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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
·
JASE£KA W KUROWIE
·
KONCERT NOWOROCZNY
·
XV SESJA RADY GMINY GOZDOWO
·
ZEBRANIE ZARZ¥DU GMINNEGO ZOSP RP
·
ZEBRANIE ZARZ¥DU OSP GOZDOWO
·
NARADA SO£TYSÓW
·
WIZYTA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W GMINIE GOZDOWO
·
28. FINA£ WOŒP W GOZDOWIE
·
PRZEKAZANIE KLUCZA DO URZÊDU GMINY
·
WÓJT GMINY GOZDOWO Z ODWIEDZINAMI W LONDYNIE
·
SPOTKANIE KIEROWNIKÓW OŒRODKÓW POMOCY SPO£ECZNEJ Z
TERENU POWIATU SIERPECKIEGO
·
UCZNIOWIE KLASY SPORTOWEJ PODZIÊKOWALI ZA OBÓZ
·
WYCIECZKA DZIECI Z DZIÊGIELEWA DO P£OCKA
·
CHOINKA W GOLEJEWIE
·
ZAKOÑCZENIE II EDYCJI GMINNEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ PI£KI
NO¯NEJ GOZDOWO 2020
·
DZIEÑ KOBIET

WYWIADY I OPINIE
·
ROZMOWA Z PANEM DARIUSZEM KALKOWSKIM – WÓJTEM GMINY
GOZDOWO
·
ROZMOWA Z KSIÊCIEM JANEM ¯YLIÑSKIM – WNUKIEM W£AŒCICIELKI
NIEISTNIEJ¥CEGO DWORU W GOZDOWIE
OŒWIATA
·
WRÊCZENIE AKTU MIANOWANIA
·
GMINNY TURNIEJ WIEDZY PO¯ARNICZEJ
·
SZKO£A PODSTAWOWA W GOZDOWIE (Choinka szkolna, Razem na Œwiêta,
Ferie zimowe, Wielki sukces Gabrysi, Sukcesy sportowe uczniów, Listy
Pochwalne Naczelniczki ZHP, Wrêczenie Stypendiów Wójta Gminy Gozdowo)
·
SZKO£A PODSTAWOWA W LELICACH (Stypendia Wójta Gminy Gozdowo,
Paczka dla KRESÓW, Szkolne jase³ka i spotkanie op³atkowe, Choinka szkolna,
Dzieñ Myœli Braterskiej, „Dni Europejskie”)
·
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GOZDOWIE
·
KLUB DZIECIÊCY „RADOSNA KRAINA” W GOZDOWIE
·
KLUB DZIECIÊCY „KUBUSIOWY RAJ” W LELICACH
SPRAWY OBYWATELSKIE
OG£OSZENIA
GALERIA ROZMAITOŒCI
INFORMATOR

Z b³yskiem flesza...

Podziêkowania dla Pañstwa Kalkowskich - rodziców Wójta Gminy Gozdowo
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Dzieñ Myœli Braterskiej
w Szkole Podstawowej w Lelicach

Choinka szkolna
w Szkole Podstawowej w Lelicach

Miêdzyklubowy - Miêdzynarodowy Dzieñ
Kubusia Puchatka w Lelicach

Gminny Turniej Wiedzy Po¿arniczej w Gozdowie
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DZIA£ALNOŒÆ WÓJTA I RADY GMINY
W okresie sprawozdawczym, tj. od 22.11.2019 r. do
06.03.2020 r. odby³o siê 7 sesji Rady Gminy, na których
radni podjêli ogó³em 36 uchwa³.
Uchwa³y z dnia 26 listopada 2019 roku
§
Uchwa³a Nr XIV/96/19 w sprawie wyboru metody
ustalenia op³aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokoœci stawki tej op³aty.
Uchwa³y z dnia 30 grudnia 2019 roku
§
Uchwa³a nr XV/97/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 20192028.
§
Uchwa³a nr XV/98/2019 zmieniaj¹ca Uchwa³ê
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2019.
§
Uchwa³a nr XV/99/2019 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na
lata 2020-2028.
§
Uchwa³a nr XV/100/2019 bud¿etowa Gminy Gozdowo
na 2020 rok.
§
Uchwa³a nr XV/101/2019 w sprawie nadania Statutu
Gminnemu Zak³adowi Gospodarki Komunalnej w
Gozdowie.
§
Uchwa³a nr XV/102/2019 w sprawie ustanowienia roku
2020 dla Gminy Gozdowo rokiem Œwiêtego Jana Paw³a
II.
§
Uchwa³a nr XV/103/2019 w sprawie powo³ania Komisji
statutowej.
§
Uchwa³a nr XV/104/2019 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdzia³ania Narkomanii
dla Gminy Gozdowo na 2020 rok.
§
Uchwa³a nr XV/105/2019 w sprawie wyra¿enia zgody
na zawarcie porozumienia pomiêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego.
§
Uchwa³a nr XV/106/2019 w sprawie ustalenia stawek
op³at za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych
po³o¿onych w granicach administracyjnych Gminy
Gozdowo.
§
Uchwa³a nr XV/107/2019 w sprawie okreœlenia wzoru
deklaracji o wysokoœci op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi sk³adanej przez w³aœcicieli
nieruchomoœci zamieszka³ych.
§
Uchwa³a nr XV/108/2019 w sprawie okreœlenia
terminu, czêstotliwoœci i trybu uiszczania op³aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§
Uchwa³a nr XV/109/2019 zmieniaj¹ca uchwa³ê w
sprawie powo³ania Rady Spo³ecznej Samodzielnego
Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie.
§
Uchwa³a nr XV/110/2019 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 2020 roku.
§
Uchwa³a nr XV/111/2019 w sprawie zmiany w Uchwale
Nr XXXV/270/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20
kwietnia 2018 roku w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych
szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Gminê
Gozdowo.
§
Uchwa³a nr XV/112/2019 w sprawie okreœlenia œredniej
ceny jednostek paliwa w gminie Gozdowo na rok szkolny
2019/2020.
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§
Uchwa³a nr XV/113/2019 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gozdowo na
2020 rok.
§
Uchwa³a nr XV/114/2019 w sprawie zatwierdzenia
planów pracy sta³ych komisji Rady Gminy Gozdowo na
2020 rok.
§
Uchwa³a nr XV/115/2019 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
Sierpeckiego w 2020 roku.
Sesja nadzwyczajna w dniu 7 stycznia 2020 roku
Nie podejmowano uchwa³
Uchwa³y z dnia 15 stycznia 2020 roku
§
Uchwa³a nr XVII/116/20 w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy
Gozdowo po³o¿onej w miejscowoœci Gozdowo.
§
Uchwa³a nr XVII/117/20 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 20192028.
§
Uchwa³a nr XVII/118/20 zmieniaj¹ca Uchwa³ê
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2019.
Uchwa³y z dnia 22 stycznia 2020 roku
§
Uchwa³a Nr XVIII/119/20 w sprawie wyra¿enia zgody na
nabycie nieruchomoœci po³o¿onej w miejscowoœci
Kowalewo Skorupki.
§
Uchwa³a nr XVIII/120/20 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 20202028.
§
Uchwa³a nr XVIII/121/20 zmieniaj¹ca Uchwa³ê
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2020.
Uchwa³y z dnia 21 lutego 2020 roku
§
Uchwa³a Nr XX/122/20 w sprawie okreœlenia wzoru
deklaracji o wysokoœci op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi sk³adanej przez w³aœcicieli
nieruchomoœci zamieszka³ych.
§
Uchwa³a Nr XX/123/20 intencyjna w sprawie wyra¿enia
woli utworzenia Warsztatu Terapii Zajêciowej w
Ostrowach oraz wniesienia wk³adu w³asnego na
finansowanie kosztów utworzenia Warsztatu.
§
Uchwa³a Nr XX/124/20 w sprawie wyra¿enia zgody na
nieodp³atne udostêpnienie nieruchomoœci po³o¿onych w
miejscowoœci Lelice i Stradzewo, gm. Gozdowo.
§
Uchwa³a Nr XX/125/20 w sprawie wyra¿enia zgody na
wyznaczenie do sprzeda¿y nieruchomoœci stanowi¹cej
w³asnoœæ Gminy Gozdowo.
§
Uchwa³a Nr XX/126/20 w sprawie wyra¿enia zgody na
nabycie nieruchomoœci po³o¿onych w miejscowoœci
Gozdowo.
§
Uchwa³a Nr XX/127/20 w sprawie utworzenia
samorz¹dowej instytucji kultury pod nazw¹ Gminny
Oœrodek Kultury w Gozdowie i nadania jej Statutu.
§
Uchwa³a Nr XX/128/20 w sprawie rozpatrzenia skargi z
dnia 17 stycznia 2020 roku na Przewodnicz¹cego Rady
Gminy Gozdowo.
§
Uchwa³a Nr XX/129/20 w sprawie odmowy wygaszenia
mandatu radnego.
§
Uchwa³a Nr XX/130/20 w sprawie powo³ania Komisji
regulaminowej do opiniowania wniosków o przyznanie
tytu³u „Honorowy Obywatel Gminy Gozdowo” oraz
przyznanie odznaczenia pami¹tkowego „Zas³u¿ony dla
Gminy Gozdowo”.
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§
Uchwa³a Nr XX/131/20 w sprawie zarz¹dzenia
wyborów uzupe³niaj¹cych so³tysa w so³ectwie Kolczyn.
§
Uchwa³a Nr XX/132/20 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 20202028.
§
Uchwa³a Nr XX/133/20 zmieniaj¹ca Uchwa³ê
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2020.
Uchwa³y z dnia 6 marca 2020 roku
§
Uchwa³a Nr XXI/134/20 z dnia 6 marca 2020 r. w
sprawie przekazania do Wojewódzkiego S¹du
Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora
Rejonowego w Sierpcu wraz z odpowiedzi¹ na skargê.
Z dzia³alnoœci Wójta Gminy
W okresie sprawozdawczym, od 25.11.2019r. do
11.03.2020r., Wójt Gminy Gozdowo wyda³ 38
zarz¹dzeñ:
§
Zarz¹dzenie Nr 93 z 25.11.2019 w sprawie
przeprowadzenia w drodze spisu z natury inwentaryzacji i
weryfikacji stanu aktywów i pasywów Gminy Gozdowo
oraz jednostek organizacyjnych Gminy Gozdowo.
§
Zarz¹dzenie Nr 94 z 11.10.2019 zmieniaj¹ce Uchwa³ê
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2019.
§
Zarz¹dzenie Nr 95 z 27.11.2019 w sprawie powo³ania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegaj¹cych siê o
awans na stopieñ nauczyciela mianowanego.
§
Zarz¹dzenie Nr 96 z 02.12.2019 w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy w
Gozdowie.
§
Zarz¹dzenie Nr 97 z 02.12.2019 w sprawie ustalenia
Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzêdu
Gminy w Gozdowie.
§
Zarz¹dzenie Nr 99 z 16.12.2019 zmieniaj¹ce Uchwa³ê
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2019.
§
Zarz¹dzenie Nr 100 z 16.12.2019 w sprawie zmiany
cz³onków sta³ej Komisji Przetargowej powo³anej
Zarz¹dzeniem nr 73/2019 Wójta Gminy Gozdowo z dnia
10 wrzeœnia 2019 roku.
§
Zarz¹dzenie Nr 103 z 18.12.2019 w sprawie okreœlenia
maksymalnego miesiêcznego wynagrodzenia
kierowników jednostek organizacyjnych podleg³ych
Gminie Gozdowo.
§
Zarz¹dzenie Nr 105 z 31.12.2019 w sprawie
upowa¿nienia Sekretarza Gminy do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
w tym wydawania decyzji administracyjnych,
postanowieñ i zaœwiadczeñ w imieniu Wójta Gminy.
§
1/2020 z dnia 03.01.2020 w sprawie wyznaczenia do
oddania w najem lokalu u¿ytkowego stanowi¹cego
w³asnoœæ Gminy Gozdowo.
§
2/2020 z dnia 03.01.2020 w sprawie analizy wydatków
w 2019 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz
przyznania jednorazowego dodatku uzupe³niaj¹cego.
§
3/2020 z dnia 07.01.2020 w sprawie przyjêcia w najem
czêœci nieruchomoœci od Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Gozdowie.
§
4/2020 z dnia 07.01.2020 zmieniaj¹ce Zarz¹dzenie Nr
93/2019 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 25 listopada
2019 roku w sprawie przeprowadzenia w drodze spisu z
natury inwentaryzacji i weryfikacji stanu aktywów i
pasywów Gminy Gozdowo oraz jednostek
organizacyjnych Gminy Gozdowo.
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§
5/2020 z dnia 10.01.2020 w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy
Gozdowo po³o¿onej w miejscowoœci Gozdowo.
§
6/2020 z dnia 15.01.2020 w sprawie og³oszenia naboru
na wolne stanowisko urzêdnicze i ustalenia sk³adu komisji
rekrutacyjnej do prac zwi¹zanych z naborem na wolne
stanowisko urzêdnicze.
§
7/2020 z dnia 20.01.2020 w sprawie wyra¿enia zgody
na nabycie nieruchomoœci po³o¿onej w miejscowoœci
Kowalewo Podborne.
§
8/2020 z dnia 21.01.2020 w sprawie wprowadzenia
procedury okreœlaj¹cej sposób organizacji i zasady
wykonywania kontroli zarz¹dczej w Gminie Gozdowo i
jednostkach organizacyjnych Gminy Gozdowo oraz
zasady jej koordynacji, a tak¿e instrukcji zarz¹dzania
ryzykiem.
§
9/2020 z dnia 27.01.2020 w sprawie ustalenia
har monogramu oraz szczegó³owych ter minów
dokonywania czynnoœci w postêpowaniu rekrutacyjnym
w przedszkolach i oddzia³ach przedszkolnych w szko³ach
podstawowych oraz do klas pierwszych szkó³
podstawowych prowadzonych przez Gminê Gozdowo na
rok szkolny 2020/2021.
§
10/2020 z dnia 27.01.2020 w sprawie podania do
publicznej wiadomoœci kryteriów oraz liczby punktów
branych pod uwagê w postêpowaniu rekrutacyjnym oraz
postêpowaniu uzupe³niaj¹cym na rok szkolny
2020/2021 do przedszkoli, oddzia³ów przedszkolnych
oraz szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê
Gozdowo.
§
11/2020 z dnia 28.01.2020 w sprawie nieskorzystania z
prawa pierwokupu nieruchomoœci.
§
12/2020 z dnia 28.01.2020 w sprawie nieskorzystania z
prawa pierwokupu nieruchomoœci.
§
13/2020 z dnia 28.01.2020 w sprawie odwo³ania p.o.
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie.
§
14/2020 z dnia 29.01.2020 w sprawie ustalenia
har monogramu realizacji zadañ publicznych
realizowanych w ramach programu wspó³pracy Gminy
Gozdowo z organizacjami pozarz¹dowymi na 2020 rok.
§
15/2020 z dnia 13.02.2020 w sprawie wyra¿enia zgody
na wyznaczenie do sprzeda¿y nieruchomoœci stanowi¹cej
w³asnoœæ Gminy Gozdowo.
§
16/2020 z dnia 13.02.2020 w sprawie wyra¿enia zgody
na nabycie nieruchomoœci po³o¿onych w miejscowoœci
Gozdowo.
§
17/2020 z dnia 14.02.2020 w sprawie og³oszenia
naboru na wolne stanowisko urzêdnicze i ustalenia sk³adu
komisji rekrutacyjnej do prac zwi¹zanych z naborem na
wolne stanowisko urzêdnicze.
§
18/2020 z dnia 14.02.2020 w sprawie powo³ania sk³adu
osobowego komisji do oceny stanu technicznego œrodków
trwa³ych wchodz¹cych w sk³ad mienia komunalnego
Gminy Gozdowo.
§
20/2020 z dnia 20.02.2020 w sprawie og³oszenia
naboru na wolne stanowisko kierownicze gminnej
jednostki organizacyjnej w Gminie Gozdowo i ustalenia
sk³adu komisji rekrutacyjnej do prac zwi¹zanych z
naborem.
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DZIA£ALNOŒÆ WÓJTA I RADY GMINY / WYDARZENIA
§
21/2020 z dnia 21.02.2020 w sprawie zmiany cz³onków
sta³ej Komisji Przetargowej powo³anej Zarz¹dzeniem nr
73/2019 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 10 wrzeœnia
2019 roku.
§
22/2020 z dnia 24.02.2020 zmieniaj¹ce Uchwa³ê
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2020.
§
23/2020 z dnia 24.02.2020 w sprawie powo³ania
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie.
§
24/2020 z dnia 24.02.2020 w sprawie ustalenia
szczegó³owych zasad obiegu dokumentów zwi¹zanych z
delegacjami s³u¿bowymi w urzêdzie gminy.
§
Zarz¹dzenie nr 25 z 20.02.2020 w sprawie zarz¹dzenia
wyborów uzupe³niaj¹cych w so³ectwie Kolczyn.

§
Zarz¹dzenie nr 26 z 28.02.2020 w sprawie powo³ania
Zastêpcy Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego w
Gozdowie.
§
Zarz¹dzenie nr 27 z 06.03.2020 w sprawie okreœlenia
ogólnych zasad organizacji do¿ywiania w sto³ówkach
zorganizowanych w szko³ach, dla których organem
prowadz¹cym jest Gmina Gozdowo.
§
Zarz¹dzenie nr 28 z 10.03.2020 w sprawie og³oszenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego
Przedszkola w Gozdowie.
§
Zarz¹dzenie nr 29 z 11.03.2020r. w sprawie
zawieszenia œwiadczenia opieki w klubach dzieciêcych
prowadzonych przez Gminê Gozdowo.
Monika Gronczewska, Marta Kêsicka

JASE£KA W KUROWIE
W Œwiêto Trzech Króli w Koœciele pw. œw. Aposto³ów
Piotra i Paw³a w Kurowie parafianie po mszy œwiêtej
zaprezentowali jase³ka, które by³y lekcj¹
wzajemnego zbli¿enia, mi³oœci, zadumy i refleksji.
W specjalnie przygotowanych strojach oraz piêknej
scenografii aktorzy przedstawili sceny narodzin Chrystusa.
W ¿adnych jase³kach nie mo¿e zabrakn¹æ podstawowych
postaci. Oprócz Maryi, Józefa i Jezusa, wyst¹pili trzej
królowie, anio³y, diabe³, pastuszkowie i Herod, który w
wêdrówce œwiêtej rodziny do Betlejem odegra³ istotna rolê.
Nieod³¹czn¹ czêœci¹ jase³ek by³y oczywiœcie kolêdy i
pastora³ki œpiewane zarówno przez aktorów, jak i wszystkich
uczestników przedstawienia.
Jase³ka mia³y charakter tradycyjny oraz piêkne
przes³anie na nadchodz¹cy czas. Aktorzy mówili o dobroci,
¿yczliwoœci w stosunku do drugiej osoby. Namawiali widzów,

by dzieliæ siê miêdzy sob¹ tym, co mamy najpiêkniejsze w
sobie.
Wykonawcy swym profesjonalnym wystêpem podbili
serca publicznoœci. Nale¿y podkreœliæ, ¿e pomys³odawc¹
jase³ek by³ ksi¹dz proboszcz Waldemar Dziewulski, a
parafianie szybko podchwycili ideê i wcielili j¹ w ¿ycie. Sami
opracowali scenariusz, choreografiê i przygotowali stroje.
Jednym z widzów by³ Wójt gminy Gozdowo Dariusz
Kalkowski, który po wystêpie pogratulowa³ aktorom i
pomys³odawcy wspania³ego przedsiêwziêcia, podziêkowa³ za
zaanga¿owanie i ¿yczy³ kolejnych tak udanych przedstawieñ.
Z podziwem zauwa¿y³, ¿e w parafianach z Kurowa drzemi¹
prawdziwe talenty aktorskie i wokalne.
Artyœci z Kurowa tak zachwycili swoim wystêpem, ¿e zostali
zaproszeni do przedstawienia jase³ek w Katedrze w P³ocku
oraz w Urzêdzie Gminy podczas narady so³tysów.
Maria Pytelewska

KONCERT NOWOROCZNY
Koncert Noworoczny od wielu lat odbywa siê w
œwiêto Trzech Króli w Gozdowie. W tym roku równie¿
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP i zespo³y taneczne
zaprezentowa³y swoje umiejêtnoœci. Tym razem
motywem przewodnim by³y kolêdy.
Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski gor¹co powita³
przyby³ych na koncert. Wœród goœci byli m.in. pose³
Waldemar Olejniczak, starosta sierpecki Mariusz Turalski,
wicestarosta Jaros³aw Ocicki, radni powiatowi, radni gminni
na czele z przewodnicz¹cym Dariuszem Œmigielskim, ksiê¿a,
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WYDARZENIA
Koncert poprowadzili ¯aneta Wiœniewska i Piotr Nagiewicz, a
rozpocz¹³ siê on od "Barki", któr¹ przy akompaniamencie
Orkiestry wykona³ ks. kan. Franciszek Kuæ.
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP Gozdowo pod batut¹
kapelmistrza Edwarda Wielgóckiego jak zawsze zachwyca³a.
W tym roku grano kolêdy i pastora³ki, od tych najstarszych
"Gdy siê Chrystus rodzi", "Gore gwiazda Jezusowi", "Triumfy
Króla Niebieskiego" po wspó³czesne "Dzieñ jeden w roku" czy
"Kolêda Maryi". Orkiestrê wspomagali soliœci Agnieszka
Olszewska, Katarzyna Kalinowska, Daria Popis, Tomasz
Goszczyñski.

stra¿acy, nauczyciele, mieszkañcy gminy. Wójt dokona³
krótkiego podsumowania 2019 roku i przedstawi³ plany, co
bêdzie siê dzia³o w roku bie¿¹cym, który uchwa³¹ Rady
Gminy zosta³ og³oszony Rokiem Œwiêtego Jana Paw³a II.
Podczas spotkania zosta³o podpisane porozumienie
pomiêdzy Gmin¹ Gozdowo a Powiatem Sierpeckim,
dotycz¹ce modernizacji drogi powiatowej GozdowoBonis³aw.

Zaprezentowali siê równie¿: Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi
Gozdowskiej, Dzieciêcy Zespó³ Pieœni i Tañca Lelice, Grupa
Taneczna ze Szko³y Podstawowej w Gozdowie, dzieci z
Publicznego Przedszkola w Gozdowie.
Podziêkowano wszystkim, którzy zaanga¿owali siê w
przygotowanie koncertu. By³y te¿ najlepsze ¿yczenia na
rozpoczynaj¹cy siê rok. Trzymaj¹c siê za rêce œpiewano
"Przeka¿my sobie znak pokoju".
Po koncercie odby³ siê pokaz fajerwerków, który rozœwietli³
wieczorne niebo. A na poczêstunek zaprosi³y panie z KGW z
Gozdowa.
Maria Pytelewska

XV SESJA RADY GMINY GOZDOWO
W poniedzia³ek, 30 grudnia br., odby³a siê XV Sesja
Rady Gminy Gozdowo. W sesji uczestniczyli ksiê¿a z
parafii z terenu gminy Gozdowo, pose³ na Sejm RP
Waldemar Olejniczak, radni, so³tysi, kierownicy
jednostek administracyjnych Urzêdu, mieszkañcy i
goœcie.

Podczas sesji Dariusz Kalkowski Wójt Gminy Gozdowo oraz
Dariusz Œmigielski Przewodnicz¹cy Rady Gminy
podziêkowali pani Bogumile Bogdañskiej, która pe³ni³a
funkcjê skarbnika Gminy Gozdowo w latach 1996-2019 za
Str. 6

wieloletni¹ owocn¹ wspó³pracê. Podziêkowania otrzyma³
równie¿ pan Wies³aw Szczechowicz, który pe³ni³ obowi¹zki
Kierownika Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w
Gozdowie w 2019 roku. Gratulacje i podziêkowania otrzyma³
pan Ryszard Tomaszewski, który zosta³ laureatem konkursu
„XV Mleczne Mistrzostwa Polski” podczas XXVIII Targów
Mleczarskich MLEKO-EXPO 2019 za najwiêksze dostawy
mleka w skali kraju spoœród 42 gospodarstw zg³oszonych do
konkursu.
Wszystkim trzem osobom dziêkujemy za rzeteln¹ pracê na
rzecz rozwoju naszej lokalnej Wspólnoty, poniewa¿ to tworzy
si³ê naszego regionu.
W 2019 roku jubileusz 25-lecia pracy zawodowej na terenie
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gminy Gozdowo obchodzi³ pan Dariusz Kalkowski, Wójt
Gminy Gozdowo. Z tej okazji pani Zofia Miller
wiceprzewodnicz¹ca Rady Gminy i pan Dariusz Œmigielski
Przewodnicz¹cy Rady Gminy z³o¿yli na rêce pana Wójta
podziêkowania za dba³oœæ o ca³¹ nasz¹ lokaln¹ spo³ecznoœæ.
Pan Waldemar Olejniczak pose³ na Sejm RP pogratulowa³
panu Wójtowi wspania³ego jubileuszu. Podkreœli³, ¿e z
radoœci¹ obserwuje dynamikê rozwoju gminy Gozdowo,
która mo¿e byæ wzorem dla innych, co jest efektem pracy i
wielkiego zaanga¿owania pana Wójta Dariusza
Kalkowskiego oraz wspó³pracowników. ¯yczy³ zadowolenia i
satysfakcji z wykonywanej pracy.
Do podziêkowañ i gratulacji do³¹czyli siê równie¿ ksiê¿a z
terenu naszej gminy: ks. kan. Stanis³aw Opolski proboszcz
parafii Gozdowo, ks. Waldemar Dziewulski proboszcz parafii
Kurowo, ks. Piotr G¹tarek proboszcz parafii Bonis³aw i ks.

Franciszek Kuæ, ¿ycz¹c jednoczeœnie b³ogos³awieñstwa
bo¿ego na kolejne lata dzia³ania dla dobra mieszkañców
gminy Gozdowo.
Pana Wójta w tym wyj¹tkowym dniu odwiedzili wyj¹tkowi
goœcie – jego rodzice. Przewodnicz¹cy Rady Gminy z³o¿y³ na
rêce mamy pana Wójta kwiaty i podziêkowa³ za trud
wychowania, dziêki któremu mo¿emy dziœ obcowaæ i
wspó³pracowaæ z tak wspania³ym cz³owiekiem, który ju¿ od
25 lat zmaga siê z systemem po to, aby mieszkañcom ¿y³o siê
lepiej, a krzywda ludzka i potrzeby tych najmniejszych nie s¹
mu obce. ¯yczy³ du¿o zdrowia zarówno rodzicom jak i
Wójtowi, a tak¿e si³y oraz wytrwa³oœci na kolejne lata pracy
zawodowej.
Maria Pytelewska

ZEBRANIE ZARZ¥DU
GMINNEGO ZOSP
W sobotê, 4 stycznia br., w budynku œwietlicy wiejskiej w
Bronoszewicach odby³o siê zebranie Gminnego Zarz¹du
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z terenu gminy
Gozdowo.

ZEBRANIE ZARZ¥DU OSP
GOZDOWO
W sobotê, 4 stycznia br., w budynku remizy OSP odby³o siê
zebranie Zarz¹du OSP Gozdowo. Podczas spotkania Dariusz
Kalkowski Wójt Gminy Gozdowo i Dariusz Œmigielski
Przewodnicz¹cy Rady Gminy przekazali na rêce S³awomira
Zarembskiego Prezesa OSP Gozdowo pi³ê spalinow¹
teleskopow¹.

NARADA SO£TYSÓW
W dniu 10 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej Urzêdu
Gminy w Gozdowie odby³a siê narada Wójta Gminy
Gozdowo z so³tysami. Porz¹dek narady obejmowa³
omówienie zasad korzystania z œwietlic wiejskich i budynków

OSP, plany inwestycyjne na rok 2020 i kolejne lata,
przedstawienie informacji na temat funduszu so³eckiego
zrealizowanego w 2019 roku oraz plany na 2021 rok,
organizacjê transportu i komunikacji gminnej, gospodarkê
odpadami, a w sprawach ró¿nych so³tysi mogli zg³aszaæ
wnioski i proœby od mieszkañców poszczególnych so³ectw. W
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po³owie narady do sali wkroczy³a grupa kolêdników, która
zaprezentowa³a piêkny program artystyczny pod
przewodnictwem Proboszcza Parafii Kurowo ks. Waldemara
Dziewulskiego. Dyrektor Szko³y Podstawowej z Gozdowa p.
Lidia Malinowska oraz Dyrektor Szko³y Podstawowej z Lelic

p. Krzysztof JóŸwiak przekazali na rêce so³tysów so³ectwa
Gozdowa p. Anny Pi³at oraz Lelice p. Stanis³aw
Œmigielskiego kwiaty, bêd¹ce wyrazem podziêkowania za
przekazane œrodki so³eckie na wsparcie szkó³.
Marta Kêsicka

WIZYTA WOJEWODY
MAZOWIECKIEGO
W GMINIE GOZDOWO
W pi¹tek, 10 stycznia br., gminê Gozdowo odwiedzi³
I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester D¹browski.
Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski zaprosi³
Wicewojewodê Mazowieckiego Sylwestra D¹browskiego w
rejon Ostrów na terenie gminy Gozdowo. W wydarzeniu
uczestniczyli równie¿ Marlena Mazurska Kierownik
Delegatury
Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w
P³ocku, Mariusz Turalski Starosta Sierpecki i Jaros³aw Ocicki
Wicestarosta Sierpecki.
Celem wizyty by³y oglêdziny budynku po by³ej Szkole w
Ostrowach wraz z terenem przyleg³ym, gdzie z inicjatywy

Wójta Gminy Gozdowo planowane jest uruchomienie
Oœrodka dla Osób z Niepe³nosprawnoœci¹. Wicewojewoda
obieca³ pomoc w realizacji tej wa¿nej dla ca³ego powiatu
inwestycji.
Nastêpnie ks. proboszcz Waldemar Dziewulski zaprosi³
zgromadzonych do Koœcio³a pw. œw. Aposto³ów Piotra i
Paw³a w Kurowie, w którym w ostatnich latach odbywa³y siê
prace konserwatorskie. W 2018r. realizowany by³ remont
dachu, w 2019r. przeprowadzono I etap konserwacji
dekoracji malarskich i renowacje wypraw tynkarskich
wnêtrza Koœcio³a. Teren wokó³ Koœcio³a zosta³
zagospodarowany zieleni¹, a w pobli¿u powsta³a œcie¿ka
edukacyjno-przyrodnicza.
Parafianie z Kurowa na pami¹tkê wizyty podarowali
Wojewodzie obraz.
Maria Pytelewska

28. FINA£ WOŒP W GOZDOWIE
W niedzielê, 12 stycznia br., w hali sportowej Szko³y
Podstawowej w Gozdowie po raz pierwszy
zorganizowany zosta³ fina³ Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy.
„Wiatr w ¿agle” - pod takim w³aœnie has³em odby³ siê
tegoroczny fina³. Pieni¹dze zbierane by³y na zakup sprzêtu i
zapewnienie najwy¿szych standardów diagnostycznych i
leczniczych w dzieciêcej medycynie zabiegowej. W wiêkszych
miejscowoœciach na terenie gminy pojawili siê wolontariusze

z puszkami w d³oniach. Rozdawali czerwone serduszka
wszystkim tym, którzy wrzucili choæ jeden przys³owiowy
grosik.
Dla mieszkañców gminy Gozdowo 28 fina³ WOŒP w roku
2020 to niezwyk³e wydarzenie, bowiem po raz pierwszy w
naszej „ma³ej ojczyŸnie” w³¹czyliœmy siê czynnie w tê zbiórkê.
Inicjatorami tegorocznego fina³u w naszej gminie byli stra¿acy
OSP w Lelicach: p. S³awomir Szemborski oraz
Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Gozdowie p. D. Œmigielski i
Wójt p. Dariusz Kalkowski, którzy nawi¹zali wspó³pracê z
OSP Zawidz pod przewodnictwem p. Kamila Ró¿añskiego Str. 8
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losy loterii fantowej, posmakowaæ pysznej grochówki, pajdy
chleba, ciast, pierników i innych s³odkoœci przygotowanych
przez Ko³a Gospodyñ, rodziców szkó³ i przedszkola oraz
wolontariuszy.
Oczywiœcie odby³y siê równie¿ licytacje. Do najciekawszych
nale¿a³y: urzêdowanie w gabinecie p. Wójta przez 1 dzieñ,
przeja¿d¿ka samochodem stra¿ackim, wylicytowanie
maskotki p .Wójta, ró¿nego sprzêtu elektronicznego,
koszulek, p³yt, voucherów, zdjêæ plakatów.
Wszystkie licytacje, loterie i smakowitoœci s³u¿y³y jednemu
celowi – zbiórce jak najwiêkszej kwoty pieniê¿nej dla WOŒP.
Wystrój hali, przygotowana kawiarenka i ró¿norodne pokazy,
a przede wszystkim szlachetny cel sprawi³y, i¿ wielu
mieszkañców i goœci chêtnie uczestniczy³o w tej wyj¹tkowej
imprezie.
Radnego Powiatu Sierpeckiego. Odzew na przeprowadzenie
akcji by³ bardzo szybki. Do inicjatorów do³¹czy³y Szko³y
Podstawowe, Przedszkole, Kluby Dzieciêce, inne jednostki
OSP, Ko³a Gospodyñ Wiejskich, przedsiêbiorcy,
stowarzyszenia funkcjonuj¹ce na terenie gminy Gozdowo.
W okamgnieniu pojawili siê sponsorzy, którzy przekazali
wiele cennych rzeczy na licytacje i loterie fantow¹.
Dziêki wielu ludziom dobrego serca dosz³o po raz pierwszy do
tego niezwyk³ego wydarzenia w hali sportowej S.P. w
Gozdowie i 12 stycznia zagra³a Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej
Pomocy.
Oprawê muzyczn¹ ca³ej uroczystoœci tworzy³a Orkiestra OSP
w Gozdowie oraz zespó³ muzyczny Motif.
Na pocz¹tku fina³u g³os zabra³ Wójt Gminy Gozdowo p.
Dariusz Kalkowski witaj¹c wszystkich serdecznie i dedykuj¹c
s³owa wiersza:
Wielkie podziêkowania dla sponsorów przekaza³a
p. Dyrektor Lidia Malinowska - pe³ni¹ca rolê gospodarza
imprezy. Wœród darczyñców znaleŸli siê: Wójt Gminy
Gozdowo, M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP Gozdowo, OSP
Lelice, OSP Gozdowo, zespó³ muzyczny Motif, pracownicy
GOPS, Trans-Bruk Dariusz Lemanowicz, Piotr Lewandowski
– rzeŸbiarz, serwis elektroniki Mat-Serwis, Radio 7, Z.U.T.B,
Asmar – technika grzewcza i sanitarna, Szlif-Sierpc, PHU
M&M, prywatne osoby, które przekaza³y pami¹tkowe zdjêcia
z autografami, pani Agnieszka Mi³kowska, Stolarnia Studio
Design – Rafa³ Mi³kowski.
Op³aci³o siê. Zebraliœmy 17 008,51 z³otych Jesteœmy dumni,
by³a to wspania³a lekcja empatii i bezinteresownoœci.
Potwierdziliœmy, i¿ mamy ogromne serce otwarte na pomoc
innym.
„Dlaczego z naszych domów wieje ch³ód,
W dotyku klamek mieszka tylko lód…
Sycimy siê mi³oœci¹, która trudna jest
Grzejemy siê w jej blasku
W ogniach obcych œwiec
A nam przez gard³o nie chce przejœæ
Zwyk³e s³owo: Kocham ciê, przepraszam, proszê,
dziêkujê.”
Podczas kilku niedzielnych godzin w hali swoje umiejêtnoœci
prezentowali uczniowie i harcerze szkó³ i przedszkoli.
Wszyscy zebrani obejrzeli mnóstwo pokazów tanecznych,
baletowych, towarzyskich, sportowych, wystêpów solistów,
harcersk¹ Belgijkê.
Prezentowali siê równie¿ Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi
Gozdowskiej, Dzieciêcy Zespó³ Ludowy Lelice,
wolontariusze ze szko³y w Gozdowie, stra¿acy ucz¹cy zasad
pierwszej pomocy.
W miêdzyczasie wszyscy uczestnicy imprezy mogli kupowaæ
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PRZEKAZANIE KLUCZA
DO URZÊDU GMINY
W œrodê, 29 stycznia br., Dariusz Kalkowski Wójt
Gminy Gozdowo przekaza³ symbolicznie klucz do
Urzêdu Gminy w Gozdowie panu Remigiuszowi
Mikuckiemu, który do koñca tygodnia pe³ni³ funkcjê
Wójta Gminy Gozdowo.

Pan Remigiusz Mikucki za 800 z³ wylicytowa³ voucher na
jednodniowe urzêdowanie w fotelu Wójta podczas 28. fina³u
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, który odby³ siê w
Gozdowie.
W œrodê 29 stycznia pan Remigiusz przyby³ do Urzêdu
Gminy w Gozdowie. Pan Wójt Dariusz Kalkowski przekaza³
symbolicznie klucz do Urzêdu Gminy, ¿ycz¹c jednoczeœnie

mi³ego pobytu w naszym urzêdzie: „Witam panie
Remigiuszu w Gminie Gozdowo. To dla nas historyczna
chwila, poniewa¿ pierwszy raz w Gozdowie mia³ miejsce
fina³ WOŒP. Przekazujê panu fotel Wójta do koñca
tygodnia, poniewa¿ jutro wyje¿d¿am s³u¿bowo do
Londynu. ¯yczê mi³ego pobytu w naszej gminie i udanego
urzêdowania”.
Pan Mikucki stwierdzi³, ¿e „wójtowanie” bêdzie dla niego
nowym, ciekawym doœwiadczeniem ¿yciowym. Z uœmiechem
doda³ równie¿, ¿e nie bêdzie podejmowa³ ¿adnych z³ych
decyzji, a dla pracowników bêdzie wyrozumia³y.
Nastêpnie „nowy” Wójt od razu zabra³ siê do urzêdowania,
które rozpocz¹³ od sprawdzenia grafiku planowanych prac w
kalendarzu i spotkania z pani¹ skarbnik Lidi¹ Siemi¹tkowsk¹.
Maria Pytelewska

WÓJT GMINY GOZDOWO
Z ODWIEDZINAMI W LONDYNIE
W miesi¹cach styczeñ-luty Dariusz Kalkowski Wójt
Gminy Gozdowo wybra³ siê z wizytami do Londynu,
podczas których spotka³ siê m.in. z Ksiêciem Janem
¯yliñskim – wnukiem Jadwigi Krzêtowskiej, dawnej
w³aœcicielki Gozdowa i Ambasadorem RP w
Londynie.
Pan Wójt w Londynie prowadzi³ rozmowy dotycz¹ce
nawi¹zania wspó³pracy ze spadkobiercami w³aœcicieli
Gozdowa.
Pan Wójt spotka³ siê z równie¿ z Ambasadorem RP w
Londynie oraz odwiedzi³ Polski Oœrodek Spo³eczoKulturalny. Podj¹³ rozmowy dotycz¹ce organizacji tournée
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do Londynu M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP Gozdowo,
Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej oraz Dzieciêcego
Zespo³u Pieœni i Tañca Lelice.
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Ostatnie ustalenia dotyczy³y terminu wyjazdu do Londynu, w
którym bêdzie uczestniczy³a Orkiestra wraz Zespo³em Pieœni i
Tañca Ziemi Gozdowskiej. Jednak ze wzglêdu na obecn¹
pandemiê koronawirusa terminy te zostan¹ ustalone po
ustabilizowaniu siê sytuacji z epidemi¹ w Polsce i na œwiecie.
Honorowy Patronat nad tournée obejmie Ambasador RP w
Londynie.

Po powrocie z jednej z wizyt w Londynie pan Wójt zaprosi³ na
spotkanie pracowników Urzêdu Gminy i jednostek
podleg³ych, podczas którego opowiada³ jak dosz³o do
spotkania z Ksiêciem Janem ¯yliñskim oraz o dalszych
planach nawi¹zania wspó³pracy. Poinformowa³ równie¿, ¿e
Ksi¹¿ê Jan ¯yliñski przyj¹³ zaproszenie i niebawem z³o¿y
wizytê w Gozdowie.
Maria Pytelewska

SPOTKANIE KIEROWNIKÓW
OŒRODKÓW POMOCY SPO£ECZNEJ
Z TERENU POWIATU SIERPECKIEGO
W dniu 15 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej Urzêdu
Gminy w Gozdowie z inicjatywy Wójta Gminy pana Dariusza
Kalkowskiego odby³o siê spotkanie Kierowników Oœrodków
Pomocy Spo³ecznej z terenu powiatu sierpeckiego. W
spotkaniu udzia³ wziêli kierownicy GOPS z Gozdowa,
Szczutowa, Mochowa, Roœciszewa oraz Dyrektor MOPS z
Sierpca. Ponadto w spotkaniu uczestniczy³ Wicestarosta
Sierpecki pan Jaros³aw Ocicki, Pe³nomocnik Powiatowy ds.
osób niepe³nosprawnych pan Wojciech Rychter, Wójt Gminy
Gozdowo pan Dariusz Kalkowski, Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Gozdowo pan Dariusz Œmigielski.
Tematem przewodnim spotkania by³o zaproszenie do
wspó³pracy w organizacji Œrodowiskowego Domu
Samopomocy w gminie Gozdowo w miejscowoœci Ostrowy
po³¹czonego z Warsztatami Terapii Zajêciowej. Wicestarosta
Sierpecki p. Jaros³aw Ocicki oraz Pe³nomocnik Powiatowy
ds. osób niepe³nosprawnych p. Wojciech Rychter wyrazili
du¿e zadowolenie i wdziêcznoœæ dla Wójta Gminy Gozdowo
pana Dariusza Kalkowskiego za podjêcie siê realizacji tej
bardzo wa¿nej dla œrodowiska inwestycji. Wyrazili ogromne
uznanie, ¿e pomimo wielu przeciwnoœci, tj. odst¹pienia
Towarzystwa Przyjació³ Dzieci z siedzib¹ w P³ocku od umowy
zawartej z Gmin¹ Gozdowo, która to organizacja pierwotnie
mia³a organizowaæ ten projekt w budynku po by³ej szkole w
Ostrowach, a nastêpnie przeniesieniu pomys³u do
Mochowa, Wójt wzi¹³ to na swoje barki i zainicjowa³ ten
projekt powtórnie, a organem prowadz¹cym bêdzie

UCZNIOWIE KLASY SPORTOWEJ
PODZIÊKOWALI ZA OBÓZ
W œrodê 29 stycznia br. uczniowie klasy sportowej
Szko³y Podstawowej w Gozdowie wraz z opiekunem
Piotrem Lemanowiczem podziêkowali Dariuszowi
Kalkowskiemu Wójtowi Gminy i Jolancie
Lewandowskiej Kierownikowi Oœwiaty za wsparcie
finansowe obozu sportowego w Bia³ym Dunajcu w
dniach 13-17.01.2020r.
G³ównym celem obozu by³o doskonalenie sztuki jazdy na
nartach. Uczniowie mieli okazjê zwiedziæ równie¿ atrakcje
turystyczne Podhala, m.in. Guba³ówkê czy wybrane miejsca
w Zakopanem. Skorzystali z term w Bia³ce Tatrzañskiej, a
tak¿e uczestniczyli w kuligu z pochodniami. Stwierdzili, ¿e po
takiej wyprawie na d³ugo w pamiêci pozostan¹
niezapomniane wra¿ania. Opiekê nad uczniami sprawowali
Iwona Giera i Piotr Lemanowicz.
Wyjazd by³ mo¿liwy dziêki zaanga¿owaniu Lidii Malinowskiej
Dyrektor Szko³y Podstawowej w Gozdowie i wsparciu
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jednostka samorz¹dowa. Ze swojej strony Wicestarosta oraz
Pe³nomocnik ds. osób niepe³nosprawnych zadeklarowali
wsparcie zarówno merytoryczne jak i finansowe. Pan
Wojciech Rychter powiedzia³, ¿e cieszy siê z faktu, i¿
prowadz¹cym bêdzie jednostka samorz¹dowa oraz doda³, ¿e
na terenie by³ej szko³y w Ostrowach istniej¹ najlepsze warunki
na utworzenie WTZ z uwagi na du¿y teren zielony. Wójt
Gminy Gozdowo pan Dariusz Kalkowski podsumowa³, ¿e nie
nale¿y teraz rywalizowaæ, ale skupiæ siê na wspó³pracy. Mo¿e
siê z czasem okazaæ, ¿e nasz oœrodek bêdzie za ma³y z uwagi
na wzrastaj¹ce zainteresowanie, dlatego je¿eli bêd¹
powstawa³y takie miejsca w innych gminach na terenie
powiatu sierpeckiego nale¿y siê tylko cieszyæ, ¿e osoby z
niepe³nosprawnoœci¹ bêd¹ mia³y swoje miejsce, w którym
bêd¹ mog³y spêdzaæ czas i siê rozwijaæ.
Marta Kêsicka

finansowemu Dariusza Kalkowskiego Wójta Gminy
Gozdowo.

Maria Pytelewska
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WYCIECZKA DZIECI
Z DZIÊGIELEWA DO P£OCKA
Mieszkañcy so³ectwa Dziêgielewo w tym roku wpadli
na pomys³, ¿eby zamiast zabawy choinkowej dla
dzieci zorganizowaæ podczas ferii wyjazd do P³ocka.
Na wycieczkê wybra³y siê dzieci i m³odzie¿ z Dziêgielewa wraz
z g³ówn¹ organizatork¹ pani¹ so³tys Katarzyn¹ Rêdzikowsk¹
i kilkoma rodzicami.
Wycieczka rozpoczê³a siê przejazdem szynobusem z
Proboszczewic do P³ocka, co ju¿ by³o wielk¹ atrakcj¹, bo nikt
z uczestników nie mia³ okazji jechaæ takim œrodkiem
transportu. Nastêpnie autobusem Komunikacji Miejskiej
uczestnicy udali siê do krêgielni. Okaza³o siê, ¿e gra w krêgle
to niez³a frajda dla dzieci i doros³ych, bo krêgle to coœ, co nie
wymaga du¿ych umiejêtnoœci, aby dobrze siê bawiæ.
Wiêkszoœæ z uczestników po raz pierwszy gra³a w prawdziwe
krêgle. Pocz¹tkowe rzuty kul¹ by³y trochê niezdarne, lecz z
ka¿dym kolejnym rzutem przewraca³o siê coraz wiêcej krêgli.
a na tablicy przy imionach pojawia³y siê punkty.
Wspó³zawodnictwo na torze wi¹za³o siê ze œwietn¹ zabaw¹.
Kilka godzin gry szybko minê³o.
Po wyczerpuj¹cej grze wycieczkowicze wybrali siê na

wspólny posi³ek do restauracji Mc'Donald, po czym wrócili do
domu.
Wycieczka dostarczy³a wielu niezapomnianych wra¿eñ i
emocji. Okaza³a siê fantastycznym sposobem na spêdzanie
czasu. Jak podkreœli³a pani so³tys „Fajne jest to, ¿e dzieciaki
chc¹ i potrafi¹ przebywaæ i bawiæ siê w swoim towarzystwie.”
Maria Pytelewska

CHOINKA W GOLEJEWIE
Zabawy choinkowe podczas karnawa³u to
najbardziej oczekiwane i przyjemne wydarzenia dla
dzieci, m³odzie¿y i spo³ecznoœci lokalnej.
W Golejewie zabawa choinkowa odby³a siê w sobotê 22
lutego br. i zosta³a zorganizowana przez so³tysa, Radê
So³eck¹, przy wspó³udziale mieszkañców. Atrakcje dla dzieci
zapewnili animatorzy przebrani za Myszkê Miki i pirata. By³y
tañce i zabawy przerywane konkursami, w których mo¿na
by³o wykazaæ siê sprytem, zwinnoœci¹, a tak¿e poczuciem
humoru.
Zabawa choinkowa uda³a siê, dostarczy³a wielu prze¿yæ i
emocji zarówno dla dzieci jak i dla doros³ych, a w organizacjê
zaanga¿owany by³ równie¿ Urz¹d Gminy Gozdowo.

ZAKOÑCZENIE II EDYCJI GMINNEJ
AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ
PI£KI NO¯NEJ GOZDOWO 2020
Po blisko trzymiesiêcznych zmaganiach zakoñczy³y siê
rozgrywki II edycji gminnej ligi w halowej pi³ce no¿nej.
Rozgrywki rozpoczê³o osiem dru¿yn, a zakoñczy³o je szeœæ
dru¿yn; wycofa³y siê Orlik Lelice oraz Nalewka Gozdowo.
Rozgrywki przebiega³y w mi³ej sportowej atmosferze i by³y
bardzo emocjonuj¹ce.
Kolejnoœæ koñcowa:
1. OSP Lelice; 18 pkt.; 15:10 stosunek bramek
2. OSP Kolczyn; 17 pkt.; 18:8 stosunek bramek
3. Czarni Rempin; 14 pkt.; 16:16 stosunek bramek
4. Agregaty Zakrzewko; 12 pkt.; 19:14 stosunek bramek
5. OSP Rycharcice; 7 pkt.; 8:17 stosunek bramek
6. Or³y Gozdowo; 3 pkt.; 3:14 stosunek bramek
Wyró¿nieni zawodnicy w poszczególnych dru¿ynach:
Daniel Bartnikowski - OSP Lelice
Krzysztof Linowski - OSP Kolczyn
Mi³osz Smoliñski - Czarni Rempin
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Tomasz Derkes - Agregaty Zakrzewko
Jan Gmurczyk - OSP Rycharcice
Piotr Gachewicz - Or³y Gozdowo
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y puchary i dyplomy; zawodnicy
medale i statuetki ufundowane przez Wójta Gminy pana
Dariusza Kalkowskiego.

Stanis³aw Urbanowicz
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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.

Z tej okazji w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy Gozdowo
odby³y siê uroczystoœci, w celu uhonorowania Pañ. W
poniedzia³ek 9 marca Dzieñ Kobiet zorganizowa³ Gminny
Zwi¹zek Emerytów i Rencistów, we wtorek 10 marca
Gminny Zwi¹zek Rolników Kó³ek i Organizacji Rolniczych, a
specjalnymi goœæmi by³y panie z Kó³ Gospodyñ Wiejskich z
terenu gminy Gozdowo.
W uroczystoœciach uczestniczyli: El¿bieta Broniszewska Zastêpca Wójta Gminy Gozdowo, Lidia Siemi¹tkowska Skarbnik Gminy Gozdowo, Kazimierz Kêdzierski - Prezes
GZKiOR, Bo¿ena Paw³owska - Przewodnicz¹ca Zwi¹zku
Emerytów i Rencistów.
W mieniu Wójta Gminy Gozdowo i wszystkich panów p.
El¿bieta Broniszewska z³o¿y³a Paniom serdeczne ¿yczenia
spe³nienia wszystkich marzeñ, zadowolenia z siebie, radoœci

¿yciowej i aby ka¿dy kolejny dzieñ by³ Dniem Kobiet.
Podziêkowa³a 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, ¿yczy³y zdrowia, 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 pana Kazimierza Kêdzierskiego bardzo
kreatywnym upominkiem.
Podziêkowania skierowane zosta³y do pani Krystyny
Mielczarek, która przez ostatnie 34 lata pe³ni³a funkcjê
Przewodnicz¹cej KGW w Lelicach. Pani Krystyna
zrezygnowa³a z pe³nienia tej funkcji, ale ca³y czas bêdzie
wspieraæ ko³o jako honorowa Przewodnicz¹c¹. Na now¹
Przewodnicz¹c¹ gospodynie z Lelic wybra³y pani¹ Agnieszkê
Karolak.
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.

Maria Pytelewska

ROZMOWA Z WÓJTEM GMINY
GOZDOWO – PANEM DARIUSZEM
KALKOWSKIM
.

„Zawsze warto spe³niaæ marzenia”
Marta Kêsicka: Jest Pan zwi¹zany z Gmin¹ Gozdowo
bardzo d³ugo. Jest Pan mieszkañcem Sierpca, jak to
siê sta³o?
.

Dariusz Kalkowski: 14 kwietnia 1994 r., maj¹c zaledwie 33
lata, wygra³em konkurs na dyrektora Szko³y Podstawowej w
Gozdowie i tak to zaczê³a siê moja przygoda z Gozdowem.
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Od 1 wrzeœnia 1994 r. obj¹³em obowi¹zki dyrektora. Mój
zwi¹zek z Gozdowem przerwa³em, wygrywaj¹c konkurs na
dyrektora Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Studzieñcu. By³em tam
dyrektorem jeden miesi¹c, w listopadzie 1998 r. Od 1 grudnia
1998 r. jestem Wójtem Gminy Gozdowo do dnia dzisiejszego.
Nauczycielem Zespo³u Szkó³ w Studzieñcu pozostajê nadal,
choæ jestem tam na urlopie bezp³atnym. Jako wójtowi i
niegdyœ dyrektorowi zawsze zale¿y mi na tym, by inspirowaæ
ludzi do dzia³ania, ¿ebyœmy wspólnie mogli stworzyæ tu piêkny
œwiat, szczególnie najbardziej mi bliski œwiat gminy Gozdowo.
Jestem te¿ szczêœliwym ojcem córeczki Oleñki i zawsze d¹¿ê
do tego, by ¿yæ w przyjaŸni ze swoj¹ córk¹ i tworzyæ jak
najlepsze warunki rozwoju.
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marzeñ niemo¿liwych do zrealizowania, gdy jesteœ
konsekwentny w d¹¿eniu do celu.
Marta Kêsicka: Jaka jest Pana misja w stosunku do
mieszkañców gminy Gozdowo?
Dariusz Kalkowski: Moj¹ misj¹ jest zjednoczyæ mieszkañców
gminy do wspó³pracy i wzajemnej pomocy, ale aby przy tym
pozostawali zgodni ze swoimi wartoœciami. Szanujê ich wolê i
stanowiska, choæby wobec mojej proœby o zmianê imienia
Szko³y w Gozdowie, choæ nie rozumiem. Równolegle czujê, ¿e
jest ogromna szansa na podniesienie poziomu szczêœcia i lepszy
standard ¿ycia moich mieszkañców gminy. Realizowanie
swoich marzeñ i pomys³ów jest kluczem do sukcesu.
.

Marta Kêsicka: Jest Pan nie tylko wójtem, ale te¿
managerem. Dokszta³ca siê Pan, szkoli i nawi¹zuje
szerokie kontakty, nie tylko krajowe. Jaki jest cel tych
dzia³añ?
Dariusz Kalkowski: Najpierw trzeba wymagaæ od siebie,
nawet gdyby inni od ciebie nie wymagali – tak mówi³ Œw. Jan
Pawe³ II, z którym 40 lat temu osobiœcie spotka³em siê w
Rzymie podczas prywatnej audiencji w Niedzielê Palmow¹. W
tym roku udajê siê znowu do Rzymu, by prze¿yæ raz jeszcze
tamto wydarzenie. Planowane podczas tego pobytu jest
równie¿ spotkanie z Ambasadorem RP we W³oszech p. Ann¹
Mari¹ Anders.
Marta Kêsicka: Wróæmy do tych szkoleñ i wyjazdów.
Dariusz Kalkowski: Tak, to wa¿ne. Szkolenia, wyjazdy
krajowe i zagraniczne tylko upewni³y mnie w przekonaniu, ¿e
cz³owiek mo¿e wszystko. Cz³owiek jest w stanie zrealizowaæ to,
o czym marzy, je¿eli w to wierzy i ma determinacjê. Nie ma

Marta Kêsicka: To wszystko brzmi wspaniale, ale czy
poza tym znajduje Pan czas na chwilê odpoczynku? Co
najbardziej sprawia Panu przyjemnoœæ w wolnym
czasie?
Dariusz Kalkowski: Lubiê ruch, podró¿e, poznawanie nowych
ludzi i nowych kultur, choæ ostatnio poprzez „kolizjê” kolana w
Warszawie, podczas za³atwiania spraw s³u¿bowych zwi¹zanych
z tworzonym przeze mnie Oœrodkiem dla Osób z
niepe³nosprawnoœci¹ im. Œw. Jana Paw³a II w Ostrowach,
trochê zaniedba³em odpoczynek. Obiecujê sobie jednak, ¿e po
rehabilitacji odrobiê. Bardzo lubiê d³ugie spacery i jazdê
rowerem.
Z utêsknieniem czekam na przeja¿d¿ki swoim motorem WSK z
1984 r. Jestem otwarty na wszystko, co nowe. Chcia³bym te¿
znaleŸæ wiêcej czasu dla mojej córeczki Oli.

.

Marta Kêsicka: Dziêkujê za rozmowê. ¯yczê wielu
sukcesów oraz aby spe³ni³y siê Panu wszystkie
marzenia, szczególnie te wobec córki Oli.

OŒWIADCZENIE WÓJTA GMINY
GOZDOWO
Rok 2020 jest rokiem szczególnym dla Polski, Polaków i
naszej gminy. Jest to bowiem rok og³oszony przez w³adze
pañstwowe rokiem Œw. Jana Paw³a II z okazji 100–lecia
urodzin oraz 50. rocznicy œmierci gen. W³adys³awa Andersa.
Jestem Wójtem Gminy Gozdowo od 1998 roku. Z
zawodu jestem nauczycielem pedagogiem. Mam ¿onê i
ukochan¹ córeczkê Olê. Mieszkam w mieœcie Sierpc. Jest to
miasto powiatowe, do którego nale¿y równie¿ gmina
Gozdowo. Gmina ta bezpoœrednio przylega do powiatu
p³ockiego.
Wartoœci patriotyczne, kulturalne i oœwiatowe zawsze
le¿a³y mi g³êboko w sercu. Patriotyzm, historia, tradycja,
przywi¹zanie do rodziny s¹ dla mnie najwiêksz¹ wartoœci¹.
Dlatego ju¿ na pocz¹tku mojej kariery samorz¹dowca, maj¹c
na uwadze moje priorytety zaproponowa³em ówczesnej
Radzie Gminy nadanie honorowego obywatelstwa gminy
Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi II. Rada gminy w grudniu
1999 roku podjê³a uchwa³ê o nadaniu tytu³u przez aklamacjê.
Czas umierania Ojca Œwiêtego w kwietniu 2005 roku
poruszy³ g³êboko moje serce i cz³onków M³odzie¿owej
Orkiestry Dêtej z Gozdowa. Postanowi³em wówczas
wspólnie z Orkiestr¹, ¿e na ich stra¿ackim placu
zamontujemy tablicê pami¹tkow¹ o treœci wynikaj¹cej z
nauczania Ojca Œwiêtego: „Pamiêtajcie o korzeniach...” Od
momentu ods³oniêcia tej tablicy rokrocznie w okolicach 18
maja, spotykamy siê, mieszkañcy i goœcie, szczególnie dzieci i
m³odzie¿ na tzw. Zamyœleniach w ho³dzie Ojcu Œwiêtemu
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Janowi Paw³owi II. W tym roku Zamyœlenia te odbêd¹ siê 23
maja.
Kolejna moja inicjatywa, upamiêtniaj¹ca rocznicê œmierci
gen. W³adys³awa Andersa, to proœba do Dyrekcji Szko³y
Podstawowej w Gozdowie, rodziców i ich dzieci, ¿eby szko³a
ta, do koñca tego roku nosi³a jego imiê.
Postanowi³em równie¿ nawi¹zaæ bli¿sze kontakty z
ksiêciem Janem ¯yliñskim, wnukiem dawnych w³aœcicieli
ziemskim Gozdowa – Krzêtowskich. Jestem mu bardzo
wdziêczny, ¿e umo¿liwi³ mi nawi¹zanie kontaktów z
Dr Markiem Stella-Sawickim. Ksi¹¿ê Jan ¯yliñski i Dr Marek
Stella-Sawicki bardzo zaanga¿owali siê w mój pomys³
organizacji tournée M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej i Zespo³u
Ludowego, œladami gen. W³adys³awa Andersa do Londynu.
Planujemy szereg wystêpów i koncertów. Tym
przedsiêwziêciem chcemy wesprzeæ wspania³¹ Akcjê Budowy
Pomnika gen. W³adys³awa Andersa, który powstanie w
Londynie.
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Wyjazd z Gozdowa do Londynu nast¹pi po
ustabilizowaniu siê sytuacji z epidemi¹ koronawirusa.
Najpierw Orkiestra i Zespó³ udadz¹ siê z niespodziewan¹
wizyt¹ do wnuka Krzêtowskich. Delegacja ta, liczyæ bêdzie
³¹cznie 58 osób. Bêd¹ to cz³onkowie Orkiestry, Zespo³u oraz
w³adze Powiatu Sierpeckiego na czele ze Starost¹ Mariuszem
Tu r a l s k i m , W i c e s t a r o s t ¹ J a r o s ³ a w e m O c i c k i m ,
Przewodnicz¹cym Rady Dariuszem Œmigielskim i Dariuszem
Kalkowskim. Przewidywany czas ka¿dego koncertu ok 30
min. Na ¿yczenie organizatorów czas koncertu mo¿e ulec
zmianie (byæ skrócony lub wyd³u¿ony). Oczywistym faktem

jest, ¿e na powitanie mieszkañców Londynu, Orkiestra Dêta
zagra, a Zespó³ ludowy zaœpiewa utwór „Czerwone Maki”.
Pozosta³e szczegó³y dotycz¹ce pobytu i wystêpów Orkiestry i
Zespo³u s¹ w trakcie uszczegó³awiania. Dodam tylko, i¿
Ambasador RP w Londynie, na oficjalnym spotkaniu, wyrazi³
zgodê na objêcie Honorowym Patronatem tournée
M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej i Zespo³u Ludowego.
Pragnê podkreœliæ, i¿ traktujê to osobiœcie jako wielkie
szczêœcie. Kolejne moje marzenie staje siê realne.
Dariusz Kalkowski

ROZMOWA Z KSIÊCIEM JANEM
¯YLIÑSKIM – WNUKIEM
W£AŒCICIELKI NIEISTNIEJ¥CEGO
DWORU W GOZDOWIE
„Londyñskie Gozdowo - polska wyspa na
angielskim morzu”
Na pocz¹tku bie¿¹cego roku wójt gminy Gozdowo Dariusz
Kalkowski goœci³ kilkakrotnie w Londynie. Celem jego
wyjazdów by³o zorganizowanie turnee M³odzie¿owej
Orkiestry Dêtej po Londynie. Wójt nawi¹za³ tak¿e bliskie
kontakty z wnukiem Jadwigi Krzêtowskiej, przedwojennej
w³aœcicielki nieistniej¹cego ju¿ dworu w Gozdowie. Owocem
spotkania jest tak¿e wyj¹tkowy wywiad z ksiêciem Janem
¯yliñskim.
Jan ¯yliñski - 65 lat, londyñczyk od urodzenia. Deweloper,
najbogatszy Polak w Wielkiej Brytanii. Jedyny niezale¿ny
kandydat w wyborach na burmistrza Londynu. W wieku 7 lat
obieca³ swojej babci, ¿e wybuduje taki sam dwór, jaki mia³a w
Gozdowie. Obietnicy dotrzyma³ i wybudowa³ pa³ac White
House w londyñskiej dzielnicy Ealing. Pa³ac nazywany
„polsk¹ wysp¹ na angielskim morzu” olœniewa wszystkich.
Sta³ siê centrum spotkañ towarzyskich, wydarzeñ
kulturalnych i balów charytatywnych. White House zosta³
uznany przez Time Out za jeden z 6 najciekawszych
budynków w Londynie. Jan ¯yliñski jest równie¿ fundatorem
pierwszego w Polsce poz³acanego pomnika – Z³otego U³ana.
- Panie Janie, czytelnicy zapewne chcieliby dowiedzieæ siê kilku informacji na temat pañskiego
pochodzenia...
- Urodzi³em siê w Wielkiej Brytanii. Jestem prawdziwym
dzieckiem emigracji niepodleg³oœciowej, czyli
przedstawicielem Polaków, którzy wraz z armi¹ genera³a
Andersa pozostali na zachodzie. Mia³em dwóch wujów.
Jeden z nich w czasie moich narodzin by³ premierem
rz¹du na wygnaniu (1950-1954), a wczeœniej by³
genera³em brygady dowodz¹cym zgrupowaniem artylerii
Armii Polskiej na Wschodzie.
Roman Odzierzyñski, bo o nim mowa, po zakoñczeniu
dzia³añ wojennych pozosta³ w Wielkiej Brytanii i zosta³
ministrem spraw wewnêtrznych rz¹du Tadeusza
Tomaszewskiego. Drugi z wujów, te¿ genera³, to Ludomir
Rayski. On z kolei za³o¿y³ polskie lotnictwo w 1918 roku i
dowodzi³ nim a¿ do 1938 roku. Mo¿na powiedzieæ, ¿e to
w³aœnie on wychowa³ pokolenie pilotów polskich, którzy
wygrali bitwê o Angliê. Jeœli zaœ chodzi o ojca, to z zawodu
by³ adwokatem. Z ciekawostek dodam, ¿e by³ prawnikiem
genera³a Andersa. Przed wojn¹ moi rodzice posiadali
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dwór pod Lublinem i kamienicê w Warszawie przy ul.
Ordynackiej. Czy mo¿na lepiej? Mam zatem bardzo
patriotyczne pochodzenie.
- A Gozdowo?
- Gozdowo, to ju¿ moja babcia. Teraz powiem kilka s³ów o
niej. Babcia Krzêtowska (z domu Przybojewska) bardzo
kocha³a swoje ¿ycie. Zw³aszcza okres gozdowski. Bardzo
czêsto opowiada³a mi o Gozdowie, o pa³acu i obyczajach,
jakie tam panowa³y. Zapomnia³em jeszcze dodaæ, ¿e po
k¹dzieli, czyli w³aœnie po tej linii ¿eñskiej (babci) jestem
skoligacony z Ignacym Paderewskim.
- Co pan zapamiêta³?
- Babcia Krzêtowska uwielbia³a robiæ przyjêcia w
Gozdowie, na których nie raz bywa³y znane osobistoœci.
Nie wszystkim pewnie wiadomo, ¿e na tego typu „raucie” z
wizyt¹ bawi³ równie¿ marsza³ek Rydz-Œmig³y.
Zapamiêta³em te¿, z jakim sentymentem babcia
wypowiada³a siê na temat pa³acu i terenów do niego
przyleg³ych. Na ów czas by³ to bardzo obszerny park, móg³
liczyæ nawet kilkanaœcie hektarów. Babcia wspomina³a
tak¿e folwark, przy którym z kolei by³o 1000 ha ziemi
rolnej. O Gozdowie wspomina³a i opowiada³a mi
praktycznie codziennie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e wychowa³a
mnie na micie pa³acu w Gozdowie.
- To musia³o byæ dla babci bardzo wa¿ne?
- Dla babci i dla mnie. Pamiêtam, ¿e gdy mia³em siedem
lat, obieca³em babci, ¿e odbudujê jej ten pa³ac. Nikt nie
przypuszcza³, ¿e moje losy tak siê potocz¹, ¿e moja
obietnica bêdzie mog³a byæ spe³niona.
- No w³aœnie. Pa³ac stoi, ale nie w Gozdowie.
- Wie pan, mieszkam tutaj, jestem zwi¹zany biznesami z
Londynem. By³ taki zamys³, ¿eby wybudowaæ go w
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Gozdowie, ale sam pan rozumie. Gdybym wybudowa³ go
w Polsce, to bywa³bym w nim najwy¿ej dwa tygodnie w
roku. To trochê ma³o jak na budowlê, któr¹ darzê takim
sentymentem. Plan nieco zweryfikowa³em, i mo¿emy
teraz rozmawiaæ tu, u mnie w pa³acu, który ju¿ zawsze
przypomina³ mi bêdzie babciê.
- Zatem prosimy o kilka s³ów o tej przepiêknej
budowli.
- Trzeba zacz¹æ od tego, ¿e z zawodu jestem developerem.
Moje ¿ycie to budowy. Nic wiêc dziwnego, ¿e uda³o mi siê
nabyæ dzia³kê z domem z czerwonej ceg³y. Mo¿e zauwa¿y³
pan, ¿e czerwona ceg³a jest w Anglii bardzo popularna. A
ja ka¿dy dom, który kupujê, natychmiast tynkujê i malujê
na bia³o. Tak by³o w przypadku tej budowli. Ale jako ¿e
mia³ to byæ pa³ac, dokona³em odpowiednich przeróbek,
nadbudów i tak powsta³ „bia³y pa³ac”. Styl budowli i
wnêtrz wzorowany jest na XVIII wiek. Wszystko jest tak
zrobione jak w roku 1770. Sale wzorowane s¹ na ró¿ne
klasycystyczne budowle. Ot chocia¿by sala, w której siê
znajdujemy, jest odwzorowana na sali balowej pa³acu w
³azienkach. Wiedzia³em od babci, ¿e pa³ac w Gozdowie by³
skromniejszy, ale urodzi³em siê na zachodzie i mam
w³asne pomys³y. Powiem jednak tak: Duch w tym pa³acu
to jest w³aœnie duch babci Krzêtowskiej i Gozdowa, ale
ka¿de pokolenie próbuje dodaæ coœ od siebie. I dlatego
zapo¿yczy³em pomys³y z najpiêkniejszych pa³aców
rodowych.

- Mamy nadziejê i ju¿ dziœ zapraszamy pana do
z³o¿enia wizyty u nas - w Gozdowie.
- Jestem pewien, ¿e odwiedzê Gozdowo. W koñcu jestem z
nim rodzinnie zwi¹zany. Wiem te¿, ¿e wkrótce i
gozdowianie odwiedz¹ Londyn. Termin wizyty musimy
jeszcze doprecyzowaæ z uwagi na obecn¹ sytuacjê zwi¹zan¹
z koronawirusem. Wiem jednak, ¿e spotkamy siê. Na
100%. Korzystaj¹c z okazji pozdrawiam wszystkich
mieszkañców Gozdowa i okolic.
- Dziêkujê za rozmowê.
- Dziêkujê bardzo

Park i dwór w Gozdowie
Park po³o¿ony jest w centrum wsi Gozdowo, zajmuje pow.
3,32 ha, natomiast teren przyleg³y zajmuje obszar ok. 4 ha.
Centraln¹ czêœæ parku stanowi du¿a niezadrzewiona polana,
na której sta³ dwór pochodz¹cy z pocz¹tku XIX wieku. By³a to
budowla sk³adaj¹ca siê z centralnej parterowej czêœci i
bocznych piêtrowych skrzyde³. Wszystkie cz³ony dworu
przykryte by³y dachem dwuspadowym. Dwór zosta³
przebudowany w 1876 roku. W latach dwudziestych jako
w³aœcicielka Gozdowa (maj¹tek 870 ha) figuruje Jadwiga
Krzêtowska, jako wspó³w³aœciciel wzmiankowany jest tak¿e
Ryszard Krzêtowski - zamordowany przez Niemców w obozie
koncentracyjnym Mauthausen-Gusen. Po wojnie w budynku
mieœci³a siê szko³a, póŸniej „Klub Rolnika” i sklepy. W latach
80-tych XX w. dwór sp³on¹³, a obecnie nie ma po nim œladu.

WRÊCZENIE AKTU MIANOWANIA
W poniedzia³ek 30 grudnia br. pan Dariusz Kalkowski Wójt
Gminy Gozdowo i pani Jolanta Lewandowska Kierownik
Referatu Oœwiaty wrêczyli akt mianowania pani ¯anecie
Wiœniewskiej - nauczycielowi Szko³y Podstawowej w
Lelicach.
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GMINNY TURNIEJ WIEDZY
PO¯ARNICZEJ
W dniu 4.03.2020r. w Szkole Podstawowej im Marii
Konopnickiej w Gozdowie odby³ siê Gminny Turniej Wiedzy
Po¿arniczej „M³odzie¿ zapobiega po¿arom”.
Uczestnikami Turnieju Gminnego by³o 13 uczniów zwyciêzcy eliminacji szkolnych przeprowadzonych miesi¹c
wczeœniej.
Szko³ê Podstawow¹ w Lelicach reprezentowali:
- grupa I - uczniowie z klas I-VI: Norbert Kikolski, Stanis³aw
Klemarczyk, Igor Barañski
-grupa II - uczniowie z klas VII-VIII: Kinga Lewandowska,
Natalia Osiecka, Natalia Szemborska.
Szko³a Podstawowa w Gozdowie reprezentowana by³a
przez:
- grupa I - uczniowie z klas I-VI: Zuzanna Mariañska, Sandra
Zarembska, Ma³gorzata Topolewska, Julia Krasiñska
- grupa II - uczniowie z klas VII-VIII: Oliwia Smoleñska, Oliwia
Lemañska, Arkadiusz Krajewski
Na pocz¹tku spotkania w imieniu Dyrekcji Szko³y
Podstawowej im Marii Konopnickiej pani M. Garkowska
przywita³a wszystkich bardzo serdecznie i podziêkowa³a za
obecnoœæ. Nastêpnie zabra³ g³os pan prezes Andrzej
Smoleñski, ¿ycz¹c wszystkim powodzenia podczas turnieju.
Pan prezes z³o¿y³ te¿ podziêkowania dla pani dyrektor Lidii
Malinowskiej za wspania³¹ wspó³pracê i organizacjê
konkursu a tak¿e dla tych, którzy pomagali w sprawnej
organizacji. Po tak przemi³ych s³owach rozpoczê³a siê czêœæ
oficjalna i powo³ana zosta³a komisja konkursowa w sk³adzie:
- przewodnicz¹cy - starszy sekcyjny pan Pawe³ Wawrocki –
przedstawiciel Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Sierpcu
- prezes Zarz¹du Gminnego OSP w Gozdowie pan Andrzej
Smoleñski
- naczelnik OSP Bonis³aw pan Marcin Rajkowski
- komendant gminny pan Jaros³aw Bojanowski
- honorowy prezes pan Jan Bednarski
oraz zastêpca Wójta Gminy Gozdowo pani El¿bieta
Broniszewska.
Byli obecni równie¿ opiekunowie z ka¿dej ze szkó³: pani
Joanna Kikolska i pani Ma³gorzata Garkowska.
Przewodnicz¹cy komisji pan Pawe³ Wawrocki zapozna³
wszystkich uczestników z przebiegiem konkursu. Na
pocz¹tku odby³a siê czêœæ pisemna (60 min), do której
przyst¹pili wszyscy uczestnicy. Po zakoñczeniu tej czêœci
komisja przyst¹pi³a do sprawdzania testów. Gospodarz
Turnieju – pani Dyrektor Lidia Malinowska zapewni³a
zarówno dla m³odzie¿y, jak i goœci poczêstunek w postaci
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p¹czków i zdrowych soków. M³odzie¿ podczas obrad komisji
mia³a przerwê na konsumpcjê i nabranie si³ do kolejnego
etapu.
Po kilkuminutowej przerwie Komisja poda³a wyniki z czêœci
pisemnej.
Najwiêcej punktów w I grupie (uczniowie z klas I-VI) zdobyli i
jednoczeœnie zakwalifikowali siê do czêœci ustnej nastêpuj¹cy
uczniowie:
- Norbert Kikolski - 38 punktów
- Ma³gorzata Topolewska - 38 punktów
- Julia Krasiñska - 35 punktów
- Stanis³aw Klemarczyk - 30 punktów
- Igor Barañski - 23 punkty
W II grupie (uczniowie z klas VII-VIII) najwiêcej punktów
zdobyli i jednoczeœnie zakwalifikowali siê do czêœci ustnej
nastêpuj¹cy uczniowie:
- Oliwia Smoleñska - 39 punktów
- Kinga Lewandowska - 35 punktów
- Oliwia Lemañska - 30 punktów
- Natalia Szemborska - 28 punktów
- Natalia Osiecka - 26 punktów
W dalszej czêœci ka¿dy uczeñ mia³ do wylosowania zestaw
sk³adaj¹cy siê z piêciu pytañ, na które musia³ odpowiedzieæ
ustnie. Za ka¿d¹ prawid³ow¹ odpowiedŸ uczeñ otrzymywa³ od
0-3 punktów. Po przeliczeniu wszystkich punktów komisja
wy³oni³a zwyciêzców.
W grupie I z klas I-VI:
I miejsce zdoby³a Ma³gorzata Topolewska reprezentowaæ bêdzie szko³y podstawowe w etapie
powiatowym 11 marca 2020 r. w Sierpcu.
II miejsce - Norbert Kikolski
III miejsce - Julia Krasiñska
W grupie II z klas VII-VIII:
I miejsce otrzyma³a Oliwia Smoleñska, która - bêdzie
reprezentowa³a grupê II w etapie powiatowym w Sierpcu w
dniu 11 marca
II miejsce - Kinga Lewandowska
III miejsce - Natalia Szemborska
Nastêpnie zastêpca Wójta pani El¿bieta Broniszewska
wspólnie z prezesem Andrzejem Smoleñskim wrêczyli
dyplomy i nagrody rzeczowe. Z³o¿yli podziêkowania równie¿
opiekunom za pracê, jak¹ w³o¿yli w przygotowanie uczniów.
Na zakoñczenie podziêkowano wszystkim obecnym za
uczestnictwo i szeroki zakres wiedzy w dziedzinie po¿arnictwa
i ¿yczono dalszych sukcesów.
Ma³gorzata Garkowska
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SZKO£A PODSTAWOWA W GOZDOWIE
Choinka szkolna

1 lutego, w godz. od 16.00 do 20.00 w Szkole Podstawowej
w Gozdowie odby³a siê zabawa choinkowa.
Na pocz¹tku pani Dyrektor powita³a zaproszonych goœci:
p. Jolantê Lewandowsk¹ – Sekretarza Gminy Gozdowo oraz
p. Jolantê Gutowsk¹ – choreograf Zespo³u Pieœni i Tañca
Ziemi Gozdowskiej, wszystkich Rodziców z przewodnicz¹c¹
Rady Rodziców p. Ma³gorzat¹ Smoleñsk¹ na czele, Radê
Pedagogiczn¹ i pracowników naszej szko³y, uczniów oraz
wszystkich przyby³ych goœci. Powita³a równie¿ zespó³
MOTIF, który zadba³ o oprawê muzyczn¹ i artystyczn¹
uroczystoœci.
Nastêpnie pani Dyrektor podsumowa³a dzia³ania poczynione
w szkole w ci¹gu minionego pó³rocza.
Od 15 paŸdziernika 2019r. w realizowany jest projekt
„Kompetentna edukacja w Gminie Gozdowo” w ramach
dzia³ania „Kszta³cenie i rozwój dzieci i m³odzie¿y”. Gmina
Gozdowo otrzyma³a na ten cel dofinansowanie ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w wysokoœci
1.032.633z³.
Projekt dotyczy podniesienia kompetencji kluczowych
uczniów w obszarach: technologii informacyjnokomunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych i
jêzyków obcych. Uczniowie zostali objêci wsparciem
psychologa, pedagoga oraz logopedy, wezm¹ równie¿ udzia³
w zajêciach warsztatowych- wyjazdowych z informatyki,
przyrody i jêzyka angielskiego.
Dziêki wdro¿eniu tak du¿ego projektu szko³a zosta³a
doposa¿ona w sprzêt potrzebny do realizacji zajêæ
informatyczno-robotycznych (zestawy lego mindstroms,
zestaw robotów i laptopów). Ponadto w pomoce
dydaktyczne oraz monitory interaktywne zosta³y doposa¿one
pracownie: jêzykowa, matematyczna, fizyczno-chemiczna,
biologiczno-geograficzna i logopedyczna. Projekt bêdzie
realizowany do 31.07.2021.
Kolejny projekt to „MISJA: PROGRAMOWANIE –
podregion p³ocki” i jest realizowany przez Fundacjê Rozwoju
Spo³eczeñstwa Infor macyjnego i Mazowieckie
Samorz¹dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli we
wspó³pracy z gmin¹ Gozdowo. Okres trwania projektu:
01.09.2019 – 30.06.2021. Skierowany jest on do
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów i uczennic
klas I-III. Jego celem jest zwiêkszenie kompetencji nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej w gminach wiejskich i wiejskomiejskich w zakresie nauczania podstaw programowania. W
ramach realizowanego projektu szko³a otrzyma³a sprzêt o
wartoœci 9662,04:
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– 6 robotów edukacyjnych Photom
– 2 maty edukacyjne,
– 12 tabletów Huawei
– 6 gier Scottie G0! EDU.
Kolejny projekt, w którym bierzemy udzia³ jako szko³a
partnerska to „Szko³a æwiczeñ dla miasta Sierpca, P³ocka
oraz powiatu sierpeckiego”. W ramach tego projektu 10
nauczycieli podniesie swoje kwalifikacje uczestnicz¹c w
darmowych szkoleniach.
W 2019 roku we wspó³pracy z Gmin¹ Gozdowo
realizowaliœmy projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkañców województwa mazowieckiego”. W ramach
Projektu przeszkolonych zosta³o 168 osób od 25 roku ¿ycia,
w tym osoby z orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci i powy¿ej
65 roku ¿ycia. Uczestnicy projektu wziêli udzia³ w jednym z
modu³ów szkoleniowych: Rodzic w internecie, albo Kultura w
sieci. Dziêki temu projektowi szko³a otrzyma³a 12 laptopów.
W tym miejscu pani Dyrektor podziêkowa³a wszystkim
rodzicom i mieszkañcom naszej gminy, którzy wziêli udzia³ w
szkoleniach.
Dziêki realizowanemu w szkole programowi zajêæ
profilaktycznych i wspó³pracy z Gminn¹ Komisj¹
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, do szko³y
zakupiony zosta³ mikrofon bezprzewodowy, tr¹bka dla
zespo³u instrumentalnego oraz miasteczko rowerowe.
Dziêki zaanga¿owaniu pana Wójta oraz przychylnoœci
so³ectwa Gozdowo, otrzymaliœmy œrodki na zakup mebli do
pracowni jêzykowej.
Czekamy równie¿ na podpisanie umowy w celu pod³¹czenia
Szko³y do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). W zakres
Koncepcji OSE wchodzi pod³¹czenie Szko³y do us³ugi
bezpiecznego dostêpu do Internetu o przep³ywnoœci 100
Mb/s wraz z instalacj¹ prze³¹cznika sieciowego.
Od kilku lat uczestniczymy w projekcie UMIEM P£YWAÆ,
dziêki któremu uczniowie klas I-III nabywaj¹ podstawowe
umiejêtnoœci p³ywania.
Dzia³ania prowadzone na terenie szko³y oraz realizacja
wszystkich programów, planów, projektów, konkursów
odbywa siê z udzia³em ca³ej spo³ecznoœci szkolnej i
œrodowiska lokalnego. Dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu
nauczycieli i uczniów, wspania³ej wspó³pracy z rodzicami oraz
ogromnej ¿yczliwoœci i zrozumieniu ze strony Organu
Prowadz¹cego, z panem Wójtem Dariuszem Kalkowskim na
czele, mo¿emy realizowaæ postawione sobie zadania, które
s³u¿¹ wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Pani dyrektor
serdecznie podziêkowa³a za wszelkie dzia³ania, wszelkie
dobro i wsparcie.
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Na zakoñczenie wyst¹pi³a para taneczna Maja i Kacper
Czosnowscy, którzy zaprezentowali tañce towarzyskie.
W trakcie zabawy choinkowej odby³o siê mnóstwo
konkursów i konkurencji, które przygotowane zosta³y przez
opiekunów Samorz¹du Uczniowskiego p. Ewê JêczarekDzikowsk¹, Joannê Wadowsk¹ i Katarzynê Bielick¹.
Wybrano równie¿ króla i królow¹ balu, a zostali nimi: Oskar
Kowalczyk – uczeñ kl. Va i Lidia Sadowska – uczennica kl. IIIa.
Przez ca³e 4 godziny s³odkoœci i napoje serwowali rodzice
w przygotowanej kawiarence (z pysznymi ciastami
upieczonymi przez nauczycieli), mo¿na by³o równie¿
spróbowaæ pachn¹cych zapiekanek, frytek czy waty na
patyku.
Ten sobotni, choinkowy wieczór min¹³ wszystkim bardzo
przyjemnie. Królowa³y tañce, piêkne stroje i dobra muzyka!
Podziêkowa³a równie¿ rodzicom za wspania³¹ wspó³pracê.
Podkreœli³a, i¿ wielokrotnie ju¿ przekonaliœmy siê, ¿e zawsze
mo¿emy liczyæ na pomoc i wsparcie rodziców naszych
uczniów. W I pó³roczu rodzice zaanga¿owali siê w
przygotowanie Wieczoru Andrzejkowego, Miko³ajek
szkolnych dla dzieci, wsparli nas w organizacji Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy i dzisiejszej choinki.
Po wyst¹pieniu przyszed³ czas na popisy taneczne naszych
uczniów. Jako pierwszy wyst¹pi³ Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi
Gozdowskiej pod kierunkiem choreograf p. Jolanty
Gutowskiej, kolejn¹ grup¹ wystêpuj¹c¹ by³y uczennice
przygotowane przez p. Joannê Placek, które pokaza³y swoje
umiejêtnoœæ w tañcu z szarfami. W dalszej czêœci
zaprezentowa³a siê grupa taneczna kl. I-III „Gwiazdeczki”,
uczennice zatañczy³y dwa tañce pod kierunkiem p. Agnieszki
Biernackiej i Beaty Œwierczewskiej. Uroczystoœæ umili³y
Cheerleaderki pod kierunkiem p. Ma³gorzaty Garkowskiej.

Razem na Œwiêta
Wolontariat to niezwyk³a szansa zrealizowania swoich pasji i
chêci pomagania innym. Niesienie pomocy to dzia³anie,
które warto rozwijaæ w szkole i w³¹czaæ w nie uczniów. W
naszej szkole zadanie to realizowane jest przez Szkolne Ko³o
Wolontariatu, Samorz¹d Uczniowski, dru¿ynê harcersk¹ i
gromadê zuchow¹. Z akcji, prowadzonych w ostatnim czasie
nale¿y wymieniæ:
– zbiórkê pieniêdzy dla chorej Emilki,
– zbiórkê produktów spo¿ywczych w ramach akcji – Paczka
na kresy,
– zbieranie karmy dla zwierz¹t do schroniska w P³ocku i w
Gozdowie,
– udzia³ w zbiórce ¿ywnoœci w P³ocku wraz z Bankiem
¯ywnoœci,
– uœwietnienie spotkania wigilijnego dla emerytów i kó³
gospodyñ w gminie,
– kolêdy i jase³ka dla pensjonariuszy w Kolczynie,
– uczestniczenie w spotkaniu z osobami z ró¿nymi
niepe³nosprawnoœciami i osobami samotnymi.
W naszej szkole odby³a siê równie¿ zbiórka œrodków czystoœci
dla pensjonariuszy w Kraszewie-Czubaki, a zebrane s³odycze,
które te¿ przynosili nasi uczniowie i rodzice, zosta³y
przekazane do Domu Dziecka w Szczutowie.
Ponadto wziêliœmy udzia³ w Wielkiej Orkiestrze Œwi¹tecznej
Pomocy – z inicjatywy pana przewodnicz¹cego Dariusza
Œmigielskiego i radnego S³awomira Szemborskiego po raz
pierwszy wielka orkiestra zagra³a w Gozdowie. Dzia³anie to
spotka³o siê z wielkim zainteresowaniem i pozytywnym
odzewem. Zbiórka WOŒP na terenie gminy Gozdowo
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Lidia Malinowska

przynios³a ponad 17 tysiêcy z³otych.
W akcje wolontariackie w³¹czaj¹ siê nie tylko wolontariusze,
ale równie¿ ca³a spo³ecznoœæ szkolna, rodzice i osoby zupe³nie
niezwi¹zane z nasz¹ szko³¹ – za co wszystkim serdecznie
dziêkujemy.
Za dzia³ania w ramach akcji „Razem na Œwiêta” Szko³a
Podstawowa w Gozdowie otrzyma³a podziêkowania od
Ministra Edukacji Narodowej p. Dariusza Piontkowskiego.
Podczas obchodów Miêdzynarodowego Dnia Wolontariusza,
5 grudnia w Sierpcu – honorowy tytu³ SUPER
WOLONTARIUSZA 2019 za ca³oroczn¹ pracê
wolontariack¹ na rzecz osób potrzebuj¹cych zdoby³ FILIP
BÊDZIKOWSKI – uczeñ klasy VIIa. Gratulujemy i zachêcamy
wszystkich do dalszych dzia³añ w wolontariacie.

Mariola Kopka
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Ferie zimowe
W naszej szkole w czasie ferii zimowych przygotowano
bogat¹ ofertê zajêæ dla dzieci. Ju¿ w pi¹tek zaczê³y swój biwak
zuchy i harcerze. Ciekawy program i przede wszystkim
mo¿liwoœæ spêdzenia czasu w gronie przyjació³ zadecydowa³y
o tym, ¿e prawie 50 cz³onków ZHP stawi³o siê w pi¹tek o
18.00 w szkole. Czeka³y na nich: wieczory filmowe, wyjazd
do kina, wizyta w Rodzinnym Centrum Rozrywki i laserowy
paintball, warsztaty „ Las w s³oiku”, wyjazd na basen i na
lodowisko. Poza tym tañce integracyjne, gry zespo³owe,
wspólne wykonywanie „bransoletek przyjaŸni”,
œwieczkowisko po³¹czone z Przyrzeczeniem Harcerskim –
wszystko to sprawi³o, ¿e czas jak zwykle p³yn¹³ za szybko.
Opiekê nad zuchami i harcerzami sprawowa³y dru¿ynowe –
Iwona Giera i Iwona Paw³owska oraz p. Mariola Kopka i
And¿elika Krasiñska.
Ledwie zd¹¿y³y siê zamkn¹æ drzwi za harcerzami, ju¿ do
szko³y zawita³a klasa sportowa na swój biwak i wspólnie z
wychowawc¹, p. Piotrem Lemanowiczem, niezwykle
aktywnie i oczywiœcie „na sportowo” spêdzili dwa dni.
12 lutego 28 uczniów naszej szko³y pod opiek¹ p.
E.Jêczarek-Dzikowskiej i p.K.Bielickiej wyjecha³o na
wycieczkê do P³ocka. Wyjazd ufundowany by³ przez Radê
Rodziców w nagrodê za ogromne zaanga¿owanie w zbiórkê
makulatury, tworzyw sztucznych oraz baterii. Uczniowie
rozwijali i doskonalili swoj¹ sprawnoœæ fizyczn¹ i ruchow¹ w

krêgielni oraz kszta³towali wra¿liwoœæ estetyczn¹ w kinie
podczas ogl¹dania filmu pt.” Ch³opiec i wilk”. Projekcja filmu
by³a poprzedzona pokazem wirtualnej rzeczywistoœci, w
której brali udzia³ chêtni uczniowie.
Tak¿e 12 lutego wolontariusze z naszej szko³y wraz z grup¹
osób z ró¿nymi niepe³nosprawnoœciami udali siê do kina do
P³ocka na film „Ch³opiec i wilk”. Wspólny wyjazd okaza³ siê
bardzo udanym przedsiêwziêciem – wolontariusze mogli
wykazaæ siê zaanga¿owaniem i chêci¹ niesienia pomocy
potrzebuj¹cym a pozostali uczestnicy wyjazdu przekonali siê,
¿e s¹ wœród uczniów naszej szko³y osoby, na których pomoc
mog¹ liczyæ. Opiekê w trakcie tego wyjazdu sprawowa³y
panie – Mariola Kopka oraz Iwona Paw³owska i Iwona Giera.
14 lutego chêtni uczniowie wyjechali na wycieczkê do
Aquaparku do Kutna. Wyjazd cieszy³ siê du¿ym powodzeniem
i sprawi³ ogromn¹ radoœæ wszystkim uczestnikom wycieczki.
Wycieczkê zorganizowa³y p. K. Bielicka oraz p. E. JêczarekDzikowska, pomoc w opiece sprawowa³y tak¿e p. M.
Plaskacz oraz p. M. Raækowska.
Du¿a frekwencja dzieci i zainteresowanie bogat¹ ofert¹ zajêæ
œwiadcz¹ o tym, ¿e nasza szko³a spe³nia nie tylko
obowi¹zkowe zadania opiekuñczo – wychowawczoedukacyjne, ale jest tak¿e miejscem, gdzie nasi uczniowie
chêtnie, atrakcyjnie, m¹drze i bezpiecznie spêdzaj¹ czas
wolny.
Iwona Giera, Ewa Jêczarek-Dzikowska

Wielki sukces Gabrysi
Jednym z nadrzêdnych zadañ szko³y jest odkrywanie
potencja³u uczniów, umo¿liwianie im prezentowania wiedzy,
promowania siebie i szko³y w ró¿nych konkursach na
szczeblu szko³y, gminy, powiatu, województwa czy kraju.
Wdra¿aliœmy to zadanie, dziêki temu wielu uczniów odnios³o
sukcesy. Najwiêkszy i najbardziej presti¿owy osi¹gnê³a
Gabriela Lewandowska - uczennica kl. VIIb. Zakwalifikowa³a
siê do etapu wojewódzkiego Konkursu kuratoryjnego
tematycznego pod has³em: Zbrodnia Katyñska. Pamiêæ i
prawda. Za Gabrysi¹ etap wojewódzki, który odby³ siê 4
marca. Zosta³a finalistk¹ w/w konkursu. Serdecznie
gratulujemy uczennicy. Uczennicê przygotowywa³a pani
Danuta Smoliñska - nauczyciel historii w Szkole
Podstawowej w Gozdowie.
Danuta Smoliñska

Str. 20

S³owo Gozdowa Nr 1/2020 (80)

OŒWIATA

Sukcesy sportowe
.

Uczniowie Szko³y Podstawowej w Gozdowie zostali
mistrzami powiatu w pi³ce no¿nej dziewcz¹t i ch³opców.
Dwanaœcie szkó³ przyby³o do hali sportowej SP nr 2 w
Sierpcu by rozegraæ mistrzostwa powiatu w halowej pi³ce
no¿nej ch³opców. Drog¹ losowania podzielono je na trzy
grupy. W grupie uczniowie naszej szko³y pokonali kolejno SP
SZCZUTOWO, SP BORKOWO, SP BO¯EWO, strzelaj¹c
11 bramek, nie trac¹c ¿adnej. W æwieræfinale pokonaliœmy
SP Zawidz, w pó³finale SP nr 2 w Sierpcu, a w finale SP
Mochowo. Zwyciêzc¹ zostaliœmy po raz drugi z rzêdu.
Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ uczeñ naszej szko³y
Kacper Kraska.
SK£AD DRU¯YNY: Œwidurski Krystian kl. Vc, Kraska
Kacper kl. VIb, Krystek Adam kl. VIb, Cendlewski Micha³ kl.
VIc, Cyn Adrian kl. VIc, G³uchowski Wiktor kl. VIc,
Korzeniewski Karol kl. VIc, Olkuski Wiktor kl. VIc, Piusiñski

Damian kl. VIc, Skumórski Oliwier kl. VIc
Zaledwie piêæ dni póŸniej w Mochowie zosta³ rozegrany Fina³
Powiatowy w Pi³ce No¿nej Dziewcz¹t. Do rywalizacji
przyst¹pi³o szeœæ szkó³:
SP Mochowo, SP Bo¿ewo, SP Ligowo, SP 2 Sierpc, SP 3
Sierpc, SP Gozdowo. Nasze z³otka w tym dniu by³y
bezkonkurencyjne i nie przegra³y ¿adnego meczu. Tym
samym, podobnie jak ch³opcy, cieszy³y siê ze z³otych medali.
Najlepsz¹ zawodniczk¹ turnieju zosta³a uczennica naszej
szko³y Anna Mi³kowska. GRATULUJEMY!
SK£AD DRU¯YNY: Lewandowska Aleksandra kl. VIb,
Remplewicz Emilia kl. VIb, Zarembska Sandra kl. VIb, Feder
Julita kl. VIc, Gralicka Natalia kl. VIc, Mi³kowska Anna kl. VIc,
Pietrzak Aleksandra kl. VIc, Trzciñska Katarzyna kl. VIc,
Pomorska Agata kl. VIIa.
Piotr Lemanowicz

Listy Pochwalne Naczelniczki ZHP
.

Dzieñ Myœli Braterskiej przypada 22 lutego, w rocznicê
urodzin za³o¿ycieli skautingu – Roberta i Olave BadenPowellów. To dziêki parze Naczelnych Skautów m³odzie¿ i
doroœli skupieni wokó³ ruchów skautowych od ponad stu lat
szerz¹ ideê braterstwa i wspieraj¹ siê w zdobywaniu nowych
umiejêtnoœci.
23 lutego w Warszawie odby³a siê Gala Dnia Myœli
Braterskiej, która by³a wydarzeniem przygotowanym
specjalnie dla ponad 140 dru¿ynowych z ca³ej Polski. Na
spotkaniu odebrali oni List Pochwalny Naczelniczki ZHP hm.
Anny Nowosad. Te wyj¹tkowe odznaczenia przyznawane s¹
tylko raz i wy³¹cznie instruktorom ZHP pe³ni¹cym funkcjê
dru¿ynowego. W tym roku tego zaszczytu dost¹pi³y trzy
dru¿ynowe z terenu naszej gminy: dh Anna Mañkowska dru¿ynowa gromady zuchowej z Lelic, dh Iwona Paw³owska –
dru¿ynowa gromady zuchowej z Gozdowa oraz dh Iwona

Wrêczenie Stypendiów Wójta Gminy
Gozdowo
„Nauka jest jak niezmienne morze … Im wiêcej jej
pijesz, tym bardziej jesteœ spragniony. Kiedyœ poznasz,
jaka to jest rozkosz …
Ucz siê tylko, co jest si³ w tobie, ¿eby jej zakosztowaæ ”
Stefan ¯eromski „Syzyfowe prace”.

Powy¿sze stwierdzenie zaczerpniête z kart powieœci
Stefana ¯eromskiego by³o motywem przewodnim
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Giera – dru¿ynowa dru¿yny harcerskiej z Gozdowa.
Gratulujemy wyj¹tkowych wyró¿nieñ.
uroczystoœci rozdania stypendiów w dniu 11.03.2020 r. w
Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej ufundowanych
przez pana Wójta Dariusza Kalkowskiego.
Uroczystoœci przewodniczy³a pani dyrektor Lidia
Malinowska, a obecna by³a spo³ecznoœæ szkolna klas IV-VIII
oraz nauczyciele. Zaszczytne miejsce wœród zaproszonych
goœci zajê³a zastêpca wójta – El¿bieta Broniszewska,
przewodnicz¹ca Rady Rodziców – Ma³gorzata Smoleñska,
rodzice stypendystów, a tak¿e sami stypendyœci. Do grona
tegorocznych stypendystów nale¿¹ :
- Gabriela Lewandowska - VIIb – œrednia ocen 5,29
- Jerzy Kaczorowski - klasa VIIIb - œrednia ocen 5,21
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Karol Œwierczewski- klasa VIIIb - œrednia ocen 5,21
Wiktoria Zdunowska - klasa VIIIb - œrednia ocen 5,21
Tomasz Kaczorowski- klasa VIIIb - œrednia ocen 5,14
Anna Przybu³ek - klasa VIIa - œrednia ocen 5,14
Anna Pytelewska - klasa VIIa - œrednia ocen 5,07
Na wstêpie ceremonii wrêczenia stypendiów g³os zabra³a
pani dyrektor Lidia Malinowska, która wyrazi³a swoje
uznanie wobec uczniów nosz¹cych to zaszczytne miano. W
swojej wypowiedzi podkreœli³a szczególne atuty, które
posiadaj¹ uczniowie. Nale¿¹ do nich intensywna praca,
zaanga¿owanie w ¿ycie szko³y oraz wyj¹tkowa motywacja w
zdobywaniu wiedzy. Po s³owach gratulacji i ¿yczeniach
dalszych sukcesów – skierowanych pod adresem
nagrodzonych, zosta³a zaprezentowana czêœæ artystyczna w
wykonaniu klas VII i VIII.
Czêœæ artystyczna mia³a charakter refleksyjnofilozoficzny. Najpierw uczniowie powêdrowali do krainy
literatury, która przenios³a wszystkich odbiorców w inny
œwiat – pe³en dobra i piêkna. Druga czêœæ mia³a wymiar
pouczaj¹cy, bêd¹cy wskazówkami do tego jak pog³êbiaæ
-

wiedzê oraz w jaki sposób rozwijaæ w³asne uzdolnienia i
predyspozycje. Kanw¹ tego typu rozwa¿añ sta³y siê
przes³ania zaczerpniête z ksi¹¿ki Anthon'ego de Mello
„Minuta m¹droœci”.
Pouczenia i drogowskazy ¿yciowe sk³oni³y do refleksji nad
samym sob¹ i pozwoli³y zrozumieæ, ¿e „Przygoda naszego
jutra zale¿y tylko od nas samych i nigdy nie jest na ni¹ za
póŸno”.
Po zakoñczonej uroczystoœci stypendyœci wraz z rodzicami
i zaproszonymi goœæmi udali siê na s³odki poczêstunek.
Wszystkim stypendystom ¿yczymy dalszych sukcesów w
zdobywaniu i pog³êbianiu wiedzy oraz rozwijaniu uzdolnieñ i
predyspozycji. Pamiêtajcie, ¿e „najwiêkszym ¿yciowym
osi¹gniêciem ka¿dego cz³owieka jest ustawiczne stwarzanie
samego siebie, od nowa tak, aby w koñcu dowiedzieæ siê jak
¿yæ – w rzeczywistoœci mo¿ecie byæ jeszcze wszystkim, a to
wszystko dziêki zdobywanym przez Was umiejêtnoœciom i
rozwijaniu ¿yciowych pasji.

Joanna Ludwicka

SZKO£A PODSTAWOWA W LELICACH
Stypendia Wójta Gminy Gozdowo
.

Dnia 3 marca 2020r. w Szkole Podstawowej im.
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Lelicach odby³o siê
wrêczenie Stypendiów Wójta Gminy Gozdowo dla
najlepszych uczniów. Na uroczystoœæ przybyli goœcie:
Zastêpca Wójta Gminy Gozdowo Pani El¿bieta
Broniszewska, Kierownik Referatu Oœwiaty Pani Jolanta
Lewandowska, Ks. Proboszcz Piotr G¹tarek, rodzice
stypendystów.
Stypendium otrzymuj¹ uczniowie najstarszych klas
którzy uzyskali œredni¹ ocen w pó³roczu z obowi¹zkowych

przedmiotów nauczania powy¿ej 5,0. W tej edycji w Szkole
Podstawowej w Lelicach by³y to dwie osoby.
W imieniu Pana Wójta Gminy Gozdowo, Pani El¿bieta
Broniszewska uhonorowa³a stypendiami jednego z uczniów
klasy ósmej: Kingê Lewandowsk¹ i jednego ucznia klasy
siódmej Krystiana Jakubkiewicza. Uczniowie Ci uzyskali w
klasyfikacji rocznej wysok¹ œredni¹ ocen z obowi¹zkowych
przedmiotów edukacyjnych:
- Kinga Lewandowska - œrednia ocen - 5,07
- Krystian Jakubkiewicz – œrednia ocen –5,07
Pani El¿bieta Broniszewska pogratulowa³a stypendystom
wspania³ych wyników w nauce oraz ¿yczy³a dalszych
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sukcesów. Rodzicom z³o¿y³a wyrazy uznania za wk³ad pracy
w³o¿ony w wychowanie swoich dzieci. Stypendyœci
podziêkowali za otrzymane stypendia.
Po pami¹tkowym zdjêciu nast¹pi³a czêœæ artystyczna
poœwiêcona Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych przygotowana
przez Pani¹ Jadwigê Paradowsk¹. Akademia by³a wyrazem
ho³du dla ¿o³nierzy drugiej konspiracji za œwiadectwo
mêstwa, niez³omnej postawy patriotycznej i przywi¹zania do
tradycji patriotycznych, za krew przelan¹ w obronie
Ojczyzny.

Po akademii nast¹pi³o wrêczenie nagród za Szkolny
Konkurs Plastyczny – ¯o³nierze Wyklêci – Bohaterowie
Niez³omni, w którym zwyciêzcami byli:
w kategorii klas I – III:
I miejsce – Zofia Lemanowicz,
II miejsce –Wiktoria Dêbowska,
III miejsce – Amelia Dymek
w kategorii klas IV – VIII:
I miejsce – Roksana Pracka,
II miejsce – Jan Pajkowski,
III miejsce – Kacper Rajkowski.
Krzysztof JóŸwiak, Jadwiga Paradowska

Paczka dla KRESÓW
.

Szko³a Podstawowa im Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w
Lelicach przyst¹pi³a do Akcji „Paczka dla Kresów – Bo¿e
Narodzenie 2019r.”.Zbiórkê przeprowadzono wœród ca³ej
spo³ecznoœci naszej szko³y. Do zbiórki w³¹czyli siê
nauczyciele oraz uczniowie ze Szkolnym Klubem
Wolontariatu na czele. Dla Polaków na Kresach zebrano
artyku³y spo¿ywcze oraz chemiczne. Zgromadzono doœæ
spor¹ liczbê produktów, poniewa¿ uczniowie bardzo
aktywnie zaanga¿owali siê w tê akcjê. Jest to mi³y gest
otwarcia siê na drugiego cz³owieka, poœwiêcenia swojego
czasu, aby ofiarowaæ coœ bezinteresownie drugiej osobie.
Zebrane produkty popakowano. Zostan¹ one dostarczone
naszym Rodakom na Kresach. Zbiórka ta stworzy³a
niepowtarzalna atmosferê i radoœæ wœród uczniów z niesienia
pomocy.
Dyrektor Szko³y Podstawowej im. Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego wyra¿a podziêkowania wszystkim uczniom i
ich rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, Szkolnemu

Klubowi Wolontariatu, Harcerzom, Zuchom za aktywne
w³¹czenie siê w tê zbiórkê dla naszych rodaków na kresach.
Dziêkujê za piêkny dar serca dla naszych rodaków.
Krzysztof JóŸwiak

£ezka humoreska... szkolne jase³ka
i spotkanie op³atkowe 2019r.
.

Okres Bo¿ego Narodzenia to wyj¹tkowy czas w roku,
podczas którego staramy siê przestrzegaæ tradycji
przekazywanych od pokoleñ. Korzenie œwi¹t Narodzenia
Pañskiego i zwyczaje z nimi zwi¹zane s¹ wiêkszoœci z nas
bardzo dobrze znane.
Tradycj¹ naszej szko³y s¹ przedstawienia jase³kowe w
wykonaniu uczniów. Na jase³ka i spotkanie op³atkowe
przybywaj¹ do naszej szko³y liczni goœcie. W tym roku obecni
byli: Pan Dariusz Kalkowski- Wójt Gminy Gozdowo, Pan
Dariusz Œmigielski- Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo,
Pani Agnieszka Mañkowska- Radna Gminy Gozdowo ,Pani
Jolanta Lewandowska- Kierownik Referatu Oœwiaty, Ks.
kan. Franciszek Kuæ, ks. Piotr G¹tarek, Pan Krzysztof
JóŸwiak Dyrektor Szko³y, Pani Monika Spycha³a - Kierownik
Klubu Dzieciêcego w Lelicach.
Pan Dyrektor przywita³ przyby³ych goœci i z³o¿y³ wszystkim
¿yczenia œwi¹teczne. Nastêpnie g³os zabrali Pan Wójt Dariusz
Kalkowski, ks. Piotr G¹tarek i ks. kan. Franciszek Kuæ.
W tym roku postanowiliœmy po³¹czyæ tradycjê z
nowoczesnoœci¹. Uczniowie klasy pierwszej i drugiej
przygotowali przedstawienie jase³kowe pt. "£ezka
humoreska". W pierwszej scenie wprowadzaj¹cej, uczniowie
po spotkaniu w Garderobie postanowili przygotowaæ jase³ka.
Tym razem myszki i kot przedstawili nam histori¹ ze stajenki
w Betlejem. Oczywiœcie nie zabrak³o g³ównych postaci Maryi i
Józefa. Zgodnie z tradycj¹ do Dzieci¹tka licznie przybyli
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pasterze i trzej królowie. Natomiast grupa anio³ków
wykona³a dla Jezusa uk³ad taneczny w piêknie œwiec¹cych
pelerynkach. Dope³nieniem œwi¹tecznego przekazu by³y
przygotowane przez szkolny chór pastora³ki i kolêdy.
Piêkne bo¿onarodzeniowe tradycje sprawiaj¹, ¿e ten
wyj¹tkowy czas jest jeszcze bardziej magiczny, a o jego
wyj¹tkowoœci œwiadcz¹ równie¿ oryginalne, wspieraj¹ce
œwi¹teczn¹ atmosferê dodatki. Do scenariusza dopasowano
odpowiedni¹ dekoracjê. Zwiewna stajenka wykonana z
bia³ej tkaniny zosta³a otoczona bia³ymi, oœwietlonymi
drzewkami. Nad stajenk¹ z lekkoœci¹ unosi³y siê liczne

anio³ki. W stajence zaœ tradycyjny ¿³óbek z siankiem.
Goœcie i publicznoœæ z zadum¹ i radoœci¹
obejrzeli
przedstawienie przygotowane przez dzieci pod kierunkiem
nauczycieli: p. Iwony Bogdañskiej, p. Wioletty
Lewandowskiej, p. S³awomira Sza³kuckiego.
Po jase³kach zuchy i harcerze przekazali Betlejemskie Œwiat³o
Pokoju Panu Dyrektorowi, hm. S³awomirowi Sza³kuckiemu
komendantowi Hufca ZHP Sierpc im. Janusza Korczaka i
zaproszonym goœciom.
Iwona Bogdañska, Krzysztof JóŸwiak

Choinka szkolna
Dnia 01 lutego 2020 r. odby³a siê szkolna zabawa
choinkowa, która bez w¹tpienia jest jedn¹ z najbardziej
oczekiwanych uroczystoœci w szkole. Na uroczystoœæ przybyli
goœcie: Pose³ na Sejm Rzeczypospolitej pan Waldemar
Olejniczak, Wicestarosta Powiatu Sierpeckiego Pan
Jaros³aw Ocicki, Zastêpca Wójta Gminy Gozdowo El¿bieta
Broniszewska, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Pan Dariusz
Œmigielski, Radni Gminni, Ks. Proboszcz Piotr G¹tarek.
Ksi¹dz kanonik Franciszek Kuæ, Kierownik Klubu
Dzieciêcego Kubusiowy Raj w Lelicach Pani Monika
Spycha³a oraz rodzice uczniów naszej szko³y. Po wyst¹pieniu
Pana Dyrektora Krzysztofa JóŸwiaka rozpocz¹³ siê program
artystyczny. Wystêpy zapocz¹tkowa³ Dzieciêcy Zespó³ Pieœni
i Tañca Lelice, który zaprezentowa³ siê w najnowszym
uk³adzie choreograficznym przygotowanym przez Pani¹
Jolantê Gutowsk¹, w którym debiutowali najm³odsi
uczestnicy zespo³u. Nastêpnie swoje umiejêtnoœci wokalne
przedstawi³y dzieci z Kubusiowego Raju, których wykonanie
piosenki o siedmiu reniferach wzbudzi³o zachwyt wszystkich
przyby³ych goœci. Po dzieciach z Kubusiowego Raju po raz
kolejny w dwóch polkach zaprezentowa³ siê zespó³ z Lelic,
który zebra³ mnóstwo braw i oklasków. Po zespole najm³odsi
uczniowie naszej szko³y mieli mo¿liwoœæ zaprezentowania
swojego kunsztu aktorskiego. Dzieci z oddzia³ów
przedszkolnych zabra³y przyby³ych goœci do niezwyk³ej krainy
smerfów, gdzie wszyscy mieszkañcy, a nawet sam Gargamel,

marzyli o œniegu. Opraw¹ dla umiejêtnoœci aktorskich ma³ych
smerfów by³ uk³ad taneczny zespo³u przygotowany pod
kierunkiem Pani Anny Szynkowskiej. Zwieñczeniem
uroczystoœci choinkowej by³ wystêp naszych anio³ków, które
zaprezentowa³y przepiêkny, wrêcz baœniowy taniec pod
kierunkiem Pani Wioletty Lewandowskiej oraz szkolnego
chóru przygotowanego przez Pana S³awomira Sza³kuckiego,
podczas którego goœcie zostali zauroczeni umiejêtnoœciami
wokalnymi dzieci. Po wystêpach przyby³ Miko³aj, który rozda³
dzieciom paczki. Nastêpnie zaczê³a siê zabawa taneczna z
animatorem zabaw. Atrakcj¹ w czasie zabawy by³a
kawiarenka, zorganizowana przez rodziców.
Krzysztof JóŸwiak, ¯aneta Wiœniewska

Dzieñ Myœli Braterskiej 2020
.

Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e od kilku lat, w miesi¹cu lutym
obchodzimy nasze harcerskie œwiêto – Dzieñ Myœli
Braterskiej.
Jest to dzieñ przyjaŸni, braterstwa, radoœci i ¿yczliwoœci.
Od kilku ju¿ lat spotykamy siê – w gronie naszej gromady,
dru¿yny, w gronie rodziców i przyjació³ - po to, by ten dzieñ
spêdziæ wspólnie, dziel¹c siê serdecznymi myœlami,
zastanowiæ nad zgodnoœci¹ w³asnego postêpowania z
Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, Prawem i Obietnic¹
Zuchow¹ oraz okazaæ wdziêcznoœæ za przyjacielsk¹ pomoc i
wsparcie, jakie doœwiadczamy podczas naszej zuchowej i
harcerskiej przygody.
W tym roku spotkanie to przypad³o w Roku Jana Paw³a II, w
stulecie Jego urodzin.
Uroczystoœci przyœwieca³y s³owa Jana Paw³a II:
„Mi³oœæ i s³u¿ba nadaj¹ sens naszemu ¿yciu i czyni¹ je
piêknym, poniewa¿ wiemy, czemu i komu je
poœwiêcamy”.
Z wielk¹ przyjemnoœci¹ goœciliœmy naszych wiernych
przyjació³: Ks. Franciszka Kucia, Ks. Proboszcza Piotra
G¹tarka, Pana Dyrektora naszej szko³y Krzysztofa JóŸwiaka,
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Pana Przewodnicz¹cego Rady Gminy Dariusza
Œmigielskiego, Druhnê Miros³awê Dziekañsk¹, Rodziców,
Babcie i Przedstawicieli Rady Pedagogicznej.
Wszystkim jesteœmy wdziêczni za przybycie, a w
szczególnoœci dziêkujemy rodzicom za pomoc w organizacji
tej uroczystoœci.
Tegoroczne spotkanie mia³o na celu wspomnienie
dzieciñstwa Karola Wojty³y. W ciekawy i wymowny sposób
zrobili to harcerze. Zuchy natomiast udowodnili wszystkim, ¿e
znaj¹ Prawo Zucha, a najm³odsi z³o¿yli Obietnicê Zuchow¹.
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Przedstawiliœmy równie¿ prezentacjê z naszej rocznej
dzia³alnoœci. Goœcie obejrzeli kronikê i dokonali
pami¹tkowych wpisów.
W czêœci nieoficjalnej , przy suto zastawionych przez
rodziców sto³ach, mo¿na by³o mi³o ze sob¹ porozmawiaæ,
podzieliæ siê wspomnieniami i wra¿eniami. Tego typu
spotkania zbli¿aj¹ wszystkich zainteresowanych harcerskim

stylem wychowania. Du¿a frekwencja i mi³a atmosfera
pozytywnie nastraja nas na przysz³oœæ. Wydaje siê, ¿e mimo
du¿ego wp³ywu Internetu na m³ode pokolenie, nasze
harcerstwo, dziêki wsparciu w³adz szko³y, gminy i rodziców,
cieszy siê du¿ym zainteresowaniem.
Krzysztof JóŸwiak, Anna Mañkowska, Iwona Bogdañska

„Dni Europejskie” w szkole w Lelicach
.

Aby przybli¿yæ kulturê krajów europejskich w naszej szkole
zorganizowano akcjê pt. „Dni Europejskie”. Ka¿da klasa na
pocz¹tku roku szkolnego losowa³a jeden kraj nale¿¹cy do
Unii Europejskiej, a nastêpnie przygotowywa³a prezentacje
na jego temat dla swoich kolegów. Dzieci przygotowywa³y
gazetki zawieraj¹ce informacje na temat informacji geografii,
kuchni, historii oraz ciekawostek. Przybli¿ono sylwetki
postaci charakterystycznych dla danego pañstwa oraz
przygotowano przyk³adowe potrawy. Ciekawym elementem
wzbogacaj¹cym wartoœci jêzykowe by³a prezentacja jêzyka
wylosowanego kraju i wspólna nauka zwrotów przydatnych
podczas podró¿y po Europie. Do tej pory mieliœmy okazjê
„przenieœæ siê” do Francji i Hiszpanii. Przed nami kolejne
europejskie kraje.
Wioleta Sych, Joanna Wadowska

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GOZDOWIE
Weso³e Nutki
Dnia 28.11.2019 r. w sali widowiskowej CKiSz w Sierpcu
odby³a siê VII edycja konkursu dla dzieci „Weso³e nutki z
Przedszkola”. Celem by³o rozwijanie umiejêtnoœci wokalnych
oraz zainteresowañ muzycznych przedszkolaków. Nasz¹
placówkê reprezentowali Aleksandra Tomaszewska z grupy
„Je¿yki” oraz Jakub Nagiewicz z grupy „Muchomorki”. Ola
zaœpiewa³a „Pluszowego misia z wystawy”, natomiast Kuba
„Gdy w noc wrzeœniow¹”. Oboje œwietnie siê spisali, ukazuj¹c
swoje muzyczne zdolnoœci. Tym razem szczêœcie
uœmiechnê³o siê do Kuby, który wywalczy³ wyró¿nienie oraz
NAGRODÊ PUBLICZNOŒCI w postaci ogromnego
pluszaka. Oj, „za mundurem panny sznurem…” Serdecznie
gratulujemy!

jak w domu. By³ punktualny jak zawsze. Z radosnym „Ho, ho,
ho!” wkroczy³ w nasze mury. Pamiêta³ o wszystkich
przedszkolakach. Œpiewa³ z nami, bawi³ siê, odpowiada³ na
pytania. Dzieci by³y zachwycone. Dla niektórych to by³o
pierwsze spotkanie z Gwiazdorem. Uwielbiamy ten czas!
Wkrótce Bo¿e Narodzenie…

Miko³ajki
Imieniny Miko³aja to wa¿ne wydarzenie dla wszystkich dzieci.
To dzieñ, który rozpoczyna œwi¹teczny czas. Od rana nasze
przedszkolaki dzieli³y siê wra¿eniami. Opowiada³y o
czekoladkach ukrytych w buciku, niespodziankach pod
poduszk¹, s³odkoœciach w kieszonkach i wielu innych. W
przedszkolu z niecierpliwoœci¹ czekaliœmy na wizytê
Œwiêtego Miko³aja. Piêknie przystroiliœmy sale, aby czu³ siê

S³owo Gozdowa Nr 1/2020 (80)

Z wizyt¹ w PALIUM w Kolczynie
Dnia 19.12.2019 r. reprezentanci „Je¿yków” i
„Muchomorków” odwiedzili podopiecznych Oœrodka Opieki
D³ugoterminowej w Kolczynie PALIUM. Z radoœci¹
przekazali im w³asnorêcznie wykonane kartki œwi¹teczne.
By³o to niezwyk³e wydarzenie, któremu z ca³¹ pewnoœci¹
towarzyszy³ duch nadchodz¹cych œwi¹t. Dzieci zosta³y
niezwykle ciep³o przyjête. Mieszkañcy oœrodka nie kryli
wzruszenia. Wyklejona wycinank¹ choinka czy plastelinowy
Miko³aj mia³y tu ogromne znaczenie i wartoœæ mierzon¹
dobroci¹ i sercem. Cieszymy siê, ¿e przedszkolaki na miarê
swojego wieku, mog³y umiliæ codziennoœæ starszym osobom.
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Na pewno takie chwile mog¹ wprowadziæ w zadumê i sk³oniæ
do przemyœleñ. Podsumowaniem niech bêd¹ s³owa „Gdyby
uda³o siê zg³êbiæ ludzkie serce, jak zdziwi³oby nas obecne tam
milcz¹ce pragnienie czyjejœ obecnoœci.”
Koncert Noworoczny
Œwiêto Trzech Króli to dla nas mieszkañców gminy Gozdowo
wyj¹tkowy dzieñ. Jak co roku odbywa siê wówczas Koncert
Noworoczny M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Gozdowie. Piêkne wystêpy, kolorowe
œwiate³ka, wiele serdecznych s³ów i ¿yczeñ to znaki tego
styczniowego popo³udnia. Cieszymy siê, ¿e równie¿ i my
mo¿emy wzi¹æ udzia³ w tym niesamowitym widowisku i
do³o¿yæ starañ, aby sta³o siê ono jeszcze bardziej
niezapomniane. W tym roku przedszkolaki zaprezentowa³y
siê w tañcu „Gor¹czka sobotniej nocy” do muzyki z musicalu
Greese. Swoim wystêpem wprowadzi³y publicznoœæ w dobry
nastrój i wieczorowy klimat. Nie zabrak³o wzruszeñ i
œwi¹tecznych wspomnieñ. Jak wiadomo nasza pani Dyrektor
Agnieszka Olszewska piêknie œpiewa i mo¿e pochwaliæ siê
cudownym g³osem. I tak te¿ by³o. Zaœpiewa³a „Kolêdê
Maryi”, „Uciekali, uciekali” oraz „Przeka¿my sobie znak
pokoju”, tym samym dostarczaj¹c obecnym
niezapomnianych prze¿yæ. Koncert Noworoczny 2020 ju¿
za nami. Czas szybko p³ynie. Sprawmy, aby blask œwiate³ek
pozosta³ w naszych myœlach jak najd³u¿ej. Wszystkiego
dobrego!

WOŒP
12.01.2020 r. w Gozdowie po raz pierwszy gra³a Wielka
Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. W takim wydarzeniu nie
mog³o zabrakn¹æ naszych przedszkolaków. Dzieci nigdy nie
odmówi¹ podania pomocnej d³oni. Tak sta³o siê i tym razem.
Chêtnie poœwiêci³y czas, aby wzi¹æ udzia³ w realizacji tak
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szczytnego celu. Z uœmiechniêtymi buziami zatañczy³y dwa
tañce i tym samym umili³y czas wszystkim zainteresowanym.
Orkiestrowe serduszka dzieci s¹ zawsze bardzo wielkie!
Dziêkujemy przedszkolakom oraz rodzicom za ¿yczliwoœæ i
wsparcie. Jak widaæ mo¿na daæ coœ od siebie i jednoczeœnie
dobrze siê bawiæ
Dzieñ Babci i Dziadka
Kochana babciu, drogi dziadku…
Dzieñ Babci i Dziadka na sta³e wpisa³ siê ju¿ w naszym
przedszkolnym kalendarzu. Co roku, w ka¿dej grupie,
przedszkolaki zapraszaj¹ swoich najbli¿szych, aby
podziêkowaæ za mi³oœæ, opiekê i troskê. Przygotowuj¹
program artystyczny, w który wk³adaj¹ ca³e swoje serce.
Piêknie recytuj¹ wierszyki, œpiewaj¹ piosenki, tañcz¹ i graj¹.
Zaproszeni goœcie czule i z dum¹ patrz¹ na swoje wnuczêta.
Przy wspólnej herbatce spêdzaj¹ ten szczególny czas.
Niezwyk³e to chwile, niezapomniane i warte uwiecznienia.
Jeszcze raz ¿yczymy wszystkim Babciom i Dziadkom samych
radosnych dni, pogody ducha i zdrowia. Niech s³owa znanego
wierszyka bêd¹ potwierdzeniem, jak ogromn¹ rolê odgrywaj¹
rodzice rodziców w ¿yciu ma³ego cz³owieka: „ Dziêkujemy
Wam dziadkowie, to bardzo Wam siê chwali, ¿eœcie nam
rodziców tak dobrze wychowali. Bez Was smutny by³by œwiat,
¿yjcie nam wiêc dwieœcie lat!”.

Uciekali, uciekali...
Nasz¹ uroczystoœci¹ choinkow¹ na dobre po¿egnaliœmy
œwi¹teczny czas. Tegoroczne jase³ka po raz kolejny ukaza³y
tajemnicê Narodzenia Pañskiego. Wcielaj¹c siê w role Œwiêtej
Rodziny, pastuszków, Trzech Króli, Œnie¿ynek, dzieci
cudownie wyrazi³y emocje i zaprezentowa³y swoje
umiejêtnoœci artystyczne. Pod niebiosa p³yn¹³ g³os anio³ków,
które piêknie œpiewa³y kolêdy i pastora³ki. A wszystko
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rozbiela³a klimatyczna dekoracja mieni¹ca siê setkami
b³yszcz¹cych lampek. Mamy nadziejê, ¿e nasze przedszkolaki
dostarczy³y goœciom wielu wzruszeñ i pozostawi³y moc
jase³kowych wra¿eñ.
Pozytywn¹ energiê przekazali nam tak¿e instruktorzy zajêæ
dodatkowych, którzy przedstawili owoce swojej pracy.
Mogliœmy byæ œwiadkami wprowadzania najm³odszych w
œwiat japoñskiej sztuki walki, dyscypliny i rywalizacji podczas
zabaw z pi³k¹ oraz rozwijania umiejêtnoœci tanecznych. Nie
zabrak³o sympatycznej myszki Mini, która bawi³a
przedszkolaków oraz ….Miko³aja. Ba! To on w³aœnie wywo³a³
u naszych milusiñskich rumieñce na policzkach. Nie by³oby
jednak tak wspania³ej uroczystoœci bez Was Kochani Rodzice!
Dziêkujemy za w³o¿ony trud, serce, poœwiêcony czas i
wszelkie zainteresowanie. Niech œwiate³ko jase³kowej
gwiazdy jak najd³u¿ej rozœwieca nam ostatnie dni stycznia…
Spotkanie z opiekunkami dzieci w autobusach
W naszym przedszkolu, w ramach programu na rzecz
bezpieczeñstwa dzieci, odby³o siê spotkanie z opiekunkami
autobusowymi. Panie ubrane w kamizelki odblaskowe
odwiedzi³y przedszkolaków i przeprowadzi³y pogadankê na
temat w³aœciwego zachowania w autobusach oraz na
przystanku. Jak wiadomo starszaki doje¿d¿aj¹ ju¿
samodzielnie, a wiêc chêtnie dzieli³y siê swoimi wra¿eniami.
Opowiada³y o codziennych dojazdach. Z przekonaniem
twierdzi³y, ¿e nie wolno biegaæ po autobusie i ha³asowaæ. Nikt
nie powinien jeœæ drobnych s³odyczy, aby unikn¹æ
zach³yœniêcia. Przestrogi i porady przydadz¹ siê równie¿
maluchom, które tak¿e wyrusz¹ na wycieczki.
Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e dojazdy s¹ dla dzieci
bardzo mi³ym doœwiadczeniem, ucz¹ samodzielnoœci. Kiedy
nad bezpieczeñstwem czuwaj¹ tak mi³e panie, to nawet
ranne wstawanie nie jest straszne, a droga jest znacznie
krótsza. Szczêœliwych przyjazdów i powrotów!

Bal Karnawa³owy 2020
Tegoroczny bal karnawa³owy dostarczy³ nam jak zawsze wiele
radoœci i niezapomnianych wra¿eñ. Dzieci od samego rana
chwali³y siê piêknymi przebraniami i nie mog³y doczekaæ
momentu, kiedy w³o¿¹ swoje stroje. No i sta³o siê!
Gratulujemy pomys³owoœci i wyobraŸni. Trudno powiedzieæ,
jakiej postaci nie by³o. Wœród ch³opców zdecydowanie
królowa³ Spiderman. Nie zabrak³o policjantów, stra¿aków,
rycerzy. By³ tak¿e ninja i wspania³y kucharz. Dziewczynki
natomiast wykaza³y siê oryginalnoœci¹, przedstawiaj¹c
postacie z wspó³czesnych bajek. Wszystkiemu towarzyszy³a
dobra zabawa. Nawet maluchy szala³y w rytmie „Kaczuchy”,
nie wspominaj¹c o „Przez twe oczy zielone”. Zmêczeni, ale
zadowoleni rozeszliœmy siê do swoich sal i tam czeka³a kolejna
niespodzianka. A jaka? Poczta walentynkowa. Adresaci
odebrali „walentynki” od swoich kolegów i kole¿anek. Jak siê
okazuje przedszkolna mi³oœæ rzeczywiœcie istnieje i jest
niezwykle urocza. Nasza zabawa udowodni³a stare
porzekad³o „Jak karnawa³ – to karnawa³!” No i tyle.

Bezpieczne Ferie
Rozpoczynamy ferie zimowe - czas leniuchowania i beztroski.
Wiadomo jednak, ¿e o wypadek w³aœnie wtedy naj³atwiej.
Chwila nieuwagi i ..., a no w³aœnie. Pan dzielnicowy jak
zawsze o nas pamiêta³. Z osobna odwiedzi³ ka¿d¹ grupê.
Uœwiadamia³ niebezpieczeñstwa, jakie mog¹ siê przydarzyæ w
czasie ferii. Przestrzega³ przed niew³aœciwym zachowaniem
na drodze, spotkaniem z nieznajomymi. Odwo³ywa³ siê
równie¿ do zabaw zimowych, bo przecie¿ choæ nie ma œniegu,
wiele dzieci skorzysta z odpoczynku w górach. Przedszkolaki
potraktowa³y jego przestrogi bardzo powa¿nie. Chêtnie
uczestniczy³y w pogadance, odwo³uj¹c siê do swoich
w³asnych doœwiadczeñ. Czêsto pan policjant by³ pod
wra¿eniem m¹drych wypowiedzi dzieci, które mimo tak
niewielu lat obserwuj¹ i prawid³owo oceniaj¹ niew³aœciwe
zachowania. Pamiêtajcie o wszystkim! Niech oczy bêd¹
szeroko otwarte! Zatem udanych ferii, no i koniecznie choæ
trochê bia³ego puchu!

Dyrektor Przedszkola
Agnieszka Olszewska
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KLUB DZIECIÊCY "RADOSNA KRAINA" W GOZDOWIE
Miko³ajki
6 grudnia w naszym klubiku wszyscy przenieœliœmy siê w
,,bajkowy œwiat”. Nasze Maluchy wygl¹da³y jak ma³e elfy, a
mo¿e raczej jak ma³e Miko³aje, poniewa¿ wszystkie dzieci
mia³y czerwone czapeczki Od rana w klubiku panowa³ gwar i
radoœæ, dzieci z wielk¹ niecierpliwoœci¹ oczekiwa³y na
przyjœcie niezwyk³ego goœcia – Œw. Miko³aja! Niekiedy
rozbrzmiewa³y dzwoneczki… to oznacza³o, ¿e Miko³aj jest
tu¿, tu¿. Wreszcie… Przyjecha³!! – PRAWDZIWY – ŒWIÊTY
MIKO£AJ! To by³ naprawdê niezwyk³y goœæ, który
obdarowa³ prezentami wszystkie dzieci. Dzieci za otrzymane
prezenty podziêkowa³y Miko³ajowi wspólnym tañcem i
piêknymi uœmiechami. Dzieci zaprasza³y Goœcia do domów
oraz prosi³y, aby przyjecha³ do nich za rok. No… oczywiœcie
obiecywa³y, ¿e bêd¹ grzeczne.

Œwi¹teczne pierniczki
Œwiêta bez pierniczków to Œwiêta stracone;) Kieruj¹c siê tym
przes³aniem nasze maluchy postanowi³y zadoœæuczyniæ tej
tradycji. W ramach przygotowañ do Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia ciocie wraz z dzieæmi zorganizowa³y wspólne
pieczenie œwi¹tecznych pierniczków. Najpierw dzieci
przygotowa³y ciasto, które zosta³o od³o¿one do lodówki, ¿eby
nastêpnego dnia wyczarowaæ pyszne pierniczki.
Czy¿ to nie wspaniale, w klubiku zabawiæ siê w prawdziwego
cukiernika, piekarza. Wspólne wa³kowanie
ciasta na
pierniki, a nastêpnie wykrawanie ró¿nych kszta³tów dziêki
niezliczonej iloœci foremek to dopiero by³a zabawa. Pe³ne
blaszki gotowych do upieczenia ciasteczek dzieci zanosi³y do
naszej kuchni, gdzie pod czujnym okiem cioci nabiera³y
z³ocistej barwy. Gdy tylko pierwsze wypieki zosta³y
wyci¹gniête z piekarnika, po klubiku zacz¹³ siê unosiæ
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wspania³y aromat pieczonych pierniczków, który wprawi³
wszystkich w cudowny, œwi¹teczny nastrój. Oczywiœcie
pierwsza blaszka ciasteczek wyl¹dowa³a w brzuszkach
naszych ma³ych cukierników.
Strojenie choinki
Bez choinki trudno wyobraziæ sobie Bo¿e Narodzenie. Dziêki
udekorowanemu drzewku ka¿de pomieszczenie nabiera
œwi¹tecznej magii.
Dzieñ ubierania choinki w klubiku jest dniem wyj¹tkowym.
Dzieci z wielkim zaanga¿owaniem zawieszaj¹ ozdoby, a gdy
nasze wspólne drzewko jest ju¿ ubrane, wszyscy wiedz¹, ¿e
œw. Miko³aj jest ju¿ tu¿, tu¿....

WOŒP
12.01.2020 r. w Gozdowie po raz pierwszy gra³a Wielka
Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. W tym dniu równie¿ Klub
Dzieciêcy „Radosna Kraina” w Gozdowie do³o¿y³ swoj¹
„cegie³kê” w zbiórce na tak szczytny cel. Dziêki ogromnemu
zaanga¿owaniu rodziców, którzy przygotowali pyszne i
piêkne ciasta, mogliœmy zebraæ do puszek te¿ kilka
przys³owiowych z³otówek. Dodatkowo uda³o nam siê
wylicytowaæ Misia Stra¿aka, który od teraz bêdzie czuwa³ nad
naszym klubikiem i bezpieczeñstwem naszych pociech.
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Choinka Noworoczna 17.01.2020
Choinka Noworoczna w Klubiku to bardzo wa¿ne
wydarzenie w har monogramie naszych spotkañ
okolicznoœciowych. Byli z nami zaproszeni goœcie: Pani
El¿bieta Broniszewska – zastêpca Wójta Gminy Gozdowo,
Pani Anna Gr¹czewska – zastêpca Kierownika Referatu
Oœwiaty
Najwiêksz¹ atrakcj¹ tego dnia by³o spotkanie z Miko³ajem.
Maluchy 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 opiekunek w Klubiku. Na
zakoñczenie Œwiêty Miko³aj wszystkim dzieciom osobiœcie
wrêcza³ du¿e paczki, a w nich – dla ka¿dego coœ dobrego! Za
prezenty dzieciaki odwdziêczy³y siê piêkn¹ zabaw¹ w
towarzystwie zaprzyjaŸnionych animatorów BAWIDE£KO.
Oczekiwana ca³y rok wizyta œw. Miko³aja minê³a w bardzo
mi³ej atmosferze i przynios³a naszym najm³odszym wiele
radoœci. Dzieñ ten na d³ugo pozostanie w pamiêci wszystkich
klubowiczów, a niektórzy z nich ju¿ od jutra nie bêd¹ mogli
doczekaæ siê kolejnej Jego wizyty.

Dzieñ Pluszowego Misia
W dniu 25 listopada maluchy uczestniczy³y w obchodach
Œwiatowego Dnia Pluszowego Misia. Mimo coraz
nowoczeœniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda
na misie nie przemija. Tego dnia ka¿de dziecko przysz³o do
klubiku ze swoim ma³ym lub du¿ym przyjacielem – Misiem.
Przyby³y misie ma³e, œrednie i bardzo du¿e, bia³e, br¹zowe,
¿ó³te i ró¿owe . A ka¿dy by³ piêkny i wyj¹tkowy.
Ten dzieñ w klubiku pe³en by³ uœmiechu oraz wspólnej
zabawy, jednak najwiêcej radoœci sprawi³ dzieciom sam fakt
zaprezentowania swojego misia kolegom i mo¿liwoœæ
zabawy z pluszakiem. Miœ jest bardzo wa¿ny dla ka¿dego
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dziecka. Mo¿na go przytuliæ, a nawet zwierzyæ mu siê z
sekretów. Mamy nadziejê, ¿e to wielkie misiowe przyjêcie
zostanie we wspomnieniach dzieci na d³ugi czas.
Wizyta w Lelicach
Dzieñ 20 stycznia by³ dla nas wielk¹ niespodziank¹. Tego dnia
odby³a siê pierwsza w historii Klubu Dzieciêcego „Radosna
Kraina” w Gozdowie wycieczka autokarem do Klubu
Dzieciêcego „Kubusiowy Raj” w Lelicach. W prawie pe³nym
sk³adzie zameldowaliœmy siê na pok³adzie autokaru, w którym
przywita³ nas bardzo mi³y kierowca pan S³awomir Zarembski,
któremu bardzo dziêkujemy za bezpieczn¹ podró¿.
Na miejscu przywita³y nas panie opiekunki oraz gromadka
uœmiechniêtych i zaciekawionych dzieci. Nasze maluchy
mia³y mo¿liwoœæ uczestniczyæ w urodzinach Kubusia
Puchatka zorganizowanym przez ciocie z klubiku w Lelicach.
Ogromn¹ niespodziank¹ dla dzieci by³a wizyta Kubusia
Puchatka, czyli misia, który jest chyba najbardziej kochanym
misiem na ca³ym œwiecie. Wspólnie z Kubusiem, przyby³
brykaj¹cy Tygrysek oraz piêkna królewna Œnie¿ka. Nie
zabrak³o równie¿ „ ma³ego co nieco”, którym Kubuœ
obdarowa³ dzieci . By³y to pyszne s³odkoœci, które Kubuœ
uwielbia. Nie by³ to jednak koniec atrakcji tego dnia, bo zjawi³
siê równie¿ goœæ szczególny, Pan Dariusz Kalkowski – Wójt
Gminy Gozdowo i obdarowa³ wszystkie dzieci prezentami, za
które bardzo serdecznie dziêkujemy.
Bardzo dziêkujemy za zaproszenie i wspóln¹ zabawê. By³ to
dzieñ pe³en wra¿eñ, gwaru i radoœci. Dzieñ, który na pewno
na d³ugo pozostanie w pamiêci klubowiczów, bo przecie¿
pluszowy miœ , to nie tylko zabawka, niezast¹piona przy
zasypianiu przytulanka, ale to przede wszystkim najlepszy
przyjaciel ka¿dego dziecka, towarzysz wspólnych zabaw oraz
wszystkich smutków i radoœci.

Dzieñ Babci i Dzieñ Dziadka.
Na nasze smutki maj¹ s³odkie i pyszne rozwi¹zanie, znajd¹
radê na ka¿de zmartwienie - to nasze kochane babcie i
dziadkowie. 21 i 22 stycznia to szczególne dni w roku, w
których mo¿emy wyraziæ nasz¹ wdziêcznoœæ za ich trud i
oddanie oraz wszystko to, co od nich otrzymujemy - to Dzieñ
Babci i Dzieñ Dziadka.
14 lutego 2020r. w naszym klubiku zosta³a zorganizowana
uroczystoœæ z okazji Dnia Babci i Dziadka, na któr¹ licznie
przybyli zaproszeni Goœcie. Dzieci wrêczy³y swoim
ukochanym Dziadkom kwiatki oraz serduszka. W oczach
dziadków da³o siê zauwa¿yæ ogromn¹ dumê i radoœæ z zabaw z
pociechami. Wszyscy wspólnie zatañczyliœmy w rytm piêknej
piosenki „Droga Babciu Drogi Dziadku. Nastêpnie by³
pyszny, s³odki poczêstunek oraz kawa i herbata.
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To by³ naprawdê wyj¹tkowy dzieñ, pe³en uœmiechu, radoœci i
dumy. Szczêœliwe i rozpromienione twarze babæ i dziadków
ukaza³y nam, jak wa¿ne s¹ takie spotkania i wspólnie
spêdzone chwile z wnukami.
Wizyta pielêgniarki
Dnia 27 stycznia do naszego klubiku zawita³a – pani Krystyna
Baran, która na co dzieñ pracuje jako pielêgniarka w Szkole
Podstawowej w Gozdowie. Podczas spotkania dzieci mia³y
okazjê dowiedzieæ siê wiêcej o trudnym zawodzie
pielêgniarki, a przede wszystkim wzbogaciæ i utrwaliæ swoje
wiadomoœci na temat sposobów dbania o zdrowie. Pani
pielêgniarka przypomnia³a dzieciom, jak nale¿y ubieraæ siê
odpowiednio do pogody, jak w³aœciwie siê od¿ywiaæ i jak
zachowaæ zasady higieny i zdrowego stylu ¿ycia.
Bardzo dziêkujemy Pani pielêgniarce za spotkanie i
poœwiêcony nam czas.

Karnawa³owe wypieki
Ju¿ tradycj¹ jest, ¿e nasze pociechy robi¹ pyszne wypieki na
ka¿d¹ okazjê. I dlatego karnawa³ by³ dla nas œwietn¹ okazj¹ do
sprawdzenia nowego przepisu na Taratuszki - pulchne
faworki na kefirze. Praca przy tych wypiekach by³a ogromn¹
przyjemnoœci¹ dla naszych najm³odszych. Dzieci wa³kowa³y
przygotowane przez ciocie ciasto, a nastêpnie krêci³y piêkne,
pyszne faworki. Nastêpnie ciocia nasze cuda zanios³a do
kuchni, zrobi³a czary-mary i wróci³a z piêknymi,
przepysznymi wypiekami. Dzieci z uœmiechami zajada³y
pyszne faworki i obiecywa³y, ¿e takie same zrobi¹ w domu z
mamusiami. Takie prace w klubiku dla dzieci to zarówno
œwietna zabawa jak i mo¿liwoœci¹ poznawania naszych
tradycji.
Bal karnawa³owy dla klubowiczów to dzieñ niezwyk³y, czêsto
wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcj¹ bardzo
lubian¹ przez dzieci, dostarczaj¹c¹ im wielu prze¿yæ i radoœci.
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Tak te¿ by³o w dniu 7.02.2020r w Klubie Dzieciêcym
„Radosna Kraina” w Gozdowie, gdzie odby³ siê pierwszy Bal
Karnawa³owy.
Dzieñ Pizzy
9 lutego na ca³ym œwiecie uznany jest za Miêdzynarodowy
Dzieñ Pizzy. Maluchy z Klubiku ten dzieñ obchodzi³y 4 lutego.
Tego dnia sala naszego klubiku zamieni³a siê we w³osk¹
pizzeriê. Najm³odsi bawi¹c siê we w³oskich kucharzy
przygotowali prawdziw¹ pizzê. Wielk¹ frajdê dzieciom
sprawi³o nak³adanie ulubionych sk³adników i posypywanie
serem. Gdy wszystko by³o ju¿ gotowe, pizza powêdrowa³a do
kuchni, aby siê upiec. Nastêpnie upieczone pizze dzieci
zabra³y do domku, aby poczêstowaæ rodziców naszym
wypiekiem. Ca³y dzieñ up³yn¹³ nam w mi³ej i radosnej
atmosferze. Dziêki tej imprezie dzieci pozna³y historiê pizzy,
dowiedzia³y siê, z którego kraju pochodzi oraz wspólnie
stwierdziliœmy, ¿e w³asnorêcznie zrobiona pizza jest o wiele
smaczniejsza i zdrowsza.

Bal Karnawa³owy
Bal Karnawa³owy na bis odby³ siê 25.02.2020r. Tego dnia ju¿
od rana w klubiku pojawia³y siê kolorowe postacie. Dzieci
przebrane by³y za bohaterów znanych bajek, w sali mo¿na
by³o spotkaæ wró¿ki, królewny, ksiê¿niczki, motylki, rycerzy,
piratów, pajacyków, policjantów, nie sposób zliczyæ i
wymieniæ tych wszystkich postaci. Rozpoznaæ dzieci by³o
bardzo trudno. Wystrój sali wprowadzi³ w radosny nastrój
oraz zachêca³ wszystkich do weso³ej zabawy.
Na sali podczas pl¹sów robi³o siê kolorowo, wszyscy bawili siê
weso³o, uœmiech nie znika³ z twarzy mimo chwilowego
zmêczenia. Bal umo¿liwi³ dzieciom i ciociom spêdzenie czasu
w mi³ej atmosferze. Wspólna zabawa przynios³a wiele radoœci
naszym maluszkom, to by³o g³ównym celem tego balu. Kiedy
czas zabawy dobieg³ koñca, dzieci z ¿alem opuszcza³y balow¹
salê. Szkoda, ¿e nastêpny bal dopiero za rok.

S³owo Gozdowa Nr 1/2020 (80)

OŒWIATA
pamiêtaæ, by zachowaæ ostro¿noœæ w ka¿dej sytuacji, zwracaæ
te¿ uwagê, czy innym nie dzieje siê krzywda. Te i wiele innych
wskazówek udzieli³ naszym podopiecznym pan Policjant
sier¿. szt. Arkadiusz Kolczyñski. Dzieci s³ucha³y bardzo
uwa¿nie i by³y bardzo grzeczne.
Dziêkujemy panu policjantowi za wspania³e prze¿ycia i
przybli¿enie tak odpowiedzialnego zawodu, jakim jest zawód
policjanta.

Wizyta policjanta
Czas ferii spêdzonych w domu wcale nie musi byæ nudny! Na
placach zabaw, œlizgawkach, w parkach mo¿na poznaæ
nowych kolegów i œwietnie siê bawiæ! Bo czy jest lepsza frajda
od bitwy na œnie¿ki, saneczkarskich wyœcigów czy
³y¿wiarskich popisów? Pamiêtajmy jednak, ¿e w ka¿dym
miejscu czyhaæ mo¿e niebezpieczeñstwo: z pozoru
wytrzyma³y lód mo¿e okazaæ siê zwodniczy, przyjazny
cz³owiek w parku mo¿e okazaæ siê z³odziejem, a
nadje¿d¿aj¹cy samochód mo¿e jechaæ z o wiele wiêksz¹
szybkoœci¹ ni¿ mog³oby siê wydawaæ… Dlatego nale¿y

Aneta Chmura
Kierownik Klubu Dzieciêcego w Gozdowie

KLUB DZIECIÊCY "KUBUSIOWY RAJ" W LELICACH
WOŒP
12.01.2020r. w Gozdowie po raz pierwszy odby³ siê fina³
WOŒP. Nasz Klub Dzieciêcy w Lelicach wraz z Klubem
Dzieciêcym z Gozdowa, bardzo chêtnie w³¹czy³y siê do tej
szlachetnej akcji, poprzez urz¹dzenie kiermaszu z ciast
upieczonych przez Rodziców oraz Pracowników.
Naszym celem by³o zebranie jak najwiêkszej sumy pieniêdzy
która mia³a byæ przekazana dla Fundacji Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy. Ku naszemu du¿emu zaskoczeniu
ciasta rozesz³y siê w mgnieniu oka.
Jesteœmy Pañstwu ogromnie wdziêczni oraz dumni, ¿e
wspólnie z nami mogliœcie pomóc. Dziêkujemy.
Kalkowskiego, który równie¿ tego dnia by³ z nami i obdarowa³
dzieci upominkami.
W tym wyj¹tkowym dniu nie mog³o zabrakn¹æ bohatera
uroczystoœci - Kubusia Puchatka, który przyby³ do nas w
towarzystwie Królewny Œnie¿ki, aby razem z dzieæmi tañczyæ,
œpiewaæ i dobrze siê bawiæ. Po pe³nej wra¿eñ imprezce, dzieci
uda³y siê na poczêstunek, by nabraæ si³ do dalszej zabawy.
Jednak¿e nadszed³ czas, kiedy to z przykroœci¹ musieliœmy
po¿egnaæ bohaterów naszego œwiêta oraz dzieci z Klubu z
Gozdowa. Ten dzieñ zostanie na d³ugo w pamiêci dzieci.

Pierwszy Miêdzyklubowy-Miêdzynarodowy Dzieñ
Kubusia Puchatka
20.01.2020. po raz pierwszy zorganizowa³yœmy w naszym
Klubie Miêdzyklubowy-Miêdzynarodowy Dzieñ Kubusia
Puchatka, na który zaprosi³yœmy dzieci wraz z opiekunkami z
Klubu Dzieciêcego „Radosna Kraina” z Gozdowa, które
przyjecha³y do nas gminnym autokarem, aby razem z nami
œwiêtowaæ. Ca³a impreza nie odby³aby siê, gdyby nie
ogromne wsparcie Wójta Gminy Gozdowo - Pana Dariusza
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Choinka Noworoczna
Wizyta œwiêtego Miko³aja w naszym Klubie, to jeden z
najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku.
Przygotowuj¹ siê do niego bardzo starannie. Dzieci uwielbiaj¹
te przygotowania i mimo, ¿e zajmuj¹ im one wiele czasu,
robi¹ to z wielk¹ przyjemnoœci¹. Œwiêty Miko³aj nie zawiód³
dzieci równie¿ i w tym roku i nie kaza³ d³ugo na siebie czekaæ.
01.02.2020r. Podczas uroczystoœci choinkowej mali artyœci z
przejêciem i trem¹ odtwarzali swoje role. Wystêpy wywo³a³y
ogromn¹ radoœæ i wzruszenie na twarzach wszystkich
zgromadzonych goœci. Po wspania³ych wystêpach dzieci
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nadesz³a wyczekiwana chwila - Miko³aj wrêcza³ ka¿demu
dziecku wyczekiwany prezent. Punktem kulminacyjnym
okaza³y siê zdjêcia z Miko³ajem, które bêd¹ wspania³¹
pami¹tk¹ z tego¿ spotkania. Na koniec wszyscy udali siê na
s³odki poczêstunek, który przygotowali rodzice. Do
zobaczenia za rok Miko³aju!!!
Spotkanie z Policjantem
Dnia 03.02.2020r. Klub Dzieciêcy „Kubusiowy Raj” w
Lelicach odwiedzi³ st. sier¿. Arkadiusz Kolczyñski. Wizyta ta
mia³a na celu uœwiadomienie dzieciom zasad bezpiecznego
zachowania podczas zimowej przerwy oraz bezpiecznego
aktywnego spêdzania czasu na œwie¿ym powietrzu. Pan
policjant przeprowadzi³ pogadankê z dzieæmi pod has³em
„Bezpieczne ferie zimowe”. Podczas spotkania dzieci
poszerzy³y wiedzê, jak bezpiecznie zachowaæ siê w domu i w
Klubie Dzieciêcym oraz poza domem w czasie ferii
zimowych. Przypomnia³ dzieciom o koniecznoœci noszenia
odblasków oraz o niebezpieczeñstwach czyhaj¹cych ze
strony nieznajomych osób.
Okres przed feriami zimowymi to czas, kiedy policjanci
ostrzegaj¹ dzieci przed zagro¿eniami, z jakimi mog¹ siê
spotkaæ podczas zimowego wypoczynku. W trakcie ferii
pogoda sprzyja zabawom na œwie¿ym powietrzu, na œniegu i
lodzie, dlatego policjant rozmawiaj¹c z dzieæmi ostrzega³
najm³odszych, aby nie wchodzili na zamarzniêt¹ taflê stawu,
rzeki czy jeziora - uœwiadamiaj¹c konsekwencje takich zabaw.
Przestrzeg³ te¿ dzieci, aby nie zje¿d¿a³y ze stromych górek czy
skarp usytuowanych w pobli¿u tras komunikacyjnych.
Dziêkujemy za pouczaj¹ce spotkanie.

Dzieñ Babci i Dziadka
14.02.2020r. w Walentynki, odby³a siê uroczystoœæ Dnia
Babci i Dziadka. W³aœnie tego dnia dzieci bardzo chcia³y
udowodniæ jak mocno kochaj¹ swoje Babcie i Dziadków. To
babcie i dziadziowie opiekuj¹ siê wnukami, chodz¹ na
spacery, opowiadaj¹ swoje wspomnienia z dzieciñstwa,
uœmiechaj¹ siê do wnucz¹t, przytulaj¹, wybaczaj¹ ró¿ne psoty
i figle. Niech na zawsze pozostan¹ w pamiêci ich m¹dre s³owa
i rady, które w doros³ym ¿yciu znajduj¹ potwierdzenie w
rzeczywistoœci. Dzieci to czuj¹ i wiedz¹, dlatego zaprosi³y
swoje babcie i swoich dziadków, ¿eby podziêkowaæ im za
wszystko i wyraziæ swoj¹ mi³oœæ.
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Na wstêpie kierownik Monika Spycha³a przywita³a wszystkich
goœci ciep³ymi s³owami, a nastêpnie z³o¿y³a ¿yczenia. W
piêknie udekorowanej sali dzieci przedstawi³y program
artystyczny. By³y to wzruszaj¹ce wiersze i piosenki
okolicznoœciowe, zwi¹zane ze Œwiêtem Babci i Dziadka. Mali
artyœci z przejêciem odtwarzali swoje role, a goœcie ze
wzruszeniem odbierali czu³e s³owa, kierowane pod ich
adresem. Nastêpnie obdarowa³y swoich ukochanych goœci
upominkami, przygotowanymi w³asnorêcznie. By³y to piêkne
serca z odciœniêt¹ d³oni¹ wnucz¹t. W uroczystoœci pomogli
rodzice, którzy przygotowali s³odki poczêstunek. By³ on
okazj¹ do rozmów, dzielenia siê wra¿eniami, a przede
wszystkim umocnienia wiêzi rodzinnych i bli¿szego poznania
siê. Nastêpnie by³y wspólne zabawy przy muzyce oraz
wspólne tañce wnucz¹t z babciami i dziadkami. Atmosfera tej
uroczystoœci by³a wspania³a, podziêkowaniom ze strony goœci
nie by³o koñca. Spotkanie up³ynê³o w mi³ej i serdecznej
atmosferze.
Nad ca³¹ uroczystoœci¹ czuwa³y jak zawsze zaanga¿owane
panie opiekunki - Dorota Wajszczak, Joanna KikolskaRycharska, Joanna Œmigielska, Edyta Tomaszewska.

Bal Karnawa³owy
Jak co roku w karnawale w naszym Klubie 25.02.2020r.
odby³ siê oczekiwany przez dzieci bal. W tym dniu
przenieœliœmy siê do WIELKIEJ KRAINY BAJEK. Wszystko
za spraw¹ pomys³owoœci naszych wspania³ych rodziców,
którzy przygotowali dla swoich pociech ciekawe stroje
karnawa³owe. Po wielkiej prezentacji strojów rozpoczê³y siê
tañce – przy rytmach weso³ej muzyki, by³y one przeplatane
zabawami i korowodami. Oczywiœcie znalaz³o siê równie¿ coœ
dla spragnionych i zmêczonych, chwila relaksu przy
wspólnym poczêstunku i pami¹tkowe zdjêcie. Do domu
dzieci wraca³y we wspania³ych humorach, dziel¹c siê z
rodzicami swoimi prze¿yciami.

Monika Spycha³a
Kierownik Klubu Dzieciêcego w Lelicach
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KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH INFORMUJE I PRZYPOMINA
DEMOGRAFIA
Wed³ug danych ze zbiorów meldunkowych w
naszej gminie na dzieñ 20.03.2020 r. zameldowanych na
pobyt sta³y i czasowy jest 6 122 mieszkañców.
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Zdarzenia w ewidencji ludnoœci w gminie Gozdowo
w I kwartale 2020 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.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê Dniem Flagi RP (2 maja) oraz Zamyœleniami Rodaków
w ho³dzie Janowi Paw³owi II (23 maja)
Wójt Gminy Gozdowo informuje, i¿ w Urzêdzie Gminy, w pokoju nr 1, mieszkañcy mog¹
otrzymaæ flagê pañstwow¹.
Flagi rozdawane bêd¹ do wyczerpania zapasów.

Koledze S³awomirowi Zarembskiemu i Najbli¿szym
szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje
z powodu œmierci
SIOSTRY
sk³adaj¹
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu

Pani Zycie Klimarczyk i Najbli¿szym
szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje
z powodu œmierci
MATKI
sk³adaj¹
Dyrektor Szko³y Podstawowej w Gozdowie
z Rad¹ Pedagogiczn¹ i pracownikami
Wójt Gminy Gozdowo z dyrektorami szkó³
i kierownikami placówek oœwiatowych z terenu gminy
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Pani Ró¿y Fusik i Najbli¿szym
szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje
z powodu œmierci
MATKI
sk³adaj¹
Dyrektor Szko³y Podstawowej w Gozdowie
z Rad¹ Pedagogiczn¹ i pracownikami
Wójt Gminy Gozdowo z dyrektorami szkó³
i kierownikami placówek oœwiatowych z terenu gminy

KORONAWIRUS – CO MUSISZ WIEDZIEÆ?
W zwi¹zku z narastaj¹cym zagro¿eniem szerzenia siê
koronawirusa SARS CoV-2, Pañstwowy Inspektor Sanitarny
wyda³ zarz¹dzenie ograniczaj¹ce do minimum wizyty w
przychodniach.
SP ZOZ w Gozdowie prosi o kontakt pod numerami:
- Oœrodek Zdrowia w Gozdowie: 24 276 21 96,
785 927 865
- Filia nr. 1 w Lelicach: 24 276 15 14
Wiêkszoœæ Pañstwa spraw za³atwimy telefonicznie: proste
porady, powtórzenie recept, ocena badañ laboratoryjnych,
w uzasadnionych przypadkach wystawienie zwolnienia z
pracy.
Pacjenci, którzy:
- w okresie ostatnich 14 dni przebywali w rejonach
transmisji koronawirusa (lista krajów publikowana
codziennie na stronie www.gis.gov.pl)
- w okresie ostatnich 14 dni mieli kontakt z osob¹, u której
potwierdzono zaka¿enie koronawirusem SARS CoV-2,
- maj¹ objawy: gor¹czka powy¿ej 38oC, kaszel, uczucie
dusznoœci - trudnoœci w nabraniu powietrza, powinni
kontaktowaæ siê telefonicznie z lekarzem rodzinnym w
swoim oœrodku zdrowia. W ten sposób uzyskaj¹
informacjê co do dalszego postêpowania. Prosimy o
niezg³aszanie siê osobiste do przychodni.
Inne numery telefonów:
- Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
609 817 331,
- Oddzia³ ZakaŸny w P³ocku 24 364 62 17,
- Infolinia w sprawie koronawirusa 800 190 590.
Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywo³uje chorobê o nazwie
COVID-19. Choroba objawia siê najczêœciej gor¹czk¹,
kaszlem, dusznoœciami, bólami miêœni, zmêczeniem.
Kto jest najbardziej nara¿ony?
Najbardziej nara¿one na rozwiniêcie ciê¿kiej postaci choroby
i zgon s¹ osoby starsze, z obni¿on¹ odpornoœci¹, którym
towarzysz¹ inne choroby, w szczególnoœci przewlek³e.
Jak siê zabezpieczyæ przed koronawirusem?
Wirus przenosi siê drog¹ kropelkow¹. Aktualnie nie ma
szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Mo¿na
natomiast stosowaæ inne metody zapobiegania zaka¿eniu,
zaprezentowane poni¿ej. Metody te stosuje siê równie¿ w
przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym
drog¹ kropelkow¹ np. grypie sezonowej (w przypadku której,
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szczyt zachorowañ przypada w okresie od stycznia do marca
ka¿dego roku).
ZALECENIA
Czêsto myj rêce
Czêsto myj rêce u¿ywaj¹c myd³a i wody, a jeœli nie masz do
nich dostêpu, u¿ywaj p³ynów/¿eli na bazie alkoholu (min.
60%).
Dlaczego? Mycie r¹k ww. metodami zabija wirusa, jeœli
znajduje siê on na rêkach.
Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i
kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiêtym ³okciem lub
chusteczk¹ – natychmiast wyrzuæ chusteczkê do zamkniêtego
kosza i umyj rêce u¿ywaj¹c myd³a i wody, a jeœli nie masz do
nich dostêpu – p³ynów/¿eli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania
zapobiega rozprzestrzenianiu siê zarazków i wirusów. Jeœli
kichasz lub kaszlesz w d³onie, mo¿esz zanieczyœciæ przedmioty
lub dotykane osoby.
Zachowaj bezpieczn¹ odleg³oœæ
Zachowaj co najmniej 1 metr odleg³oœci miêdzy sob¹ a innymi
ludŸmi, szczególnie tymi, którzy kaszl¹, kichaj¹ i maj¹
gor¹czkê.
Dlaczego? Gdy ktoœ zara¿ony wirusem powoduj¹cym
chorobê uk³adu oddechowego, tak¹ jak COVID-19, kaszle
lub kicha, wydala pod ciœnieniem ma³e kropelki œliny i œluzu
zawieraj¹ce wirusa. Jeœli jesteœ zbyt blisko, istnieje ryzyko, ¿e
mo¿esz wdychaæ wirusa.
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? D³onie dotykaj¹ wielu powierzchni, które mog¹
byæ ska¿one wirusem. Jeœli dotkniesz oczu, nosa lub ust
zanieczyszczonymi rêkami, mo¿esz przenieœæ wirusa z
powierzchni na siebie.
Jeœli masz gor¹czkê, kaszel, trudnoœci w oddychaniu,
zasiêgnij pomocy medycznej
Jeœli masz gor¹czkê, kaszel, trudnoœci w oddychaniu,
zasiêgnij pomocy medycznej zgodnie z informacj¹
Dlaczego? Objawy ze strony uk³adu oddechowego z
towarzysz¹c¹ gor¹czk¹ mog¹ mieæ wiele przyczyn np.
wirusow¹ (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,
koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjn¹ (pa³eczka
Haemophilus influenzaea, pa³eczka krztuœca, chlamydia,
mykoplazama).
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OG£OSZENIA

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 23 maja 2020 r. o godz. 20:30
na skwerku w Gozdowie.
W programie uroczystoœci wystêp Jacka Malanowskiego.

Zarz¹d Stowarzyszenia Wêdkarskiego AMUR
zaprasza na

ZAWODY WÊDKARSKIE o PUCHAR WÓJTA GMINY GOZDOWO,
które odbêd¹ siê 2 maja 2020 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 30 maja 2020 r. (sobota) o godz. 7.00 na stawie w Gozdowie.
(dla wszystkich dzieci i m³odzie¿y do lat 16, zapisy od godz. 6.30).

Liczba miejsc ograniczona – maksimum 50 zawodników.

Wszystkich, którym bliskie sercu s¹ zdrowy tryb ¿ycia oraz propagowanie idei trzeŸwoœci
zapraszamy na
XXI MARATON TRZEWOŒCI,
który odbêdzie siê dnia 1 czerwca 2020 r. w Gozdowie.
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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 2 wiersze pana Stanis³awa z P³ocka,
mieszkaj¹cego na sta³e w Sanatorium, cz³owieka o
wra¿liwej duszy. Jego niezwyk³e wiersze to
doœwiadczenia ¿yciowe i emocje przet³umaczone na
s³owa.
„DLA CIEBIE”
Kobieto puchu marny
Puchu piêkny
Jak Ciê nie kochaæ
Jak p³atkami ró¿ nie zdobiæ Ciê
Za wiernoœæ Tw¹ – dziêkujê Ci
Za córki i synów – dziêkujê Ci
Za chwile piêkne i szczêœliwe – dziêkujê Ci
Za mi³oœæ Tw¹ do najbli¿szych – dziêkujê Ci
Za wybaczanie win – dziêkujê Ci
Za radoœæ dzielenia siê wszystkim co masz –
dziêkujê Ci
Za wszystkie wzruszenia – dziêkujê Ci
Proszê Ciê – b¹dŸ ze mn¹
Na dobre i na z³e
Proszê, kocham Ciê
Bez Ciebie tak mi Ÿle
Bez Ciebie widzê jak przez mg³ê
Bez Ciebie czas d³u¿y siê
Powiedz mi proszê, jak mam bez Ciebie ¿yæ.
„DO CIEBIE”
Mówi³em o Tobie wiatrom
S³ucha³y i wzdycha³y
Mówi³em o Tobie deszczom
P³aka³y
Mówi³em o Tobie œniegom
Topnia³y i zaspy mala³y
Mówi³em o Tobie p¹kom
Pêka³y i rozkwita³y
Mówi³em o Tobie kwiatom
Falowa³y i pachnia³y
Mówi³em o Tobie Wiœle
Falowa³a i do Gdañska pêdzi³a
Mówi³em o Tobie niebu
Têcz¹ drogê pokazywa³o
Mówi³em o Twoim cierpieniu
Patrz¹c na Twój dom – bola³o
a serce dr¿a³o
Jak Ci pomóc Kochanie
Proszê powiedz mi…
B³agam Ciê, powiedz…
Dziêkujê za Twoje serce…
Przepraszam, ¿e nie potrafiê…

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 pierniczki, który
udostêpni³y nam panie z Klubu Dzieciêcego w Gozdowie.

Œwi¹teczne pierniczki alpejskie
(które mo¿na upiec w ostatniej chwili
i jeœæ praktycznie prosto z piekarnika)
·
400 g miodu
·
2 opakowania przyprawy do piernika (2 x 20g)
·
250 g mas³a
Miód z przyprawami zagotowujemy. Nastêpnie wy³¹czamy ogieñ i
dodajemy mas³o. Mieszamy do momentu, gdy mas³o ca³kowicie
siê rozpuœci. Odstawiamy do wystudzenia.
·
3 bia³ka
·
1 i 1/2 szklanki cukru
·
8 ¿ó³tek
Bia³ka ubijamy przez oko³o 2 minuty, nastêpnie powoli
dosypujemy cukier, ca³y czas ubijaj¹c. Ubijamy jeszcze jakieœ 5-7
minut. Nastêpnie dodajemy ¿ó³tka i kontynuujemy ubijanie
jeszcze przez oko³o 3-5 minut.
·
1 kg m¹ki pszennej
·
3 ³y¿ki kakao
·
200 ml œmietany 18%
·
3 ³y¿eczki sody oczyszczonej
M¹kê mieszamy z kakao w du¿ej misce. Nastêpnie dodajemy ubit¹
pianê z jajek. Mieszamy. Po wymieszaniu, dolewamy
rozpuszczony miód z mas³em i przyprawami.
Do œmietany dodajemy sodê i mieszamy. Jeœli macie œmietanê w
opakowaniu, nale¿y j¹ prze³o¿yæ do wiêkszej miski, poniewa¿ po
dodaniu sody zwiêkszy ona swoj¹ objêtoœæ.
Œmietanê wymieszan¹ z sod¹ równie¿ dodajemy do ciasta.
Mieszamy dok³adnie, uwa¿aj¹c, aby na dnie miski nie zosta³a nie
rozmieszana m¹ka.
Ciasto jest na tym etapie rzadkie i nie nadaje siê do zagniatania na
stolnicy.
Miskê z ciastem przykrywamy foli¹ i odstawiamy w ch³odne
miejsce na 12 godziny (mo¿e byæ równie¿ d³u¿ej).
Po tym czasie ciasto rozwa³kowujemy na stolnicy, na gruboœæ
oko³o 5 mm (nie za cienko). Uk³adamy na blaszce wy³o¿onej
papierem do pieczenia i pieczemy w piekarniku nagrzanym do
180 st. C przez oko³o 10 minut.

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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INFORMATOR

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

7:15 - 15:15

.

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
.

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.

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.
W przypadku braku mo¿liwoœci zg³oszenia siê rodziców z dzieckiem
niepe³noletnim do lekarza POZ, rodzice zobowi¹zani s¹ do
napisania upowa¿nienia na ka¿d¹ wizytê dla opiekuna
faktycznego zg³aszaj¹cego siê z dzieckiem do lekarza rodzinnego.
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

GMINNY ZAK£AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

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

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 – Stanis³aw Œmigielski, kom. 501 711 906
.

POSTERUNEK POLICJI W GOZDOWIE

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.
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8:00 – 18:00
8:00 – 12:00

Dy¿ury w dni powszednie
8:30 – 10:30
Kierownik
- asp. szt. Dariusz Baranowski tel. (24) 265 82 74
Asystenci
- asp. szt. Marek Barañski tel. (24) 265 82 75
- asp. szt. Marek Leœniewski tel. (24) 265 82 75
Dzielnicowi - st. sier¿. Arkadiusz Kolczyñski 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
- 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
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Z b³yskiem flesza...

28. Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w Gozdowie

Wizyta Wicewojewody Mazowieckiego w Gminie Gozdowo
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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: Marta Kêsicka, Aurelia Kurach, Maria Pytelewska,
Mariola Kopka, Monika Gronczewska, Dariusz Kalkowski.
Zespó³ zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treœci publikowanych artyku³ów.
Wydawca: Urz¹d Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo
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