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RADA GMINY
W okresie sprawozdawczym, tj. od 31.03.2015 r. do
22.06.2015 r. odby³y siê 3 sesje Rady Gminy, na których
radni podjêli ogó³em 27 uchwa³.
Uchwa³y z dnia 31 marca 2015r.:
?
Uchwa³a Nr VI/41/15 w sprawie uchwalenia zmiany

studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gozdowo.
?
Uchwa³a Nr VI/42/15 w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na dzia³ce numer 52/1 w
Kowalewie Podbornym.
?
Uchwa³a Nr VI/43/15 w sprawie uchwalenia
„Programu opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t na terenie Gminy
Gozdowo”.
?
Uchwa³a Nr VI/44/15 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 20152028.
?
Uchwa³a Nr VI/45/15 zmieniaj¹ca Uchwa³ê Bud¿etow¹
Gminy Gozdowo na rok 2015.
Uchwa³y z dnia 14 maja 2015r.:
?
Uchwa³a Nr VII/46/15 w sprawie przyst¹pienia do

sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czêœci obrêbów Cetlin, Reczewo,
Rogieniczki w gminie Gozdowo.
?
Uchwa³a Nr VII/47/15 w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrêbu Lisewo Ma³e oraz czêœci
obrêbów Lisewo Du¿e, Rêkawczyn, G³uchowo, Kozice
Smorzewo w gminie Gozdowo.
?
Uchwa³a Nr VII/48/15 w sprawie oceny zasobów
pomocy spo³ecznej na rok 2014 dla gminy Gozdowo.
?
Uchwa³a Nr VII/49/15 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
uchwalenia „Programu opieki nad zwierzêtami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t
na terenie Gminy Gozdowo.”
?
Uchwa³a Nr VII/50/15 w sprawie wyra¿enia zgody na
zawarcie porozumienia pomiêdzy Wójtem Gminy
Gozdowo a Naczelnikiem Urzêdu Skarbowego w
Sierpcu w zakresie prowadzenia egzekucji
administracyjnej nale¿noœci pieniê¿nych z tytu³u op³aty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
?
Uchwa³a Nr VII/51/15 w sprawie wyboru metody
ustalenia op³aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokoœci stawki tej op³aty.
?
Uchwa³a Nr VII/52/15 zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr
III/15/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia
2014 roku w sprawie zarz¹dzenia poboru op³aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia
inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
?
Uchwa³a Nr VII/53/15 zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr
III/14/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia
2014 roku w sprawie ustalenia wysokoœci dziennych
stawek op³aty targowej.
?
Uchwa³a Nr VII/54/15 w sprawie wyra¿enia zgody na
oddanie w dzier¿awê czêœci dzia³ki nr 74/8 w Lelicach
stanowi¹cej w³asnoœæ gminy Gozdowo.
?
Uchwa³a Nr VII/5/15 w sprawie wyra¿enia zgody na
przed³u¿enie umów na wydzier¿awienie gruntów
przeznaczonych na place zabaw.
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?
Uchwa³a Nr VII/56/15 w sprawie wyznaczenia do

sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci
po³o¿onych w miejscowoœci Gozdowo.
?
Uchwa³a Nr VII/57/15 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2014 rok.
?
Uchwa³a Nr VII/58/15 w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu za 2014
rok.
Uchwa³y z dnia 22 czerwca 2015r.:
?
Uchwa³a Nr VIII/59/15 w sprawie przebiegu oraz

nadania nazw ulicom we wsi Lelice, gmina Gozdowo.
?
Uchwa³a Nr VIII/60/15 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie

podzia³u Gminy Gozdowo na okrêgi wyborcze.
?
Uchwa³a Nr VIII/61/15 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie

podzia³u Gminy Gozdowo na obwody g³osowania.
?
Uchwa³a Nr VIII/62/15 w sprawie powo³ania Zespo³u

do zaopiniowania kandydatów na ³awników do orzekania
w s¹dach powszechnych na kadencjê 2016-2019.
?
Uchwa³a Nr VIII/63/15 w sprawie zakazu sprzeda¿y,
podawania i spo¿ywania oraz wnoszenia napojów
alkoholowych.
?
Uchwa³a Nr VIII/64/15 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 20152028.
?
Uchwa³a Nr VIII/65/15 w sprawie zmian w bud¿ecie
Gminy Gozdowo w 2015 roku.
?
Uchwa³a Nr VIII/66/15 w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie
skargi Micha³a Kuczkowskiego na Uchwa³ê Rady Gminy
Gozdowo Nr VI/41/15 z dnia 31 marca 2015 r., wraz z
odpowiedzi¹ na skargê.
?
Uchwa³a Nr VIII/67/15 w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie
skargi Izabeli Fabianowicz na Uchwa³ê Rady Gminy
Gozdowo Nr VI/41/15 z dnia 31 marca 2015 r., wraz z
odpowiedzi¹ na skargê.

Z dzia³alnoœci Wójta Gminy
W okresie sprawozdawczym, od 11.03.2015r. do
22.06.2015r. Wójt Gminy Gozdowo wyda³ 38
zarz¹dzeñ:
?
Nr 23/2015 z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ustalenia
Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzêdu
Gminy w Gozdowie.
?
Nr 24/2015 z dnia 20 marca 2015r. w sprawie
odwo³ania Pana Andrzeja Smoleñskiego ze stanowiska
kierownika Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej
w Gozdowie.
?
Nr 25/2015 z dnia 23 marca 2015r. w sprawie
wyznaczenia do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej
budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dzia³ce
numer 52/1 w Kowalewie Podbornym.
?
Nr 26/2015 z dnia 25 marca 2015r. w sprawie
powierzenia Panu Krzysztofowi Paw³owskiemu
obowi¹zków Kierownika Gminnego Zak³adu Gospodarki
Komunalnej w Gozdowie.
?
Nr 27/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie
przekazania sprawozdania o przebiegu wykonania
bud¿etu gminy, sprawozdania z wykonania bud¿etu
gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego
jednostek za 2014 rok.
?
Nr 28/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie
powo³ania komisji do likwidacji formularzy dowodowych.
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?
Nr 29/14 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie

?
Nr 46/2015 z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie

wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp³atne
umieszczenie urzêdowych obwieszczeñ i plakatów
wyborczych.
?
Nr 30/2015 z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie
wyznaczenia lokali obwodowych komisji wyborczych
dostosowanych do potrzeb wyborców
niepe³nosprawnych i dla celów g³osowania
korespondencyjnego, w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 10
maja 2015r.
?
Nr 31/2015r z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie
przekazania w trwa³y zarz¹d budynku Szko³y
Podstawowej w Ostrowach.
?
Nr 32/2015 z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie
propozycji oddania w nieodp³atne u¿yczenie lokali
u¿ytkowych.
?
Nr 33/2015 z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie
nieodp³atnego przekazania œrodków trwa³ych na rzecz
Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w
Gozdowie.
?
Nr 34/2015 z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie
powo³ania obwodowych komisji wyborczych do
przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 10 maja 2015r.
?
Nr 35/2015 z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie
ustalenia limitów finansowych na s³u¿bowe rozmowy
wykonywane z telefonów komórkowych przez
pracowników Urzêdu Gminy w Gozdowie.
?
Nr 36/2015 w sprawie powo³ania operatorów
systemów informatycznych obwodowych komisji
wyborczych oraz koordynatora gminnego w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na
dzieñ 10 maja 2015 roku.
?
Nr 37/2015 z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
powo³ania komisji do odbioru robót budowlanych
(zamówienia publicznego) pn. „Przebudowa i rozbudowa
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowoœci Gozdowo”.
?
Nr 38/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego
Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.
?
Nr 39/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie
ustalenia normy zu¿ycia paliwa w samochodzie
po¿arniczym Star 244 OSP Cetlin bêd¹cym w³asnoœci¹
Gminy Gozdowo.
?
Nr 40/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie
upowa¿nienia pracownika Urzêdu Gminy do
prowadzenia czynnoœci zwi¹zanych ze sporz¹dzaniem
aktów pe³nomocnictw do g³osowania.
?
Nr 41/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie
zmiany w sk³adach osobowych obwodowych komisji
Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 10
maja 2015 roku.
?
Nr 42/2015 z dnia 4 maja 2015 roku zmieniaj¹ce
Uchwa³ê Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2015.
?
Nr 43/2015 z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie
propozycji oddania w dzier¿awê czêœci dzia³ki nr 74/8 w
Lelicach stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Gozdowo.
?
Nr 44/2015 z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie
propozycji przed³u¿enia umów na wydzier¿awienie
gruntów przeznaczonych na place zabaw.

wyznaczenia do oddania w najem lokali u¿ytkowych
po³o¿onych w miejscowoœci Ostrowy na okres nie d³u¿szy
ni¿ 3 lata.
?
Nr 47/2015 z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie
ustalenia ceny sprzeda¿y nieruchomoœci stanowi¹cych
w³asnoœæ Gminy Gozdowo.
?
Nr 48/2015 z dnia 14.05.2015r. w sprawie zmiany w
sk³adach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych
do przeprowadzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 10 maja
2015r.
?
49/2015 z dnia 15.05.2015r. w sprawie powo³ania
komisji do oceny wniosków so³ectw o przyznanie
œrodków z funduszu so³eckiego na 2015 rok.
?
50/2015 z dnia 22.05.2015r. w sprawie zmiany
Uchwa³y Bud¿etowej Gminy Gozdowo na rok 2015.
?
51/2015 z dnia 22.05.2015r. w sprawie powo³ania
komisji do odbioru robót budowlanych (zamówienia
publicznego) pn. 1. Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej – staw w miejscowoœci Lelice” 2.
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – park
zabytkoweg w Gozdowie wraz z terenem przyleg³ym –
Etap I”.
?
52/2015 z dnia 22.05.2015r. w sprawie
przekwalifikowania lokalu socjalnego w Rempinie na
lokal mieszkalny.
?
53/2015 z dnia 22.05.2015r. w sprawie propozycji
oddania w nieodp³atne u¿yczenie boiska sportowego w
Gozdowie.
?
54/2015 z dnia 28.05.2015r. w sprawie og³oszenia
XVII edycji konkursu „Piêkna, funkcjonalna i bezpieczna
zagroda 2015r.”, zatwierdzenia regulaminu i powo³ania
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu.
?
55/2015 z dnia 01.06.2015r. w sprawie powo³ania
Zespo³u Interdyscyplinarnego ds. przeciwdzia³ania
przemocy w rodzinie w Gozdowie.
?
56/2015 z dnia 01.06.2015 w sprawie nieskorzystania
z prawa pierwokupu nieruchomoœci.
?
57/2015 z dnia 01.06.2015r. w sprawie wynajêcia
lokali socjalnych w Rempinie.
?
58/2015 z dnia 18.06.2015r. w sprawie powo³ania
komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie
stypendium Wójta Gminy Gozdowo.
?
59/2015 z dnia 19.06.2015r. w sprawie wyra¿enia
zgody na obci¹¿enie nieruchomoœci stanowi¹cej
w³asnoœæ Gminy Gozdowo, nieodp³atn¹ s³u¿ebnoœci¹
gruntow¹ przejœcia i przejazdu.
?
60/2015 z dnia 22.06.2015r. w sprawie wynajêcia
lokalu mieszkalnego w Gozdowie.
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W okresie sprawozdawczym Wójt uczestniczy³ w
spotkaniach i uroczystoœciach:
?
Spotkaniu z Prezydium M³odzie¿owej Rady Gminy w
Urzêdzie Gminy w Gozdowie.
?
Podpisaniu umowy na dofinansowanie przebudowy
drogi w Czachorowie i Cetlinie.
?
Spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
dotycz¹cym II Powiatowego Przegl¹du Orkiestr w
Szczutowie oraz inwestycji drogowych w ramach PROW
2014-2020.
?
Spotkaniu z Kierownikiem Firmy PALIUM w sprawie
oœrodka w Kolczynie w Urzêdzie Gminy w Gozdowie.
?
Zarz¹dzie Powiatowym OSP w Roœciszewie.
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?
Zebraniu OSP Kolczyn.
?
Posiedzeniu plenarnym Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego

ZOSP RP w Urzêdzie Gminy w Roœciszewie.
?
Spotkaniu z so³tysami so³ectw posiadaj¹cych œwietlice

wiejskie w sprawie Regulaminu œwietlic w Urzêdzie
Gminy w Gozdowie.
?
Spotkaniu z GZKiOR w sali konferencyjnej Urzêdu
Gminy w Gozdowie.
?
Gali Tygodnika P³ockiego w P³ocku.
?
Gminnym Konkursie Ekologicznym pn. „Przyjaciele
Ziemi” w Ostrowach.
?
Spotkaniu ze Stowarzyszeniem AMUR w sali
konferencyjnej Urzêdu Gminy w Gozdowie.
?
Otwarciu Boiska Sportowego w Rempinie.
?
Zarz¹dzie LGD Sierpeckie Partnerstwo.
?
Zebraniu wiejskim w Reczewie.
?
Zebraniu Klubu Seniora w Lelicach.
?
Konferencji dot. nowej perspektywy finansowej
w Warszawie.
?
Z Dyrektorem Przedsiêbiorstwa Robót Budowlanych
z P³ocka w Urzêdzie Gminy w Gozdowie.
?
Podpisaniu aneksu w sprawie Zagospodarowania stawu
w Lelicach w Urzêdzie Marsza³kowskim w Warszawie.
?
Zawodach Wêdkarskich o Puchar Wójta Gminy
Gozdowo.
?
XI Zamyœleniach w Ho³dzie Ojcu Œwiêtemu Janowi
Paw³owi II w Gozdowie.
?
Spotkaniu z m³odzie¿¹ Publicznego Gimnazjum,
prezentuj¹c¹ program artystyczny na Zamyœleniach
w Urzêdzie Gminy w Gozdowie.

?
Dniach Rolnika w Studzieñcu.
?
Otwarciu drogi w Cetlinie.
?
Zarz¹dzie Leader-a w Sierpcu.
?
Konferencji podsumowuj¹cej dotychczasow¹ dzia³alnoœæ

Stowarzyszenia LGD Sierpeckie Partnerstwo w Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
?
Konkursie matematycznym w Szkole Podstawowej
w Lelicach.
?
Dniu Rodziny w Klubie Dzieciêcym Kubusiowy Raj
w Lelicach.
?
Otwarciu Placu Zabaw w Golejewie.
?
Dniu Dziecka po³¹czonym z Dniem Matki w Bonis³awiu.
?
Walnym zebraniu LGD Sierpeckie Partnerstwo.
?
Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym
Delegatów Spó³ki Wodnej w Sierpcu.
?
Jubileuszu 50-lecia OSP Kolczyn po³¹czonym
z nadaniem sztandaru.
?
Podsumowaniu projektu „Poka¿ na co Ciê staæ”
Program Aktywnej Integracji w Gminie Gozdowo.
?
Festynie Rodzinnym w Szkole Podstawowej
w Gozdowie.
?
Gminnym Zakoñczeniu Roku Szkolnego w Publicznym
Gimnazjum w Gozdowie.
?
Zakoñczeniu Roku Szkolnego w Publicznym Przedszkolu
w Gozdowie.
?
100-leciu OSP w Lelicach.
Ewa Kolankiewicz, Monika Gronczewska

OTWARCIE BOISKA W REMPINIE
W niedzielê, 26 kwietnia 2015 r. odby³o siê
uroczyste otwarcie boiska pi³karskiego w Rempinie.
Uroczystoœæ ta odby³a siê przy okazji 50-lecia istnienia
Klubu Sportowego "Czarni Rempin". W tym dniu rozegrano
spotkania towarzyskie, w których obie dru¿yny z Rempina
odnios³y zwyciêstwo nad przeciwnikiem, seniorzy 3:1,
juniorzy zaœ 6:1. Gratulujemy!
Dawid Jankowski

ZAWODY WÊDKARSKIE O PUCHAR
WÓJTA GMINY GOZDOWO

Nagrodê za z³owienie najwiêkszej ryby – karpia o wadze
3,78 kg zdoby³ Jaros³aw Bugaj.

W sobotê 9 maja odby³y siê Zawody Wêdkarskie o
Puchar Wójta Gminy Gozdowo.
Zawody zosta³y zorganizowane przez Stowarzyszenie
Wêdkarskie „AMUR” nad stawem w Gozdowie. W zawodach
wziê³o udzia³ 40 uczestników, których o 6.00 rano przywita³a
piêkna pogoda. Podczas zawodów trwa³a zaciêta rywalizacja,
jednak najlepszymi okazali siê:
I miejsce -Wojciech Królikowski
II miejsce – Jaros³aw Bugaj
III miejsce – Robert Witkowski
IV miejsce – Jacek Staniszewski
V miejsce – Witold Kordulasiñski
VI miejsce – Krzysztof Sadkowski
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WYDARZENIA
Po zakoñczonych po³owach Wójt Gminy Gozdowo –
Dariusz Kalkowski wrêczy³ zwyciêzcom okolicznoœciowe
puchary i dyplomy, a tak¿e nagrody rzeczowe. W imieniu
w³asnym i w³adz samorz¹dowych podziêkowa³ wszystkim
wêdkarzom za udzia³ w zawodach, a cz³onkom
stowarzyszenia „AMUR” za organizacjê zawodów oraz
zaanga¿owanie w³o¿one w dzia³alnoœæ stowarzyszenia i
opiekê nad zbiornikami wodnymi.
Organizatorzy podziêkowali Panu Wójtowi i w³adzom
Gminy za pomoc w funkcjonowaniu Stowarzyszenia i
przekazali na jego rêce pami¹tkow¹ statuetkê.
Podczas trwania zawodów na zawodników i kibiców
czeka³ piknik grillowy przygotowany przez organizatora.
Dawid Jankowski

XI ZMYŒLENIA W HO£DZIE OJCU
ŒWIÊTEMU JANOWI PAW£OWI II
„Nasz Ojcze Œwiêty, tej ziemi Pielgrzymie,
o którym kiedyœ napisa³ S³owacki
- wielkie i œwiête w œwiecie Twoje imiê;
Ty moc¹ Ducha dawa³eœ sercom nowe ³aski”
Có¿ napisaæ o Cz³owieku - Œwiêtym, którego zna³ ca³y
œwiat, którego œmieræ wyzwoli³a ca³y potok refleksji? Kiedy
zbli¿a siê maj - jeden z najpiêkniejszych miesiêcy w roku,
mieszkañcy gminy Gozdowo czekaj¹ na Papieskie
Zamyœlenia, bowiem Karol Wojty³a urodzi³ siê w³aœnie w
maju.

Scenariusz gozdowskich uroczystoœci z okazji urodzin
Jana Paw³a II od wielu lat nie ulega zmianie, ten Wielki
Przewodnik po labiryncie ¿ycia gromadzi nas w sobotni
majowy wieczór przy skwerku, na którym mieœci siê Jego
tablica. Spotykamy siê, s³uchamy s³ów Papie¿a i rozwa¿amy
znaczenie wa¿nych myœli, jakie nam pozostawi³. To ju¿
tradycja, symbol.
16 maja br. tak¿e byliœmy - gotowi, odœwiêtni, skupieni,
byliœmy po to, by z³o¿yæ ho³d Wielkiemu Polakowi i
Wielkiemu Papie¿owi.
Te g o r o c z n ¹ u r o c z y s t o œ æ r o z p o c z ¹ ³ k o n c e r t
m³odzie¿owego zespo³u „'Betania”. Zaprezentowane utwory
wokalne wprowadzi³y wszystkich obecnych w klimat
„naszych Zamyœleñ”.
Po hymnach Polski i Watykanu wykonanych przez
Orkiestrê OSP Gozdowo pod batut¹ p.Edwarda
Wielgóckiego, g³os zabra³ Wójt Gminy p. Dariusz Kalkowski
zwracaj¹c siê do zebranych: ”Nasze coroczne spotkania
Str. 6

³¹cz¹ siê tak¿e z dniem 2 kwietnia 2005r.,godzin¹ 21.37.
Tê datê pamiêtamy wszyscy. Jak¿e wyraŸnie pamiêtamy i
tê: 16 paŸdziernika roku 1978 i s³owa: Habemus papam
Karolus Wojtyla. Odt¹d Papie¿ z Polski rozpocz¹³
pielgrzymkê do naszych serc i sta³ siê g³osem naszym i
narodów œwiata. Zapraszam do zadumy i refleksji o
cz³owieku, w którym upatrujemy patrona naszej Ojczyzny,
opiekuna i orêdownika.”
S³owa gospodarza naszej gminy sta³y siê wprowadzeniem
do motywu przewodniego tegorocznych „Zamyœleñ” pielgrzymowania Jana Paw³a II, który niós³ pokój i nadziejê
wszêdzie tam, gdzie zdawa³o siê, ¿e nadzieja umiera i szed³
przez œwiat zachêcaj¹c do duchowej przemiany.
W dalszej czêœci zadumañ m³odzie¿ Gimnazjum, której
patronuje Jan Pawe³ II w s³owno-muzycznym monta¿u
podkreœli³a pontyfikat Papie¿a - Pielgrzyma, nios¹cego S³owo
Bo¿e na wszystkie kontynenty i Jego apostolsk¹ troskê i
zaanga¿owanie na rzecz pokoju na œwiecie.
Nasze „spotkanie z Papie¿em” to równie¿
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zaakcentowanie minut¹ ciszy momentu przejœcia Jana Paw³a
II do domu Ojca. O godzinie 21.37, kiedy zawy³y syreny,
czuliœmy wdziêcznoœæ i ³¹cznoœæ duchow¹ z Ojcem Œwiêtym
poprzez modlitwê - tê g³êbok¹, w ciszy, zadumaniu,
prywatnoœci.
Wyrazem pamiêci oraz przekonania, i¿ Zamyœlenia s¹
¿ywym pomnikiem, który budujemy Œwiêtemu Janowi
Paw³owi II s¹ kwiaty i pal¹ce siê znicze, które tego wieczoru
z³o¿yli przedstawiciele w³adz gminnych: Wójt i
Przewodnicz¹cy Rady, Ksiê¿a wszystkich gminnych parafii
oraz delegacje przyby³ych goœci, jednostek i organizacji
dzia³aj¹cych na terenie gminy Gozdowo.
Spotkanie na papieskim miejscu zakoñczy³ p. Wójt
Dariusz Kalkowski, sk³adaj¹c podziêkowanie przyby³ym
goœciom oraz ludziom, którzy w³o¿yli wiele trudu w
przygotowanie uroczystoœci, w szczególnoœci zaœ: Ksiê¿om,
Mieszkañcom gminy, zespo³owi Betania z opiekunami,
Kompanii honorowej KW Policji w P³ocku z dowódc¹
Podkomisarzem Dariuszem Batko oraz Policji z Sierpca z
komendantem Grzegorzem ¯elazko, Towarzystwu Przyjació³
Dzieci w P³ocku z p.Prezes Joann¹ Olczak, Zastêpcy
Dyrektora Zespo³u Szkó³ nr 1 w Sierpcu Mariuszowi
Chmielewiczowi oraz klasie o profilu policyjnym wraz z
opiekunami, m³odzie¿y Gimnazjum, Szko³om

Podstawowym, Przedszkolu, Stra¿akom wszystkich
jednostek, p.Kapelmistrzowi i orkiestrze z Gozdowa,
miejscowej Policji i S³u¿bie Zdrowia, harcerzom i zuchom,
zespo³owi Dzieci Ziemi Gozdowskiej, panu elektrykowi
Ryszardowi i przedstawicielom mediów.
Z okazji Zamyœleñ o Œwiêtym Janie Pawle II na rêce w³adz
gminy p. Maciej Ma³ecki - Pose³ na Sejm Rzeczypospolitej
przekaza³ ¿yczenia, w których podkreœli³ rangê uroczystoœci
papieskich dla mieszkañców Gozdowa i okolic jako
œwiadectwo patriotyzmu i przejaw nieustannej opieki Ojca
Œwiêtego.
Ten wieczór pe³en refleksji i wzruszeñ zakoñczy³o
odœpiewanie „Barki”. Ta ukochana pieœñ Papie¿a to
œwiadectwo mi³oœci i wdziêcznoœci za pontyfikat naszego
rodaka.
11 Zamyœlenia w ho³dzie Janowi Paw³owi II ju¿ za nami.
Czy bêdziemy pamiêtali Jego przes³ania? Wiele s³ów i myœli
wypowiedzianych podczas tego wieczoru na trwa³e zapisze
siê w naszych umys³ach.
Wierzymy, ¿e nasz Patron patrz¹c z góry œle nam ciep³y,
promienny uœmiech, pochyla siê nad ka¿d¹ osob¹ i bierze w
swoje ramiona.

Aurelia Kurach

GMINNE UROCZYSTOŒCI Z OKAZJI
DNIA MATKI i DNIA OJCA
27 maja 2015 r. ponad 100 osób przyby³o na
uroczystoœæ z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.
Spotkanie przygotowano pod egid¹ Gminnej
Biblioteki w Gozdowie i jej filii w Lelicach.
Przy pomocy Wójta Gminy Gozdowo Dariusza
Kalkowskiego organizatorzy przygotowali w Domu

Weselnym „Inez” w Lelicach ciekawy wystêp artystyczny.
Zaproszonych goœci przywita³a Honorata Wójcik,
kierownik Gminnej Biblioteki, a ¿yczenia z³o¿y³ ksi¹dz
proboszcz Franciszek Kuæ. W uroczystoœci uczestniczyli tak¿e:
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo Grzegorz Ratkowski,
sêdzia Ewa Jarzyñska, Dyrektorzy Szkó³ i Przedszkoli oraz
w³aœciciele domu weselnego Inos³awa i Dariusz Kaczmarczyk.
Czêœæ artystyczn¹ rozpoczê³y dzieci z Publicznego
Przedszkola w Gozdowie. Zatañczy³y walca z filmu Anna
Karenina oraz polkê warszawsk¹. Publicznoœæ zachwyci³y
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miêdzy innymi bajecznie kolorowe stroje m³odych artystów,
prowadzonych przez panie Beatê Rychliñsk¹ i Katarzynê
Œwidursk¹.

PLAC ZABAW W GOLEJEWIE
W dniu 30.05.2015 r. zosta³ oddany do u¿ytku
plac zabaw w Golejewie.

OTWARCIE DROGI W CETLINIE
W dniu 30.05.2015 r. zosta³a otwarta wyremontowana
droga w Cetlinie.

Piosenkê „Laleczka z saskiej porcelany” zaœpiewa³
Remigiusz Zelmañski z SP w Lelicach, a towarzyszy³y mu
dwie œliczne baletnice z Klubu Dzieciêcego w Lelicach: Ania
Lubiñska i Zosia Sobociñska.
Nieco starsi prezentowali swoje talenty w zakresie œpiewu,
tañca, gry na instrumentach i recytacji. Byli to: Aneta
Kolczyñska, Agnieszka Kolczyñska, Joanna Szmigielska i
Dawid Mirecki. Grupê tê (podobnie jak i przedszkolaków z
Lelic) przygotowa³a Katarzyna Witkowska z filii biblioteki w
Lelicach. Goœciom bardzo podoba³y siê tak¿e tañce w
wykonaniu Remka i Kingi Gutowskiej, uczennicy SP w
Lelicach.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy z³o¿y³ ¿yczenia wszystkim
mamom i tatom, piêkny bukiet kwiatów wrêczy³
przedstawicielce mam - Krystynie Mielczarek.
Program artystyczny zakoñczy³ siê tradycyjnym „Sto lat”.
Nastêpnie goœcie z zadowoleniem bawili siê przy muzyce
zespo³u „Motif”.
Katarzyna Witkowska

XIX MARATON TRZEWOŒCI
W GOZDOWIE
W dniu 1 czerwca w Gozdowie obchodzone jest nie
tylko œwiêto wszystkich dzieci. To tak¿e okazja do
aktywnego wypoczynku na trasach biegowych. Ju¿
po raz XIX odby³ siê w tym dniu Maraton TrzeŸwoœci.
Do rywalizacji w 5 kategoriach stanê³o niespe³na 200
zawodników. Przy wspania³ej s³onecznej pogodzie odby³y siê
biegi na trasach wiod¹cych po gozdowskich uliczkach.
G³ównym miejscem organizacji maratonu by³ park i
usytuowana w nim scena. Ka¿dy z zawodników otrzyma³
kupon startowy, który upowa¿nia³ po biegu do odebrania
gor¹cej kie³baski z grilla i napoju.
Maraton tradycyjnie odbywa³ siê pod patronatem
Marsza³ka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika.
Uroczystego otwarcia dokona³ wójt gminy Gozdowo Dariusz
Kalkowski w towarzystwie przewodnicz¹cego rady gminy
Grzegorza Ratkowskiego oraz dyrektorów szkó³ z terenu
Gozdowa. Puchary i nagrody rzeczowe zosta³y ufundowane
przez Marsza³ka Województwa Mazowieckiego i Wójta
Gminy Gozdowo z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych. G³ównym organizatorem
maratonu jest Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw³a II w
Gozdowie.

DZIEÑ DZIECKA W DZIÊGIELEWIE
W dniu 1.06.2015 r. odby³ siê so³ecki Dzieñ Dziecka
w Dziêgielewie.
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Ch³opcy: Grzegorz Dobrzeniecki, Piotr Michewicz, Filip
Sza³kowski
Kategoria kl. IV-VI SP
Dziewczêta: Karolina Pomorska, Klaudia Wajszczak, Marta
Jarzyñska
Ch³opcy: Jakub Bartkowski, Karol Kalinowski, Mateusz
Czubak
Kategoria – Gimnazjum
Dziewczêta: Patrycja Goczewska, Joanna Ludwiczak,
Weronika Skrobiszewska
Ch³opcy: Piotr Borowski, Sebastian Ruciñski, Sylwester
Jankowski
Klasyfikacja koñcowa
Kategoria – Bieg KRASNALA: Krystian Dworakowski,
Mateusz Kordulasiñski
Kategoria – kl. I-III SP
Dziewczêta: Amelia Pawlak, Klaudia Stryjewska, Oliwia
Smoleñska

Kategoria – OPEN: Przemek Borowski, Marcin Trukawka,
Tomasz Pi³at
Najm³odszy zawodnik – Krystian Dworakowski
Najstarszy zawodnik – Ryszard Wiœniewski
S³awomir Sza³kucki

LEKCJA SAMORZ¥DOWA
W URZÊDZIE
W dniu 10 czerwca 2015 roku uczniowie klas IIIA
oraz IIIB Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w
Gozdowie wraz z wychowawczyniami uczestniczyli w
„Lekcji samorz¹dowej”.
Gospodarzami spotkania, które odby³o siê w sali obrad
Rady Gminy, byli: Wójt Gminy Gozdowo Pan Dariusz
Kalkowski oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo Pan
Grzegorz Ratkowski.
W pierwszej czêœci w³odarz naszej "ma³ej ojczyzny”
przedstawi³ gimnazjalistom sposób funkcjonowania gminy,
specyfikê pracy w urzêdzie, zadania i plany inwestycyjne na
przysz³oœæ. Nastêpnie g³os zabra³ Przewodnicz¹cy Rady
Gminy, który opowiedzia³ o kompetencjach oraz dzia³alnoœci
tego najwa¿niejszego organu w³adzy samorz¹dowej.
Drug¹ czêœæ tej wyj¹tkowej lekcji stanowi³y pytania
zadawane przez m³odzie¿. Dotyczy³y one ró¿nych kwestii,

miêdzy innymi sportu, kultury, planów dotycz¹cych
przysz³oœci Gminy Gozdowo. Gospodarze udzielali
wyczerpuj¹cych odpowiedzi, dziêki czemu gimnazjaliœci mogli
siê czuæ usatysfakcjonowani.
Spotkanie zakoñczy³o siê wspóln¹, pami¹tkow¹
fotografi¹, która na zawsze utrwali³a ten moment integracji
ponadpokoleniowej.
Anna D¹browska

NADANIE SZTANDARU
OSP W KOLCZYNIE
W dniu 13 czerwca br. nadanie sztandaru œwiêtowa³a
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Kolczynie.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê Msz¹ Œwiêt¹ koncelebrowan¹
przez powiatowego kapelana stra¿aków – ks. dziekana
Andrzeja Zakrzewskiego i ksiêdza parafii Gozdowo –
Stanis³awa Opolskiego. Po mszy zaproszeni goœcie wraz ze
stra¿akami udali siê na plac przy domu stra¿aka w Kolczynie,
aby tam kontynuowaæ uroczystoœci. Nast¹pi³o oficjalne
przywitanie zaproszonych goœci oraz jednostek OSP z terenu
gminy Gozdowo. Wœród zaproszonych goœci byli: Wójt
Gminy Gozdowo p. Dariusz Kalkowski, Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Gozdowo bêd¹cy zarazem Wiceprezesem
Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP p. Grzegorz Ratkowski,
Kapelan Stra¿aków ks. Franciszek Kuæ, przedstawiciel PSP w
Sierpcu m³. bryg. Marcin Strzeœniewski, sekretarz Zarz¹du
Oddzia³u Powiatowego ZOSP w Sierpcu dh Roman
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Grabowski, Prezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego ZOSP RP w
Gozdowie dh Jan Bednarski, komendant Gminnego ZOSP
RP w Gozdowie dh Jerzy Zarêbski, Przewodnicz¹cy
Powiatowej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Sierpcu
dh Stanis³aw Urbanowicz, dh Stanis³aw Pardecki, dh Hanna
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Nie zabrak³o równie¿ wyst¹pieñ okolicznoœciowych, w
których gratulowano sta¿u oraz sk³adano najlepsze ¿yczenia.
Wójt Gminy Gozdowo Pan Dariusz Kalkowski pogratulowa³
wszystkim wyró¿nieñ i dyplomów, jakie otrzymali, a
jednoczeœnie z³o¿y³ najserdeczniejsze ¿yczenia. Podziêkowa³
za ofiarn¹ i bezinteresown¹ s³u¿bê dla spo³eczeñstwa. Wyrazi³
¿yw¹ wiarê w to, i¿ pe³na poœwiêcenia praca i zaanga¿owanie
spo³eczne bêd¹ dawa³y poczucie satysfakcji i spe³nienia
zarówno w ¿yciu osobistym jak i zawodowym.
Po czêœci oficjalnej i rozwi¹zaniu stra¿ackich szyków
licznie zgromadzona publicznoœæ mog³a wys³uchaæ koncertu
M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP w Gozdowie i rozpocz¹³
siê stra¿acki piknik. W czerwcowy wieczór jeszcze d³ugo
bawili siê stra¿acy, cz³onkowie ich rodzin oraz przybyli goœcie.
Cieœliñska przedstawicielka Biura Terenowego w P³ocku,
dyrektor Gimnazjum w Gozdowie p. Krzysztof JóŸwiak,
so³tys Kolczyna p. Bo¿ena Cendlewska, Radny Gminy p.
Robert Rzeszotarski.
Kolejnym punktem uroczystoœci by³a podnios³a
ceremonia wrêczenia sztandaru ufundowanego przez
Samorz¹d gminy Gozdowo. Poczet sztandarowy dokona³
jego prezentacji przed frontem przyby³ych delegacji OSP
oraz zaproszonych goœci. Podczas obchodów jubileuszu
kilkunastu druhów otrzyma³o Z³ote, Srebrne i Br¹zowe
Medale „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa" i odznaki „Za
wys³ugê lat". Wrêczono równie¿ podziêkowania i listy
gratulacyjne. Nastêpnie zosta³ odczytany i podpisany przez
wszystkich zebranych Akt Jubileuszowy przygotowany na
okolicznoœæ 53 rocznicy powstania OSP w Kolczynie.

Mariola Kopka

GMINNE ZAWODY
SZKOLENIOWO-PO¯ARNICZE
W dniu 20 czerwca 2015r., na boisku sportowym w
Rempinie odby³y siê zawody sportowo-po¿arnicze. W
rywalizacji uczestniczy³o 11 dru¿yn Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych z terenu gminy Gozdowo. Wójt Gminy Dariusz
Kalkowski powita³ przyby³ych druhów i widzów oraz ¿yczy³
zdrowej, sportowej rywalizacji.
Zawody sportowo-po¿arnicze Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych to tradycja polskiego po¿arnictwa, a tak¿e
element sumuj¹cy cykl szkoleñ w zakresie znajomoœci
taktycznych i technicznych u¿ycia sprzêtu po¿arniczego. Po
d³ugich przygotowaniach i treningach nadszed³ czas
sportowych zmagañ. Druhowie rozpoczêli sobotnie zawody
od utworzenia stra¿ackich szyków i zapoznania siê z
zasadami rywalizacji. Stra¿acy wystartowali w dwóch
konkurencjach. Pierwsza to sztafeta z przeszkodami, a druga

æwiczenie bojowe polegaj¹ce na rozwiniêciu linii g³ównej
tworzonej przez dwa odcinki wê¿a do rozdzielacza oraz od
rozdzielacza do linii gaœniczych, sk³adaj¹cych siê z dwóch
odcinków zakoñczonych pr¹downic¹. Zawodnicy musieli
strumieniem wody trafiæ w tarczê i str¹ciæ pacho³ki.
Konkurencjom towarzyszy³o wiele wra¿eñ a licznie przyby³a
publicznoœæ zagrzewa³a startuj¹cych do zaciêtej rywalizacji.
Nad przebiegiem zawodów czuwa³a komisja sk³adaj¹ca siê z
funkcjonariuszy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Sierpcu z
bryg. Paw³em Sekulskim jako przewodnicz¹cym.
Ostatecznie zwyciê¿yli:
1. OSP Lelice I - 118 pkt.
2. OSP Lelice II - 121 pkt.
3. OSP Gozdowo I - 128 pkt.
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Klasyfikacja pozosta³ych jednostek przedstawia siê
nastêpuj¹co:
4. OSP Bonis³aw - 133 pkt.
5. OSP Rycharcice - 135 pkt.
6. OSP Kurówko - 139 pkt.
7. OSP Rempin - 147 pkt.
8. OSP Cetlin - 150 pkt.
9. OSP Gozdowo II - 162 pkt.
10. OSP Kolczyn - 219 pkt.
11. Rempin II -159 pkt. – poza klasyfikacj¹ sportowcy z
Rempina
Na koniec Wójt Gminy Gozdowo – Dariusz Kalkowski
podziêkowa³ stra¿akom ochotnikom za udzia³ w zawodach i
pogratulowa³ zwyciêzcom. Nastêpnie z Przewodnicz¹cym
Rady Gminy - Grzegorzem Ratkowskim i Prezesem Oddzia³u
Gminnego ZOSPRP dh Janem Bednarskim wrêczyli
wszystkim jednostkom pami¹tkowe dyplomy oraz nagrody.
Przeprowadzane co roku zawody sprawdzaj¹ poziom
wyszkolenia i umiejêtnoœci jednostek OSP oraz daj¹
mo¿liwoœæ rywalizacji. Przy okazji jest to sprawdzian

w³asnych mo¿liwoœci, poznanie swoich s³abych stron, co
pozwala w przysz³oœci przygotowaæ siê lepiej do
prowadzonych dzia³añ przeciwpo¿arowych. Poza tym
zawody to emocjonuj¹ca rywalizacja dla zawodników oraz
œwietne widowisko i zabawa dla widzów.
El¿bieta Broniszewska

ORKIESTRA OSP GOZDOWO WIZYTÓWKA NASZEJ GMINY
1
Trudno wyobraziæ sobie wa¿n¹ uroczystoœæ zwi¹zan¹ ze
œwiêtami narodowymi czy religijnymi zorganizowan¹ na
terenie gminy Gozdowo, w której nie uczestniczy³aby nasza
orkiestra. Orkiestra dêta funkcjonuj¹ca stale w miejscowoœci
staje siê jej wizytówk¹. Tak¹ w³aœnie wizytówk¹ jest
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP Gozdowo.
Muzycy przyzwyczaili nas do tego, i¿ tam, gdzie siê
pojawiaj¹ (festiwale, przegl¹dy, uroczystoœci), godnie i
dumnie reprezentuj¹ nasz¹ „ma³¹ ojczyznê”, przynosz¹c jej
wielk¹ chlubê, zaszczyty i s³awê. Prezentuj¹ bogaty i
zró¿nicowany repertuar: utwory klasyczne, rozrywkowe,
ludowe, a musztra paradna jest bardzo efektowna i
widowiskowa.
W czasie ostatnich miesiêcy ca³a grupa wraz z dyrygentem
reprezentowa³a nasz¹ gminê w telewizji Polsat w IX edycji
programu Must Be The Music. Wszyscy emocjonowaliœmy
siê i trzymaliœmy kciuki za naszych muzyków, ogl¹daj¹c ich
koncert w tym show. Za swój wystêp uzyskali od jurorów 4×
TAK i przy aplauzie publicznoœci schodzili ze sceny,
kwalifikuj¹c siê do kolejnego etapu programu „Tylko
muzyka”. S³owa oceniaj¹cych by³y kwintesencj¹ ca³ej
prezentacji. Z ust ludzi profesjonalnie pracuj¹cych w bran¿y
muzycznej podkreœlone zosta³y: praca, cudowny kontakt
dyrygenta z orkiestr¹, przyjemne, lekkie dŸwiêki.
„Zosta³ wypracowany jeden organizm, podziwiam to, co
wszyscy robicie” – podkreœli³ Adam Sztaba, polski dyrygent,
kompozytor i producent muzyczny.
Kolejnym wielkim zdarzeniem w ¿yciu Orkiestry Dêtej
OSP Gozdowo by³o zakwalifikowanie siê decyzj¹ Rady

Kultury Zarz¹du G³ównego OSP RP do XXIII
Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr.
W dniach 5-6 czerwca bie¿¹cego roku w P³ocku goœci³o 20
najlepszych orkiestr z kraju, z 803 istniej¹cych. W ci¹gu
dwóch dni festiwalowych mo¿na by³o ogl¹daæ prezentacje
parad marszowych i przes³uchañ koncertowych. Mazowsze
p³ockie reprezentowa³y orkiestry z Gozdowa i Goleszyna, obie
pod batut¹ pana Edwarda Wielgóckiego. Wszyscy w³o¿yli w
przygotowania do tego wydarzenia wiele pracy i wiele serca, a
dyrygent orkiestry po raz kolejny potrafi³ nuta po nucie, takt
po takcie wyæwiczyæ ka¿dy element przygotowany w
programie.
Gozdowska orkiestra zajê³a IV miejsce za choreografiê i
musztrê paradn¹ oraz wysokie VII miejsce w koncercie.
28 czerwca nasza grupa orkiestrowa bra³a udzia³ w
Przegl¹dzie Orkiestr OSP Powiatu Sierpeckiego, który odby³
siê w Szczutowie. Po raz kolejny pokaza³a klasê zajmuj¹c
I miejsce.
Oprócz opisanych powy¿ej prezentacji od stycznia
bie¿¹cego roku gozdowscy muzycy koncertowali podczas
wielu innych uroczystoœci i obchodów, np. w O¿arowie
k/Warszawy, na Diecezjalnych Obchodach Bo¿ego Cia³a w
p³ockiej Katedrze czy IX Turnieju Orkiestr Dêtych o
"Kryszta³owe Ko³o" w Kole.
Nale¿y zaznaczyæ, i¿ wszystkie dzia³ania i wyjazdy
cz³onków orkiestry zawsze wspierane by³y przez w³adze
gminne, w szczególnoœci przez p.Wójta i Przewodnicz¹cego
Rady Gminy.
Dziêkujemy za pracê i za mi³oœæ do muzyki, za tworzenie
duchowego krajobrazu ma³ych ojczyzn. Brzmijcie do koñca
œwiata i jeszcze rok d³u¿ej!
Aurelia Kurach
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ROZMOWA Z PREZESEM ZARZ¥DU
PALIUM SP. Z O.O. PANI¥ AGNIESZK¥ OBERMEYER

Mariola Kopka: W 2012 r. firma Palium naby³a
budynek po szkole w Kolczynie. Czy mo¿e Pani
powiedzieæ, co powstanie w tym obiekcie?
Agnieszka Obermeyer: W Kolczynie zamierzamy uruchomiæ
Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy, Hospicjum stacjonarne i
Rehabilitacjê neurologiczn¹. Zapotrzebowanie na ten typ
us³ug medycznych i opiekuñczych roœnie nie tylko na
Mazowszu, ale równie¿ w ca³ej Polsce i na œwiecie.
Spo³eczeñstwo jest coraz starsze, mamy coraz wiêcej chorób
przewlek³ych, wymagaj¹cych ca³odobowej opieki i
specjalistycznej pomocy. Docelowo w oœrodku planujemy
przyj¹æ 70 pensjonariuszy po zawarciu umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Bêdziemy równie¿ œwiadczyæ pomoc
pacjentom w formie opieki domowej.
Takie s¹ plany i zakres rejestracji, a jakie bêd¹ mo¿liwoœci
kontraktowania przez NFZ, tego jeszcze do koñca nie wiemy.
Mariola Kopka: Na jakim etapie s¹ prace remontowe i
kiedy nast¹pi otwarcie Zak³adu?

Mariola Kopka: Jest Pani prezesem firmy Palium Sp. z
o.o. w Nowym Mieœcie k. P³oñska prowadz¹cej
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie ochrony
zdrowia. Czy mog³aby Pani powiedzieæ coœ wiêcej na
temat swojej dzia³alnoœci, jak dosz³o do powstania
firmy i czy udaje siê j¹ prowadziæ w oparciu o
kontrakty z NFZ?
Agnieszka Obermeyer: Palium Sp z o.o. dzia³a w sektorze
us³ug medycznych od 1998 roku. Pomys³odawc¹ by³ mój
m¹¿ Pawe³ Obermeyer, który przez pierwsze lata z sukcesami
kierowa³ firm¹. Nastêpnie obowi¹zki zawodowe kierowania
kolejnymi publicznymi szpitalami w P³oñsku i Warszawie
uniemo¿liwi³y mê¿owi dalsze zarz¹dzanie placówk¹. W 2004
roku przejê³am ster zarz¹dzania spó³k¹ jako Prezes Zarz¹du i
do chwili obecnej staram siê temu wyzwaniu sprostaæ.
Poprzez kolejne lata Palium Sp z o.o. sukcesywnie rozwija³o
nowe for my dzia³añ medycznych w oparciu o
kontraktowanie œwiadczeñ najpierw z Kas¹ Chorych a
nastêpnie z NFZ.
Zaczynaliœmy od jednej Przychodni POZ i zatrudnienia kilku
pracowników. Obecnie dzia³amy w trzech powiatach
zatrudniaj¹c ponad 100 osób. Prowadzimy dzia³alnoœæ w
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej prowadz¹c dwie
Przychodnie POZ oraz Rehabilitacjê ambulatoryjn¹,
Hospicjum domowe i Pielêgniarsk¹ opiekê domow¹.
Ponadto udzielamy œwiadczeñ dla 200 pensjonariuszy w
zakresie stacjonarnej opieki d³ugoterminowej w trzech
Zak³adach Opiekuñczo-Leczniczych: w Joñcu, Soñsku i
T¹sewach.
Od 2005 roku firma posiada certyfikat systemu zarz¹dzania
jakoœci¹ PN-EN ISO 9001:2009. Na rynku us³ug
medycznych dzia³amy 17 lat, borykaj¹c siê przez ten czas z
wieloma problemami placówek s³u¿by zdrowia, tj. brak
wykwalifikowanej kadry, niedoszacowanie œwiadczeñ
medycznych przez NFZ i inne.
Jako Prezes Zarz¹du Palium Sp. z o.o. staram siê tak
kierowaæ firm¹, aby zachowaæ p³ynnoœæ finansow¹ dla
bie¿¹cego funkcjonowania i wygospodarowaæ œrodki na
sp³atê kredytów oraz na nowe inwestycje, takie jak oœrodek w
Kolczynie.
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Agnieszka Obermeyer: Prace remontowe w budynku w
Kolczynie dobiegaj¹ koñca. Budynek zosta³ przebudowany
pod k¹tem us³ug medycznych. Powsta³y komfortowe
1,2,3,4-osobowe sale chorych z wêz³ami sanitarnymi,
pomieszczenia pobytu dziennego, kuchnia, sto³ówka,
rehabilitacja wraz z hydroterapi¹, gabinet zabiegowy, gabinet
lekarski, pomieszczenia terapii zajêciowej i psychologa,
pomieszczenie pro-morte.
Obiekt zosta³ rozbudowany o dodatkow¹ klatkê wraz z
szybem dŸwigowym wyposa¿onym w windê oraz nadbudowê
piêtra z przeznaczeniem na Hospicjum stacjonarne.
Wymieniono instalacjê hydrauliczn¹, CO, elektryczn¹,
zainstalowano systemy ppo¿, przyzywowe, odgromowe.
Ponadto wymieniono i docieplono dach, wykonano elewacjê
wraz z ociepleniem oraz zagospodarowano teren poprzez
wykonanie parkingów i œcie¿ek spacerowych z kostki
brukowej.
Obecnie wiêkszoœæ prac budowlanych zosta³a zakoñczona,
trwa wyposa¿enie w niezbêdny sprzêt oraz
zagospodarowanie zieleni.
Przed nami dzia³ania rejestracyjne i odbiory obiektu przez
w³aœciwe instytucje. O terminie otwarcia decyduj¹
uzgodnienia z NFZ i innymi organami. Mam nadziejê, ¿e
nast¹pi jesieni¹ bie¿¹cego roku. Dopiero po konkretnych
uzgodnieniach zacznê rekrutowaæ za³ogê.
Po iloœci podañ o pracê widzê, jak du¿e jest zapotrzebowanie
na nowe miejsca pracy. Chcia³abym uspokoiæ mieszkañców
gminy Gozdowo, i¿ wszyscy zainteresowani prac¹ w

S³owo Gozdowa Nr 2/2015 (61)

WYWIADY I OPINIE / OŒWIATA
Kolczynie zostan¹ zaproszeni na rozmowê kwalifikacyjn¹ w
odpowiednim czasie.
Mariola Kopka: Jaki zakres us³ug medycznych bêdzie
œwiadczy³ Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy w
Kolczynie?
Agnieszka Obermeyer: Tak jak ju¿ wspomina³am, chcemy
dzia³aæ w trzech ww. zakresach. Postaram siê przybli¿yæ, do
kogo kierujemy ofertê lecznicz¹ placówki w Kolczynie.
Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy jest placówk¹ opieki
d³ugoterminowej dla osób doros³ych, u których proces
hospitalizacji zosta³ zakoñczony, a które wymagaj¹
kontynuacji leczenia, rehabilitacji oraz ca³odobowej opieki i
pielêgnacji.
Hospicjum stacjonarne przewidziane jest dla pacjentów w
terminalnej fazie choroby nowotworowej, a Rehabilitacja
neurologiczna dla chorych po udarach i innych schorzeniach
neurologicznych.
Obiekt zosta³ tak przystosowany, i¿ mo¿na dywersyfikowaæ
dzia³ania w zale¿noœci od aktualnego zapotrzebowania
rynku.
Na koniec chcia³abym powiedzieæ, ¿e dotychczasowa
wspó³praca z W³odarzami Gminy Gozdowo, a w

szczególnoœci z Panem Wójtem Dariuszem Kalkowskim
przebiega³a bardzo pomyœlnie. Za zaanga¿owanie,
zainteresowanie i pomoc w realizacji inwestycji sk³adam
serdeczne podziêkowanie. Cieszê siê, ¿e pierwszy w powiecie
sierpeckim Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy powstaje w gminie
Gozdowo i przyniesie nowe miejsca pracy okolicznym
mieszkañcom.
Mariola Kopka: Dziêkujê za rozmowê.

GMINNE PODSUMOWANIE ROKU
SZKOLNEGO
25 czerwca w hali Publicznego Gimnazjum w
Gozdowie odby³a siê uroczystoœæ – Gminne
Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015 . W tym
roku przyœwieca³o jej has³o: „Cz³owiek lubi¹cy siê
kszta³ciæ, nigdy nie jest bezczynny.”
Czêœæ oficjalna uroczystoœci rozpoczê³a siê
wprowadzeniem sztandarów szkó³ i odœpiewaniem hymnu
pañstwowego. Otworzy³ j¹ Wójt Gminy – Dariusz Kalkowski,
który powita³ wszystkich zebranych, w szczególnoœci zaœ
przyby³ych goœci:
- Ksiê¿y z parafii: Kurowo - Jaros³awa K³osowskiego,
Bonis³aw - Franciszka Kucia i Gozdowo - Stanis³awa
Opolskiego
- Pana Grzegorza Ratkowskiego - Przewodnicz¹cego Rady
Gminy w Gozdowie z wiceprzewodnicz¹c¹ i radnymi
Kierowników jednostek organizacyjnych gminy:
- Pana Jaros³awa Cichockiego - Kierownika Posterunku
Policji w Gozdowie
- Pana Krzysztofa Paw³owskiego- Kierownika Gminnego
Zak³adu Gospodarki Komunalnej
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- Pani¹ Urszulê Matusiak - Kierownika Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej
- Dyrektorów i nauczycieli szkó³ podstawowych, gimnazjum
oraz przedszkola i klubu dzieciêcego z terenu gminy
- rodziców nagrodzonych uczniów
- pracowników Urzêdu Gminy z pani¹ Skarbnik Bogumi³¹
Bogdañsk¹ oraz Sekretarzem Gminy panem Jackiem
Piekarskim na czele
- p.Jolantê Lewandowsk¹- Kierownika Referatu Oœwiaty
- M³odzie¿ow¹ Orkiestrê OSP z opiekunem p. Edwardem
Wielgóckim
- media
- dzieci i m³odzie¿ szkó³ i placówek oœwiatowych.
Nastêpnie Pan Wójt podsumowa³ ca³oroczn¹ pracê w sferze
oœwiaty na terenie naszej gminy. W obrêbie gminy
funkcjonuj¹ 3 szko³y podstawowe: w Gozdowie, Lelicach i
Ostrowach, Publiczne Gimnazjum w Gozdowie z
Oddzia³em Zamiejscowym w Lelicach, Publiczne
Przedszkole w Gozdowie oraz Klub Dzieciêcy „Kubusiowy
Raj” w Lelicach.
W obecnym roku szkolnym 2014/2015 do naszych szkó³
uczêszcza³o 614 uczniów, z tego 407 do 3 szkó³
podstawowych, 207 uczniów do Gimnazjum oraz 141
dzieci odbywa³o roczne przygotowanie przedszkolne w
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oddzia³ach „0” w szko³ach i Publicznym Przedszkolu.
W stosunku do ubieg³ego roku szkolnego liczba uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjum zmniejszy³a siê o 70 a w
oddzia³ach przedszkolnych o 35 dzieci. £¹cznie jest o 104
uczniów i dzieci mniej w stosunku do ubieg³ego roku.
We w³asnym zakresie zapewniamy dowóz uczniów do
szkó³ na terenie naszej gminy. Do realizacji tego zadania
gmina posiada 5 autobusów i busa, zatrudnia kierowców i
opiekunki. W obecnym roku szkolnym dowo¿onych by³o
465 uczniów, co stanowi 62% ogólnej liczby uczniów
uczêszczaj¹cych do szkó³.
We wszystkich szko³ach prowadzone jest do¿ywianie.
£¹czna liczba objêtych nim uczniów w roku szkolnym
2014/2015 wynios³a 370, w tym posi³ki dla 164 uczniów
by³y w pe³ni finansowane ze œrodków Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Gozdowie. W Publicznym
Przedszkolu maluchy maj¹ zapewnione ca³odzienne
wy¿ywienie.
Od 16 lat przyznawane s¹ stypendia Wójta Gminy
Gozdowo dla uczniów Gimnazjum za wysokie wyniki w
nauce. W bie¿¹cym roku szkolnym przyznano w I
semestrze stypendia 12 uczniom, a w semestrze II – 14,
wysokoœæ stypendium to 80,00 z³ miesiêcznie w ca³ym
roku szkolnym.
Uczniowie naszych szkó³ korzystaj¹ z pomocy finansowej
na zakup podrêczników w ramach Rz¹dowego programu
„Wyprawka szkolna”. W bie¿¹cym roku szkolnym
dofinansowanie otrzyma³o 91 uczniów na ³¹czn¹ kwotê
23.500 z³
Pan Wójt poinformowa³ równie¿, i¿ od kilku lat realizowana
jest pomoc uczniom w formie stypendium szkolnego o
charakterze socjalnym. 44 uczniów otrzyma³o
dofinansowanie na „Zielon¹ Szko³ê” i wycieczki edukacyjne a
185 uczniów wsparcie w formie pokrycia kosztów zakupu
ksi¹¿ek i przyborów szkolnych, 7 uczniów otrzyma³o zasi³ek
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szkolny. £¹czna kwota przeznaczona na pomoc dla uczniów
wynios³a 93.784,00z³.
Powy¿sze formy wsparcia by³y zrealizowane ze œrodków
w³asnych gminy oraz otrzymanych dotacji z Bud¿etu
Pañstwa. Funkcjonuj¹ce na terenie naszej gminy szko³y
finansowane s¹ z subwencji oœwiatowej, która w bie¿¹cym
roku wynosi 5.555.400 z³. Dotacja ta jednak nie wystarcza na
pokrycie wszystkich wydatków. W zwi¹zku z powy¿szym
gmina w swoim bud¿ecie przeznaczy³a na oœwiatê kwotê
1.600.000 z³ œrodków w³asnych.
W roku szkolnym 2014/2015 w szko³ach podstawowych
i gimnazjum realizowany by³ projekt wspó³finansowany ze
œrodków Unijnych w ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki Podzia³anie 9.1.2 „Moja przysz³oœæ”. W
projekcie wziê³o udzia³ 85 uczniów w zajêciach z jêzyka
angielskiego, matematyczno-przyrodniczych oraz doradztwa
zawodowego. Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach oraz
zajêciach w terenie. W ramach tego projektu szko³y zosta³y
doposa¿one w sprzêt i pomoce dydaktyczne. £¹czny koszt
zrealizowanego projektu wynosi 93.640 z³.

Nasze dzia³ania, podkreœli³ Pan Wójt, skierowane s¹
równie¿ na rozwój umiejêtnoœci naszych dzieci i
m³odzie¿y. Funkcjonuj¹ca M³odzie¿owa Orkiestra Dêta
OSP w Gozdowie skupia dzieci i m³odzie¿ ze szkó³
podstawowych i gimnazjum oraz mieszkañców gminy.
Poprzez liczne koncerty oraz udzia³ w przegl¹dach na
terenie ca³ego kraju promuj¹ nasz¹ Gminê. 5 czerwca w
P³ocku odby³ siê Ogólnopolski Przegl¹d Orkiestr
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, w którym nasza orkiestra
zdoby³a IV miejsce w Paradzie Marszowej.
W tym miejscu na rêce p. Edwarda Wielgóckiego p.Wójt
z³o¿y³ podziêkowanie za osi¹gane wyniki, wrêczy³ List
Gratulacyjny oraz nagrody dla wszystkich cz³onków orkiestry.
Od prawie 3 lat funkcjonuje Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi
Gozdowskiej. £¹cznie w dwóch grupach - m³odszej i starszej
mamy 48 tancerzy. Od roku 2014 zosta³a utworzona grupa z
najm³odszych dzieci w wieku przedszkolnym. Zespó³
zaprezentowa³ siê kilka razy na uroczystoœciach gminnych i
powiatowych. 17 maja br. zespó³ bra³ udzia³ w II
Kasztelañskim Spotkaniu Folklorystycznym w Sierpcu.
Sukcesywnie dokupowane s¹ kolejne stroje ³owickie,
korzystaj¹c z dofinansowania i œrodków w³asnych.
Od 2 lat funkcjonuje Klub Dzieciêcy "Kubusiowy Raj" w
Lelicach, w którym sprawowana jest opieka nad dzieæmi w
wieku od 1 roku do 3 lat z mo¿liwoœci¹ do lat 4. Obecnie do
Klubu uczêszcza 26 dzieci. Na bie¿¹ce funkcjonowanie
placówki w roku 2015 w ramach Programu "Maluch - edycja
2015" pozyskaliœmy œrodki z Mazowieckiego Urzêdu
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Wojewódzkiego w wysokoœci 101.700,00 z³.
Obecny rok szkolny by³ pe³en wydarzeñ i donios³ych
uroczystoœci:
- 13 paŸdziernika odby³y siê Gminne Obchody Dnia Edukacji
Narodowej, w których uczestniczyli czynni oraz emerytowani
nauczyciele i pracownicy szkó³ z terenu naszej Gminy.
- 11 listopada odby³a siê uroczystoœæ Œwiêta Niepodleg³oœci w
Koœciele w Bonis³awiu, w której uczestniczyli uczniowie szkó³
podstawowych i gimnazjum, mieszkañcy naszej gminy oraz
zaproszeni goœcie. Program artystyczny w wykonaniu
uczniów gimnazjum dotyczy³ znaczenia i historii naszego
god³a oraz bohaterstwa polskich ¿o³nierzy.
- 6 stycznia w Publicznym Gimnazjum w Gozdowie odby³ siê
Koncert Noworoczny z udzia³em Starosty Sierpeckiego, w
którym wyst¹pi³a M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP w
Gozdowie oraz Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej.
- 16 maja br. na gozdowskim skwerku jedenasty raz mia³a
miejsce donios³a uroczystoœæ - Zamyœlenia Rodaków w
Ho³dzie Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi II, w której
uczestniczy³a spo³ecznoœæ lokalna, jak równie¿ m³odzie¿ i
uczniowie ze szkó³ podstawowych naszej gminy. Uczniowie
Publicznego Gimnazjum przedstawili program s³ownomuzyczny, który zmusza ka¿dego do chwilowej zadumy i
refleksji nad codziennym ¿yciem i s³owami Jana Paw³a II.

- 1 czerwca odby³ siê XIX Maraton TrzeŸwoœci pod
Patronatem Marsza³ka Adama Struzika, w którym wziêli
udzia³ uczniowie ze szkó³ podstawowych, gimnazjum, szkó³
ponadgimnazjalnych oraz spo³ecznoœæ lokalna.
W okresie wakacji bêd¹ zorganizowane zajêcia dla dzieci i
osób niepe³nosprawnych z terenu gminy Gozdowo. Zajêcia
odbêd¹ siê 2 razy w miesi¹cu lipcu oraz 3 spotkania w
miesi¹cu sierpniu, bardzo serdecznie zapraszamy rodziców
do zg³oszenia swoich dzieci w sekretariacie Szko³y
Podstawowej w Gozdowie.
Jak co roku w okresie wakacji, bêdzie równie¿ funkcjonowaæ
œwietlica œrodowiskowa w Rempinie dla dzieci z Rempina i
okolic. W tym roku zajêcia bêd¹ odbywa³y siê od 15 lipca do
14 sierpnia.
Na koniec swojego przemówienia pan Wójt ¿yczy³
nauczycielom i uczniom spokojnych, pe³nych s³oñca a przede
wszystkim bezpiecznych wakacji.
Kolejnym punktem programu uroczystoœci by³y
prezentacje uczniów szkó³ z terenu naszej gminy oraz
przedszkolaków, które wprowadzi³y wszystkich zebranych w
letni i s³oneczny czas wakacji a tak¿e koncert MOD OSP w
Gozdowie, który by³ prawdziw¹ uczt¹ muzyczn¹ dla uszu i
serc obecnych.
Po koncercie nast¹pi³a najwa¿niejsza czêœæ uroczystoœci –
wrêczenie nagród Wójta Gminy prymusom szkó³ oraz
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uczniom, którzy zdobywali laury artystyczne, naukowe i
sportowe.
W kategorii NAJLEPSZY UCZEÑ SZKO£Y namioty trafi³y
do: Jastrzêbskiego Roberta (SP Lelice), Lewandowskiej
Weroniki (SP Ostrowy), Ludwickiej Alicji (SP Gozdowo) i
Œwierczewskiej Gabrieli (Publiczne Gimnazjum w Gozdowie)
Za WYSOKIE WYNIKI W NAUCE nagrody w postaci
smartfonu otrzymali: Kopka Tomasz, Zdziarska Dominika,
D¹browska Emilia, Smoleñska Karolina, Nowicki Kacper (SP
Gozdowo), Kie³basa Maciej, Ochocinska Magdalena,
Kolczyñska Julia (SP Lelice ), Chmielewska Maja (SP
Ostrowy), Cackowska Paulina, Zdziarska Kinga, Gapiñska
Weronika, Kaczorowska El¿bieta, Bogdañski Bartosz
(Publiczne Gimnazjum w Gozdowie).
Nie zapomniano o sportowcach, za osi¹gniêcia w tej
dziedzinie sprzêt sportowy w postaci pi³ek siatkowych
otrzymali uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Lelicach:
Jankowski Bart³omiej, Jankowski Dawid, Mañkowski Pawe³,
Mirecki Przemys³aw, Ochociñski Micha³, Puszcz Jakub,
Wajszczak Pawe³, Jastrzêbski Robert, Krysiak Arkadiusz oraz
Gimnazjum: Bogdañski Bartosz, Borowski Dariusz,
Chmielewski Mateusz, Kurach Tomasz, Józefowicz
Sebastian, Ruciñski Sebastian, Strzeœniewski Bart³omiej,
Gutowski Filip, Mirecki Dawid, Szczepañski Kamil,
Szemborski Jakub, Tomkalski Grzegorz oraz dru¿yna pi³ki
rêcznej ch³opców z Gimnazjum w sk³adzie: Dzikowski Kacper,
Parciak Micha³, Konopiñski Daniel, Jêdrzejewski Patryk,
Kisielewski Mariusz, Oskar Morka, Rypiñski Grzegorz,
Jankowski Sylwester, Szulc Pawe³, Borowski Piotr, Rypiñski
Mi³osz, Wysocki Arkadiusz, Dudziñski Jakub i Madeñski
Patryk. Ch³opcy otrzymali w nagrodê pi³ki do gry w pi³kê
rêczn¹.
Nagrod¹ pieniê¿n¹ na zrealizowanie marzeñ wakacyjnych
uhonorowani zostali gimnazjaliœci, którzy przez trzy lata

Str. 15

OŒWIATA
otrzymywali stypendium naukowe (œr. ocen 5,0 i wy¿ej). Do
tego grona nale¿¹: Œwierczewska Gabriela, Zdziarska Kinga i
Cackowska Paulina.
Za WYBITNE OSI¥GNIÊCIA NAUKOWE w roku szkolnym
2014/2015 nagrody w postaci tabletów otrzymali
uczniowie: Zelmañski Bart³omiej, Gutowska Kinga (SP
Lelice), Saganowski Kacper, Kukowska Kinga (SP
Gozdowo), Kukowska Ewelina, Kaczorowska El¿bieta,
Gapiñska Weronika, Czachorowska Marta (Publiczne
Gimnazjum w Gozdowie).
Pan Wójt wrêczy³ równie¿ nagrodê nauczycielce Szko³y
Podstawowej w Gozdowie p. Iwonie Giera za trud w³o¿ony w
przygotowanie inscenizacji „Kopciuszek” z okazji II Festynu
Rodzinnego zorganizowanego przez tê placówkê.
Przedstawiciele uczniów podziêkowali w³adzom naszej
gminy: Wójtowi p.Dariuszowi Kalkowskiemu oraz
Przewodnicz¹cemu Rady p.Grzegorzowi Ratkowskiemu za
wspania³e uhonorowanie ich pracy i cenne nagrody.
Docenienie wysi³ku uczniów, ich wyników w nauce i
zaanga¿owanie w innych sferach dzia³alnoœci szko³y na
pewno dodaje skrzyde³ i motywuje do nowych wyzwañ i

poszukiwañ. Wrêczyli w imieniu ca³ej spo³ecznoœci
uczniowskiej piêkne bukiety kwiatów.
Przed uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami
oœwiaty czas wakacji – niech bêdzie on chwil¹ odpoczynku,
beztroski, stanem relaksu i wytchnienia.
Aurelia Kurach

II FESTYN RODZINNY W GOZDOWIE
19 czerwca 2015 roku w Szkole Podstawowej im.
Marii Konopnickiej w Gozdowie zorganizowano ju¿
po raz drugi Festyn Rodzinny, tym razem pod has³em
„Bawmy siê razem”.
Pani dyrektor Lidia Malinowska witaj¹c goœci, wœród
których byli: Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski,
Kierownik Referatu Oœwiaty Jolanta Lewandowska i
Kierownik GBP Honorata Wójcik, zapowiedzia³a atrakcje i
dla cia³a, i dla ducha. I rzeczywiœcie, na przyby³ych czeka³y
liczne niespodzianki. Pierwsz¹ by³o przedstawienie
przygotowane przez rodziców uczniów naszej szko³y „Kopciuszek”. Aktorzy ju¿ od marca, niektórzy w tajemnicy
przed swoimi pociechami (¿eby zwiêkszyæ element
zaskoczenia na premierze), brali udzia³ w próbach i pilnie
uczyli siê swoich ról. Du¿ym utrudnieniem w tych
przygotowaniach by³ fakt, ¿e prawie wszyscy to ludzie
zawodowo pracuj¹cy, czasami daleko poza granicami
Gozdowa oraz zajmuj¹cy siê domem i dzieæmi (a to tak¿e
praca!), w zwi¹zku z czym nie zawsze dysponuj¹cy wolnym
czasem. Na szczêœcie trudnoœci uda³o siê pokonaæ i 19
czerwca przed zgromadzon¹ publicznoœci¹ wyst¹pi³o 12
profesjonalistów - ani œladu tremy (przynajmniej na scenie, bo
zakulisowe emocje by³y nieuniknione), obycie sceniczne i
teatralne kostiumy godne zawodowych aktorów. Pan Wójt
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dziêkuj¹c artystom po przedstawieniu powiedzia³, ¿e myœla³,
i¿ ju¿ nic go nie zaskoczy, a tu proszê … rodzicom siê to uda³o.
Opinie, jakich z przyjemnoœci¹ s³uchaliœmy po
przedstawieniu by³y zgodne – niezwykle trafna obsada i
brawurowa gra, szczególnie odtwórczyñ g³ównych ról, pañ
Ewy Jarzyñskiej, Jolanty Bêdzikowskiej, Anety Bojanowskiej
i Magdaleny Ruszkowskiej, dotrzymuj¹cy im kroku „ksi¹¿ê” –
pan Andrzej Kopka, ciekawa scenografia i oprawa
muzyczna. Wszystko to sprawi³o, ¿e spektakl na d³ugo
pozostanie w pamiêci widzów.
Nastêpnie na scenie pojawili siê uczniowie naszej szko³y
nale¿¹cy do zespo³ów tanecznych – pierwszoklasiœci oraz
uczennice klas IV-VI. Po nich na widzów czeka³a kolejna
niespodzianka – tym razem przed publicznoœci¹
zaprezentowali siê rodzice dzieci tañcz¹cych w zespole
ludowym Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej. Oni tak¿e od
wielu tygodni æwiczyli swój uk³ad taneczny i mieli ogromn¹
tremê przed tym, ¿e oka¿¹ siê gorsi od swoich dzieci. Na
szczêœcie ich obawy by³y niepotrzebne – ogromny aplauz ze
strony publicznoœci by³ najlepszym dowodem na to, ¿e ich
„Kujawiak” bardzo siê wszystkim podoba³.
Po tak emocjonuj¹cych wystêpach nadszed³ czas na „coœ
dla cia³a” – na boisku szkolnym czeka³y na uczniów i rodziców
konkurencje sportowe, pokaz AIKIDO oraz tañce
integracyjne. Przez ca³y czas dzieci mog³y korzystaæ z
dmuchanej zje¿d¿alni, która cieszy³a siê ogromnym
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zainteresowaniem oraz malowania twarzy. O doznania
kulinarne jak zwykle zadbali rodzice z Rady Rodziców, którzy
prowadzili kawiarenkê, przygotowywali watê cukrow¹,
zapiekanki, frytki i grilla.
Rozeœmiane buzie dzieci i du¿a iloœæ goœci przyby³ych na
imprezê s¹ dowodem na to, ¿e takie przedsiêwziêcia s¹
potrzebne i ciesz¹ siê zainteresowaniem. Organizatorzy
sk³adaj¹ ogromne podziêkowania wszystkim, którzy
przyczynili siê do tego, ¿e ten dzieñ okaza³ siê tak udany.
Liczymy na Pañstwa pomoc w przysz³ym roku.
Iwona Giera

GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY
24 kwietnia 2015r.w Szkole Podstawowej w
Ostrowach odby³ siê I Gminny Konkurs Ekologiczny
pn. „Przyjaciele Ziemi”.
Konkurs skierowany by³ do uczniów klas I - III z terenu
gminy Gozdowo. W konkursie wziê³o udzia³ 19 uczniów laureatów konkursów szkolnych: z klas I - 7 uczniów, z klas II 6 uczniów i z klas III - 6 uczniów. Koordynatorem konkursu
by³a p. Józefa Go³êbiewska.
Cele konkursu to:
§
wdra¿anie do estetycznego wykonywania prac,
§
zachêcanie do aktywnej obserwacji i zaprzyjaŸniania siê
z przyrod¹,
§
zdobywanie i pog³êbianie wiedzy dotycz¹cej ekologii i
ochrony œrodowiska,
§
tworzenie okazji prze¿ywania atmosfery konkursowej,

§
integracja uczniów i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
z gminy Gozdowo.
Œrodki finansowe na nagrody pozyskano z Urzêdu Gminy
Gozdowo, za które zakupiono ksi¹¿ki o tematyce
przyrodniczej i ze Starostwa Powiatowego w Sierpcu, za
które zakupiono gry dydaktyczne, œrodki plastyczne dla
laureatów konkursu oraz nagrody pocieszenia dla wszystkich
uczestników konkursu. Dyplomy oraz s³odki poczêstunek dla
uczestników konkursu ufundowa³a Rada Rodziców przy
Szkole Podstawowej w Ostrowach. Bardzo gor¹co
dziêkujemy wszystkim sponsorom.
Nagrody laureatom i pozosta³ym uczestnikom konkursu
wrêczali: Wójt Gminy Gozdowo pan Dariusz Kalkowski i
przedstawicielka Starostwa Powiatowego pani Monika
Kalkowska.
Komisja powo³ana przez pani¹ dyrektor Danutê Gawlik
sk³adaj¹ca siê z nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
sprawdzi³a i oceni³a prace konkursowe.
Oto laureaci:
w kategorii klas I:
I miejsce - Stanis³awska Oliwia - SP Ostrowy
II miejsce - Kubacki Karol - SP Gozdowo
III miejsce - Gurczyñska £ucja - SP Gozdowo
w kategorii klas II:
I miejsce - Lewandowska Gabriela - SP Ostrowy
II miejsce - Krawczyñski Krystian - SP Ostrowy
III miejsce - Ziemiñska Zuzanna - SP Gozdowo
w kategorii klas III:
I miejsce - G³odkowska Patrycja - SP Lelice
II miejsce - Jankowski Hubert - SP Ostrowy
III miejsce - Zdunowska Zuzanna - SP Gozdowo
Wszystkim gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Mamy nadziejê, ¿e spotkamy siê za rok.
Józefa Go³êbiewska

GMINNY KONKURS
MATEMATYCZNO–PRZYRODNICZY
W pi¹tek 29 maja w Szkole Podstawowej w Lelicach
odby³ siê gminny konkurs matematycznoprzyrodniczy. Patronat nad konkursem obj¹³
Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski.
W rywalizacji wziê³o udzia³ 11 uczniów z trzech szkó³
podstawowych naszej gminy. Temat przewodni
tegorocznego konkursu to: „Podró¿e krajoznawcze po
œwiecie”. Uczniowie musieli wykazaæ siê wiedz¹ zarówno
matematyczn¹ jak i przyrodnicz¹. Rozwi¹zywali zadania
tekstowe stosuj¹c wiadomoœci i umiejêtnoœci matematyczne
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w zadaniach o tematyce przyrodniczej. Ide¹ konkursu jest
bowiem po³¹czenie wiadomoœci przyrodniczych z
umiejêtnoœciami matematycznymi, wskazanie uczniom, ¿e
treœci tych przedmiotów wzajemnie siê przenikaj¹.
Matematyka to nauka, która ma zastosowanie w innych
dziedzinach, jest wszechstronna, a najwa¿niejsza jest
umiejêtnoœæ wykorzystania jej w ¿yciu codziennym. Przyroda
rozwija ciekawoœæ œwiata, pomaga zrozumieæ zale¿noœci
miêdzy zjawiskami a organizmami w nim wystêpuj¹cymi.
W konkursie pierwsze miejsce zajêli Jakub Puszcz i Julia

Kolczyñska ze szko³y Podstawowej w Lelicach. Na drugim
miejscu uplasowa³a siê Magdalena Ochociñska z Lelic.
Trzecie miejsce zaj¹³ uczeñ Szko³y Podstawowej w Gozdowie
- Kacper Blinkiewicz.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe albumy z
piêknymi fotografiami krajobrazów œwiata oraz dyplomy,
które wrêczy³ Pan Wójt gratuluj¹c sukcesów. Dziêkujemy
wszystkim, dziêki którym taki konkurs móg³ siê odbyæ.
Anna Szynkowska, Anna Mañkowska

KLUB DZIECIÊCY „KUBUSIOWY RAJ”
W LELICACH
Teatrzyk- "Doktor Dolittle i Przyjaciele"
26.03.2015r. Aktorzy z teatru Art-Re z Krakowa
przedstawili dzieciom humoreskê sceniczn¹ o niezwyk³ym
lekarzu, znaj¹cym mowê wszystkich zwierz¹t. Perypetie
tytu³owego bohatera, któremu uda³o siê wyjœæ ca³o z opresji
dziêki sprytowi i chêci niesienia pomocy innym, by³y
inspiracj¹ do dzieciêcych zabaw. Spektakl mia³ na celu
zachêciæ dzieci do w³aœciwego wyboru pozytywnych
wartoœci. Prowadzenie z widowni¹ improwizowanego
dialogu z wykorzystaniem elementów zabawy wp³ywa³o na
spontaniczne reakcje dzieci.

Wycieczka do Ostrów
Pozytywnie odpowiedzieliœmy na zaproszenie Pani Anny
Górczyñskiej - prezes Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw
Lokalnych NASZE OSTROWY, i zdecydowaliœmy siê wzi¹æ
udzia³ w projekcie "Poszukiwacze Skarbów",
dofinansowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Tak
wiêc 20.05.2015r. pojechaliœmy na wycieczkê do Ostrów.
Po wyjœciu z autokaru przywita³a nas ciep³o Pani Ania i
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zaprosi³a do Zapiecka (wiaty edukacyjnej przy Szkole
Podstawowej w Ostrowach). Panie Animatorki przygotowa³y
dla dzieci przepyszne œniadanko, podczas którego maluchy
zajada³y siê produktami wytworzonymi w okolicznych
gospodarstwach (chleb, ciasto dro¿d¿owe, d¿emy, napoje
zio³owe). Nastêpnie Panie pokaza³y nam, jak wygl¹da wypiek
chleba w piecu, dzieci mog³y zobaczyæ jak wygl¹da³o kiedyœ
¿elazko i no¿yczki. Maluchy z pomoc¹ Pañ Animatorek i
Opiekunek, wykona³y kukie³ki z ciasta. W kolejnej czêœci
naszej wycieczki, Pani Ania zabra³a nas w bardzo wyj¹tkowe
miejsce. Dzieci szuka³y skarbów, poruszaj¹c siê po
prawdziwym labiryncie wykonanym z krzewów, jak równie¿
weszliœmy do domku, który mieœci³ siê na drzewie. Dzieci
mia³y okazjê siaæ nasionka warzyw, jak równie¿ wzi¹æ udzia³ w
warsztatach rêkodzielniczych, podczas których wykona³y
kolorowe kwiatki z bibu³y, które wrêczy³y mamusiom podczas
Dnia Mamy.
Czas wycieczki dobieg³ koñca, pe³ni wra¿eñ, z weso³ymi
humorami, wróciliœmy gminnym autokarem do Klubu
Dzieciêcego. Dziêkujemy wszystkim Paniom za poœwiêcony
nam czas i bardzo ciekawe zajêcia.
Na dobre i na z³e jest rodzina, na dobre i na z³e niech
siê trzyma
29.05.2015r. w Klubie Dzieciêcym "Kubusiowy Raj" w
Lelicach, po raz drugi odby³ siê Dzieñ Rodziny, na który
licznie przybyli rodzice naszych pociech, aby razem
œwiêtowaæ Dzieñ Mamy, Dzieñ Taty, Dzieñ Dziecka. Swoj¹
obecnoœci¹ zaszczycili nas zaproszeni goœcie, wspó³pracuj¹cy
zawsze z nasz¹ placówk¹: Wójt Gminy Gozdowo- Pan
Dariusz Kalkowski, Ksi¹dz kanonik Franciszek Kuæ,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy- Pan Grzegorz Ratkowski,
Kierownik Referatu Oœwiaty- Pani Jolanta Lewandowska,
Dyrektor Szko³y Podstawowej w Lelicach- Pani Jadwiga
Paradowska.
"Du¿o s³oñca ¿yczê Ci, i radosnych wszystkich dni..." te i inne
s³owa wyœpiewa³y nasze Dzieci rodzicom. Dzieci
zaprezentowa³y równie¿ pe³en humoru serial o rodzinie.
Wystêpy zakoñczy³y siê wystrza³owym rock and rollem,
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Kaczuchy. Po tak wyczerpuj¹cych emocjach nadszed³ czas na
smaczny poczêstunek. Nie mog³o zabrakn¹æ upominków,
kie³basek i kaszanki z grilla, popcornu, s³odyczy, waty
cukrowej. Za to wszystko dziêkujemy Panu Paw³owi
Marchwiñskiemu - Przedstawicielowi Firmy Wipasz.
Dziêkujemy równie¿ Panu Piotrowi Wójcik za przekazane
upominki.
Kierownik Klubu Dzieciêcego serdecznie dziêkuje wszystkim
rodzicom, pracownikom, opiekunom, za aktywn¹ pomoc w
przygotowaniu tego œwiêta.
Zadowolone twarze dzieci i rodziców œwiadczy³y o tym, ¿e ten
dzieñ nale¿a³ do udanych. Nastêpny taki ju¿ za... rok!

dziewczynki piêknie tañczy³y w rytm muzyki, natomiast
ch³opcy znakomicie grali na perkusji i gitarach. Na dowód
uznania i mi³oœci, któr¹ dzieci darz¹ swoich rodziców,
pociechy podarowa³y im w³asnorêcznie wykonane upominkikwiaty z bibu³y, jak równie¿ piêknie oprawione zdjêcia.
Nietrudno by³o zauwa¿yæ zadowolenie na twarzach dzieci,
gdy otrzymywa³y wspania³e prezenty od Pana Wójta Dariusza Kalkowskiego, Pana Przewodnicz¹cego Grzegorza Ratkowskiego, Pani Kierownik Referatu Oœwiaty Jolanty Lewandowskiej.
Po czêœci artystycznej nadszed³ czas na liczne konkurencje
sportowe, w których rodzice razem z dzieæmi bardzo chêtnie
brali udzia³, jak równie¿ wszyscy wspólnie zatañczyli
Kierownik Klubu Dzieciêcego: Monika Spycha³a

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
W GOZDOWIE
Wizyta Pani Pielêgniarki
Bezpieczeñstwo w naszym przedszkolu jest priorytetem. W
zwi¹zku z tym, jak co roku, odwiedzaj¹ nas goœcie, by
porozmawiaæ z nami o niebezpieczeñstwach, jakie czyhaj¹ na
naszych milusiñskich.
Odwiedzi³a nas Pani pielêgniarka Krystyna Baran, która
przeprowadzi³a pogadankê na temat zdrowia i
bezpieczeñstwa. Przedszkolaki uczy³y siê prawid³owej reakcji
w sytuacji zagro¿enia, znajomoœci numerów telefonów
alarmowych, jak prawid³owo wezwaæ pomoc. Pielêgniarka
pokaza³a, a nastêpnie przeæwiczy³a z dzieæmi zasady
udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej z
zachowanym oddechem oraz gdy brak czynnoœci ¿yciowych.

S³owo Gozdowa Nr 2/2015 (61)

Opowiedzia³a najm³odszym przedszkolakom, czego nie
wolno braæ bez zgody rodziców i jaki wp³yw maj¹ leki na
zdrowie dzieci. Jak siê okaza³o, dzieci posiada³y ju¿ spor¹
wiedzê na ten temat i chêtnie bra³y udzia³ w rozmowie.
"Murzynek Bambo w Afryce mieszka.."
Ktoœ kiedyœ powiedzia³: „w wieku przedszkolnym mo¿na
podbijaæ ca³y œwiat…” i to jest prawda! 20.03.2015 r. po raz
pierwszy wziêliœmy udzia³ w konkursie recytatorskim „Kubuœ
Puchatek” organizowanym przez Centrum Kultury i Sztuki w
Sierpcu. Dziêki temu utwierdziliœmy siê w przekonaniu, ¿e
warto przybli¿aæ dzieciom wartoœciow¹ literaturê i wy³aniaæ
prawdziwe talenty. Ka¿da grupa mia³a za zadanie wybranie
spoœród dzieci jednego reprezentanta, który wyrecytuje
przygotowany wiersz przed sierpeck¹ publicznoœci¹ i zacnym
jury. W konkursie bra³o udzia³ ponad 90 dzieci z ró¿nych
placówek. Nasze przedszkolaki spisa³y siê na medal. Piêknie
operowa³y g³osem, mimik¹ twarzy i gestami. Dziêki
umiejêtnoœciom recytatorskim Mai Zdanowskiej
zakwalifikowaliœmy siê do kolejnego etapu. BRAWO!
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Góralu czy ci nie ¿al…
Czarne kapelusze z piórkiem, czerwone korale, skórzane
kierpce. Oj tak. Kto z nas nie lubi polskich gór? Wszyscy
mamy do nich wielki sentyment. W zwi¹zku z powy¿szym
bardzo ucieszyliœmy siê na wiadomoœæ, ¿e w naszym
Gozdowie bêdziemy mogli spotkaæ najprawdziwszych górali.
15.05.2015 r. nasze przedszkolaki uczestniczy³y w spacerze
do sklepu "Lewiatan", który w³aœnie tego dnia goœci³
mieszkañców gór. Rozmawialiœmy z przemi³¹ góralk¹ oraz
dowcipnym i sympatycznym góralem. Dzieci z uwag¹
przys³uchiwa³y siê gwarze góralskiej i podziwia³y ich piêkne
stroje. Wszyscy mogliœmy spróbowaæ przepysznej szyneczki,
a na koniec nie oby³o siê bez s³odkoœci. Dziêkujemy
w³aœcicielom sklepu, dziêki którym mi³o i po¿ytecznie
spêdziliœmy czas.
21 i 28 czerwca ponownie odwiedzi³y p³ockie zoo.
Pierwszym punktem naszej wycieczki by³y zajêcia
dydaktyczne, podczas których dziêki Pani opiekun z
p³ockiego zoo, dzieci pozna³y wiele interesuj¹cych
ciekawostek o wybranych zwierz¹tkach, np. ¿ó³wiach,
patyczakach, ¿abach, wê¿ach, papugach. Dla dzieci by³a to
jedyna taka okazja, aby móc zobaczyæ zwierz¹tka z tak bliskiej
odleg³oœci, dotkn¹æ czy nakarmiæ.
Nastêpnie udaliœmy siê na zwiedzanie zwierz¹t hodowanych
w pawilonach. Najwiêksz¹ sympatiê wœród dzieci wzbudzi³y
zwierz¹tka z „Mini Zoo”, które nas „zaczepia³y” i ochoczo
nastawia³y g³owy do g³askania. Podczas zwiedzania
zrobiliœmy zdjêcia pami¹tkowe, staraj¹c siê uchwyciæ na nich
to wszystko, co najciekawsze. Z uœmiechem na twarzach,
troszkê zmêczeni, ale pe³ni wra¿eñ i prze¿yæ wróciliœmy do
naszego przedszkola.

Gminny Dzieñ Mamy i Taty w Lelicach
27.05.2015 r. po raz pierwszy wziêliœmy udzia³ w Gminnym
Dniu Mamy i Taty w Lelicach. Jesteœmy bardzo dumni z tego,
¿e wyst¹piliœmy przed tak wspania³¹ publicznoœci¹. Dzieci z
radoœci¹ i wielkim zaanga¿owaniem przygotowywa³y tañce:
walc oraz polkê warszawsk¹. Niech ten wystêp bêdzie
podziêkowaniem za mi³oœæ i codzienn¹ troskê dla wszystkich
mam. Mamy nadziejê, ¿e wzruszyliœmy niejedno serduszko, a
mo¿e pop³ynê³a gdzieœ ³ezka? Dziêkujemy za brawa i ciep³e
przyjêcie. Kto wie, mo¿e do zobaczenia za rok…

Dzieñ mamy i taty w przedszkolu
Mama i tata to wielkie s³owa, które s¹ synonimem mi³oœci,
dobra, ciep³a rodzinnego i szczêœcia. Dla ka¿dego dziecka
rodzice to najwa¿niejsze osoby w ¿yciu, nale¿y wiêc dbaæ,
troszczyæ siê i pielêgnowaæ wiêŸ miêdzy dzieckiem a
rodzicem. Dlatego te¿, jak co roku, Wszystkie dzieci z
naszego przedszkola œwiêtowa³y Dzieñ Mamy i Taty.
Wszystkie s³owem, tañcem i piosenk¹ wyrazi³y mi³oœæ,
wdziêcznoœæ za matczyn¹ dobroæ i cierpliwoœæ, za serce,
które tak wiele rozumie i tak wspania³omyœlnie wybacza, a
tak¿e za m¹droœæ i ojcowski autorytet. Po wspania³ych
wystêpach, w których dzieci zaprezentowa³y swoje zdolnoœci
recytatorskie, wokalne i taneczne, na twarzach rodziców
zauwa¿yæ mo¿na by³o tylko jedno – wzruszenie i dumê ze
swoich pociech. Podczas wrêczania w³asnorêcznie
wykonanych upominków, ca³usom i uœciskom nie by³o
koñca. Atmosfera uroczystoœci by³a podnios³a, ale i bardzo

Wizyta w ZOO
Wycieczki do P³ockiego Ogrodu Zoologicznego ju¿ na sta³e
wpisa³y siê na naszej „mapie” miejsc, do których chêtnie
powracamy i przywozimy z nich mi³e wspomnienia. Nie
inaczej by³o i w tym roku. Dzieci ze wszystkich grup starszych
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radosna, czego odzwierciedleniem s¹ zdjêcia z uroczystoœci
we wszystkich grupach.
"Ko³omyjka" po raz drugi...
09.06.2015 r. po raz drugi wziêliœmy udzia³ w przegl¹dzie
tañca "Ko³omyjka", zorganizowanym pod patronatem
starosty sierpeckiego. Z wielk¹ radoœci¹ uczestniczyliœmy w
tej tanecznej imprezie. Zaprezentowaliœmy siê w dwóch
kategoriach: taniec ludowy oraz nowoczesny. Zespó³
"Przytulaczki" przygotowa³ krakowiaczka, a zespó³ "Iskierka"
sk³adankê tañców towarzyskich. Dzieci œwietnie siê bawi³y
obserwuj¹c wystêpy kolegów z innych przedszkoli i szkó³.
By³y okrzyki, brawa, œmiech, a wiêc po prostu dzieciêca
radoœæ. Organizatorzy ugoœcili nas s³odkim poczêstunkiem,
aby jeszcze bardziej umiliæ nam czas. Do przedszkola
wróciliœmy z piêkn¹ statuetk¹ i przekonaniem, ¿e
powinniœmy zakupiæ sobie gablotê na puchary, bo mamy ich
coraz wiêcej. Wspaniale!

Miêdzypokoleniowe poezjobranie
Maluchy kochaj¹, jak panie im czytaj¹. Naprawdê! Zara¿aj¹
siê piêknem jêzyka literackiego, rozwijaj¹ wyobraŸniê.
Naœladuj¹, a dziêki temu ujawniaj¹ swoje artystyczne talenty.
Tak¹ pere³k¹ w naszym przedszkolu jest Maja Zdanowska,
która zosta³a laureatk¹ konkursu recytatorskiego "Kubuœ
Puchatek". 13.06.2015 r. zosta³a zaproszona na galê
"Miêdzypokoleniowe poezjobranie" do Centrum Kultury i
Sztuki w Sierpcu, gdzie przed du¿¹ publicznoœci¹ mog³a
zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci w wierszu J. Brzechwy
"¯uk". Uczestnicy poezjobrania podziwiali, jak modulowa³a
g³osem i naœladowa³a postacie wystêpuj¹ce w utworze
.Jesteœmy z niej dumni. Brawo Maju!

Pogadanka z panem policjantem
Nasze przedszkole dba o bezpieczeñstwo najm³odszych.
Dlatego te¿, w zwi¹zku z nadchodz¹cymi wakacjami,
zaprosiliœmy do siebie Pana policjanta, st. sier¿. Marka
Zdzieb³owskiego z Posterunku Policji w Gozdowie, który
przeprowadzi³ pogadankê po³¹czon¹ z pokazem filmu na
temat bezpieczeñstwa na drodze, nad wod¹, podczas zabaw
na œwie¿ym powietrzu, jazdy samochodem, w kontaktach z
maszynami rolniczymi i osobami obcymi. Dzieci chêtnie
s³ucha³y dobrych rad oraz bra³y udzia³ w rozmowie.
Dziêkujemy za spotkanie i zapraszamy ponownie we
wrzeœniu.

Spotkanie z panem leœniczym
16 czerwca przedszkolaki uczestniczy³y w spotkaniu z panem
leœniczym - Jackiem Pop³awskim. Pan Jacek opowiada³ nam
ciekawostki o lesie, zamieszkuj¹cych w nim zwierzêtach, o
ró¿nych formach ochrony przyrody - w tym, co znajduje siê
na terenie gminy Gozdowo, a wiêc najbli¿ej nas. Odpowiada³
te¿ na wszystkie nasze pytania zwi¹zane z prac¹, jak¹
wykonuje, dziêki czemu dowiedzieliœmy siê, na czym polega
zawód leœniczego, jak wa¿na i odpowiedzialna jest jego praca.
Na zakoñczenie tego emocjonuj¹cego dnia przedszkolaki
mog³y uczestniczyæ w ognisku i upiec sobie pyszn¹ kie³baskê.

Spotkanie z paniami z Ko³a Gospodyñ Wiejskich
Dnia 17 czerwca odby³o siê spotkanie z paniami z Ko³a
Gospodyñ Wiejskich z Golejewa (Pani Celina Sio³ek), z
Rycharcic (Pani Beata Zawadzka), z Czachorowa (Pani
El¿bieta Rycharska). Spotkanie mia³o charakter pogadanki i
jego celem by³o przybli¿enie dzieciom roli ko³a gospodyñ
wiejskich w naszej gminie. Dzia³alnoœæ przedstawicielek w
szczególnoœci skupia siê na wykonaniu wypieków na ró¿ne
uroczystoœci gminne. Na spotkaniach w swoich
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miejscowoœciach panie dziel¹ siê doœwiadczeniami, wspólnie
przygotowuj¹ imprezy i maj¹ ju¿ wiele sukcesów – dyplomy za
te osi¹gniêcia mog³y obejrzeæ dzieci. Na zakoñczenie panie
przygotowa³y dla przedszkolaków cukierki i owoce.
Zadeklarowa³y te¿ chêæ dalszej wspó³pracy z przedszkolem.

Happy Park
Jak co roku nasze kochane przedszkolaki odwiedzi³y plac
zabaw „Happy Park” w Stró¿ewku. Mi³o spêdzi³y tam czas na
zabawach z Pani¹ animatork¹, na wspinaczkach po
trzypiêtrowych konstrukcjach oraz w basenach pe³nych
plastikowych pi³ek. Radoœci nie by³o koñca, a uœmiechy na
buziach naszych milusiñskich rozjaœnia³y drogê powrotn¹ do
przedszkola. Do „Happy Parku” na pewno powrócimy za
rok.

Dyrektor Przedszkola - Agnieszka Olszewska

FINA£ XVII MAZOWIECKICH
IGRZYSK M£ODZIE¯Y
GIMNAZJALNEJ W PI£CE
SIATKOWEJ CH£OPCÓW
Gimnazjalna m³odzie¿ dnia 20.03.2015r. dostarczy³a
nam siatkarskich emocji! W obiekcie sportowym Publicznego
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie rozegrano fina³
XVII miêdzypowiatowych zmagañ w pi³ce siatkowej
ch³opców. Bezkonkurencyjni byli gospodarze imprezy uczniowie z Gimnazjum w Gozdowie, podopieczni pana
Piotra Lemanowicza, wygrywaj¹c wszystkie mecze po 2:0.
Tym samym zajêli pierwsze miejsce i zakwalifikowali siê do
fina³u wojewódzkiego. Gratulujemy zwyciêstwa!
Osi¹gniêcia niew¹tpliwie wzmocnione by³y silnym
dopingiem tañcz¹cych dziewcz¹t z gozdowskiego
gimnazjum, które nie tylko uœwietni³y pocz¹tek i koniec
zawodów, ale tak¿e g³oœno skandowa³y w trakcie meczów.
Cherleaderki przygotowa³a pani Ma³gorzata Garkowska.
Na trybunach pojawili siê tak¿e Wójt Gminy Gozdowo pan Dariusz Kalkowski oraz dyrektor Gimnazjum w
Gozdowie - pan Krzysztof JóŸwiak. W oficjalnej czêœci

SK£AD ZWYCIÊSKIEJ DRU¯YNY - GIMNAZJUM GOZDOWO Dariusz Borowski, Bartosz Bogdañski, Mateusz Chmielewski, Filip
Gutowski, Tomasz Kurach, Dawid Mirecki, Sebastian Ruciñski, Kamil
Szczepañski, Bartek Strzeœniewski, Jakub Szemborski, Grzegorz Tomkalski
z opiekunem: panem Piotrem Lemanowiczem w towarzystwie Wójta
Gminy Gozdowo - p. Dariusza Kalkowskiego oraz dyrektora Gimnazjum - p.
Krzysztofa JóŸwiaka.

wrêczali oni m³odym sportowcom pami¹tkowe puchary,
medale i dyplomy.
Nad przebiegiem ca³oœci turnieju czuwa³ sekretarz
Powiatowego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego w Sierpcu pan Stanis³aw Urbanowicz, a sêdziowa³ pan Pawe³
Wierzbicki.
WYNIKI ZAWODÓW /systemem "ka¿dy z ka¿dym"/
GIM.GOZDOWO - GIM.NR 8 P£OCK
2:0 /25:16, 25:17/
GIM.S£UPNO - GIM.PACYNA
2:0 /25:15, 25:12/
GIM.NR 8 P£OCK - GIM.PACYNA
2:0 /25:21, 25:13/
GIM.GOZDOWO - GIM.S£UPNO
2:0 /25:16, 25:15/
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GIM.PACYNA - GIM.GOZDOWO
0:2 /14:25, 7:25/
GIM.NR 8 P£OCK - GIM.S£UPNO
2:1 /14:25, 25:21, 15:10/
.

KLASYFIKACJA KOÑCOWA
1. GIMNAZJUM GOZDOWO - 6 (6:0)
2. GIMNAZJUM NR 8 P£OCK - 4 (4:3)
3. GIMNAZJUM S£UPNO - 2 (3:4)
4. GIMNAZJUM PACYNA - 0 (0:6)
Krzysztof JóŸwiak

XII POWIATOWY KONKURS
RECYTATORSKI
„Wy jesteœcie moj¹ nadziej¹.”
Te s³owa najwiêkszego cz³owieka naszych czasów - œwiêtego
Jana Paw³a II - przyœwieca³y tegorocznej edycji XII
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego, który odby³ siê w
dniu 27 marca 2015r. w Publicznym Gimnazjum w
Gozdowie. Wziê³o w nim udzia³ czternastu recytatorów z
piêciu szkó³ powiatu sierpeckiego: Zespo³u Szkó³
Samorz¹dowych Gimnazjum w Roœciszewie, Gimnazjum
Publicznego im. Biskupa Leona Wetmañskiego w Sierpcu,
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Susku, Gimnazjum w
Borkowie Koœcielnym oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Gozdowie.
W s³owie powitalnym Dyrektor Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Gozdowie - Pan Krzysztof JóŸwiak podkreœli³, ¿e
konkursem recytatorskim rozpoczynamy cykl uroczystoœci,
które przygotowywaæ nas bêd¹ do obchodów zwi¹zanych z
dziesi¹t¹ rocznic¹ nadania Gimnazjum w Gozdowie im. Jana
Paw³a II. Powita³ równie¿ przyby³ych goœci, a w szczególnoœci
Kierownik Referatu Oœwiaty Urzêdu Gminy w Gozdowie Pani¹ Jolantê Lewandowsk¹, która - reprezentuj¹c
gospodarza naszej gminy oraz nauczycieli, opiekunów i
uczniów - dokona³a uroczystego otwarcia zmagañ
oratorskich.
Po czêœci oficjalnej nadszed³ czas na prezentacje tekstów,
które zosta³y przygotowane przez uczestników. Ka¿dy z nich
recytowa³ wiersz Jana Paw³a II oraz fragment jego prozy.
Interpretacje ocenia³o jury, w sk³ad którego weszli
nauczyciele wszystkich gimnazjów, z których pochodzili
recytatorzy. Komisja Konkursowa mia³a bardzo trudne
zadanie, gdy¿ poziom recytacji sta³ na bardzo wysokim
poziomie. Wszystkie interpretacje przepe³nione by³y
emocjami, które budzi³y prawdziwe wzruszenie. Po
podliczeniu punktów wy³oniono zwyciêzców i wyró¿nionych.
Klasyfikacja konkursu:
I miejsce: Jan Domañski – uczeñ Gimnazjum Publicznego im.

Biskupa Leona Wetmañskiego w Sierpcu,
II miejsce: Wiktoria Miko³ajewska - uczennica Gimnazjum
Publicznego im. Biskupa Leona Wetmañskiego w Sierpcu,
III miejsce: Oskar Lewandowski - uczeñ Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Susku,
wyró¿nienie: Klaudia Istal – uczennica Zespo³u Szkó³
Samorz¹dowych Gimnazjum w Roœciszewie,
wyró¿nienie: Zuzanna Olendrzyñska - uczennica Zespo³u
Szkó³ Samorz¹dowych Gimnazjum w Roœciszewie.
Zwyciêzcy otrzymali wspania³e nagrody, takie jak cyfrowa
ramka, zestaw g³oœników czy s³uchawki. Co wiêcej nikt z
uczestników nie odjecha³ z Gozdowa bez upominku.
Wszyscy, dla których zabrak³o miejsca na podium, otrzymali
wspania³e nagrody ksi¹¿kowe oraz dyplomy, zaœ
opiekunowie wielkanocne upominki i podziêkowania za
przygotowanie uczniów do konkursu. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e
nagrody ufundowa³ Wójt gminy Gozdowo, Pan Dariusz
Kalkowski, który od lat sprawuje honorowy patronat nad
konkursem.
Jak zawsze zmagania z ¿ywym s³owem sta³y siê wielkim
œwiêtem poezji w naszej szkole, a mi³a atmosfera ¿yczliwoœci i
jednoœci w duchu naszego wielkiego Patrona sprawi³a, ¿e
wszyscy z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ ju¿ na przysz³oroczn¹
edycjê konkursu.
Anna D¹browska

AKCJA „M£ODZI G£OSUJ¥”
W ramach akcji „M³odzi g³osuj¹” uczniowie Publicznego
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie przygotowali i
przeprowadzili w szkole dzia³anie edukacyjne na temat zasad
i znaczenia udzia³u obywateli w wyborach prezydenckich, jak
równie¿ zorganizowali w szkole m³odzie¿owe wybory na
podobnych zasadach, jak przeprowadzane s¹ wybory
demokratyczne i tajne, równe, bezpoœrednie, powszechne.
Akcja odby³a siê 5 maja 2015 r. w godz. 900-1230. Jej celem
by³o zwiêkszenie uczestnictwa m³odych ludzi w ¿yciu
publicznym, w tym zachêcenie ich starszego rodzeñstwa,
rodziców oraz starszych kolegów do œwiadomego udzia³u w
wyborach poprzez:
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§
Dostarczenie m³odym ludziom informacji na temat
procedur pañstwa demokratycznego i znaczenia
wyborów.
§
Zaanga¿owanie w dzia³ania na rzecz wysokiej frekwencji
wyborczej i udzia³ w wyborach m³odzie¿owych.
Organizuj¹c w szkole m³odzie¿owe wybory uczniowie
poznaj¹ w przybli¿eniu ich zasady i znaczenie, a tak¿e
podejmuj¹, czêsto po raz pierwszy, aktywnoœæ obywatelsk¹.
Ca³¹ akcjê organizowa³o Centrum Edukacji

Obywatelskiej w Warszawie. Koordynatorem szkolnym tego
projektu by³a pani Maria Kaczorowska, nauczycielka historii i
wiedzy o spo³eczeñstwie. Wspó³pracowa³y z ni¹ panie
Justyna Lewicka ze Szkolnego Klubu Europejskiego i pani
Iwona Retajczyk, nauczycielka jêzyka angielskiego.
Frekwencja wynios³a 96%. Uczniowie bardzo powa¿nie i
odpowiedzialnie podeszli do tego przedsiêwziêcia.
Maria Kaczorowska

RAJD ROWEROWY 2015
3 czerwca 2015 r. z inicjatywy M³odzie¿owej Rady Gminy
Gozdowo odby³ siê I Rajd Rowerowy "Szlakami Gminy
Gozdowo". Jego g³ównym celem by³o:
§
poznawanie swojej okolicy, miejsca w którym ¿yjemy,
jego œrodowiska przyrodniczego, kultury i
najwa¿niejszych obiektów,
§
upowszechnianie wœród m³odzie¿y zasad ochrony
œrodowiska naturalnego oraz umiejêtnoœci korzystania z
zasobów przyrody,
§
podnoszenie sprawnoœci fizycznej m³odzie¿y,
§
upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
§
poznawanie zasad bezpiecznego zachowania siê w
ró¿nych sytuacjach.

Udzia³ w rajdzie wziêli m³odzi radni z naszego gimnazjum,
uczniowie reprezentuj¹cy klasy III, opiekunowie na czele z
panem dyrektorem – Krzysztofem JóŸwiakiem, Wójt Gminy
Gozdowo – pan Dariusz Kalkowski oraz Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Gozdowo – pan Grzegorz Ratkowski. Nad
bezpieczeñstwem czuwa³ przedstawiciel miejscowej policji
oraz pani El¿bieta Broniszewska.
Uczniowie zaopatrzeni w kamizelki odblaskowe, zapoznani z
regulaminem i zasadami bezpieczeñstwa, pe³ni werwy do
jazdy, rozpoczêli rajd sprzed budynku Gimnazjum w
Gozdowie. Na czele grupy jecha³ Wójt naszej gminy,
wytyczaj¹c jednoczeœnie trasê rajdu.
Pierwsz¹ miejscowoœci¹, któr¹ mijaliœmy, by³ Rempin, a dalej
Czachorowo i Zakrzewko. Na placu zabaw przy stawie w
Czachorowie odby³ siê krótki odpoczynek, podczas którego
Wójt Gminy przybli¿a³ uczniom historiê miejscowoœci.
Po krótkiej przerwie, kiedy to wszyscy nabrali si³, ruszyliœmy w
dalsz¹ drogê. Skierowaliœmy siê w stronê Kolczyna.
Obiektem, przy którym nast¹pi³ kolejny postój, by³a dawna
Szko³a Podstawowa, obecnie zmodernizowana na potrzeby
osób chorych, starszych , wymagaj¹cych pomocy. Jak
poinformowa³ nas pan Wójt, obiekt zostanie wkrótce oddany
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do u¿ytku, powstanie tam zak³ad opiekuñczo – leczniczy, do
którego mo¿e zostaæ przyjêty pacjent z rozpoznaniem
choroby przewlek³ej, wymagaj¹cy ca³odobowych œwiadczeñ
pielêgnacyjnych. W obiekcie zostanie zatrudnionych oko³o
40 osób, w pierwszej kolejnoœci maj¹ byæ to mieszkañcy
Gminy Gozdowo.
G³ównym punktem postoju i d³u¿szego odpoczynku by³a
œwietlica w Kolczynie. Tu m³odzie¿ nie tylko mia³a czas na
chwilê relaksu, ale tak¿e na smaczny posi³ek z grilla.
Pan Wójt ponownie udzieli³ nam informacji o nowym
obiekcie, przy którym siê zatrzymaliœmy.
Œwietlica wiejska w Kolczynie zosta³a wyremontowana i
oddana do u¿ytku w 2014 roku. W budynku, oprócz
pomieszczeñ dla stra¿aków, miejsca na spotkania
mieszkañców wsi, znajduje siê równie¿ mieszkanie socjalne.
Odnawianie takich obiektów jest wed³ug Wójta bardzo
cenne, gdy¿ stanowi¹ one dla mieszkañców punkty
spotkañ, rozwoju, zabaw i integracji.
Wielu uczniów po raz pierwszy mia³o okazjê poznaæ bli¿ej te
rejony gminy i dostrzec piêkno najbli¿szego œrodowiska.
Po d³u¿szym odpoczynku ruszyliœmy w drogê powrotn¹.
Podziwialiœmy uroki mazowieckiego krajobrazu. Mijaliœmy
oœrodek agroturystyczny „Brzozowy zagajnik”, który
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przyci¹ga do naszej gminy goœci i turystów z ca³ego kraju a
nawet z zagranicy. S¹ to przede wszystkim dzieci
wymagaj¹ce odpoczynku z dala od zgie³ku i miasta, czêsto
potrzebuj¹ce rehabilitacji, terapii w kontakcie z koñmi i
natur¹. Odbywaj¹ siê tu obozy konne, zielone szko³y a tak¿e
wycieczki jedno lub kilkudniowe. Gwarantowana jest nauka
jazdy konnej dla najm³odszych, pocz¹tkuj¹cych i tych
bardziej zaawansowanych. Pañstwo Hanna i Jerzy
Brzozowi (w³aœciciele) to zwolennicy ekologicznego stylu
¿ycia, do którego zachêcaj¹ wszystkich swoich goœci.
W Rêkawczynie zatrzymaliœmy siê równie¿ przy najwiêkszej
w okolicy piekarni, z której chleb trafia na sto³y
mieszkañców województwa mazowieckiego.
Kolejnym punktem by³y przepiêkne bagna rêkawczyñskie.
Tu pan Wójt opowiedzia³ nam o najbli¿szych planach

dotycz¹cych rozwoju tego urokliwego miejsca. Powstanie tu
zak¹tek wypoczynku i rekreacji, pla¿a, na której bêdzie
mo¿na nie tylko korzystaæ ze s³oñca, ale równie¿
bezpiecznych k¹pieli.
Zbli¿aj¹c siê do Gozdowa, na krótk¹ chwilê zatrzymaliœmy
siê przy zmodernizowanej w roku 2014 stacji uzdatniania
wody w Gozdowie. Obiekt od wielu lat s³u¿y mieszkañcom
gminy. Ostatnio poddano go gruntownemu remontowi
oraz udoskonaleniu, co ma bezpoœredni wp³yw na jakoœæ
spo¿ywanej przez nas wody.
Pe³ni wra¿eñ i nieco zmêczeni wracaliœmy do punktu startu,
czyli budynku naszego gimnazjum. Czeka³a tu na nas
niespodzianka, o której pomyœla³ gospodarz naszej gminy –
pyszne lody. Wszyscy z wielk¹ ochot¹ po trudzie jazdy, ale
zadowoleni i bogatsi o wiedzê, zakoñczyliœmy I Rajd
Rowerowy Szlakami Gminy Gozdowo. Ca³¹ trasê licz¹c¹
prawie 30 km odbyliœmy po drogach asfaltowych, wiêc
jazda by³a sam¹ przyjemnoœci¹.
Nasz rajd przebiega³ bez przykrych niespodzianek. Wszyscy
uczestnicy bardzo zdyscyplinowani i œwiadomi wymogów
bezpieczeñstwa w ruchu drogowym zachowali wszelk¹
ostro¿noœæ.
Mamy nadziejê, ¿e zapocz¹tkowaliœmy now¹ formê
aktywnego wypoczynku i w kolejnych latach grupa rajdu
bêdzie siê powiêksza³a.
Zachêcamy wszystkich uczniów i mieszkañców do
korzystania z tak wspania³ej formy spêdzania czasu, która
oprócz poprawy kondycji i aktywnoœci pozwala poznaæ
nasz¹ urocz¹ „ma³¹ ojczyznê” – Gminê Gozdowo.
Ma³gorzata Jagodziñska

DZIEÑ PROFILAKTYKI
W dniu 12.06.2015r. w Publicznym Gimnazjum w
Gozdowie odby³ siê Dzieñ Profilaktyki pt. "¯yj
bezpiecznie - wybierz zdrowie".
Jest to impreza o charakterze profilaktycznym promuj¹ca
zdrowy styl ¿ycia oraz profilaktykê uzale¿nieñ. W tym dniu
m³odzie¿ przygotowuje prace plastyczne na konkurs z zakresu
uzale¿nieñ, które s¹ oceniane w trakcie trwania imprezy.
Zwyciêzcy otrzymuj¹ nagrody.
Imprezê "¯yj bezpiecznie - wybierz zdrowie" swoj¹
obecnoœci¹ zaszczycili: Kierownik Referatu Oœwiaty p. Jolanta
Lewandowska (Urz¹d Gminy), p. Renata Pajkowska
przedstawicielka Gminnej Komisji d/s Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych, p. Edyta Karczewska
przewodnicz¹ca Zespo³u d/s Rozwi¹zywania Przemocy w
Rodzinie, pielêgniarka szkolna p. Krystyna Baran,
podinspektor Bogus³aw Glegociñski - przedstawiciel
Komendy Powiatowej Policji.
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Imprezê rozpocz¹³ dyrektor gimnazjum pan Krzysztof JóŸwiak
witaj¹c wszystkich przyby³ych goœci. Pedagog szkolny pani
Bogumi³a ¯órawska przedstawi³a program uroczystoœci
profilaktycznej.
W tym roku szkolnym uczniowie gimnazjum uœwiadamiani byli
zagro¿eniem p³yn¹cym z uzale¿nienia od Internetu,
komputera, telefonów komórkowych. Spo³ecznoœæ szkolna
mia³a przyjemnoœæ uczestniczyæ w inscenizacji przedstawionej
przez teatr "Inspiracja" z Karkowa pt. "Cyberprzemoc".
Nastêpnie w celu uœwiadomienia zagro¿eñ oraz konsekwencji
prawnych z tytu³u wystêpowania przemocy pogadankê
przeprowadzi³ przedstawiciel policji. Szkolne Ko³o PCK
zaprezentowa³o m³odzie¿y konsekwencje spo¿ywania
szkodliwych napojów, tj. redbull, coca-cola, kawa, w
inscenizacji "Czy wiesz, co pijesz?". M³odzie¿ PCK, promuj¹c
zdrowy styl ¿ycia, dokonywa³a pomiaru ciœnienia têtniczego
oraz rozdawa³a ulotki z przygotowanymi zasadami zdrowego
od¿ywiania.
Z pierwsz¹ pomoc¹ w razie nag³ych wypadków zapozna³a
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gimnazjalistów grupa uczniów z kl. III pod opiek¹ p.
S³awomira Sza³kuckiego. Goœcinnie wyst¹pi³a te¿ grupa PCK
z Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Sierpca, która przedstawi³a
pokaz "Zasady postêpowania z nieprzytomnym oraz
postêpowania w przypadku zad³awienia, z³amañ". Taniec jako
formê aktywnoœci promuj¹c¹ zdrowy styl ¿ycia
zaprezentowa³a grupa cherleaderek pod opiek¹ p. Ma³gorzaty
Garkowskiej.
Jak co roku punktem kulminacyjnym programu by³y
przedstawiane scenki o charakterze profilaktycznym z zakresu
krzewienia zasad kultury przez klasy pierwsze i klasy drugie
oraz z zakresu profilaktyki uzale¿nieñ przez klasy trzecie.
Jury oceni³o prace plastyczne a zwyciêzcami konkursu pt.
"Wybierz w³aœciw¹ drogê" byli:
I miejsce - uczeñ z kl. I B
II miejsce - uczennica z kl. II A
III miejsce - uczennica z kl. I A
Nagrody oraz dyplomy za najlepsz¹ scenkê z zakresu zasad
krzewienia kultury otrzymali: klasa II B (I miejsce), klasa II C (II
miejsce), klasa I A (III miejsce).
Zwyciêzcami najlepszej scenki z zakresu profilaktyki

POSZUKIWACZE SKARBÓW
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych
„Nasze Ostrowy” jest realizatorem projektu,
„Poszukiwacze skarbów”, dofinansowanego przez
Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu
„Na dobry pocz¹tek”.
Celem projektu jest zapewnienie dzieciom z przedszkoli i
szkó³ gm. Gozdowo pakietu zajêæ poszerzaj¹cych
podstawowe dzia³ania prowadzone przez przedszkola i
szko³y i stymuluj¹ce ich rozwój w ró¿nych obszarach:
jêzykowym, matematycznym, przyrodniczym, ruchowym,
muzycznym i plastycznym.

uzale¿nieñ zosta³a klasa III A (I miejsce), II miejsce - klasa III B,
III miejsce - klasa III D.
Konkurs z zakresu promocji witamin wygra³y nastêpuj¹ce
klasy:
I miejsce - klasa III B
II miejsce - klasa I A
III miejsce - klasa II A
Zwyciêzcom zosta³y wrêczone nagrody oraz dyplomy.
Dyrektor gimnazjum podziêkowa³ organizatorom imprezy:
p. Bogumile ¯órawskiej, p. Ma³gorzacie Garkowskiej, p.
Ma³gorzacie Jagodziñskiej, p. Ewie Szmytkowskiej, p.
S³awomirowi Sza³kuckiemu oraz wszystkim wychowawcom,
którzy aktywnie przyczynili siê do podsumowania programu
profilaktycznego oraz promowania zdrowego stylu ¿ycia
wolnego od uzale¿nieñ. ¯yæ bezpiecznie to dbaæ o swoje
zdrowie.
Organizatorzy maj¹ nadziejê, ¿e promuj¹c zdrowy styl ¿ycia,
bez na³ogów, pomagaj¹ przygotowaæ siê m³odzie¿y
gimnazjalnej do odwa¿nego wkroczenia w doros³e ¿ycie.

Bogumi³a ¯órawska

Beneficjentami s¹ dzieci w wieku 2- 8 lat. Pakiet edukacyjny
dla grupy to 4 godz. zajêæ, na które sk³adaj¹ siê:
1/ warsztaty kulinarne w Zapiecku (wiata edukacyjna przy
szkole w Ostrowach)
wypiek chleba, wykonanie kukie³ek z ciasta, degustacja
produktów wytworzonych w okolicznych gospodarstwach
(chleb, ciasto dro¿d¿owe, d¿emy, napoje zio³owe)
2/ warsztaty rêkodzielnicze (do wyboru: bibu³karstwo,
plecionkarstwo, zielarstwo, pszczelarstwo)
wykonane prace dzieci zabieraj¹ do szkó³/przedszkoli
3/ gry i zabawy podwórkowe
£¹cznie w projekcie weŸmie udzia³ 200 dzieci.

Koordynatorka: Anna Gorczyñska
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KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH INFORMUJE I PRZYPOMINA
DEMOGRAFIA
Wed³ug danych ze zbiorów meldunkowych w
naszej gminie na dzieñ 30.06.2015 r. zameldowanych na
pobyt sta³y i czasowy jest 6081 osób.
Liczba ludnoœci na dzieñ 30.06.2015 r.

2 998

3 003

6 001

44

36

80

3 042

3 039

6 081

Zdarzenia w ewidencji ludnoœci w gminie Gozdowo
w I kwartale 2015 roku.

11
12
18
34
39
121

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.
BEZPIECZNE WAKACJE NA WSI
Wakacje to nie tylko okres wypoczynku, relaksu i zabawy. Wszyscy, a w
szczególnoœci dzieci, czekaj¹ na nie ca³y rok. Pamiêtaj¹c o bezpieczeñstwie podczas
wakacyjnego wypoczynku, unikniemy nieprzyjemnych zdarzeñ.
Co roku na polskich wsiach dochodzi do wielu wypadków z udzia³em
najm³odszych. W³aœnie podczas wakacji dzieci, nieœwiadome zagro¿eñ, otoczone
mniejsz¹ kontrol¹ ze strony doros³ych, przebywaj¹c na ternie gospodarstwa rolnego,
podejmuj¹ czêsto ryzykowne zachowania. Dzieci uczestnicz¹ w pracach polowych za
pe³nym pozwoleniem rodziców, wrêcz za ich namow¹ wykonuj¹ czêsto zadania
przewidziane dla osób doros³ych. Doroœli nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e najmniejszy
nawet b³¹d, chwila nieuwagi, mog¹ doprowadziæ do tragedii. Wielu tragediom mo¿na zapobiec w prosty sposób - przekazuj¹c
najm³odszym jak najwiêcej informacji z zakresu bezpiecznych zachowañ, podczas przebywania na terenie gospodarstwa rolnego.
W celu zmniejszenia liczby wypadków, w których ofiarami s¹ dzieci, apelujemy o:
- rozwa¿ne korzystanie ze wszystkich przyjemnoœci, jakich dostarczaj¹ wakacje!
- zabezpieczenie urz¹dzeñ elektrycznych i gazowych w przypadku pozostawienia dzieci samodzielnie!
- zachowanie szczególnej ostro¿noœci przy maszynach bêd¹cych w ruchu i pod napiêciem w czasie prac polowych!
- stosowanie zasady ograniczonego zaufania podczas zabawy ze zwierzêtami (pies, kot, inne zwierzêta hodowlane)!
- pamiêtanie o prawid³owym zachowaniu podczas ró¿nych zabaw, k¹pieli, spacerów do lasu czy innych wycieczek!
U W A G A: Nie wolno k¹paæ siê w miejscach niebezpiecznych i niedozwolonych „tzw. dzikich k¹pieliskach”.
PAMIÊTAJMY!
TYLKO BEZPIECZNE WAKACJE MOG¥ BYÆ UDANE.
Pe³nomocnik ds. bezpieczeñstwa: El¿bieta Broniszewska

Projekt systemowy
„Poka¿ na co Ciê staæ – Program aktywnej integracji w Gminie Gozdowo”
wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
Priorytet VII Promocja Integracji Spo³ecznej, Dzia³anie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddzia³anie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez oœrodki pomocy spo³ecznej
Wsparciem w tegorocznej edycji projektu zosta³o objêtych 17 osób, w tym 10 kobiet i 7 mê¿czyzn. Projekt realizowany
by³ w okresie 01.01 – 30.06.2015 r. Uczestnikami projektu by³y kobiety i mê¿czyŸni zagro¿eni wykluczeniem spo³ecznym, w
wieku aktywnoœci zawodowej (15 – 64 lata), korzystaj¹cy ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, w szczególnoœci borykaj¹cy siê z
bezrobociem, o braku lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Uczestnicy skorzystali z porad psychologa, doradcy
zawodowego, prawnika. Wa¿n¹ czêœci¹ projektu by³y kursy i szkolenia zawodowe, odpowiednie do predyspozycji ka¿dego
uczestnika. Wszystkie wymienione dzia³ania zmierza³y do poprawy funkcjonowania osób na lokalnym rynku pracy.
Zgodnie z zaleceniami doradcy zawodowego zamieszczonymi w indywidualnych planach dzia³ania uczestnicy wziêli
udzia³ w nastêpuj¹cych szkoleniach:
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Sprzedawca z obs³ug¹ komputera i kasy fiskalnej dla 9 K;
Kurs prawa jazdy kat. B dla 1 M i 7 K;
Szkolenie wyjazdowe/obóz rehabilitacyjno-szkoleniowy: „Podstawowy kurs komputerowy” dla 13 uczestników oraz ich
najbli¿szego otoczenia;
!
Magazynier z obs³ug¹ komputera i wózka wid³owego dla 2 M;
!
Operator koparko-³adowarki dla 3 M;
!
Opiekun osób starszych, niepe³nosprawnych i dzieci dla 3 K;
!
Spawacz metod¹ MAG 135 dla 4 M;
!
Suwnice sterowane z kabiny dla 1 M.
Podczas szkoleñ Wykonawcy zapewnili uczestnikom odpowiednie warunki: salê, dostêp do badañ lekarskich, catering.
Uczestnicy projektu po zakoñczonym szkoleniu otrzymali stosowne zaœwiadczenia/certyfikaty. Tematyka i rodzaj zajêæ, na jakie
skierowano poszczególnych uczestników, by³y dobierane w sposób niestereotypowy i równoœciowy, co mia³o zapewniæ w³¹czenie
w równym stopniu kobiety i mê¿czyzn do konkretnego rodzaju szkolenia.
Pracownicy socjalni Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Gozdowie byli w sta³ym kontakcie z uczestnikami,
pomagali, doradzali, wnioskowali o zastosowanie kolejnych form wsparcia. W ramach wsparcia uczestników wyp³acane by³y
zasi³ki celowe – wk³ad w³asny.
W dniu 08.06.2015 r. w ramach dzia³añ o charakterze œrodowiskowym zorganizowaliœmy 1-dniowy wyjazd
integracyjno-edukacyjno-turystyczny do Bydgoszczy dla uczestników projektu oraz osób z ich najbli¿szego otoczenia. Grupa
zwiedzi³a najciekawsze miejsca miasta, odwiedziliœmy muzeum czystoœci i brudu, gdzie ka¿dy z uczestników stworzy³ w³asne
myd³o, kolejn¹ atrakcj¹ wycieczki by³ rejs tramwajem wodnym.
W dniu 17.06.2015 r. odby³ siê piknik podsumowuj¹cy realizacjê projektu, na który zaprosiliœmy uczestników z lat 20112015. Tego dnia dopisa³a wspania³a pogoda. Ka¿dy z goœci wydarzenia móg³ skorzystaæ z wielu atrakcji oraz poczêstunku.
Projekt pn. „Poka¿ na co Ciê staæ – Program aktywnej integracji w Gminie Gozdowo” w roku bie¿¹cym koñczy edycjê
okresu programowania 2007-2013. Wyra¿amy chêæ wnioskowania o kolejne œrodki w celu umo¿liwiania poprawy sytuacji
spo³eczno-zawodowej mieszkañców naszej gminy.
!
!
!

Nina Meler

OG£OSZENIE
Informujemy, i¿ na terenie Gminy Gozdowo realizowany jest Program Operacyjny Pomoc ¯ywnoœciowa 2014-2020.
Pomoc ¿ywnoœciowa jest finansowana ze œrodków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebuj¹cym w ramach
programu Operacyjnego Pomoc ¯ywnoœciowa 2014-2020.
Pomoc¹ ¿ywnoœciow¹ w ramach POP¯ mog¹ byæ objête osoby i rodziny znajduj¹ce siê w trudnej sytuacji ¿yciowej,
spe³niaj¹ce kryteria okreœlone w art. 7 ustawy o pomocy spo³ecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium
dochodowego uprawniaj¹cego do skorzystania z pomocy spo³ecznej, tj:
- 813,00 z³ netto dla osoby samotnie gospodaruj¹cej
- 684,00 z³ netto dla osoby w rodzinie
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Gozdowie
tel. 24 276 20 27
Organizacja realizuj¹ca program – Rada Rodziców przy Publicznym Gimnazjum w Gozdowie
Kierownik GOPS: Urszula Matusiak

Z WIZYT¥ U…
W dniu 23 kwietnia Wójt Gminy Gozdowo Dariusz
Kalkowski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Grzegorz
Ratkowski i Kapelmistrz Edward Wielgócki odwiedzili p.
Teodora Wiœniewskiego za³o¿yciela M³odzie¿owej
Orkiestry Dêtej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Gozdowie. Z okazji jego imienin z³o¿yli mu serdeczne
¿yczenia satysfakcji i wielu lat w zdrowiu oraz obdarowali
wyrzeŸbionym Gozdowit¹.
Pan Teodor by³ niezwykle wzruszony i zaskoczony wizyt¹.
Wspomina³ powstanie Orkiestry i pierwsze tak niezwykle
trudne lata jej dzia³alnoœci MOD powsta³a w 1993 roku z
inicjatywy p. Teodora Wiœniewskiego. Pierwszym
kapelmistrzem orkiestry by³ Stanis³aw ¯urawski, a
opiekunem – Mieczys³aw Cendlewski. Orkiestra po raz
pierwszy debiutowa³a publicznie na Przegl¹dzie Orkiestr OSP
Województwa P³ockiego w 1996 r. w Zawidzu. Od tamtej
pory nieprzerwanie uczestniczy we wszystkich przegl¹dach
Str. 28

oraz wszêdzie tam, gdzie podkreœla siê wyj¹tkowoœæ chwili.
Dziêki pasji i zaanga¿owaniu wielu ludzi, jej dzia³alnoœæ
rozwija siê. Sta³a siê wizytówk¹ Gminy Gozdowo. Jej wystêpy
by³y i s¹ wysoko oceniane na wielu festiwalach i przegl¹dach
w ca³ej Polsce. Orkiestra czêsto koncertuje, staj¹c siê atrakcj¹
i ozdob¹ imprez lokalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich.
Pan Teodor podziêkowa³ za zaproszenie na jak¿e wspania³y
Noworoczny koncert orkiestry dêtej Gozdowie, gdzie widaæ
by³o ogrom pracy w³o¿ony w przygotowanie tej muzycznej
uczty. Na rêce Pana Wójta przekaza³ list z gratulacjami i
wyrazami uznania za pracê na rzecz gminy oraz trud w³o¿ony
w rozwój orkiestry o nastêpuj¹cej treœci:
„Proszê przyj¹æ najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia,
szczêœcia i wszelkiej pomyœlnoœci w spe³nieniu
najskrytszych marzeñ oraz zamierzonych planów pracy w
bie¿¹cym roku. Sk³adam te¿ gratulacje z powodu wyboru
pana Dariusza Kalkowskiego na Wójta Gminy i Grzegorza
Ratkowskiego na przewodnicz¹cego Rady Gminy
Gozdowo oraz wszystkim cz³onkom tej Rady. Jako rodak
tej ziemi jestem zaszczycony m¹droœci¹ niemal wszystkich
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mieszkañców tego œrodowiska i wierzê w dalszy rozwój dla
dobra mieszkañców. Nie ukrywam te¿ swojego
zadowolenia z ma³ej iloœci osób, które chcia³yby zmiany
dotychczasowego kierownictwa, gdy¿ mam w pamiêci
przeciwników zak³adania orkiestry. Cieszy mnie równie¿
fakt z przegranej tych wszystkich malkontentów, którzy
byli przeciwni organizacji tej orkiestry twierdz¹c, ¿e nic z
tego nie wyjdzie, a jednak ta wspania³a m³odzie¿, która
jest przysz³oœci¹ z pogodnym duchem, nie kryje siê po
k¹tach i nie szuka poklasku w okupowaniu wyszynków
ro z g r z e w a j ¹ c y c h . W t y m m i e j s c u s e rd e c z n e
podziêkowanie kierujê w stronê kadry nauczycielskiej za
opiekê nad dzieæmi i m³odzie¿¹, wiedz¹c, ¿e ta
spo³ecznoœæ œwiadczy o w³aœciwym rozumowaniu
wiêkszoœci rodzin i s³awi ca³¹ ziemiê tej gminy nie tylko w
powiecie, województwie, czy kraju, ale i poza jego
granicami.
Korzystaj¹c z okazji równie¿ serdecznie dziêkujê za
przysy³anie mi S³owa Gozdowa, dziêki czemu, jako rodak
tej ziemi mam mo¿liwoœæ zapoznania siê z systematyczn¹
bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ wszystkich s³u¿b pracuj¹cych dla
ludnoœci pod zarz¹dem kierowanym przez pana Wójta
Dariusza Kalkowskiego i Rady Gminy pod
przewodnictwem p. Grzegorza Ratkowskiego, a jako
dzia³acz w przesz³oœci w ró¿nych organizacjach na terenie
ró¿nych gmin, miast i powiatów na pó³nocnym Mazowszu
pocz¹wszy od £êczycy przez Kutno, Gostynin, ¯ychlin,
P³ock, Wyszogród, P³oñsk, Sierpc, ¯uromin, M³awê,
Ciechanów, Pu³tusk, Przasnysz i Ostro³êkê nie spotka³em

tak szerokiej i wszechstronnej dzia³alnoœci na rzecz
podleg³ych sobie terenów, jak w ostatnim okresie w naszej
gminie. Z tej racji te¿ oœmielam siê prosiæ wszystkich
mieszkañców: szanujcie szefa swego, aby nie dostaæ
gorszego.”
Pan Teodor Wiœniewski jako wyraz swojej wdziêcznoœci i
uznania za wk³ad w rozwój MOD OSP w Gozdowie
podziêkowa³ równie¿ p.Edwardowi Wielgóckiemu i p.
Grzegorzowi Ratkowskiemu i podarowa³ pami¹tkowe
puchary.

Mariola Kopka

Kole¿ance Renacie Pajkowskiej i Najbli¿szym
szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje
z powodu œmierci
OJCA
sk³adaj¹
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami GOPS-u i Urzêdu
So³tysowi Pani Jadwidze Ryczkowskiej i Najbli¿szym
szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje
z powodu œmierci
MATKI
sk³adaj¹
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu
oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo z radnymi i so³tysami
So³tysowi Panu Antoniemu Sobczyñskiemu i Najbli¿szym
szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje
z powodu œmierci
¯ONY
sk³adaj¹
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu
oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo z radnymi i so³tysami
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ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŒCI DO¯YNKOWE!!!

Do¿ynki Parafialne odbêd¹ siê 23 sierpnia (niedziela)
w amfiteatrze przy stawie w Lelicach.
Obchody Œwiêta Plonów rozpoczn¹ siê Msz¹ Œw. o godz. 12.00.
Oprawê muzyczn¹ zapewni zespó³ muzyczny MEDIUM.

Do¿ynki Gminne odbêd¹ siê 30 sierpnia (niedziela)
w parku zabytkowym w Gozdowie.
Pocz¹tek uroczystoœci o godz. 12.00
W programie znajd¹ siê m.in.:
- Msza Œw. dziêkczynna na scenie w parku;
- czêœæ obrzêdowa w wykonaniu dzieci ze Szko³y Podstawowej w Gozdowie;
- program artystyczny w wykonaniu dzieci z Przedszkola w Gozdowie;
- wystêp Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej
- koncert zespo³u MEDIUM.
Po raz kolejny w Lelicach (23.08), Gozdowie (30.08) i w Kurowie (06.09) odbêdzie siê konkurs na
NAJPIÊKNIEJSZY WIENIEC DO¯YNKOWY
Wszystkich zachêcamy do kultywowania tradycji regionalnych i wziêcia udzia³u w konkursie, dla
autorów zwyciêskich wieñców przewidziane s¹ nagrody.
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WÓJT GMINY INFORMUJE
I.

.

USUWANIE DRZEW

1. Usuniêcie drzew lub krzewów z terenu dzia³ki
niebêd¹cej leœn¹ lub wpisan¹ do rejestru zabytków.
Planuj¹c usuniêcie drzewa lub krzewów, nale¿y siê udaæ do
Urzêdu Gminy w Gozdowie celem z³o¿enia wniosku o
wydanie zezwolenia.
Formularz wniosku mo¿na pobraæ ze strony internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Gminy w Gozdowie,
zak³adka Poradnik Interesanta/Referat Rolnictwa,
Budownictwa i Gospodarki Komunalnej a tak¿e osobiœcie w
Urzêdzie Gminy, pokój nr 13.
Za wydanie decyzji nie jest pobierana op³ata skarbowa.
Pozwolenie na wycinkê jest zazwyczaj wydawane w ci¹gu
miesi¹ca, jednak w uzasadnionych przypadkach termin mo¿e
zostaæ wyd³u¿ony do 60 dni.
Sk³adaj¹c wniosek, nale¿y pamiêtaæ, ¿e od koñca lutego
do 16 paŸdziernika trwa okres ochronny miejsc lêgowych
ptaków i w tym okresie nie mo¿na wycinaæ drzew i krzewów,
na których s¹ ptasie lêgowiska.
Uzyskanie zezwolenia jest równie¿ wymagane w
przypadku wierzb, których wiek przekracza 10 lat.
Wniosek powinien zawieraæ:
?
imiê, nazwisko i adres w³aœciciela nieruchomoœci
sk³adaj¹cego wniosek
?
miejsce po³o¿enia wnioskowanych do wycinki drzew lub
krzewów poprzez podanie miejscowoœci oraz numeru
ewidencyjnego dzia³ki
?
nazwê gatunku drzewa lub krzewu
?
obwód pnia drzewa mierzonego na wysokoœci 130 cm lub
powierzchniê krzewów wyra¿on¹ w m2
?
wskazanie przybli¿onego wieku drzewa lub krzewu
?
przeznaczenia terenu, na którym roœnie drzewo lub krzew
?
przyczynê i termin zamierzonego usuniêcia drzewa lub
krzewu
?
miejsce wykonania ewentualnych nasadzeñ zastêpczych w
ramach kompensacji przyrodniczej (miejscowoœæ i nr ewid.
dzia³ki, która musi stanowiæ w³asnoœæ wnioskodawcy)
Do wniosku nale¿y za³¹czyæ:
?
tytu³ prawny w³adania nieruchomoœci¹
?
rysunek lub mapê okreœlaj¹c¹ usytuowanie drzewa lub
krzewu w stosunku do granic nieruchomoœci i obiektów
budowlanych istniej¹cych lub budowanych na tej
nieruchomoœci
?
w przypadku, kiedy nieruchomoœæ stanowi wspó³w³asnoœæ
kilku osób, nale¿y za³¹czyæ zgodê wszystkich
wspó³w³aœcicieli.
Zwolnienia z obowi¹zku uzyskania odpowiedniego
zezwolenia dotycz¹ drzew lub krzewów:
?
owocowych, z wy³¹czeniem rosn¹cych na terenie
nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków oraz w
granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na
obszarach nieobjêtych ochron¹ krajobrazow¹
?
których wiek nie przekracza 10 lat
2. Usuniêcie drzew i krzewów z terenu
nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków.
W przypadku, gdy nieruchomoœæ, na której roœnie drzewo
lub krzew, jest wpisana do rejestru zabytków, o zezwolenie
wyst¹piæ trzeba do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. Usuniêcie drzew rosn¹cych w pasie drogi
powiatowej.
W przypadku wyst¹pienia koniecznoœci usuniêcia
stwarzaj¹cych zagro¿enie drzew, które rosn¹ w pasie drogi
powiatowej, nale¿y siê zg³osiæ do Zarz¹du Dróg Powiatowych
w Sierpcu, ul. Koœciuszki 1A, 09-200 Sierpc.
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4. Wiêcej informacji, dotycz¹cych zezwoleñ na
usuniêcie drzew i krzewów, mo¿na uzyskaæ pod nr
tel. 24 364 48 35.
II. OBOWI¥ZKI POSIADACZY PSÓW
W ostatnim okresie na terenie naszej Gminy nasili³o siê
zjawisko wa³êsaj¹cych siê psów. W wiêkszoœci przypadków
psy te maj¹ swoich w³aœcicieli, a pojawiaj¹ce siê tzw.
„bezdomne” psy to g³ównie zwierzêta nieodpowiednio
dopilnowane przez w³aœcicieli.
W zwi¹zku z powy¿szym, przypominamy w³aœcicielom
zwierz¹t o ich podstawowych obowi¹zkach, a w
szczególnoœci:
?
o sta³ym skutecznym dozorze nad psami i innymi
zwierzêtami domowymi, w tym prowadzeniu psów poza
swoimi posesjami na smyczy, bez wzglêdu na to, czy pies
jest ma³y czy du¿y,
?
o zakazie wprowadzania psów i innych zwierz¹t do
obiektów u¿ytecznoœci publicznej, za wyj¹tkiem miejsc do
tego przeznaczonych (lecznice, itp.),
?
o odpowiednim zabezpieczeniu swojej nieruchomoœci
przed samowolnym opuszczeniem przez psy i bezwzglêdne
utrzymywanie zwierz¹t na terenie swojej posesji,
?
o zakazie wprowadzania psów na teren placów zabaw.
.

Przypominamy równie¿ o sposobach postêpowania w
przypadkach wa³êsaj¹cych siê psów:
?
w przypadku, gdy w³aœciciel wa³êsaj¹cego siê psa jest
znany, nale¿y fakt ten zg³osiæ Stra¿y Gminnej lub Policji,
która ma prawo na³o¿yæ mandat na nieodpowiedzialnego
w³aœciciela zwierzêcia, a w przypadku notorycznego braku
nadzoru nad psem mo¿e kierowaæ do s¹du wnioski o
ukaranie w³aœciciela psa,
?
w razie potwierdzonej bezdomnoœci zwierzêcia oraz w
przypadkach zagro¿enia zdrowia mieszkañców, np. gdy
pies jest agresywny i atakuje mieszkañców, Gmina
podejmie interwencjê wy³apania zwierzêcia,
?
przypadki psów agresywnych, atakuj¹cych przechodniów
(jeœli wyst¹pi niebezpieczeñstwo pogryzienia) nale¿y
bezzw³ocznie zg³aszaæ na Policjê.
Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e zarówno wy³apywanie
wa³êsaj¹cych siê psów, opieka weterynaryjna a tak¿e
zapewnienie im miejsca w schronisku to bardzo kosztowne
zadanie. A wszystko to wynika, w wiêkszoœci przypadków, z
ludzkiej nieodpowiedzialnoœci za w³asne zwierzêta, które bez
nadzoru wa³êsaj¹ siê po terenie gminy, czêsto nara¿aj¹c na
niebezpieczeñstwo innych mieszkañców, a szczególnie
dzieci.
Dlatego apelujemy do Pañstwa o zg³aszanie przypadków
nieodpowiedzialnych w³aœcicieli, w celu podjêcia
odpowiednich kroków wobec nich, a tak¿e unikniêcia
zbêdnych kosztów.
Przypadki wa³êsaj¹cych siê psów nale¿y zg³aszaæ
telefonicznie lub osobiœcie na Posterunek Policji w
Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, pod
nr tel. 24 275 92 74, 24 275 92 75.
.

III. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
.

Przypominam o niezw³ocznym uregulowaniu zaleg³oœci i
proszê o terminowe wp³aty bie¿¹cych zobowi¹zañ z tytu³u
op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to
uchroni Pañstwa przed naliczaniem dodatkowych kosztów.
.

POJEMNIKI / WORKI
.

Ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany jest
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zaopatrzyæ siê we w³asnym zakresie w pojemniki na
odpady komunalne zmieszane lub pozosta³e, które nie nale¿¹
do odpadów selektywnie zebranych.
W przypadku zapotrzebowania na wiêksz¹ iloœæ worków
prosimy zg³aszaæ siê do Gminnego Zak³adu Gospodarki
Komunalnej w Gozdowie.
POPIÓ£ / ODPADY ZIELONE

ZABRANIA SIÊ! gromadzenia popio³u i odpadów
zielonych w pojemnikach przeznaczonych do
odpadów zmieszanych lub pozosta³ych, które nie
nale¿¹ do odpadów selektywnie zebranych oraz w
workach do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
OP£ATY
Informujemy, i¿ od dnia 1 lipca 2015 roku,
zgodnie z Uchwa³¹ Rady Gminy Gozdowo Nr
VII/51/15 z dnia 14 maja 2015 roku nastêpuje
zmiana wysokoœci stawki op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
1. Od 1 lipca 2015r. stawka op³aty miesiêcznej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, je¿eli odpady te
s¹ zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi dla
gospodarstwa:
a)
1 osobowego – 8,00 z³
b)
2 osobowego – 16,00 z³
c)
3 osobowego – 24,00 z³

d)
4 osobowego – 32,00 z³
e)
5 osobowego i wiêkszego – 40,00 z³
2. Wy¿sza stawka op³aty miesiêcznej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi obowi¹zuje, je¿eli odpady
komunalne nie s¹ w sposób selektywny zbierane i odbierane i
wynosi ona dla gospodarstwa:
a)
1 osobowego – 14,00 z³
b)
2 osobowego – 28,00 z³
c)
3 osobowego – 42,00 z³
d)
4 osobowego – 56,00 z³
e)
5 osobowego i wiêkszego – 70,00 z³
Op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za miesi¹c lipiec 2015 roku (rata 7) wed³ug
zmienionej stawki nale¿y uregulowaæ do 20 sierpnia
2015 roku.
Op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za
dzier¿awê pojemników metalowych nale¿y uiszczaæ do 20
dnia ka¿dego miesi¹ca za miesi¹c poprzedni na rachunek
bankowy Urzêdu Gminy Gozdowo nr 18 9015 0001 2001
3900 0299 0038 lub gotówk¹ u inkasentów, którymi s¹:
Robert Lubiñski, Arkadiusz Jankowski.
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Gozdowo w roku 2015
prowadzi firma „EMPEGEK” Sierpc.
,

Wszelkie informacje dotycz¹ce gospodarowania
odpadami komunalnymi mo¿na uzyskaæ w siedzibie
Urzêdu Gminy Gozdowo, ul. K. Gozdawy 19, 09-213
Gozdowo, pokój nr 10 lub pod nr tel. 24/ 364-48-25.

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE ORAZ ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY
Odbiór 1 raz w miesi¹cu zgodnie z poni¿szym harmonogramem
Trzeci
Pi¹tek

Zmieszane

Wêgrzynowo
Wilkowo
Ostrowy
Kuniewo
Kurowo
Lisice Folwark
Kozice
Smorzewo
Kurówko
Antoniewo

Czwarty
Poniedzia³ek
Rempin
Rêkawczyn
Lisewo Ma³e
Lisewo Du¿e
Rycharcice
Golejewo
Czachowo
Czarnominek
Gnaty
Bronoszewice
Stradzewo

Czwarty
Pi¹tek
w grudniu
Œroda 30.12.

Czwarty
Wtorek

Czwarta
Œroda

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

Zbójno
Rogienice
Rogieniczki
Lelice

Cetlin
Miodusy
Reczewo
Bombalice
£ysakowo
Bonis³aw

Czwarta
Sobota
w grudniu
Sobota 19.12

Gozdowo

Odbiór 1 raz w miesi¹cu zgodnie z poni¿szym harmonogramem:
Trzeci Pi¹tek
Papier
(worek niebieski)
Szk³o
(worek zielony)
Tworzywa sztuczne
i opakowania
wielomateria³owe
(worek ¿ó³ty)

Zielone (do odpadów
zielonych zaliczamy
œciêt¹ trawê, chwasty,
liœcie, zwiêd³e kwiaty,
drobne ga³êzie
drzew i krzewów)
Popió³
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Wêgrzynowo
Wilkowo
Ostrowy
Kuniewo
Kurowo
Lisice Folwark
Kozice
Smorzewo
Kurówko
Antoniewo
Rempin
Rêkawczyn
Lisewo Ma³e
Lisewo Du¿e

Czwarty Poniedzia³ek
Kowalewo Podborne
Kowalewo Boguszyce
Kowalewo Skorupki
Kolonia Przybyszewo
Bia³uty
Kolczyn
Dziêgielewo
Czachorowo
Zakrzewko
G³uchowo
Zbójno
Rogienice
Rogieniczki
Lelice

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

Czwarta Œroda
Gozdowo

Odbiór 2 razy w miesi¹cu: drugi i ostatni czwartek miesi¹ca
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POZOSTA£E ODPADY KOMUNALNE
Zu¿yty sprzêt elektryczny, elektroniczny
i odpady oœwietleniowe
Wielkogabaryty
Budowlane i rozbiórkowe
(za wyj¹tkiem odpadów zawieraj¹cych azbest)

Odpady nale¿y dostarczyæ osobiœcie do PSZOK.

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

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

Przeterminowane leki i chemikalia

Przeterminowane leki mo¿na zostawiæ w specjalnych pojemnikach
znajduj¹cych siê w aptekach i punktach aptecznych.
Ponadto przeterminowane leki oraz chemikalia mo¿na dostarczyæ osobiœcie
do PSZOK.

UWAGA!
.

Wójt Gminy Gozdowo informuje, i¿ zosta³a podpisana
umowa na realizacjê zadania pn.: „Usuniêcie i
unieszkodliwienie wyrobów zawieraj¹cych azbest z terenu
gminy Gozdowo dofinansowano przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie
13.300,00 z³”.
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OŒRODEK ZDROWIA W GOZDOWIE
Dni i godziny pracy
Poniedzia³ek - Pi¹tek
Rejestracja
tel. (24) 276 21 96

8:00 - 18:00
od godz. 7:30

UWAGA! W okresie urlopowym (30.06-28.08) ulegn¹ zmianie
godziny pracy lekarzy - szczegó³owe informacje w Oœrodkach
Zdrowia

Podstawowa Opieka Zdrowotna
lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista
medycyny ogólnej i rodzinnej - urlop 20.07-07.08
Poniedzia³ek
8:00 – 13:00
13:00 – 15:00 wizyty domowe
Wtorek
8:00 – 11:00
Œroda
8:00 – 11:00
11:00 – 13:00 szczepienia
Czwartek
10:25 – 12:00 szko³y
12.00 – 18:00
Pi¹tek
8:00 – 11:00
Wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów.
lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnêtrznych,
specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej - urlop 10.08-28.08
Poniedzia³ek
11:00 – 18:00
Wtorek
10:25 – 18:00
Œroda
8:00 – 10:25
USG
10:25 - 18.00
Czwartek
8:00 – 11:00
Pi¹tek
10:25 – 18:00
Badania USG i wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów.
Gabinet stomatologiczny
lek. stomatolog Aldona Kozanecka - urlop 26.06-14.07
Poniedzia³ek
8:30 – 13:30
Wtorek
12:30 – 17:30
Œroda
8:30 – 13:30
Czwartek
8:30 - 13.30
1

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

Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy lekarzy.
W godz. 18:00 – 8:00 w dni powszednie oraz ca³odobowo w
soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy pacjenci bêd¹
przyjmowani w AMBULATORIUM POGOTOWIA
RATUNKOWEGO W SIERPCU przy ul. Braci Tu³odzieckich.
Nag³e zachorowania – nr tel. 999
W przypadku opieki stomatologicznej w godz. 19:00-7:00 w dni
powszednie oraz ca³odobowo w soboty, niedziele i dni wolne od
pracy pacjenci bêd¹ przyjmowani w POGOTOWIU
STOMATOLOGICZNYM W P£OCKU przy ul. Czwartaków 4
(Podolszyce Po³udnie, w pobli¿u Auchan) w ramach NFZ, tel. (24)
266 96 91.
Punkt apteczny w Lelicach
Adres: ul. Szkolna 1
Dni i godziny pracy:
Poniedzia³ek – Pi¹tek
8:00 – 16:00
Sobota
8:00 – 12:00
Apteka B+R STUDIO w Gozdowie
Adres: ul. K. Gozdawy 15e, tel. (24) 276 21 84
Dni i godziny pracy:
Poniedzia³ek – Pi¹tek
Sobota

8:00 – 18:00
8:00 – 12:00

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

Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy lekarzy.
.

POSTERUNEK POLICJI W GOZDOWIE

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

8:00 – 15:00
10.25 - 18.00

Podstawowa Opieka Zdrowotna
lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista
medycyny ogólnej i rodzinnej - urlop 20.07 - 07.08
Wtorek
11:00 – 13:00
Pi¹tek
11:00 – 13:00 szczepienia
13:00 – 15:00 wizyty domowe
lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnêtrznych,
specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej - urlop 10.08 - 28.08
Poniedzia³ek
8:00 – 11:00
Czwartek
11:00 – 13:00
13:00 – 15:00 wizyty domowe
lek. med. Ewa Karczmarczyk - pediatra, specjalista medycyny
rodzinnej
Œroda
15.00 - 18.00
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Dy¿ury w dni powszednie
8:30 – 10:30
Kierownik
- asp. szt. Jaros³aw Cichocki tel. (24) 275 92 74
Asystenci
- asp. szt. Janusz Barañski tel. (24) 275 92 75
- asp. szt. Marek Leœniewski tel. (24) 275 92 75
Dzielnicowi - st. sier¿. Marek Zdzieb³owski tel. (24) 275 92 76
-asp. Wies³aw Stêpkowski (obs³uguje gm. Mochowo)
Policjanci prewencji - tel. (24) 275 92 76
- sier¿. szt. Pawe³ Wojciechowski
- sier¿. szt. Wojciech Nastachowski,
- post. Ilona Mirecka,
1

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

OSP
Gozdowo – S³awomir Zarembski, kom. 607 951 712
Lelice – Stanis³aw Œmigielski dom. (24) 276 15 20
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XI Gminne Zamyœlenia w ho³dzie Ojcu Œwiêtemu – Janowi Paw³owi II

Zawody Wêdkarskie w Gozdowie
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Zawody Sportowo-Po¿arnicze w Rempinie
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II Festyn Rodzinny w Gozdowie

Gminny Konkurs Ekologiczny w Ostrowach

Powiatowy Konkurs Recytatorski
w Gimnazjum w Gozdowie

Gminny Dzieñ Matki i Dzieñ Ojca w Lelicach
" S³owo Gozdowa" - biuletyn informacyjny Wójta i Rady Gminy Gozdowo,
Zespó³ redakcyjny w sk³adzie: Ewa Kolankiewicz, Aurelia Kurach, Dawid Jankowski, Mariola Kopka,
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Zespó³ zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treœci publikowanych artyku³ów.
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