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Dyrekcji, Nauczycielom oraz 
Pracownikom Szkó³, Przedszkola, 

Klubów Dzieciêcych 
za odpowiedzialn¹ pracê 

oraz trud w³o¿one w wychowanie 
dzieci i m³odzie¿y. 

¯yczymy, aby Pañstwa wysi³ek 
owocowa³ m¹droœci¹ uczniów 

i rozbudza³ w m³odym pokoleniu 
szlachetne i ambitne aspiracje
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Z b³yskiem flesza...

Podsumowanie dzia³alnoœci œwietlicy 
œrodowiskowej w Rempinie

Piknik w Dziêgielewie

Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej
 w Zakrzewie 

Stypendia Wójta Gminy Gozdowo

V Zjazd Kó³ Gospodyñ Wiejskich w Lelicach
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?RADA GMINY 63/2017 z dnia 3.07.2017r. w sprawie powo³ania Komisji 
Konkursowych do rozstrzygniêcia konkursu na W okresie sprawozdawczym, tj. od 09.06.2017 r. do 
„Najpiêkniejszy wieniec do¿ynkowy poszczególnych 30.09.2017 r. odby³a siê 2 sesje Rady Gminy, na których 
regionów Gminy Gozdowo”.radni podjêli ogó³em 10 uchwa³.

?64/2017 z dnia 14.07.2017r. w sprawie zmiany cz³onków 
sta³ej Komisji Przetargowej powo³anej Zarz¹dzeniem nr Uchwa³y z dnia 11 sierpnia 2017 roku:
83/2016 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 25 listopada 2016 ?Uchwa³a Nr XXVIII/207/17 w sprawie utworzenia Klubu 
roku.Dzieciêcego „Radosna Kraina” w Gozdowie i ustalenia 

?65/2017 z dnia 17.07.2017r. w sprawie ustalenia ceny statutu. 
sprzeda¿y nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy ?Uchwa³a Nr XXVIII/208/17 w sprawie zmiany 
Gozdowo.Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 

?66/2017 z dnia 17.07.2017r. w sprawie zmiany 2017-2028. 
Zarz¹dzenia Nr  35/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku w ?Uchwa³a Nr XXVIII/209/17 zmieniaj¹ca Uchwa³ê 
sprawie ustalenia limitów finansowych na s³u¿bowe Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2017. 
rozmowy wykonywane z telefonów komórkowych przez 
pracowników Urzêdu Gminy w Gozdowie.Uchwa³y z dnia 29 wrzeœnia 2017 roku:

?67/2017 z dnia 18.07.2017r. w sprawie powo³ania ?Uchwa³a Nr XXIX/210/17 zmieniaj¹ca uchwa³ê w 
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegaj¹cych siê o sprawie przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
awans na stopieñ nauczyciela mianowanego.Rozwi¹zywan ia  Prob lemów Alkoho lowych i  

?68/2017 z dnia 26.07.2017r. zmieniaj¹ce Uchwa³ê Przeciwdzia³ania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na 
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2017.2017 rok.

?69/2017 z dnia 26.07.2017r. w sprawie powo³ania ?Uchwa³a Nr XXIX/211/17 w sprawie w sprawie 
bieg³ego w postêpowaniu o udzielenie zamówienia wyznaczenia do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej 
publicznego na: „Budowa przydomowych oczyszczalni nieruchomoœci po³o¿onej w miejscowoœci Gozdowo.
cieków na terenie gminy Gozdowo – Etap I”.?Uchwa³a Nr XXIX/212/17 w sprawie przyjêcia 

?70/2017 z dnia 08.08.2017r. w sprawie ustalenia ceny aktualizacji Strategii Rozwi¹zywania Problemów 
sprzeda¿y nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Spo³ecznych Gminy Gozdowo na lata 2017-2023.
Gozdowo.?Uchwa³a Nr XXIX/213/17 Podjêcie uchwa³y w sprawie 

?71/2017 z dnia 10.08.2017r. w sprawie przedstawienia uchwalenia „Programu Ochrony Œrodowiska dla Gminy 
informacji o przebiegu wykonania bud¿etu, informacji o Gozdowo do roku 2022”.
kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy finansowej oraz ?Uchwa³a Nr XXIX/214/17 w sprawie zaliczenia drogi do 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
jednostek za I pó³rocze 2017 roku.?Uchwa³a Nr XXIX/215/17 w sprawie zmiany Wieloletniej 

?72/2017 z dnia 17.08.2017r. w sprawie powo³ania sk³adu Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2017-
osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia 2028.
przetargu nieograniczonego na sprzeda¿ nieruchomoœci ?Uchwa³a Nr XXIX/216/17 zmieniaj¹ca Uchwa³ê 
stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Gozdowo.Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na  2017 rok.

?72A/2017 z dnia 17.08.2017r. w sprawie og³oszenia 
naboru na wolne stanowisko urzêdnicze i ustalenia sk³adu Z dzia³alnoœci Wójta Gminy
komisji rekrutacyjnej do prac zwi¹zanych z naborem na 

W okresie sprawozdawczym, od 09.06.2017r. do wolne stanowisko urzêdnicze.
18.09.2017r., Wójt Gminy Gozdowo wyda³ 35 zarz¹dzeñ: ?73/2017 z dnia 21.08.2017r. w sprawie powierzenia 
?53/2017 z dnia 19.06.2017r. w sprawie powo³ania pe³nienia obowi¹zków dyrektora Publicznego Gimnazjum 

Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie im. Jana Paw³a II w Gozdowie.
stypendium Wójta Gminy Gozdowo ?74/2017 z dnia 21.08.2017r. w sprawie okreœlenia 

?56/2017 z dnia 20.06.2017r. w sprawie powo³ania ogólnych zasad organizacji do¿ywiania w sto³ówkach 
bieg³ego w postêpowaniu o udzielenie zamówienia zorganizowanych w szko³ach, dla których organem 
publicznego na: Budowê przydomowych oczyszczalni prowadz¹cym jest Gmina Gozdowo. 
œcieków na terenie gminy Gozdowo-Etap I”. ?75/2017 z dnia 23.08.2017r. w sprawie wyznaczenia 

?57/2017 z dnia 28.06.2017r. w sprawie zmian w osób zastêpuj¹cych dyrektorów szkó³ i przedszkola w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gozdowo na przypadku ich nieobecnoœci.
lata 2017-2028. ?76/2017 z dnia 25.08.2017r. w sprawie udzielenia 

?58/2017 z dnia 30.06.2017r. zmieniaj¹ce Uchwa³ê pe³nomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych 
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2017. gminy: dyrektorom szkó³, przedszkola i klubów dzieciêcych, 

?59/2017 z dnia 30.06.2017r. w sprawie powo³ania prowadzonych przez gminê Gozdowo, zmieniaj¹ce 
Komisji do spraw przegl¹dów gwarancyjnych. Zarz¹dzenie nr 76/2013 z dnia 7 paŸdziernika 2013 roku 

?60/2017 z dnia 30.06.2017r. w sprawie powo³ania w sprawie udzielenia pe³nomocnictw kierownikom 
komisji do odbioru robót budowlanych (zamówienia jednostek organizacyjnych gminy: dyrektorom szkó³, 
publicznego) p.n. „Zagospodarowanie terenu przy stawie przedszkola i klubu dzieciêcego, prowadzonych przez 
w Rêkawczynie – Budowa Œwietlicy Wiejskiej”. gminê Gozdowo.

?61/2017 z dnia 3.07.2017r. w sprawie powo³ania zespo³u ?77/2017 z dnia 25.08.2017r. w sprawie powo³ania 
do przygotowania i organizacji uroczystoœci do¿ynkowych komisji do odbioru robót budowlanych (zamówienia 
w Gozdowie. publicznego) pn. „Utworzenie Klubu Dzieciêcego „Radosna 

?62/2017 z dnia 3.07.2017r. w sprawie powo³ania zespo³u Kraina” w Gozdowie.
do przygotowania i organizacji uroczystoœci do¿ynkowych 
w Lelicach. 
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? ?78/2017 z dnia 30.08.2017r. w sprawie ustalenia ceny 85/2017 z dnia 18.09.2017r. w sprawie wyznaczenia do 
sprzeda¿y nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci 
Gozdowo. po³o¿onej w miejscowoœci Gozdowo.
? ?79/2017 z dnia 31.08.2017r. w sprawie ustalenia ceny 86/2017 z dnia 18.09.2017r. w sprawie wyznaczenia do 

sprzeda¿y nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy oddania w najem lokalu u¿ytkowego po³o¿onego w 
Gozdowo. budynku Publicznego Gimnazjum w Gozdowie.

?80/2017 z dnia 5.09.2017r. w sprawie wyznaczenia do 
oddania w dzier¿awê nieruchomoœci stanowi¹cych W okresie sprawozdawczym Wójt uczestniczy³ w 
w³asnoœæ Gminy Gozdowo. spotkaniach i uroczystoœciach:

?81/2017 z dnia 05.09.2017r. w sprawie powo³ania ?Uroczystym oddaniu do u¿ytku drogi w miejscowoœci 
komisji do odbioru robót budowlanych (zamówienia Zbójno.
publicznego pn. „Przebudowa dróg i ulic przewidzianych ?Uroczystym otwarciu nowo wybudowanej siedziby Zarz¹du 
do realizacji w bud¿ecie Gminy Gozdowo w 2017r.” w Dróg Powiatowych w Sierpcu.
sk³ad których wchodz¹: ?Posiedzeniu kapitu³y Konkursu Rolnik Roku w Starostwie 
- Przebudowa drogi w miejscowoœci Rempin; Powiatowym w Sierpcu.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowoœci Lelice ?Obchodach Œwiêta Policji w Muzeum Wsi Mazowieckiej w 

(pomiêdzy ul. Szkoln¹-Starowiejsk¹); Sierpcu.
- Przebudowa drogi gminnej relacji Miodusy-Cetlin- ?Podpisaniu umowy na budowê instalacji solarnych, 

Reczewo-II etap; fotowoltaicznych i pieców na biomasê w Urzêdzie Gminy w 
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowoœci Kozice. Za³uskach.

?82/2017 z dnia 05.09.2017r. w sprawie udzielenia ?Podsumowaniu dzia³alnoœci œwietlicy w Rempinie.
pe³nomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych ?Do¿ynkach Parafialnych w Lelicach.
gminy: dyrektorom szkó³, przedszkola i klubów ?Spotkaniu z Dyrektorami Szkó³ w Urzêdzie Gminy w 
dzieciêcych, prowadzonych przez gminê Gozdowo, 

Gozdowie.
zmieniaj¹ce Zarz¹dzenie nr 76/2013 z dnia 7 paŸdziernika 

?Do¿ynkach Gminnych w Gozdowie.
2013 roku w sprawie udzielenia pe³nomocnictw 

?Jubileuszu 90-lecia Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej w 
kierownikom jednostek organizacyjnych gminy: 

Sierpcu.
dyrektorom szkó³, przedszkola i klubu dzieciêcego, 

?Walnym posiedzeniu LGD Sierpeckie Partnerstwo w 
prowadzonych przez gminê Gozdowo, zmienione 

Starostwie Powiatowym w Sierpcu.
zarz¹dzeniem nr 76/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 roku w 

?Powiatowych Zawodach Sportowo-Po¿arniczych w sprawie udzielenia pe³nomocnictw kierownikom jednostek 
Szczutowie.organizacyjnych gminy: dyrektorom szkó³, przedszkola i 

?Zakoñczeniu sezonu wêdkarskiego zorganizowanego przez klubów dzieciêcych, prowadzonych przez gminê 
Stowarzyszenie AMUR.Gozdowo.

?Wrêczeniu stypendium Alicji M¹drej.?83/2017 z dnia 08.09.2017r. w sprawie ustalenia cen 
?Do¿ynkach wiejskich w Rêkawczynie.sprzeda¿y nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy 
?Wrêczeniu stypendiów w Publicznym Gimnazjum w Gozdowo.

Gozdowie.?84/2017 z dnia 14.09.2017r. w sprawie powo³ania 
?V ZjeŸdzie Kó³ Gospodyñ Wiejskich w Lelicach.Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie 
?31 zebraniach wiejskich w so³ectwach na terenie Gminy stypendium Wójta Gminy Gozdowo.

Gozdowo.
Ewa Kolankiewicz, Monika Gronczewska

UROCZYSTE OTWARCIE DROGI 
W ZBÓJNIE

W sobotê 24 czerwca br. odby³o siê uroczyste 
otwarcie drogi gminnej w Zbójnie, która zosta³a 
zrealizowana z dofinansowaniem œrodków z Unii 
Europejskiej.
Na uroczyste otwarcie licznie przybyli mieszkañcy so³ectwa 
ze swoimi rodzinami. Symbolicznego przeciêcia wstêgi 
dokonali: ks. kan. Franciszek Kuæ proboszcz parafii 
Bonis³aw, p. Dariusz Kalkowski – Wójt Gminy Gozdowo, p. 
Leszek Smoleñski – Radny Gminy Gozdowo, p. Wojciech 
Lubiñski - so³tys wsi Zbójno, p. Agnieszka Gorczyca – cz³onek 
Rady So³eckiej i najm³odsi mieszkañcy. Nastêpnie ks. 

infrastruktury, w tym inwestycji w energiê odnawialn¹ i w 
Franciszek Kuæ poœwiêci³ drogê i pomodli³ siê w intencji jej 

oszczêdzanie energii” operacja typu „Budowa i modernizacja 
u¿ytkowników.

dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Pan Wójt podziêkowa³ mieszkañcom za przybycie i 

Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznaniu pomocy 
zorganizowanie uroczystoœci. Przedstawi³ informacje na 

pomiêdzy Samorz¹dem Województwa Mazowieckiego a 
temat inwestycji: Projekt zrealizowany zosta³ w ramach 

Gmin¹ Gozdowo zosta³a zawarta 22.07.2016r. 
poddzia³ania „Wsparcie inwestycji zwi¹zanych z tworzeniem, 

Przedsiêwziêcie polega³o na wykonaniu nowej nawierzchni 
ulepszaniem lub rozbudow¹ wszystkich rodzajów ma³ej 

Otwarcie drogi w Zbójnie Otwarcie drogi w Zbójnie 
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?U³o¿enie warstwy wi¹¿¹cej z mieszanki bitumicznej,
?U³o¿enie warstwy œcieralnej z mieszanki bitumicznej,
?Wykonanie umocnionych poboczy obustronnych.
Wykonawc¹ robót by³o Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o. w Lipnie, a obowi¹zki inspektora nadzoru pe³ni³a 
firma Road Group, Piotr Gryszpanowicz.
G³ównym celem inwestycji jest zwiêkszenie liczby kilometrów 
dróg publicznych na terenie gminy Gozdowo. Wartoœæ 
przedsiêwziêcia wynios³a 503 029,85 z³, a dofinansowaniem 
objêtych zostanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych – 
320 077,00 z³.
Pan Wójt przedstawi³ równie¿ informacje na temat 
planowanych inwestycji na terenie ca³ej gminy. ¯yczy³ 
wszystkim bezpiecznego u¿ytkowania nowej drogi. 
Otwarciu towarzyszy³y równie¿ podziêkowania mieszkañców 

bitumicznej, u³o¿onej na nawierzchni z kruszywa ³amanego o dla pana Wójta. Bukiet kwiatów wrêczyli najm³odsi 
2d³ugoœci 1 832,50 mb, powierzchnia jezdni 5 652 m . Zakres mieszkañcy. Otwarcie drogi by³o dla mieszkañców okazj¹ do 

robót: zorganizowania spotkania integracyjnego, na którym bawili 
?Profilowanie istniej¹cej nawierzchni drogi, siê przy grillu do póŸnych godzin popo³udniowych.
?U³o¿enie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa 

³amanego, Maria Pytelewska

spisa³ siê na medal. Mieszkañcy gminy Gozdowo mog¹ byæ ZESPÓ£ PIEŒNI I TAÑCA ZIEMI 
dumni ze swoich przedstawicieli.GOZDOWSKIEJ KONCERTUJE
W niedzielê 2 lipca, Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej, 
goœci³ na IX Festynie "Na ludowo w mieœcie ró¿" w Kutnie.

Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej w dniach 17.06- Cz³onkowie Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej 
18.06.2017 r. reprezentowa³ gminê Gozdowo podczas X sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania Panu Wójtowi Gminy 
Festiwalu Zespo³ów Pieœni i Tañca "Z Przytupem" w Gozdowo Dariuszowi Kalkowskiemu za dofinansowanie 
Zakrzewie. wyjazdów.
By³o to dwudniowe œwiêto tañca i muzyki ludowej, w którym 
wziê³o udzia³ 8 zespo³ów: Ludowy Zespó³ Pieœni i Tañca 
"ANDRYCHÓW" z Andrychowa, Zespó³ Pieœni i Tañca 
Ziemi Gozdowskiej, Dzieciêcy Zespó³ Pieœni i Tañca 
"KUKU£ECZKA" ze Starachowic, Zespó³ Pieœni i Tañca 
"KUJAWY" z W³oc³awka oraz "DZIECI KUJAW" z Brzeœcia 
Kujawskiego, Zespó³ Pieœni i Tañca "RZGOWIANIE" ze 
Rzgowa, Zespó³ Pieœni i Tañca "RODLANIE" z Zakrzewa.
Zarówno w sobotê, jak i w niedzielê na scenie mo¿na by³o 
podziwiaæ tañce z ró¿nych regionów Polski. Zespo³y 
prezentowa³y tañce krakowskie, tañce spiskie, tañce górali 
¿ywieckich, tañce lubelskie, ³owickie, tañce z Kujaw, tañce 
wielkopolskie, tañce z regionu Górnego Œl¹ska i Beskidu 
Œl¹skiego.
W niedzielê wszystkie zespo³y wziê³y czynny udzia³ w polowej 
mszy œwiêtej oraz paradzie ulicami Zakrzewa. Nasz Zespó³ Honorata Wójcik

poddaæ i obie do koñca walczy³y o zwyciêstwo. PIKNIKI RODZINNE 
By³a równie¿ dmuchana zje¿d¿alnia, zabawa z klownem, W DZIÊGIELEWIE I GOLEJEWIE
tañce, rysowanie kred¹ na ulicy, konkursy i przeja¿d¿ki 
motocyklami. Mieszkañcy urz¹dzili w³asny Festiwal Baniek 

Wakacje to idealny czas na piknik rodzinny. 
Mieszkañcy Dziêgielewa i Golejewa zorganizowali 
imprezy w swoich so³ectwach, w których 
uczestniczy³y ca³e rodziny.
23 czerwca odby³ siê ju¿ po raz trzeci piknik w Dziêgielewie, 
chocia¿ ulewny deszcz, padaj¹cy tego dnia, prawie 
pokrzy¿owa³ mieszkañcom plany. Ostatecznie zapad³a 
decyzja o organizacji imprezy i ko³o po³udnia wiatr przegoni³ 
ciemne chmury. Zaplanowano mnóstwo atrakcji dla dzieci i 
doros³ych. W œwietlicy panie malowa³y buŸki dzieciom, tam 
te¿ do pokonania czeka³a przeszkoda „paj¹czek” i gra w 
szachy w wersji max.
Najwiêcej emocji wzbudzi³ mecz pi³ki no¿nej rozegrany 
pomiêdzy rodzicami a dzieæmi. ̄ adna z dru¿yn nie chcia³a siê 

Otwarcie drogi w Zbójnie Otwarcie drogi w Zbójnie 

Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej w KutnieZespó³ Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej w Kutnie

Piknik rodzinny w DziêgielewiePiknik rodzinny w Dziêgielewie
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Mydlanych. 
Kolejnej porcji wra¿eñ dostarczy³a rywalizacja w przeci¹ganiu 
liny.
Podsumowaniem imprezy by³o wrêczenie dyplomów, medali 
i upominków dla najm³odszych.
19 sierpnia bawili siê mieszkañcy Golejewa. Dzieci korzysta³y 
z dmuchanej zje¿d¿alni i basenu z pi³kami. Wieczorem na 
terenie placu zabaw mieszkañcy zorganizowali grilla.
Pikniki dostarczy³y mnóstwo radoœci, rozrywki i dobrej 
zabawy. By³y okazj¹ do spotkania, mi³ego spêdzenia czasu dla 
ca³ych rodzin i nawi¹zania kontaktu.

Maria Pytelewska

grzewczych na biomasê. Z kolei w gminie Gozdowo ODNAWIALNE �RÓD£A ENERGII – 
powstanie 88 urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych odnawialne Ÿród³a UMOWA PODPISANA
energii. Bêd¹ to 83 instalacje fotowoltaiczne zamontowane 

na obiektach prywatnych oraz 5 na obiektach u¿ytecznoœci 
18 sierpnia br. w Urzêdzie Gminy w Za³uskach 

publicznej (4 instalacje dachowe i 1 naziemna). W tym samym 
podpisano umowê na dofinansowanie budowy 

okresie w gminie Zawidz powstanie w sumie 81 takich 
instalacji solarnych, fotowoltaicznych i pieców na instalacji, w tym 65 fotowoltaicznych, 5 zestawów 
biomasê. Urz¹d Marsza³kowski Województwa kolektorów s³onecznych i 8 kot³ów grzewczych na posesjach 
Mazowieckiego reprezentowa³ Pan Marsza³ek Adam prywatnych oraz 3 instalacje fotowoltaiczne na posesjach 
Struzik. Umowê w imieniu beneficjentów projektu u¿ytecznoœci publicznej. Z kolei na terenie gminy Roœciszewo 
podpisali: Wójt Gminy Za³uski Romuald WoŸniak zamontowanych zostanie 59 instalacji, tj. 52. instalacje 
(leader projektu), Wójt Gminy Gozdowo - Dariusz fotowoltaiczne i 3 zestawy kolektorów s³onecznych na 
Kalkowski, Wójt Gminy Roœciszewo - Jan Sugajski, obiektach prywatnych oraz 4 instalacje fotowoltaiczne na 
Wójt Gminy Zawidz Koœcielny- Dariusz Franczak, obiektach u¿ytecznoœci publicznej. W gminie Ma³a Wieœ 
Wójt Gminy Kuczbork - Jacek Grzybicki, Wójt Gminy natomiast powstanie ³¹cznie 37 instalacji, z czego 22 to 
Ma³a Wieœ - Zygmunt Wojnarowski. instalacje fotowoltaiczne na obiektach prywatnych, 1 na 

Dziêki wsparciu ze œrodków unijnych do koñca 2018 r. na obiekcie u¿ytecznoœci publicznej oraz 14 zestawów 
terenie szeœciu gmin z terenu Mazowsza, tj: gm. Za³uski, kolektorów s³onecznych na dachach budynków prywatnych.
Kuczbork Osada, Gozdowo, Zawidz, Roœciszewo i Ma³a W sumie w ramach projektu na terenie szeœciu gmin 
Wieœ, zostan¹ zamontowane systemy energii odnawialnej. powstanie 408 instalacji fotowoltaicznych, w tym 391 na 
Bêd¹ to 104 instalacje do pozyskiwania energii cieplnej i a¿ posesjach prywatnych i 17 na obiektach u¿ytecznoœci 
408 instalacji do pozyskiwania energii elektrycznej z OZE. publicznej, a tak¿e 55 instalacji solarnych i 49 kot³ów na 
Decyzj¹ Zarz¹du Województwa Mazowieckiego projekt biomasê w posesjach prywatnych. Realizacja projektu 
otrzyma ponad 8,2 mln z³ z Regionalnego Programu przyczyni siê do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. obni¿enia kosztów energii cieplnej i elektrycznej, a tak¿e do 
Wspólny projekt wymaga³ i wymaga wiele wysi³ku, ale kszta³towania pozytywnego „ekologicznego” wizerunku 
wzajemne zrozumienie i pe³na wspó³praca wszystkich regionu.
uczestników przedsiêwziêcia, a tak¿e ¿yczliwoœæ ze strony 

samego Marsza³ka Województwa Mazowieckiego i 

Mazowieckiej Jednostki Wdra¿ania Programów Unijnych 

staj¹ siê niejako gwarantem sukcesu.
A w zwi¹zku z tym, ju¿ na pocz¹tku 2019 r. na terenie szeœciu 

gmin partnerskich zostanie oddany do u¿ytku system 

odnawialnych Ÿróde³ energii. W gminie Za³uski 

zamontowanych bêdzie ich 113, z czego 96 to instalacje 

fotowoltaiczne (73 instalacje dachowe i 23 naziemne) na 

obiektach prywatnych, 1 instalacja dachowa na obiekcie 

u¿ytecznoœci publicznej oraz 16 kot³ów grzewczych w 

budynkach mieszkalnych. Na terenie gminy Kuczbork 

powstanie ³¹cznie 130 instalacji OZE, w tym na budynkach 

prywatnych 73 instalacje fotowoltaiczne i 33 zestawy 

kolektorów s³onecznych, a na budynkach u¿ytecznoœci 

Maria Pytelewskapublicznej 3 instalacje fotowoltaiczne. Oprócz tego w 

budynkach prywatnych zamontowanych zostanie 25 kot³ów 

Piknik rodzinny w GolejewiePiknik rodzinny w Golejewie

Spotkanie w Za³uskachSpotkanie w Za³uskach
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18 sierpnia. W tym dniu zorganizowano ma³y poczêstunek, PODSUMOWANIE DZIA£ALNOŒCI 
na który zaproszono m.in. Wójta Gminy Gozdowo p. D. ŒWIETLICY W REMPINIE
Kalkowskiego oraz Kierownika GOPS-u p. U. Matusiak wraz 
z pracownikami. Dzieci zaprezentowa³y czêœæ artystyczn¹, 

Podczas wakacji dzieci z Rempina i okolic mia³y któr¹ przygotowa³y wraz z opiekunkami podczas spotkañ w 
mo¿liwoœæ spêdzenia wolnego czasu w œwietlicy œwietlicy.
œrodowiskowej funkcjonuj¹cej w Rempinie.

W okresie wakacyjnym, od 17.07.2017r. do 
18.08.2017r. œwietlica funkcjonowa³a w godzinach 10:00-
15:00. Na zajêcia uczêszcza³o 30 dzieci w wieku od 6 do 15 
lat. Nad bezpieczeñstwem dzieci czuwa³y panie opiekunki: 
Beata Suliñska, Mariola Zdanowska i Marlena Zieliñska. Dwa 
razy w tygodniu warsztaty rzeŸbiarskie prowadzi³ p. Piotr 
Lewandowski .  Praca opiekunów uwzglêdnia ³a  
zainteresowania, potrzeby i oczekiwania dzieci. 

Zorganizowano wycieczkê do P³ocka na basen i do 
McDonalds. Dzieci uczestniczy³y równie¿ w wyprawach 
rowerowych do Gozdowa na zajêcia w si³owni zewnêtrznej i 
na boisku sportowym. Odby³y siê równie¿ ognisko i grill, na 
które kie³baski i kaszanki ufundowa³a firma „Peklimar”. 
Otrzymaliœmy tak¿e dro¿d¿ówki z Piekarni w Rêkawczynie. 

Beata SuliñskaUroczyste zakoñczenie dzia³alnoœci œwietlicy odby³o siê 

DO¯YNKI 2017
„Kiedy¿ siê rolnik ma weseliæ i Bogu pok³oniæ

i ziemi b³ogos³awiæ i ludziom za pomoc dziêkowaæ,
je¿eli nie wtedy, gdy pod dach swój zgromadzi owoce

pracy mozolnej i zabiegów ca³orocznych?”

  Zygmunt Gloger

Gmina Gozdowo jest obszarem typowo rolniczym, w 
którym mieszkañcy prowadz¹ gospodarstwa indywidualne. 
Dlatego obchody Œwiêta Plonów s¹ dla nas jednymi z 
najwa¿niejszych wydarzeñ w roku. Do¿ynki to jeden z 
najpiêkniejszych dni dla ka¿dego rolnika. W ten symboliczny 
sposób mo¿emy razem czciæ zakoñczenie ¿niw, którym 
towarzyszy ciê¿ka praca czêsto anga¿uj¹ca ca³e rodziny. Po 

Kucia. W homilii kap³an zwróci³ uwagê na to, ¿e musimy siê tym trudnym i pe³nym poœwiêcenia okresie przyszed³ czas na 
nauczyæ szacunku do chleba. Podtrzymywaæ tradycjê dziêkczynienie i zas³u¿on¹ zabawê.
podniesienia i uca³owania okruszyny chleba, która spadnie na 

Sezon do¿ynkowy w tym roku rozpoczê³y 20 sierpnia 
pod³ogê, „dla uszanowania darów nieba”. ̄ ycie, ziarno, siew, 

Do¿ynki Parafialne w Lelicach. Uczestniczyli w nich 
wzrost, plon - to wszystko zale¿y nie od nas, ale od Boga, jest 

m.in. Juliusz Gorzkoœ – wicestarosta powiatu sierpeckiego, 
darem nieba. Ten naród jest silny, który kocha swoj¹ ziemiê, 

Dariusz Kalkowski – Wójt Gminy Gozdowo, Grzegorz 
bo ziemia, jêzyk, tradycje, wiara - s¹ najwy¿szymi 

Ratkowski – Przewodnicz¹cy Rady Gminy, dyrektorzy i 
wartoœciami.

kierownicy placówek organizacyjnych z terenu gminy oraz 
W czasie Eucharystii ksi¹dz poœwiêci³ z³o¿one przez 

licznie zgromadzeni mieszkañcy i goœcie.
mieszkañców okolicznych wsi piêkne wieñce do¿ynkowe. 

Zgodnie z tradycj¹ Œwiêto Plonów rozpoczê³a Msza 
Oprawê mszy w tym roku przygotowali mieszkañcy so³ectwa 

Œwiêta dziêkczynna w intencji rolników, ich rodzin i 
Bombalice.

wszystkich zebranych, odprawiona przez ks. Franciszka 
Nastêpnie Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski 

podziêkowa³ rolnikom za plony, podkreœlaj¹c: „Wprawdzie 
zmieniaj¹ siê czasy, ludzie i narzêdzia pracy, a ¿niwa wci¹¿ 
trwaj¹. ¯niwa, których symbolicznym zakoñczeniem jest 
œwie¿y pachn¹cy chleb, upieczony z tegorocznej m¹ki oraz 
liczne przepiêkne wieñce do¿ynkowe, bêd¹ce chlub¹ 
naszej gminy. Jest to owoc pracy r¹k ludzkich i Bo¿ego 
B³ogos³awieñstwa”. Gospodarz naszej gminy poinformowa³ 
obecnych o „¿niwie” inwestycyjnym na terenie gminy 
Gozdowo, finansowanym ze œrodków w³asnych oraz 
funduszy zewnêtrznych.

W imieniu w³adz powiatowych oraz w³asnym s³owa do 
rolników skierowa³ Juliusz Gorzkoœ –wicestarosta powiatu 
sierpeckiego, wyra¿aj¹c szacunek i uznanie dla efektów 
ciê¿kiej pracy a tak¿e ¿ycz¹c, aby sprzymierzeñcem rolników 

Posumowanie dzia³alnoœci œwietlicy œrodowiskowej w RempiniePosumowanie dzia³alnoœci œwietlicy œrodowiskowej w Rempinie

Przemarsz stra¿aków podczas uroczystoœci w LelicachPrzemarsz stra¿aków podczas uroczystoœci w Lelicach

Uroczysta Msza œw. w LelicachUroczysta Msza œw. w Lelicach
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ciep³¹ pogod¹.
Kolejnej niedzieli - 27 sierpnia mieszkañcy Gozdowa 

œwiêtowali Gminny Festyn Do¿ynkowy. Uroczystoœci 
rozpoczê³y siê w samo po³udnie Msz¹ Œwiêt¹, któr¹ 
celebrowa³ ks. kanonik Stanis³aw Opolski – proboszcz parafii 
Gozdowo. Parafianie powitali nowego wikariusza, ksiêdza 
salezjanina mgr Grzegorza Kubiñskiego, który dotychczas 
pe³ni³ pos³ugê w parafii œw. Marcina w Zielonej k. M³awy. 
Podczas homilii ksi¹dz proboszcz nawi¹za³ do trudnej sytuacji 
r o l n i k ó w  w  w o j e w ó d z t w a c h  p o m o r s k i m ,  
zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim 
i podlaskim, gdzie przesz³y nawa³nice, nios¹ce œmieræ i 
powoduj¹ce straty. „Dlatego my mamy szczególny powód, 
aby z³o¿yæ dziêkczynienie Bogu za ³askawoœæ, za dobr¹ 
pogodê zarówno w okresie ¿niwnym, jak i wiosennym oraz 

by³a pogoda.
za urodzajne zbiory.” W czasie Eucharystii odby³o siê 

Odczytany zosta³ list od Pos³a na Sejm Rzeczypospolitej 
poœwiêcenie plonów zebranych z pól – chleba i do¿ynkowych 

Polskiej Piotra Zgorzelskiego, w którym znalaz³y siê 
wieñców, które rolnicy ustawili przy o³tarzu.

podziêkowania i s³owa uznania dla rolników oraz ¿yczenia 
radosnego œwiêtowania dla ca³ej wspólnoty lokalnej gminy 
Gozdowo.

Nie zabrak³o równie¿ podczas lelickich uroczystoœci 
wrêczenia honorowego odznaczenia „Zas³u¿ony dla 
rolnictwa”. Otrzyma³ je w imieniu Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z r¹k Wójta Gminy Gozdowo pan Jerzy 
Klimarczyk z Rogienic, któremu towarzyszy³a ma³¿onka. 
Przy wrêczaniu uczestniczyli wicestarosta powiatu 
sierpeckiego Juliusz Gorzkoœ i Przewodnicz¹cy Rady Gminy 
Grzegorz Ratkowski.

Wœród goœci znaleŸli siê: Jan Laskowski – Starosta 
Powiatu sierpeckiego,  w³adze gminy: Wójt Dariusz 
Kalkowski i Przewodnicz¹cy Rady Gminy Grzegorz 
Ratkowski ,  dyrektorzy i  k ierownicy p lacówek 
organizacyjnych z terenu gminy a tak¿e licznie zgromadzona 
spo³ecznoœæ Gozdowa i okolic. Po homilii przemówienie 
okolicznoœciowe wyg³osi³ gospodarz naszej gminy, witaj¹c 
wszystkich przyby³ych na œwiêto dziêkczynienia.

Skierowa³ sw¹ wdziêcznoœæ w stronê Boga za to, ¿e 
zgodnie ze swoj¹ wol¹ pozwoli³ nam zebraæ tegoroczne plony 
i w stronê rolników, bo bez ich pracy, wytrwa³oœci, Po oficjalnych uroczystoœciach przysz³a kolej na 
cierpliwoœci, nie by³oby dzisiejszego œwiêta „….Drogim dokonania artystyczne. Zaprezentowa³y siê dzieci ze Szko³y 
rolnikom, wszystkim mieszkañcom i mi³ym goœciom ¿yczê Podstawowej w Lelicach, Klubu Dzieciêcego „Kubusiowy 
pomyœlnoœci oraz wszelkiego dobra na co dzieñ”.Raj” oraz Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej.

Podkreœli³ tak¿e, i¿ na terenie gminy Gozdowo ca³y czas Jak co roku du¿o emocji wywo³a³ konkurs na 
realizowane s¹ ró¿nego rodzaju inwestycje, finansowane ze „Najpiêkniejszy wieniec”. Werdykt jak zwykle by³ bardzo 

trudny, przyniesione wieñce z: Rycharcic, Cetlina, Bombalic, 
Lelic, Bonis³awia i T³ubic przedstawia³y siê imponuj¹co. 
Ostatecznie I miejsce otrzyma³ wieniec wykonany przez Ko³o 
Gospodyñ Wiejskich w Rycharcicach. Wójt Gminy Gozdowo 
z przedstawicielami Komisji konkursowej wrêczyli nagrody i 
dyplomy poszczególnym reprezentacjom so³ectw i 
miejscowoœci wyplataj¹cych do¿ynkowe wieñce.

Podczas uroczystoœci Panie z Kó³ Gospodyñ Wiejskich z: 
Gozdowa, Kolczyna, Kowalewa, Golejewa, Rêkawczyna i 
Dziêgielewa serwowa³y domowe ciasta.

Zwieñczeniem rolniczego œwiêta by³a zabawa taneczna. 
T³umy bawi³y siê podczas koncertu zespo³u BOBI, a do 
póŸnych godzin wieczornych przygrywa³ zespó³ Reven. 
Mieszkañcy Lelic i przybyli goœcie cieszyli siê bezdeszczow¹ i 

Dzieci z Klubu dzieciêcego w LelicachDzieci z Klubu dzieciêcego w Lelicach

Uroczyste przekazanie chleba w³odarzom gminyUroczyste przekazanie chleba w³odarzom gminy

Koncert MOD OSP GozdowoKoncert MOD OSP Gozdowo

Powitanie ks. Grzegorza KubiñskiegoPowitanie ks. Grzegorza Kubiñskiego
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„Zas³u¿ony dla rolnictwa”. Otrzymali je w imieniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z r¹k Wójta Gminy Gozdowo pan 
Tomasz Korzeniak z Wêgrzynowa, pan Stefan Niedzielak z 
Rogienic i pan W³odzimierz Skrobiszewski z Czarnominka. 
Zas³u¿onym rolnikom towarzyszy³y ma³¿onki. Przy wrêczaniu 
uczestniczyli starosta powiatu sierpeckiego Jan Laskowski i 
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Grzegorz Ratkowski.

Kolejnym punktem uroczystoœci by³o rozstrzygniêcie 
konkursu na „Najpiêkniejszy wieniec do¿ynkowy”. Zawsze s¹ 
emocje i zawsze nie³atwo wydaæ werdykt. W tym roku I 
miejsce otrzyma³y dwa wieñce z Rêkawczyna i Dziêgielewa, a 
pozosta³ym z Gozdowa, Rempina, G³uchowa, Zakrzewka, 
Kolczyna i Czachorowa przyznano równorzêdne 
wyró¿nienia.

œrodków w³asnych oraz pochodz¹cych w czêœci z Unii 
Europejskiej, Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa 
Mazowieckiego, Województwa Mazowieckiego i Starostwa 
Powiatowego.

Najwa¿niejsze z nich to droga wojewódzka – przejœcie 
przez m. Lelice, drogi powiatowe – modernizacja drogi 
Gozdowo-Sierpc i gminne, ale tak¿e budowa i przebudowa 
œwietlic wiejskich w Rycharcicach, Lelicach, Kurowie i 
Rêkawczynie. Utworzenie Klubu Dzieciêcego „Radosna 
Kraina” w Gozdowie, którego planowane funkcjonowanie 
nast¹pi ju¿ w paŸdzierniku. Podkreœliæ nale¿y równie¿ wiele 
inwestycji w poszczególnych so³ectwach, które realizowane 
s¹ z po¿ytkiem dla mieszkañców dziêki istnieniu funduszu 
so³eckiego.

Po czêœci oficjalnej przyszed³ czas na zabawê. Czêœæ 
artystyczn¹ rozpoczêli uczniowie ze Szko³y Podstawowej w 
Gozdowie, podczas wystêpów nast¹pi³o przekazanie chleba 
w³adzom gminy. Pan Wójt Dariusz Kalkowski czêstowa³ 
œwi¹tecznym chlebem wszystkich zgromadzonych na 
rolniczym œwiêcie. W tym czasie na scenê wkroczyli najm³odsi 
tancerze – przedszkolaki, prezentu j¹c „Taniec 
d¿entelmenów” i „Bia³e pióra mew”.

Starosta Sierpecki Jan Laskowski w przemówieniu 
podziêkowa³ rolnikom oraz z³o¿y³ wielkie uznanie dla pracy 
„w s³u¿bie ziemi”, za wk³ad i wysi³ek w rozwój rolnictwa. 
Z³o¿y³ ¿yczenia zdrowia, pomyœlnoœci i zawsze udanych 
plonów, wytrwa³oœci i satysfakcji z wykowywanej pracy.

Podczas do¿ynek wrêczone zosta³y honorowe odznaki 

Nastêpnie zapowiedziany zosta³ wystêp niespodzianka i 
na scenê tanecznym krokiem wkroczy³y Filipinki, które 
wykona³y wi¹zankê trzech utworów, wzbudzaj¹c entuzjazm 
wœród publicznoœci. Zespó³ stanowi³a grupa artystyczna 
rodziców dzia³aj¹cych przy Szkole Podstawowej w Gozdowie.

Kolejny zaprezentowa³ siê Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi 
Gozdowskiej pokazuj¹c tañce ludowe.

Podczas uroczystoœci Panie z Kó³ Gospodyñ Wiejskich z: 
Lelic, Rycharcic, Bonis³awia i Cetlina czêstowa³y domowymi 
wypiekami.

Zarówno w Lelicach, jak i w Gozdowie, oprawê muzyczn¹ 

Poœwiêcenie wieñców do¿ynkowychPoœwiêcenie wieñców do¿ynkowych

Tradycyjne dzielenie siê chlebem Tradycyjne dzielenie siê chlebem 

Laureaci konkursu na najpiêkniejszy wieniec do¿ynkowyLaureaci konkursu na najpiêkniejszy wieniec do¿ynkowy

Taniec w wykonaniu przedszkolakówTaniec w wykonaniu przedszkolaków

Wystêp zespo³u MOTIFWystêp zespo³u MOTIF
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Dziêkujemy wszystkim delegacjom za godne 
reprezentowanie naszej gminy podczas Do¿ynek 
Powiatowych oraz za czas i prace poœwiêcone przygotowaniu 
piêknych wieñców. Serdecznie gratulujemy mieszkañcom 
Dziêgielewa inwencji twórczej i zajêcia II miejsca w konkursie. 
Jesteœmy dumni i pe³ni podziwu!

Dwóch rolników z terenu naszej gminy by³o 
nominowanych przez Wójta Gminy Gozdowo do tytu³u 
Rolnik Roku 2017: pan Robert Lewandowski z Bonis³awia i 
pan Wojciech Bêdzikowski z Zakrzewka w kategorii M³ody 
Rolnik. Panowie w swojej codziennej pracy udowadniaj¹, ¿e 
ich gospodarstwa s¹ nowoczesne, odnosz¹ korzyœci 
ekonomiczne i wdra¿aj¹ nowe technologie. Gratulujemy 
sukcesów i ¿yczymy powodzenia w prowadzeniu 
gospodarstw.

do¿ynkowych uroczystoœci zapewni³a M³odzie¿owa Orkiestra 
OSP w Gozdowie, uatrakcyjniaj¹c ludowe œwiêto plonów.

Niestety, biesiadników nie ominê³y zawirowania 
pogodowe. W godzinach popo³udniowych podczas 
oczekiwania na spóŸniaj¹cy siê ju¿ od godziny przyjazd 
zespo³u DEFIS, rozpêta³a siê ulewa z gradem. Kto móg³, 
salwowa³ siê ucieczk¹, na miejscu pozostali najwytrwalsi. Na 
szczêœcie po pó³godzinnej nawa³nicy pogoda siê 
ustabilizowa³a i mieszkañcy wrócili na teren do¿ynkowy. 
Jednak z powodu przerwy w dostawie pr¹du odwo³any zosta³ 
wystêp zespo³u DEFIS. Gozdowianie œwiêtowali przy muzyce 
zespo³u Motif do póŸnych godzin wieczornych.

Na do¿ynkach w Lelicach, Gozdowie i Zawidzu piêciu 
rolników z naszej gminy otrzyma³o odznaki „Zas³u¿ony dla 
rolnictwa”. Byli to: Pan Jerzy Klimarczyk z Rogirniczek i Pan 
Stefan Niedzielak z Rogienic, Pan Tomasz Korzeniak z 
Wêgrzynowa, Pan Robert Lewandowski z Bonis³awia i Pan 
W³odzimierz Skrobiszewski z Czarnominka. 

Sezon do¿ynkowy 2017 ju¿ za nami. Rolnicy zgodnie ze 
staropolskim zwyczajem podziêkowali za plony oraz podzielili 
siê chlebem w geœcie braterstwa, przyjaŸni i chêci przyjœcia z 
pomoc¹ drugiemu cz³owiekowi.

A ju¿ za rok Do¿ynki Powiatu Sierpeckiego 
zorganizowane zostan¹ w Gozdowie, serdecznie Wszystkich Uroczysta msza œwiêta w parafii Kurowo w niedzielê – 
Pañstwa zapraszamy!3 wrzeœnia to ostatni akcent tegorocznych do¿ynek w 

naszej gminie. Proboszcz parafii Kurowo – ks. Jaros³aw 
K³osowski podczas homilii poœwiêci³ wieñce do¿ynkowe 
wyplecione przez mieszkañców Zglenic Ma³ych, Kurówka, 
Krêækowa, Ostrów i ¯uk. Komisja konkursowa przyzna³a I 
miejsce wieñcowi z Kurówka, a pozosta³ym wyró¿nienia.

W imieniu Wójta Gminy pan Jacek Piekarski – sekretarz 
Gminy podziêkowa³ mieszkañcom parafii Kurowo za 
przepiêkne wieñce i chleb wypieczony z tegorocznej m¹ki, 
¿ycz¹c jednoczeœnie radosnego œwiêtowania.

Piêæ delegacji wieñcowych reprezentowa³o nasz¹ gminê 
na Do¿ynkach Powiatu Sierpeckiego, które mia³y miejsce w 
Zawidzu 3-go wrzeœnia. By³y to reprezentacje Kó³ Gospodyñ 
Wiejskich z Lelic, Rêkawczyna, Rycharcic, Dziêgielewa i 
Bonis³awia. Uwagê komisji zwróci³ wieniec z Dziêgielewa, 
który zaj¹³ II miejsce. Wieniec nawi¹zuje do tematyki 

Maria Pytelewskasakralnej, w jego centralnej czêœci znajduje siê kielich i hostia 
symbolizuj¹ce krew i cia³o Pana Jezusa wraz z chlebem 
wypieczonym z m¹ki z tegorocznych zbó¿. Wieñce z 
Rêkawczyna i Lelic otrzyma³y wyró¿nienie, a z Rycharcic i 
Bonis³awia pami¹tkowe dyplomy.

Laureaci konkursu na najpiêkniejszy wieniec do¿ynkowy w KurowieLaureaci konkursu na najpiêkniejszy wieniec do¿ynkowy w Kurowie

Korowód do¿ynkowy w ZawidzuKorowód do¿ynkowy w Zawidzu

Rolnicy odznaczeni medalem „Zas³u¿ony dla rolnictwa”Rolnicy odznaczeni medalem „Zas³u¿ony dla rolnictwa”

Rolnicy odznaczeni medalem „Zas³u¿ony dla rolnictwa”Rolnicy odznaczeni medalem „Zas³u¿ony dla rolnictwa”
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dwa o Puchar Wójta Gminy Gozdowo i trzy wyjazdowe ZAKOÑCZENIE I PODSUMOWANIE 
(Bledzewo, Dylewo, Sierpc). SEZONU WÊDKARSKIEGO 2017
Laureatami nagród Grand Prix za osi¹gniêcia podczas 
siedmiu zawodów zostali:

W niedzielê 17 wrzeœnia nad stawem w Gozdowie I miejsce – Marek Kowalkowski – Trzykrotny laureat I 
odby³y siê Zawody Wêdkarskie na zakoñczenie miejsca i Trzykrotny laureat II miejsca
sezonu wêdkarskiego 2017 oraz wrêczenie nagród II miejsce – Rados³aw Ró¿añski
Grand Prix dla najlepszych wêdkarzy. III miejsce – Kamil Ambroziak

Pan Wójt pogratulowa³ organizatorom udanego sezonu 
wêdkarskiego 2017, któremu towarzyszy³o mnóstwo chwil 
nad wod¹ w nadziei na spotkanie z ryb¹. Podziêkowa³ za 
wspó³pracê oraz pogratulowa³ laureatom zwyciêstwa, a 
przede wszystkim wspania³ej pasji jak¹ jest wêdkarstwo, 
dziêki której mo¿na na chwilê zatrzymaæ siê w ogólnym 
pêdzie i podziwiaæ przyrodê.
Podczas trwania imprezy zawodnicy i kibice mogli skorzystaæ 
z oferty specjalnie przygotowanego pikniku grillowego.

Organizatorem imprezy by³o Stowarzyszenie 
Wêdkarskie „AMUR” w Gozdowie. Nad staw przybyli 
wêdkarze oraz rodziny i znajomi kibicuj¹cy zawodnikom. 
Wrêczenia pucharów i nagród dokona³ Wójt Gminy 
Gozdowo p. Dariusz Kalkowski.
Wylosowano stanowiska i wêdkarze udali siê na wyznaczone 
miejsca. Po zakoñczonych po³owach nast¹pi³o komisyjne 
wa¿enie zdobyczy. Klasyfikacja przedstawia siê nastêpuj¹co:
I miejsce – Artur Lorenc; 2,29 kg
II miejsce – Dariusz Œmigielski; 2,15 kg
III miejsce – Jacek Staniszewski, 2,02 kg
Prezes Stowarzyszenia p. Kamil Ambroziak podsumowa³ 
sezon wêdkarski 2017, w czasie którego Stowarzyszenie 
„AMUR” zorganizowa³o 9 razy Zawody Wêdkarskie, w tym 

Maria Pytelewska

przede wszystkim dobry organizator,  osoba XXIX Sesja Rady Gminy Gozdowo
przedsiêbiorcza, pe³na pomys³ów, umiej¹ca zaraziæ swoje 
otoczenie twórczymi dzia³aniami. So³tys to przede 

W pi¹tek 29 wrzeœnia br. w sali konferencyjnej wszystkim praca na rzecz lokalnej spo³ecznoœci, z ludŸmi i 
Urzêdu Gminy w Gozdowie odby³a siê XXIX sesja ich problemami, ale tak¿e i radoœciami” – podkreœli³ Wójt 
Rady Gminy Gozdowo, podczas której wrêczono Gminy Gozdowo i podziêkowa³ pani so³tys za zaanga¿owanie 
podziêkowania dla wyró¿niaj¹cych siê rolników i w³o¿one w ¿ycie so³ectwa.
rozstrzygniêto konkursy na so³tysa roku oraz Laureatami konkursu „Piêkna, funkcjonalna i bezpieczna 
najpiêkniejsz¹ zagrodê. zagroda 2017” zostali:
Po otworzeniu sesji i przedstawieniu porz¹dku obrad Wójt W kategorii: Naj³adniejsza zagroda wiejska 
Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski i Przewodnicz¹cy Rady ?I miejsce -  pani Iwona Bêdzikowska z Zakrzewka
Gminy Grzegorz Ratkowski wrêczyli podziêkowania, ?II miejsce -  pani  Wioletta Lewandowska z Cetlina
nagrody i dyplomy. W kategorii: Naj³adniejsza dzia³ka siedliskowa

Podziêkowano rolnikom z terenu gminy za szczególne ?I miejsce  – pani Aleksandra Korpuliñska z Lelic
osi¹gniêcia promuj¹ce gminê Gozdowo: ?II miejsce – pani Krystyna Banaszkiewicz z Gozdowa
?Panu Ryszardowi Tomaszewskiemu, w zwi¹zku z ?III miejsce – pani Edyta Krasoñ Edyta z Kurówka

uzyskaniem w 2016r. wysokich miejsc w krajowych W kategorii: Naj³adniejszy ogródek dzia³kowy – 
rankingach najlepszych hodowców byd³a mlecznego, pani Jadwiga Walkiewicz z Rempina otrzyma³a  wyró¿nienie.
prowadzonych przez Polsk¹ Federacjê Hodowców Byd³a i Pan Wójt pogratulowa³ wyró¿nionym rolnikom,  
Producentów Mleka laureatom konkursów i ¿yczy³ dalszych sukcesów.

?Pañstwu Ewie i Micha³owi Lewandowskim, w zwi¹zku ze 
zdobyciem wyró¿nienia w etapie regionalnym XV 

Maria Pytelewska
Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne
Puchar „So³tysa Roku 2016” powêdrowa³ do pani 

Katarzyny Rêdzikowskiej z Dziêgielewa. „Dobry so³tys to 

Wrêczenie pucharów i nagród za Zawody Wêdkarskie 
na zakoñczenie sezonu 
Wrêczenie pucharów i nagród za Zawody Wêdkarskie 
na zakoñczenie sezonu 

Laureaci nagród Grand Prix od lewej: Marek Kowalkowski, 
Rados³aw Ró¿añski, Kamil Ambroziak 
z Wójtem Gminy Gozdowo Dariuszem Kalkowskim

Laureaci nagród Grand Prix od lewej: Marek Kowalkowski, 
Rados³aw Ró¿añski, Kamil Ambroziak 
z Wójtem Gminy Gozdowo Dariuszem Kalkowskim
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?Stanis³aw Œmigielski – so³tys LelicV Gminny Zjazd Kó³ Gospodyñ Wiejskich
?Dariusz Œmigielski – prezes OSP Lelice

Wszystkich zgromadzonych w imieniu swoim oraz 
W sobotê 30 wrzeœnia w Lelicach odby³ siê 

pozosta³ych cz³onkiñ KGW w Lelicach powita³a pani 
V Gminny Zjazd Kó³ Gospodyñ Wiejskich.

Krystyna Mielczarek– przewodnicz¹ca KGW Lelice. 
Szczególne podziêkowania skierowa³a do Wójta Gminy 

W sali budynku wiejskiego w Lelicach zebra³y siê delegacje Gozdowo – Dariusza Kalkowskiego za wspó³pracê, ogromn¹ 
Kó³ Gospodyñ z terenu gminy Gozdowo z miejscowoœci: troskê i zaanga¿owanie na rzecz dzia³alnoœci so³ectwa i Ko³a 
Bonis³aw, Cetlin, Czachorowo, Dziêgielewo, Golejewo, Gospodyñ Wiejskich oraz ¿yczy³a dalszych sukcesów na polu 
Gozdowo, Kolczyn, Kolonia Przybyszewo, Lelice, Reczewo, 
Rêkawczyn, Rycharcice, cz³onkinie KGW Lelice i wielu 
zaproszonych goœci, wœród których znaleŸli siê:
?Dariusz Kalkowski – Wójt Gminy Gozdowo
?Grzegorz Ratkowski – Przewodnicz¹cy Rady Gminy 

Gozdowo
?Danuta Kobuszewska – by³y doradca Oœrodka Doradztwa 

Rolniczego na terenie gminy Gozdowo
?Aleksandra Kawska - 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

Przewodnicz¹ce Kó³ Gospodyñ Wiejskich z w³adzami Gminy Gozdowo: 
Wójtem Dariuszem Kalkowskim, Przewodnicz¹cym Rady Gminy 
Grzegorzem Ratkowskim, Prezesem GZKiOR Kazimierzem Kêdzierskim 
i Przewodnicz¹cym Stowarzyszenia Gospodyñ Wiejskich Kazimierzem Zywerem

Przewodnicz¹ce Kó³ Gospodyñ Wiejskich z w³adzami Gminy Gozdowo: 
Wójtem Dariuszem Kalkowskim, Przewodnicz¹cym Rady Gminy 
Grzegorzem Ratkowskim, Prezesem GZKiOR Kazimierzem Kêdzierskim 
i Przewodnicz¹cym Stowarzyszenia Gospodyñ Wiejskich Kazimierzem Zywerem
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Wrêczenie pucharu "So³tys roku 2016" 
p. Katarzynie Rêdzikowskiej 
Wrêczenie pucharu "So³tys roku 2016" 
p. Katarzynie Rêdzikowskiej 

Wrêczenie podziêkowañ dla p. Ryszarda 
Tomaszewskiego
Wrêczenie podziêkowañ dla p. Ryszarda 
Tomaszewskiego

Laureatki konkursu 
"Naj³adniejsza zagroda wiejska"
Laureatki konkursu 
"Naj³adniejsza zagroda wiejska"

Laureatki w kategorii "Naj³adniejsza dzia³ka siedliskowa" Laureatki w kategorii "Naj³adniejsza dzia³ka siedliskowa" 
Wrêczenie podziêkowañ dla 
Pañstwa Ewy i Micha³a Lewandowskich
Wrêczenie podziêkowañ dla 
Pañstwa Ewy i Micha³a Lewandowskich
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wytrwa³oœci i kolejnych sukcesów w prowadzonej dzia³alnoœci 
oraz satysfakcji w popularyzowaniu idei aktywizacji 
œrodowiska wiejskiego. Serdecznie podziêkowa³ paniom z 
Lelic oraz wszystkim osobom, które przyczyni³y siê do 
zorganizowania imprezy.

Pan Wójt z panem Kazimierzem Kêdzierskim wrêczyli 
bukiety kwiatów i podziêkowania za podejmowanie inicjatyw, 

zawodowym i osobistym. Podziêkowania skierowane zosta³y 
do Przewodnicz¹cego Gminy – Grzegorza Ratkowskiego i  
Prezesa Gminnego Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organizacji 
Rolniczych – Kazimierza Kêdzierskiego za ¿yczliwoœæ i 
wsparcie. Sprawozdanie z dzia³alnoœci KGW w Lelicach 
przedstawi³a pani Marzena Lipczyñska.

Pan Kazimierz Kêdzierski podsumowa³ dzia³alnoœæ 
wszystkich Kó³ Gospodyñ Wiejskich w 2017 roku oraz z³o¿y³ 
podziêkowania osobom wspieraj¹cym i zaanga¿owanym w 
funkcjonowanie organizacji.

bêd¹cych œwiadectwem aktywnoœci oraz zaanga¿owania 
przedstawicielkom KGW w Lelicach - przewodnicz¹cej pani 
Krystynie Mielczarek i pani Marzenie Lipczyñskiej.

Reprezentanci Stowarzyszenia Gospodyñ Wiejskich 
Gminy Gozdowo: pan Kazimierz Zywer – Przewodnicz¹cy 
wraz z pani¹ Mariol¹ Czañka wyrazili uznanie dla KGW w 
Lelicach i wrêczyli prezent.

Pan Jakub Grodzicki, redaktor tygodnika Extra Sierpc, 
podziêkowa³ za zaproszenie na tak wyj¹tkow¹ imprezê i 
podkreœli³, ¿e gmina Gozdowo przoduje w dzia³alnoœci Kó³ 
Gospodyñ Wiejskich na terenie powiatu sierpeckiego. 
Wyrazi³ uznanie dla s³omianych witaczy do¿ynkowych 
wykonywanych przez mieszkañców Cetlina, Miodus i 
Dziêgielewa. Poinformowa³, ¿e w przysz³ym roku planowany 
jest konkurs powiatowy na najciekawsze witacze i zachêci³ do 
uczestnictwa.

Pani Danuta Kobuszewska i pani Aleksandra Kawska Nastêpnie g³os zabra³ pan Dariusz Kalkowski – Wójt 
podziêkowa³y paniom z Lelic za zaproszenie i wszystkich Gminy Gozdowo, który w imieniu pana Jana Laskowskiego 
Ko³om Gospodyñ Wiejskich za dobr¹ wspó³pracê.Starosty Powiatu Sierpeckiego i w³asnym podziêkowa³ 

Na koniec czêœci oficjalnej pan Wójt i pan Kazimierz paniom z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Lelicach za 
Kêdzierski og³osili, ¿e za rok VI Zjazd Kó³ Gospodyñ bêdzie zorganizowanie jubileuszowego V Zjazdu Kó³ Gospodyñ 
organizowa³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Czachorowie.Wiejskich Gminy Gozdowo. Pan Wójt w przemówieniu 

Po przemówieniach nadszed³ czas na wspólne podkreœli³, ¿e na terenie naszej gminy aktywnie dzia³a a¿ 13 
biesiadowanie w mi³ej atmosferze.Kó³ Gospodyñ Wiejskich, zrzeszaj¹cych ponad 200 osób. Od 
Jeszcze raz dziêkujemy paniom z KGW w Lelicach za wielu lat wieñce do¿ynkowe z naszej gminy wzbudzaj¹ 
goœcinnoœæ, ¿yczliwoœæ i serdecznoœæ.powszechny zachwyt i zdobywaj¹ czo³owe miejsca w czasie 

do¿ynek parafialnych, gminnych i powiatowych. W tym roku 
³¹cznie przez KGW, so³ectwa lub wioski nale¿¹ce do parafii 
zosta³o wykonanych 19 wieñców, co jest prawdziwym 
fenomenem. Ka¿dy z tych wieñców by³ podziwiany za 
pomys³owoœæ i oryginalne wykonanie. Piêæ delegacji z 
wieñcami reprezentowa³o gminê Gozdowo podczas do¿ynek 
powiatowych w Zawidzu, gdzie ³¹cznie bra³o udzia³ 15 
wieñców, a wieniec z Dziêgielewa zaj¹³ II miejsce.

Pan Wójt podziêkowa³ paniom za kultywowanie tradycji 
kulinarnych i domowe wypieki, które serwowa³y podczas 
do¿ynek w Lelicach i Gozdowie. KGW z Bonis³awia 
królowa³o w konkursie kulinarnym „Festiwal pierogów” 
podczas Dni Rolnika w Studzieñcu zajmuj¹c I miejsce.

 Pan Wójt wyrazi³ nadziejê, ¿e dalsza aktywnoœæ Pañ w 
zakresie pielêgnowania ludowych i narodowych tradycji 

Maria Pytelewskabêdzie z powodzeniem realizowana. ¯yczy³ pomyœlnoœci, 
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Reprezentanci Stowarzyszenia Kó³ Gospodyñ wrêczyli prezent 
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konkursie na Dyrektora Szko³y Podstawowej w Lelicach. ROZMOWA Z DYREKTOREM 
Drugim czynnikiem, który wp³yn¹³ na podjêcie takiej decyzji, 

SZKO£Y PODSTAWOWEJ 
by³a dobra znajomoœæ œrodowiska Szko³y Podstawowej w 

IM. KARD. STEFANA WYSZYÑSKIEGO Lelicach, która mieœci³a siê w tym samym budynku, co 
Oddzia³ Zamiejscowy Gimnazjum. Absolwenci szko³y W LELICACH - 
podstawowej byli moimi uczniami, pozna³em rodziców tych MGR IN¯. KRZYSZTOFEM JÓ�WIAKIEM
uczniów i nauczycieli. Kolejny czynnik to doœwiadczenie w 
edukacji, to wszystko spowodowa³o podjêcie decyzji o wziêciu 
udzia³u w postêpowaniu konkursowym na stanowisko 
dyrektora Szko³y Podstawowej im. Kardyna³a Stefana 
Wyszyñskiego.

Mariola Kopka: W szkole ka¿dy dzieñ przynosi coœ 
nowego, zmusza do podejmowania decyzji i stawia 
nowe wyzwania. Czy móg³by Pan powiedzieæ, jakie 
zadania wi¹¿¹ siê z zajmowanym stanowiskiem 
dyrektora szko³y?

Krzysztof JóŸwiak: Funkcja dyrektora szko³y to bardzo 
odpowiedzialne stanowisko. Iloœæ zadañ, jaka spoczywa na 
dyrektorze szko³y, jest bardzo du¿a. Obowi¹zki dyrektora 
wynikaj¹ z ustaw i rozporz¹dzeñ. Dyrektor kieruje szko³¹, jest 
jej przedstawicielem na zewn¹trz, prze³o¿onym s³u¿bowym 
wszystkich pracowników szko³y, przewodnicz¹cym rady 
pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekê nad dzieæmi i Mariola Kopka: Jest Pan nauczycielem z du¿ym 
m³odzie¿¹ ucz¹c¹ siê w szkole. doœwiadczeniem pedagogicznym i sta¿em pracy. Jak 
Dyrektor szko³y odpowiedzialny jest w szczególnoœci za przebiega³a Pana droga zawodowa?
dydaktyczny i wychowawczy poziom szko³y. Tworzy warunki 
do rozwijania samorz¹dnej i samodzielnej pracy uczniów i Krzysztof JóŸwiak: Po ukoñczeniu studiów w Akademii 
wychowanków. Zapewnia w miarê mo¿liwoœci odpowiednie Rolniczo-Technicznej w Olsztynie swoj¹ pierwsz¹ pracê 
warunki organizacyjne do realizacji zadañ dydaktycznych i rozpocz¹³em 1 listopada 1986r. w Zespole Szkó³ Rolniczych 
opiekuñczo-wychowawczych.  w Studzieñcu na stanowisku nauczyciela, póŸniej zastêpcy 
Dyrektor szko³y w wykonywaniu swoich zadañ wspó³pracuje dyrektora i dyrektora szko³y. 1 wrzeœnia 2002r. rozpocz¹³em 
z Rad¹ Pedagogiczn¹, Rad¹ Rodziców i Samorz¹dem pe³nienie funkcji dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Uczniowskim. Myœlê, ¿e s¹ to najwa¿niejsze zadania Paw³a II w Gozdowie. Tak wiêc przez 30 lat pracy zawodowej 
dyrektora, ale na pewno nie wszystkie, poniewa¿ jest ich by³em zwi¹zany z oœwiat¹. Okres pracy zawodowej to czas 
jeszcze bardzo du¿o.doskonalenia swojego warsztatu pracy. W 1992 r. 

ukoñczy³em studia podyplomowe z informatyki w 
Mariola Kopka: Jako nowy dyrektor Szko³y Politechnice Warszawskiej. Nastêpnie ukoñczy³em studia 
Podstawowej w Lelicach ma Pan wizjê jej rozwoju. podyplomowe z zarz¹dzania w Wy¿szej Szkole 
Czy móg³by Pan zdradziæ, jakie s¹ Pana plany i jakie Humanistyczno–Ekonomicznej we W³oc³awku. W 2006 
cele stawia sobie Pan za priorytetowe?roku ukoñczy³em studia podyplomowe w zakresie 

pedagogiki opiekuñczo-wychowawczej, pedagog szkolny w 
Krzysztof JóŸwiak: Moja wizja rozwoju opiera siê na pewnej Szkole Wy¿szej im. Paw³a W³odkowica w P³ocku. 
zasadzie dzia³ania, która zak³ada kontynuacjê dobrych Uczestniczy³em w licznych formach doskonalenia 
rozwi¹zañ wp³ywaj¹cych na doskonalenie jakoœci pracy zawodowego: szkoleniach, kursach, seminariach. Moja 
szko³y, jej funkcjonowanie na wysokim poziomie oraz kariera zawodowa przez ca³y okres aktywnoœci zawodowej 
wprowadzanie nowych rozwi¹zañ w obszarach o mniejszej by³a zwi¹zana ze szko³¹. Teraz rozpocz¹³em kolejny etap 
efektywnoœci nauczania. Do najwa¿niejszych zaliczam:swojej pracy, po szkole œredniej i gimnazjum pracujê w szkole 
- osi¹ganie przez uczniów wysokich wyników nauczania,podstawowej. Mam nadziejê, ¿e okres tej pracy bêdzie 
- rozwijanie zainteresowañ wœród uczniów, stworzenie bardzo owocny zarówno dla mnie, jak i dla ca³ej spo³ecznoœci 
bogatej oferty zajêæ pozalekcyjnych, w szczególnoœci zajêæ szkolnej.
sportowych, muzycznych, tanecznych, klubiku gier 
planszowych, ko³a plastyczno-malarskiego, informatyczno-Mariola Kopka: Od 1 wrzeœnia pe³ni Pan funkcjê 
programistycznego,dyrektora Szko³y Podstawowej w Lelicach. Jak 
- pe³ne wykorzystanie bazy sportowej, promowanie i dosz³o do objêcia przez Pana tego stanowiska?
propagowanie dyscyplin sportowych, które rozs³awi¹ szko³ê 

Krzysztof JóŸwiak: Wprowadzenie reformy oœwiaty 
w Lelicach a tak¿e zintegruj¹ spo³ecznoœæ szkoln¹.

powoduj¹cej wygaszenie kszta³cenia w gimnazjum 
Istotnym czynnikiem, warunkuj¹cym sukces zawodowy i 

spowodowa³o pewn¹ refleksjê na temat, co dalej. W tym 
¿yciowy jest wysoki stopieñ umiejêtnoœci i wiedzy z zakresu 

czasie nast¹pi³ koniec mojej kadencji jako dyrektora 
technologii komputerowej i informacyjnej, i na ten obszar 

Publicznego Gimnazjum w Gozdowie. Niepodjêcie decyzji o 
bêdê stara³ siê k³aœæ du¿y nacisk. Szczególn¹ opiek¹ 

dalszym kandydowaniu przez Pani¹ Dyrektor Szko³y 
chcia³bym obj¹æ naukê jêzyków obcych - to znajomoœæ 

Podstawowej w Lelicach zachêci³o mnie do wystartowania w 

Dyrektor Szko³y Podstawowej w Lelicach 
mgr in¿. Krzysztof JóŸwiak 
Dyrektor Szko³y Podstawowej w Lelicach 
mgr in¿. Krzysztof JóŸwiak 
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jêzyków we wspó³czesnym œwiecie pozwala osi¹gaæ sukcesy Uczeñ opuszczaj¹cy Szko³ê Podstawow¹ w Lelicach 
zawodowe. powinien byæ samodzielny, aktywny, kreatywny, 
Wa¿nym elementem jest wzbogacanie szko³y w nowoczesne odpowiedzialny, pragn¹cy poznaæ œwiat, wra¿liwy na 
pomoce dydaktyczne, unowoczeœnienie pracowni krzywdê. Powinien osi¹gaæ wysokie wyniki w nauce i 
komputerowej, osi¹gniêcie docelowego standardu zajmowaæ wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych, 
wyposa¿enia klasy: monitor interaktywny, zestaw artystycznych, jêzykowych i sportowych.
multimedialny (notebook + monitor aktywny 60”) oraz Kadra pedagogiczna powinna byæ otwarta na wyzwania, 
wyposa¿enie szko³y w szybki internet. dokszta³caæ siê, podejmowaæ twórcze dzia³ania z dzieæmi, 
Wspólnie z uczniami stworzymy koncepcjê estetycznego wspó³pracowaæ i obdarzaæ zaufaniem rodziców, którzy 
zagospodarowania terenu wokó³ szko³y m. in. (kolorystyka aktywnie w³¹czaj¹ siê do pracy na rzecz dzieci i szko³y.
elewacji zewnêtrznej szko³y) oraz now¹ kolorystykê sal Nauczyciele, stosuj¹c ró¿norodne formy i metody nauczania, 
lekcyjnych w czasie sukcesywnego odnawiania. rozwijaæ siê bêd¹ indywidualnie oraz uczestniczyæ w ró¿nych 
Szko³a jest jedn¹ z najtrwalszych instytucji w spo³eczeñstwie. formach doskonalenia zawodowego. Szko³a to miejsce 
Szczególnie w œrodowisku wiejskim szko³a postrzegana jest przyjazne i bezpieczne, do którego dzieci uczêszczaj¹ z 
jako centrum kultury, sztuki, nowoczesnego rozwoju, nadziei radoœci¹.
na lepsze jutro. Szko³a musi byæ otwarta na œrodowisko Mariola Kopka: Bardzo dziêkujê za rozmowê.
lokalne, dlatego zamierzam aktywnie wspó³pracowaæ ze 
wszystkimi instytucjami z terenu gminy.
Bardzo wa¿nym elementem w pracy szko³y jest zapewnienie 
dzieciom i m³odzie¿y bezpieczeñstwa w czasie pobytu w 
szkole oraz w drodze do domu i do szko³y.
Niezwykle wa¿nym elementem w funkcjonowaniu szko³y jest 
odpowiednia atmosfera pracy, zale¿y mi na tym, aby w szkole 
panowa³a przyjazna, serdeczna atmosfera a dzieci czu³y siê 
jak w swoim domu.
Wizja szko³y, do której bêdê d¹¿y³ to taka, aby uczniowie 
koñcz¹cy nasz¹ szko³ê osi¹gali sukcesy edukacyjne poprzez 
wysokie wyniki promocyjne, przygotowani byli do dalszej 
nauki w szko³ach ponadpodstawowych oraz do ¿ycia we 
wspó³czesnym œwiecie.

NARADA DYREKTORÓW SZKÓ£ 
W URZÊDZIE GMINY

W pi¹tek 25 sierpnia br. w Urzêdzie Gminy w 
Gozdowie odby³a siê narada dyrektorów placówek 
oœwiatowych z Wójtem Gminy – Dariuszem 
Kalkowskim.

Pan Wójt powita³ po przerwie wakacyjnej dyrektorów 
oraz pracowników Referatu Oœwiaty w Urzêdzie Gminy w 
Gozdowie z pani¹ kierownik Jolant¹ Lewandowsk¹.

Nastêpnie pan Wójt wrêczy³ akty mianowania pani 
Wiolecie Lewandowskiej – nauczycielce w Szkole 
Podstawowej w Lelicach i pani Katarzynie Œwidurskiej – 
nauczycielce w Publicznym Przedszkolu w Gozdowie. 

Pan Wójt wrêczy³ powierzenie stanowiska dyrektora Nastêpnie omawiano sprawy organizacyjne zwi¹zane z 
Publicznego Gimnazjum w Gozdowie z oddzia³em rozpoczêciem nowego roku szkolnego i bie¿¹cym 
zamiejscowym w Lelicach pani Bogumile ¯órawskiej oraz funkcjonowaniem placówek oœwiatowych.
powierzenie stanowiska dyrektora Szko³y Podstawowej w 
Lelicach panu Krzysztofowi JóŸwiakowi. Maria Pytelewska

STYPENDIUM DLA ALICJI

W czwartek 21 wrzeœnia br. Wójt Gminy Gozdowo 
Dariusz Kalkowski wrêczy³ Alicji M¹drej, mieszkance 
naszej gminy, jednorazowe stypendium za 
szczególne osi¹gniêcia w dziedzinach: artystycznej, 
naukowej, kultury oraz sportu.

Alicja M¹dra jest uczennic¹ II klasy I Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego PUL im. 4 Pu³ku Strzelców Konnych w 
P³ocku odznaczaj¹c¹ siê bardzo dobrymi wynikami w nauce 
oraz osi¹gniêciami sportowymi. W minionym roku szkolnym 
Alicja uczestniczy³a w licznych turniejach i konkursach 

Wrêczenie nominacji na dyrektora Szko³y Podstawowej w Lelicach 
od lewej:) K. JóŸwiak, D. Kalkowski – Wójt Gminy Gozdowo(

Wrêczenie nominacji na dyrektora Szko³y Podstawowej w Lelicach 
(od lewej:) K. JóŸwiak, D. Kalkowski – Wójt Gminy Gozdowo

Od lewej: A.Olszewska Dyrektor Przedszkola w Gozdowie, 
J.Lewandowska Kierownik Ref.Oœwiaty, W. Lewandowska, 
K. Œwidurska i  D.Kalkowski Wójt Gminy Gozdowo

Od lewej: A.Olszewska Dyrektor Przedszkola w Gozdowie, 
J.Lewandowska Kierownik Ref.Oœwiaty, W. Lewandowska, 
K. Œwidurska i  D.Kalkowski Wójt Gminy Gozdowo

Od lewej: Jolanta Lewandowska – Kierownik Ref. Oœwiaty, 
Alicja M¹dra – stypendystka, Dariusz Kalkowski – Wójt Gminy Gozdowo
Od lewej: Jolanta Lewandowska – Kierownik Ref. Oœwiaty, 
Alicja M¹dra – stypendystka, Dariusz Kalkowski – Wójt Gminy Gozdowo
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zostaj¹c laureatk¹ m.in.: I miejsca konkursie ortograficznym „SIERPECKA 10” – Husqvarna MTB Race.
„Ortograf Battle”, III miejsca w miêdzyszkolnym Turnieju Pan Wójt pogratulowa³ Alicji wspania³ych osi¹gniêæ i 
Taktyczno-Strzeleckim Liceów PUL, III miejsca w Zawodach ¿yczy³ dalszego rozwoju oraz wytrwa³oœci w d¹¿eniu do 
Strzeleckich LOK, I miejsca w miêdzypowiatowych biegach zamierzonych celów.
prze³ajowych oraz III miejsca w wyœcigu rowerowym 

UROCZYSTOŒÆ WRÊCZENIA 
STYPENDIÓW NAUKOWYCH 
WÓJTA GMINY GOZDOWO

„Musicie od siebie wymagaæ nawet wówczas, gdyby inni 
od was nie wymagali”

Te s³owa œwiêtego Jana Paw³a II, Patrona Gimnazjum, s¹ bez 
w¹tpienia mottem ¿yciowym przyœwiecaj¹cym tegorocznym 
stypendystom. 
26 wrzeœnia 2017roku mia³a miejsce uroczystoœæ, która od 
lat wpisuje siê w kalendarz najwa¿niejszych wydarzeñ w 

Wszyscy nagrodzeni otrzymali z r¹k w³odarza naszej gminy Publicznym Gimnazjum w Gozdowie. Tego dnia grupa 
dyplomy gratulacyjne, a rodzice us³yszeli s³owa uczniów, którzy osi¹gnêli œredni¹ ocen 5,0 i wy¿sz¹ w drugim 
podziêkowania za wychowanie swoich dzieci na wspania³ych pó³roczu roku szkolnego 2016/2017, zosta³a uhonorowana 
i ambitnych m³odych ludzi. W tegorocznej edycji do grona za swoj¹ pracê. 
stypendystów zakwalifikowali siê:To swoiste œwiêto nauki zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹: Pan 
?Dariusz Kalkowski - Wójt Gminy Gozdowo, Pan Grzegorz Karolina Smoleñska - œrednia ocen 5,20 (klasa IIIa)

Ratkowski - Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo oraz ?Tomasz Kopka - œrednia ocen 5,14 (klasa IIa)
Pani Barbara Cackowska - przedstawiciel Rady Rodziców. ?Natalia Rêdzikowska - œrednia ocen 5,14 (klasa IIa)
S³owo wstêpne wyg³osi³a Pani Bogumi³a ̄ órawska, pe³ni¹ca 

?Magdalena Krzemiñska - œrednia ocen 5,14 (klasa IIb)
obowi¹zki Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana 

?Weronika Ezman - œrednia ocen 5,13 (klasa IIIb)Paw³a II, która powita³a zaproszonych goœci i przypomnia³a 
?Magdalena Ochociñska - œrednia ocen 5,13 (klasa IIIc)ideê, która przyœwieca³a ustanowieniu stypendium 
?naukowego. Wiktoria Frankie - œrednia ocen 5,07 (klasa IIb)

?Robert Jastrzêbski - œrednia ocen 5,07 (klasa IIc)

?Kamil Bartkowski - œrednia ocen 5,0 (klasa IIb)

?Kacper Saganowski - œrednia ocen 5,0 (klasa IIb)

?Dorota Malanowska - œrednia ocen 5,0 (klasa IIb)
Wdziêczni gimnazjaliœci podziêkowali przedstawicielom 
naszej w³adzy lokalnej za wsparcie i motywowanie do pracy, 
wrêczaj¹c bukiety piêknych kwiatów.
Ostatnim punktem programu by³a czêœæ artystyczna 
przygotowana przez uczniów klas drugich i trzecich, po której 
wykonano pami¹tkowe zdjêcie, a nagrodzeni wraz z 
rodzicami i zaproszonymi goœæmi udali siê na s³odki 
poczêstunek.

Anna D¹browska

WAKACYJNE INICJATYWY 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W GOZDOWIE

Wakacje to okres, kiedy i uczniowie, i nauczyciele staraj¹ 
siê zapomnieæ o szkole a wolny czas spêdzaj¹ najchêtniej z 
dala od niej. Mamy jednak œwiadomoœæ, ¿e dla wielu osób nie 
jest to jednak pora wype³niona po brzegi atrakcjami i 
rozrywkami, a wrêcz przeciwnie, nudz¹ siê wtedy i nie bardzo 
wiedz¹, co mogliby robiæ. W³aœnie dla tych uczniów Szko³a 
Podstawowa w Gozdowie przygotowa³a ofertê zajêæ 
rozwijaj¹cych ich zainteresowania i pozwalaj¹cych spêdziæ 
ciekawie czas wspólnie z rówieœnikami pod opiek¹ 
nauczycieli. 

Jako pierwsi z wakacyjn¹ propozycj¹ wyszli harcerze, 
którzy zaproponowali cz³onkom ZHP wakacje w swojej po³o¿one nad samym brzegiem jeziora obozowisko, 
stanicy nad Jeziorem Urszulewskim w S³upi. Malowniczo towarzystwo kolegów i doœwiadczona kadra instruktorów 

Warsztaty rzeŸbiarskieWarsztaty rzeŸbiarskie
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poœwiêcony rozwijaniu logicznego myœlenia poprzez gry 
planszowe, dzieñ sportu, w którym przeprowadzono 
rozgrywki w tenisa sto³owego oraz pi³kê no¿n¹. 
Zorganizowano równie¿ wyjazd do P³ocka na zajêcia 
kulinarne i przeja¿d¿kê ciuchci¹ po mieœcie oraz do 
Bonis³awia na zajêcia ekologiczne zakoñczone spotkaniem 
integracyjnym przy ognisku.

Na zakoñczenie tradycyjnie ju¿ odby³y siê zajêcia w 
ramach dzia³alnoœci wakacyjnej œwietlicy dla dzieci i m³odzie¿y 
z ró¿nymi niepe³nosprawnoœciami z terenu gminy Gozdowo. 
Ich celem by³o rozbudzenie zainteresowañ ró¿nymi formami 
aktywnoœci oraz kszta³towanie umiejêtnoœci czynnego 
spêdzania czasu wolnego. Zosta³y zorganizowane dwie 
wycieczki do P³ocka – w trakcie pierwszej uczestnicy wziêli 
udzia³ w zajêciach Akademii Ma³ego Kucharza i lekcji savoir 
vivre'u organizowanej przez hotel HERMAN oraz w 
przeja¿d¿ce Ciuchci¹ Tumsk¹ po Starym Mieœcie. Druga 
wyprawa odby³a siê do Zak¹tka Odkrywców, gdzie 
poznawano historiê oraz tajniki robienia myd³a a tak¿e sami 

ZHP gwarantowa³y tydzieñ pe³en wra¿eñ. A ¿e na dodatek uczestnicy produkowali niezwyk³e myde³ka glicerynowe. 
pogoda dopisywa³a, humory równie¿, to chêtnych do Ponownie goœci³a uczestników zajêæ „Leœna Dolina 
pozostania na d³u¿ej nie brakowa³o. Huculska”, gdzie, podobnie jak w ubieg³ym roku, w³aœciciele 

Dla rozwijaj¹cych swoje umiejêtnoœci taneczne na zorganizowali niezwykle serdeczne przyjêcie. Dziêki 
zajêciach z tañca nowoczesnego i ludowego te¿ ¿yczliwoœci pana S³awomira Zarembskiego - Prezesa Zarz¹du 
przygotowano propozycjê – mogli oni przez tydzieñ braæ OSP w Gozdowie -  uczestnicy mieli okazjê zwiedziæ budynek 
udzia³ w spotkaniach prowadzonych przez instruktorów w remizy i obejrzeæ sprzêt bêd¹cy na wyposa¿eniu gozdowskich 
naszej szkole. Cieszy³y siê one du¿ym zainteresowaniem i stra¿aków. Niezapomnianych wra¿eñ dostarczy³a 
okaza³y siê niezwykle przydatne, gdy¿ w tej dziedzinie przeja¿d¿ka wozem stra¿ackim i pokaz gaszenia ognia oraz 
systematyczna praca to podstawa, a dwa miesi¹ce wakacji to obs³ugi no¿yc hydraulicznych. Zajêcia zakoñczono 
d³uga przerwa. spotkaniem z Wójtem Gminy Gozdowo p. Dariuszem 

Na prze³omie lipca i sierpnia funkcjonowa³y te¿ w naszej Kalkowskim oraz pracownikami Urzêdu  Gminy. Za goœcinne 
szkole mini kolonie. Zajêcia trwa³y przez tydzieñ i odbywa³y  przyjêcie zrewan¿owaliœmy siê degustacj¹ przygotowanej 
siê w godzinach 9.00-13.00. By³ to cykl spotkañ maj¹cych przez podopiecznych œwietlicy zdrowej ¿ywnoœci. 
na celu rozwój  ró¿norodnych zainteresowañ i aktywnoœci      
uczniów. Odby³y siê warsztaty rzeŸbiarskie i malarskie, dzieñ Iwona Giera, Mariola Kopka 

Hej, plon przynosimy z weso³ym œpiewaniem nie zabrak³o tañców, przyœpiewek oraz dobrego nastroju. 
Do¿ynki Parafialne w Lelicach to wspania³a uroczystoœæ, na Zwieñczeniem wystêpu dziewczynek by³o przekazanie na 
któr¹ nasze Maluchy czekaj¹ z niecierpliwoœci¹. Wystêp rêce Pana Wójta Dariusza Kalkowskiego "Bukietu Lelickiej 
dzieci z Klubu Dzieciêcego pod kierunkiem opiekunek i Ziemi". Atmosfera i nastrój panuj¹ce na do¿ynkach jeszcze 
rodziców, przerós³ nawet najœmielsze oczekiwania raz utwierdzi³y wszystkich w przekonaniu, i¿ warto 
wszystkich zebranych. Jak na prawdziwe do¿ynki przysta³o, kultywowaæ tradycje i przekazywaæ je kolejnym pokoleniom. 

Iwona Karolkowska, Joanna Œmigielska, Martyna Lipczyñska

Teatrzyk w Klubie
14 wrzeœnia 2017r. zaprosiliœmy do naszego Klubu 
Dzieciêcego artystów ze studia Art-Re z Krakowa, którzy 
zaprezentowali nam piêkne przedstawienie pt. "Bocian i 

KLUB DZIECIÊCY „KUBUSIOWY RAJ” W LELICACH

Spotkanie z Wójtem Gminy GozdowoSpotkanie z Wójtem Gminy Gozdowo
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¿aba". Dzieci z zainteresowaniem ogl¹da³y wystêp, jak domu. Spektakl uœwiadomi³ Klubowiczom, ¿e nale¿y 
równie¿ aktywnie bra³y w nim udzia³. Bajka przedstawia³a pomagaæ s³abszym i m³odszym, jak równie¿ uczy³ 
historiê ma³ej, niepos³usznej ¯abusi-Hanusi, która pos³uszeñstwa wzglêdem rodziców. 

Monika Spycha³aposzukuj¹c przygód, oddali³a siê od domu i zab³¹dzi³a. Po 
Kierownik Klubu Dzieciêcegodrodze spotka³a wielu przyjació³: biedronkê, bociana, 

dziêcio³a, sikorkê, którzy pomogli odnaleŸæ jej drogê do 

Do widzenia kochane przedszkole! Do¿ynki
Tradycje i obrzêdy ludowe s¹ od dawna obecne w naszym Zanim siê obejrzeliœmy, min¹³ kolejny rok i ju¿ powoli trzeba 
przedszkolu. Panie z Kó³ Gospodyñ Wiejskich siê ¿egnaæ. Dzieci z I, II, III i IV grupy obchodzi³y uroczyste 
niejednokrotnie opowiada³y naszym przedszkolakom o zakoñczenie roku przedszkolnego wierszem i piosenk¹, 
wyplataniu wieñców do¿ynkowych, o samym znaczeniu oczywiœcie o tematyce wakacyjnej. Nie zabrak³o równie¿ 
do¿ynek, o szacunku do pracy rolnika. Jednak mo¿liwoœæ tañca. Wystêp podziwiali zaproszeni goœcie oraz rodzice 
uczestniczenia w tej piêknej uroczystoœci jest zupe³nie innym naszych wychowanków. Po krótkim przemówieniu pani 
prze¿yciem. Cieszymy siê, ¿e mogliœmy wzi¹æ w niej udzia³ i dyrektor, nauczycielki wrêczy³y dzieciom pami¹tkowe 
tym samym podziêkowaæ gospodarzom za chleb. ksi¹¿eczki oraz dyplomy.
Zaprezentowaliœmy siê w dwóch uk³adach tanecznych. 

Niebawem wrócimy wypoczêci i radoœni! Do¿ynkowi goœcie mogli podziwiaæ ma³ych d¿entelmenów w 
tañcu z pa³eczkami. Natomiast druga choreografia przenios³a 
nas jeszcze na chwilê nad morskie pla¿e i pozwoli³a ws³uchaæ 
siê w odg³osy lataj¹cych mew. O czym œpiewa³y bia³e ptaki? 
Myœlimy, ¿e o nieuchronnie koñcz¹cym siê lecie i powrocie 
do naszego ukochanego … PRZEDSZKOLA!

Wycieczka do ZOO
Wycieczka do ZOO by³a kolejn¹ ciekaw¹ przygod¹ dla dzieci 
z Publicznego Przedszkola w Gozdowie. 7 lipca przedszkolaki 
odwiedzi³y P³ockie ZOO. Dzieci mia³y okazjê przyjrzeæ siê 
niespotykanym na co dzieñ zwierzêtom. Przemierzaj¹c alejki 
ogl¹da³y je z bliska, pozna³y ich wygl¹d i tryb ¿ycia. Wycieczka 

Spotkanie z policjantemokaza³a siê nie tylko wspania³ym prze¿yciem, ale równie¿ 
atrakcyjn¹ lekcj¹ przyrody. Pobyt w Ogrodzie Zoologicznym W naszym Przedszkolu po raz kolejny odby³o siê spotkanie 
dostarczy³ dzieciom wielu nowych wra¿eñ i radoœci, by³ dla Pana Policjanta z Posterunku Policji w Gozdowie i 
nich wspania³¹ lekcj¹ przyrody. zachwyconych jego wizyt¹ dzieci z wszystkich grup 

przedszkolnych.

Funkcjonariusz policji przeprowadzi³ prelekcjê na temat 
bezpieczeñstwa, której celem by³o kszta³towanie 
prawid³owych zachowañ i postaw wœród przedszkolaków 
oraz omówienie podstawowych przepisów ruchu 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GOZDOWIE
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ruchu drogowego.

Teatrzyk

Dnia 13 wrzeœnia goœciliœmy teatrzyk z przedstawieniem 
"Bocian i ¿aba". Dzieci z zaciekawieniem ogl¹da³y wystêp 
bociana i ¿aby. 

Zaproszenie dzieci do wspólnej zabawy pozwoli³o ma³ym 
widzom poczuæ siê prawdziwymi aktorami. Dzieci weso³o 
zatañczy³y z naszym bocianem.

A jaki by³ bocian, który nas odwiedzi³? Jak siê okaza³o, wcale 
nie lubi³ zjadaæ ¿ab! By³ za to weso³ym gadu³¹, z którym mi³o 

drogowego. Przypomniane zosta³y dzieciom zasady spêdziliœmy czas.
bezpiecznego poruszania siê po drodze oraz  prawid³owego 

Na zakoñczenie aktorzy z teatru stanêli do wspólnego zdjêcia przejœcia przez jezdniê. Trzeba przyznaæ, ¿e dzieci z du¿ym 
ze swoimi widzami. Z niecierpliwoœci¹ czekamy na kolejne zaanga¿owaniem uczestniczy³y w spotkaniu i chêtnie 
przedstawienia.odpowiada³y na pytania.   

Agnieszka Olszewska
 Dziêkujemy za ciekawe spotkanie oraz przybli¿enie i Dyrektor Przedszkola
usystematyzowanie zasad bezpieczeñstwa dotycz¹cego 

OŒWIATA
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KLUB DZIECIÊCY "RADOSNA KRAINA" JU¯ FUNKCJONUJE!

B¥D� WIDOCZNY

Wczeœnie zapadaj¹cy zmrok, oœlepiaj¹ce s³oñce, mg³a, 
deszcz, ka³u¿e i mokra œliska nawierzchnia jezdni to 
niekorzystne warunki drogowe, jakie panuj¹ obecnie na 
drogach.

Jesienne dni staj¹ siê coraz krótsze i bardziej szare. Bez 
wzglêdu na to, czy dzieci maszeruj¹ do szko³y samodzielnie, 
czy te¿ s¹ odprowadzane przez rodziców – ¿eby by³y 
bezpieczne na drodze, musz¹ byæ widoczne. Wójt Gminy 
Gozdowo Dariusz Kalkowski zatroszczy³ siê o 
bezpieczeñstwo najm³odszych i wyposa¿y³ je w elementy 
odblaskowe.



OŒWIATA / SPRAWY OBYWATELSKIE

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH INFORMUJE I PRZYPOMINA

DEMOGRAFIA Zdarzenia w ewidencji ludnoœci w gminie Gozdowo 

Wed³ug danych ze zbiorów meldunkowych w w III kwartale 2017 roku. 
naszej gminie na dzieñ 30.09.2017 r. zameldowanych na 
pobyt sta³y i czasowy jest 6052 mieszkañców. 

2994

38

3032

2987

33

3020

5981

71

6052

15

15

3

29

27

285

w USC Gozdowo

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.

Wicedyrektorowi Szko³y Podstawowej w Gozdowie  

Pani Aurelii Kurach i Najbli¿szym 

szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje

z powodu œmierci

OJCA

sk³adaj¹

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, pracownicy, rodzice oraz uczniowie 

Szko³y Podstawowej w Gozdowie 

Wójt Gminy Gozdowo z Dyrektorami i Kierownikami 

placówek oœwiatowych z terenu gminy
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W trakcie dzisiejszego spotkania wójt gminy i funkcjonariusze 
z Posterunku Policji w Gozdowie rozdali uczniom zerówek, 
przedszkolakom i dzieciom z klubu „Radosna Kraina” 
elementy odblaskowe. Ponadto mali s³uchacze poszerzyli 
swoj¹ wiedzê na temat bezpieczeñstwa. Policjanci zachêcali 
dzieci do noszenia elementów odblaskowych, aby by³y 
widoczne na drogach. Mamy nadziejê, ¿e spotkanie 
przyczyni siê do zwiêkszenia œwiadomoœci naszych uczniów 
oraz przestrzegania zasad bezpieczeñstwa na drogach.

El¿bieta Broniszewska
Pe³nomocnik ds. bezpieczeñstwa



SPRAWY OBYWATELSKIE / GALERIA ROZMAITOŒCI

Stowarzyszenie „Nasze Ostrowy”

W czerwcu zakoñczyliœmy realizacjê projektu, który polega³ 
na budowie wiaty na boisku szkolnym w Ostrowach wraz z 
tzw. ma³¹ architektur¹: ³awki, tablice, fotoœcianka i inne. 
Projekt zosta³ dofinansowany ze œrodków NFOŒiGW w 
ramach przedsiêwziêcia pn. „Ma³a infrastruktura 
turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem na 
poprawê stanu œrodowiska naturalnego”, którego 
realizatorem by³ Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Cieszy nas fakt, ¿e chêtnie korzysta  z niej lokalna 
spo³ecznoœæ  podczas spotkañ towarzyskich i rozgrywek 
sportowych.

Anna Górczyñska

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. 
Ostatnie tygodnie w pogodzie nie napawaj¹ nas 
optymistycznie. Brak s³onecznych chwil, babiego 
lata, jesiennych spacerów, mieni¹cej siê w 
promieniach feerii barw – zieleni, czerwieni, purpury 
Dlatego, trochê w nutce nostalgii, zadumy i 
„zatrzymania” publikujemy w tym numerze piêkny 
wiersz  „naszego gozdowskiego poety” p. Andrzeja 
Kukowskiego pt. „Koloryt jesieni”.

 
Kto ciê skrzywdzi³, ¿e p³aczesz, z³otow³osa pani?
Zrzucasz szaty, dr¿ysz ca³a, s³aba i bezwolna
Przemoczona do koœci, smagana wiatrami
Babim latem oplatasz drzew nagie ramiona
  
Zatroskana i smutna, cisz¹ mgie³ otulasz
Zachodz¹ce purpur¹, przemêczone s³oñce
Ogarniêta ¿alem, skromna i potulna
Koisz w sercu têsknoty, za czasem co odszed³
 

 Przyjació³ko chryzantem i ogników zniczy
Ty listopad otwierasz zadum¹ pokory
Ch³odna tylko na pozór, potrafisz zachwyciæ
Majestatem dojrza³ej i dumnej matrony
  
Wybaczy³aœ przymrozkom srebrny odcieñ liœci
Bez deszczowych korali sta³aœ siê ponêtna
Uœmiechasz siê do okien porankiem z³ocistym
Zamruga³aœ b³êkitem – ale¿ jesteœ piêkna!

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 
potrawê, który udostêpni³y nam panie z Ko³a 
Gospodyñ Wiejskich w Cetlinie.

KOTLETY FASZEROWANE

60 dag schabu

6 plasterków szynki

2 jajka na twardo

2 jajka surowe

1 du¿a czerwona papryka (œwie¿a)

zielona pietruszka

mas³o bu³ka tarta

sól pieprz olej 

Wykonanie:

Miêso podzieliæ na porcje, doprawiæ i cienko rozbiæ. 

Na ka¿d¹ porcjê miêsa po³o¿yæ plasterek gotowanego 

jajka, szynkê, kawa³ek papryki, troszkê mas³a, 

posypaæ zielon¹ pietruszka. Miêso z³o¿yæ na pó³, 

brzegi zbiæ t³uczkiem do miêsa, aby siê dobrze sklei³y. 

Surowe jajka roztrzepaæ. Miêso panierowaæ w jajku i 

bu³ce tartej. Sma¿yæ na oleju z obu stron.

PRZEPISY KULINARNE 
NA CO DZIEÑ I OD ŒWIÊTA

Pragniemy, aby wiele osób czynnie uczestniczy³o w tworzeniu naszego pisma. Prosimy o dostarczanie tekstów wierszy, a 
tak¿e przepisów na pyszne dania i przek¹ski do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie. Te, naszym zdaniem 
najciekawsze, opublikujemy w nastêpnym numerze „S³owa Gozdowa”.
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Proboszcz Parafii w Bonis³awiu Ksi¹dz Franciszek Kuæ

zaprasza na koncert

poœwiêcony pamiêci œw. Papie¿a Jana Paw³a II 

i B³ogos³awionego ks. Jerzego Popie³uszki,

który odbêdzie siê 15 paŸdziernika 2017 r. 

(niedziela) o godz. 18.00 

w koœciele parafialnym w Bonis³awiu

Program koncertu:

- 18.00 program artystyczny przygotowany przez dru¿ynê ZHP z Lelic 

pod kierunkiem hm S³awomira Sza³kuckiego, phm Iwony Bogdañskiej i dh Anny Mañkowskiej

- 18.20 recital i prezentacja nowej p³yty pt. Patronowi Solidarnoœci ks. Franciszek Kuæ 

OG£OSZENIA

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTE OBCHODY 
ŒWIÊTA NIEPODLEG£OŒÆI

Wójt i Rada Gminy Gozdowo maj¹ zaszczyt zaprosiæ 

Wszystkich Mieszkañców na tegoroczne obchody 

99 rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci. 

Uroczystoœci odbêd¹ siê dnia 11 listopada (Sobota) 

o godz. 10.00 w koœciele pw. œw. Stanis³awa Biskupa 

Mêczennika w Bonis³awiu.

Przebieg uroczystoœci:

- patriotyczny program artystyczny;

- Msza œw. w intencji Ojczyzny koncelebrowana przez ksiê¿y z parafii Bonis³aw, Gozdowo i Kurowo, której 

przewodniczy³ bêdzie i s³owo bo¿e wyg³osi ks. kan. Fraciszek Kuæ; 

- 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.

Str. 22 S³owo Gozdowa Nr 3/2017 (70)



OG£OSZENIA

I. UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM II. ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRÊTEK
2017/2018 Chc¹c pomóc osobom niepe³nosprawnym, prowadzimy 

akcjê maj¹c¹ na celu zebranie jak najwiêkszej iloœci Zg³oszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych, 
plastikowych nakrêtek „PET”.powiatowych i wojewódzkich nale¿y kierowaæ do instytucji:

Zebrane nakrêtki zostan¹ przekazane Towarzystwu ·drogi gminne
Przyjació³ Dzieci, Ko³o im. Marcina Kacprzaka w Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w 
Lelicach, w celu pozyskania Gozdowie
s p r z ê t u  d l a  o s ó b  ul. Krystyna Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo,
niepe³nosprawnych. tel. 24 276 25 39

Zb ie r a j ¹ c  z a k r ê t k i ,  bezpoœredni kontakt: Wies³aw Szczechowicz, 
przyczynimy siê równie¿ do tel. 795 597 785
zmniejszenia iloœci odpadów Pe³niony bêdzie dy¿ur w godzinach: 5:00-22:00, 
s k ³ a d o w a n y c h  n a  p r z y ,  n i e s p r z y j a j ¹ c y c h  
sk³adowiskach, poniewa¿ warunkach atmosferycznych, w 
butelki pozbawione nakrêtek razie koniecznoœci zostanie 
mo¿na ³atwo zgniataæ, dziêki wyznaczony ca³odobowy dy¿ur 
czemu zmniejsza siê ich w siedzibie GZGK. Dy¿ur mo¿e 
objêtoœæ. Jeœli tego nie zostaæ skrócony lub zawieszony 
zrobimy, zakorkowana butelka trafi na sk³adowisko w zale¿noœci od istniej¹cych 
odpadów, zajmuj¹c tym samym du¿o cennej przestrzeni. warunków atmosferycznych. 

Firmy recyklingowe zebrane zakrêtki przerabiaj¹ na Dy¿ur ny bêdz ie  udz ie la ³  
surowiec wtórny (plastikowy granulat), który nastêpnie jest i n f o r m a c j i  d o t y c z ¹ c y c h  
przetwarzany przez producenta na nowe zakrêtki, przejezdnoœci dróg.
opakowania, rury PCV czy obudowy komputerów. 

·drogi powiatowe: Piaski-Gozdowo (Kuniewo-Ostrowy- Zachêcamy wszystkie osoby, które chc¹ pomóc, aby 
Kurowo-Kurówko-Antoniewo-Gozdowo, Lelice-Majki- przekazywa³y zgromadzone nakrêtki do punktów zbiórki, 
S³upia (Lelice-Miodusy-Cetlin), Bonis³aw-Gozdowo, które zosta³y wyznaczone:
Bia³yszewo-Gozdowo (Kowalewo Podborne-Kowalewo ·w Gminnym Zak³adzie Gospodarki Komunalnej w 
Skorupki do przejazdu kolejowego), Wêgrzynowo-Lisice Gozdowie, 
(Wêgrzynowo-Kurówko-Lisice), Lelice-Bia³uty, Bo¿ewo- ul. K. Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo
G³uchowo, Bo¿ewo-Rempin (Rempin-Czachorowo- ·w lokalnych szko³ach
Bo¿ewo), Rempin-Golejewo, Kuskowo-J¹czewo ·w Urzêdzie Gminy w Gozdowie
(Kuskowo-Bronoszewice-Rycharcice-Kêdzierzyn), P³ock- Mamy nadziejê, i¿ wspólnie pomo¿emy tym, którzy 
Z¹goty-Bonis³aw, Mochowo-Rempin-Gozdowo, naszego wsparcia potrzebuj¹ i zadbamy o œrodowisko 
Gozdowo-Golejewo-Proboszczewice, Lelice-Reczewo- naturalne. 
Go³ocin, Lelice-Rogienice-Krajewice
Zarz¹d Dróg Powiatowych w Sierpcu III. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
ul. Koœciuszki 1a, 09-200 Sierpc, tel. (24) 275 21 13,  
275 77 80 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
bezpoœredni kontakt: Artur Obrêbski, komunalnych z terenu Gminy Gozdowo w roku 2017, 
tel. 502 211 529 bêdzie prowadzi firma SUEZ P³ocka Gospodarka 
Pe³niony bêdzie dy¿ur w godzinach: 5:00–13:00 i Komunalna Sp. z o. o. ul. Przemys³owa 31, 
14:00–22:00 ka¿dego dnia. Przy niesprzyjaj¹cych 09 - 400 P³ock.
warunkach atmosferycznych zostanie wyznaczony Podmioty odbieraj¹ce zu¿yty sprzêt elektryczny i 
ca³odobowy dy¿ur w siedzibie ZDP. Dy¿ur mo¿e zostaæ elektroniczny:
skrócony lub zawieszony w zale¿noœci od istniej¹cych MB Recycling Sp. z o. o. Przedsiêbiorstwo Gospodarki 
warunków atmosferycznych. Dy¿urny bêdzie udziela³ Odpadami spó³ka komandytowa
informacji dotycz¹cych przejezdnoœci dróg. ul. Bartosza G³owackiego 4a/15, 25-368 Kielce.

·drogi wojewódzkie: nr 560 - Brodnica-Rypin-Sierpc- Podmioty œwiadcz¹ce us³ugi w zakresie odbioru 
Bielsk (Bonis³aw-Lelice-Zbójno) pad³ych zwierz¹t:
Mazowiecki Zarz¹d Dróg Wojewódzkich, Rejon Przedsiêbiorstwo Przemys³owo-Handlowe „HETMAN” 
Drogowy Gostynin - P³ock Sp. z o. o., Florianów 24, 99-311 Bedlno.
ul. Kroœniewicka 5, 09-500 Gostynin, 
tel. 24 235 25 43 PSZOK I JEGO FUNKCJONOWANIE
bezpoœredni kontakt: Tomasz D¹browski, 
tel. 24 261 51 00 kom. 608 335 036 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(tzw. PSZOK) zosta³ zlokalizowany na terenie Gminnego 
Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, ul. Krystyna 
Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo. Do PSZOK s¹ przyjmowane 

WÓJT GMINY INFORMUJE
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nastêpuj¹ce odpady komunalne:

?Zu¿yty sprzêt elektryczny, elektroniczny i  odpady 
oœwietleniowe

?Wielkogabaryty W przypadku chêci zawarcia umowy dzier¿awy, 
?Budowlane i rozbiórkowe (za wyj¹tkiem odpadów prosimy o zabranie ze sob¹ dowodu osobistego.

zawieraj¹cych azbest) Is tn ie je równie¿ mo¿l iwoœæ bezp³atnego 
?Zu¿yte opony przekazywania popio³u do Gminnego Zak³adu 
?Metal Gospodarki Komunalnej w Gozdowie po 
?Zu¿yte baterie i akumulatory inne ni¿ dostarczeniu w³asnym transportem. 

przemys³owe i samochodowe Op³atê za dzier¿awê pojemników metalowych nale¿y 
?Przeterminowane leki i chemikalia uiszczaæ do 20-go dnia ka¿dego miesi¹ca za miesi¹c 
PSZOK jest czynny w godzinach od 7.15 do 15.15 od poprzedni na rachunek bankowy Urzêdu Gminy Gozdowo, 
poniedzia³ku do pi¹tku, z wyj¹tkiem dni ustawowo wolnych nr 18 9015 0001 2001 3900 0299 0038 lub gotówk¹ u 
od pracy. inkasentów, którymi s¹: Robert Lubiñski, Arkadiusz 

Odpady komunalne nale¿y dostarczaæ do PSZOK we Jankowski.
w³asnym zakresie i w³asnym transportem oraz pozostawiæ w 
miejscu wskazanym przez pracownika przyjmuj¹cego REKLAMACJE 
odpady.

W przypadku:Pracownik mo¿e odmówiæ przyjêcia odpadów w 
?nieodebrania odpadów komunalnych zgodnie z przypadku stwierdzenia, i¿ odpady s¹ zanieczyszczone.

ustalonym harmonogramemW przypadku odpadów niebezpiecznych (t j . 
?pozostawienia mniejszej iloœci worków ni¿ zosta³y przeterminowanych leków i chemikaliów) zaleca siê, aby by³y 

odebraneprzekazywane w opakowaniach umo¿liwiaj¹cych 
?pozostawienia worków na inny rodzaj odpadów identyfikacjê odpadu.

selektywnych ni¿ zosta³y odebrane,Wszelkie informacje dotycz¹ce funkcjonowania PSZOK 
nale¿y taki fakt niezw³ocznie zg³osiæ do Urzêdu mo¿na uzyskaæ w siedzibie GZGK ul. K. Gozdawy 12, 
Gminy w Gozdowie. 09-213 Gozdowo lub pod nr tel. 24 276 25 39.

Reklamacjê mo¿na z³o¿yæ osobiœcie w Urzêdzie Gminy w 
Gozdowie, pokój nr 10 b¹dŸ telefonicznie pod nr tel. POJEMNIKI / WORKI
24/364-48-25 w godz. pracy Urzêdu 7.15-15.15 najpóŸniej 
nastêpnego dnia, podaj¹c adres i nr telefonu Ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany jest 
kontaktowego. Reklamacje Gmina wysy³a do Firmy, która zaopatrzyæ siê we w³asnym zakresie w pojemniki na 
ma 24 godziny od otrzymania zg³oszenia na jej realizacjê.zmieszane odpady komunalne.

Wszelkie informacje dotycz¹ce gospodarowania 
odpadami komunalnymi mo¿na uzyskaæ w siedzibie Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dostarczane 
Urzêdu Gminy Gozdowo, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 bêd¹ nieodp³atnie przez firmê SUEZ P³ocka Gospodarka 
Gozdowo, pokój nr 10 lub pod nr tel. 24/ 364-48-25.Komunalna Sp. z o. o.,  ul. Przemys³owa 31, 09-400 

P³ock, po ka¿dorazowym odbiorze zape³nionych worków, w 
DEKLARACJEiloœci odpowiadaj¹cej odebranym.

 
W³aœciciele nieruchomoœci zamieszka³ych s¹ zobowi¹zani POPIÓ£ 

do sk³adania deklaracji o wysokoœci op³aty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni 

ZABRANIA SIÊ! Gromadzenia popio³u w od zamieszkania na danej nieruchomoœci. W 
pojemnikach przeznaczonych do odpadów przypadku zmiany danych, bêd¹cych podstaw¹ ustalenia 
zmieszanych. wysokoœci nale¿nej op³aty za gospodarowanie odpadami 
Popió³ z palenisk domowych, nale¿y gromadziæ komunalnymi, w³aœciciel nieruchomoœci obowi¹zany jest 
na nieruchomoœci w sposób selektywny w z³o¿yæ korektê wczeœniej z³o¿onej deklaracji w terminie 14 dni 

od dnia, w którym nast¹pi³a zmiana.zakupionych przez w³aœcicieli nieruchomoœci we 
Deklaracjê mo¿na z³o¿yæ:w³asnym zakresie, ró¿nego rodzaju metalowych 

a) osobiœcie w formie papierowej w Urzêdzie Gminy w pojemnikach lub wiadrach o pojemnoœci 
Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo lub maksymalnej 80l.

b) za poœrednictwem poczty na adres: Urz¹d Gminy w 
Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo lub

Popió³ zgromadzony w pojemnikach wiêkszych 
c) za poœrednictwem œrodków komunikacji elektronicznej, 

ni¿ 80l nie bêdzie z posesji odbierany. za pomoc¹ elektronicznej skrzynki podawczej.

Urz¹d Gminy w Gozdowie oferuje dwie mo¿liwoœci PAMIÊTAJ!!!
wyposa¿enia posesji w metalowy  pojemnik:
1- sprzeda¿ nowych metalowych pojemników o W piecu domowym nie wolno paliæ œmieci. Szczególnie 
pojemnoœci 80l, niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw 
2- dzier¿awa pojemnika o pojemnoœci 80l wed³ug sztucznych, np. butelek typu PET, worków foliowych, a tak¿e 
nastêpuj¹cej odp³atnoœci:
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW OBOWI¥ZUJ¥CY OD 1 STYCZNIA 2017R.

Harmonogram odbioru dla zabudowy jednorodzinnej odpady zmieszane 

Rempin, Rêkawczyn, 
Lisewo Ma³e, Lisewo Du¿e, 

Rycharcice, Golejewo, 
Czachowo, Czarnominek, 

Gnaty, Bronoszowice, 
Stradzewo. 

Wêgrzynowo, 
Wilkowo, Ostrowy, 
Kuniewo, Kurowo, 

Lisice Folwark, 
Kozice, Smorzewo, 

Kurówko, Antoniewo. 

Zbójno, 
Rogienice, 

Rogieniczki, 
Lelice. 

Cetlin, Miodusy, 
Reczewo, 

Bombalice, 
£ysakowo, 
Bonis³aw. 

Kowalewo Podborne, 
Kowalewo Boguszyce, 

Kowalewo Skorupki, Kolonia 
Przybyszewo, Bia³uty, 
Kolczyn, Dziêgielewo, 

Czachorowo, Zakrzewko, 
G³uchowo. 

Styczeñ 10 9 12 13 11 Styczeñ 

Luty 14 13 9 10 8 Luty 

Marzec 14 13 9 10 8 Marzec 

Kwiecieñ 11 10 13 14 12 Kwiecieñ 

Maj 9 8 11 12 10 Maj 

Czerwiec 13 12 8 9 14 Czerwiec 

Lipiec 11 10 13 14 12 Lipiec 

Sierpieñ 8 14 10 11 9 Sierpieñ 

Wrzesieñ 12 11 14 8 13 Wrzesieñ 

PaŸdziernik 10 9 12 13 11 PaŸdziernik 

Listopad 14 13 9 10 8 Listopad 

Grudzieñ 12 11 14 8 13 Grudzieñ 

ODBIÓR ODPADÓW 
Odpady zgromadzone w pojemnikach i workach w w/w terminach nale¿y wystawiæ do dróg publicznych lub 

innych dróg przeznaczonych do u¿ytku publicznego najpóŸniej do godz. 7:00 i ustawiæ je w miejscu 
widocznym do odbioru.  

 

Harmonogram odbioru dla zabudowy jednorodzinnej surowce wtórne i bioodpady. 

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

Antoniewo, Rempin, Rêkawczyn, Lisewo Ma³e, 
Lisewo Du¿e. 

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

Bronoszewice, Stradzewo. 

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

Rogieniczki, Lelice 

  

Papier i tektura, 
tworzywa 
sztuczne,  

opakowania 
wielomateria-
³owe, szk³o. 

Bioodpady  

Papier i 
tektura, 

tworzywa 
sztuczne,  

opakowania 
wielomateria-
³owe, szk³o. 

Bioodpady  

Papier i 
tektura, 

tworzywa 
sztuczne,  

opakowania 
wielomateria-
³owe, szk³o. 

Bioodpady    

Styczeñ 17 17 19 19 18 18 Styczeñ 

Luty 21 21 16 16 15 15 Luty 

Marzec 21 21 16 16 15 15 Marzec 

Kwiecieñ 18 18 20 20 19 19 Kwiecieñ 

Maj 16 16 18 18 17 17 Maj 

Czerwiec 20 20 
17 

Sobota 
17 

Sobota 
21 21 Czerwiec 

Lipiec 18 18 20 20 19 19 Lipiec 

Sierpieñ 19 Sobota 
19 

Sobota 
17 17 16 16 Sierpieñ 

Wrzesieñ 19 19 21 21 20 20 Wrzesieñ 

PaŸdziernik 17 17 19 19 18 18 PaŸdziernik 

Listopad 21 21 16 16 15 15 Listopad 

Grudzieñ 19 19 21 21 20 20 Grudzieñ 

ODBIÓR ODPADÓW 
Odpady zgromadzone w pojemnikach i workach w w/w terminach nale¿y wystawiæ do dróg publicznych lub innych 

dróg przeznaczonych do u¿ytku publicznego najpóŸniej do godz. 7:00 i ustawiæ je w miejscu widocznym do odbioru. 
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Popió³ 
 

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

Zu¿yty sprzêt elektryczny, 
elektroniczny  
i  odpady oœwietleniowe 
 

Wielkogabaryty 
 

Budowlane i rozbiórkowe  
(za wyj¹tkiem odpadów zawieraj¹cych 
azbest) 
 

Zu¿yte opony 
 

Metal 

 
Odpady nale¿y dostarczyæ osobiœcie do PSZOK. 
 

 
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. 

Harmonogram odbioru dla zabudowy jednorodzinnej GOZDOWO 

  
Komunalne 

odpady 
zmieszane 

Papier i tektura, 
tworzywa sztuczne,  

opakowania 
wielomateria³owe, 

szk³o 

Bioodpady  

Styczeñ 16 20 20 

Luty 20 17 17 

Marzec 20 17 17 

Kwiecieñ 22 Sobota 21 21 

Maj 15 19 19 

Czerwiec 19 16 16 

Lipiec 17 21 21 

Sierpieñ 21 18 18 

Wrzesieñ 18 15 15 

PaŸdziernik 16 20 20 

Listopad 20 17 17 

Grudzieñ 18 15 15 

ODBIÓR ODPADÓW 

Odpady zgromadzone w pojemnikach i workach w w/w terminach nale¿y wystawiæ do 
dróg publicznych lub innych dróg przeznaczonych do u¿ytku publicznego najpóŸniej 

do godz. 7:00 i ustawiæ je w miejscu widocznym do odbioru.  

 

POZOSTA£E ODPADY KOMUNALNE

Harmonogram odbioru dla zabudowy jednorodzinnej GOZDOWO
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opakowañ po sokach, mleku, odpadów z gumy, nad psem mo¿e kierowaæ do s¹du wnioski o ukaranie 
lakierowanego drewna, mebli. w³aœciciela psa,
W piecu domowym mo¿esz spalaæ tylko:

·w razie potwierdzonej bezdomnoœci zwierzêcia oraz w ?wêgiel, koks,
przypadkach zagro¿enia zdrowia mieszkañców, np. gdy ?drewno, trociny, wióry, pod warunkiem, ¿e nie s¹ 
pies jest agresywny i atakuje mieszkañców, Gmina zanieczyszczone impregnatami i pow³okami ochronnymi,
podejmie interwencjê wy³apania zwierzêcia,?odpady z kory i korka,

?papier i tekturê, karton. ·przypadki  psów agresywnych,  a taku j¹cych 
przechodniów (jeœli wyst¹pi niebezpieczeñstwo 

DOBRZE WIEDZIEÆ!!! pogryzienia) nale¿y bezzw³ocznie zg³aszaæ Policji.

Palenie œmieci ma równie¿ negatywny wp³yw na stan Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e zarówno wy³apywanie 
przewodów kominowych, powoduj¹c odk³adanie siê tzw. wa³êsaj¹cych siê psów, opieka weterynaryjna a tak¿e 
„mokrej sadzy” w kominach. To z kolei mo¿e byæ powodem zapewnienie im miejsca w schronisku to bardzo kosztowne 
zapalenia siê instalacji i po¿aru Twojego domu. zadanie. A wszystko to wynika, w wiêkszoœci przypadków, z 
PALENIE ŒMIECI  szkodzi Twojemu zdrowiu i zdrowiu ludzkiej nieodpowiedzialnoœci za w³asne zwierzêta, które bez 
Twoich najbli¿szych, zanieczyszcza œrodowisko, w którym nadzoru wa³êsaj¹ siê po Gminie, czêsto nara¿aj¹c na 
mieszkasz !!! niebezpieczeñstwo innych mieszkañców a szczególnie dzieci. 

Dlatego apelujemy do Pañstwa o zg³aszanie przypadków 
Pal¹c œmieci, uwalniasz do œrodowiska wiele szkodliwych nieodpowiedzialnych w³aœcicieli, w celu podjêcia 
substancji, które rozprzestrzeniaj¹ siê w sposób odpowiednich kroków wobec nich, a tak¿e unikniêcia 
niekontrolowany i s¹ wdychane przez Ciebie i Twoich zbêdnych kosztów.
najbli¿szych. Substancje te kumuluj¹ siê w organizmie, 
uszkadzaj¹c komórki oraz narz¹dy wewnêtrzne i wczeœniej Przypadki wa³êsaj¹cych siê psów nale¿y zg³aszaæ 
czy póŸniej dadz¹ o sobie znaæ, np. w postaci chorób telefonicznie lub osobiœcie na Posterunek Policji w 
nowotworowych. Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, pod 

nr tel. 24 265 82 74, 24 265 82 75.
UWAGA!!!

V. WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW ZMIANY 
Kto termicznie przekszta³ca odpady, poza spalarni¹ 

W PRZEPISACH OD 17 CZERWCA 2017r.
odpadów lub wspó³spalarni¹ odpadów, podlega 
karze aresztu albo grzywny.

1. W dniu 17 czerwca 2017r. wesz³a w ¿ycie zmiana 
ustawy o ochronie przyrody

IV.   OBOWI¥ZKI POSIADACZY PSÓW

Uchwalona ustawa wprowadza szczególne regu³y W ostatnim okresie na terenie naszej Gminy nasili³o siê 
postêpowania dotycz¹ce usuniêcia drzew, które rosn¹ na zjawisko wa³êsaj¹cych siê psów. W wiêkszoœci przypadków 
nieruchomoœciach stanowi¹cych w³asnoœæ osób fizycznych i psy te maj¹ swoich w³aœcicieli, a pojawiaj¹ce siê tzw. 
s¹ usuwane na cele niezwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci „bezdomne” psy to g³ównie zwierzêta nieodpowiednio 
gospodarczej (dodanie ust. 4–20 w art. 83f), przewiduj¹ce 

dopilnowane przez w³aœcicieli. 
m.in. obowi¹zek zg³oszenia przez w³aœciciela 

W zwi¹zku z powy¿szym, przypominamy w³aœcicielom 
nieruchomoœci zamiaru usuniêcia drzewa w przypadku, gdy 

zwierz¹t o ich podstawowych obowi¹zkach, a w 
obwód pnia na wysokoœci 5 cm przekracza:

szczególnoœci:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego 

·o sta³ym skutecznym dozorze nad psami i innymi oraz klonu srebrzystego
zwierzêtami domowymi, w tym prowadzeniu psów poza 

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii 
swoimi posesjami na smyczy, bez wzglêdu na to, czy pies 

akacjowej oraz platanu klonolistnegojest ma³y czy du¿y,
c) 50 cm – w przypadku pozosta³ych gatunków drzew.

·o zakazie wprowadzania psów i innych zwierz¹t do 
We wskazanych przypadkach mo¿liwoœæ usuniêcia drzewa obiektów u¿ytecznoœci publicznej, za wyj¹tkiem miejsc 

nast¹pi dopiero w przypadku braku sprzeciwu ze strony do tego przeznaczonych (lecznice, itp.),
odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta 

·o odpowiednim zabezpieczeniu swojej nieruchomoœci miasta). Organ mo¿e wnieœæ sprzeciw w ci¹gu 14 dni od 
przed samowolnym opuszczeniem przez psy i dokonania oglêdz in w formie wydania decyzj i 
bezwzglêdne utrzymywanie zwierz¹t na terenie swojej administracyjnej. Zg³oszenie rodzi po stronie organu 
posesji, obowi¹zek przeprowadzenia, w terminie 21 dni od jego 

dokonania, oglêdzin drzewa, które ma byæ usuniête i ·o zakazie wprowadzania psów na teren placów zabaw.
sporz¹dzenie z tej czynnoœci protoko³u.

Przypominamy równie¿ o sposobach postêpowania w 

przypadkach wa³êsaj¹cych siê psów: Za usuniêcie drzewa bez dokonania zg³oszenia 
grozi administracyjna kara pieniê¿na·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 
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2. Zwolnienie z obowi¹zku uzyskania zezwolenia a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca 
zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, w celu Ponadto przypominamy, i¿ zgodnie z art. 83f ustawy o 

ochronie przyrody nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przywrócenia gruntów nieu¿ytkowanych do u¿ytkowania 
przez posiadacza nieruchomoœci na usuniêcie m.in.: innego ni¿ rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, 
1) krzewu albo krzewów rosn¹cych w skupisku, o okreœlonym w miejscowym planie zagospodarowania 

2powierzchni do 25 m przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i 
2) drzew, których obwód pnia na wysokoœci 5 cm (zmiana zagospodarowania terenu

w y s o k o œ c i  p o m i a r u  o b w o d u  p n i a b) 80 cm - w przypadku pozosta³ych gatunków drzew w celu 
z 130cm na 5cm) nie przekracza: przywrócenia gruntów nieu¿ytkowanych do u¿ytkowania 
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu innego ni¿ rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, 

jesionolistnego oraz klonu srebrzystego okreœlonym w miejscowym planie zagospodarowania 
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i 

robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego zagospodarowania terenu
c) 50 cm - w przypadku pozosta³ych gatunków drzew 5. krzewu lub krzewów rosn¹cych w skupiskach, 

23) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia pokrywaj¹cych grunt o powierzchni do 50 m , w celu 
gruntów nieu¿ytkowanych do u¿ytkowania rolniczego bez przywrócenia gruntów nieu¿ytkowanych do u¿ytkowania 
wzglêdu na ich gatunek i wielkoœæ obwodu pnia czy innego ni¿ rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, 
powierzchniê krzewów okreœlonym w miejscowym planie zagospodarowania 

4) drzew lub krzewów owocowych. przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu

Powy¿sze zwolnienia nie maj¹ zastosowania do:
6. drzew lub krzewów, które obumar³y lub nie rokuj¹ szansy 

· drzew i krzewów rosn¹cych na terenie 
na prze¿ycie, z przyczyn niezale¿nych od posiadacza 

nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków 
nieruchomoœci

· drzew lub krzewów rosn¹cych w lasach
7. topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokoœci 130 cm 

· drzew bêd¹cych pomnikami przyrody
wynosz¹cym powy¿ej 100 cm, nienale¿¹cych do 
gatunków rodzimych, je¿eli zostan¹ zast¹pione w 3. Uwaga!
najbli¿szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych 
gatunków;?W przypadku drzew i krzewów rosn¹cych na terenie 

nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków zezwolenie 
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce usuwania drzew i 

wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków.
krzewów znajd¹ Pañstwo w ustawie z dnia 16 

?W przypadku drzew i krzewów rosn¹cych w lasach w 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.rozumieniu ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o lasach, 

nale¿y siê zwróciæ do leœniczego z terenu gminy.
?W przypadku drzew i krzewów rosn¹cych w pasie drogi VI. POSTÊPOWANIE Z WYROBAMI ZAWIERAJ¥CYMI 

powiatowej, nale¿y siê zg³osiæ do Zarz¹du Dróg AZBEST
Powiatowych w Sierpcu ul. T. Koœciuszki 1A, 09-200 
Sierpc. Na w³aœcicielu czy zarz¹dcy nieruchomoœci "uposa¿onej" 

w azbest, ci¹¿¹ nastêpuj¹ce obowi¹zki zwi¹zane z jego 
4. Z³omy i wywroty

bezpiecznym u¿ytkowaniem oraz usuwaniem:

Usuniêcie z³omów lub wywrotów jest mo¿liwe po uprzednim 1. Inwentaryzacja
zg³oszeniu w Urzêdzie Gminy w Gozdowie i po 
przeprowadzeniu oglêdzin przez organ w³aœciwy do wydania Na w³aœcicielu, zarz¹dcy b¹dŸ u¿ytkowniku nieruchomoœci, na 
zezwolenia na usuniêc ie drzewa lub krzewu, której znajduj¹ siê wyroby zawieraj¹ce azbest, ci¹¿y 
potwierdzaj¹cych, ¿e drzewa lub krzewy stanowi¹ z³om lub 

obowi¹zek sporz¹dzenia i przekazania informacji do Urzêdu 
wywrot.

gminy w Gozdowie. Formularz sporz¹dzania takiej informacji 
5. Op³aty za usuniêcie drzew lub krzewów stanowi za³¹cznik nr 3 do Rozporz¹dzenie Ministra 

Gospodarki (Dz.U. 2011 Nr 8, poz. 31) w sprawie wymagañ 
W przypadkach, kiedy wymagane jest uzyskanie zezwolenia w zakresie wykorzystywania wyrobów zawieraj¹cych azbest 
na usuniêcie drzew lub krzewów, posiadacz nieruchomoœci 

oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urz¹dzeñ, 
ponosi op³aty za ich usuniêcie a zwolnienie z jej naliczenia ma 

w których by³y lub s¹ wykorzystywane wyroby zawieraj¹ce miejsce w przypadku:
azbest. Informacjê w³aœciciel, zarz¹dca lub u¿ytkownik 1. drzew lub krzewów, na których usuniêcie nie jest 
sporz¹dza w dwóch egzemplarzach:wymagane zezwolenie
?osoby fizyczne niebêd¹ce przedsiêbiorcami przedk³adaj¹ 2. drzew lub krzewów, które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu ludzi 

informacjê odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub lub mienia w istniej¹cych obiektach budowlanych lub 
funkcjonowaniu urz¹dzeñ, o których mowa w art. 49 § 1 prezydentowi miasta;
Kodeksu cywilnego ?podmioty prawne przedk³adaj¹ informacjê bezpoœrednio 

3. drzew lub krzewów, które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu marsza³kowi województwa, drugi egzemplarz nale¿y 
ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeñstwu przechowaæ przez okres jednego roku, do czasu 
¿eglugi

sporz¹dzenia nastêpnej informacji.
4. drzew, których obwód pnia mierzony na wysokoœci 130 

Dane nale¿y raportowaæ corocznie do 31 stycznia za 
cm nie przekracza: 
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Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez kontynuacjê œcie¿ki przyrodniczo-
edukacyjnej przy Zespole Szkó³ w Gozdowie dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, 
w kwocie 20.700,00 z³.

www.wfosigw.pl

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 9.267,00 z³.
www.wfosigw.pl
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poprzedni rok kalendarzowy. Zebrane informacje o rodzaju, w ³ a œ c iwego  m i e j s cowo  o r ganu  adm in i s t r a c j i  

iloœci i miejscach wystêpowania azbestu wójt, burmistrz lub architektoniczno-budowlanej (starosta, prezydent miasta na 

prezydent miasta przedk³ada marsza³kowi. prawach powiatu). Zg³oszenia trzeba dokonaæ co 

najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem 
2. Ocena stanu i mo¿liwoœci bezpiecznego 

rozpoczêcia robót. Mo¿na do nich przyst¹piæ, je¿eli w 
u¿ytkowania wyrobów zawieraj¹cych azbest.

terminie 30 dni od dnia dorêczenia zg³oszenia 

w³aœciwy organ nie wniesie w drodze decyzji W³aœciciel, u¿ytkownik lub zarz¹dca obiektu budowlanego, w 
sprzeciwu, ale nie póŸniej ni¿ po up³ywie dwóch lat od którym znajduj¹ siê materia³y zawieraj¹ce azbest, jest 
okreœlonego w zg³oszeniu terminu ich rozpoczêcia. zobowi¹zany do przeprowadzenia okresowej ich kontroli (co 
Starosta mo¿e wnieœæ, w drodze decyzji, sprzeciw do najmniej raz na 5 lat) w formie „Oceny stanu i mo¿liwoœci 
zg³oszenia, i równie¿ w drodze decyzji, na³o¿yæ obowi¹zek bezpiecznego u¿ytkowania wyrobów zawieraj¹cych azbest”. 
uzyskania pozwolenia na wykonanie okreœlonych robót Formularz sporz¹dzania takiej informacji stanowi za³¹cznik 
budowlanych objêtych obowi¹zkiem zg³oszenia. do Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Wszystkie prace budowlane polegaj¹ce na oczyszczaniu Spo³ecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
budynków z azbestu mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie przez u¿ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest 
wykonawców posiadaj¹cych odpowiednie uprawnienia i (Dz.U. 2004 Nr 71, poz. 649).
wyposa¿enie techniczne do prowadzenia takich prac oraz 

3. Formalnoœci podczas remontu/demonta¿u zatrudniaj¹cych pracowników przeszkolonych w zakresie 

zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy w kontakcie z azbestem 
a )  i n f o r mac j a  m i e s z k añców  o  p l anowanym 

lub wyrobami zawieraj¹cymi azbest.
remoncie/demonta¿u:

Prace polegaj¹ce jedynie na wymianie pokrycia b) zg³oszenie prac w starostwie/uzyskanie zezwolenia

dachowego – bez dokonywania zmiany konstrukcji 
W³aœciciel, u¿ytkownik wieczysty lub zarz¹dca nieruchomoœci 

dachu podczas tych prac – wystarczy zg³osiæ do 
ma obowi¹zek zg³oszenia faktu rozpoczêcia robót do 

starostwa powiatowego.
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INFORMATOR

lek. med. Ewa Karczmarczyk – pediatra, specjalista medycyny URZ¥D GMINY W GOZDOWIE
rodzinnejDni i godziny pracy
Œroda 15:00 – 18:00Poniedzia³ek  - Pi¹tek  7:15 - 15:15

tel./fax  (24) 276 21 12, 364 48 21

Gabinet stomatologicznyOŒRODEK ZDROWIA W GOZDOWIE
lek. stomatolog  Khalil Zenaty 

Dni i godziny pracy Œroda 8:30 – 10:30
Poniedzia³ek  - Pi¹tek 8:00 - 18:00
Rejestracja w Oœrodku od godz. 7:30 Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy lekarzy. 
Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00 tel. (24) 276 21 96
UWAGA! W zwi¹zku z wprowadzeniem w SPZOZ w W godz. 18:00 – 8:00 w dni powszednie oraz ca³odobowo w 
Gozdowie dokumentacji elektronicznej, Pacjenci proszeni soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy pacjenci bêd¹ 
s¹ o zg³aszanie leków do powtórzenia z wyprzedzeniem 

przyjmowani w AMBULATORIUM POGOTOWIA 
jednodniowym. Odbiór recept nastêpnego dnia.

RATUNKOWEGO W SIERPCU przy ul. Braci Tu³odzieckich.
Podstawowa Opieka Zdrowotna Nag³e zachorowania – nr tel. 999

lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista W przypadku opieki stomatologicznej w godz. 19:00-7:00 w dni 
medycyny ogólnej i rodzinnej powszednie oraz ca³odobowo w soboty, niedziele i dni wolne od 
Poniedzia³ek 8:00 –   13:00 pracy pacjenci bêd¹ przyjmowani w ramach NFZ w POGOTOWIU 

13:00 – 15:00 prace administracyjne STOMATOLOGICZNYM W SIKORZU, (Sikórz 90B), tel. 501 
Wtorek 8:00 –   11:00 518 046. 
Œroda 8:00 –   11:00

Punkt apteczny w Lelicach 11:00 – 13:00 szczepienia
Adres: ul. Szkolna 1Czwartek 10:25 – 12:00 szko³y

12.00 – 18:00 Dni i godziny pracy:
Pi¹tek 8:00 –   11:00 Poniedzia³ek – Pi¹tek 8:00 – 15:00
Wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów. Sobota 8:00 – 12:00
lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnêtrznych, 

Apteka B+R STUDIO w Gozdowiespecjalista medycyny ogólnej i rodzinnej 
Poniedzia³ek 8:00 – 18:00 Adres: ul. K. Gozdawy 15e, tel. (24) 276 21 84
Wtorek 10:30 – 18:00

Dni i godziny pracy:
Œroda 10:30 – 18:00

Poniedzia³ek – Pi¹tek 8:00 – 18:00
Czwartek 8:00 –   13:00

Sobota 8:00 – 12:00Pi¹tek 10:30 – 18:00
Badania USG i wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów. 

GMINNY ZAK£AD GOSPODARKI KOMUNALNEJGabinet stomatologiczny

lek. stomatolog  Khali³ Zenaty Kierownik GZGK: tel. 784 655 809
Wtorek 8:30 –   13:00

Dni i godziny pracy:
Œroda 10:30 –   13:00

Poniedzia³ek  - Pi¹tek   7:15 – 15:15Czwartek 12:30 –   17.00
1

Adres: ul. Krystyna Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo
Gabinet ginekologiczno-po³o¿niczy

tel/fax. (24) 276 25 39,lek. med. Marcin B¹k – ginekolog, po³o¿nik
e-mail: biuro.gzgk@gozdowo.infoPi¹tek 8:00 – 15:00
strona internetowa: www.gozdowo.infoBadanie USG w godzinach przyjêæ poradni „K”.
Kontakt w przypadku awarii sieci wodoci¹gowej:Laboratorium
Gozdowo – Kazimierz Ró¿añski,  kom. 728 805 815Pobieranie krwi w Gozdowie - wtorek, œroda, pi¹tek 7:30 – 9:00

Pobieranie krwi w Lelicach - poniedzia³ek  7:30 – 9:00 Lelice –  Lech Kalinowski, kom. 728 805 810
Wydawanie wyników w godzinach pracy oœrodka

POSTERUNEK POLICJI W GOZDOWIE
Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy lekarzy. 
.

Dy¿ury w dni powszednie 8:30 – 10:30
OŒRODEK ZDROWIA W LELICACH Kierownik - asp. szt. Dariusz Baranowski tel. (24) 265 82 74

Dni i godziny pracy: Asystenci - asp. szt. Janusz Barañski tel. (24) 265 82 75
Poniedzia³ek,Wtorek, Czwartek,Pi¹tek  8:00 – 15:00 - asp. szt. Marek Leœniewski tel. (24) 265 82 75
Œroda 10.25 - 18.00 Dzielnicowi - asp. Marek Zdzieb³owski tel. (24) 265 82 76 
tel. (24) 276 15 14  kom. 519 035 546

Podstawowa Opieka Zdrowotna - asp. szt. Wies³aw Stêpkowski (obs³uguje gm. Mochowo) 

  kom. 519 035 545lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista 
medycyny ogólnej i rodzinnej Policjanci prewencji - tel. (24) 265 82 76
Wtorek 11:00 – 13:00 - sier¿. szt. Pawe³ Wojciechowski 
Pi¹tek 11:00 – 13:00 szczepienia - st. sier¿. Arkadiusz Kolczyñski,
lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnêtrznych, - sier¿. szt. Przemys³aw Turowski,
specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej - st. sier¿. Katarzyna Wojciechowska,
Wtorek 8:00 – 10:00

Dy¿ur ca³odobowy pe³ni KPP w Sierpcu tel. alarmowy – 997lek. med. Regina Grusznis-Obrêbska –specjalista medycyny 
rodzinnej OSP
Poniedzia³ek 8:00 – 12:00
Czwartek 8:00 – 12:00 Gozdowo – S³awomir Zarembski, kom. 607 951 712

Lelice – Stanis³aw Œmigielski dom. (24) 276 15 20

.

.

.

.

1

1

.

Wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów.

FARMIN sp. z o. o. 
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Z b³yskiem flesza...

Gminny Festyn Do¿ynkowy w Gozdowie
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Z b³yskiem flesza...

S³owo Gozdowa" - biuletyn informacyjny Wójta i Rady Gminy Gozdowo,  "
Zespó³ redakcyjny w sk³adzie: Ewa Kolankiewicz, Aurelia Kurach, Dawid Jankowski, Maria Pytelewska, 

Mariola Kopka, Monika Gronczewska, Dariusz Kalkowski.
Zespó³ zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treœci publikowanych artyku³ów.

Wydawca: Urz¹d Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo

SIERPC; www.alfadruk.plADIUSTACJA I DRUK

Do¿ynki w Lelicach
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