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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.

DZIA£ALNOŒÆ WÓJTA I RADY GMINY
WYDARZENIA

Œwi¹teczne dzia³ania wolontariuszy, zuchów i harcerzy, Dzieñ
Bezpiecznego Internetu, Dekanalny Konkurs Biblijny, Sukcesy
sportowe uczniów, Obóz sportowy - Z¹b 2019, Wizytacja biskupa)
·
SZKO£A PODSTAWOWA W LELICACH (Dzieñ Myœli Braterskiej,
Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar Dyrektora Szko³y, Konkurs
historyczny „Rzeczpospolita Polska w latach 1918-1923”, Stypendia
Wójta Gminy Gozdowo i apel upamiêtniaj¹cy ¯o³nierzy Wyklêtych)
·
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GOZDOWIE
·
KLUB DZIECIÊCY „RADOSNA KRAINA” W GOZDOWIE
·
KLUB DZIECIÊCY „KUBUSIOWY RAJ” W LELICACH

·
POSIEDZENIE ZARZ¥DU ODDZIA£U GMINNEGO ZOSP RP
·
KONCERT NOWOROCZNY 2019
·
DOPOSA¯ENIE MOD OSP W GOZDOWIE
·
RODZINNE SPOTKANIE Z BAJK¥ W LELICACH
·
SPRAWOZDANIE Z TURNIEJU WIEDZY PO¯ARNICZEJ
·
WALNE ZEBRANIE SPÓ£KI WODNEJ
·
DZIEÑ KOBIET

SPRAWY OBYWATELSKIE

OŒWIATA

OG£OSZENIA

·
WRÊCZENIE STYPENDIÓW WÓJTA GMINY GOZDOWO
·
SZKO£A PODSTAWOWA W GOZDOWIE (Zabawa choinkowa,

GALERIA ROZMAITOŒCI
INFORMATOR

Z b³yskiem flesza...
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Choinka w Golejewie

Choinka w Kolczynie

Choinka w Dziêgielewie

Choinka w Przedszkolu w Gozdowie

Choinka w Klubie Dzieciêcym w Lelicach

Bal w Klubie Dzieciêcym w Gozdowie
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DZIA£ALNOŒÆ WÓJTA I RADY GMINY
W okresie sprawozdawczym, tj. od 1.12.2018 r. do
15.03.2019 r. odby³o siê 5 sesji Rady Gminy, na których
radni podjêli ogó³em 31 uchwa³.
Uchwa³y z 12 grudnia 2018 roku
 Uchwa³a Nr III/10/18 w sprawie wyboru metody
ustalenia op³aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokoœci stawki tej op³aty.
 Uchwa³a Nr III/11/18 w sprawie okreœlenia wysokoœci
stawek podatku od nieruchomoœci obowi¹zuj¹cych na
terenie gminy Gozdowo na rok 2019 oraz zwolnieñ w
tym podatku.
 Uchwa³a Nr III/12/18 w sprawie obni¿enia œredniej ceny
skupu ¿yta, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia
podatku rolnego na 2019 rok.
 Uchwa³a Nr III/13/18 w sprawie zmiany Uchwa³y
Nr XXXI/233/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29
grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdzia³ania Narkomanii dla Gminy
Gozdowo na 2018 rok.
 Uchwa³a Nr III/14/18 w sprawie ustalenia na terenie
gminy Gozdowo maksymalnej liczby zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania
miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
 Uchwa³a Nr III/15/18 w sprawie przyjêcia „Programu
wspó³pracy Gminy Gozdowo z organizacjami
pozarz¹dowymi na 2019 rok”.
 Uchwa³a Nr III/16/18 w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy
Gozdowo po³o¿onych w miejscowoœci Gozdowo.
 Uchwa³a Nr III/17/18 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czêœci obrêbów
Bonis³aw, Gozdowo, Kolonia Przybyszewo, Kozice
Smorzewo, Kuskowo Bronoszewice, Rêkawczyn,
Wilkowo, Zbójno, w gminie Gozdowo.
Uchwa³y z 28 grudnia 2018 roku
 Uchwa³a Nr IV/18/18 w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdzia³ania Narkomanii dla Gminy
Gozdowo na 2019 rok.
 Uchwa³a Nr IV/19/18 w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu os³onowego Gminy Gozdowo w
zakresie do¿ywiania dzieci i m³odzie¿y na lata 20192023.
 Uchwa³a Nr IV/20/18 w sprawie podwy¿szenia
kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w
ramach wieloletniego rz¹dowego programu „Posi³ek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 Uchwa³a Nr IV/21/18 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gozdowo na 2019
rok.
 Uchwa³a Nr IV/22/18 w sprawie zatwierdzenia planów
pracy sta³ych komisji Rady Gminy Gozdowo na 2019
rok.
 Uchwa³a Nr IV/23/18 w sprawie ustalenia wysokoœci
diety dla przewodnicz¹cego organu wykonawczego
jednostki pomocniczej i zasad jej wyp³acania.
 Uchwa³a Nr IV/24/18 w sprawie ustalenia diet dla
radnych i zasad ich wyp³acania.
 Uchwa³a Nr IV/25/18 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2018 –
2028.
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 Uchwa³a Nr IV/26/18 zmieniaj¹ca Uchwa³ê Bud¿etow¹
Gminy Gozdowo na rok 2018.
 Uchwa³a Nr IV/27/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata
2019–2028.
 Uchwa³a Nr IV/28/18 - Uchwa³a Bud¿etowa Gminy
Gozdowo na 2019 rok.
Uchwa³y z 23 stycznia 2019 roku
 Uchwa³a Nr V/29/19 w sprawie powo³ania Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gozdowo.
 Uchwa³a Nr V/30/19 w sprawie zarz¹dzenia wyborów
so³tysów i rad so³eckich.
 Uchwa³a Nr V/31/19 w sprawie rozwi¹zania Stra¿y
Gminnej w Gozdowie.
 Uchwa³a Nr V/32/19 w sprawie zamiaru likwidacji Szko³y
Podstawowej w Ostrowach.
 Uchwa³a Nr V/33/19 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 2019 roku.
 Uchwa³a Nr V/34/19 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2019 –
2032 – uchwa³a uchylona.
 Uchwa³a Nr V/35/19 w sprawie zaci¹gniêcia kredytu
konsolidacyjnego – uchwa³a uchylona.
 Uchwa³a Nr V/36/19 zmieniaj¹ca Uchwa³ê Bud¿etow¹
Gminy Gozdowo na rok 2019 – uchwa³a uchylona.
Uchwa³y z 06 lutego 2019 roku
 Uchwa³a Nr VI/37/19 w sprawie przekazania skargi do
Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie
wniesionej przez Wojewodê Mazowieckiego na uchwa³ê
Rady Gminy Gozdowo Nr XXXIV/261/18 z dnia 23
marca 2018r. w sprawie uchwalenia studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gozdowo.
Uchwa³y z 18 lutego 2019 roku
 Uchwa³a Nr VII/38/19 w sprawie uchylenia Uchwa³y Nr
V/34/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 stycznia
2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2019 – 2032.
 Uchwa³a Nr VII/39/19 w sprawie uchylenia Uchwa³y Nr
V/35/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 stycznia
2019r.w sprawie zaci¹gniêcia kredytu konsolidacyjnego.
 Uchwa³a Nr VII/40/19 w sprawie uchylenia Uchwa³y Nr
V/36/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 stycznia
2019r. zmieniaj¹cej Uchwa³ê Bud¿etow¹ Gminy
Gozdowo na rok 2019.
Wykaz So³tysów z terenu
(kadencja 2019 – 2023)

Gminy

Gozdowo
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Z dzia³alnoœci Wójta Gminy
W okresie sprawozdawczym, od 1.12.2018r. do
18.03.2019r., Wójt Gminy Gozdowo wyda³ 26
zarz¹dzeñ:
 113/2018 z dnia 03.12.2018r. w sprawie wyznaczenia
do oddania w najem lokali u¿ytkowych stanowi¹cych
w³asnoœæ Gminy Gozdowo.
 114/2018 z dnia 10.12.2018r. w sprawie zmiany
Uchwa³y Bud¿etowej Gminy Gozdowo na rok 2018.
 115/2019 z dnia 31.12.2018r. w sprawie
wprowadzenia „Polityki Bezpieczeñstwa Danych
Osobowych” s³u¿¹cych do przetwarzania danych
osobowych w Urzêdzie Gminy Gozdowo.
 1/2019 z dnia 04.01.2019r. w sprawie analizy
wydatków w 2018 roku na wynagrodzenia nauczycieli
oraz przyznania jednorazowego dodatku
uzupe³niaj¹cego.
 2/2019 z dnia 15.01.2019r. w sprawie powo³ania
pe³nomocników do wspó³pracy z so³ectwami.
 3/2019 z dnia 23.01.2019r. w sprawie ustalenia
har monogramu oraz szczegó³owych ter minów
dokonywania czynnoœci w postêpowaniu rekrutacyjnym
w przedszkolach i oddzia³ach przedszkolnych w szko³ach
podstawowych prowadzonych przez Gminê Gozdowo na
rok szkolny 2019/2020.
 4/2019 z dnia 23/01.2019r. w sprawie podania do
publicznej wiadomoœci kryteriów oraz liczby punktów
branych pod uwagê w postêpowaniu rekrutacyjnym oraz
postêpowaniu uzupe³niaj¹cym na rok szkolny
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2019/2020 do przedszkoli, oddzia³ów przedszkolnych
oraz szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê
Gozdowo.
5/2019 z dnia 25.01.2019r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu konkursu plastycznego na wykonanie plakatu
informacyjnego o projekcie „Podniesienie kompetencji
cyfrowych mieszkañców województwa mazowieckiego”.
6/2019 z dnia 28.01.2019r. w sprawie Regulaminu
przeprowadzenia wyborów so³tysów i rad so³eckich w
so³ectwach na terenie Gminy Gozdowo.
7/2019 z dnia 28.01.2019r. w sprawie ustalenia
harmonogramu zebrañ wiejskich do przeprowadzenia
wyborów do organów samorz¹du mieszkañców wsi na
terenie Gminy Gozdowo na kadencjê 2019-2023.
8/2019 z dnia 28.01.2019r. w sprawie odwo³ania
Kierownika Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej
w Gozdowie.
9/2019 z dnia 29.01.2019r. w sprawie wyznaczenia do
oddania w najem lokalu u¿ytkowego stanowi¹cego
w³asnoœæ Gminy Gozdowo.
10/2019 z dnia 30.01.2019r. w sprawie zmiany
Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zak³adu
Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.
11/2019 z dnia 30.01.2019r. w sprawie ustalenia
har monogramu realizacji zadañ publicznych
realizowanych w ramach Programu Wspó³pracy Gminy
Gozdowo z organizacjami pozarz¹dowymi na 2019 rok.
12/2019 z dnia 01.02.2019 r. w sprawie powierzenia
Panu Wies³awowi Szczechowiczowi – pracownikowi
Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie
obowi¹zków Kierownika Gminnego zak³adu Gospodarki
Komunalnej w Gozdowie.
13/2019 z dnia 04.02.2019r. w sprawie zmiany
Zarz¹dzenia Nr 7/2019 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 28
stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu
zebrañ wiejskich do przeprowadzenia wyborów do
organów samorz¹du mieszkañców wsi na terenie Gminy
Gozdowo na kadencjê 2019-2023.
14/2019 z dnia 06.02.2019r. w sprawie zniszczenia
czystych bloczków kwitariuszy przychodów na op³atê
targow¹.
15/2019 z dnia 14.02.2018r. w sprawie powo³ania
zespo³u realizuj¹cego projekt grantowy w ramach
konkursu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji
cyfrowych mieszkañców województwa mazowieckiego”.
16/2019 z dnia 28.02.2019r. w sprawie powo³ania
Komisji do rozstrzygniêcia konkursu plastycznego
realizowanego w ramach konkursu grantowego pn.
„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkañców
województwa mazowieckiego”.
17/2019 z dnia 07.03.2019r. w sprawie wyra¿enia
zgody na wydzier¿awienie placu w Gozdowie na
przedstawienie cyrkowe.
18/2019 z dnia 07.03.2019r. w sprawie wyznaczenia
miejsca na bezp³atne umieszczenie urzêdowych
obwieszczeñ i plakatów wyborczych komitetów
wyborczych.
1 9 / 2 0 1 9 z d n i a 1 1 . 0 3 . 2 0 1 9 r. w s p r a w i e
przeprowadzenia kontroli bazy danych systemu
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informacji oœwiatowej w przedszkolu i szko³ach
prowadzonych przez Gminê Gozdowo.
20/2019 z dnia 11.03.2019r. w sprawie wyznaczenia do
oddania w dzier¿awê w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ
Gminy Gozdowo.
21/2019 z dnia 15.03.2019r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach
realizowanych w ramach projektu pn. „Podniesienie
kompetencji cyfrowych mieszkañców województwa
mazowieckiego”.
22/2019 z dnia 15.03.2019r. w sprawie wyra¿enia
zgody na wydzier¿awienie placu w Gozdowie na
przedstawienie cyrkowe.
23/2019 z dnia 18.03.2019r. w sprawie powo³ania
Komisji rekrutacji uczestników projektu pn.
„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkañców
województwa mazowieckiego”.

W okresie sprawozdawczym Wójt uczestniczy³ w
spotkaniach i uroczystoœciach:
 Spotkaniu op³atkowym w remizie OSP w Bonis³awiu.
 Wizycie œwi¹tecznej u najstarszej mieszkanki Gminy
Gozdowo – Pani Anny Godlewskiej.
 Spotkaniu op³atkowym Gminnego Zwi¹zku Kó³ i
Organizacji Rolniczych w sali konferencyjnej Urzêdu
Gminy w Gozdowie.
 Posiedzeniu zarz¹du Oddzia³u Gminnego ZOSP RP w
Kowalewie Podbornym.
 Spotkaniu w Lokalnej Grupie Dzia³ania LGD Sierpeckie
Partnerstwo w Sierpcu.
 Koncercie Noworocznym M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej
OSP Gozdowo w hali Szko³y Podstawowej w Gozdowie.
 Spotkaniu w Roœciszewie dotycz¹cym realizacji projektu
OZE.
 Spotkaniu ze Stowarzyszeniem AMUR w sali
konferencyjnej Urzêdu Gminy w Gozdowie.

POSIEDZENIE ZARZ¥DU ODDZIA£U
GMINNEGO ZOSP RP
W czwartek 3 stycznia br. w remizie OSP w
Kowalewie Podbornym odby³o siê posiedzenie
Zarz¹du Oddzia³u Gminnego ZOSP RP.
Zebranie otworzy³ Prezes Zarz¹du Gminnego dh Andrzej
Smoleñski, powita³ wszystkich przyby³ych druhów oraz goœci
w osobach: p. Dariusza Kalkowskiego - Wójta Gminy,
p. Dariusza Œmigielskiego - Przewodnicz¹cego Rady Gminy,
dh. Jana Bednarskiego - Honorowego Prezesa ZOSP RP
oraz p. Krzysztofa JóŸwiaka - dyrektora Szko³y Podstawowej
w Lelicach. Nastêpnie przedstawi³ informacjê dotycz¹c¹
przeprowadzenia walnych zebrañ sprawozdawczych za
2018r. Druh Andrzej 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, za udzia³ w
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 Spotkaniu z Naczelnikiem Urzêdu Skarbowego w Sierpcu
w Urzêdzie Gminy w Gozdowie.
 Podsumowaniu konkursu fotograficznego
organizowanego przez LGD w Sierpcu.
 Odprawie rocznej w Komendzie Powiatowej Policji w
Sierpcu.
 Spotkaniach z Zespo³em Ludowym w Gozdowie i
Lelicach.
 „Rodzinnym spotkaniu z bajk¹” w Szkole Podstawowej w
Lelicach.
 Gminnym Turnieju Wiedzy Po¿arniczej w Szkole
Podstawowej w Gozdowie.
 Walnym Zgromadzeniu Delegatów Spó³ki Wodnej w sali
konferencyjnej Urzêdu Gminy w Gozdowie.
 Zebraniu Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej w Sierpcu.
 Dniu Kobiet Ko³a Gospodyñ Wiejskich w sali
konferencyjnej Urzêdu Gminy w Gozdowie.
 Dniu Kobiet obchodzonym przez Ko³o Emerytów i
Rencistów w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy w
Gozdowie.
 Spotkaniu nowymi so³tysami w Urzêdzie Gminy w
Gozdowie.
 Posiedzeniu Rady Spo³ecznej SPZOZ w Urzêdzie Gminy
w Gozdowie.
 Prelekcji dotycz¹cej wsparcia rolnictwa w ramach
„Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020" w remizie OSP w Gozdowie.
 Zarz¹dzie Gminnym OSP RP w sali konferencyjnej
Urzêdu Gminy w Gozdowie.
 Uroczystoœciach choinkowych w szko³ach z terenu Gminy
Gozdowo i w so³ectwach.
 Zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP z terenu
Gminy.
 Wyborczych zebraniach so³eckich na terenie Gminy
Gozdowo.
Monika Gronczewska, Marta Kêsicka

uroczystoœciach gminnych i parafialnych, wyrazi³ swoj¹
wdziêcznoœæ za ich obecnoœæ i rolê, jak¹ pe³ni¹ w
spo³eczeñstwie. Podziêkowa³ wszystkim stra¿akom za opiekê
i dba³oœæ o remizy. Wójt Gminy i Przewodnicz¹cy Rady
Gminy z³o¿yli zebranym druhom najlepsze ¿yczenia
noworoczne dla nich i ca³ych rodzin.

El¿bieta Broniszewska
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KONCERT NOWOROCZNY 2019
Nowy rok mo¿na witaæ na ró¿ne sposoby. Jednym z
najciekawszych jest siêgniêcie po utwory muzyczne.
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP w Gozdowie gra
tak, ¿e ka¿dy znajdzie coœ, co go wzruszy.
Koncert Noworoczny jest ju¿ tradycj¹ w Gozdowie. W tym
roku równie¿ M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP pod batut¹
Edwarda Wielgóckiego i zespo³y taneczne stanê³y na
wysokoœci zadania. Patronat honorowy obj¹³ Starosta
Sierpecki Mariusz Turalski.
Wójt gminy Dariusz Kalkowski gor¹co powita³ przyby³ych na
koncert. Wœród goœci byli m.in. kierownik delegatury
Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w P³ocku p. Marlena
Mazurska, radni, ksiê¿a, stra¿acy, nauczyciele, mieszkañcy
gminy.
- Cieszê siê, ¿e po raz kolejny mo¿emy spotkaæ siê w œwiêto
Trzech Króli, by koncertowo œwiêtowaæ nowy rok.
Chcia³bym w imieniu swoim i przewodnicz¹cego Rady
z³o¿yæ jak najserdeczniejsze ¿yczenia: oby by³ to pomyœlny
rok, oby uda³o siê zrealizowaæ wszystkie plany i
zamierzenia, ¿ebyœmy mogli spotykaæ wokó³ siebie ludzi
¿yczliwych i dobrych – powiedzia³ wójt.

Koncert poprowadzili Alicja £ukaszewska i S³awomir
Sza³kucki. Na dobry pocz¹tek rozbrzmia³y dŸwiêki kolêd:
„Cicha noc” i „Gore gwiazda Jezusowi”.
M³odzie¿owa Orkiestra OSP Gozdowo pokaza³a, ¿e ma
bardzo du¿y repertuar. „Marsz Pretorianów”, wi¹zankê
utworów Abby, „Ross Roy”, polonez koronacyjny „Czeœæ Ci,
Polsko” czy „Porwanie Baltazara G¹bki” by³y gor¹co
oklaskiwane przez publicznoœæ.

DOPOSA¯ENIE MOD OSP
W GOZDOWIE
.

M³odzie¿owa Orkiestra Dêta, dzia³aj¹ca przy
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Gozdowie,
wzbogaci³a siê o nowe wyposa¿enie dziêki
dofinansowaniu ze œrodków Lokalnej Strategii
Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania
„Sierpeckie Partnerstwo”.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Gozdowie zrealizowa³a projekt
pn. „Doposa¿enie M³odzie¿owej Orkiestry OSP w
Str. 6

Na scenie pojawili siê równie¿ mali tancerze. Zespó³ Ludowy
z Lelic zaprezentowa³ siê w uk³adzie „Polka Warszawska”.
Przedszkolaki z Gozdowa cofnê³y widowniê do lat
dwudziestych ubieg³ego wieku, a zespó³ taneczny ze Szko³y
Podstawowej zatañczy³ do utworu Chopina. ¯ywio³owym
krakowiakiem serca widzów podbili tancerze z Zespo³u Pieœni
i Tañca Ziemi Gozdowskiej. Po raz pierwszy zaprezentowa³y
siê ma¿oretki M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP Gozdowo.
Na zakoñczenie koncertu, zgodnie z tradycj¹, zagrano
„Radetzky March”. Brawa d³ugo nie milk³y. Koncert by³
przygotowany perfekcyjnie. Wspania³¹ muzykê dope³ni³y
efekty œwietlne.
Po koncercie wszyscy udali siê na pokaz fejerwerków, który
rozœwietli³ wieczorne niebo.

Maria Pytelewska

Gozdowie” dziêki dofinansowaniu ze œrodków Lokalnej
Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania
„Sierpeckie Partnerstwo” w ramach wniosku o powierzenie
grantu, poddzia³anie 19.2 "Wsparcie na wdra¿anie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
spo³ecznoœæ" - objête PROW na lata 2014-2020.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Gozdowie 3 sierpnia 2018r.
zawar³a ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Dzia³ania
„Sierpeckie Partnerstwo” umowê o powierzeniu grantu na
zadanie pn. „Doposa¿enie M³odzie¿owej Orkiestry OSP w
Gozdowie”. Z³o¿ony w marcu 2018r. przez OSP w Gozdowie
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wniosek o powierzenie grantu na w/w zadanie zosta³
pozytywnie rozpatrzony, a tym samym zarekomendowany
do dofinansowania. Wartoœæ zadania wynios³a 26 316,35 z³,
a kwota grantu 25 000,00 z³. Termin realizacji zadania: od
01.11.2018r. do 31.03.2019r.
Dziêki œrodkom pozyskanym za poœrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania „Sierpeckie
Partnerstwo” M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP Gozdowo
wzbogaci³a siê o nowe instrumenty i akcesoria muzyczne
(baryton, tenor, tr¹bka i 7 szt. ligaturek do saksofonu), 10
kompletów mundurów reprezentacyjnych (5 damskich i 5
mêskich) oraz 23 pary butów ma¿oretkowych.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dzia³anie
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER”, poddzia³anie „Wsparcie na wdra¿anie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
spo³ecznoœæ” w ramach projektu grantowego pt. „Lokalne
inicjatywy promuj¹ce dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej”

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Dzia³ania „Sierpeckie Partnerstwo”.
Celem inicjatywy jest odnowa i zachowanie dziedzictwa
lokalnego obszaru Sierpeckiego Partnerstwa oraz promocja
zasobów lokalnych obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Gozdowie powsta³a w 1993r. G³ówne kierunki jej dzia³alnoœci
to koncerty, konkursy i festiwale na szczeblu powiatowym,
wojewódzkim, miêdzywojewódzkim, ogólnopolskim oraz
udzia³ w ¿yciu kulturalnym gminy Gozdowo, powiatu
sierpeckiego, Mazowsza oraz ca³ego kraju. Obecnie
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP Gozdowo jest jedn¹ z
najlepszych Orkiestr w województwie mazowieckim i w ca³ym
kraju, co œwiadczy o silnej determinacji zespo³u,
zaanga¿owaniu, ciê¿kiej pracy i wielkiej pasji do muzyki
orkiestrowej. Muzycy s¹ zapraszani do zaprezentowania
repertuaru przez instytucje i organizacje z ca³ej Polski oraz za
granic¹.
Maria Pytelewska

RODZINNE SPOTKANIE Z BAJK¥
W LELICACH
W œrodowy wieczór 20 lutego br. sala gimnastyczna
Szko³y Podstawowej w Lelicach na kilka godzin
zamieni³a siê w bajkowy œwiat. Przyby³ m.in. Kubuœ
Puchatek z Prosiaczkiem, Krasnale, Trolle,
Roszpunka i kilka Czerwonych Kapturków. By³a
magia, radoœæ i mnóstwo pozytywnej energii.
Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie z fili¹ w Lelicach
ka¿dego roku przygotowuje wyj¹tkowe spotkania,
zachêcaj¹ce dzieci, m³odzie¿ i ich rodziców do wspólnego
spêdzania czasu oraz kultywuj¹ce literaturê. Tak te¿ by³o w
œrodowy wieczór 20 lutego br., sala gimnastyczna Szko³y
Podstawowej w Lelicach na kilka godzin zamieni³a siê w
kolorowy, bajkowy œwiat.
Wœród zaproszonych goœci nie zabrak³o mi³oœników bajek dla
dzieci, w gronie których znaleŸli siê Wójt Gminy Gozdowo
Dariusz Kalkowski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Dariusz
Œmigielski, Dyrektor Szko³y Podstawowej w Lelicach
Krzysztof JóŸwiak, Dyrektor Publicznego Przedszkola w
Gozdowie Agnieszka Olszewska oraz Kierownik Klubu
Dzieciêcego w Lelicach Monika Spycha³a.
Spotkanie rozpoczê³y rodzinne wystêpy, podczas których
uczestnicy prezentowali swoje interpretacje bajek oraz
piosenek. Wszyscy zgromadzeni udali siê w podró¿ do œwiata
magii, radoœci, pe³nego pozytywnej energii. Pojawi³ siê
fragment z „Kubusia Puchatka”, ciekawa aran¿acja o
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krasnalach, dwa niezwykle oryginalne wystêpy o
„Czerwonym Kapturku”. Zgromadzeni mogli us³yszeæ
piosenki z bajek „Kraina Lodu”, „Trolle” i „Zapl¹tani”. Nie
zabrak³o ko³ysanek „Ju¿ gwiazdy lœni¹” oraz „Na Wojtusia z
Popielnika Iskiereczka mruga”. Wykonawcy zadbali o
odpowiednie stroje, charakteryzacjê, choreografiê i
scenografiê. Ka¿dy wystêp nagradzany by³ gromkimi
brawami zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców, dzielnie
wspieraj¹cych swoje pociechy.
Po rodzinnych przedstawieniach mia³y miejsce kolejne
atrakcje. Zgromadzeni chêtnie brali udzia³ w konkursach i
quizach dotycz¹cych bajek, podczas których wykazali siê
ogromn¹ wiedz¹, bezb³êdnie rozwi¹zuj¹c zagadki. Na
mi³oœników rysowania czeka³ k¹cik plastyczny, a dla
preferuj¹cych aktywniejsz¹ formê spêdzania czasu taniec w
rytm muzyki.
W tym czasie na fanów literatury tak¿e czeka³a mi³a
niespodzianka „Zadanie – wyzwanie”. Zadanie polega³o na
kreatywnym dokoñczeniu historii, zaczynaj¹cej siê od zdania
„Dawno temu na morzach i oceanach…”. Czas pokaza³, ¿e
w uczestnikach drzemi¹ pisarskie talenty, a zadanie nie
okaza³o siê tak trudne, na jakie wygl¹da³o. Przedstawienia
treœci opowiadania podjê³a siê pani Agnieszka Olszewska, zaœ
pan Wójt zaanga¿owa³ siê w jego oryginaln¹ interpretacjê.
Uœmiech towarzyszy³ nie tylko wystêpuj¹cym, ale równie¿
publicznoœci, która kolejny raz da³a dowód uznania dla
literackich umiejêtnoœci i ¿ywo oklaskiwa³a treœæ
zredagowanego opowiadania.
Str. 7
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Co wiêcej, s³owa podziêkowania skierowa³ do uczniów i
uczennic kl. VIII Szko³y Podstawowej w Lelicach i kl. IIIc
Publicznego Gimnazjum w Gozdowie, którzy znakomicie
udŸwignêli ciê¿ar prowadzenia tego rodzinnego spotkania.
Organizatorzy równie¿ nie pozostali d³u¿ni i podziêkowali
wszystkim tym, którzy przyczynili siê do powstania
Rodzinnego Bajkowania, szczególne podziêkowania, za
wspó³pracê i pomoc, trafi³y na rêce pani Katarzyny
Chlebowskiej.
Mamy nadziejê, ¿e za rok znowu spotkamy siê, aby wspólnie
spêdziæ czas w literackiej atmosferze.

Na koniec dla wszystkich uczestników spotkania odby³o siê
wrêczenie pami¹tkowych dyplomów i upominków, którego
dokonali Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski i
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie
Honorata Wójcik.
Wójt Gminy wyrazi³ serdeczne podziêkowania
organizatorkom: pani Honoracie Wójcik oraz pani
Katarzynie Witkowskiej za tak wyj¹tkow¹ rodzinno–literack¹
inicjatywê. Jak sam zaznaczy³, zachêca ona najm³odszych do
czytania, do poznawania literatury i nauki na weso³o.
Podkreœli³ równie¿, ¿e to znakomita okazja do scalania
wiêzów rodzinnych oraz sympatycznego spêdzania czasu.

SPRAWOZDANIE Z TURNIEJU
WIEDZY PO¯ARNICZEJ
W czwartek 21 lutego br. w gmachu Szko³y
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie
odby³ siê Gminny Turniej Wiedzy Po¿arniczej pod
has³em „M³odzie¿ zapobiega po¿arom”.
Uczestnikami Turnieju Gminnego byli zwyciêzcy wy³onieni
podczas eliminacji szkolnych. Do Gminnego Turnieju Wiedzy
Po¿ar niczej zakwalifikowa³o siê 12 uczniów.
Reprezentantami I grupy wiekowej byli uczniowie z
nastêpuj¹cych szkó³:
Szko³a Podstawowa w Gozdowie: Ma³gorzata Topolewska z
klasy IVb, Adam Krystek z klasy Vb, Gabriela Lewandowska z
klasy VIb.
Szko³a Podstawowa w Lelicach: Norbert Kikolski z klasy V,
Stanis³aw Klemarczyk z klasy V, Jan Pajkowski z klasy V.
Reprezentantami II grupy wiekowej, do której nale¿eli
uczniowie z klasy VII i VIII szko³y podstawowej oraz
uczniowie klasy III gimnazjum byli:
Ze Szko³y Podstawowej w Lelicach: Kinga Lewandowska z
klasy VII, Maciej Kie³basa z klasy VIII, Jakub Mirecki z klasy
VIII.
Ze Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Gozdowie: Natalia
Feder z klasy IIIb, Maja Chmielewska z klasy IIIb, Magdalena
Wiktoria Krzemiñska z klasy IIIb.
Sk³ad Komisji:
- prezes ZG OSP w Gozdowie Andrzej Smoleñski –
przewodnicz¹cy
- naczelnik OSP w Bonis³awiu Marcin Rajkowski – sekretarz
- cz³onek honorowy Druh Jan Bednarski – cz³onek
- m³odszy brygadier Wojciech Witkowski – cz³onek
- starszy stra¿ak Pawe³ Wawrocki - cz³onek
Byli te¿ obecni znakomici goœcie: pan Wójt Gminy Gozdowo
Dariusz Kalkowski - sponsor nagród, pani Dyrektor
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gimnazjum Bogumi³a ¯órawska oraz opiekunowie z ka¿dej ze
szkó³: ze Szko³y Podstawowej w Lelicach pani Anna
Mañkowska, ze Szko³y Podstawowej w Gozdowie pani
Ma³gorzata Jagodziñska, z Gimnazjum w Gozdowie pani
Ma³gorzata Garkowska, a tak¿e gospodarz Pani Dyrektor
Szko³y Podstawowej im. Marii Konopnickiej Lidia
Malinowska.
Na pocz¹tku spotkania zabra³ g³os Wójt Gminy Gozdowo Pan
Dariusz Kalkowski. Przywita³ wszystkich zebranych oraz
przedstawi³ cz³onków komisji, a tak¿e ¿yczy³ powodzenia
wszystkim uczestnikom turnieju.
Do ¿yczeñ do³¹czy³ siê tak¿e Pan Andrzej Smoleñski.
Nastêpnie pan Wojciech Witkowski wyjaœni³, w jaki sposób
bêdzie przebiega³ konkurs. Na pocz¹tku nast¹pi czêœæ
pisemna, do której przyst¹pi¹ wszyscy uczestnicy. Czas na
wype³nianie testu – 60 minut. Osoby, które uzyskaj¹
najwiêksz¹ iloœæ punktów w czêœci pisemnej, zakwalifikuj¹ siê
do czêœci ustnej, podczas której wy³oni¹ siê laureaci trzech
pierwszych miejsc.
Po wyjaœnieniu wszystkich spraw organizacyjnych uczniowie
przyst¹pili do czêœci pisemnej. Po zakoñczeniu komisja
przyst¹pi³a do sprawdzania testów.
Gospodarz Turnieju – pani Dyrektor Lidia Malinowska
zapewni³a poczêstunek zarówno dla m³odzie¿y, jak i osób
doros³ych w postaci p¹czków i zdrowych soków, które
skonsumowano podczas przerwy.
Po kilkuminutowej przerwie Komisja poda³a wyniki z czêœci
pisemnej:
I grupa - klasy I-VI szko³y podstawowe
Najwiêcej punktów zdobyli i jednoczeœnie zakwalifikowali siê
do czêœci ustnej nastêpuj¹cy uczniowie: Gabriela
Lewandowska - 39 punktów na 40 mo¿liwych, Ma³gorzata
Topolewska - 36 punktów, Norbert Kikolski - 35 punktów,
Adam Krystek - 34 punkty, Stanis³aw Klemarczyk - 27
punktów.
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II grupa – klasy VII, VIII szko³y podstawowej oraz III klasa
gimnazjum
Najwiêcej punktów zdobyli i jednoczeœnie zakwalifikowali siê
do czêœci ustnej nastêpuj¹cy uczniowie: Jakub Mirecki - 24
punkty, Maja Chmielewska - 25 punktów, Kinga
Lewandowska 27 punktów, Maciej Kie³basa - 36 punktów,
Natalia Feder - 36 punktów.
Podczas etapu ustnego ka¿dy uczeñ mia³ do wylosowania
zestaw sk³adaj¹cy siê z piêciu pytañ, z których nale¿a³o
wybraæ 3. Za prawid³ow¹ odpowiedŸ uczeñ otrzymywa³ od 03 punktów .W sumie w czêœci ustnej mo¿na by³o uzyskaæ 9
punktów. Po czêœci ustnej komisja przyst¹pi³a do zliczania
wszystkich punktów.
Z grupy I:
I miejsce zdoby³a uczennica Szko³y Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Gozdowie - Gabriela Lewandowska reprezentowaæ bêdzie I grupê - szko³y podstawowe w turnieju
w etapie powiatowym 19 marca 2019r. w Sierpcu,
II miejsce - Norbert Kikolski
III miejsce - Stanis³aw Klemarczyk
Z grupy II:
I miejsce otrzyma³a Natalia Feder z Publicznego Gimnazjum
im. Jana Paw³a II w Gozdowie, bêdzie reprezentowa³a II

WALNE ZEBRANIE SPÓ£KI WODNEJ
W czwartek, 26 lutego 2019 roku, w sali konferencyjnej
Urzêdu Gminy w Gozdowie odby³o siê Walne Zebranie
Spó³ki Wodnej. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Spó³ki W³odzimierz
Mierzejewski przywita³ delegatów i zaproszonych goœci:
Wójta Gminy Gozdowo Pana Dariusza Kalkowskiego i
Kierownika Zwi¹zku Spó³ek Wodnych w Sierpcu Pani¹
Bogumi³ê Gutowsk¹ oraz Pani¹ Wandê Tomaniak.
Przewodnicz¹cym Zjazdu wybrano Pana Grzegorza
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grupê w turnieju w etapie powiatowym w Sierpcu, w dniu 19
marca,
II miejsce - Maja Chmielewska
III miejsce - Maciej Kie³basa
Nastêpnie uroczyœcie wrêczono dyplomy i nagrody rzeczowe.
Nagrody wrêcza³ pan Wójt Dariusz Kalkowski.
Zwyciêzcy trzech pierwszych miejsc otrzymali cenne nagrody
ksi¹¿kowe a tak¿e dyplomy. Zdobywcy kolejnych miejsc
otrzymali pami¹tkowe dyplomy.
Pan Wójt nie zapomnia³ równie¿ o pracy, jak¹ w³o¿yli w
przygotowanie uczniów opiekunowie, otrzymali oni
podziêkowania w formie dyplomów.
Po wrêczaniu nagród pan Wójt podziêkowa³ wszystkim
obecnym za uczestnictwo, szeroki zakres wiedzy w dziedzinie
po¿arnictwa i ¿yczy³ dalszych sukcesów.
Nastêpnie gospodarz Turnieju pani Dyrektor Lidia
Malinowska podziêkowa³a wszystkim za obecnoœæ, ¿yczy³a
jeszcze wiêkszych sukcesów w kolejnym etapie konkursu a
nastêpnie zaprosi³a do pami¹tkowego zdjêcia. Po wykonaniu
pami¹tkowych fotografii konkurs oficjalnie zosta³
zakoñczony.

Ma³gorzata Garkowska

P³oskiego.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Spó³ki 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 drugi rok
dzia³alnoœci Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej wybranej na
kadencjê 2018-2023.
Do podstawowych zadañ spó³ki wodnej nale¿y utrzymanie w
sprawnoœci urz¹dzeñ melioracji wodnych, a w szczególnoœci
rowów melioracyjnych i sieci drenarskiej.
W roku 2018 konserwacjê urz¹dzeñ wodnych melioracji
wykonano na d³ugoœci 74 km, w tym konserwacjê gruntow¹
na d³ugoœci 4,5km.
W 2018 roku uda³o siê pozyskaæ wsparcie finansowe w
formie dotacji z Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie w
wysokoœci 61 387z³ oraz z Powiatowego Urzêdu Pracy w
Sierpcu w kwocie 14 929 z³.
Przewodnicz¹cy z³o¿y³ serdeczne podziêkowania Wójtowi
Gminy Gozdowo za przychylnoœæ i wsparcie finansowe
dzia³alnoœci Spó³ki oraz Staroœcie Sierpeckiemu za
skierowanie w ramach robót publicznych dwóch osób na
stanowiska konserwatorów. Przewodnicz¹cy podziêkowa³
równie¿ so³tysom za pomoc w realizacji zadañ statutowych
Spó³ki.
Str. 9
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Nastêpnie Przewodnicz¹cy przedstawi³ Plan Bud¿etu Spó³ki
na 2019 rok, w którym przyjêto do realizacji 100 km rowów.

Delegaci Spó³ki Wodnej jednog³oœnie udzielili absolutorium
Zarz¹dowi oraz zatwierdzili Plan Bud¿etu na nastêpny rok.
W czasie zebrania podjêto decyzjê o pozostawieniu sk³adki z
1ha zmeliorowanego gruntu w wysokoœci 26,00z³ na
dotychczasowym poziomie oraz wyznaczono terminy
wnoszenia sk³adek na rzecz Spó³ki, tj. I rata do 15 maja br., II
rata do 15 wrzeœnia br.
Nastêpnie g³os zabra³ Pan Dariusz Kalkowski Wójt Gminy
Gozdowo. Podziêkowa³ so³tysom i delegatom za tak zgodne
wspó³dzia³anie z Zarz¹dem. Podziêkowa³ równie¿ Zarz¹dowi
oraz Zwi¹zkowi Spó³ek Wodnych w Sierpcu za wykonane
prace i regularne œci¹ganie zaleg³ych sk³adek.
Pan Wójt pogratulowa³ Zarz¹dowi udzielonego absolutorium i
¿yczy³, aby uda³o siê zrealizowaæ wyznaczony na ten rok plan
pracy i zamierzone inwestycje.
Pan W³odzimierz Mierzejewski podziêkowa³ Zarz¹dowi,
So³tysom oraz w³adzom Gminy za bardzo dobr¹ wspó³pracê.

DZIEÑ KOBIET
Jak co roku 8 marca œwiêtujemy Dzieñ Kobiet, który
jest wyrazem szacunku dla kobiet i ich d³ugiej walki o
równouprawnienie. Ten szczególny dzieñ stwarza
okazjê, by podziêkowaæ Paniom za ich obecnoœæ,
codzienn¹ troskê, uœmiech i cierpliwoœæ.

Gminy Gozdowo, Dariusz Œmigielski Przewodnicz¹cy Rady
Gminy, Bogumi³a Bogdañska Skarbnik Gminy Gozdowo,
Jacek Piekarski Sekretarz Gminy, Kazimierz Kêdzierski
Prezes GZKiOR, Bo¿ena Paw³owska Przewodnicz¹ca
Zwi¹zku Emerytów i Rencistów.

Z tej okazji w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy Gozdowo
odby³y siê uroczystoœci, w celu uhonorowania Pañ. W pi¹tek
8 marca Dzieñ Kobiet zorganizowa³ Gminny Zwi¹zek
Rolników Kó³ek i Organizacji Rolniczych, a specjalnymi
goœæmi by³y panie z Kó³ Gospodyñ Wiejskich z terenu gminy
Gozdowo, w poniedzia³ek 11 marca œwiêtowa³y panie z
Gminnego Zwi¹zku Emerytów i Rencistów.
W uroczystoœciach uczestniczyli: Dariusz Kalkowski Wójt

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 za czynienie œwiata piêkniejszym i lepszym.
Panie z Kó³ Gospodyñ Wiejskich równie¿ z³o¿y³y ¿yczenia
Panom z okazji Dnia Mê¿czyzny, który obchodzony jest 10
marca.
Szczególne ¿yczenia Panie z³o¿y³y Panu Kazimierzowi
Kêdzierskiemu z okazji imienin i urodzin, ¿yczy³y zdrowia,
Str. 10
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wytrwa³oœci i satysfakcji z podejmowanych dzia³añ.
Podziêkowa³y za zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ Kó³
Gospodyñ Wiejskich z terenu gminy Gozdowo, codzienny
trud i wszelkie starania w³o¿one w realizacjê inicjatyw dla
spo³ecznoœci wiejskiej.
Panie obdarowa³y Panów upominkami, a pana Kazimierza
Kêdzierskiego dodatkowo tortem, który zosta³ podzielony
wœród zgromadzonych.

Spotkanie Zwi¹zku Emerytów i Rencistów by³o równie¿
okazj¹ do wrêczenia legitymacji cz³onkowskich nowym
cz³onkom Zwi¹zku, a Panie zosta³y obdarowane przez Panów
kwiatami i s³odkoœciami.
Uroczystoœæ umili³ zgromadzonym okolicznoœciowy program
artystyczny zaprezentowany przez uczniów Szko³y
Podstawowej w Gozdowie.

WRÊCZENIE STYPENDIÓW WÓJTA
GMINY GOZDOWO

- Magdalena Krzemiñska - klasa IIIb - œrednia ocen 5,18
- Natalia Rêdzikowska - klasa IIIa - œrednia ocen 5,0
- Robert Jastrzêbski - klasa IIIc - œrednia ocen 5,0
- Karolina Karpiñska - klasa IIIc - œrednia ocen 5,0
Szko³a Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Gozdowie:
- Magdalena Marzec - klasa VIII - œrednia ocen 5,38
- Dominika Zdziarska - klasa VIII - œrednia ocen 5,29
- Karol Œwierczewski- klasa VIIb - œrednia ocen 5,14
- Jerzy Kaczorowski - klasa VIIb - œrednia ocen 5,14
- Amelia Czajkowska - klasa VIIb - œrednia ocen 5,14
- Emilia D¹browska - klasa VIII - œrednia ocen 5,07
- Anna Kaczorowska - klasa VIIb - œrednia ocen 5,07
- Tomasz Kaczorowski- klasa VIIb - œrednia ocen 5,07
- Wiktoria Zdunowska - klasa VIIb - œrednia ocen 5,07
Niezwyk³¹ dumê musieli czuæ rodzice stypendystów, którzy
równie¿ otrzymali gratulacje za wk³ad pracy w³o¿ony w
wychowanie swoich dzieci.
Po czêœci oficjalnej nast¹pi³a czêœæ artystyczna przygotowana
przez p. Katarzynê Chlebowsk¹ i p. S³awomira Sza³kuckiego.
Po zakoñczeniu tej prezentacji, tradycyjnie ju¿ wszyscy
nagrodzeni, ich rodzice, Pan Wójt oraz Panie Dyrektor obu
szkó³ wspólnie udali siê na s³odki poczêstunek.

„Musicie od siebie wymagaæ,
choæby inni od Was nie wymagali”.

Te s³owa œwiêtego Jana Paw³a II powinny byæ drogowskazem
dla m³odych ludzi, którzy zmierzaj¹ po œcie¿kach swojego
¿ycia w kierunku doros³oœci. Mo¿na bez w¹tpienia stwierdziæ,
¿e dla grona gimnazjalistów oraz uczniów klas siódmych i
ósmych stanowi¹ one inspiracjê do wytê¿onej pracy, ciê¿kiej
nauki.
W naszej gminie dostrzega siê piln¹ naukê i zaanga¿owanie w
obowi¹zki ucznia. 1 marca 2019 roku odby³o siê uroczyste
wrêczenie Stypendiów Wójta Gminy Gozdowo najlepszym
uczniom Szko³y Podstawowej im. Marii Konopnickiej w
Gozdowie oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w
Gozdowie. Jest to dzieñ bardzo wa¿ny, gdy¿ pozwala on
wyró¿niæ tych, którzy ucz¹ siê bardzo dobrze, bior¹ udzia³ w
ró¿norodnych konkursach, które przynosz¹ dumê obu
placówkom oœwiatowym. Poprzeczka zawieszona jest
bardzo wysoko, gdy¿ aby znaleŸæ siê w gronie stypendystów,
trzeba osi¹gn¹æ w gimnazjum œredni¹ ocen 5,0, a w szkole
podstawowej powy¿ej 5,0.
Dlatego cieszy fakt, ¿e tylu uczniów zas³u¿y³o na to
wyró¿nienie. Stypendia wrêczy³ Wójt Gminy Gozdowo, Pan
Dariusz Kalkowski, który by³ pomys³odawc¹ tych
wyj¹tkowych nagród.
Wœród nagrodzonych znaleŸli siê:
Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie:

Maria Pytelewska

Anna D¹browska

SZKO£A PODSTAWOWA W GOZDOWIE
Zabawa choinkowa
26 stycznia br. w Szkole Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Gozdowie odby³a siê zabawa choinkowa
wieñcz¹ca I pó³rocze roku szkolnego 2018/2019.
Uroczystoœæ otworzy³a dyrektor szko³y pani Lidia
Malinowska, witaj¹c zaproszonych goœci: Wójta Gminy
Gozdowo – pana Dariusza Kalkowskiego, Przewodnicz¹cego
Rady Gminy Gozdowo – pana Dariusza Œmigielskiego,
Kierownika Referatu Oœwiaty Urzêdu Gminy – pani¹ Jolantê
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Lewandowsk¹, pani¹ Jolantê Gutowsk¹ – choreograf
Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej, Przewodnicz¹c¹
Rady Rodziców - pani¹ Ma³gorzatê Smoleñsk¹, wszystkich
rodziców, nauczycieli, pracowników szko³y, a przede
wszystkim uczniów klas I-VIII, którzy przybyli ochoczo na
choinkow¹ imprezê.
Nastêpnie pani dyrektor podsumowa³a pracê szko³y po I
pó³roczu, zarówno w sferze dydaktycznej, jak i
wychowawczej, wyró¿niaj¹c wielu uczniów za wysokie wyniki
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ró¿nych uroczystoœci, festiwali czy przegl¹dów.
Ponadto tego dnia zaprezentowali siê: szkolna formacja
taneczna - zespó³ „Gwiazdeczki”, zespó³ cheerleaderek,
uczniowie z Ko³a Teatralnego z inscenizacj¹ utworów
J. Brzechwy oraz wokaliœci prezentuj¹cy utwory w jêzyku
angielskim. Czêœæ artystyczn¹ koordynowali:
p. A. Biernacka, p. B. Œwierczewska, p. D. Lewandowska,
p. A. D¹browska, p. M. Garkowska, p. M. Mrozowicz,
p. A. Zdziarska, p. M. Kopka, p. K. Zdziarski.

w nauce, frekwencjê czy sukcesy w konkursach i zawodach
sportowych. W swoim wyst¹pieniu podkreœli³a bardzo dobr¹
wspó³pracê z Rad¹ Rodziców oraz Organem Prowadz¹cym
szko³ê.
Kolejnym punktem uroczystoœci by³y wystêpy artystyczne
naszych pociech. Ale jako pierwszy wkroczy³ na scenê Zespó³
Ludowy Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej, który zatañczy³
polkê.
Po prezentacji pani dyrektor zaprosi³a i zachêci³a dzieci,
g³ównie z klas I-III, do zapisywania siê do grupy zerowej
zespo³u. Za kilka lat m³odzi tancerze zast¹piliby starszych
kolegów i reprezentowaliby nasz¹ szko³ê i gminê w czasie

Po czêœci artystycznej g³os zabra³ Wójt Gminy Dariusz
Kalkowski. W imieniu w³asnym oraz Przewodnicz¹cego Rady
Gminy pogratulowa³ uczniom wysokich wyników w nauce
oraz osi¹gniêæ, podkreœli³ wysoki poziom artystyczny i ¿yczy³
wszystkim cudownej, radosnej zabawy.
Po kilkunastu minutach halê sportow¹ wype³ni³a muzyka i
zaczê³a siê zabawa na sto dwa.
Na uczniów czeka³y przygotowane przez Radê Rodziców
niespodzianki: fotobudka, kawiarenka, a w niej wiele
s³odkoœci i przysmaków, inne pysznoœci a tak¿e prezenty od
Miko³aja.
Wszyscy bawili siê œwietnie, humory dopisywa³y, choinka
szkolna 2019 pozostanie na d³ugo w pamiêci ich
uczestników, którzy rozpoczynaj¹ w³aœnie ferie zimowe.
Aurelia Kurach

Œwi¹teczne dzia³ania
zuchów i harcerzy

wolontariuszy,

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to szczególny czas, w którym
staramy siê pamiêtaæ o osobach chorych, samotnych i
doœwiadczonych przez los. W ramach tych dzia³añ 17
grudnia wolontariusze, zuchy i harcerze wspólnie z

opiekunami, pani¹ Dyrektor Lidi¹ Malinowsk¹ i Wójtem
gminy Gozdowo panem Dariuszem Kalkowskim ju¿ po raz
trzeci odwiedzili podopiecznych PALIUM. M³odzie¿
obdarowa³a wszystkich chorych w³asnorêcznie wykonanymi
stroikami œwi¹tecznymi oraz wykona³a kilka kolêd z
towarzyszeniem zespo³u instrumentalnego dzia³aj¹cego w
naszej szkole. ¯yczenia œwi¹teczne z³o¿y³ wszystkim pan Wójt
Dariusz Kalkowski a harcerze podzielili siê przywiezionym
przez siebie z Zakopanego Betlejemskim Œwiat³em Pokoju.
Nastêpnego dnia goœcili w naszej szkole na tradycyjnej ju¿
Str. 12
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mi³oœæ. Dzielenie siê op³atkiem by³o dla wszystkich niezwykle
wzruszaj¹cym prze¿yciem a otrzymane z r¹k pana Wójta
paczki dostarczy³y obdarowanym wielu emocji. Zuchy i
harcerze tak¿e obdarowali zaproszonych w³asnorêcznie
przygotowanymi stroikami œwi¹tecznymi a po obiedzie
wszyscy mieli okazjê do wspólnego œpiewania kolêd oraz
wspomnieñ dotycz¹cych mijaj¹cego roku.
Cykl œwi¹tecznych spotkañ zakoñczy³y Jase³ka szkolne
przygotowane przez zuchy i harcerzy dla uczniów naszej
szko³y oraz gimnazjum.

Wigilii uczestnicy zajêæ organizowanych corocznie dla osób z
ró¿nymi niepe³nosprawnoœciami, bêd¹cymi mieszkañcami
naszej gminy oraz Wójt gminy Gozdowo pan Dariusz
Kalkowski, Kierownik referatu Oœwiaty pani Jolanta
Lewandowska oraz pracownice Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej. Gospodarzami spotkania by³y panie Dyrektor
Lidia Malinowska i Aurelia Kurach. Zuchy i harcerze
przygotowali Jase³ka, które wprowadzi³y wszystkich w
œwi¹teczny nastrój a Wójt gminy Gozdowo pan Dariusz
Kalkowski z³o¿y³ wszystkim dzieciom i ich opiekunom
¿yczenia œwi¹teczne, doceniaj¹c ich szczególny trud w
pokonywaniu codziennych trudnoœci i ogromn¹ wzajemn¹

Dzieñ Bezpiecznego Internetu

Dzieñ Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z
inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Pocz¹tkowo
obchodzony by³ tylko w Europie, ale ju¿ od lat DBI
przekroczy³ jej granice anga¿uj¹c pañstwa z ca³ego œwiata.
G³ównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie
dzia³añ na rzecz bezpiecznego dostêpu dzieci i m³odzie¿y
do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców,
nauczycieli i wychowawców z problematyk¹
bezpieczeñstwa online oraz promocjê pozytywnego
wykorzystywania internetu. Ide¹ DBI jest podkreœlanie
si³y wspó³dzia³ania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeñstwo,
zarówno na poziomie miêdzynarodowym, jak równie¿
lokalnym, ³¹cz¹c zaanga¿owanie wielu instytucji, ale
tak¿e rodziny, czyli najbli¿szego otoczenia dziecka.
Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest
Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które
tworz¹ pañstwowy instytut badawczy NASK oraz
Fundacja Dajemy Dzieciom Si³ê – realizatorzy unijnego
programu „£¹cz¹c Europê” (ang. Connecting Europe
Facility - CEF). G³ównym partnerem wydarzenia jest
Fundacja Orange. Partnerami DBI 2019 s¹ Facebook
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Iwona Giera

Polska oraz Google Polska. DBI 2019 jest pod has³em
„Dzieñ Bezpiecznego Internetu: Dzia³ajmy razem!”.
W tym roku szkolnym po raz pierwszy Szko³a Podstawowa
w Gozdowie aktywnie w³¹czy³a siê do obchodów DBI. W
naszej szkole od dawna realizowane s¹ zajêcia z uczniami i
spotkania dotycz¹ce problematyki bezpieczeñstwa dzieci w
Internecie, ale po raz pierwszy zg³osiliœmy chêæ uczestnictwa
w obchodach DBI. Koordynatorami zadañ zwi¹zanych z
realizacj¹ szkolnego Dnia Bezpiecznego Internetu byli
nauczyciele informatyki: Ma³gorzata Mrozowicz, Mariola
Kopka i Krzysztof Wojtas.
G³ównym celem programu by³o zapoznanie uczniów i
nauczycieli z mo¿liwoœciami i zagro¿eniami, jakie daje
Internet oraz przygotowanie uczniów do bezpiecznego
korzystania z sieci, uœwiadomienie dzieciom, nauczycielom,
rodzicom zagro¿eñ wynikaj¹cych z u¿ytkowania Internetu,
zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci,
wskazanie na koniecznoœæ stosowania zabezpieczeñ i
ograniczanie dostêpu do nieodpowiednich stron.
Zwróciliœmy uwagê na szacunek w sieci. Szacunek to
pojêcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treœci. To istotna
wartoœæ, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia,
zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich
prywatnoœci czy odmiennych pogl¹dów skutkuje
niepokoj¹cymi zjawiskami, które pojawiaj¹ siê w Internecie
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m.in. cyberprzemoc¹, hejtem, sekstingiem, ksenofobi¹.
W ramach DBI zorganizowaliœmy:
- zajêcia edukacyjne
- dystrybucjê materia³ów edukacyjnych dla rodziców
- konkurs – plakat dla uczniów klas IV-VI
- konkurs – prezentacja multimedialna dla uczniów
klas VII-VIII
- wystawê i gazetkê szkoln¹.
Na zajêciach komputerowych i lekcjach informatyki
przeprowadzono pogadanki oraz prelekcje dotycz¹ce
bezpieczeñstwa w Internecie. Uczniowie dowiedzieli siê, z
jakimi zagro¿eniami mog¹ spotkaæ siê w sieci, poznali
zasady, którymi nale¿y siê kierowaæ podczas surfowania w
Internecie, gdzie uzyskaæ pomoc w razie niebezpieczeñstwa,
poznali zasady kulturalnego zachowania w Internecie.
Rodzice podczas wywiadówki zostali powiadomieni o
udziale szko³y w obchodach DBI oraz otrzymali ulotkê,
zawieraj¹c¹ najwa¿niejsze informacje zwi¹zane z DBI,
bezpiecznymi stronami dla dzieci, netykiecie oraz
niebezpieczeñstwach czyhaj¹cych w Internecie.
Zorganizowaliœmy konkurs na najlepszy plakat „Bezpieczeñstwo w sieci”. Wyró¿nione plakaty zosta³y
zaprezentowane na gazetce szkolnej, z której rodzice i
uczniowie mogli uzyskaæ dodatkowe informacje na temat

Sukcesy sportowe uczniów
Podstawowej w Gozdowie

bezpieczeñstwa w sieci. Klasy VII-VIII wziê³y udzia³ w
powiatowym konkursie na prezentacjê multimedialn¹ pt.
„Zagro¿enia w sieci”, w którym Wikroria Zdunowska z kl. VIIb
zajê³a II miejsce.
Wszystkie dzia³ania podsumowano podczas apelu.
Uczniowie zaprezentowali podstawowe informacje
dotycz¹ce bezpieczeñstwa w sieci w przedstawieniu pt.
„Komputer – mój przyjaciel”. W trakcie apelu wyœwietlono
równie¿ nagrodzon¹ prezentacjê multimedialn¹, która zosta³a
przygotowana przez uczniów.
Po zakoñczeniu akcji wszystkie prace konkursowe zosta³y
wyeksponowane na wystawie szkolnej, a na stronie naszej
szko³y umieszczono informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa w
sieci oraz szkolnej inicjatywy DBI 2019.
M. Mrozowicz, M. Kopka, K. Wojtas

Szko³y

Jesteœmy dumni, ¿e nasz¹ szko³ê reprezentuj¹ zdolni i
zaanga¿owani m³odzi ludzie.
Br¹zowe medale zdoby³y uczennice Szko³y Podstawowej w
Gozdowie w Powiatowych Szachach Dziewcz¹t w Sierpcu w
dn. 13 lutego 2019 r.
Sk³ad dru¿yny: Kaczorowska Zofia kl. IVC, Bartnicka Izabela
kl. VC, Pomorska Agata kl. VIA
Du¿y sukces zdobywaj¹c Mistrzostwo Powiatu odnieœli
ch³opcy ze Szko³y Podstawowej w Gozdowie w dniu 22
lutego 2019 r. w Sierpcu. W grupie pokonali kolejno szko³y z
Zawidza, £ukomia i Szczutowa, nie trac¹c ¿adnej bramki. W
finale okazali siê lepsi od Szko³y Podstawowej nr 2 w Sierpcu
i Szko³y Podstawowej nr 3 w Sierpcu, zdobywaj¹c tym
samym z³ote medale. Dodatkowo najlepszym zawodnikiem
turnieju zosta³ wybrany uczeñ naszej szko³y Wiktor
G³uchowski.
Sk³ad dru¿yny: Cendlewski Micha³ kl. VC, Cyn Adrian kl. VC,
G³uchowski Wiktor kl. VC, Olkuski Wiktor kl. VC, Piusiñski
Damian kl. VC, Piusiñski Dominik kl. VC, Skumórski Oliwier

kl. VC, Kraska Kacper kl. VB, Krystek Adam kl. VB,
Sza³kowski Filip kl. VIA, Œwidurski Jakub kl. VIA.
Br¹zowe medale zdoby³y uczennice Szko³y Podstawowej w
Gozdowie w Powiatowym Turnieju Pi³ki No¿nej
rozgrywanym 26 lutego w Mochowie. W meczu o trzecie
miejsce pokonaliœmy kole¿anki ze Szko³y Podstawowej w
Goleszynie.
Sk³ad dru¿yny: Remplewicz Emilia kl. VB, Bartnicka Izabela
kl. VC, Feder Julita kl. VC, Mi³kowska Anna kl. VC,
Trzciñska Katarzyna kl. VC, Jakubkiewicz Oliwia kl. VIA,
Kotarska Klaudia kl. VIA, Pomorska Agata kl. VIA, Przybu³ek
Anna kl. VIA, Pytelewska Anna kl. VIA, Linowska Julia kl.
VIIA.
To oczywiœcie jeszcze nie koniec rywalizacji naszych
sportowców. Wszystkim zawodnikom ¿yczymy sukcesów i
wytrwa³oœci w kolejnych ciê¿kich treningach, a tak¿e
zmaganiach sportowych.
Piotr Lemanowicz
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Obóz sportowy - Z¹b 2019
W poprzednim roku uczniowie klasy sportowej po powrocie
z zêbu zgodnie stwierdzili, ¿e to by³ udany wyjazd i
zdecydowanie musz¹ powtórzyæ go za rok. W roku 2019
ponownie im siê to uda³o. W dniach 10-15.03.2019 r.
uczniowie klasy Vc odwiedzili jedn¹ z najwy¿ej po³o¿onych
miejscowoœci w Polsce – Z¹b. W Zêbie wychowa³ siê Mistrz
Œwiata, Mistrz Olimpijski i Zwyciêzca Turnieju Czterech
Skoczni w Skokach Narciarskich – Kamil Stoch. Uczestnicy
obozu codziennie pod okiem licencjonowanych instruktorów
szko³y narciarskiej uczyli siê i doskonalili sztukê jazdy na
nartach. Oprócz atrakcji na stokach narciarskich odwiedzili
Wielk¹ Krokiew, gdzie mogli podziwiaæ trening skoczków
narciarskich, przygotowuj¹cych siê do Pucharu
Kontynentalnego. Zwiedzanie Zakopanego, pobyt w
termach Chocho³owskich, niezapomniany kulig z
pochodniami na d³ugo pozostan¹ w pamiêci uczestników
obozu. Opiekê nad uczniami podczas wyjazdu do Zêbu
sprawowali Joanna Placek i Piotr Lemanowicz. Wyjazd by³

mo¿liwy dziêki zaanga¿owaniu pani Dyrektor Szko³y
Podstawowej w Gozdowie Lidii Malinowskiej i wsparciu
finansowemu Wójta Gminy Gozdowo Dariusza
Kalkowskiego, którym serdecznie dziêkujemy.
Piotr Lemanowicz

Dekanalny Konkurs Biblijny
7 marca br. w Szkole Podstawowej w Gozdowie odby³ siê
Dekanalny Konkurs Biblijny. Wziê³o w nim udzia³ 17
uczestników z dziewiêciu parafii. Tematem tegorocznych
zmagañ by³a Ewangelia wed³ug œw. £ukasza. Uczestnicy
pisali test. Najlepsz¹ uczestniczk¹ okaza³a siê Julita JóŸwiak
ze Szko³y Podstawowej w £êgu, II miejsce zajê³a Magdalena
Marzec ze Szko³y Podstawowej w Gozdowie, a III miejsce Adam Pracki reprezentuj¹cy Szko³ê Podstawow¹ w Bielsku.
Julita JóŸwiak i Magdalena Marzec bêd¹ reprezentowa³y
dekanat bielski w konkursie diecezjalnym.
Pani Dyrektor Lidia Malinowska i Ks. Dziekan Kazimierz
Dziadak pogratulowali wszystkim uczestnikom a najlepszym
wrêczono nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pami¹tkowe dyplomy.
W atmosferze wzajemnej ¿yczliwoœci uczestnicy wymienili siê
spostrze¿eniami i umawiali na nastêpny rok.

Wizyta pasterska ksiêdza
Miros³awa Milewskiego

Mariola Wasio³ek

biskupa

Odwiedziny biskupa, zwierzchnika Koœcio³a, to zawsze
wielkie prze¿ycie nie tylko dla parafii, ale równie¿ dla szkó³, w
których goœci.
Niezwykle wa¿nym wydarzeniem dla wszystkich placówek
oœwiatowych mieszcz¹cych siê na terenie Gozdowa, by³o
przybycie ksiêdza biskupa Miros³awa Milewskiego, który w
dniu 19.03.2019 wizytowa³ parafiê Gozdowo.
Po uroczystym powitaniu zacnego Goœcia, którego dokona³a

Pani Dyrektor Szko³y Podstawowej w Gozdowie Lidia
Malinowska, Ksiêdza Biskupa przywitali kwiatami
przedstawiciele rodziców, grona pedagogicznego, dzieci
szkolnych oraz uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Gozdowie.
Nastêpnie g³os zabra³ Proboszcz Parafii Gozdowo, ksi¹dz
kanonik Stanis³aw Opolski, który zda³ relacjê ze wspó³pracy
parafii za szko³ami oraz z przebiegu procesu katechizacji.
Darem serca dla naszego Pasterza by³a czêœæ artystyczna. Po
przedszkolakach, które zatañczy³y krakowiaka, miejsce na

S³owo Gozdowa Nr 1/2019 (76)

Str. 15

OŒWIATA
scenie zajê³o Ko³o Teatralne, którego cz³onkowie rekrutuj¹
siê z klasy Vb Szko³y Podstawowej w Gozdowie. Tematyka
monta¿u s³owno- muzycznego dotyczy³a ¿ycia i œmierci
p³ockich mêczenników. W tym roku przypada dwudziesta
rocznica beatyfikacji arcybiskupa Antoniego Juliana
Nowowiejskiego oraz
ksiêdza biskupa Leona
Wetmañskiego, której dokona³ œwiêty Jan Pawe³ II.
Uczniowie przybli¿yli uczestnikom postaci obu biskupów.
Wskazali na moment wyboru drogi ¿ycia, jak¹ by³o
kap³añstwo. Ogromne wzruszenie wywo³a³a scena, w której
mêczennicy stanêli w obronie Krzy¿a, co przyczyni³o siê do
tortur, a w efekcie do ich œmierci. Wyj¹tkowy nastrój tworzy³a
oprawa muzyczna, a zw³aszcza piosenki, które wykona³y
uczennice klasy VIIb i VIII, nale¿¹ce do Zespo³u Wokalnego.
Wszystkich uczestników po³¹czy³o wspólne odœpiewanie

„Barki” przez chór gimnazjalistek.
Po zakoñczonych prezentacjach g³os zabra³ Ksi¹dz Biskup
Miros³aw Milewski, który podziêkowa³ za chwile wzruszenia.
W przemówieniu, które skierowa³ do wszystkich zebranych,
podkreœli³, jak wa¿nym jest to, aby w ¿yciu wyzbyæ siê
egoizmu i staraæ siê postêpowaæ dla dobra innych.
Zakoñczenia uroczystoœci dokona³a Pani Dyrektor, która
serdecznie podziêkowa³a za przybycie goœciom uroczystoœci:
Ksiêdzu Biskupowi, ksiê¿om, Wójtowi Gminy Gozdowo Panu
Dariuszowi Kalkowskiemu oraz Proboszczowi Parafii
Gozdowo.
Wspólna, pami¹tkowa fotografia zakoñczy³a tê uroczystoœæ,
która zostanie w pamiêci wszystkich na wiele lat.
Anna D¹browska

SZKO£A PODSTAWOWA W LELICACH
Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar
Dyrektora Szko³y
W œrodê, 30 stycznia 2019r., w Szkole Podstawowej w
Lelicach odby³ siê Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar Dyrektora
Szko³y, w którym wziê³o udzia³ 5 klasowych reprezentacji.
Rozgrywki odbywa³y siê z podzia³em na dwie kategorie
wiekowe. Grupa „M³odsza” – uczniowie klas V, VI i VII Szko³y
Podstawowej oraz grupa „Starsza” – uczniowie Publicznego
Gimnazjum w Gozdowie, oddz. zam. w Lelicach. Celem tego
mi³ego spotkania by³o upowszechnianie i propagowanie
wœród m³odzie¿y siatkówki oraz zagospodarowanie czasu
wolnego w okresie ferii zimowych. Turniej rozpocz¹³ pan
dyrektor Krzysztof JóŸwiak ¿ycz¹c mi³ej i sportowej zabawy w
duchu fair-play. W czasie trwania meczy nie brakowa³o
zaciêtych pojedynków, ale wszystkie odbywa³y siê w
atmosferze zabawy i honorowej rywalizacji.

Tomasz, Krysiak Arkadiusz, Mirecki Kamil, Pawe³
Mañkowski.
Na koniec zosta³ rozegrany MECZ GWIAZD, w którym
najlepsi zawodnicy szko³y pokazali swoje umiejêtnoœci
siatkarskie. Pojedynek by³ zaciêty oraz pe³en
nieoczekiwanych zwrotów akcji podczas przyjêcia,
rozegrania, ataku czy bloku. Jednak tego dnia wynik nie by³
najwa¿niejszy – liczy³a siê przede wszystkim dobra zabawa.
Podczas rozgrywek zawodnicy mieli zapewnion¹ wodê i
s³odycze.
Bardzo dziêkujemy za udzia³ wszystkim zawodnikom. Nad
organizacj¹ i ca³oœci¹ czuwali nauczyciele wychowania
fizycznego: Kamil Witkowski oraz Joanna Kikolska.

Wyniki turnieju

(

Po zaciêtej walce w grupie „M³odszej” I miejsce i „Puchar
Dyrektora” zdoby³a dru¿yna klasy VII w sk³adzie:
Lemanowicz Wojciech, Oziêb³o Mateusz, Tomaszewski
Wiktor.
W grupie „Starszej” I miejsce i „Puchar Dyrektora”
wywalczy³a klasa III Gimnazjum w sk³adzie: Kaczmarczyk

Dzieñ Myœli Braterskiej
W dniu 15.02.2019 r. w naszej szkole odby³o siê 8 harcerskie
spotkanie pokoleñ z okazji Dnia Myœli Braterskiej. Na
pocz¹tku uroczystoœci upamiêtniliœmy minut¹ ciszy œmieræ
druhny Barbary Hêsiak instruktorki naszego hufca i Pana
Jana Olszewskiego- premiera RP i harcerza Szarych
Szeregów. Goœciliœmy ks. Proboszcza Franciszka Kucia,
Pana Przewodnicz¹cego Dariusza Œmigielskiego, Pana
Dyrektora Krzysztofa JóŸwiaka, Radê Pedagogiczn¹,
Rodziców, Zuchów i Harcerzy.
Str. 16

Kamil Witkowski

Podczas uroczystoœci zuchy i harcerze przybli¿yli postaæ
twórcy polskiego harcerstwa Andrzeja Ma³kowskiego z okazji
100 rocznicy jego œmierci. Zuchy i harcerze przedstawi³y
prezentacjê swojej ca³orocznej dzia³alnoœci i wyrazi³y
wdziêcznoœæ, obdarowuj¹c wszystkich harcerskimi
niezapominajkami. Uczestnicy dokonali pami¹tkowych
wpisów do kroniki harcerskiej. Uroczystoœæ umili³ œpiew
harcerki Aleksandry Lewandowskiej przy akompaniamencie
Pana Gabriela Sieradzkiego. Dziêkujemy Rodzicom za
wspania³y poczêstunek, wszystkich zapraszamy za rok.
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Konkurs historyczny „Rzeczpospolita
Polska w latach 1918-1923”
W sierpeckim Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. mjra Henryka
Sucharskiego odby³ siê konkurs, którego celem by³o
rozbudzenie zainteresowañ historycznych uczniów, a tak¿e
pog³êbienie i utrwalenie wiedzy historycznej dotycz¹cej
Polski w okresie miêdzywojennym. W konkursie wziê³o udzia³
38 uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych z terenu
powiatu sierpeckiego. Uczniowie udzielali odpowiedzi na
pytania testowe dotycz¹ce m.in. formowania siê pañstwa
polskiego po odzyskaniu niepodleg³oœci, pierwszych
wyborów prezydenckich czy wojny polsko-bolszewickiej. I
miejsce w kategorii szkó³ gimnazjalnych i podstawowych
zaj¹³ Maciej Kie³basa, uczeñ klasy VIII Szko³y Podstawowej
im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Lelicach.
Gratulujemy!

Stypendia Wójta Gminy Gozdowo i apel
upamiêtniaj¹cy ¯o³nierzy Wyklêtych
Dnia 1 marca 2019 w Szkole Podstawowej im. Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego w Lelicach odby³o siê wrêczenie
Stypendiów Wójta Gminy Gozdowo dla najlepszych
uczniów. W uroczystoœci udzia³ wziêli Wójt Gminy Gozdowo
p. Dariusz Kalkowski, Proboszcz Parafii Bonis³aw ks. kan.
Franciszek Kuæ, Kierownik Klubu Dzieciêcego – p. Monika
Spycha³a, Grono Pedagogiczne, rodzice uczniów, którzy
osi¹gnêli najwy¿sze wyniki oraz uczniowie szko³y w Lelicach.
W I semestrze roku 2018/2019 najwy¿sze œrednie ocen
uzyskali:
- Maciej Kie³basa - œrednia 5,14
- Jakub Lubiñski - œrednia 5,07
- Kinga Lewandowska - œrednia 5,07
Po wrêczeniu Stypendiów zaprezentowana zosta³a krótka
czêœæ artystyczna z okazji Narodowego Dnia ¯o³nierzy
Wyklêtych.
„Je¿eli zapomnê o nich, Ty Bo¿e na niebie, zapomnij o
mnie” - To s³owa Adama Mickiewicza z III czêœci „Dziadów”
przypominaj¹ce kolejne pokolenia, ¿e pamiêæ o walcz¹cych
o woln¹ i niepodleg³¹ Polskê nie mo¿e przemin¹æ.
1 marca po raz kolejny obchodzimy Narodowy Dzieñ
Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych. Upamiêtniamy wa¿nych,
którzy po 1944 roku nie godzili siê na to aby naszym krajem
rz¹dzi³a obca komunistyczna w³adza. Za t¹ cenê oddali ¿ycie.
W dniu 1 marca 2019 roku w naszej szkole odby³ siê apel
upamiêtniaj¹cy ¯o³nierzy Niez³omnych. By³a to forma
uzupe³nienia zajêæ w ramach lekcji historii.

Spotkanie rozpoczêliœmy od wprowadzenia sztandaru i
odœpiewaniu hymnu pañstwowego. Pan Dyrektor – Krzysztof
JóŸwiak w kilku s³owach przybli¿y³ nam tematykê Dnia
Pamiêci o ¯o³nierzach Niez³omnych. Nastêpnie w zadumê
wprowadzi³y nas utwory muzyczne, a szczególnie ballada o
Rotmistrzu Pileckim. Uzupe³nieniem apelu sta³y siê wiersze
ukazuj¹ce ogrom cierpieñ i wyrzeczeñ podjêtych przez
¯o³nierzy Wyklêtych.
W g³ówne role podczas spotkania wcielili siê uczniowie klasy
III- VIII, po raz kolejny udowadniaj¹c, ¿e nie jest im obojêtna
historia naszego kraju.
Uroczysty apel zakoñczono z³o¿eniem kwiatów i zapaleniem
zniczy przez zuchów i harcerzy w towarzystwie druhny Iwony
Bogdañskiej i ks. kan. Franciszka Kucia pod pomnikiem
¯o³nierzy Wyklêtych w Lelicach.
Dyrektor Szko³y Krzysztof JóŸwiak

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W LELICACH
Weso³e Nutki z Przedszkola
¯ywio³owoœæ, pasja, zaanga¿owanie - tak mo¿na okreœliæ
wystêpy ma³ych wokalistów, którzy we wtorek, 13 listopada,
stanêli na scenie sierpeckiego Centrum Kultury i Sztuki, aby
zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci wokalne oraz walczyæ o
nagrody w VI Konkursie Piosenki dla Przedszkolaków
„Weso³e Nutki z Przedszkola”. W Konkursie udzia³ wziê³y
przedszkolaki z placówek z Sierpca, Bie¿unia, Lutocina,
Gozdowa.
Jury mia³o niema³e trudnoœci z przyznaniem nagród, gdy¿
prezentowane wystêpy wokalne by³y na wysokim poziomie.
Po wys³uchaniu 16 prezentacji jury przyzna³o nagrody. W
kategorii 3-4-latków II miejsce piosenk¹ pt. "Serce pik, pik,
pik" wyœpiewa³ Jakub Nagiewicz z grupy "Pszczó³ki".
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Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
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Barwy Jesieni

Podczas tegorocznej XI gali rozdania nagród w Centrum
Kultury i Sztuki w Sierpcu nie zabrak³o i nas. Konkurs
plastyczny adresowany by³ do dzieci przedszkolnych z
Sierpca i okolic. Prace oceniano w dwóch kategoriach
wiekowych: 3-4-latków oraz 5-6-latków.
Konkurs cieszy siê du¿ym zainteresowaniem wœród
milusiñskich. Po dokonaniu kwalifikacji prac, jury
postanowi³o przyznaæ nagrody i wyró¿nienia. W kategorii 34-latków: I miejsce przypad³o Zuzannie K³osowskiej z grupy
"Pszczó³ki". Gratulujemy serdecznie i cieszymy siê z
pierwszych sukcesów.
Teatrzyk "Zuzia w krainie dobroci"
Czy warto byæ dobrym dla innych? Odpowiedzi na to pytanie
przedszkolaki mog³y znaleŸæ po obejrzanym teatrzyku pt:
„Zuzia w krainie dobroci”. G³ówna bohaterka Zuzia by³a
niegrzecznym dzieckiem, które œmia³o siê ze wszystkich i za
karê uros³y mu oœle uszy. Aby Zuzia znów by³a dziewczynk¹,
musia³a wyruszyæ w podró¿ do krainy dobroci.
Dziêki obejrzanemu przedstawieniu dzieci mog³y zrozumieæ,
jak wa¿na jest pomoc drugiej osobie, warto pomagaæ innym
w ka¿dej sytuacji.
Przedstawienie zainspirowa³o do rozmów z wychowawcami
na temat dobroci i pomagania. To wa¿na lekcja dla naszych
maluchów.

programie. Z wielk¹ powag¹ wskaza³y nam, gdzie najczêœciej
pope³niamy b³êdy. Przypomnia³y prawdê oczywist¹, ¿e
dziecko to tak¿e cz³owiek, tyle, ¿e ma³y. Kulminacyjnym
momentem by³o stwierdzenie, ¿e jako bezbronne istoty maj¹
prawo do ¿ycia bez wojen, w bezpiecznym, wolnym kraju. To
stwierdzenie nawi¹zuje do 100 rocznicy odzyskania
niepodleg³oœci przez Polskê. Na koniec ujrzeliœmy
Krakowiaka! Co innego mo¿e zatañczyæ weso³y, ma³y Polak?!
I tak jesteœmy ju¿ prawdziwymi przedszkolakami. By³o
piêknie…

Miko³aj
Co oznacza grudzieñ dla dzieci? Proste pytanie i jedna
odpowiedŸ: Miko³aj. Jak co roku napracowaliœmy siê, aby
godnie go przyj¹æ. Wszystkie grupy œlicznie udekorowa³y
swoje sale, wiêc mamy nadziejê, ¿e naszemu goœciowi by³o
mi³o. Blask choinek doda³ magii i poczuliœmy d³ugo
oczekiwany œwi¹teczny nastrój. Zaskoczyliœmy Miko³aja,
poniewa¿ przygotowaliœmy dla niego imieninowe prezenty.
Dzieci œpiewa³y, recytowa³y wierszyki, a nawet piêknie
zagra³y na instrumentach. Wreszcie i On otworzy³ swój

Nasze prawa – wa¿na sprawa!
20 listopada obchodziliœmy Ogólnopolski Dzieñ Praw
Dziecka. Wymieniona data sta³a siê dla nas inspiracj¹ i
pomys³em na tegoroczne Pasowanie na Przedszkolaka.
Warto uœwiadamiaæ dzieci, ¿e choæ ma³e, maj¹ swoje prawa,
których my, doroœli, mamy obowi¹zek przestrzegaæ. Tê myœl
w³aœnie przedstawi³y nasze starszaki w zaprezentowanym
Str. 18
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dobrze strze¿ony worek. I sta³o siê! Pierwsze grudniowe
prezenty trafi³y do swoich w³aœcicieli. Wtedy nie by³o ju¿
mowy o ¿adnych zajêciach. Jak to dobrze przedszkolakiem
byæ…

umila³y ¿ycie dzielnej babci. Punktem kulminacyjnym
programu by³ Freestyle "Leœny Trik" w wykonaniu
starszaków. Dzieci przepiêknie, w muzyczny sposób, ukaza³y
spotkanie Czerwonych Kapturków z wilkami, które
zakoñczy³o siê niespodziewanym przez nikogo "rock and
rollem". Jak to siê mówi, "Muzyka ³¹czy nas wszystkich". Co
bêdzie za rok?. Ju¿ wiemy. To ".........".
Dzieñ babci i dziadka

Najpiêkniejsza Kartka Bo¿onarodzeniowa z Dusz¹
Najpiêkniejsza Kartka Bo¿onarodzeniowa z Dusz¹ to
konkurs, którego organizatorem jest Ognisko Pracy
Pozaszkolnej w Sierpcu. To ju¿ czwarta edycja konkursu
miêdzypowiatowego. Jak co roku w³¹czyliœmy siê w to
œwi¹teczne dzie³o. Nasza twórczoœæ i tym razem zosta³a
zauwa¿ona i nagrodzona. Organizatorzy podkreœlili, i¿
corocznie kart jest coraz wiêcej, w tym roku ponad 900.
Autorem urokliwej karty by³ B³a¿ej Joniak. Istot¹ tego
konkursu jest kultywowanie tradycji œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia, a tak¿e uczestnictwo w przedsiêwziêciu o
charakterze charytatywnym. Pieni¹dze z aukcji
wyró¿nionych i nagrodzonych kart zostan¹ przekazane na
rehabilitacjê dwuletniego Filipka, chorego na dzieciêce
pora¿enie mózgowe. Cieszymy siê bardzo, ¿e mamy swój
udzia³ w niesieniu dobra.

W styczniu, w ka¿dej grupie odby³ siê wspania³y Dzieñ Babci i
Dziadka. W tym roku œwiêto to obchodziliœmy w piêciu
grupach przedszkolnych. Po krótkim powitaniu i z³o¿eniu
¿yczeñ dzieci zaprezentowa³y czêœæ artystyczn¹, recytowa³y
wiersze, œpiewa³y piosenki oraz prezentowa³y swój talent
taneczny. Niejedna babcia i dziadek uronili ³ezkê… Wróci³y
wspomnienia.
Na zakoñczenie Rada Rodziców przygotowa³a w ka¿dej z
grup s³odki poczêstunek dla naszych najdro¿szych goœci.

CHOINKA NOWOROCZNA 2019

„Bal Karnawa³owy”

"Powróæmy jak za dawnych lat w zaczarowanych Bajek
Œwiat" - to motto tegorocznego widowiska zimowego, które
odby³o siê 19.01.2019r. Staraliœmy siê, aby wybrana przez
nas bajka by³a nie tylko bliska dzieciom, ale przede wszystkim
odzwierciedla³a ich naturaln¹ ciekawoœæ œwiata. Có¿ mog³o
byæ zatem innego jeœli nie "Czerwony Kapturek"? Rezolutna
dziewczynka, sprytny wilk i bohaterski gajowy otoczeni
bajkow¹ sceneri¹ podbili serca widzów. Sympatyczne
zwierz¹tka, w których role wcieli³y siê nasze przedszkolaki
radoœnie tañczy³y do piêknej muzyki. Swoj¹ obecnoœci¹
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Karnawa³ to fantastyczny czas, nie tylko dla doros³ych, ale
równie¿ dla dzieci. W naszym przedszkolu równie¿ zosta³
zorganizowany Bal . Dla dzieci Bal Karnawa³owy to niezwyk³y
dzieñ, czêsto wyczekiwany przez tygodnie.
21 lutego 2019r. nasze Przedszkole zamieni³o siê w
magiczny, kolorowy œwiat. O 9.45 ca³a sala wype³ni³a siê
dzieæmi. Przebrane by³y w ró¿norodne, kolorowe stroje, a
czas umila³a œwietna muzyka. Dziewczynki przebrane w d³ugie
balowe suknie ksiê¿niczek, natomiast ch³opcy najczêœciej
wybierali strój Batmana, Spidermana, Pirata. Wspólna
zabawa przysporzy³a wiele radoœci naszym pociechom.
Dyrektor Przedszkola
Agnieszka Olszewska
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KLUB DZIECIÊCY "RADOSNA KRAINA" W GOZDOWIE
w nich – dla ka¿dego coœ dobrego! Oczekiwana ca³y rok
wizyta œw. Miko³aja minê³a w bardzo mi³ej atmosferze i
przynios³a naszym podopiecznym wiele radoœci. Dzieñ ten na
d³ugo pozostanie w pamiêci wszystkich maluchów, a
niektórzy z nich ju¿ od jutra nie bêd¹ mogli doczekaæ siê
kolejnej Jego wizyty.

Dzieñ pluszowego misia
25 listopada swoje œwiêto obchodzi najmilsza zabawka,
najlepszy przyjaciel dzieci i niezast¹piona przytulanka przy
zasypianiu – Pluszowy Miœ. Mimo coraz nowoczeœniejszych i
coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie
przemija, bo “czy to jutro, czy to dziœ, wszystkim jest
potrzebny Miœ!”
Od 2002r. na ca³ym œwiecie obchodzony jest Dzieñ
Pluszowego Misia, który przypada na 25 listopada. Œwiêto
ustanowiono dok³adnie w setn¹ rocznicê wydarzenia,
którego uczestnikami byli ma³y niedŸwiadek i ówczesny
prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosevelt. Otó¿ w
1902 roku prezydent wybra³ siê ze swoimi towarzyszami na
polowanie. Po kilku godzinach bezskutecznych ³owów, jeden
z towarzyszy prezydenta postrzeli³ ma³ego niedŸwiadka i
zaprowadzi³ go do Roosevelta. Jednak, gdy prezydent
zobaczy³ ma³e przestraszone zwierz¹tko, natychmiast kaza³ je
opatrzyæ i wypuœciæ. Wieœæ o tym szybko siê rozesz³a i
wywo³a³a ogromne poruszenie spo³eczeñstwa, a historia o
uwolnieniu niedŸwiadka zosta³a opowiedziana w gazecie.
Wizerunek ma³ego przestraszonego niedŸwiadka zobaczy³
pewien producent zabawek, który zaprojektowa³ ma³¹
pluszow¹ zabawkê misia, nazywaj¹c j¹ zdrobniale od imienia
prezydenta Teddy Bear. Od tamtej pory miœ jest jedn¹ z
najpopularniejszych zabawek wszystkich dzieci.
W klubiku œwiêto pluszowego misia by³o obchodzone 23
listopada. Tego dnia ka¿de dziecko przynios³o do klubiku
swojego najmilszego misia.
Nasz¹ uroczystoœæ zaczêliœmy od przywitania wszystkich
dzieci i ich misiów, nastêpnie bawiliœmy siê przy misiowych
przebojach.
Tego dnia by³o wiele atrakcji dla naszych podopiecznych.
Wspólnie przygotowaliœmy ciasto, z którego dzieci
wykrawa³y misie i po upieczeniu mogliœmy wspólnie
konsumowaæ nasze dzie³a. By³o piêknie i pysznie.

Czas pierniczków
10 grudnia dla dzieci w klubiku by³ bardzo pracowity, bowiem
tego dnia piek³y one pierniczki. Najpierw odpowiednio siê
przygotowa³y, dbaj¹c o czyste r¹czki. Pozna³y te¿ sk³adniki i
sposób wykonania ciasta, potrzebne przybory kuchenne, a
tak¿e zasady bezpieczeñstwa. Gdy wszystko by³o gotowe,
maluszki z ogromnym zapa³em i zaanga¿owaniem zabra³y siê
do pracy – wa³kowa³y ciasto, wykrawa³y ciasteczka.
Nastêpnie s³odkie ciasteczka piek³y siê w naszej kuchni. Po
klubiku zacz¹³ unosiæ siê wspania³y zapach pieczonych
pierniczków, który wprawi³ wszystkich w œwi¹teczny nastrój.
Gdy pierniczki by³y ju¿ gotowe, dzieci przyst¹pi³y do ich
dekorowania lukrowymi pisakami i barwnymi posypkami.
Zabawa by³a doskona³a, a pierniczki wysz³y przepiêkne.

Miko³ajki
Œwiêty Miko³aj lubi odwiedzaæ dzieci w ka¿dym miejscu na
ca³ym œwiecie. 6 grudnia z workiem pe³nym prezentów
przyjecha³ równie¿ do naszego klubiku. Ju¿ od rana dzieci
nads³uchiwa³y dŸwiêku dzwoneczków, które s³ychaæ by³o ju¿ z
daleka i œwiadczy³y o tym, ¿e do klubiku zbli¿a siê nikt inny,
jak Œwiêty Miko³aj we w³asnej osobie. Maluszki by³y bardzo
szczêœliwe, rozpromienione, a kiedy znalaz³y siê blisko œw.
Miko³aja – troszkê zawstydzone. Oprócz pe³nego prezentów
worka œw. Miko³aj przywióz³ ze sob¹ du¿o uœmiechu.
Rozmawia³ z dzieæmi, zachêca³ ich, aby by³y grzeczne,
s³ucha³y rodziców i cioæ w klubiku. Na zakoñczenie Œwiêty
Miko³aj wszystkim maluszkom osobiœcie wrêcza³ upominki, a

Wizyta pielêgniarki
Zapewne ka¿dy z nas podczas wizyty u lekarza spotka³ ju¿
pielêgniarkê. Wiemy, ¿e ubiera siê ona w bia³y fartuch, robi
zastrzyki, pomaga chorym dzieciom i doros³ym. My mieliœmy
okazjê lepiej poznaæ ten zawód podczas spotkania z pani¹,
która na co dzieñ pracuje jako pielêgniarka w Szkole
Podstawowej w Gozdowie. Pani pielêgniarka bardzo ciekawie
opowiedzia³a nam, na czym polega ta praca, jak jest trudna,
ale jednoczeœnie przynosi wiele radoœci. W czasie spotkania
dowiedzieliœmy siê tak¿e, w jaki sposób mo¿emy zapobiegaæ
infekcjom, np.: nale¿y zas³aniaæ usta w czasie kaszlu,
opatrywaæ miejsca skaleczone, dbaæ o higienê, w³aœciwie siê
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od¿ywiaæ. Powinniœmy du¿o czasu spêdzaæ na œwie¿ym
powietrzu. Pani pielêgniarka uczuli³a nas, by nie ufaæ
nieznajomym i nie przyjmowaæ od nich cukierków, kaza³a
pamiêtaæ o odpowiednim ubieraniu siê w okresie zimowym i
zabawach zawsze w towarzystwie osób doros³ych.
Pani pielêgniarka ¿yczy³a wszystkim dzieciaczkom
odpoczynku w okresie ferii i dobrej zabawy.

Choinka
Choinka noworoczna ju¿ na sta³e wpisa³a siê w kalendarz
imprez organizowanych w Klubie Dzieciêcym „Radosna
Kraina” w Gozdowie. Na choinkow¹ zabawê 18 stycznia
2019r. przybyli do nas rodzice wraz z pociechami,
zaproszeni goœcie: Wójt Gminy Gozdowo p. Dariusz
Kalkowski oraz Kierownik Referatu Oœwiaty p. Jolanta
Lewandowska.
Pogoda tego dnia od rana zwiastowa³a wiele niespodzianek,
a najwiêksz¹ by³o przybycie Miko³aja. Dzieci by³y
zachwycone, bardzo chêtnie odpowiada³y na pytania goœcia i
wspólnie œpiewa³y, a¿ nadesz³a najmilsza chwila, czyli
prezenty od Miko³aja. Ka¿de dziecko zosta³o obdarowane
wspania³¹ paczk¹ i obietnic¹ Miko³aja, ¿e za rok do nas
powróci. Ca³¹ imprezê prowadzili animatorzy z „Bawide³ka”,
którzy ju¿ kolejny raz odwiedzili nasz¹ placówkê. Bardzo
wiele radoœci dzieciom sprawi³a zabawa chust¹ animacyjn¹,
gdzie razem z rodzicami mogli tworzyæ wiaterek i ch³odziæ
gor¹c¹ atmosferê zabawy. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³
dmuchany zamek, który wzbudzi³ szczery zachwyt wszystkich
maluchów. Dzieci zaspokaja³y swoj¹ naturaln¹ potrzebê
ruchu zje¿d¿aj¹c i brykaj¹c na zamku, a jednoczeœnie æwiczy³y
cierpliwoœæ, oczekuj¹c na swoj¹ kolej w zabawie. Oczywiœcie
nad bezpieczeñstwem najm³odszych czuwali rodzice, panie
oraz animatorzy. Mi³ym dodatkiem do wspólnej zabawy by³
s³odki poczêstunek dla goœci. Wszyscy bawili siê weso³o.
Mimo zmêczenia uœmiech nie znika³ z twarzy.
By³ to dzieñ pe³en wra¿eñ i radoœci, który na d³ugo zostanie w
pamiêci.
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Dzieñ Babci i Dziadka
Mimo ¿e styczeñ jest miesi¹cem zimowym, pe³nym
ch³odnych dni, s¹ takie dwa dni, jedyne dwa dni, kiedy
ka¿demu robi siê cieplej na sercu, bo przecie¿ jest to œwiêto
kochanych Babæ i Dziadków. W naszym Klubiku uroczyste
spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka odby³o siê 31
stycznia. Licznie przybyli do naszej placówki goœcie zasiedli
przy przygotowanych dla nich sto³ach. Po krótkim
przemówieniu i przywitaniu, dzieci wrêczy³y ukochanym
Goœciom laurki przygotowane na tê uroczystoœæ wspólnie z
ciociami oraz drobne upominki.
W dalszej czêœci uroczystoœci niecodzienni goœcie zostali
zaproszeni do s³odkiego poczêstunku. Na zebranych czeka³a
jeszcze jedna niespodzianka – tañce i zabawa. Kochane
Babcie i Dziadkowie na chwilê znowu mogli poczuæ siê
dzieæmi i wraz ze swoimi wnuczêtami wspólnie tañczyli i
œpiewali.
To by³ naprawdê wyj¹tkowy dzieñ w Klubiku. Szczêœliwe,
uœmiechniête twarze naszych Goœci po raz kolejny ukaza³y
nam, jak wa¿ne s¹ takie spotkania i wspólne chwile z
wnukami.
Kochanym Babciom i Drogim Dziadkom ¿yczymy samych
piêknych chwil w ¿yciu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych
wnuków.
Mam nadziejê, ¿e wspólnie spêdzone chwile na d³ugo
pozostan¹ w pamiêci zarówno dzieci jak i Babæ i Dziadków.

Karnawa³
Karnawa³ to mi³a tradycja, czas przepe³niony muzyk¹ i
zabaw¹, gdzie wa¿nym elementem 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 28.02.2019r. w naszym Klubiku
odby³ siê Bal Karnawa³owy. Tego dnia ju¿ od rana dzieci by³y
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bardzo podekscytowane. Przebrane by³y za bohaterów
znanych bajek: wró¿ki, królewny, delikatne motylki,
policjanta, stra¿aka, a nawet smoka ...nie sposób zliczyæ i
wymieniæ tych wszystkich postaci. Dzieci mia³y mo¿liwoœæ
pozowania do zdjêcia grupowego oraz zdjêæ indywidualnych.
Maluchy œwietnie siê bawi³y, uczestnicz¹c wspólnie ze swoimi
ciociami w zabawach. Na sali podczas pl¹sów robi³o siê

kolorowo, wszyscy bawili siê weso³o, uœmiech nie znika³ z
twarzy mimo chwilowego zmêczenia. Przygotowany by³
równie¿ s³odki poczêstunek, dzieci zajada³y chruœciki i
ró¿yczki karnawa³owe. Wspomnienia z tego balu na d³ugo
pozostan¹ w naszej pamiêci.
Aneta Chmura
Kierownik Klubu Dzieciêcego w Gozdowie

KLUB DZIECIÊCY "KUBUSIOWY RAJ" W LELICACH
Dzieñ Pluszowego Misia
W dniach 22-23.11.2018 r. dzieci w Klubie Dzieciêcym
„Kubusiowy Raj” w Lelicach uczestniczy³y w obchodach
Œwiatowego Dnia Pluszowego Misia. W tych dniach ka¿de
dziecko przychodzi³o do Klubu ze swoim ma³ym lub du¿ym
przyjacielem Misiem. Maluchy zosta³y zaproszone do
wspólnej zabawy w misiowej krainie. Dla dzieci w tych dniach
przygotowano wiele atrakcji: æwiczenia gimnastyczne z
misiami, zabawy, konkursy, zabawa przy piosenkach.
Wykona³y prace plastyczno-techniczne. W przysz³ym roku na
pewno zaprosimy do Klubu wszystkie najukochañsze misie,
misiaczki, miœki, ma³e i du¿e, bia³e i br¹zowe i wspólne siê
bêdziemy uczyæ i bawiæ, bo „czy to jutro, czy to dziœ,
wszystkim jest potrzebny Miœ!”

dowód, jak du¿o ju¿ potrafi¹. By³y wiêc piosenki, wierszyki,
zabawy ruchowe. Po czêœci artystycznej, dzieci obieca³y:
zgodnie bawiæ siê w sali, przychodziæ ka¿dego dnia z
uœmiechem, s³uchaæ pañ i pomagaæ kolegom, byæ zuchem.
Nastêpnie pani kierownik Monika Spycha³a dokona³a
uroczystego pasowania ka¿dego dziecka na zucha.
Na pami¹tkê tego wa¿nego wydarzenia ka¿de dziecko
otrzyma³o dyplomik pasowania, oraz prezent. Nastêpnie
wszyscy udali siê na s³odki poczêstunek, który przygotowali
rodzice, za co jesteœmy im wdziêczni.
Zwieñczeniem tego spotkania by³y liczne prezenty, wrêczone
przez Wójta Gminy Gozdowo- Pana Dariusza Kalkowskiego,
na rzecz Klubu, za które bardzo dziêkujemy. Nad ca³¹
uroczystoœci¹ czuwa³y panie opiekunki: Lipczyñska Martyna,
Spycha³a Monika, Œmigielska Joanna, Lewicka Emila,
Szczepañska Katarzyna.
Miko³ajki
6 grudnia 2018 r. dobrotliwy Staruszek specjalnie przeby³
bardzo d³ug¹ drogê z Laponii do Lelic, aby odwiedziæ Klub
Dzieciêcy „Kubusiowy Raj” w Lelicach, i wrêczyæ dzieciom
prezenty. Dzieci bardzo chêtnie odpowiada³y na pytania
Miko³aja „Czy by³y grzeczne?”, „Czy s³ucha³y rodziców i pañ
w Klubie?”. Jeszcze chêtniej œpiewa³y piosenki, by umiliæ czas
Miko³ajowi. Byli równie¿ i tacy, którzy chêtnie przytulali siê do
Œwiêtego, dziêkuj¹c za upominek. Dzieci z ogromn¹ radoœci¹
zaprosi³y œw. Miko³aja za rok, obiecuj¹c, ¿e czekaj¹c na niego
bêd¹ bardzo grzeczne :)

Pasowanie Malucha na Zucha
Pasowanie Malucha na Zucha, które odby³o siê 29.11.2018
r., mia³o bardzo szczególny charakter. Program artystyczny
oraz zachwycaj¹ca dekoracja zosta³y przygotowane pod
k¹tem 100 rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci.
Tego dnia byli z nami goœcie, którzy wspieraj¹ nasz¹
placówkê, Wójt Gminy Gozdowo- Pan Dariusz Kalkowski,
Proboszcz Parafii Bonis³aw - ks. kan Franciszek Kuæ,
Kierownik Referatu Oœwiaty - Pani Jolanta Lewandowska,
Dyrektor Szko³y Podstawowej w Lelicach - Pan Krzysztof
JóŸwiak. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od powitania goœci i
przedstawienia krótkiej czêœci artystycznej, w której maluszki
zaprezentowa³y swoje umiejêtnoœci – daj¹c tym samym

Spotkanie op³atkowe z naszymi pociechami
Okres poprzedzaj¹cy Œwiêta Bo¿ego Narodzenia w Klubie, to
czas, w którym dzieci poznawa³y tradycje z nimi zwi¹zane,
przygotowywa³y siê do œwi¹tecznego spotkania z bliskimi.
Dzieci uczy³y siê kolêd, stroi³y choinki, przygotowywa³y karty
i inne ozdoby œwi¹teczne. 20 grudnia 2018r. w naszym klubie
odby³o siê spotkanie op³atkowe z najm³odszymi pociechami.
Ka¿dy otrzyma³ op³atek i rozpoczê³o siê sk³adanie ¿yczeñ. By³
to bardzo niezwyk³y moment, który zapamiêtamy na bardzo
d³ugo.
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podstawowych zasad higieny. Pani pielêgniarka
przygotowa³a równie¿ 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
ubieraæ siê stosownie do pogody, w³aœciwie siê od¿ywiaæ.

Spotkanie z Policjantem- Bezpieczne ferie 2019
Dnia 16.01.2019r. 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.
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. Dzieci z
du¿ym zainteresowaniem s³ucha³y rad i wskazówek
zaproszonego goœcia. By³o to bardzo ciekawe i pouczaj¹ce
spotkanie dotycz¹ce zasad bezpieczeñstwa, które na pewno
d³ugo pozostanie w pamiêci naszych dzieci!

Choinka
26 stycznia w Klubie Dzieciêcym "Kubusiowy Raj" w Lelicach
mia³a miejsce Choinka noworoczna. Tego dnia byli z nami
zaproszeni goœcie, którzy zawsze wspieraj¹ nasz¹ placówkê,
za co jesteœmy bardzo wdziêczni: Wójt Gminy Gozdowo- Pan
Dariusz Kalkowski, Ksi¹dz kan. Franciszek Kuæ, Kierownik
Referatu Oœwiaty- Pani Jolanta Lewandowska,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy - Pan Dariusz Œmiegielski,
Radni Gminy Gozdowo: Pani Agnieszka Mañkowska, Pan
S³awomir Szemborski, Pan Ryszard Tomaszewski, Pan
Heronim Tyburski, Dyrektor Szko³y Podstawowej im.
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Lelicach- Pan Krzysztof
JóŸwiak, Pan 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.: „Co siê sta³o z
jase³kami?”. Punktem kulminacyjnym by³ taniec
„Dziewczynek Miko³ajek”, ze specjaln¹ dedykacj¹ dla
Œwiêtego Miko³aja. Wystêpy dzieci nagrodzone zosta³y
gromkimi brawami publicznoœci.
Nastêpnie na dzieci i rodziców czeka³a niespodzianka - wizyta
Œwiêtego Miko³aja w towarzystwie Œnie¿ynki oraz zabawa z
animatorami z firmy „Bawide³ko”. Nie mog³o zabrakn¹æ
wspólnej zabawy, tañca, œpiewania, animacji z chust¹ Klanza.
Nastêpnie nadszed³ czas na wrêczenie prezentów od
Miko³aja, który wywo³a³ na twarzach dzieci ogromn¹ radoœæ.
Obieca³y, ¿e z cierpliwoœci¹ bêd¹ czeka³y na niego przez ca³y
rok.

Spotkanie z Pielêgniark¹
21 stycznia 2019r. dzieci goœci³y w Klubie Dzieciêcym w
Lelicach pani¹ pielêgniarkê. Spotkanie by³o interesuj¹ce i
bardzo pouczaj¹ce dla ma³ych s³uchaczy. Nasz goœæ w
ciekawy sposób przekaza³ informacje na temat
Bal karnawa³owy
28 stycznia w Klubie Dzieciêcym w Lelicach odby³ siê Bal
Karnawa³owy. Ju¿ od samego wejœcia mo¿na by³o wyczuæ
wyj¹tkow¹ atmosferê. Jedne dzieci wchodzi³y do sali ju¿ w
swoich kostiumach, inne nios³y je zapakowane w
reklamówki. Po œniadaniu, ju¿ wszyscy gotowi do zabawy,
rozpoczêli bal. Dzieci, przebrane w barwne i pomys³owe
stroje, bawi³y siê œwietnie. W trakcie zabawy mieliœmy
równie¿ okazjê do skosztowania tostów i innych przek¹sek.
Do domu dzieci wraca³y we wspania³ych humorach, dziel¹c
siê z rodzicami swoimi prze¿yciami. Wspomnienia z tego balu
na d³ugo pozostan¹ w naszej pamiêci.
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Walentynki
14 lutego 2019 roku by³ dla dzieci prawdziwym, czerwonym
dniem mi³oœci i przyjaŸni. Dzieci w trakcie zajêæ wykona³y
przepiêkne serca z masy solnej, które nastêpnie zabra³y, by
wrêczyæ ukochanym rodzicom. Nie zabrak³o oczywiœcie
sercowych kolorowanek, spontanicznych emocji oraz
pozytywnych uczuæ. Na koniec tego czerwonego dnia ka¿de
dziecko otrzyma³o walentynkê: pysznego lizaka. Dzieñ
Walentynkowy w Klubie z pewnoœci¹ mo¿na zaliczyæ do
udanych.

Dzieñ Babci i Dziadka
Dzieñ Babci i Dziadka, na sta³e zapisa³ siê w naszym
kalendarzu wa¿nych uroczystoœci w Klubie Dzieciêcym w
Lelicach. Tak wiêc i w tym roku 21 lutego, spotkaliœmy siê z
Babciami i Dziadkami, aby uczciæ ich œwiêto. Tego dnia byli z
nami zaproszeni goœcie, Wójt Gminy Gozdowo - Pan Dariusz
Kalkowski, Proboszcz Parafii - ks. kan. Franciszek Kuæ,
Dyrektor Szko³y Podstawowej w Lelicach - Pan Krzysztof
JóŸwiak.
Babcie i Dziadkowie s¹ w naszym ¿yciu szczególnymi
osobami. Bêd¹c dzieæmi, nie zawsze zdajemy sobie z tego

sprawê, ale gdy dorastamy, staje siê to dla nas coraz bardziej
oczywiste. Wspomnienia szczêœliwych i beztroskich chwil
spêdzonych z dziadkami powoduj¹, ¿e dzieciñstwo
postrzegamy jako wyj¹tkowy czas. Jesteœmy im wdziêczni za
wszystkie ciep³e s³owa i z przyjemnoœci¹ ich odwiedzamy w
doros³ym ¿yciu. W podziêkowaniu za mi³oœæ, jak¹ daj¹
Dziadkowie swoim Wnukom, Panie Opiekunki razem z
dzieæmi przygotowa³y tê piêkn¹ uroczystoœæ! Tak wiêc nie
mog³o zabrakn¹æ wierszy, tañca, piosenek, przepe³nionych
mi³oœci¹, dedykowanych dla Wszystkich Babæ i Dziadków.
Na koniec Wnuki obdarowa³y Babcie i Dziadków cudownymi
upominkami i wszyscy udali siê na s³odki poczêstunek, który
przygotowali rodzice, za co serdecznie dziêkujemy.
Jako kierownik kierujê ogromne podziêkowania dla
Pana Wójta Gminy Gozdowo, Pana Przewodnicz¹cego Rady
Gminy, Dyrektora Szko³y Podstawowej w Lelicach, So³tysa
Wsi Lelice, za ogromn¹ pomoc i ¿yczliwoœæ w przygotowaniu
uroczystoœci Dnia Babci i Dziadka w Klubie Dzieciêcym w
Lelicach.
Monika Spycha³a
Kierownik Klubu Dzieciêcego w Lelicach

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH INFORMUJE I PRZYPOMINA
DEMOGRAFIA
Wed³ug danych ze zbiorów meldunkowych w
naszej gminie na dzieñ 01.04.2019 r. zameldowanych na
pobyt sta³y i czasowy jest 5 983 mieszkañców.
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Zdarzenia w ewidencji ludnoœci w gminie Gozdowo
w I kwartale 2019 roku.
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UWAGA!
W dniach wolnych od pracy w sprawach dotycz¹cych aktu zgonu proszê kontaktowaæ siê z Kierownikiem Urzêdu Stanu
Cywilnego, p. Mari¹ El¿biet¹ Chyliñsk¹, zam. Gozdowo, ul. Osiedlowa 12, tel. 24 276 22 58.
W wyj¹tkowych sytuacjach istnieje mo¿liwoœæ za³atwienia sprawy z zakresu spraw obywatelskich w indywidualnie
uzgodnionym terminie, poza godzinami pracy Urzêdu Gminy w Gozdowie.
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Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkañców województwa mazowieckiego –
nowy projekt realizowany w gminie Gozdowo

W dniu 16 stycznia 2019 roku Wójt Gminy Pan Dariusz Kalkowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani
Bogumi³y Bogdañskiej podpisa³ umowê z Fundacj¹ Promocji Gmin Polskich w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje spo³eczeñstwa dzia³ania 3.1:
Dzia³ania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycz¹c¹ realizacji projektu grantowego pn.
„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkañców województwa mazowieckiego”
Umowa opiewa na kwotê 86 520,00 z³otych, co jest równoznaczne z ca³kowit¹ wartoœci¹ projektu, a wiêc stanowi
100 % kwoty wydatków kwalifikowanych.
W ramach Projektu bêdzie przeszkolonych 168 osób od 25 roku ¿ycia w tym przynajmniej 6 osób z orzeczeniem
niepe³nosprawnoœci i powy¿ej 65 roku ¿ycia.
Na potrzeby realizacji projektu zostanie zakupionych 12 komputerów, które po jego zakoñczeniu bêd¹ przekazane do
Szko³y Podstawowej w Gozdowie i Szko³y Podstawowej w Lelicach w iloœci stosownej do przeszkolonych osób w
danej szkole.
Okres realizacji projektu: od 1 lutego 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Uczestnicy projektu wezm¹ udzia³ w jednym z modu³ów szkoleniowych:
1. Rodzic w Internecie,
2. Kultura w sieci.
W ramach realizowanego projektu uczestnicy otrzymaj¹ materia³y szkoleniowe i promocyjne, jak równie¿ zostanie
zapewniony catering.
Szkolenia bêd¹ odbywa³y siê w weekendy. Ka¿dy uczestnik bêdzie zobowi¹zany do udzia³y w dwudniowym szkoleniu
po 8 godzin. Szkolenia bêd¹ odbywa³y siê w Szkole Podstawowej w Gozdowie oraz Szkole Podstawowej w Lelicach.
Dziêki przyst¹pieniu do projektu mieszkañcy gminy Gozdowo zdobêd¹ nowe umiejêtnoœci informacyjne,
komunikacyjne, rozwi¹zywania problemów czy te¿ korzystania z us³ug publicznych.
Nabór do projektu wœród mieszkañców gminy rozpocznie siê od 18 marca 2019 roku.
Regulamin rekrutacji jest zamieszczony na stronach internetowych:
- www.gozdowo.eu
- www.splelice.gozdowo.eu
- www.sp.gozdowo.eu
Zapraszamy wszystkich chêtnych mieszkañców naszej gminy do skorzystania
z oferty szkoleniowej.

Kole¿ance Pani Annie Bojanowskiej i ca³ej rodzinie
szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje
z powodu œmierci mê¿a
œp. Stanis³awa Bojanowskiego
sk³adaj¹
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie
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SPRAWY OBYWATELSKIE

Koledze Panu Tadeuszowi Korzeniewskiemu i najbli¿szym
szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje
z powodu œmierci
MATKI
sk³adaj¹
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu i GZGK

Ca³ej rodzinie i Najbli¿szym
szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje
z powodu œmierci
œp. Janiny Celiny Kucharskiej
emerytowanej pracownicy Urzêdu Gminy w Gozdowie
sk³adaj¹
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu

Kole¿ance Pani Agacie Królikowskiej i ca³ej rodzinie
szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje
z powodu œmierci mê¿a
œp. Wojciecha Bogdana Królikowskiego
sk³adaj¹
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu
Dyrekcja Szko³y Podstawowej w Gozdowie
z Rad¹ Pedagogiczn¹ i pracownikami

Pani Marii Kwirynie ¯órawskiej i ca³ej rodzinie
szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje
z powodu œmierci syna
œp. Jacka ¯órawskiego
sk³adaj¹
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu
Dyrekcja Szko³y Podstawowej w Gozdowie
z Rad¹ Pedagogiczn¹ i pracownikami
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GALERIA ROZMAITOŒCI

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. W tym numerze publikujemy wiersz
„100 lat Niepodleg³ej”Emilii D¹browskiej
– uczennicy kl. VIII Szko³y Podstawowej w
Gozdowie.
.

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
Reczewie.

Tyle lat
bez wolnoœci,
bez oddechu,
bez nadziei.
Tyle ³ez, cierpienia, walki,
przelanej krwi…
Poœwiêcenie tych, którzy odeszli,
da³o ¿yciodajny oddech tym,
którzy tworz¹ przysz³oœæ.
Sto lat wolnoœci!
Polska na mapach œwiata!
Tak d³ugo, a jednoczeœnie
tak krótko…
Tak du¿o, a zarazem
tak niewiele lat…
Nasza Ojczyzna, nasza Matka…
Bij¹ce serce, daj¹ce poczucie bezpieczeñstwa
i to¿samoœci,
pobudzaj¹ce do ¿ycia!
Wolnoœæ „dana” i „zadana”,
o któr¹ musimy dbaæ,
jak o najwiêkszy
Skarb!

50 dag sera mascarpone
1/2 szklanki cukru
6 jajek
2 opakowania pod³u¿nych biszkoptów
zaparzona kawa (bez fusów)
likier amaretto lub 1/3 szklanki wódki z olejkiem
migda³owym
kakao

TIRAMISU

Wykonanie:
- ¯ó³tka oddzielamy od bia³ek i ucieramy z cukrem na
puszyst¹ masê. Dodajemy partiami ser mascarpone i
krótko miksujemy. Bia³ka ubijamy na sztywn¹ pianê,
nastêpnie mieszamy z mas¹ serow¹.
- Kawê mieszamy z likierem amaretto lub wódk¹.
Namaczamy biszkopty i uk³adamy jeden obok
drugiego na dnie prostok¹tnej blachy (o wymiarach
37x25 cm). Wyk³adamy po³owê kremu.
- Uk³adamy drug¹ warstwê biszkoptów i przykrywamy
pozosta³ym kremem. Na wierzchu posypujemy kakao.
Ch³odzimy kilka godzin w lodówce.

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”.
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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 18 maja 2019 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 4 maja 2019 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 1 czerwca 2019 r. o godz. 7.00 na stawie w Gozdowie.
(dla wszystkich dzieci i m³odzie¿y do lat 16, zapisy od godz. 6.30).
Liczba miejsc ograniczona – maksimum 50 zawodników.

Wszystkich, którym bliskie sercu s¹ zdrowy tryb ¿ycia oraz propagowanie idei trzeŸwoœci
zapraszamy na
XXI MARATON TRZEWOŒCI,
który odbêdzie siê dnia 31 maja 2019 r. w Gozdowie.
Str. 28
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W przypadku wykrycia nieprawid³owoœci zwi¹zanych ze z³¹ segregacj¹ lub
niewywi¹zywania siê przez mieszkañców z obowi¹zku segregowania odpadów,
ODPADY MOG¥ ZOSTAÆ NIEODEBRANE

Krystyna

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

7:15 - 15:15

.

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 – 13:00
Œroda
8:00 – 11:00
11:00 – 13:00 szczepienia
Czwartek
10:25 – 12:00 szko³y
12.00 – 18:00
Pi¹tek
8:00 – 13:00
Wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów.
lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnêtrznych,
specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej
Poniedzia³ek
11:00 – 18:00
Wtorek
12:00 – 18:00
Œroda
12:00 – 18:00
Czwartek
8:00 – 12:00
Pi¹tek
12:00 – 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
13:00 – 16:00
Badanie USG w godzinach przyjêæ poradni „K”.
Laboratorium
Pobieranie krwi w Gozdowie - wtorek, œroda, czwartek 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. 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

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. 795 597 785
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 kom. 501 711 906

Wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów.
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Z b³yskiem flesza...

Pasowanie na zucha
w Klubie Dzieciêcym w Lelicach

Rodzinne spotkanie z bajk¹ w Lelicach

Klasa sportowa Vc Szko³y Podstawowej w Gozdowie
na obozie narciarskim w Zêbie

Turniej Wiedzy Po¿arniczej w Gozdowie

Dekanalny Konkurs Biblijny w Gozdowie

Wizyta Biskupa w Szkole Podstawowej w Gozdowie
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Z b³yskiem flesza...

Koncert Noworoczny

Stypendia Wójta Gminy Gozdowo

" S³owo Gozdowa" - biuletyn informacyjny Wójta i Rady Gminy Gozdowo,
Zespó³ redakcyjny w sk³adzie: Aurelia Kurach, Maria Pytelewska,
Mariola Kopka, Monika Gronczewska, Dariusz Kalkowski.
Zespó³ zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treœci publikowanych artyku³ów.
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