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DZIA£ALNOŒÆ WÓJTA I RADY GMINY
RADA GMINY
W okresie sprawozdawczym, tj. od 10.03.2017 r. do
09.06.2017 r. odby³y siê 3 sesje Rady Gminy, na których
radni podjêli ogó³em 20 uchwa³.
Uchwa³y z dnia 24 marca 2017r.:
?
Uchwa³a nr XXV/187/17 w sprawie wyznaczenia do

sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Gozdowo.
?
Uchwa³a nr XXV/188/17 w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zabudowanych nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ
Gminy Gozdowo.
?
Uchwa³a nr XXV/189/17 w sprawie projektu
dostosowania sieci szkó³ podstawowych i gimnazjum do
nowego ustroju szkolnego.
?
Uchwa³a nr XXV/190/17 w sprawie przyjêcia lokalnego
programu opieki nad dzieckiem i rodzin¹ na lata 20172020.
?
Uchwa³a nr XXV/191/17 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) za rok
2016 Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki
Zdrowotnej w Gozdowie.
?
Uchwa³a nr XXV/192/17 w sprawie uchwalenia
„Programu opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t na terenie Gminy
Gozdowo”.
?
Uchwa³a nr XXV/193/17 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 20172028.
?
Uchwa³a nr XXV/194/17 zmieniaj¹ca Uchwa³ê
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2017.
?
Uchwa³a nr XXV/195/17 w sprawie oceny zasobów
pomocy spo³ecznej za rok 2016 dla Gminy Gozdowo.
?
Uchwa³a nr XXV/196/17 w sprawie ustalenia zasad i
kryteriów na drugim etapie rekrutacji do publicznych
przedszkoli, oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach
podstawowych oraz do publicznych szkó³ podstawowych,
dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Gozdowo.
Uchwa³y z dnia 12 kwietnia 2017r.:
?
Uchwa³a nr XXVI/197/17 w sprawie utworzenia i

przyst¹pienia do Spó³dzielni Socjalnej pn. „WIOSKA
S£OWIAÑSKA”.
?
Uchwa³a nr XXVI/198/17 w sprawie przyjêcia do
realizacji projektu partnerskiego pn. ”Zainwestuj w
Siebie” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX:
Wspieranie w³¹czenia spo³ecznego i walka z ubóstwem,
Dzia³ania 9.1 Aktywizacja spo³eczno-zawodowa osób
wykluczonych i przeciwdzia³anie wykluczeniu
spo³ecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
?
Uchwa³a nr XXVI/199/17 w sprawie zmiany Uchwa³y nr
XXIV/184/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia
10.02.2017r. w sprawie zaci¹gniêcia d³ugoterminowych
kredytów.
?
Uchwa³a nr XXVI/200/17 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na
lata 2017-2028.
?
Uchwa³a nr XXVI/201/17 zmieniaj¹ca Uchwa³ê
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2017.
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Uchwa³y z dnia 2 czerwca 2017r.:
?
Uchwa³a nr XXVII/202/17 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej za 2016 rok.
?
Uchwa³a nr XXVII/203/17 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Gozdowo za 2016
rok.
?
Uchwa³a nr XXVII/204/17 w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Gozdowo absolutorium z tytu³u wykonania
bud¿etu za 2016 rok.
?
Uchwa³a nr XXVII/205/17 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na
lata 2017-2028.
?
Uchwa³a nr XXVII/206/17 zmieniaj¹ca Uchwa³ê
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na 2017 rok.
Z dzia³alnoœci Wójta Gminy
W okresie sprawozdawczym, od 10.03.2017r. do
09.06.2017r., Wójt Gminy Gozdowo wyda³ 26
zarz¹dzeñ:
?
26/2017 z dnia 10.03.2017r. w sprawie zmiany
cz³onków sta³ej Komisji Przetargowej powo³anej
Zarz¹dzeniem nr 83/2016 Wójta Gminy Gozdowo z dnia
25 listopada 2016 roku.
?
27/2017 z dnia 15.03.2017r. w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zabudowanych nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ
Gminy Gozdowo.
?
28/2017 z dnia 15.03.2017r. w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Gozdowo.
?
29/2017 z dnia 22.03.2017r. w sprawie przekazania
sprawozdania o przebiegu wykonania bud¿etu Gminy,
sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek
za 2016 rok.
?
30/2017 z dnia 24.03.2017r. w sprawie nieskorzystania
z prawa pierwokupu nieruchomoœci.
?
31/2017 z dnia 24.03.2017r. w sprawie zmiany
cz³onków sta³ej komisji przetargowej powo³anej
Zarz¹dzeniem nr 83/2016 Wójta Gminy Gozdowo z dnia
25 listopada 2016 roku.
?
32/2017 z dnia 31.03.2017r. w sprawie wyznaczenia do
oddania w dzier¿awê nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ
Gminy Gozdowo.
?
33/2017 z dnia 31.03.2017r. zmieniaj¹ce Uchwa³ê
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2017.
?
34/2017 z dnia 31.03.2017r. w sprawie zorganizowania
po raz trzynasty wieczoru „Zamyœlenia Rodaków - w
ho³dzie Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi II”,
poœwiêconego honorowemu Obywatelowi Gminy
Gozdowo oraz powo³ania Komitetu Organizacyjnego.
?
35/2017 z dnia 31.03.2017r. w sprawie organizacji
czasu pracy w okresie przedœwi¹tecznym i wyznaczenia
dnia wolnego od pracy w Urzêdzie Gminy w Gozdowie w
dniu 2 maja 2017r.
?
36/2017 z dnia 31.03.2017r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Szko³y Podstawowej im. Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego w Lelicach.
?
38/2017 z dnia 03.04.2017r. w sprawie utworzenia
oddzia³u sportowego w Szkole Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Gozdowie.
?
39/2017 z dnia 24.04.2017r. w sprawie ustalenia ceny
sprzeda¿y nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy
Gozdowo.
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?
40/2017 z dnia 04.05.2017r. w sprawie udzielenia

upowa¿nienia pracownikom Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Gozdowie do prowadzenia
postêpowañ oraz do wydawania decyzji w sprawach
œwiadczeñ rodzinnych.
?
41/2017 z dnia 04.05.2017r. w sprawie upowa¿nienia
do prowadzenia postêpowañ w sprawach o zasi³ki dla
opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.
?
42/2017 z dnia 04.05.2017r. w sprawie upowa¿nienia
pracowników Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
Gozdowie do realizacji zadañ wynikaj¹cych z ustawy o
Karcie Du¿ej Rodziny.
?
43/2017 z dnia 04.05.2017r. w sprawie upowa¿nienia
na wniosek Kierownika Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Gozdowie Pani Pauliny Czubak – Referenta
do spraw œwiadczeñ rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego, pracownika Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Gozdowie do prowadzenia
postêpowañ w sprawach dotycz¹cych jednorazowego
œwiadczenia pieniê¿nego o którym mowa w art. 10
ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w
ci¹¿y i rodzin „Za ¿yciem.”
?
44/2017 z dnia 04.05.2017r. w sprawie wyznaczenia
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Gozdowie do
realizacji zadañ z zakresu wsparcia kobiet w ci¹¿y i rodzin
„Za ¿yciem”.
?
45/2017 z dnia 08.05.2017 r. w sprawie powo³ania
Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
?
46/2017 z dnia 08.05.2017 r. w sprawie powo³ania
Komisji do spraw przegl¹dów gwarancyjnych.
?
47/2017 z dnia 08.05.2017 r. w sprawie zmiany
cz³onków sta³ej Komisji Przetargowej powo³anej
Zarz¹dzeniem nr 83/2016 Wójta Gminy Gozdowo z dn.
25 listopada 2016 r.
?
48/2017 z dnia 11.05.2017 r. w sprawie przekazania
œrodków trwa³ych stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy
Gozdowo.
?
49/2017 z dnia 15.05.2017r. zmieniaj¹ce Uchwa³ê
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2017.
?
51/2017 z dnia 24.05.2017r. w sprawie og³oszenia XIX
edycji konkursu „Piêkna, funkcjonalna i bezpieczna
zagroda 2017”, zatwierdzenia regulaminu i powo³ania
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu.
?
52/2017 z dnia 05.06.2017r. w sprawie powo³ania
komisji do odbioru robót budowlanych (zamówienia
publicznego) pn. „Przebudowa drogi gminnej w
miejscowoœci Zbójno, gmina Gozdowo”.
W okresie sprawozdawczym Wójt uczestniczy³ w
spotkaniach i uroczystoœciach:
?
Turnieju pi³ki siatkowej o puchar Wójta Gminy Gozdowo
w hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Gozdowie.
?
Powiatowym Turnieju Pi³ki No¿nej OSP.
?
Turnieju tenisa sto³owego w hali sportowej Publicznego
Gimnazjum w Gozdowie.
?
Walnym zebraniu zarz¹du LGD „Sierpeckie Partnerstwo”
w Sierpcu.
?
Plenarnym posiedzeniu Zarz¹du Oddzia³u Gminnego
ZOSP RP w Gozdowie.
?
Uroczystym oddaniu przebudowanego skrzy¿owania
drogi wojewódzkiej nr 541 – ulicy Piastowskiej z ulicami
Traugutta w mieœcie Sierpc.
?
Spotkaniu wielkanocnym w Komendzie Powiatowej w
Sierpcu.
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?
Spotkaniu

z zastêpc¹ Dyrektora PKP w sprawie
modernizacji linii kolejowej przebiegaj¹cej przez
Gozdowo.
?
Rozstrzygniêciu Gminnego Konkursu Ekologicznego
„Zielono mi” w Szkole Podstawowej w Gozdowie.
?
Naradzie w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.
?
Podpisaniu umowy partnerskiej w ramach projektu
„Zainwestuj w siebie” w sali konferencyjnej Urzêdu Miasta
w Sierpcu.
?
Turnieju pi³ki no¿nej OSP Œwiêtego Floriana w Lelicach.
?
Uroczystych obchodach œwi¹t majowych po³¹czonych z
obchodami Dnia Stra¿aka w Gozdowie.
?
Dniu Rodziny w Klubie Dzieciêcym „Kubusiowy raj” w
Lelicach.
?
Rozstrzyniêciu konkursu matematyczno-przyrodniczym
szkó³ podstawowych z terenu Gminy Gozdowo w Szkole
Podstawowej w Ostrowach.
?
Walnym zebraniu Zwi¹zku Spó³ek Wodnych.
?
Uroczystym oddaniu do u¿ytkowania budynku wiejskiego
w Rycharcicach.
?
Walnym zebraniu Banku Spó³dzielczego w Sierpcu.
?
25-leciu powo³ania do istnienia Komendy Powiatowej w
Sierpcu.
?
Obchodach Œwiêta Stra¿aka w Bonis³awiu.
?
Zawodach wêdkarskich o puchar Wójta Gminy Gozdowo
przy stawie w Gozdowie.
?
Obchodach Œwiêta Stra¿aka po³¹czonych z poœwiêceniem
i otwarciem wyremontowanej œwietlicy wiejskiej przy OSP
w Kurowie.
?
Zamyœleniach Rodaków w Ho³dzie Ojcu Œwiêtemu Janowi
Paw³owo II przy skwerku w Gozdowie.
?
III Sierpeckich Dniach Rolnika w Studzieñcu.
?
Naradzie so³tysów wsi powiatu sierpeckiego z
Marsza³kiem Województwa Mazowieckiego w Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
?
Uroczystoœci w Inez w Lelicach z okazji Dnia Matki i Dnia
Ojca organizowanej przez Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w
Gozdowie.
?
Obchodach 50-lecia OSP w Rycharcicach po³¹czonych z
otwarciem przebudowanej œwietlicy wiejskiej.
?
Spotkaniu Zarz¹du Oddzia³u Gminnego OSP w
Gozdowie.
?
Naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w
Sierpcu.
?
Jubileuszu 70-lecia Szko³y Podstawowej w Gozdowie.
?
XXI Gminnym Maratonie TrzeŸwoœci w Gozdowie.
?
Naradzie z Dyrektorami szkó³ w Urzêdzie Gminy w
Gozdowie.
?
Oddaniu Oœrodka Opieki D³ugoterminowej Pallium w
Kolczynie.
?
Festynie Rodzinnym przy Szkole Podstawowej w
Gozdowie.
?
IV Powiatowym Przegl¹dzie Orkiestr Dêtych w Mochowie
?
Zakoñczeniu roku szkolnego w Klubie Dzieciêcym
„Kubusiowy Raj" w Lelicach.
?
Gminnym Podsumowaniu Roku Szkolnego 2016/2017
w Publicznym Gimnazjum w Gozdowie.
?
Zakoñczeniu roku szkolnego w Publicznym Przedszkolu w
Gozdowie.
?
Uroczystych zakoñczeniach roku szkolnego w szko³ach z
terenu gminy Gozdowo.
Ewa Kolankiewicz, Monika Gronczewska
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WYDARZENIA

TURNIEJ TENISA STO£OWEGO
O PUCHAR WÓJTA GMINY GOZDOWO
W sobotê, 25 marca br., w hali sportowej
Publicznego Gimnazjum w Gozdowie odby³ siê
Wiosenny Turniej Tenisa Sto³owego So³ectw o
Puchar Wójta Gminy Gozdowo.
W rywalizacji wziê³o udzia³ 17 dru¿yn, wœród których znalaz³y
siê reprezentacje so³ectw, stowarzyszeñ i organizacji
dzia³aj¹cych na terenie gminy Gozdowo. Zawodników
dopingowa³a licznie zgromadzona publicznoœæ.
Wrêczenia pucharów, medali i dyplomów dokona³ Wójt
Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski, który podziêkowa³
wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w Pierwszym
Turnieju So³ectw w Tenisie Sto³owym.

W rywalizacji zespo³owej laureatami zosta³y reprezentacje:
I miejsce – So³ectwo Bia³uty
II miejsce – Rada Gminy Gozdowo
III miejsce – OSP Rycharcice
IV miejsce – Klub Owczarka Niemieckiego
W rywalizacji indywidualnej laureatami zostali:
I miejsce – S³awomir Szczypecki
II miejsce – Micha³ Zawadzki
III miejsce – Andrzej Gabryszewski
IV miejsce – Grzegorz Jarczewski

Laureaci rozgrywek indywidualnych

Pan Wójt pogratulowa³ laureatom i zaprosi³ do udzia³u w
kolejnych sportowych zmaganiach.
Maria Pytelewska
Zwyciêzcy w rozgrywkach zespo³owych

POSIEDZENIE ZARZ¥DU ODDZIA£U
GMINNEGO ZOSP RP
W dniu 6 kwietnia 2017r. w remizie OSP w Kolczynie
odby³o siê posiedzenie Zarz¹du Oddzia³u Gminnego
ZOSP RP.
Zebranie otworzy³ Prezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego
dh Andrzej Smoleñski, powita³ wszystkich przyby³ych
druhów oraz goœci w osobach: p. Dariusza Kalkowskiego –
Wó j t a G m i n y , p . G r z e g o r z a R a t k o w s k i e g o Przewodnicz¹cego Rady Gminy i jednoczeœnie wiceprezesa
Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP, dh Jana
Bednarskiego - Honorowego Prezesa ZOSP RP, p. Bo¿enê
Cendlewsk¹ – so³tys wsi Kolczyn oraz p. Krzysztofa JóŸwiaka
– dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gozdowie. Nastêpnie
przedstawi³ informacjê zbiorcz¹ z przebiegu walnych zebrañ
sprawozdawczych za 2016r., które odby³y siê we wszystkich
10 jednostkach OSP z terenu gminy. Prezes podziêkowa³
Panu Dariuszowi Kalkowskiemu Wójtowi Gminy za
finansowe wsparcie wszelakich dzia³añ OSP, jak równie¿
czynne w nich uczestnictwo.
Druh Andrzej Smoleñski przedstawi³ informacjê z przebiegu
eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Po¿arniczej ph. „M³odzie¿ zapobiega po¿arom”. Do etapu
powiatowego z terenu gminy Gozdowo zakwalifikowa³y siê
dwie osoby: Maciej Kie³basa w kat. szkó³ podstawowych i
Natalia Feder w kat. gimnazjum. Maciej Kie³basa - SP Lelice
zaj¹³ pierwsze miejsce w eliminacjach powiatowych w
Sierpcu w kat. szkó³ podstawowych i bêdzie uczestniczy³ w
konkursie na szczeblu wojewódzkim.
W dyskusji g³os zabra³ Pan Wójt, który podziêkowa³ za
w³aœciwe przygotowanie i przeprowadzenie zebrañ we
wszystkich jednostkach. Dziêkowa³ stra¿akom za
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zaanga¿owanie, aktywn¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i
funkcjonowanie w lokalnej spo³ecznoœci. Podziêkowa³
wszystkim stra¿akom za opiekê i dba³oœæ o remizy ju¿
wyremontowane oraz pomoc przy realizacji zadañ
remontowych pozosta³ych budynków. W najbli¿szym czasie,
jak doda³ Pan Wójt, zostan¹ oddane do u¿ytku remizy OSP w
Kurowie i Rycharcicach. Podziêkowa³ druhom ochotnikom
za udzia³ w uroczystoœciach gminnych i parafialnych, wyrazi³
swoj¹ wdziêcznoœæ za ich obecnoœæ i rolê, jak¹ pe³ni¹ w
spo³eczeñstwie. Zaprosi³ druhów na uroczystoœæ - Zamyœlenia
rodaków w ho³dzie Janowi Paw³owi II - w dniu 13.05.2017r.,
na skwerku w centrum Gozdowa.
Nastêpnie g³os zabra³ Wiceprezes Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego ZOSP RP Grzegorz Ratkowski, który równie¿
podziêkowa³ w imieniu swoim i ca³ego Zarz¹du Powiatowego
ZOSP RP wszystkim stra¿akom za dzia³alnoœæ na rzecz
spo³ecznoœci lokalnej, za ich zaanga¿owanie i spo³eczn¹
pracê. Wójt Gminy i Przewodnicz¹cy Rady Gminy z³o¿yli
zebranym druhom najlepsze ¿yczenia œwi¹teczne na

Uczestnicy spotkania
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nadchodz¹ce œwiêta wielkanocne, dla nich i ca³ych rodzin.
G³os zabra³a Pani So³tys Bo¿ena Cedlewska, która z³o¿y³a
¿yczenia œwi¹teczne dla stra¿aków i ich rodzin oraz
podziêkowa³a druhom za spo³eczn¹ s³u¿bê. W dalszej czêœci
omówione zosta³y sprawy organizacyjne, uroczystoœci

jubileuszowe, a tak¿e gminne zawody sportowo-po¿arnicze
OSP, które odbêd¹ siê w Lelicach, w czerwcu 2017r., a
odpowiedzialni za przygotowanie bêd¹ druhowie z OSP
Bonis³aw.
El¿bieta Broniszewska

PROJEKT "ZAINWESTUJ W SIEBIE"
,

W œrodê 26 kwietnia br. Wójt Gminy Gozdowo
Dariusz Kalkowski uczestniczy³ w podpisaniu umowy
partnerskiej dotycz¹cej projektu „Zainwestuj w
siebie” w sali konferencyjnej Urzêdu Miasta w
Sierpcu.
Projekt pn. „Zainwestuj w siebie” bêdzie realizowany w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego, jego celem bêdzie
aktywizacja spo³eczno-zawodowa osób wykluczonych i tym
samym przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu. Jest to
projekt partnerski wszystkich gmin z powiatu sierpeckiego, a
jego realizatorami bêd¹ oœrodki pomocy spo³ecznej z siedmiu
gmin nale¿¹cych do powiatu sierpeckiego. Realizatorem
projektu na terenie miasta Sierpc bêdzie Miejski Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Sierpcu, pe³ni¹cy jednoczeœnie rolê

TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ OSP
ŒWIÊTEGO FLORIANA
W poniedzia³ek 1 maja na boisku wielofunkcyjnym w
Lelicach odby³ siê Turniej Pi³ki No¿nej OSP Œwiêtego
Floriana.

Wrêczenie pucharów i dyplomów

W rywalizacji wziê³o udzia³ 11 dru¿yn: OSP Bonis³aw, OSP
Rycharcice, OSP Cetlin, Urz¹d Gminy w Gozdowie, OSP
Lelice, Lelice „Parkowa”, Stowarzyszenie Wêdkarskie
„AMUR”, OSP Kurowo, So³ectwo Czachorowo,
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP Gozdowo i OSP Kolczyn.
Meczom towarzyszy³a s³oneczna pogoda oraz przyjazna
atmosfera. Wójt Gminy Gozdowo - Dariusz Kalkowski
rozpocz¹³ turniej. Powita³ dru¿yny, które zg³osi³y siê do
zawodów oraz kibiców. Sêdziami byli: pan Stanis³aw
Urbanowicz i pan Pawe³ Wiœniewski.
W pierwszym etapie wszystkie dru¿yny zosta³y podzielone na
4 grupy. Po rozgrywkach z ka¿dej grupy wy³onione zosta³y
najlepsze zespo³y: OSP Lelice, So³ectwo Czachorowo, Lelice
„Parkowa” i M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP Gozdowo.
Odby³o siê losowanie, po którym rozgrywa³y siê mecze
pó³fina³owe i fina³owe.
Zarz¹d OSP Lelice i so³tys Lelic pan Stanis³aw Œmigielski
zorganizowali grilla. Druhowie z OSP Lelice serwowali
podczas turnieju ciep³e kie³baski i kaszanki zawodnikom oraz
kibicom.
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lidera projektu. Wartoœæ projektu wyniesie prawie 2 mln z³, z
tego wk³ad w³asny wynosi prawie 400 tys. z³.
Najwiêcej emocji wzbudzi³ mecz fina³owy o pierwsze miejsce,
w którym star³y siê dwie dru¿yny z Lelic. Mecz zakoñczy³ siê
remisem 2:2 i o zwyciêstwie zdecydowa³y rzuty karne.
Mieszkañcy Lelic z zaanga¿owaniem kibicowali obu
dru¿ynom.
Ostatecznie klasyfikacja przedstawia siê nastêpuj¹co:
I miejsce – OSP Lelice
II miejsce – Lelice „Parkowa”
III miejsce – So³ectwo Czachorowo
IV miejsce - M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP Gozdowo
Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali: Kamil
Rajkowski z reprezentacji OSP Lelice, Jaros³aw Mioduski z
reprezentacji Lelice „Parkowa” i Krzysztof Gi¿yñski z
reprezentacji So³ectwo Czachorowo.
Po rozgrywkach pi³karskich odby³ siê konkurs przeci¹gania
liny. Do rywalizacji zg³osi³o siê 10 dru¿yn: OSP Bonis³aw,
OSP Cetlin, OSP Kurowo, OSP Rycharcice, OSP Lelice,
Rada Gminy Gozdowo, Stowarzyszenie Wêdkarskie Amur
Gozdowo, Urz¹d Gminy Gozdowo, So³ectwo Czachorowo i
OSP Rycharcice. W tej dyscyplinie bezkonkurencyjna okaza³a
siê dru¿yna OSP Bonis³aw, która pokona³a rywali. Drugie
miejsce wywalczyli zawodnicy z Urzêdu Gminy w Gozdowie,
a trzecie Stowarzyszenie Wêdkarskie Amur Gozdowo.
Nagrody w konkursie ufundowa³ prywatnie pan Stanis³aw
Œmigielski so³tys Lelic. Wrêczenia pucharów, medali i
dyplomów dokona³ Wójt Gminy Gozdowo Dariusz
Kalkowski, który podziêkowa³ wszystkim pi³karzom za
uczestnictwo i niesamowit¹ grê w duchu „fair play”.

Dru¿yna OSP Lelice
Maria Pytelewska
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OBCHODY ŒWI¥T MAJOWYCH
W GMINIE GOZDOWO
Na terenie Gminy Gozdowo uroczyœcie
obchodziliœmy Œwiêto 3-go Maja po³¹czone z
obchodami Dnia Stra¿aka. Uroczysta msza œwiêta
odprawiona zosta³a w Gozdowie.

Poœwiêcenie samochodu dla OSP Kolczyn

Pocz¹tek maja jest okresem wyj¹tkowym w ¿yciu ka¿dego
Polaka. W pierwszych czterech dniach miesi¹ca maj¹ miejsce
w Polsce wa¿ne œwiêta: 1 Maja - Miêdzynarodowe Œwiêto
Pracy obchodzone nie tylko w Polsce, ale i na œwiecie, 2 Maja
- Dzieñ Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 3 Maja – uchwalenie
Konstytucji 3 maja z 1791 roku, w tym dniu równie¿ w
Koœciele katolickim obchodzona jest Uroczystoœæ
Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej Polski, 4 Maja Miêdzynarodowy Dzieñ Stra¿aka.
W obchodach na terenie gminy Gozdowo uczestniczy³ Wójt
Gminy Dariusz Kalkowski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Grzegorz Ratkowski, z-ca Komendanta PSP w Sierpcu bryg.
Pawe³ Sekulski. Uroczystoœci w Gozdowie rozpoczê³y siê o
godz. 12:00 msz¹ œwiêt¹ celebrowan¹ przez proboszcza
parafii Gozdowo ks. kan. Stanis³awa Opolskiego 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 i œw.
Floriana, patrona stra¿aków. Ksi¹dz w imieniu druhów
dziêkowa³ Bogu za szczêœliwe powroty z akcji, prosi³ o dalsze

³aski i modli³ siê o zmar³ych druhów. Po mszy uczestnicy
zgromadzili siê przed koœcio³em, gdzie nast¹pi³o poœwiêcenie
stra¿ackiego samochodu ratowniczo-gaœniczego marki
Lublin. Pan Wójt przekaza³ kluczyki prezesowi OSP Kolczyn
Piotrowi Linowskiemu. Nastêpnie uczestnicy
przemaszerowali na cmentarz przy akompaniamencie
M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP, gdzie zosta³ oddany ho³d i
zapalone znicze przy pomniku zmar³ych stra¿aków z parafii
Gozdowo, którzy s³u¿yli Bogu i ludziom. W drodze powrotnej
druhowie zebrali siê przed budynkiem remizy OSP Gozdowo,
gdzie nast¹pi³o uroczyste poœwiêcenie i otwarcie
wyremontowanego gara¿u dla pojazdów bojowych OSP. Do
uroczystego przeciêcia wstêgi zostali poproszeni Wójt Gminy
Gozdowo Dariusz Kalkowski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Grzegorz Ratkowski, z-ca Komendanta PSP w Sierpcu Pawe³
Sekulski, Kierownik GZGK w Gozdowie Krzysztof
Paw³owski, Naczelnik OSP Jaros³aw Bojanowski, Prezes
OSP Gozdowo S³awomir Zarembski oraz druh Bogdan
Górczyñski – Gospodarz OSP Gozdowo. Pan Wójt z³o¿y³
druhom ¿yczenia i podziêkowania za wykazywanie pe³nej
gotowoœci oraz zdecydowanej postawy w trudnych zadaniach
chroni¹cych ¿ycie, zdrowie i mienie ludzkie. 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.

Poœwiêcenie remizy OSP w Gozdowie
El¿bieta Broniszewska

ZAWODY WÊDKARSKIE O PUCHAR
WÓJTA GMINY GOZDOWO
.

W sobotê, 6 maja br., odby³y siê Zawody Wêdkarskie
o Puchar Wójta Gminy Gozdowo.
Zawody rozpoczê³y siê o 6:00 i zosta³y zorganizowane przez

Wrêczenie pucharów i dyplomów

Zwyciêzcy zawodów
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Stowarzyszenie Wêdkarskie „AMUR” nad stawem w
Gozdowie.
Podczas zawodów trwa³a zaciêta rywalizacja, jednak
najlepszymi okazali siê:
I miejsce – Szemborski Pawe³
II miejsce – Chojnacki Piotr
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III miejsce – Kowalkowski Marek
IV miejsce – Smoliñski Artur
V miejsce – Bogdañski Piotr
VI miejsce – Kowalkowski Damian
Nagrodê za z³owienie najwiêkszej ryby, zdoby³ Piotr
Chojnacki.

OBCHODY ŒWIÊTA STRA¯AKA
PO£¥CZONE Z POŒWIÊCENIEM
I OTWARCIEM WYREMONTOWANEJ
ŒWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY OSP
W KUROWIE
W sobotê, 6 maja br., Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w
Kurowie obchodzi³a Œwiêto Stra¿aka. Przy tak
wspania³ym œwiêcie dokonano poœwiêcenia i
otwarcia wyremontowanej remizy.

Impreza zakoñczy³a siê poczêstunkiem i wrêczeniem
okolicznoœciowych pucharów, dyplomów i nagród. Pan Wójt
podziêkowa³ wszystkim uczestnikom i kibicom za przybycie
oraz za mile spêdzony czas w przyjemnej atmosferze.
Pogratulowa³ zwyciêzcom wyników w po³owach oraz ¿yczy³
organizatorom, aby kolejne zawody wêdkarskie by³y równie
sprawnie przeprowadzone.
Maria Pytelewska

Najwa¿niejszym momentem uroczystoœci by³o poœwiêcenie i
otwarcie budynku œwietlicy wiejskiej. Ceremonii poœwiêcenia
budynku dokona³ Ksi¹dz Proboszcz Parafii w Kurowie, zaœ
symbolicznego otwarcia poprzez przeciêcie wstêgi dokonali:
Wicestarosta Sierpecki Juliusz Gorzkoœ, Wójt Gminy
Gozdowo Dariusz Kalkowski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Gozdowo Grzegorz Ratkowski, Prezes OSP Kurowo
Stanis³aw Urbanowicz, a tak¿e zaproszeni goœcie. W zwi¹zku
z obchodami Œwiêta Stra¿aka, Wicestarosta Juliusz Gorzkoœ
odczyta³ list od Starosty Sierpeckiego Jana Laskowskiego z
¿yczeniami i podziêkowaniami za trud w³o¿ony w spo³eczn¹
pracê. Pan Wójt Dariusz Kalkowski z³o¿y³ druhom ¿yczenia i
podziêkowania za wykazywanie pe³nej gotowoœci oraz
zdecydowanej postawy w trudnych zadaniach chroni¹cych
¿ycie, zdrowie i mienie ludzkie. ¯yczy³ bezpiecznych
powrotów z akcji ratowniczych, satysfakcji z pe³nionej s³u¿by
oraz wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu rodzinnym. W ramach
wdziêcznoœci i podziêkowañ OSP Kurowo wrêczy³o Wójtowi
Gminy Dariuszowi Kalkowskiemu pami¹tkow¹ statuetkê.
Koñcz¹c uroczystoœæ prezes dh Stanis³aw Urbanowicz
odczyta³ Akt Poœwiêcenia, a nastêpnie zosta³ on podpisany
przez przyby³ych goœci i zebranych na uroczystych
obchodach. Uroczystoœæ zakoñczy³a defilada pododdzia³ów
OSP.

Otwarcie wyremontowanej œwietlicy wiejskiej

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê przywitaniem pocztów
sztandarowych przez naczelnika OSP Kurowo dh Zbigniewa
Nagiewicza, a nastêpnie kolumna przemaszerowa³a do
koœcio³a. Rozpoczê³a siê msza œw. w koœciele w Kurowie
celebrowana przez ksiêdza parafii Kurowo – Jaros³awa
K³osowskiego. Dalsza czêœæ obchodów mia³a miejsce ju¿
przed budynkiem remizy OSP Kurowo, gdzie zgromadzili siê
zaproszeni goœcie, pododdzia³y Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych, poczty sztandarowe oraz mieszkañcy Kurowa.
Uroczystoœciom towarzyszy³a Orkiestra Dêta z Gozdowa pod
batut¹ Edwarda Wielgóckiego. W trakcie obchodów Prezes
OSP Stanis³aw Urbanowicz przedstawi³ historiê jednostki.

III SIERPECKIE DNI ROLNIKA
W STUDZIEÑCU
W dniach 12-13 maja br. w Zespole Szkó³ Centrum
Kszta³cenia Rolniczego w Studzieñcu odby³y siê
III Sierpeckie Dni Rolnika.
Podczas imprezy rolnicy mogli zapoznaæ siê z ofert¹ bran¿y
rolniczej. W tegorocznym programie znalaz³y siê tak¿e
koncerty i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.
Rozstrzygniêto m.in. konkurs kulinarny „Festiwal
pierogów”, w którym gminê Gozdowo reprezentowa³y panie
z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Bonis³awiu. Jest nam mi³o
poinformowaæ, ¿e pierogi w wykonaniu pañ z Bonis³awia
by³y najsmaczniejsze i zajê³y I miejsce. Nagrodê reprezentacji
KGW w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wrêczyli
pose³ na Sejm RP Waldemar Olejniczak i dyrektor ZSCKR w
Studzieñcu El¿bieta Butaj³o. Wójt Gminy Gozdowo Dariusz
Str. 8

Przemarsz do koœcio³a
El¿bieta Broniszewska

Kalkowski podziêkowa³ Paniom z Bonis³wia za udzia³ w
konkursie i pogratulowa³ sukcesu kulinarnego.

Nagrodzeni w konkursie kulinarnym
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TO JU¯ TRZYNASTE „ZAMYŒLENIA”
„Tajemnic¹ serca Papie¿a i jego œwiêtoœci oraz Ÿród³em
jego s³u¿by Koœcio³owi i œwiatu jest mi³oœæ”
(kard. Stanis³aw Dziwisz)
13 maja br. ca³a Polska czci³a 100. Rocznicê Objawieñ
Fatimskich. Tego samego dnia mieszkañcy gminy Gozdowo
oraz zaproszeni goœcie oddali ho³d i czeœæ œw. Janowi
Paw³owi II podczas XIII Zamyœleñ w ho³dzie naszemu
rodakowi. Kiedy uœwiadamiamy sobie, ¿e to ju¿ 13
spotkanie, przychodzi na myœl smutny dla nas wszystkich fakt
odejœcia Ojca Œwiêtego, a zaraz potem zainicjowanie przez
Wójta Gminy Gozdowo Dariusza Kalkowskiego
umiejscowienia w centralnym punkcie Gozdowa tablicy z
wizerunkiem Papie¿a –Polaka, który podnosz¹c w górê rêce
mówi do nas: ,,Polsko, pamiêtaj o swoich korzeniach''. Fakt
ten rozpocz¹³ przygotowania naszych gozdowskich
Zamyœleñ, które kontynuowane s¹ do dnia dzisiejszego.

Przemarsz na skwerek

Tegoroczne spotkanie z Papie¿em – Janem Paw³em II
rozpoczê³o siê odœpiewaniem hymnu Polski oraz Watykanu
przy akompaniamencie Orkiestry OSP w Gozdowie pod
batut¹ pana Edwarda Wielgóckiego. Nastêpnie gospodarz
naszej gminy pan Dariusz Kalkowski skierowa³ do zebranych
s³owa: „W dzisiejszej zadumie trzeba nam mocno sobie
uœwiadomiæ, ¿e przez blisko 27 lat byliœmy naocznymi
œwiadkami wyj¹tkowego pontyfikatu niezwyk³ego
cz³owieka a zarazem tak bardzo ludzkiego - Jana Paw³a II.
To œwiadectwo proroka naszych czasów nobilituje, a
zarazem zobowi¹zuje. Dlatego w dzisiejszy majowy
wieczór po raz trzynasty spotykamy siê w zadumie nad
tym niezwyk³ym pontyfikatem Papie¿a Polaka, któremu
Rada Gminy Gozdowo w 2005 roku nada³a honorowe
obywatelstwo naszej ma³ej ojczyzny”.
Te s³owa by³y wprowadzeniem i zaproszeniem do

Poczty sztandarowe
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Uroczysta warta przy pomniku

Zamyœleñ. Otworzy³ je koncert Antoniny Krzysztoñ - wybitnej
polskiej pieœniarki, kompozytorki, œpiewaj¹cej piosenkê
poetyck¹ i religijn¹. Delikatna muzyka i anielski g³os,
niepowtarzalne interpretacje utworów chwyci³y za serce
wielu s³uchaczy i sk³oni³y do g³êbokich refleksji.
Nastêpnie wszyscy wys³uchali monta¿u s³ownomuzycznego w wykonaniu m³odzie¿y gozdowskiego
Gimnazjum, a przyœwieca³y mu s³owa „Mi³oœæ mi wszystko
wyjaœni³a…”. Recytuj¹c utwory Papie¿a, uczniowie
podkreœlili znaczenie mi³oœci w ¿yciu Jana Paw³a II, jego
uczucie do matki Emilii, Matki Bo¿ej oraz do drugiego
cz³owieka.
Po wystêpie gimnazjalistów przygotowanych pod kierunkiem
nauczycieli: p. Anny D¹browskiej 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 i zapali³o
znicze dla naszego Papie¿a w dniu jego urodzin, oddaj¹c mu
ho³d i wdziêcznoœæ za znamienne przes³ania, modlitwy,
poezje oraz serdeczny uœmiech do ka¿dego cz³owieka.

Delegacje sk³adaj¹ kwiaty i znicze

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:
- Ksiê¿om trzech parafii w naszej Gminie
- Pos³owi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej p. Piotrowi
Zgorzelskiemu, który w liœcie przys³anym z tej okazji wyrazi³
„ogromne uznanie dla w³adz samorz¹dowych oraz
wszystkich osób zwi¹zanych z gmin¹ Gozdowo za
niezwykle cenn¹ inicjatywê upamiêtnienia osoby Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II”
- Wojewodzie Mazowieckiemu, którego reprezentowa³ pan
Krzysztof £awniczak.
- Goœciom i mieszkañcom gminy Gozdowo
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- p. Antoninie Krzysztoñ - piosenkarce, kompozytorce i
autorce tekstów poetyckich, która koncertowa³a
- Kompanii honorowej SPPP z P³ocka z dowódc¹ podinsp.
Rafa³em Szerwiñskim i pocztowi sztandarowemu KPP z
Sierpca
- Komendantowi Policji Powiatowej w Sierpcu panu
podinspektorowi Mariuszowi Kryszkowskiemu.
- Towarzystwu Przyjació³ Dzieci w P³ocku z prezesem
p. 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
- miejscowej Policji i S³u¿bie Zdrowia
- harcerzom i zuchom
- elektrykowi p. 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.

Uczestnicy podczas uroczystoœci

Zwieñczeniem papieskiego spotkania by³o odœpiewanie
„Barki” – ukochanej pieœni Papie¿a. Papie¿a, jakiego
kochaliœmy: dowcipnego, m¹drego i bliskiego ludziom.
Wielkiego Papie¿a, a jednoczeœnie skromnego cz³owieka.
Wci¹¿ za nim têsknimy.
Aurelia Kurach

SPOTKANIE SO£TYSÓW
Z MARSZA£KIEM WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO
W pi¹tek 19 maja br. w Muzeum Wsi Mazowieckiej w
Sierpcu Marsza³ek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik spotka³ siê z so³tysami wsi z powiatu
sierpeckiego.
Na spotkaniu obecni byli tak¿e w³odarze z ca³ego powiatu
sierpeckiego: Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Burmistrz
Miasta Sierpc Jaros³aw Perzyñski wraz z wójtami gmin, a
tak¿e Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan
Rzeszotarski. W spotkaniu uczestniczy³ Wójt Gminy
Gozdowo Dariusz Kalkowski wraz z przedstawicielami
so³ectw naszej gminy.

OBCHODY 50-LECIA OSP
W RYCHARCICACH
Odznaczenia, podziêkowania i gratulacje towarzyszy³y
niezwyk³emu jubileuszowi 50-lecia Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Rycharcicach, która 20 maja obchodzi³a swoje
œwiêto.
Najwa¿niejszym momentem uroczystoœci by³o
poœwiêcenie budynku œwietlicy wiejskiej. Ceremonii tej
dokona³ Kapelan Ksi¹dz Andrzej Zakrzewski, zaœ
symbolicznego otwarcia poprzez przeciêcie wstêgi dokonali:
Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Wójt Gminy Gozdowo
Dariusz Kalkowski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo
Grzegorz Ratkowski, Prezes OSP Rycharcice Zbigniew
¯órawski a tak¿e zaproszeni goœcie.
Z okazji jubileuszu OSP w Rycharcicach otrzyma³a Medal
Pami¹tkowy „PRO MASOVIA” od Marsza³ka Województwa
Mazowieckiego Adama Struzika. Sztandar OSP zosta³
udekorowany Srebrnym Medalem za Zas³ugi dla
Po¿arnictwa. Dekoracji Sztandaru dokona³ Komendant
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Sierpcu Marcin Strzeœniewski.
Gratulacje i ¿yczenia z³o¿y³ Starosta Sierpecki Jan Laskowski,
Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski i Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Grzegorz Ratkowski. List gratulacyjny przes³a³
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Uczestnicy spotkania

równie¿ Piotr Zgorzelski Pose³ na Sejm RP.
Podczas uroczystoœci druhowie otrzymali Medale „Za
Zas³ugi dla Po¿arnictwa" z³ote: Grzegorz Zawadzki,
Bogdan Przemy³ski, srebrne: Andrzej Borowiec, Zbigniew
¯órawski, Jaros³aw Kukowski i br¹zowe: Andrzej
Dobrosielski, Tomasz Lewandowski, Mariusz K³osowski,
Damian Babecki, Rafa³ Majewski, Marcin Zawadzki, Konrad
¯órawski, Krzysztof Przygucki, Rafa³ Zawadzki, Adrian
Babecki, Daniel Babecki. Wzorowym stra¿akiem zosta³
Micha³ Zawadzki.

Poœwiêcenie œwietlicy wiejskiej w Rycharcicach
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Odznaki „Za wys³ugê lat" otrzymali: Jan Kamiñski, Józef
Ezman, Jerzy Kukowski, Wies³aw K³osowski, Grzegorz
Zawadzki, Jerzy Jakubkiewicz, Bogdan Przemy³ski, Andrzej
Borowiec, Andrzej Babecki, Zbigniew ¯órawski, Jaros³aw
Kukowski, Andrzej Dobrosielski, Tomasz Lewandowski, Rafa³
Zawadzki, Marcin Zawadzki, Rafa³ Majewski, Krzysztof
Przygucki, Micha³ Zawadzki, Konrad ¯órawski, Mariusz
K³osowski, Daniel Babecki, Adrian Babecki, Damian Babecki.
Nastêpnie zosta³ odczytany i podpisany przez wszystkich
zebranych Akt Jubileuszowy przygotowany na okolicznoœæ 50
rocznicy powstania OSP w Rycharcicach. Na zakoñczenie
odby³a siê defilada paradna.
El¿bieta Broniszewska

UROCZYSTOŒÆ Z OKAZJI DNIA
MATKI I DNIA OJCA W LELICACH
Dnia 26 maja 2017 w Domu Weselnym "Inez" w
Lelicach, odby³a siê gminna uroczystoœæ z okazji
Dnia Matki i Dnia Ojca.

Uczestnicy uroczystoœci

Publicznego Gimnazjum w Gozdowie Pana Krzysztofa
JóŸwiaka.
W czêœci artystycznej wyst¹pi³y dwie pary taneczne ze szko³y
tañca ArtDance z Sierpca oraz Aneta Kolczyñska i Agnieszka
Kolczyñska. Natomiast m³odsze dzieci zaprezentowa³y siê w
tangu i walcu wiedeñskim.
Wójt Gminy Pan Dariusz Kalkowski z³o¿y³ ¿yczenia i
podziêkowania wszystkim rodzicom: „Brakuje s³ów, aby
podziêkowaæ za matczyn¹ odwagê, cierpliwoœæ, dobroæ,
zrozumienie, i tak bardzo chcemy wyraziæ wdziêcznoœæ
w³aœnie Wam.”
W tym niezwyk³ym dniu piêkne ró¿e rodzicom wrêczyli:
Wójt Gminy Gozdowo, Przewodnicz¹cy Rady Gminy oraz
Kierownik Biblioteki. Po oficjalnej czêœci wszyscy goœcie
bawili siê przy muzyce do póŸnych godzin wieczornych.

Wystêp dzieci

Imprezê przygotowa³a Gminna Biblioteka Publiczna w
Gozdowie z fili¹ w Lelicach. Na wstêpie pani Honorata
Wójcik Kierownik GBP powita³a wszystkich zebranych a w
szczególnoœci zaproszonych goœci: Wójta Gminy Gozdowo
Pana Dariusza Kalkowskiego, Przewodnicz¹cego Rady
Gminy Pana Grzegorza Ratkowskego, Dyrektor Szko³y
Podstawowej w Gozdowie Pani¹ Lidiê Malinowsk¹, Dyrektor
Publicznego Przedszkola w Gozdowie Pani Agnieszkê
Olszewsk¹ oraz Kierownika Klubu Dzieciêcego „Kubusiowy
Raj" w Lelicach Pani¹ Anetê Chmurê, Dyrektora

WÊDKARSKI DZIEÑ DZIECKA
W s³oneczny sobotni poranek 4 czerwca nad stawem
w Gozdowie odby³y siê Zawody Wêdkarskie z okazji

Zwyciêscy zawodów
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Wrêczenie kwiatów
Katarzyna Witkowska

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 przedstawia siê nastêpuj¹co:
I miejsce – Sandra Bigorajska
II miejsce – Julia Krasiñska
III miejsce – Kacper Buras
IV miejsce – Maciej Chuma
V miejsce – Piotr Chmielewski
VI miejsce – Adam Nagrodzki
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
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Komunalnej w Urzêdzie Gminy w Gozdowie wraz z p. Ann¹
Jemio³¹ - opiekunk¹ Ko³a Wêdkarskiego w Szkole
Podstawowej 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 Pytelewska

Piknik grillowy

OTWARCIE OŒRODKA OPIEKI
D£UGOTERMINOWEJ PALIUM
W KOLCZYNIE
W pi¹tek, 9 czerwca br., odby³o siê uroczyste
otwarcie pierwszego w powiecie sierpeckim Oœrodka
Opieki D³ugoterminowej.
Wszystkich przyby³ych na uroczystoœæ powita³a prezes
NZOZ Palium Agnieszka Obermeyer i przedstawi³a
informacje na temat funkcjonowania Oœrodka. Odby³y siê
wyst¹pienia i gratulacje.
Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski podziêkowa³ za
zaproszenie i ¿yczy³ za³o¿ycielom wraz pracownikami
wszelkiej pomyœlnoœci, wytrwa³oœci i satysfakcji
towarzysz¹cej w ka¿dym dniu pe³nienia tej wa¿nej i

Uroczyste otwarcie PALIUM

zaszczytnej misji, jak¹ jest niesienie troskliwej i fachowej
pomocy pacjentom.
Oœrodek Opieki D³ugoterminowej w Kolczynie powsta³ w
budynku by³ej szko³y. Budynek zosta³ przebudowany i
przekszta³cony do wymagañ prowadzonych us³ug
medycznych. Powsta³y komfortowe 1,2,3,4 – osobowe sale
chorych z wêz³ami sanitarnymi, pomieszczenia pobytu
dziennego, kuchnia, sto³ówka, rehabilitacja wraz z
hydroterapi¹, gabinet zabiegowy, gabinet lekarski,
pomieszczenia terapii zajêciowej i psychologa,
pomieszczenie pro-morte. Obiekt zosta³ rozbudowany o
dodatkow¹ klatkê wraz z szybem dŸwigowym wyposa¿onym
w windê oraz nadbudowê piêtra z przeznaczeniem na
Hospicjum stacjonarne.
Poœwiêcenie oœrodka w Kolczynie

Maria Pytelewska

IV POWIATOWY PRZEGL¥D
ORKIESTR DÊTYCH W MOCHOWIE
W niedzielne popo³udnie 11 czerwca w Mochowie
odby³ siê IV Powiatowy Przegl¹d Orkiestr Dêtych
pod honorowym patronatem Marsza³ka
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.
Wspó³organizatorem imprezy by³ Wójt Gminy
Gozdowo.
W przegl¹dzie udzia³ wziê³o siedem zespo³ów orkiestr
dêtych: Orkiestra Dêta OSP w Bo¿ewie pod batut¹
W³adys³awa Adamczyka, M³odzie¿owa Orkiestra Dêta
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Goleszyna i Gozdowa pod
batut¹ Edwarda Wielgóckiego, Orkiestra Dêta OSP z
£ukomia pod batut¹ Piotra Wojtczaka, Miejska M³odzie¿owa
Orkiestra Dêta OSP w Sierpcu pod batut¹ Micha³a
G³owackiego, Parafialna Orkiestra Dêta ze Szczutowa pod
Str. 12

M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP w Gozdowie

batut¹ Konrada Mazurowskiego oraz Orkiestra Dêta OSP w
Zawidzu pod batut¹ Jaros³awa Giziñskiego. Ka¿da z Orkiestr
zaprezentowa³a po trzy utwory.
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Wrêczenie pami¹tkowych pucharów i dyplomów

W tym roku po raz pierwszy Przegl¹d nie mia³ charakteru
konkursowego. Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe
puchary i dyplomy, które wrêczy³ Starosta Sierpecki.
Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski podziêkowa³
M³odzie¿owej Orkiestrze OSP w Gozdowie za reprezentacjê
naszej gminy podczas przegl¹du i piêkny wystêp. Wrêczy³ bon
w wysokoœci 1000 z³ na zakup sprzêtu muzycznego. Nagroda
publicznoœci powêdrowa³a do Orkiestry z Bo¿ewa.
Podczas Przegl¹du rozpoczêty zosta³ II Powiatowy Plener
Malarski „Powiat Sierpecki pêdzlem malowany”. Jest to
plener niestacjonarny i trwa od 11 czerwca do 3 wrzeœnia br.
Podsumowanie odbêdzie siê podczas tegorocznych Do¿ynek
Powiatowych, które odbêd¹ siê 3 wrzeœnia w Zawidzu.
Maria Pytelewska

MOD OSP W GOZDOWIE
LAUREATK¥ Z£OTEGO MEDALU
PODCZAS OGÓLNOPOLSKIEGO
FESTIWALU ORKIESTR
W CZÊSTOCHOWIE
W dniach 16-18.06.2017r. w Czêstochowie odby³ siê
XXIV Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych. Organizatorem Przegl¹du by³
Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
Rzeczypospolitej Polskiej, a wspó³organizatorami:
Urz¹d Miasta Czêstochowy, Urz¹d Gminy Mykanów
oraz Regionalny Oœrodek Kultury w Czêstochowie.
Przegl¹d dorobku artystycznego orkiestr OSP ma
wypracowany system eliminacji. Systematycznie
organizowane s¹ przegl¹dy powiatowe, wojewódzkie i
regionalne. Natomiast co 2 lata Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP organizuje festiwale
orkiestr stra¿ackich. Poprzedni, XXIII Festiwal odby³ siê w
dniach 5-6 czerwca w P³ocku, a laureatk¹ zosta³a M³odzie¿owa
Orkiestra Dêta OSP z Mykanowa. Aktualnie w kraju dzia³a ok.
810 orkiestr Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, natomiast do
udzia³u w Festiwalu zakwalifikowa³o siê 19 najlepszych orkiestr
w Polsce, w tym M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP w
Gozdowie.
W pi¹tek i sobotê w Filharmonii Czêstochowskiej im.
Bronis³awa Hubermana odby³y siê przes³uchania konkursowe,
podczas których jury ocenia³o muzyczne umiejêtnoœci orkiestr.
Jednym z elementów podlegaj¹cych ocenie ogólnej by³a tak¿e
ocena gry w marszu. Po pi¹tkowej Mszy Œwiêtej na B³oniach
Jasnogórskich orkiestry przemaszerowa³y alejami na plac
Biegañskiego. Przemarsz orkiestr prezentuj¹cych ró¿norodny
repertuar ubarwi³y grupy taneczne, natomiast ca³okszta³t

Parada marszowa
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bacznie obserwowa³o i ocenia³o jury. O godz. 20:00 nast¹pi³o
uroczyste otwarcie Festiwalu oraz koncert po³¹czonych
orkiestr. Spektakularnym akcentem by³o zagranie przez
trêbaczy wszystkich orkiestr hymnu stra¿ackiego. Uroczystoœæ
uœwietniono m.in. wspólnym wykonaniem walca „Barbary” z
filmu „Noce i dnie”. Na koniec pierwszego dnia Festiwalu w
pokazie parady marszowej zaprezentowa³a siê laureatka
konkursu parady marszowej XXIII Festiwalu - M³odzie¿owa
Orkiestra Dêta OSP Krasocin.
Sobota by³a kolejnym dniem XXIV Ogólnopolskiego
Festiwalu Orkiestr Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.
Uczestnicz¹ce w nim zespo³y prezentowa³y na pl. Biegañskiego
pokazy parady marszowej. Wystêpy, ze wzglêdu na rzêsisty
deszcz rozpoczê³y siê z godzinnym opóŸnieniem ok. godz.
15:00. Niestety, na czas pokazów deszcz tylko trochê odpuœci³,
wiêc publicznoœæ nie dopisa³a. Natomiast orkiestry wraz z
grupami tanecznymi z uœmiechem na twarzy prezentowa³y
przygotowany wystêp artystyczny. Pod koniec drugiego dnia
Festiwalu mo¿na by³o wys³uchaæ koncertu M³odzie¿owej
Orkiestry Dêtej OSP Mykanów - laureatki XXIII Festiwalu.
Fina³owy koncert wszystkich orkiestr zgromadzonych na

Wrêczanie nagród
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M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP w Gozdowie

pl. Biegañskiego w Czêstochowie odby³ siê w niedzielê o godz.
11:00, w czasie którego nast¹pi³a uroczysta ceremonia
zakoñczenia Festiwalu oraz og³oszenie wyników i wrêczenie
pucharów. Nasza Orkiestra zosta³a wyró¿niona Z³otym
Medalem oraz Pucharem Prezydenta Czêstochowy, a w
klasyfikacji ogólnej XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr
OSP zajê³a, najwy¿sze w historii – IV miejsce. Laureatk¹
Festiwalu zosta³a orkiestra OSP z Nadarzyna.
Ogromny sukces orkiestry, poprzedzony systematyczn¹
prac¹ orkiestrantów oraz ich zaanga¿owaniem i determinacj¹
pod bacznym okiem Kapelmistrza p. Edwarda Wielgóckiego
zas³uguje na szczególne uznanie. Powodem do dumy jest tak¿e
fakt, i¿ m³odzi ludzie potrafi¹ w tak znakomity sposób godnie
reprezentowaæ oraz rozs³awiaæ nasz region na ca³y kraj.
Marta Kêsicka

ROZMOWA Z DYREKTOREM
SZKO£Y PODSTAWOWEJ IM. MARII
KONOPNICKIEJ W GOZDOWIE
- MGR LIDI¥ MALINOWSK¥

Dyrektor Szko³y Podstawowej w Gozdowie mgr Lidia Malinowska

Mariola Kopka: W tym roku Szko³a Podstawowa
im. Marii Konopnickiej w Gozdowie obchodzi jubileusz
70-lecia istnienia. Czy mog³aby Pani przybli¿yæ
historiê jej powstania i wczesnych lat dzia³alnoœci?
Lidia Malinowska: Historia gozdowskiej podstawówki siêga
roku 1947, kiedy to ksi¹dz proboszcz parafii Gozdowo
Antoni Rogowski, wobec przedstawicieli w³adz
pañstwowych, samorz¹dowych i szkolnych oraz licznie
zgromadzonej publicznoœci, dnia 28 wrzeœnia dokona³
uroczystego aktu poœwiêcenia siedmioklasowej Podstawowej
Szko³y Powszechnej w Gozdowie. Pierwszym kierownikiem
szko³y zosta³ Stefan K¹dalski, a Rada Pedagogiczna liczy³a 5
nauczycieli.
Powojenne lata by³y niezwykle trudne, nie by³o œwiat³a
elektrycznego, szko³a mieœci³a siê w dworku Krzêtowskich.
Nauka odbywa³a siê w trudnych warunkach, które stopniowo
ulega³y poprawie. Lekcje w klasach pierwszych by³y
pó³godzinne. Z ka¿dym rokiem zwiêksza³a siê liczba uczniów
w szkole i liczba zatrudnionych nauczycieli. W roku szkolnym
1959/60 do szko³y uczêszcza³o ju¿ 228 uczniów. Z biegiem
lat mieszkañcy wsi zaczêli dostrzegaæ wartoœæ szko³y jako
oœrodka edukacyjnego i kulturotwórczego miejscowoœci i
rozpoczêli starania o budowê „prawdziwej szko³y”.
Bardzo dobr¹ okazj¹ do tego by³a ogólnopolska akcja
ówczesnych w³adz budowy szkó³ pod has³em „Tysi¹c szkó³ na
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tysi¹clecie Pañstwa Polskiego”. W Gozdowie realizacja tej
inwestycji by³a mo¿liwa dziêki osobistemu zaanga¿owaniu
kierownika szko³y Stefana K¹dalskiego i miejscowego
spo³eczeñstwa. W czwartym kwartale 1962 roku nast¹pi³o
oddanie do u¿ytku nowej szko³y, tak zwanego „Pomnika
Tysi¹clecia” i nadanie jej imienia Marii Konopnickiej.
Poprawa bazy lokalowej pozwoli³a na urozmaicenie zajêæ w
ramach pracy pozalekcyjnej. Zosta³y zorganizowane ko³a:
matematyczne, historyczne, taneczne i recytatorskie. Od
1966 roku szko³y podstawowe sta³y siê oœmioklasowe.
Mariola Kopka: Szko³a to uczniowie, nauczyciele i
dyrektorzy. Na wizerunek szko³y du¿y wp³yw maj¹ jej
dyrektorzy i pracownicy. Proszê powiedzieæ, kto
przez te 70 lat zarz¹dza³ szko³¹?
Lidia Malinowska: Jak ju¿ wspomnia³am pierwszym
kierownikiem szko³y by³ Stefan K¹dalski, który zarz¹dza³ w
latach 1947-1969.
W 1969 roku kierownikiem szko³y zosta³ Marcin Olejniczak, a
jego zastêpc¹ – Antoni Kowalewski. Wówczas progi szko³y
przekroczy³o blisko czterystu, ucz¹cych siê na dwie zmiany
uczniów a Rada Pedagogiczna sk³ada³a siê z 18 osób. W tym
czasie rozpoczê³a dzia³alnoœæ biblioteka i œwietlica, a w czynie
spo³ecznym zbudowano przy szkole basen.
W roku 1973 Szko³a Podstawowa zyska³a miano Zbiorczej
Szko³y Gminnej, której zosta³y podporz¹dkowane wszystkie
placówki oœwiatowo-wychowawcze w gminie. Utworzono
stanowisko gminnego dyrektora szkó³, którym zosta³ Leopold
Mazurowski. Z myœl¹ o uczniach doje¿d¿aj¹cych
zorganizowano œwietlicê ze sto³ówk¹, przy której dzia³a³y ko³a
zainteresowañ: taneczne, teatralne, kukie³kowe,
fotograficzne i muzyczne oraz chór szkolny. W pamiêci wielu
uczniów i rodziców oraz pracowników szko³y pozostanie na
pewno dzieñ 9 czerwca 1974 roku, kiedy to odby³a siê
uroczystoœæ wrêczenia sztandaru, ufundowanego przez
rodziców. 1 wrzeœnia 1984 roku uleg³o likwidacji stanowisko
gminnego dyrektora szkó³ i Zbiorcza Szko³a Gminna wróci³a
do poprzedniej nazwy Szko³a Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Gozdowie. Uczniowie klas I–VIII kszta³cili siê
w 16 oddzia³ach w prawie trzyzmianowym cyklu nauczania.
Zajêcia prowadzi³o 29 nauczycieli.
W tym samym roku ponownie podjêto decyzjê o
rozbudowaniu szko³y. A dwa lata póŸniej w roku 1986 przy
zaanga¿owaniu dyrektora Leopolda Mazurowskiego i
rodziców rozpoczêto budowê. Na zakoñczenie prac
budowlanych trzeba by³o czekaæ prawie piêæ lat. 1 wrzeœnia
1991 roku zosta³a oddana czeœæ dydaktyczna nowego
budynku. Szko³a pozyska³a 10 sal lekcyjnych i zastêpcz¹ salê
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gimnastyczn¹ z rozbieralni¹ i od tej pory nauka odbywa³a siê
ju¿ na jedn¹ zmianê.
Pan Leopold Mazurowski by³ dyrektorem szko³y przez 21 lat,
a funkcje jego zastêpców pe³nili: Halina Œwierczewska
(1973-1989), Marcin Olejniczak (1973-1974), Czes³awa
Pius (1975-1978), Antoni Kawecki (1978-1980), Boles³aw
Maraszek (1980-1984), Anna ¯ych (1989-1994).
1 wrzeœnia 1994 roku funkcjê dyrektora szko³y obj¹³ Dariusz
Kalkowski, dziêki któremu szko³a zaczê³a zmieniaæ swoje
oblicze: powsta³ sklepik szkolny, pierwsza pracownia
komputerowa, rozpoczê³o dzia³aæ ko³o informatyczne.
Ogromne zaanga¿owanie nowego gospodarza szko³y w
pozyskiwanie œrodków finansowych umo¿liwi³o oddanie do
u¿ytku nowej sto³ówki i kuchni z zapleczem gastronomicznym
oraz œwietlicy i biblioteki szkolnej. Nied³ugo potem
wyremontowano dach starej szko³y i wykonano ogrodzenie.
W tych latach systematycznie doposa¿ano klasopracownie w
nowe sprzêty i pomoce dydaktyczne. Funkcjê zastêpcy
dyrektora pe³ni³y: Anna ¯ych (1994-1996) i Agata
Królikowska (1996-1999). W listopadzie 1998 r. p. D.
Kalkowski zosta³ Wójtem Gminy Gozdowo i do wyboru
nowego dyrektora przez kilka miesiêcy obowi¹zki te pe³ni³a
jedna z nauczycielek p. Maria Kaczorowska.
Z dniem 1 wrzeœnia 1999 roku nowym dyrektorem zosta³a
d³ugoletnia nauczycielka p. Agata Królikowska, która
kierowa³a szko³¹ przez 14-cie lat. Funkcjê zastêpcy dyrektora
pe³ni³a Anna G³os (1999-2011). W 1999 roku
wprowadzono reformê systemu edukacji, powsta³y gimnazja,
a nasz¹ oœmioklasow¹ szko³ê przekszta³cono w
szeœcioklasow¹. Czêœæ budynku zajê³o nowo utworzone
Publiczne Gimnazjum. Dnia 31 maja 2002 roku w rocznicê
55-lecia powstania szko³y dokonano poœwiêcenia tablicy
pami¹tkowej z wizerunkiem Marii Konopnickiej i oddano do
u¿ytku halê sportow¹.
W 2008 roku, dziêki staraniom wójta Dariusza
Kalkowskiego, rozpoczê³a siê rozbudowa i modernizacja
naszej szko³y wraz z budow¹ przedszkola. Dziêki tej inwestycji
po roku zyskaliœmy dwie nowe klasy i salê gimnastyczn¹. W
2012 roku powsta³o wielofunkcyjne boisko ze sztuczn¹
nawierzchni¹, którego uroczystego otwarcia dokona³ m.in.
Marsza³ek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik i
Wójt Gminy Gozdowo - Dariusz Kalkowski.
Szko³a, to nie mury, ale ludzie, którzy przez 70 lat tworzyli jej
historiê i to¿samoœæ.
Mariola Kopka: Od 2013 r. Pani jest dyrektorem
Szko³y Podstawowej w Gozdowie. Jak funkcjonuje
szko³a w chwili obecnej?
Lidia Malinowska: w Szkole Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Gozdowie w tym roku szkolnym uczy siê 241
uczniów w 11 oddzia³ach, zatrudnionych jest 21 nauczycieli i
7 pracowników administracji i obs³ugi. Kreda i tablica nadal
siê przydaj¹, ale stopniowo wypieraj¹ je bardziej nowoczesne
œrodki i metody nauczania: tablice interaktywne, komputer z
dostêpem do internetu w ka¿dej sali, pracownia
komputerowa. Wszystko to wyznacza nowe standardy w
poznawaniu œwiata i dostêpie do informacji.
Rok szkolny to cykl wa¿nych wydarzeñ. W paŸdzierniku
odbywa siê „Œlubowanie klas pierwszych” i w tym dniu
pierwszoklasiœci, pasowani na uczniów, zostaj¹ przyjêci do
grona spo³ecznoœci szkolnej. Od czterech lat w listopadzie
odbywa siê Rodzinny Wieczór Andrzejkowy. Tradycj¹ szko³y
s¹ równie¿ Jase³ka, wprowadzaj¹ce nas w okres
bo¿onarodzeniowy. Wiele radoœci daje dzieciom choinka
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noworoczna z paczkami przygotowanymi przez rodziców.
Festyn Rodzinny organizowany jest najczêœciej na pocz¹tku
czerwca i jest to impreza plenerowa. Na wszystkich czeka w
tym dniu wiele atrakcji.
Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli realizuj¹ ró¿ne
programy i projekty, dziêki którym zdobywaj¹ nowe
wiadomoœci i umiejêtnoœci, poznaj¹ tajemnice nauki,
uczestnicz¹ w wydarzeniach kulturalnych.
Szko³a inspiruje uczniów do aktywnego spêdzania czasu
wolnego, promuje aktywnoœæ, ruch i zdrowy wypoczynek.
Co roku przygotowujemy bogat¹ ofertê zajêæ pozalekcyjnych
rozwijaj¹cych zainteresowania i przygotowuj¹cych uczniów
do udzia³u w konkursach i zawodach np: ko³a przedmiotowe,
artystyczne, wokalne i sportowe. W naszej szkole dzia³a
zespó³ taneczny klas IV-VI oraz grupa taneczna Gwiazdeczki.
Uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ doskonalenia swojego talentu
muzycznego w zespole szkolnym „Zygzaki”. Dzia³a te¿
Samorz¹d Uczniowski, dru¿yna zuchowa i harcerska, Liga
Ochrony Przyrody, SKS, UKS „Meteor”, ko³o szachowe i
wêdkarskie, sudoku oraz klub logicznego myœlenia.
Dziêki dobrej wspó³pracy z Wójtem Gminy Gozdowo,
uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ wyjazdu na basen oraz
uczestniczenia w zajêciach takich jak: taniec ludowy i
nowoczesny, pi³ka no¿na, orkiestra, aikido.
Chcê jeszcze powiedzieæ, ¿e w przysz³ym roku szkolnym w
naszej szkole bêdzie funkcjonowaæ, pierwsza w historii tej
szko³y, klasa sportowa, z któr¹ wi¹¿emy ogromne nadzieje na
zaszczepienie w m³odym pokoleniu ducha sportu i zdrowej
rywalizacji.
Szko³a wspiera uczniów w pokonywaniu trudnoœci
edukacyjnych poprzez zajêcia rewalidacyjne, logopedyczne,
korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, zajêcia z
pedagogiem i psychologiem.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dzia³ania Ma³ego
Wolontariatu na rzecz innych ludzi: niepe³nosprawnych,
ubogich, samotnych, chorych, potrzebuj¹cych pomocy.
Inicjujemy akcje ekologiczne, dbaj¹c o nasze œrodowisko, np.:
„¯yj Eko – œmiecenie odpada”, „Mali gozdowianie w trosce o
czystoœæ i zdrowy styl ¿ycia w swojej gminie”.
Biblioteka szkolna podejmuje szereg przedsiêwziêæ
promuj¹cych czytelnictwo, miêdzy innymi: baœniowe
poranki, czytamy dzieciom i z dzieæmi w szkole, czytamy
drzewom, sadzimy drzewa, organizujemy konkursy
czytelnicze i osi¹gamy sukcesy. Braliœmy udzia³ w programie
ministerialnym „Ksi¹¿ki naszych marzeñ”. Uwieñczeniem
naszych dzia³añ by³o otrzymanie certyfikatu „Mistrz promocji
czytelnictwa”.
Od lat dbamy o bezpieczeñstwo w naszej szkole. W tym
roku podjêliœmy dodatkowe dzia³ania i uzyskaliœmy certyfikat
„Bezpieczna szko³a, bezpieczny uczeñ”.
Na prze³omie ostatnich lat mo¿emy poszczyciæ siê wieloma
osi¹gniêciami naszych uczniów. Zdobywamy nagrody i
wyró¿nienia w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich,
powiatowych i gminnych, m.in. mamy laureatkê konkursu
wojewódzkiego z przyrody i finalistkê z j. polskiego.
Organizowane s¹ wycieczki turystyczno-krajoznawcze i
edukacyjne. Pierwsze wyjazdy kilkudniowe w góry odby³y siê
w roku szkolnym 1994/95, a ich prekursorem by³ ówczesny
dyrektor szko³y Dariusz Kalkowski.
Robimy wszystko, by tworzyæ szko³ê bezpieczn¹ i
przyjazn¹ uczniowi, promuj¹c¹ zdrowie oraz otwart¹ na
problemy œrodowiska lokalnego. Szko³ê, w której ka¿dy uczeñ
ma szansê osi¹gn¹æ sukces na miarê swoich mo¿liwoœci.
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Mariola Kopka: Dzia³alnoœæ szko³y wymaga
wspó³pracy z Rad¹ Rodziców, organem
prowadz¹cym i nadzoruj¹cym oraz ró¿nymi
instytucjami. Jak ocenia Pani tê wspó³pracê?
Lidia Malinowska: Dobre rzeczy zawsze rodz¹ siê tam, gdzie
zbieraj¹ siê dobrzy ludzie, gdzie jest przestrzeñ do marzeñ.
Nasza szko³a jest w³aœnie takim miejscem. Ogromna
¿yczliwoœæ i zrozumienie ze strony Organu Prowadz¹cego
pozwalaj¹ nam podejmowaæ dzia³ania, w kierunku realizacji
naszych marzeñ. Dziêki staraniom w³adz samorz¹dowych
nasza szko³a piêknieje i jest coraz nowoczeœniejsza, a to
wp³ywa na rozwój naszych uczniów. Na wsparcie i pomoc
mo¿emy liczyæ równie¿ ze strony w³adz oœwiatowych
sprawuj¹cych nadzór pedagogiczny nad nasz¹ placówk¹,
instytucji wspó³pracuj¹cych ze szko³¹, kierowników
jednostek organizacyjnych z terenu gminy Gozdowo.
W naszej szkole s¹ równie¿ wspaniali rodzice, którzy
wspó³pracuj¹ z gronem pedagogicznym i mobilizuj¹ swoje
dzieci do nauki i rozwoju. To dziêki zaanga¿owaniu rodziców
w ¿ycie szko³y organizowane s¹ rodzinne wieczory
andrzejkowe, bale karnawa³owe, festyny, które integruj¹
nasze œrodowisko lokalne. Dziêki tym akcjom rodzice
dofinansowuj¹ wyjazdy uczniów w czasie ferii zimowych oraz
nagrody na szkolne konkursy. Bez ich pomocy i wsparcia
trudno jest szkole osi¹gn¹æ w pe³ni za³o¿one cele nauczania i
wychowania.
Dzia³ania prowadzone na terenie szko³y oraz realizacja
wszystkich programów, planów, konkursów odbywa siê z
udzia³em ca³ej spo³ecznoœci szkolnej i œrodowiska lokalnego.
Dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu nauczycieli i uczniów,
wspó³pracy rodziców oraz instytucji wspieraj¹cych
dzia³alnoœæ szko³y, mo¿emy realizowaæ postawione sobie

zadania.
Kiedy w 2013 roku obejmowa³am stanowisko dyrektora,
wiedzia³am, ¿e bêdê mia³a przyjemnoœæ wspó³pracowaæ z
osobami, które nie boj¹ siê wyzwañ i na których wsparcie
bêdê mog³a liczyæ. Nie zawiod³am siê. Dziêkujê serdecznie
w³adzom samorz¹dowym, nauczycielom, rodzicom,
uczniom, przyjacio³om szko³y za pracê, zaanga¿owanie i
wsparcie.
Dziêki zaanga¿owaniu tych wszystkich ludzi mamy szko³ê
tak¹, jak¹ j¹ dzisiaj widzimy: pod¹¿aj¹c¹ w kierunku
nowoczesnoœci, bezpieczn¹, przyjazn¹, z sukcesami i
tradycj¹. Jestem przekonana, ¿e to, co najlepsze i
najpiêkniejsze, jeszcze przed nami.
Mariola Kopka: Bardzo dziêkujê za rozmowê.

Wrêczenie nominacji na dyrektora SP Gozdowo p. L. Malinowskiej
(od
(od lewej:) J. Lewandowska, L. Malinowska, D. Kalkowski,
G. Ratkowski, J. Piekarski, B. Bogdañska

ROZSTRZYGNIÊCIE GMINNEGO
KONKURSU EKOLOGICZNEGO
„ZIELONO MI”
26 kwietnia br. w sali gimnastycznej Szko³y Podstawowej w
Gozdowie podczas uroczystoœci z okazji Dnia Ziemi odby³o
siê rozstrzygniêcie Gminnego Konkursu Ekologicznego
„Zielono mi”. Konkurs zosta³ dofinansowany ze œrodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie.
By³ to konkurs wiedzy z zakresu œrodowiska naturalnego i
ekologii. Zosta³ skierowany do czterech placówek
oœwiatowych z terenu gminy Gozdowo: Szko³y Podstawowej
w Gozdowie, Szko³y Podstawowej w Lelicach, Szko³y
Podstawowej w Ostrowach i Publicznego Gimnazjum w

Laureaci kategorii SENIOR
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Laureaci kategorii JUNIOR

Gozdowie z oddzia³em zamiejscowym w Lelicach. Jego
g³ównymi celami by³y: aktywizacja i podniesienie
œwiadomoœci ekologicznej oraz budowanie postaw
proekologicznych; poszerzenie wiedzy z zakresu œrodowiska
przyrodniczego i jego ochrony; rozwijanie zainteresowañ
przyrodniczo-ekologicznych.
Konkurs zosta³ przeprowadzony w nastêpuj¹cych
kategoriach wiekowych:
I kategoria „Maluch” – uczniowie klas I Szkó³
Podstawowych
II kategoria „Junior” – uczniowie klas II – III Szkó³
Podstawowych
III kategoria „¯ak” – uczniowie klas IV – VI Szkó³
Podstawowych
IV kategoria „Senior” – uczniowie klas I – III Publicznego
Gimnazjum
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Laureaci kategorii MALUCH

W I etapie ka¿da ze szkó³ wy³oni³a najlepszych uczestników w
poszczególnych kategoriach, którzy nastêpnie brali udzia³ w
eliminacjach gminnych - II etap. We wszystkich placówkach
wziê³o udzia³ 328 uczestników. Nad prawid³owym
przebiegiem konkursu czuwa³a Komisja powo³ana przez
Wójta Gminy Gozdowo.
Na podsumowanie konkursu i wrêczenie nagród
laureatom przybyli: Wójt Gminy Gozdowo Dariusz
Kalkowski, dyrektorzy placówek oœwiatowych z terenu
naszej gminy i uczniowie. Pani Lidia Malinowska Dyrektor
Szko³y Podstawowej w Gozdowie powita³a zgromadzonych i
przedstawi³a informacje o dzia³aniach ekologicznych
przeprowadzanych przez szko³ê. Pan Wójt podziêkowa³
dzieciom i m³odzie¿y za uczestnictwo w Gminnym konkursie
ekologicznym „ZIELONO MI”. Podziêkowa³ równie¿
Komisji, która przeprowadzi³a konkurs. Podkreœli³, ¿e
nagrody rzeczowe dla laureatów zosta³y dofinansowane ze
œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w
kwocie 7.056,00 z³. Nastêpnie pan Wójt i pani dyrektor
wrêczyli nagrody i dyplomy laureatom konkursu.

Kategoria „Maluch” – kl. I Szkó³ Podstawowych
I miejsce – Roksana Pracka – Szko³a Podstawowa w
Lelicach; rower
II miejsce – Katarzyna Stolarska - Szko³a Podstawowa
w Gozdowie; trampolina
III miejsce – Szymon Czajkowski – Szko³a Podstawowa
w Gozdowie; hulajnoga
Kategoria „Junior” – kl. II-III Szkó³ Podstawowych
I miejsce – Stanis³aw Klemarczyk – Szko³a
Podstawowa w Lelicach; rower
II miejsce - Maja Lorenc – Szko³a Podstawowa w
Lelicach; wie¿a audio
III miejsce – Zuzanna Mariañska – Szko³a Podstawowa
w Ostrowach; czytnik e-book
Kategoria „¯ak” – kl. IV-VI Szkó³ Podstawowych
I miejsce – Anna Kaczorowska – Szko³a Podstawowa w
Gozdowie; rower
II miejsce – Alicja Ludwicka – Szko³a Podstawowa w
Gozdowie; dron z kamer¹
III miejsce – Artur Kikolski – Szko³a Podstawowa w
Lelicach; tablet
Kategoria „Senior”- kl. I – III Publicznego
Gimnazjum
I miejsce – Tomasz Kopka – Publiczne Gimnazjum
Gozdowo; rower
II miejsce – Kacper Orkwiszewski – Publiczne
Gimnazjum Lelice; dron z kamer¹
III miejsce – Robert Jastrzêbski – Publiczne
Gimnazjum Lelice; tablet
Pan Wójt pogratulowa³ laureatom i zachêci³ do poszerzania
wiedzy o œrodowisku naturalnym. W dalszej czêœci
uroczystoœci uczniowie Szko³y Podstawowej wyst¹pili w
przedstawieniu z okazji Dnia Ziemi.
Maria Pytelewska

XXI MARATON TRZEWOŒCI
W GOZDOWIE
1 czerwca 2017 r. w Gozdowie odby³ siê XXI Maraton
Tr z e Ÿ w o œ c i p o d p a t r o n a t e m M a r s z a ³ k a
Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika.
Do rywalizacji w 5 kategoriach stanê³o blisko 200
zawodników. Przy sprzyjaj¹cej pogodzie odby³y siê biegi na
trasach wiod¹cych po gozdowskich uliczkach. Centralnym
miejscem organizacji maratonu by³ gozdowski park. Ka¿dy z
zawodników, po zapisaniu siê na listê uczestników maratonu,

otrzyma³ kupon startowy, który uprawnia³ do odbioru
grillowanej kie³baski oraz napoju po zakoñczonym biegu.
Maraton tradycyjnie odbywa³ siê pod patronatem Marsza³ka
Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika.
Uroczystego otwarcia dokona³ Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski wraz z Dyrektorem Publicznego
Gimnazjum - Krzysztofem JóŸwiakiem i Dyrektor Szko³y
Podstawowej w Gozdowie – Lidi¹ Malinowsk¹. Puchary i
nagrody rzeczowe zosta³y ufundowane przez Marsza³ka
Województwa Mazowieckiego, Wójta Gminy Gozdowo z
Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
a tak¿e: Zak³ady Miêsne Peklimar, Santander Bank Oddzia³ w
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Sierpcu i F.H. ¯mijewski z Sierpca.
Za kwestie organizacyjne maratonu odpowiada³o Publiczne
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie.
Nad bezpieczeñstwem tras czuwali harcerze, Druhowie
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej oraz funkcjonariusze
Posterunku Policji w Gozdowie.
Na zakoñczenie, najlepsi uczestnicy otrzymali pami¹tkowe
dyplomy oraz wspania³e nagrody.
Klasyfikacja koñcowa:
Kategoria Krasnal:
Dziewczêta
1. Nikola Rycharska
Ch³opcy
1. Gabriel S³omski
2. Igor Skrobiszewski
3. Adam S³omski
Kategoria: Klasy I – III
Dziewczêta
1. Karolina Stryjewska
2. Katarzyna Trzciñska
3. Agnieszka Paw³owska
Ch³opcy
1. Kamil Stryjewski
2. Filip Staniszewski
3. Jakub Popis

Kategoria: Klasy IV – VI
Dziewczêta
1. Klaudia Stryjewska
2. Oliwia Smoleñska
3. Amelia Pawlak
Ch³opcy
1. Dawid Czosnowski
2. Oliwier Kozakowski
3. Mateusz Czubak
Kategoria: Gimnazjum
Dziewczêta
1. Marta Jarzyñska
2. Natalia Rêdzikowska
3. Klaudia Wajszczak
Ch³opcy
1. Krystian Cesak
2. Mi³osz Rypiñski
3. Damian Witkowski
Kategoria: OPEN
Kobiety
1. Sylwia Szewczykowska
Mê¿czyŸni
1. Adrian Dziêgielewski
2. Marcin Kêpczyñski
3. Tomasz Ambroziak
Aneta Soja-Khadrouf

GMINNE PODSUMOWANIE ROKU
SZKOLNEGO 2016/2017
.

21 czerwca w hali Publicznego Gimnazjum w
Gozdowie odby³a siê uroczystoœæ – Gminne
Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017.
W tym roku przyœwieca³o jej has³o: „Wykszta³cenie to
dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawiæ.”
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:
- 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,

Uczestnicy uroczystoœci
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Gimnazjalistki nagrodzone stypendium

- Pana Dariusza Baranowskiego - Kierownika Posterunku
Policji w Gozdowie,
- Pana Krzysztofa Paw³owskiego - Kierownika Gminnego
Zak³adu Gospodarki Komunalnej,
- Pana Andrzeja Smoleñskiego - Prezesa Zarz¹du Gminnego
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych,
- Dyrektorów i pracowników szkó³ podstawowych,
gimnazjum oraz przedszkola z terenu gminy,
- pracowników Urzêdu Gminy: pani¹ Skarbnik Bogumi³ê
Bogdañsk¹, Sekretarza Gminy pana Jacka Piekarskiego,
Kierownika Referatu Oœwiaty pani¹ Jolantê Lewandowsk¹,
- dzieci i m³odzie¿ szkó³ i placówek oœwiatowych,
- rodziców nagrodzonych uczniów
- M³odzie¿ow¹ Orkiestrê OSP z opiekunem p. Edwardem
Wielgóckim,
- media.
Nastêpnie Pan Wójt podsumowa³ ca³oroczn¹ pracê w
sferze oœwiaty na terenie naszej gminy.
W obecnym roku szkolnym 2016/2017 do naszych szkó³
uczêszcza³o 646 uczniów, z tego 405 do trzech szkó³
podstawowych, 187 uczniów do gimnazjum, 137 dzieci
odbywa³o roczne przygotowanie przedszkolne w oddzia³ach
„0” w szko³ach i Publicznym Przedszkolu w Gozdowie.
Jak co roku przeprowadzamy analizê danych statystycznych
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Uczniowie SP Lelice nagrodzeni za wybitne osi¹gniêcia artystyczne

dotycz¹cych placówek oœwiatowych, w tym roku
odnotowaliœmy zmniejszenie siê liczby uczniów w szko³ach
podstawowych i gimnazjum o 54 uczniów w stosunku do
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
447 uczniów, co stanowi 64% ogólnej liczby uczniów
realizuj¹cych obowi¹zek szkolny.
We wszystkich szko³ach prowadzone jest do¿ywianie. £¹czna
liczba objêtych nim uczniów w roku szkolnym 2016/2017
wynios³a 285, w tym posi³ki dla 120 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 72 dzieci, z czego 17 mia³o sfinansowane z Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Gozdowie. W Szkole
Podstawowej w Ostrowach prowadzone jest do¿ywianie w
formie s³odkiej bu³ki.
Od dwóch lat gmina otrzymuje dotacjê celow¹ na
wyposa¿enie szkó³ w podrêczniki, materia³y edukacyjne i
æwiczeniowe, w br. dotacja ta wynios³a 48 527,00 z³. W
ramach tej dotacji podrêcznikowej uczniowie klas I, II, III, IV i
V szko³y podstawowej oraz klasa I i II 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. 40 uczniów otrzyma³o
dofinansowanie na „Zielon¹ Szko³ê” i wycieczki edukacyjne,
a 192 uczniów wsparcie w formie pokrycia kosztów zakupu
ksi¹¿ek i przyborów szkolnych, 3 uczniów otrzyma³o zasi³ek
szkolny. £¹czna kwota przeznaczona na pomoc dla uczniów
wynios³a 127 707,00 z³.
Funkcjonuj¹ce na terenie naszej gminy szko³y
finansowane s¹ z subwencji oœwiatowej, która w bie¿¹cym
roku wynosi 5 644 676 z³ i jest mniejsza od ubieg³ego roku o

Wystêp uczniów Szko³y Podstawowej w Gozdowie
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118 809 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 szko³y zosta³y wyposa¿one w
sprzêt typu: projektor, biurka, zestawy komputerowe, rolety
oraz meble na kwotê 21 000,00 z³. W br. zosta³a wykonana
elewacja budynku Publicznego Przedszkola, która wynios³a
10 400 z³.
W swoim wyst¹pieniu Pan Wójt zaznaczy³ tak¿e, i¿
korzystaj¹c z mo¿liwoœci ubiegania siê o dodatkowe œrodki
oraz uwzglêdniaj¹c zapotrzebowanie mieszkañców naszej
gminy w bie¿¹cym roku szkolnym gmina otrzyma³a
dofinansowanie na utworzenie Klubu Dzieciêcego „Radosna
Kraina” w Gozdowie w ramach programu Maluch plus –
edycja 2017. Program realizowany jest od kwietnia do
grudnia 2017 roku, pozyskana dotacja wynosi 218 400,00
z³. Obecnie rozpoczê³y siê prace remontowo-adaptacyjne
czêœci obiektu Szko³y Podstawowej w Gozdowie. Termin
uruchomienia placówki planowany jest na paŸdziernik 2017
roku. Ca³oœæ inwestycji, z uwzglêdnieniem œrodków
w³asnych, wyniesie 315 500,00 z³.

Wystêp uczniów Szko³y Podstawowej w Ostrowach

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 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
15 sierpnia.
Na koniec swojego przemówienia pan Wójt ¿yczy³
nauczycielom i uczniom spokojnych, pe³nych s³oñca, a
przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
Kolejnym punktem programu uroczystoœci by³y
prezentacje uczniów szkó³ z terenu naszej gminy oraz
przedszkolaków, które wprowadzi³y wszystkich zebranych
pe³nymi uroku tañcami w letni i s³oneczny czas wakacji.
Zebrani wys³uchali tak¿e koncertu Orkiestry OSP w
Gozdowie, która kilka dni temu odnios³a kolejny sukces – 4
miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu w Czêstochowie.
Po wystêpach nast¹pi³a najwa¿niejsza czêœæ uroczystoœci
– wrêczenie stypendiów Wójta Gminy prymusom szkó³ oraz
uczniom, którzy zdobywali laury artystyczne i naukowe.
W kategorii NAJLEPSZY UCZEÑ SZKO£Y rowery trafi³y
do: Kie³basy Macieja (SP Lelice), Lewandowskiej Gabrieli (SP
Ostrowy), Marzec Magdaleny (SP Gozdowo) i Gapiñskiej
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Wystêp uczniów Szko³y Podstawowej w Lelicach

Weroniki (Publiczne Gimnazjum w Gozdowie).
Za WYSOKIE WYNIKI W NAUCE nagrody w postaci
Tabletu PC 7 otrzymali: Ludwicka Alicja, Zdziarska
Dominika, D¹browska Emilia, Czajkowska Amelia i
Krajewski Arkadiusz (SP Gozdowo), Orkwiszewski Igor,
Mirecki Jakub i Kikolski Artur (SP Lelice), Lemañska Oliwia i
Szychu³da Dawid (SP Ostrowy), Czachorowska Marta, Popis
Agata, Godlewska Natalia i Skrobiszewska Weronika
(Publiczne Gimnazjum w Gozdowie).
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: Gapiñska Weronika,

Czachorowska Marta, Popis Agata.
Za WYBITNE OSI¥GNIÊCA ARTYSTYCZNE w roku
szkolnym 2016/2017 nagrody w postaci Smartfonu MOVE
6S otrzymali uczniowie: Zelmañski Remigiusz i Gutowska
Kinga (SP Lelice), Smoleñska Oliwia (SP Gozdowo).
Po wrêczeniu wszystkich 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 Starosta Powiatu Sierpeckiego p.
Jan Laskowski. W imieniu Samorz¹du Powiatowego ¿yczy³
ca³ej spo³ecznoœci szkolnej udanych wakacji a najlepszym
uczniom poszczególnych szkó³ z³o¿y³ gratulacje i wrêczy³
upominki.
Wyprowadzenie pocztów sztandarowych oraz utwory
M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP Gozdowo zakoñczy³y
kolejne Gminne Podsumowanie Roku Szkolnego
2016/2017.
Aurelia Kurach

PUBLICZNE GIMNAZJUM W GOZDOWIE
Powiatowy Konkurs Recytatorski
,

„Poezja wnosi do ¿ycia ogromne piêkno”
O tym, jak prawdziwe s¹ powy¿sze s³owa, bez w¹tpienia
œwiadczy wydarzenie, które mia³o miejsce 7 kwietnia 2017
roku w Publicznym Gimnazjum imienia Jana Paw³a II w
Gozdowie. Ju¿ po raz czternasty, uczniowie z szeœciu szkó³
powiatu sierpeckiego wziêli udzia³ w Powiatowym
Konkursie Recytatorskim . Mottem tego swoistego œwiêta
poezji by³y s³owa wypowiedziane przez ukochanego Jana
Paw³a II: „Szuka³em Was, a teraz Wy przybyliœcie do mnie”.
Honorowy patronat nad uroczystoœci¹, jak co roku, obj¹³
Wójt Gminy Gozdowo- Pan Dariusz Kalkowski, który
ufundowa³ wspania³e nagrody dla zwyciêzców i uczestników
konkursu.
Cieszy nas to, ¿e nasi koledzy z innych gimnazjów tak chêtnie
goszcz¹ w naszej szkole. Radoœæ ta jest potêgowana nie tylko
poprzez sam fakt recytowania poezji. Szczególne znaczenie
ma osoba, twórczoœæ której dostarcza tak wielu wzruszeñ.
Jest ni¹ nasz Patron- œwiêty Jan Pawe³ II.
Po uroczystym rozpoczêciu i powitaniu goœci przez Pana
Krzysztofa JóŸwiaka - Dyrektora Gimnazjum w Gozdowie,
g³os zabra³ w³odarz naszej gminy, który ¿yczy³ wszystkim
uczestnikom powodzenia i podkreœli³, ¿e obcowanie z poezj¹
Karola Wojty³y stanowi ¿ywy pomnik pamiêci o naszym
najwiêkszym Rodaku.
Wystêpy osiemnastu uczniów, którzy recytowali dwa teksty
Jana Paw³a II, ocenia³o jury, w sk³ad którego weszli
nauczyciele poloniœci z wszystkich szkó³ oraz Kierownik
Referatu Oœwiaty- Pani Jolanta Lewandowska. W
oczekiwaniu na wyniki, recytatorzy integrowali siê przy
„s³odkim bufecie”.
Jurorzy mieli niezwykle trudne zadanie, gdy¿ poziom
artystyczny prezentowanych tekstów by³ niezwykle wysoki.
Po podliczeniu punktów wy³oniono zwyciêzców: Pierwsze
miejsce zajê³a Zuzanna Olendrzyñska – uczennica Zespo³u
Szkó³ Samorz¹dowych Gimnazjum w Roœciszewie, na
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drugim miejscu uplasowa³ siê Mateusz Turalski z Gimnazjum
Publicznego im. bp.Wetmañskiego w Sierpcu, zaœ trzeci
stopieñ podium zajê³a Laura Szewczyk z Zespo³u Szkó³
Samorz¹dowych Gimnazjum w Roœciszewie. Wyró¿nieni
zostali ponadto: Natalia Hiñcz oraz Kamila Jonczak.
Nagrodzeni gimnazjaliœci otrzymali wspania³e i cenne
nagrody rzeczowe. Nikt jednak nie opuœci³ goœcinnych murów
naszej szko³y bez nagrody i dyplomu, poniewa¿ wszyscy
uczestnicy, którzy nie zmieœcili siê na podium, zostali
uhonorowani piêknymi nagrodami ksi¹¿kowymi.
Organizatorzy nie zapomnieli równie¿ o opiekunach, którzy
przygotowali swoich podopiecznych do konkursu, gdy¿ ka¿dy
z nich otrzyma³ podziêkowanie oraz okolicznoœciow¹,
œwi¹teczn¹ pami¹tkê.
Wydarzenia takie jak to, pozwalaj¹ wierzyæ, ¿e w œwiecie
zdominowanym przez komputery i œwiat wirtualny istnieje
nisza, któr¹ mo¿na wype³niæ poezj¹. Wystarczy odpowiednio
pokierowaæ wyborami m³odzie¿y, a wówczas mo¿na siê
przekonaæ, ¿e w XXI wieku wra¿liwoœæ oraz subtelnoœæ
prze¿yæ i emocji znajd¹ swoich zwolenników.
Anna D¹browska

S³owo Gozdowa Nr 2/2017 (69)

OŒWIATA

Kiermasz Palm Wielkanocnych
Palmy wielkanocne s¹ tradycyjnym symbolem Niedzieli
Palmowej w Koœciele Katolickim. W Polsce zwyczaj ten
obchodzony jest od œredniowiecza. Tradycyjne palmy
wielkanocne przygotowuje siê z ga³¹zek wierzby, które
symbolizuj¹ nieœmiertelnoœæ duszy.
Kultywuj¹c tê piêkn¹ tradycjê, dziewczêta z M³odzie¿owej
Rady Gminy przygotowa³y palmy, które przeznaczy³y na
kiermasz. Ka¿da z palm by³a wyj¹tkowa i niepowtarzalna,
uczennice w³asnorêcznie wykona³y kwiatki z bibu³y i inne
elementy dekoracyjne. Zebra³y ga³¹zki z baziami, wierzbê,
bukszpan, które po³¹czy³y w piêkne tradycyjne palmy z
Mazowsza.
Dziewczêta rozprowadzi³y swoje dzie³a wœród nauczycieli,
pracowników szko³y oraz rodziców i uczniów gimnazjum.
Sprzedaliœmy ponad 20 palm za kwotê 100 z³otych.

Zebrane pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na wyjazd
integracyjny M³odzie¿owej Rady Gminy Gozdowo oraz inne
bie¿¹ce potrzeby rady.
Ma³gorzata Jagodziñska

To by³a wyj¹tkowa lekcja…
15 maja 2017 roku uczniowie klas drugich Publicznego
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie brali udzia³ w
wyj¹tkowym wydarzeniu, jakim by³ wyjazd do Warszawy.
Rangê tej wycieczki podkreœla³ fakt, ¿e g³ównym punktem
programu by³a wizyta w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej.
By³o to niecodzienne doœwiadczenie, gdy¿ i miejsce by³o
szczególne, wszak tutaj wa¿¹ siê losy naszego kraju,
podejmowane s¹ ustawy, które reguluj¹ funkcjonowanie
pañstwa.
Nasza grupa zosta³a szczególnie wyró¿niona, gdy¿ mieliœmy
wyj¹tkowego przewodnika. By³ nim pose³ VIII kadencji –Pan
Waldemar Olejniczak. Oprowadzi³ nas po budynku Sejmu.
Jego opowieœci dotycz¹ce funkcjonowania parlamentu,
zadañ pos³ów, odpowiedzialnoœci, jaka siê z tym wi¹¿e,
spowodowa³y, ¿e wszyscy uczniowie s³uchali tych s³ów z
niesamowit¹ uwag¹. Gimnazjalistów zaskoczy³ fakt, ¿e Pan
Pose³ pochodzi z okolic Gozdowa, urodzi³ siê w niewielkiej
wiosce, ale dziêki swojej pracy, zdecydowaniu i konsekwencji
osi¹gn¹³ tak wiele. By³a to zatem nie tylko wspania³a lekcja
parlamentaryzmu, ale równie¿ ¿ycia.
Po wizycie w Sejmie RP, udaliœmy siê na zwiedzanie Starego
Miasta. Minut¹ ciszy uczciliœmy pamiêæ poleg³ych przy

Grobie Nieznanego ¯o³nierza, mieliœmy okazjê obserwowaæ
zmianê warty.
Mo¿na z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ stwierdziæ, ¿e takich
wycieczek siê nie zapomina. Mo¿liwoœæ zobaczenia na w³asne
oczy miejsca, w którym bije serce Polski, to wydarzenie, które
na zawsze pozostanie w pamiêci. Kto wie, a mo¿e za
kilkanaœcie lat któryœ z obecnych uczestników wycieczki
bêdzie oprowadza³ swoich m³odszych kolegów po sejmowych
korytarzach?
Anna D¹browska

Festyn Profilaktyczny
Profilaktyka szkolna to dzia³ania maj¹ce na celu zapobieganie
niepo¿¹danym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu siê
uczniów. Swoim dzia³aniem obejmuje ona eliminowanie
czynników i 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
12.06.2017r. w gimnazjum odby³ siê festyn profilaktyczny.
Na festyn przybyli nastêpuj¹cy goœcie: przedstawiciel PSP w
Sierpcu kpt. Wojciech Witkowski, Kierownik Posterunku
Policji Dariusz Baranowski, Kierownik GOPS Urszula
Matusiak wraz z pracownikiem socjalnym oraz pielêgniarka
szkolna Krystyna Baran. Pan dyrektor powita³ zaproszonych
goœci a nastêpnie zaprosi³ przedstawiciela stra¿y oraz policji
do przekazania informacji na temat bezpieczeñstwa podczas
wakacji. Festyn sk³ada³ siê z kilku konkurencji, tj: konkurs
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plastyczny pt. „Narkotyki - nie daj siê uzale¿niæ”, w której
pierwsze miejsce zajê³a uczennica z kl. IIa Paulina Derkes,
drugie - uczeñ z klasy Ib - Patryk Syldatk, trzecie - uczeñ z klasy
Ia - Tomasz Kopka.
W konkursie klas na najlepszy plakat o profilaktyce
Str. 21

OŒWIATA

uzale¿nieñ uczniowie zajêli nastêpuj¹ce miejsca: pierwsze klasa IIb, drugie - klasa IIa, trzecie - klasa IIIa. Uczniowie brali
równie¿ udzia³ w konkurencjach promocji zdrowej ¿ywnoœci
w ramach realizacji programu „Trzymaj formê”. Jury po
ocenie prezentacji potraw wy³oni³o nastêpuj¹cych
zwyciêzców: miejsce pierwsze otrzyma³y klasy Ic i IIc, miejsce
drugie otrzyma³y klasy Ib oraz IIa, miejsce trzecie otrzyma³y
klasy IIIa i IIIc.

Uczniowie gimnazjum, w ramach realizacji Programu
Wychowawczego, brali tak¿e udzia³ w konkurencji najlepsza
scenka na temat przestrzegania zasad kultury w ¿yciu
spo³ecznym. W konkurencji wziê³a udzia³ m³odzie¿ klas
pierwszych i klas drugich. Uczniowie pod opiek¹ swoich
wychowawców w umiejêtny sposób przekazywali wiedzê na
temat kultury swoim rówieœnikom oraz zaproszonym,
m³odszym kolegom ze Szko³y Podstawowej. W tej
konkurencji pierwsze miejsce otrzyma³a klasa IIa, drugie klasa
IIc, trzecie kl. Ia
Ca³¹ imprezê uœwietni³a inscenizacja przygotowana przez
Ko³o Teatralne pod opiek¹ pani Katarzyny Chlebowskiej oraz
wystêpy Ko³a PCK pod opiek¹ pani pedagog. M³odzie¿
uczestniczy³a w konkurencjach z du¿ym zaanga¿owaniem.
Dyrektor gimnazjum Krzysztof JóŸwiak na zakoñczenie
festynu wrêczy³ zwyciêzcom nagrody rzeczowe ufundowane
przez Wójta Gminy Gozdowo Dariusza Kalkowskiego oraz
Gminn¹ Komisjê d/s Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych, podziêkowa³ tak¿e wychowawcom i
organizatorom festynu: pani Bogumile ¯órawskiej,
Ma³gorzacie Garkowskiej, Ma³gorzacie Jagodziñskiej oraz
panu S³awomirowi Sza³kuckiemu.
Bogumi³a ¯órawska

SZKO£A PODSTAWOWA W GOZDOWIE
Jubileusz 70-lecia istnienia
.

"Niech to, coœmy tu prze¿yli, d³ugo krzepi nas…"
(Maria Konopnicka)

Uroczysta Msza œw. w koœciele w Gozdowie

Uroczysta Msza œw. w koœciele w Gozdowie

Szko³a Podstawowa w Gozdowie 31 maja 2017 r.
prze¿ywa³a niezwyk³y dzieñ – jubileusz 70-lecia swego
istnienia. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê Msz¹ Œwiêt¹
koncelebrowan¹ przez ksiêdza kanonika Stanis³awa
Opolskiego – proboszcza naszej parafii, ks. Paw³a
Kowalskiego oraz absolwenta naszej szko³y - ks. Andrzeja
Kopczyñskiego – proboszcza parafii S³upia. Nad opraw¹
mszy czuwa³a pani Zyta Klimarczyk. Po nabo¿eñstwie poczet
sztandarowy, zaproszeni goœcie, zuchy i harcerze oraz
uczniowie wraz z nauczycielami udali siê w stronê szko³y,
gdzie nast¹pi³o uroczyste ods³oniêcie tablicy ufundowanej
przez pana Dariusza Kalkowskiego. Aktu tego dokonali: Pan
Waldemar Olejniczak - pose³ VIII Kadencji Sejmu RP, pani
Katarzyna Majewska - zastêpca Dyrektora Delegatury
Kuratorium Oœwiaty w P³ocku, pan Jan Laskowski - Starosta
Powiatu Sierpeckiego, pan Dariusz Kalkowski - Wójt Gminy
Gozdowo, pani Katarzyna Rêdzikowska - przewodnicz¹ca
Rady Rodziców, pani Agnieszka Biernacka – przedstawiciel
Rady Pedagogicznej, Adam Krystek – przewodnicz¹cy
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Samorz¹du Uczniowskiego kl. I-III oraz dyrektor szko³y.
Tablicê poœwiêci³ ks. kanonik Stanis³aw Opolski i ks. Andrzej
Kopczyñski. Pani dyrektor podziêkowa³a za ufundowanie
tablicy i podkreœli³a, ¿e bêdzie ona widocznym znakiem naszej
pamiêci o przesz³oœci.
Obchody jubileuszu kontynuowano w hali sportowej,
gdzie udali siê wszyscy zaproszeni goœcie oraz uczniowie wraz
z rodzicami i nauczycielami. Przy wejœciu uczniowie klasy IIc
pod opiek¹ p. B. Szczypeckiej i K. Robakiewicz

Uroczysta Msza œw. w koœciele w Gozdowie
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Przemarsz do szko³y

obdarowywali wchodz¹cych pami¹tkowymi cukierkami oraz
okazjonalnym folderem opracowanym przez panie: B.
Gapiñsk¹, A. Jemio³ê i M. Mrozowicz i wydanym z okazji 70lecia szko³y.
Pani dyrektor w imieniu w³asnym powita³a, uczniów,
rodziców, nauczycieli i pracowników naszej szko³y serdecznie
powita³a wszystkich zgromadzonych na tej uroczystoœci.
Wœród zaproszonych goœci byli: Pan Waldemar Olejniczak pose³ VIII Kadencji Sejmu RP, pani Katarzyna Majewska –
Zastêpca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oœwiaty w
P³ocku, pan Tomasz Kominek - Dyrektor Delegatury Urzêdu
Marsza³kowskiego w P³ocku, pan Jan Laskowski - Starosta
Powiatu Sierpeckiego, Pan Dariusz Kalkowski - Wójt Gminy
Gozdowo, Pan Grzegorz Ratkowski - Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Gozdowo, ksi¹dz kanonik Stanis³aw Opolski –
proboszcz parafii Gozdowo, nasz absolwent - ksi¹dz Andrzej
Kopczyñski – proboszcz parafii S³upia, pan Pawe³ Sekulski zastêpca Komendanta Powiatowej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Sierpcu, pani Agnieszka Gorczyca - Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, pani
Anna Sobociñska - Dyrektor Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Sierpcu, pani Ewa Jarzyñska –
przewodnicz¹ca I wydzia³u cywilnego S¹du Rejonowego w
Sierpcu – nasza absolwentka, pan S³awomir Sza³kucki Komendant Hufca Sierpc, pan Dariusz Baranowski Kierownik Posterunku Policji w Gozdowie, pan Andrzej
Smoleñski – Prezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, pan S³awomir Zarembski Prezes Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Gozdowie, pani
Bogumi³a Bogdañska - Skarbnik Gminy Gozdowo, pani
Jolanta Lewandowska - Kierownik Referatu Oœwiaty z
pracownikami: p. Ann¹ Gr¹czewsk¹ i p. Ann¹ Lemanowicz,
pani doktor Renata Kowalska-Krystek - Kierownik SPZOZ w
Gozdowie, pani El¿bieta Broniszewska - pe³nomocnik ds.
bezpieczeñstwa, kierownicy jednostek organizacyjnych

Uroczystoœæ przy tablicy pami¹tkowej
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Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej

Gminy Gozdowo: p. Urszula Matusiak, p. Honorata Wójcik,
pan Krzysztof Paw³owski, dyrektorzy szkó³ i przedszkola: pani
Jadwiga Paradowska, pani Danuta Gawlik, pan Krzysztof
JóŸwiak, pani Agnieszka Olszewska, pani Monika Spycha³a Kierownik Klubu Dzieciêcego w Lelicach, pani Aneta
Chmura – pe³ni¹ca obowi¹zki Kierownika Klubu Dzieciêcego
w Lelicach, pani Bogumi³a ¯órawska – pedagog szkolny, pan
Edward Wielgócki - Kapelmistrz M³odzie¿owej Orkiestry
Dêtej w Gozdowie. Pani dyrektor szczególnie serdecznie
powita³a dyrektorów oraz nauczycieli naszej szko³y, którzy ju¿
zakoñczyli swoj¹ pracê zawodow¹: pana Marcina Olejniczaka
z ¿on¹, pani¹ Agatê Królikowsk¹, pani¹ Annê G³os,
pierwszego inspektora oœwiaty: pana Boles³awa Maraszka i
wszystkich emerytowanych nauczycieli i pracowników
szko³y. Na nasz¹ uroczystoœæ przybyli równie¿ przedstawiciele
Rady Rodziców - p. E. Rycharska, p. B. Suliñska, p. A.
Bojanowska, p. M. Smoleñska z przewodnicz¹c¹ pani¹ K.
Rêdzikowsk¹. Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê równie¿
sponsorzy.
Goœciem specjalnym naszego jubileuszu by³ absolwent
naszej szko³y - pan Jacek Malanowski, muzyk i cz³onek
zespo³u Trubadurzy.
70-lecie szko³y to uroczystoœæ, która jest okazj¹ do
siêgniêcia w przesz³oœæ, przywo³ania w pamiêci zdarzeñ i
ludzi, którzy tworzyli historiê tej placówki. W takim dniu ze
szczególnym wzruszeniem myœlimy o nauczycielach,
absolwentach i pracownikach szko³y, których ju¿ nie ma
wœród nas. Pozostawili po sobie niezatarty œlad swojego
istnienia, dlatego minut¹ ciszy uczczono ich pamiêæ.
Ka¿dy jubileusz to po³¹czenie tradycji z nowoczesnoœci¹,
doœwiadczenia z m³odoœci¹. O naszej szkole mo¿na by mówiæ
d³ugo i wiele. Na przestrzeni lat zmienia³a swoje oblicze i
strukturê. W ci¹gu 70 lat czas zmienia³ to miejsce, nadaj¹c mu
kszta³t zgodny z duchem czasu, ale gozdowska szko³a nigdy
nie by³a jedynie miejscem czy instytucj¹, ale zawsze zwart¹

Goœcie podczas uroczystoœci
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Spo³ecznoœæ szkolna podczas uroczystoœci

spo³ecznoœci¹ stworzon¹ przez pokolenia uczniów i ich
rodziców oraz nauczycieli, którzy oddali szkole swoje
umiejêtnoœci, entuzjazm i serce.
Pani dyrektor zwróci³a uwagê na napawaj¹cych dum¹
absolwentów szko³y: prawników, in¿ynierów, ksiê¿y,
nauczycieli, ludzi kultury, nauki, biznesu, ale tak¿e
wspania³ych rolników, rzemieœlników – m¹drych i uczciwych
ludzi, którzy s¹ najpiêkniejszym prezentem, jaki mog³a
otrzymaæ nasza „Jubilatka”.
W dalszej czêœci swojego wyst¹pienia pani dyrektor
podziêkowa³a wszystkim, którzy wp³ywali i nadal wp³ywaj¹
na pozytywny wizerunek naszej placówki, rozwój naszych
uczniów, s³u¿¹ pomoc¹, ¿yczliwoœci¹ i wsparciem s¹
przyjació³mi, na których zawsze mo¿na liczyæ.
Podziêkowania pop³ynê³y w kierunku Wójta Gminy
Gozdowo pana Dariusza Kalkowskiego i Rady Gminy,
kierowników jednostek organizacyjnych z terenu gminy
Gozdowo, w³adz oœwiatowych sprawuj¹cych nadzór
pedagogiczny nad nasz¹ placówk¹, grona pedagogicznego,
pracowników administracji i obs³ugi, uczniów, rodziców oraz
nauczycieli emerytów. Na zakoñczenie swojego wyst¹pienia
pani dyrektor doda³a, ¿e dziêki zaanga¿owaniu tych
wszystkich ludzi nasza szko³a staje siê bardziej nowoczesna,
bezpieczna i przyjazna, szczyci siê sukcesami i szanuje
tradycjê. ¯ycz¹c wszystkim mi³ych chwil spêdzonych w
murach naszej szko³y podkreœli³a, ¿e ma nadziejê, i¿ to, co
najlepsze i najpiêkniejsze, jeszcze przed nami.
Nastêpnie g³os zabra³ pan Waldemar Olejniczak – pose³
na sejm RP, który z³o¿y³ najserdeczniejsze gratulacje i
¿yczenia ca³ej spo³ecznoœci szkolnej, doda³, ¿e „szko³a,
której jubileusz dzisiaj œwiêtujemy ukszta³towa³a wiele
pokoleñ m³odych ludzi w duchu patriotyzmu i polskich
wartoœci kulturowych. Z tej tradycji trzeba i nale¿y
korzystaæ z po¿ytkiem dla spo³ecznoœci, regionu i kraju”.

Wrêczenie medalu PRO MASOVIA
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W dalszej czêœæ uroczystoœci wyst¹pi³ pan Jan Laskowski Starosta Powiatu Sierpeckiego, który zauwa¿y³, ¿e wœród
naszych absolwentów brakuje s³awnych sportowców, dlatego
podarowa³ naszym uczniom pi³ki i ¿yczy³ im, aby wiedza
zdobyta w szkole stanowi³a fundament solidnego
wykszta³cenia, wychowawcom zaœ ¿yczy³ si³y na przysz³e lata
twórczej i owocnej pracy wychowawczej, tak wa¿nej dla
m³odego pokolenia.
Nastêpnie g³os zabra³a pani Katarzyna Majewska zastêpca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oœwiaty w
P³ocku, która odczyta³a list okolicznoœciowy od Dyrektora
Delegatury w P³ocku KO w Warszawie Krzysztofa
Wiœniewskiego oraz ¿yczy³a dalszego harmonijnego rozwoju i
sukcesów w postaci doskona³ych wyników uzyskiwanych
przez uczniów.

Podziêkowania dla sponsorów

Wa¿nym punktem uroczystoœci by³o wyst¹pienie pana
Tomasza Kominka – Dyrektora Delegatury Urzêdu
Marsza³kowskiego w P³ocku, który przekaza³ na rêce pani
dyrektor list okolicznoœciowy od Marsza³ka Województwa
Mazowieckiego Adama Struzika, a nastêpnie odczyta³ akt
nadania naszej szkole medalu pami¹tkowego „PRO
MASOVIA”. By³ to dla nas ogromny zaszczyt i wyró¿nienie.
W tym dniu dyplomy uznania za owocna pracê dydaktycznowychowawcz¹ oraz zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ na rzecz
rozwoju placówki otrzymali równie¿ nauczyciele: p. A.
Biernacka, p. I. Giera, p. B. Gapiñska, p. A. Jemio³a, p. I.
Paw³owska, p. D. Smoliñska, p. B. Szczypecka, p. B.
Œwierczewska, p. K. Wojtas i pani dyrektor Lidia Malinowska.
Odznaczenia wrêczy³ pan Tomasz Kominek i wnioskodawca
pan Dariusz Kalkowski.
Nastêpnie g³os zabra³ pan Dariusz Kalkowski – Wójt
Gminy Gozdowo, który z³o¿y³ serdeczne podziêkowania
wszystkim, którzy przez minione lata swoim wysi³kiem i
zaanga¿owaniem budowali wizerunek Szko³y Podstawowej w
Gozdowie oraz ¿yczy³ dalszych sukcesów i odkrywania
nowych metod pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ w celu dobrego
przygotowania ich do ¿ycia i aktywnoœci zawodowej.
G³os zabrali równie¿ dyrektorzy i kierownicy jednostek
organizacyjnych z naszej gminy oraz powiatu, którzy z³o¿yli
¿yczenia, pogratulowali jubileuszu i wyrazili uznanie za
przygotowanie wspania³ej uroczystoœci. List okolicznoœciowy
przes³a³ równie¿ Piotr Zgorzelski Pose³ na Sejm RP.
W dalszej czêœci uroczystoœci w krótkiej scence wyst¹pili
uczniowie naszej szko³y oraz jej duch „Gozdek”, który obieca³
przekazaæ informacje o przesz³oœci naszej placówki, ale
dopiero po obejrzeniu tañca w wykonaniu dzieci. Dziêki temu
mogliœmy podziwiaæ walca w wykonaniu Oliwii Smoleñskiej i
Remigiusza Zelmañskiego, a taniec zachwyci³ nie tylko
„Gozdka”, ale i ca³¹ publicznoœæ. Prezentacja multimedialna
ukazuj¹ca minione 70 lat pozwoli³a nam cofn¹æ siê w czasie i
przypomnieæ sobie najwa¿niejsze wydarzenia z historii szko³y.
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Gratulacje dla jubilatki

W klimacie wspomnieñ utrzyma³ nas wystêp pana Jacka
Malanowskiego, który wraz ze szkolnym zespo³em
wokalnym „Zygzaki” zaœpiewa³ swój utwór „Spróbuj
zatrzymaæ czas”. Przechodz¹c od przesz³oœci do
teraŸniejszoœci obejrzeliœmy prezentacjê multimedialn¹ pod
has³em „Tu i teraz”, gdzie zaprezentowane zosta³y wa¿ne
wydarzenia z teraŸniejszego ¿ycia naszej spo³ecznoœci
szkolnej. Prezentacje przygotowa³y panie B. Gapiñska i A.
Jemio³a.
Wa¿nym punktem jubileuszu by³y podziêkowania dla
by³ych dyrektorów oraz emerytowanych pracowników
naszej szko³y, którzy zaszczycili nas swoj¹ obecnoœci¹. W tym
szczególnym dniu byli wœród nas: p. Marcin Olejniczak –
dyrektor szko³y w latach 1968-1972, pan Dariusz Kalkowski
– dyrektor szko³y w latach 1994-1998, pani Agata
Królikowska – dyrektor szko³y w latach 1999-2013, pani
Anna G³os – wicedyrektor szko³y w latach 1999-2011. Ze
wzglêdu na problemy zdrowotne nie dojecha³a do nas córka
pana Stefana K¹dalskiego – pierwszego kierownika szko³y w
latach 1947-1968 – pani Jadwiga Jachimiak i pan Leopold
Mazurowski – dyrektor szko³y w latach 1972-1994. Pani
dyrektor wyrazi³a wdziêcznoœæ za wieloletni¹ pracê, trud i
cierpliwoœæ oraz uznanie dla wysi³ku i pracy dyrektorów,
którzy tworzyli tê szko³ê i wysoko postawili poprzeczkê
nastêpnym pokoleniom. W ramach wdziêcznoœci dyrektorzy
otrzymali okolicznoœciowe statuetki. Upominki i kwiaty
dyrektorom, emerytowanym nauczycielom i pracownikom
wrêczyli nauczyciele, którzy w naszej szkole pracuj¹ od ponad
30 lat, a towarzyszyli im uczniowie klas III. Chwila ta
dostarczy³a wszystkim wielu emocji i wzruszeñ.
W trakcie uroczystoœci pani dyrektor podziêkowa³a
sponsorom za to, ¿e nie pozostali obojêtni, wyci¹gnêli
pomocn¹ d³oñ i wsparli nasz¹ uroczystoœæ. Podziêkowania
otrzymali: pan Dariusz Kalkowski, pan Waldemar Olejniczak
- pose³ na Sejm RP, pan Grzegorz Gañko - Radny Sejmiku
Województwa
Mazowieckiego oraz prezes zarz¹du

Wystêp uczniów
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Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej w Sierpcu, pan
W³adys³aw Bugaj – w³aœciciel firmy JAGUB w Z¹gotach, pan
Wojciech Malanowski – w³aœciciel firmy handlowej MALPOL
w Sierpcu, pan Dariusz Lemanowicz – w³aœciciel firmy
DARGAZ w Goleszynie, pan S³awomir Sawicki - Prezes
Banku Spó³dzielczego w Sierpcu, pañstwo Ma³gorzata i
Leszek Smoleñscy, pañstwo Innos³awa i Dariusz
Kaczmarczyk – w³aœciciele domu weselnego INEZ w Lelicach,
pan S³awomir Zarembski - Prezes Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Gozdowie, pan Jan Jakowski - w³aœciciel firmy
fotograficznej Foto-Jakowscy, pani Urszula Witkowska –
kierownik zespo³u obs³ugi klienta PKO BP oddzia³ Sierpc oraz
Rada Rodziców.
Po czêœci oficjalnej program artystyczny zaprezentowali
nasi uczniowie. W pierwszej kolejnoœci goœcie obejrzeli
niezwykle wzruszaj¹cy i piêkny pokaz taneczny z wachlarzami
do muzyki T.J. Bergensen. Uczennice przygotowa³a pani J.
Placek. Nastêpnie, w niecodziennych rolach i strojach (stroje
krasnoludkom uszy³y panie: I. Wtulisiak i J. Pacholec)
wyst¹pili nasi uczniowie, których przygotowa³a pani J.
Ludwicka. Krasnoludki poszukiwa³y wiosny, a po drodze do
Królowej Tatry spotka³y zak³opotanego ducha Marii
Konopnickiej, której musia³y udowodniæ, ¿e jej poezja jest
wci¹¿ ¿ywa i uczniowie doskonale pamiêtaj¹ jej utwory. Na
zakoñczenie wszyscy obejrzeli taniec zespo³u Gwiazdeczki do
utworu Mamma Mia przygotowany przez p. A. Biernack¹ i p.
B. Œwierczewsk¹.

Wystêp p. Jacka Malanowskiego

Niezwykle wzruszaj¹cym momentem by³ wystêp naszego
absolwenta Jacka Malanowskiego, który zaœpiewa³: „To nie
jest tak”, „Lubiê wracaæ”. Nad opraw¹ muzyczn¹ ca³ej
uroczystoœci czuwa³ pan K. Wojtas, a dekoracjê wykona³y
panie: B. Szczypecka i K. Robakiewicz oraz Z. Klimarczyk.
Na zakoñczenie pani dyrektor w imieniu ca³ej
spo³ecznoœci szkolnej serdecznie podziêkowa³a wszystkim
Goœciom, którzy uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ nasz jubileusz.
W podziêkowaniu ka¿dy uczestnik spotkania otrzyma³
jubileuszow¹ pami¹tkê oraz album przygotowany przez
panie: B. Szczypeck¹, K. Robakiewicz i M. Kopkê.
Przybyli goœcie zostali zaproszeni przez prowadz¹cych
uroczystoœæ: pani¹ Mariolê Kopkê i pana Krzysztofa
Zdziarskiego do zwiedzania szko³y i obejrzenia
przygotowanych na tê okolicznoœæ materia³ów. Szczególnym
powodzeniem wœród zwiedzaj¹cych cieszy³y siê pami¹tkowe
zdjêcia (wystawki przygotowa³y panie: I. Giera, I. Paw³owska i
M. Marciniak) i kroniki szkolne. Wielu wzruszeñ i radoœci
dostarcza³o przegl¹danie starych kronik szkolnych, ogl¹danie
zdjêæ kole¿anek i kolegów z klasy, zdjêæ z wycieczek,
odczytywanie wpisów, odnajdywanie wizerunku
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wychowawcy, nauczycieli. Zainteresowaniem cieszy³a siê
równie¿ wystawka prac konkursowych naszych uczniów
przedstawiaj¹ca portrety Marii Konopnickiej wykonane
najró¿niejszymi technikami. Konkurs og³osi³y i czuwa³y nad
jego przebiegiem panie: D. Smoliñska, K. Korpoliñska, E.
Adamczyk. Na goœci czeka³a jeszcze jedna niespodzianka w
postaci poczêstunku oraz urodzinowego tortu
przygotowanego przez firmê INEZ.
Jubileusz by³ dla nas wszystkich okazj¹ do wspomnieñ i
refleksji nad przemijaj¹cym czasem, ale tak¿e przypomnia³
nam, ¿e szko³a to nie tylko miejsce, gdzie przekazuje siê
wiedzê. To w³aœnie tutaj prze¿ywamy pierwsze szkolne
sukcesy i pora¿ki, nawi¹zujemy przyjaŸnie, odnosimy
sukcesy sportowe, p³atamy figle – dorastamy. Wchodzimy w
jej mury jako dzieci – opuszczamy j¹ jako ukszta³towani
m³odzi ludzie. To, jakimi bêdziemy obywatelami, kolegami,
przyjació³mi, zawdziêczamy w du¿ej mierze szkole i
spotkanym w niej ludziom – nauczycielom, wychowawcom,
kole¿ankom i kolegom. S³owa, jakie pod adresem naszej
szko³y kierowali zaproszeni na uroczystoœæ goœcie œwiadczy³y

o tym, ¿e nie zmarnowaliœmy tych 70 lat a to, co w jej murach
prze¿yliœmy, jeszcze d³ugo bêdzie nas krzepiæ.
„Piêkna uroczystoœæ, podnios³e chwile, wzruszaj¹ce
spotkania, dobra organizacja” – to opinia zaproszonych
goœci. Nad tym, aby godnie uczciæ to wspania³e œwiêto
pracowa³o wiele osób, którym w tym miejscu chcia³abym
podziêkowaæ. Serdecznie dziêkujê wszystkim nauczycielom,
pracownikom administracji szkolnej, pracownikom obs³ugi za
czynny udzia³ w pracach organizacyjnych. Dziêkujê p. Marioli
Kopce i p. Krzysztofowi Zdziarskiemu za czuwanie nad
organizacj¹ i sprawnym przebiegiem uroczystoœci. Doceniam
trud pracowników szko³y i osób spoza szko³y, które z wielkim
zaanga¿owaniem w³¹czy³y siê w organizacjê szkolnego
œwiêta. Sk³adam równie¿ podziêkowania naszym uczniom i
ich rodzicom oraz absolwentom szko³y. Dziêki piêknej
wspó³pracy mogliœmy zadbaæ o godn¹ oprawê i sprawny
przebieg uroczystoœci jubileuszowych.
Dyrektor Szko³y
Lidia Malinowska

IV Festyn Rodzinny
.

Jedn¹ z imprez, która na sta³e wpisa³a siê ju¿ do kalendarza
naszej szko³y, jest Festyn Rodzinny. 9 czerwca odby³ siê po
raz czwarty i, jak co roku, cieszy³ siê du¿ym
zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów naszej szko³y,
jak i ich rodziców. Przy okazji zgromadzi³ te¿ najm³odszych
mieszkañców naszej gminy, jak te¿ i nieco starszych,
skuszonych perspektyw¹ atrakcji przygotowanych przez
Radê Rodziców. A niespodzianki przygotowane w tym roku
okaza³y siê „strza³em w dziesi¹tkê”, o czym œwiadczy³y
ogo³ocone ze swej zawartoœci stoiska i niechêtnie
rozchodz¹ce siê z placu zabaw dzieci.
Impreza tradycyjnie rozpoczê³a siê krótk¹ czêœci¹ artystyczn¹
na scenie w parku. Przed zgromadzon¹ publicznoœci¹
wyst¹pi³a m³odzie¿ bior¹ca udzia³ w zajêciach tañca
nowoczesnego prowadzonych przez pani¹ Anitê
Poczwardowsk¹, prezentuj¹c uk³ady taneczne do muzyki
klasycznej i nowoczesnej. W swoich uk³adach zaprezentowali
siê tak¿e uczniowie naszej szko³y przygotowani przez panie
Agnieszkê Biernack¹ i Beatê Œwierczewsk¹. Nie wszyscy
mogli uczestniczyæ w jubileuszowej uroczystoœci w dniu 31
maja, dlatego uczniowie przypomnieli te¿ wybrane
fragmenty przedstawienia przygotowanego przez pani¹
Joannê Ludwick¹ na 70-lecie szko³y w Gozdowie. Na
zakoñczenie mia³a miejsce niespodzianka przygotowana
przez Rodziców, czyli „Opole w Gozdowie” – jak dowcipnie
zapowiedzia³ prowadz¹cy imprezê i dbaj¹cy o oprawê
muzyczn¹, niezast¹piony pan Krzysztof Wojtas. Przed
publicznoœci¹ wyst¹pi³y „Filipinki”- grupa Mam (wielka litera

Wystêp rodziców

Wystêp dzieci

w przypadku tych Pañ jest ca³kowicie uzasadniona), która
przygotowa³a krótki, ale jak¿e sympatyczny wystêp z
wykorzystaniem muzyki Filipinek. Ju¿ same kostiumy, które
wymyœli³y i w³asnorêcznie wykona³y wystêpuj¹ce Mamy,
budzi³y ogromny aplauz, a jeœli dodamy do tego urok i wdziêk
gozdowskich Filipinek, to ich wystêp musia³ byæ „skazany na
sukces”. Opiekê artystyczn¹ nad zespo³em sprawowa³a pani
Alicja £ukaszewska, a wsparciem duchowym i
organizacyjnym s³u¿y³a pani Iwona Giera.
Po emocjach artystycznych przyszed³ czas na konkrety, czyli
przygotowane przez Radê Rodziców atrakcje kulinarne:
kawiarenkê, zapiekanki, grillowane kie³baski, frytki, watê
cukrow¹ i lody. Na przygotowanym placu zabaw rozstawiono
dmuchan¹ zje¿d¿alniê, basen z ogromnymi pi³kami, do
których mo¿na by³o wejœæ i trampoliny. Do wszystkich
urz¹dzeñ ustawia³y siê ogromne kolejki dzieci. O
zainteresowaniu atrakcjami, szczególnie kulinarnymi,
œwiadczy fakt, ¿e w trakcie imprezy trzeba by³o zorganizowaæ
dodatkowe dostawy kie³basek. Niestety, z oczywistych
powodów ciast do kawiarenki nie mo¿na by³o ju¿ dowoziæ,
tak¿e sporo zawiedzionych osób tym razem nie spróbowa³o
znakomitych wypieków. A szkoda…
W trakcie ca³ej imprezy towarzyszyli nam (te¿ ju¿ tradycyjnie)
Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski i Kierownik
Referatu Oœwiaty Jolanta Lewandowska. Dziêkujemy
wszystkim przyby³ym za wspólnie spêdzony czas i mamy
nadziejê, ¿e do zobaczenia na pi¹tym – jubileuszowym
festynie – za rok.
Iwona Giera
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SZKO£A PODSTAWOWA W OSTROWACH
Miêdzyszkolny Konkurs z Jêzyka Angielskiego
„Spelling Bee – Mistrz Literowania”
23 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej w
Ostrowach odby³ siê Miêdzyszkolny Konkurs
Literowania w Jêzyku Angielskim „SPELLING BEEMISTRZ LITEROWANIA”
Konkurs cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem wœród uczniów
naszej gminy. W tym roku udzia³ w nim wziê³o 19 chêtnych
uczniów z kl. IV-VI.

W pierwszym etapie uczniowie musieli literowaæ
wylosowane wczeœniej s³owa w jêzyku angielskim. W drugim
etapie uczniowie literowali s³owa ze s³uchu. Etap ten okaza³
siê jednym z trudniejszych czêœci konkursu.
Natomiast w trzeciej rundzie uczniowie losowali zestawy
wyrazów, które nale¿a³o przet³umaczyæ na jêzyk polski oraz
przeliterowaæ w jêzyku angielskim.
Oto laureaci konkursu:
kategoria klas IV
I miejsce – Zuzanna Ziemiñska SP Gozdowo
II miejsce – Gabriela Lewandowska SP Ostrowy
III miejsce – Wiktor Zimnawoda SP Lelice
kategoria klas V
I miejsce – Amelia Czajkowska SP Gozdowo
II miejsce – Kinga Rudziñska SP Ostrowy
III miejsce – Dawid Szychu³da SP Ostrowy
kategoria klas VI
I miejsce – Maciej Kie³basa SP Lelice
II miejsce – Kinga Nowakowska SP Ostrowy
III miejsce Agata Wójtewicz SP Ostrowy
Dziêkujemy Radzie Rodziców dzia³aj¹cej przy Szkole
Podstawowej w Ostrowach za ufundowanie nagród.
Katarzyna Bielicka

Dzieñ Mamy i Taty
Ten dzieñ jest dniem wyj¹tkowym i tak, jak co roku,
uczniowie klas m³odszych wspólnie z wychowawcami
zaprosili rodziców do szko³y. Mama i tata to najwa¿niejsze
osoby w ¿yciu dzieci. Tote¿ przygotowana czêœæ artystyczna
wyra¿a³a najpiêkniejsze uczucia: mi³oœæ, radoœæ ze
wspólnego spotkania. Dzieci dziêkowa³y za trud, cierpliwoœæ,
za bezinteresown¹ mi³oœæ. Wrêczy³y te¿ przygotowane przez
siebie niespodzianki. Na koniec wszyscy spotkali siê w
klasach, gdzie dzieci i mamy przygotowa³y s³odki
poczêstunek.
Gra¿yna Œwidniak

Gminny Konkurs MatematycznoPrzyrodniczy
„Gmina Gozdowo przyjazna dzieciom”
W œrodê 24 maja 2017 roku w naszej szkole odby³a siê
kolejna edycja Gminnego Konkursu MatematycznoPrzyrodniczego pod patronatem Wójta Gminy Gozdowo
Pana Dariusza Kalkowskiego, w którym udzia³ wziê³o 15cioro uczniów ze szkó³ z terenu Gminy Gozdowo.
Rywalizacja by³a wyrównana. Uczennica naszej szko³yGabrysia Lewandowska zajê³a II miejsce, I i II lokatê zajêli
uczniowie z Lelic Maciej Kie³basa i Igor Orkwiszewski.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy a Panu Wójtowi
dziêkujemy za objêcie patronatem konkursu i ufundowanie
atrakcyjnych nagród.
Ewa Szmytkowska
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SZKO£A PODSTAWOWA W LELICACH
Sposób na poprawê koncentracji uwagi,
logicznego myœlenia i œwietn¹ zabawê
Specjaliœci uwa¿aj¹, ¿e mózg nale¿y æwiczyæ niemal¿e
zawsze. Czasem nie mamy ochoty na wysi³ek umys³owy.
Starsi wol¹ zasi¹œæ w fotelu przed telewizorem, a dzieci przed
komputerem. To jednak nie æwiczy naszego umys³u, a jeœli
przestaniemy o niego dbaæ - bêdziemy musieli pogodziæ siê z
faktem, ¿e pewne informacje bêdziemy przyswajaæ wolniej,
nasza pamiêæ pogorszy siê.
Aby rozwijaæ umys³, æwiczyæ logiczne myœlenie i koncentracjê
uwagi, w Szkole Podstawowej w Lelicach zaproponowano
uczniom zabawê w rozwi¹zywanie sudoku. (£amig³ówkê,
której celem jest wype³nienie diagramu 9×9 w taki sposób,
aby w ka¿dym wierszu, w ka¿dej kolumnie i w ka¿dym z
dziewiêciu pogrubionych kwadratów 3×3 (zwanych
„blokami” lub „podkwadratami”) znalaz³o siê po jednej cyfrze
od 1 do 9.)
Uczniowie zapoznali siê z ³amig³ówk¹ wynalezion¹ przez
Amerykanina Howarda Garnsa w 1979 na zajêciach
dodatkowych z matematyki. Po wielu godzinach æwiczeñ,
zarówno w szkole jak i w domu, w listopadzie 2016 roku
zorganizowano pierwszy szkolny turniej par w sudoku dla
klas IV–VI. PóŸniej szkolni mistrzowie prowadzili warsztaty

dla m³odszych uczniów pod opiek¹ nauczyciela matematyki.
31 marca odby³ siê drugi turniej. Chêtni uczniowie zaprosili
do udzia³u w konkursie osobê towarzysz¹c¹: mamê, tatê,
ciociê, siostrê, kolegê czy kole¿ankê. W turnieju wziê³o udzia³
14 par. Rozwi¹zywali sudoku o trzech poziomach trudnoœci.
Na koniec by³y medale, nagrody, dyplomy i gratulacje dla
wszystkich uczestników. No i podziêkowania od rodziców i
uczniów dla organizatora za œwietn¹ inicjatywê.
Anna Szynkowska

Festyn rodzinny
W sobotê 3 czerwca odby³ siê Pierwszy Festyn Rodzinny
zorganizowany przy Szkole Podstawowej w Lelicach. I trzeba
przyznaæ, ¿e pocz¹wszy od pogody, poprzez ciasta
upieczone przez mamy, kie³baski z grilla i organizacjê –
wszystko by³o super. Festyn obfitowa³ w ró¿ne atrakcje,
zarówno dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Uczniowie brali
udzia³ w konkurencjach sportowych, za które przyznane by³y
nagrody. Dla wszystkich zorganizowano zabawy i konkursy.
Dzieciom bardzo spodoba³ siê pomys³ z gigantycznymi
bañkami mydlanymi i malowaniem kolorowych tatua¿y.
Podczas festynu mo¿na by³o oznakowaæ rower. Odby³ siê te¿
pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. Wolontariusze z
sierpeckiej fundacji DAM SIEBIE wyjaœnili zasady reanimacji.
Chêtni wypróbowali na fantomie masa¿ serca.
Odby³ siê te¿ koncert MAM TALENT. Chocia¿ nie przyznano
miejsc, wszyscy artyœci otrzymali nagrody w postaci aplauzu

publicznoœci. Okaza³o siê, ¿e nasi uczniowie maj¹ przeró¿ne
talenty: potrafi¹ piêknie œpiewaæ oraz recytowaæ i
wykonywaæ sztuczki karciane. Pasj¹ wielu uczniów jest taniec,
zarówno nowoczesny jak i towarzyski. Dzieciom spodoba³a
siê te¿ gra w unihokej.
Po zmaganiach sportowych mo¿na by³o posiliæ siê ciastem,
kie³bask¹ z grilla, frytkami czy zapiekank¹.
W organizacjê zaanga¿owali siê: Rada Rodziców, Pani
Dyrektor i Rada Pedagogiczna oraz pracownicy naszej szko³y.
Nieoceniona by³a równie¿ pomoc absolwentów podczas
konkurencji sportowych. To przedsiêwziêcie dowodzi, ¿e
wspólnym wysi³kiem mo¿na wiele osi¹gn¹æ. Prawd¹ okaza³o
siê, ¿e: Cel + Plan dzia³ania + Aktywnoœæ = Sukces.
Mo¿e festyn rodzinny wpisze siê w kalendarz naszych
szkolnych imprez?
Anna Szynkowska
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KLUB DZIECIÊCY „KUBUSIOWY RAJ” W LELICACH
zakrêci³a siê w oku. By³a to bardzo wyj¹tkowa uroczystoœæ,
pe³na uœmiechu, radoœci i dumy.
Na zakoñczenie czêœci artystycznej dzieci wrêczy³y swoim
rodzicom drobne upominki. Nastêpnie Maluchy z r¹k Pana
Wójta – Dariusza Kalkowskiego otrzyma³y prezenty.
Nietrudno by³o zauwa¿yæ radoœæ na twarzyczkach
najm³odszych.
Po czêœci oficjalnej impreza przenios³a siê w plener. ALE SIÊ
DZIA£O!!! Rodzice smakowali kie³baskê z grilla, zajadali
pyszne ciasteczka, a najm³odsi - oprócz jedzenia i picia –
bawili siê w swoich odœwiêtnych kreacjach ….w naszym
Klubowym ogrodzie. Piknik uwa¿amy za UDANY, rodzice te¿
tak mówi¹!!!!

Dzieñ Rodziny

Dnia 25.05.2017 roku w naszym Klubiku odby³a siê
uroczystoœæ, któr¹ obchodziliœmy ju¿ po raz czwarty - „Dzieñ
Rodziny”. Jest to dzieñ szczególny, gdy¿ swoje œwiêto
obchodz¹ Mama, Tata i Dziecko. 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 Klubu
Dzieciêcego „Kubusiowy Raj” w Lelicach – Pani Monika
Spycha³a. Od rana nie mogliœmy siê doczekaæ, kiedy w koñcu
siê zacznie!
Rozpoczêliœmy powitanie goœci wierszem i piosenk¹.
Maluszki zaprezentowa³y te¿ taniec - walc z „Nocy i Dni”.
Dzieci stanê³y na wysokoœci zadania!!! Œlicznie œpiewa³y,
recytowa³y i tañczy³y. Niejednej mamie i tatusiowi ³za

Aneta Chmura
Kierownik Klubu

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GOZDOWIE
"Zaczytane Przedszkole"
Jest to Ogólnopolski Konkurs dla wychowawców i
przedszkolaków, organizowany przez Studium Prawa
Europejskiego w Warszawie .
Nasze przedszkole zg³osi³o swój udzia³ w tym konkursie. W
terminie od marca 2017 r. do 30 listopada 2017 r.
realizowane bêd¹ zadania przewidziane regulaminem
konkursu. Celem konkursu jest rozwijanie czytelnictwa u
dzieci w wieku przedszkolnym. Przedszkole przystêpuj¹c do
konkursu przyjmuje na siebie zadania, których wykonanie
bêdzie oceniane przez jury punktowo, w skali od 1 do 10.
W sk³ad jury wchodz¹ przedstawiciele organizatora
konkursu.

Inicjatywa profilaktyczno-edukacyjna
Nasze Przedszkole wziê³o udzia³ w konkursie na najciekawsz¹
inicjatywê profilaktyczno-edukacyjn¹ dotycz¹c¹
bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y w czasie ferii zimowych. Do
konkursu zg³oszono 39 inicjatyw, z czego 11 nie spe³ni³o
warunków formalnych. Komisja konkursowa oceni³a 28
projektów przedstawionych m.in. przez szko³y, s³u¿by i
organizacje pozarz¹dowe. Punkty przyznawano za:
innowacyjnoœæ i pomys³owoœæ projektu, uniwersalnoœæ,
promocjê zdrowego stylu ¿ycia wolnego od uzale¿nieñ,
agresji i przemocy, przekazywanie elementów wiedzy
wiktymologicznej.
Dodatkowo pod uwagê brano wspó³pracê z partnerami
spo³ecznymi, instytucjami i organizacjami, które wœród
ustawowych lub statutowych dzia³añ wpisane maj¹ zadania z
obszaru bezpieczeñstwa, profilaktyki i promocjê szeroko
pojêtego bezpieczeñstwa. Zajêcia przeprowadzone podczas
ferii zimowych w naszym Przedszkolu przybiera³y charakter
warsztatów teatralnych, zajêæ sportowo – rekreacyjnych,
zajêæ sportowo-szkoleniowych (z udzia³em Policji i Stra¿y
Po¿arnej), zajêæ plastycznych oraz zajêæ tanecznych, co
znalaz³o uznanie u jury konkursu. Przedszkole otrzyma³o
przepiêkne podziêkowanie, a zajêcia przeprowadzone
podczas ferii sprawi³y dzieciom ogromn¹ frajdê.
Korowód z marzann¹
Zgodnie z tradycj¹ nasze przedszkolaki, jak co roku,
po¿egna³y zimê i przywita³y wiosnê. Dzieci wraz z opiekunami
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Przedstawienie promowa³o nie tylko czytelnictwo, ale
równie¿ zwróci³o uwagê na to, gdzie mo¿na znaleŸæ
informacje na dany temat.
Przedstawienie przybli¿a³o tematykê wartoœci s³owa
pisanego, zachêca³o dzieci do korzystania z biblioteki,
wdra¿a³o do nabywania pewnych przyzwyczajeñ - czytania
ksi¹¿ek, szanowania ich. Dzieci aktywnie uczestniczy³y w
przedstawieniu, okaza³o siê te¿, ¿e posiadaj¹ du¿¹ wiedzê na
temat czytelnictwa oraz chêtnie s³uchaj¹ czytania, ogl¹daj¹
ksi¹¿ki i wiedz¹, ¿e nale¿y ksi¹¿ki szanowaæ.

wyruszy³y ze s³omian¹ Marzann¹ korowodem przez
Gozdowo. Wiosenn¹ piosenk¹ i z uœmiechem na twarzy
przywitaliœmy najpiêkniejsz¹ porê roku – Wiosnê. Jest
nadzieja, ¿e s³oñce i ³adna pogoda zostan¹ z nami na d³u¿ej.
„Sport jest muzyk¹”
W pierwszy dzieñ wiosny odwiedzi³ nasze przedszkole Pan
Sprê¿ynka w programie pt. „Sport jest muzyk¹”. Spotkanie
by³o okazj¹ do wspania³ej, niezapomnianej zabawy,
integracji wszystkich nas przy dŸwiêkach gitary, wspólnych
zabawach muzyczno-ruchowych, a tak¿e przy œmiesznych,
dynamicznych piosenkach prowadz¹cego. Zaprezentowana
historia bardzo zainteresowa³a wszystkich i wzbudzi³a wiele
pozytywnych emocji.

Powrót do krainy zagadek
11 kwietnia 2017 r. nasze przedszkole odwiedzili aktorzy ze
Studia Artystycznego Arkada z Suwa³k, by zabraæ dzieci „W
podró¿ do krainy zagadek”. G³ównym bohaterem
przedstawienia by³ niegrzeczny ch³opiec Filip, który nie
s³ucha³ rodziców i nie lubi³ ksi¹¿ek. Jego marzeniem by³o
otrzymanie w prezencie na urodziny „laptopa”. Dziêki Pani
Zagadce, która zabra³a go w tajemnicz¹ podró¿ do krainy
zagadek, ch³opiec dosta³ szansê zostania cz³owiekiem
najbogatszym w wiedzê. Przedszkolaki z zaciekawieniem
ogl¹da³y „Podró¿ do krainy zagadek”, chêtnie pomaga³y
czarowaæ i rozwi¹zywaæ zagadki wspólnie z g³ównym
bohaterem. Poprzez zabawne historie dzieci przekona³y siê,
¿e ksi¹¿ki s¹ bardzo wa¿ne w ¿yciu cz³owieka i mog¹ byæ
niezwykle fascynuj¹c¹ podró¿¹ do krainy fantazji.
Str. 30

Zaczarowane baletki
Konkurs „Zaczarowane baletki” na sta³e wpisa³ siê ju¿ do
naszej przedszkolnej tradycji. Bardzo lubimy wyjazdy do
sierpeckiego Centrum Kultury i Sztuki. Nasze przedszkolaki
tak bardzo chcia³y, ¿eby wszystko wypad³o œwietnie. Jak
zwykle spisa³y siê na medal. Ciê¿ko pracowa³y oba zespo³y:
zespó³ - „Roztañczona paczka” i zespó³ - „Iskierka”.
Cudownie odtworzy³y powierzone im role i za to je kochamy.
To dziêki nim zdobyliœmy wyró¿nienie. £atwo nie by³o, gdy¿
zawsze mamy godnych rywali. Taniec to naprawdê magia.
Koncert charytatywny
25.04.2017 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odby³ siê
V Koncert Charytatywny pod patronatem Burmistrza Miasta
Sierpc Jaros³awa Perzyñskiego. Tym razem wszyscy grali dla
Bartosza Kalinowskiego, który kilka lat temu by³
wychowankiem naszego przedszkola. Ch³opiec cierpi na
obustronny g³êboki niedos³uch zmys³owo-nerwowy, przez co
wymaga kosztownej, intensywnej rehabilitacji. Z wielk¹ dum¹
zaprezentowaliœmy na sierpeckiej scenie dwa uk³ady
choreograficzne: „Taniec d¿entelmenów z pa³eczkami” oraz
„Niebo na Ziemi”. Cieszymy siê, ¿e mogliœmy choæ trochê
pomóc Bartkowi i jego rodzinie w pokonywaniu codziennych
trudnoœci. Dziêkujemy wszystkim rodzicom, którzy w³¹czyli
siê w nasz¹ akcjê i ofiarowali pomoc finansow¹. ¯yczymy
Bartoszowi jak najwiêcej uœmiechu i radoœci z ka¿dego dnia!

S³owo Gozdowa Nr 2/2017 (69)

OŒWIATA
Spotkanie z pani¹ pielêgniark¹
Bezpieczeñstwo w naszym przedszkolu jest priorytetem. W
zwi¹zku z tym, jak co roku, odwiedzaj¹ nas goœcie, by
porozmawiaæ z nami o niebezpieczeñstwie, jakie czyha na
naszych milusiñskich.
Odwiedzi³a nas Pani pielêgniarka Krystyna Baran, która
przeprowadzi³a pogadankê na temat zdrowia i
bezpieczeñstwa. Opowiedzia³a najm³odszym
przedszkolakom, czego nie wolno braæ bez zgody rodziców i
jaki wp³yw maj¹ leki na zdrowie dzieci oraz jak trzeba dbaæ o
codzienn¹ higienê w domu i przedszkolu. Jak siê okaza³o,
dzieci posiada³y ju¿ spor¹ wiedzê na ten temat i chêtnie bra³y
udzia³ w rozmowie.

Konkurs recytatorski
Po raz trzeci wziêliœmy udzia³ w konkursie recytatorskim
„Kubuœ Puchatek” organizowanym przez Centrum Kultury i
Sztuki w Sierpcu. Dziêki temu utwierdziliœmy siê w
przekonaniu, ¿e warto przybli¿aæ dzieciom wartoœciow¹
literaturê i wy³aniaæ prawdziwe talenty. Ka¿da grupa mia³a za
zadanie wybranie spoœród dzieci jednego reprezentanta,
który wyrecytuje przygotowany wiersz przed sierpeck¹
publicznoœci¹ i zacnym jury. Nasze przedszkolaki spisa³y siê
na medal. Piêknie operowa³y g³osem, mimik¹ twarzy i
gestami. BRAWO!

Wiersze Jana i Juliana
10.05.2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gozdowie
odby³a siê IV edycja konkursu recytatorskiego pt.: „Wiersze
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Jana i Juliana…”. Do udzia³u w konkursie zg³osi³o siê
szesnaœcioro dzieci ze Szko³y Podstawowej im. Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego w Lelicach, Szko³y Podstawowej w
Ostrowach oraz z Publicznego Przedszkola w Gozdowie.
Dzieci nauczy³y siê wiersza na pamiêæ oraz wraz z opiekunami
przygotowa³y stroje i rekwizyty zwi¹zane z tematyk¹ wiersza.
Wszystkie dzieci wykaza³y siê umiejêtnoœciami recytatorskimi
i zosta³y nagrodzone gromkimi brawami. Jury ocenia³o dobór
repertuaru do tematyki konkursu oraz do mo¿liwoœci dziecka,
interpretacjê i znajomoœæ tekstu poetyckiego oraz ogólne
wra¿enie estetyczne (gesty, stroje gad¿ety). Lecz nie o
rywalizacjê chodzi³o, ale przede wszystkim o dobr¹ zabawê,
dlatego dla nas wszystkie dzieci bior¹ce udzia³ w konkursie s¹
zwyciêzcami. Uczestnicy za udzia³ w konkursie otrzymali
nagrody ksi¹¿kowe oraz dyplomy. Gratulacje dla wszystkich
naszych ma³ych recytatorów!

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
ka¿dej mamy i ka¿dego taty.

Dzieñ Dziecka
Nasze Przedszkolaki uczci³y Dzieñ Dziecka œwiêtuj¹c przez
ca³e dwa dni. 01.06. 2017 r. do Przedszkola zawita³ Klown.
Radoœæ dzieci by³a ogromna, a na widowni czêsto da³o siê
s³yszeæ d³ugie… ³aaaaa³! I oklaski. W dniu tym odby³y siê tak¿e
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liczne quizy, konkursy, zabawy muzyczno-ruchowe oraz
zawody zrêcznoœciowo- sportowe prowadzone przez
uwielbianego przez Nasze Przedszkolaki Klowna.
02.06.2017 r. obfitowa³ równie¿ w wiele atrakcji
przygotowanych dziêki uprzejmoœci kochaj¹cych rodziców.

Rada Rodziców zorganizowa³a dzieciom dmuchane
zje¿d¿alnie, baseny z kulkami oraz tory przeszkód. Zabawom,
œmiechom i harcom nie by³o koñca. Œwiêtowanie uwieñcza³a
przepyszna wata cukrowa, popcorn, frytki i wiele innych
pysznoœci przygotowywanych z mi³oœci¹ przez rodziców.
Agnieszka Olszewska
Dyrektor Przedszkola

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH INFORMUJE I PRZYPOMINA
DEMOGRAFIA
Wed³ug danych ze zbiorów meldunkowych w
naszej gminie na dzieñ 30.06.2017 r. zameldowanych na
pobyt sta³y i czasowy jest 6 073 mieszkañców.

2 995

2 999

5 994

42

37

79

3 037

3 036

6 073

Zdarzenia w ewidencji ludnoœci w gminie Gozdowo
w II kwartale 2017 roku.

w USC Gozdowo

23
16
9
51
52
199

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

BEZPIECZNE WAKACJE NA WSI 2017
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, wrêcz za ich namow¹, wykonuj¹ czêsto zadania
przewidziane dla osób doros³ych. Doroœli nie zdaj¹ sobie
sprawy, ¿e najmniejszy nawet b³¹d, chwila nieuwagi, mog¹
doprowadziæ do tragedii. Wielu tragediom mo¿na zapobiec w
prosty sposób - przekazuj¹c najm³odszym jak najwiêcej
informacji z zakresu bezpiecznych zachowañ, podczas
przebywania na terenie gospodarstwa rolnego.
W celu zmniejszenia liczby wypadków, w których ofiarami
s¹ dzieci, apelujemy o:
- rozwa¿ne korzystanie ze wszystkich przyjemnoœci, jakich
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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”.
El¿bieta Broniszewska
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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 tonie lub zostaje 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 doO12-tej
i od 16 do 17-tej, zaœ temperatura wody od 22 – 25 C.
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.
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

So³tysowi Rogieniczek Pani Ma³gorzacie Cackowskiej 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

Kole¿ance Agnieszce Królikowskiej i Najbli¿szym
szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje
z powodu œmierci
MATKI
sk³adaj¹
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu
oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych z pracownikami
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Z ogromnym bólem i ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci
œp. ALICJI WYSOCKIEJ
wieloletniego pracownika i wspania³ego nauczyciela,
dyrektora Szko³y Podstawowej w Lelicach w latach 1992-1997.
£¹cz¹c siê w ¿a³obie i smutku sk³adamy kondolencje
i wyrazy wspó³czucia najbli¿szej rodzinie.
Wójt Gminy Gozdowo i Przewodnicz¹cy Rady Gminy z radnymi
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, pracownicy
oraz uczniowie Szko³y Podstawowej w Lelicach

WÓJT GMINY INFORMUJE
I. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2017 ROKU.
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Gozdowo w roku
2017, bêdzie prowadzi firma SUEZ P³ocka
Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. ul. Przemys³owa
31, 09 - 214 P³ock.
Podmioty odbieraj¹ce zu¿yty sprzêt elektryczny i
elektroniczny:
MB Recycling Sp. z o. o. Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Odpadami spó³ka komandytowa
ul. Bartosza G³owackiego 4a/15, 25-368 Kielce.
Podmioty œwiadcz¹ce us³ugi w zakresie odbioru
pad³ych zwierz¹t:
Przedsiêbiorstwo Przemys³owo-Handlowe „HETMAN”
Sp. z o. o., Florianów 24, 99-311 Bedlno.
PSZOK I JEGO FUNKCJONOWANIE
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(tzw. PSZOK) zosta³ zlokalizowany na terenie Gminnego
Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, ul. Krystyna
Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo. Do PSZOK s¹
przyjmowane nastêpuj¹ce odpady komunalne:
?
Zu¿yty sprzêt elektryczny, elektroniczny i odpady
oœwietleniowe
?
Wielkogabaryty
?
Budowlane i rozbiórkowe (za wyj¹tkiem odpadów
zawieraj¹cych azbest)
?
Zu¿yte opony
?
Metal
?
Zu¿yte baterie i akumulatory inne ni¿
przemys³owe i samochodowe
?
Przeterminowane leki i chemikalia
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PSZOK jest czynny w godzinach od 7.15 do 15.15 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.
Pracownik mo¿e odmówiæ przyjêcia odpadów w
przypadku stwierdzenia, i¿ odpady s¹ zanieczyszczone.
W przypadku odpadów niebezpiecznych (tj.
przeterminowanych leków i chemikaliów) zaleca siê, aby by³y
przekazywane w opakowaniach umo¿liwiaj¹cych
identyfikacjê odpadu.
Wszelkie informacje dotycz¹ce funkcjonowania PSZOK
mo¿na uzyskaæ w siedzibie GZGK ul. K. Gozdawy 12,
09-213 Gozdowo lub pod nr tel. 24 276 25 39.
Op³atê za odpady komunalne nale¿y uiszczaæ do 20-go
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.
REKLAMACJE
W przypadku:
?
nieodebrania

odpadów komunalnych zgodnie z
ustalonym harmonogramem
?
pozostawienia mniejszej iloœci worków ni¿ zosta³y
odebrane
?
pozostawienia worków na inny rodzaj odpadów
selektywnych ni¿ zosta³y odebrane,
nale¿y taki fakt niezw³ocznie zg³osiæ do Urzêdu
Gminy w Gozdowie.
Reklamacjê mo¿na z³o¿yæ osobiœcie w Urzêdzie Gminy w
Gozdowie, pokój nr 10 b¹dŸ telefonicznie pod nr tel.
24/364-48-25 w godz. pracy Urzêdu 7.15-15.15 najpóŸniej
nastêpnego dnia, podaj¹c adres i nr telefonu
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW OBOWI¥ZUJ¥CY OD 1 STYCZNIA 2017R.
Harmonogram odbioru dla zabudowy jednorodzinnej odpady zmieszane
Rempin, Rêkawczyn,
Lisewo Ma³e, Lisewo Du¿e,
Rycharcice, Golejewo,
Czachowo, Czarnominek,
Gnaty, Bronoszowice,
Stradzewo.

Wêgrzynowo,
Wilkowo, Ostrowy,
Kuniewo, Kurowo,
Lisice Folwark,
Kozice, Smorzewo,
Kurówko, Antoniewo.

Zbójno,
Rogienice,
Rogieniczki,
Lelice.

Cetlin, Miodusy,
Reczewo,
Bombalice,
£ysakowo,
Bonis³aw.

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

Styczeñ

10

9

12

13

11

Styczeñ

Luty

14

13

9

10

8

Luty

Marzec

14

13

9

10

8

Marzec

Kwiecieñ

11

10

13

14

12

Kwiecieñ

Maj

9

8

11

12

10

Maj

Czerwiec

13

12

8

9

14

Czerwiec

Lipiec

11

10

13

14

12

Lipiec

Sierpieñ

8

14

10

11

9

Sierpieñ

Wrzesieñ

12

11

14

8

13

Wrzesieñ

PaŸdziernik

10

9

12

13

11

PaŸdziernik

Listopad

14

13

9

10

8

Listopad

Grudzieñ

12

11

14

8

13

Grudzieñ

ODBIÓR ODPADÓW
Odpady zgromadzone w pojemnikach i workach w w/w terminach nale¿y wystawiæ do dróg publicznych lub
innych dróg przeznaczonych do u¿ytku publicznego najpóŸniej do godz. 7:00 i ustawiæ je w miejscu
widocznym do odbioru.

Harmonogram odbioru dla zabudowy jednorodzinnej surowce wtórne i bioodpady.
Wêgrzynowo,Wilkowo, Ostrowy, Kuniewo, Kurowo,
Lisice Folwark, Kozice, Smorzewo, Kurówko,
Antoniewo, Rempin, Rêkawczyn, Lisewo Ma³e,
Lisewo Du¿e.

Papier i tektura,
tworzywa
sztuczne,
opakowania
wielomateria³owe, szk³o.

Bioodpady

Styczeñ
Luty
Marzec
Kwiecieñ
Maj

17
21
21
18
16

17
21
21
18
16

Czerwiec

20

20

Lipiec

18
19
Sierpieñ 19 Sobota
Sobota
Wrzesieñ
19
PaŸdziernik
17
Listopad
21
Grudzieñ
19

18
19
Sobota
19
17
21
19

Cetlin, Miodusy, Reczewo,
Bombalice, £ysakowo,
Bonis³aw, Rycharcice,
Golejewo, Czachowo,
Czarnominek, Gnaty,
Bronoszewice, Stradzewo.
Papier i
tektura,
tworzywa
sztuczne,
opakowania
wielomateria³owe, szk³o.

Bioodpady

19
16
16
20
18
17
Sobota
20
17

Kowalewo Podborne, Kowalewo Boguszyce,
Kowalewo Skorupki, Kolonia Przybyszewo,
Bia³uty, Kolczyn, Dziêgielewo, Czachorowo,
Zakrzewko, G³uchowo, Zbójno, Rogienice,
Rogieniczki, Lelice
Papier i
tektura,
tworzywa
sztuczne,
opakowania
wielomateria³owe, szk³o.

Bioodpady

19
16
16
20
18
17
Sobota
20

18
15
15
19
17

18
15
15
19
17

Styczeñ
Luty
Marzec
Kwiecieñ
Maj

21

21

Czerwiec

19

19

Lipiec

17

16

16

Sierpieñ

20
18
15
20

20
18
15
20

Wrzesieñ
PaŸdziernik
Listopad
Grudzieñ

21
21
19
19
16
16
21
21
ODBIÓR ODPADÓW

Odpady zgromadzone w pojemnikach i workach w w/w terminach nale¿y wystawiæ do dróg publicznych lub innych
dróg przeznaczonych do u¿ytku publicznego najpóŸniej do godz. 7:00 i ustawiæ je w miejscu widocznym do odbioru.
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Harmonogram
odbioru
dla
jednorodzinnej
GOZDOWO
Harmonogram
odbioru
dlazabudowy
zabudowy jednorodzinnej
GOZDOWO
Komunalne
odpady
zmieszane
Styczeñ
Luty
Marzec
Kwiecieñ
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpieñ
Wrzesieñ
PaŸdziernik
Listopad
Grudzieñ

16
20
20
22(Sobota)
Sobota
22
15
19
17
21
18
16
20
18

Papier i tektura,
tworzywa sztuczne,
opakowania
wielomateria³owe,
szk³o
20
17
17
21
19
16
21
18
15
20
17
15

Bioodpady

20
17
17
21
19
16
21
18
15
20
17
15

ODBIÓR ODPADÓW
Odpady zgromadzone w pojemnikach i workach w w/w terminach nale¿y wystawiæ do
dróg publicznych lub innych dróg przeznaczonych do u¿ytku publicznego najpóŸniej
do godz. 7:00 i ustawiæ je w miejscu widocznym do odbioru.

POZOSTA£E ODPADY KOMUNALNE
Popió³

W okresie od maja do paŸdziernika 1 raz w miesi¹cu: ostatni
czwartek miesi¹ca.
W okresie od listopada do kwietnia 2 razy w miesi¹cu: drugi i ostatni
czwartek miesi¹ca.

Zu¿yty sprzêt elektryczny,
elektroniczny
i odpady oœwietleniowe

Odpady nale¿y dostarczyæ osobiœcie do PSZOK.

Wielkogabaryty
Budowlane i rozbiórkowe
(za wyj¹tkiem odpadów zawieraj¹cych
azbest)
Zu¿yte opony
Metal
Zu¿yte baterie i akumulatory inne
ni¿ przemys³owe i samochodowe

Przeterminowane leki i chemikalia
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Odpady nale¿y wrzucaæ do specjalnie oznakowanych pojemników
znajduj¹cych siê w szko³ach i Urzêdzie Gminy b¹dŸ dostarczyæ
osobiœcie do PSZOK.
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.
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kontaktowego. Reklamacje Gmina wysy³a do Firmy, która
ma 24 godziny od otrzymania zg³oszenia 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/ 364-4825.
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 foliowych, a tak¿e
opakowañ po sokach, mleku, odpadów z gumy,
lakierowanego drewna, mebli.
W piecu domowym mo¿esz spalaæ tylko:
?
wêgiel, koks,
?
drewno, trociny, wióry, pod warunkiem, ¿e nie s¹
zanieczyszczone impregnatami i pow³okami ochronnymi,
?
odpady z kory i korka,
?
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.

UWAGA!!!
.

Kto termicznie przekszta³ca odpady, poza spalarni¹
odpadów lub wspó³spalarni¹ odpadów, podlega
karze aresztu albo grzywny.
II. WYCINKA

DRZEW

I

KRZEWÓW

ZMIANY

W PRZEPISACH OD 17 CZERWCA 2017r.
1. W dniu 17 czerwca 2017r. wesz³a w ¿ycie zmiana
ustawy o ochronie przyrody
Uchwalona ustawa wprowadza szczególne regu³y
postêpowania dotycz¹ce usuniêcia drzew, które rosn¹ na
nieruchomoœciach stanowi¹cych w³asnoœæ osób fizycznych i
s¹ usuwane na cele niezwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej (dodanie ust. 4–20 w art. 83f), przewiduj¹ce
m.in. obowi¹zek zg³oszenia przez w³aœciciela
nieruchomoœci zamiaru usuniêcia drzewa w przypadku gdy
obwód pnia na wysokoœci 5 cm przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu
jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
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b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii
akacjowej oraz platanu klonolistnego
c) 50 cm – w przypadku pozosta³ych gatunków drzew.
We wskazanych przypadkach mo¿liwoœæ usuniêcia drzewa
nast¹pi dopiero w przypadku braku sprzeciwu ze strony
odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta
miasta).Organ, mo¿e wnieœæ sprzeciw w ci¹gu 14 dni od
dokonania oglêdzin w for mie wydania decyzji
administracyjnej. Zg³oszenie rodzi po stronie organu
obowi¹zek przeprowadzenia, w terminie 21 dni od jego
dokonania, oglêdzin drzewa, które ma byæ usuniête i
sporz¹dzenie z tej czynnoœci protoko³u.
Za usuniêcie drzewa bez dokonania zg³oszenia
grozi administracyjna kara pieniê¿na
2. Zwolnienie z obowi¹zku uzyskania zezwolenia
Ponadto przypominamy, i¿ zgodnie z art. 83f ustawy o
ochronie przyrody nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia
przez posiadacza nieruchomoœci na usuniêcie m.in.:
1) krzewu albo krzewów rosn¹cych w skupisku, o
powierzchni do 25 m2
2) drzew, których obwód pnia na wysokoœci 5 cm (zmiana
wysokoœci pomiaru obwodu pnia
z 130cm na 5cm) nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu
jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego,
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
c) 50 cm - w przypadku pozosta³ych gatunków drzew
3) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia
gruntów nieu¿ytkowanych do u¿ytkowania rolniczego bez
wzglêdu na ich gatunek i wielkoœæ obwodu pnia czy
powierzchniê krzewów
4) drzew lub krzewów owocowych.
Powy¿sze zwolnienia nie maj¹ zastosowania do:
· drzew i krzewów rosn¹cych na terenie
nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków
· drzew lub krzewów rosn¹cych w lasach
· drzew bêd¹cych pomnikami przyrody
3. Uwaga!
?
W przypadku drzew i krzewów rosn¹cych na terenie
nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków zezwolenie
wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków.
?
W przypadku drzew i krzewów rosn¹cych w lasach w
rozumieniu ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o lasach,
nale¿y siê zwróciæ do leœniczego z terenu gminy.
?
W przypadku drzew i krzewów rosn¹cych w pasie drogi
powiatowej, nale¿y siê zg³osiæ do Zarz¹du Dróg
Powiatowych w Sierpcu ul. T. Koœciuszki 1A, 09-200
Sierpc.
4. Z³omy i wywroty
Usuniêcie z³omów lub wywrotów jest mo¿liwe po uprzednim
zg³oszeniu w Urzêdzie Gminy w Gozdowie i po
przeprowadzeniu oglêdzin przez organ w³aœciwy do wydania
zezwolenia na usuniêcie drzewa lub krzewu,
potwierdzaj¹cych, ¿e drzewa lub krzewy stanowi¹ z³om lub
wywrot.
5. Op³aty za usuniêcie drzew lub krzewów
W przypadkach kiedy wymagane jest uzyskanie zezwolenia
na usuniêcie drzew lub krzewów posiadacz nieruchomoœci
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ponosi op³aty za ich usuniêcie a zwolnienie z jej naliczenia ma
miejsce w przypadku:
1. drzew lub krzewów, na których usuniêcie nie jest
wymagane zezwolenie
2. 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
3. drzew lub krzewów, które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu
ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeñstwu
¿eglugi
4. drzew, których obwód pnia mierzony na wysokoœci 130
cm nie przekracza:
a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca
zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, w celu
przywrócenia gruntów nieu¿ytkowanych do u¿ytkowania
innego ni¿ rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu,
okreœlonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu
b) 80 cm - w przypadku pozosta³ych gatunków drzew w celu
przywrócenia gruntów nieu¿ytkowanych do u¿ytkowania
innego ni¿ rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu,
okreœlonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu
5. krzewu lub krzewów rosn¹cych w skupiskach,
pokrywaj¹cych grunt o powierzchni do 50 m2, w celu
przywrócenia gruntów nieu¿ytkowanych do u¿ytkowania
innego ni¿ rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu,
okreœlonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu
6. drzew lub krzewów, które obumar³y lub nie rokuj¹ szansy
na prze¿ycie, z przyczyn niezale¿nych od posiadacza
nieruchomoœci
7. 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;
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce usuwania drzew i
krzewów znajd¹ Pañstwo w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
III. POSTÊPOWANIE Z WYROBAMI ZAWIERAJ¥CYMI
AZBEST
Na w³aœcicielu czy zarz¹dcy nieruchomoœci "uposa¿onej"
w azbest, ci¹¿¹ nastêpuj¹ce obowi¹zki zwi¹zane z jego
bezpiecznym u¿ytkowaniem oraz usuwaniem:
1. Inwentaryzacja
Na w³aœcicielu, zarz¹dcy b¹dŸ u¿ytkowniku nieruchomoœci,
na której znajduj¹ siê wyroby zawieraj¹ce azbest, ci¹¿y
obowi¹zek sporz¹dzenia i przekazania informacji do Urzêdu
gminy w Gozdowie. Formularz sporz¹dzania takiej
informacji stanowi za³¹cznik nr 3 do Rozporz¹dzenie
Ministra Gospodarki (Dz.U. 2011 Nr 8, poz. 31) w sprawie
wymagañ w zakresie wykorzystywania wyrobów
zawieraj¹cych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urz¹dzeñ, w których by³y lub s¹ wykorzystywane
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wyroby zawieraj¹ce azbest. Informacjê w³aœciciel, zarz¹dca
lub u¿ytkownik sporz¹dza w dwóch egzemplarzach:
?
osoby fizyczne nie bêd¹ce przedsiêbiorcami przedk³adaj¹
informacjê odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta;
?
podmioty prawne przedk³adaj¹ informacjê bezpoœrednio
marsza³kowi województwa, drugi egzemplarz nale¿y
przechowaæ przez okres jednego roku, do czasu
sporz¹dzenia nastêpnej informacji.
Dane nale¿y raportowaæ corocznie do 31 stycznia za
poprzedni rok kalendarzowy. Zebrane informacje o rodzaju,
iloœci i miejscach wystêpowania azbestu wójt, burmistrz lub
prezydent miasta przedk³ada marsza³kowi.
2. Ocena stanu i mo¿liwoœci bezpiecznego
u¿ytkowania wyrobów zawieraj¹cych azbest.
W³aœciciel, u¿ytkownik lub zarz¹dca obiektu budowlanego, w
którym znajduj¹ siê materia³y zawieraj¹ce azbest, jest
zobowi¹zany do przeprowadzenia okresowej ich kontroli (co
najmniej raz na 5 lat) w formie „Oceny stanu i mo¿liwoœci
bezpiecznego u¿ytkowania wyrobów zawieraj¹cych azbest”.
Formularz sporz¹dzania takiej informacji stanowi za³¹cznik
do Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo³ecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
u¿ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest
(Dz.U. 2004 Nr 71, poz. 649).
3. Formalnoœci podczas remontu/demonta¿u
a) informacja mieszkañców o planowanym
remoncie/demonta¿u:
b) zg³oszenie prac w starostwie/uzyskanie zezwolenia
W³aœciciel, u¿ytkownik wieczysty lub zarz¹dca nieruchomoœci
ma obowi¹zek zg³oszenia faktu rozpoczêcia robót do
w³aœciwego miejscowo organu administracji
architektoniczno-budowlanej (starosta, prezydent miasta na
prawach powiatu).Zg³oszenia trzeba dokonaæ co
najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem
rozpoczêcia robót. Mo¿na do nich przyst¹piæ, je¿eli w
terminie 30 dni od dnia dorêczenia zg³oszenia
w³aœciwy organ nie wniesie w drodze decyzji
sprzeciwu, ale nie póŸniej ni¿ po up³ywie dwóch lat od
okreœlonego w zg³oszeniu terminu ich rozpoczêcia.
Starosta mo¿e wnieœæ, w drodze decyzji, sprzeciw do
zg³oszenia, i równie¿ w drodze decyzji, na³o¿yæ obowi¹zek
uzyskania pozwolenia na wykonanie okreœlonych robót
budowlanych objêtych obowi¹zkiem zg³oszenia.
Wszystkie prace budowlane polegaj¹ce na oczyszczaniu
budynków z azbestu mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie przez
wykonawców posiadaj¹cych odpowiednie uprawnienia i
wyposa¿enie techniczne do prowadzenia takich prac oraz
zatrudniaj¹cych pracowników przeszkolonych w zakresie
zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy w kontakcie z azbestem
lub wyrobami zawieraj¹cymi azbest.
Prace polegaj¹ce jedynie na wymianie pokrycia
dachowego – bez dokonywania zmiany konstrukcji
dachu podczas tych prac – wystarczy zg³osiæ do
starostwa powiatowego.
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Gminny konkurs ekologiczny „ZIELONO MI” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 7.056,00 z³ www.wfosigw.pl

Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez nasadzenie drzew, krzewów i roœlin wieloletnich w
Ostrowach – teren przy Szkole Podstawowej dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 104.205,00 z³
www.wfosigw.pl

Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez nasadzenie drzew, krzewów i roœlin wieloletnich w
Lelicach – ul. Bajeczna wraz z terenem przyleg³ym dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 104.207,00 z³
www.wfosigw.pl

Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez nasadzenie drzew, krzewów i roœlin wieloletnich w
Gozdowie – ul. Kasztanowa wraz z terenem przyleg³ym dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 103.400,00 z³
www.wfosigw.pl
S³owo Gozdowa Nr 2/2017 (69)
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ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŒCI DO¯YNKOWE!!!
Do¿ynki Parafialne odbêd¹ siê 20 sierpnia (niedziela)
w amfiteatrze przy stawie w Lelicach.
W programie znajd¹ siê m.in.:
- Msza Œw. dziêkczynna o godz. 12.00;
- czêœæ obrzêdowa przygotowana przez uczniów Szko³y Podstawowej w Lelicach;
- program artystyczny w wykonaniu dzieci Kubu Dzieciêcego "Kubusiowy Raj" w Lelicach;
- wystêp Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej;
- koncert zespo³u BOBI o godz. 15.30;
- Oprawê muzyczn¹ zapewni M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP Gozdowo i zespó³ muzyczny REVEN.

Do¿ynki Gminne odbêd¹ siê 27 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 uczniów Szko³y Podstawowej w Gozdowie;
- program artystyczny w wykonaniu dzieci z Przedszkola w Gozdowie;
- wystêp niespodzianka w wykonaniu rodziców Szko³y Podstawowej w Gozdowie;
- wystêp Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej;
- koncert zespo³u DEFIS o godz. 17.00;
- Oprawa muzyczna w wykonaniu M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP Gozdowo i zespo³u muzycznego MOTIF.

Po raz kolejny w Lelicach (20.08), Gozdowie (27.08) i w Kurowie (03.09)
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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GALERIA ROZMAITOŒCI

PRZEPISY KULINARNE
NA CO DZIEÑ I OD ŒWIÊTA
Zapraszamy do k¹cika poetyckiego naszego
czasopisma. Zosta³ on stworzony dla
mi³oœników poezji.
Pragniemy publikowaæ twórczoœæ tych
wszystkich, którzy „maj¹ lekkie pióro” i chc¹
przelewaæ na papier swoje myœli, prze¿ycia i
uczucia. Dziêkujemy za przes³anie kolejnych
utworów poetyckich. W tym numerze
publikujemy wiersz „W lesie” autorstwa
Andrzeja Kukowskiego z Gozdowa, który
dedykujemy dzieciom z okazji ich niedawnego
œwiêta - Dnia Dziecka.
Chrapie niedŸwiedŸ w swojej gawrze
A zaj¹czek w okno stuka
- wstawaj misiu, doœæ tych marzeñ
W³aœnie wracam od borsuka!
Te¿ nie mog³em go przebudziæ
Wiêc b³ysn¹³em s³onkiem w oczy
A on ko³drê wnet odrzuci³
Szybko z norki swej wyskoczy³
Na polanie t³um zwierz¹tek
Wszyscy w letnich ju¿ futerkach
Ptaki zaczynaj¹ koncert
Huczy sowa, wróbel æwierka
Dziêcio³ stuka na perkusji
Œwierszcze wyci¹gaj¹ skrzypce
Kos zaczyna gwizdaæ nutki
Paj¹k tañczy sam na nitce
W tr¹bkê zacz¹³ dmuchaæ jeleñ
Gdy us³ysza³ g³os kuku³ki
Dzik pod dêbem tañczy z je¿em
Obok lisek, ryœ, wiewiórki
S³ucha³ misio, jak zaj¹czek
Opowiada³ tak ciekawie
Postanowi³ sen zakoñczyæ
I opuœciæ swoj¹ gawrê
Pobieg³ szybko do strumyka
Umyæ pyszczek, uszy, oczy
Potem œcie¿k¹ zagajnika
Na polanê œmia³o kroczy

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
Bonis³awiu.
MALAGA
400g kremu Nutelli
1 paczka sucharów
0,5l œmietany 36%
2 serki homogenizowane
3/4 szklanki cukru pudru
1 du¿y s³oik kompotu wiœniowego
2 szkl. czerwonego s³odkiego wina lub 1 galaretka
wiœniowa
6 ³y¿ek ¿elatyny + 2 szklanki wody
4 ³y¿ki ¿elatyny + 1/2 szklanki wody
Wykonanie:

?
Suchary zmieliæ przez maszynkê i zmieszaæ z kremem
Nutella, wylepiæ blaszkê i wstawiæ do lodówki.
?
W 1/2 szklanki wody rozpuœciæ 4 p³askie ³y¿ki ¿elatyny i
odstawiæ do przestudzenia.
?
0,5 l œmietany 36% ubiæ, jak zacznie gêstnieæ dodaæ 2
serki homogenizowane waniliowe i 3/4 szklanki cukru
pudru. Wymieszaæ z ¿elatyn¹ i wylaæ na spód
czekoladowy. Wstawiæ do lodówki.
?
Wiœnie odcedziæ, a kompot zagotowaæ i dodaæ do niego 2
szklanki czerwonego s³odkiego wina lub 1 galaretkê
wiœniow¹. W 2 szklankach wody rozpuœciæ 6 ³y¿ek
¿elatyny i dodaæ do kompotu. Odstawiæ do wystygniêcia.
?
Na krem œmietanowo-serowy u³o¿yæ wydrylowane
wiœnie z kompotu i zalaæ tê¿ej¹cym sokiem. Wstawiæ
ponownie do lodówki.

Tam zwierzêta misia œpiocha
Powita³y uœciskami
Bo w tym lesie ka¿dy kocha
Tych, co obok zamieszkali
Pragniemy, aby wiele osób czynnie uczestniczy³o w tworzeniu naszego pisma. Prosimy o dostarczanie tekstów wierszy, a
tak¿e przepisów na pyszne dania i przek¹ski do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie. Te, naszym zdaniem
najciekawsze, opublikujemy w nastêpnym numerze „S³owa Gozdowa”.
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INFORMATOR

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

7:15 - 15:15

.

OŒRODEK ZDROWIA W GOZDOWIE
Dni i godziny pracy
Poniedzia³ek - Pi¹tek
8:00 - 18:00
Rejestracja w Oœrodku
od godz. 7:30
Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00 tel. (24) 276 21 96
UWAGA! W zwi¹zku z wprowadzeniem w SPZOZ w
Gozdowie dokumentacji elektronicznej, Pacjenci proszeni
s¹ o zg³aszanie leków do powtórzenia z wyprzedzeniem
jednodniowym. Odbiór recept nastêpnego dnia.
UWAGA! W okresie urlopowym (17.07-08.09) ulegn¹
zmianie godziny pracy lekarzy – szczegó³owe informacje w
Oœrodkach Zdrowia.
.

Podstawowa Opieka Zdrowotna
lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista
medycyny ogólnej i rodzinnej
Poniedzia³ek
8:00 – 13:00
13:00 – 15:00 prace administracyjne
Wtorek
8:00 – 11:00
Œroda
8:00 – 11:00
11:00 – 13:00 szczepienia
Czwartek
10:25 – 12:00 szko³y
12.00 – 18:00
Pi¹tek
8:00 – 11:00
Wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów.
lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnêtrznych,
specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej
Poniedzia³ek
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 Khali³ Zenaty
Wtorek
8:00
– 13:00
Œroda
10:30 – 13:00
Czwartek
12:30 – 17.00

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

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

1

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

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

8:00 – 15:00
10.25 - 18.00

8:00 – 18:00
8:00 – 12:00

.

POSTERUNEK POLICJI W GOZDOWIE
.

Dy¿ury w dni powszednie
8:30 – 10:30
Kierownik
- asp. szt. Dariusz Baranowski 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

Podstawowa Opieka Zdrowotna
lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista
medycyny ogólnej i rodzinnej
Wtorek
11:00 – 13:00
Pi¹tek
11:00 – 13:00 szczepienia
lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnêtrznych,
specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej
Poniedzia³ek
8:00 – 11:00
Czwartek
11:00 – 13:00
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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...
Uroczystoœæ 70-lecia istnienia Szko³y Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie
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Z b³yskiem flesza...

XIII Zamyœlenia Rodaków w Ho³dzie Janowi Paw³owi II

50-lecie OSP w Rycharcicach

Otwarcie œwietlicy wiejskiej
przy OSP w Kurowie

" S³owo Gozdowa" - biuletyn informacyjny Wójta i Rady Gminy Gozdowo,
Zespó³ redakcyjny w sk³adzie: Ewa Kolankiewicz, Aurelia Kurach, Dawid Jankowski, Anna Betkowska,
Mariola Kopka, Monika Gronczewska, Dariusz Kalkowski.
Zespó³ zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treœci publikowanych artyku³ów.
Wydawca: Urz¹d Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo
ADIUSTACJA I DRUK

SIERPC; www.alfadruk.pl

S³owo Gozdowa Nr 2/2017 (69)

