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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

DZIA£ALNOŒÆ WÓJTA I RADY GMINY
WYDARZENIA
l
100-LECIE OSP W BONIS£AWIU
l
GMINNE ZAWODY SPORTOWO-PO¯ARNICZE
l
UROCZYSTE ODDANIE DO U¯YTKU DRÓG GMINNYCH
l
UROCZYSTE OTWARCIE TERENÓW REKREACYJNYCH
l
PODPISANE POROZUMIENIE O WSPÓ£PRACY – SIERPECKA PONADGMINNA
ŒWIETLICA ŒRODOWISKOWA
l
DOFINANSOWANIE NA PRZEBUDOWÊ TRZECH ODCINKÓW DRÓG
GMINNYCH W RAMACH PROW 2014-2020
l
ORKIESTRA Z GOZDOWA CA£Y CZAS NAJLEPSZA W POWIECIE!
l
WYJAZD DZIECI NA KOLONIE
l
PODSUMOWANIE DZIA£ALNOŒCI ŒWIETLICY W REMPINIE
l
DO¯YNKI 2016
l
IV GMINNY ZJAZD KÓ£ GOSPODYÑ WIEJSKICH
l
ZAKOÑCZENIE SEZONU WÊDKARSKIEGO
WYWIADY I OPINIE
l
ROZMOWA Z PRZEWODNICZACYM ZARZ¥DU ZWI¥ZKU SPÓ£KI WODNEJ W
GOZDOWIE – P. W£ODZIMIERZEM MIERZEJEWSKIM

OŒWIATA
l
NARADA DYREKTORÓW SZKÓ£ W URZÊDZIE GMINY
l
ROZPOCZÊCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
l
NOWY ROK SZKOLNY - NA SPORTOWO
l
PUBLICZNE GIMNAZJUM W GOZDOWIE (TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ,
SPRZ¥TANIE ŒWIATA)
l
KLUB DZIECIÊCY „KUBUSIOWY RAJ” W LELICACH
l
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GOZDOWIE
l
STOWARZYSZENIE „NASZE OSTROWY”
l
SZKO£A PODSTAWOWA W GOZDOWIE (WAKACYJNE SPOTKANIE Z
OSOBAMI Z RÓ¯NYM STOPNIEM NIEPE£NOSPRAWNOŒCI, PRÓBNA
EWAKUACJA, KIEROWCO! NIE POLUJEMY NA ZEBRACH)
SPRAWY OBYWATELSKIE
l
KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
INFORMUJE I PRZYPOMINA
l
BYCIE W POCZCIE SZTANDAROWYM TO ZASZCZYT I ZOBOWI¥ZANIE
l
POPRAWMY JAKOŒÆ POWIETRZA W NASZEJ GMINIE
l
INFORMACJA PCPR W SIERPCU
GALERIA ROZMAITOŒCI
OG£OSZENIA
DZIEJE SAMORZ¥DU I ADMINISTRACJI W GMINIE GOZDOWO
INFORMATOR

Z b³yskiem flesza...

Zjazd Kó³ Gospodyñ Wiejskich w Dziêgielewie

Mecz z okazji rozpoczêcia roku szkolnego

Zakoñczenie sezonu wêdkarskiego
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Wakacyjne spotkanie
dla osób z ró¿nym stopniem niepe³nosprawnoœci

Turniej Pi³ki No¿nej w Gimnazjum

Gminne zawody sportowo-po¿arnicze w Lelicach
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DZIA£ALNOŒÆ WÓJTA I RADY GMINY

RADA GMINY
W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.07.2016 r. do
30.09.2016 r. odby³a siê 1 sesja Rady Gminy, na której radni
podjêli ogó³em 6 uchwa³.
Uchwa³y z dnia 8 wrzeœnia 2016r.:
§
Uchwa³a Nr XVIII/134/16 w sprawie uchwalenia
regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie gminy
Gozdowo.
§
Uchwa³a Nr XVI/135/16 w sprawie wyra¿enia zgody na
przyst¹pienie Gminy Gozdowo do realizacji
przedsiêwziêcia polegaj¹cego na przygotowaniu do
realizacji, a nastêpnie – w przypadku uzyskania
wspó³finansowania ze œrodków finansowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM) Oœ
Priorytetowa IV, Dzia³anie 4.1 Odnawialne Ÿród³a energii
– wspólnej realizacji projektu pt. „Rozwój OZE w
gminach wiejskich poprzez budowê instalacji
odnawialnych Ÿróde³ energii”.
§
Uchwa³a Nr XVIII/136/16 w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego ograniczonego
nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Gozdowo.
§
Uchwa³a Nr XVIII/137/16 w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci
stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Gozdowo.
§
Uchwa³a Nr XVIII/138/16 w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Gozdowo.
§
Uchwa³a Nr XVIII/139/16 zmieniaj¹ca Uchwa³ê
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na 2016 rok.
Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada Gminy przyjê³a
do wiadomoœci nastêpuj¹ce informacje i sprawozdania:
§
informacjê Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sierpcu
na temat afrykañskiego pomoru œwiñ,
§
informacjê z dzia³alnoœci Wójta Gminy miêdzy sesjami,
§
sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdzia³ania Narkomanii dla Gminy Gozdowo za I
pó³rocze 2016 roku,
§
sprawozdania z wykonania Bud¿etu Gminy Gozdowo za I
pó³rocze 2016 roku.

Z dzia³alnoœci Wójta Gminy
W okresie sprawozdawczym, od 16.06.2016r. do
16.09.2016r. Wójt Gminy Gozdowo wyda³ 22
zarz¹dzenia:
§
36/2016 z dnia 16.06.2016r. w sprawie powo³ania
zespo³u powypadkowego.
§
37/2016 z dnia 27.06.2016r. w sprawie przekazania
œrodków trwa³ych stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy
Gozdowo.
§
38/2016 z dnia 27.06.2016r. zmieniaj¹ce Zarz¹dzenie
nr 2/15 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 10 stycznia 2015
roku w sprawie powo³ania pe³nomocników do
wspó³pracy z samorz¹dami wiejskimi.
§
39/2016 z dnia 27.06.2016r. w sprawie wyra¿enia
zgody na przed³u¿enie umowy najmu lokalu
mieszkalnego.
§
42/2016 z dnia 11.07.2016r. w sprawie powo³ania
sk³adu osobowego komisji przetar gowej do
przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na
sprzeda¿.
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§
43/2016 z dnia 15.07.2016r. w sprawie wyra¿enia
zgody na obci¹¿enie nieruchomoœci, stanowi¹cej
w³asnoœæ Gminy Gozdowo, nieodp³atn¹ s³u¿ebnoœci¹
gruntow¹ przejœcia i przejazdu.
§
44/2016 z dnia 19.07.2016r. w sprawie upowa¿nienia
Pani Lidii Siemi¹tkowskiej do zastêpowania Pani
Bogumi³y Bogdañskiej - Skarbnika Gminy w czasie jej
nieobecnoœci.
§
45/2016 z dnia 19.07.2016r. w sprawie powo³ania
zespo³u do przygotowania i organizacji uroczystoœci
do¿ynkowych w Lelicach.
§
46/2016 z dnia 19.07.2016r. w sprawie powo³ania
zespo³u do przygotowania i organizacji uroczystoœci
do¿ynkowych w Gozdowie.
§
47/2016 z dnia 29.08.2016r. w sprawie zmiany
cz³onka komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargu na zadanie pn.: „Przebudowa budynku œwietlicy
wiejskiej w miejscowoœci Rycharcice”.
§
48/2016 z dnia 22.07.2016r. w sprawie ustalenia
terminu sk³adania wniosków o udzielenie pomocy
finansowej uczniom na zakup podrêczników w ramach
„Rz¹dowego programu pomocy uczniom w 2016 roku –
Wyprawka szkolna”
§
49/2016 z dnia 27.07.2016r. zmieniaj¹ce Uchwa³ê
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2016.
§
50/2016 z dnia 28.07.2016r. w sprawie przed³u¿enia
powierzenia stanowiska dyrektora Szko³y Podstawowej w
Ostrowach.
§
51/2016 z dnia 29.07.2016r. w sprawie powo³ania
komisji do spraw kontroli posesji osób fizycznych i
prawnych na terenie Gminy.
§
52/2016 z dnia 11.08.2016r. w sprawie powo³ania
komisji do odbioru robót budowlanych zamówienia
publicznego p.n. „ Przebudowa dróg i ulic w Gminie
Gozdowo, przewidzianych do realizacji w bud¿ecie
2016r.”
§
53/2016 z dnia 12.08.2016r. w sprawie przedstawienia
informacji o przebiegu wykonania bud¿etu i informacji o
kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy finansowej oraz
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
jednostek za I pó³rocze 2016 roku.
§
54/2016 z dnia 25.08.2016r w sprawie wyznaczenia
dnia roboczego w sobotê 17 wrzeœnia 2016 roku oraz w
zamian dnia wolnego od pracy w Urzêdzie Gminy w
Gozdowie w dniu 31 paŸdziernika 2016r.
§
55/2016 z dnia 29.08.2016r. w sprawie wyznaczenia
do sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ
Gminy Gozdowo.
§
56/2016 z dnia 29.08.2016r. w sprawie wyznaczenia
do sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ
Gminy Gozdowo.
§
57/2016 z dnia 29.08.2016 r. w sprawie wyznaczenia
do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci
stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Gozdowo.
§
58/2016 z dnia 29.08.2016r. w sprawie
przeprowadzenia pomiaru ruchu drogowego na
przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ci¹gu dróg
gminnych.
§
59/2016 z dnia 29.08.2016r. w sprawie powo³ania
komisji do odbioru robót budowlanych zamówienia
publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Urzêdu
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Gminy w Gozdowie - przebudowa dachu wraz z
dociepleniem œcian zewnêtrznych.
W okresie sprawozdawczym Wójt uczestniczy³ w
spotkaniach i uroczystoœciach:
§
Gminnych zawodach sportowo-po¿arniczych w Lelicach.
§
Uroczystym otwarciu drogi gminnej relacji Miodusy
-Reczewo.
§
Uroczystym otwarciu placu zabaw w Kowalewie
Podbornym.
§
Uroczystym otwarciu terenu rekreacyjnego w Zbójnie.
§
Podpisaniu porozumienia o wspó³pracy w sprawie zasad
tworzenia i organizacji Sierpeckiej Ponadgminnej
Œwietlicy Œrodowiskowej w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Sierpcu.
§
Uroczystym apelu zwi¹zanym z przyjêciem obowi¹zków
Komendanta Powiatowego PSP w Sierpcu.
§
Zarz¹dzie LGD Sierpeckie Partnerstwo w Urzêdzie
Gminy w Gozdowie.
§
Gminnym Zespole Zarz¹dzania Kryzysowego w Urzêdzie
Gminy w Gozdowie.
§
Podpisaniu umowy o przyznanie pomocy przez
Samorz¹d Województwa Mazowieckiego na przebudowê
dróg gminnych w Muzeum Mazowieckim w P³ocku
§
III Powiatowym Przegl¹dzie Orkiestr Dêtych.
§
Podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania
”Usuniêcie i unieszkodliwienie wyrobów zawieraj¹cych
azbest z terenu gminy Gozdowo” w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
P³ocku.
§
Spotkaniu informacyjnym poœwiêconym naborowi
wniosków o dofinansowanie zadañ w 2017 roku w
ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
§
Podsumowaniu dzia³alnoœci œwietlicy w Rempinie.
§
Zebraniu so³eckim po³¹czonym z otwarciem drogi w
Bronoszewicach.
§
Do¿ynkach Parafialnych w Lelicach.
§
Spotkaniu dyrektorów w Urzêdzie Gminy w Gozdowie.
§
Do¿ynkach Gminnych w Gozdowie.
§
Gminnym rozpoczêciu roku szkolnego w Gozdowie.
§
Do¿ynkach Powiatowych w Szczutowie.
§
Spotkaniu z przedstawicielami Klubu P³ywackiego Shark
w sprawie podpisania porozumienia dotycz¹cego

Projektu „Umiem p³ywaæ” w Urzêdzie Gminy w
Gozdowie.
§
Spotkaniu z Pani¹ Jolant¹ Gutowsk¹ instruktorem
zespo³u ludowego Dzieci Ziemi Gozdowskiej w sprawie
dzia³alnoœci zespo³u.
§
Szkoleniu w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
dotycz¹cym spraw obrony cywilnej.
§
Zebraniu wiejskim w Kolonii Przybyszewo.
§
Zebraniach wiejskich w Kuniewie i Ostrowach.
§
Zebraniu wiejskim w Kolczynie.
§
Zebraniu LGD Sierpeckie Partnerstwo w Urzêdzie Gminy
w Gozdowie.
§
Spotkaniu z w³adzami P³ockiej Delegatury Towarzystwa
Przyjació³ Dzieci.
§
Spotkaniu dotycz¹cym odnawialnych Ÿróde³ energii w
Zawidzu.
§
Spotkaniu z zespo³em technicznym ds. remontu budynku
Urzêdu Gminy w Gozdowie.
§
Zebraniach wiejskich w Bia³utach, Antoniewie,
Kowalewie Skorupkach.
§
Zebraniach wiejskich w Rogieniczkach, Golejewie i
Miodusach.
§
IV ZjeŸdzie Kó³ Gospodyñ Wiejskich w Dziêgielewie.
§
Turnieju Pi³ki No¿nej w Publicznym Gimnazjum w
Gozdowie.
§
Zebraniach wiejskich w Rempinie, Gozdowie i
Bonis³awiu.
§
Zebraniach wiejskich w G³uchowie, Rêkawczynie,
Rogienicach i Cetlinie.
§
Pokazie Ratownictwa Chemicznego w Starostwie
Powiatowym w Sierpcu.
§
Zebraniach wiejskich w Kozicach, Kurówku i
Dziêgielewie.
§
Zebraniu Stowarzyszenia AMUR w Gozdowie.
§
Turnieju pi³karskim Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
powiatu sierpeckiego w Mochowie.
§
Spotkaniu Wójtów w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.
§
Spotkaniu or ganizowanym we wspó³pracy z
Ministerstwem Edukacji Narodowej dotycz¹cym roli i
zadañ samorz¹dów w projektowanych zmianach w
systemie oœwiaty.
§
Wrêczeniu stypendiów Wójta w Publicznym Gimnazjum w
Gozdowie.
Ewa Kolankiewicz, Monika Gronczewska

100-LECIE OSP W BONIS£AWIU
Odznaczenia, podziêkowania i gratulacje
towarzyszy³y niezwyk³emu jubileuszowi 100-lecia
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Bonis³awiu, która 25
czerwca obchodzi³a swoje œwiêto.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ œw. w koœciele pw. œw.
Stanis³awa Biskupa Mêczennika w Bonis³awiu,
koncelebrowan¹ przez Diecezjalnego i Powiatowego
Kapelana Stra¿aków ks. dr Andrzeja Zakrzewskiego oraz
przez Gminnego Kapelana Stra¿aków w Gozdowie ks. kan.
Franciszka Kucia, proboszcza parafii Bonis³aw.
Po mszy kolumna marszowa sk³adaj¹ca siê z druhen i
druhów oraz zaproszonych goœci na czele z M³odzie¿ow¹
Orkiestr¹ Dêt¹ dyrygowan¹ przez kapelmistrza Edwarda
Wielgóckiego przesz³a na plac przy budynku wiejskim. Tam,
Str. 4

poœród uformowanego pododdzia³u OSP wraz z przyby³ymi
pocztami sztandarowymi, dowódca uroczystoœci Komendant
Gminnego ZOSP RP w Gozdowie dh Jaros³aw Bojanowski
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z³o¿y³ meldunek cz³onkowi Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego
Zwi¹zku OSP RP Województwa Mazowieckiego dh Józefowi
Chmielewskiemu. Po dokonaniu przegl¹du poddzia³u i
wci¹gniêciu flagi pañstwowej na maszt, nast¹pi³o otwarcie
uroczystoœci przez prezesa OSP w Bonis³awiu dh Wojciecha
Gaw³owskiego.
W uroczystoœci udzia³ wziêli zaproszeni goœcie: dh Józef
Chmielewski – cz³onek Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego
ZOSP RP w Warszawie, dh Marcin Strzeœniewski –
Komendant Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Sierpcu,
dh Stanis³aw Urbanowicz – Przewodnicz¹cy Komisji
Rewizyjnej Oddzia³u ZOSP RP w Sierpcu, p. Juliusz Gorzkoœ
– Wicestarosta Powiatu Sierpeckiego, p. Dariusz Kalkowski –
Wójt Gminy Gozdowo, dh Grzegorz Ratkowski – Wiceprezes
Zarz¹du Powiatowego i Gminnego ZOSP RP pe³ni¹cy
jednoczeœnie funkcjê Przewodnicz¹cego Rady Gminy
Gozdowo, p. S³awomir Krystek – Zastêpca Wójta Gminy
Gozdowo, p. Bogumi³a Bogdañska – Skarbnik Gminy
Gozdowo, p. El¿bieta Broniszewska– Pe³nomocnik ds.
bezpieczeñstwa Wójta Gminy Gozdowo, asp. szt. Jaros³aw
Cichocki – Kierownik Posterunku Policji w Gozdowie, p.
Andrzej Smoleñski – Prezes Zarz¹du Gminnego ZOSP RP w
Gozdowie, p. Jaros³aw Bojanowski - Komendant Gminnego
ZOSP RP w Gozdowie, p. Jadwiga Paradowska – Dyrektor
Szko³y Podstawowej w Lelicach, p. Agnieszka Olszewska –
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Gozdowie, p. Krzysztof
Paw³owski – Kierownik GZGK w Gozdowie, p. Aldona
Przyczka – Przewodnicz¹ca Ko³a Gospodyñ Wiejskich w
Bonis³awiu i jednostki Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z
miejscowoœci: Bielsk, S³upia, Cetlin, Lelice, Rycharcice,
Kowalewo Podborne, Gozdowo, Rempin, Kolczyn i T³ubice.
Zarys 100-letniej historii jednostki przedstawi³ druh Piotr
Popis. OSP Bonis³aw powsta³a na prze³omie lat 1914-1915,
natomiast w roku 1916 zosta³a zarejestrowana przez Zarz¹d
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Powiatowy OSP RP w powiecie p³ockim. Za³o¿ycielem OSP
Bonis³aw by³ ówczesny proboszcz parafii Bonis³aw ksi¹dz
Micha³ Kaczorowski oraz dziedzic Tadeusz ¯órawski.
Pierwszym Prezesem OSP w Bonis³awiu by³ Antoni
Chmielewski. Jednostka liczy³a wówczas 35 druhów, w jej
sk³ad wchodzi³ oddzia³ z Lelic – 25 druhów. Remiza OSP w
Bonis³awiu zosta³a oddana do u¿ytku w 1925r., równie¿ w
tym okresie zosta³ nadany sztandar OSP Bonis³aw. Jednostka
OSP Bonis³aw dzia³a³a do roku 1940. W czasie swojej
dzia³alnoœci bra³a czynny udzia³ w gaszeniu po¿arów i
zawodach po¿arniczych na terenie powiatu sierpeckiego i
p³ockiego. Uczestniczy³a w asyœcie przy grobie Pañskim w
koœciele parafialnym w Bonis³awiu. W 1935 roku druhowie z
Bonis³awia w pe³nym umundurowaniu konno uczestniczyli w
asyœcie powitalnej Biskupa Diecezji P³ockiej Antoniego
Juliana Nowowiejskiego, wizytuj¹cego parafiê Bonis³aw.
Brali te¿ czynny udzia³ we mszy celebrowanej przez Jego
Ekscelencjê. Obecnie OSP Bonis³aw liczy 20 druhów, funkcjê
prezesa pe³ni dh Wojciech Gaw³owski, naczelnika dh Marcin
Rajkowski, skarbnika dh Dariusz Przyczka, gospodarza
Heronim Tyburski, sekretarza Piotr Popis, a kronikarza Karol
Siemi¹tkowski.

Kolejnym punktem uroczystoœci by³a podnios³a
ceremonia - dekoracji sztandaru jednostki Z³otym Znakiem
Zwi¹zku OSP RP. Poczet sztandarowy dokona³ jego
prezentacji przed frontem przyby³ych delegacji OSP oraz
zaproszonych goœci.
Nastêpnie wrêczono medale i odznaczenia druhom OSP
Bonis³aw.
Z³oty medal dla po¿arnictwa otrzymali: Heronim Tyburski,
Zygmunt Iwaniak, Ryszard Grzegorz Drzewaszewski
Srebrny medal dla po¿arnictwa otrzymali: Wojciech
Gaw³owski, Karol Siemi¹tkowski, Dariusz Przyczka, Bogdan
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Gregorowicz, Micha³ Jankowski, Dariusz Mazurek.
Br¹zowy medal dla po¿arnictwa otrzymali: Przemys³aw
Drzewaszewski, Artur Lencki, Bogdan Lipczyñski, Damian
Przyczka, Marcin Rajkowski, Tomasz Mazurek, Marek
Kwiatkowski.
Odznakê wzorowego stra¿aka otrzymali: Piotr Popis, Kamil
Linowski, Krystian Siemi¹tkowski, £ukasz Pypkowski,
Rados³aw Przyczka, Józef Klimarczyk.
Wrêczono równie¿ podziêkowania i listy gratulacyjne.

Nastêpnie zosta³ odczytany i podpisany przez wszystkich
zebranych Akt Jubileuszowy przygotowany na okolicznoœæ
setnej rocznicy powstania OSP w Bonis³awiu. Na
zakoñczenie odby³a siê defilada paradna. Po czêœci oficjalnej i
rozwi¹zaniu stra¿ackich szyków rozpocz¹³ siê stra¿acki
piknik. W czerwcowy ciep³y wieczór jeszcze d³ugo bawili siê
stra¿acy, cz³onkowie ich rodzin oraz przybyli goœcie.
Maria Pytelewska

GMINNE ZAWODY SPORTOWOPO¯ARNICZE
Dnia 2 lipca 2016r. na boisku sportowym w Lelicach
odby³y siê gminne zawody sportowo-po¿arnicze.
W rywalizacji zmierzy³o siê 11 dru¿yn Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych z terenu gminy Gozdowo.
Otwarcia zawodów oraz przywitania wszystkich
zebranych dokona³ Prezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego
ZOSP RP Andrzej Smoleñski. Nastêpnie Wójt Gminy
Gozdowo Dariusz Kalkowski ¿yczy³ wszystkim dru¿ynom
zdrowej i sportowej rywalizacji, zwracaj¹c uwagê na
ogromne znaczenie organizowanej corocznie imprezy.

Nad przebiegiem zawodów czuwa³a komisja sêdziowska
powo³ana z ramienia Komendy Powiatowej PSP w Sierpcu
pod przewodnictwem kpt. Dawida S³omiñskiego.
Zawody odby³y siê w 2 konkurencjach:
1.
2.

9. OSP Rempin – 159 pkt
10. OSP Rycharcice – 208 pkt
Konkurencjom towarzyszy³o wiele emocji, a licznie
przyby³a publicznoœæ zagrzewa³a do zaciêtej rywalizacji.
Po podsumowaniu wyników Prezes Zarz¹du Oddzia³u
Gminnego ZOSP RP Andrzej Smoleñski, Wójt Gminy
Gozdowo Dariusz Kalkowski, Przewodnicz¹cy RG Grzegorz
Ratkowski wraz z radnym gminy Heronimem Tyburskim
podziêkowali stra¿akom za udzia³ w zawodach, pogratulowali
zwyciêzcom oraz wrêczyli wszystkim jednostkom
pami¹tkowe dyplomy oraz nagrody.
Przeprowadzane co roku zawody sportowo-po¿arnicze
sprawdzaj¹ poziom umiejêtnoœci jednostek OSP z terenu
naszej gminy. G³ównym celem takich zawodów jest przede
wszystkim mobilizowanie do intensywnego szkolenia
po¿arniczego, które ma przek³adaæ siê w autentycznych
akcjach ratowniczo-gaœniczych oraz popularyzowaæ wœród
spo³eczeñstwa zagadnienia ochrony przeciwpo¿arowej.

Sztafeta po¿arnicza 7x50m z przeszkodami.
Æwiczenia bojowe.

Koñcow¹ klasyfikacjê dru¿yn ustalono na podstawie sumy
punktów uzyskanych przez dru¿ynê. Gminni stra¿acy
ochotnicy zaprezentowali dobr¹ formê. Nie by³o ¿adnej
dyskwalifikacji. Ka¿da dru¿yna, pomimo trudnych
warunków, ukoñczy³a wszystkie konkurencje.
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia siê
nastêpuj¹co:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Str. 6

OSP Lelice I – 115 pkt, OSP Lelice II
OSP Gozdowo – 116 pkt
OSP Kolczyn – 125 pkt
OSP Bonis³aw – 129 pkt
OSP Kowalewo Podborne – 130 pkt
OSP Cetlin – 131 pkt
OSP Kurowo – 146 pkt
OSP Kurówko – 152 pkt

Maria Lubiñska
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UROCZYSTE ODDANIE DO U¯YTKU
DRÓG GMINNYCH
W dniach 4 lipca i 20 sierpnia br. odby³o siê
uroczyste oddanie do u¿ytku dróg gminnych w
miejscowoœciach Miodusy i Bronoszewice.

?
Przebudowa drogi gminnej relacji Bronoszewice-

Bonis³aw, 850 m
?
Przebudowa drogi gminnej relacji Ostrowy-Wilkowo,

670 m
W wydarzeniach uczestniczy³ Wójt Gminy Gozdowo –
Dariusz Kalkowski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy – Grzegorz
Ratkowski oraz radni i so³tysi z okrêgów Miodusy i
Bronoszewice. Poœwiêcenia dróg dokona³ proboszcz parafii
Bonis³aw ks. kan. Franciszek Kuæ.

Otwarcia dróg by³y dla mieszkañców so³ectw okazj¹ do
zorganizowania uroczystoœci integracyjnych. W bie¿¹cym
roku zrealizowane zosta³y nastêpuj¹ce inwestycje dotycz¹ce
dróg i ulic gminnych:
?
Przebudowa drogi gminnej relacji Miodusy-CetlinReczewo, 750 m

?
Przebudowa drogi gminnej w miejscowoœci Kolczyn, 650 m
?
Przebudowa drogi gminnej w miejscowoœci Czachowo,

750 m
?
Przebudowa ulicy Leœnej w miejscowoœci Gozdowo oraz

zjazdu z ulicy Szlacheckiej w miejscowoœci Rempin, 450 m
£¹czny koszt przedsiêwziêæ wyniós³ 351 013,46 z³. Na
przebudowê drogi gminnej w Czachowie Gmina Gozdowo
pozyska³a dotacjê z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie w wys. 75 027,50 z³.

Maria Pytelewska

UROCZYSTE OTWARCIE TERENÓW
REKREACYJNYCH
W dniach 15 i 16 lipca br. odby³o siê uroczyste
otwarcie terenów rekreacyjnych po³¹czone ze
Œwiêtem Rodziny w Kowalewie Podbornym i Zbójnie.
W pi¹tkowe popo³udnie 15 lipca mieszkañcy Kowalewa
Podbornego zgromadzili siê przy remizie OSP, aby wzi¹æ
udzia³ w uroczystym otwarciu placu zabaw z terenem
rekreacyjnym.
W wydarzeniu brali udzia³ zaproszeni goœcie: Dariusz
Kalkowski - Wójt Gminy Gozdowo, Grzegorz Ratkowski Przewodnicz¹cy Rady Gminy.
Stare urz¹dzenia placu zabaw zosta³y odnowione oraz
zamontowano nowe, estetyczne i trwa³e elementy: wie¿ê,
trap wejœciowy, œlizg, sieæ pajêcz¹, drabinkê z liny, uchwyty z
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liny, œciankê wspinaczkow¹ i zamontowano grillownik. Teren
placu zabaw zosta³ wyrównany.
Podczas uroczystoœci zadbano o atrakcje w postaci
pokazu stra¿ackiego i posi³ku z grilla. Stra¿acy
zaprezentowali samochód stra¿acki lekki Gazela, który zosta³
im przekazany 3 maja podczas obchodów Dnia Stra¿aka.
Mieszkañcy podziêkowali w³adzom gminy za nowy plac
zabaw, który jest atrakcj¹ dla najm³odszych oraz wóz
po¿arniczy.
Nastêpnego dnia, w sobotê 16 lipca, odby³o siê uroczyste
otwarcie terenu rekreacyjnego w Zbójnie. Powstanie terenu
przebiega³o wieloetapowo i trwa³o kilka miesiêcy. Ca³y teren
zosta³ ogrodzony i wyrównany. W czêœci po³udniowej
powsta³a drewniana altana ze sto³em i ³awkami, natomiast w
czêœci pó³nocnej umieszczono urz¹dzenia placu zabaw:
wie¿ê, trap wejœciowy, œlizg, œciankê wspinaczkow¹,
huœtawkê i piaskownicê. Plac w pobli¿u altany zosta³
wy³o¿ony estetyczn¹ kostk¹ brukow¹. Pomiêdzy altan¹ a

placem zabaw zlokalizowany zosta³ grillownik i kr¹g
paleniskowy otoczony ³aweczkami. Kompleks zosta³
oœwietlony, a wokó³ nasadzono drzewa - lipy i jarzêbiny.
Uda³o siê stworzyæ niebanalny teren rekreacyjny,
przeznaczony do odpoczynku, relaksu i spotkañ
mieszkañców. Miejsce, które integruje, sk³ania do rozmów,
ale daje równie¿ odrobinê wytchnienia i izoluje od
codziennego zgie³ku, stanowi¹c jednoczeœnie ciekawe
uzupe³nienie naszej najbli¿szej przestrzeni i tworz¹c j¹
piêkniejsz¹ pod ka¿dym wzglêdem.
Na uroczyste otwarcie licznie przybyli mieszkañcy
so³ectwa ze swoimi rodzinami. Symbolicznego przeciêcia
wstêgi dokonali: p. Wojciech Lubiñski - so³tys wsi Zbójno, ks.
kan. Franciszek Kuæ - proboszcz parafii Bonis³aw, p.
Agnieszka Gorczyca – kierownik PCPR w Sierpcu i
mieszkanka Zbójna, p. Dariusz Kalkowski – Wójt Gminy
Gozdowo, p. Grzegorz Ratkowski – Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Gozdowo i najm³odsi mieszkañcy.

Nastêpnie ks. Franciszek Kuæ poœwiêci³ obiekt i pomodli³
siê w intencji jego u¿ytkowników. Pan Wójt podziêkowa³
mieszkañcom za przybycie i zorganizowanie uroczystoœci, a
tak¿e za pomoc przy powstawaniu obiektu. Przedstawi³
informacje na temat inwestycji planowanych na terenie
so³ectwa. ¯yczy³ Wszystkim szczêœliwego, radosnego i
bezpiecznego odpoczynku oraz zabawy na nowym
kompleksie.
Otwarciu towarzyszy³y równie¿ podziêkowania
mieszkañców dla pana Wójta. Bukiet kwiatów wrêczy³y w
imieniu dzieci najm³odsze mieszkanki, a list z
podziêkowaniami wrêczy³a p. Agnieszka Gorczyca w imieniu
mieszkañców.
Zgromadzeni bawili siê przy muzyce i grillu do póŸnych
godzin popo³udniowych.
Maria Pytelewska

PODPISANE POROZUMIENIE
O WSPÓ£PRACY – SIERPECKA
PONADGMINNA ŒWIETLICA
ŒRODOWISKOWA
W dniu 20.07.2016r. w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Sierpcu zosta³o
uroczyœcie podpisane porozumienie o wspó³pracy w
sprawie zasad tworzenia i organizacji Sierpeckiej
Ponadgminnej Œwietlicy Œrodowiskowej pomiêdzy
Powiatem Sierpeckim reprezentowanym przez Jana
Laskowskiego – Starostê Sierpeckiego i Juliusza
Gorzkosia – Wicestarostê a Dariuszem Kalkowskim Wójtem Gminy Gozdowo.
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Porozumienie stanowiæ bêdzie p³aszczyznê wspó³pracy,
maj¹c¹ na celu zapobieganie zjawisku wykluczenia
spo³ecznego i ubóstwa; u³atwienie dostêpu i podniesienie
jakoœci us³ug spo³ecznych poprzez profilaktykê spo³eczn¹
skierowan¹ do dzieci i m³odzie¿y w ramach dzia³alnoœci
placówki wsparcia dziennego – Sierpeckiej Ponadgminnej
Œwietlicy Œrodowiskowej, zwanej SPŒŒ.
Podejmowane dzia³ania przyczyniaæ siê bêd¹ do wsparcia
samorz¹du w rozwi¹zywaniu problemów spo³ecznych na
rzecz dziecka i rodziny.
Sierpecka Ponadgminna Œwietlica Œrodowiskowa
rozpoczê³a funkcjonowanie w ró¿nych lokalizacjach w
gminach Powiatu (6 punktów, PCPR- biuro projektu), œrednio
1-3 dni tygodniowo, od poniedzia³ku do soboty, po 4 h
dziennie w ka¿dej lokalizacji w godzinach 13-17.
Punktem na terenie gminy Gozdowo jest Szko³a
Podstawowa w Gozdowie.
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Projekt zak³ada równie¿ umo¿liwienie grupie dzieci i
m³odzie¿y korzystanie z czêsto nieosi¹galnych ze wzglêdów
finansowych zajêæ z jêzyka angielskiego, niemieckiego oraz
zajêæ rozwijaj¹cych kompetencje kluczowe.

Podejmowane dzia³ania w ramach SPŒŒ przyczyniaæ siê
bêd¹ do wsparcia samorz¹du w rozwi¹zywaniu problemów
spo³ecznych na rzecz dziecka i rodziny z zakresu realizacji
zadañ z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastêpczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575), w szczególnoœci
zapewnienie dzieciom i m³odzie¿y zindywidualizowanej
pomocy i opieki oraz stworzenie warunków sprzyjaj¹cych
rozwojowi, rozbudzaniu zainteresowañ i rozwijaniu
kompetencji spo³ecznych.
Funkcjonowanie SPŒŒ zostanie sfinansowane ze
œrodków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Dzia³ania
9.2 Us³ugi spo³eczne i us³ugi opieki zdrowotnej, Poddzia³anie
9.2.1 Zwiêkszenie dostêpnoœci us³ug spo³ecznych) oraz
œrodków Powiatu Sierpeckiego. Wartoœæ projektu ogó³em 836.125,00 z³.
Maria Pytelewska

DOFINANSOWANIE NA
PRZEBUDOWÊ TRZECH ODCINKÓW
DRÓG GMINNYCH W RAMACH
PROW 2014-2020
.

W pi¹tek 22 lipca br. w Muzeum Mazowieckim w
P³ocku zosta³y podpisane umowy o przyznanie
pomocy na przebudowê dróg gminnych pomiêdzy
Samorz¹dem Województwa Mazowieckiego
reprezentowanym przez Adama Struzika - Marsza³ka
Województwa a Dariuszem Kalkowskim - Wójtem
Gminy Gozdowo i Bogumi³¹ Bogdañsk¹
- Skarbnikiem Gminy Gozdowo.
Gmina Gozdowo otrzyma dofinansowanie na przebudowê
trzech odcinków dróg gminnych na operacjê typu „Budowa i
modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddzia³ania
„Wsparcie inwestycji zwi¹zanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudow¹ wszystkich rodzajów ma³ej infrastruktury, w
tym inwestycji w energiê odnawialn¹ i w oszczêdzanie
energii” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
Drogi objête dofinansowaniem:
?
Przebudowa drogi gminnej w miejscowoœci Zbójno
?
Przebudowa drogi gminnej nr 370115W relacji RempinKolczyn
?
Przebudowa czêœci drogi gminnej nr 370114W relacji
G³uchowo-Czachorowo-Zakrzewko
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Realizacja inwestycji nast¹pi w latach 2017-2018.
Szacunkowy koszt dróg o ³¹cznej d³ugoœci 4,55 km wynosi
1,3 mln z³, dofinansowanie wyniesie 63,63% kosztów
kwalifikowalnych.
Podpisana zosta³a równie¿ umowa na dofinansowanie
kolejnego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3735W
Piaski-Gozdowo.
Maria Pytelewska
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ORKIESTRA Z GOZDOWA CA£Y
CZAS NAJLEPSZA W POWIECIE!
W niedzielê 24 lipca br. M³odzie¿owa Orkiestra Dêta
OSP w Gozdowie wywalczy³a I miejsce podczas III
Powiatowego Przegl¹du Orkiestr Dêtych.
III Powiatowy Przegl¹d Orkiestr Dêtych pod honorowym
patronatem Marsza³ka Województwa Mazowieckiego
Adama Struzika odby³ siê na placu przed centrum Kultury i
Sztuki w Sierpcu, jego organizatorami byli: Starosta
Sierpecki, Burmistrz Miasta Sierpca, Lokalna Grupa
Dzia³ania „Sierpeckie Partnerstwo” oraz Wójtowie Powiatu
Sierpeckiego.
W muzycznej rywalizacji wziê³o udzia³ szeœæ zespo³ów
orkiestr dêtych powiatu sierpeckiego. Ka¿da z Orkiestr
zaprezentowa³a trzy utwory, które ocenia³o jury. Obecni
podkreœlali wysoki poziom artystyczny tegorocznego
Przegl¹du i ró¿norodnoœæ repertuaru.
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP Gozdowo pod batut¹
Kapelmistrza pana Edwarda Wielgóckiego po raz trzeci z
rzêdu wywalczy³a I miejsce. Podczas przegl¹du oraz
wrêczania nagród i pucharu, Orkiestrze towarzyszyli Wójt
Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski oraz Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Grzegorz Ratkowski.
Gratulujemy muzykom kolejnego sukcesu. Dziêkujemy za
pracê i wysi³ek, których efekty mo¿emy podziwiaæ. ¯yczymy
dalszych sukcesów oraz twórczej satysfakcji.
Maria Pytelewska

WYJAZD DZIECI NA KOLONIE
Dnia 26 lipca br. dziesiêcioro dzieci w wieku 8-16 lat
z terenu gminy Gozdowo wyjecha³o na kolonie do
miejscowoœci Tleñ po³o¿onej w samym sercu
Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Borach
Tucholskich.
Kolonie zosta³y wspó³finansowane przez KRUS, a
ich organizatorem jest Towarzystwo „Nasze Szwederowo” z
Bydgoszczy we wspó³pracy z Gmin¹ Gozdowo. Rodzice
dzieci uczestnicz¹cych w koloniach objêci s¹ ubezpieczeniem
KRUS.
Maria Pytelewska

PODSUMOWANIE DZIA£ALNOŒCI
ŒWIETLICY W REMPINIE

kaszankê na zorganizowanie ogniska i grilla, które odby³y siê
na zakoñczenie dzia³alnoœci œwietlicy.

.

Podczas wakacji dzieci z Rempina i okolic mia³y
mo¿liwoœæ spêdzenia wolnego czasu w œwietlicy
œrodowiskowej funkcjonuj¹cej w Rempinie.
W okresie wakacyjnym od 15.07.2016r. do
12.08.2016r. œwietlica funkcjonowa³a w godzinach 10:00 15:00. Na zajêcia uczêszcza³o 29 dzieci w wieku od 6 do 15
lat. Nad dzia³alnoœci¹ i bezpieczeñstwem dzieci czuwa³y panie
opiekunki: Beata Suliñska, Agnieszka Giêtka i Malwina
Bartkowska. Praca opiekuna uwzglêdnia³a zainteresowania,
potrzeby i oczekiwania dzieci.
Zorganizowano dwie wycieczki: do Bonis³awia do Pana
Piotra Lewandowskiego oraz na „Ranczo” do Boguszewca.
Na proœbê Pani Kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej firma „Peklimar” ufundowa³a kie³baskê i
Beata Suliñska
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DO¯YNKI 2016
„Otwieraj Panie nowe wierzeje, bo siê na polu ju¿ k³os
nie chwieje!
Otwieraj Panie szerokie wrota, niesiemy wianuszek z
samego z³ota”
Do¿ynki to jedno z najwiêkszych œwi¹t na polskiej wsi.
W tym dniu oddany zostaje ho³d rolnikom za trud i pracê
na roli, a bochen chleba wypieczony z ziaren jest aktem
dziêkczynienia, symbolem jednoœci i p³odnoœci rodz¹cej
ziemi.

W naszej gminie sezon do¿ynkowy w tym roku
rozpocz¹³ siê 21 sierpnia w Lelicach, gdzie odby³y siê
Do¿ynki Parafialne. Uczestniczyli w nich m.in. pani
Marlena Mazurowska – Kierownik Delegatury
Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w P³ocku, p.
Ewa Ró¿alska – przedstawicielka Marsza³ka
Województwa Mazowieckiego, p. Jan Laskowski –
starosta powiatu sierpeckiego, p. Dariusz KalkowskiWójt Gminy Gozdowo, p. Grzegorz Ratkowski Przewodnicz¹cy Rady Gminy, dyrektorzy i kierownicy
placówek organizacyjnych z tereny 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. Oprawê mszy w tym roku przygotowali
mieszkañcy so³ectwa Zbójno.
Nastêpnie Wójt gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski
podziêkowa³ rolnikom za plony, podkreœlaj¹c: „Cieszê
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siê, ¿e kolejny raz mo¿emy wspólnie prze¿ywaæ œwiêto
plonów w naszej gminie”. Gospodarz naszej gminy
poinformowa³ obecnych o „¿niwie” inwestycyjnym na
terenie gminy Gozdowo finansowanym z w³asnych
œrodków oraz œrodków zewnêtrznych, które ca³y czas s¹
umiejêtnie pozyskiwane.
Z kolei list w imieniu Marsza³ka Województwa Adama
Struzika odczyta³a pani Ewa Ró¿alska. Znalaz³y siê w nim
podziêkowanie za trud i ciê¿k¹ pracê rolnika oraz ¿yczenia
wytrwa³oœci, pomyœlnoœci i satysfakcji.
W imieniu w³adz powiatowych oraz w³asnym s³owa do
rolników skierowa³ p. Jan Laskowski – starosta powiatu
sierpeckiego, wyra¿aj¹c szacunek i uznanie dla
pracuj¹cych na roli a tak¿e ¿ycz¹c, aby zawsze
sprzymierzeñcem rolników by³a pogoda.

Nie zabrak³o równie¿ podczas lelickich uroczystoœci
wrêczenia honorowych odznaczeñ „Zas³u¿ony dla
rolnictwa”. Otrzymali je w imieniu Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z r¹k Kierownika Delegatury
Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego p. Marleny
Mazurowskiej p. Waldemar Czubak z Rogienic i p.
Zbigniew Kwiatkowski z Cetlina. Przy wrêczaniu
towarzyszyli Starosta powiatu Sierpeckiego Jan
Laskowski i Wójt Gminy Dariusz Kalkowski.
Po oficjalnych uroczystoœciach przysz³a kolej na
dokonania artystyczne. Zaprezentowa³y siê dzieci ze
Szko³y Podstawowej w Lelicach, Klubu dzieciêcego
„Kubusiowy Raj”, grupa taneczna z Lelic oraz Zespó³
Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej.
Jak co roku du¿o emocji wywo³a³ konkurs na
„Najpiêkniejszy wieniec”. Werdykt jak zwykle by³ bardzo
trudny, przyniesione dzie³a z: Lelic, Cetlina, Rycharcic,
Bonis³awia i Zbójna przedstawia³y siê imponuj¹co,
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gospodarz naszej gminy, witaj¹c wszystkich przyby³ych
na œwiêto dziêkczynienia. Pan Wójt podziêkowa³
r o l n i k o m „ . . . z a t e g o ro c z n e ¿ n i w a , k t ó r y c h
symbolicznym zakoñczeniem jest œwie¿y, pachn¹cy
chleb, upieczony z tegorocznej m¹ki oraz przepiêkne
wieñce do¿ynkowe, bêd¹ce chlub¹ naszej gminy, owoc
pracy r¹k ludzkich i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa”.
Podkreœli³ tak¿e, i¿ na terenie gminy Gozdowo ca³y czas
realizowane s¹ ró¿nego rodzaju inwestycje, finansowane
ze œrodków w³asnych oraz pozyskiwanych œrodków
zewnêtrznych pochodz¹cych w czêœci z Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego a tak¿e
bud¿etu Wojewody Mazowieckiego.
dlatego jury postanowi³o przyznaæ wszystkim
wyró¿nienia, typuj¹c na do¿ynki powiatowe wieniec z
Lelic. Po raz pierwszy pieczê nad konkursem sprawowa³o
Stowarzyszenie Kó³ Gospodyñ Wiejskich Gminy
Gozdowo, które otrzyma³o œrodki finansowe na ten cel od
Wójta Gminy. W³aœnie p.Wójt wspólnie z Prezesem
Stowarzyszenia p. Kazimierzem Zywerem wrêczyli
nagrody poszczególnym reprezentacjom so³ectw i
miejscowoœci wyplataj¹cym do¿ynkowe wieñce.
Zwieñczeniem rolniczego œwiêta by³a zabawa
taneczna przy muzyce zespo³ów Prestige i Slavers.
Padaj¹cy deszcz nie przeszkodzi³ ani wystêpuj¹cym
artystom ani bawi¹cym siê tego wieczoru na
do¿ynkowym œwiêcie plonów.

Kolejna niedziela – 28 sierpnia przywita³a
wszystkich s³oneczn¹ letni¹ pogod¹ – idealn¹ na
podziêkowanie wszystkim rolnikom za trud ich pracy.
W³aœnie tego dnia 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 czasie Eucharystii odby³o
siê poœwiêcenie plonów zebranych z pól - chleba i
do¿ynkowych wieñców, które rolnicy ustawili przy
o³tarzu.
Wœród do¿ynkowych goœci znaleŸli siê: Jan Laskowski
- Starosta Powiatu Sierpeckiego, w³adze gminy: Wójt D.
Kalkowski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Grzegorz
Ratkowski, dyrektorzy szkó³, przedszkola i Klubu
dzieciêcego, kierownicy jednostek Urzêdu Gminy a tak¿e
licznie zgromadzona spo³ecznoœæ Gozdowa i okolic.
Po homilii przemówienie okolicznoœciowe wyg³osi³
Str. 12

Najwa¿niejsze z nich to drogi wojewódzkie,
powiatowe i gminne, ale tak¿e przebudowa i budowa
chodników, zadania proekologiczne w parkach,
wodoci¹gach i kanalizacji, zakup samochodu bojowego
czy wykonana ostatnio termomodernizacja budynku
Urzêdu Gminy, którego obecny wygl¹d stanowi
estetyczn¹ wizytówkê naszej gminy. Nie mo¿na nie
podkreœliæ równie¿ wielu inwestycji w poszczególnych
so³ectwach, które realizowane s¹ z po¿ytkiem dla
mieszkañców dziêki istnieniu funduszu so³eckiego.
Na koniec wyst¹pienia przemawiaj¹cy ¿yczy³ rolnikom
pomyœlnoœci, radoœci ze wspólnej pracy i wiele dobra na
co dzieñ.
Podczas do¿ynek wrêczone zosta³y najbardziej
zas³u¿onym rolnikom odznaki honorowe nadane im przez
resortowego ministra. Z r¹k Starosty Powiatu
Sierpeckiego oraz w³adz gminnych otrzymali je pan Rafa³
Lewandowski z Gozdowa, pan Robert Pytelewski z
Kowalewa Skorupki i pan Stanis³aw Rycharski z
Czachorowa.
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parafii Kurowo - ks. Jaros³aw K³osowski podczas homilii
poœwiêci³ wieñce do¿ynkowe wyplecione przez
mieszkañców Smorzewa, Krêækowa, Zglenic Du¿ych,
¯uk i Kurówka. Komisja konkursowa przyzna³a I miejsce
dzie³u z Krêækowa, a pozosta³ym wyró¿nienia.
W imieniu Wójta Gminy p. Jacek Piekarski-sekretarz
Urzêdu Gminy podziêkowa³ mieszkañcom parafii
Kurowo za przepiêkne wieñce i chleb wypieczony z
tegorocznej m¹ki, ¿ycz¹c jednoczeœnie radosnego
œwiêtowania.

Kolejnym punktem uroczystoœci by³o rozstrzygniêcie
konkursu „Najpiêkniejszy wieniec do¿ynkowy''. Zawsze
s¹ emocje i zawsze nie³atwo wydaæ werdykt. W tym roku I
miejsce otrzyma³ wieniec z Rêkawczyna, a pozosta³ym: z
Kolczyna, Zakrzewka, Rempina, Czachorowa i
G³uchowa przyznano równorzêdne wyró¿nienia.
Po czêœci oficjalnej przyszed³ czas, jak tradycja ka¿e,
na „do¿ynanie”, czyli zabawê. Czêœæ artystyczn¹
rozpoczêli uczniowie Publicznego Gimnazjum w
Gozdowie prezentuj¹c obrzêd z¿êcia zbo¿a,
obtañcowania ostatniej kêpy zbo¿a - przepiórki oraz
przekazanie wieñca i chleba - symboli zakoñczonych ¿niw
- w³adzom gminy. Pan Wójt D.Kalkowski czêstowa³
œwi¹tecznym chlebem wszystkich zgromadzonych na
rolniczym œwiêcie. W tym czasie na scenê wkroczyli
najm³odsi tancerze-przedszkolaki, prezentuj¹c taniec
cygañski oraz poloneza. Jako nastêpny zaprezentowa³
siê Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej, który
przedstawi³ inscenizacjê ¿niwn¹ i przepiêkne tañce
ludowe.

Zarówno w Lelicach jak i Gozdowie oprawê muzyczn¹
do¿ynkowych uroczystoœci zapewni³a orkiestra dêta OSP
Gozdowo, uatrakcyjniaj¹c piêknymi utworami ludowe
œwiêto plonów.
Jedn¹ z póŸnopopo³udniowych atrakcji tego dnia
okaza³ siê koncert zespo³u BOBI, który swoim wystêpem
„rozpali³ publicznoœæ do czerwonoœci”, a w godzinach
wieczornych wszyscy zgromadzeni bawili siê z zespo³em
Retrace.
Uroczysta msza œwiêta w parafii Kurowo w
niedzielê - 4-go wrzeœnia to ostatni akcent
tegorocznych do¿ynek w naszej gminie. Proboszcz
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Sezon do¿ynkowy 2016 w naszej gminie ju¿ za nami.
Zwyczaj ten istnieje na ziemi polskiej od zamierzch³ych
czasów. To przepiêkna polska tradycja nakazuj¹ca
podzielenie siê chlebem jako gest braterstwa, przyjaŸni i
chêci przyjœcia z pomoc¹ drugiemu cz³owiekowi.
Trzy delegacje wieñcowe reprezentowa³y nasz¹ gminê
na Do¿ynkach Powiatu Sierpeckiego, które mia³y miejsce
w Szczutowie 4-go wrzeœnia. By³y to reprezentacje Kó³
Gospodyñ Wiejskich z Lelic, Bonis³awia i Rêkawczyna.
Okaza³o siê, i¿ wieniec z Bonis³awia w oryginalnej formie
rolniczego traktora z przyczep¹, na której znajdowa³y siê
œciête zbo¿a ro¿nego rodzaju, odniós³ zwyciêstwo w
konkursie „Najpiêkniejszy wieniec do¿ynkowy”, zajmuj¹c
pierwsze miejsce w powiecie. Dziêkujemy za
pomys³owoœæ, misternoœæ wykonania i wk³ad pracy.
Jesteœmy dumni i gratulujemy!

Aurelia Kurach
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IV GMINNY ZJAZD KÓ£ GOSPODYÑ
WIEJSKICH
W sobotê 17 wrzeœnia w Dziêgielewie odby³ siê IV
Gminny Zjazd Kó³ Gospodyñ Wiejskich.
W piêknie udekorowanej sali budynku wiejskiego w
Dziêgielewie zebra³y siê delegacje Kó³ Gospodyñ z terenu
gminy Gozdowo z miejscowoœci: Bonis³aw, Cetlin,
Czachorowo, Golejewo, Kolczyn, Kolonia Przybyszewo,
Lelice, Reczewo, Rêkawczyn, Rycharcice, cz³onkinie
KGW Dziêgielewo i wielu zaproszonych goœci, wœród
których znaleŸli siê:
?
Jan Laskowski – Starosta Powiatu Sierpeckiego
?
Dariusz Kalkowski – Wójt Gminy Gozdowo
?
Grzegorz Ratkowski – Przewodnicz¹cy Rady Gminy

Gozdowo
?
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

Wszystkich zgromadzonych w imieniu swoim oraz
pozosta³ych cz³onkiñ KGW w Dziêgielewie powita³y panie
Bo¿ena Zió³kowska – przewodnicz¹ca KGW Dziêgielewo i
Katarzyna Rêdzikowska – so³tys wsi Dziêgielewo.
Szczególne podziêkowania skierowa³y do Wójta Gminy
Gozdowo – Dariusza Kalkowskiego za remont i
doprowadzenie do u¿ytkowania budynku wiejskiego w
Dziêgielewie, jego kompleksowe wyposa¿enie oraz
rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokó³ (plac
zabaw, ³awy ze sto³ami). W pobli¿u powsta³o równie¿
boisko, na którym zamontowano siatkê do gry. Dziêki
takiemu zapleczu doroœli, m³odzie¿ i dzieci z so³ectwa maj¹
okazjê do integracji, zabaw i wspólnego spêdzania czasu.
Pani so³tys podziêkowa³a równie¿ Wójtowi za
wspó³pracê, ogromn¹ troskê i zaanga¿owanie na rzecz
dzia³alnoœci so³ectwa i Ko³a Gospodyñ Wiejskich oraz
¿yczy³a dalszych sukcesów na polu zawodowym i
osobistym.
Podziêkowania skierowane zosta³y do
Przewodnicz¹cego rady Gminy – Grzegorza
Ratkowskiego i Prezesa Gminnego Zwi¹zku Rolników,
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Kó³ek i Organizacji Rolniczych – Kazimierza
Kêdzierskiego za ¿yczliwoœæ i wsparcie KGW w
Dziêgielewie.
Nastêpnie g³os zabra³ pan Dariusz Kalkowski – Wójt
Gminy Gozdowo, który podziêkowa³ paniom z Ko³a
Gospodyñ Wiejskich w Dziêgielewie za zorganizowanie IV
Zjazdu Kó³ Gospodyñ Wiejskich Gminy Gozdowo. 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 oraz podziêkowa³
paniom z Dziêgielewa i wszystkim osobom, które
przyczyni³y siê do zorganizowania imprezy.
Pan Wójt wrêczy³ przewodnicz¹cej KGW w
Dziêgielewie pani Bo¿enie Zió³kowskiej podziêkowania za
wieloletni¹ dzia³alnoœæ Ko³a Gospodyñ w Dziêgielewie.
Pan Jan Laskowski Starosta Powiatu Sierpeckiego
podziêkowa³ paniom z Dziêgielewa za zaproszenie oraz za
podejmowanie inicjatyw, bêd¹cych œwiadectwem
aktywnoœci i zaanga¿owania.
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Nastêpnie Wójt Gminy Gozdowo, Starosta Sierpecki i
Przewodnicz¹cy Rady Gminy wrêczyli wyró¿nienie dla
Pañ z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Lelicach za
dotychczasow¹ dzia³alnoœæ, aktywn¹ pracê i godne
reprezentowanie Gminy Gozdowo podczas VI
Powiatowo-Gminnych Do¿ynek w Szczutowie.
Panie z Ko³a Gospodyñ w Lelicach wyspecjalizowa³y
siê w wyplataniu wieñców do¿ynkowych, które od lat
wzbudzaj¹ powszechny zachwyt i zdobywaj¹ czo³owe
miejsca podczas do¿ynek gminnych oraz
ponadlokalnych. Tym samym pielêgnuj¹ i kultywuj¹
tradycjê regionu, reprezentuj¹ w³asne œrodowisko i
przekazuj¹ m³odszemu pokoleniu zwyczaje i obrzêdy.
Panie z Lelic otrzyma³y dyplom, s³odki upominek i
nagrodê.
W dalszej kolejnoœci pan Kazimierz Kêdzierski
przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci Kó³ Gospodyñ
Wiejskich z terenu gminy za 2016r. oraz z³o¿y³
podziêkowania osobom wspieraj¹cym i zaanga¿owanym
w funkcjonowanie organizacji.
Wspólnie z panem Wójtem wrêczyli dyplomy za

d³ugoletni¹ dzia³alnoœæ w Kole Gospodyñ w Dziêgielewie
paniom: Krystynie Sawickiej, Teresie Miko³ajewskiej,
Teresie Zygmuntowicz, Ewie D¹browskiej, Janinie
Kajkowskiej, Gra¿ynie Betkowskiej i Bo¿enie
Zió³kowskiej.
Reprezentanci Stowarzyszenia Gospodyñ Wiejskich
Gminy Gozdowo pan Kazimierz Zywer – Przewodnicz¹cy
wraz z pani¹ El¿biet¹ Rycharsk¹ wyrazili uznanie dla KGW
w Dziêgielewie i wrêczyli prezent.
Pani Danuta Kobuszewska podziêkowa³a paniom z
Dziêgielewa za zaproszenie i wszystkim Ko³om Gospodyñ
Wiejskich za wieloletni¹ dobr¹ wspó³pracê.
Na koniec czêœci oficjalnej pan Wójt i pan Kazimierz
Kêdzierski og³osili, ¿e za rok V Zjazd Kó³ Gospodyñ
odbêdzie siê w Lelicach.
Po przemówieniach nadszed³ czas wspólnego
biesiadowania w mi³ej atmosferze.
Jeszcze raz dziêkujemy paniom z KGW w Dziêgielewie
za ich goœcinnoœæ i ¿yczliwoœæ, które wywar³y bardzo
pozytywne wra¿enie.
Maria Pytelewska

ZAWODY NA ZAKOÑCZENIE SEZONU
WÊDKARSKIEGO
W s³oneczn¹ niedzielê, 25 wrzeœnia br., nad stawem
w Gozdowie odby³y siê Zawody Wêdkarskie
podsumowuj¹ce sezon wêdkarski.
Organizatorem po³owów by³o Stowarzyszenie Wêdkarskie
„AMUR” z Gozdowa, a w rywalizacji wziê³o udzia³ 17
pasjonatów.
Impreza zakoñczy³a siê poczêstunkiem i wrêczeniem
okolicznoœciowych pucharów, dyplomów i nagród
ufundowanych przez Wójta Gminy Gozdowo – Dariusza
Kalkowskiego. Klasyfikacja przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
I miejsce – Artur Smoliñski
II miejsce – Pawe³ Szymborski
III miejsce – Jacek Staniszewski
IV miejsce – Marek Kowalkowski

V miejsce – Piotr Chojnacki
VI miejsce i jednoczeœnie zdobywca najwiêkszej ryby
– Tomasz Zimnawoda
Wêdkarze w 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 Stowarzyszeniu Wêdkarskiemu
„AMUR” z Prezesem Kamilem Ambroziakiem na czele za
zorganizowanie zawodów, a wszystkim uczestnikom za
przybycie oraz za spêdzony czas w przyjemnej atmosferze.
Pogratulowa³ zwyciêzcom wyników w po³owach i ¿yczy³
organizatorom, aby kolejne sezony wêdkowania by³y równie
dobrze przeprowadzone.
Mariola Kopka
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ROZMOWA Z PRZEWODNICZ¥CYM
ZARZ¥DU SPÓ£KI WODNEJ W
GOZDOWIE - PANEM
W£ODZIMIERZEM MIERZEJEWSKIM

spó³ki. Ustawa ta okreœla tak¿e obowi¹zki rolników w zakresie
utrzymania urz¹dzeñ melioracyjnych szczegó³owych. Aby
zapewniæ w³aœciwe utrzymanie tych urz¹dzeñ wodnych,
wszyscy rolnicy posiadaj¹cy grunty zmeliorowane na terenie
naszej gminy, s¹ zrzeszeni w spó³ce wodnej.
Dzia³alnoœæ Spó³ki Wodnej w Gozdowie finansowana jest ze
sk³adek cz³onków oraz z dotacji Wójta, Urzêdu
Wojewódzkiego i Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
Obecna sk³adka cz³onkowska na konserwacjê urz¹dzeñ
wodnych w 2016 r. wynosi 25 z³ z 1 ha zmeliorowanego.
Spó³ka Wodna Gozdowo dzia³a w oparciu o statut, który
zatwierdzony zosta³ przez Starostê Powiatu Sierpeckiego.
Organami spó³ki s¹: Walne Zgromadzenie zbierane co
najmniej raz w roku, które liczy 57 delegatów, jest równie¿ 5osobowy Zarz¹d i 3-osobowa Komisja Rewizyjna.

Mariola Kopka: Spó³ki wodne mieszkañcom kojarz¹
siê z pracami melioracyjnymi wykonywanymi dla
potrzeb rolnictwa. Czy mo¿e Pan przybli¿yæ nam
historiê powstania spó³ek wodnych i ich dzia³alnoœæ?
W³odzimierz Mierzejewski: Pierwsze wzmianki o istnieniu
Spó³ki Wodnej siêgaj¹ roku 1962. W³aœnie w latach 60-tych
na terenach gminy Gozdowo rozpoczêto melioracje u¿ytków
rolnych. Po zakoñczonych inwestycjach rolnicy
zmeliorowanych gruntów zawi¹zywali tzw. spó³ki obiektowe,
które przejmowa³y wykonane urz¹dzenia melioracyjne do
konserwacji. W 1962 r. utworzono Powiatowy Zwi¹zek
Spó³ek Wodnych z siedzib¹ w Sierpcu, który zrzesza³
powsta³e na terenach gmin Spó³ki Wodne. Dnia 10 wrzeœnia
1962 r. Spó³ka Wodna Rogieniczki uchwa³¹ Walnego
Zgromadzenia przyst¹pi³a do Powiatowego Zwi¹zku Spó³ek
Wodnych w Sierpcu. W kolejnych latach z terenu gminy
przystêpowa³y pozosta³e Spó³ki, które póŸniej zosta³y
przekszta³cone w Gminn¹ Spó³kê Wodn¹ Gozdowo.
W latach 70-tych rozwój gospodarczy w kraju spowodowa³
wiêksze o¿ywienie w dziedzinie rolnictwa i wzrost œrodków
finansowych na inwestycje melioracyjne. W tym czasie do
roku 1990 w naszej Gminie Gozdowo, dziêki staraniom
w³adz gminnych i zainteresowanych rolników, zosta³o
zmeliorowanych 5471,82 ha i wykonano 160 km rowów.
W 1990 roku Spó³ka Wodna w Gozdowie podjê³a uchwa³ê o
wyst¹pieniu ze Zwi¹zku Spó³ek Wodnych w Sierpcu. W
okresie przejœciowym, tj. od 1993 do 2013 r. Spó³ka
wykonywa³a prace konserwacyjne we w³asnym zakresie.
Nast¹pi³o znaczne pogorszenie stanu technicznego urz¹dzeñ
melioracyjnych, tj. rowów i sieci drenarskiej. W 2012 roku
Walne Zgromadzenie Delegatów Spó³ki Wodnej Gozdowo
podjê³o uchwa³ê o ponownym przyst¹pieniu do Zwi¹zku
Spó³ek Wodnych w Sierpcu, który wykonuje prace
konserwacyjne na terenie gminy Gozdowo do chwili obecnej.

W obecnej kadencji 2013-2018 Zarz¹d reprezentuj¹:
Przewodnicz¹cy – W³odzimierz Mierzejewski, Z-ca
Przewodnicz¹cego Leszek Smoleñski, Sekretarz - Robert
Rzeszotarski oraz cz³onkowie Jaros³aw M¹dry i Stanis³aw
Œmigielski. Zarz¹d SW Gozdowo wykonuje uchwa³y walnego
zgromadzenia, kieruje dzia³alnoœci¹ spó³ki.
Komisjê rewizyjn¹ tworz¹: Przewodnicz¹cy – Joanna
Kozakowska oraz cz³onkowie Krzysztof O¿d¿eñski i Wojciech
Lubiñski. Komisja kontroluje dzia³alnoœæ Spó³ki wodnej.
Nadzór i kontrolê nad dzia³alnoœci¹ spó³ki wodnej sprawuje
starosta, spó³ka jest wpisana do katastru wodnego
prowadzonego przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
Mariola Kopka: Jakie s¹ zamierzenia i plany
dzia³alnoœci Spó³ki na najbli¿sze lata?
W³odzimierz Mierzejewski: Podstawowym i nadrzêdnym
zadaniem Spó³ki wodnej jest utrzymanie sprawnoœci
technicznej urz¹dzeñ melioracji wodnych szczegó³owych,
takich jak rowy melioracyjne otwarte i systemy sieci urz¹dzeñ
drenarskich na obszarze ca³ej gminy Gozdowo. Dzia³alnoœci¹
ewidencyjn¹ spó³ki objêta jest d³ugoœæ 160,27 km rowów i
5471,82 ha gruntów zmeliorowanych. Spó³ka wodna
finansowana jest ze sk³adek cz³onków, w zwi¹zku z tym
wykonywana jest g³ównie konserwacja tych urz¹dzeñ
melioracyjnych.
Du¿e znaczenie dla dzia³alnoœci spó³ki ma terminowe
wp³acanie sk³adek przez rolników, warunkuj¹ one zakres
wykonania i rozmiar wykonywanych i planowanych prac.
Prace zwi¹zane w utrzymaniem urz¹dzeñ melioracyjnych s¹
odpowiednio zaplanowane oraz wykonywane z nale¿yt¹
dok³adnoœci¹, co daje gwarancjê utrzymania dro¿noœci
rowów.

Mariola Kopka: Od 2013 r. pe³ni Pan funkcjê
przewodnicz¹cego Zarz¹du Spó³ki Wodnej. Proszê
powiedzieæ, jakie s¹ zadania statutowe Spó³ki oraz
kto sprawuje w niej w³adzê?

W naszym powiecie nie wykonuje siê inwestycji
odtworzeniowych melioracji szczegó³owych. Œrodki
pomocowe przeznaczane s¹ g³ównie na odbudowê urz¹dzeñ
podstawowych, tj. rzek, co jest oczywiœcie wa¿ne, jednak
¿ywotnoœæ urz¹dzeñ szczegó³owych, nawet przy
systematycznej konserwacji, wynosi 40-50 lat. Po tym
okresie wiêkszoœæ tych urz¹dzeñ wymaga odbudowy. W
Spó³ce wodnej Gozdowo potrzeby zwi¹zane z utrzymaniem
sprawnoœci bardzo wyeksploatowanych systemów
melioracyjnych z roku na rok staj¹ siê coraz pilniejsze i
wymagaj¹ coraz wiêkszych nak³adów finansowych.

W³odzimierz Mierzejewski: Spó³ki wodne dzia³aj¹ w oparciu
o ustawê Prawo Wodne, które szczegó³owo okreœla, m.in.
sposób zawi¹zania, zasady dzia³alnoœci, rejestracji i organy

W 2015 roku wykonano konserwacjê 95 km rowów. W
2016 na koniec wrzeœnia mamy ju¿ wykonane 60 km
konserwacji rowów, tj. 60% zaplanowanych robót.
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Wiemy, ¿e trwaj¹ prace nad zmian¹ ustawy, m.in. w zakresie
utrzymania urz¹dzeñ szczegó³owych i ta zmiana prawa
wp³ynie na plany dzia³alnoœci spó³ki. W naszej ocenie obecna
ustawa dobrze okreœla funkcjonowanie spó³ek wodnych.

Dzia³alnoœæ Spó³ki Wodnej bez pomocy Wszystkich Pañstwa
nie by³aby tak owocna, jest ona bardzo potrzebna wszystkim
mieszkañcom gminy.

Mariola Kopka: Dzia³alnoœæ Spó³ki Wodnej w
Gozdowie odbywa siê przy wspó³pracy z jednostkami
samorz¹dowymi. Jak przebiega ta wspó³praca z
Wójtem Gminy i Starost¹ Sierpeckim?
W³odzimierz Mierzejewski: Podstaw¹ prawid³owego
funkcjonowania naszej Spó³ki Wodnej Gozdowo jest przede
wszystkim dobra relacja z cz³onkami SW Gozdowo i
wspó³praca z Wójtem i so³tysami.
Dzia³alnoœæ spó³ki koordynuje Starosta powiatu sierpeckiego
w porozumieniu z Wójtem Gminy Gozdowo. W imieniu
Zarz¹du Spó³ki Wodnej w Gozdowie sk³adam serdeczne
podziêkowania P. Dariuszowi Kalkowskiemu Wójtowi Gminy
za przychylnoœæ, pomoc, zapewnienie lokalu do
prowadzenia dzia³alnoœci naszej Spó³ki oraz systematyczne
wsparcie finansowe i zainteresowanie utrzymaniem
dobrostanu urz¹dzeñ melioracyjnych. Równie¿ serdeczne
podziêkowania kierujê do Starosty Sierpeckiego, który za
poœrednictwem jednostki organizacyjnej, tj. Powiatowego
Urzêdu Pracy w Sierpcu, skierowa³ w ramach robót
publicznych 2 osoby na stanowiska konserwatorów do pracy
w Spó³ce.
Sk³adam serdeczne podziêkowania so³tysom za wspieranie
Spó³ki Wodnej we wszystkich zakresach dzia³alnoœci.

Mariola Kopka: Dziêkujê za rozmowê. ¯yczê, aby
uda³o siê Panu i Zarz¹dowi zrealizowaæ wszystkie
plany daj¹ce zadowolenie rolnikom zrzeszonym w
Spó³ce Wodnej.

NARADA DYREKTORÓW SZKÓ£
W URZÊDZIE GMINY
W dniu 24 sierpnia 2016 roku w Urzêdzie Gminy
Gozdowo odby³o siê spotkanie dyrektorów szkó³,
przedszkola i klubu dzieciêcego z Wójtem Gminy.
Podczas narady omawiano sprawy organizacyjne
zwi¹zane z rozpoczêciem nowego roku szkolnego i bie¿¹cym
funkcjonowaniem placówek oœwiatowych. Pan Wójt wrêczy³
przed³u¿enie na kolejne piêæ lat powierzenia stanowiska
dyrektora Szko³y Podstawowej w Ostrowach pani Danucie
Gawlik.
Maria Pytelewska

ROZPOCZÊCIE ROKU SZKOLNEGO
2016/2017
W dniu 1 wrzeœnia 2016r. w odby³o siê uroczyste
rozpoczêcie roku szkolnego 2016/2017 w szko³ach
na terenie gminy Gozdowo. W placówkach znowu
zagoœci³ weso³y gwar uczniów, którzy dzielili siê
wra¿eniami z wakacji.

Podczas uroczystoœci przedstawiciele firmy Green Farm
s.c. Katarzyna Rutkowska i £ukasz Bruze wrêczyli uczniom
klas pierwszych szko³y podstawowej wyprawkê w postaci
plecaka z wyposa¿eniem.
Nastêpnie na boisku wielofunkcyjnym w Gozdowie

Uroczyste apele odby³y siê na scenie w parku
zabytkowym w Gozdowie, sali gimnastycznej Szko³y
Podstawowej w Lelicach oraz sali gimnastycznej Szko³y
Podstawowej w Ostrowach.
W uroczystoœciach w Gozdowie i Lelicach uczestniczy³
Wójt Gminy Gozdowo – Dariusz Kalkowski i Przewodnicz¹cy
Rady Gminy – Grzegorz Ratkowski. W przemówieniach
¿yczyli uczniom sukcesów w nauce, nauczycielom
wytrwa³oœci i cierpliwoœci, a rodzicom zadowolenia z dzieci.
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rozegrany zosta³ mecz towarzyski pomiêdzy pracownikami
Urzêdu Gminy Gozdowo a pracownikami Szkó³:
Podstawowej, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w
Gozdowie.
W tym roku w gminie Gozdowo naukê rozpoczê³o 728
uczniów (239 – Szko³a Podstawowa w Gozdowie, 137 –
Szko³a Podstawowa z oddzia³em przedszkolnym w Lelicach,
65 – Szko³a Podstawowa z oddzia³em przedszkolnym w
Ostrowach, 186 – Publiczne Gimnazjum w Gozdowie z
Oddzia³em Zamiejscowym w Lelicach, 101 dzieci - Publiczne
Przedszkole w Gozdowie).
Maria Pytelewska

PODZIEKOWANIE dla Firmy GREEN FARM s.c. w Sierpcu
W imieniu rodziców uczniów klas I oraz wlasnym skladam serdeczne
podziekowanie
p. Lukaszowi Bruze i p. Katarzynie Rutkowskiej
- przedstawicielom Firmy GREEN FARM s.c.
za ufundowanie plecaków z wyposazeniem dla najmlodszych mieszkanców
naszej gminy rozpoczynajacych przygode z edukacja.
Panstwa sponsoring zdecydowanie wspomógl budzety rodzin a dzieciom dal
radosc i wyróznienie, czego wyrazem byly rozesmiane buzie maluchów.
Wyrazam wdziecznosc za ten gest, zycze wielu sukcesów zarówno zawodowych
jak i osobistych oraz licze na dalsza owocna wspólprace.
Wójt Gminy Gozdowo
Dariusz Kalkowski

NOWY ROK SZKOLNY
- NA SPORTOWO
Min¹³ ju¿ czas wakacyjnego odpoczynku. Pora wróciæ do
szkó³, aby na nowo rozpocz¹æ tê niesamowit¹ podró¿,
podczas której uczniowie bêd¹ poznawaæ nowe œcie¿ki,
odkrywaæ nowe, nieznane dotychczas l¹dy, poszerzaæ
horyzonty wiedzy.

Aby pokazaæ uczniom, jak wa¿ny jest ruch i aktywnoœæ
fizyczna, nauczyciele szko³y podstawowej, gimnazjum i
przedszkola postanowili rozegraæ mecz z pracownikami
Urzêdu Gminy w Gozdowie. Nie by³o to pierwsze spotkanie,
podczas którego na dwóch stronach boiska stanê³y te
dru¿yny, ale zawsze towarzyszy³y mu takie same emocje.
Pocz¹tek meczu wyznaczono na godzinê 10.30. Wówczas to
na wiecznie zielonej murawie boiska wielofunkcyjnego
nast¹pi³a prezentacja obu reprezentacji, której dokona³ Pan
Str. 18

Dariusz Kalkowski- Wójt Gminy Gozdowo i po pierwszym
gwizdku sêdziego rozpoczê³a siê gra. Choæ by³ to mecz
towarzyski, zaanga¿owanie i poœwiêcenie graj¹cych by³o iœcie
profesjonalne. Uczniowie naszego Gimnazjum mogli byæ
dumni z postawy swoich nauczycieli. Wszyscy pi³karze sw¹
postaw¹ pokazywali uczniom, jak wa¿na jest zasada „fair
play”. Trzeba przyznaæ, ¿e obie po³owy meczu by³y niezwykle
emocjonuj¹ce, a bramki pada³y niemal tak czêsto, jak
spadaj¹ce gwiazdy w czasie deszczu meteorytów.
Spotkanie zakoñczy³o siê wynikiem 8:6 dla dru¿yny
goœci, jednak tak naprawdê iloœæ bramek nie jest
najwa¿niejsza. Istot¹ tego spotkania by³o pokazanie m³odym
ludziom, ¿e ka¿dy wiek jest dobry, aby ¿yæ aktywnie, a
stosowanie zasady uczciwoœci i szacunku dla innych powinno
przyœwiecaæ w ka¿dej dziedzinie ¿ycia.

Anna D¹browska
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TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM
W GOZDOWIE
16 wrzeœnia, w pogodne pi¹tkowe popo³udnie, na
boisku wielofunkcyjnym przy Publicznym
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie odby³ siê
turniej pi³ki no¿nej. Patronat nad turniejem obj¹³
pomys³odawca wydarzenia i sponsor nagród Wójt
Gminy Gozdowo pan Dariusz Kalkowski.

Inauguracji wydarzenia dokona³ Dyrektor Gimnazjum p.
Krzysztof JóŸwiak, Wójt Gminy Gozdowo p. Dariusz
Kalkowski, ks. Proboszcz Stanis³aw Opolski oraz goœæ
specjalny Ojciec Misjonarz Andrzej Mikuæ, który przez ca³y
tydzieñ goœci³ w parafii gozdowskiej, ze wzglêdu na trwaj¹ce
w ostatnim czasie Misje Œwiête.
Cheerleaderki z naszego Gimnazjum wykona³y na
rozpoczêcie rozgrywek taniec, który przygotowa³y pod
kierunkiem p. Ma³gorzaty Garkowskiej.
Pierwsz¹ niespodziank¹ wydarzenia by³o strzelenie
symbolicznego gola przez Ojca Misjonarza do bramki, w
której obroñcami byli ks. Proboszcz wraz z Wójtem Gminy.
Po tym symbolicznym rozpoczêciu, na boisko wesz³y dru¿yny
klas pierwszych. Pierwszy mecz zagra³a reprezentacja klasy
IA (kapitan Wiktor Wiœniewski) z reprezentacj¹ klasy IB
(kapitan Kacper Derkes). Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 1:0
dla klasy IB. Do kolejnej rozgrywki przyst¹pi³a dru¿yna klasy
IA oraz dru¿yna klasy IC (kapitan Arkadiusz Krysiak). Wynik
tej rozgrywki to 1:0 dla klasy IA. Kolejny pojedynek rozegra³y
reprezentacje klas IB i IC, zakoñczy³ siê zwyciêstwem 2:0 dla
dru¿yny z klasy IB.
W dalszej kolejnoœci do gry przyst¹pi³y reprezentacje klas
drugich: dru¿yna klasy IIA (kapitan Krystian Cesak) i dru¿yna

SPRZ¥TANIE ŒWIATA
Daj drugie ¿ycie przedmiotom, nie wyrzucaj ich
pochopnie do kosza! Zrób wszystko, by odpad za
szybko nie trafi³ na wysypisko!
W tym roku g³ównym przes³aniem akcji jest:
- promowanie poszanowania zasobów i efektywnej
segregacji,
- unikanie odpadów – szacunek do przedmiotu,
- uœwiadomienie Polaków o ich wp³ywie na œrodowisko i iloœci
wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynnoœci.
23. edycja akcji Sprz¹tanie œwiata przebieg³a pod has³em
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klasy IIC (kapitan Bart³omiej Jankowski). Rozgrywki klas
drugich zakoñczy³y siê rzutami karnymi, z wynikiem 2:1 dla
klasy IIC.
Nastêpnie na boisko wesz³y reprezentacje klas trzecich: IIIA
(kapitan £ukasz Jankowski) oraz klasy IIIC (kapitan Filip
Gutowski). Wynik koñcowy to 3:1 dla klasy IIIA.
Wszystkie rozgrywki by³y bardzo interesuj¹ce, graczy
wspiera³a zebrana licznie publicznoœæ (uczniowie, rodzice,
nauczyciele) oraz harcerze, którzy aktywnie zagrzewali do
gry.
Ostatni mecz zagra³a reprezentacja uczniów Publicznego
Gimnazjum z reprezentacj¹ absolwentów. By³a to najbardziej
emocjonuj¹ca rozgrywka, która zakoñczy³a siê zwyciêsko dla
reprezentacji uczniów Gimnazjum - 3:2.
Na zakoñczenie Wójt Gminy Gozdowo p. Dariusz Kalkowski
wraz z Wiceprzewodnicz¹c¹ Rady Gminy Gozdowo p. Zofi¹
Miller wrêczyli puchary oraz dyplomy na rêce kapitanów
dru¿yn. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali s³odkie
niespodzianki.
Wydarzenie relacjonowa³a p. Aurelia Kurach. Nad sprawnym
przebiegiem turnieju czuwali: p. Ma³gorzata Jagodziñska, p.
Piotr Lemanowicz oraz p. Micha³ Jankowski.

Aneta Soja-Khadrouf

„Podaj dalej... Drugie ¿ycie odpadów". Tym razem nie
w trzeci weekend wrzeœnia, ale ju¿ w kwietniu ruszy³a
najwiêksza w Polsce akcja ekologiczna pod has³em
„Turysto! Szanuj Œrodowisko!”. Pod takim has³em
przeprowadzono tegoroczn¹ akcjê Sprz¹tania Œwiata –
Polska.
Co ka¿dy z nas mo¿e zrobiæ, ¿eby zmniejszyæ swój
negatywny wp³yw na œrodowisko? Jak mo¿emy ograniczyæ
tworzenie odpadów? Dlaczego warto prowadziæ ich
selektywn¹ zbiórkê?
My równie¿ w³¹czyliœmy siê aktywnie do akcji. 16
wrzeœnia 2016 r. o godzinie 12.50 uczniowie gimnazjum
wraz z opiekunami ruszyli ulicami Gozdowa oraz Lelic. Akcja
prowadzana jest w naszym kraju od 1994 roku, w ka¿dy trzeci
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g³ównych ulicach Gozdowa oraz Lelic.
Sprz¹taniem objêliœmy teren:
Ulice w Gozdowie: J.S³owackiego, S³oneczn¹, Pszczel¹,
Osiedlow¹, Dêbow¹, Zielon¹, K. Gozdawy, P³ock¹,
Stra¿ack¹, Dworcow¹, teren wokó³ sklepów przy ulicy
P³ockiej i K. Gozdawy oraz las w Gozdowie.
Uczniowie z Oddzia³u Zamiejscowego zbierali œmieci z
ulic i miejsc wypoczynku w Lelicach.
Pan dyrektor czuwa³ nad bezpieczeñstwem
przeprowadzonej akcji, nic nie zak³óci³o ³adu i porz¹dku.
Akcjê koordynowa³y: p. M. Jagodziñska w Gozdowie oraz
p. J. Lewicka w Lelicach.
Ta ¿ywa lekcja ekologii pobudza nas wszystkich do
refleksji, a zarazem wiêkszej dba³oœci o otaczaj¹c¹ nas naturê.
weekend wrzeœnia wraz z milionami wolontariuszy
wyruszamy do lasów, na pobocza dróg, do parków i
sprz¹tamy. To nasza wspólna lekcja ekologii.
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi nie
zadzia³a, jeœli jego uczestnicy, czyli my wszyscy, nie bêdziemy
wiedzieli, dlaczego wa¿ne jest, aby prawid³owo postêpowaæ z
odpadami i – co jeszcze wa¿niejsze - co zrobiæ, by by³o ich jak
najmniej.
Udzia³ w akcji wziêli wszyscy uczniowie gimnazjum pod
opiek¹ nauczycieli i wychowawców. Sprz¹taliœmy ulice
Gozdowa i Lelic wed³ug ustalonego wczeœniej
harmonogramu. Akcja odby³a siê we wspó³pracy z Gminnym
Zak³adem Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. Dzieci
zaopatrzone zosta³y w worki na odpady i jednorazowe
rêkawiczki.
Podczas sprz¹tania nape³niliœmy œmieciami ponad 80
worków, które pozostawiono w punktach zbiorczych przy

KLUB DZIECIÊCY „KUBUSIOWY
RAJ” W LELICACH
Zakoñczenie Roku
20 czerwca 2016 r. o godzinie 9.00 rozpoczê³o siê uroczyste
zakoñczenie roku w Klubie Dzieciêcym „Kubusiowy Raj” w
Lelicach. Byli z nami zaproszeni goœcie: Wójt Gminy
Gozdowo - Pan Dariusz Kalkowski, Ksi¹dz kanonik
Franciszek Kuæ, Przewodnicz¹cy Rady Gminy- Pan Grzegorz
Ratkowski, Kierownik Referatu Oœwiaty – Pani Jolanta
Lewandowska, Dyrektor Szko³y Podstawowej w Lelicach Pani Jadwiga Paradowska, Kierownik Klubu Dzieciêcego
„Kubusiowy Raj” w Lelicach – Pani Monika Spycha³a. W tym
uroczystym dniu byli obecni rodzice, panie opiekunki,
pracownicy obs³ugi oraz kuchni.
Maluchy przygotowa³y program artystyczny, piêknie
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Ma³gorzata Jagodziñska

recytowa³y wiersze, œpiewa³y piosenki. W przygotowanie
uroczystoœci dzieci w³o¿y³y wiele pracy, a zaproszeni goœcie
oraz rodzice docenili ich pracê gromkimi brawami.
Pani Kierownik podziêkowa³a goœciom za ci¹g³e wspieranie
naszej placówki, rodzicom za ¿yczliwoœæ i otwartoœæ na
potrzeby dzieci i Klubu. Dzieciom ¿yczy³a pe³nych wra¿eñ i
niezapomnianych wakacji.
Wójt Gminy Gozdowo – Pan Dariusz Kalkowski obdarowa³
dzieci pami¹tkowymi dyplomami oraz upominkami. Dzieci,
które wspiera³y akcjê zabierania nakrêtek, w ramach
podziêkowañ równie¿ otrzyma³y drobne upominki.
Do¿ynki Parafialne
Do¿ynki Gminne to jeden z najpiêkniejszych dni w roku, w
którym mieszkañcy aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu
kulturalnym. Uroczystoœæ do¿ynkowa odby³a siê 21.08.2016
roku w amfiteatrze przy stawie w Lelicach. Zgodnie z tradycj¹
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Panie z Ko³a Gospodyñ z terenu gminy Gozdowo
przygotowa³y s³odki poczêstunek dla mieszkañców i
przyby³ych goœci. Przygotowano równie¿ szereg atrakcji dla
dzieci. Nasz Klub te¿ przygotowa³ „Kiermasz Kubusiowy”,
który mimo niesprzyjaj¹cej aury cieszy³ siê du¿ym
powodzeniem, za co bardzo dziêkujemy.
Dzieci z Klubu Dzieciêcego „Kubusiowy Raj” w Lelicach bra³y
czynny udzia³ w Do¿ynkach. Dziewczynki wykona³y „Letni
walc z kwiatami” i zaœpiewa³y „Piosenkê do¿ynkow¹”. Mili
goœcie nagrodzili wystêp dzieci gromkimi brawami.
Spotkanie z Policjantem
Dnia 6.09.2016r. na zaproszenie dzieci i opiekunek przyby³
do naszego Klubu policjant st. sier¿. Marek Zdzieb³owski, a
dzieci ze wszystkich grup zgromadzi³y siê w jednej sali, aby
powitaæ niecodziennego goœcia. Tematem spotkania by³o
przypomnienie zasad ruchu drogowego oraz zagadnieñ
dotycz¹cych bezpieczeñstwa dzieci w Klubie i w domu. Pan
policjant przypomnia³ podstawowe zasady zachowania siê
podczas przechodzenia przez jezdniê. Nastêpnie
wyt³umaczy³, jak nale¿y zachowaæ siê w kontaktach z obcymi
ludŸmi, jak dbaæ o bezpieczeñstwo w³asne i innych oraz do
kogo zwracaæ siê o pomoc w sytuacji zagro¿enia. Policjant

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
W GOZDOWIE
To ju¿ koniec… roku szkolnego
W czwartek 30.06.2016 r. uroczyœcie zakoñczyliœmy bie¿¹cy
rok szkolny. Wszyscy cieszymy siê na nadchodz¹ce wakacje.
Oczywiœcie podczas programu artystycznego nie zabrak³o
niespodzianek. Nasze przedszkolaki jak zwykle cudownie
prezentowa³y swoje mo¿liwoœci recytatorskie, wokalne i
taneczne. Z uœmiechem na twarzach s³uchaliœmy, jak bawi³
nas „pan Hilary”, szukaj¹c swoich okularów. Taniec
nowoczesny w wykonaniu maluchów z grupy I by³ naprawdê
super! Jak na letni wypoczynek przysta³o, trafiliœmy tak¿e na
Karaiby. Piraci z grupy II dostarczyli nam niesamowitych
emocji. Lekkoœæ motylków z grupy III wywo³a³a wzruszenie,
które szybko minê³o po zabawie muzycznej w wykonaniu
ch³opców z grupy starszaków. Gabrysia cudownie œpiewa³a,
¿e dzieci nie chc¹ odchodziæ z naszego przedszkola. To miód
na nasze serca… A na koniec polonez w wykonaniu dzieci z
grupy IV i jednoczeœnie prawdziwy popis tanecznych
umiejêtnoœci.

poinformowa³ i zademonstrowa³ dzieciom równie¿, w jaki
sposób nale¿y siê zachowywaæ podczas ataku psa. Dzieci z
du¿ym zainteresowaniem s³ucha³y rad i wskazówek
zaproszonego goœcia. Na zakoñczenie Maluchy podziêkowa³y
gromkimi brawami. By³o to bardzo ciekawe i pouczaj¹ce
spotkanie dotycz¹ce zasad bezpieczeñstwa, które na pewno
d³ugo pozostanie w pamiêci naszych dzieci!
Aneta Chmura
po.Kierownika Klubu Dzieciêcego

Do¿ynki gminne
Do¿ynki to niezwykle przyjemne œwiêto w naszej gminie.
Cieszymy siê, ¿e mo¿emy braæ w nim udzia³. Nasze
przedszkolaki mog¹ bezpoœrednio obserwowaæ tradycje
do¿ynkowe, wyeksponowane plony, co pozwala im bardziej
zrozumieæ istotê tego dnia. Ucz¹ siê wiêc szacunku dla pracy
rolników i do chleba. Wspólnie z rodzicami mog¹
pokosztowaæ i posmakowaæ do¿ynkowych specja³ów ze stoisk
przygotowanych przez Ko³a Gospodyñ.
Staraliœmy siê dostarczyæ naszej lokalnej spo³ecznoœci i
wszystkim przyby³ym goœciom jak najwiêkszej dawki
pozytywnych wra¿eñ. Mamy nadziejê, ¿e polonez jak i taniec
cygañski przyczyni³y siê do urozmaicenia programu
artystycznego. Chcielibyœmy, aby nasze wystêpy by³y
podziêkowaniem skierowanym do wszystkich ludzi
pracuj¹cych ciê¿ko na roli.

Niech wakacyjna przerwa sprawi, ¿e zatêsknicie za naszymi
wystêpami, a teraz „…góry, morze czekaj¹ nas, bo to
WAKACJI czas!”. Pa.

Agnieszka Olszewska
Dyrektor Przedszkola
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STOWARZYSZENIE „NASZE
OSTROWY”
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych NASZE
OSTROWY realizuje projekt „I Ty mo¿esz chroniæ pszczo³y”
finansowany
p r z e z S a m o r z ¹ d Wo j e w ó d z t w a
Mazowieckiego.
Do projektu zg³osi³o siê 7 szkó³ podstawowych powiatu
sierpeckiego. W czerwcu br. uczniowie brali udzia³ w
warsztatach terenowych w Ostrowach, w czasie których
zdobyli wiedzê na temat owadów zapylaj¹cych, poznawali
roœliny miododajne, obserwowali ¿ycie roju pszczelego w
przeszklonym ulu, porównywali ró¿ne rodzaje miodu.
Dowiedzieli siê, ¿e sami mog¹ budowaæ siedliska dla dziko
¿yj¹cych pszczó³ i tworzyæ w przydomowych ogródkach
„sto³ówki” dla owadów, czyli sadziæ i siaæ roœliny miododajne.
Szko³y zaanga¿owane w projekt otrzyma³y zestawy krzewów,
drzew, bylin do nasadzeñ na terenie placówek, które oprócz
funkcji ozdobnej bêd¹ równie¿ po¿ytkiem dla pszczó³. W
szko³ach zostan¹ przeprowadzone 24 godziny zajêæ
poœwiêconych zagadnieniom ochrony owadów zapylaj¹cych
i ekologicznym sposobom uprawy ziemi oraz prelekcje
specjalistów z Centrum Edukacji Ekologicznej w P³ocku.
Uczniowie zbuduj¹ domki dla po¿ytecznych owadów, bêd¹
prowadziæ obserwacje i przeprowadzaæ eksperymenty, które
pomog¹ im poznaæ i zrozumieæ owadzie ¿ycie.

Og³oszony zosta³ równie¿ konkurs na indywidualne tworzenie
siedlisk dzikich owadów zapylaj¹cych w gospodarstwach
rolnych i przydomowych ogródkach. Wiêcej informacji i
regulamin konkursu na stronie internetowej
stowarzyszenia www.naszeostrowy.pl oraz
https://www.facebook.com/stowarzyszenieNaszeOstrowy.
Podsumowanie projektu odbêdzie siê na konferencji
koñcowej.
Anna Kwiatkowska

WAKACYJNE SPOTKANIE
Z OSOBAMI Z RÓ¯NYM STOPNIEM
NIEPE£NOSPRAWNOŒCI
W czasie tegorocznych wakacji w Szkole Podstawowej w
Gozdowie ponownie odby³y siê zajêcia w ramach
dzia³alnoœci wakacyjnej œwietlicy dla dzieci i m³odzie¿y
niepe³nosprawnej z terenu gminy Gozdowo. W tym roku
spotkania odbywa³y siê pod has³em „W zdrowym ciele
zdrowy duch”. Ich celem by³o zachêcanie uczestników do
prowadzenia zdrowego stylu ¿ycia, rozbudzanie
zainteresowañ ró¿nymi formami aktywnoœci ruchowej oraz
kszta³towanie umiejêtnoœci organizowania i aktywnego
spêdzania czasu wolnego. Dziêki sprzyjaj¹cej aurze
wiêkszoœæ zajêæ mog³a odbyæ siê na œwie¿ym powietrzu i
wykorzystaæ obiekty znajduj¹ce siê na terenie Gozdowa.
Uczestnicy korzystali z urz¹dzeñ si³owni zewnêtrznej,

zwiedzili okolice Gozdowa w trakcie przeja¿d¿ki bryczk¹,
jeŸdzili konno w „Leœnej Dolinie Huculskiej” oraz brali
udzia³ w rejsie po Wiœle, w trakcie którego podziwiali
panoramê P³ocka. W czasie zajêæ zorganizowanych w
szkole poznawali zasady zdrowego ¿ywienia, now¹
piramidê ¿ywienia oraz wykorzystywali zdobyt¹ wiedzê
przygotowuj¹c „zdrowe” kanapki. O potrzebie
organizowania takich zajêæ, które dadz¹ okazjê do wyjœcia z
domu i spotkania siê we wspólnym gronie mo¿e œwiadczyæ
fakt, ¿e uczestnicy na ostatnich zajêciach ju¿ planuj¹
nastêpne i odliczaj¹ czas dziel¹cy ich do nastêpnego
spotkania. W ich imieniu dziêkujemy Wójtowi Gminy
Gozdowo Panu Dariuszowi Kalkowskiemu oraz Pani
Dyrektor Lidii Malinowskiej, bez których ¿yczliwego
wsparcia i pomocy zajêcia nie mog³yby siê odbyæ.
Iwona Giera, Iwona Paw³owska
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PRÓBNA EWAKUACJA
Bezpieczeñstwo uczniów jest najwa¿niejsze….
23 wrzeœnia w kompleksie szkolnym w Gozdowie
odby³y siê æwiczenia z ewakuacji uczniów i
pracowników Szko³y Podstawowej, Publicznego
Przedszkola i Gimnazjum na wypadek zagro¿eñ.
Æwiczenia ewakuacyjne wynikaj¹ z przepisów prawa o
ochronie przeciwpo¿arowej. Ich celem by³o praktyczne
sprawdzenie znajomoœci zasad ewakuacji z budynku przez
dzieci, uczniów i pracowników szko³y w przypadku
zaistnienia zagro¿enia wywo³anego po¿arem lub innymi
sytuacjami awaryjnymi. Akcja przeprowadzona by³a bardzo
sprawnie. Uczniowie pod opiek¹ nauczycieli, zachowuj¹c
zasady bezpieczeñstwa, szybko opuœcili budynek szko³y
oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. Od momentu
wszczêcia alarmu o zagro¿eniu do chwili opuszczenia szko³y
przez wszystkich uczniów i pracowników szko³y up³ynê³y 3
minuty.
W ewakuacji bra³o udzia³ 239 uczniów oraz 26 pracowników
i wszyscy po opuszczeniu budynku zebrali siê w bezpiecznym
miejscu na boisku szkolnym. Meldunki o przebiegu ewakuacji
i iloœci ewakuowanych uczniów, dyrektorom placówek z³o¿yli

nauczyciele i pozostali pracownicy szko³y.
W tym czasie stra¿acy z PSP Sierpc i OSP Gozdowo
przeprowadzili akcjê ratownicz¹ w szatni.
Na szczêœcie to tylko æwiczenia…..
Trening próbnej ewakuacji z pewnoœci¹ by³ dla dzieci du¿ym
prze¿yciem i doœwiadczeniem. Takie æwiczenia by³y
oswojeniem z sytuacj¹ zagro¿enia oraz kszta³towaniem
umiejêtnoœci odpowiedniego postêpowania w razie po¿aru.
Wszyscy zgodnie twierdzili, ¿e taka próba by³a potrzebna,
choæ nigdy w przysz³oœci nie chcieliby wykorzystaæ zdobytego
doœwiadczenia.
Mariola Kopka

KIEROWCO! NIE POLUJEMY
NA ZEBRACH
Policjanci Posterunku Policji w Gozdowie wraz z uczniami
klas III Szko³y Podstawowej w Gozdowie przyst¹pili do
kampanii „Kierowco! Nie polujemy na zebrach”. Akcja
zosta³a opracowana i przygotowana przez Wydzia³ Ruchu
Drogowego KWP zs. w Radomiu a jej inauguracja odby³a siê
4 wrzeœnia w P³ockim Ogrodzie Zoologicznym na wybiegu
ZEBR.
Dzielnicowi Marek Zdzieb³owski i Wies³aw Stêpkowski
przeprowadzili akcjê profilaktyczn¹, której g³ównym celem
jest poprawa zachowania kierowców w rejonie przejœæ dla
pieszych. Piesi s¹ najbardziej zagro¿on¹ grup¹ uczestników
ruchu drogowego. Znaczna czêœæ uczestników ruchu
drogowego, pieszych i kieruj¹cych, zapomina o
podstawowych zasadach bezpieczeñstwa i przepisach ruchu
drogowego obowi¹zuj¹cych na przejœciach dla pieszych i w

ich rejonie. Akcja ma na celu uœwiadomienie kierowcom, ¿e
piesi s¹ niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego i
trzeba na nich zwracaæ szczególn¹ uwagê. Mamy nadziejê, ¿e
kampania wp³ynie na poprawê bezpieczeñstwa ludzi na
przejœciach dla pieszych.
Mariola Kopka

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH INFORMUJE I PRZYPOMINA
DEMOGRAFIA
Wed³ug danych ze zbiorów meldunkowych w
naszej gminie na dzieñ 30.09.2016 r. zameldowanych na
pobyt sta³y i czasowy jest 6073 mieszkañców.
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6 001
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Zdarzenia w ewidencji ludnoœci w gminie Gozdowo
w III kwartale 2016 roku.

w USC Gozdowo

11
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UWAGA!
W dniach wolnych od pracy w sprawach dotycz¹cych aktu zgonu proszê kontaktowaæ siê z Kierownikiem Urzêdu Stanu
Cywilnego, p. Mari¹ El¿biet¹ Chyliñsk¹, zam. Gozdowo, ul. Osiedlowa 12, tel. 24 276 22 58.
W wyj¹tkowych sytuacjach istnieje mo¿liwoœæ za³atwienia sprawy z zakresu spraw obywatelskich w indywidualnie
uzgodnionym terminie, poza godzinami pracy Urzêdu Gminy w Gozdowie.
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Kole¿ance Marii Lubiñskiej i Najbli¿szym
szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje
z powodu œmierci
MATKI
sk³adaj¹
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu
oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo z radnymi i so³tysami

BYCIE W POCZCIE
SZTANDAROWYM TO ZASZCZYT
I ZOBOWI¥ZANIE
W ostatnim czasie pojawi³ siê temat ubioru, wygl¹du i
sposobu zachowania siê pocztu sztandarowego. Dotyczy
to nie tylko OSP, szkó³, ale równie¿ innych organizacji,
stowarzyszeñ i partii politycznych, wystêpuj¹cych ze
sztandarem na oficjalnych lub okazjonalnych
uroczystoœciach. Przypominamy wiêc powszechnie
utrwalone zasady, dotycz¹ce ubioru i po¿¹danego
zachowania siê pocztów podczas uroczystoœci.
Ubiór pocztu sztandarowego OSP
1. Umundurowanie pocztu
Ubiór galowy, w którego podstawowy sk³ad wchodz¹:
a) mundur w kolorze ciemnogranatowym (mêski,
damski),
b) koszula w kolorze bia³ym z d³ugim rêkawem,
c) czapka rogatywka w kolorze ciemnogranatowym (dla
mê¿czyzn),
d) czapka d¿okejka w kolorze ciemnogranatowym (dla
kobiet),
e) obuwie w kolorze czarnym,
f) sznur galowy w kolorze srebrnym przeplatany
niebiesk¹ nitk¹.
2. Wyposa¿eniem uzupe³niaj¹cym do ubioru galowego s¹:
a) skarpety w kolorze czarnym (dla mê¿czyzn),
b) rajstopy w kolorze be¿owym (dla kobiet),
c) krawat w kolorze czarnym.
3. Ubiór galowy dla pocztów sztandarowych i flagowych, w
którego uzupe³niaj¹ce wyposa¿enie wchodz¹:
a) rêkawiczki bia³e,
b) pas g³ówny koloru czarnego.

Do ubioru galowego z pasem g³ównym stosuje siê obuwie
typu „skutery” (nogawki spodni wpuszczane w cholewki
butów). Dopuszcza siê noszenie spodni bryczesów do butów
wysokich typu „oficerski”, a tak¿e nakrycia g³owy w postaci
he³mu ozdobnego b¹dŸ he³mu bojowego ³¹cznie z pasem
bojowym z przypiêtym toporkiem.
Ubiór pocztu sztandarowego szkó³, stowarzyszeñ,
partii politycznych i innych organizacji
Wszystkich cz³onków pocztu sztandarowego obowi¹zuje
strój galowy. Dla mê¿czyzn: granatowy lub czarny garnitur
albo ciemne spodnie, bia³a koszula, krawat. Dla kobiet: bia³a
bluzka i ciemna spódnica lub sukienka bez rêkawów z bia³¹
bluzk¹.
Chor¹¿y (trzyma, niesie drzewiec sztandaru): ciemny garnitur,
bia³a koszula, krawat (opcjonalnie bia³a koszula, ciemne –
granatowe lub czarne- spodnie), czarne skarpety, czarne
buty,
Asysta: bia³e bluzki i czarne lub granatowe spódnice lub
sukienki bez rêkawów z bia³¹ bluzk¹, be¿owe rajstopy, czarne
lub granatowe buty.
Insygnia pocztu sztandarowego: bia³o-czerwone
szarfy przewieszone przez prawe ramiê, zwrócone bia³ym
kolorem w stronê ko³nierza, spiête na wysokoœci lewego
biodra, bia³e rêkawiczki. Nic nie mo¿e zas³aniaæ bia³oczerwonej szarfy.
Reprezentowanie organizacji czy jakiejœ spo³ecznoœci
poprzez uczestnictwo osób w poczcie sztandarowym to
ogromne wyró¿nienie, które wi¹¿e siê z pewnymi wskazanymi wy¿ej - obowi¹zkami. Dopiero ich
przestrzeganie bêdzie zas³ugiwa³o na miano godnej
reprezentacji.
Opracowa³: Jacek Piekarski – sekretarz gminy

POPRAWMY JAKOŒÆ POWIETRZA
W NASZEJ GMINIE

gromadz¹c wszelkie zu¿yte opakowania. Jak bardzo jest to
powszechne, œwiadcz¹ widoczne przez wszystkich wielkie
chmury czarnego i dusz¹cego dymu.

W zwi¹zku z przyst¹pieniem Szko³y Podstawowej w
Gozdowie do Kampanii odpadowej „¯YJ EKO, œmiecenie
odpada” organizowanym przez Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej w P³ocku i Samorz¹d Województwa
Mazowieckiego, uczniowie, nauczyciele i dyrekcja pragn¹
zaapelowaæ do mieszkañców gminy Gozdowo o w³¹czenie
siê do akcji „Poprawmy jakoœæ powietrza w naszej
gminie”.
G³ówn¹ przyczyn¹ zanieczyszczenia powietrza na
obszarze naszej gminy jest
palenie œmieci, mimo i¿
zapewniona jest mo¿liwoœæ recyklingu.

W niektórych miejscach dochodzi nawet do tego, ¿e zwyk³e
wyjœcie na spacer staje siê wrêcz niemo¿liwe z powodu
ogromnych iloœci dymu i py³u w powietrzu.

Niektórzy ze œmieci uczynili g³ówny materia³ opa³owy, a do
sezonu grzewczego przygotowuj¹ siê ca³y rok, pieczo³owicie
Str. 24

Pamiêtajmy, ¿e spalanie œmieci truje!
Wydajnoœæ energetyczna spalania nieposegregowanych
œmieci jest niewielka, a konsekwencje mog¹ byæ bardzo
powa¿ne. Domowe kominy, pozbawione filtrów, produkuj¹
wiêcej zanieczyszczeñ ni¿ zak³ady przemys³owe czy spalarnie
œmieci.
Nie ka¿dy zdaje sobie sprawê, ¿e odpady w warunkach
domowych palone s¹ w niskiej temperaturze, która wynosi
zaledwie od 200 do 500 stopni C. W tym przedziale
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temperaturowym powstaje najwiêcej niebezpiecznych i
truj¹cych zwi¹zków chemicznych, takich jak:
·
tlenek wêgla (CO)
·
nieorganiczne zwi¹zki chloru (HCL)
·
nieorganiczne zwi¹zki fluoru (HF)
·
tlenki azotu (NOx)
·
dwutlenek siarki (SO2)
·
metale ciê¿kie zaliczane do klasy I (kadm, rtêæ, tytan), II
(arsen, kobalt, nikiel, selen), III (o³ów, chrom)

Zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki powietrza powoduje
trudnoœci w oddychaniu, tlenki azotu podra¿niaj¹ p³uca,
tlenek wêgla powoduje zatrucia i ma negatywny wp³yw na
centralny uk³ad nerwowy.
Niekontrolowany proces spalania œmieci prowadzi do
przedostania siê do atmosfery zwi¹zków nazywanych
dioksynami i furanami, zwi¹zanych z chorobami
nowotworowymi. Powstaj¹ te¿ koszty innego rodzaju:
spalanie œmieci w domowych warunkach powoduje
uszkodzenia instalacji i przewodów kominowych.
Zwracamy uwagê, i¿ palenie œmieci w domu jest prawnie
zakazane i grozi wysok¹ grzywn¹ do 5 tysiêcy z³otych.
Unikajmy domowych sposobów pozbywania siê œmieci!
Liczymy na rozs¹dek i odpowiedzialne zachowanie naszej
spo³ecznoœci. Przecie¿ ¿yjemy obok siebie i oddychamy tym
samym powietrzem.

Wymienione zanieczyszczenia w powietrzu wp³ywaj¹ na
nasz organizm i chocia¿ skutki ich oddzia³ywania nie s¹
widoczne natychmiast, to gromadz¹ce siê toksyny maj¹
znacz¹cy wp³yw na nasze zdrowie. Czêsto dolegliwoœci
zaczynaj¹ siê od kaszlu i uczucia dusznoœci. Szczególnie dzieci
s¹ nara¿one na choroby zwi¹zane z uk³adem oddechowym i
obni¿on¹ odpornoœci¹, która objawia siê w formie alergii.

B¥D WIDOCZNY NA DRODZE
.

Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski maj¹c na uwadze podniesienie poziomu bezpieczeñstwa na terenie
gminy przekaza³ dzieciom ze szkó³ podstawowych i przedszkoli kamizelki odblaskowe. Ponadto w Urzêdzie
Gminy w Gozdowie mieszkañcy gminy mog¹ uzyskaæ kamizelki odblaskowe.
Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to piesi, rowerzyœci i motorowerzyœci. Szczególnie jesieni¹ i zim¹ s¹ nara¿eni na udzia³
w zdarzeniach drogowych. Najpowa¿niejsze zagro¿enie wystêpuj¹ poza obszarem zabudowanym. Piesi i rowerzyœci poruszaj¹cy
siê w porze wieczorowo-nocnej w ciemnych ubraniach s¹ s³abo widoczni. Stosowanie elementów odblaskowych, przede
wszystkim kamizelek, z pewnoœci¹ zwiêkszy ich bezpieczeñstwo. Liczymy, ¿e dziêki kamizelkom i odblaskom uda siê uratowaæ
kilka osób. Rowerzyœci i piesi bez odblasków s¹ widoczni z odleg³oœci 30 m, w kamizelce ze 150 m. To wystarczaj¹ca odleg³oœæ, by
kierowca móg³ zareagowaæ. Akcja z rozdawaniem kamizelek odblaskowych ma na celu podniesienie poziomu œwiadomoœci dzieci
szkó³ podstawowych i ich rodziców w kwestii bezpieczeñstwa na drodze. Akcja potrwa do wyczerpania zapasów.
El¿bieta Broniszewska

INFORMACJA PCPR W SIERPCU
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, na
podstawie pkt 3.1.2 rozdzia³u VI Krajowego programu
przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie informuje, ¿e na
terenie powiatu sierpeckiego podmiotem realizuj¹cym ofertê
dla osób stosuj¹cych przemoc w rodzinie jest:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
09-200 Sierpc ul. Œwiêtokrzyska 2a
tel. 24 275 76 60, e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu
pracownik: Renata Wierzbicka
Powiatowe Centrum w okresie wrzesieñ – grudzieñ 2016
roku bêdzie realizowaæ program korekcyjno – edukacyjny dla
sprawców przemocy w rodzinie.
Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców
przemocy w rodzinie realizowany na terenie
powiatu sierpeckiego
Zajêcia bêd¹ siê odbywaæ w okresie wrzesieñ – grudzieñ
2016r. w weekendy w siedzibie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
Do udzia³u w Programie zapraszane s¹ osoby skazane
prawomocnymi wyrokami za przestêpstwo z art. 207 §. 1
kodeksu karnego (lub inne przeciwko rodzinie i opiece, ze
stwierdzeniem sprawstwa przemocy) kierowane przez s¹d.
Podejmujemy tak¿e prace z osobami, które nie zosta³y
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skazane a skierowane s¹ do udzia³u w Programie przez
pracowników socjalnych, kuratorów, Gminne Zespo³y
Interdyscyplinarne ds. Przeciwdzia³ania Przemocy w
Rodzinie. Program realizowany jest w ma³ych grupach
warsztatowych. Obejmuje spotkania indywidualne i sesje
grupowe. Zajêcia odbywaj¹ siê raz w tygodniu, ca³oœæ
programu to ok 120 godzin dydaktycznych.
Zajêcia prowadz¹ wykwalifikowane osoby - kobieta i
mê¿czyzna, przeszkoleni do pracy ze sprawcami przemocy.
Program koncentruje siê na rozumieniu przemocy jako
zjawiska wyuczonego i kszta³towanego spo³ecznie oraz
wzmacnianego kulturowo. Naczelnym celem Programu jest
redukcja zachowañ agresywnych u jego uczestników,
kszta³towanie postawy partnerstwa i szacunku oraz
odpowiedzialnoœci za pope³nione czyny przemocowe.
Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. W czêœci
edukacyjnej przekazuje wiedzê na temat zjawiska przemocy.
Czêœæ korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie
umiejêtnoœci niestosowania przemocy, trening umiejêtnoœci
spo³ecznych i asertywnoœci oraz naukê konstruktywnego
rozwi¹zywania sporów i korzystania ze wsparcia
spo³ecznego.
Przyjêcie do programu poprzedzone jest diagnoz¹ sytuacji
uczestnika.
Z pomocy mog¹ równie¿ skorzystaæ osoby bliskie
uczestnikom programu, oczywiœcie w innych terminach, na
osobnoœci lub poprzez udzia³ w grupie wsparcia dla ofiar
przemocy – w PCPR jest psycholog, prawnik specjalizuj¹cy
siê w pomaganiu rodzinom dotkniêtym przemoc¹ w rodzinie.
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PRZEPISY KULINARNE
NA CO DZIEÑ I OD ŒWIÊTA
Zapraszamy do k¹cika poetyckiego naszego
czasopisma. Zosta³ on stworzony dla
mi³oœników poezji.
Pragniemy publikowaæ twórczoœæ tych
wszystkich, którzy „maj¹ lekkie pióro” i chc¹
przelewaæ na papier swoje myœli, prze¿ycia i
uczucia. Dziêkujemy za przes³anie kolejnych
utworów poetyckich. W tym numerze
publikujemy wiersz „S³owa zatrzymane”
autorstwa Eweliny Kukowskiej.

Ile razy chcia³am powiedzieæ wiele
A coœ mnie blokowa³o i w ciszy mija³ mi czas
Chocia¿ w mojej g³owie hucza³o
Chocia¿ s³owa by³y blisko jak wiatr.
Wiatrem mnie targaj¹ s³owa
Te Twoje i te moje
Te nasze s³owa g³oœne i cichsze.
Chcê powiedzieæ g³oœno czego chcê
Ale listy ¿yczeñ nie s¹ brane na powa¿nie
Próbujê przejrzeæ Twoje milczenie
Przewidzieæ coœ nie do powiedzenia.
Próbujê mówiæ
Napotykam mury nie do przebicia
Mo¿e do przebicia jednak ja nie umiem.

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

CIASTO „MARZENIE”
Ciasto:
2 listki wafla wielkoœci biszkopta (je¿eli s¹ mniejsze, to uzupe³niæ
kawa³kami)
9 jaj
10-11 ³y¿ek orzechów (po³owa mielonych, po³owa krojonych)
5 ³y¿ek bu³ki tartej
9 ³y¿ek cukru kryszta³u
2 p³askie ³y¿eczki proszku do pieczenia
3 ³y¿ki m¹ki pszennej
Masa:
25 dkg mas³a
1 puszka mleka skondensowanego s³odkiego
3 ³y¿ki orzechów mielonych
kieliszek rumu (do smaku)
Wykonanie:
1. Upiec ciemny biszkopt.
2. Bia³ka ubiæ, dodaæ cukier, ¿ó³tka i pozosta³e sk³adniki. Dno dwóch
blaszek wy³o¿yæ waflami i równo roz³o¿yæ przygotowane ciasto.
Upiec.
3. Mleko w puszce gotowaæ ok. 3 godz. Mas³o utrzeæ, dodaæ wystudzone
mleko, orzechy i rum. Masê podzieliæ na dwie czêœci.
4. Prze³o¿enie ciasta: ciasto z waflem-masa-biszkopt ciemny-masaciasto z waflem-wierzch udekorowaæ polew¹.
Przed po³o¿eniem masy ciasto mo¿na delikatnie posmarowaæ powid³ami.

Pragniemy, aby wiele osób czynnie uczestniczy³o w tworzeniu naszego pisma. Prosimy o dostarczanie tekstów wierszy, a
tak¿e przepisów na pyszne dania i przek¹ski do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie. Te, naszym zdaniem
najciekawsze, opublikujemy w nastêpnym numerze „S³owa Gozdowa”.

Zaproszenie
Gminna Biblioteka w Gozdowie wraz z Fili¹ w Lelicach zaprasza na
wieczór piosenki i poezji „Kocham ciê ¿ycie”,
który odbêdzie siê 21 paŸdziernika o godz. 17.00 w sali gimnastycznej Szko³y Podstawowej w Lelicach.
W programie prezentacja wierszy i piosenek (m.in. A. Jantar, K. Krawczyka, M. Grechuty,
I. Santor, M. Rodowicz).
Przy s³odkim poczêstunku wys³uchamy utworów w wykonaniu uczniów Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w
Lelicach oraz absolwentów.
Osoby chêtne zapraszamy do prezentacji ulubionych
wierszy i piosenek.
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ZAPROSZENIE NA UROCZYSTE OBCHODY
ŒWIÊTA NIEPODLEG£OŒÆI
Wójt i Rada Gminy Gozdowo maj¹ zaszczyt zaprosiæ
Wszystkich Mieszkañców na tegoroczne obchody
98 rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci.
Uroczystoœci odbêd¹ siê dnia 11 listopada (pi¹tek)
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. Jaros³aw K³osowski;

-

przemarsz uczestników na cmentarz, z³o¿enie kwiatów i zapalenie zniczy przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza
w Bonis³awiu.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê Œwiêtem Niepodleg³oœci Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski
uprzejmie informuje, i¿ w Urzêdzie Gminy, w pokoju nr 1 mieszkañcy mog¹ otrzymaæ flagê
pañstwow¹. Flagi rozdawane bêd¹ do wyczerpania zapasów.

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
zmniejszenia iloœci odpadów sk³adowanych na
sk³adowiskach, poniewa¿ butelki pozbawione nakrêtek
mo¿na ³atwo zgniataæ, dziêki czemu zmniejsza siê ich
objêtoœæ. Jeœli tego nie zrobimy, zakorkowana butelka trafi
na sk³adowisko odpadów, zajmuj¹c tym samym du¿o cennej
przestrzeni.
Firmy recyklingowe zebrane zakrêtki przerabiaj¹ na
surowiec wtórny (plastikowy granulat), który nastêpnie jest
przetwarzany przez producenta na nowe zakrêtki,
opakowania, rury PCV czy obudowy komputerów.
Zachêcamy wszystkie osoby, które chc¹ pomóc, aby
przekazywa³y zgromadzone nakrêtki do punktów zbiórki,
które zosta³y wyznaczone:
·
w Gminnym Zak³adzie Gospodarki Komunalnej w
Gozdowie,
ul. K. Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo
·
w lokalnych szko³ach
·
w Urzêdzie Gminy w Gozdowie
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Mamy nadziejê, i¿ wspólnie pomo¿emy tym, którzy
naszego wsparcia potrzebuj¹ i zadbamy o œrodowisko
naturalne.

II. GOSPODARKA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Gozdowo w roku
2016 prowadzi firma „EMPEGEK” Sierpc.
Instalacje, do których s¹ przekazywane odpady
komunalne z terenu gminy:
1. Zak³ad Utylizacji Odpadów Komunalnych w
Kobiernikach k/P³ocka Sp. z o. o. Kobierniki 42,
09-413 Sikórz.
2. Regionalny Zak³ad Gospodarki Odpadami w
Rachocinie, 09-200 Sierpc.
Podmioty odbieraj¹ce zu¿yty sprzêt elektryczny i
elektroniczny:
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Odpadami MB
Recycling Sp. z o. o. z siedzib¹ w Kielcach, ul.
Bartosza G³owackiego 4a/15, 26-368 Kielce.
Podmioty œwiadcz¹ce us³ugi w zakresie odbioru
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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.
Wszelkich informacji dotycz¹cych funkcjonowania
PSZOK mo¿na uzyskaæ w siedzibie GZGK,
ul. K. Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo lub pod
nr tel. 24 276 25 39.

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

POJEMNIKI / WORKI
Ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany
jest zaopatrzyæ siê we w³asnym zakresie w
pojemniki na odpady komunalne zmieszane.
Worki do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych dostarczane s¹ nieodp³atnie przez firmê
„EMPEGEK” Sierpc po ka¿dorazowym odbiorze
zape³nionych worków, w iloœci odpowiadaj¹cej
odebranym.
POPIÓ£ / ODPADY ZIELONE
ZABRANIA SIÊ! Gromadzenia popio³u i
odpadów zielonych w pojemnikach
przeznaczonych do odpadów zmieszanych lub
pozosta³ych, które nie nale¿¹ do odpadów
selektywnie zebranych oraz w workach do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
W przypadku stwierdzenia obecnoœci popio³ów w
pojemniku przeznaczonym na odpady zmieszane, bêd¹
nak³adane kary finansowe.
Popió³ z palenisk domowych nale¿y gromadziæ na
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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.
S³owo Gozdowa Nr 3/2016 (66)

OG£OSZENIA

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW OBOWI¥ZUJ¥CY OD 1 STYCZNIA 2016R.
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE ORAZ ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY
Odbiór 1 raz w miesi¹cu zgodnie z poni¿szym harmonogramem
Trzeci
Pi¹tek

Zmieszane

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

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

Czwarty
Wtorek

Czwarta
Œroda

Czwarty
Pi¹tek

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

Zbójno
Rogienice
Rogieniczki
Lelice

Cetlin
Miodusy
Reczewo
Bombalice
£ysakowo
Bonis³aw

Czwarta
Sobota

(w grudniu –
Œroda 28.12.)

Gozdowo

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

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

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

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

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

Czwarty Wtorek
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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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) za poœrednictwem œrodków komunikacji
elektronicznej, za pomoc¹ elektronicznej skrzynki
podawczej.

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.

III.

Palenie œmieci szkodzi Twojemu zdrowiu i
zdrowiu Twoich najbli¿szych,
zanieczyszcza œrodowisko, w którym
mieszkasz !!!
.

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

PAMIÊTAJ!!!
W piecu domowym nie wolno paliæ œmieci. Szczególnie
niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z
tworzyw sztucznych, np. butelek typu PET, worków
foliowych, a tak¿e opakowañ po sokach, mleku,
odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli.
W piecu domowym mo¿esz spalaæ tylko:
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.

OBOWI¥ZKI POSIADACZY PSÓW

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.

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.

Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e zarówno
wy³apywanie wa³êsaj¹cych siê psów, opieka
weterynaryjna a tak¿e zapewnienie im miejsca w
schronisku to bardzo kosztowne zadanie. A wszystko to
wynika, w wiêkszoœci przypadków, z ludzkiej
nieodpowiedzialnoœci za w³asne zwierzêta, które bez
nadzoru wa³êsaj¹ siê po terenie gminy, czêsto nara¿aj¹c
na niebezpieczeñstwo innych mieszkañców a
szczególnie dzieci.
Dlatego apelujemy do Pañstwa o zg³aszanie
przypadków nieodpowiedzialnych w³aœcicieli, w celu
podjêcia odpowiednich kroków wobec nich, a tak¿e
unikniêcia zbêdnych kosztów.

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

Przypadki wa³êsaj¹cych siê psów nale¿y
zg³aszaæ telefonicznie lub osobiœcie na
Posterunek Policji w Gozdowie, ul. K. Gozdawy
19, 09-213 Gozdowo, pod nr tel. 24 275 92 74,
24 275 92 75.

DOBRZE WIEDZIEÆ!!!
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„Usuniêcie i unieszkodliwienie wyrobów zawieraj¹cych azbest z terenu gminy Gozdowo
dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18.619,00 z³”.

„Prace pielêgnacyjne w drzewostanie wraz z nasadzeniami na terenach zielonych w
Gozdowie – Etap I dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 101 078,00 z³”
www.wfosigw.pl

GMINA GOZDOWO w latach 1973 – 1990
(ci¹g dalszy)
Gmina Gozdowo rozpoczê³a funkcjonowanie w ramach
powiatu sierpeckiego, lecz od 1 czerwca 1975 roku w zwi¹zku
reform¹ administracyjn¹ zosta³a w³¹czona do województwa
p³ockiego. Tego samego dnia powiat sierpecki przesta³ istnieæ.
Dane statystyczne nowej jednostki przedstawia poni¿sza tabela.
Tabela 1. Dane statystyczne gminy Gozdowo z 1973 roku:

W Urzêdzie Gminy pracowa³o 14 pracowników w
administracji, w tym naczelnik i sekretarz oraz 9 osób s³u¿by rolnej.
Na czele Urzêdu Gminy stan¹³ Naczelnik Gminy Adolf ¯órawski.
Sekretarzem Biura Urzêdu Gminy zosta³ Mieczys³aw Korpuliñski.
Pierwsza Gminna Rada Narodowa by³a doœæ liczna, poniewa¿
sk³ada³a siê z radnych gromadzkich z tych wsi, które wesz³y w sk³ad
gminy (ich kadencja skoñczy³a siê z koñcem listopada 1973). W
sumie by³y to 63 osoby. Pierwsze Prezydium GRN przedstawia³o
siê nastêpuj¹co:
Tabela 2. Sk³ad Prezydium gminy Gozdowo w 1973 roku:

Wybory do rad gminnych przeprowadzono 9 grudnia 1973
roku. W sk³ad GRN Gozdowo weszli: Pius W³adys³aw, Kowalewski
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Antoni, Malanowska Aurelia, Chrzanowski Henryk, Obczyñska
Danuta, Ambroziak Franciszek, Byliñska Maria,
Bia³oskórski Roman, £ukowski Stanis³aw, Ró¿añska Teresa,
Skrobiszewski Stanis³aw, Krawczyk Henryk, Bartlewski Zenon,
Matczak Ryszard, Jankowski Eugeniusz, Smoliñski Mieczys³aw,
Nowakowski Zenon, Byliñski Wojciech, Kopciñski Mieczys³aw,
Kapuœciñski Mieczys³aw, Sierakowski Wies³aw, Smorzewski
Marian, Zió³kowski Kazimierz, Górzyñski Zenon, Micha³ek
Henryk, Piêkos Stanis³aw, Mazurowski Leopold, Zwoliñski
Kazimierz, Nagrodzka Helena, Zywer Lucyna, Ruciñski Stanis³aw,
Olecki Stanis³aw, Kêdzierski Kazimierz, Kosiñski W³odzimierz,
Kolczyñski Czes³aw, Zimnowoda Stanis³aw, Kamiñski Stanis³aw,
Szczepañski Adam, Mazurowska Maria, Borowski Kazimierz.
Podczas pierwszej sesji nowej Gminnej Rady Narodowej
przeprowadzono wybory w³adz gminnej rady (19 grudnia 1973).
Tabela 3. Sk³ad Prezydium GRN Gozdowo w kadencji 19731977:

Na terenie gminy w 1974 roku by³o 1213 uczniów szkó³, 53
nauczycieli. Do Gminnej Szko³y Zbiorczej uczêszcza³o 407
uczniów, a pracowa³o tam 20 nauczycieli. Do ZSZ typu rolniczego
uczêszcza³o 47 uczniów.
W prasie z 1975 roku ukaza³ siê obszerny artyku³ o szkole
podstawowej w Gozdowie. Warto przytoczyæ jego obszerny
fragment, aby przedstawiæ atmosferê tamtych lat:
„Gmina Gozdowo nie ró¿ni siê od wielu innych gmin w
Polsce. Oko³o 10 000 mieszkañców, GS, Kó³ko Rolnicze,
Oœrodek Zdrowia, Komitety i Zarz¹dy Gminne, Biblioteka i
Klubo-Kawiarnia. Krajobraz typowo mazowiecki. Drogê do
szko³y odnaleŸæ nie³atwo, bo œcie¿ki pokrêcone, a sam budynek
niepozorny. Tyle, ¿e ogródek starannie utrzymany i boisko
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porz¹dne. A¿ nie do wiary, ¿e w tym niewielkim
jednopiêtrowym gmachu o siedmiu zaledwie izbach
lekcyjnych, tak wiele siê mieœci. Bo i szko³a gminna (450
uczniów) i dwa ogniska przedszkolne dla szeœciolatków (po 20
dzieci) i Podstawowe Studium Zawodowe rolniczo-hodowlane
(50 osób) wreszcie Uniwersytet dla Rodziców. A¿ dziw bierze,
¿e w tym banalnym otoczeniu toczy siê ca³kiem niebanalne
¿ycie. A by³o tak. Obecny dyrektor gminy- pan Leopold
Mazurowski mia³ pojechaæ do kilku wiosek, zebraæ rodziców,
powiedzieæ, ¿e likwiduje szko³y, w³aœciwie oddzia³y, zabiera
dzieci. Mówi, ¿e strach go ogarn¹³ na myœl o tej misji.
Spodziewa³ siê reakcji – delikatnie mówi¹c nie¿yczliwych. Nie
przyznaje siê w tej chwili, jakich u¿y³ argumentów czy s³ów –
doœæ, ¿e nie dosz³o do konfliktów. No i sta³o siê. Powsta³a
gminna szko³a zbiorcza, która wch³onê³a dzieci z trzech
miejscowoœci, sprawuj¹ca dodatkowo nadzór nad czterema
szko³ami filialnymi. Dzieciaki z Rempina, Golejowa i
Kowalewa musia³y odt¹d wczeœniej wstawaæ. Doje¿d¿aæ.
¯adnych zwolnieñ na pracê w polu. Bo frekwencja – nie tylko
wymagana, ale zapewniona. Czêœciowo za spraw¹
przedsiêbiorstwa PKS, które zobowi¹za³o siê do punktualnego
kursowania, a czêœciowo – za spraw¹ okolicznego PGR, które
przydzieli³o traktor. Znalaz³a siê i przyczepa, a ca³oœæ nazwana
zosta³a traktobusem. I w ten oto sposób siedemdziesiêcioro
czworo – wraz z miejscow¹ reszt¹- punkt ósma zasiada w
szkolnych ³awkach, aby spêdziæ tu czas do godziny 15:00. ¯e
¿aden ze œrodków lokomocji nie zawiód³, œwiadczy o tym
frekwencja. A trzeba wiedzieæ, ¿e jest ona jednym z warunków
powodzenia podejmowanych w Gozdowie przedsiêwziêæ. (….)
W momencie ¿yciowego startu „gminnej szko³y”, jej maj¹tek
nie wykracza³ poza granice minimum. Potem przysz³y umowy
z patronami, uzgodnienia z instytucjami, liczne dogadywanie
siê z zak³adami, fachowcami, czy wreszcie sympatykami. W ten
oto sposób ju¿ drugi rok dzia³a na terenie przyleg³oœci
szkolnych basen, którego wartoœæ przelicza siê na 150 000 z³.
(….) Gozdowska spo³ecznoœæ – z myœl¹ o dobrym wypoczynku
letnim swoich dzieci – uzna³a, ¿e warto tak¹ inwestycjê
poczyniæ. Ta sama spo³eczna inicjatywa spowodowa³a
zrobienie boiska, drogi do szko³y. Potem przysz³a kolej na
wyposa¿enie klaso-pracowni Technikum Mechaniczne w
Sierpcu (drugi obok Gminnej Spó³dzielni oficjalny patron
szko³y) zadeklarowa³o chêæ wykonania mebli szkolnych,
niektórych pomocy naukowych, naprawê sprzêtu. (….).
Wizytówka szko³y by³aby nie pe³na gdybyœmy nie wspomnieli o
kadrze. Na dwudziestu nauczycieli siedmiu ma ukoñczone
studia wy¿sze lub studiuje, i za rok, dwa bêdzie mog³o
legitymowaæ siê dyplomami wy¿szych uczelni. Nie ulega tylko
w¹tpliwoœci, ¿e ich ¿yciowe, mieszkaniowe i wypoczynkowe
warunki – to prawdziwy dramat szko³y. Ca³e jednak szczêœcie,
¿e podnoszenie w³asnych kwalifikacji traktuje siê tu nie w
kategorii wymagañ w³adz, a jako sprawê osobistej ambicji i
w³asnej satysfakcji. Kiedy szko³a przypomina przys³owiowy
m³yn, a gmach otwiera siê o godzinie 8-mej rano, aby go
zamkn¹æ o godzinie 20:00 (czasem póŸniej), trzeba tak
wszystko organizowaæ, aby mechanizm nie tylko siê porusza³,
ale harmonijnie wspó³gra³. Tote¿ w szkole robi siê wszystko,
aby dzieci, które skoñczy³y lekcje b¹dŸ jeszcze ich nie zaczê³y,
nie siedzia³y przed budynkiem czekaj¹c na miejsce w klasopracowni a szeœciolatki, które przychodz¹ tu trzykrotnie w
ci¹gu tygodnia- na trzy godziny zajêæ – nie snu³y siê bezradnie
po korytarzu, ¿eby uzupe³niaj¹cy kwalifikacje rolnicy nie
wpadali na prelegenta wyk³adaj¹cego na Uniwersytecie dla
rodziców, wreszcie, aby wypoczywaj¹cy w czasie przerw nie
przeszkadzali æwicz¹cym gimnastykê œródlekcyjn¹ itd. Mimo
tego wzmo¿onego ruchu w szkole panuje porz¹dek. Kiedy
czêœæ uczniowskiej zbiorowoœci zajmuje miejsce w ³awkach,
pozosta³e dzieci oddaj¹ siê najró¿niejszym czynnoœciom i
zajêciom. W œwietlicy æwiczy zespó³ instrumentalno-muzyczny,
a sekcja teatralna – przygotowuje starann¹ choreografiê do
ludowego tañca z regionu sierpeckiego. W pracowni zajêæ
praktyczno-technicznych nabieraj¹ kszta³tów piêkne wzory z
drzewa, myd³a, metalu, czy choæby papieru. A boisko nie jest
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puste. Æwicz¹ i trenuj¹ przyszli zwyciêzcy olimpiad. Inna
grupka porz¹dkuje ogródek. Pod k¹cikiem wychowawczym- na
korytarzu zebra³o siê kilkoro uczniów. Dyskutuj¹, wywieszaj¹
has³a, przyczepiaj¹ tablicê z wynikami wspó³zawodnictwa.
Mo¿e to reprezentanci „¯aków”, lub „Sztubacy”. A mo¿e akty
samorz¹du, przedstawiciele np. preorientacji zawodowej i
nauki. Bo trzeba wiedzieæ, ¿e ca³a spo³ecznoœæ uczniowska
podzielona jest na trzy grupy wiekowe. Klasy I-III to grupa
Pachol¹t, IV-V- Sztubaków, a VI-VIII – ¯acy. Nie jest to
bynajmniej podzia³ formalny a merytoryczny, którego zasadê
stanowi¹ zainteresowania i psychofizyczne mo¿liwoœci dzieci.
Ka¿da grupa sk³ada siê z 5-6 osobowych zespo³ów. Dysponuj¹
swoim k¹cikiem wychowawczym, kronik¹, albumem,
zeszytami, w których rejestruje siê klêski i osi¹gniêcia, ilustracje
wyników w nauce, frekwencjê, udzia³ w pracach spo³ecznych,
formy zachowania, poziom kultury osobistej itd. Te wszystkie
punkty bêd¹ potem oceniane przez Komisjê Kontroli
Spo³ecznej- organ Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej, czyli
najwy¿szej instancji samorz¹du szkolnego. Takie „sumowania”
odbywaj¹ siê w ka¿d¹ sobotê, zaœ o wynikach – podanych
oficjalnie na uroczystym poniedzia³kowym apelu dyskutuje siê
na naradach klasowych, którym poœwiêcona jest ka¿da
pierwsza lekcja po apelu. Ba, oficjalna nomenklatura i
skomplikowana organizacja wewnêtrznego ¿ycia szko³y, nikogo
nie odstrasza, ani zniechêca. Dzieci przywyk³y do sytuacji, ¿e
same stawiaj¹ sobie wymagania, czuwaj¹ nad ich spe³nianiem,
egzekwuj¹, oceniaj¹. Wydaj¹ siê zadowolone, ¿e w swojej szkole
zarówno wspó³gospodarz¹- jak i wspó³rz¹dz¹. Ka¿de posadzone
drzewko, w³asnorêcznie wykonane liczyd³o do przedszkola,
poprawiona ocena z przedmiotu (…), z³agodzony konflikt
uczniowski, czy rozwi¹zany problem materialny- to przede
wszystkim ich troska, sprawa i osi¹gniêcia.(…)” (Misiewicz
Bo¿ena, „Do gminy traktobusem”, Wychowanie Obywatelskie,
nr 4 z 1975 roku).
Na terenie gminy istnia³o ponadto 5 klubów (œwietlic): 3 Kluby
„Rolnika” i 2 Kluby „Ruch-u”, 2 biblioteki i 19 punktów
bibliotecznych, 11 kó³ LZS zrzeszaj¹cych 328 cz³onków w tym 85
kobiet.
Tabela 4. rozwój budownictwa wiejskiego w latach 1974-1975
w gminie Gozdowo

Tabela 5. Radni GRN Gozdowo wybrani w 1978 roku
(kadencja 1978-1984)
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Tabela 6. W³adze GRN Gozdowo od 10 lutego 1978 r.

Tabela 7. Przewodnicz¹cy komisji gminnych kadencji 19781984

W planach gminnych na najbli¿szy okres znalaz³y siê
utworzenie Spó³dzielni Produkcyjnej i wytê¿onej pracy, aby
[gmina] sta³a siê przyk³adem dalszego gospodarowania. Na
terenie gminy by³o 46 gospodarstw specjalistycznych, planowano
utworzyæ nastêpne 20 oraz za³o¿enie, chocia¿ 1 zespo³u
hodowlanego i 5 zespo³ów uprawowych.
Tabela 8. So³tysi gminy Gozdowo w 1978 roku:

W 1979 nast¹pi³y zmiany w Prezydium i komisjach, na miejsce
Wiceprzewodnicz¹cego Boles³awa Maraszka powo³ano Andrzeja
Niewiadomskiego, a na miejsce Antoniego Kowalewskiego
powo³ano Betkowskiego Zygmunta – przewodnicz¹cego Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia.
O gminie Gozdowo czêsto pisa³a prasa. „Nasza Trybuna” z
1 9 7 9
r o k u
p i s a ³ a :
W Gozdowie jeszcze nie dawno narzekano na m³odzie¿, ¿e
bardziej j¹ ci¹gnie do miejscowego baru ni¿ to, co proponuje
GOK i „Klub M³odego Rolnika”. Aktualnie we wtorki i pi¹tki
m³odzie¿ rezygnuje z rozrywki barowej na korzyœæ nauki tañca.
By³y cz³onek zespo³u „Wesele Sierpeckie” pozyska³
zwolenników tej atrakcyjnej rozrywki. Trud æwiczeñ op³aca siê,
dziœ m³odzie¿ z zespo³u tanecznego prezentuje siê na ró¿nego
typu wiejskich imprezach kulturalnych. Inny artyku³ tej samej
gazety donosi³: Gmina Gozdowo osi¹ga coraz lepsze wyniki
gospodarcze. Postêp widoczny jest równie¿ w innych
dziedzinach. Estetyczny, czysty wygl¹d wsi dobrze œwiadczy o
kulturze mieszkañców. Wiejska jad³odajnia w Gozdowie dba o
konsumentów jest dobr¹ wizytówk¹ gminy. Gorzej wygl¹da
tylko zaplecze handlowe, 2 sklepy spo¿ywcze i przemys³owy
oraz jeden kiosk, zlokalizowane w niewielkim pomieszczeniu,
to stanowczo za ma³o na potrzeby du¿ej osady i gminy. Punkty
handlowe na wsiach maj¹ jeszcze gorsze warunki, w Gozdowie,
praktycznie w tych maleñkich sklepikach, zaopatruj¹ siê
mieszkañcy wiêkszoœci so³ectw.
W 1980 roku na terenie gminy by³o 337 gospodarstw, których
w³aœciciele byli w wieku powy¿ej 55 lat, z tego 51 nie posiada³o
nastêpców. W 1980 roku zdecydowa³o siê przekazaæ
gospodarstwa: 10 swoim nastêpcom, a 15 na Skarb Pañstwa. W
drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych nastêpowa³a szybka
melioracja gruntów w gminie organizowana przez SKR Lelice.
Mimo postêpuj¹cego kryzysu i starzenia siê rolników ci¹gle
wzrasta³o zapotrzebowanie na maszyny rolnicze, rolnicy równie¿
rozbudowywali swoje gospodarstwa. Do 1985 roku planowano
pobudowaæ: 48 obór, 27 chlewni, 60 silosów, 47 budynków
inwentarsko – sk³adowych.
W roku 1980 zaczê³y pojawiaæ siê problemy z materia³ami
budowlanymi, cement, stal i inne. Latem tego roku kraj ogarnê³y
strajki robotnicze.
29 grudnia 1980 roku Przewodnicz¹cy GRN W³adys³aw Pius
z³o¿y³, zgodnie z zaleceniem VI i VII Plenum KC PZPR, ustn¹
rezygnacjê z funkcji przewodnicz¹cego. Radni opowiedzieli siê za
pozostawieniem Piusa na stanowisku. Jednak na kolejnej sesji
GRN na Przewodnicz¹cego GRN wybrano Stanis³awa
£ukowskiego.
W dniu 19 marca 1981 roku Rada Pañstwa podjê³a uchwa³ê w
sprawie umacniania roli samorz¹du mieszkañców wsi w ramach
istniej¹cych przepisów o radach narodowych. Zebrania wiejskie od
tej pory mog³y uchwalaæ projekty uchwa³, którymi musia³a siê zaj¹æ
gminna rada narodowa. Zebrania zyska³y inicjatywê
uchwa³odawcz¹. Zebrania wiejskie mog³y wybieraæ rady so³eckie.
Funkcja so³tysa zosta³a wzmocniona poprzez prawo do
uczestniczenia w sesjach GRN z g³osem doradczym. So³tys móg³
zawieraæ umowy w imieniu zebrania wiejskiego, co do
udostêpnienia obiektów so³ectwa.

Fragment opracowania Leszka Zugaja:
„Dzieje samorz¹du i administracji w gminie Gozdowo
w latach 1945–1990”
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OŒRODEK ZDROWIA W GOZDOWIE
Dni i godziny pracy
Poniedzia³ek - Pi¹tek
8:00 - 18:00
Rejestracja w Oœrodku
od godz. 7:30
Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00 tel. (24) 276 21 96
UWAGA! W zwi¹zku z wprowadzeniem w SPZOZ w
Gozdowie dokumentacji elektronicznej, Pacjenci proszeni
s¹ o zg³aszanie leków do powtórzenia z wyprzedzeniem
jednodniowym. Odbiór recept nastêpnego dnia.
Podstawowa Opieka Zdrowotna
lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista
medycyny ogólnej i rodzinnej
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
1

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

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

8:00 – 15:00
10.25 - 18.00

Podstawowa Opieka Zdrowotna
lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista
medycyny ogólnej i rodzinnej
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
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lek. med. Ewa Karczmarczyk - pediatra, specjalista medycyny
rodzinnej
Œroda
15.00 - 18.00
Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy lekarzy.
W godz. 18:00 – 8:00 w dni powszednie oraz ca³odobowo w
soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy pacjenci bêd¹
przyjmowani w AMBULATORIUM POGOTOWIA
RATUNKOWEGO W SIERPCU przy ul. Braci Tu³odzieckich.
Nag³e zachorowania – nr tel. 999
W przypadku opieki stomatologicznej w godz. 19:00-7:00 w dni
powszednie oraz ca³odobowo w soboty, niedziele i dni wolne od
pracy pacjenci bêd¹ przyjmowani w POGOTOWIU
STOMATOLOGICZNYM W P£OCKU przy ul. Czwartaków 4
(Podolszyce Po³udnie, w pobli¿u Auchan) w ramach NFZ,
tel. (24) 266 96 91.
Punkt apteczny w Lelicach
Adres: ul. Szkolna 1
Dni i godziny pracy:
Poniedzia³ek – Pi¹tek
8:00 – 16:00
Sobota
8:00 – 12:00
Apteka B+R STUDIO w Gozdowie
Adres: ul. K. Gozdawy 15e, tel. (24) 276 21 84
Dni i godziny pracy:
Poniedzia³ek – Pi¹tek
Sobota

8:00 – 18:00
8:00 – 12:00

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

POSTERUNEK POLICJI W GOZDOWIE
.

Dy¿ury w dni powszednie
8:30 – 10:30
Kierownik
- asp. szt. Jaros³aw Cichocki tel. (24) 275 92 74
Asystenci
- asp. szt. Janusz Barañski tel. (24) 275 92 75
- asp. szt. Marek Leœniewski tel. (24) 275 92 75
Dzielnicowi - m³. asp. Marek Zdzieb³owski tel. (24) 275 92 76
kom. 519 035 546
- asp. szt. Wies³aw Stêpkowski (obs³uguje gm. Mochowo)
kom. 519 035 545
Policjanci prewencji - tel. (24) 275 92 76
- sier¿. szt. Pawe³ Wojciechowski
- sier¿. Arkadiusz Kolczyñski,
- sier¿. Ilona Mirecka,
1

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

OSP
.

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

Uroczystoœci do¿ynkowe w Lelicach

100-lecie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Bonis³awiu
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Z b³yskiem flesza...

Gminny Festyn Do¿ynkowy w Gozdowie

Rolnicy odznaczeni medalem „Zas³u¿ony dla rolnictwa”
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