bardzo serdecznie dziêkujemy.
Iwona Giera

SZKO£A PODSTAWOWA W OSTROWACH
Choinka szkolna
W sobotê, 3 lutego, w Szkole Podstawowej w Ostrowach
odby³a siê Choinka Noworoczna. Uczniowie z klas IV-VI
przedstawili monta¿ s³owno-muzyczny, pt. „W królestwie
zakurzonych baœni”. Sala gimnastyczna zamieni³a siê w salê
zamkow¹, w której zasiedli Król i Królowa oraz znudzone
ksiê¿niczki. Nie zabrak³o tak¿e odwa¿nych rycerzy,
kamerdynera i b³azna. Zabawa by³a œwietna dziêki oprawie
muzycznej przygotowanej przez DJ Kamila. W trakcie
uroczystoœci uczniowie i goœcie mogli zaopatrywaæ siê w
bufecie prowadzonym przez rodziców.
Ewa Jêczarek- Dzikowska
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Dzieñ Babci i Dziadka
Jak co roku w Szkole Podstawowej w Ostrowach odby³o siê
wyj¹tkowe spotkanie, na które przybyli szczególni goœcie.
Babcia i dziadek to osoby, które w ¿yciu ka¿dego dziecka
odgrywaj¹ bardzo wa¿n¹ rolê, bo kto pocieszy, przytuli, czy
upiecze szarlotkê. Dlatego nikomu nie trzeba przypominaæ o
randze obchodów œwiêta Babci i Dziadka. Z tej okazji dzieci z
klasy II i oddzia³u przedszkolnego przygotowa³y piêkny
program artystyczny pod kierunkiem pani Ewy JêczarekDzikowskiej i pani Beaty Wiœniewskiej, podczas którego
recytowa³y wierszyki i œpiewa³y piosenkê. Wzruszenie goœci
by³o ogromne, œwiadczy³o o mi³oœci i zadowoleniu z
ukochanych wnuków, którzy obdarowali swoich najbli¿szych

S³owo Gozdowa Nr 1/2018 (72)

OŒWIATA
w³asnorêcznie przygotowanymi prezentami i ¿yczeniami.
Uroczystoœæ zwieñczy³ s³odki poczêstunek wyczarowany
przez niezawodnych rodziców, podczas którego nie mog³o
zabrakn¹æ tortu. To by³ naprawdê wyj¹tkowy dzieñ, pe³en
radoœci oraz dumy. Szczêœliwe i uœmiechniête twarze Babæ i
Dziadków po raz kolejny potwierdzi³y, jak wa¿ne s¹ takie
spotkania i wspólnie spêdzone chwile.
Wszystkim Babciom i Dziadkom, Dziêkujemy za Wasz¹
obecnoœæ i ¿yczliwoœæ.
Beata Wiœniewska

Bal karnawa³owy
13.02.2018 r. odby³ siê tak d³ugo wyczekiwany przez
uczniów Szko³y Podstawowej w Ostrowach bal
karnawa³owy. W tym dniu sala gimnastyczna zamieni³a siê w
zaczarowan¹ krainê, w której spotkaæ mo¿na by³o miêdzy
innymi wró¿kê, ksiê¿niczkê, pirata, a nawet clowna. Dzieci
prezentowa³y siê w piêknych strojach karnawa³owych. W
czasie zabawy by³y liczne konkursy, a zwyciêzcy otrzymali
nagrody. Chêtnych do udzia³u w nich nie brakowa³o.
Zadbano o wystrój sali, która mieni³a siê od kolorowej bibu³y,
balonów i œwiate³ek. G³oœna dyskotekowa muzyka
rozbrzmiewa³a w ca³ym niemal budynku, a skoczne rytmy
podrywa³y ka¿dego do tañca. Karnawa³ to szalona, pe³na

wra¿eñ, kolorów, dŸwiêków i zabaw tradycja, nie tylko dla
doros³ych. Bal karnawa³owy jest atrakcj¹ bardzo lubian¹
równie¿ przez dzieci, dostarcza im wielu prze¿yæ i radoœci, tak
te¿ by³o u nas. W tym szczególnym dniu nie mog³o równie¿
zabrakn¹æ wyboru królowej i króla balu. Wspólna zabawa
przynios³a wiele radoœci naszym wychowankom, a to by³o
g³ównym celem tego balu.
Beata Wiœniewska

SZKO£A PODSTAWOWA W LELICACH
Uczniowie Szko³y Podstawowej im. Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego w Lelicach na wystawie
poœwiêconej Profesorowi Marcinowi Kacprzakowi

Ju¿ po raz czwarty w tym roku szkolnym wybraliœmy siê do
teatru. Tym razem, aby obejrzeæ sztukê „Szatan z siódmej
klasy”. Okaza³o siê, ¿e z Adamem Cisowskim, jednym z
najpopularniejszych bohaterów Kornela Makuszyñskiego,
niewiele potrzeba, aby zwyczajne ¿ycie zamieni³o siê w
niesamowit¹ przygodê. Tak, jak nasza wycieczka. Jej celem
by³o równie¿ zwiedzanie w muzeum wystawy poœwiêconej
profesorowi Marcinowi Kacprzakowi. To o tyle wa¿na dla
nas ekspozycja, gdy¿ jej bohater pochodzi³ z Lelic.
Wystawê zorganizowano z okazji 130 rocznicy urodzin i
50 rocznicy œmierci profesora. Obejrzeliœmy wiele piêknych
zdjêæ, pami¹tek, a nawet Polsk¹ Kronikê Filmow¹ z 1958
roku przedstawiaj¹c¹ naszego bohatera. Z sentymentem
patrzyliœmy na ufundowany przez Kacprzaka sztandar szko³y
– naszej szko³y. Zwiedzaj¹c wystawê dowiedzieliœmy siê, i¿
profesor Marcin Kacprzak dba³ o poprawê ¿ycia dzieci i
m³odzie¿y oraz troszczy³ siê o zdrowie spo³eczeñstwa.
Dzia³ania profesora koncentrowa³y siê przede wszystkim na
kreowaniu warunków sprzyjaj¹cych zdrowiu ludnoœci.
Wycieczkê zorganizowa³y Mariola Wasio³ek i Joanna
Kikolska, a towarzyszy³ nam pan dyrektor Krzysztof JóŸwiak.
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Powiatowy turniej minipi³ki siatkowej ch³opców
- III miejsce

W dniu 20.02.2018 r. w hali sportowej im. Zdzis³awa
Krzyszkowiaka w Sierpcu odby³ siê fina³ powiatowy w
minipi³ce siatkowej ch³opców. Ch³opcy reprezentuj¹cy nasz¹
szko³ê w sk³adzie: Bartosz Czermiñski, Kamil Klemarczyk,
Wojciech Lemanowicz, Dariusz Lisicki, Mateusz Oziemb³o,
Kamil Oziemb³o, Wiktor Tomaszewski, Wiktor Zimnawoda i
Mateusz Bigorajski zajêli III miejsce. Gratulujemy!
XXIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny im.
Majora Marka Gajewskiego „Losy ¿o³nierza i dzieje
orê¿a polskiego w latach 1887- 1922. O
Niepodleg³oœæ i granice Rzeczypospolitej”
Celem konkursu jest kszta³towanie œwiadomoœci i postaw
patriotycznych m³odego pokolenia poprzez upowszechnianie
wiedzy o historii orê¿a polskiego w ró¿nych okresach
historycznych oraz znaczeniu si³ zbrojnych w ¿yciu
politycznym, ekonomicznym i kulturalnym pañstwa i narodu
polskiego.
Organizatorem i ogólnopolskim koordynatorem XXIII
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego jest
Mazowiecki Kurator Oœwiaty. Honorowy patronat sprawuj¹
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Stowarzyszenie Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti
Militari oraz Porozumienie Organizacji Kombatanckich
P³ocka.
Konkurs odby³ siê ju¿ po raz XXIII i jest jedynym w swoim
rodzaju przedsiêwziêciem edukacyjno-patriotycznym, który
obj¹³ swym zasiêgiem szko³y w ca³ej Polsce. Bra³o w nim
udzia³ kilkanaœcie tysiêcy uczniów. Uczestnicy musieli
wykazaæ siê szerok¹ wiedz¹ na temat dziejów i
poszczególnych wydarzeñ historycznych, broni, sprzêtu,
umundurowania, a tak¿e literatury i architektury danej epoki.
Zmagania odbywaæ siê bêd¹ w czterech etapach: szkolnym,
rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Szko³a Podstawowa im. Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego w Lelicach po raz pierwszy zg³osi³a swój udzia³
w konkursie w roku szkolnym 2017/2018.
Warto podkreœliæ, ¿e w zwi¹zku z 100 rocznic¹
odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci, tematyka
tegorocznej edycji konkursu doskonale wpisuje siê w tê idê i
jest znakomit¹ okazj¹ do odkrywania fascynuj¹cych kart
naszej historii.
Etap szkolny odby³ siê 6 listopada 2017 roku. Nasz uczeñ
Maciej Kie³basa rozwi¹za³ znakomicie test i zakwalifikowa³ siê
do etapu rejonowego. Uzyska³ 40pkt na 43pkt.
W dniu 10 stycznia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr
23 w P³ocku odby³ siê etap rejonowy XXIII Ogólnopolskiego
Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego
„Losy ¿o³nierza i dzieje orê¿a polskiego w latach 18871922. O Niepodleg³oœæ i granice Rzeczypospolitej. Do
wype³nienia trudnych testów przyst¹pi³o 20 uczniów szkó³
podstawowych z P³ocka, powiatu p³ockiego, sierpeckiego
oraz gostyniñskiego. Z naszej szko³y Maciej Kie³basa zmaga³
siê z rozwi¹zaniem testu. Zakwalifikowa³ siê do etapu
wojewódzkiego. Zdoby³ 47 punktów, to jest 92%, osi¹gaj¹c
w ten sposób wysoki wynik. Konkurs wojewódzki odbêdzie
siê 5 kwietnia 2018 roku. Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy
Maækowi dalszych sukcesów.
Dzieñ Myœli Braterskiej
Tradycyjnie, bo ju¿ po raz ósmy, harcerze z 16 GDH
„Przyjaciele” i zuchy z 14 GZ „Radosne Stokrotki” dzia³aj¹cy
przy Szkole Podstawowej im. Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego w Lelicach zorganizowali spotkanie z okazji
harcerskiego œwiêta – Dnia Myœli Braterskiej.
W tym roku okazja by³a szczególna, bo zwi¹zana z setn¹
rocznic¹ odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê oraz z setn¹
rocznic¹ powstania harcerstwa.
Wszyscy zapewne wiemy, ¿e dzia³alnoœæ harcerstwa by³a i
jest œciœle zwi¹zana z nasz¹ ojczyzn¹. Podstawowym
zadaniem ka¿dego harcerza jest s³u¿ba OjczyŸnie.
Szczytne idea³y widniej¹ce na lilijce harcerskiej –

Ojczyzna–Nauka–Cnota - stanowi¹ wyznacznik dzia³ania i
¿ycia ka¿dego harcerza, a jednoczeœnie obywatela. S³u¿ba
Polsce nigdy nie by³a jednak ³atwa. Dowodem szczególnego
oddania siê harcerzy OjczyŸnie by³y bohaterskie czyny, jakich
dokonywali w czasie II wojny œwiatowej. Ci m³odzi ludzie nie
ginêli tak sobie, tylko, jak œpiewali harcerze w ten jak¿e mi³y,
sobotni wieczór „przetarli szlak, którym dzisiaj wêdrujesz”.
Ich heroiczne postawy stanowi¹ szczególn¹ ofiarê z³o¿on¹ na
o³tarzu naszej Ojczyzny. W dzisiejszych czasach zuchy i
harcerze równie¿ kszta³tuj¹ w sobie postawy patriotyczne, a
Prawo Zucha i Prawo Harcerskie stanowi¹ dla nich ig³ê
kompasu i wskazuj¹ prawid³ow¹ drogê.
Taki w³aœnie cel uczczenia pamiêci tych wszystkich
m³odych ludzi, którzy poœwiêcili to, co mieli najcenniejsze,
swoje ¿ycie, przyœwieca³ tegorocznemu spotkaniu zuchów,
harcerzy i ich przyjació³.
Sobotnie spotkanie 17 lutego br. by³o równie¿ okazj¹ do
szczerych podziêkowañ. Mi³e s³owa i wyrazy wdziêcznoœci
nap³ywa³y ze wszystkich stron, bo i ze strony w³adz gminy Pana Wójta Dariusza Kalkowskiego i Pana
Przewodnicz¹cego Rady Gminy – Grzegorza Ratkowskiego,
jak i w³adz hufca - komendanta hm. S³awomira Sza³kuckiego,
druhny hm. Honorowej Komendantki Hanny Kowalskiej i
Prezesa Ko³a Przyjació³ Sierpeckiego Harcerstwa - Pana
Zenona Kupniewskiego, a tak¿e dyrektora szko³y – Pana
Krzysztofa JóŸwiaka, którzy zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹
uroczystoœæ.
Historia jest najlepsz¹ nauczycielk¹ ¿ycia, dlatego te¿
harcerze zaprosili na to spotkanie historyka z Sierpca - Pana
Norberta WoŸniaka, który pisze artyku³y historyczne
przybli¿aj¹ce czasy II wojny œwiatowej.
Harcerze i zuchy równie¿ podziêkowali zaproszonym
goœciom oraz swoim rodzicom za wspania³¹ wspó³pracê,
wspieranie harcerskich inicjatyw i dobre s³owo, z jakim
zawsze spotykaj¹ siê na harcerskich œcie¿kach. Wyrazem ich
wdziêcznoœci a zarazem pami¹tk¹ tego szczególnego
spotkania by³y harcerskie niezapominajki.
S¹dzimy, ¿e ten wspólnie spêdzony czas w atmosferze
zadumy, a jednoczeœnie radoœci i wdziêcznoœci, zapadnie
d³ugo w pamiêci wszystkich uczestników spotkania, i tych
m³odych, i tych starszych.
Czuwaj!
pwd Anna Mañkowska , phm Iwona Bogdañska

Wycieczka do HAPPY PARKU w Stró¿ewku
W dniu 23.02.2018 r. dzieci z oddzia³ów przedszkolnych
wraz z opiekunami wyjecha³y na d³ugo wyczekiwan¹
wycieczkê do HAPPY PARKU w Stró¿ewku. Dzieci mog³y
wspinaæ siê na kolorowe zamki, przechodziæ tunelami,
wchodziæ na drabinki i ska³ki, zje¿d¿aæ na zje¿d¿alni prosto do
basenu z pi³kami, skakaæ na trampolinie, jeŸdziæ
Str. 32
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samochodzikami, celowaæ z armatek miêkkimi pi³kami.
Zabawa nie mia³a koñca – s³ychaæ by³o tylko okrzyki œmiechu i
radoœci. Gdy zabawa trwa³a na ca³ego, dzieci zosta³y
zaproszone do wspólnej zabawy muzyczno-tanecznej z Pani¹
animatork¹ z „Happy Parku”. W trakcie zabawy czeka³a na
nas tak¿e niespodzianka – malowanie twarzy. Dzieci
przeobrazi³y siê w tygryski, weso³e lwy, ma³pki, motyle i
piêkne kwiaty. Œmiechom i radoœci nie by³o koñca, a
uœmiechy na buziach naszych milusiñskich rozjaœnia³y drogê
powrotn¹ do przedszkola. ¯al by³o wracaæ, ale, niestety, co
dobre, szybko siê koñczy.
¯aneta Wiœniewska

KLUB DZIECIECY „KUBUSIOWY RAJ” W LELICACH
Miko³ajki
Ju¿ 5 grudnia dzieci przygotowywa³y siê na spotkanie z
Miko³ajem: ubiera³y choinki, wykonywa³y œwi¹teczne
dekoracje i prace plastyczne, æwiczy³y piosenkê dla goœcia. W
koñcu nadszed³ d³ugo wyczekiwany przez dzieci dzieñ- 6
grudnia. Jak wiemy, Œwiêty Miko³aj lubi odwiedzaæ dzieci na
ca³ym œwiecie, tego dnia nie zapomnia³ równie¿ o dzieciach z
„Kubusiowego Raju”, przyjecha³ z workiem pe³nym
prezentów, jak równie¿ przywióz³ ze sob¹ du¿o uœmiechu.
Œwiêty Miko³aj wszystkim dzieciom wrêcza³ paczki, a w nich –
dla ka¿dego coœ dobrego! Za prezenty dzieciaki odwdziêczy³y
siê piêknie zaœpiewanymi piosenkami i w³asnorêcznie
przygotowanymi pracami przedstawiaj¹cymi Miko³aja.
Oczekiwana ca³y rok wizyta Miko³aja minê³a w bardzo mi³ej
atmosferze i przynios³a naszym podopiecznym wiele radoœci.
Dzieñ ten na d³ugo pozostanie w pamiêci, niektórzy ju¿ nie
mog¹ siê doczekaæ kolejnego spotkania z Miko³ajek - a to
bêdzie ju¿ tu¿ tu¿……. Podczas Uroczystoœci Choinkowej.

odblaskowe, które z radoœci¹ zaraz za³o¿y³y i obieca³y, ¿e bêd¹
je nosi³y codziennie.

Spotkanie z pani¹ pielêgniark¹
04.01.2018r. odwiedzi³a nas pielêgniarka Pani Krystyna
Baran, która przygotowa³a dla nas historyjkê mówi¹ca o tym,
jak nale¿y dbaæ o zdrowie. W czasie spotkania dzieci
dowiedzia³y siê, w jaki sposób nale¿y zapobiegaæ infekcjom,
jak nale¿y o siebie dbaæ, ubieraæ siê stosownie do pogody,
w³aœciwie siê od¿ywiaæ. Pani Krysia wyjaœni³a dzieciom, jak
wa¿ne jest przestrzeganie higieny i na czym polega zdrowy
styl ¿ycia. Dziêkujemy za pouczaj¹ce spotkanie.

Bezpieczne ferie zimowe 2018
12.12.2017r. Klub Dzieciêcy „Kubusiowy Raj” w Lelicach
odwiedzi³ st. sier¿. Marek Zdzieb³owski. Pan Policjant
przypomina³ dzieciom o zagro¿eniach, z którymi mog¹ siê
spotkaæ w trakcie ferii, opowiada³ jak nale¿y zachowywaæ siê
podczas zabaw na œwie¿ym powietrzu oraz przypomnia³ o
odpowiednim ubraniu wychodz¹c na œnieg. Przestrzega³
przed œlizganiem siê na zamarzniêtych stawach oraz poda³
wskazówki, jak bawiæ siê na œniegu. Pan Policjant
wyt³umaczy³, jak nale¿y zachowaæ siê w kontaktach z obcymi
ludŸmi, jak dbaæ o bezpieczeñstwo w³asne i innych oraz do
kogo zwracaæ siê o pomoc w sytuacji zagro¿enia. Na koniec
spotkania dzieci otrzyma³y od Pana Policjanta opaski
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Uroczystoœæ choinkowa 2018
13 stycznia w Klubie Dzieciêcym "Kubusiowy Raj" w Lelicach
mia³a miejsce choinka noworoczna. Tego dnia byli z nami
zaproszeni goœcie: Wójt Gminy Gozdowo - Dariusz
Kalkowski, Ksi¹dz kan. Franciszek Kuæ, Przewodnicz¹cy
Rady Gminy- Grzegorz Ratkowski, Radni Gminy Gozdowo:
Tomasz Koz³owski, Hieronim Tyburski, Dyrektor Szko³y
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wspania³ych humorach, dziel¹c siê z rodzicami swoimi
prze¿yciami.
Kolejny bal karnawa³owy ju¿ za rok!

Podstawowej im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w
Lelicach-Krzysztof JóŸwiak, Stanis³aw Œmigielski- So³tys wsi
Lelice, rodzice oraz dziadkowie naszych ma³ych pociech.
Na wstêpie Pani Kierownik Monika Spycha³a przedstawi³a
podsumowanie z dotychczasowej pracy Klubu Dzieciêcego.
Nastêpnie nadszed³ czas na wystêp naszych Klubowiczów,
którzy przedstawili piêkne przedstawienie pt.: „Dary
Nowego Roku”. Punktem kulminacyjnym by³ gor¹cy
„hiszpañski taniec”, podczas którego nie zabrak³o piêknych
tancerek w falbaniastych sukniach. Swoj¹ obecnoœci¹
zaszczyci³ nas tajemniczy hiszpañski gitarzysta. Wystêpy
dzieci nagrodzone zosta³y gromkimi brawami publicznoœci.
Nastêpnie dzieci razem z rodzicami przeszli do Klubu
Dzieciêcego na spotkanie z Miko³ajem, który wywo³a³ na ich
twarzach ogromn¹ radoœæ. Nie mog³o oczywiœcie zabrakn¹æ
prezentów oraz rozmowy z d³ugo wyczekiwanym goœciem
przez dzieci.
Nad ca³¹ uroczystoœci¹ czuwa³y panie opiekunki:
Karolkowska Iwona, Lipczyñska Martyna, Spycha³a Monika,
Œmigielska Joanna.

Bal Karnawa³owy
Jak co roku w karnawale, w naszym Klubie Dzieciêcym
„Kubusiowy Raj” w Lelicach odby³ siê oczekiwany przez
dzieci „Bal Kar nawa³owy”. Dnia 08.02.2018r.
przenieœliœmy siê do WIELKIEJ KRAINY BAJEK.
Pomys³owoœæ rodziców nie mia³a granic. Przygotowali oni
dla swoich pociech ciekawe stroje karnawa³owe. Po wielkiej
prezentacji strojów rozpoczê³y siê tañce w rytmach weso³ej
muzyki, by³y one przeplatane zabawami i korowodami.
Oczywiœcie znalaz³o siê równie¿ coœ dla spragnionych i
zmêczonych, chwila relaksu przy wspólnym poczêstunku i
pami¹tkowe zdjêcie. Bal umo¿liwi³ dzieciom spêdzenie czasu
w mi³ej atmosferze. Wspólna zabawa przynios³a wiele
radoœci, a to by³o g³ównym celem tego balu.
Dziêkujemy rodzicom za zaanga¿owanie w przygotowanie
piêknych balowych strojów. Do domu dzieci wraca³y we
Str. 34

Walentynki
14 lutego 2018 roku by³ dla Klubowiczów prawdziwym,
czerwonym dniem przyjaŸni. Nie zabrak³o oczywiœcie
sercowych kolorowanek i czerwonych balonów w kszta³cie
serca. Podczas tego czerwonego dnia ka¿de dziecko
otrzyma³o walentynkê: pysznego lizaka. Dzieñ Walentynowy
z pewnoœci¹ mo¿na zaliczyæ do udanych.

Dzieñ Babci i Dziadka
23.02.2018 r. w Klubie Dzieciêcym „Kubusiowy Raj” w
Lelicach mia³o miejsce niezwykle wa¿ne, rodzinne
wydarzenie, jakim jest „Dzieñ Babci i Dziadka”. Babcie i
Dziadkowie zaszczycili nas swoj¹ liczn¹ obecnoœci¹. Z tej
okazji byli z nami równie¿ goœcie, którzy zawsze wspieraj¹
nasz¹ placówkê: Pan Dariusz Kalkowski - Wójt Gminy
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Gozdowo, Pan Grzegorz Ratkowski - Przewodnicz¹cy Rady
Gminy, Pani Jolanta Lewandowska - Kierownik Referatu
Oœwiaty, Pan Krzysztof JóŸwiak - Dyrektor Szko³y
Podstawowej im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w
Lelicach.

Uroczystoœæ rozpoczê³a tradycyjnie Pani Kierownik Monika
Spycha³a, która powita³a goœci oraz z³o¿y³a najlepsze ¿yczenia
dla Babæ i Dziadków. Nastêpnie swoje wystêpy rozpoczê³y
dzieci, najpiêkniej jak potrafi³y wyrecytowa³y wierszyki,
zaœpiewa³y piosenki oraz zatañczy³y ¿ywio³owy taniec. Po
czêœci artystycznej w wykonaniu dzieci, g³os zabra³ Pan Wójt,
gratuluj¹c Babciom i Dziadkom wspania³ych, zdolnych
wnucz¹t, nastêpnie z³o¿y³ ¿yczenia naszym wyj¹tkowym
goœciom.
Dzieci po wystêpach wrêczy³y wszystkim naszym goœciom
piêkne, czerwone, rêcznie szyte tulipany. Nastêpnie nadszed³
czas na s³odki poczêstunek, przygotowany przez mamy
naszych pociech. Czas up³yn¹³ wszystkim w radosnym,
rodzinnym nastroju. Mi³o nam by³o s³yszeæ wyrazy uznania
Babæ i Dziadków, tym bardziej, ¿e niektórzy przybyli do nas z
bardzo daleka. DZIÊKUJEMY
Monika Spycha³a
Kierownik Klubu Dzieciêcego w Lelicach

KLUB DZIECIECY „RADOSNA KRAINA” W GOZDOWIE
Miko³ajki
„Wszystkie dzieci Miko³aja kochaj¹
Wszystkie dzieci na Niego czekaj¹.
Moc prezentów ka¿demu przyniesie,
Ka¿e dziecko z prezentów siê cieszy….”
Nadszed³ wreszcie d³ugo oczekiwany dzieñ. Wszystkie dzieci
ju¿ od samego rana z wielk¹ niecierpliwoœci¹ spogl¹da³y na
drzwi, nas³uchiwa³y „Miko³ajowych” dzwoneczków.
Œwiêty Miko³aj nie zawiód³ dzieci i nie kaza³ d³ugo na siebie
czekaæ. Ju¿ od samego rana zawita³ do naszego Klubiku.
Wszystkie dzieci bardzo prze¿ywa³y to spotkanie. Na
niejednej twarzy mo¿na by³o zobaczyæ niepewnoœæ, obawê, a
nawet kilka ³ez. Trwa³o to jednak krótko. Maluszki
rozmawia³y z Miko³ajem, opowiada³y o zabawach w Klubiku i
oczywiœcie chwali³y siê, ¿e s¹ bardzo grzeczne. Miko³aj
wrêczy³ ka¿demu dziecku wspania³y prezent i musia³ siê
po¿egnaæ, poniewa¿ czeka³a go d³uga droga.
Zdjêcia zrobione z Miko³ajem, bêd¹ wspania³¹ pami¹tk¹ tego
spotkania.
Dzieci d³ugo wspomina³y ten dzieñ, dzieli³y siê wra¿eniami,
ponownie ogl¹da³y prezenty, zerka³y przez okno z nadziej¹,
¿e jeszcze raz zobacz¹ naszego goœcia i pomachaj¹ mu na
po¿egnanie.

Wizyta policjanta
15 grudnia 2017r. w naszym Klubiku odby³o siê spotkanie z
policjantem z Komisariatu Policji w Gozdowie st. sier¿.
Markiem Zdzieb³owskim. Tematem spotkania by³o
przestawienie podstawowych zasad bezpieczeñstwa podczas
wypoczynku zimowego. Pan policjant apelowa³ o rozwagê w
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trakcie zabaw na œniegu i lodzie. Zwróci³ szczególn¹ uwagê i
zakaza³ dzieciom zbli¿aæ siê do stawu, poniewa¿ jest on
szczególnie niebezpieczny w okresie zimy. Przestrzega³ dzieci
przed zabawami w miejscach niedozwolonych, gdzie mo¿e
dojœæ do wypadku. Pan policjant podarowa³ ka¿demu dziecku
opaskê odblaskow¹, ¿eby by³y widoczne z daleka podczas
spacerów z rodzicami po zmroku.
Omówi³ zasady zachowania siê w domu podczas
nieobecnoœci rodziców, jak równie¿ przestrzeg³ dzieci przed
kontaktami z osobami nieznajomymi. Na zakoñczenie ¿yczy³
dzieciom przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku.
Wizyta pielêgniarki
Dnia 20.12.2017 r. Klub Dzieciêcy „Radosna Kraina” w
Gozdowie odwiedzi³a p. K. Baran – pielêgniarka. W trakcie
spotkania pani pielêgniarka opowiedzia³a dzieciom, kiedy i
dlaczego nale¿y myæ rêce – czynnoœæ mycia r¹k nie jest ³atwa
do nauczenia, ale pierwszoplanowa, poniewa¿ powtarza siê
j¹ kilka razy w ci¹gu dnia. Chodzi bowiem o to, aby nie zaraziæ
kogoœ lub nie pobrudziæ siê. Dzieci te¿ dowiedzia³y siê, jak
wa¿ne jest mycie zêbów i dlaczego nale¿y je pielêgnowaæ.
Czyste zêby to warunek zachowania ich w dobrym stanie, a te
zapewniaj¹ w³aœciwe ¿ucie, a tym samym dobre
funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wyraŸn¹ mowê,
³adny uœmiech i lepsze samopoczucie. Pani pielêgniarka
równie¿ zwróci³a dzieciom uwagê na w³aœciwe ubieranie siê w
okresie zimy. Dzieci bardzo uwa¿nie s³ucha³y i uczestniczy³y w
rozmowie.
Str. 35
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Choinka
13 stycznia 2018 r. zgromadziliœmy siê na Choince
Noworocznej w Klubie Dzieciêcym „Radosna Kraina” w
Gozdowie. Maluchy w piêknych i kolorowych strojach
prezentowa³y swoje zdolnoœci aktorskie, a publicznoœæ
nagradza³a ich wystêp gromkimi brawami. Po krótkim
wystêpie przyszed³ czas na odwiedziny Miko³aja. Dzieci by³y
bardzo ucieszone, ¿e wreszcie nadszed³ najfajniejszy moment
tego spotkania, wiêc ka¿de z nich odwa¿nie i z uœmiechem na
ustach siada³o na kolanach Miko³aja, który obdarowa³ dzieci
wspania³ymi prezentami. Mi³ym akcentem spotkania by³y
wspólne zdjêcia z naszym goœciem.

artystyczny", przepiêknie prezentuj¹c swoje zdolnoœci
aktorskie, a dziadkowie z dum¹, radoœci¹ oraz wzruszeniem
przypatrywali siê wystêpom swoich wnucz¹t. Szczêœliwe i
rozpromienione twarze babæ i dziadków ukaza³y, jak wa¿ne s¹
takie spotkania i wspólnie spêdzone chwile z wnukami.
Po czêœci oficjalnej niecodzienni goœcie zostali zaproszeni na
s³odki poczêstunek, podczas którego dzieci w dowód pamiêci
i mi³oœci wrêczy³y swoim ukochanym babciom i dziadkom
w³asnorêcznie przygotowane upominki.
Wszystkim Babciom i Dziadkom sk³adamy najserdeczniejsze
¿yczenia zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci.

Wszyscy bawi¹ siê wspaniale, jak co roku
w karnawale
Karnawa³ to mi³a tradycja przepe³niona muzyk¹ i zabaw¹,
wa¿nym elementem tego okresu s¹ bale karnawa³owe. Bal
karnawa³owy dla klubowiczów to dzieñ niezwyk³y. Jest
atrakcj¹ bardzo lubian¹ przez dzieci, dostarczaj¹c¹ im wielu
prze¿yæ i radoœci. Tak te¿ by³o u nas.
W dniu 09.02.2018r. w Klubie Dzieciêcym „Radosna

Œwiêto Babci i Dziadka
Œwiêto Babci i Dziadka to dzieñ niezwyk³y, zarówno dla
dziadków jak i dla wnuków, to dzieñ pe³en uœmiechów,
wzruszeñ, ³ez i radoœci. W ten dzieñ wszystkie dzieci sk³adaj¹
swoim dziadkom najgorêtsze ¿yczenia.
Szanowni goœcie zostali ciep³o przywitani przez p. Kierownik
Anetê Chmura, po czym z ogromnym przejêciem i
zaanga¿owaniem dzieci zaprezentowa³y swój "dorobek
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Kraina” w Gozdowie odby³ siê bal karnawa³owy. Tego dnia
ju¿ od rana w przedszkolu pojawia³y siê kolorowe postacie.
Dzieci przebrane by³y za bohaterów znanych bajek, mo¿na
by³o spotkaæ wró¿kê, pszczó³kê, policjanta, Spider-Mana, ...
nie sposób zliczyæ i wymieniæ tych wszystkich postaci.
Rozpoznaæ dzieci by³o bardzo trudno. Œwietnie siê bawi³y,
uczestnicz¹c wspólnie ze swoimi opiekunkami w zabawach.
Na sali podczas pl¹sów robi³o siê kolorowo, wszyscy bawili
siê weso³o, uœmiech nie znika³ z twarzy mimo chwilowego
zmêczenia. Po kilku chwilach wypoczynku muzyka znowu
porwa³a wszystkich do tañca w rytm walczyka. Dziêkujemy
dzieciom i rodzicom za zaanga¿owanie w przygotowanie
piêknych balowych strojów. Kolejny bal karnawa³owy ju¿ za
rok.
T³usty czwartek
T³usty czwartek dzieci w klubiku spêdzi³y niezwykle
pracowicie. Motywem przewodnim tego dnia by³o pieczenie
chruœcików i ró¿yczek karnawa³owych. Wszystkie dzieci
ochoczo i z wielkim zaanga¿owaniem rozgniata³y ciasto i
lepi³y piêkne ró¿yczki. Nastêpnie wszystkie dzie³a maluszków
zosta³y upieczone przez ciocie, a dooko³a rozchodzi³ siê

aromatyczny zapach…
Wspólne wypieki dostarczy³y wielu niezapomnianych
wra¿eñ, ale chyba najwiêksz¹ przyjemnoœæ sprawi³a
degustacja naszych smako³yków.
Aneta Chmura
Kierownik Klubu Dzieciêcego w Gozdowie

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GOZDOWIE
Koncert Noworoczny
Pracowicie, ale z wielkim zadowoleniem weszliœmy w 2018 r.
Wielkiej radoœci dostarczy³y nam nasze przedszkolaki w
trakcie Gminnego Koncertu Noworocznego.
Zaprezentowaliœmy walc angielski „Znalaz³em mi³oœæ dla
siebie”. Inspiracj¹ by³a przecudowna piosenka pt. „Perfect”,
której wykonawc¹ jest Ed Sheeran. Do dziœ pamiêtamy
emocje, które towarzyszy³y nam podczas tego wystêpu.
Czerwieñ sukni dziewczynek doda³a czaru i elegancji.
Wieczór sta³ siê bardziej magiczny, niezapomniany. Nasi
ch³opcy niczym zawodowi tancerze prowadzili swoje
partnerki. W takt melodii nuciliœmy sobie wszyscy raz, dwa,
trzy, raz, dwa, trzy… Zamiast œniegu z góry posypa³y siê
czerwone serduszka, które przypomnia³y o dobroci,
¿yczliwoœci i mi³oœci. Tego w³aœnie ¿yczymy Wam Kochani w
2018 roku. Niech ten taniec bêdzie zwiastunem samych
cudownych chwil – chwil, dla których naprawdê warto ¿yæ.

naszych przedszkolaków. A pastuszkowie? Odziani w ciep³e
ko¿uszki wdziêcznym uœmiechem zerkali na widowniê. Chór
anio³ków zaprezentowa³ naprawdê anielskie g³osy, które
rozbrzmiewa³y pod niebiosa. Nie mog³o zabrakn¹æ Trzech
Króli, którzy majestatycznie oddali Dzieci¹tku swoje dary.
Ca³emu widowisku uroku doda³a prosta, ale jak¿e wymowna
stajenka, wokó³ której porusza³y siê przesympatyczne
owieczki. A wszystko po to, aby mog³y ziœciæ siê s³owa kolêdy
„…Dziœ ca³a ziemia i niebo lœni dla tej Mi³oœci maleñkiej…”
Rzecz jasna, na naszych uroczystoœciach nie mo¿e zabrakn¹æ
tañca. I tu nasze starszaki dostarczy³y widzom kolejn¹ dawkê

Choinka
„Narodzi³eœ siê, by przynieœæ pokój…” – to cytat z naszej
tegorocznej Uroczystoœci Choinkowej. Có¿? Nikt z nas nie
zaprzeczy, ¿e jase³ka w wykonaniu najm³odszych dzieci
zawsze wzruszaj¹ nas do ³ez. Niewinnoœæ Maryi i
odpowiedzialnoœæ Józefa zosta³y przepiêknie ukazane przez
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emocji. Niczym zawodowi tancerze przenieœli nas na
Blackpool Dance Festival i zaprezentowali walc angielski pod
tytu³em „Znalaz³em mi³oœæ dla siebie” do utworu Eda
Sheerana „Perfect”.
Po takiej uczcie dla oczu trzeba by³o trochê poszaleæ. Z kim? Z
panem Sprê¿ynk¹! Oj! Na d³ugo nie zapomnimy iluzyjnych
sztuczek! Zmêczeni, ale szczêœliwi dotrwaliœmy do spotkania
z Miko³ajem. Œwiêty Miko³aju dziêkujemy Ci za te piêkne
prezenty. Jak zawsze mia³eœ cudowne pomys³y.
Szkoda, ale „Choinka 2018” ju¿ za nami…
Dzieñ Babci w Przedszkolu
Styczeñ jest miesi¹cem pe³nym ch³odnych, szarych dni.
Mimo to w tym smutnym miesi¹cu s¹ dwa niezwyk³e dni,
jedyne w swoim rodzaju, kiedy ka¿demu serduszka bij¹
mocniej, jest 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
13 lutego na kilka godzin opanowa³y Przedszkole postacie z
kreskówek i nie tylko, a przyczyna by³a bardzo prosta – Bal
Karnawa³owy dla Przedszkolaków. Dzieci uczestnicz¹ce w
zabawie karnawa³owej przebra³y siê w barwne i kolorowe
stroje. Wœród dziewczynek dominowa³y ksiê¿niczki, a wœród
ch³opców postacie z kreskówek.
Agnieszka Olszewska
Dyrektor Przedszkola

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH INFORMUJE I PRZYPOMINA
DEMOGRAFIA
Wed³ug danych ze zbiorów meldunkowych w
naszej gminie na dzieñ 15.03.2018 r. zameldowanych na
pobyt sta³y i czasowy jest 6 033 mieszkañców.

2 982

2 983

5 965

39

29

68

3 021

3 012

6 033

Zdarzenia w ewidencji ludnoœci w gminie Gozdowo
w I kwartale 2018 roku.

w USC Gozdowo

13
17
1
37
44
213

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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WIOSKA S£OWIAÑSKA SPÓ£DZIELNIA SOCJALNA - ju¿ dzia³a w Ostrowach!
Spó³dzielnie socjalne to podmioty gospodarcze, które ³¹cz¹ w sobie cechy przedsiêbiorstwa i organizacji pozarz¹dowej. Cech¹
odró¿niaj¹c¹ spó³dzielniê socjaln¹ od spó³ki jest przede wszystkim pierwszeñstwo celów spo³ecznych nad maksymalizacj¹ zysków.
Spó³dzielnie œwiadcz¹ us³ugi w kluczowych sferach rozwojowych, takich jak: zrównowa¿ony rozwój, solidarnoœæ pokoleñ,
polityka rodzinna, turystyka spo³eczna, lokalne produkty kulturowe.
Wioska S³owiañska Spó³dzielnia Socjalna uzyska³a osobowoœæ prawn¹ 28 grudnia 2017r. Za³o¿ycielami s¹ Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Ostrowy” i Gmina Gozdowo. Œrodki finansowe pozyskane z Oœrodka Wsparcia
Ekonomii Spo³ecznej Mazowsza P³ockiego zostan¹ wykorzystane na utworzenie miejsc pracy w spó³dzielni, w tym na szkolenia
pracowników oraz zakup i zagospodarowanie dzia³ki o pow. 1,8 ha, na której bêd¹ prowadzone dzia³ania edukacyjne.
Wioska S³owiañska jest jedyn¹ - do tej pory, spó³dzielni¹ socjaln¹ dzia³aj¹c¹ na terenie powiatu sierpeckiego. Zatrudnienie w niej
uzyska³o szeœæ kobiet mieszkaj¹cych na terenie gminy Gozdowo.
Us³ugi œwiadczone przez spó³dzielniê Wioska S³owiañska:
1. us³ugi edukacyjne dla zorganizowanych grup dzieci, m³odzie¿y i doros³ych - realizowane we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem
„Nasze Ostrowy”;
2. us³ugi opiekuñcze nad osobami starszymi i niepe³nosprawnymi – realizowane we wspó³pracy z GOPS w Gozdowie;
3. us³ugi sprz¹taj¹ce – realizowane przez firmê sprz¹taj¹c¹ TIP-TOP, dzia³aj¹c¹ w ramach spó³dzielni Wioska S³owiañska.

Wioska S³owiañska Spó³dzielnia Socjalna ma swoj¹ siedzibê w Ostrowach. Aktualnie dwie pracownice œwiadcz¹ us³ugi
opiekuñcze nad osobami starszymi oraz uczestnicz¹ w szkoleniach w celu zdobycia pe³nych kwalifikacji. Pozosta³e pracownice
spó³dzielni uczestnicz¹ w szkoleniach, maj¹cych na celu zdobycie umiejêtnoœci rêkodzielniczych w zakresie bibu³karstwa.
Wspólnie z cz³onkiniami Stowarzyszenia „Nasze Ostrowy” przygotowuj¹ siê do prowadzenia warsztatów wyrobu tradycyjnych
palm wielkanocnych w zainteresowanych placówkach oœwiatowych i galeriach handlowych.
Zapraszamy do korzystania z naszych us³ug opiekuñczych nad osobami starszymi, us³ug edukacyjnych oraz us³ug sprz¹taj¹cych.
Jesteœmy otwarci na Pañstwa propozycje i sugestie.
Szczegó³y naszej oferty znajduj¹ siê na stronie www.Ostrowy-Wioska S³owiañska.
Kontakt: Wioska S³owiañska Spó³dzielnia Socjalna
Ostrowy 6, 09-213 Gozdowo
tel.509 738 807
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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 12 maja 2018 r. o godz. 20:30
na skwerku w Gozdowie.
W programie uroczystoœci wystêp Partycji Malinowskiej.
Zarz¹d Stowarzyszenia Wêdkarskiego AMUR
zaprasza na
ZAWODY WÊDKARSKIE o PUCHAR WÓJTA GMINY GOZDOWO,
które odbêd¹ siê 5 maja 2018 r. (sobota) 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 2 czerwca 2018 r. (sobota) 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 TRZEWOŒCI,
który odbêdzie siê dnia 4 czerwca 2018 r. w Gozdowie.

Kole¿ance Pani Bo¿enie Joniak i Najbli¿szym
szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje
z powodu œmierci
OJCA
sk³adaj¹
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu
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PRZEPISY KULINARNE
NA CO DZIEÑ I OD ŒWIÊTA
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 „Za progiem okna”
autorstwa Andrzeja Kukowskiego z Gozdowa.

Jaskó³ki tn¹ jedwabny b³êkit
na przeciws³oneczny parasol
dla skowronka
kos gwi¿d¿e now¹ melodiê
a szpaki rezerwuj¹ sobie
kwitn¹ce czereœnie
radoœnie
œwietliœcie
kwieciœcie
tylko kot biega zdenerwowany
chichotem wróbli
s³oñce pog³adzi³o mój policzek
- nie wierzy, ¿e kiedykolwiek
p³ynê³a po nim ³za.

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 ciasto, który
udostêpni³y nam panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w
Cetlinie.
CYTRYNOWIEC
Masa I:
2 budynie œmietankowe
1 kostka mas³a
3/4 szklanki cukru kryszta³
3 ¿ó³tka
3 cytryny
1 1/2 ³y¿ki m¹ki pszennej
1 ³y¿ka m¹ki ziemniaczanej
1 cukier waniliowy
Masa II:
1/2 litra œmietany kremówki
2/3 ³y¿ki cukru pudru
4 ³y¿eczki ¿elatyny (rozpuszczonej w 1/3 szklanki wody)
Dodatki:
1 puszka ananasów
2 paczki herbatników (Leibniz) lub 3 paczki herbatników
szkolnych
Wykonanie:
- Upiec cienki, jasny biszkopt.
- Wycisn¹æ sok z cytryn i uzupe³niæ wod¹ do 2 i 1/2
szklanki. Przelaæ do garnka i zagotowaæ razem z cukrem.
W 1/2 szklanki wody roztrzepaæ budyñ, ¿ó³tka, m¹kê
pszenn¹ i ziemniaczan¹, po³¹czyæ z wod¹ cytrynow¹ i
ugotowaæ budyñ. Przestudzony budyñ po³¹czyæ z
utartym mas³em.
- Œmietan¹ ubiæ, dodaj¹c cukier i -na koñcu- rozpuszczon¹
¿elatynê.
- Prze³o¿enie ciasta: biszkopt-masa cytrynowa-ananasymasa œmietankowa-herbatniki-polewa.

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”.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê Dniem Flagi RP (2 maja) oraz Zamyœleniami Rodaków
w ho³dzie Janowi Paw³owi II (12 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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Str. 41

INFORMATOR

URZ¥D GMINY W GOZDOWIE
Dni i godziny pracy
Poniedzia³ek - Pi¹tek
tel./fax (24) 276 21 12, 364 48 21

7:15 - 15:15

lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnêtrznych,
specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej
Wtorek
8:00 – 10:00
- badanie USG
Wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów.

.

OŒRODEK ZDROWIA W GOZDOWIE
Dni i godziny pracy
Poniedzia³ek - Pi¹tek
8:00 - 18:00
Rejestracja w Oœrodku
od godz. 7:30
Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00 tel. (24) 276 21 96
UWAGA! W zwi¹zku z wprowadzeniem w SPZOZ w
Gozdowie dokumentacji elektronicznej, Pacjenci proszeni
s¹ o zg³aszanie leków do powtórzenia z wyprzedzeniem
jednodniowym. Odbiór recept nastêpnego dnia.
.

Podstawowa Opieka Zdrowotna
lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista
medycyny ogólnej i rodzinnej
Poniedzia³ek
8:00 – 13:00
13:00 – 15:00 prace administracyjne
Wtorek
8:00 – 11:00
Œroda
8:00 – 11:00
11:00 – 13:00 szczepienia
Czwartek
10:25 – 12:00 szko³y
12.00 – 18:00
Pi¹tek
8:00 – 11:00
Wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów.
lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnêtrznych,
specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej
Poniedzia³ek
8:00 – 18:00
Wtorek
10:30 – 18:00
Œroda
10:30 – 18:00
Czwartek
8:00 – 13:00
Pi¹tek
10:30 – 18:00
Badania USG i wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów.
Gabinet stomatologiczny
lek. stomatolog Khalil Zenaty
Wtorek
8:30
– 13:00
Œroda
10:30 – 13:00
Czwartek
12:30 – 17.00
1

Gabinet ginekologiczno-po³o¿niczy
lek. med. Marcin B¹k – ginekolog, po³o¿nik
Pi¹tek
8:00 – 15:00
Badanie USG w godzinach przyjêæ poradni „K”.
Laboratorium
Pobieranie krwi w Gozdowie - wtorek, œroda, pi¹tek 7:30 – 9:00
Pobieranie krwi w Lelicach - poniedzia³ek 7:30 – 9:00
Wydawanie wyników w godzinach pracy oœrodka
Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy lekarzy.
.

OŒRODEK ZDROWIA W LELICACH
Dni i godziny pracy:
Poniedzia³ek, Wtorek, Czwartek, Pi¹tek
Œroda
tel. (24) 276 15 14

8:00 – 15:00
10.25 - 18.00

Podstawowa Opieka Zdrowotna
lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista
medycyny ogólnej i rodzinnej
Pi¹tek
11:00 – 13:00 szczepienia
lek. med. Regina Grusznis-Obrêbska –specjalista medycyny
rodzinnej
Poniedzia³ek
8:00 – 14:00
Wtorek
8:00 – 14:00
Œroda
12:00 – 18:00
Czwartek
8:00 – 14:00
Pi¹tek
8:00 – 14:00
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Gabinet stomatologiczny
lek. stomatolog Khalil Zenaty
Œroda
8:30 – 10:30
Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy lekarzy.
W godz. 18:00 – 8:00 w dni powszednie oraz ca³odobowo w
soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy pacjenci bêd¹
przyjmowani w AMBULATORIUM POGOTOWIA
RATUNKOWEGO W SIERPCU przy ul. Braci Tu³odzieckich.
Nag³e zachorowania – nr tel. 999
W przypadku opieki stomatologicznej w godz. 19:00-7:00 w dni
powszednie oraz ca³odobowo w soboty, niedziele i dni wolne od
pracy pacjenci bêd¹ przyjmowani w ramach NFZ w POGOTOWIU
STOMATOLOGICZNYM W SIKORZU, (Sikórz 90B),
tel. 501 518 046.
Punkt apteczny FARMIN Sp. z o. o. w Lelicach
Adres: ul. Szkolna 1
Dni i godziny pracy:
Poniedzia³ek – Pi¹tek
8:00 – 16:00
Sobota
8:00 – 12:00
Apteka B+R STUDIO w Gozdowie
Adres: ul. K. Gozdawy 15e, tel. (24) 276 21 84
Dni i godziny pracy:
Poniedzia³ek – Pi¹tek
Sobota

8:00 – 18:00
8:00 – 12:00

GMINNY ZAK£AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Kierownik GZGK: tel. 784 655 809
Dni i godziny pracy:
Poniedzia³ek - Pi¹tek 7:15 – 15:15
Adres: ul. Krystyna Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo
tel/fax. (24) 276 25 39,
e-mail: biuro.gzgk@gozdowo.info
strona internetowa: www.gozdowo.info
Kontakt w przypadku awarii sieci wodoci¹gowej:
Gozdowo – Kazimierz Ró¿añski, kom. 728 805 815
Lelice – Marek Kurach, kom. 728 805 810
.

POSTERUNEK POLICJI W GOZDOWIE
.

Dy¿ury w dni powszednie
8:30 – 10:30
Kierownik
- asp. szt. Dariusz Baranowski tel. (24) 265 82 74
Asystenci
- asp. szt. Janusz Barañski tel. (24) 265 82 75
- asp. szt. Marek Leœniewski tel. (24) 265 82 75
Dzielnicowi - asp. Marek Zdzieb³owski tel. (24) 265 82 76
kom. 519 035 546
- asp. szt. Wies³aw Stêpkowski (obs³uguje gm. Mochowo)
kom. 519 035 545
Policjanci prewencji - tel. (24) 265 82 76
- sier¿. szt. Pawe³ Wojciechowski
- st. sier¿. Arkadiusz Kolczyñski,
- sier¿. szt. Przemys³aw Turowski,
- st. sier¿. Katarzyna Wojciechowska,
1

Dy¿ur ca³odobowy pe³ni KPP w Sierpcu tel. alarmowy – 997
1

OSP
.

Gozdowo – S³awomir Zarembski, kom. 607 951 712
Lelice – Stanis³aw Œmigielski dom. (24) 276 15 20
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Z b³yskiem flesza...

Dzieñ Myœli Braterskiej w Szkole Podstawowej
w Lelicach

Rodzinne Wierszowanie w Lelicach

Choinka w Szkole Podstawowej w Gozdowie

Klasa sportowa IVc - Szko³a Podstawowa w Gozdowie
na obozie szkoleniowym

Turniej Wiedzy Po¿arniczej w Gozdowie

Stypendia dla gimnazjalistów
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Z b³yskiem flesza...

Koncert Noworoczny po³¹czony z jubileuszem 25-lecia MOD OSP w Gozdowie

Spotkanie op³atkowe dla osób samotnych i z ró¿nymi niepe³nosprawnoœciami w Lelicach
" S³owo Gozdowa" - biuletyn informacyjny Wójta i Rady Gminy Gozdowo,
Zespó³ redakcyjny w sk³adzie: Ewa Kolankiewicz, Aurelia Kurach, Maria Pytelewska,
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
ADIUSTACJA I DRUK

SIERPC; www.alfadruk.pl
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