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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej sk³adamy serdeczne podziêkowania
Dyrekcji, Nauczycielom oraz Pracownikom szkó³, przedszkola, klubu dzieciêcego
za odpowiedzialn¹ pracê oraz trud w³o¿ony w wychowanie dzieci i m³odzie¿y.
¯yczymy, aby Pañstwa wysi³ek owocowa³ m¹droœci¹ uczniów
i rozbudza³ w m³odym pokoleniu szlachetne i ambitne aspiracje.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Grzegorz Ratkowski

Wójt Gminy Gozdowo
Dariusz Kalkowski

WYWIADY I OPINIE
ROZMOWA Z PREZESEM GZRKiOR – P. KAZIMIERZEM KÊDZIERSKIM

l

DZIA£ALNOŒÆ WÓJTA I RADY GMINY

OŒWIATA

WYDARZENIA

Z NOWYM ROKIEM SZKOLNYM
KLUB DZIÊCIÊCY W LELICACH
l
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GOZDOWIE
l
NASZE OSTROWY
l
WAKACYJNE ZAJÊCIA Z OSOBAMI Z WYMAGAJ¥CYMI SZCZEGÓLNEJ
TROSKI
l

l

UROCZYSTE OTWARCIE PLACU ZABAW W BRONOSZEWICACH
JUBILEUSZ 100-LECIA OCHOTNICZEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ
W LELICACH
l
PODSUMOWANIE DZIA£ALNOŒCI ŒWIETLICY W REMPINIE
l
SEZON DO¯YNKOWY 2015
l
SPOTKANIE SO£TYSÓW
l
ZAWODY NA ZAKOÑCZENIE SEZONU WÊDKARSKIEGO
l
SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE LGD
l
PODSUMOWANIE DZIA£ALNOŒCI RADY SPO£ECZNEJ SPZOZ
l
WÊDRUJ¥CA MATKA BO¯A CZÊSTOCHOWSKA W GMINIE
GOZDOWO
l
ODS£ONIÊCIE POMNIKA CH£OPA
l
III GMINNY ZJAZD KÓ£ GOSPODYÑ WIEJSKICH
l
ROZSTRZYGNIÊCIE KONKURSU GMINNEGO „PIÊKNA,
FUNKCJONALNA I BEZPIECZNA ZAGRODA 2015”
l
l

SPRAWY OBYWATELSKIE
KIEROWNIK SPRAW OBYWATELSKICH INFORMUJE I PRZYPOMINA
WSPOMNIENIE O ŒP. TEODORZE WIŒNIEWSKIM

l
l

GALERIA ROZMAITOŒCI
DZIEJE SAMORZ¥DU I ADMINISTRACJI W GMINIE GOZDOWO
OG£OSZENIA
INFORMATOR

Z b³yskiem flesza...

Podsumowanie konkursu
„Piêkna, funkcjonalna i bezpieczna zagroda”

Wakacyjne spotkanie
z osobami wymagaj¹cymi szczególnej troski

100-lecie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Lelicach

Uroczystoœci do¿ynkowe w Kurowie
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DZIA£ALNOŒÆ WÓJTA I RADY GMINY

RADA GMINY
1

W okresie sprawozdawczym, tj. od 23.06.2015 r. do
30.09.2015 r. odby³a siê 1 sesja Rady Gminy, na której radni
podjêli 11 uchwa³:
§
Uchwa³a Nr IX/68/15 w sprawie wprowadzenia zmian w
regulaminie dostarczania wody i odprowadzania œcieków
na terenie gminy Gozdowo.
§
Uchwa³a Nr IX/69/15 w sprawie nabycia dzia³ki nr 107/1
po³o¿onej w Rêkawczynie.
§
Uchwa³a Nr IX/70/15 w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie KuskowoBronoszewice.
§
Uchwa³a Nr IX/71/15 w sprawie uchwalenia statutu
so³ectw.
§
Uchwa³a Nr IX/72/15 w sprawie powo³ania Rady
Spo³ecznej Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki
Zdrowotnej w Gozdowie.
§
Uchwa³a Nr IX/73/15 w sprawie nadania nazwy rondu na
skrzy¿owaniu drogi wojewódzkiej 560 z drogami
powiatowymi w m. Bonis³aw, gmina Gozdowo.
§
Uchwa³a Nr IX/74/15 w sprawie uchwalenia Planu
Rozwoju Lokalnego Gminy Gozdowo na lata 2014-2020.
§
Uchwa³a Nr IX/75/15 w sprawie wyboru ³awników do
orzekania w S¹dzie Rejonowym w Sierpcu na kadencjê
2016-2019.
§
Uchwa³a Nr IX/76/15 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 20142028.
§
Uchwa³a Nr IX/77/15 zmieniaj¹ca Uchwa³ê Bud¿etow¹
Gminy Gozdowo na 2015 rok.
§
Uchwa³a Nr IX/78/15 w sprawie okreœlenia wzoru
deklaracji o wysokoœci op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi sk³adanej przez w³aœcicieli
nieruchomoœci zamieszka³ych.
Ponadto w okresie miêdzysesyjnym Rada Gminy przyjê³a
sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdzia³ania Narkomanii dla Gminy Gozdowo za
I pó³rocze 2015 roku oraz sprawozdanie z wykonania
Bud¿etu Gminy Gozdowo za I pó³rocze 2015 roku.

Z dzia³alnoœci Wójta Gminy
W okresie sprawozdawczym, od 22.06.2015r. do
24.09.2015r. Wójt Gminy Gozdowo wyda³ 27
zarz¹dzeñ:
§
61/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie
wprowadzenia systemu Elektronicznego Zarz¹dzania
Dokumentacj¹ (EZD) w Urzêdzie Gminy w Gozdowie.
§
62/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie
stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w
systemie kierowania bezpieczeñstwem narodowym w
Gminie Gozdowo.
§
64/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie
powo³ania Komisji do przeprowadzenia przegl¹du
gwarancyjnego inwestycji pn. „Termomodernizacja
budynku Publicznego Gimnazjum w Gozdowie”.
§
65/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w
Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu Gminy w Gozdowie
nadanym Zarz¹dzeniem nr 15/2015 Wójta Gminy
Gozdowo z dnia 2 lutego 2015 roku.
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§
66/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie
powo³ania komisji do odbioru robót budowlanych.
§
67/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie oddania
w nieodp³atne u¿yczenie lokali u¿ytkowych.
§
68/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie powo³ania
komisji konkursowych do rozstrzygniêcia konkursu
„Najpiêkniejszy wieniec do¿ynkowy poszczególnych
regionów Gminy Gozdowo”.
§
69/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie powo³ania
zespo³u do przygotowania i organizacji uroczystoœci
do¿ynkowych w Lelicach.
§
70/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie powo³ania
zespo³u do przygotowania i organizacji uroczystoœci
do¿ynkowych w Gozdowie.
§
71/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie powo³ania
Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
§
72/2015 z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia
terminu sk³adania wniosków o udzielenie pomocy
finansowej uczniom na zakup podrêczników w ramach
rz¹dowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”.
§
73/2015 z dnia 29 lipca 2015 roku zmieniaj¹ce Uchwa³ê
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2015.
§
74/2015 z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie organizacji
pracy i oddania dni wolnych pracownikom Urzêdu Gminy w
Gozdowie w zamian za œwiêta przypadaj¹ce w woln¹ sobotê
w 2015 r.
§
75/2015 z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie zapewnienia
na obszarze Gminy Gozdowo miejsc przeznaczonych na
bezp³atne umieszczenie urzêdowych obwieszczeñ i
plakatów podmiotów uprawnionych do prowadzenia
kampanii referendalnej oraz podania wykazu tych miejsc do
publicznej wiadomoœci, w referendum ogólnokrajowym
zarz¹dzonym na dzieñ 6 wrzeœnia 2015r.
§
76/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania bud¿etu,
informacji o kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego jednostek.
§
77/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie
przed³u¿enia powierzenia stanowiska dyrektora
Publicznego Przedszkola w Gozdowie.
§
78/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie
powo³ania obwodowych komisji do spraw referendum na
terenie Gminy Gozdowo dla przeprowadzenia referendum
ogólnokrajowego zarz¹dzonego na dzieñ 6 wrzeœnia 2015r.
§
79/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie
powo³ania koordynatora gminnego i operatorów systemów
informatycznych w zakresie obs³ugi referendum
ogólnokrajowego zarz¹dzonego na dzieñ 6 wrzeœnia 2015r.
§
80/2015 z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia
wygaœniêcia cz³onkostwa w Obwodowej komisji do spraw
referendum nr 4 w Lelicach.
§
81/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie
wyznaczenia osób zastêpuj¹cych dyrektorów szkó³ i
przedszkola w przypadku ich nieobecnoœci.
§
82/2015 z dnia 4 wrzeœnia 2015 roku zmieniaj¹ce
Uchwa³ê Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2015.
§
83/2015 z dnia 17 wrzeœnia 2015 roku w sprawie
wyra¿enia zgody na nabycie dzia³ki po³o¿onej w
miejscowoœci Rêkawczyn, Gmina Gozdowo.
§
84/2015 z dnia 17 wrzeœnia 2015 roku w sprawie
wyznaczenia do sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ
Gminy Gozdowo po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym
Kuskowo Bronoszewice.
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§
85/2015 z dnia 18 wrzeœnia 2015 roku w sprawie
wyznaczenia do oddania w dzier¿awê w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ
Gminy Gozdowo.
§
86/2015 z dnia 22 wrzeœnia 2015 roku w sprawie
nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomoœci.
§
87/2015 z dnia 24 wrzeœnia 2015 roku w sprawie
zapewnienia na obszarze Gminy Gozdowo miejsc
przeznaczonych na bezp³atne umieszczenie urzêdowych
obwieszczeñ i plakatów wyborczych oraz podania wykazu
tych miejsc do publicznej wiadomoœci, w zwi¹zku z
wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonymi na dzieñ 25
paŸdziernika 2015r.
W okresie sprawozdawczym Wójt uczestniczy³ w
spotkaniach i uroczystoœciach:
§
Odbiorze drogi w Czachorowie.
§
Odbiorze ulicy Jana Paw³a II w Gozdowie.
§
Odbiorze drogi w Cetlinie.
§
Obchodach Œwiêta Policji w Powiatowej Komendzie Policji
w Sierpcu.
§
Spotkaniu zarz¹du LGD „Sierpeckie Partnerstwo” w
Sierpcu.
§
Spotkaniu z Dyrektorem Mazowieckiego Biura Planowania
Regionalnego z P³ocka w Urzêdzie Gminy w Gozdowie.
§
Podpisaniu umowy na dofinansowanie z WFOŒiGW w
Warszawie dot. zagospodarowania terenu zielonego przy
ulicy Jana Paw³a II w Gozdowie w Warszawie.
§
Do¿ynkach Parafialnych w Lelicach.
§
Zebraniu Dyrektorów szkó³ w Urzêdzie Gminy w
Gozdowie.
§
Do¿ynkach Gminnych w Gozdowie.
§
Spotkaniu z Dyrektorem Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w
Gostyninie.

UROCZYSTE OTWARCIE PLACU
ZABAW W BRONOSZEWICACH
Sobota, 4 lipca 2015 roku, by³a wyj¹tkowa dla najm³odszych
mieszkañców so³ectwa Bronoszewice. W tym dniu dokonano
uroczystego otwarcia, a nastêpnie poœwiêcenia placu zabaw.
W uroczystoœci udzia³ wziêli: Wójt Gminy Gozdowo Dariusz
Kalkowski, proboszcz parafii Bonis³aw ks. kan. Franciszek
Kuæ oraz mieszkañcy Bronoszewic.
Przed oficjalnym otwarciem s³owa podziêkowania dla pana
Wójta z³o¿y³a So³tys p. Jadwiga Ryczkowska, wyra¿aj¹c
wdziêcznoœæ za tak wspania³y gest skierowany do

§
Uroczystym Rozpoczêciu Roku Szkolnego 2015/2016 w
Gozdowie oraz w Lelicach.
§
Naradzie so³tysów w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy w
Gozdowie.
§
Uroczystoœciach do¿ynkowych w Kurowie.
§
Spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.
§
Zebraniach wiejskich w G³uchowie, Czachorowie i
Antoniewie.
§
Spotkaniu Informacyjno-konsultacyjnym LGD Sierpeckie
Partnerstwo dotycz¹cym opracowania Lokalnej Strategii
Rozwoju na lata 2016-2022 w sali konferencyjnej Urzêdu
Gminy w Gozdowie.
§
Zebraniach wiejskich w Kowalewie, Rogienicach,
Rogieniczkach i Zbójnie.
§
Zebraniach wiejskich w Lelicach i £ysakowie.
§
Zawodach podsumowuj¹cych sezon wêdkarski
2014/2015 nad stawem w Gozdowie.
§
Zebraniach wiejskich w Bombalicach i Rycharcicach.
§
Spotkaniu podsumowuj¹cym dzia³alnoœæ Rady Spo³ecznej
SPZOZ w Gozdowie w Urzêdzie Gminy w Gozdowie.
§
Podpisaniu umowy na wsparcie przygotowawcze dla LGD
„Sierpeckie Partnerstwo” w Warszawie.
§
Zebraniach wiejskich w Kurówku, Kozicach Smorzewie,
Kuniewie i Ostrowach.
§
Zebraniach wiejskich w Rêkawczynie, Kolczynie i
Dziêgielewie.
§
Zebraniach wiejskich w Golejewie, Rempinie,
Bronoszewicach i Reczewie.
§
Ods³oniêciu Pomnika Ch³opa w Kurówku.
§
Zebraniach wiejskich w Wêgrzynowie, Bia³utach,
Miodusach i Gozdowie.
§
Spotkaniu z Dyrektorem EMPGEK-u w Sierpcu.
§
III ZjeŸdzie Kó³ Gospodyñ Wiejskich w Kolczynie.
§
Podpisaniu umowy na dotacjê dla bibliotek szkolnych w
Kuratorium Oœwiaty w P³ocku.
Ewa Kolankiewicz, Monika Gronczewska

mieszkañców Bronoszewic. W ten sposób spe³ni³y siê
marzenia o przyjaznym i bezpiecznym placu zabaw dla dzieci.
Wójt Dariusz Kalkowski wyrazi³ nadziejê, ¿e ten plac bêdzie
dobrze s³u¿y³ tutejszej spo³ecznoœci oraz sprzyja³ integracji
mieszkañców. Do dyspozycji u¿ytkowników znajduj¹ siê
bujak sprê¿ynowy, huœtawka podwójna, zje¿d¿alnia z
zestawem zabawowym, huœtawka wa¿ka, piaskownica oraz
³aweczka.
Symbolicznego przeciêcia wstêgi dokonali pan Wójt, pani
So³tys oraz najm³odsi mieszkañcy Bronoszewic. Uœmiechy na
twarzach dzieci by³y najlepszym podziêkowaniem, a
s³oneczna aura sprzyja³a zabawom na œwie¿ym powietrzu.

Aneta Soja-Khadrouf
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JUBILEUSZ 100-LECIA
OCHOTNICZEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ
W LELICACH
4 lipca 2015 roku w blasku promieni s³onecznych
obchodziliœmy wspania³y jubileusz 100-lecia
istnienia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Lelicach.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê o godzinie 14.00 zbiórk¹
pododdzia³ów przy remizie OSP w Lelicach. Nastêpnie
przemaszerowano do kaplicy w asyœcie Orkiestry
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Gozdowie z Druhem
Kapelmistrzem Edwardem Wielgóckim na czele, aby
uczestniczyæ we Mszy Œw. celebrowanej przez proboszcza
parafii Bonis³aw ks. kan. Franciszka Kucia - Kapelana
Gminnego Stra¿aków. Po Mszy Œw. pododdzia³y uroczyœcie
przemaszerowa³y na plac przy remizie OSP w Lelicach na
dalsze obchody.

W uroczystoœci udzia³ wziêli zaproszeni goœcie b¹dŸ osoby
ich reprezentuj¹ce: m. in. Dyrektor Delegatury P³ockiej
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego Micha³ Twardy, Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu
Sierpeckiego reprezentuj¹cy Starostê i Radê Powiatu
Sierpeckiego Mariusz B³aszczak, Kapelan Stra¿aków Gminy
Gozdowo Proboszcz Parafii Bonis³aw Ksi¹dz Franciszek Kuæ,
Komendant Gminnego ZOSP RP w Gozdowie dh Jerzy
Zarembski, Cz³onek Zarz¹du G³ównego ZOSP RP Dyrektor
Biura Terenowego w P³ocku dh Jerzy Olejnik, Komendant
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Sierpcu - Cz³onek Zarz¹du
Oddzia³u Wojewódzkiego ZOSP RP brygadier Józef
Chmielewski, Sekretarz Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego
ZOSP RP dh Roman Grabowski, Prezes Zarz¹du Gminnego
ZOSP RP w Gozdowie dh Jan Bednarski, Przewodnicz¹cy
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Rady Gminy w Gozdowie bêd¹cy zarazem Wiceprezesem
Zarz¹du Powiatowego i Gminnego ZOSP RP p. Grzegorz
Ratkowski wraz z radnymi, Kierownicy Jednostek
Organizacyjnych Urzêdu Gminy w Gozdowie, Dyrektorzy i
Kierownicy Szkó³, Przedszkoli, Biblioteki, Zak³adu Opieki
Zdrowotnej, a tak¿e przedstawiciele Stowarzyszeñ, cz³onkinie
Kó³ Gospodyñ Wiejskich, przedstawiciele Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych z miejscowoœci: Bielsk, S³upia, Goleszyn,
Dziêbakowo, Cetlin, Bonis³aw, Rycharcice,
Kowalewo
Podborne, Gozdowo, Kurówko, Kurowo, Rempin, Kolczyn.
Ponadto w uroczystoœci stulecia uczestniczyli: Honorowy
Prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Sierpcu
dh Stanis³aw Pardecki, Komendant Policji w Gozdowie
p. Jaros³aw Cichocki, w³aœcicielka Punktu Aptecznego
w Lelicach p. Monika Dom¿a³owicz, Prezes PSL w Gozdowie
p. Marek Witkowski, Przewodnicz¹ca Ko³a Gospodyñ
Wiejskich w Lelicach p. Krystyna Mielczarek.

Po meldunku, który z³o¿y³ dowódca uroczystoœci dh Jerzy
Zarembski, nast¹pi³o uroczyste podniesienie flagi
pañstwowej na maszt. Otwarcia uroczystoœci dokona³ prezes
OSP dh Stanis³aw Œmigielski, natomiast zarys 100- letniej
historii przedstawi³a druhna Joanna Purzycka. Sztandar OSP
zosta³ udekorowany Z³otym Znakiem Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej nadanym OSP w
Lelicach przez Prezydium Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku OSP
RP.
Medal pami¹tkowy "Pro Masovia" przyznany przez
Marsza³ka Województwa Mazowieckiego wrêczy³ p. Micha³
Twardy.
Nastêpnie mogliœmy wys³uchaæ wyst¹pieñ
okolicznoœciowych, w których gratulowano jubileuszu oraz
sk³adano najlepsze ¿yczenia, wrêczono odznaczenia i
wyró¿nienia.
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Pami¹tkowe statuetki z r¹k prezesa OSP druha
Stanis³awa Œmigielskiego otrzymali: Wójt Dariusz Kalkowski,
Sekretarz Jacek Piekarski, Dyrektor Delegatury P³ockiej
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego- p.
Micha³ Twardy, Kierownik Referatu Rolnictwa,
Budownictwa i Gospodarki Komunalnej p. S³awomir
Krystek, w³aœcicielka Punktu Aptecznego w Lelicach p.
Monika Dom¿a³owicz, Dyrektor Biura Terenowego w P³ocku
dh Jerzy Olejnik, Komendant Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Sierpcu Cz³onek Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego ZOSP
RP Brygadier Józef Chmielewski, Przewodnicz¹cy Rady
Gminy w Gozdowie bêd¹cy zarazem Wiceprezesem Zarz¹du
Powiatowego i Gminnego ZOSP RP p. Grzegorz Ratkowski,
Honorowy Prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP
w Sierpcu dh Stanis³aw Pardecki, Prezes Zarz¹du Gminnego
ZOSP RP w Gozdowie dh Jan Bednarski.

Z³ote Medale za wys³ugê lat otrzymali: Ratkowski
Grzegorz, Œmigielski Stanis³aw, Kalinowski Adam, Malesa
Kazimierz, Kociêda Zbigniew, Kurowski Tadeusz,
Nowakowski Roman, Przyczka Franciszek, Szemborski
Waldemar, Lipowski Kazimierz, Szemborski Pawe³.
Srebrny Medal otrzymali: Przyczka Przemys³aw i
Kaczmarczyk Dariusz, natomiast Br¹zowy Œmigielski
Dariusz, Zimnawoda Tomasz i Bartnikowski Daniel.
Koñcz¹c uroczystoœæ prezes dh Stanis³aw Œmigielski
odczyta³ Akt Jubileuszowy 100-lecia OSP Lelice, który zosta³
podpisany przez goœci i spo³ecznoœæ.
Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp wokalny Zespo³u Tañca
Ludowego Mazovia oraz pokaz taneczny dzieci i m³odzie¿y.
Po czêœci oficjalnej w Domu Stra¿aka odby³ siê
poczêstunek dla stra¿aków i zaproszonych goœci oraz zabawa
taneczna dla wszystkich przyby³ych, przy utworach zespo³u
Motif.
Aneta Soja-Khadrouf

PODSUMOWANIE DZIA£ALNOŒCI
ŒWIETLICY W REMPINIE
W okresie wakacji dzieci z miejscowoœci Rempin i okolic,
dziêki przychylnoœci Wójta Gminy Gozdowo i Pracowników
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Gozdowie, mia³y mo¿liwoœæ
spêdzenia wolnego czasu w œwietlicy œrodowiskowej,
funkcjonuj¹cej w Rempinie.
Zajêcia w œwietlicy prowadzone by³y od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach 10.00-15.00, pod nadzorem trzech
opiekunek. Wychowankowie œwietlicy brali udzia³ w
organizowanych zajêciach sportowych na nowym boisku w
Rempinie, w zabawach na œwie¿ym powietrzu, gdzie
najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³a siê nowo

zamontowana si³ownia zewnêtrzna. Poza tym dzieci
uczestniczy³y w zajêciach praktycznych. Mia³y mo¿liwoœæ
poznaæ techniki rzeŸbiarstwa oraz lepienia figurek z masy
solnej. W tajniki powy¿szych technik wprowadza³ naszych
najm³odszych p. Piotr Lewandowski. Ponadto pan Piotr, na
kolejnym spotkaniu z naszymi milusiñskimi, zdradza³ sekrety
kultury indiañskiej. Po zajêciach teoretycznych dzieci pod
czujnym okiem znawcy kultury indiañskiej stworzy³y wiele
akcesoriów zwi¹zanych z ¿yciem Indian. Bra³y równie¿
czynny udzia³ w strzelaniu z ³uku na odleg³oœæ. W celu
urozmaicenia dzieciom pobytu w œwietlicy w dniu
07.08.2015r., Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski
sfinansowa³ wycieczkê do Ranczo Boguszewiec, gdzie dzieci
mog³y korzystaæ z wielu ciekawych atrakcji.
Uroczyste zakoñczenie funkcjonowania œwietlicy odby³o siê
14 sierpnia 2015r. W tym dniu dla dzieci zorganizowano grill i
ma³y poczêstunek.
El¿bieta Broniszewska
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SEZON DO¯YNKOWY 2015
“Plon, niesiemy plon w gospodarza dom!
Aby dobrze plonowa³o, po sto korcy z kopy da³o...''
Do¿ynki to najwiêksze w roku œwiêto gospodarskie
rolników, bêd¹ce ukoronowaniem ich ca³orocznego trudu,
obchodzone po zakoñczeniu wszystkich najwa¿niejszych
prac polowych i zebraniu plonów, g³ównie plonów zbó¿.
W naszej gminie sezon do¿ynkowy w tym roku rozpocz¹³
siê 23 sierpnia w Lelicach, gdzie odby³y siê Do¿ynki
Parafialne. Uczestniczyli w nich m.in. by³y premier
Waldemar Pawlak, radny powiatu sierpeckiego p.Pawe³
Pakie³a, p. Dariusz Kalkowski - Wójt Gminy Gozdowo, p.
Grzegorz Ratkowski - Przewodnicz¹cy Rady Gminy oraz
licznie zgromadzeni mieszkañcy i goœcie.
Zgodnie z tradycj¹ Œwiêto Plonów rozpoczê³a Msza
Œwiêta dziêkczynna w intencji rolników, ich rodzin i
wszystkich zebranych odprawiona przez ks. Franciszka
Kucia, który w czasie Eucharystii poœwiêci³ z³o¿one przez
mieszkañców okolicznych wsi piêkne wieñce do¿ynkowe.

Odby³a siê ona w amfiteatrze przy stawie w Lelicach.
Nastêpnie Wójt gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski
podziêkowa³ rolnikom za plony, podkreœlaj¹c, i¿ ,,Postêp
techniczny, jak i modernizacja oraz polepszanie
warunków ¿ycia wokó³ nas mo¿liwe s¹ dziêki codziennej
mozolnej pozytywistycznej pracy u podstaw, która daje
poczucie godnoœci i zas³u¿onej dumy, jest Ÿród³em
szczêœcia i radoœci''. Gospodarz naszej gminy wymieni³ tak¿e
najwa¿niejsze inwestycje gminne, powsta³e dziêki funduszom
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
samorz¹du Województwa Mazowieckiego.
Po oficjalnych uroczystoœciach przysz³a kolej na
dokonania artystyczne dzieci ze Szko³y Podstawowej w
Lelicach, Klubu dzieciêcego ''Kubusiowy Raj'' oraz wystêp
Orkiestry Dêtej OSP w Gozdowie. M³odzie¿ z Lelic
zaprezentowa³a równie¿ swoje umiejêtnoœci wykonuj¹c uk³ad
taneczny, który spotka³ siê z aplauzem zebranych na
niedzielnym œwiêcie.

Jak co roku du¿o emocji wywo³a³ konkurs na
„Najpiêkniejszy wieniec''. Werdykt jak zwykle by³ bardzo
trudny, dlatego jury postanowi³o przyznaæ wszystkim
pierwsze miejsce, a na do¿ynki powiatowe, jako
reprezentanta gminy, wytypowano wieniec z Lelic. Podczas
do¿ynek powiatowych w Borkowie Koœcielnym wieniec
wykonany przez mieszkañców Lelic otrzyma³ I miejsce i to
w³aœnie on reprezentowa³ powiat sierpecki na Do¿ynkach
Wojewódzkich w P³ocku, gdzie spoœród 46 przyznano mu
zaszczytne II miejsce. To ogromne wyró¿nienie dla naszej
gminy.
Pozosta³e wieñce, zaprezentowane podczas Œwiêta Plonów
w Lelicach, wyplatali rolnicy z: Reczewa, Bonis³awia, T³ubic,
Cetlina, Rycharcic i Rogienic.
Nastêpnie wszyscy obecni obejrzeli przedstawienie pt.
„Kopciuszek”. W bohaterów tej znanej bajki wcielili siê
rodzice uczniów ze Szko³y Podstawowej z Gozdowa.
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gminy Jacek Piekarski, dyrektorzy szkó³ i przedszkoli a tak¿e
licznie zgromadzona spo³ecznoœæ Gozdowa i okolic.
Po homilii przemówienie okolicznoœciowe wyg³osi³
gospodarz naszej gminy, witaj¹c wszystkich przyby³ych na
œwiêto dziêkczynienia. Pan Wójt podziêkowa³ rolnikom „...za
zmaganie siê z powinnoœciami, ale te¿ czêsto z susz¹,
ogniem, gradobiciem”. Podkreœli³ tak¿e, i¿ „We
wspó³czesnym rozumieniu ¿niwem dla naszej gminy i jej
mieszkañców s¹ te¿ realizowane na jej terenie inwestycje,
które finansujemy przy udziale w³asnych œrodków oraz
przy du¿ym zaanga¿owaniu œrodków zewnêtrznych” oraz
¿yczy³ mieszkañcom i goœciom radosnego œwiêtowania.

Dalsza czêœæ do¿ynkowych uroczystoœci to ¿yczenia dla
rolników przekazane przez pos³a Waldemara Pawlaka i
Paw³a Pakie³ê oraz wystêp zespo³u ludowego Mazovia, który
zaprezentowa³ wi¹zankê polskich tañców ludowych.
Zwieñczeniem rolniczego œwiêta by³a zabawa taneczna przy
muzyce zespo³u Medium.
K³osy zbó¿, kolorowe wieñce, ludowe œpiewy i tañce- tak
w niedzielê - 30 sierpnia Festyn Do¿ynkowy œwiêtowali
mieszkañcy gminy w Gozdowie.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê w samo po³udnie Msz¹
Œwiêt¹, któr¹ celebrowa³ ks. kanonik Stanis³aw Opolski proboszcz parafii Gozdowo.
W swojej homilii podkreœli³ m.in. znaczenie wiary
chrzeœcijañskiej i modlitwy w naszym ¿yciu. W czasie
Eucharystii odby³o siê poœwiêcenie plonów zebranych z pól chleba i do¿ynkowych wieñców, które rolnicy ustawili przy
o³tarzu wraz z zebranymi obfitymi plonami.
Wœród do¿ynkowych goœci znaleŸli siê: Marsza³ek
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, pose³ na Sejm
RP Piotr Zgorzelski, radny powiatu sierpeckiego Marek
G¹siorowski, w³adze gminy: Wójt D. Kalkowski, sekretarz

Z ¿yczeniami dla rolników wyst¹pili równie¿ pose³ Piotr
Zgorzelski i marsza³ek woj. mazowieckiego Adam Struzik,
przekazali wszystkim pracuj¹cym na roli szczere wyrazy
podziêkowania oraz wielkiego uznania za ich wk³ad i wysi³ek
w rozwój rolnictwa oraz cierpliwoœæ i wytrwa³oœæ. Obaj
przemawiaj¹cy z³o¿yli gratulacje i podziêkowanie na rêce
Wójta Dariusza Kalkowskiego za wielkie zaanga¿owanie i
wk³ad w rozwój inwestycji, które zmieniaj¹ ka¿dego dnia
wizerunek naszej gminy, czyni¹c j¹ piêkniejsz¹ i bogatsz¹.

Podczas do¿ynek wrêczone zosta³y najbardziej
zas³u¿onym rolnikom odznaki honorowe “Zas³u¿ony dla
rolnictwa” nadane im przez resortowego ministra. Z r¹k
w³adz gminnych otrzymali je p. Krzysztof O¿d¿eñski i p.
Pawe³ Kasztelan.
Tego samego dnia podczas Do¿ynek Powiatowych w
Borkowie Koœcielnym honorowe odznaczenie
„Zas³u¿ony dla rolnictwa'' z r¹k Starosty Powiatu
Sierpeckiego Pana Jana Laskowskiego otrzymali
panowie: Piotr Traczyk, Miros³aw ¯ó³tañski i Mariusz
Lenartowicz. Laureatem w konkursie Rolnik Roku
Agricola Sierpcensis Terrae Filius zosta³ pan Dariusz
Przyczka, zaœ pami¹tkowy dyplom otrzyma³a
Str. 8
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nominowana w kategorii M³ody Rolnik Pani Ewa
Kie³basa. Oboje otrzymali swoje wyró¿nienia z r¹k
Starosty Sierpeckiego.
Kolejnym punktem uroczystoœci w Gozdowie by³o
rozstrzygniêcie konkursu „Najpiêkniejszy wieniec
do¿ynkowy''. Zawsze s¹ emocje i zawsze nie³atwo wydaæ
werdykt. W tym roku I miejsce otrzyma³ wieniec z Golejewa,
a pozosta³e (Rêkawczyn, Kolczyn, G³uchowo, Czachorowo i
Zakrzewko) wyró¿nienia.
Po czêœci oficjalnej przyszed³ czas, jak tradycja ka¿e, na
„do¿ynanie”, czyli zabawê. Rozpoczêli j¹ uczniowie Szko³y
Podstawowej w Gozdowie prezentuj¹c czêœæ obrzêdow¹, w
czasie której przekazano wieniec i chleb - symbole
zakoñczonych ¿niw - w³adzom gminy. Pan Wójt D.
Kalkowski oraz wiceprzewodnicz¹ca Rady Gminy p. Zofia
Miller czêstowali œwi¹tecznym chlebem wszystkich
zgromadzonych na rolniczym œwiêcie, a na scenie rozpoczê³y
siê tañce wykonane przez najm³odszych tancerzyprzedszkolaków, nagrodzonych przez zebranych gromkimi

brawami. Jako nastêpny zaprezentowa³ siê Zespó³ Pieœni i
Tañca Ziemi Gozdowskiej, który zachwyci³ wszystkich
muzyk¹, tañcami oraz piêknymi ludowymi strojami.
Tegoroczne œwiêto plonów uœwietni³ wystêp Patrycji
Malinowskiej, która oczarowa³a publicznoœæ profesjonalnym
wykonaniem prezentowanych utworów, bawi¹c doskonale
wszystkich obecnych na niedzielnym œwiêcie. Tradycji nie
sta³oby siê zadoœæ, gdyby nie wyst¹pi³a nasza orkiestra dêta
OSP Gozdowo, która zapewni³a oprawê muzyczn¹ ca³ej
uroczystoœci.
Wieczorn¹ ods³onê Festynu Do¿ynkowego zapewni³
zespó³ muzyczny Medium, bawi¹c wszystkich goœci przy
piêknej pogodzie i ciep³ym wieczorze.
Ostatnim akcentem gminnego sezonu do¿ynkowego by³a
uroczysta Msza Œwiêta w parafii Kurowo 6-go wrzeœnia
b.r. Misjonarz prowadz¹cy misje parafialne przygotowuj¹ce
do przyjêcia obrazu Matki Bo¿ej w swojej homilii odniós³ siê
do wieloletniego zwyczaju zbierania plonów, których celem

jest przede wszystkim podziêkowanie Bogu za zakoñczone
¿niwa. Podczas Eucharystii podziwiano wykonane z
niezwyk³¹ starannoœci¹ wieñce. W ramach konkursu Komisja
przyzna³a: I miejsce – wsi Romatowo. Pozosta³e wieñce z
Brudnic, ¯uk, Ostrów, Zglenic Du¿ych, Zglenic Ma³ych,
Krêækowa, Kurówka oraz Stowarzyszenia „Nasze Ostrowy”
otrzyma³y wyró¿nienia.
Wójt gminy Gozdowo w krótkim wyst¹pieniu podziêkowa³
mieszkañcom parafii Kurowo za przepiêkne wieñce i chleb
wypieczony z tegorocznej m¹ki, ¿ycz¹c jednoczeœnie
radosnego œwiêtowania.
Coroczny sezon do¿ynkowy w naszej gminie to
wydarzenie, które promuje lokaln¹ aktywnoœæ, w tym
twórczoœæ kulturaln¹ i artystyczn¹. Organizowanie Œwiêta
Plonów pozwala aktywnie wypocz¹æ i zrelaksowaæ siê.
Aurelia Kurach

SPOTKANIE Z SO£TYSAMI
W dniu 3 wrzeœnia 2015r. w sali konferencyjnej Urzêdu
Gminy w Gozdowie odby³a siê narada so³tysów. W spotkaniu
uczestniczy³ Wójt Gminy Gozdowo – Dariusz Kalkowski i
Przewodnicz¹cy Rady Gminy – Grzegorz Ratkowski.
Podczas narady omawiane by³y sprawy zwi¹zane z
realizacj¹ funduszu so³eckiego za 2015 oraz za³o¿enia na
2016r. Przedstawiono projekt jednolitego tekstu statutu
so³ectwa oraz Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gozdowo na
lata 2014-2020.
Nastêpnie w okresie od 3 do 23 wrzeœnia odby³y siê
zebrania wiejskie, w czasie których przedstawiono
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informacje z bie¿¹cej dzia³alnoœci so³tysów poszczególnych
wsi z uwzglêdnieniem realizacji funduszu so³eckiego.
Podejmowano równie¿ uchwa³y w sprawie przyjêcia wniosku
o zaplanowanie przedsiêwziêæ w bud¿ecie gminy na rok
2016. Omawiane by³y tak¿e zadania proponowane do
realizacji w poszczególnych so³ectwach i najwa¿niejsze
za³o¿enia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gozdowo na lata
2014-2020 oraz ró¿ne sprawy dotycz¹ce dzia³alnoœci
so³ectw.
Wójt Gminy Dariusz Kalkowski wyra¿a ogromn¹
wdziêcznoœæ i podziêkowanie wszystkim so³tysom za sprawne
przeprowadzenie zebrañ oraz mieszkañcom za czynny i
konstruktywny udzia³ w tych spotkaniach.
Mariola Kopka

ZAWODY NA ZAKOÑCZENIE SEZONU
WÊDKARSKIEGO
W s³oneczn¹ wrzeœniow¹ niedzielê nad stawem
w Gozdowie odby³y siê Zawody Wêdkarskie
podsumowuj¹ce sezon wêdkarski.
Organizatorami Zawodów by³o Stowarzyszenie Wêdkarskie
„AMUR” z Gozdowa, w rywalizacji uczestniczy³o 21
pasjonatów.
Impreza zakoñczy³a siê poczêstunkiem i wrêczeniem
okolicznoœciowych pucharów, dyplomów i nagród.
Klasyfikacja przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
I miejsce – Kamil Ambroziak; 3,95 kg
II miejsce – Marek Kowalkowski; 2,78 kg
III miejsce – Piotr Buras; 2,54 kg
IV miejsce – Krzysztof Sadkowski; 1,92 kg
V miejsce – Jacek Staniszewski; 1,52 kg
VI miejsce – Pawe³ Szemborski; 1,41 kg
Wêdkarze z ramach podziêkowañ za wieloletni¹ pomoc i
wsparcie przygotowali dla Wójta Gminy Gozdowo – Dariusza
Kalkowskiego oraz Przewodnicz¹cego rady Gminy Grzegorza Ratkowskiego pami¹tkowe statuetki.
Pan Wójt podziêkowa³ wszystkim uczestnikom i kibicom za
przybycie oraz za spêdzony czas w przyjemnej atmosferze.
Pogratulowa³ zwyciêzcom wyników w po³owach oraz ¿yczy³
organizatorom, aby kolejne sezony wêdkowania by³y równie
dobrze przeprowadzone.
Maria Nowakowska

SPOTKANIE INFORMACYJNOKONSULTACYJNE
W dniu 10 wrzeœnia 2015r. w sali konferencyjnej
Urzêdu Gminy w Gozdowie odby³o siê spotkanie
informacyjno-konsultacyjne w zwi¹zku z
rozpoczêciem prac nad opracowaniem Lokalnej
Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.
Spotkanie rozpocz¹³ pan Dariusz Kalkowski – Wójt Gminy
Gozdowo i jednoczeœnie prezes LGD „Sierpeckie
Partnerstwo”. Nastêpnie pani Jadwiga Przedpe³ska –
dyrektor biura Stowarzyszenia LGD w prezentacji
podsumowa³a dzia³alnoœæ Stowarzyszenia w poprzednim
okresie programowania w latach 2007-2013 oraz
Str. 10
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przedstawi³a za³o¿enia Osi LEADER Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W nowym okresie
programowania do 6 gmin wiejskich powiatu sierpeckiego
do³¹czy³o miasto Sierpc.
Omówione zosta³y potrzeby i problemy mieszkañców,
dokonano analizy mocnych i s³abych stron gminy oraz szans i
zagro¿eñ. Okreœlono równie¿ cele Lokalnej Strategii
Rozwoju. Opracowany dokument bêdzie podstaw¹ do
realizacji i finansowania projektów z udzia³em funduszy
europejskich, zw³aszcza w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na koniec
zgromadzeni zadawali pytania i przedstawiali swoje pomys³y
projektów do zrealizowania.
Maria Nowakowska

PODSUMOWANIE DZIA£ALNOŒCI
RADY SPO£ECZNEJ
W dniu 15 wrzeœnia odby³o siê spotkanie
podsumowuj¹ce dzia³alnoœæ Rady Spo³ecznej
Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki
Zdrowotnej w Gozdowie za lata 2011-2015.
Rada Spo³eczna SPZOZ w Gozdowie w kadencji
2011–2015 odby³a 9 posiedzeñ, na których monitorowa³a
bie¿¹ce funkcjonowanie Oœrodków w Gozdowie i w Lelicach
oraz podjê³a 12 uchwa³.
Najwa¿niejsze tematy omawiane na posiedzeniach
dotyczy³y:
1. Uchwalenia regulaminu dzia³alnoœci Rady Spo³ecznej
SPZOZ oraz uchwalenia Statutu SPZOZ i zmian w
statucie;
2. Zaopiniowania regulaminu organizacyjnego SPZOZ w
Gozdowie;
3. Opiniowania sprawozdañ finansowych z realizacji
przychodów i wydatków SPZOZ w Gozdowie za lata
2011-2014;

4. Opiniowania planu finansowego przychodów i wydatków
SPZOZ w Gozdowie na lata 2012-2015;
Ponadto w dniu 10.09.2013r. Rada Spo³eczna SPZOZ
dokona³a ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej im. Marcina
Kacprzaka w budynku Oœrodka Zdrowia w Lelicach.
Ewa Kolankiewicz

WÊDRUJ¥CA MATKA BO¯A
CZÊSTOCHOWSKA W GMINIE
GOZDOWO

Wizerunek Matki Bo¿ej po raz drugi nawiedzi³ nasz¹
Gminê. Poprzednia peregrynacja w diecezji p³ockiej odby³a
siê 40 lat temu.
Peregrynacja to uroczyste przewo¿enie lub przenoszenie w
celach kultowych relikwii, obrazów i innych przedmiotów
kultu religijnego. W tym przypadku chodzi o kopiê obrazu
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Matki Boskiej Czêstochowskiej, która od 1985 roku
pielgrzymuje po polskich parafiach.
Kopia obrazu Panny Jasnogórskiej w specjalnie
przygotowanym samochodzie-kaplicy wêdruje po koœcio³ach
diecezjalnych. Jest to jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ w
¿yciu parafialnym.
Obraz, który obecnie peregrynuje po kraju, zosta³
namalowany w 1957 roku przez Leonarda Torwirta. Powsta³
on na zlecenie prymasa Stefana Wyszyñskiego, który go
zawióz³ do Rzymu, by zosta³ poœwiêcony. Nastêpnie
dokonano symbolicznego „poca³unku” obu obrazów, dziêki
Str. 11
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We wtorek 15.09.2015r. obraz Matki Bo¿ej
Czêstochowskiej nawiedzi³ parafiê Wszystkich Œwiêtych w
Gozdowie.
Na powitanie obrazu Matki Bo¿ej wysz³a asysta procesyjna,
poczty sztandarowe, stra¿acy, harcerze, M³odzie¿owa
Orkiestra Dêta OSP w Gozdowie, Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi

czemu kopia naby³a te same moce, co orygina³.
W pi¹tek 11.09.2015 r. Obraz nawiedzi³ parafiê Kurowo.
Wydarzenie to poprzedzone by³o misjami, które prowadzili
Misjonarze Œwiêtej Rodziny. W dniu nawiedzenia odby³o siê
nabo¿eñstwo powitalne, a nastêpnie parafianie wyszli z
procesj¹ na przywitanie Matki Bo¿ej. Od szko³y do koœcio³a,
przystrojon¹ we flagi drog¹, sz³a procesja z obrazem. W
Koœciele na wzgórzu zatrzyma³a siê ikona Nawiedzeniaobraz Czarnej Madonny. Mszy œw. na rozpoczêcie doby
nawiedzenia przewodniczy³ bp Piotr Libera.
Obraz Matki Bo¿ej Czêstochowskiej ustawiono w kurowskim
koœciele miêdzy do¿ynkowymi wieñcami, które s¹ wyrazem
wdziêcznoœci Bogu za tegoroczne plony. Na czas doby
nawiedzenia wy³o¿ona zosta³a kronika parafialna, aby
parafianie mogli wpisywaæ swoje postanowienia i
dziêkczynienia.
Oprócz przygotowañ duchowych, parafianie zadbali tak¿e o
odœwiêtne przygotowanie kurowskiego koœcio³a.
Procesjê i liturgiê uœwietni³a sw¹ gr¹ M³odzie¿owa Orkiestra
Dêta przy OSP w Gozdowie.
Str. 12
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Czêstochowskiej w Gozdowie mia³a miejsce 1 maja 1976
roku.
17.09.2015 r. - odby³a siê peregrynacja obrazu Matki
Bo¿ej Czêstochowskiej w parafii pw. Œw. Stanis³awa Biskupa
Mêczennika w Bonis³awiu. Nawiedzenie to zapewne zostanie
wpisane do najwa¿niejszych wydarzeñ historii parafii i
Gminy.
Wraz z towarzyszeniem orkiestry dêtej z Gozdowa parafianie
przyprowadzili obraz do Koœcio³a w Bonis³awiu. Poza
stra¿akami, harcerzami, asyst¹ procesyjn¹, drogê wejœcia
obrazu Maryi do Koœcio³a ozdobi³ korowód wzniesionych
bia³ych ró¿, utworzony przez dzieci.
Mszê œw. przed jasnogórskim wizerunkiem sprawowa³ biskup
p³ocki Piotr Libera.
Gozdowskiej oraz licznie przybyli parafianie i mieszkañcy
Gminy.
Mszy œw. na rozpoczêcie doby nawiedzenia przewodniczy³ bp
Roman Marcinkowski.
Poprzednia peregrynacja obrazu Matki Bo¿ej

Wiele by³o wzruszenia, modlitwy oraz zapatrzenia w
jasnogórski obraz, kiedy to z Czêstochowy wizerunek Matki
Bo¿ej przybywa³ do parafii naszej Gminy.
Aneta Soja-Khadrouf

ODS£ONIÊCIE POMNIKA CH£OPA
W niedzielne popo³udnie 20.09.2015r. kilkadziesi¹t
osób zgromadzi³o siê w Kurówku w celu ods³oniêcia
Pomnika Ch³opa autorstwa Daniela Rycharskiego.
To kolejny ju¿ projekt naszego krajana, artysta od 2009r.
tworzy projekty publiczne w przestrzeni wiejskiej Kurówka,
anga¿uj¹ce lokaln¹ spo³ecznoœæ. Wczeœniej na jednym z
domów stworzy³ mura³ przedstawiaj¹cy zwierzê – hybrydê
oraz zainstalowa³ Galeriê – Kapliczkê.
Pomnik Ch³opa to mobilny projekt artystyczny poœwiêcony
wspó³czesnej wsi polskiej, jej to¿samoœci i aktualnym
problemom. Jego konstrukcja zwieñczona realistyczn¹
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rzeŸb¹ wykonana zosta³a przy u¿yciu starych maszyn
rolniczych. W powstanie rzeŸby zaanga¿owani zostali
mieszkañcy Kurówka i pobliskich miejscowoœci. Jest ona
wyrazem lokalnej tradycji, przeróbki, recyklingu starych
czêœci maszyn i urz¹dzeñ dokonuj¹cej siê dziêki sprawnoœci
oraz pomys³om tutejszych majstrów.
Pomnik zosta³ po raz pierwszy zaprezentowany w niedzielne
popo³udnie 20.09.2015r. w Kurówku w asyœcie
mieszkañców oraz stra¿aków z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
Nastêpnie rzeŸba wyruszy w trasê do Krakowa, gdzie w
dniach 25.09-9.10 bêdzie j¹ mo¿na ogl¹daæ w ramach
ArtBoom Festiwal.

III GMINNY ZJAZD KÓ£ GOSPODYÑ
WIEJSKICH
W sobotê 26 wrzeœnia 2015r. w Kolczynie ju¿ po raz
trzeci odby³ siê Gminny Zjazd Kó³ Gospodyñ
Wiejskich.

W piêknie udekorowanej sali budynku wiejskiego zebra³y
siê delegacje Kó³ Gospodyñ z terenu gminy Gozdowo z
miejscowoœci: Bonis³aw, Cetlin, Czachorowo, Dziêgielewo,
Golejewo, Kolonia Przybyszewo, Lelice, Reczewo,
Rêkawczyn, Rycharcice, cz³onkinie KGW Kolczyn i wielu
zaproszonych goœci, wœród których znaleŸli siê:
·
Piotr Zgorzelski – pose³ na Sejm RP
·
Jan Laskowski – Starosta Powiatu Sierpeckiego
·
Pawe³ Pakie³a – dyrektor Miejskiego Przedsiêbiorstwa
Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w
Sierpcu
·
ks. Stanis³aw Opolski – proboszcz parafii Gozdowo
·
ks. Pawe³ Kowalski – prefekt parafii Gozdowo
·
Dariusz Kalkowski – Wójt Gminy Gozdowo
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W wydarzeniu uczestniczy³ Wójt Gminy Gozdowo – Dariusz
Kalkowski, który pogratulowa³ autorowi – Danielowi
Rycharskiemu oraz kuratorowi – Szymonowi Maliborskiemu
kolejnego interesuj¹cego przedsiêwziêcia. Podkreœli³
równie¿, ¿e dziêki zaanga¿owaniu artystów mieszkañcy
Kurówka mog¹ byæ nie tylko obserwatorami ich poczynañ,
ale równie¿ uczestniczyæ w tych dzia³aniach.
W poniedzia³ek pomnik dojecha³ do Gozdowa, gdzie stan¹³
przy budynku Urzêdu Gminy i wzbudza³ zaciekawienie wœród
mieszkañców.
Maria Nowakowska

·
Grzegorz Ratkowski – Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Gozdowo
·
Robert Rzeszotarski – Radny Gminy Gozdowo
·
Bogumi³a Bogdañska – Skarbnik Gminy Gozdowo
·
Marek Witkowski – Prezes Gminnego PSL
·
Danuta Kobuszewska – doradca Oœrodka Doradztwa
Rolniczego na terenie gminy Gozdowo
·
Kazimierz Kêdzierski – Prezes Gminnego Zwi¹zku
Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych
·
Kazimierz Zywer – Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia
Gospodyñ Wiejskich Gminy Gozdowo
·
Roman Wiœniewski – Dyrektor Regionalnego Zwi¹zku
Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych.
·
Maria Sawicka - przewodnicz¹ca Rady Kobiet przy
RZRKiOR w P³ocku
·
druhowie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kolczynie.

Wszystkich zgromadzonych w imieniu swoim oraz
pozosta³ych cz³onkiñ KGW w Kolczynie powita³a pani
Bo¿ena Cendlewska – so³tys Kolczyna i jednoczeœnie
wiceprzewodnicz¹ca KGW w Kolczynie. Szczególne
podziêkowania skierowa³a do Wójta Gminy Gozdowo –
Dariusza Kalkowskiego za remont i doprowadzenie do
u¿ytkowania budynku wiejskiego w Kolczynie, jego
kompleksowe wyposa¿enie oraz zagospodarowanie terenu
wokó³ (plac zabaw i atrakcyjne zieleñce). Dziêki takiemu
zapleczu aktywnie dzia³aj¹ organizacje Ko³a Gospodyñ i
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, które wspó³pracuj¹ ze sob¹.
Budynek s³u¿y ca³emu spo³eczeñstwu naszej gminy.
Organizowane s¹ w nim m.in.: do¿ynki wioskowe, Dzieñ
Kobiet, spotkania herbatowe i inne spotkania integracyjne.
Pani so³tys podziêkowa³a Wójtowi równie¿ za wspó³pracê,
ogromn¹ troskê i zaanga¿owanie na rzecz dzia³alnoœci Ko³a
oraz ¿yczy³a dalszych sukcesów na polu zawodowym i
osobistym.
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Wiejskich z terenu gminy w 2015r. oraz z³o¿y³ podziêkowania
osobom wspieraj¹cym i zaanga¿owanym w funkcjonowanie
organizacji. Wspólnie z panem Romanem Wiœniewskim i
pani¹ Mari¹ Sawick¹ wrêczyli podziêkowania za organizacjê
III Gminnego Zjazdu Kó³ Gospodyñ Wiejskich na rêce pani
Beaty Gurczyñskiej – Przewodnicz¹cej KGW w Kolczynie i
pani Bo¿eny Cendlewskiej – Wiceprzewodnicz¹cej KGW w
Kolczynie. Panie otrzyma³y równie¿ upominki. Pan Roman
Wiœniewski wyrazi³ s³owa uznania dla wszystkich cz³onkiñ
Ko³a.

Podziêkowania skierowane zosta³y do Przewodnicz¹cego
Gminy – Grzegorza Ratkowskiego za ¿yczliwoœæ i wsparcie
KGW w Kolczynie.
Ciep³e s³owa us³ysza³ Prezes Gminnego Zwi¹zku
Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych – Kazimierz
Kêdzierski, który od wielu lat jest zaanga¿owany i wspiera
dzia³alnoœæ Ko³a: „Za twe trudy, troski i starania
przesy³amy Ci dzisiaj serdeczne podziêkowania”. Pan
Kazimierz nie kry³ wzruszenia i radoœci za piêkne wyrazy
wdziêcznoœci.

Podziêkowania skierowane zosta³y równie¿ do cz³onkiñ,
które anga¿uj¹ siê w dzia³alnoœæ i organizacjê uroczystoœci
wioskowych. Szczególne podziêkowania us³ysza³a pani
Danuta Chmielewska – szefowa kuchni i pani Krystyna
Robakiewicz, która opracowa³a koncepcjê dekoracji.
Na koniec pani so³tys podziêkowa³a za wspó³pracê
druhom Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
Nastêpnie g³os zabra³ pan Kazimierz Kêdzierski, który
przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci Kó³ Gospodyñ

Kolejne podziêkowania dla pañ z Kolczyna i pana
Kazimierza Kêdzierskiego z³o¿y³ Wójt Gminy Gozdowo –
Dariusz Kalkowski i Przewodnicz¹cy Rady Gminy – Grzegorz
Ratkowski. Pan Wójt w przemówieniu podkreœli³, ¿e na
terenie naszej gminy aktywnie dzia³a a¿ 13 Kó³ Gospodyñ
Wiejskich, zrzeszaj¹cych ponad 200 osób, co jest
ewenementem w skali województwa. Cz³onkowie
stowarzyszeñ stanowi¹ licz¹c¹ siê bazê samorz¹du rolniczego,
podejmuj¹c¹ szereg dzia³añ gospodarczych i spo³ecznych wsi.
Pan Wójt wyrazi³ nadziejê, ¿e dalsza aktywnoœæ Pañ w
zakresie pielêgnowania ludowych i narodowych tradycji
bêdzie z powodzeniem realizowana. ¯yczy³ pomyœlnoœci,
wytrwa³oœci i kolejnych sukcesów w prowadzonej dzia³alnoœci
oraz satysfakcji w popularyzowaniu idei aktywizacji
œrodowiska wiejskiego. Pan Wójt jeszcze raz serdecznie
podziêkowa³ paniom z Kolczyna oraz wszystkim osobom,
które przyczyni³y siê do zorganizowania imprezy.

Pan Piotr Zgorzelski – pose³ na Sejm RP i pan Jan
Laskowski – Starosta Powiatu Sierpeckiego podziêkowali za
zaproszenie na tê wyj¹tkow¹ uroczystoœæ i wrêczyli wszystkim
ko³om gospodyñ z terenu naszej gminy pami¹tkowe
dyplomy. Pan Pose³ podkreœli³, ¿e dziêki Stowarzyszeniom
nasze wsie maj¹ zwiêkszone szanse na odnowê i integracjê
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miêdzypokoleniow¹.
Nastêpnie wyst¹pi³ pan Pawe³ Pakie³a – dyrektor
„EMPEGEK'' Sp. z o.o. w Sierpcu, który odniós³ siê do
historii powstania Kó³ Gospodyñ Wiejskich, pielêgnuj¹cych
polsk¹ tradycjê i jednoczeœnie wywieraj¹cych silny wp³yw na
rozwój polskiej wsi. Wyrazi³ zadowolenie, ¿e na terenie gminy
Gozdowo ta cenna inicjatywa jest ca³y czas kontynuowana.
Panie z KGW w Kolczynie otrzyma³y od pana Paw³a
pami¹tkowy dyplom.
Reprezentanci Stowarzyszenia Gospodyñ Wiejskich
Gminy Gozdowo, pan Kazimierz Zywer – Przewodnicz¹cy
wraz z pani¹ Joann¹ Kozakowsk¹ – sekretarz, wyrazili
uznanie dla KGW w Kolczynie i wrêczyli w prezencie grilla.

Zarz¹d Stowarzyszenia wyró¿ni³ osoby szczególnie
zaanga¿owane w dzia³alnoœæ Kó³ Gospodyñ, nadaj¹c tytu³y
honorowych cz³onków panu Kazimierzowi Kêdzierskiemu,
panu Dariuszowi Kalkowskiemu i panu Grzegorzowi
Ratkowskiemu.
Po przemówieniach nadszed³ czas wspólnego
biesiadowania w mi³ej atmosferze. Panie z Kolczyna
zaserwowa³y poczêstunek sk³adaj¹cy siê z regionalnych
potraw i ciast przygotowanych przez uczestnicz¹ce w
uroczystoœci Ko³a Gospodyñ Wiejskich z terenu gminy.
Jeszcze raz dziêkujemy paniom z KGW w Kolczynie za
goœcinnoœæ i ¿yczliwoœæ.
Maria Nowakowska

ROZSTRZYGNIÊCIE KONKURSU
GMINNEGO „PIÊKNA,
FUNKCJONALNA I BEZPIECZNA
ZAGRODA 2015”
W dniu 29 wrzeœnia 2015 roku w sali konferencyjnej
Urzêdu Gminy w Gozdowie odby³o siê uroczyste
podsumowanie i og³oszenie wyników kolejnej, XVII edycji
konkursu gminnego „Piêkna, funkcjonalna i bezpieczna
zagroda”.
Celem konkursu jest popularyzowanie przyk³adów
estetycznego zagospodarowania zagród i posesji oraz
aktywizacja spo³ecznoœci. G³ównym organizatorem i
koordynatorem konkursu by³ Urz¹d Gminy w Gozdowie przy
wspó³pracy Mazowieckiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego
Oddzia³ w P³ocku i TPZ w Sierpcu oraz Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego w Sierpcu.

W konkursie mogli wzi¹æ udzia³ w³aœciciele estetycznie
zagospodarowanych zagród wiejskich o charakterze
rolniczo-ogrodniczym z terenu gminy Gozdowo, a
warunkiem przyst¹pienia by³o wype³nienie deklaracji
uczestnictwa w konkursie i z³o¿enie jej w Urzêdzie Gminy w
Gozdowie.
W tym roku konkurs by³ rozstrzygany w 3 kategoriach:
„Naj³adniejsza zagroda wiejska”, „Naj³adniejsza dzia³ka
siedliskowa” i "Naj³adniejszy ogródek dzia³kowy”. Do
konkursu przyst¹pi³o ogó³em 9 uczestników w dwóch
kategoriach.
W kategorii „Naj³adniejsza zagroda wiejska” do
konkursu przyst¹pi³o 5 w³aœcicieli gospodarstw rolnych:
·
Lewandowski Piotr - Bonis³aw,
·
Bêdzikowska Maria - Zakrzewko,
·
Fr¹cek Anna - Miodusy,
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·
£êcka Krystyna - Cetlin,
·
Malanowska Renata – G³uchowo.
W kategorii „Naj³adniejsza dzia³ka siedliskowa” do
konkursu przyst¹pi³o 4 w³aœcicieli dzia³ek:
·
Witkowski Marek - Lelice,
·
Tyburska Irena - Bonis³aw,
·
Wereszyñska Danuta - Rycharcice,
·
Kraska Krystyna - Rêkawczyn.
W dniu 10 lipca 2015 roku Komisja konkursowa
powo³ana zarz¹dzeniem Wójta Gminy przeprowadzi³a
wizytacjê gospodarstw rolnych oraz dzia³ek zg³oszonych do
konkursu. W wyniku przegl¹du komisja przyzna³a:
·
w kategorii „Naj³adniejsza zagroda wiejska”
- I miejsce - p. Marii Bêdzikowskiej
- wyró¿nienia: p. Annie Fr¹cek, p. Krystynie £êckiej,
p. Renacie Malanowskiej
·
w kategorii „Naj³adniejsza dzia³ka siedliskowa”
- I miejsce - p. Danucie Wereszyñskiej
- II miejsce - p. Irenie Tyburskiej i p. Krystynie Kraska
- III miejsce - p. Markowi Witkowskiemu
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Ponadto Komisja zdecydowa³a
przyznaæ nagrodê
specjaln¹ za specyfikê edukacyjn¹ ogrodu – p. Piotrowi
Lewandowskiemu.
Uczestnicy konkursu otrzymali z r¹k Wójta Gminy
Dariusza Kalkowskiego i Przewodnicz¹cego Rady Gminy
Grzegorza Ratkowskiego dyplomy i nagrody rzeczowe
ufundowane ze œrodków bud¿etowych gminy. Wójt Gminy

podziêkowa³ wszystkim uczestnikom za udzia³ w konkursie i
zaprosi³ chêtnych do udzia³u w kolejnych edycjach. Wyrazi³
tak¿e uznanie za kreatywnoœæ, a przede wszystkim za ogrom
pracy w³o¿onej w estetyczne utrzymanie gospodarstw oraz
dzia³ek, które wp³ywaj¹ na lepszy wizerunek ca³ej Gminy.
Ewa Kolankiewicz

ROZMOWA Z PREZESEM ZARZ¥DU
GMINNEGO ZWI¥ZKU ROLNIKÓW
KÓ£EK i ORGANIZACJI ROLNICZYCH PANEM KAZIMIERZEM KÊDZIERSKIM

funkcjonowa³o 17 Kó³ek Rolniczych. W Lelicach i Gozdowie
utworzone zosta³y Miêdzykó³kowe Bazy Maszynowe, które
koncentrowa³y us³ugi mechaniczne, poniewa¿ nie wszystkie
kó³ka posiada³y zaplecze maszynowe.
W 1973 r. powsta³a gmina Gozdowo i zaczêto organizowaæ
Spó³dzielnie Kó³ek Rolniczych, które przejê³y znaczn¹ czêœæ
sprzêtu po Miêdzykó³kowych Bazach Maszynowych i
stanowi³y ogniwo poœrednie miêdzy kó³kiem rolniczym a
Wojewódzkim Zarz¹dem Kó³ek Rolniczych. W 1981 r.
utworzono Gminny Zwi¹zek Kó³ek i Organizacji Rolniczych,
który zosta³ otoczony wsparciem merytorycznym przez
Oœrodki Doradztwa Rolniczego. Po 1990 r. wraz z
wprowadzeniem gospodarki rynkowej nastêpowa³a stagnacja
dzia³alnoœci kó³ ze wzglêdu na zmniejszenie zapotrzebowania
na oferowane us³ugi rolnicze. I tak w 2005 roku Kó³ka
Rolnicze w gminie Gozdowo zaprzesta³y swej dzia³alnoœci z
powodu braku programu i zainteresowania ze strony
cz³onków tej organizacji.

Mariola Kopka: Niedawno obchodziliœmy 150-lecie
powstania Kó³ek Rolniczych na ziemiach polskich. A
jak wygl¹da historia dzia³alnoœci tej organizacji w
gminie Gozdowo?
Kazimierz Kêdzierski: Historia Kó³ek Rolniczych jest
nierozerwalnie zwi¹zana z dziejami pañstwa polskiego i
ca³ego narodu, a zw³aszcza z losami polskiej wsi. Kó³ka
rolnicze jako wielki ruch spo³eczno-ekonomiczny zrodzi³y siê
w czasie, kiedy w ¿yciu spo³ecznoœci wiejskiej pod zaborami
pojawi³y siê sprzyjaj¹ce okolicznoœci do ich powstania.
Najwczeœniej w zaborze pruskim, kiedy to 1 paŸdziernika
1862 roku Juliusz Kraziewicz za³o¿y³ na Pomorzu pierwsze
kó³ko rolnicze pod nazw¹ W³oœciañskie Towarzystwo
Rolnicze. Ze wzglêdu na panuj¹ce warunki polityczne
najpóŸniej powsta³y kó³ka w zaborze rosyjskim, czyli na
naszym terenie. Po zniesieniu wielu obostrzeñ politycznych
po 1905 roku, a zw³aszcza po 1907, zaistnia³a mo¿liwoœæ
powstania organizacji kó³kowej.
Kó³ka Rolnicze przechodzi³y okresy pomyœlnego rozwoju, a
tak¿e lata zastoju i powa¿nych zmian ustrojowych oraz
etapów rozwoju rolnictwa na ziemiach polskich. Nieco inne
by³y w okresie zaborów, po odzyskaniu niepodleg³oœci, w
kongresie II Rzeczypospolitej oraz w Polsce Ludowej a tak¿e
w III Rzeczypospolitej.
Najwiêkszy rozwój kó³ek rolniczych nast¹pi³ po przemianach
politycznych w 1956 r. Na terenie obecnej gminy Gozdowo
istnia³y wówczas dwie Gromadzkie Rady Narodowe a w
poszczególnych wsiach rolnicy indywidualni zrzeszali siê
tworz¹c Kó³ka Rolnicze, np. Gozdowo, Lisewo, Rempin,
Antoniewo, Kowalewo Podborne, Lelice, Bonis³aw,
Bombalice, Rycharcice, Cetlin, Ostrowy, w sumie w 1972 r.
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Mariola Kopka: Od kiedy pe³ni Pan funkcjê prezesa
Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych w
gminie Gozdowo?
Kazimierz Kêdzierski: Swoj¹ dzia³alnoœæ w kó³kach
rolniczych rozpocz¹³em ju¿ od m³odych lat. Najpierw by³em
cz³onkiem KR w Rekowie gm. Zawidz. PóŸniej nale¿a³em do
KR w Bombalicach, gdzie by³em Prezesem. W czasie istnienia
Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych w Lelicach by³em cz³onkiem
Rady Nadzorczej. Od 24.04.1997 r. pe³niê funkcjê Prezesa
Zarz¹du GZRKiOR, a wczeœniej przez osiem lat by³em
wiceprezesem tej organizacji. W sk³ad obecnego prezydium
wchodz¹ równie¿ p. Józef Ezman jako wiceprezes
i p. Barbara £ukowska pe³ni¹ca funkcjê sekretarza.

Mariola Kopka: Historia Kó³ek Rolniczych to tak¿e
historia Kó³ Gospodyñ Wiejskich. Jak uk³ada siê
wspó³praca z Ko³ami Gospodyñ Wiejskich w naszej
gminie?
Kazimierz Kêdzierski: Historia Kó³ Gospodyñ jest zbie¿na z
dzia³alnoœci¹ Kó³ek Rolniczych, poniewa¿ ich twórca
J. Kraziewicz przywi¹zywa³ wielk¹ wagê do dzia³alnoœci
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licznych konkursach, tradycyjne p¹czki KGW z Golejewa i
rurki z kremem z Cetlina smakuj¹ wszystkim i s¹ nagradzane
w konkursach powiatowych i gminnych, a ostatnio podczas
sierpeckich dni rolnika w Studzieñcu w konkursie „Tradycyjne
ciastko na niedzielê”.

kobiet i ich znacz¹cej roli w pracy w gospodarstwie rolnym.
I tak 14 marca 1866 r. odby³o siê pierwsze zebranie
powo³uj¹ce Towarzystwo Gospodyñ.
Ko³a Gospodyñ Wiejskich tworzy³y siê i nieprzerwanie trwa³y
wraz z kó³kami rolniczymi w gminie Gozdowo. Wspó³czesne
Ko³a Gospodyñ Wiejskich s¹ si³¹ napêdow¹ ¿ycia
spo³ecznego na wsi i to one stanowi¹ podstawowy
fundament GZRKiOR. Obecnie w naszej gminie istnieje 13
KGW skupiaj¹cych 207 cz³onkiñ, uda³o siê reaktywowaæ
ko³a w Dziêgielewie, Kolczynie i w Rêkawczynie. Najstarsze z
nich to KGW w Cetlinie, które w 2012 r. œwiêtowa³o 50-lecie
swojego istnienia. Od tamtej chwili zrodzi³ siê pomys³
organizowania wspólnych spotkañ przedstawicielek ze
wszystkich Kó³ z terenu gminy Gozdowo. I tak mamy za sob¹
ju¿ trzy takie zjazdy, a pierwszy odby³ siê w 2013r. w Cetlinie.
Dochodz¹ do tego jeszcze inne formy wspó³pracy, jak
chocia¿by wspólne wycieczki krajoznawcze i wyjazdy
autokarowe do ró¿nych miast, np. Ciechocinka i Torunia,
sanktuarium w Licheniu, czy spotkania z okazji Dnia Kobiet,
op³atkowo-noworoczne.
Jak wskazuj¹ przedstawione przyk³ady wspólnych spotkañ
integracyjnych, nasza wspó³praca uk³ada siê bardzo dobrze i
jest owocna. Przedstawicielki naszych kó³ bior¹ udzia³ w

Mariola Kopka: Dzia³alnoœæ Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i
Organizacji Rolniczych prowadzona jest w ramach
wspó³pracy z samorz¹dem lokalnym, Ochotniczymi
Stra¿ami Po¿arniczymi oraz PSL. Jak przedstawia siê
ta wspó³praca w gminie Gozdowo?
Kazimierz Kêdzierski: Jako organizacja wiejska
wspó³pracujemy z innymi organizacjami, np. Ochotniczymi
Stra¿ami Po¿arnymi wraz Zarz¹dem Gminnym OSP RP
wspó³organizuj¹c ró¿ne uroczystoœci. Cz³onkinie KGW
czêsto s¹ ¿onami druhów stra¿aków i wspólne spotkania
zbiegaj¹ siê z zebraniami OSP lub innymi okolicznoœciowymi
œwiêtami. W sta³ym kontakcie jesteœmy równie¿ z Dyrektorem
Zwi¹zku KGW w P³ocku p. Romanem Wiœniewskim.
Jako organizacja rolnicza utrzymujemy równie¿ bardzo dobry
kontakt z Zarz¹dem Gminnym PSL w Gozdowie, zarz¹dc¹
Spó³dzielczego Gospodarstwa Rolnego w Lelicach
p. Leszkiem Czarnomskim.
Niezwykle owocna jest wspó³praca z samorz¹dem gminnym i
pracownikami Urzêdu Gminy, z Wójtem Gminy p. Dariuszem
Kalkowskim na czele, któremu bardzo dziêkujê za ogromne
wsparcie, wszelk¹ pomoc i zaanga¿owanie w sprawy
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ zwi¹zku.
Od wielu lat wspó³pracujê z przedstawicielem Oœrodka
Doradztwa Rolniczego p. Danut¹ Kobuszewsk¹, która jest
bardzo zaanga¿owana w funkcjonowanie naszego zwi¹zku,
wspiera organizacjê imprez i spotkañ, pomaga w obs³udze
zebrañ. Dziêki tej œcis³ej wspó³pracy z Wójtem Gminy, ODRem jak równie¿ KRUS-em udaje siê nam przeprowadziæ
konkurs „Piêkna, funkcjonalna i bezpieczna zagroda”.
Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziêkujê za ¿yczliwoœæ,
pomoc i wszelkie wsparcie dzia³alnoœci GZRKiOR.
Mariola Kopka: Dziêkujê za rozmowê.

Z NOWYM ROKIEM SZKOLNYM
Po dwumiesiêcznym odpoczynku znowu w szko³ach
zabrzmia³ pierwszy dzwonek, czyli znak, ¿e czas wracaæ do
nauki i pracy. 1 wrzeœnia 2015r. w odby³o siê uroczyste
rozpoczêcie roku szkolnego 2015/2016 w szko³ach na
terenie gminy Gozdowo. W placówkach znowu zagoœci³
weso³y gwar uczniów, którzy dzielili siê wra¿eniami z wakacji.
Uroczyste inauguracje roku szkolnego odby³y siê na scenie w
parku zabytkowym w Gozdowie, sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej w Lelicach oraz sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej w Ostrowach. W uroczystoœciach w Gozdowie i
Lelicach uczestniczy³ Wójt Gminy Gozdowo – Dariusz
Kalkowski, natomiast w Ostrowach kierownik Referatu
Oœwiaty – Jolanta Lewandowska.
A teraz kilka informacji na temat placówek oœwiatowych
funkcjonuj¹cych na terenie gminy Gozdowo.
Szko³a Podstawowa im. Marii Konopnickiej w
Gozdowie
Dyrektor od 2013 r.: Lidia Malinowska
www.sp.gozdowo.eu
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Historia szko³y siêga roku 1947, kiedy to dnia 28 wrzeœnia
1947 r. dokonano uroczystego aktu poœwiêcenia 7-klasowej
Podstawowej Szko³y Powszechnej w Gozdowie. W 1962
roku nast¹pi³o oddanie nowego budynku, tak zwanej
tysi¹clatki, i nadanie szkole imienia Marii Konopnickiej.
Do szko³y uczêszcza 274 uczniów do 13 oddzia³ów.
W szkole zatrudnionych jest 21 nauczycieli i 6 pracowników
administracji i obs³ugi.
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Szko³a Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyñskiego w
Lelicach
Dyrektor od 2007 r.: Jadwiga Paradowska
www.splelice.gozdowo.eu
Dok³adnej daty powstania szko³y nie da³o siê ustaliæ. Wiadomo,
¿e w XIX wieku w Lelicach znajdowa³a siê trzyklasowa szko³a
pocz¹tkowa z zaledwie jedn¹ du¿¹ izb¹ lekcyjn¹. Po wojnie
spo³eczeñstwo w czynach spo³ecznych pobudowa³o budynek
szkolny. Pod koniec lat siedemdziesi¹tych do budynku szkolnego
przeniesiono przedszkole. 31 maja 2006 roku odby³o siê
uroczyste nadanie imienia Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego.
Do szko³y uczêszcza 150 uczniów – 27 dzieci do oddzia³u
przedszkolnego i 123 dzieci do 6 oddzia³ów szko³y
podstawowej.
W szkole zatrudnionych jest 13 nauczycieli i 5 pracowników
administracji i obs³ugi.

wprowadzaj¹cych reformê ustroju szkolnego.
Do szko³y uczêszcza 196 uczniów do 9 oddzia³ów. W szkole
zatrudnionych jest 22 nauczycieli i 13 pracowników
administracji i obs³ugi.

Publiczne Przedszkole w Gozdowie
www.przedszkole.gozdowo.eu
Przedszkole powsta³o w lutym 2010 r. i od tego czasu funkcjê
dyrektora pe³ni Pani Agnieszka Olszewska
W czterech oddzia³ach przedszkolnych jest 75 dzieci w wieku od
3 do 6 lat.
W przedszkolu pracuje 8 nauczycieli i 4 pracowników
administracji i obs³ugi.

Szko³a Podstawowa w Ostrowach
Dyrektor od 2001r.: Danuta Gawlik
www.spostrowy.gozdowo.eu
Pocz¹tek istnienia szko³y siêga 1 wrzeœnia 1937 roku. By³a to
szko³a czteroklasowa, pracowa³o w niej dwóch nauczycieli. Po
wojnie wznowiono naukê pocz¹tkowo w siedmioklasowej a
potem oœmioklasowej szkole podstawowej. Od 1 wrzeœnia 1996
roku uczniowie ucz¹ siê w nowej, rozbudowanej szkole.
Do szko³y uczêszcza 69 uczniów - 15 dzieci do oddzia³u
przedszkolnego i 54 osoby do 6 oddzia³ów szko³y podstawowej.
W szkole zatrudnionych jest 9 nauczycieli i 3 pracowników
administracji i obs³ugi.
Klub Dzieciêcy „Kubusiowy Raj” w Lelicach
www.klubdzieciecywlelicach.superszkolna.pl
Klub Dzieciêcy „Kubusiowy Raj” w Lelicach powsta³ w 2013r. i
jego Kierownikiem zosta³a Monika Spycha³a. Do klubu uczêszcza
26 dzieci w wieku od 1 do 4 lat.
W klubie zatrudnione s¹ 4 opiekunki i 1 pracownik obs³ugi.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie Dyrektor od 2002r.: Krzysztof JóŸwiak
www.gimnazjum.gozdowo.eu
Gimnazjum w Gozdowie wraz z Oddzia³em Zamiejscowym w
Lelicach powsta³o 1 wrzeœnia 1999 r. po wejœciu przepisów
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Referat Oœwiaty w Urzêdzie Gminy w Gozdowie zosta³
powo³any w 2008 r. w celu zapewnienia w³aœciwej
organizacji i nadzoru nad funkcjonowaniem edukacji w
gminie. W referacie pracuj¹ trzy osoby a kierownikiem jest p.
Jolanta Lewandowska. Do zadañ i kompetencji Referatu
nale¿¹ m.in.:
·
prowadzenie obs³ugi finansowo-ksiêgowej szkó³;
·
naliczanie wynagrodzeñ i innych œwiadczeñ wynikaj¹cych
ze stosunku pracy nauczycieli, pracowników administracji i
obs³ugi zatrudnionych w jednostkach oœwiatowych oraz
ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i
wynagrodzeniu;
·
opracowywanie zbiorczych projektów bud¿etu oœwiaty na
podstawie planów i wydatków poszczególnych jednostek
oœwiatowych;
·
prowadzenie bie¿¹cej analizy wykorzystania œrodków
ujêtych w planach finansowych jednostek oœwiatowych,
przygotowywanie na podstawie wniosków dyrektorów
jednostek oœwiatowych propozycji zmian w planach
finansowych oraz przedk³adanie informacji w tym zakresie
organom gminy;
·
prowadzenie spraw zwi¹zanych ze sprawdzaniem
kompletnoœci, poprawnoœci i zgodnoœci ze stanem
faktycznym danych oœwiatowych gromadzonych w bazach
danych oœwiatowych;
·
prowadzenie spraw zwi¹zanych z przyznawaniem nagród
Wójta, Kuratora Oœwiaty, Ministra w³aœciwego do spraw

oœwiaty i wychowania za osi¹gniêcia dydaktycznowychowawcze oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej i
odznaczeñ pañstwowych nauczycielom szkó³;
·
wykonywanie czynnoœci zwi¹zanych z przeprowadzaniem
konkursów na stanowiska dyrektorów placówek
oœwiatowych;
·
wykonywanie czynnoœci zwi¹zanych z ocen¹ pracy
dyrektora placówki oœwiatowej;
·
prowadzenie spraw zwi¹zanych z awansem zawodowym i
dokszta³caniem nauczycieli;
·
prowadzenie spraw zwi¹zanych z udzielaniem pomocy
materialnej uczniom;
·
prowadzenie spraw zwi¹zanych z dofinansowaniem op³at
za kszta³cenie i dokszta³canie nauczycieli;
·
przygotowywanie do zatwierdzenia przez Wójta Gminy
arkuszy organizacyjnych szkó³ oraz ich zestawieñ,
przygotowanych przez dyrektorów jednostek oœwiatowych;
·
przygotowywanie projektów regulaminów, zarz¹dzeñ
Wójta Gminy i uchwa³ Rady Gminy w zakresie spraw
oœwiatowych a tak¿e projektów innych dokumentów o
charakterze organizacyjnym,
·
prowadzenie postêpowania oraz rozliczania
pozyskiwanych œrodków w ramach dotacji, podpisywanych
umów pomocowych dotycz¹cych programów, projektów
na realizacjê zadañ z zakresu dzia³alnoœci referatu.
Mariola Kopka

KLUB DZIECIÊCY
„KUBUSIOWY RAJ” W LELICACH
Zakoñczenie roku
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Podobno „wszystko dobre, co siê dobrze koñczy”, dlatego
26.06.2015r. warto by³o uczciæ zakoñczenie dobrego roku w
Klubie Dzieciêcym „Kubusiowy Raj” w Lelicach. Tego dnia
byli z nami zaproszeni goœcie: Wójt Gminy Gozdowo- Pan
Dariusz Kalkowski, Ksi¹dz kanonik Franciszek Kuæ,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy- Pan Grzegorz Ratkowski,
Dyrektor Szko³y Podstawowej w Lelicach- Pani Jadwiga
Paradowska. W uroczystym zakoñczeniu roku licznie
uczestniczyli rodzice, opiekunki, pracownicy obs³ugi oraz
kuchni.
Dzieci przygotowa³y program artystyczny, w którym
przedstawi³y zdobyte w Klubie umiejêtnoœci. Nie zabrak³o
piêknie recytowanych wierszy, piosenek oraz tañca. Pani
Kierownik podziêkowa³a goœciom, rodzicom, pracownikom
za wspó³pracê, dzieciom ¿yczy³a s³onecznego oraz
bezpiecznego odpoczynku.
Wójt Gminy Gozdowo - Pan Dariusz Kalkowski i
Przewodnicz¹cy Rady Gminy - Pan Grzegorz Ratkowski,
obdarowali dzieci pami¹tkowymi dyplomami i upominkami,
za które maluchy serdecznie dziêkuj¹.
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Do¿ynki parafialne 2015

Przedstawienie „¯Ó£W I ZAJ¥C”

Tradycj¹ ju¿ jest, ¿e na koniec sierpnia w Lelicach
obchodzone jest Œwiêto Plonów. Dzieci z Klubu Dzieciêcego
„Kubusiowy Raj” w Lelicach równie¿ bra³y czynny udzia³ w
Do¿ynkach. Taniec zosta³ zapowiedziany piêknie
wyrecytowanym wierszem, nastêpnie w podziêce za plony
Antek zagra³ melodiê na akordeonie, a dziewczynki piêknie
zatañczy³y. Mili goœcie ogl¹dali, a w podziêce braw nie
oszczêdzali.

17.09.2015r. zawitali do nas aktorzy z teatru ART-RE Z
Krakowa, z pe³n¹ humoru histori¹ powolnego ¿ó³wika
Bogdanka, który postanawia zmierzyæ siê w wyœcigu ze
sprytnym i bardzo szybkim Zaj¹cem. Wydaje siê, ¿e ¿ó³w nie
ma szans na zwyciêstwo, ale… Adaptacja sceniczna wiersza
dla dzieci, ubarwiona zabawnymi dialogami i
charakterystycznymi postaciami zwierz¹t, przynios³a
dzieciom du¿o radoœci. Dziêkujemy!
Monika Spycha³a
Kierownik Klubu Dzieciêcego

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
W GOZDOWIE

Gminne zakoñczenie roku szkolnego

Witaj Kocie w butach!

Bardzo lubimy wycieczki. S¹ okazj¹ do poznawania czegoœ
nowego i przygod¹. Dostarczaj¹ mi³ych wra¿eñ i czyni¹
pobyt w przedszkolu bardziej atrakcyjnym. My, panie
nauczycielki, zawsze zastanawiamy siê: kino czy teatr tym
razem? Jak ju¿ na pewno wiecie postawiliœmy na teatr.
19.06.2015 r. dwa oddzia³y "starszaków" wyruszy³y do
Teatru Dramatycznego w P³ocku na sztukê "Kot w butach".
Jak siê okaza³o, to by³ œwietny wybór. Bajka by³a tak piêknie
przygotowana, ¿e dzieci siedzia³y na widowni jak
zaczarowane. Pojawienie siê Ksiê¿yca, Czarnoksiê¿nika
wywo³a³o na ich buziach emocje nie do opisania. Musimy
przyznaæ, ¿e choæ pracujemy tyle lat, to z ca³¹ pewnoœci¹ jest
to jedna z najpiêkniejszych inscenizacji. Zachêcamy
wszystkich do jej obejrzenia, je¿eli bêdzie taka mo¿liwoœæ.
Jest co wspominaæ! Dzieciom siê bardzo podoba³o, a kiedy
one s¹ zadowolone, panie s¹ zachwycone.
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Gminne zakoñczenie roku szkolnego to wa¿ne wydarzenie
dla naszej spo³ecznoœci lokalnej. Wielkim zaszczytem dla nas
jest udzia³ naszych przedszkolaków w tej uroczystoœci.
Staramy siê, aby ich wystêp jak najbardziej uprzyjemni³ czas
wszystkim zaproszonym goœciom. W tym roku
zaprezentowaliœmy uk³ad z szarfami pt. „Nasze niebo na
ziemi” do muzyki F. Chopina. Jak sama nazwa mówi, mia³o
byæ niebiañsko, lekko i zwiewnie. Niebieskie sukienki
dziewczynek oraz lœni¹ce koszule i spodnie ch³opców
wprowadzi³y widzów w naprawdê nieziemski klimat. Nasze
dzieci mistrzowsko operowa³y materia³em tworz¹c rozmaite
figury. Przepiêkne dŸwiêki fortepianu dope³ni³y wszystkiego.
Nasuwa³a siê tylko jedna myœl - w niebie naprawdê jest
cudownie…
Konkurs recytatorski
W dniu 25.06.2015 roku po raz drugi odby³y siê
przes³uchania w konkursie recytatorskim "Wiersze Jana i
Juliana", do którego zosta³o wybranych dwoje dzieci z ka¿dej
grupy Publicznego Przedszkola w Gozdowie. Jury by³o pod
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przes³aniu integruje mieszkañców pobliskich okolic.
Poszczególne wsie mog¹ pochwaliæ siê swoimi wieñcami, a
my naszymi wystêpami. Jest nam bardzo mi³o, ¿e jak co roku
mogliœmy tak¿e i tym razem pokazaæ talent naszych
przedszkolaków. Pogoda sprzyja³a nam wybornie. Najpierw
rozbawiliœmy publicznoœæ sk³adank¹ tañców disco, a potem
wprowadziliœmy wszystkich w klimat pe³en refleksji, lekkoœci,
powiewu lata. Muzyka Chopina i jej fortepianowe brzmienie
stworzy³y nam cudowne t³o. B³êkit materia³u, którym z
nieopisanym wdziêkiem porusza³y dzieci,œwietnie pasowa³ do
nastroju lata i koñcz¹cych sie wakacji. Cieszymy siê, ¿e
Do¿ynki s¹ dla nas mo¿liwoœci¹ ukazania pracy z
najwspanialszymi aktorami, którymi s¹ Wasze Skarby.

wra¿eniem zaanga¿owania dzieci, przygotowania strojów
oraz rekwizytów niezbêdnych do wspania³ego przedstawienia
prezentowanych wierszy. S³uchano zarówno bardzo
popularnych utworów Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, jak
równie¿ tych mniej znanych - co mi³o zaskoczy³o jurorów.
Celem konkursu by³o zachêcenie do zainteresowania poezj¹,
popularyzowanie twórczoœci dwóch wybitnych autorów,
rozwijanie wra¿liwoœci na s³owo poetyckie, odkrywanie,
rozwijanie i prezentacja uzdolnieñ artystycznych dzieci,
pobudzanie aktywnoœci twórczej, zachêcenie do wystêpów
na scenie oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
Gratulujemy wszystkim dzieciom bior¹cym udzia³ w
konkursie i zapraszamy za rok.
Wakacje

„Zaj¹cu ja ci jeszcze poka¿ê!"
"Wilk i zaj¹c" to tytu³ teatrzyku, który odby³ siê w naszym
przedszkolu 17.09.2015 r. G³ówni bohaterowie rozbawili
nas do ³ez. Doroœli na pewno pamiêtaj¹ ze swojego
dzieciñstwa sprytnego zaj¹ca, który zawsze potrafi³ poradziæ
sobie ze z³ym wilkiem. Okaza³o siê, ¿e bajka ta ma wartoœæ
ponadczasow¹. Tak¿e i teraz nasze maluszki i starszaki
dopingowa³y Szaraka i chêtnie rozlicza³y wystêpki jego
przeœladowcy. Pomaga³y aktorom wcielaj¹c siê w postaci
policjantów, kelnerów, asystentów lekarzy. Oj, dzia³o siê,
dzia³o! ¯al by³o odchodziæ, kiedy aktorzy z Krakowa oznajmili
koniec przedstawienia. Cieszymy siê, ¿e z pocz¹tkiem
nowego roku szkolnego prze¿yliœmy fajn¹ przygodê, która
wprowadzi³a nas w dobry nastrój.

Min¹³ kolejny roczek! Trudno uwierzyæ, ¿e czas tak szybko
p³ynie. Dopiero co witaliœmy naszych milusiñskich, a tu pora
siê ¿egnaæ. Nie sposób opisaæ wszystkich naszych
przedsiêwziêæ, gdy¿ z roku na rok jest ich coraz wiêcej. W
trakcie zakoñczenia roku w naszym przedszkolu staraliœmy siê
pokazaæ maleñk¹ cz¹steczkê naszej pracy. By³y tañce,
wiersze i piosenki. S³owem to, czym ¿yjemy na co dzieñ.
Ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie. By³ twist, muzyka pop oraz
klasyczna. Dzieci recytowa³y przepiêkne utwory Brzechwy i
Tuwima, które maj¹ wartoœæ ponadczasow¹ . Nie zabrak³o
buziaków i kolorowych dyplomów. Prawie ka¿demu
pop³ynê³y ³ezki, bo to, co minê³o, ju¿ nie wróci… Zabieramy
ze sob¹ plecak pe³en wspomnieñ i ruszamy na letni¹
wakacyjn¹ wêdrówkê. Nie ma co siê smuciæ, nabieramy
wiatru w ¿agle, a do plecaka zawsze mo¿na zajrzeæ… Pa!
Do¿ynki w Gozdowie
Do¿ynki w Gozdowie to jedna z najbardziej radosnych i
oczekiwanych uroczystoœci w naszej gminie. Dziêki swojemu
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Agnieszka Olszewska
Dyrektor Przedszkola
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STOWARZYSZENIE
„NASZE OSTROWY”
Turniej „Dzikich Dru¿yn” w Ostrowach
W czasie wakacji na boisku przy szkole w Ostrowach
odbywa³y siê zajêcia gry w pi³kê no¿n¹, które prowadzi³
trener, Mateusz Biegañski. W zajêciach uczestniczy³a
m³odzie¿ z Ostrów i okolic. Fina³em wakacyjnych spotkañ by³
Turniej „dzikich dru¿yn” rozegrany 13 wrzeœnia w
Ostrowach. W turnieju uczestniczy³o piêæ dru¿yn. Regulamin
rozgrywek przygotowa³ trener M. Biegañski. Medale
otrzyma³y trzy zwyciêskie dru¿yny, ponadto statuetkami
nagrodziliœmy najlepszego bramkarza, strzelca, zawodniczkê
i zawodnika. Relacjê z turnieju zamieœciliœmy na facebooku:
Nasze Ostrowy (13.09. i 18.09.) Dofinansowanie
uzyskaliœmy w ramach projektu „Wolontariackie aktywnoœci
obywatelskie w Regionie P³ockim" realizowanego przez
FLZP „M³odzi Razem" finansowanego ze œrodków Programu
FIO Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Koordynatorem projektu by³ Oskar Morka wraz z grup¹
m³odzie¿y.

Do¿ynkowe tradycje

Tradycyjnie do¿ynki obchodzone by³y w pierwszy dzieñ
jesieni. Œwiêto poœwiêcone by³o tegorocznym zbiorom zbó¿,
w czasie którego dziêkowano bogom za plony i proszono o
jeszcze lepsze w przysz³ym roku. Obchody do¿ynek
rozpoczyna³y siê wiciem wieñca, z pozostawionych na polu
zbó¿, z kiœci czerwonej jarzêbiny, orzechów, chmielu,
owoców, kwiatów i kolorowych wst¹¿ek. Wieñce do¿ynkowe
miewa³y zwykle kszta³t wielkiej korony lub ko³a.
M³odzie¿ z Ostrów postanowi³a odtworzyæ tradycjê
wspólnego wicia wieñca do¿ynkowego. Najpierw, w czasie
wywiadów w Smorzewie i w Ostrowach zbierano informacje
dotycz¹ce lokalnych zwyczajów. Nastêpnie zgromadzono
niezbêdne surowce i przyst¹piono do wykonania wieñca.
Konstrukcja wieñca zosta³a wykonana z ga³êzi leszczyny. Do
oplatania wykorzystano k³osy czterech zbó¿. Ramiona
korony ozdobiono kolorowymi wst¹¿kami, kwiatami i
chmielem. W niedzielê zaniesiono wieniec do koœcio³a, gdzie
zosta³ poœwiêcony. Dokumentacja zdjêciowa zosta³a
zamieszczona na facebooku: Nasze Ostrowy (07.09.)

M³odzie¿ serdecznie dziêkuje, doœwiadczonym w wyplataniu
wieñców mieszkankom wsi, za pomoc w realizacji projektu
dofinansowanego w ramach „Wolontariackich aktywnoœci
obywatelskich w Regionie P³ockim" - projektu realizowanego
przez FLZP „M³odzi Razem" finansowanego ze œrodków
Programu FIO Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Koordynatorem projektu by³a Paulina Smoliñska wraz z
grup¹ m³odzie¿y.
Anna Górczyñska
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WAKACYJNE SPOTKANIE
Z OSOBAMI WYMAGAJ¥CYMI
SZCZEGÓLNEJ TROSKI

W lipcu i sierpniu w Szkole Podstawowej im. M.
Konopnickiej w Gozdowie odbywa³y siê zajêcia w ramach
dzia³alnoœci wakacyjnej œwietlicy dla dzieci i m³odzie¿y
niepe³nosprawnej z terenu gminy Gozdowo. Dwa spotkania
mia³y formê wycieczek do P³ocka, w trakcie których
uczestnicy wraz z opiekunami zwiedzali ZOO oraz obejrzeli
film „W g³owie siê nie mieœci”, zabawn¹ komediê o
perypetiach dziewczynki, która musi wraz z rodzicami
przeprowadziæ siê do innego miasta i zmieniæ szko³ê. Dla
niektórych by³ to pierwszy pobyt w kinie, st¹d emocji i wra¿eñ
by³o niema³o. Pozosta³e trzy spotkania mia³y charakter

terapii zajêciowej, gdzie poza zajêciami plastycznoartystycznymi odbywa³y siê zajêcia kulinarne, które ze
zrozumia³ych wzglêdów cieszy³y siê najwiêkszym
zainteresowaniem uczestników. W ich trakcie m³odzie¿ mia³a
okazjê samodzielnie zrobiæ mas³o oraz sa³atkê jarzynow¹, a
tak¿e gofry oraz pizzê. Najprzyjemniejszym momentem by³a
oczywiœcie degustacja wykonanych potraw, ale i samo
przygotowywanie ich dawa³o uczestnikom ogromn¹
satysfakcjê i radoœæ. W trakcie zajêæ mieliœmy przyjemnoœæ
niejednokrotnie goœciæ Wójta gminy Gozdowo, pana
Dariusza Kalkowskiego, który oprócz zapewnienia œrodków
na zajêcia i wyjazdy stara³ siê jeszcze „os³odziæ” uczestnikom
¿ycie, przynosz¹c lody. Mi³¹ niespodziankê na zakoñczenie
przygotowali uczestnicy i ich Rodzice, którzy podziêkowali za
spotkania panu Wójtowi, pani dyrektor Lidii Malinowskiej
oraz opiekunkom, pani Iwonie Paw³owskiej i Iwonie Gierze.
Iwona Giera
Iwona Paw³owska

Zawsze zatroskany o m³ode pokolenie, za³o¿yciel
i wielki sympatyk gozdowskiej orkiestry,
czyli wspomnienie o œp. Teodorze Wiœniewskim
Ze smutkiem przyj¹³em informacjê o œmierci Teodora
Wiœniewskiego, który zmar³ 28 sierpnia 2015 roku. Odszed³
od nas bowiem aktywny spo³ecznik, cz³owiek delikatny,
wra¿liwy, ciep³y w kontakcie z innymi. Ogromnie zatroskany
o przysz³oœæ dzieci i m³odzie¿y, a nade wszystko wielbiciel
naszej Orkiestry, która niejako jest jego dzieckiem.
Teodor Wiœniewski, sierpczanin od 1972 roku, urodzi³ siê
9 grudnia 1931 roku w Gozdowie, z którym by³ zwi¹zany do
koñca swoich dni. Zawsze aktywny spo³ecznie jako osoba
pracuj¹ca i emeryt. Za swoj¹ pracê i zas³ugi by³ wyró¿niany i
czêsto odznaczany, np. w 1966 r. Odznak¹ „Przyjaciel
Dziecka”; w 1999 r. Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ Za Zas³ugi
Dla Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów; w 2006 roku
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odznaczeniem Zas³u¿ony dla Miasta Sierpca. Wyró¿nieniem,
które sobie ceni³ i z którego siê cieszy³, jest odznaczenie
pami¹tkowe „Zas³u¿ony dla Gminy Gozdowo”, przyznane
przez Radê Gminy Gozdowo 29 listopada 2012 roku, za
zas³ugi po³o¿one na rzecz rozwoju i promocji Gminy
Gozdowo. Pan Teodor Wiœniewski by³ bowiem do koñca
emocjonalnie zwi¹zany z M³odzie¿ow¹ Orkiestr¹ Dêt¹ przy
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Gozdowie, któr¹ na pocz¹tku
lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku zainicjowa³, by³ jej
za³o¿ycielem. Pozostanie w ludzkiej pamiêci to, ¿e wykazywa³
siê ogromn¹ deter minacj¹ i ponadprzeciêtnym
zaanga¿owaniem. Wiele pracy, trudu, a nade wszystko du¿o
serca w³o¿y³ w realizacjê tego piêknego przedsiêwziêcia.
Potem, na miarê swych mo¿liwoœci, s³u¿y³ orkiestrze, ¿ywo
interesowa³ siê jej stopniowym rozwojem i kolejnymi
osi¹gniêciami. Cieszy³ siê z jej koncertów, które coraz czêœciej
owocowa³y presti¿owymi nagrodami. Gdy tylko móg³,
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towarzyszy³ jej wystêpom w Gozdowie i nie tylko. By³ obecny
podczas koncertu noworocznego 6 stycznia 2015 roku. Nie
szczêdzi³ wówczas s³ów sympatii wypowiedzianych w
wierszowanej formie, nie kry³ zadowolenia i pochwa³ dla
Orkiestry i jej kapelmistrza oraz w³adz Gminy Gozdowo.
Podkreœla³ rolê dobrego wspó³dzia³ania oraz klimat
przychylnoœci dla Orkiestry tworzony przez wiele osób.
Niew¹tpliwie, nie by³oby mo¿liwe osi¹gniêcie sukcesów
przez M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹ w Gozdowie, plasuj¹c¹ siê
obecnie w pierwszej dziesi¹tce najlepszych tego typu orkiestr
w Polsce, bez takich ludzi jak Teodor Wiœniewski.
- „Raduj¹ mnie wysokie wyniki i osi¹gniêcia
M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej przy Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Gozdowie. ¯yczê panom, abyœcie w dalszym
ci¹gu tak piêknie organizowali czas wolny dzieciom i

m³odzie¿y. Jestem wzruszony, ¿e mogê panom osobiœcie
za te starania podziêkowaæ” - mówi³ póŸn¹ wiosn¹ tego
roku Teodor Wiœniewski, wrêczaj¹c ufundowane przez siebie
puchary Wójtowi Gminy Gozdowo, Przewodnicz¹cemu Rady
Gminy Gozdowo Grzegorzowi Ratkowskiemu oraz
kapelmistrzowi Orkiestry Edwardowi Wielgóckiemu. Prosi³
równie¿, aby zawsze informowaæ go o publicznych wystêpach
umi³owanej Orkiestry. Wyra¿a³ gotowoœæ, ¿e w miarê
mo¿liwoœci bêdzie uczestniczy³ w jej koncertach.
Niestety, na koncert Teodor Wiœniewski ju¿ nie
przybêdzie. Z ostatnim koncertem (ju¿ dla œwiêtej pamiêci
pana Teodora) Orkiestra przyjecha³a 31 sierpnia 2015 roku
do Sierpca, aby towarzyszyæ mu w ostatniej ziemskiej drodze
po 83 latach ¿ycia.
Dariusz Kalkowski – Wójt Gminy Gozdowo

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH INFORMUJE I PRZYPOMINA
DEMOGRAFIA
Wed³ug danych ze zbiorów meldunkowych w
naszej gminie na dzieñ 30.09.2015 r. zameldowanych na
pobyt sta³y i czasowy jest 6105 osób.
Liczba ludnoœci na dzieñ 30.09.2015 r.

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

w USC Gozdowo
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UWAGA!
W dniach wolnych od pracy w sprawach dotycz¹cych aktu zgonu proszê kontaktowaæ siê z Kierownikiem
Urzêdu Stanu Cywilnego, p. Mari¹ El¿biet¹ Chyliñsk¹, zam. Gozdowo, ul. Osiedlowa 12, tel. 24 276 22 58.
W wyj¹tkowych sytuacjach istnieje mo¿liwoœæ za³atwienia sprawy z zakresu spraw obywatelskich w
indywidualnie uzgodnionym terminie, poza godzinami pracy Urzêdu Gminy w Gozdowie.
Ca³ej Rodzinie i Najbli¿szym
szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje
z powodu œmierci
œp. TEODORA WIŒNIEWSKIEGO
za³o¿yciela M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej w Gozdowie
sk³adaj¹
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu
oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo z radnymi i so³tysami

Radnemu Panu Markowi Ochociñskiemu i Najbli¿szym
szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje
z powodu œmierci
OJCA
sk³adaj¹
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu
oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo z radnymi i so³tysami
S³owo Gozdowa Nr 3/2015 (62)
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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. Dzisiaj wiersz
Zuzanny Saganowskiej, uczennicy klasy II
Gimnazjum w Gozdowie, za który otrzyma³a
wyró¿nienie w Konkursie Poetyckim w Sierpcu.
Kraina baœni
Tam jest dziki zwierz i potê¿ne drzewo,
Krzewy cierniste i b³êkitne niebo.
Tam ptaki poœród wiatru pomyœlnie lataj¹,
A roœliny pod ziemi¹ korzenie zapuszczaj¹.
Na l¹dach gady, ptaki i ssaki,
Gepardy, zebry w cêtki, w paski.
W œwiecie podwodnym ryby, p³azy,
A na dnie zatopione okrêty, skarby i g³azy.
Trochê zielonej trawy, odrobina nieba,
Cz³owiekowi do szczêœcia wiêcej nie potrzeba.
Lecz ludzie ow³adniêci bogactwem i prac¹
Nie widz¹c przyrody, nie wiedz¹, co trac¹.

PRZEPISY KULINARNE
NA CO DZIEÑ I OD ŒWIÊTA
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 ROGALIKI, który udostêpni³y nam panie z Ko³a
Gospodyñ Wiejskich w Bonis³awiu.
Sk³adniki:
25 dkg margaryny lub mas³a
5 dkg dro¿d¿y
0,5 kg m¹ki
³y¿eczka cukru
szczypta soli
2 jaja
2 ³y¿ki kwaœnej œmietany
powid³a lub d¿em
Wykonanie:
1. Dro¿d¿e, cukier i œmietanê rozmieszaæ, zostawiæ na
parê minut a¿ urosn¹.
2. Z m¹ki, margaryny, jaj oraz soli i dodanych
wyroœniêtych dro¿d¿y przygotowaæ ciasto jak na
kopytka, sch³odziæ, wa³kowaæ placuszki, ci¹æ na 4
czêœci. W³o¿yæ powid³a, zawin¹æ rogaliki.
3. Piec oko³o 40 minut w œrednio nagrzanym
piekarniku.

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. Ponadto, w kolejnym wydaniu „S³owa Gozdowa” po raz
pierwszy zaprezentujemy w ca³oœci now¹ rubrykê powiêkszon¹ o ciekawe konkursy, zdjêcia i aforyzmy.

GROMADZKIE RADY NARODOWE GROMADA LELICE
Gromada Lelice zosta³a powo³ana jesieni¹ 1954 roku,
g³ównie z obszaru dawnej gminy Lelice. W jej sk³ad wesz³y
miejscowoœci: Bia³uty, Cetlin, Lelice, Miodusy, Rogienice,
Rogieniczki, Zbójno oraz czêœæ dawnej gromady Go³ocin
stanowi¹cej miejscowoœæ Reczewo. Z koñcem 1959 roku
gromada Lelice powiêkszy³a siê o obszar wsi T³ubice.
Gromada powsta³a w ramach powiatu p³ockiego, lecz na
mocy rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia
1961 roku Gromadzka Rada Narodowa w Lelicach zosta³a
wy³¹czona z powiatu p³ockiego i w³¹czona do powiatu
sierpeckiego. 5 grudnia 1954 roku przeprowadzono
pierwsze wybory do rad narodowych. W ich wyniku w sk³ad
Gromadzkiej Rady Narodowej weszli:
Radni GRN Lelice w kadencji 1955-1958:
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Pierwsza sesja GRN mia³a miejsce 17 grudnia 1954 roku.
Wy³oniono tego dnia sk³ad Prezydium GRN: Jan Paczkowski
- Przewodnicz¹cy GRN, Wac³aw Pikulski - Zastêpca,
Kazimierz Bia³oskórski - cz³onek, Walenty Kacperski cz³onek, Jan Wiœniewski - cz³onek.
Gromada zajmowa³a siê g³ównie sprawami organizacji
prac rolnych oraz skupem p³odów rolnych i zbieraniem
podatków. W³adze zwierzchnie naciska³y na zak³adanie
spó³dzielni produkcyjnych. Jednak rolnicy byli do tej idei
nastawieni niechêtnie. W ramach spó³dzielczoœci zak³adano
jednak „zespo³y uprawowo – ³¹karskie”. W³adzom
powiatowym bardzo zale¿a³o na tworzeniu spó³dzielczoœci, a
przez zespo³y ³¹karski wierzono, ¿e idea spó³dzielczoœci
zostanie zaszczepiona w spo³eczeñstwie. Tak siê jednak nie
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sta³o. W 1956 roku nast¹pi³ rozpad nawet powsta³ych ju¿
wczeœniej spó³dzielni.
W 1956 roku przyst¹piono do rozbudowy szkó³ w
Cetlinie i Rogienicach, utworzono Urz¹d Pocztowy, punkt
felczerski, (planowano budowê Oœrodka Zdrowia),
spó³dzielniê szewców oraz za³o¿ono g³oœnik uliczny w
Lelicach. W ramach opieki zdrowotnej w gromadzie Lelice
pracowa³a po³o¿na i ambulans dentystyczny, przez 4
miesi¹ce w roku.
Nie uda³o siê zak³adanie spó³dzielni, wiêc po 1956 roku
naciskano na tworzenie kó³ek rolniczych. Z tym by³o ³atwiej,
rolnicy nie musieli, bowiem oddawaæ swojej ziemi. W marcu
1957 roku w Lelicach powsta³o Kó³ko Rolnicze, a jego
prezesem by³ Zygmunt Jankowski. Do wa¿niejszych osób w
gromadzie, oprócz cz³onków Prezydium, nale¿eli:

(zlikwidowana na mocy uchwa³y WRN Warszawa). Gromada
Lelice powiêkszy³a siê o wsie: Bombalice, Bonis³aw,
£ysakowo. Do GRN Lelice do³¹czono radnych z GRN
Bonis³aw.
Radni GRN Bonis³aw, którzy weszli w sk³ad GRN
Lelice:

Elita gromady Lelice w latach piêædziesi¹tych:
Z akt gromadzkich wiemy, ¿e w ramach utrzymania
porz¹dku publicznego w godzinach nocnych pe³niono warty
nocne. W sierpniu 1959 roku powo³ano Gminn¹ Komisjê
Sanitarno-Porz¹dkow¹ w sk³ad której weszli:
Zdarza³o siê, ze swoj¹ obecnoœci¹ gromadê zaszczyca³
pose³ na Sejm PRL- Tadeusz Girzyñski.

Sk³ad Komisji Sanitarno-Porz¹dkowej GRN Lelice
w 1959 roku:

2 lutego 1958 roku przeprowadzono kolejne wybory do
rad narodowych.
Sk³ad GRN Lelice w kadencji 1958-1961:

W 1959 roku utworzono równie¿ Komisjê Koordynacyjn¹
do Kontroli Dzia³alnoœci Kó³ek Rolniczych.
Jan Paczkowski nadal pracowa³ na stanowisku
Przewodnicz¹cego GRN, natomiast Kazimierz Bia³oskórski
pracowa³, jako sekretarz gromadzki. Plany na lata 19581961 by³y ambitne: rozbudowaæ szko³ê w Lelicach,
pobudowaæ Dom Ludowy w Lelicach na œwietlicê i kino
sta³e, wybudowaæ budynek w Rogienicach sposobem
gospodarczym na œwietlicê, wybudowaæ zbiornik
przeciwpo¿arowy w Lelicach. Planowano równie¿
przeprowadziæ klasyfikacjê gleboznawcz¹ z pomiarami
gruntów ca³ej gromady, dokoñczyæ przeprowadzenie
elektryfikacji wsi Lelice, przeprowadziæ elektryfikacjê wsi
Zbójno oraz innych wsi gromady. Planowano równie¿ prace
w ramach melioracji i naprawy dróg.
Od 1 stycznia 1959 roku obszar gromady Lelice
powiêkszy³ siê o obszar dawnej gromady Bonis³aw
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Komisja Koordynacyjna ds. kontroli Dzia³alnoœci
Kó³ek Rolniczych GRN Lisewo:

Prze³om lat piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych to czas
rozwoju czytelnictwa. W gromadzie funkcjonowa³a Biblioteka
Gromadzka, która od stycznia do koñca roku 1959 pozyska³a
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180 czytelników: w tym 141 czytelników czynnych powy¿ej
20 lat. Posiada³a 3018 ksi¹¿ek, w tym na punktach 380.
Odnotowano 3150 wypo¿yczeñ, odwiedzin czytelników w
bibliotece zanotowano1669.

Stanis³aw, Lipczyñski Stanis³aw, Jankowski Stanis³aw.
Sk³ad Prezydium GRN Lelice w kadencji 19611965:

Biblioteki GRN Lelice w 1960 roku:

W 1960 roku nast¹pi³a zmiana na stanowisku
Przewodnicz¹cego GRN. Dotychczasowego
Przewodnicz¹cego zast¹pi³ Józef Firgalski.

Przewodnicz¹cy komisji gromadzkich 1961-1965
K

P

So³tysi GRN Lelice wg stanu z maja 1960 roku:
So³tysi GRN Lelice w grudniu 1964 roku

Od 1 stycznia 1960 roku wy³¹czono wieœ T³ubice z
gromady Œmi³owo i przy³¹czono j¹ do gromady Lelice. Do
Rady do³¹czono radnych: Ludwika Nowaka i Eugeniusza
Malczewskiego. Rozwija³y siê kó³ka rolnicze. W 1960 roku
na terenie GRN Lelice by³o ju¿ 7 Kó³ek Rolniczych
zrzeszaj¹cych 150 cz³onków. Kó³ka rolnicze w swojej
dzia³alnoœci prowadzi³y m.in.: KR Cetlin prowadzi³o konkurs
chowu ciel¹t, uprawy kukurydzy, wybudowano 5 silosów na
kiszonkê. Kolejne KR: Bonis³aw, Rogienice, Lelice, oraz
Rogieniczki funkcjonowa³y dobrze, natomiast Bombalice
s³abo wed³ug ocen w³adz gromadzkich. 16 kwietnia 1961
roku przeprowadzono wybory do rad narodowych. W czasie
trwania „kampanii wyborczej” mieszkañcy gromad zg³aszali
postulaty. Mieszkañcy Lelic postulowali budowê Domu
Kultury, elektryfikacjê gospodarstw wybudowanych po
elektryfikacji wsi. Mieszkañcy Bonis³awia chcieli szko³y 7
klasowej oraz aby ulgi podatkowe rozpatrywane by³y na
szczeblu gromadzkim, a nie na szczeblu powiatu.
Mieszkañcy T³ubic wnioskowali o budowê tamy betonowej
na Sierpienicy, przydzia³ motopompy, pobudowanie gara¿u
przy remizie i remont dróg. Mieszkañcy Zbójna postulowali o
elektryfikacjê, melioracjê i klasyfikacjê ziemi.
Po g³osowaniu z kwietnia 1961 roku w sk³ad GRN Lelice
weszli: Firgalski Józef, Borowski Kazimierz, Chojnacka
Jadwiga, Pikulski Aleksander, Nowak Jan, Szczepañski
Adam, Zwoliñski Kazimierz, Siemi¹tkowski Boles³aw,
Wiêckowski Wincenty, Purzycki Zdzis³aw, Klemarczyk
Adam, Dylewski Jan, Kikolska Krystyna, Sieczkowski
Aleksander, Bieglecki Kazimierz, Umiñski Jan, Kosno
Stanis³aw, Leonarczyk Czes³aw, Leszczyñski Stanis³aw,
Chyliñski Zygmunt, Kolczyñski Mieczys³aw, £awicki
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Wed³ug danych z 1964 roku na terenie GRN Lelice w
1964 roku by³y 2 szko³y 7 – klasowe i 2 szko³y 4 – klasowe,
Szko³a Przysposobienia Rolniczego w Lelicach liczy³a 41
uczniów. By³o równie¿ przedszkole w Lelicach, ognisko
kulturalne w Bonis³awiu, w trakcie organizowania by³a
œwietlica w Rogienicach. OSP w Bonis³awiu pobudowa³a
przybudówkê do remizy, planowa³a równie¿ zakup
samochodu. OSP Lelice pobudowa³a now¹ remizê,
wybudowano basen przeciwpo¿arowy, zakupiono
samochód. OSP Cetlin wybudowa³a gara¿, zakupiono
motopompê, budowê remizy od³o¿ono na rok 1966,
planowano zakup samochodu.
W 1964 roku notowano 8 Kó³ek Rolniczych zrzeszaj¹cych
145 cz³onków. Ogólny obszar gruntów cz³onków KR wynosi³
370 ha. Problemem, z jakim boryka³y siê KR by³ brak
doœwiadczonych traktorzystów.
Zespo³y maszynowe w kó³kach rolniczych GRN
Lelice:

W czasie trwania kadencji 1961-1964 przeprowadzono
czêœciowo melioracjê, sklasyfikowano ziemiê,
przeprowadzono elektryfikacjê w zg³oszonych przed
wyborami miejscowoœciach, zatwierdzono 8 – klasow¹ szko³ê
w Bonis³awiu, naprawiano drogi.
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DZIEJE SAMORZ¥DU I ADMINISTRACJI W GMINIE GOZDOWO
W dniu 30 maja 1965 roku odby³y siê kolejne wybory do
Rad Narodowych. W sk³ad GRN weszli: Pius Czes³awa,
Szczepañski Adam, Borowski Kazimierz, Siemi¹tkowski
Boles³aw, Kêdzierski Kazimierz, Kamiñski Stanis³aw, Niklas
Henryk, Dylewski Jan, Firgalski Józef, Zwoliñski Kazimierz,
Wiêckowska Cecylia, Lipowska Janina, Kopczyñski Jan,
Czajkowski Henryk, Korpuliñska Daniela, Lubiñski
Stanis³aw, Pawlak Boles³aw, Reszczyñski Kazimierz,
Sulkowski Stanis³aw, Olecki Stanis³aw, Tomaszewska
Teresa.

Zdrowia by³ Robert Goc³awski, gabinet dentystyczny
prowadzi³a Hanna Goc³awska.
Ogólna charakterystyka GRN Lelice w 1967 roku:

Prezydium GRN Lelice w kadencji 1965-1969:

Przewodnicz¹cy komisji gromadzkich GRN Lelice
w kadencji 1965-1969:

Do g³ównych postulatów wyborczych nale¿a³y: Bonis³aw
– budowa szko³y, Reczewo i Bia³uty – elektryfikacja, oraz na
terenie ca³ej GRN remonty dróg, melioracja, œwiat³o uliczne.
W planach ujêto równie¿: budowê gara¿y dla KR, utworzenie
filii POM w Lelicach, budowa sieci wodoci¹gowej w Lelicach,
zbiornik przeciwpo¿arowy w Bonis³awiu. W 1967 roku
Czes³aw Mirecki zg³osi³ wniosek i zaapelowa³ do Rady, aby
utworzyæ w Lelicach orkiestrê dêt¹ i na ten cel przekaza³
1000 z³.
Na terenie GRN Lelice funkcjonowa³ zak³ad us³ug
fryzjerskich, prowadzi³a go Ludwika Chmielewska. By³
równie¿ zak³ad ciêcia szk³a prowadzony przez Jana Nowaka.
Organizowano Zespo³y M³odego Rolnika: Reczewo – 9
uczestników, Rogieniczki 14 i w Cetlinie – 16. Istnia³y 2 ko³a
Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej w Lelicach i Bonis³awiu
zrzeszaj¹c 50 cz³onków.
W 1966 roku powsta³y ko³a ZMW w: Rogienicach,
Cetlinie, Rycharcicach oraz szkolne ko³o przy Szkole
Przysposobienia Rolniczego w Lelicach z liczb¹ 123
cz³onków. Powsta³y 2 Ko³a Gospodyñ Wiejskich w
Bonis³awiu i Bombalicach z liczb¹ 35 cz³onkiñ, od roku 1966
istnia³y KGW w Cetlinie, Lelicach i Rogieniczkach. W kole
Ludowy Zwi¹zek Sportowy w Lelicach by³y sekcje: siatkówki,
tenisa sto³owego, podnoszenia ciê¿arów, lekkoatletyczna,
szachowa i pi³ki rêcznej. W zawodach sportowych w
powiecie i okrêgu sportowcy zdobyli: 5 dyplomów
zespo³owych, 12 indywidualnych oraz puchar. W 1966 roku
na terenie GRN Lelice zaprenumerowanych by³o 208
egzemplarzy czasopism: 28 partyjnych, 58 rolniczo –
fachowych, 122 innych. W roku 1967 liczba
prenumerowanej prasy wzros³a. Kierownikiem Oœrodka
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Ostatnie wybory do gromadzkich rad narodowych
przeprowadzono 1 czerwca 1969 roku. W sk³ad GRN Lelice
weszli: Pius Czes³awa, Borowski Kazimierz, Kamiñski
Stanis³aw, Borowska Daniela, Dylewski Jan, Kozio³ Andrzej
Tadeusz, Szczepañski Adam, Micha³ek Julian, Kêdzierski
Kazimierz, Wiœniewski Zygmunt, Lubiñski Stanis³aw,
Zimnawoda Stanis³aw, Zwoliñski Kazimierz, Kopczyñski Jan,
Chojnacki Ryszard, Jankowski Franciszek, Nagrodzki
Cezary, Liposka Janina, Pytelewska Teresa, Mañkowska
Bronis³awa, Kacperski Czes³aw, Fr¹czak Bronis³aw, Olecki
Stanis³aw, Myssera Wies³awa Romualda, Su³kowski
Stanis³aw, Sobociñski Stanis³aw, Czajkowski Henryk.
13 czerwca 1969 roku odby³a siê pierwsza sesja GRN
Lelice, na której dokonano wyboru Prezydium GRN Lelice.
Sk³ad Prezydium GRN Lelice w kadencji 19691972:

Przewodnicz¹cy komisji gromadzkich GRN Lelice
1969-1972:

Postulaty wyborcze GRN Lelice na okres kadencji
1969-1972:
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W³adze gromadzkie planowa³y na najbli¿sze lata:
zwiêkszenie plonu i inwentarza ¿ywego, zakup przez
Miêdzykó³kow¹ Bazê Maszynow¹ kolumny parnikowej,
poprawê zootechniczn¹ zwierz¹t, budowê zak³adu
gastronomicznego w GS Lelice i 2 pawilonów handlowych,
budowê magazynu zbo¿owego i urz¹dzenie klubo – kawiarni
w Lelicach.
Wiêkszoœæ kó³ek rolniczych z terenu gromady nie
prowadzi³o ¿adnej dzia³alnoœci gospodarczej. Wyj¹tkiem by³
KR z Lelic i Bonis³awia. Œrodki z Funduszu Rozwoju
Rolnictwa przekazywane pozosta³ym 6 kó³kom
przekazywano w³aœnie tym „wiod¹cym kó³kom”. Sta³ym
problemem kó³ek by³ brak wykwalifikowanych
traktorzystów. Na przyk³ad KR w Lelicach posiada³o 18
zestawów traktorowo – maszynowych, ale zatrudnia³o
zaledwie 8 traktorzystów.
Dane o kó³kach rolniczych GRN Lelice w 1969
roku:
W ostatnich latach dzia³alnoœci gromadzkiej rady w
Lelicach du¿¹ wagê przyk³adano do czynów spo³ecznych.
Mieszkañcy GRN brali czynny udzia³ przy budowie dróg,
œwietlic, szko³y w Cetlinie. Gromada mog³a siê wykazaæ
dobrymi wynikami czytelnictwa. Biblioteka Gromadzka
obejmowa³a 8 punktów bibliotecznych, ksiêgozbiór liczy³
2989 ksi¹¿ek, z których korzysta³o 708 czytelników. W

1969 roku na 1 osobê 10,8 przeczytanych ksi¹¿ek. Cele
gospodarcze nie zawsze zosta³y wykonane. Na przyk³ad w
1968 roku nie wykonano planowych oprysków ze wzglêdu
na brak odpowiedniego przeszkolenia osób wykonuj¹cych
opryski oraz brak sprzêtu do wykonywania oprysków.
Gromada nie mog³a siê pochwaliæ budow¹ propagowanych
ówczeœnie silosów. Powodem nie wykonania planu by³ brak
materia³ów budowlanych. Wskazywano na potrzebê
produkcji materia³ów budowlanych przez GS, ale ten
odmówi³ ze wzglêdu na nieop³acalnoœæ produkcji.
Fragment opracowania Leszka Zugaja:

„Dzieje samorz¹du i administracji w gminie Gozdowo w
latach 1945–1990”

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTE OBCHODY ŒWIÊTA NIEPODLEG£OŒÆI
Wójt i Rada Gminy Gozdowo maj¹ zaszczyt zaprosiæ
Wszystkich Mieszkañców na tegoroczne obchody
97 rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci.
Uroczystoœci odbêd¹ siê dnia 11 listopada (œroda)
o godz. 10.00 w koœciele pw. œw. Stanis³awa Biskupa
Mêczennika w Bonis³awiu.

Przebieg uroczystoœci:
-patriotyczny program artystyczny;
-Msza œw. w intencji Ojczyzny koncelebrowana przez ksiê¿y z parafii Bonis³aw, Gozdowo i Kurowo,
której przewodniczy³ bêdzie i s³owo bo¿e wyg³osi ks. kan. Stanis³aw Opolski;
-przemarsz uczestników na cmentarz, z³o¿enie kwiatów i zapalenie zniczy przy Grobie Nieznanego
¯o³nierza w Bonis³awiu.

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

II. GOSPODARKA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Informujemy, i¿ od dnia 1 lipca 2015 roku,
zgodnie z Uchwa³¹ Rady Gminy Gozdowo Nr
VII/51/15 z dnia 14 maja 2015 roku nast¹pi³a
zmiana wysokoœci stawki op³aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
1. Od 1 lipca 2015r. stawka op³aty miesiêcznej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, je¿eli
odpady te s¹ zbierane i odbierane w sposób selektywny,
wynosi dla gospodarstwa:
1.
2.
3.
4.
5.

1 osobowego – 8,00 z³
2 osobowego – 16,00 z³
3 osobowego – 24,00 z³
4 osobowego – 32,00 z³
5 osobowego i wiêkszego – 40,00 z³

2. Wy¿sza stawka op³aty miesiêcznej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi obowi¹zuje,
je¿eli odpady komunalne nie s¹ w sposób selektywny
zbierane i odbierane, wynosi ona dla gospodarstwa:
1.
2.
3.
4.
5.

1 osobowego – 14,00 z³
2 osobowego – 28,00 z³
3 osobowego – 42,00 z³
4 osobowego – 56,00 z³
5 osobowego i wiêkszego – 70,00 z³

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Gozdowo w roku
2015 prowadzi firma „EMPEGEK” Sierpc.
Instalacje, do których s¹ przekazywane odpady
komunalne z terenu gminy:
1. Zak³ad Utylizacji Odpadów Komunalnych w
Kobiernikach k/P³ocka Sp. z o. o. Kobierniki 42,
09-413 Sikórz.
2. Regionalny Zak³ad Gospodarki Odpadami w
Rachocinie, 09-200 Sierpc.
Osi¹gniête poziomy w 2013 roku:
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do
sk³adowania wyniós³ – 34,7 %
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
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u¿ycia nastêpuj¹cych frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szk³a wyniós³ –15,7 %
Osi¹gniête poziomy w 2014 roku:
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do
sk³adowania wyniós³ – 32,3 %
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
u¿ycia nastêpuj¹cych frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szk³a wyniós³ – 20,6 %
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
u¿ycia i odzysku innymi metodami innych ni¿
niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych – 60,7%
Podmioty odbieraj¹ce zu¿yty sprzêt elektryczny i
elektroniczny:
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Odpadami MB
Recycling Sp. z o. o. z siedzib¹ w Kielcach, ul.
Bartosza G³owackiego 4a/15, 26-368 Kielce.
Podmioty œwiadcz¹ce us³ugi w zakresie odbioru
pad³ych zwierz¹t:
Przedsiêbiorstwo Przemys³owo-Handlowe
„HETMAN” Sp. z o. o., Florianów 24, 99-311
Bedlno.
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.
Odpady komunalne bêd¹ przyjmowane do PSZOK
wy³¹cznie od mieszkañców Gminy Gozdowo w
godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedzia³ku do pi¹tku
z wyj¹tkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Odpady komunalne nale¿y dostarczaæ do PSZOK we
w³asnym zakresie i w³asnym transportem oraz
pozostawiæ w miejscu wskazanym przez pracownika
przyjmuj¹cego odpady.
Odpady przekazywane do PSZOK powinny byæ
posegregowane.
Pracownik mo¿e odmówiæ przyjêcia odpadów w
przypadku stwierdzenia, i¿ odpady s¹ zanieczyszczone
lub nieposegregowane.
W przypadku odpadów niebezpiecznych
(tj. przeterminowanych leków i chemikaliów) zaleca siê,
aby by³y przekazywane w opakowaniach
umo¿liwiaj¹cych identyfikacjê odpadu.
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.
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POJEMNIKI / WORKI

OP£ATY

Ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany
jest zaopatrzyæ siê we w³asnym zakresie w
pojemniki na odpady komunalne zmieszane.
Worki do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych dostarczane s¹ nieodp³atnie przez firmê
„EMPEGEK” Sierpc po ka¿dorazowym odbiorze
zape³nionych worków, w iloœci odpowiadaj¹cej
odebranym.
W przypadku zapotrzebowania na wiêksz¹ iloœæ
worków, prosimy zg³aszaæ siê do Gminnego Zak³adu
Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.

Op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz za dzier¿awê pojemników metalowych nale¿y
uiszczaæ do 20 dnia ka¿dego miesi¹ca za miesi¹c
poprzedni na rachunek bankowy Urzêdu Gminy
Gozdowo nr 18 9015 0001 2001 3900 0299 0038
lub gotówk¹ u inkasentów, którymi s¹: Robert
Lubiñski, Arkadiusz Jankowski.

POPIÓ£ / ODPADY ZIELONE
ZABRANIA SIÊ! Gromadzenia popio³u i
odpadów zielonych w pojemnikach
przeznaczonych do odpadów zmieszanych lub
pozosta³ych, które nie nale¿¹ do odpadów
selektywnie zebranych oraz w workach do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
W przypadku stwierdzenia obecnoœci popio³ów w
pojemniku przeznaczonym na odpady zmieszane bêd¹
nak³adane kary finansowe.
Popió³ z palenisk domowych nale¿y gromadziæ na
nieruchomoœci w sposób selektywny w workach
zakupionych przez w³aœcicieli nieruchomoœci we
w³asnym zakresie, ró¿nego rodzaju pojemnikach np.
wiadrach lub w pojemnikach metalowych o
pojemnoœci 80l, dostêpnych w Gminnym
Zak³adzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.
Urz¹d Gminy w Gozdowie oferuje dwie
mo¿liwoœci wyposa¿enia posesji w w/w
pojemniki:
1- sprzeda¿ nowych metalowych pojemników o
pojemnoœci 80l,
2- najem pojemnika o pojemnoœci 80l wed³ug
nastêpuj¹cej odp³atnoœci:

W przypadku chêci zawarcia umowy dzier¿awy,
prosimy o zabranie ze sob¹ dowodu osobistego.
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ bezp³atnego przekazywania
popio³u do Gminnego Zak³adu Gospodarki
Komunalnej w Gozdowie po dostarczeniu w³asnym
transportem.
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ZG£OSZENIA O NIEODEBRANYCH
ODPADACH KOMUNALNYCH
W przypadku nieodebrania odpadów komunalnych
przez firmê „EMPEGEK” Sierpc zgodnie z ustalonym
harmonogramem, nale¿y taki fakt niezw³ocznie zg³osiæ
do Urzêdu Gminy Gozdowo.
Reklamacjê mo¿na z³o¿yæ osobiœcie w Urzêdzie
Gminy Gozdowo, pokój nr 10 b¹dŸ telefonicznie pod
n r. t e l . 2 4 / 3 6 4 - 4 8 - 2 5 w g o d z . p r a c y
Urzêdu 7.15-15.15.
Jeœli firma nie odbierze odpadów w terminie, wed³ug
podanego harmonogramu, to nastêpnego dnia
nale¿y zg³osiæ reklamacjê, podaj¹c adres, nr telefonu
kontaktowego oraz rodzaj nieodebranych odpadów
(zmieszane lub segregowane). Reklamacje Gmina
wysy³a do Firmy, która ma 24 godziny od otrzymania
korespondencji, na jej realizacjê.
Wszelkie informacje dotycz¹ce
Gospodarowania odpadami komunalnymi
mo¿na uzyskaæ w siedzibie Urzêdu Gminy
Gozdowo, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo,
pokój nr 10 lub pod nr tel. 24/ 364-48-25.
DEKLARACJE
W³aœciciele nieruchomoœci zamieszka³ych s¹
zobowi¹zani do sk³adania deklaracji o wysokoœci op³aty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie
14 dni od zamieszkania na danej nieruchomoœci.
W przypadku zmiany danych, bêd¹cych podstaw¹
ustalenia wysokoœci nale¿nej op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w³aœciciel nieruchomoœci
obowi¹zany jest z³o¿yæ korektê wczeœniej z³o¿onej
deklaracji w terminie 14 dni od dnia, w którym nast¹pi³a
zmiana.
Deklaracjê mo¿na z³o¿yæ:
a) osobiœcie w formie papierowej w Urzêdzie Gminy w
Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, lub
b) za poœrednictwem poczty na adres: Urz¹d Gminy w
Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, lub
c) z a p o œ r e d n i c t w e m œ r o d k ó w k o m u n i k a c j i
elektronicznej, za pomoc¹ elektronicznej skrzynki
podawczej.
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ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE ORAZ ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY
Odbiór 1 raz w miesi¹cu zgodnie z poni¿szym harmonogramem

Zmieszane

Trzeci
Pi¹tek

Czwarty
Poniedzia³ek

Czwarty
Wtorek

Czwarta
Œroda

Wêgrzynowo
Wilkowo
Ostrowy
Kuniewo
Kurowo
Lisice Folwark
Kozice
Smorzewo
Kurówko
Antoniewo

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

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

Zbójno
Rogienice
Rogieniczki
Lelice

Czwarty
Pi¹tek
w grudniu
Œroda 30.12.

Cetlin
Miodusy
Reczewo
Bombalice
£ysakowo
Bonis³aw

Czwarta
Sobota
w grudniu
Sobota 19.12

Gozdowo

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

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

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

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

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

Czwarta Œroda
Gozdowo

Odbiór 2 razy w miesi¹cu: drugi i ostatni czwartek miesi¹ca

POZOSTA£E ODPADY KOMUNALNE
Zu¿yty sprzêt elektryczny, elektroniczny
i odpady oœwietleniowe
Wielkogabaryty
Odpady nale¿y dostarczyæ osobiœcie do PSZOK.
Budowlane i rozbiórkowe
(za wyj¹tkiem odpadów zawieraj¹cych azbest)
Zu¿yte opony
Metal
Zu¿yte baterie i akumulatory inne
ni¿ przemys³owe i samochodowe

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

Przeterminowane leki i chemikalia

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

3.

4.
5.

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:
4
wêgiel, koks,
4
drewno, trociny, wióry, pod warunkiem, ¿e nie s¹
zanieczyszczone impregnatami i pow³okami
ochronnymi,
4
odpady z kory i korka,
4
papier i tekturê, karton.

6.

7.

8.

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.

9.

10.

11.

III. USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
12.
Od 28 sierpnia 2015r. wesz³y w ¿ycie nowe
przepisy ustawy o ochronie przyrody, zmieniaj¹ce
dotychczas obowi¹zuj¹ce uregulowania prawne
zwi¹zane z usuwaniem drzew i krzewów.
Kiedy nie trzeba ubiegaæ siê o wydanie
zezwolenia na usuniêcie drzew i krzewów?
Nie ma obowi¹zku ubiegania siê o wydanie zezwolenia
w nastêpuj¹cych przypadkach:
1. krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
2. krzewów na terenach pokrytych roœlinnoœci¹
pe³ni¹c¹ funkcje ozdobne, urz¹dzon¹ pod
wzglêdem rozmieszczenia i doboru gatunków
posadzonych roœlin, z wy³¹czeniem krzewów w
pasie drogowym drogi publicznej, na terenie
nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków oraz
na terenach zieleni;
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13.

14.

drzew, których obwód pnia na wysokoœci 5 cm nie
przekracza:
a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb,
kasztanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii
akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 25 cm – w przypadku pozosta³ych gatunków
drzew;
drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w
rozumieniu ustawy o lasach;
drzew lub krzewów owocowych, z wy³¹czeniem
rosn¹cych na terenie nieruchomoœci wpisanej do
rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
drzew lub krzewów usuwanych w zwi¹zku z
funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub
zoologicznych;
drzew lub krzewów usuwanych na podstawie
decyzji w³aœciwego organu z obszarów po³o¿onych
miêdzy lini¹ brzegu a wa³em przeciwpowodziowym
lub naturalnym wysokim brzegiem, w który
wbudowano trasê wa³u przeciwpowodziowego, z
wa³u przeciwpowodziowego i terenu w odleg³oœci
mniejszej ni¿ 3 m od stopy wa³u;
drzew lub krzewów, które utrudniaj¹ widocznoœæ
sygnalizatorów i poci¹gów, a tak¿e utrudniaj¹
eksploatacjê urz¹dzeñ kolejowych albo powoduj¹
tworzenie na torowiskach zasp œnie¿nych,
usuwanych na podstawie decyzji w³aœciwego
organu;
drzew lub krzewów stanowi¹cych przeszkody
lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji
w³aœciwego organu;
drzew lub krzewów usuwanych na podstawie
decyzji w³aœciwego organu ze wzglêdu na potrzeby
zwi¹zane z utrzymaniem urz¹dzeñ melioracji
wodnych szczegó³owych;
drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku
narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjêtego
ochron¹ krajobrazow¹;
drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadañ
wynikaj¹cych z planu ochrony lub zadañ
ochronnych parku narodowego lub rezerwatu
przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego,
albo planu zadañ ochronnych lub planu ochrony
dla obszaru Natura 2000;
prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki
ochrony przeciwpo¿arowej lub inne w³aœciwe
s³u¿by ustawowo powo³ane do niesienia pomocy
osobom w stanie nag³ego zagro¿enia ¿ycia lub
zdrowia;
drzew lub krzewów stanowi¹cych z³omy lub
wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpo¿arowej, jednostki
Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
w³aœcicieli urz¹dzeñ, o których mowa w art. 49
§ 1 Kodeksu cywilnego, zarz¹dców dróg,
zarz¹dców infrastruktury kolejowej, gminne lub
powiatowe jednostki oczyszczania lub inne
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podmioty dzia³aj¹ce w tym zakresie na zlecenie
gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu
oglêdzin przez organ w³aœciwy do wydania
zezwolenia na usuniêcie drzewa lub krzewu,
potwierdzaj¹cych, ¿e drzewa lub krzewy
stanowi¹ z³om lub wywrot;
15. drzew lub krzewów nale¿¹cych do gatunków
obcych, okreœlonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 120 ust. 2f ustawy o ochronie
przyrody.
WA¯NE!!!
W przypadkach, o których mowa w pkt. 13) i pkt. 14)
lit. a), podmioty okreœlone w tych przepisach, w
terminie 30 dni od dnia usuniêcia drzewa lub krzewu,
przekazuj¹ do organu w³aœciwego do wydania
zezwolenia na usuniêcie drzewa lub krzewu, informacje
o terminie, miejscu i przyczynie ich usuniêcia oraz
liczbie drzew lub powierzchni usuniêtych krzewów, a
tak¿e dokumentacjê fotograficzn¹ przedstawiaj¹c¹
usuniête drzewo lub krzew.
Z oglêdzin, o których mowa w pkt. 14) lit. b),
sporz¹dza siê protokó³. W protokole podaje siê w
szczególnoœci informacje o terminie, miejscu i
przyczynie usuniêcia drzewa lub krzewu oraz liczbie
drzew lub powierzchni usuniêtych krzewów oraz
do³¹cza siê dokumentacjê fotograficzn¹
przedstawiaj¹c¹ usuniête drzewo lub krzew.
Jeœli ¿aden z przypadków wymienionych w
punktach 1 - 15 Pañstwa nie dotyczy wówczas
nale¿y z³o¿yæ wniosek o wydanie zezwolenia.
Formularz wniosku mo¿na pobraæ ze strony
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu
Gminy w Gozdowie, zak³adka Poradnik
Interesanta/Referat Rolnictwa, Budownictwa i
Gospodarki Komunalnej a tak¿e osobiœcie w Urzêdzie
Gminy, pokój nr 13.
Za wydanie decyzji nie jest pobierana op³ata
skarbowa.
Pozwolenie na wycinkê jest zazwyczaj wydawane w
ci¹gu miesi¹ca, jednak w uzasadnionych przypadkach
termin mo¿e zostaæ wyd³u¿ony do 60 dni.
Sk³adaj¹c wniosek, nale¿y pamiêtaæ, ¿e od koñca
lutego do 16 paŸdziernika trwa okres ochronny miejsc
lêgowych ptaków i w tym okresie nie mo¿na wycinaæ
drzew i krzewów, na których wystêpuj¹ miejsca lêgowe.
Kto ma prawo z³o¿yæ wniosek?
Wniosek mog¹ z³o¿yæ nastêpuj¹ce podmioty:
1. posiadacz nieruchomoœci – za zgod¹ w³aœciciela tej
nieruchomoœci (zgoda nie jest wymagana w
przypadku wniosku z³o¿onego przez spó³dzielniê
mieszkaniow¹; wspólnotê mieszkaniow¹, w której
w³aœciciele lokali powierzyli zarz¹d nieruchomoœci¹
wspóln¹ zarz¹dowi; zarz¹dcê nieruchomoœci
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bêd¹cej w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa; u¿ytkownika
wieczystego; posiadacza nieruchomoœci o
nieuregulowanym stanie prawnym);
2. w³aœciciel urz¹dzeñ, o których mowa w art. 49 § 1
Kodeksu cywilnego – je¿eli drzewo lub krzew
zagra¿aj¹ funkcjonowaniu tych urz¹dzeñ.
Wniosek powinien zawieraæ nastêpuj¹ce
informacje:
1. imiê, nazwisko i adres albo nazwê i siedzibê
posiadacza i w³aœciciela nieruchomoœci albo
w³aœciciela urz¹dzeñ, o których mowa w art. 49 § 1
Kodeksu cywilnego;
2. oœwiadczenie o posiadanym tytule prawnym
w³adania nieruchomoœci¹ albo oœwiadczenie o
posiadanym prawie w³asnoœci urz¹dzeñ, o których
mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, sk³adane
pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej za sk³adanie
fa³szywych zeznañ;
3. zgodê w³aœciciela nieruchomoœci, je¿eli jest
wymagana, lub oœwiadczenie spó³dzielni
mieszkaniowej, ¿e poinformowa³a w sposób
zwyczajowo przyjêty, cz³onków spó³dzielni,
w³aœcicieli budynków lub lokali niebêd¹cych
cz³onkami spó³dzielni oraz osoby niebêd¹ce
cz³onkami spó³dzielni, którym przys³uguj¹
spó³dzielcze w³asnoœciowe prawa do lokali, a w
przypadku zarz¹du wspólnoty mieszkaniowej –
cz³onków wspólnoty, o zamiarze z³o¿enia wniosku o
wydanie zezwolenia na usuniêcie drzewa lub krzewu,
wyznaczaj¹c co najmniej 30-dniowy termin na
zg³aszanie uwag, sk³adane spod rygorem
odpowiedzialnoœci karnej za sk³adanie fa³szywych
zeznañ;
4. nazwê gatunku drzewa lub krzewu;
5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokoœci 130 cm,
a w przypadku gdy na tej wysokoœci drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód ka¿dego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpoœrednio poni¿ej
korony drzewa;
6. wielkoœæ powierzchni, z której zostanie usuniêty
krzew jako rzut poziomy;
7. miejsce, przyczynê, termin zamierzonego usuniêcia
drzewa lub krzewu oraz wskazanie, czy usuniêcie
wynika z celu zwi¹zanego z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej;
8. rysunek, mapê albo wykonany przez projektanta
posiadaj¹cego odpowiednie uprawnienia budowlane
projekt zagospodarowania dzia³ki lub terenu w
przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on
wymagany zgodnie z ustaw¹ z dnia 7 lipca 1994r. –
Prawo budowlane – okreœlaj¹ce usytuowanie drzewa
lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomoœci i
obiektów budowlanych istniej¹cych lub
projektowanych na tej nieruchomoœci;
9. projekt planu:
a) nasadzeñ zastêpczych, rozumianych jako
posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie
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mniejszej ni¿ liczba usuwanych drzew lub o
powierzchni nie mniejszej ni¿ powierzchnia
usuwanych krzewów, stanowi¹cych ompensacjê
przyrodnicz¹ za usuwane drzewa i
krzewy
w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
œrodowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
– je¿eli s¹ planowane, wykonany w formie
rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania
dzia³ki lub terenu, oraz informacjê o liczbie,
gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz
miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
10. decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków
realizacji przedsiêwziêcia w zakresie oddzia³ywania
na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji
przedsiêwziêcia, dla którego wymagane jest ich
uzyskanie zgodnie z ustaw¹ z dnia 3 paŸdziernika
2008r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i
jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie
œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na
œrodowisko, oraz postanowienie uzgadniaj¹ce
wydawane przez w³aœciwego regionalnego
dyrektora ochrony œrodowiska w ramach
ponownej oceny oddzia³ywania na œrodowisko,
je¿eli jest wymagana lub zosta³a przeprowadzona
na wniosek realizuj¹cego przedsiêwziêcie;
11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych
na czynnoœci podlegaj¹ce zakazom okreœlonym w
art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt
1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody,
je¿eli zosta³o wydane.
Nie nalicza siê op³at za usuniêcie:
1. drzew lub krzewów, na których usuniêcie nie jest
wymagane zezwolenie;
2. drzew lub krzewów, na których usuniêcie osoba
fizyczna uzyska³a zezwolenie na cele niezwi¹zane z
prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej;
3. drzew lub krzewów, je¿eli usuniêcie jest zwi¹zane z
odnow¹ i pielêgnacj¹ drzew rosn¹cych na terenie
nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków;
4. drzew lub krzewów, które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu
ludzi lub mienia w istniej¹cych obiektach
budowlanych lub funkcjonowaniu urz¹dzeñ, o
których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
5. drzew lub krzewów, które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu
ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpieczeñstwu ¿eglugi;
6. drzew lub krzewów w zwi¹zku z przebudow¹ dróg
publicznych lub linii kolejowych;
7. drzew, których obwód pnia mierzony na wysokoœci
130 cm nie przekracza:
a) 75 cm – w przypadku topoli, wierzb,
kasztanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii
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akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b)

50 cm – w przypadku pozosta³ych gatunków
drzew
– w celu przywrócenia gruntów
nieu¿ytkowanych do u¿ytkowania rolniczego
lub do innego u¿ytkowania zgodnego z
przeznaczeniem terenu, okreœlonym w
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu;
8. krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu
przywrócenia gruntów nieu¿ytkowanych do
u¿ytkowania rolniczego lub do innego u¿ytkowania
zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreœlonym w
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu;
9. drzew lub krzewów w zwi¹zku z zabiegami
pielêgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach
zieleni;
10. drzew lub krzewów, które obumar³y lub nie rokuj¹
szansy na prze¿ycie, z przyczyn niezale¿nych od
posiadacza nieruchomoœci;
11. topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokoœci
130 cm wynosz¹cym powy¿ej 100 cm,
nienale¿¹cych do gatunków rodzimych, je¿eli
zostan¹ zast¹pione w najbli¿szym sezonie
wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
12. drzew lub krzewów, je¿eli usuniêcie wynika z
potrzeb ochrony roœlin, zwierz¹t i grzybów objêtych
ochron¹ gatunkow¹ lub ochrony siedlisk
przyrodniczych;
13. drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
14. drzew lub krzewów, je¿eli usuniêcie jest zwi¹zane z
regulacj¹ i utrzymaniem koryt cieków naturalnych,
wykonywaniem i utrzymaniem urz¹dzeñ wodnych
s³u¿¹cych kszta³towaniu zasobów wodnych oraz
ochronie przeciwpowodziowej w zakresie
niezbêdnym do wykonania i utrzymania tych
urz¹dzeñ;
15. drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów
lub placów æwiczeñ, s³u¿¹cych obronnoœci pañstwa.
Administracyjne kary pieniê¿ne:
Wójt bêdzie móg³ naliczyæ administracyjn¹ karê
pieniê¿n¹ za:
1. usuniêcie drzewa lub krzewu bez wymaganego
zezwolenia;
2. usuniêcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza
nieruchomoœci;
3. zniszczenie drzewa lub krzewu;
4. uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem
prac w obrêbie korony drzewa.
Kara nak³adana bêdzie na posiadacza nieruchomoœci
albo w³aœciciela urz¹dzeñ, o których mowa w art. 49 § 1
Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, je¿eli dzia³a³
bez zgody posiadacza nieruchomoœci i bêdzie stanowi³a
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dwukrotnoœæ op³aty za usuniêcie drzewa lub krzewu.
Usuniêcie ga³êzi w wymiarze przekraczaj¹cym
30% korony, która rozwinê³a siê w ca³ym
okresie rozwoju drzewa stanowi uszkodzenie
drzewa, a w wymiarze przekraczaj¹cym 50%
korony, stanowi zniszczenie drzewa. Nie
obejmuje to usuniêcia ga³êzi; obumar³ych lub
nad³amanych; celem utrzymania uformowanego
kszta³tu korony drzewa; podczas wykonywania
specjalistycznych zabiegów w celu przywrócenia statyki
drzewa.
Usuniêcie drzew i krzewów z terenu
nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków.
W przypadku, gdy nieruchomoœæ, na której roœnie
drzewo lub krzew, jest wpisana do rejestru zabytków, o
zezwolenie wyst¹piæ trzeba do Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
Usuniêcie drzew rosn¹cych w pasie drogi
powiatowej.
W przypadku wyst¹pienia koniecznoœci usuniêcia
stwarzaj¹cych zagro¿enie drzew, które rosn¹ w pasie
drogi powiatowej, nale¿y siê zg³osiæ do Zarz¹du Dróg
Powiatowych w Sierpcu, ul. Koœciuszki 1A, 09-200
Sierpc.
Wiêcej informacji, dotycz¹cych zezwoleñ na
usuniêcie drzew i krzewów, mo¿na uzyskaæ pod
nr tel. 24 364 48 35.

IV. OBOWI¥ZKI POSIADACZY PSÓW
W ostatnim okresie na terenie naszej Gminy nasili³o siê
zjawisko wa³êsaj¹cych siê psów. W wiêkszoœci przypadków
psy te maj¹ swoich w³aœcicieli, a pojawiaj¹ce siê tzw.
„bezdomne” psy to g³ównie zwierzêta nieodpowiednio
dopilnowane przez w³aœcicieli.
W zwi¹zku z powy¿szym, przypominamy w³aœcicielom
zwierz¹t o ich podstawowych obowi¹zkach, a w
szczególnoœci:
·
o sta³ym skutecznym dozorze nad psami i innymi

zwierzêtami domowymi, w tym prowadzeniu psów poza
swoimi posesjami na smyczy, bez wzglêdu na to, czy pies
jest ma³y czy du¿y,
·
o zakazie wprowadzania psów i innych zwierz¹t do
obiektów u¿ytecznoœci publicznej, za wyj¹tkiem miejsc do
tego przeznaczonych (lecznice, itp.),
·
o odpowiednim zabezpieczeniu swojej nieruchomoœci
przed samowolnym opuszczeniem przez psy i
bezwzglêdne utrzymywanie zwierz¹t na terenie swojej
posesji,
·
o zakazie wprowadzania psów na teren placów zabaw.
Przypominamy równie¿ o sposobach postêpowania w
przypadkach wa³êsaj¹cych siê psów:
?
w przypadku, gdy w³aœciciel wa³êsaj¹cego siê psa jest
znany, nale¿y fakt ten zg³osiæ Policji, która ma prawo
na³o¿yæ mandat na nieodpowiedzialnego w³aœciciela
zwierzêcia, a w przypadku notorycznego braku nadzoru
nad psem mo¿e kierowaæ do s¹du wnioski o ukaranie
w³aœciciela psa,
?
w razie potwierdzonej bezdomnoœci zwierzêcia oraz w
przypadkach zagro¿enia zdrowia mieszkañców, np. gdy
pies jest agresywny i atakuje mieszkañców, Gmina
podejmie interwencjê wy³apania zwierzêcia,
?
przypadki psów agresywnych, atakuj¹cych przechodniów
(jeœli wyst¹pi niebezpieczeñstwo pogryzienia) nale¿y
bezzw³ocznie zg³aszaæ Policji.
Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e zarówno wy³apywanie
wa³êsaj¹cych siê psów, opieka weterynaryjna a tak¿e
zapewnienie im miejsca w schronisku to bardzo kosztowne
zadanie. A wszystko to wynika, w wiêkszoœci przypadków, z
ludzkiej nieodpowiedzialnoœci za w³asne zwierzêta, które bez
nadzoru wa³êsaj¹ siê po Gminie, czêsto nara¿aj¹c na
niebezpieczeñstwo innych mieszkañców a szczególnie dzieci.
Dlatego apelujemy do Pañstwa o zg³aszanie przypadków
nieodpowiedzialnych w³aœcicieli, w celu podjêcia
odpowiednich kroków wobec nich, a tak¿e unikniêcia
zbêdnych kosztów.
Przypadki wa³êsaj¹cych siê psów nale¿y zg³aszaæ
telefonicznie lub osobiœcie na Posterunek Policji w
Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo,

„Zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy Jana
Paw³a II w Gozdowie dofinansowano przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 9 000,00 z³”.

„Podniesienie wiedzy na temat fauny i flory poprzez stworzenie œcie¿ki edukacyjno – przyrodniczej na
terenie zielonym przy ul. Jana Paw³a II w Gozdowie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 9 740,00 z³”.
„Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Gozdowie dofinansowano przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie
75 072,00 z³ i po¿yczki w kwocie 225 221,00 z³”.
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INFORMATOR

OŒRODEK ZDROWIA W GOZDOWIE
Dni i godziny pracy
Poniedzia³ek - Pi¹tek
8:00 - 18:00
Rejestracja w Oœrodku
od godz. 7:30
Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00 tel. (24) 276 21 96
Podstawowa Opieka Zdrowotna
lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista
medycyny ogólnej i rodzinnej
Poniedzia³ek
8:00 – 13:00
13:00 – 15:00 wizyty domowe
Wtorek
8:00 – 11:00
Œroda
8:00 – 11:00
11:00 – 13:00 szczepienia
Czwartek
10:25 – 12:00 szko³y
12.00 – 18:00
Pi¹tek
8:00 – 11:00
Wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów.
lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnêtrznych,
specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej
Poniedzia³ek
11:00 – 18:00
Wtorek
10:25 – 18:00
Œroda
8:00 – 10:25
USG
10:25 - 18.00
Czwartek
8:00 – 11:00
Pi¹tek
10:25 – 18:00
Badania USG i wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów.
Gabinet stomatologiczny
lek. stomatolog Aldona Kozanecka
Poniedzia³ek
8:30 – 13:30
Wtorek
12:30 – 17:30
Œroda
8:30 – 13:30
Czwartek
8:30 - 13.30

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

8:00 – 18:00
8:00 – 12:00

GMINNY ZAK£AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

1

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

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

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

POSTERUNEK POLICJI W GOZDOWIE

8:00 – 15:00
10.25 - 18.00

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
13:00 – 15:00 wizyty domowe
lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnêtrznych,
specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej
Poniedzia³ek
8:00 – 11:00
Czwartek
11:00 – 13:00
13:00 – 15:00 wizyty domowe
lek. med. Ewa Karczmarczyk - pediatra, specjalista medycyny
rodzinnej
Œroda
15.00 - 18.00

Dy¿ury w dni powszednie
8:30 – 10:30
Kierownik
- asp. szt. Jaros³aw Cichocki tel. (24) 275 92 74
Asystenci
- asp. szt. Janusz Barañski tel. (24) 275 92 75
- asp. szt. Marek Leœniewski tel. (24) 275 92 75
Dzielnicowi - st. sier¿. Marek Zdzieb³owski tel. (24) 275 92 76
-asp. Wies³aw Stêpkowski (obs³uguje gm. Mochowo)
Policjanci prewencji - tel. (24) 275 92 76
- sier¿. szt. Pawe³ Wojciechowski
- sier¿. szt. Wojciech Nastachowski,
- post. Ilona Mirecka,
1

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

OSP
Gozdowo – S³awomir Zarembski, kom. 607 951 712
Lelice – Stanis³aw Œmigielski dom. (24) 276 15 20
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Z b³yskiem flesza...

Uroczystoœci do¿ynkowe w Gozdowie

Rolnicy odznaczeni medalem “Zas³u¿ony dla rolnictwa”
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Z b³yskiem flesza...

Uroczystoœci do¿ynkowe w Lelicach
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