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Udanych i bezpiecznych wakacji, piêknej pogody
oraz mi³ego wypoczynku
Wszystkim Mieszkañcom i Goœciom Gminy Gozdowo
¿ycz¹

OŒWIATA
DZIA£ALNOŒÆ WÓJTA I RADY GMINY

GMINNE PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016
SZKO£A PODSTAWOWA W LELICACH (Minê³o 10 lat)
l
SZKO£A PODSTAWOWA W GOZDOWIE (III Festyn Rodzinny, Gminny Konkurs
Matematyczno–Przyrodniczy, Promocja i rozwijanie zainteresowañ czytelniczych)
l
SZKO£A PODSTAWOWA W OSTROWACH (Dzieñ Ziemi, Projekt Postcrossing,
Jesteœmy najlepsi w powiecie z wiedzy o krajach anglosaskich)
l
PUBLICZNE GIMNAZJUM W GOZDOWIE (Poezja to mówi¹ce malarstwo, Wizyta w
stolicy pe³na niespodzianek! Tytu³ zobowi¹zuje, Otwarcie œcianki wspinaczkowej,
Wolontariusze z organizacji AIESEC, Klub Gier Planszowych, Koncert profilaktyczny
„Wolnoœci oddaæ nie umiem”, XVIII Mazowieckie Igrzyska w pi³ce siatkowej)
l
KLUB DZIECIÊCY „KUBUSIOWY RAJ” W LELICACH
l
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GOZDOWIE
l

l

WYDARZENIA
MECZ TOWARZYSKI M£ODZIE¯OWEJ RADY GMINY GOZDOWO
I SAMORZ¥DU UCZNIOWSKIEGO
l
NARADA SO£TYSÓW
l
OBCHODY ŒWI¥T MAJOWYCH W GMINIE GOZDOWO
l
XII ZMYŒLENIA W HO£DZIE OJCU ŒWIÊTEMU JANOWI PAW£OWI II
l
O TEGOROCZNYCH „ZAMYŒLENIACH …” S£ÓW KILKA
l
RAJD ROWEROWY 2016
l
DZIEÑ MAMY I TATY W LELICACH
l
SESJA ABSOLUTORYJNA RADY GMINY GOZDOWO
l
XX MARATON TRZEWOŒCI W GOZDOWIE
l
WALNE ZEBRANIE ODDZIA£U GMINNEGO ZOSP RP
l
WÊDKARSKI DZIEÑ DZIECKA
l
ZESPÓ£ KONCERTUJE…
l
FOTOWOLTAIKA - SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZ¥CE PROJEKTU
l
PRACE MODERNIZACYJNE RZEKI WIERZBICY
l
DZIEÑ DZIECKA W SO£ECTWACH
l

WYWIADY I OPINIE
ROZMOWA Z PREZESEM OSM W SIERPCU – P. GRZEGORZEM GAÑKO

l

SPRAWY OBYWATELSKIE
KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
INFORMUJE I PRZYPOMINA
l
PUNKT NIEODP£ATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GMINIE GOZDOWO
l
TABELA SYGNA£ÓW ALARMOWYCH
l
BEZPIECZNE WAKACJE 2016
l

GALERIA ROZMAITOŒCI
OG£OSZENIA
INFORMATOR

Z b³yskiem flesza...
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Najlepsi uczniowie - Szko³a Podstawowa
w Ostrowach

Najlepsi uczniowie - Szko³a Podstawowa
w Lelicach

Najlepsi uczniowie - Szko³a Podstawowa
w Gozdowie

Najlepsi uczniowie - Publiczne Gimnazjum
w Gozdowie

Wystêp dzieci ze Szko³y Podstawowej
w Gozdowie

Wystêp dzieci z Publicznego Przedszkola
w Gozdowie
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RADA GMINY
W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.03.2016 r. do
30.06.2016 r. odby³y siê 3 sesje Rady Gminy, na których
radni podjêli ogó³em 19 uchwa³.
Uchwa³y z dnia 21 marca 2016r.:
§
Uchwa³a Nr XV/114/16 w sprawie ustalenia op³at za
oczyszczone œcieki przemys³owe zawieraj¹ce substancje
szczególnie szkodliwe dla œrodowiska wodnego
odprowadzone kolektorem œciekowym do gminnych
oczyszczalni œcieków w Gozdowie i Lelicach oraz za w/w
œcieki dowo¿one do punktów zlewnych tych oczyszczalni.
§
Uchwa³a Nr XV/115/16 w sprawie okreœlenia
szczegó³owych warunków przyznawania i odp³atnoœci za
us³ugi opiekuñcze oraz czêœciowego lub ca³kowitego
zwalniania od op³at i trybu ich pobierania.
§
Uchwa³a Nr XV/116/16 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie za
2015 rok.
§
Uchwa³a Nr XV/117/16 w sprawie og³oszenia tekstu
jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej w Gozdowie.
§
Uchwa³a Nr XV/118/16 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej za 2015 rok.
§
Uchwa³a Nr XV/119/16 w sprawie uchwalenia
„Programu opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t na terenie Gminy
Gozdowo.”
§
Uchwa³a Nr XV/120/16 w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Gozdowo.
§
Uchwa³a Nr XV/121/16 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 20162028.
§
Uchwa³a Nr XV/122/16 zmieniaj¹ca Uchwa³ê
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na 2016 rok.
Uchwa³y z dnia 30 maja 2016r.:
§
Uchwa³a Nr XVI/123/16 w sprawie uchwalenia Statutu
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Gozdowie.
§
Uchwa³a Nr XVI/124/16 w sprawie oceny zasobów
pomocy spo³ecznej za rok 2015 dla gminy Gozdowo.
§
Uchwa³a Nr XVI/125/16 w sprawie nabycia dzia³ki Nr
178/1 po³o¿onej w miejscowoœci Lelice.
§
Uchwa³a Nr XVI/126/16 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Gozdowo za 2015
rok.
§
Uchwa³a Nr XVI/127/16 w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu za 2015
rok.
§
Uchwa³a Nr XVI/128/16 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 20162028.
§
Uchwa³a Nr XVI/129/16 zmieniaj¹ca Uchwa³ê
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na 2016 rok.
Uchwa³y z dnia 30 czerwca 2016r.:
§
Uchwa³a Nr XVII/130/16 w sprawie zarz¹dzenia poboru
op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za
inkaso.

S³owo Gozdowa Nr 2/2016 (65)

§
Uchwa³a Nr XVII/131/16 w sprawie okreœlenia terminu,
czêstotliwoœci i trybu uiszczania op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
§
Uchwa³a Nr XVII/132/16 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 20162028.
§
Uchwa³a Nr XVII/133/16 zmieniaj¹ca Uchwa³ê
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na 2016 rok.
Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada Gminy przyjê³a do
wiadomoœci nastêpuj¹ce informacje i sprawozdania:
§
informacje z dzia³alnoœci Wójta Gminy miêdzy sesjami,
§
informacje kierownika Posterunku Policji w Gozdowie o
stanie porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego na terenie
Gminy Gozdowo za 2015 rok,
§
sprawozdanie z dzia³alnoœci Publicznego Przedszkola w
Gozdowie za 2015 rok,
§
sprawozdanie z dzia³alnoœci Klubu Dzieciêcego
„Kubusiowy Raj” w Lelicach za 2015 rok,
§
sprawozdanie z dzia³alnoœci Gminnego Zak³adu
Gospodarki Komunalnej w Gozdowie za 2015 rok,
§
sprawozdanie z dzia³alnoœci Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Gozdowie za 2015 rok,
§
sprawozdanie Wójta Gminy oraz Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Gozdowo z wykonania bud¿etu gminy za 2015
rok.

Z dzia³alnoœci Wójta Gminy
W okresie sprawozdawczym, od 01.03.2016r. do
15.06.2016r. Wójt Gminy Gozdowo wyda³ 38
zarz¹dzeñ:
§
17/2016 z dnia 29.02.2016r. w sprawie zmiany
Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzêdu Gminy
w Gozdowie ustalonego Zarz¹dzeniem Nr 23/2015 Wójta
Gminy Gozdowo z dnia 11 marca 2015r.
§
18/2016 z dnia 11.03.2016r. w sprawie wyznaczenia do
oddania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Gozdowo.
§
19/2016 z dnia 11.03.2016r. w sprawie wyra¿enia
zgody na rozwi¹zanie umowy u¿ytkowania wieczystego
dzia³ki gruntu o nr geodezyjnym 155 po³o¿onej w
Kurówku oraz nieodp³atne przejêcie przez Gminê
Gozdowo budynków znajduj¹cych siê na tej dzia³ce.
§
20/2016 z dnia 16.03.2016r. w sprawie przekazania
sprawozdania o przebiegu wykonania bud¿etu Gminy,
sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek
za 2015 rok.
§
21/2016 z dnia 16.03.2016r. w sprawie wyznaczenia
dnia roboczego w sobotê 9 kwietnia 2016r. oraz w zamian
dnia wolnego od pracy w Urzêdzie Gminy w Gozdowie w
dniu 2 maja 2016r.
§
22/2016 z dnia 30.03.2016r. w sprawie zorganizowania
po raz dwunasty wieczoru „Zamyœlenia Rodaków w
ho³dzie Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi II” poœwiêconego
honorowemu Obywatelowi Gminy Gozdowo oraz
powo³ania Komitetu Organizacyjnego.
§
23/2016 z dnia 31.03.2016r. zmieniaj¹ce Uchwa³ê
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2016.
§
2 5 / 2 0 1 6 z d n i a 2 5 . 0 4 . 2 0 1 6 r. w s p r a w i e
przeprowadzenia kontroli w Szkolno-Ludowym Klubie
Sportowym „Olimpia” w Gozdowie w zakresie
prawid³owoœci wykorzystania dotacji otrzymanej z bud¿etu
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Gminy Gozdowo w 2015 roku oraz ustalenia bie¿¹cego
stanu wyposa¿enia.
§
26/2016 z dnia 29.04.2016r. zmieniaj¹ce Uchwa³ê
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2016.
§
27/2016 z dnia 29.04.2016r. w sprawie ustalenia ceny
sprzeda¿y nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy
Gozdowo.
§
28/2016 z dnia 04.05.2016r. w sprawie powo³ania
Komisji do spraw przegl¹dów gwarancyjnych.
§
29/2016 z dnia 11.05.2016r. w sprawie og³oszenia
konkursów ekologicznych w 2016 roku w placówkach
oœwiatowych z terenu Gminy Gozdowo.
§
30/2016 z dnia 20.05.2016r. w sprawie powo³ania
Komisji do spraw przegl¹dów sieci hydrantowej na terenie
Gminy.
§
31/2016 z dnia 20.05.2016r. w sprawie wyra¿enia
zgody na nabycie dzia³ki po³o¿onej w miejscowoœci Lelice,
Gmina Gozdowo.
§
32/2016 z dnia 24.05.2016r. w sprawie og³oszenia
XVIII edycji konkursu „Piêkna, funkcjonalna i bezpieczna
zagroda 2016” zatwierdzenia regulaminu i powo³ania
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu.
§
33/2016 z dnia 03.06.2016r. w sprawie wyznaczenia do
oddania w najem lokalu u¿ytkowego po³o¿onego w
budynku Publicznego Gimnazjum w Gozdowie.
§
34/2016 z dnia 14.06.2016r. w sprawie powo³ania
Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie
stypendium Wójta Gminy Gozdowo.
W okresie sprawozdawczym Wójt uczestniczy³ w
spotkaniach i uroczystoœciach:
§
V Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym
Krêgu Przyjació³ Sierpeckiego Harcerstwa w Sierpcu.
§
Powiatowym Turnieju Stra¿aków w Zawidzu.
§
Walnym zebraniu LGD Sierpeckie Partnerstwo w
ZajeŸdzie Oaza w Ca³owni.
§
Gimnazjalnym Turnieju Siatkówki w Gozdowie.
§
100 urodzinach mieszkanki Gminy Gozdowo - Pani Ireny
¯uchewicz z Zakrzewka.
§
Spotkaniu z dzieæmi z ró¿nymi niepe³nosprawnoœciami z
terenu Gminy Gozdowo.
§
Zespole Zarz¹dzania Kryzysowego w Urzêdzie Gminy w
Gozdowie.
§
Uroczystym oddaniu do u¿ytku Budynku Komendy
Powiatowej w Sierpcu.
§
Plenarnym posiedzeniu Zarz¹du Oddzia³u Gminnego
ZOSP w Gozdowie w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy w
Gozdowie.
§
Spotkaniu integracyjnym Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi
Gozdowskiej.
§
Spotkaniu z Marszalkiem Województwa Mazowieckiego
w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
§
Spotkaniu w Nadleœnictwie w P³ocku.
§
Walnym Zgromadzeniu Delegatów Zwi¹zku Spó³ek
Wodnych w Sierpcu.
§
Jubileuszu 15-lecia Centrum Kszta³cenia Praktycznego w
zajeŸdzie Maxim w Borkowie Koœcielnym.
§
Walnym Zebraniu Kó³ Gospodyñ Wiejskich w Kolczynie.
§
Spotkaniu Wójtów z Powiatu Sierpeckiego w Urzêdzie
Gminy w Gozdowie.
§
Spotkaniu Wojewody z przedstawicielami jednostek
samorz¹du terytorialnego w Warszawie.
§
Spotkaniu Wójtów w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
dotycz¹cym Organizacji Œwiatowych Dni M³odzie¿y.
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§
Konkursie recytatorskim dotycz¹cym twórczoœci Jana
Pa³a II w Publicznym Gimnazjum w Gozdowie.
§
Meczu towarzyskim pi³ki no¿nej Samorz¹du
Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum w Gozdowie vs
M³odzie¿owa Rada Gminy Gozdowo.
§
Zarz¹dzie LGD Sierpeckie Partnerstwo w Sierpcu.
§
Spotkaniu z so³tysami w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy
w Gozdowie.
§
Uroczystych obchodach Œwi¹t majowych po³¹czonych z
obchodami Dnia Stra¿aka w Gminie Gozdowo.
§
Konferencji „Podzia³ Województwa Mazowieckiego –
B³¹d spo³eczny i ekonomiczny?” w auli Politechniki
Warszawskiej Filii w P³ocku.
§
Apelu z okazji Dnia Stra¿aka w siedzibie Komendy
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Sierpcu.
§
Walnym zebraniu LGD w Sierpcu.
§
Wrêczeniu nagród w konkursie ekologicznym w Szkole
Podstawowej w Ostrowach oraz konkursie
matematyczno-przyrodniczym w Szkole Podstawowej w
Gozdowie.
§
Zebraniu wiejskim w Zakrzewku.
§
Spotkaniu w Kuratorium Oœwiaty w P³ocku.
§
Spotkaniu Wójtów w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.
§
Dniach Rolnika w Studzieñcu.
§
Zamyœleniach w Ho³dzie Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi
II w Gozdowie.
§
Zebraniu wiejskim w Rêkawczynie.
§
Dniu Rodziny w Klubie Dzieciêcym „Kubusiowy Raj” w
Lelicach.
§
Zebraniu Spó³ki Wodnej w sali konferencyjnej Urzêdu
Gminy w Gozdowie.
§
Zebraniu przedstawicieli Banku Spó³dzielczego w Sierpcu
w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy w Gozdowie.
§
Spotkaniu w sprawie inwestycji pod nazw¹ „Modernizacja
Rzeki Wierzbicy”.
§
Pikniku w Zak³adzie Aktywnoœci Zawodowej w
Stanis³awowie.
§
II Rajdzie Rowerowym „Szlakami Gminy Gozdowo”.
§
Gminnym Dniu Matki w Inez w Lelicach.
§
Uroczystoœci z okazji 10 rocznicy nadania imienia Szkole
Podstawowej w Lelicach.
§
XX Gminnym Maratonie TrzeŸwoœci w Gozdowie.
§
Festynie Rodzinnym w Szkole Podstawowej w Gozdowie.
§
Zawodach Wêdkarskich z okazji Dnia Dziecka o Puchar
Wójta Gminy Gozdowo nad stawem w Gozdowie.
§
Zespole technicznym ds. prowadzonych inwestycji.
§
Spotkaniu informacyjnych dot. dofinansowania projektu
budowy ma³ych, domowych elektrowni s³onecznych na
obiektach prywatnych dla mieszkañców Gminy Gozdowo.
§
Gminnym Walnym Zebraniu OSP w Bonis³awiu.
§
Apelu zwi¹zanym z przejêciem obowi¹zków Komendanta
PSP w Sierpcu.
§
Zebraniu LGD w sali konferencyjnej w Starostwie
Powiatowym w Sierpcu.
§
Jubileuszu 100-lecia OSP w Bonis³awiu.
§
Zebraniu przedstawicieli Banku Spó³dzielczego w Sierpcu
w ZajeŸdzie Sonata w Studzieñcu.
§
Otwarciu Powiatowego Pleneru Malarskiego.
§
Spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Sierpcu z okazji
Œwiatowych Dni M³odzie¿y.
Ewa Kolankiewicz, Monika Gronczewska
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MECZ TOWARZYSKI
M£ODZIE¯OWEJ RADY GMINY
GOZDOWO I SAMORZ¥DU
UCZNIOWSKIEGO
W pi¹tek, 22 kwietnia, na nowo oœwietlonym
boisku „Orlik” odby³ siê towarzyski mecz, w którym
przeciwko sobie zagra³y dru¿yny M³odzie¿owej Rady
Gminy Gozdowo i Samorz¹du Uczniowskiego
Gimnazjum.
Kapitanami dru¿yn byli przewodnicz¹cy obu organizacji:
Dawid M¹dry i Jakub Rychliñski a rolê „trenerów” pe³ni³y:
opiekun M³odzie¿owej Rady Gminy, p. Ma³gorzata
Jagodziñska i opiekun Samorz¹du Uczniowskiego, p.
Wioleta Sych. Mimo póŸnej pory i niesprzyjaj¹cej pogody,
wszystkim graj¹cym, jak i dopinguj¹cym, dopisywa³y œwietne
humory.
O zachowanie zasad fair play na boisku dba³ p. Micha³
Jankowski a w rolê komentatora wcieli³a siê p. Aurelia
Kurach. Nauczyciele gimnazjum z Panem Dyrektorem na
czele oraz przedstawiciele Urzêdu Gminy dzielnie kibicowali

NARADA SO£TYSÓW
W dniu 28 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzêdu
Gminy w Gozdowie odby³a siê narada so³tysów.
Spotkaniu przewodniczy³ Wójt Gminy Gozdowo Dariusz
Kalkowski, który powita³ so³tysów oraz zaproszonych goœci:

wszystkim zawodnikom.
Obie dru¿yny da³y popis umiejêtnoœci, ale zwyciêzca móg³
byæ tylko jeden. Po wyrównanej walce, dru¿yna Samorz¹du
Uczniowskiego pokona³a przedstawicieli M³odzie¿owej Rady
Gminy Gozdowo. Wójt Gminy Gozdowo p. Dariusz
Kalkowski pogratulowa³ obu dru¿ynom brawurowego meczu i
wyrazi³ nadziejê na kolejne spotkania pe³ne sportowych
emocji.
Ma³gorzata Jagodziñska

p. Waldemara Jacka Cecelskiego - kierownika Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sierpcu,
p. Zbigniewa Suchodolskiego - Nadleœniczego Nadleœnictwa
P³ock i p. Krzysztofa Paw³owskiego - Kierownika Gminnego
Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. W zebraniu
uczestniczy³ równie¿ p. Grzegorz Ratkowski Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Gozdowo.
Narada przebiega³a zgodnie z porz¹dkiem:
- Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porz¹dku narady.
- Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z Kierownikiem
ARiMR w Sierpcu.
- Spotkanie z Nadleœniczym Nadleœnictwa P³ock w celu
omówienia spraw zwi¹zanych z utrzymaniem dróg
po³o¿onych na terenach leœnych w Gminie Gozdowo.
- Omówienie zasad zwi¹zanych z funkcjonowaniem œwietlic wiejskich na terenie gminy Gozdowo.
- Przedstawienie infor macji na temat inwestycji
realizowanych w 2016 roku.
- Sprawy ró¿ne – zakoñczenie narady.
Ewa Kolankiewicz

OBCHODY ŒWI¥T MAJOWYCH
W GMINIE GOZDOWO

prze¿ywamy Uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej
Polski. 4 maja obchodzimy Miêdzynarodowy Dzieñ Stra¿aka,
w dniu wspomnienia w Koœciele katolickim œwiêtego
Floriana.

We wtorek, 3 maja br., uroczyœcie obchodziliœmy
Œwiêta Majowe w Gminie Gozdowo po³¹czone z
obchodami Dnia Stra¿aka. Uroczyste msze œwiête
odprawione zosta³y w Gozdowie i Kurowie.
Maj jest miesi¹cem szczególnym w historii Polski i Koœcio³a
katolickiego. W pierwszych czterech dniach maja
obchodzone s¹ w Polsce wa¿ne œwiêta. 1 Maja zapisa³ siê
jako Miêdzynarodowe Œwiêto Pracy, obchodzone nie tylko w
Polsce, ale i na œwiecie. 2 Maja zosta³ ustanowiony Dniem
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Œwiêto to czci polskie barwy
narodowe, które maj¹, jako jedne z nielicznych w œwiecie,
pochodzenie heraldyczne. 3 maja upamiêtnia przyjêcie
niezwykle istotnego dokumentu, jakim by³a Konstytucja 3
maja z 1791 roku, w tym dniu równie¿ w Koœciele katolickim
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W obchodach na terenie gminy Gozdowo uczestniczy³ Wójt
Gminy Dariusz Kalkowski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Grzegorz Ratkowski, Sekretarz Gminy Jacek Piekarski i
kierownik Referatu RBK Urzêdu Gminy w Gozdowie
S³awomir Krystek.
Uroczystoœci w Gozdowie rozpoczê³y siê o godz. 12:00 msz¹
œwiêt¹ celebrowan¹ przez kapelana stra¿aków ks. kan.
Franciszka Kucia i wziê³y w niej udzia³ jednostki
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z Gozdowa, Kolczyna,
Rempina i Kowalewa Podbornego. W homilii ksi¹dz
przypomnia³ historiê œwi¹t majowych. Uroczystoœæ
Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej Polski nawi¹zuje do
wa¿nych wydarzeñ z historii Polski: obrony Jasnej Góry
przed Szwedami w 1655r., œlubów króla Jana Kazimierza powierzenia królestwa opiece Matki Bo¿ej, a tak¿e do
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 60 lat temu na Jasnej Górze
prymas Wyszyñski zawierzy³ Polskê Matce Bo¿ej. Ksi¹dz
przypomnia³ równie¿ œw. Floriana, ¿o³nierza i mêczennika,
czczonego w ca³ej Polsce g³ównie jako patrona stra¿aków. Za
swojego patrona uwa¿aj¹ go równie¿ hutnicy, kominiarze,
garncarze i piekarze. Ksi¹dz w imieniu druhów dziêkowa³
Bogu za szczêœliwe powroty z akcji, prosi³ o dalsze ³aski i
modli³ siê za zmar³ych druhów.

Pan Wójt w przemówieniu podkreœli³ uchwalenie Konstytucji
3 Maja, ustawy zasadniczej, wyznaczaj¹cej ustrój i
nowoczesn¹ organizacjê pañstwa polskiego. Skierowa³ do
druhów podziêkowania za aktywnoœæ, gotowoœæ bojow¹,
poœwiêcenie dla innych oraz udzia³ w gminnych,
pañstwowych i koœcielnych uroczystoœciach. ¯yczy³
bezpiecznych powrotów z akcji ratowniczych, satysfakcji z
pe³nionej s³u¿by oraz wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu
rodzinnym.
Po mszy uczestnicy zgromadzili siê przed koœcio³em, gdzie
nast¹pi³o poœwiêcenie dwóch samochodów stra¿ackich:
Str. 6

œredniego bojowego marki Renault oraz lekkiego ratowniczogaœniczego marki Gazela.
Pan Wójt przekaza³ kluczyki do dyspozycji nowym
u¿ytkownikom pojazdów: prezesowi OSP Gozdowo
S³awomirowi Zarembskiemu i naczelnikowi Jaros³awowi
Bojanowskiemu do samochodu œredniego oraz prezesowi
OSP Kowalewo Podborne Leszkowi Smoleñskiemu i
kierowcy £ukaszowi Ró¿añskiemu do samochodu lekkiego.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Gozdowie dotychczas
dysponowa³a lekkim samochodem Gazela, który przy
przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaœniczych okaza³ siê
niewystarczaj¹cy. W celu podniesienia zdolnoœci operacyjnobojowej, a tym samym poprawy stanu bezpieczeñstwa
mieszkañców, Wójt Gminy zakupi³ dla jednostki w Gozdowie
œredni samochód bojowy, a samochód lekki zosta³
przekazany OSP w Kowalewie Podbornym.

Nastêpnie uczestnicy przemaszerowali na cmentarz przy
akompaniamencie M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP, gdzie
zosta³ oddany ho³d i zapalono znicze przy pomniku zmar³ych
stra¿aków z parafii Gozdowo, którzy s³u¿yli Bogu i ludziom.
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Uroczystoœci w Kurowie rozpoczê³y siê o godz. 14:00 msz¹
œwiêt¹ celebrowan¹ przez ks. Jaros³awa K³osowskiego i
wziê³y w niej udzia³ jednostki Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
z Kurowa, Kurówka i Zglenic. W homilii ksi¹dz nawi¹za³ do
wydarzeñ historycznych i koœcielnych obchodzonych œwi¹t
majowych.
Nastêpnie uczestnicy przemaszerowali na cmentarz, aby

oddaæ ho³d i zapaliæ znicze przy pomniku zmar³ych stra¿aków
z parafii Kurowo. Pan Wójt z³o¿y³ druhom ¿yczenia i
podziêkowania za wykazywanie pe³nej gotowoœci oraz
zdecydowanej postawy w trudnych zadaniach chroni¹cych
¿ycie, zdrowie i mienie ludzkie. Na koniec zaprosi³ wszystkich
na obchody za rok na godz. 9:00.
Maria Nowakowska

XII ZAMYŒLENIA W HO£DZIE
JANOWI PAW£OWI II
Kiedy wiosna nabiera rozpêdu a wraz z ni¹ nadchodzi
maj, wszystko zieleni siê i kwitnie, gozdowski skwerek
zape³nia siê kolorowymi roœlinkami. Te pierwsze wiosenne
kwiaty kojarz¹ siê wielu ze zbli¿aj¹cymi siê kolejnymi
Zamyœleniami dla naszego Papie¿a, upamiêtniaj¹cymi
rocznicê urodzin honorowego obywatela gminy Gozdowo.
W tym roku ju¿ po raz dwunasty mieszkañcy gminy oraz
zaproszeni goœcie zgromadzili siê wokó³ skwerku, w centrum
którego znajduje siê tablica z wizerunkiem Papie¿a Polaka.
Mo¿na by wpaœæ ju¿ w schemat tych uroczystoœci, gdyby nie
fakt, ¿e ka¿da z nich jest inna i dla tych, którzy w nich
uczestnicz¹, pozostawia nowe refleksje, pytania,
przemyœlenia oraz sentymentalne wspomnienia Ojca
Œwiêtego.

Wieczorna uroczystoœæ rozpoczê³a siê odœpiewaniem
hymnów Polski oraz Watykanu przy akompaniamencie
Orkiestry OSP w Gozdowie pod batut¹ pana Edwarda
Wielgóckiego.
Kolejnym punktem tegorocznych Zamyœleñ by³ wystêp
dwojga artystów: pani Anny Cymmerman – œpiewaczki
operowej, solistki Teatru Wielkiego w £odzi oraz cz³onka
zespo³u Trubadurzy, wokalisty p. Jacka Malanowskiego.
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Repertuar zaprezentowany przez wykonawców wzbudzi³
wielki podziw i uznanie ze strony s³uchaczy zgromadzonych
wokó³ sceny.
Nastêpnie gospodarz naszej gminy pan Dariusz Kalkowski
skierowa³ do zebranych s³owa: „Taki jak dzisiaj, majowy
sobotni wieczór to, od dwunastu lat, szczególna data dla
naszej spo³ecznoœci, która nada³a Papie¿owi Polakowi
honorowe obywatelstwo ich ma³ej Ojczyzny. Kolejne
Zamyœlenia s¹ okazj¹ do refleksji i budowania wspólnoty.
Nasza obecnoœæ na skwerku w Gozdowie to piêkne
œwiadectwo pamiêci, przywi¹zania i publicznie okazanego
szacunku dla osoby i postawy Œw. Jana Paw³a II.
Ojcze Œwiêty, jesteœmy z Tob¹, jesteœmy Twoi, przejêci
bogactwem s³ów i nauki oraz przejmuj¹cych gestów. Nadal
chcemy wzrastaæ w blasku Twej Mi³oœci i Œwiêtoœci,
g³êboko wierz¹c, ¿e wci¹¿ czekasz, czuwasz, modlisz siê i
zabiegasz o ka¿dego z nas. Nasz kochany Ojcze Œwiêty!...”
Te piêkne i wzruszaj¹ce s³owa by³y wprowadzeniem do
spektaklu s³owno – muzycznego w wykonaniu m³odzie¿y
gozdowskiego Gimnazjum, a przyœwieca³y mu s³owa
wypowiedziane przez naszego Ojca Œwiêtego na pocz¹tku
jego misji: „Nie lêkajcie siê! Otwórzcie na oœcie¿ drzwi
Chrystusowi”. Cytuj¹c s³owa Papie¿a uczniowie jeszcze raz
podkreœlili przes³ania papieskie, które wskazywa³y i wskazuj¹
drogê ku temu, co piêkne i dobre, a tak¿e pomagaj¹ ka¿demu
cz³owiekowi w odnalezieniu prawdziwego ¿ycia oraz
prawdziwej mi³oœci i wolnoœci.
Po wystêpie gimnazjalistów przygotowanych pod kierunkiem
nauczycieli: p. Anny D¹browskiej, p. Aurelii Kurach
i p. S³awomira Sza³kuckiego prze¿yliœmy po raz kolejny
wymown¹ minutê ciszy, po której wiele delegacji na czele z
panem Wójtem oraz Przewodnicz¹cym Rady Gminy z³o¿y³o
kwiaty oraz zapali³o znicze dla naszego Papie¿a w dniu jego
urodzin, oddaj¹c mu ho³d i wdziêcznoœæ za znamienne
przes³ania, modlitwy, poezjê oraz serdeczny uœmiech do
ka¿dego cz³owieka.
Ten szczególny, pe³en wzruszeñ i refleksji wieczór,
zakoñczy³ pan wójt Dariusz Kalkowski, dziêkuj¹c wszystkim
licznie zgromadzonym oraz tym osobom, które w³o¿y³y wiele
trudu i serca w przygotowanie uroczystoœci, w szczególnoœci
zaœ:
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- Ksiê¿om trzech parafii w naszej Gminie
- Pos³owi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
p. Waldemarowi Olejniczakowi
- Wojewodzie Mazowieckiemu, którego reprezentowa³a
Kierownik Delegatury w P³ocku Mazowieckiego Urzêdu
Wojewódzkiego p. Marlena Mazurska
- goœciom i mieszkañcom gminy Gozdowo
- p. Annie Cymmerman – sopranistce i solistce Teatru
Wielkiego w £odzi
- p. Jackowi Malanowskiemu – wokaliœcie zespo³u
Trubadurzy
- M³odej Parze – nowo¿eñcom p. Anecie Liszewskiej
i p. Krzysztofowi Chmurze
- kompanii honorowej KW Policji w P³ocku z dowódc¹

plutonu aspirantem sztabowym p. Karolem Surnickim
- policji z Komendy Powiatowej z Sierpca
- komendantowi p. inspektorowi Grzegorzowi ¯elazko i
Jego ma³¿once
- Towarzystwu Przyjació³ Dzieci w P³ocku z p. prezes Joann¹
Olczak
- m³odzie¿y Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie
- szko³om podstawowym i przedszkolu
- druhom stra¿akom wszystkich naszych jednostek
- M³odzie¿owej Orkiestrze Dêtej OSP Gozdowo wraz z
kapelmistrzem p. Edwardem Wielgóckim
- Zespo³owi Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej
- harcerzom i zuchom
- p. elektrykowi Ryszardowi Kwiatkowskiemu, a tak¿e
osobom odpowiedzialnym za œwiat³o i dŸwiêk
- przedstawicielom mediów.

Pan Wójt podziêkowa³ szczególnie Ojcu Œwiêtemu – Janowi
Paw³owi II za to, ¿e kolejny raz zgromadzi³ nas w majowy
wieczór i bezustannie jest naszym Ojcem.
Zwieñczeniem papieskiego spotkania by³o odœpiewanie
„Barki” – ukochanej pieœni Papie¿a. Papie¿a, który na zawsze
pozostanie godnym naœladowania wzorem dobra, mi³oœci i
cz³owieczeñstwa.
Pamiêtajmy o tym, czego naucza³ nas ukochany Ojciec
Œwiêty: „Zwyciê¿ajcie nienawiœæ – mi³oœci¹, nieprawdê –
prawd¹, przemoc – cierpieniem”, gdy¿ „Wartoœæ cz³owieka
nie mierzy siê tym, co posiada, lecz tym, kim jest”.
Aurelia Kurach

O TEGOROCZNYCH
„ZAMYŒLENIACH …” S£ÓW KILKA
Zastanawia³em siê, czy mo¿na czymœ jeszcze zaskoczyæ
uczestników „Zamyœleñ…”, a zw³aszcza tych sta³ych i
najwierniejszych, mog¹cych porównaæ kilka, jeœli nie
kilkanaœcie poprzednio zorganizowanych tych¿e
uroczystoœci? Od tych pierwszych minê³o 11 lat. Otó¿
mo¿na, z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿na, o czym przekonaliœmy siê
równie¿ w tym roku.
Tegoroczne „Zamyœlenia…”
by³y podobne do
uprzednich, a jednoczeœnie zupe³nie nowe, inne i wyj¹tkowe.
I nie jest to tylko moje odosobnione zdanie w tej kwestii. Ta
piêkna lokalna uroczystoœæ, osobisty pomys³ wójta gminy
Dariusza Kalkowskiego, z pietyzmem pielêgnowany i
utrwalany przez pomys³odawcê, jest czasem szczególnym,
oczekiwanym, który porusza serca i umys³y uczestników,
przenika do wnêtrza i na d³ugo pozostaje w wyobraŸni.
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Bogactwo treœci, wspania³e wystêpy sopranistki i solistki
Teatru Wielkiego w £odzi Anny Cymmerman oraz wokalisty z
zespo³u Trubadurzy Jacka Malanowskiego, jak równie¿
przejmuj¹cy spektakl w wykonaniu m³odzie¿y gimnazjalnej o
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zagubieniu cz³owieka w dzisiejszym œwiecie i poszukiwaniu
œwiat³a, da³y odbiorcom posmak profesjonalnego artyzmu i
niew¹tpliwie by³y przejawem sztuki wysokiej. Na pewno
telebim u³atwia³ odbiór wystêpów uczestnikom spotkania.
Nowoœci¹ by³ udzia³ m³odej pary nowo¿eñców: Anety
Liszewskiej i Krzysztofa Chmury, którzy tego dnia zawarli
zwi¹zek ma³¿eñski w koœciele w Bonis³awiu i poœwiêcili czêœæ
swego czasu z uroczystoœci weselnych, aby z³o¿yæ ho³d œw.
Janowi Paw³owi II. Przemarsz oraz defilada kompanii
honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w P³ocku z
dowódc¹ plutonu aspirantem sztabowym Karolem
Surnickim, reprezentacje pocztów sztandarowych
stowarzyszenia OSP z terenu gminy, delegacje szkó³, zespo³u
ludowego oraz M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z kapelmistrzem
doda³y wytwornego splendoru lokalnej uroczystoœci.
Zaproszeni goœcie, miêdzy innymi pose³ na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej Waldemar Olejniczak, a tak¿e
reprezentuj¹ca wojewodê mazowieckiego Marlena Mazurska
- kierownik delegatury w P³ocku Mazowieckiego Urzêdu
Wojewódzkiego, nie kryli zachwytu, a nawet i wzruszenia
tym, co zobaczyli i us³yszeli. Niezawodni mieszkañcy naszej
gminy, niebaczni na niepewn¹ pogodê, przybyli bardzo

licznie i byli bardzo zadowoleni. Mo¿na tym samym
powiedzieæ, ¿e pamiêæ o Janie Pawle II w Gozdowie jest ¿ywa.
Wype³nia siê Horacjañskie non omnis moriar (nie wszystek
umrê), bo wprawdzie ju¿ nie ¿yje Jan Pawe³ II, ale wci¹¿ ¿ywe
jest dzie³o jego ¿ycia. To, czego naucza³ i to, czym ¿y³.
Przewidywa³ i wskazywa³. Dostrzega³ i przestrzega³, chc¹c
uchroniæ ludzi przed z³em w wymiarze indywidualnym i
zbiorowym. Czy¿ mo¿na sobie wyobraziæ bardziej doskona³y
ani¿eli ten ¿ywy pomnik pamiêci o Janie Pawle?
Wielu spoœród uczestników nie pamiêta, nie pozna³o ¿yj¹cego
polskiego papie¿a. Od jego œmierci up³ynê³o 11 lat. I w tym
jest równie¿ fenomen „gozdowskich zamyœleñ”, ¿e Jan Pawe³
II cieszy siê nies³abn¹c¹ popularnoœci¹, a na pewno jest
otaczany szacunkiem, mi³oœci¹, czci¹, pomimo czasu, jaki
up³yn¹³.
„Cisza…
Strumieniu, leœny strumieniu,
Ods³oñ mi tajemnicê
swego pocz¹tku!(…)” [Jan Pawe³ II: Tryptyk Rzymski]
Mo¿na trwaæ w przekonaniu, ¿e œw. Jan Pawe³ II - honorowy
obywatel Gminy Gozdowo, cieszy siê ze wszystkich, którzy do
niego przyszli, którzy z nim s¹, ale najbardziej raduje siê z
naszych wspania³ych dzieci i naszej wspania³ej m³odzie¿y –
przysz³oœci Ojczyzny i Koœcio³a. Wzniesione rêce i lekki
uœmiech na ustach Jana Paw³a II na pomniku w Gozdowie
zdaj¹ siê mówiæ: „Dobrze jest” oraz zachêcaj¹: „Tak
trzymaæ”. Atmosfera bowiem w sobotê 14 maja na skwerku
w Gozdowie bez ma³a przypomina³a tê, któr¹ prze¿ywa³em 1
maja 2011 roku w Rzymie podczas beatyfikacji, gdy papie¿
Benedykt XVI og³osi³ Koœcio³owi wyniesienie swego
poprzednika na o³tarze: b³ogos³awionego Jana Paw³a II.
Ile¿ to osób pracowa³o i by³o zaanga¿owanych w
przygotowanie „Zamyœleñ Rodaków – w ho³dzie Ojcu
Œwiêtemu Janowi Paw³owi II”. Wszyscy mog¹ mieæ
poczucie osobistej satysfakcji i wdziêcznoœæ mieszkañców
gminy oraz zaproszonych goœci.
Jacek Piekarski

RAJD ROWEROWY 2016
23 maja 2016 roku z inicjatywy M³odzie¿owej
Rady Gminy odby³ siê II 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 oraz uczniowie klas III, w sumie 26 osób.
Opiekê wychowawcz¹ sprawowali nauczyciele
gimnazjum: M. Jagodziñska, K. Chlebowska,
ks. P. Kowalski, P. Lemanowicz, M. Jankowski, na czele z
panem dyrektorem – Krzysztofem JóŸwiakiem. Nad
bezpiecznym ukoñczeniem rajdu czuwa³a tak¿e
pielêgniarka szkolna – p. K. Baran. W sprawach
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bli¿ej te rejony gminy i dostrzec piêkno najbli¿szego
œrodowiska.
Po d³u¿szym odpoczynku ruszyliœmy w drogê
powrotn¹. Pan Wójt ponownie zaskoczy³ nas mi³¹
niespodziank¹ w postaci lodów, które stanowi³y
wspania³¹ och³odê.

organizacyjnych wspierali nas pani E. Broniszewska oraz
p. A. Dobrowolski.
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 stan¹³ Wójt
naszej gminy – Pan Dariusz Kalkowski z Pani¹ Jolant¹
Lewandowsk¹ – Inspektor Oœwiaty w Gozdowie,
wytyczaj¹c jednoczeœnie trasê rajdu. W tym roku udaliœmy

siê we wschodnie rejony naszej gminy.
Pierwsz¹ miejscowoœci¹, któr¹ mijaliœmy, by³y
Bronoszewice, po czym skierowaliœmy siê w stronê
Rycharcic i Bonis³awia. Na placu w Bonis³awiu, nieopodal
remizy stra¿ackiej, odby³ siê krótki odpoczynek.
Po przerwie, kiedy wszyscy nabrali si³, ruszyliœmy w
dalsz¹ drogê. Skierowaliœmy siê w stronê Bombalic.
Pokonywaliœmy kolejne kilometry podziwiaj¹c piêkno
naszej gminy oraz obiekty, które wzbogacaj¹ ¿ycie
kulturalne mieszkañców Gminy Gozdowo.
W kolejnym etapie rajdu dotarliœmy do miejscowoœci
Zbójno, zatrzymaliœmy siê tam w uroczym zak¹tku
odpoczynku, placu zabaw i rekreacji.
G³ównym punktem postoju i d³u¿szego odpoczynku
by³ obiekt przy stawie w Lelicach. Tu m³odzie¿ nie tylko
mia³a czas na chwilê relaksu, ale tak¿e na smaczny
posi³ek z grilla, ufundowany przez Wójta Gminy a
przygotowany przez panie z obs³ugi naszej szko³y.
Pan Wójt œwietnie dotrzymywa³ tempa rajdu oraz
towarzystwa m³odzie¿y naszego gimnazjum.
Wielu uczniów po raz pierwszy mia³o okazjê poznaæ
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Podziwialiœmy uroki mazowieckiego krajobrazu a
jednoczeœnie integrowaliœmy siê na ³onie natury.
II Rajd M³odzie¿owej Rady Gminy „Szlakami Gminy
Gozdowo” przebiega³ bez przykrych niespodzianek.
Wszyscy uczestnicy bardzo zdyscyplinowani i œwiadomi
wymogów bezpieczeñstwa w ruchu drogowym
zachowali wszelk¹ ostro¿noœæ.
Pe³ni wra¿eñ i nieco zmêczeni wracaliœmy do punktu
startu, czyli budynku naszego gimnazjum. Wszyscy z
wielk¹ ochot¹ po trudzie jazdy, ale zadowoleni i bogatsi o
wiedzê zakoñczyliœmy II rajd rowerowy. Ca³¹ trasê
licz¹c¹ prawie 26 km, z króciutkim wyj¹tkiem, odbyliœmy
po drogach asfaltowych, wiêc jazda by³a sam¹
przyjemnoœci¹.

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

S³owo Gozdowa Nr 2/2016 (65)

WYDARZENIA

DZIEÑ MAMY I TATY W LELICACH
W dniu 25 maja w Domu Weselnym Inez w Lelicach
odby³a siê gminna uroczystoœæ z okazji Dnia Mamy i
Taty.
Barwn¹ imprezê przygotowa³a Gminna Biblioteka
Publiczna w Gozdowie z fili¹ w Lelicach. Wystêpom z
zainteresowaniem przygl¹da³o siê oko³o 100 osób, przybyli
miêdzy innymi: Wójt Gminy Gozdowo Pan Dariusz
Kalkowski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Pan Grzegorz
Ratkowski, Sekretarz Gminy Pan Jacek Piekarski, dyrektor
Publicznego Gimnazjum w Gozdowie Pan Krzysztof JóŸwiak,
dyrektor Szko³y Podstawowej w Lelicach Pani Jadwiga
Paradowska, dyrektor Szko³y Podstawowej w Gozdowie Pani
Lidia Malinowska, dyrektor Publicznego Przedszkola w
Gozdowie Pani Agnieszka Olszewska oraz pe³ni¹ca
obowi¹zki kierownika Klubu Dzieciêcego „Kubusiowy Raj” w
Lelicach Pani Aneta Chmura.

W czêœci artystycznej wyst¹pi³y dzieci z Klubu Dzieciêcego
„Kubusiowy Raj”, klasy „0” Szko³y Podstawowej w Lelicach,
dwie pary taneczne ze szko³y tañca Art Dance oraz Aneta i
Agnieszka Kolczyñskie. Oprawê muzyczn¹ zapewni³ zespó³
Reven.
Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski z³o¿y³ ¿yczenia
zdrowia i codziennej radoœci wszystkim mamom i tatom.
Wyrazi³ równie¿ wdziêcznoœæ za trudy, starania i zrozumienie
oraz za to, ¿e po prostu s¹. Pan Wójt podziêkowa³ dzieciom za
piêkne wystêpy. Najm³odszej (Magdalenie Sobociñskiej) i
najstarszej (Jadwidze Mórawskiej) mamie na sali Pan Wójt
wrêczy³ piêkne bukiety kwiatów.
Podziêkowa³ tak¿e paniom, które przygotowa³y swoich
podopiecznych. Szczególne podziêkowania Pan Wójt
skierowa³ do osób zaanga¿owanych w organizacjê imprezy:
Pañ z Gminnej Biblioteki - Honoraty Wójcik i Katarzyny
Witkowskiej oraz Pañstwa Inos³awy i Dariusza Kaczmarczyk,
w³aœcicieli Domu Weselnego Inez a tak¿e cz³onków zespo³u
Reven.
Katarzyna Witkowska

SESJA ABSOLUTORYJNA
RADY GMINY GOZDOWO
30 maja 2016 w Domu Weselnym „INEZ” w Lelicach
odby³a siê sesja absolutoryjna, rozliczaj¹ca Wójta
Gminy Gozdowo z ca³okszta³tu dzia³añ w 2015 roku.
Sesja by³a równie¿ okazj¹ do uroczystego uczczenia Dnia
Samorz¹du Terytorialnego, który przypada na dzieñ 27
maja, kiedy to po raz pierwszy w roku 1990 odby³y siê
wybory do samorz¹du terytorialnego.
W obradach sesji udzia³ wziêli przedstawiciele Urzêdu Gminy
w Gozdowie z Wójtem Gminy Gozdowo Dariuszem
Kalkowskim na czele, Radni Gminy Gozdowo, So³tysi Wsi,
Kierownik Posterunku Policji w Gozdowie p. Jaros³aw
Cichocki, Prezes Gminnego Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i
Organizacji Rolniczych w Gozdowie p. Kazimierz Kêdzierski
oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy:
- Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gozdowie – p.
Krzysztof JóŸwiak
- Dyrektor Szko³y Podstawowej w Gozdowie – p. Lidia
Malinowska
- Dyrektor Szko³y Podstawowej w Lelicach – p. Jadwiga
Paradowska
- Dyrektor Szko³y Podstawowej w Ostrowach – p. Danuta
Gawlik
- Dyrektor Publicznego Przedszkola w Gozdowie - p.
Agnieszka Olszewska
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- Kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
Gozdowie - p. Urszula Matusiak
- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie – p.
Honorata Wójcik
- p.o. Kierownika Klubu Dzieciêcego „Kubusiowy Raj” w
Lelicach” p. Aneta Chmura
- p.o. Kierownika Gminnego Zak³adu Gospodarki
Komunalnej w Gozdowie – pan Krzysztof Paw³owski.
Zgodnie z procedur¹ obrady XVI sesji otworzy³ Grzegorz
Ratkowski Przewodnicz¹cy Rady Gminy, który powita³
wszystkich zebranych i stwierdzi³ wymagane kworum
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niezbêdne do prowadzenia obrad i podejmowania
prawomocnych uchwa³.
Po zrealizowaniu tradycyjnych punktów, jak: przyjêcie
porz¹dku sesji i przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji Rady
Gminy, pan Wójt Dariusz Kalkowski przedstawi³
sprawozdanie z dzia³alnoœci miêdzysesyjnej, po czym radni
mieli mo¿liwoœæ sk³adania interpelacji i zapytañ.
Nastêpnie kierownik Posterunku Policji w Gozdowie
asp.szt. Jaros³aw Cichocki zapozna³ radnych ze stanem
porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego na terenie Gminy
Gozdowo za 2015 rok, a kierownicy jednostek
organizacyjnych gminy przedstawili sprawozdania z
dzia³alnoœci jednostek za 2015 rok, do których radni nie
wnieœli ¿adnych uwag.
Wa¿nym punktem obrad by³o przedstawienie przez pani¹
Skarbnik Gminy Bogumi³ê Bogdañsk¹ sprawozdania z

wykonania bud¿etu gminy za 2015 rok i udzielenie Wójtowi
Gminy absolutorium za 2015 rok.
Po odczytaniu rekomendacji Komisji Rewizyjnej przez
Przewodnicz¹cego Komisji W³odzimierza Mierzejewskiego,
radni przyst¹pili do g³osowania nad uchwa³¹ w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytu³u wykonania
bud¿etu za 2015 rok i przyjêli j¹ jednog³oœnie 14 g³osami.
Tym samym Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski
otrzyma³ od Radnych Gminy Gozdowo pe³n¹ akceptacjê
ca³okszta³tu swoich dzia³añ i poczynañ za 2015 rok.
Ponadto na sesji Radni przyjêli jeszcze kilka wa¿nych uchwa³,
m.in.
- w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Gozdowie;
- w sprawie oceny zasobów pomocy spo³ecznej za rok
2015 dla gminy Gozdowo;
- w sprawie nabycia dzia³ki Nr 178/1 po³o¿onej w
miejscowoœci Lelice;
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Gozdowo za 2015 rok;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gozdowo na lata 2016-2028;
- w sprawie zmiany Uchwa³y Bud¿etowej Gminy Gozdowo
na 2016 rok.
Na zakoñczenie sesji przewodnicz¹cy Rady Gminy Grzegorz
Ratkowski z³o¿y³ panu Wójtowi, wszystkim radnym, so³tysom
i pozosta³ym uczestnikom sesji ¿yczenia zdrowia i wytrwa³oœci
w budowaniu samorz¹dnoœci gminy i po czêœci oficjalnej
zaprosi³ na wspólny poczêstunek zorganizowany z okazji
Dnia Samorz¹du Terytorialnego.
Ewa Kolankiewicz

XX MARATON TRZEWOŒCI
W GOZDOWIE
W dniu 1 czerwca 2016 r. w Gozdowie odby³ siê XX
Maraton TrzeŸwoœci pod patronatem Marsza³ka
Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika.
W maratonie mogli wzi¹æ udzia³ wszyscy, którym bliskie sercu
s¹ zdrowy tryb ¿ycia oraz propagowanie idei trzeŸwoœci. W
tym roku maratoñczycy biegli w 6 kategoriach wiekowych:
Krasnale, 6-LATKI, kl. I-III, kl. IV-VI, Gimnazjum i OPEN.
Wszystkich powita³ Wójt Gminy Gozdowo – Dariusz
Kalkowski i dokona³ otwarcia uroczystoœci, ¿ycz¹c
jednoczeœnie powodzenia w sportowej rywalizacji. Pan Wójt
z³o¿y³ równie¿ ¿yczenia wszystkim dzieciom z okazji Dnia
Dziecka, samych radosnych dni, uœmiechu na twarzy, aby ich
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dzieciñstwo by³o jak najlepsze i trwa³o jak najd³u¿ej.
Pan Wójt podziêkowa³ wspó³organizatorom: Publicznemu
Gimnazjum - nauczycielom i pracownikom za obs³ugê
techniczn¹ i przygotowanie posi³ku, policji, stra¿akom,
harcerzom i pomocy medycznej oraz hodowcom go³êbi za
widowiskowy pokaz lotu go³êbi pocztowych.
Organizatorzy zapewnili zawodnikom napoje i tradycyjn¹
kie³baskê z grilla, któr¹ mo¿na by³o spo¿yæ po biegu.
Zwieñczeniem zmagañ by³o wrêczenie pucharów i nagród
przez p. Dariusza Kalkowskiego Wójta Gminy Gozdowo.
Puchary zosta³y ufundowane przez Marsza³ka Województwa
Mazowieckiego, natomiast nagrody rzeczowe przez Wójta
Gminy Gozdowo i Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych.
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Klasyfikacja koñcowa
Kategoria – Bieg KRASNALA
Dziewczêta: Wiktoria Reñda
Ch³opcy: Oliwier Betkowski, Krystian Dworakowski,
Kacper Mañkowski
Kategoria – Bieg 6-LATKA
Dziewczêta: Agnieszka Paw³owska, Amelia Saganowska,
Julia Bartkowska, Laura Remplewicz, Maja Smoleñska,
Oliwia Bartnicka
Ch³opcy: Szymon Œwidurski, Krystian Œwidurski, Adrian
Tereda, Dorian Suliñski, Szymon Czajkowski, Aleksander
Przygucki

Kategoria – Gimnazjum
Dziewczêta: Monika Kulik, Marta Jarzyñska, Natalia
Szeliga, Ma³gorzata Franciszkiewicz, Aleksandra Karpiñska,
Karolina Chmielewska
Ch³opcy: Piotr Borowski, Adrian Dziêgielewski, Mi³osz
Rypiñski, Mateusz M³ynarczyk, Kamil Malinowski, £ukasz
Jankowski
Kategoria – OPEN: Przemys³aw Borowski, Oskar Morka,
Grzegorz Paradowski, Ryszard Wiœniewski
Najm³odszy zawodnik – Wiktoria Reñda
Najstarszy zawodnik – Ryszard Wiœniewski

Kategoria – kl. I-III SP
Dziewczêta: Agata Pomorska, Katarzyna Trzciñska,
Patrycja Marunowska, Marta Dobrzeniecka, Gabriela
Lewandowska, Julia Lewandowska
Ch³opcy: Kamil Stryjewski, Filip Sza³kowski, Krystian
Jakubkiewicz, Oskar Betkowski, Kacper Kraska, Jakub
Popis
Kategoria kl. IV-VI SP
Dziewczêta: Natalia Rêdzikowska, Klaudia Stryjewska,
Oliwia Smoleñska, Magdalena Krzemiñska, Amelia Pawlak,
Weronika Kulik
Ch³opcy: Mateusz Czubak, Sebastian Stryjewski, Micha³
Bartkowski, Jakub Mañkowski, Marcin Godlewski, Jakub
Smoliñski

WALNE ZEBRANIE ODDZIA£U
GMINNEGO ZOSP RP
W dniu 2 czerwca br. w budynku œwietlicy wiejskiej w
Bonis³awiu odby³ siê zjazd Oddzia³u Gminnego ZOSP
RP.
Posiedzenie rozpocz¹³ prezes ZOSP RP dh Jan Bednarski,
który powita³ przyby³ych goœci: p. Dariusza Kalkowskiego Wójta Gminy Gozdowo, p. Jerzego Olejnika – Dyrektora
Biura Terenowego ZOSP RP w P³ocku, p. Marcina
Strzeœniewskiego – Komendanta PSP w Sierpcu, p.
Stanis³awa Pardeckiego – honorowego prezesa Zarz¹du
Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Sierpcu, p. Romana
Grabowskiego – sekretarza Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego
ZOSP RP w Sierpcu oraz druhów Ochotniczej Sta¿y
Po¿arnej z terenu gminy Gozdowo. Na przewodnicz¹cego
Zjazdu powo³ano dh Stanis³awa Urbanowicza, a na
sekretarza dh Leszka Smoleñskiego.
Nastêpnie przestawione zosta³y sprawozdania z dzia³alnoœci
Zarz¹du Oddzia³u i Komisji Rewizyjnej. Podczas zebrania
wybrano kandydatów na delegatów na Zjazd Oddzia³u
Powiatowego ZOSP RP w sk³adzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ratkowski Grzegorz
Urbanowicz Stanis³aw
Olewnik Andrzej
Ezman Józef
O¿d¿eñski Krzysztof
Tyburski Heronim
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7.
8.
9.
10.

Bojanowski Jaros³aw
Smoleñski Leszek
Linowski Piotr
Smoleñski Andrzej

Przewodnicz¹cy Zjazdu przedstawi³ nowy sk³ad Zarz¹du
Oddzia³u Gminnego ZOSP RP oraz prezydium nowego
Zarz¹du w sk³adzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Smoleñski Andrzej – prezes
Ratkowski Grzegorz – v-ce prezes
Bojanowski Jaros³aw – komendant- v-ce prezes
Cendlewski Roman – skarbnik
Urbanowicz Stanis³aw – sekretarz
Bednarski Jan – honorowy prezes

Druh Jan Bednarski zrezygnowa³ z kandydowania, a w
zwi¹zku z tym, i¿ pe³ni³ funkcjê prezesa przez 30 lat, nadano
mu tytu³ Honorowego Prezesa Oddzia³u Gminnego OSP RP,
co równie¿ zosta³o przeg³osowane jednomyœlnie.
Nastêpnie z nowego Zarz¹du wytypowano delegatów do
Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP:
1.
2.
3.

Smoleñski Andrzej
Ratkowski Grzegorz
Urbanowicz Stanis³aw

Kolejnym punktem by³a dyskusja. Jako pierwszy g³os zabra³
druh Andrzej Smoleñski. W/w podziêkowa³ za wybór jego
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osoby na stanowisko prezesa. Nadmieni³, i¿ zarz¹d to nie
tylko prezes, ale wszyscy jego cz³onkowie, wspó³pracownicy i
sympatycy. Z³o¿y³ deklaracjê pracy na rzecz Zwi¹zku z
poszanowaniem i przestrzeganiem statutu. Podziêkowanie
z³o¿y³ druh Smoleñski dla Wójta Gminy Gozdowo Dariusza
Kalkowskiego za utrzymywanie i remont obiektów
stra¿ackich. Podziêkowania skierowa³ równie¿ do
ustêpuj¹cego prezesa druha Jana Bednarskiego, jak równie¿
zwróci³ siê z proœb¹ o doradztwo w ró¿nych sprawach.
Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski podziêkowa³
równie¿ za wybór jego osoby do Zarz¹du Oddzia³u Gminnego
OSP RP. Z³o¿y³ gratulacje nowo wybranemu prezesowi
Andrzejowi Smoleñskiemu. Szczególne podziêkowania
skierowa³ do ustêpuj¹cego prezesa Jana Bednarskiego za
ca³okszta³t, za wspó³pracê i wk³ad pracy. Poinformowa³, i¿
nie wyobra¿a sobie, aby po tylu latach prezesury druh Jan
Bednarski nie otrzyma³ tytu³u Honorowego Prezesa. Wójt w
swojej wypowiedzi odniós³ siê do opieki nad obiektami
stra¿ackimi. Stwierdzi³, i¿ chodzi mu przede wszystkim o
bezpieczeñstwo mieszkañców. “Na modernizacjê remiz
zosta³y przekazane pokaŸne œrodki finansowe. Obiekty,
które zosta³y wyremontowane b¹dŸ s¹ w trakcie remontu
lub te¿ przeznaczone do remontu, s³u¿¹ nie tylko
stra¿akom, ale równie¿ lokalnej spo³ecznoœci. Nadzór nad
tymi budynkami sprawuj¹ stra¿acy” – powiedzia³ Wójt
Gminy. Podziêkowa³ wszystkim druhom OSP za dobra, które
wk³adaj¹ w swoj¹ s³u¿bê, s³u¿bê na rzecz spo³ecznoœci.
G³os zabra³ równie¿ druh Jan Bednarski. Oœwiadczy³, i¿
decyzjê o ust¹pieniu podj¹³, aby daæ mo¿liwoœci dzia³ania
nowym, m³odszym stra¿akom. Doda³, i¿ na rzecz
spo³ecznoœci pracowa³ ca³e ¿ycie. Podziêkowa³ za
wspó³pracê zarówno wszystkim druhom jak i w³adzom
gminy.

Krzysztof JóŸwiak podziêkowa³ druhowi Janowi
Bednarskiemu za zaanga¿owanie i wk³ad w dzia³alnoœæ OSP
oraz za wspó³pracê z jednostkami oœwiatowymi.
Pogratulowa³ nowemu prezesowi Andrzejowi Smoleñskiemu
i ¿yczy³ pomyœlnoœci oraz wytrwa³oœci. Wyrazi³ zachwyt i
podziw dla pracy Wójta nad obiektami stra¿ackimi. Stwierdzi³,
i¿ wokó³ tych obiektów tworzy siê kultura ¿ycia, tworz¹ siê
nowe inicjatywy. Podziêkowa³ tak¿e za wybór jego osoby do
Zarz¹du Oddzia³u Gminnego OSP RP.
Komendant Policji Jaros³aw Cichocki podziêkowa³
stra¿akom za wspó³pracê przy zabezpieczaniu ró¿nych
imprez na terenie naszej gminy oraz pogratulowa³ nowo
wybranym.
Dh Jerzy Olejnik podziêkowa³ za zaproszenie a Zarz¹dowi
Oddzia³u Gminnego za dzia³alnoœæ stutow¹ i za
podsumowanie. Skierowa³ s³owa wdziêcznoœci dla w³adz
samorz¹du za wspieranie dzia³alnoœci stra¿ackiej, czego
dowodem s¹ piêknie wyremontowane remizy. Pogratulowa³

nowo wybranym druhom. ¯yczy³ du¿o dobrego dla nowego
zarz¹du i dla wszystkich stra¿aków oraz dla Prezesa
Honorowego Jana Bednarskiego.
Brygadier Marcin Strzeœniewski Komendant PSP w Sierpcu
podziêkowa³ Janowi Bednarskiemu, odczyta³ list z
podziêkowaniami. Z³o¿y³ gratulacje nowemu prezesowi.
Oœwiadczy³, i¿ dotacje, które bêd¹ otrzymywane przez PSP
bêd¹ rozdzielane tak, aby nasz powiat by³ bezpieczny. Z³o¿y³
podziêkowania dla w³adz samorz¹du za bardzo du¿¹ pomoc
dla OSP, ale równie¿ i PSP. Podziêkowa³ za zaproszenie i
¿yczy³ druhom wszystkiego dobrego.
Druh Stanis³aw Pardecki podziêkowa³ druhowi Janowi
Bednarskiemu za 30 lat pracy na rzecz OSP. Pogratulowa³
druhowi Andrzejowi Smoleñskiemu i ¿yczy³ wszystkiego
dobrego. Stwierdzi³, ¿e nasze stra¿e OSP s¹ œwietnie
wyposa¿one i bardzo dobrze funkcjonuj¹. Podziêkowa³
Wójtowi Gminy Dariuszowi Kalkowskiemu i
Przewodnicz¹cemu Rady Gminy Grzegorzowi Ratkowskiemu
za wspó³pracê i anga¿owanie siê w sprawy OSP. Podziêkowa³
równie¿ druhowi Stanis³awowi Urbanowiczowi i wszystkim
stra¿akom.
El¿bieta Broniszewska
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WÊDKARSKI DZIEÑ DZIECKA
W s³oneczny sobotni poranek, 4 czerwca, nad
stawem w Gozdowie odby³y siê Zawody Wêdkarskie z
okazji Dnia Dziecka o Puchar Wójta Gminy Gozdowo.
Organizatorem imprezy by³o Stowarzyszenie Wêdkarskie
„AMUR” w Gozdowie. W zawodach rywalizowa³y dzieci i
m³odzie¿ do 16-go roku ¿ycia. Po losowaniu stanowisk
m³odzi wêdkarze udali siê na wyznaczone miejsca, do siatek
trafia³y g³ównie karasie, karpie, p³otki i okonie.
Po zakoñczonych po³owach nast¹pi³o komisyjne wa¿enie
zdobyczy.
Klasyfikacja przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
I miejsce – Kacper Kraska
II miejsce – Weronika Feltynowska
III miejsce – Kacper Buras
IV miejsce – Sandra Bigorajska
V miejsce – Kamil Mazurek
VI miejsce – £ukasz Jankowski
Laureaci oraz uczestnicy zawodów otrzymali dyplomy i
nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy
Gozdowo – Dariusza Kalkowskiego, które wrêczy³ p.

S³awomir Krystek - Kierownik Referatu Rolnictwa
Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzêdzie Gminy w
Gozdowie. Pan kierownik w imieniu pana Wójta podziêkowa³
wszystkim wêdkarzom za uczestnictwo w zawodach, a
cz³onkom Stowarzyszenia „AMUR” za ich organizacjê.
Podczas trwania imprezy zawodnicy, opiekunowie i kibice
mogli skorzystaæ z oferty specjalnie przygotowanego pikniku
grillowego.
Maria Nowakowska

ZESPÓ£ KONCERTUJE…
Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej funkcjonuje przy
Gminnej Bibliotece Publicznej w Gozdowie. Choreografem i
instruktorem jest pani Jolanta Gutowska. £¹cznie w trzech
grupach tañczy w zespole 35 osób. Grupê m³odsz¹ stanowi¹
uczniowie szkó³ podstawowych a grupê starsz¹ m³odzie¿
gimnazjalna i licealna. Do grupy zerowej nale¿¹ najm³odsze
dzieci, w wieku przedszkolnym. Zajêcia odbywaj¹ siê raz w
tygodniu po dwie godziny dla dwóch starszych grup. Zajêcia
dla najm³odszych trwaj¹ jedn¹ godzinê.
W sobotê 9, kwietnia, odby³o siê spotkanie integracyjne
Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej. W spotkaniu,
które mia³o miejsce w "Leœnej Dolinie Huculskiej" w
Gozdowie uczestniczy³ Wójt Gminy Gozdowo Dariusz
Kalkowski.
Zespó³ ludowy siêga do bogactw narodowych tañców,
piosenek, przyœpiewek i obyczajów. Wystêpy wzbudzaj¹
ogromny entuzjazm i bardzo ciep³o s¹ przyjmowane przez
publicznoœæ.
5 czerwca Zespó³ zaprezentowa³ siê goœcinnie na 45
Spotkaniach z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyñskiej w
Ciechocinku.

11-12 czerwca Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej
uczestniczy³ w IX Ogólnopolskim Festiwalu Zespo³ów Pieœni i
Tañca "Z Przytupem" - Zakrzewo 2016. „Z PRZYTUPEM” to
dwudniowe œwiêto folkloru, na które zapraszane s¹ Zespo³y
Pieœni i Tañca oraz zespo³y folklorystyczne z ró¿nych
regionów Polski.
Chcesz prze¿yæ przygodê z tañcem ludowym,
wyst¹piæ na scenie w barwnym stroju i otrzymaæ
wielkie brawa za wystêp? PrzyjdŸ do nas. ZAJÊCIA
S¥ BEZP£ATNE!

Honorata Wójcik
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FOTOWOLTAIKA - SPOTKANIE
INFORMACYJNE W SPRAWIE
PROJEKTU
W dniu 8 czerwca w hali sportowej Publicznego Gimnazjum
w Gozdowie odby³o siê spotkanie informacyjne w sprawie
dofinansowania budowy ma³ych, domowych elektrowni
s³onecznych na obiektach prywatnych dla mieszkañców
gminy Gozdowo.
Spotkanie rozpocz¹³ Wójt Gminy Gozdowo Dariusz
Kalkowski, który powita³ przyby³ych mieszkañców oraz pana
Paw³a Gutowskiego - Dyrektora Generalnego Instytutu
Partnerstwa Gospodarczego.
Pan Pawe³ Gutowski omówi³ dzia³anie paneli
fotowoltaicznych i przedstawi³ informacje o projekcie
budowy instalacji odnawialnych Ÿróde³ energii w oparciu o
dotacjê ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020, Dzia³anie 4.1. Odnawialne
Ÿród³a energii.
Mieszkañcy wczeœniej zostali poinfor mowani o
przygotowywaniu projektu i sk³adali ankiety zg³oszeniowe.

Za³o¿enia projektowe okreœlaj¹, ¿e Gmina Gozdowo pozyska
dla mieszkañców na budowê w/w instalacji dotacjê z funduszy
unijnych w wys. 80% wartoœci inwestycji. Mieszkaniec p³aci
tylko 20% wartoœci elektrowni, np. koszt instalacji o mocy
3kW wynosi ok. 18 000 z³, Gmina pozyska 14 400 z³, a
mieszkaniec dop³aca tylko 3 600 z³. Zainteresowany ponosi
równie¿ koszty podatku VAT oraz audytu energetycznego.
W najbli¿szym czasie osoby zainteresowane podpisz¹ umowê
z Gmin¹ Gozdowo, w której okreœlona zostanie wysokoœæ
wp³aty wraz z terminem. Wp³ata zostanie przeznaczona na
wykonanie dokumentacji projektowej.
Maria Nowakowska

PRACE MODERNIZACYJNE RZEKI
WIERZBICY
Na terenie gminy Gozdowo trwaj¹ prace zwi¹zane z
projektem pt. „Rzeka Wierzbica - Udro¿nienie koryta wraz z
odbudow¹ przepustów w km 25+955 - 31+475”.
W maju br. rozpoczêto prace zwi¹zane z udro¿nieniem koryta
rzeki Wierzbicy przebiegaj¹cej przez miejscowoœci naszej
gminy: Czachowo, Czarnominek, Golejewo i Gozdowo.
Inwestorem ca³ej inwestycji zwi¹zanej z odbudow¹ rzeki jest
Wojewódzki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w
Warszawie, zaœ wykonawc¹ wy³onionym w przetargu zosta³a
firma Zwi¹zek Spó³ek Wodnych w Sierpcu.
Ciek ma istotne znaczenie dla terenów rolniczych
zlokalizowanych w bezpoœrednim s¹siedztwie koryta, które
odprowadza nadmiar wody z ponad tysi¹ca hektarów
zmeliorowanych. Wieloletnia eksploatacja oraz obsuwiska w
skarpach spowodowa³y wyp³ycenia i zmniejszenie przekroju
rzeki. Decyzja o przebudowie zapad³a w 2014 roku, wówczas
zosta³y podjête dzia³ania przygotowawcze, tj. przygotowanie
projektu technicznego, a dziêki staraniom WZMiUW
pozyskano dofinansowanie na inwestycjê. W zakres prac

DZIEÑ DZIECKA W SO£ECTWACH
W sobotê, 28 maja, So³ectwo Kolczyn zorganizowa³o
Dzieñ Dziecka. Na dzieci czeka³o mnóstwo atrakcji.
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wchodzi m.in.: ukszta³towanie przekroju pod³u¿nego i
poprzecznego rzeki, umacnianie skarp opask¹ z kiszki
faszynowej, umocnienie skarp i dna materia³ami siatkowokamiennymi, rozbudowê i odbudowê przepustów bez
piêtrzenia, a tak¿e odbudowê wylotów drenarskich.
Obecnie trwaj¹ prace kszta³towania profilu i umacnianie
skarp kiszk¹ faszynow¹ na terenie miejscowoœci Gozdowo.
Termin realizacji: 19.05.2016 – 31.10.2016r.
Maria Nowakowska

W sobotê, 11 czerwca, So³ectwo Golejewo
zorganizowa³o Dzieñ Dziecka. Na dzieci czeka³o mnóstwo
atrakcji. Œwietnie spêdzi³y ten dzieñ i bêd¹ go d³ugo
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wspominaæ.
O najm³odszych nie zapomniano równie¿ w So³ectwie
Dziêgielewo. 18 czerwca zorganizowano dla nich Dzieñ
Dziecka. Przygotowano mnóstwo atrakcji i wiele
niespodzianek.

ROZMOWA Z PREZESEM ZARZ¥DU
OKRÊGOWEJ SPÓ£DZIELNI
MLECZARSKIEJ W SIERPCU PANEM GRZEGORZEM GAÑKO

Mariola Kopka: Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska w
Sierpcu jest jedn¹ z najnowoczeœniejszych i
najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cych siê mleczarni
w kraju, ale posiada równie¿ ciekaw¹ przesz³oœæ. Czy
móg³by Pan powiedzieæ coœ wiêcej na temat historii
sierpeckiej mleczarni?
Grzegorz Gañko: Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska w
Sierpcu dzia³a nieprzerwanie od roku 1927, kiedy to
powo³ano organizacjê, która zosta³a zarejestrowana pod
nazw¹ Centralna Mleczarnia Spó³dzielcza w Sierpcu.
Pocz¹tkowo asortymentem produkcji by³a œmietana, mas³o,
twaróg i mleko konsumpcyjne. W pierwszym roku swojej
dzia³alnoœci skupiono i przerobiono 350 tysiêcy litrów mleka.
Zak³adem kierowa³ Jan Iwanejko. W 1938 roku skupiono
870 tys. litrów mleka, z którego wyprodukowano miêdzy
innymi 20 ton mas³a i 62 tony sera tyl¿yckiego. Do wybuchu
II wojny œwiatowej asortyment produkcji powiêkszy³ siê o
produkcjê kazeiny. Uruchomiono w Sierpcu sklep firmowy
przy ulicy P³ockiej 7. Zak³ad wykupi³ dzia³kê, na której by³
usytuowany, przy ulicy ¯eromskiego. Wybudowano dwie
studnie g³êbinowe, które zaopatrywa³y zak³ad w wodê.
Rozpoczêto gromadzenie materia³ów budowlanych na
budowê nowego budynku produkcyjnego zak³adu. Wojna
wstrzyma³a zamierzenia inwestycyjne. W okresie okupacji
niemieckiej mleczarnia prowadzi³a dzia³alnoœæ produkcyjn¹
pod zarz¹dem niemieckim.
Mleczarnia od pierwszych dni po wyzwoleniu wznowi³a swoj¹
dzia³alnoœæ produkcyjn¹. Stopniowo i systematycznie
zwiêksza³a swoje moce przerobowe i w roku 1948
przerobiono 2 mln 820 tys. litrów mleka. W roku 1950 - 3
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mln 709 tys. litrów. Dostawcami w tym okresie by³y 7152
gospodarstwa rolne. W 1950 roku spó³dzielnia zakupi³a 6
samochodów ciê¿arowych, s³u¿¹cych do transportu surowca i
produktów gotowych. W 1968 roku spó³dzielnia zmieni³a
nazwê na Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska w Sierpcu, pod
któr¹ dzia³a do dnia dzisiejszego.
Zmiany administracyjne lat 70 ubieg³ego wieku w swoich
d³ugoletnich planach gospodarczych za³o¿y³y likwidacjê
zak³adu w Sierpcu i przeniesienie ca³ej infrastruktury do nowo
wybudowanego zak³adu w Raci¹¿u. Wi¹za³o siê to z
powolnym wygaszaniem produkcji w Sierpcu. W roku 1974
przeniesiono do spó³dzielni w Raci¹¿u administracjê zak³adu.
W zak³adzie sierpeckim pozosta³a produkcja sera i kazeiny.
Nast¹pi³ wyraŸny spadek iloœci skupionego do przerobu
mleka z prawie czterech milionów litrów rocznie w latach
poprzednich do 2 mln 500 tys. litrów w roku 1974.
Kolejna reforma administracyjna kraju w roku 1976
spowodowa³a powstanie nowej dla Okrêgowej Spó³dzielni
Mleczarskiej w Sierpcu sytuacji. Raci¹¿ przyporz¹dkowano
do województwa ciechanowskiego, a Sierpc do województwa
p³ockiego. Zatrzymane zosta³y procesy likwidacji zak³adu. W
1976 roku mleczarnia w Sierpcu zosta³a przyporz¹dkowana,
jako samodzielny zak³ad Wojewódzkiej Spó³dzielni
Mleczarskiej w P³ocku. W takim uk³adzie zak³ad funkcjonowa³
do 13 listopada 1980 roku, kiedy to powo³ano na zebraniu
za³o¿ycielskim nowy podmiot gospodarczy, niezale¿ny –
Okrêgow¹ Spó³dzielniê Mleczarsk¹ w Sierpcu. Prezesem
nowej spó³dzielni zosta³ Leon Radzimski. S¹d Rejonowy w
P³ocku 3 kwietnia 1981 roku, wpisa³ nowy podmiot do
rejestru spó³dzielni.
Samodzielna firma rozpoczê³a szybki i systematyczny rozwój.
Wybudowano nowe hale z przeznaczeniem do produkcji
kazeiny i bia³ka teksturowanego. Uruchomiono liniê
produkcji ci¹g³ej mas³a o wydajnoœci 2 tys. kilogramów na
godzinê. Gruntownie zmodernizowano kot³owniê. Nast¹pi³
szybki wzrost produkcji. W 1981 roku spó³dzielnia skupi³a 44
mln 751 tys. litrów mleka od 5412 dostawców. W latach
1981-1985 wyposa¿ono 25 punktów skupu mleka w
urz¹dzenia do odwirowywania t³uszczu. Zak³ad
systematycznie modernizowano. Poprawia³a siê jakoœæ
produkcji. W 1984 roku spó³dzielnia uzyska³a znak jakoœci dla
sera edamskiego.
Mariola Kopka: Od 2008 r. pe³ni Pan funkcjê Prezesa
Zarz¹du Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej w
Sierpcu, ale jest Pan z ni¹ zwi¹zany znacznie d³u¿ej.
Jakie by³ pocz¹tki Pana pracy w mleczarni?
Grzegorz Gañko: Pracê w sierpeckiej mleczarni rozpocz¹³em
we wrzeœniu 1987 r. w dziale skupu. Pocz¹tkowo jako
instruktor s³u¿by surowcowo-skupowej, póŸniej kierownik
dzia³u skupu. Ponad dziesiêæ lat pracy w skupie pozwoli³o mi
dobrze poznaæ problemy rolników. W tym czasie nast¹pi³
pocz¹tek rewolucji w polskiej produkcji mleka. Sierpecka
mleczarnia, jako jedna z pierwszych w Polsce, rozpoczê³a
wdra¿anie bezpoœredniego odbioru mleka z gospodarstw.
Takie prowadzenie skupu pozwoli³o na rozwój gospodarstw,
które zaczê³y specjalizowaæ siê w produkcji mleka. W latach
1998-2003 pracowa³em na stanowisku pe³nomocnika
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zarz¹du. Zajmowa³em siê wdro¿eniem systemu zarz¹dzania
jakoœci¹ zgodnego z norm¹ ISO 9002 i systemu zapewnienia
bezpieczeñstwa ¿ywnoœci HACCP. Wdro¿enie zakoñczy³o
siê udan¹ certyfikacj¹ obydwu systemów w 2000 r. i sta³o siê
jedn¹ z podstaw otrzymania statusu zak³adu spe³niaj¹cego
wymogi Unii Europejskiej. Od 2004 r., jako wiceprezes
zarz¹du do spraw logistyki, odpowiada³em za produkcjê oraz
inwestycje i rozwój. To wówczas rozpoczêliœmy procesy
modernizacyjne i inwestycyjne umo¿liwiaj¹ce zwiêkszenie i
optymalizacjê procesów produkcyjnych. W tym czasie
zapad³a decyzja o budowie nowoczesnej serowni, któr¹
oddano do u¿ytku w 2007 r. W roku 2007 skupiono 110 mln
litrów mleka od 1400 dostawców. W latach 1985 – 2007
prezesem zarz¹du OSM w Sierpcu by³ Zbigniew Charzyñski
pochodz¹cy z gminy Gozdowo. Trzeba pamiêtaæ, ¿e
dzia³ania, które wykonywa³em w tych latach, odbywa³y siê
pod jego przewodnictwem i wtedy rozpocz¹³ siê
przyœpieszony rozwój spó³dzielni.

Mariola Kopka: Sierpeckie sery s¹ rozpoznawalne w
ca³ej Polsce, jak równie¿ za granic¹. Co sprawia, ¿e
wasze wyroby ciesz¹ siê tak¹ popularnoœci¹? Jakie
s¹ g³ówne kierunki produkcji w sierpeckiej
mleczarni?
Grzegorz Gañko: Sery dojrzewaj¹ce (¿ó³te) w sierpeckiej
mleczarni by³y produkowane prawdopodobnie ju¿ w okresie
przedwojennym. Na zdjêciu pochodz¹cym z 1951 r. widaæ,
¿e sztandarowymi produktami by³y sery i mas³o
przeznaczone na eksport, które by³o pakowane w beczki.
Podobne informacje otrzyma³em równie¿ z przekazu
rodzinnego. Mój dziadek by³ jednym z czo³owych
producentów mleka i cz³onkiem spó³dzielni w latach
powojennych do lat 70-tych. Sierpecka mleczarnia ma wiêc
tradycjê w produkcji serowarskiej, siêgaj¹c¹
prawdopodobnie 80 lat. Wieloletnia produkcja buduje
doœwiadczenie kolejnych pokoleñ serowarów, wzbogaca ich
umiejêtnoœci i daje wyniki w postaci wyrobów o
powtarzalnym smaku i wygl¹dzie. Ta powtarzalnoœæ, która
jest akceptowana przez konsumentów, to podstawa sukcesu.
W naszych osi¹gniêciach nie ma tajemnic i sekretów.
Powodzenie produktów i samej Spó³dzielni jest wypadkow¹
wysokiej jakoœci oferowanych artyku³ów, ciê¿kiej i sprawnej
pracy wszystkich s³u¿b w zak³adzie, a tak¿e producentów
mleka.
Dziennie produkujemy oko³o 50 ton serów o zró¿nicowanym
smaku, kszta³cie, w ró¿nych opakowaniach, ale o sta³ej
jakoœci, któr¹ gwarantuje OSM Sierpc. Jakoœæ tê
potwierdzaj¹ konsumenci poprzez codzienne zakupy.
Potwierdzaj¹ w najbardziej wiarygodny sposób – swoimi
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pieniêdzmi. Sery to g³ówny produkt, ale nie mo¿na
zapominaæ o serku zawieraj¹cym bia³ka serwatkowe - Capri i
twarogach, które uzupe³niaj¹ ofertê firmy.
Mariola Kopka: Wysokiej jakoœci produkcja wymaga
doskona³ego surowca, który dostarczaj¹ Wam
rolnicy, równie¿ z terenu gminy Gozdowo. Jak
przebiega wspó³praca z rolnikami w zakresie skupu
mleka? Czy w naszej gminie s¹ dostawcy mleka,
którzy wyró¿niaj¹ siê rekordow¹ sprzeda¿¹ tego
surowca?
Grzegorz Gañko: Wszystko zaczyna siê od mleka, jego
najwy¿sza próba przek³ada siê na najwy¿sz¹ jakoœæ
produktów. Obecnie prowadzimy skup na obszarze du¿o
wiêkszym ni¿ teren powiatu sierpeckiego. Pomimo tego, ¿e
skup mleka z naszego powiatu dynamicznie roœnie, to OSM
roœnie jeszcze szybciej. St¹d zwiêkszenie terenu skupu o
oœcienne powiaty. Teraz du¿o bardziej pasuje do naszej firmy
pierwszy cz³on nazwy „Okrêgowa” – okrêg jest coraz wiêkszy
i du¿o wiêkszy ni¿ powiat. W gminie Gozdowo skupiliœmy w
2015 roku 12 123 685 litrów. Mleko pochodzi³o z 61
gospodarstw. Wobec ca³ego skupu z gminy Gozdowo
pochodzi³o 5,6% mleka. W gminie prowadz¹ produkcjê
mleka wa¿ni dla spó³dzielni cz³onkowie. W pierwszej
dziesi¹tce najwiêkszych dostawców w OSM Sierpc s¹
gospodarstwa Ryszarda Tomaszewskiego i S³awomira
Kajkowskiego. Z tych dwóch gospodarstw pochodzi prawie
1/3 produkcji mleka w gminie. Inni dostawcy, w wiêkszoœci,
dynamicznie siê rozwijaj¹. Prawie ca³oœæ mleka by³a skupiona
w klasie Ekstra. Mo¿na powiedzieæ, ¿e dostawcy mleka z
gminy Gozdowo wiedz¹, jak produkowaæ dobre mleko i s¹ oni
zdeterminowani na rozwój swojej mleczarskiej specjalnoœci.
Mariola Kopka: Jakie s¹ Pana plany na przysz³oœæ i
dalsze kierunki rozwoju sierpeckiej mleczarni?
Grzegorz Gañko: W mojej ocenie powinniœmy robiæ to, na
czym siê znamy. Sukcesy sierpeckich serów w sposób
naturalny determinuj¹ serowarstwo jako kolejny krok
rozwoju. Dodatkowo bêdziemy inwestowaæ w
zagospodarowanie produktów ubocznych. Wa¿ny bêdzie
sposób zagospodarowania serwatki. Pomys³ów jest
mnóstwo. Inwestycje w OSM Sierpc zawsze by³y prowadzone
w sposób przemyœlany. Zawsze najwa¿niejsz¹ jest ta
inwestycja, która najszybciej daje zwrot z jej wykonania, a
sposób i tempo prac zale¿y od sytuacji rynkowej. Staram siê,
¿eby rozwój spó³dzielczej fabryki by³ zsynchronizowany z
tendencjami rynkowymi oraz aktualn¹ sytuacj¹ producentów
mleka. Inwestycje sierpeckiej mleczarni s¹ pochodn¹ rozwoju
gospodarstw cz³onków spó³dzielni. Moim obowi¹zkiem jest
dbanie o to, aby cz³onkowie spó³dzielni byli zadowoleni ze
spieniê¿enia swojej produkcji mleka, co przek³ada siê na ceny
mleka w skupie. Od kilku lat jesteœmy w œcis³ej czo³ówce, je¿eli
chodzi o ceny mleka w skupie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e jest to
mo¿liwe tylko dziêki konsumentom, którzy kupuj¹ nasze
wyroby. A tak¿e dziêki wielu trafionym dzia³aniom w
obszarach: inwestycyjnym, marketingowym i handlowym.
Dobre mleko – to podstawa dla dobrych wyrobów.
Mariola Kopka: Dziêkujê za rozmowê. ¯yczê, aby
uda³o siê Panu zrealizowaæ wszystkie plany, jako
Prezesowi OSM w Sierpcu i Radnemu Sejmiku
Województwa Mazowieckiego.
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GMINNE PODSUMOWANIE ROKU
SZKOLNEGO
22 czerwca w hali Publicznego Gimnazjum w
Gozdowie odby³a siê uroczystoœæ – Gminne
Podsumowanie roku szkolnego 2015/2016.
W tym roku przyœwieca³o jej has³o: „Kto zdobyt¹ wiedzê
pielêgnuje, a now¹ nieustannie nabywa, ten mo¿e byæ
nauczycielem innych”.
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:
- Dyrektora Kuratorium Oœwiaty w Warszawie Delegatury w
P³ocku – Pana Krzysztofa Wiœniewskiego,
- Starostê Powiatu Sierpeckiego – pana Jana Laskowskiego,
- Ksiê¿y z parafii: Kurowo, Bonis³aw i Gozdowo,
- Pana Grzegorza Ratkowskiego - Przewodnicz¹cego Rady
Gminy w Gozdowie z wiceprzewodnicz¹c¹ i radnymi.
Kierowników jednostek organizacyjnych gminy:
- Pani¹ Renatê Kowalsk¹-Krystek - Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki
Zdrowotnej w Gozdowie
- Pani¹ Urszulê Matusiak - Kierownika Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej,
- Pani¹ Honoratê Wójcik - Kierownika Gminnej Biblioteki
Publicznej w Gozdowie,
- Pani¹ Anetê Chmura - Kierownika Klubu Dzieciêcego
„Kubusiowy Raj” w Lelicach,
- Pana Jaros³awa Cichockiego - Kierownika Posterunku
Policji w Gozdowie,
- Pana Krzysztofa Paw³owskiego - Kierownika Gminnego
Zak³adu Gospodarki Komunalnej,
- Dyrektorów i nauczycieli szkó³ podstawowych, gimnazjum
oraz przedszkola z terenu gminy,
- rodziców nagrodzonych uczniów,
- pracowników Urzêdu Gminy: Skarbnika pani¹ Bogumi³ê
Bogdañsk¹, Sekretarza Gminy pana Jacka Piekarskiego,
Kierownika Referatu Oœwiaty pani¹ Jolantê
Lewandowsk¹,
- 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 obecnym roku szkolnym 2015/2016 do naszych szkó³

uczêszcza³o 646 uczniów, z tego 451 do 3 szkó³
podstawowych, 195 uczniów do Gimnazjum oraz 116 dzieci
odbywa³o roczne przygotowanie przedszkolne w oddzia³ach
„0” w szko³ach i Publicznym Przedszkolu.
Jak co roku przeprowadzamy analizê danych statystycznych
dotycz¹cych placówek oœwiatowych i po raz pierwszy od kilku
lat odnotowaliœmy liczbê uczniów w szko³ach na poziomie
ubieg³ego roku szkolnego.
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 456
uczniów, co stanowi 63% ogólnej liczby uczniów
realizuj¹cych obowi¹zek szkolny.
We wszystkich szko³ach prowadzone jest do¿ywianie. £¹czna
liczba objêtych nim uczniów w roku szkolnym 2015/2016
wynios³a 329, w tym posi³ki dla 167 uczniów by³y w pe³ni
finansowane ze œrodków Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Gozdowie. W Publicznym Przedszkolu maluchy
maj¹ zapewnione ca³odzienne wy¿ywienie, korzysta³o z niego
61 dzieci.

W ramach Rz¹dowego programu „Wyprawka szkolna” z
pomocy skorzysta³o 9 uczniów na ³¹czn¹ kwotê 8 321,00 z³.
Ponadto od dwóch lat gmina otrzymuje dotacjê celow¹ na
wyposa¿enie szkó³ w podrêczniki, materia³y edukacyjne i
æwiczeniowe, w br. dotacja ta wynios³a 45 717,00 z³. W
ramach tej dotacji podrêcznikowej uczniowie klas I, II i IV
szko³y podstawowej oraz klasa I gimnazjum korzystaj¹ z
bezp³atnych podrêczników i æwiczeñ.
Pan Wójt poinformowa³ równie¿, i¿ od kilku lat
realizowana jest pomoc uczniom w formie stypendium
szkolnego o charakterze socjalnym. 55 uczniów otrzyma³o
dofinansowanie wyjazdu na „Zielon¹ Szko³ê” i wycieczki
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edukacyjne a 209 uczniów wsparcie w formie pokrycia
kosztów zakupu ksi¹¿ek i przyborów szkolnych, 7 uczniów
otrzyma³o zasi³ek szkolny. £¹czna kwota przeznaczona na
pomoc dla uczniów wynios³a 124 883 z³. 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.
Funkcjonuj¹ce na terenie naszej gminy szko³y
finansowane s¹ z subwencji oœwiatowej, która w bie¿¹cym
roku wynosi 5 763 845 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.
W bie¿¹cym roku szkolnym, podkreœli³ pan Wójt, w
ramach œrodków w³asnych zosta³a wyremontowana i
wymalowana hala sportowa gimnazjum, wymieniono w tym
obiekcie oœwietlenie na halogenowe oraz wybudowano
œciankê wspinaczkow¹, z której bêd¹ korzystaæ uczniowie
szko³y podstawowej i gimnazjum. Pomys³odawcami tej
ostatniej byli uczniowie gimnazjum. Kolejn¹ inwestycj¹
wykonan¹ w tym roku by³ kompleksowy remont ³azienek
oraz naprawa i docieplenie dachu w Szkole Podstawowej w
Lelicach. £¹czna wartoœæ prac remontowo-inwestycyjnych
wynios³a 142 000,00 z³. Ponadto szko³y zosta³y doposa¿one
w sprzêt typu: tablice interaktywne, laptopy, komputery,
kopiarki, instrumenty muzyczne oraz meble na kwotê
73 653 z³ z udzia³em œrodków z funduszy so³eckich:
Antoniewo, Kowalewo, Gozdowo, Lelice i Zbójno.
W swoim wyst¹pieniu Pan Wójt zaznaczy³ tak¿e, i¿
korzystaj¹c z mo¿liwoœci ubiegania siê o dodatkowe œrodki w

bie¿¹cym roku szkolnym gmina otrzyma³a dofinansowanie
na:
- doposa¿enie bibliotek szkolnych w ramach rz¹dowego
programu „Ksi¹¿ki naszych marzeñ” w Szkole Podstawowej
w Gozdowie i Ostrowach - 260 woluminów na kwotê
3 600,00 z³ ,
- utworzenie i bie¿¹ce funkcjonowanie 5 dodatkowych miejsc
w Klubie Dzieciêcym „Kubusiowy Raj” w Lelicach w ramach
programu Maluch - edycja 2016. Program realizowany jest
od stycznia do grudnia 2016 roku, pozyskana dotacja wynosi
99 184 z³,
- w ubieg³ym miesi¹cu otrzymaliœmy decyzjê Ministerstwa
Edukacji o przyznaniu œrodków z rezerwy oœwiatowej
subwencji ogólnej na wyposa¿enie szkó³ w pomoce
dydaktyczne, materia³y edukacyjne na zajêcia rewalidacyjne i
pomoc psychologiczno-pedagogiczn¹. Wnioskowana kwota
dla 3 szkó³ podstawowych wynios³a 27 230 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. W najbli¿szym czasie orkiestra wyst¹pi
w Suchowoli, Sierpcu, a nastêpnie wyjad¹ do £eby na
zas³u¿ony odpoczynek wakacyjny.
Nasza m³odzie¿ posiada uzdolnienia taneczne, dlatego te¿
powsta³ Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej. Zespó³
prezentuje swoje umiejêtnoœci na uroczystoœciach gminnych i
powiatowych. 17 maja bie¿¹cego roku bra³ udzia³ w II
Kasztelañskim Spotkaniu Folklorystycznym w Ciechocinku
oraz w IX Ogólnopolskim Festiwalu Zespo³ów Pieœni i Tañca

„Z przytupem” w Zakrzewie.
Pan Wójt poinformowa³ zebranych na uroczystoœci, ¿e w
okresie wakacji bêd¹ zorganizowane zajêcia dla dzieci i osób z
niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ z terenu gminy Gozdowo.
Zajêcia odbêd¹ siê w miesi¹cu lipcu i sierpniu, gospodarz
naszej gminy bardzo serdecznie zaprosi³ rodziców do
zg³oszenia swoich dzieci na w/w zajêcia 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. Zaprosi³ równie¿ ju¿ dzisiaj
na rozgrywki pi³karskie pomiêdzy pracownikami Urzêdu
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Gminy w a pracownikami szko³y podstawowej i gimnazjum w
Gozdowie, które zainauguruj¹ pocz¹tek nowego roku
szkolnego 2016/2017.
Kolejnym punktem programu uroczystoœci by³y
prezentacje uczniów szkó³ z terenu naszej gminy oraz
przedszkolaków, które wprowadzi³y wszystkich zebranych
pe³nymi uroku tañcami w letni i s³oneczny czas wakacji.
Po wystêpach nast¹pi³a najwa¿niejsza czêœæ uroczystoœci
– wrêczenie nagród Wójta Gminy prymusom szkó³ oraz
uczniom, którzy zdobywali laury artystyczne, naukowe i
sportowe.
W kategorii NAJLEPSZY UCZEÑ SZKO£Y ROWERY
trafi³y do: Kie³basy Macieja (SP Lelice), Feder Natalii (SP
Ostrowy), Kopki Tomasza (SP Gozdowo) i Kaczorowskiej
El¿biety (Publiczne Gimnazjum w Gozdowie).
Za WYSOKIE WYNIKI W NAUCE nagrody w postaci
APARATU CYFROWEGO otrzymali: Ludwicka Alicja,
Zdziarska Dominika, Marzec Magdalena, Œwierczewski
Karol, Nowicki Kacper, Rêdzikowska Natalia, Saganowski
Kacper, Ruszkowski Jakub (SP Gozdowo), Lewandowska
Kinga (SP Lelice ), Lewandowska Weronika, Nowakowska
Kinga (SP Ostrowy), Lewandowska Aleksandra,
Czachorowska Marta, Gapiñska Weronika, Krystek Natalia,
Klemarczyk Paula (Publiczne Gimnazjum w Gozdowie).
Za WYBITNE OSI¥GNIÊCIA NAUKOWE I
ARTYSTYCZNE w roku szkolnym 2015/2016 nagrody w
postaci TABLETÓW otrzymali uczniowie: Zelmañski
Remigiusz, Gutowska Kinga (SP Lelice), D¹browska Emilia,
Jarzyñski Jakub, Kaczorowska Anna, Smoleñska Oliwia (SP
Gozdowo), Kukowska Ewelina, (Publiczne Gimnazjum w
Gozdowie).
Nie zapomniano o SPORTOWCACH, za osi¹gniêcia w tej
dziedzinie sprzêt sportowy w postaci pi³ek siatkowych
otrzymali uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Gozdowie:

Jankowski Bart³omiej, Jankowski Damian, Mañkowski
Pawe³, Mirecki Dawid, Ochociñski Micha³, Puszcz Jakub,
Wajszczak Pawe³, Borowski Dariusz, Chmielewski Mateusz,
Kurach Tomasz, Gutowski Filip, Szczepañski Kamil,
Szemborski Jakub.
Nagrod¹ pieniê¿n¹ na zrealizowanie marzeñ wakacyjnych
uhonorowani zostali gimnazjaliœci, którzy przez TRZY LATA
NAUKI OTRZYMYWALI STYPENDIUM (œr. ocen 5,0 i
wy¿ej). Do tego grona nale¿¹: Kaczorowska El¿bieta,
Klemarczyk Paula, Krystek Natalia, Lewandowska
Aleksandra i Madeñski Patryk.
W dalszej czêœci uroczystoœci Pan Wójt w towarzystwie
p.S³awomira Krystka i p.Krzysztofa Paw³owskiego
uhonorowali szko³y, których uczniowie zebrali najwiêcej
makulatury. W tej konkurencji zwyciê¿y³a Szko³a
Podstawowa w Ostrowach (17434 kg, œr. na ucznia 252 kg),
II miejsce uzyska³a Szko³a Podstawowa w Lelicach
(30128 kg, œr. na ucznia 201 kg), III lokatê zajê³a Szko³a
Podstawowa w Gozdowie (20240 kg, œr. na ucznia 73 kg).
Wszystkie placówki otrzyma³y piêkne telewizory.
Po wrêczeniu nagród przedstawiciele uczniów
podziêkowali w³adzom naszej gminy: p. Wójtowi 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. Uczennice wrêczy³y w imieniu ca³ej spo³ecznoœci
uczniowskiej piêkne bukiety kwiatów.

Nastêpnie g³os zabra³ Dyrektor Delegatury P³ockiej
Kuratorium w Warszawie p.Krzysztof Wiœniewski. Stwierdzi³,
¿e jest pod wra¿eniem zarówno wystêpów zaprezentowanych
przez uczniów i przedszkolaków jak i wielu inwestycji na rzecz
oœwiaty poczynionych w gminie Gozdowo, w tym miejscu
z³o¿y³ gratulacje i podziêkowanie dla Wójta Dariusza
Kalkowskiego a tak¿e nagrodzonych dzieci i ich rodziców.
¯yczy³ uczniom i wszystkim pracownikom oœwiaty
s³onecznych i bezpiecznych wakacji. Kolejn¹ osob¹
przemawiaj¹c¹ do zebranych by³ Starosta Powiatu
Sierpeckiego p.Jan Laskowski. W imieniu Samorz¹du
Powiatowego ¿yczy³ ca³ej spo³ecznoœci szkolnej udanych
wakacji.
Wyprowadzenie pocztów sztandarowych oraz utwory
M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP Gozdowo zakoñczy³y
kolejne Gminne Podsumowanie Roku Szkolnego
2015/2016.
Aurelia Kurach
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MINÊ£O 10 LAT
Minê³o 10 lat od pamiêtnych dni majowych 2006
roku, kiedy to w spo³ecznoœci szkolnej Szko³y
Podstawowej w Lelicach zrodzi³a siê potrzeba
znalezienia szczególnego miejsca dla Wielkiego
Polaka – Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego.
Wtedy to z inicjatywy Wójta Gminy Gozdowo Pana
Dariusza Kalkowskiego, Przewodnicz¹cego Rady Gminy
Pana Grzegorza Ratkowskiego, przy wsparciu Rodziców i
ca³ej spo³ecznoœci szkolnej, zrodzi³ siê pomys³ nadania naszej
szkole imienia Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. Od tej
chwili nie jesteœmy bezimienni – jesteœmy Szko³¹ Prymasa

We wtorek 31 maja 2016 roku pod has³em: UCZMY SIÊ
KOCHAÆ BOGA, OJCZYZNÊ I LUDZI, obchodziliœmy
kolejn¹ rocznicê nadania szkole imienia. W uroczystoœci
wziêli udzia³ dostojni goœcie: Pan Pose³ Na Sejm RP
Waldemar Olejniczak, Pan Wójt Gminy Gozdowo Dariusz
Kalkowski, Pan Przewodnicz¹cy Rady Gminy Grzegorz
Ratkowski, ksi¹dz kanonik Franciszek Kuæ, Sekretarz Urzêdu
Gminy Pan Jacek Piekarski, Skarbnik Pani Bogumi³a
Bogdañska, Kierownik Referatu Oœwiaty Pani Jolanta
Lewandowska, Kierownik GOPS Pani Urszula Matusiak,
Kierownik Gminnej Biblioteki Pani Honorata Wójcik,
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gozdowie Pan
Krzysztof JóŸwiak, Dyrektor Szko³y Podstawowej w
Gozdowie Pani Lidia Malinowska, Dyrektor Szko³y
Podstawowej w Ostrowach Pani Danuta Gawlik, Dyrektor
Publicznego Przedszkola w Gozdowie Pani Agnieszka
Olszewska, Kierownik Klubu Dzieciêcego Pani Aneta
Chmura, Radni Gminy: Pan Hieronim Tyburski, Tomasz
Koz³owski, So³tys Pan Stanis³aw Œmigielski, Komendant
Policji w Gozdowie Jaros³aw Cichocki, Komendant Hufca
Sierpc hm S³awomir Sza³kucki, Inspektor Oœwiaty Anna

Gr¹czewska, Anna Lemanowicz, sponsorzy, rodzice oraz
nauczyciele i uczniowie naszej szko³y.
Wszystkich zebranych powita³a Pani Dyrektor Jadwiga
Paradowska. W powitaniu pani dyrektor wypowiedzia³a
nastêpuj¹ce s³owa: Posiadanie imienia tak wspania³ej
postaci to nie tylko przywilej, ale wielka
odpowiedzialnoœæ, by z godnoœci¹ je nosiæ. Dlatego jestem
niezwykle dumna z faktu, ¿e wartoœci, jakie wyznawa³ nasz
patron spotka³y siê z tak wspania³ym przyjêciem m³odych
ludzi, którzy ¿yj¹c w zupe³nie innych czasach i realiach,
chc¹ kontynuowaæ dzie³o prymasa Wyszyñskiego swoim
zachowaniem i postêpowaniem.
Na koniec zwróci³a siê do uczniów i podzieli³a siê s³owami
wypowiedzianymi przez kardyna³a, które s¹ bardzo bliskie
mojemu sercu „Kto chce wejœæ na szczyt, musi zaczynaæ od
do³u, a potem iœæ krok za krokiem, nie przyspieszaj¹c go.
Z³y to taternik czy alpinista, który zaczyna wspinaczkê w
góry od zrywu i wielkiego wysi³ku. Dobry - idzie krok za
krokiem, powoli, spokojnie”. ¯yczê Wam spokoju, rozwagi i
cierpliwoœci w ¿yciu. Zdobywajcie swoje szczyty z gor¹cymi
sercami i ch³odnymi g³owami. Powoli, krok za krokiem.

W trakcie uroczystoœci Pani Dyrektor podziêkowa³a
wszystkim przyjacio³om szko³y oraz sponsorom za pomoc,
wsparcie, jakie okazuj¹ naszej szkole i wrêczy³a okazjonalne
pami¹tki – ma³e drzewka z sentencjami naszego patrona,
zaprojektowane przez Pani¹ Iwonê Bogdañsk¹. Czêœæ
artystyczn¹ przygotowa³a z uczniami Pani Anna Mañkowska i
Pan Krzysztof Wojtas. Dzieci przybli¿y³y zebranym postaæ
patrona, Jego zas³ugi dla Koœcio³a, Ojczyzny i Ludzi.
Nastrojowe, wymowne piosenki wzruszy³y wszystkich.
Piêkn¹ dekoracjê przygotowa³y: Pani Iwona Bogdañska oraz
Pani Wioletta Lewandowska. Drzewo z sentencjami naszego
patrona umieszczone na szkolnym korytarzu d³ugo jeszcze
bêdzie przypominaæ nam o ca³ej uroczystoœci. Patrz¹c na nie
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uczniowie ju¿ na pewno nie zapomn¹ o szacunku do
bliŸniego, w³aœciwym zachowaniu w szkole i poza ni¹. Po
czêœci artystycznej krótk¹ prezentacjê z wydarzeñ
dziesiêciolecia naszej szko³y przedstawi³a Pani Anna
Szynkowska. Goœcie obejrzeli te¿ wystawê prac plastycznych
ze szkolnego konkursu ” Kardyna³ Stefan Wyszyñski w oczach
dziecka” przygotowan¹ przez Pani¹ Renatê Skibiñsk¹, Pani¹
Bogumi³ê Mock¹, Pani¹ Alicjê £ukaszewsk¹ i Pani¹ Bo¿ennê
Bañkê. Na koniec goœcie mogli podziwiaæ ekspozycjê zdjêæ z
wycieczki pt. „Œladami patrona”, któr¹ zorganizowa³y Pani
Mariola Wasio³ek, Pani Joanna Kikolska oraz Pani Bogumi³a
Mocka.
Jadwiga Paradowska

III FESTYN RODZINNY
W GOZDOWIE
3 czerwca 2016 roku ju¿ po raz trzeci spo³ecznoœæ
Szko³y Podstawowej im. Marii Konopnickiej w
Gozdowie spotka³a siê na Festynie Rodzinnym,
którego celem, oprócz dobrej zabawy, by³a tak¿e
integracja dzieci, rodziców i nauczycieli oraz
mieszkañców gminy.

Jak zwykle niezawodna okaza³a siê Rada Rodziców, która
przygotowa³a mnóstwo atrakcji kulinarnych - kawiarenkê z
przepysznymi ciastami, zapiekanki, grilla, watê cukrow¹,
lody, gofry. W przerwach miêdzy jedzeniem dzieci mog³y
poszaleæ w specjalnie dla nich przygotowanych punktach
aktywnoœci fizycznej – œciance wspinaczkowej, zje¿d¿alni czy
trampolinie. Zorganizowano rodzinne zawody sportowe, w
których brali udzia³ rodzice razem ze swoimi dzieæmi oraz
pokazy stra¿ackie OSP Gozdowo, które sprawi³y
uczestnikom mnóstwo radoœci. Pogoda tak¿e dopisa³a, tak
wiêc wszyscy w ciep³ej i przyjaznej atmosferze mi³o spêdzili
czas.
Ale zanim zasiedliœmy do wspólnego biesiadowania mia³o
miejsce wydarzenie, do którego przygotowywaliœmy siê ju¿
od wielu tygodni. Staraliœmy siê utrzymywaæ to w tajemnicy,
aby zaskoczenie by³o tym wiêksze, tak wiêc obsada
tegorocznego przedstawienia dla niektórych do koñca
pozostawa³a niespodziank¹. Pani dyrektor Lidia
Malinowska, witaj¹c przyby³ych goœci, wœród których by³
Wójt gminy Gozdowo p. Dariusz Kalkowski, Kierownik
Referatu Oœwiaty p. Jolanta Lewandowska, Kierownik GBP
p. Honorata Wójcik i Kapelmistrz MOD OSP w Gozdowie p.
Edward Wielgócki zapowiedzia³a, ¿e przedstawienie jest
wyrazem wielkiej mi³oœci do dzieci i chêci sprawienia im
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radoœci. Bo zaiste wielkiej trzeba mi³oœci i odwagi, aby
przemóc tremê i poœwiêciæ swój wolny czas dla innych. Dla
niektórych by³ to debiut na deskach gozdowskiego amfiteatru,
niektórzy ju¿ po raz drugi prezentowali swój aktorski kunszt,
ale dla wszystkich by³o to niezapomniane prze¿ycie.
S³uchaj¹c za kulisami reakcji widowni ju¿ w trakcie
przedstawienia czuliœmy, ¿e tegoroczna inscenizacja siê
podoba, a opinie po przedstawieniu tylko to potwierdzi³y.
Serca widzów niezaprzeczalnie skrad³y dwie œpiewaj¹ce
artystki – ma³a Œnie¿ka grana przez Dominikê Gronczewsk¹
oraz p. Alicja £ukaszewska, która na chwilê swoim œpiewem
przenios³a nas w inny, bajkowy œwiat. Tak¿e krasnoludki,
które nieoczekiwanie pojawi³y siê wœród widzów wywo³a³y
uœmiechy na twarzach a niekiedy nawet ³zy – uparcie
wierzymy, ¿e by³y to ³zy wzruszenia. Pojawienie siê ich na
scenie za ka¿dym razem dawa³o publicznoœci gwarancjê
dobrej zabawy. Dzielnie dotrzymywa³a im pola du¿a Œnie¿ka,
która chwilami z trudem powstrzymywa³a œmiech, poniewa¿
krasnoludki czasami odbiega³y od pierwotnego tekstu. W
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postaæ królowej i gajowego wcielili siê rodzice, którzy
debiutowali w ubieg³ym roku, ale w tym przedstawieniu
pokazali, ¿e s¹ urodzonymi aktorami i poradz¹ sobie
wyœmienicie z ka¿d¹ rol¹. Zreszt¹ ka¿da z osób, która
uczestniczy³a w tym przedsiêwziêciu ma swój udzia³ w
sukcesie i mo¿e byæ z siebie dumna. Niezwykle trafnie
podsumowa³a nasze przedstawienie dyrektor szko³y mówi¹c,
¿e dla takich chwil warto ¿yæ. Cieszymy siê, ¿e nie
zawiedliœmy tych, którzy w nas wierzyli i dziêkujemy
wszystkim, którzy nas wspierali, g³ównie p. Lidii
Malinowskiej - dyrektor szko³y, która by³a inicjatorem i
dobrym duchem ca³ego przedsiêwziêcia. Serdeczne
podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e p. Dariuszowi Kalkowskiemu
- Wójtowi Gminy za wsparcie finansowe i Stra¿y OSP w
Gozdowie za urozmaicenie naszego festynu pokazami oraz
wszystkim rodzicom, którzy kolejny raz przyczynili siê do
zorganizowania imprezy.
Rozeœmiane buzie dzieci i du¿a iloœæ goœci przyby³ych na
festyn s¹ dowodem na to, ¿e takie przedsiêwziêcia s¹

potrzebne i ciesz¹ siê zainteresowaniem. Liczymy na Pañstwa
pomoc w przysz³ym roku.
Iwona Giera

FINA£ VIII EDYCJI GMINNEGO
KONKURSU MATEMATYCZNOPRZYRODNICZEGO
POD HAS£EM „MOJA OJCZYZNA”
„By poznaæ to, czego nie znasz, musisz iœæ drog¹ niewiedzy.
Aby posi¹œæ to, czego nie posiadasz, musisz iœæ drog¹ wyrzeczeñ.
Aby byæ tym, kim jeszcze siê nie sta³eœ, musisz iœæ drog¹,
na której ciê nie ma.

/ T. S. Eliot /
Dnia 10 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Gozdowie ju¿ po raz ósmy odby³ siê fina³
Gminnego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego dla klas
IV-VI. Konkurs zorganizowany by³ przez nauczycieli przyrody
i matematyki: Annê Jemio³ê i Barbarê Gapiñsk¹. Honorowy
patronat nad tym przedsiêwziêciem obj¹³ Wójt Gminy
Gozdowo – Pan Dariusz Kalkowski, który by³ fundatorem
nagród dla wszystkich uczestników. Uczestników i
nauczycieli - opiekunów przywita³a Pani Dyrektor Lidia
Malinowska, która ¿yczy³a powodzenia konkursowiczom.
W tegorocznym finale, który odby³ siê pod has³em „Moja
Ojczyzna”, wziêli udzia³ uczniowie reprezentuj¹cy szko³y
podstawowe z naszej gminy. Eliminacji wstêpnych dokona³y
szko³y macierzyste – typuj¹c do rozgrywek fina³owych 13
najlepszych uczniów.

Po godzinnym rozwi¹zywaniu arkusza, komisja
konkursowa z³o¿ona z opiekunów szkolnych dru¿yn
przyst¹pi³a do sprawdzania prac, w wyniku czego ustalono
miejsca poszczególnych uczestników:
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce

- Alicja Ludwicka (Gozdowo)
- Magdalena Marzec (Gozdowo)
- Tomasz Kopka (Gozdowo)
- Dominika Zdziarska (Gozdowo)
- Anna Kaczorowska (Gozdowo)

Po przerwie nast¹pi³o og³oszenie wyników. Zwyciêzcy
konkursu otrzymali dyplomy i wspania³e nagrody rzeczowe,
natomiast wszyscy uczestnicy konkursu pami¹tkowe dyplomy
i nagrody-niespodzianki. Za trud przygotowania uczniów
równie¿ nauczyciele uhonorowani zostali pami¹tkowymi
podziêkowaniami.
Gratulujemy zwyciêzcom, a wszystkim uczestnikom
dziêkujemy za udzia³ i ¿yczymy sukcesów w dalszej karierze
uczniowskiej.
Organizatorzy konkursu wyra¿aj¹ podziêkowanie
Wójtowi Gminy Gozdowo Panu Dariuszowi Kalkowskiemu za
objêcie konkursu honorowym patronatem oraz ufundowanie
nagród.
Anna Jemio³a, Barbara Gapiñska
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PROMOCJA I ROZWIJANIE
ZAINTERESOWAÑ CZYTELNICZYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W GOZDOWIE TRWA NADAL
„Wielkim kunsztem wykazuje siê nauczyciel,
który potrafi sprawiæ,
¿e twórcze wyra¿anie siebie
i nabywanie wiedzy staje siê Ÿród³em radoœci”
A. Einstein
Jednym z g³ównych celów biblioteki szkolnej jest
inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowañ
czytelniczych i rozwijanie kompetencji czytelniczych. W
drugim pó³roczu roku szkolnego 2015/2016 biblioteka, aby
sprostaæ tym celom, podejmowa³a szereg dzia³añ. W
bibliotece dzia³a „Ko³o przyjació³ biblioteki”. Nale¿¹ do
niego g³ównie uczniowie z klas szóstych. W grudniu ko³o
przyjació³ biblioteki zorganizowa³o wigiliê w bibliotece.
Przeprowadziliœmy akcjê „Ozdoby na choinkê”.
W³asnorêcznie wykonane prace przekazaliœmy do
miejscowego koœcio³a, gdzie stanowi³y ozdobê ¿³óbka
betlejemskiego. Ko³o przyjació³ w³¹cza siê czynnie we
wszystkie uroczystoœci biblioteczne.
Nauczyciel bibliotekarz prowadzi³ pedagogizacjê
rodziców wyg³aszaj¹c prelekcje na temat „Czytaj swojemu
dziecku 15 minut dziennie – codziennie”.

W celu kszta³towania postawy szacunku dla polskiego
dziedzictwa kulturowego oraz aktywnego odbioru dóbr
kultury – biblioteka bierze udzia³ w konkursach literackich i
plastycznych. W grudniu nast¹pi³a wspó³praca z Ksi¹¿nic¹
P³ock¹, która to zorganizowa³a Ogólnopolski Konkurs
Literacki „Inny obcy – nerd”. Nasze uczennice: Anna
Kaczorowska zajê³a III miejsce a Emilia D¹browska otrzyma³a
wyró¿nienie.
Nastêpnym pomys³em promocji „Ksi¹¿ek naszych
marzeñ” by³o zaproszenie goœci do naszej szko³y w celu akcji
„Czytamy dzieciom i z dzieæmi w szkole”. Do szko³y
przyby³o 13 zaproszonych goœci m.in. Sekretarz Gminy,
Skarbnik Gminy, Kierownik Biblioteki Publicznej, Kierownik
GOPS, Pedagog szkolny, Pielêgniarka, Panie Polonistki z
Gimnazjum. Goœcie czytali uczniom oraz zapoznali siê z ich
zainteresowaniami czytelniczymi.
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Uczniowie klas pierwszych corocznie pasowani s¹ na
czytelnika. Uroczystoœæ taka odby³a siê w marcu. Aktywiœci
biblioteczni z IVa wystawili i przygotowali baœñ H. CH.
Andersena „Brzydkie Kacz¹tko”. W uroczystoœci wziêli
udzia³ rodzice, oraz oœmioro zaproszonych bibliotekarzy z
terenu p³ockich szkó³. W bibliotece odby³o siê spotkanie
bibliotekarzy w ramach wspó³pracy „Miêdzy nami
bibliotekarzami”.

Z okazji „Œwiatowego Dnia Ksi¹¿ki i Praw
Autorskich”, uczniowie wykonali plakat oraz obdarowali
nauczycieli w³asnorêcznie wykonanymi ró¿ami. Odby³ siê
równie¿ kiermasz taniej ksi¹¿ki. Mi³y akcent Œwiêta Ksi¹¿ki to
szkolny konkurs dla klas I-VI „Ilustracje ulubionej baœni
H. CH. Andersena”.
W³¹czamy siê czynnie w konkursy literackie i znowu
osi¹gnêliœmy sukces. W Miêdzynarodowym Konkursie
Literackiej Twórczoœci Dzieci i M³odzie¿y im. Wandy
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Chotomskiej w S³upsku otrzymaliœmy dwa wyró¿nienia zdoby³y je uczennice z klasy V: Emilia D¹browska i Anna
Kaczorowska. W Jury konkursu by³a Wanda Chotomska.
Biblioteka wziê³a udzia³ w powiatowym konkursie
plastycznym zorganizowanym przez Szko³ê Podstawow¹ w
Szczutowie „Reymontowska wieœ w oczach dziecka”. I
znowu wielka radoœæ, ¿e nasze starania nie id¹ na darmo –
Kacper Saganowski i Tomasz Kopka otrzymali dwa pierwsze
miejsca.
Cyklicznie bibliotekê odwiedzaj¹ uczniowie z klas
zerowych. Zwiedzaj¹ bibliotekê od wewn¹trz. Dzieci pozna³y
„Proœby ksi¹¿ki” wys³ucha³y wybranej bajki.
I znowu apel do rodziców, tym razem klas pierwszych. Na
zebraniach z rodzicami nauczyciel bibliotekarz wrêczy³
rodzicom listy promuj¹ce czytelnictwo. Aby zachêciæ
uczniów do czytania i ilustrowania swoich lektur odby³ siê
konkurs na „Naj³adniejszy dzienniczek lektur” dla klas II
i III.
Przyst¹piliœmy do konkursu og³oszonego przez Starostwo
Powiatowe w Sierpcu. Jest to konkurs literacko – plastyczny

DZIEÑ ZIEMI OBCHODZONY
PRZEZ UCZNIÓW
Podczas obchodów Dnia Ziemi uczniowie klas I-III Szko³y
Podstawowej w Ostrowach pod kierunkiem pañ
wychowawczyñ uczestniczyli w ró¿nego rodzaju zajêciach, w
których g³ównym celem by³o zwrócenie uwagi na rosn¹ce
zagro¿enia dla naturalnego œrodowiska cz³owieka. Dzieci

„Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem” –
pisarzem, publicyst¹ i podró¿nikiem”.
Bibliotekarz wspó³pracuje z wychowawcami klas. W
ramach tej wspó³pracy w klasach IIa, IIIa i IIIb jest
wprowadzona innowacja „Kto czyta, nie b³¹dzi”.
Codziennie na pocz¹tku lekcji nauczyciel i uczniowie czytaj¹
wybran¹ lekturê. Klasa IIIb bierze udzia³ w spo³ecznym
projekcie wydawnictwa Operon „Ja czytam”. Uczniowie
korzystaj¹ z biblioteki multimedialnej spotykaj¹c siê w klubach
dyskusyjnych – 15 minut dziennie.
Zwieñczeniem wszystkich dzia³añ szko³y i biblioteki jest
otrzymanie tytu³u „Mistrza Promocji Czytelnictwa dla
Szko³y Podstawowej im. Marii Konopnickiej w
Gozdowie” na konferencji ,,Zaczytani s¹ wœród nas”, która
odby³a siê w P³ocku w Centrum Edukacji. Tytu³ ten przyzna³a
nam Biblioteka Pedagogiczna oraz Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w P³ocku. Otrzymaliœmy go za niezwykle ciekawe
i efektywne przedsiêwziêcia promuj¹ce czytelnictwo wœród
dzieci i m³odzie¿y.

Nauczyciel – Bibliotekarz Danuta Smoliñska

wykonywa³y œcienne gazetki klasowe o tematyce
ekologicznej. Uzupe³nia³y swoj¹ wiedzê na temat segregacji
œmieci. Uœwiadamia³y sobie, jakie zagro¿enia p³yn¹ z ci¹gle
zwiêkszaj¹cych siê iloœci œmieci. Poznawa³y ró¿ne sposoby
rozwi¹zywania problemów z odpadami. Za³o¿one cele zosta³y
zrealizowane. Dzieci zosta³y uwra¿liwione na problemy
œrodowiska przyrodniczego oraz wdro¿one do aktywnej
postawy w dzia³aniu na rzecz ochrony przyrody. Wielkim
zainteresowaniem cieszy³y siê konkursy ekologiczne.
Jednym z nich by³ XIV Powiatowy Konkurs Ekologiczny,
który odby³ siê 22 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 w
Sierpcu pt. „W harmonii z przyrod¹". Celem tego
konkursu by³o kszta³towanie postaw ekologicznych m³odych
ludzi, a tak¿e rozbudzanie troski o przysz³oœæ Ziemi. By³ to
turniej dru¿ynowy. Nasz¹ szko³ê pod opiek¹ p. Józefy
Go³êbiewskiej reprezentowali uczniowie klasy III: Krystian
Krawczyñski, Oliwia Lemañska i Gabriela Lewandowska.
Zespó³ wykaza³ siê du¿¹ wiedz¹ ekologiczno - przyrodnicz¹ i
zaj¹³ zaszczytne I miejsce.
26 kwietnia Szko³a Podstawowa w Ostrowach goœci³a w
swoich murach uczniów klas I-III i ich wychowawczynie ze
Szkó³ Podstawowych z Gozdowa i Lelic. W tym dniu bowiem
zosta³ przeprowadzony II Gminny Konkurs Ekologiczny
pt. „Przyjaciele Ziemi" pod patronatem Wójta Gminy
Gozdowo, Pana Dariusza Kalkowskiego. Do rywalizacji w
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konkursie przyst¹pi³o 18 uczniów. Uczniowie klas I musieli
wykonaæ pracê plastyczn¹ na w/w temat, natomiast
uczniowie klas II i III rozwi¹zywali test, który nie by³ ³atwy i
trzeba by³o wykazaæ siê ogromn¹ wiedz¹ z zakresu ochrony
przyrody, ekologii, a tak¿e z zakresu zdrowego od¿ywiania.
Oto laureaci:
Klasa I – I m. Zofia Kaczorowska SP Gozdowo, II m. Sara
Gurgon SP Ostrowy, III m. Maja Lorenc SP Lelice.
Klasa II – I m. Dominik Rakowski SP Gozdowo, II m.
Stanis³aw Klemarczyk SP Lelice, III m. Zuzanna Mariañska
SP Ostrowy.

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu nagrody
wrêcza³a w imieniu Pana Wójta - Kierownik Referatu Oœwiaty
Pani Jolanta Lewandowska wraz z Dyrektor szko³y Pani¹
Danut¹ Gawlik.
Fundatorami nagród by³y Urz¹d Gminy Gozdowo i Starostwo
Powiatowe w Sierpcu. Koordynatorem konkursu by³a p.
Józefa Go³êbiewska.
Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, widz¹c efekty swoich
dzia³añ, pragn¹ je kontynuowaæ i poszerzaæ. Mamy nadziejê,
¿e Œwiêto Ziemi bêdzie trwaæ ka¿dego dnia.
Józefa Go³êbiewska

Klasa III - I m. Gabriela Lewandowska SP Ostrowy, II m.
Krystian Krawczyñski SP Ostrowy, III m. Natalia Szemborska
SP Lelice.

PROJEKT POSTCROSSING
W SZKOLE W OSTROWACH
Od lutego 2016 roku Szko³a Podstawowa w
Ostrowach przyst¹pi³a do miêdzynarodowego projektu pod
nazw¹ POSTCROSSING.

adresata z najró¿niejszych zak¹tków œwiata. Tak wiêc
wysy³amy kartkê, a kiedy dotrze ona do adresata, ktoœ inny
losuje nasz adres. Wtedy pozostaje nam ju¿ tylko
wyczekiwanie na listonosza, z kartk¹-niespodziank¹.
Dlaczego niespodziank¹? Poniewa¿ niemal do samego koñca
nie wiemy, kto jest jej nadawc¹. To jedna z najwiêkszych zalet
Postcrossingu, gwarantuj¹ca niezapomniany dreszczyk
emocji.
Jakie s¹ zalety Postcrossingu?
Niezwyk³a wiêŸ, jaka mo¿e nas po³¹czyæ z ludŸmi z
zupe³nie innych kultur powoduje, ¿e to, co niegdyœ nieznane,
staje siê nam bli¿sze. Dziêki Postcrossingowi mamy
mo¿liwoœæ poszerzenia wiedzy z zakresu geografii, kultury czy
historii, ale przede wszystkim jest to œwietna lekcja jêzyka
angielskiego!

Co to takiego Postcrossing?
Jest to projekt, który umo¿liwia jego zarejestrowanym
cz³onkom wysy³anie i otrzymywanie pocztówek z ca³ego
œwiata. Strona internetowa redagowana jest w jêzyku
angielskim tak wiêc z regu³y pocztówki równie¿ wypisywane
s¹ po angielsku. W tym roku uczniowie klas IV-VI pod opiek¹
pani Katarzyny Bielickiej postanowili wzi¹æ udzia³ w tym
miêdzynarodowym projekcie.
Na czym polega Postcrossing?
To, do kogo my bêdziemy pisaæ i kto bêdzie pisaæ do nas,
jest wynikiem losowania. Serwis sam wybiera dla nas

Do tej pory uda³o nam siê napisaæ 15 pocztówek w jêzyku
angielskim do wielu krajów takich jak: Stany Zjednoczone
Ameryki, Rosja, Ukraina, Bia³oruœ, Niemcy, Holandia,
Finlandia, Brazylia czy W³ochy. Najbardziej emocjonuj¹cym
momentem by³o dla nas napisanie listu do Królowej
El¿biety II z okazji jej 90 rodzin. Z niecierpliwoœci¹ czekamy
na odpowiedŸ z Pa³acu Buckingham.
Udzia³ w tym projekcie zwiêksza nasz¹ motywacjê do
nauki oraz kszta³tuje postawy tolerancji i szacunku dla innych
kultur i narodów.
Katarzyna Bielicka

JESTEŒMY NAJLEPSI W POWIECIE
Z WIEDZY O KRAJACH
ANGLOSASKICH
W Szkole Podstawowej w Borkowie Koœcielnym odby³ siê
Powiatowy Konkurs Jêzyka Angielskiego z Wiedzy o Krajach
Angielskiego Obszaru Jêzykowego „Wonderful United
Kingdom”. Konkurs przeznaczony by³ dla uczniów klas IV-VI
z powiatu sierpeckiego.
Uczniowie w pierwszym etapie konkursu musieli
przygotowaæ prezentacje multimedialne o Wielkiej Brytanii.
W tym etapie wziê³o udzia³ 21 prac.
Natomiast 6 maja autorzy najlepszych prezentacji pisali test
sprawdzaj¹cy ich wiedzê dotycz¹c¹ Zjednoczonego
Królestwa.
Zadania na teœcie by³y ró¿norodne. Uczniowie musieli
m.in. znaæ po³o¿enie krajów wchodz¹cych w sk³ad
Zjednoczonego Królestwa, wiedzieæ, jakich maj¹ patronów,
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jak równie¿ rozpoznaæ na zdjêciach s³awne osoby i miejsca.
Test pisa³o 14 uczniów z 7 szkó³ podstawowych z naszego
powiatu, przybyli wraz ze swoimi opiekunami z Osieka,
Szczutowa, Gr¹bca, Goleszyna, Zawidza Koœcielnego,
Ostrów oraz Borkowa Koœcielnego.
Nasz¹ szko³ê reprezentowa³o 3 uczniów: Dawid Szychu³da –
klasa IV, Agata Wójtewicz – klasa V, Kinga Fabisiak – klasa VI

Po zliczeniu wszystkich punktów z prezentacji multimedialnej
oraz z rozwi¹zanego testu wiedzy najwy¿sze wyniki osi¹gnêli:
I miejsce Dawid Szychu³da
II miejsce Agata Wójtewicz
Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów w
edukacji jêzykowej.
Katarzyna Bielicka

POEZJA TO MÓWI¥CE
MALARSTWO…

zwyciêzców, w gronie którym znaleŸli siê:
1. Natalia Kuciñska z Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Susku
1. (ex aequo)Zuzanna Olendrzyñska z ZSS Gimnazjum w
Roœciszewie
3. Tatiana Waœko z Gimnazjum Publicznego im. Biskupa
Leona Wetmañskiego w Sierpcu
Jury przyzna³o tak¿e dwa wyró¿nienia. Wyró¿niono
wystêpy:
1. Weroniki Strzeleckiej z Gimnazjum Miejskiego im.
Miko³aja Kopernika w Sierpcu
2. Pauliny Smoliñskiej z Publicznego Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Gozdowie

Dnia 27 kwietnia 2016r. w Publicznym Gimnazjum im.
Jana Paw³a II w Gozdowie ju¿ po raz 13 odby³ siê konkurs
recytatorski, który honorowym patronatem obj¹³ Wójt
Gminy Gozdowo Pan Dariusz Kalkowski. Myœl¹ przewodni¹
konkursu by³a twórczoœæ Ojca Œwiêtego – Jana Paw³a II.
Obecnoœæ wielu uczestników pozytywnie zaskoczy³a
organizatorów. Uœwiadomi³a tak¿e zgromadzonym, ¿e
poezja Papie¿a – Polaka nigdy nie przeminie…, ¿e to
duchowy dar, który cieszy siê uznaniem w gronie m³odego
pokolenia. Pokolenia, które znajduje czas na to, aby
przystan¹æ i zamyœliæ siê nad s³owami g³êbokimi w swoim
przekazie… S³owami aktualnymi… Bez wzglêdu na epokê…
i czas…

Konkursowe zmagania poprzedzi³o wyst¹pienie Pana
Krzysztofa JóŸwiaka – dyrektora gimnazjum i gospodarza
œrodowego spotkania. Ciep³ym s³owem i serdecznoœci¹
zachêci³ zgromadzonych do wystêpów.
Do konkursu przyst¹pili uczniowie, którzy przyjechali wraz
z opiekunami z nastêpuj¹cych szkó³:
4
Gimnazjum Miejskie im. Miko³aja Kopernika w Sierpcu
4
Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona
Wetmañskiego w Sierpcu
4
Gimnazjum Publiczne im. gen. Edwarda ¯ó³towskiego w
Mochowie
4
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Susku
4
ZSS Gimnazjum w Roœciszewie
4
Gimnazjum w Borkowie Koœcielnym
4
Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie
Uczestnicy wykazali siê dojrza³¹ poetyck¹ interpretacj¹
tekstów Jana Paw³a II. Poziom okaza³ siê bardzo wysoki. Nic
zatem dziwnego w tym, ¿e komisja mia³a dylemat przy ocenie
interpretacji tekstów. Na szczêœcie uda³o siê wy³oniæ
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¯aden jednak z uczestników nie czu³ siê przegranym.
Organizatorzy zadbali o to, aby ka¿dy z wystêpuj¹cych opuœci³
konkurs z drobnym upominkiem i uœmiechem na twarzy.
Poezja Jana Paw³a II posiada w sobie coœ wyj¹tkowego…
Jest to dar – ³¹czenia pokoleñ… Tê ³¹cznoœæ da³o siê wyczuæ
w trakcie tegorocznego spotkania. A dziêki tej
niepowtarzalnej atmosferze zapadnie ono na d³ugo w pamiêci
przyby³ych.
S³owa uznania dla poetyckiej inicjatywy oraz wyrazy
podziwu dla nauczycieli przygotowuj¹cych m³odzie¿ do
konkursu wyrazi³ obecny na spotkaniu Wójt Gminy Gozdowo
Pan Dariusz Kalkowski. Podkreœli³ on zaanga¿owanie
zgromadzonych w ocalanie poezji Jana Paw³a II, która jest
bezcennym darem naszego narodu.
Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e za rok… W tej samej sali…
znów us³yszymy s³owa: „Szuka³em was a teraz wy przyszliœcie
do mnie”…
Organizatorami konkursu by³y polonistki Publicznego
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie:
p. Aurelia Kurach
p. Anna D¹browska
p. Katarzyna Chlebowska
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WIZYTA W STOLICY PE£NA
NIESPODZIANEK! TYTU£
ZOBOWI¥ZUJE...
18 maja 2016 roku w auli Wy¿szej Szko³y Menad¿erskiej
w Warszawie odby³o siê podsumowanie kuratoryjnych
konkursów przedmiotowych dla szkó³ podstawowych i
gimnazjów województwa mazowieckiego. Nie zabrak³o na
nim przedstawicieli naszego gimnazjum. W gronie
wyró¿nionych znalaz³y siê uczennice :
El¿bieta Kaczorowska z klasy III b
Aleksandra Lewandowska z klasy III c .

El¿bieta Kaczorowska zdoby³a tytu³ laureata z wiedzy o
spo³eczeñstwie a Aleksandra Lewandowska z jêzyka
polskiego. Ogromnym zaskoczeniem okaza³o siê
wyró¿nienie dla Aleksandry Lewandowskiej, która znalaz³a
siê w gronie laureatów z jêzyka polskiego, którzy uzyskali
najwy¿szy wynik w 3. etapie konkursu. Wyró¿nionym
dodatkowo przyznano tytu³ superlaureata.
Warto nadmieniæ, ¿e laureatom kuratoryjnych konkursów
przys³uguj¹ szczególne uprawnienia. S¹ oni zwolnieni z
egzaminu gimnazjalnego, uzyskuj¹c z danej czêœci
egzaminacyjnej maksymaln¹ liczbê punktów. Co wiêcej,
maj¹ oni otwart¹ drogê do wybranej przez siebie szko³y i
otrzymuj¹ na œwiadectwie ocenê celuj¹c¹ z danego –
konkursowego przedmiotu. Trud i wysi³ek kilkumiesiêcznej
pracy odchodzi w zapomnienie wówczas, gdy widzi siê jego
sens... Wówczas, gdy trzyma siê w d³oni tak wyj¹tkowe
wyró¿nienie, jakim jest dyplom laureata... Dyplom opatrzony
sentencj¹ Elizy Orzeszkowej: „Ku celom po¿¹danym wiod¹
drogi trudne”...
Dla kogoœ mo¿e to byæ tylko zwyk³a kartka... Zwyk³y
cytat... Dla nagrodzonych jednak ma on wyj¹tkowe
znaczenie... Stanowi zwiêczenie d³ugiej – naukowej
wêdrówki. Jak same jednak uczennice podkreœlaj¹ - warto
by³o j¹ rozpocz¹æ... Mimo wielu wyrzeczeñ...
Laureatom dyplmony wrêczy³y Aurelia Micha³owska Mazowiecki Kurator Oœwiaty oraz Dorota Skrzypek Mazowiecki Wicekurator Oœwiaty. Wœród obecnych na
uroczystoœci znaleŸli siê równie¿: Jaros³aw Zaroñ - Dyrektor
Mazowieckiego Samorz¹dowego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli, Krystyna Mucha - Dyrektor Wydzia³u
Kszta³cenia Ogólnego Kuratorium Oœwiaty w Warszawie
oraz Wojciech Starzyñski - Prezes Zarz¹du Fundacji „Rodzice
Szkole” oraz cz³onek Narodowej Rady Rozwoju, który
bardzo emocjonalnie wyrazi³ swój podziw dla m³odych
naukowców. Podkreœli³ ogrom wysi³ku, który trzeba w³o¿yæ w
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to, aby przejœæ przez ka¿dy etap konkursu. Zapewni³ tak¿e, ¿e
swoimi refleksjami i wra¿eniami z uroczystoœci podzieli siê z
Prezydentem Rzeczypospolitej Andrzejem Dud¹, któremu
sprawy edukacji s¹ szczególnie bliskie.
W tak wa¿nym dniu na sali nie zabrak³o dyrektora
Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie – p.
Krzysztofa JóŸwiaka, który z dum¹ i uznaniem œledzi³ przebieg
uroczystoœci. Laureatkom i ich opiekunkom z³o¿y³ gratulacje i
podziêkowania za naukowe sukcesy, które przyczyniaj¹ siê do
rozs³awiania imienia naszej szko³y.
„Z³oto dla zuchwa³ych”...
Z wyj¹tkowo ciep³ym przyjêciem spotka³o siê wyst¹pienie
Aleksandra Pawlickiego nauczyciela w Szkole Edukacji
Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykañskiej
Fundacji Wolnoœci. Wyg³oszone wyk³ady „Z³oto dla
zuchwa³ych” i „O najwiêkszej odwadze” przychylnie przyjête
przez modych entuzjastów humanistyki okaza³y siê idealn¹
puent¹ po wielomiesiêcznych, konkursowych zmaganiach.
Wla³y w serca zgromadzonych ogrom pozytywnych emocji.
Widz¹c zaœ uœmiechniête twarze m³odych s³uchaczy, œmia³o
mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e sta³y siê bodŸcem do
podjêcia nowych – naukowych przedsiêwziêæ. Tym bardziej,
¿e sam wyk³adowca zachêca³ do podejmowania tego
„naukowego ryzyka”. Owszem, wymaga to odwagi.
Szczególnie w dzisiejszych czasach, w których nauka –
uczenie i nauczanie trac¹ na wartoœci a wiedza zostaje
przyæmiona przez technologiczne b³yskotki, szybsze i bardziej
mobilne urz¹dzenia. Na szczêœcie zawsze znajd¹ siê jej
obroñcy, którzy œwietnie sobie radz¹ z godzeniem nauki z t¹ enowoczesnoœci¹. Obroñcy, dla których nauka zawsze
pozostanie cenn¹ wartoœci¹. I ci to w³aœnie, nigdy nie powinni
przestaæ zadawaæ pytañ... Dopóty dopóki pytaj¹ - wiedza nie
„zastygnie” i bêdzie przekazywana kolejnemu pokoleniu.
Tylko podjêcie tak zuchwa³ego przedsiêwziêcia pozwala
nauce trwaæ... Zmieniaæ otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ...
Dlatego „nie warto baæ siê byæ m¹drym!” M¹droœæ... i
ciekawoœæ bowiem otwieraj¹ przed poszukiwaczami
niedostêpne i jeszcze nieodkryte drogi... Nawet jeœli tymi
poszukiwaczami s¹ gimnazjaliœci...
W drodze do sukcesu nie jesteœ sam...
Uroczystoœæ zakoñczy³o wyst¹pienie Kurator Oœwiaty p.
Aurelii Micha³owskiej. S³owa podziêkowania i gratulacje
skierowa³a nie tylko w stronê uczniów, ale tak¿e nauczycieli,
podkreœlaj¹c ich zaanga¿owanie w d¹¿eniu do wyznaczonego
celu. Pani kurator wyrazi³a zadowolenie z podjêtego przez
uczniów naukowego wyzwania i jak sama zaznaczy³a:
„Cieszy mnie, ¿e potrafiliœcie umiejêtnie wykorzystaæ
drogowskazy, które na Waszej drodze stawiali nauczyciele,
czego dowodem s¹ dziœ Wasze osi¹gniêcia.” Takimi w³aœnie
drogowskazami okaza³y siê nauczycielki naszego gimnazjum:
p. Maria Kaczorowska oraz p. Katarzyna Chlebowska.
Opiekunki otrzyma³y z r¹k Pani Kurator listy gratulacyjne, w
których podziêkowano im za aktywn¹ i pe³n¹ zaanga¿owania
pracê z m³odzie¿¹. Podkreœlono pasjê, dziêki której ich praca
to niegasn¹cy proces odkrywania tajemnicy m³odego
cz³owieka. Tego dnia nie zapomniano o rodzicach
wyró¿nionych uczniów, którym tak¿e przekazano
podziêkowania za wspieranie pociech w przygotowaniach do
kolejnych etapów konkursu. Ich ¿yczliwoœæ i rodzicielska
troska okaza³y siê niezast¹pion¹ pomoc¹, niezwykle
motywuj¹c¹ do nauki.
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Czas podsumowañ sprzyja refleksji...
Sukces … To bardzo szerokie pojêcie... Skrywa w sobie
pasjê do nauki, czas poœwiêcony na jej poszerzanie... oraz
godziny przeznaczone na szlifowanie nabytych
umiejêtnoœci... To tak¿e wspó³praca miêdzy uczniem a
nauczycielem oparta na naukowym zaufaniu. Warto jednak
zwróciæ uwagê na pewn¹ - wyj¹tkow¹ zale¿noœæ, która
powstaje w trakcie pracy nad danym konkursem. Zale¿noœæ
ta ³¹czy nauczyciela z uczniem oraz ucznia z rodzicem. Ten
pewien rodzaj wspó³pracy towarzyszy przygotowaniom do
konkursowych zmagañ i sprzyja osi¹ganiu wyznaczonych
celów. Nauczyciel wskazuje, nie narzuca gotowych
rozwi¹zañ, s³ucha, podpowiada, nawet upomina i
konstruktywnie formu³uje naukowe ostrze¿enia znamion
krytyki nabieraj¹cych. Czyni tak w³aœnie jednak, aby uczciwie
wiedzê przekazywaæ, aby wykszta³ciæ naukow¹ niezale¿noœæ
podopiecznego. Za tym g³osem w³aœnie pod¹¿a uczeñ, który
zawierzy³ swojemu nauczycielowi. I choæ w trakcie pracy
pojawiaj¹ siê chwile zw¹tpienia, rezygnacji, to znajdzie on w
sobie si³ê, aby i to przezwyciê¿yæ. Bo tu¿ obok... Znajduj¹ siê

rodzice, przyjaciele, kole¿anki i koledzy, którzy stanowi¹
wsparcie i dla ucznia, i dla nauczyciela. Ciep³ym s³owem s¹ w
stanie inspirowaæ do jeszcze bardziej wytê¿onej pracy. A
niespodziewane gesty ¿yczliwoœci potrafi¹ dodaæ energii do
zmagañ z wci¹¿ to nowymi - naukowymi zagadnieniami.
Œwiadomoœæ wsparcia okazuje siê niezwykle buduj¹ca. To taki
rodzaj wiary w drugiego cz³owieka. To zaufanie w nim
pok³adane... Zaufanie, które zobowi¹zuje...
„W³adzê ma ten, kto dzia³a”...
Aby coœ zacz¹æ... Trzeba w to najpierw uwierzyæ... Wiara
… stanowi fundamenty, które z biegiem czasu staj¹ siê jeszcze
bardziej silne... Jeszcze bardziej stabilne... Byæ mo¿e w tym
tkwi klucz do naukowego sukcesu naszych Laureatek...
Najwa¿niejsze jest to, aby dostrzec Talent... Umiejêtnie Nim
kierowaæ i rozwijaæ... Choæ to bardzo odpowiedzialne
zadanie – to nam nauczycielom nigdy nie wolno przestaæ
szukaæ...
Katarzyna Chlebowska

OTWARCIE ŒCIANKI
WSPINACZKOWEJ W GIMNAZJUM
W GOZDOWIE
2 czerwca 2016r. odby³o siê oficjalne otwarcie œcianki
wspinaczkowej w Publicznym Gimnazjum im. Jana Paw³a II
w Gozdowie.

Gimnazjum- przedstawiciel M³odzie¿owej Rady Gminy
Gozdowo Albert So³dañski (jeden z pomys³odawców
stworzenia œcianki).
Po uroczystych przemowach p. Wójta Dariusza
Kalkowskiego oraz p. Dyrektora Krzysztofa JóŸwiaka, odby³
siê pokaz wspinaczki przeszkolonych instruktorów p. Piotra
Lemanowicza oraz p. Krzysztofa Zdziarskiego.
Symbolicznego zdjêcia wstêgi oraz wkrêcenia uchwytu
dokonali: Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski,
Kierownik Referatu Oœwiaty Jolanta Lewandowska,
Dyrektor Gimnazjum Krzysztof JóŸwiak, Dyrektor Szko³y
Podstawowej Lidia Malinowska oraz uczeñ naszego

Budowa œcianki wspinaczkowej mia³a na celu poprawê
atrakcyjnoœci obiektu poprzez zwiêkszenie mo¿liwoœci
wykorzystania istniej¹cej ju¿ hali gimnastycznej, a tym samym
zachêcenie m³odzie¿y do korzystania z nowoczesnych form
zajêæ sportowych.
Nad bezpieczeñstwem uczniów bêd¹ czuwaæ nauczyciele
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wychowania fizycznego, którzy nabyli uprawnienia
instruktorskie. Pod ich okiem m³odzie¿ bêdzie próbowaæ
swoich si³.
Wspinaczka to z³o¿ona i urozmaicona dyscyplina balansuj¹ca
na granicy sportu wyczynowego, zawodowego,
amatorskiego, rekreacji i turystyki kwalifikowanej, formy

spêdzania wolego czasu, w zale¿noœci od podejœcia
uprawiaj¹cej j¹ osoby. Jest dyscyplin¹, któr¹ mog¹ uprawiaæ
ju¿ ma³e dzieci. Wspinaczka uczy wytrzyma³oœci, si³y,
odpowiedzialnoœci, analitycznego myœlenia oraz pracy
zespo³owej.
Aneta Soja-Khadrouf

WOLONTARIUSZE Z ORGANIZACJI
AIESEC W NASZYM GIMNAZJUM

Nasz¹ szko³ê odwiedzili ostatnio znamienici goœcie Natalie, która dotar³a do Gozdowa po trzynastogodzinnym
locie z Hong Kongu, i Aadil - trafi³ do nas prosto z
zat³oczonego Bombaju. Dwudziestoletni wolontariusze przez
tydzieñ prowadzili zajêcia z uczniami, opowiadaj¹c im o sobie
i o swoich krajach. To niesamowite, jak bardzo wiele nas
ró¿ni i ³¹czy jednoczeœnie! Byliœmy pod wra¿eniem
kolorowych i pe³nych zapachów Indii, Chiny natomiast
urzek³y nas egzotyk¹ i specyficznym trybem ¿ycia tamtejszej
ludnoœci.
Popo³udnia te¿ by³y pe³ne atrakcji - wizyta w skansenie w
Sierpcu, wycieczka do P³ocka i do Studzieñca to tylko
niektóre z nich. To, co urzek³o naszych goœci w Gozdowie i
okolicy, to niepowtarzalny spokój, cisza i bliskoœæ natury.
Docenili równie¿ nasze jedzenie i byli zachwyceni polsk¹
goœcinnoœci¹, z której przecie¿ s³yniemy na œwiecie.
Wizyta wolontariuszy pokaza³a uczniom nie tylko ró¿nice i
podobieñstwa kulturowe, ale równie¿ uœwiadomi³a im, jak
wa¿na jest nauka jêzyków obcych. Ta wiedza oraz szczypta

odwagi i pewnoœci siebie mog¹ otworzyæ ka¿de drzwi do
sukcesu! Wizytê Natalie i Aadila na pewno zapamiêtamy na
bardzo d³ugo.

KLUB GIER PLANSZOWYCH
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM
W GOZDOWIE

Spotkanie Klubu Gier Planszowych odby³o siê w bardzo mi³ej
atmosferze, m³odzie¿ wraz z p. Dyrektorem Krzysztofem
JóŸwiakiem i opiekunem Klubu p. Joann¹ Wadowsk¹ bardzo
chêtnie poznawa³a gry, a emocji nie brakowa³o.

W lutym tego roku, w naszym Gimnazjum zosta³
powo³any do ¿ycia Klub Gier Planszowych.
Powo³anie klubu to nie tylko moda, trend, czy gra dla
przyjemnoœci w gronie znajomych. Klub to przede wszystkim
misja, element wychowawczy dzieci i m³odzie¿y. Tworzenie
takiego klubu ma sens, je¿eli dostrze¿e siê w nim coœ wiêcej,
poza samym graniem.
M³odzie¿ przy okazji mile spêdzonego czasu uczy siê strategii,
æwiczy logiczne myœlenie oraz pracuje nad swoj¹
cierpliwoœci¹.
W ofercie naszego klubu znajduj¹ siê nowoczesne gry
planszowe i karciane. Mamy gry strategiczne, ekonomiczne,
logiczne, licytacyjne i kooperacyjne (takie jak: Wsi¹œæ do
poci¹gu, Pandemic, Monopol, Eurobiznes, Agricolla,
Szachy).
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Marlena Jankowska

Aneta Soja- Khadrouf
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KONCERT PROFILAKTYCZNY
„WOLNOŒCI ODDAÆ NIE UMIEM”
Profilaktyka szkolna to dzia³ania maj¹ce na celu
zapobieganie niepo¿¹danym zjawiskom w rozwoju i
zachowaniu siê uczniów. Swoim dzia³aniem obejmuje
eliminowanie czynników zachowañ ryzykownych oraz
wzmacnianie dzia³añ chroni¹cych przed niepo¿¹danymi
zjawiskami. Ma szczególne znaczenie wœród m³odych ludzi, w
których rozwija siê ustalenie hierarchii wartoœci, kszta³tuj¹ siê
relacje z innymi ludŸmi, buduje siê poczucie pewnoœci siebie.
W ramach realizacji programu profilaktycznego w dniu
25.02.2016r. w gimnazjum odby³ siê koncert muzyczny pt.
„Wolnoœci oddaæ nie umiem” w wykonaniu muzyka Gabriela
Fleszara. Muzyk, oprócz prezentacji utworów, przedstawia³
œwiadectwa osób uzale¿nionych od narkotyków, nowych
substancji psychoaktywnych, alkoholu, nikotyny, wskazywa³
na spiralê powstawania na³ogu. Jak twierdzi³ „Narkotyki to
droga do nik¹d, stamt¹d siê nie wraca, wszystkie substancje

XVIII MAZOWIECKIE IGRZYSKA
M£ODZIE¯Y SZKOLNEJ

Sk³ad dru¿yny GIMNAZJUM GOZDOWO - Mateusz
Chmielewski, Dariusz Borowski, Tomasz Kurach, Jakub
Szemborski, Filip Gutowski, Kamil Szczepañski, Dawid
Mirecki, Damian Jankowski, Micha³ Ochociñski, Jakub
Puszcz, Bartosz Jankowski, Pawe³ Mañkowski, Pawe³
Wajszczak, opiekun Piotr Lemanowicz.

czyni¹ nieodwracalne zmiany fizyczne i psychiczne.”
Prowadz¹cy program zachêca³ m³odzie¿ do wyboru zdrowego
stylu ¿ycia, wzmacniania zdrowia, wyboru w³aœciwej drogi
¿yciowej. Istotna oka¿e siê analiza ankiet, które przeprowadzi
pedagog. Dziêki wsparciu Przewodnicz¹cego Gminnej
Komisji ds. Przeciwdzia³ania Alkoholu, m³odzie¿ gimnazjum
mog³a zwiêkszyæ swoj¹ œwiadomoœæ na temat zachowañ
ryzykownych.
Bogumi³a ¯órawska

W gozdowskiej hali sportowej rozegrano fina³ powiatowy w
pi³ce siatkowej ch³opców szkó³ gimnazjalnych. Do zawodów
przyst¹pi³o siedem szkó³. Podzielono je drog¹ losowania na
dwie grupy, w których grano systemem „ka¿dy z ka¿dym".
PóŸniej rozegrano pó³fina³y i mecze o poszczególne miejsca.
Bezkonkurencyjni okazali siê uczniowie Gimnazjum z
Gozdowa, którzy wygrali wszystkie swoje mecze po 2:0.
Podopieczni pana Piotra Lemanowicza zakwalifikowali siê do
zawodów rejonowych.
Gratulujemy!
Na zawody przybyli: Wójt Gminy Gozdowo pan Dariusz
Kalkowski oraz Dyrektor Gimnazjum w Gozdowie pan
Krzysztof JóŸwiak.
Klasyfikacja koñcowa:
1. GIMNAZJUM GOZDOWO
2. GIMNAZJUM SUSK
3. GIMNAZJUM MOCHOWO
4. GIMNAZJUM MIEJSKIE SIERPC
5. GIMNAZJUM SZCZUTOWO
6. GIMNAZJUM LEONIUM SIERPC
7. GIMNAZJUM ZAWIDZ
Piotr Lemanowicz

KLUB DZIECIÊCY „KUBUSIOWY
RAJ” W LELICACH
Dzieñ Babci i Dziadka
W dniu 4 marca 2016 roku w naszym Klubie odby³a siê
uroczystoœæ z okazji Œwiêta Babci i Dziadka. Babcia i Dziadek
to bardzo wa¿ne osoby w ¿yciu ka¿dego dziecka, dlatego w
tym szczególnym dniu dzieci równie¿ pamiêta³y o swoich
Babciach i Dziadkach i wspólnie ze swoimi paniami
przygotowa³y dla nich przedstawienie. Licznie przybyli goœcie
zasiedli przy przygotowanych dla nich sto³ach i z
niecierpliwoœci¹ czekali na rozpoczêcie wystêpu swoich
wnucz¹t. Na twarzach dzieci widaæ by³o ogromn¹ radoœæ oraz
skupienie. Dzieci zaprezentowa³y program artystyczny, a
nastêpnie wrêczy³y prezenty dla swoich ukochanych Babæ i
Dziadków. Wszyscy z dum¹ patrzyli na swoje wnuczêta, które
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w³o¿y³y wiele wysi³ku w to, aby jak najlepiej wyraziæ mi³oœæ i
szacunek. Goœciom towarzyszy³y radoœæ i uœmiech.
Nastêpnie dzieci wraz z Babciami oraz Dziadkami zostali
zaproszeni do wspólnego tañca oraz na przygotowany z tej
okazji s³odki poczêstunek.
Mamy nadziejê, ¿e ten dzieñ na d³ugo pozostanie w pamiêci
zarówno dzieci jak i dziadków! Wszystkim Babciom i
Dziadkom ¿yczymy wszystkiego najlepszego – nie tylko w
dniu ich œwiêta.
Przedstawienie „Kopciuszek”
9.03.2016 r. po raz kolejny odwiedzili nas aktorzy z teatru
ART RE z Krakowa przedstawiaj¹c adaptacjê sceniczn¹
jednej z najbardziej znanych i lubianych baœni dla dzieci.
Przeœladowana przez z³¹ macochê i jej zarozumia³e córki,
sierota, pogardliwie nazywana Kopciuszkiem, jest
wykorzystywana do najciê¿szych prac domowych.
Œliczna i dobra, musi zostaæ w domu, gdy siostry jad¹ na bal
do królewicza. Dobra wró¿ka jednak za spraw¹ czarów ubiera
j¹ w piêkny strój i wysy³a na bal, sk¹d przykazuje wróciæ przed
pó³noc¹.
Uwagê przyci¹gaj¹ przepiêkne stroje i bogata, rêcznie
malowana scenografia. Widzowie przekonuj¹ siê, ¿e przez
dobroæ, uczciwoœæ i pracowitoœæ mo¿na odmieniæ swój los

Przedstawienie „Kot w butach"
Znakomite przedstawienie przygotowane na podstawie bajki
Charles'a Perrault'a. Spektakl przeplatany muzyk¹ z
wyj¹tkow¹ scenografi¹ i kostiumami przenosi widza w
baœniow¹ atmosferê.
Przes³anie baœni to zwrócenie uwagi na znaczenie przyjaŸni,
szacunku i odpowiedzialnoœci. „Gdy Ÿle Ci, pamiêtaj, na
gorsze momenty oszczêdzaj ³zy”. Humorystycznie
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potraktowane s¹ perypetie tytu³owego bohatera, któremu
udaje siê wyjœæ ca³o z opresji dziêki sprytowi i chêci niesienia
pomocy innym.
Dzieñ Rodziny
20 maja 2016 r. w Klubie Dzieciêcym „Kubusiowy Raj” w
Lelicach ju¿ po raz trzeci odby³ siê Dzieñ Rodziny, na który
licznie przybyli rodzice i wspólnie œwiêtowaliœmy Dzieñ
Mamy, Dzieñ Taty i 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, Skarbnik Gminy
Gozdowo – Pani Bogumi³a Bogdañska, Dyrektor Szko³y
Podstawowej w Lelicach – Pani Jadwiga Paradowska,
Kierownik Klubu Dzieciêcego „Kubusiowy Raj” w Lelicach –
Pani Monika Spycha³a.

Tradycyjnie, g³ównym punktem wspólnego œwiêtowania by³
wystêp, w którym g³ówne role zagra³y dzieci. Dziewczynki
wykona³y równie¿ przepiêknie taniec do piosenki The Molly
Maguires. Po przedstawieniu by³ czas na wrêczanie
upominków dla zaproszonych goœci oraz rodziców.
Nastêpnie przysz³a kolej na wrêczenie prezentów dzieciom.
Malowa³o siê ogromne zadowolenie na twarzyczkach
Maluchów, gdy Pan Wójt wrêcza³ dziewczynkom torebki, a
ch³opcom majsterkowiczów.
Po czêœci artystycznej przyszed³ czas na wspólne grilowanie i
zabawê. Rodzice bardzo chêtnie uczestniczyli w
konkurencjach wspólnie z dzieæmi, a nastêpnie udali siê na
poczêstunek.
Dziêkujemy Firmie Wipasz, której przedstawicielem jest pan
Pawe³ Marchwiñski, która to ju¿ po raz trzeci jest sponsorem
grilla i upominków. Dziêkujemy równie¿ Firmie Bugaj za
przekazane upominki oraz Firmie Autokomis Vip Plock.

Str. 33

OŒWIATA
Kierownik Klubu Dzieciêcego serdecznie dziêkuje wszystkim
rodzicom, pracownikom oraz opiekunom za aktywn¹ pomoc
w przygotowaniu œwiêta.
Takie uroczystoœci w gronie rodzinnym pozwalaj¹ umacniaæ
rodzinne wiêzi, ucz¹ mi³oœci, szacunku, przywi¹zania, a
dzieciom pozwalaj¹ zaprezentowaæ zdobyte wczeœniej
umiejêtnoœci.
Dzieñ Mamy i Dzieñ Taty
Uroczystoœæ Dnia Mamy i Taty to szczególna okazja, której

towarzysz¹ niesamowite emocje, uœmiech, wzruszenie i duma
z pociech.
25.05.2016 r. po raz pierwszy wziêliœmy udzia³ w Gminnym
Dniu Mamy i Taty w Lelicach. Maluchy zaprezentowa³y swoje
umiejêtnoœci przed wspania³¹ publicznoœci¹. Na tê
okolicznoœæ przygotowa³y dla goœci czêœæ artystyczn¹:
œpiewa³y i zatañczy³y do piosenki The Molly Maguires.
Dziêkujemy za brawa i ciep³e przyjêcie.
Odwiedziny pani pielêgniarki
7 czerwca 2016 r. nasz Klub Dzieciêcy odwiedzi³a pani
pielêgniarka z Oœrodka Zdrowia w Lelicach p. Zofia Tarka.
Pani pielêgniarka przygotowa³a dla nas krótk¹ pogadankê na
temat potrzeby dbania o zdrowie i opowiedzia³a, na czym
polega jej praca. W czasie spotkania dzieci dowiedzia³y siê, w
jaki sposób mo¿na zapobiegaæ infekcjom, jak nale¿y o siebie
dbaæ, ubieraæ siê stosownie do pogody, w³aœciwie siê
od¿ywiaæ. Opowiedzia³a maluchom jaki wp³yw maj¹ leki na
zdrowie dzieci.
Serdecznie dziêkujemy pani Zofii za przybycie, mile spêdzony
czas, za podzielenie siê swoj¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami, a
przede wszystkim za cierpliwoœæ i dobre rady.
Kierownik Klubu Dzieciêcego p.o. Aneta Chmura

W ramach resortowego programu rozwoju
instytucji opieki nad dzieæmi w wieku do 3 lat
„Maluch – edycja 2016” gmina Gozdowo
otrzyma³a dofinansowanie na zadanie p.n.
„Utworzenie piêciu dodatkowych miejsc w Klubie
Dzieciêcym Kubusiowy Raj w Lelicach oraz
zapewnienie ich funkcjonowania”.
Od 1 lipca 2016 r. bêdzie utworzona dodatkowa
5-osobowa grupa dzieci w Klubie Dzieciêcym
„Kubusiowy Raj” w Lelicach. Karty zg³oszenia
dziecka dostêpne s¹ u Kierownika Klubu.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
W GOZDOWIE

Bezpieczeñstwo najwa¿niejsze
Jak to mi³o, kiedy nasze przedszkole odwiedzaj¹ goœcie. Kiedy
jeszcze obdaruj¹ nasze maluchy ciep³ym uœmiechem, a
dodatkowo prezentem, to ju¿ w ogóle jest super. Do naszych

Zima odp³ynê³a za siedem mórz!
W tym roku d³ugo przekonywaliœmy zimê, aby do nas nie
wraca³a. Zaczêliœmy przygotowania od naszych sal.
Wszystkie ba³wanki i œnie¿ynki schowaliœmy g³êboko w
szafkach. Wspólnie z dzieæmi udekorowaliœmy nasze
przedszkole na nadejœcie najpiêkniejszej pory roku.
Przedszkolaki zawiesza³y biedronki, motyle, ale to nie
pomaga³o! Zima nie odpuszcza³a! Za oknem ch³ód! Dopiero
wyprowadzenie Marzanny - kolorowej kuk³y, nasze œpiewy i
pl¹sy przynios³y oczekiwany efekt. Zima nie mia³a ju¿ nic do
powiedzenia, kiedy korowód naszych milusiñskich
odprowadzi³ j¹ i tym samym przekona³, ¿eby nie wraca³a.
Zapewne jest ju¿ gdzieœ daleko. S³yszeliœmy nawet, ze
marynarze pop³ynêli z ni¹ za siedem mórz. A co u nas?
Wiosna! Zielona i pachn¹ca kwiatami…
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przedszkolnych drzwi zapuka³ Pan Wójt - Dariusz Kalkowski.
Maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo najm³odszych
przedszkolaków przygotowa³ dla nich po¿yteczne
niespodzianki. By³y to odblaskowe kamizelki, dziêki którym
dzieci bêd¹ dobrze widoczne na drodze.
Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko powiedzieæ:
BARDZO DZIÊKUJEMY!
Recytowaæ wiersze ka¿dy mo¿e...
W tym roku po raz drugi wziêliœmy udzia³ w powiatowym
konkursie recytatorskim „Kubuœ Puchatek” organizowanym
przez CKiSz w Sierpcu. D³ugo przygotowywaliœmy naszych
reprezentantów. Sztuka piêknego s³owa wcale nie jest ³atwa.
Ka¿dy z nich musia³ wykazaæ siê nie lada talentem.
Postawiliœmy na trzy wiersze: „Przyjêcie” Doroty Gellner,
„Tañcowa³a ig³a z nitk¹” oraz „Kozio³eczek” Jana Brzechwy.
Emocje siêga³y zenitu! Nasze przedszkolaki z wielk¹ odwag¹
demonstrowa³y swoje artystyczne umiejêtnoœci na scenie. Z
ogromn¹ radoœci¹ informujemy, ¿e Kacper Przygócki, który
tak piêknie wcieli³ siê w rolê wdziêcznego kozio³ka zdoby³ II
miejsce w kategorii 6-latków.
Brawo Kacper!

Spotkanie z paniami z Ko³a Gospodyñ Wiejskich
Po raz kolejny odby³o siê spotkanie z paniami z Ko³a
Gospodyñ Wiejskich z naszej gminy. Spotkanie mia³o za
zadanie przybli¿yæ dzieciom rolê ko³a gospodyñ wiejskich w
naszej gminie.
Dzia³alnoœæ przedstawicielek w szczególnoœci skupia siê na
wykonaniu wypieków na ró¿ne uroczystoœci gminne oraz
przygotowywanie wieñców do¿ynkowych. Na spotkaniach w
swoich miejscowoœciach panie dziel¹ siê doœwiadczeniami,
wspólnie przygotowuj¹ imprezy i maj¹ ju¿ wiele osi¹gniêæ.
Na zakoñczenie gospodynie przygotowa³y dla
przedszkolaków cukierki oraz przepyszne ciasteczka. Panie
zadeklarowa³y chêæ dalszej wspó³pracy z przedszkolem i
odwiedzenia nas w nied³ugim czasie. Dziêkujemy!

I miejsce w "Zaczarowanych baletkach"

"Zaczarowane baletki" to jeden z najbardziej cudownych,
dostarczaj¹cych niesamowitych wra¿eñ konkursów, w
którym bierzemy udzia³. 18.03 2016 r. odby³a siê jego III
edycja. Organizatorem jest CKiSz w Sierpcu, a w tym roku
bra³o w nim udzia³ a¿ 18 zespo³ów. Wiemy ju¿, ¿e z roku na
rok staje siê on coraz bardziej presti¿owy, a artyœci pokazuj¹
coraz wiêksze umiejêtnoœci. Ten dzieñ na pewno na d³ugo
pozostanie w naszej pamiêci. Zapytacie dlaczego? Kochani...
to w³aœnie do nas trafi³y s³owa najwiêkszego uznania. Tak,
zwyciê¿yliœmy! To NASZE dzieci wywalczy³y I miejsce. Kiedy
wystêpowa³y, widownia raz po raz nagradza³a je brawami. To
dla nas wielki sukces. To sukces CA£EGO NASZEGO
PRZEDSZKOLA. Cieszymy siê, ¿e Przedszkole w Gozdowie
roœnie w si³ê, staje siê rozpoznawalne, ¿e dzieci mog¹
rozwijaæ tu swoje talenty i zdolnoœci. Có¿? Jeszcze raz
sprawdzi³y siê s³owa, ¿e warto pracowaæ z pasj¹, aby odnosiæ
sukcesy.
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P³uca zdrowe s¹ ró¿owe!
Starszaki z naszego przedszkola od kilku lat bior¹ udzia³ w
realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej
„Czyste powietrze wokó³ nas”. Zajêcia z tego zakresu co roku
ciesz¹ siê wielk¹ popularnoœci¹. Przewodnikiem jest Dinek zielony dinozaur, wróg palaczy. To z nim w toku piêciu zajêæ
dzieci prze¿ywaj¹ wspania³¹ przygodê. Zaczynamy od
poznawania anatomii cz³owieka skupiaj¹c siê na p³ucach.
Nastêpnie poszukujemy Ÿróde³ dymu i oceniamy jego
szkodliwoœæ na nasze zdrowie. Dowiadujemy siê o
szkodliwoœci nikotyny i chorobach zwi¹zanych z paleniem.
Pobieramy tak¿e próbki zanieczyszczeñ w okolicy
przedszkola oraz w parku. Starszaki uwielbiaj¹ eksperymenty.
Tak wiêc wykonaliœmy ich naprawdê sporo. Najbardziej
cieszy³y ich te ze œwiec¹ symbolizuj¹c¹ komin. Uwieñczeniem
naszych zajêæ by³ „Zielony korowód” ulicami Gozdowa, kiedy
to dzieci zachêca³y napotkanych przechodniów do niepalenia
i rozdawa³y przygotowane przez siebie ulotki. Odwiedzi³y
miejscowe sklepy oraz Oœrodek Zdrowia. Postrachem dla
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wszystkich palaczy by³ wspólnie przygotowany ogromny
papieros
straszak. Dziêkujemy rodzicom, ¿e wyrazili
aprobatê dla hase³ programu. Mamy nadziejê, ¿e przekazane
treœci prze³o¿¹ siê na zdrowie naszych pociech i nas samych.
Kochamy teatr
06.05.2016 r. prawie wszystkie dzieci z naszego przedszkola
wyruszy³y na wycieczkê do Teatru Dramatycznego w P³ocku
na spektakl „Calineczka”. Ta przepiêkna opowieœæ o
maleñkiej dziewczynce, narodzonej z nasionka, na d³ugo
pozostanie w pamiêci naszych milusiñskich. Ogromne
wra¿enie na dzieciach wywar³a scenografia. Na p³ockiej
scenie aktorzy stworzyli niesamowity, kolorowy, pachn¹cy
wiosn¹ œwiat. Jego uwieñczeniem by³a kraina egzotycznych
ptaków. To tu przecudowny paw rozwin¹³ swój bajeczny
ogon. Zachwycone dzieci d³ugo bi³y brawo i licytowa³y siê,
która postaæ najbardziej siê im podoba³a. Sztuka mia³a tak¿e
przes³anie wychowawcze. Uczy³a dzieci odró¿niaæ dobra od
z³a. Przedszkolaki obserwowa³y dobre uczynki Calineczki, jej
bezinteresown¹ pomoc. Zmêczeni, ale pe³ni pozytywnych
wra¿eñ wróciliœmy do przedszkola. Przez kilka kolejnych dni
prawie ka¿da dziewczynka by³a Calineczk¹, wiêc chyba nasz
wyjazd nale¿a³ do udanych!

¿e nie widzieliœcie, co tam powsta³o! By³y smoki, œlimaki,
bagniaki i wiele innych stworków. Wszyscy czuli siê jak
prawdziwi artyœci. Najwiêksze jednak wra¿enie wywar³a na
dzieciach obserwacja pracy rzeŸbiarza. Rozmawiaj¹c z nami
artysta rzeŸbi³ leœnego stworka. Wszyscy obserwowaliœmy, jak
z kawa³ka kory powstaje coœ wyj¹tkowego. By³o to kolejne
niezwyk³e spotkanie w przedszkolu z serii spotkañ z
ciekawymi ludŸmi.
Tañce ludowe
18 maja 2016r. odby³ siê Przegl¹d Tañca w Szczutowie. 14
osób z grupy "0" wybra³o siê na wycieczkê autobusem do
Szczutowa, by tam pokazaæ swoje umiejêtnoœci taneczne.
Nasze Przedszkolaki wyst¹pi³y jako pierwsze przed
zgromadzon¹ publicznoœci¹. Choæ trema by³a ogromna,
zaprezentowa³y siê w dwóch tañcach: "Trojak" oraz
"Polonez". Swoim urokiem, talentem i piêknymi strojami
zdoby³y sympatiê i uznanie tamtejszej publicznoœci. W
podziêkowaniu za wystêpy przedszkolaki otrzyma³y
pami¹tkow¹ statuetkê oraz dyplom. Gratulujemy udanego
wystêpu!

Bli¿ej sztuki
Dzieci z naszego przedszkola spotka³y siê z panem Piotrem
Lewandowskim, który rzeŸbi i piêknie o tym opowiada.
Wyj¹tkowy goœæ pokaza³ przedszkolakom swoje wytwory.
Dzieci mia³y okazjê zobaczyæ pracê artysty od podstaw, a
wiêc wybór odpowiedniego drewna oraz rozmaite d³uta.
Nasz goœæ z wielk¹ fascynacj¹ opowiada³ o swojej pracy,
wystawach. Przywiezione przez niego rzeŸby bardzo
spodoba³y siê dzieciom, wzbudzi³y w nich podziw i zachwyt.
Pan Piotr poprowadzi³ równie¿ zajêcia, w czasie których
zarówno maluchy jak i starszaki lepi³y z masy solnej. Szkoda,

Str. 36

Dzieñ Mamy i Taty
Sercem naszych uroczystoœci przedszkolnych jest na pewno
uroczystoœæ z okazji Dnia Matki. To wyj¹tkowe, pe³ne mi³oœci
spotkanie. Nasze przedszkolaki we wszystkich grupach
przygotowuj¹ dla swoich rodziców artystyczn¹
niespodziankê. Ka¿dy stara siê najpiêkniej jak potrafi
œpiewaæ, recytowaæ i tañczyæ. Nic dziwnego, ¿e wzruszeñ nie
brakuje i czêsto p³yn¹ ³zy. Ta niesamowita wiêŸ dzieci z ich
opiekunami przek³ada siê na ogrom braw, ca³usków i
przytuleñ. Jest nam bardzo mi³o, ¿e rodzice tak chêtnie
uczestnicz¹ w naszych dzia³aniach. Mamy nadziejê, ¿e
wspólnie spêdzone chwile na d³ugo pozostan¹ w pamiêci
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ka¿dej mamy i ka¿dego taty. Uwieñczeniem tegorocznego
œwiêta niech bêdzie fragment znanego wierszyka:
„¯yj mamusiu moja mi³a sto lat albo d³u¿ej!
B¹dŸ weso³a i szczêœliwa, zdrowie niech Ci s³u¿y!”
Leœna Dolina Huculska
Nie wszyscy mieszkañcy Gozdowa wiedz¹, ¿e to w³aœnie w
Gozdowie znajduje siê Leœna Dolina Huculska. To posiad³oœæ
pañstwa Kozakowskich, a jednoczeœnie wspania³e miejsce na
wyjœcie, odpoczynek i relaks. Z daleka od zgie³ku
samochodów mo¿na poczuæ siê jak w odleg³ym zak¹tku
Polski, a nie w naszej miejscowoœci. Pomyœleliœmy, ¿e w
zwi¹zku z Dniem Dziecka, spêdzenie tam kilu godzin bêdzie
niezapomnianym prze¿yciem dla naszych przedszkolaków.
Karmienie koni, jazda na konikach, przeja¿d¿ka bryczk¹ po
ulicach Gozdowa to tylko czêœæ atrakcji. Nawet nie
wyobra¿acie sobie, jak smakuje kie³baska prosto z ogniska!
Mniam… Najedzeni, a tym samym silni, przyst¹piliœmy do
zawodów sportowych. Przeci¹ganie liny, skoki w workach,
to dopiero siê dzia³o! Szaleñstwu na trampolinie nie by³o

koñca. Kilka godzin szybko minê³o….Szkoda.
Do zobaczenia Jamajko, Wiko i Siwo! Za rok znów siê
spotkamy!
Bezpieczne wakacje
Powoli zbli¿amy siê do upragnionych przez nas wszystkich
wakacji. Ka¿dego ogarnia radoœæ, b³ogi spokój. Jednak gdzieœ
„za rogiem” niebezpieczeñstwo zawsze czyha. Oj tak! Jak co
roku zaprosiliœmy do nas pana policjanta, aby udzieli³
dzieciom kilku wa¿nych rad, jak bezpiecznie spêdziæ wakacje.
Wszyscy uwa¿nie s³uchali i odpowiadali na zadawane pytania.
Nasz goœæ zdziwi³ siê, ¿e tyle wiemy o letniej k¹pieli,
poruszaniu siê po drogach, spotkaniu z nieznanymi
zwierzêtami. Oczywiœcie nie pominêliœmy niebezpieczeñstw
zwi¹zanych z pracami na polu w okresie ¿niw. Nic dziwnego,
rok szkolny siê koñczy, a wiêc wiemy duuu¿o. Pan policjant to
niedoœcigniony autorytet. Wypowiedziane przez niego s³owa
pamiêta siê d³u¿ej. Niech bêdzie kolorowo, s³onecznie, ale
BEZPIECZNIE!

Dyrektor Przedszkola - Agnieszka Olszewska

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH INFORMUJE I PRZYPOMINA
DEMOGRAFIA
Wed³ug danych ze zbiorów meldunkowych w
naszej gminie na dzieñ 30.06.2016 r. zameldowanych na
pobyt sta³y i czasowy jest 6056 mieszkañców.
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Zdarzenia w ewidencji ludnoœci w gminie Gozdowo
w II kwartale 2016 roku.

w USC Gozdowo
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UWAGA!
W dniach wolnych od pracy w sprawach dotycz¹cych aktu zgonu proszê kontaktowaæ siê z Kierownikiem Urzêdu Stanu
Cywilnego, p. Mari¹ El¿biet¹ Chyliñsk¹, zam. Gozdowo, ul. Osiedlowa 12, tel. 24 276 22 58.
W wyj¹tkowych sytuacjach istnieje mo¿liwoœæ za³atwienia sprawy z zakresu spraw obywatelskich w indywidualnie
uzgodnionym terminie, poza godzinami pracy Urzêdu Gminy w Gozdowie.
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PUNKT NIEODP£ATNEJ POMOCY
PRAWNEJ W GMINIE GOZDOWO
.

Od zimy 2016 r. istnieje mo¿liwoœæ uzyskania w
naszej gminie bezp³atnej pomocy prawnej.
Wynika to z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nieodp³atnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255). Punkt
konsultacyjny w Gozdowie znajduje siê w
Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej przy ul.
Krystyna Gozdawy 21 (budynek Gimnazjum). W
ka¿dy wtorek w godzinach 8:30 - 12:30 porad
udziela adwokat Paulina Ziandarska.
15 grudnia 2015 roku Minister Sprawiedliwoœci
wyda³ rozporz¹dzenie w sprawie sposobu udzielania i
dokumentowania nieodp³atnej pomocy prawnej. Kto bêdzie
móg³ skorzystaæ z pomocy adwokata lub radcy prawnego
bezp³atnie? Ustawa œciœle okreœli³a kr¹g osób, którym takie
wsparcie przys³uguje. S¹ to:
1. osoby niezamo¿ne, którym w roku
poprzedzaj¹cym zosta³o przyznane œwiadczenie z
pomocy spo³ecznej
2. osoby m³ode do 26. roku ¿ycia
3. seniorzy, którzy ukoñczyli 65. rok ¿ycia
4. kombatanci i weterani
5. posiadacze Karty Du¿ej Rodziny
6. ofiary klêsk ¿ywio³owych, katastrof naturalnych czy
awarii technicznych
Zanim osoba zainteresowana wybierze siê do punktu po
pomoc, powinna wzi¹æ ze sob¹ dowód osobisty oraz
dokument, który potwierdzi uprawnienie do skorzystania z
porady prawnika, np. decyzjê o przyznaniu œwiadczenia z
pomocy spo³ecznej, zaœwiadczenie kombatanckie albo
legitymacjê weterana. W szczególnych przypadkach (np.
katastrofy naturalnej) osoba zagro¿ona lub poszkodowana
otrzyma pomoc bez jakiegokolwiek dokumentu - na
podstawie oœwiadczenia, ¿e jest uprawniona do otrzymania
pomocy.
Zakres darmowej pomocy prawnej
Osoba, która nale¿y do którejœ z powy¿szych grup, mo¿e

liczyæ na spotkanie z zawodowym prawnikiem, który po
zapoznaniu siê ze spraw¹ udzieli informacji, jaki jest obecny
stan prawny dotycz¹cy danej kwestii oraz jakie uprawnienia, a
tak¿e obowi¹zki ma dana osoba. Adwokat lub radca prawny
(w naszej gminie adwokat) wska¿e te¿ mo¿liwe sposoby
rozwi¹zania przedstawionego problemu prawnego.
Darmowa pomoc obejmuje tak¿e sporz¹dzenie projektu
pisma w zakresie niezbêdnym do udzielenia pomocy (z
wy³¹czeniem pism procesowych w tocz¹cym siê
postêpowaniu przygotowawczym lub s¹dowym). Osoba
korzystaj¹ca z punktu bezp³atnego poradnictwa prawnego
mo¿e tak¿e liczyæ na sporz¹dzenie projektu pisma o
zwolnienie od kosztów s¹dowych lub o ustanowienie
pe³nomocnika z urzêdu w postêpowaniu s¹dowym lub
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy
podatkowego lub rzecznika patentowego w postêpowaniu
s¹dowo-administracyjnym.
Bezp³atna pomoc prawna obejmuje konsultacje tylko na
etapie przeds¹dowym, ale nie we wszystkich sprawach.
Ustawodawca wskaza³ szereg dziedzin, w których mo¿liwoœæ
uzyskania nieodp³atnej porady jest niemo¿liwa. S¹ to sprawy
dotycz¹ce:
1. prawa podatkowego zwi¹zanego z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej
2. prawa celnego
3. prawa dewizowego
4. prawa handlowego
5. prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, z
wyj¹tkiem przygotowania do rozpoczêcia tej
dzia³alnoœci
Dobr¹ informacj¹ dla osób zainteresowanych takim
wsparciem jest to, ¿e darmowa pomoc prawna nie jest
przychodem opodatkowanym, czyli nie trzeba jej wykazywaæ
w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT).
Informacjê dotycz¹c¹ punktów nieodp³atnej pomocy prawnej
na terenie powiatu sierpeckiego mo¿na znaleŸæ na naszej
stronie www.gozdowo.eu odpowiednio w zak³adkach Urz¹d
Gminy/PUNKT NIEODP£ATNEJ POMOCY PRAWNEJ.
Zapraszamy do korzystania.
Dariusz Kalkowski

TABELA SYGNA£ÓW ALARMOWYCH
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BEZPIECZNE WAKACJE 2016
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 terenie gospodarstwa rolnego,
podejmuj¹ czêsto ryzykowne zachowania. Dzieci uczestnicz¹ w pracach polowych za pe³nym pozwoleniem rodziców, czasami 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!
- pozostawiaj¹c dzieci samodzielnie - zabezpiecz urz¹dzenia elektryczne i gazowe!
- uczestnicz¹c w pracach polowych - zachowajcie szczególn¹ ostro¿noœæ przy maszynach bêd¹cych w ruchu i pod napiêciem!
- podczas zabawy ze zwierzêtami (pies, kot, inne zwierzêta hodowlane) stosuj zasadê ograniczonego zaufania!
- zawsze pamiêtaj 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”.
BEZPIECZNA K¥PIEL LATEM
Lubisz spêdzaæ czas nad wod¹, p³ywaj¹c, PAMIÊTAJ, ¿e woda nawet z pozoru spokojna i p³ytka, kryje w sobie wiele pu³apek.
Nie wszyscy zdaj¹ sobie sprawê, ¿e wystarczy jedna sekunda nieuwagi i tragedia gotowa.
Niestety, zdarza siê, ¿e zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeñstwa w wodzie, dlatego corocznie setki osób toni¹
lub zostaj¹ kalekami. Pamiêtajmy, przed wod¹ trzeba czuæ respekt. Nierzadko ofiarami staj¹ siê doskonali p³ywacy, którzy
pozwalaj¹ sobie na niepotrzebn¹ brawurê.
Dlatego wyje¿d¿aj¹c nad wodê nale¿y pamiêtaæ o kilku podstawowych zasadach:
1. k¹piemy siê zawsze w miejscach oznakowanych, jako dozwolone do k¹pieli, tzw. dzikie k¹pieliska maj¹ nieznane dno i
g³êbokoœæ, a woda w nich mo¿e byæ ska¿ona. Dodatkowe zagro¿enia dla zdrowia stanowi¹ równie¿ chemiczne i
biologiczne zanieczyszczenia wody. K¹piel w takiej wodzie zagra¿a wyst¹pieniem stanów zapalnych skóry i spojówek, a
jej po³kniêcie mo¿e spowodowaæ biegunki, wymioty, bóle brzucha oraz skurcze miêœni g³adkich.
2. pe³n¹ satysfakcjê z k¹pieli mo¿emy mieæ wtedy, gdy czuwa nad nami ratownik WOPR, œwiadczy o tym bia³a flaga nad
k¹pieliskiem, gdy flaga jest czerwona lub jest jej brak, wówczas k¹piel jest zabroniona.
3. nie nale¿y k¹paæ siê bezpoœrednio po najedzeniu, nale¿y odczekaæ oko³o dwóch godzin, by móc siê k¹paæ bezpiecznie.
4. nie nale¿y wchodziæ do wody, gdy jest siê mocno rozgrzanym s³oñcem, poniewa¿ grozi to szokiem termicznym i
omdleniem, sch³adzamy przed wejœciem do wody okolice serca, kark, barki i twarz. Najodpowiedniejsze godziny do
k¹pieli to od 10 do 12 tej i od 16 do 17-tej, zaœ temperatura wody od 22 – 25C.
5. absolutnie nie wolno k¹paæ siê po spo¿yciu alkoholu, to najczêstsza przyczyna utoniêæ.
6. nadmierna brawura w wodzie, skoki do wody powoduj¹ urazy g³owy lub krêgos³upa.
7. dzieci powinny korzystaæ z k¹pielisk tylko pod opiek¹ rodzica.
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8. korzystaj¹c ze sprzêtu wodnego (rowery wodne, kajaki, ³ódki)nale¿y pamiêtaæ o za³o¿eniu kapoka, nawet wtedy, gdy
posiadamy kartê p³ywack¹. Kapok daje nam gwarancjê, ¿e gdy wypadniemy do wody, utrzymamy siê na jej powierzchni.
9. gdy na wodzie z³apie nas bol¹cy skurcz miêœni, nie wolno wpaœæ w panikê, wezwijmy pomoc, gdy pomocy takowej nie
mamy, nale¿y po³o¿yæ siê na plecach, spokojnie oddychaæ i spróbowaæ zginaæ stopê w stawie skokowym, mocno
przyci¹gaj¹c j¹ do siebie, nastêpnie wyprostowaæ nogê w kolanie.
U W A G A: Nie wolno k¹paæ siê w miejscach niebezpiecznych, zw³aszcza po³o¿onych przy œluzach, mostach,
budowlach wodnych, portach, zaporach, przy ujêciach wody pitnej, w stawach budowlanych, basenach
przeciwpo¿arowych, jak równie¿ w pobli¿u szlaków ¿eglowych oraz wodach o silnym zanieczyszczeniu
PAMIÊTAJMY!
TYLKO BEZPIECZNE WAKACJE MOG¥ BYÆ UDANE.
.

Pe³nomocnik ds. bezpieczeñstwa: El¿bieta Broniszewska

Pracownikowi ODR - Danucie Kobuszewskiej 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

PRZEPISY KULINARNE
NA CO DZIEÑ I OD ŒWIÊTA
Zapraszamy do k¹cika poetyckiego naszego czasopisma.
Zosta³ on stworzony dla mi³oœników poezji.
Pragniemy publikowaæ twórczoœæ tych wszystkich, którzy
„maj¹ lekkie pióro” i chc¹ przelewaæ na papier swoje myœli,
prze¿ycia i uczucia. Dziêkujemy za przes³anie kolejnych
utworów poetyckich. W tym numerze publikujemy wiersz
„Nie wiêdnij ¿ycie” autorstwa Andrzeja Kukowskiego.
Nie wiêdnij mi ró¿o nim zapachniesz w wierszu
Nie odlatuj ptaku, ty tak piêknie œpiewasz
Graj radosne nutki przyjacielu œwierszczu
A ty wietrze ko³ysz zasêpione drzewa
Atramencie pióra ogrzej ch³odne œwity
Ze s³onecznej przêdzy splataj warkocz losu
Otulaj podniety dreszczykiem s³odyczy
Odkryj g³êbiê oczu, sercu udziel g³osu
Uchwyæ myœl ulotn¹, wyszepcz na papierze
Wszystko co potrafi rozjaœniæ oblicze
Ty weno mów do mnie, mów jasno i szczerze
I graj g³oœno w duszy, roztañcz moje ¿ycie

To miejsce na wspania³e, wypróbowane przepisy
czytelniczek i czytelników „S³owa Gozdowa”. Mamy
nadziejê, ¿e odnajdziecie tu Pañstwo dawno zapomniane
smaki dzieciñstwa i magiczne zapachy intryguj¹cych
kulinarnych nowoœci. Dzisiaj przepis na ciasto, który
udostêpni³y nam panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w
Reczewie.
.

SZARLOTKA Z POWID£AMI
POD KRUSZONK¥
Sk³adniki:
1 i 1/2 kg jab³ek, cynamon i cukier do smaku,
6-9 ³y¿ek dowolnych powide³, 380 g m¹ki pszennej,
120 g maki ziemniaczanej, 2 jajka
150g cukru pudru + do posypania
250 g margaryny, 2 ³y¿ki œmietany 18%
300 g wiórków kokosowych
1 i 1/2 ³y¿eczki proszku do pieczenia
Przygotowanie:
Obrane jab³ka zetrzeæ na tarce. Pos³odziæ, do³o¿yæ
cynamon i wymieszaæ.
M¹kê, proszek do pieczenia i cukier puder posiekaæ razem z
margaryn¹. Nastêpnie dodaæ jajka oraz œmietanê i zagnieœæ
ciasto. Podzieliæ na 2 czêœci.
Do jednej dodaæ wiórki kokosowe i wstawiæ do
zamra¿alnika na 70 min. Drug¹ czêœæ w³o¿yæ do lodówki na
70 min, po czym rozwa³kowaæ i prze³o¿yæ na blaszkê
wyœcielon¹ pergaminem.
Posmarowaæ powid³ami, wy³o¿yæ masê jab³kow¹, posypaæ
cynamonem i zetrzeæ na to zamro¿on¹ czêœæ ciasta. Piec ok.
50 min w temp. 180°C. Posypaæ cukrem pudrem.

Pragniemy, aby wiele osób czynnie uczestniczy³o w tworzeniu naszego pisma. Prosimy o dostarczanie tekstów wierszy, a
tak¿e przepisów na pyszne dania i przek¹ski do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie. Te, naszym zdaniem
najciekawsze, opublikujemy w nastêpnym numerze „S³owa Gozdowa”.
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ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŒCI DO¯YNKOWE!!!
Do¿ynki Parafialne odbêd¹ siê 21 sierpnia (niedziela)
w amfiteatrze przy stawie w Lelicach.
Obchody Œwiêta Plonów rozpoczn¹ siê Msz¹ Œw. o godz. 12.00.
Oprawê muzyczn¹ zapewni zespó³ muzyczny PRESTIGE,
o godz. 21.00 wystêp zespo³u SLAVERS..

Do¿ynki Gminne odbêd¹ siê 28 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 m³odzie¿y Publicznego Gimnazjum w Gozdowie;
- program artystyczny w wykonaniu dzieci z Przedszkola w Gozdowie;
- wystêp Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej
- koncert wykonawcy BOBI - godz. 16.00
Oprawa muzyczna w wykonaniu zespo³u RETRACE.
Po raz kolejny w Lelicach (21.08), Gozdowie (28.08) i w Kurowie (04.09) 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. ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRÊTEK

PSZOK I JEGO FUNKCJONOWANIE

Chc¹c pomóc osobom niepe³nosprawnym, prowadzimy
akcjê maj¹c¹ na celu zebranie jak najwiêkszej iloœci
plastikowych nakrêtek „PET”.
Zebrane nakrêtki zostan¹ przekazane Towarzystwu
Przyjació³ Dzieci, Ko³o im. Marcina Kacprzaka w
Lelicach, w celu pozyskania sprzêtu dla osób
niepe³nosprawnych.
Zbieraj¹c zakrêtki, przyczynimy siê równie¿ do
zmniejszenia iloœci odpadów sk³adowanych na
sk³adowiskach, poniewa¿ butelki pozbawione nakrêtek
mo¿na ³atwo zgniataæ, dziêki czemu zmniejsza siê ich
objêtoœæ. Jeœli tego nie zrobimy, zakorkowana butelka trafi
na sk³adowisko odpadów, zajmuj¹c tym samym du¿o cennej
przestrzeni.
Firmy recyklingowe zebrane zakrêtki przerabiaj¹ na
surowiec wtórny (plastikowy granulat), który nastêpnie jest
przetwarzany przez producenta na nowe zakrêtki,
opakowania, rury PCV czy obudowy komputerów.
Zachêcamy wszystkie osoby, które chc¹ pomóc, aby
przekazywa³y zgromadzone nakrêtki do punktów zbiórki,
które zosta³y wyznaczone:
·
w Gminnym Zak³adzie Gospodarki Komunalnej w
Gozdowie,
ul. K. Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo
·
w lokalnych szko³ach
·
w Urzêdzie Gminy w Gozdowie
Mamy nadziejê, i¿ wspólnie pomo¿emy tym, którzy
naszego wsparcia potrzebuj¹ i zadbamy o œrodowisko
naturalne.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (tzw. PSZOK) zosta³ zlokalizowany
na terenie Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej
w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 12,
09-213 Gozdowo.
Odpady komunalne bêd¹ przyjmowane do PSZOK
wy³¹cznie od mieszkañców Gminy Gozdowo w
godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedzia³ku do pi¹tku,
z wyj¹tkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Odpady komunalne nale¿y dostarczaæ do PSZOK we
w³asnym zakresie i w³asnym transportem oraz
pozostawiæ w miejscu wskazanym przez pracownika
przyjmuj¹cego odpady.
Odpady przekazywane do PSZOK powinny byæ
posegregowane.
Pracownik mo¿e odmówiæ przyjêcia odpadów w
przypadku stwierdzenia, i¿ odpady s¹ zanieczyszczone
lub nieposegregowane.
W przypadku odpadów niebezpiecznych
(tj. przeterminowanych leków i chemikaliów) zaleca siê,
aby by³y przekazywane w opakowaniach
umo¿liwiaj¹cych identyfikacjê odpadu.
Wszelkich informacji dotycz¹cych funkcjonowania
PSZOK mo¿na uzyskaæ w siedzibie GZGK,
ul. K. Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo lub pod
nr tel. 24 276 25 39.

II. G O S P O D A R K A
KOMUNALNYMI

POJEMNIKI / WORKI

O D PA D A M I

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Gozdowo w roku
2016 prowadzi firma „EMPEGEK” Sierpc.
Instalacje, do których s¹ przekazywane odpady
komunalne z terenu gminy:
1. Zak³ad Utylizacji Odpadów Komunalnych w
Kobiernikach k/P³ocka Sp. z o. o. Kobierniki 42,
09-413 Sikórz.
2. Regionalny Zak³ad Gospodarki Odpadami w
Rachocinie, 09-200 Sierpc.
Podmioty odbieraj¹ce zu¿yty sprzêt elektryczny
i elektroniczny:
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Odpadami MB
Recycling Sp. z o. o. z siedzib¹ w Kielcach, ul.
Bartosza G³owackiego 4a/15, 26-368 Kielce.
Podmioty œwiadcz¹ce us³ugi w zakresie odbioru
pad³ych zwierz¹t:
Przedsiêbiorstwo Przemys³owo-Handlowe
„HETMAN” Sp. z o. o., Florianów 24, 99-311
Bedlno.
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Ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany
jest zaopatrzyæ siê we w³asnym zakresie w
pojemniki na odpady komunalne zmieszane.
Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
dostarczane s¹ nieodp³atnie przez firmê „EMPEGEK”
Sierpc po ka¿dorazowym odbiorze zape³nionych
worków, w iloœci odpowiadaj¹cej odebranym.
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.
W przypadku stwierdzenia obecnoœci popio³ów w
pojemniku przeznaczonym na odpady zmieszane, bêd¹
nak³adane kary finansowe.
Popió³ z palenisk domowych nale¿y gromadziæ na
nieruchomoœci w sposób selektywny w workach
zakupionych przez w³aœcicieli nieruchomoœci we
w³asnym zakresie, ró¿nego rodzaju pojemnikach np.
wiadrach lub w pojemnikach metalowych o
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pojemnoœci 80l, dostêpnych w Gminnym
Zak³adzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.
Urz¹d Gminy w Gozdowie oferuje dwie
mo¿liwoœci wyposa¿enia posesji w w/w
pojemniki:
1- sprzeda¿ nowych metalowych pojemników o
pojemnoœci 80l,
2- najem pojemnika o pojemnoœci 80l wed³ug
nastêpuj¹cej odp³atnoœci:

W przypadku chêci zawarcia umowy dzier¿awy,
prosimy o zabranie ze sob¹ dowodu osobistego.
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ bezp³atnego przekazywania
popio³u do Gminnego Zak³adu Gospodarki
Komunalnej w Gozdowie po dostarczeniu w³asnym
transportem.
OP£ATY
Op³atê 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.
ZG£OSZENIA O NIEODEBRANYCH
ODPADACH KOMUNALNYCH
W przypadku nieodebrania odpadów komunalnych
przez firmê „EMPEGEK” Sierpc zgodnie z ustalonym
harmonogramem, nale¿y taki fakt niezw³ocznie zg³osiæ
do Urzêdu Gminy Gozdowo.

Reklamacjê mo¿na z³o¿yæ osobiœcie w Urzêdzie
Gminy Gozdowo, pokój nr 10 b¹dŸ telefonicznie pod
n r. t e l . 2 4 / 3 6 4 - 4 8 - 2 5 w g o d z . p r a c y
Urzêdu 7.15-15.15.
Jeœli firma nie odbierze odpadów w terminie, wed³ug
podanego harmonogramu, to nastêpnego dnia
nale¿y zg³osiæ reklamacjê, podaj¹c adres, nr telefonu
kontaktowego oraz rodzaj nieodebranych odpadów
(zmieszane lub segregowane). Reklamacje Gmina
wysy³a do Firmy, która ma 24 godziny od otrzymania
korespondencji, na jej realizacjê.
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.
1

DEKLARACJE
W³aœciciele nieruchomoœci zamieszka³ych s¹
zobowi¹zani do sk³adania deklaracji o wysokoœci op³aty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie
14 dni od zamieszkania na danej nieruchomoœci.
W przypadku zmiany danych, bêd¹cych podstaw¹
ustalenia wysokoœci nale¿nej op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w³aœciciel nieruchomoœci
obowi¹zany jest z³o¿yæ korektê wczeœniej z³o¿onej
deklaracji w terminie 14 dni od dnia, w którym nast¹pi³a
zmiana.
Deklaracjê mo¿na z³o¿yæ:
a) osobiœcie w formie papierowej w Urzêdzie Gminy w
Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, lub
b) za poœrednictwem poczty na adres: Urz¹d Gminy w
Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, lub
c) z a p o œ r e d n i c t w e m œ r o d k ó w k o m u n i k a c j i
elektronicznej, za pomoc¹ elektronicznej skrzynki
podawczej.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW OBOWI¥ZUJ¥CY OD 1 STYCZNIA 2016R.
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
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Czwarty
Poniedzia³ek
(w marcu – wtorek 29.03.
w grudniu – czwartek 29.12.)

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

Czwarty
Wtorek

Czwarta
Œroda

Czwarty
Pi¹tek

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 –
Œroda 28.12.)

Gozdowo
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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)

Wêgrzynowo
Wilkowo
Ostrowy
Kuniewo
Kurowo
Lisice Folwark
Kozice
Smorzewo
Kurówko
Antoniewo
Rempin
Rêkawczyn
Lisewo Ma³e
Lisewo Du¿e

Zielone (do odpadów
zielonych zaliczamy
œciêt¹ trawê, chwasty,
liœcie, zwiêd³e kwiaty,
drobne ga³êzie
drzew i krzewów)
Popió³

Czwarty Poniedzia³ek
( w marcu – wtorek 29.03.
W grudniu – czwartek 29.12.)

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

Czwarty Wtorek

Czwarta Œroda
Gozdowo

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

Odbiór 2 razy w miesi¹cu: drugi i ostatni czwartek miesi¹ca

POZOSTA£E ODPADY KOMUNALNE
Zu¿yty sprzêt elektryczny, elektroniczny
i odpady oœwietleniowe
Wielkogabaryty
Odpady nale¿y dostarczyæ osobiœcie do PSZOK.
Budowlane i rozbiórkowe
(za wyj¹tkiem odpadów zawieraj¹cych azbest)
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.

Palenie œmieci szkodzi Twojemu zdrowiu i
zdrowiu Twoich najbli¿szych,
zanieczyszcza œrodowisko, w którym
mieszkasz !!!
Pal¹c œmieci uwalniasz do œrodowiska wiele
szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniaj¹ siê w
sposób niekontrolowany i s¹ wdychane przez Ciebie i
Twoich najbli¿szych. Substancje te kumuluj¹ siê w
organizmie uszkadzaj¹c komórki oraz narz¹dy
wewnêtrzne i wczeœniej czy póŸniej dadz¹ o sobie znaæ,
np. w postaci chorób nowotworowych.

PAMIÊTAJ!!!
W piecu domowym nie wolno paliæ œmieci. Szczególnie
niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z
tworzyw sztucznych, np. butelek typu PET, worków
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foliowych, a tak¿e opakowañ po sokach, mleku,
odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli.
W piecu domowym mo¿esz spalaæ tylko:
4
wêgiel, koks,
4
drewno, trociny, wióry, pod warunkiem, ¿e nie s¹
zanieczyszczone impregnatami i pow³okami
ochronnymi,
4
odpady z kory i korka,
4
papier i tekturê, karton.

DOBRZE WIEDZIEÆ!!!
Palenie œmieci ma równie¿ negatywny wp³yw na stan
przewodów kominowych, powoduj¹c odk³adanie siê
tzw. „mokrej sadzy” w kominach. To z kolei mo¿e byæ
powodem zapalenia siê instalacji i po¿aru Twojego
domu.
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UWAGA!!!
Kto termicznie przekszta³ca odpady poza
spalarni¹ odpadów lub wspó³spalarni¹
odpadów, podlega karze aresztu albo
grzywny.
III. USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
Od 28 sierpnia 2015r. wesz³y w ¿ycie nowe
przepisy ustawy o ochronie przyrody, zmieniaj¹ce
dotychczas obowi¹zuj¹ce uregulowania prawne
zwi¹zane z usuwaniem drzew i krzewów.
Kiedy nie trzeba ubiegaæ siê o wydanie
zezwolenia na usuniêcie drzew i krzewów?
Nie ma obowi¹zku ubiegania siê o wydanie zezwolenia
w nastêpuj¹cych przypadkach:
1. krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
2. krzewów na terenach pokrytych roœlinnoœci¹
pe³ni¹c¹ funkcje ozdobne, urz¹dzon¹ pod
wzglêdem rozmieszczenia i doboru gatunków
posadzonych roœlin, z wy³¹czeniem krzewów w
pasie drogowym drogi publicznej, na terenie
nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków oraz
na terenach zieleni;
3. drzew, których obwód pnia na wysokoœci 5 cm nie
przekracza:
a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb,
kasztanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii
akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 25 cm – w przypadku pozosta³ych gatunków
drzew;
4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w
rozumieniu ustawy o lasach;
5. drzew lub krzewów owocowych, z wy³¹czeniem
rosn¹cych na terenie nieruchomoœci wpisanej do
rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
6. drzew lub krzewów usuwanych w zwi¹zku z
funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub
zoologicznych;
7. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie
decyzji w³aœciwego organu z obszarów po³o¿onych
miêdzy lini¹ brzegu a wa³em
przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim
brzegiem, w który wbudowano trasê wa³u
przeciwpowodziowego, z wa³u
przeciwpowodziowego i terenu w odleg³oœci
mniejszej ni¿ 3 m od stopy wa³u;
8. drzew lub krzewów, które utrudniaj¹ widocznoœæ
sygnalizatorów i poci¹gów, a tak¿e utrudniaj¹
eksploatacjê urz¹dzeñ kolejowych albo powoduj¹
tworzenie na torowiskach zasp œnie¿nych,
usuwanych na podstawie decyzji w³aœciwego
organu;
9. drzew lub krzewów stanowi¹cych przeszkody
lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji
w³aœciwego organu;
S³owo Gozdowa Nr 2/2016 (65)

10. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie
decyzji w³aœciwego organu ze wzglêdu na potrzeby
zwi¹zane z utrzymaniem urz¹dzeñ melioracji
wodnych szczegó³owych;
11. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku
narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjêtego
ochron¹ krajobrazow¹;
12. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadañ
wynikaj¹cych z planu ochrony lub zadañ
ochronnych parku narodowego lub rezerwatu
przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego,
albo planu zadañ ochronnych lub planu ochrony
dla obszaru Natura 2000;
13. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki
ochrony przeciwpo¿arowej lub inne w³aœciwe
s³u¿by ustawowo powo³ane do niesienia pomocy
osobom w stanie nag³ego zagro¿enia ¿ycia lub
zdrowia;
14. drzew lub krzewów stanowi¹cych z³omy lub
wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpo¿arowej, jednostki
Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
w³aœcicieli urz¹dzeñ, o których mowa w art. 49
§ 1 Kodeksu cywilnego, zarz¹dców dróg,
zarz¹dców infrastruktury kolejowej, gminne lub
powiatowe jednostki oczyszczania lub inne
podmioty dzia³aj¹ce w tym zakresie na zlecenie
gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu
oglêdzin przez organ w³aœciwy do wydania
zezwolenia na usuniêcie drzewa lub krzewu,
potwierdzaj¹ce, ¿e drzewa lub krzewy stanowi¹
z³om lub wywrot;
15. drzew lub krzewów nale¿¹cych do gatunków
obcych, okreœlonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 120 ust. 2f ustawy o ochronie
przyrody.
WA¯NE!!!
W przypadkach, o których mowa w pkt. 13 i pkt. 14
lit. a, podmioty okreœlone w tych przepisach, w terminie
30 dni od dnia usuniêcia drzewa lub krzewu, przekazuj¹
do organu w³aœciwego do wydania zezwolenia na
usuniêcie drzewa lub krzewu, informacje o terminie,
miejscu i przyczynie ich usuniêcia oraz liczbie drzew lub
powierzchni usuniêtych krzewów, a tak¿e
dokumentacjê fotograficzn¹ przedstawiaj¹c¹ usuniête
drzewo lub krzew.
Z oglêdzin, o których mowa w pkt. 14 lit. b,
sporz¹dza siê protokó³. W protokole podaje siê w
szczególnoœci informacje o terminie, miejscu i
przyczynie usuniêcia drzewa lub krzewu oraz liczbie
drzew lub powierzchni usuniêtych krzewów oraz
do³¹cza siê dokumentacjê fotograficzn¹ przedstawiaj¹c¹
usuniête drzewo lub krzew.
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Jeœli ¿aden z przypadków wymienionych w
punktach 1 - 15 Pañstwa nie dotyczy wówczas
nale¿y z³o¿yæ wniosek 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 wystêpuj¹ miejsca lêgowe.
Kto ma prawo z³o¿yæ wniosek?
Wniosek mog¹ z³o¿yæ nastêpuj¹ce podmioty:
1. posiadacz nieruchomoœci – za zgod¹ w³aœciciela tej
nieruchomoœci (zgoda nie jest wymagana w
przypadku wniosku z³o¿onego przez spó³dzielniê
mieszkaniow¹; wspólnotê mieszkaniow¹, w której
w³aœciciele lokali powierzyli zarz¹d nieruchomoœci¹
wspóln¹ zarz¹dowi; zarz¹dcê nieruchomoœci
bêd¹cej w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa; u¿ytkownika
wieczystego; posiadacza nieruchomoœci o
nieuregulowanym stanie prawnym);
2. w³aœciciel urz¹dzeñ, o których mowa w art. 49 § 1
Kodeksu cywilnego – je¿eli drzewo lub krzew
zagra¿aj¹ funkcjonowaniu tych urz¹dzeñ.
Wniosek powinien zawieraæ nastêpuj¹ce
informacje:
1. imiê, nazwisko i adres albo nazwê i siedzibê
posiadacza i w³aœciciela nieruchomoœci albo
w³aœciciela urz¹dzeñ, o których mowa w art. 49 § 1
Kodeksu cywilnego;
2. oœwiadczenie o posiadanym tytule prawnym
w³adania nieruchomoœci¹ albo oœwiadczenie o
posiadanym prawie w³asnoœci urz¹dzeñ, o których
mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, sk³adane
pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej za sk³adanie
fa³szywych zeznañ;
3. zgodê w³aœciciela nieruchomoœci, je¿eli jest
wymagana, lub oœwiadczenie spó³dzielni
mieszkaniowej, ¿e poinformowa³a w sposób
zwyczajowo przyjêty, cz³onków spó³dzielni,
w³aœcicieli budynków lub lokali niebêd¹cych
cz³onkami spó³dzielni oraz osoby niebêd¹ce
cz³onkami spó³dzielni, którym przys³uguj¹
spó³dzielcze w³asnoœciowe prawa do lokali, a w
przypadku zarz¹du wspólnoty mieszkaniowej –
cz³onków wspólnoty, o zamiarze z³o¿enia wniosku o
wydanie zezwolenia na usuniêcie drzewa lub krzewu,
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wyznaczaj¹c co najmniej 30-dniowy termin na
zg³aszanie uwag, sk³adane spod rygorem
odpowiedzialnoœci karnej za sk³adanie fa³szywych
zeznañ;
4. nazwê gatunku drzewa lub krzewu;
5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokoœci 130 cm,
a w przypadku gdy na tej wysokoœci drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód ka¿dego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpoœrednio poni¿ej
korony drzewa;
6. wielkoœæ powierzchni, z której zostanie usuniêty
krzew jako rzut poziomy;
7. miejsce, przyczynê, termin zamierzonego usuniêcia
drzewa lub krzewu oraz wskazanie, czy usuniêcie
wynika z celu zwi¹zanego z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej;
8. rysunek, mapê albo wykonany przez projektanta
posiadaj¹cego odpowiednie uprawnienia budowlane
projekt zagospodarowania dzia³ki lub terenu w
przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on
wymagany zgodnie z ustaw¹ z dnia 7 lipca 1994r. –
Prawo budowlane – okreœlaj¹ce usytuowanie drzewa
lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomoœci i
obiektów budowlanych istniej¹cych lub
projektowanych na tej nieruchomoœci;
9. projekt planu:
a) nasadzeñ zastêpczych, rozumianych jako
posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie
mniejszej ni¿ liczba usuwanych drzew lub o
powierzchni nie mniejszej ni¿ powierzchnia
usuwanych krzewów, stanowi¹cych
kompensacjê przyrodnicz¹ za usuwane drzewa i
krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
œrodowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
– je¿eli s¹ planowane, wykonany w formie
rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania
dzia³ki lub terenu oraz informacjê o liczbie,
gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz
miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
10. decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków
realizacji przedsiêwziêcia w zakresie oddzia³ywania
na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji
przedsiêwziêcia, dla którego wymagane jest ich
uzyskanie zgodnie z ustaw¹ z dnia 3 paŸdziernika
2008r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i
jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie
œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na
œrodowisko, oraz postanowienie uzgadniaj¹ce
wydawane przez w³aœciwego regionalnego
dyrektora ochrony œrodowiska w ramach ponownej
oceny oddzia³ywania na œrodowisko, je¿eli jest
wymagana lub zosta³a przeprowadzona na wniosek
realizuj¹cego przedsiêwziêcie;
11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych
na czynnoœci podlegaj¹ce zakazom okreœlonym w
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art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt
1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody,
je¿eli zosta³o wydane.
Nie nalicza siê op³at za usuniêcie:
1. drzew lub krzewów, na których usuniêcie nie jest
wymagane zezwolenie;
2. drzew lub krzewów, na których usuniêcie osoba
fizyczna uzyska³a zezwolenie na cele niezwi¹zane z
prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej;
3. drzew lub krzewów, je¿eli usuniêcie jest zwi¹zane z
odnow¹ i pielêgnacj¹ drzew rosn¹cych na terenie
nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków;
4. drzew lub krzewów, które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu
ludzi lub mienia w istniej¹cych obiektach
budowlanych lub funkcjonowaniu urz¹dzeñ, o
których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
5. drzew lub krzewów, które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu
ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpieczeñstwu ¿eglugi;
6. drzew lub krzewów w zwi¹zku z przebudow¹ dróg
publicznych lub linii kolejowych;
7. drzew, których obwód pnia mierzony na wysokoœci
130 cm nie przekracza:
a) 75 cm – w przypadku topoli, wierzb,
kasztanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii
akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b)

50 cm – w przypadku pozosta³ych gatunków
drzew
– w celu przywrócenia gruntów
nieu¿ytkowanych do u¿ytkowania rolniczego
lub do innego u¿ytkowania zgodnego z
przeznaczeniem terenu, okreœlonym w
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu;
8. krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w
celu przywrócenia gruntów nieu¿ytkowanych do
u¿ytkowania rolniczego lub do innego u¿ytkowania
zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreœlonym w
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu;
9. drzew lub krzewów w zwi¹zku z zabiegami
pielêgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach
zieleni;
10. drzew lub krzewów, które obumar³y lub nie rokuj¹
szansy na prze¿ycie, z przyczyn niezale¿nych od
posiadacza nieruchomoœci;
11. topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokoœci
130 cm wynosz¹cym powy¿ej 100 cm,
nienale¿¹cych do gatunków rodzimych, je¿eli
zostan¹ zast¹pione w najbli¿szym sezonie
wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
12. drzew lub krzewów, je¿eli usuniêcie wynika z
potrzeb ochrony roœlin, zwierz¹t i grzybów objêtych
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ochron¹ gatunkow¹ lub ochrony siedlisk
przyrodniczych;
13. drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
14. drzew lub krzewów, je¿eli usuniêcie jest zwi¹zane z
regulacj¹ i utrzymaniem koryt cieków naturalnych,
wykonywaniem i utrzymaniem urz¹dzeñ wodnych
s³u¿¹cych kszta³towaniu zasobów wodnych oraz
ochronie przeciwpowodziowej w zakresie
niezbêdnym do wykonania i utrzymania tych
urz¹dzeñ;
15. drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów
lub placów æwiczeñ, s³u¿¹cych obronnoœci pañstwa.
Administracyjne kary pieniê¿ne:
Wójt bêdzie móg³ naliczyæ administracyjn¹ karê
pieniê¿n¹ za:
1. usuniêcie drzewa lub krzewu bez wymaganego
zezwolenia;
2. usuniêcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza
nieruchomoœci;
3. zniszczenie drzewa lub krzewu;
4. uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem
prac w obrêbie korony drzewa.
Kara nak³adana bêdzie na posiadacza nieruchomoœci
albo w³aœciciela urz¹dzeñ, o których mowa w art. 49 § 1
Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, je¿eli dzia³a³
bez zgody posiadacza nieruchomoœci i bêdzie stanowi³a
dwukrotnoœæ op³aty za usuniêcie drzewa lub krzewu.
Usuniêcie ga³êzi w wymiarze przekraczaj¹cym
30% korony, która rozwinê³a siê w ca³ym
okresie rozwoju drzewa stanowi uszkodzenie
drzewa, a w wymiarze przekraczaj¹cym 50%
korony, stanowi zniszczenie drzewa. Nie obejmuje
to usuniêcia ga³êzi; obumar³ych lub nad³amanych;
celem utrzymania uformowanego kszta³tu korony
drzewa; podczas wykonywania specjalistycznych
zabiegów w celu przywrócenia statyki drzewa.
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.
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.
Wiêcej informacji, dotycz¹cych zezwoleñ na
usuniêcie drzew i krzewów, mo¿na uzyskaæ pod
nr tel. 24 364 48 35.
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IV. 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 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 Policji.
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.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOZDOWO
Zawiadamiam, i¿ do dnia 30 wrzeœnia 2016 r. bêd¹ przyjmowane wnioski dotycz¹ce zmiany
sposobu u¿ytkowania terenu lub jego przeznaczenia. Jest to zwi¹zane z wprowadzeniem zmian w
„Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo”,
istniej¹cych „Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego” lub opracowaniem nowego
miejscowego planu zagospodarowania dla wnioskowanych wskazanych terenów.
Wniosek powinien okreœlaæ teren, który ma byæ przeznaczony (nr dzia³ki i powierzchniê) oraz cel
przeznaczenia.
Do wniosku nale¿y za³¹czyæ:
- Wypis z rejestru gruntów
- Mapê z klasami gruntów w skali 1:1000 lub 1:2000
Wszelkich informacji w tym temacie udziel¹ pracownicy Urzêdu Gminy w osobach: S³awomir
Krystek i Wies³aw Budka.
Wnioski mo¿na te¿ pobraæ w Urzêdzie Gminy, w pok. nr 8 lub 14
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OKÓLNIK
Obowi¹zkowe ubezpieczenie upraw rolnych
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami rolnicy, którzy uzyskali p³atnoœci bezpoœrednie do
gruntów rolnych maj¹ obowi¹zek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw.
Umowê ubezpieczenia nale¿y podpisaæ z wybranym zak³adem ubezpieczeñ, który zawar³ z
ministrem w³aœciwym do spraw rolnictwa umowê w sprawie dop³at. Ubezpieczenie obejmuje uprawê
zbó¿, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów
owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roœlin str¹czkowych, od zasiewu lub
wsadzenia do ich zbioru, od ryzyka wyst¹pienia szkód spowodowanych przez powódŸ, grad, suszê,
ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.
Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich nak³ada na Wójta Gminy
obowi¹zek przeprowadzenia kontroli zawartych umów ubezpieczenia. S¹ one przeprowadzane
ka¿dego roku w miesi¹cach wrzesieñ – paŸdziernik. Osoby kontrolowane, które nie posiadaj¹
ubezpieczonej co najmniej 50% powierzchni upraw, maj¹ obowi¹zek wniesienia na rzecz gminy
op³aty w wysokoœci 2 euro od 1 ha.
Ponadto rolnicy nieposiadaj¹cy ubezpieczenia, w przypadku wyst¹pienia klêski, nie maj¹
mo¿liwoœci skorzystania z obni¿onego oprocentowania kredytów preferencyjnych.

„Prace pielêgnacyjne w drzewostanie parku zabytkowego w Gozdowie wraz z nasadzeniami na przyleg³ych
terenach zielonych – II etap dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 103.900,00 z³”

„Podniesienie wiedzy na temat fauny i flory poprzez stworzenie œcie¿ki edukacyjno-przyrodniczej przy
Zespole Szkó³ w Gozdowie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20 590,00 z³”
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OŒRODEK ZDROWIA W GOZDOWIE
Dni i godziny pracy
Poniedzia³ek - Pi¹tek
8:00 - 18:00
Rejestracja w Oœrodku
od godz. 7:30
Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00 tel. (24) 276 21 96
UWAGA! W okresie urlopowym (30.06-28.08) ulegn¹
zmianie godziny pracy lekarzy - szczegó³owe informacje w
Orodkach Zdrowia.
W zwi¹zku z wprowadzeniem w SPZOZ Gozdowo dokumentacji
elektronicznej, Pacjenci proszeni s¹ o zg³aszanie leków do
powtórzenia z wyprzedzeniem jednodniowym. Odbiór recept
nastêpnego dnia.
Podstawowa Opieka Zdrowotna
lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista
medycyny ogólnej i rodzinnej - urlop 18.07 - 12.08
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 16.08 - 09.09
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
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.
.

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 18.07 - 12.08
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 16.08 - 09.09
Poniedzia³ek
8:00 – 11:00
Czwartek
11:00 – 13:00
13:00 – 15:00 wizyty domowe
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lek. med. Ewa Karczmarczyk - pediatra, specjalista medycyny
rodzinnej
Œroda
15.00 - 18.00
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
.

POSTERUNEK POLICJI W GOZDOWIE
.

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 - m³. asp. Marek Zdzieb³owski tel. (24) 275 92 76
kom. 519 035 546
- asp. szt. Wies³aw Stêpkowski (obs³uguje gm. Mochowo)
kom. 519 035 545
Policjanci prewencji - tel. (24) 275 92 76
- sier¿. szt. Pawe³ Wojciechowski
- sier¿. Arkadiusz Kolczyñski,
- sier¿. 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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Z b³yskiem flesza...

III Festyn Rodzinny w Gozdowie

Dzieñ Matki i Ojca w Lelicach

Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej w Zakrzewiu

Gminny Konkurs Ekologiczny w Ostrowach

Gminny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy w Gozdowie
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Z b³yskiem flesza...

XII Gminne Zamyœlenia w ho³dzie Ojcu Œwiêtemu – Janowi Paw³owi II

10-lecie nadania imienia Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego Szkole Podstawowej w Lelicach
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Zespó³ zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treœci publikowanych artyku³ów.
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