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Z okazji nadchodz¹cych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
¿yczymy wielu radosnych i ciep³ych chwil,
odpoczynku przy rodzinnym stole
oraz pomyœlnoœci w ¿yciu prywatnym
i zawodowym.
Niech radoœæ i pokój
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
towarzysz¹ Wam wszystkim
przez ca³y Nowy Rok.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Grzegorz Ratkowski
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Otwarcie ronda w Bonis³awiu

Kamizelki odblaskowe dla pierwszaków
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Pasowanie na Zucha w Klubie dzieciêcym w Lelicach
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RADA GMINY
W okresie sprawozdawczym, tj. od 30.09.2015 r. do
30.11.2015 r. odby³y siê 3 sesje Rady Gminy, na których
radni podjêli 16 uchwa³:
Uchwa³y z dnia 29 paŸdziernika 2015r.
§
Uchwa³a Nr X/79/15 w sprawie udzielenia w 2016 roku
pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
Sierpeckiego.
§
Uchwa³a Nr X/80/15 w sprawie wyra¿enia zgody na
zamianê gruntów w Rempinie.
§
Uchwa³a Nr X/81/15 w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Gozdowo
po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym KuskowoBronoszewice.
§
Uchwa³a Nr X/82/15 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdzia³ania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na
2015 rok.
§
Uchwa³a Nr X/83/15 w sprawie ustalenia ceny 1m3
wody z wodoci¹gu gminnego oraz op³aty sta³ej za
u¿ytkowanie wodomierzy.
§
Uchwa³a Nr X/84/15 w sprawie ustalenia op³at za œcieki
odprowadzane kolektorem œciekowym do gminnych
oczyszczalni œcieków w Gozdowie i w Lelicach oraz za
œcieki dowo¿one do punktów zlewnych tych oczyszczalni.
§
Uchwa³a Nr X/85/15 w sprawie ustalenia stawki za 1m3
œcieków odbieranych od w³aœcicieli posesji, których
posesje wyposa¿one s¹ w przydomowe przepompownie
œcieków (kanalizacja ciœnieniowa).
§
Uchwa³a Nr X/86/15 w sprawie obni¿enia ceny 1 dt
¿yta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku
rolnego na obszarze gminy w 2016 roku.
§
Uchwa³a Nr X/87/15 w sprawie ustalenia wysokoœci
stawek podatku od nieruchomoœci na rok 2015,
obowi¹zuj¹cych na terenie Gminy Gozdowo oraz
zwolnieñ w tym podatku.
§
Uchwa³a Nr X/88/15 w sprawie okreœlenia wysokoœci
stawek podatku od œrodków transportowych.
Uchwa³y z dnia 19 listopada 2015r.
§
Uchwa³a Nr XI/89/15 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrêbu Lisewo Ma³e
oraz czêœci obrêbów Lisewo Du¿e, Rêkawczyn,
G³uchowo, Kozice Smorzewo w gminie Gozdowo.
Uchwa³y z dnia 30 listopada 2015r.
§
Uchwa³a Nr XII/90/15 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci
na rok 2015, obowi¹zuj¹cych na terenie Gminy
Gozdowo oraz zwolnieñ w tym podatku.
§
Uchwa³a Nr XII/91/15 w sprawie okreœlenia wzorów
deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku
od nieruchomoœci rolnego i leœnego.
§
Uchwa³a Nr XII/92/15 w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowymi
na 2016 rok.
§
Uchwa³a Nr XII/93/15 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 20152028.
§
Uchwa³a Nr XII/94/15 w sprawie zmian w bud¿ecie
Gminy Gozdowo w 2015 roku.
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Ponadto w okresie miêdzysesyjnym Rada Gminy przyjê³a do
wiadomoœci sprawozdania z dzia³alnoœci Wójta w okresach
miêdzysesyjnych oraz informacje o stanie realizacji zadañ
oœwiatowych za poprzedni rok szkolny 2014/2015.

Z dzia³alnoœci Wójta Gminy
W okresie sprawozdawczym, od 25.09.2015r. do
30.11.2015r. Wójt Gminy Gozdowo wyda³ 16
zarz¹dzeñ:
§
88/2015 z dnia 05.10.2015r. w sprawie powo³ania
obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25.10.2015r.
§
89A/2015 z dnia 05.10.2015r. w sprawie wyznaczenia
do oddania w najem lokalu u¿ytkowego po³o¿onego w
budynku Szko³y Podstawowej w Gozdowie.
§
90/2015 z dnia 12.10.2015r. w sprawie powo³ania
koordynatora gminnego i operatorów systemów
informatycznych w zakresie obs³ugi wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 25.10.2015r.
§
91/2015 z dnia 12.10.2015r. w sprawie upowa¿nienia
pracownika Urzêdu Gminy do prowadzenia czynnoœci
zwi¹zanych ze sporz¹dzeniem aktów pe³nomocnictw do
g³osowania.
§
92/2015 z dnia 14.10.2015r. w sprawie wyznaczenia do
oddania w najem lokalu u¿ytkowego po³o¿onego w
budynku Publicznego Gimnazjum w Gozdowie.
§
93/2015 z dnia 14.10.2015r. w sprawie wyra¿enia
zgody na oddanie w dzier¿awê nieruchomoœci stanowi¹cej
w³asnoœæ Gminy Gozdowo.
§
94/2015 z dnia 16.10.2015r. w sprawie powo³ania
zespo³u do przygotowania i organizacji Gminnych
Obchodów Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci.
§
95/2015 z dnia 20.10.2015r. w sprawie zmiany w
Bud¿ecie Gminy Gozdowo na rok 2015.
§
96/2015 z dnia 20.10.2015r. w sprawie powo³ania
Komisji do przeprowadzenia przegl¹du gwarancyjnego
inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Publicznego
Gimnazjum w Gozdowie.
§
97/2015 z dnia 21.10.2015r. w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego nieruchomoœci
stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Gozdowo po³o¿onej w
obrêbie geodezyjnym Kuskowo-Bronoszewice.
§
98/2015 z dnia 21.10.2015r. w sprawie wyra¿enia
zgody na zamianê gruntów stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy
Gozdowo.
§
99/2015 z dnia 22.10.2015r. w sprawie powo³ania
Komisji Konkursowej do rozstrzygniêcia konkursów
ekologicznych w 2015r. w placówkach oœwiatowych z
terenu Gminy Gozdowo.
§
100/2015 z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie
wyznaczenia do oddania w najem lokalu u¿ytkowego
po³o¿onego w budynku Publicznego Gimnazjum w
Gozdowie.
§
102/2015 z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obrêbu Lisewo
Ma³e oraz czêœci obrêbów Lisewo Du¿e, Rêkawczyn,
G³uchowo, Kozice Smorzewo w gminie Gozdowo.
§
103/2015 z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie przyjêcia
projektu bud¿etu gminy na 2016 rok.
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§
104/2015 z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie
wyznaczenia do oddania w najem lokalu u¿ytkowego
po³o¿onego w budynku Publicznego Gimnazjum w
Gozdowie.
W okresie sprawozdawczym Wójt uczestniczy³ w
spotkaniach i uroczystoœciach:
§
Zebraniu z Dyrektorami Szkó³ w Urzêdzie Gminy w
Gozdowie.
§
Wrêczeniu stypendiów Wójta Gminy w Publicznym
Gimnazjum w Gozdowie oraz filii w Lelicach.
§
Uroczystym wrêczeniu odznak honorowych za Zas³ugi dla
Samorz¹du Terytorialnego w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Stanis³awa Ma³achowskiego w P³ocku.
§
Uroczystoœci wrêczenia Br¹zowych Krzy¿y Zas³ugi
mieszkañcom gminy Gozdowo w Mazowieckim Urzêdzie
Wojewódzkim w Warszawie.
§
Spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.
§
Akcji wrêczenia kamizelek i odblasków w szko³ach i
przedszkolu na terenie Gminy Gozdowo.
§
Kongresie Gmin Wiejskich w Serocku.
§
Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich w
Zegrzu ko³o Warszawy.
§
Uroczystym otwarciu Centrum KulturalnoRekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
§
Uroczystym otwarciu ronda w Bonis³awiu.
§
Gminnym Dniu Edukacji Narodowej w Lelicach.
§
40-leciu Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Golejewie.
§
Podsumowaniu sezonu 2015 Bonis³awskiej sekcji
Polskiego Zwi¹zku Hodowców Go³êbi.

§
X ZjeŸdzie Hufca w Domu Nauczyciela w Sierpcu.
§
Spotkaniu zespo³u roboczego do spraw Lokalnej Strategii
Rozwoju w LGD Sierpeckie Partnerstwo w Sierpcu.
§
Zarz¹dzie LGD Sierpeckie Partnerstwo w Sierpcu.
§
Jubileuszu 10-lecia nadania imienia Jana Paw³a II
Publicznemu Gimnazjum w Gozdowie.
§
Uroczystym wrêczeniu Medalu Komisji Edukacji
Narodowej w Zespole Szkó³ nr 6 w P³ocku.
§
Posiedzeniu plenarnym Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego
ZOSP w Roœciszewie.
§
Spotkaniu z Prezesem Komunikacji Miejskiej w P³ocku.
§
Uroczystych Obchodach Narodowego Œwiêta
Niepodleg³oœci w Bonis³awiu.
§
Podsumowaniu konkursów ekologicznych: zbiórka
makulatury oraz „Duszki, stworki i potworki czyli coœ z
niczego” w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy w
Gozdowie.
§
Spotkaniu Wójtów w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.
§
Podpisaniu umowy na dofinansowanie inwestycji pn.
„Prace pielêgnacyjne w drzewostanie parku zabytkowego
w Gozdowie – etap I” oraz „Konkursy ekologiczne w 2015
roku w placówkach oœwiatowych z terenu gminy
Gozdowo” w WFOŒ i GW w P³ocku.
§
Szkoleniu Wójtów z zakresu spraw obronnych, obrony
cywilnej i zarz¹dzania kryzysowego w Bia³obrzegach.
§
Uroczystym otwarciu budynku œwietlicy wiejskiej w
Bonis³awiu.
§
Spotkaniu w Kuratorium Oœwiaty w P³ocku.
§
Odbiorze drogi powiatowej Piaski-Gozdowo.
Ewa Kolankiewicz, Monika Gronczewska

ODZNAKA HONOROWA DLA WÓJTA
GMINY GOZDOWO ZA ZAS£UGI DLA
SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO
W dniu 2 paŸdziernika 2015r. w gmachu Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Marsz. Stanis³awa
Ma³achowskiego w P³ocku odby³a siê uroczystoœæ
wrêczenia Odznak Honorowych za Zas³ugi dla
Samorz¹du Terytorialnego.
Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski wraz z
wyró¿nionymi samorz¹dowcami zosta³ odznaczony przez
ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego.
Odznaka Honorowa za Zas³ugi dla Samorz¹du
Terytorialnego jest wyró¿nieniem nadawanym za szczególne
zas³ugi na rzecz samorz¹du terytorialnego, m. in. za
dzia³alnoœæ w organach jednostek samorz¹du terytorialnego,
zwi¹zkach i stowarzyszeniach. Przyznawana jest tak¿e za
wykonywanie zadañ, dotycz¹cych samorz¹du terytorialnego
w urzêdach administracji publicznej i w urzêdach organów
w³adzy publicznej oraz za pracê naukow¹ i badawcz¹,
dotycz¹c¹ zagadnieñ zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ samorz¹du
terytorialnego.
Minister Halicki przypomnia³, ¿e ustanowienie tego
wyró¿nienia w roku, w którym przypada 25. rocznica
powo³ania do ¿ycia samorz¹du terytorialnego w odrodzonej
Polsce, stanowi podkreœlenie jego rangi.
Maria Nowakowska
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BR¥ZOWY KRZY¯ ZAS£UGI DLA
MIESZKAÑCÓW GMINY GOZDOWO
W pi¹tek, 9 paŸdziernika 2015r., Pan Ryszard
Tomaszewski i Pan Kazimierz Zywer zostali
odznaczeni Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi przez
Prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego.
Wrêczenia dokona³ wojewoda Mazowiecki Jacek
Koz³owski.
Uroczystoœæ wrêczenia odznaczeñ pañstwowych odby³a
siê w Mazowieckim Urzêdzie Wojewódzkim. Odznaczonym
mieszkañcom naszej gminy towarzyszy³ Wójt Gminy

Gozdowo Dariusz Kalkowski i Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Grzegorz Ratkowski.
Krzy¿ Zas³ugi jest nagrod¹ dla osób, których dzia³ania
na rzecz pañstwa lub obywateli przekroczy³y zakres zwyk³ych
obowi¹zków, przynosz¹c znaczn¹ korzyœæ krajowi.
Serdecznie gratulujemy Panu Ryszardowi
Tomaszewskiemu i Panu Kazimierzowi Zywerowi tak
szczególnego wyró¿nienia, dziêkujemy za zaanga¿owanie,
pracê i energiê w³o¿one w dzia³alnoœæ na rzecz naszej
lokalnej spo³ecznoœci. ¯yczymy dalszych sukcesów i licznych
powodów do satysfakcji.
Maria Nowakowska

UROCZYSTE NADANIE NAZWY
RONDU W BONIS£AWIU
W sobotê, 10 paŸdziernika 2015r., odby³o siê
uroczyste nadanie nazwy rondu w Bonis³awiu imienia
Wincentego Witosa oraz otwarcie wyremontowanego
odcinka Zbójno-Lelice drogi wojewódzkiej nr 560.
W uroczystoœci udzia³ wziêli m.in.: premier Waldemar
Pawlak, pose³ na sejm RP Piotr Zgorzelski, Radny
Województwa Mazowieckiego i przedstawiciel Marsza³ka
Województwa Mazowieckiego, jednoczeœnie prezes OSM
Sierpc Grzegorz Gañko, Dyrektor Rejonu Drogowego
Gostynin-P³ock Mazowieckiego Zarz¹du Dróg Wojewódzkich
w Warszawie Miros³aw Kaczmarek wraz ze
wspó³pracownikami, Prezes Przedsiêbiorstwa Robót
Drogowo-Budowlanych S.A. Piotr Andrzejewski wraz ze
wspó³pracownikami, Podwykonawca z firmy PROBUD Piotr
Górniak, Inspektor nadzoru mgr in¿. W³odzimierz Walerych,
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Starosta Powiatu Sierpeckiego Jan Laskowski, Wicestarosta
Powiatu Sierpeckiego Juliusz Gorzkoœ, Radny Powiatu
Sierpeckiego Pawe³ Pakie³a, Wójt Gminy Bielsk Józef
Rozkosz, ks. kan. Franciszek Kuæ – proboszcz parafii Bonis³aw,
Kierownik Posterunku Policji w Gozdowie asp. szt. Jaros³aw
Cichocki ze wspó³pracownikami, Przewodnicz¹cy Rady
Gminy w Gozdowie Grzegorz Ratkowski z Radymi i So³tysami,
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz
mieszkañcy gminy.
Wszystkich zgromadzonych powita³ Wójt Gminy Gozdowo
Dariusz Kalkowski, który podziêkowa³ za przybycie.
Szczególne wyrazy wdziêcznoœci skierowa³ do osób i instytucji,
które uczestniczy³y i przyczyni³y siê do budowy ronda w
Bonis³awiu oraz modernizacji poszczególnych odcinków drogi
wojewódzkiej nr 560 przebiegaj¹cej przez teren gminy
Gozdowo. Przewodnicz¹cy Rady Gminy Grzegorz Ratkowski
odczyta³ uchwa³ê nr IX/73/15 z dnia 24 wrzeœnia w sprawie
nadania nazwy rondu po³o¿onemu we wsi Bonis³aw, gmina
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Gozdowo wraz z uzasadnieniem. Od dnia 10 paŸdziernika
2015r. rondo nosi nazwê „Rondo Wincentego Witosa”.
Uzasadnienie do Uchwa³y:
Wincenty Witos urodzi³ siê w ubogiej rodzinie ch³opskiej
21 stycznia 1874 roku w Wierzchos³awicach. Dzia³a³ w
wielu organizacjach spo³eczno-gospodarczych. Wiele z nich
sam zak³ada³, zw³aszcza w Wierzchos³awicach, których by³
wieloletnim wójtem. Uwa¿a³ bowiem, ¿e niezale¿noœæ
polityczna polskiej wsi musi postêpowaæ równolegle z
uzyskiwaniem przez ni¹ niezale¿noœci ekonomicznej.
W latach demokracji parlamentarnej II Rzeczypospolitej
Wincenty Witos trzykrotnie piastowa³ funkcjê premiera Polski.
Po raz pierwszy zosta³ powo³any na urz¹d premiera 24 lipca 1920
roku (drugi raz - 28 maja 1923 roku, trzeci - 10 maja 1926 roku).
Obejmowa³ ster kierowania pañstwem w najbardziej krytycznym
momencie na froncie wojny polsko-bolszewickiej, w obliczu
groŸby utraty dopiero co zdobytej niepodleg³oœci. W tamtym
czasie, tj. 28 sierpnia 1920 r. premier Wincenty Witos z
ministrem spraw wewnêtrznych Leopoldem Skulskim
przyby³ do Sierpca, gdzie spotka³ siê z w³adzami i
spo³eczeñstwem oraz zapozna³ z rozmiarami zniszczeñ
wojennych. Zakoñczenie wojny i ustalenie granic Polski by³o
najwa¿niejszym zadaniem Rz¹du Obrony Narodowej. Zawarcie
traktatu ryskiego z Rosj¹ Radzieck¹, koñcz¹cego wojnê na
wschodzie, przeprowadzenie plebiscytu na Œl¹sku i uchwalenie 17
marca 1921 r. konstytucji zwanej marcow¹, to najwa¿niejsze
osi¹gniêcia pierwszego gabinetu Witosa. Po zamachu majowym
Witos skoncentrowa³ siê na dzia³alnoœci w PSL "Piast", poniewa¿
rz¹dy pomajowe uwa¿a³ za szkodliwe dla wsi i pañstwa polskiego.
Wincenty Witos nale¿y do najwybitniejszych polskich
polityków II Rzeczypospolitej. W polityce i w ¿yciu kierowa³
siê zawsze trzema zasadami, stawiaj¹c na: po pierwsze niepodleg³y byt pañstwa polskiego jako cel nadrzêdny w
dzia³alnoœci ca³ego ruchu ludowego; po drugie demokratyczny ustrój pañstwa jako najbardziej
sprawiedliwy i równy ustrój spo³eczny; po trzecie - sprawy
ch³opskie i obrona ludowych interesów.
Maj¹c powy¿sze na uwadze oraz to, ¿e 28 lipca 2015
roku minê³o 120 lat nieprzerwanego trwania ruchu
ludowego na ziemiach polskich, propozycja nazwy ronda w
Bonis³awiu wydaje siê w pe³ni uzasadniona.
Nastêpnie informacje dotycz¹ce inwestycji przedstawi³
Dyrektor Rejonu Drogowego Gostynin-P³ock Mazowieckiego
Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Warszawie Miros³aw
Kaczmarek. Czterowlotowe skrzy¿owanie drogi wojewódzkiej
nr 560 w km 69+850 w miejscowoœci Bonis³aw z drogami
powiatowymi o nr 3760W i 5201W stanowi³o niebezpieczny
element infrastruktury drogowej. Zarz¹d Województwa
Mazowieckiego podj¹³ decyzjê o przebudowie istniej¹cego
skrzy¿owania na skrzy¿owanie typu rondo. Prace obejmowa³y
w swoim zakresie m.in. budowê: ronda wraz z wykonaniem
oznakowania, kanalizacji deszczowej i odtworzenie rowów,
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oœwietlenia oraz przebudowê sieci teletechnicznych i
energetycznych. Wykonawc¹ robót by³o Przedsiêbiorstwo
Robót Drogowo-Budowlanych S.A. w Gostyninie, a koszt
inwestycji wyniós³ blisko 1,8 mln z³. Dyrektor podkreœli³
zaanga¿owanie Wójta Gminy Gozdowo, który od wielu lat
czyni³ starania, aby przebudowa skrzy¿owania zosta³a
zrealizowana.
Gmina Gozdowo aktywnie uczestniczy w pracach
projektowych wykonania poszczególnych etapów remontu
drogi oraz finansuje dokumentacjê techniczn¹. Ponadto
jednym z priorytetów Wójta Gminy jest modernizacja drogi
wojewódzkiej nr 560 na terenie gminy Gozdowo, w 2009r.
przeprowadzono remont na odcinku Bonis³aw-Lelice, 2012r.
na odcinku Zbójno – parking leœny, zaœ w bie¿¹cym roku
zrealizowaliœmy remont na odcinku Zbójno-Lelice w km
65+600 do 67+400 d³. 1,8 km, który obejmowa³ w swym
zakresie w szczególnoœci: wymianê nawierzchni jezdni wraz ze
wzmocnieniem podbudowy, wymianê nawierzchni
chodników, zjazdów oraz zatok autobusowych, regulacjê
odwodnienia wraz z odtworzeniem rowów, wykonanie
oznakowania pionowego i poziomego. Wykonawc¹ robót by³a
firma STRABAG Sp. z o.o., a koszt ich wyniós³ ponad 1,8 mln
z³. Obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna na
remont drogi wojewódzkiej w miejscowoœci Lelice.
W dalszej kolejnoœci przemawia³ pose³ na sejm RP Piotr
Zgorzelski, który odniós³ siê do postaci Wincentego Witosa:
rolnika, polityka i publicysty. Wspólnie ze Starost¹ Sierpeckim
Janem Laskowskim wrêczyli medale jubileuszowe 120-lecia
polskiego ruchu ludowego za zas³ugi dla ruchu ludowego i
dzia³alnoœæ w s³u¿bie Ojczyzny: Panu Miros³awowi
Kaczmarkowi, Panu Dariuszowi Kalkowskiemu i Panu
Grzegorzowi Ratkowskiemu.
Bukiety kwiatów od mieszkañców gminy Gozdowo
otrzymali: Radny Województwa Mazowieckiego Grzegorz
Gañko, pose³ na sejm RP Piotr Zgorzelski i Dyrektor Miros³aw
Kaczmarek
Proboszcz parafii Bonis³aw ks. kan. Franciszek Kuæ
odmówi³ modlitwê i poœwiêci³ nowy obiekt drogowy.
Symbolicznego przeciêcia wstêgi dokonali: pose³ na sejm
RP Piotr Zgorzelski, Radny Województwa Mazowieckiego
Grzegorz Gañko, Dyrektor Miros³aw Kaczmarek, Starosta
Powiatu Sierpeckiego Jan Laskowski, Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Grzegorz Ratkowski, Prezes Przedsiêbiorstwa Robót
Drogowo-Budowlanych S.A. Piotr Andrzejewski, Wójt Gminy
Gozdowo Dariusz Kalkowski i najm³odsza obecna mieszkanka
Bonis³awia Maja.
Nastêpnie zgromadzeni udali siê do Zbójna, gdzie
dokonano otwarcia wyremontowanego odcinka ZbójnoLelice drogi wojewódzkiej nr 560.

Maria Nowakowska
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PODSUMOWANIE UROCZYSTOŒCI
DO¯YNKOWYCH
W dniu 14 paŸdziernika w remizie OSP w Lelicach
odby³o siê spotkanie podsumowuj¹ce uroczystoœci
do¿ynkowe gminne, powiatowe i wojewódzkie.
W spotkaniu uczestniczy³y panie z Ko³a Gospodyñ
Wiejskich w Lelicach oraz zaproszeni goœcie: Starosta
Powiatu Sierpeckiego Jan Laskowski, Wójt Gminy Gozdowo
Dariusz Kalkowski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Grzegorz
Ratkowski, Prezes GZKiOR Kazimierz Kêdzierski, Prezes
Gminnego PSL Marek Witkowski, Pan Roman Reszczyñski i
so³tys Lelic Stanis³aw Œmigielski.
Zgromadzonych powita³a przewodnicz¹ca KGW Lelice p.
Krystyna Mielczarek. Nastêpnie Starosta Powiatu
Sierpeckiego Jan Laskowski podziêkowa³ paniom z Lelic za
wykonanie piêknego wieñca, który zaj¹³ I miejsce na
do¿ynkach powiatu sierpeckiego i reprezentowa³ ca³y powiat
na Do¿ynkach Województwa Mazowieckiego i Diecezji
P³ockiej, gdzie zaj¹³ II miejsce. W wyrazie uznania wrêczy³
paniom z KGW pami¹tkowy upominek.
Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski w imieniu
w³asnym i Przewodnicz¹cego Rady Gminy równie¿
podziêkowa³ wykonawcom wieñca oraz osobom
wspomagaj¹cym za godne reprezentowanie gminy Gozdowo
w powiecie i województwie. Pan Wójt zwróci³ uwagê na
misterne wykonanie wieñca z ogromn¹ pomys³owoœci¹
twórczyñ i wieloletni¹ tradycjê wyplatania wieñców w
miejscowoœci Lelice.
Prezes GZKiOR Kazimierz Kêdzierski podkreœli³
zaanga¿owanie osób wyplataj¹cych wieniec, poœwiêcony
czas i prace, których osobiœcie by³ œwiadkiem.
Po wyst¹pieniach nast¹pi³o wspólne biesiadowanie.
Maria Nowakowska

SPOTKANIE RADY SPO£ECZNEJ
W dniu 15 paŸdziernika odby³o siê pierwsze
spotkanie powo³anej na okres kadencji 2016-2019
Rady Spo³ecznej Samodzielnego Publicznego
Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie.
We wrzeœniu br. up³ynê³a 4–letnia kadencja Rady
Spo³ecznej Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki
Zdrowotnej w Gozdowie. Na sesji Rady Gminy Gozdowo w
dniu 24 wrzeœnia 2015r. Uchwa³¹ Nr IX/72/15 powo³ana
zosta³a 6-osobowa Rada Spo³eczna w nastêpuj¹cym sk³adzie
osobowym:
?
Dariusz Kalkowski – Wójt Gminy; Przewodnicz¹cy Rady
?
Beata Szczepañska – Przedstawiciel Wojewody
Mazowieckiego; Cz³onek Rady
?
W³odzimierz Mierzejewski – Przedstawiciel Rady Gminy,
Cz³onek Rady
?
Jaros³aw M¹dry - Przedstawiciel Rady Gminy, Cz³onek
Rady
?
Grzegorz Ratkowski - Przedstawiciel Rady Gminy,
Cz³onek Rady
?
Heronim Tyburski - Przedstawiciel Rady Gminy, Cz³onek
Rady.
Powo³ana Rada Spo³eczna na mocy uregulowañ

S³owo Gozdowa Nr 4/2015 (63)

prawnych, zawartych w ustawie o dzia³alnoœci leczniczej,
jest organem inicjuj¹cym i opiniodawczym podmiotu
tworz¹cego oraz doradczym kierownika zak³adu opieki
zdrowotnej.
Na spotkaniu Rada Spo³eczna zapozna³a siê ze Statutem
SPZOZ w Gozdowie oraz Regulaminem dzia³alnoœci Rady
Spo³ecznej. Omówiono równie¿ sprawy zwi¹zane z
funkcjonowaniem SPZOZ w Gozdowie.
Maria Nowakowska
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PODSUMOWANIE SEZONU 2015
BONIS£AWSKIEJ SEKCJI
POLSKIEGO ZWI¥ZKU HODOWCÓW
GO£ÊBI
17 paŸdziernika 2015r. w œwietlicy wiejskiej w
Bonis³awiu odby³o siê podsumowanie bardzo
udanego sezonu Polskiego Zwi¹zku Hodowców
Go³êbi Pocztowych sekcji Bonis³aw. Wójt Gminy
Gozdowo Dariusz Kalkowski wrêczy³ puchary i
dyplomy hodowcom za osi¹gniêcia w lotach go³êbi w
2015 roku.
Hodowla i lotowanie go³êbi pocztowych maj¹ niezwykle
bogat¹ tradycjê. Pasja i sportowa rywalizacja nadaj¹ sens
¿ycia hodowcom. Na efekty czeka siê czasem latami. Nie bez
znaczenia jest fakt, ¿e hodowla wi¹¿e siê ze znacznymi
nak³adami finansowymi. Hobby to tak¿e sposób na
spêdzanie wolnego czasu, dostarczenie wszelkich emocji i
wielu wspomnieñ.
Sekcja hodowców w Bonis³awiu nale¿y do bardzo silnych,
maj¹cych na koncie wiele sukcesów i czêsto wyró¿niaj¹cych
siê w ca³ym Okrêgu. W zawodach podczas sezonu w 2015
roku bra³o udzia³ 14 hodowców.
W podsumowaniu sezonu lotowego w Bonis³awiu
uczestniczyli: Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Grzegorz Ratkowski oraz
hodowcy go³êbi wraz z rodzinami.
Pan Wójt wrêczy³ puchary i dyplomy laureatom w kategorii
lotów go³êbi doros³ych i go³êbi m³odych. Pozostali hodowcy
otrzymali pami¹tkowe dyplomy.
Loty go³êbi doros³ych:
I miejsce – Marek Chmielewski
II miejsce – Tomasz Brudzyñski
III miejsce – Miros³aw Chiliñski
IV miejsce – Ireneusz Joniak

Loty go³êbi m³odych:
I miejsce – Marek Chmielewski
II miejsce – Tomasz Brudzyñski
III miejsce – Dariusz Lewicki
IV miejsce – Marek Janicki
Pan Wójt podziêkowa³ za zaproszenie na uroczystoœæ i
pogratulowa³ wszystkim hodowcom wyj¹tkowego hobby,
wymagaj¹cego zaanga¿owania, ogromu pracy, wytrwa³oœci i
cierpliwoœci. Podkreœli³ równie¿ sukces nagrodzonych
hodowców najlepszych go³êbi i ¿yczy³ jak najlepszych
wyników w kolejnych sezonach, a go³êbiom tylu powrotów,
ilu startów. Cz³onkowie PZHGP sekcja Bonis³aw w
podziêkowaniu za wspó³pracê wrêczyli panu Wójtowi puchar.
Po czêœci oficjalnej hodowcy przy wspólnym stole wymieniali
siê doœwiadczeniami, wspominali lotowe zmagania i ju¿ snuli
plany na kolejny sezon.
Maria Nowakowska

MEDAL KOMISJI EDUKACJI
NARODOWEJ DLA WÓJTA GMINY
GOZDOWO
W dniu 26 paŸdziernika podczas uroczystoœci z
okazji Dnia Edukacji Narodowej w auli Zespo³u Szkó³
nr 6 w P³ocku Wójt Gminy Gozdowo Dariusz
Kalkowski zosta³ uhonorowany Medalem Komisji
Edukacji Narodowej za szczególne zas³ugi dla
oœwiaty i wychowania.
Podczas uroczystoœci wyró¿niono ³¹cznie blisko 150
pracowników oœwiaty, z czego 64 osoby odebra³y odznaczenia
pañstwowe. 3 Z³ote i 5 Br¹zowych Krzy¿y Zas³ugi oraz 18
Z³otych, 15 Srebrnych i 23 Br¹zowe Medale za D³ugoletni¹
S³u¿bê przekaza³ wojewoda mazowiecki Jacek Koz³owski.
Dzieñ Edukacji Narodowej jest œwiêtem oœwiaty i szkolnictwa
wy¿szego, obchodzonym w rocznicê powstania Komisji
Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanis³awa
Augusta Poniatowskiego na mocy uchwa³y Sejmu
Rozbiorowego z 14 paŸdziernika 1773 roku. Œwiatowy Dzieñ
Nauczyciela pod patronatem UNESCO obchodzony jest od
1994 r. w dniu 5 paŸdziernika.
Maria Nowakowska
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ROZSTRZYGNIÊCIE KONKURSÓW
EKOLOGICZNYCH
Na pocz¹tku tego roku Gmina Gozdowo og³osi³a dwa
konkursy ekologiczne: zbiórkê makulatury i
plastyczny "Duszki, stworki i potworki - czyli coœ z
niczego". Konkursy zosta³y dofinansowane ze
œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, a ich
rozstrzygniêcie odby³o siê do dnia 29.10.2015r.

Do udzia³u w konkursach zosta³y zaproszone wszystkie
jednostki oœwiatowe z terenu gminy Gozdowo. W ramach
konkursu zbiórki makulatury, przekazywanej do punków
zbiórki od 1.01.2015r. do 9.10.2015r. uczestnicy zebrali
³¹cznie ponad 96 ton. Konkurs plastyczny zosta³ skierowany
indywidualnie do uczniów. Tematem pracy by³o wykonanie
postaci duszka, stworka lub potworka z wykorzystaniem w
ca³oœci lub w przewa¿aj¹cej czêœci odpadów gromadzonych
przez uczestników. Do konkursu wp³ynê³o blisko 30 prac.
Komisja konkursowa mia³a bardzo ciê¿kie zadanie, poniewa¿
nades³ane prace by³y ma³ymi dzie³ami sztuki wykonanymi z
odpadów. Wszyscy uczestnicy wykazali siê du¿¹
pomys³owoœci¹, twórczoœci¹ i zaanga¿owaniem.
Podsumowanie i wrêczenie nagród laureatom konkursów
odby³o siê w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy w Gozdowie,
na które przybyli: Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Grzegorz Ratkowski,
kierownik Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w
Gozdowie Krzysztof Paw³owski oraz dyrektorzy placówek
oœwiatowych z terenu naszej gminy i rodzice.
Pan Wójt powita³ zgromadzonych i zaprosi³ do obejrzenia
filmu dotycz¹cego gminy Gozdowo. Mieliœmy okazjê
porównaæ, jak wiele zmieni³o siê na terenie naszej gminy w
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przeci¹gu zaledwie dekady. Pan Wójt zwróci³ uwagê na
zrealizowane inwestycje infrastrukturalne: przebudowane
drogi, ulice, nowe boiska, tereny rekreacyjne,
zagospodarowane stawy. Szczególnie podkreœli³ te z zakresu
ochrony œrodowiska, jak budowa oczyszczalni œcieków w
Lelicach, modernizacja oczyszczalni œcieków w Gozdowie,
budowa i remont kanalizacji, modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Lelicach i Gozdowie, termomodernizacja
Publicznego Gimnazjum w Gozdowie. Jednostki
organizacyjne z terenu naszej gminy anga¿uj¹ siê w akcje
ekologiczne, maj¹ce na celu podniesienie œwiadomoœci
ekologicznej mieszkañców, m.in. sprz¹tanie œwiata.

Konkursy ekologiczne realizowane z dofinansowaniem przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Gozdowie maj¹ na celu popularyzowanie wiedzy
na temat selektywnej zbiórki odpadów i mo¿liwoœci
recyklingu oraz wykorzystania surowców wtórnych. Musimy
uœwiadomiæ sobie, ¿e ka¿dy z nas ma realny wp³yw na
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III miejsce - Tomasz Kaczmarczyk kl. VI Szko³a Podstawowa
w Lelicach; zebra³ 8 480 kg makulatury
Konkurs plastyczny – „Duszki, stworki i potworki,
czyli coœ z niczego” – Kategoria do 9 roku ¿ycia
I miejsce - Maja Lorenc, Szko³a Podstawowa w Lelicach
II miejsce - Bartosz Maciej Altak, Publiczne Przedszkole w
Gozdowie
III miejsce - Oliwia Lemañska, Szko³a Podstawowa w
Ostrowach

ograniczenie skutków postêpuj¹cej degradacji œrodowiska.
Nastêpnie Pan Wójt z Przewodnicz¹cym Rady Gminy
wrêczyli nagrody i dyplomy laureatom konkursów.
Konkurs zbiórki makulatury – kategoria najlepsza
placówka
I miejsce - Szko³a Podstawowa w Ostrowach; w przeliczeniu
na 1 ucznia zebrano 356,42kg
II miejsce - Szko³a Podstawowa w Gozdowie; w przeliczeniu
na 1 ucznia zebrano 204,32 kg
III miejsce - Szko³a Podstawowa w Lelicach; w przeliczeniu
na 1 ucznia zebrano 97,24 kg
Konkurs zbiórki makulatury – kategoria najlepszy
uczestnik
I miejsce - Kacper Kraska kl. IIb Szko³a Podstawowa w
Gozdowie; zebra³ 20 864 kg makulatury
II miejsce - Sara Gurgon kl. I Szko³a Podstawowa w
Ostrowach; zebra³a 9 242 kg makulatury

Konkurs plastyczny – „Duszki, stworki i potworki,
czyli coœ z niczego” – Kategoria od 10 do 16 roku
¿ycia
I miejsce - Tomasz Kopka, Szko³a Podstawowa w Gozdowie
II miejsce - Aleksandra Lewandowska, Publiczne
Gimnazjum w Gozdowie
III miejsce - Robert Jastrzêbski, Szko³a Podstawowa w
Lelicach
Pan Wójt podziêkowa³ wszystkim, którzy uczestniczyli w
konkursach i pogratulowa³ laureatom. Zwróci³ uwagê, ¿e
organizacja konkurów i zakup tak wartoœciowych nagród
rzeczowych nie by³yby mo¿liwe bez dofinansowania z
WFOŒiGW w Warszawie. Podziêkowa³ prezesowi
WFOŒiGW panu Arturowi D¹browskiemu za wspó³pracê i
wsparcie.
Na koniec g³os zabra³ kierownik GZGK w Gozdowie Krzysztof
Paw³owski. Podziêkowa³ dzieciom i m³odzie¿y za
zaanga¿owanie w konkursach, zachêcaj¹c do dalszego
poszerzania wiedzy na temat zasad prawid³owego
gospodarowania odpadami. Poinformowa³, ¿e ka¿da z
placówek oœwiatowych otrzyma upominek od GZGK w
postaci pi³ek.
Dawid Jankowski

97. ROCZNICA ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKÊ NIEPODLEG£OŒCI
„Ach, jak¿e mi nie mówiæ o tych dniach radoœci (...)
Jak¿e ciebie przywitaæ radosna swobodo!
I czym uczciæ najpiêkniej?
Chyba tym uœmiechem
I m³odzieñczej poezji burzliw¹ urod¹.”
(A. S³onimski „Niepodleg³oœæ”)

Jesieñ, jesienne liœcie..., listopad to czas szczególnej
refleksji. Niedawno sprz¹taliœmy groby naszych zmar³ych.
Polakom jesienny szelest liœci kojarzy siê równie¿ z jednym z
najwa¿niejszych œwi¹t pañstwowych - Œwiêtem Odzyskania
Niepodleg³oœci. Z tej okazji w ca³ym kraju odby³y siê uroczyste
Msze œw., marsze i koncerty patriotyczne. W gminie
Gozdowo œwiêto to sta³o siê nasz¹ lokaln¹ tradycj¹ i
organizowane jest w Bonis³awiu w koœciele pw. Œw.
Stanis³awa Biskupa Mêczennika corocznie 11 listopada,
przypominaj¹c nam o wartoœciach takich jak niepodleg³oœæ,
naród i wolnoœæ.
W tym roku oficjalne uroczystoœci rozpoczê³y siê o
godzinie 10.00. Po odœpiewaniu pieœni „Nie rzucim ziemi”
oraz hymnu pañstwowego do wszystkich zebranych
przemówienie okolicznoœciowe wyg³osi³ Wójt Gminy
Gozdowo Dariusz Kalkowski. W swoim wyst¹pieniu
Str. 10
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podkreœli³ i¿ ,,”dla nas, obecnie ¿yj¹cych w XXI wieku, ten
symboliczny dzieñ to zarazem dzieñ zadumy i refleksji
nad wydarzeniami z przesz³oœci oraz dzieñ radoœci i
ogromnej odpowiedzialnoœci na przysz³oœæ. Po raz kolejny
bowiem stawiamy pytania o Polskê i nas samych, o
przysz³oœæ, o wspó³czesny wymiar patriotyzmu.”
Pan Wójt powita³ wszystkich obecnych tego dnia na
patriotycznej uroczystoœci, a w szczególnoœci: Starostê
Sierpeckiego p.Jana Laskowskiego, przewodnicz¹cego
Rady Gminy Gozdowo p.Grzegorza Ratkowskiego z radnymi
i so³tysami, a tak¿e kombatantów, reprezentacje pocztów
sztandarowych, przyjació³ z Towarzystwa Przyjació³ Dzieci,
prezesa Kó³ek i Organizacji Rolniczych, przedstawicieli s³u¿b
mundurowych Policji, Stra¿y Gminnej i jednostek OSP z
terenu gminy, M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹ z kapelmistrzem
Edwardem Wielgóckim na czele, dyrektorów szkó³ z
nauczycielami, m³odzie¿¹ i dzieæmi, harcerzy i zuchów,
przedstawicieli jednostek gminnych oraz pracowników
Urzêdu Gminy w Gozdowie.

Pose³ na Sejm RP Maciej Ma³ecki, który nie móg³ wzi¹æ
bezpoœredniego udzia³u w uroczystoœciach, przes³a³ list.
Podzieli³ siê refleksj¹ dotycz¹c¹ historii odzyskania przez
Polskê niepodleg³oœci oraz podziêkowa³ za zaproszenie,
pogratulowa³ kolejnej piêknej inicjatywy pielêgnowania
wartoœci i postaw patriotycznych.
Nastêpnie wszyscy obecni mogli obejrzeæ pe³en wzruszeñ
i zadumy program artystyczny, wykonany przez m³odzie¿
Publicznego Gimnazjum w Gozdowie-oddzia³ zamiejscowy w
Lelicach przygotowany pod kierunkiem p.K.Chlebowskiej,
p.S.Sza³kuckiego i ks.F.Kucia.
Motywem przewodnim czêœci artystycznej by³a rola kobiet w
drodze do niepodleg³oœci pañstwa polskiego.
Po ciekawej, nastrojowej prezentacji odprawiona zosta³a
uroczysta Msza Œwiêta przez ksiêdza kanonika Stanis³awa
Opolskiego w asyœcie ksiêdza parafii Kurowo Jaros³awa
K³osowskiego i ksiêdza parafii Bonis³aw Franciszka Kucia.
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W okolicznoœciowej homilii do wiernych ks. kanonik
podkreœli³ rolê domu ojczystego w ¿yciu narodu oraz
wolnoœci, która jest dla nas darem. Zaznaczy³ równie¿, i¿
mi³oœæ do ojczyzny to pamiêæ o tych, którzy poœwiêcili swoje
¿ycie i tworzyli polsk¹ kulturê narodow¹. Zacytowa³ ponadto
s³owa Jana Paw³a II, który czêsto powtarza³ „Jestem synem
polskiego narodu”, œwiadcz¹ce o zachowaniu w³asnej
to¿samoœci.
Po zakoñczeniu Mszy Œwiêtej ksi¹dz Franciszek Kuæ
wyrazi³ podziêkowanie dla wszystkich, którzy uczestniczyli w
uroczystoœci i zaprosi³ do udania siê na cmentarz parafialny.
Przy akompaniamencie M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej z
Gozdowa, która uœwietni³a listopadowe Œwiêto, wszyscy w
marszowym szyku przeszli pod Grób Nieznanego ¯o³nierza,
aby z³o¿yæ kwiaty, zapaliæ znicze i oddaæ ho³d tym, którzy
poœwiêcili ¿ycie, abyœmy my teraz mogli ¿yæ.

W tym miejscu, przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza,
symbolizuj¹cym burzliwe dzieje i walkê o wolnoœæ, zabra³ g³os
pan Wójt Dariusz Kalkowski. Wyrazi³ wielkie podziêkowanie
mieszkañcom oraz goœciom za liczne przybycie, powagê i
zaanga¿owanie, za to, ¿e mogliœmy wspólnie œwiêtowaæ,
wszak jak pisa³ Norwid „Ojczyzna to wielki zbiorowy
obowi¹zek”. Gospodarz naszej gminy zaznaczy³ jeszcze raz,
i¿ od ka¿dego z nas zale¿y, jak wykorzysta wymarzon¹
wolnoœæ, wywalczon¹ przed laty krwi¹ ochotników, krwi¹
kilku pokoleñ.
W koñcowej czêœci wyst¹pienia Wójt zaprosi³ wszystkich
uczestników Œwiêta Niepodleg³oœci na ciep³y posi³ek –
grochówkê, któr¹ mo¿na by³o skosztowaæ w budynku
œwietlicy wiejskiej w Bonis³awiu.
Obchody 97. rocznicy Œwiêta Niepodleg³oœci w gminie
Gozdowo za nami. Nasi przodkowie wype³nili patriotyczny
testament - wywalczyli woln¹ Polskê.
Pamiêtajmy, mi³oœæ do Ojczyzny to nie slogan, to dar,
który nale¿y pielêgnowaæ i przekazaæ nastêpnym
pokoleniom. To obowi¹zek.

Aurelia Kurach
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UROCZYSTE OTWARCIE BUDYNKU
ŒWIETLICY WIEJSKIEJ W
BONIS£AWIU
W sobotê 21 listopada odby³o siê uroczyste otwarcie
odremontowanego budynku œwietlicy wiejskiej w
Bonis³awiu.
Uroczystoœæ zwi¹zan¹ z otwarciem œwietlicy wiejskiej
przygotowali mieszkañcy Bonis³awia. Wœród zaproszonych
goœci znaleŸli siê: ks. kan. Franciszek Kuæ, Wójt Gminy
Gozdowo Dariusz Kalkowski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Grzegorz Ratkowski i kierownik Referatu Rolnictwa,
Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzêdu Gminy w
Gozdowie – S³awomir Krystek.
Zebranych powita³ Heronim Tyburski – Radny Gminy
Gozdowo oraz Aldona Przyczka – Przewodnicz¹ca Ko³a
Gospodyñ Wiejskich w Bonis³awiu. Podziêkowali w³adzom
gminy za przeprowadzenie kompleksowego remontu
budynku œwietlicy wiejskiej w Bonis³awiu, który s³u¿y
mieszkañcom Bonis³awia i ca³ej gminy. Podziêkowali
równie¿ za owocn¹ wspó³pracê, ¿yczliwoœæ i wsparcie.

Pan Wójt podziêkowa³ mieszkañcom za zaproszenie i
¿yczy³, aby budynek œwietlicy wiejskiej s³u¿y³ popularyzowaniu
idei aktywizacji œrodowiska wiejskiego.
Po przemówieniach nast¹pi³o wspólne biesiadowanie w mi³ej
atmosferze.
Maria Nowakowska

ODBIÓR DROGI POWIATOWEJ
RELACJI PIASKI-GOZDOWO
W dniu 25 listopada odby³ siê odbiór zakoñczonej
inwestycji drogowej polegaj¹cej na przebudowie
drogi powiatowej nr 3735W Piaski-Gozdowo na
d³ugoœci 4,040 km (na terenie gm. Gozdowo od km
4+935 do km 7+030 i na terenie gm. Sierpc od km
1+790 do km 2+120 oraz od km 3+320 do km
4+935).
W odbiorze na terenie gminy Gozdowo uczestniczyli:
Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Wójt Gminy Gozdowo
Dariusz Kalkowski oraz Artur Obrêbski Dyrektor Zarz¹du
Dróg Powiatowych w Sierpcu.
Inwestycja zosta³a zrealizowana w ramach Narodowego
Programu Przebudowy dróg Lokalnych – Etap II
Bezpieczeñstwo-Dostêpnoœæ-Rozwój. Roboty obejmowa³y
m.in.: u³o¿enie warstwy profilowej z mieszanki mineralno –
asfaltowej, u³o¿enie warstwy œcieralnej z mieszanki
mineralno–asfaltowej, wykonanie nawierzchni zatok
autobusowych z kostki brukowej betonowej, wykonanie
nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej
betonowej, wykonanie nawierzchni chodników z kostki
brukowej betonowej, wykonanie poboczy umocnionych z
kliñca, wykonanie nawierzchni zjazdów z kliñca wraz z

wymian¹ rury w ci¹gu rowów, oczyszczenie rowów oraz
przepustów drogowych z namu³u, ustawienie barier
ochronnych drogowych i porêczy dla pieszych. Wykonawc¹
zadania by³o Przedsiêbiorstwo STRABAG Sp. z o.o. Grupa
Ciechanów, Chotum 46A, 06-452 Oœcis³owo.
£¹czny koszt inwestycji wyniós³ 1 795 691,74 z³ w tym 897
845,00 z³ – œrodki pozyskane z bud¿etu pañstwa. Zgodnie z
podpisanymi porozumieniami finansowaniu uczestniczy³y
równie¿ Gminy Gozdowo i Sierpc.
Maria Nowakowska

DOSTOJNE JUBILEUSZE
Nie wystarczy pokochaæ, trzeba jeszcze umieæ wzi¹æ tê
mi³oœæ w rêce i przenieœæ j¹ przez ca³e ¿ycie.
Z³ote i Diamentowe Gody to niezwyk³e wydarzenie,
wyj¹tkowe œwiêto, które obchodzi siê po co najmniej 50
latach wspólnego po¿ycia ma³¿eñskiego. W niezwyk³ej
uroczystej oprawie 14 par w dniu 10 grudnia 2015 roku w
tutejszym Urzêdzie œwiêtowa³o jubileusz 50-lecia i 60-lecia
po¿ycia ma³¿eñskiego. W tym wyj¹tkowym wydarzeniu
ma³¿onkom towarzyszyli znamienici goœcie: p. Rados³aw
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Lewandowski Kierownik Delegatury MUW w P³ocku, p. Jan
Laskowski Starosta Powiatu Sierpeckiego, p. Juliusz
Gorzkoœ Wicestarosta Powiatu Sierpeckiego, p. Dariusz
Kalkowski Wójt Gminy Gozdowo i p. Grzegorz Ratkowski
Przewodnicz¹cy Rady Gminy oraz p. Bogumi³a Bogdañska
Skarbnik Gminy. Z³ote i Diamentowe gody to jubileusze
szczególne. O¿ywaj¹ wspomnienia, wracaj¹ chwile i obrazy
mieni¹ce siê swoistym blaskiem. Uroczystego otwarcia
uroczystoœci dokona³a p. Maria El¿bieta Chyliñska Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego, która serdecznie
przywita³a wszystkie przyby³e pary na zorganizowane przez
W³adze gminy jubileusze dla par które prze¿y³y 50 lat lub
nawet 60 lat wspólnego ¿ycia ma³¿eñskiego. Tego zaszczytu
dost¹pili:
Pary obchodz¹ce Z³ote Gody to Pañstwo:
1. Barbara i Kazimierz Chrapkowscy
2. Teresa i Witold Gierzyñscy
3. Krystyna i Stanis³aw Pendraszewscy
4. Teresa i Tadeusz Podkowscy
5. Barbara i Jerzy Potwardowscy
6. Jadwiga i Leszek Rajkowscy
7. Jadwiga i Stanis³aw Wiœniewscy
8. Wies³awa i Stanis³aw Wiœniewscy
Pary obchodz¹ce Diamentowe Gody to Pañstwo:
1. Celina i Adam Czubak
2. Honorata i Tadeusz Chyliñscy
3. Marianna i Zenon Karaszewscy
4. Adela i Stanis³aw Mróz
5. Krystyna i Józef Urban
6. Aniela i Leonard Woliccy

Po uroczystym wstêpie g³os zabra³ Pan Dariusz Kalkowski
- Wójt Gminy Gozdowo. „Mi³o mi Pañstwa powitaæ na
uroczystych obchodach tak zacnych jubileuszy. Cieszê siê
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bardzo, ¿e zechcieliœcie pañstwo spêdziæ z nami te wa¿ne
dla Was chwile, by spojrzeæ razem na minione lata i
podzieliæ siê refleksami”.
W dalszej czêœci przemówienia Pan Wójt skierowa³ do
Szanownych Jubilatów s³owa: „¯ycie dwojga ludzi na
przestrzeni 50 lat i 60 lat zapewne nie sk³ada siê tylko z
dobrych, jasnych i szczêœliwych chwil. Prawdopodobnie w
przesz³oœci wielokrotnie doœwiadczyliœcie pañstwo
momentów zw¹tpienia czy zniechêcenia. Jednak
wzajemna mi³oœæ, szacunek, wiernoœæ dokonanemu
wyborowi i poszanowanie dla wspólnie z³o¿onej obietnicy
– pozwoli³y te wszystkie przeciwnoœci zwyciê¿yæ.” Na
koniec doda³: „To w³aœnie dlatego Jubileusz Z³otych Godów
cieszy siê tak wielkim powa¿aniem i szacunkiem
spo³ecznym a Jubileusz 60-lecia podziwem i ogromnym
uznaniem.”

Pary obchodz¹ce 50-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego zosta³y
uhonorowane medalami, przyznanymi przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystej dekoracji Jubilatów
dokona³ Wójt Gminy p. Dariusz Kalkowski w towarzystwie p.
Grzegorza Ratkowskiego - Przewodnicz¹cego Rady Gminy i
pani Marii El¿biety Chyliñskiej – Kierownika Urzêdu Stanu
Cywilnego.
Jak na tak¹ uroczystoœæ przysta³o wszystkim jubilatom Wójt
Gminy p. Dariusz Kalkowski wrêczy³ bukiety kwiatów,
dyplomy oraz upominki. Mi³ym akcentem by³o z³o¿enie
¿yczeñ przez przyby³ych goœci, zdrowia oraz wielu wspólnych
lat ¿ycia parom ¿yczy³ Kierownik Delegatury MUW
p. Rados³aw Lewandowski. Ciep³e s³owa, kwiaty oraz listy
gratulacyjne podarowa³ dostojnym jubilatom Starosta
Sierpecki p. Jan Laskowski wraz z Wicestarost¹ p. Juliuszem
Gorzkosiem.
Szanowni Jubilaci nie ukrywali ³ez wzruszenia, podobnie
jak ich rodziny, które w dniu Z³otych jak i Diamentowych
Godów swych rodziców i dziadków, dotrzymywali najbli¿szym
towarzystwa. Jubilaci, jak i przybyli goœcie, zostali zaproszeni
na lampkê szampana oraz skromn¹ goœcinnoœæ. Wzniesiono
toast, odœpiewano sto lat. Czas wspomnieñ umili³ jubilatom
wystêp artystyczny dzieci ze Szko³y Podstawowej w
Gozdowie. Uroczyste spotkanie up³ynê³o w mi³ej i radosnej
atmosferze.
„W ¿adnych okolicznoœciach wartoœæ ma³¿eñstwa, tego
nierozerwalnego zwi¹zku mi³oœci dwojga osób nie mo¿e byæ
poddawana w w¹tpliwoœæ. Jakiekolwiek rodzi³yby siê
trudnoœci, nie mo¿na zrezygnowaæ z obrony tej pierwotnej
mi³oœci, która zjednoczy³a dwoje ludzi i której Bóg nieustannie
b³ogos³awi. Ma³¿eñstwo jest drog¹ œwiêtoœci nawet wtedy,
gdy staje siê drog¹ krzy¿ow¹”.
Maria El¿bieta Chyliñska
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ROZMOWA Z PRACOWNIKIEM
OŒRODKA DORADZTWA
ROLNICZEGO
- PANI¥ DANUT¥ KOBUSZEWSK¥

Mariola Kopka: Od 1 stycznia 1991 roku dzia³aj¹ w
Polsce Oœrodki Doradztwa Rolniczego (ODR). Jaka
jest ich historia powstania, a tak¿e obecna struktura,
zakres us³ug oraz g³ówne zadania w sektorze
rolniczym?
Danuta Kobuszewska: Historia doradztwa rolniczego na
Mazowszu notowana jest od 1911r. Od 1956r. Oœrodek w
Poœwiêtnem podlega³ Wojewódzkiej Radzie Narodowej w
Warszawie i funkcjonowa³ jako Rolniczy Rejonowy Zak³ad
Doœwiadczalny na terenie województwa warszawskiego.
Reforma administracyjna kraju wprowadzona 1 czerwca
1975r. spowodowa³a zmianê w organizacji mazowieckiego
doradztwa rolniczego i zosta³y powo³ane Wojewódzkie
Oœrodki Postêpu Rolniczego.
W styczniu 1991r wojewodowie: ciechanowski,
ostro³êcki, p³ocki, siedlecki, skierniewicki, radomski i
warszawski powo³ali do dzia³alnoœci Oœrodki Doradztwa
Rolniczego. Zasady nowego systemu doradztwa by³y
okreœlone poprzez rozporz¹dzenia Ministerstwa Rolnictwa i
Gospodarski ¯ywnoœciowej. Dotyczy³y one powszechnej
dostêpnoœci i uspo³ecznienia doradztwa finansowanego z
bud¿etu pañstwa oraz œcis³ego powi¹zania z nauk¹ rolnicz¹.
Jednym z pierwszych kroków by³o oddzielenie funkcji
doradczej od dzia³alnoœci gospodarczej i produkcyjnej, w ten
sposób ODR-y pozbawiane zosta³y gospodarstw rolnych.
Przy ODR-ach powo³ano Spo³eczne Rady Doradztwa
Rolniczego.
Od 1 stycznia 2015r. zadania z zakresu doradztwa
rolniczego na obszarze województwa mazowieckiego
realizuje Mazowiecki Oœrodek Doradztwa Rolniczego w
Warszawie. Do dnia 31 lipca 2009r. MODR w Warszawie by³
pañstwow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ podleg³¹ Wojewodzie
Mazowieckiemu. Z dniem 1 sierpnia 2009r. sta³ siê
samorz¹dow¹ wojewódzk¹ osob¹ prawn¹ podleg³¹
Sejmikowi Województwa Mazowieckiego, a od stycznia
2013 r. Zarz¹dowi Województwa Mazowieckiego.
W Mazowieckim Oœrodku Doradztwa Rolniczego
(MODR)wyodrêbnia siê 3 poziomy organizacyjne:
wojewódzki, oddzia³owy i terenowy. Za ca³okszta³t
funkcjonowania MODR odpowiada dyrektor, który kieruje
Wojewódzkim Oœrodkiem. Drugi poziom w strukturze
organizacyjnej MODR stanowi¹ Oddzia³y Bielice, Ostro³êka,
P³ock, Poœwiêtne z siedzib¹ w P³oñsku, Radom i Siedlce.
Zadaniem ich jest merytoryczne wsparcie doradców
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terenowych oraz pozyskiwanie najnowszej wiedzy i
informacji dla prowadzonej dzia³alnoœci doradczej, a tak¿e
nadzór merytoryczny nad realizacj¹ zadañ z zakresu
doradztwa rolniczego. Trzeci poziom stanowi¹ Terenowe
Zespo³y Doradcze, w Oddziale P³ock s¹ to nastêpuj¹ce TZD:
P³ock, Gostynin, Sierpc.
Dzia³alnoœæ doradztwa MODR w g³ównej mierze
ukierunkowana jest na poprawê konkurencyjnoœci polskiego
sektora rolnego, poprawê warunków pracy i ¿ycia na polskiej
wsi, podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych
mieszkañców obszarów wiejskich na Mazowszu,.
prowadzenie doradztwa i organizowanie szkoleñ w zakresie
ekonomiki, rachunkowoœci i organizacji gospodarstw
rolnych, prowadzenie doœwiadczalnictwa odmianowego
roœlin uprawnych na polach doœwiadczalnych w Oddziale
Poœwiêtne. MODR organizuje wystawy, kiermasze, targi,
konferencje i inne przedsiêwziêcia upowszechniaj¹ce
osi¹gniêcia nauki i praktyki rolniczej. Doradcy MODR
œwiadcz¹ równie¿ us³ugi p³atne w zakresie: wype³niania
wniosków oraz innych dokumentów niezbêdnych do
ubiegania siê o przyznanie pomocy finansowej lub
wspó³finansowanej ze œrodków pochodz¹cych z funduszy UE,
sporz¹dzanie biznes planów, organizowania szkoleñ
chemizacyjnych, operatora kombajnu samobie¿nego,
operatora prasy wysokiego zgniotu, kursów BHP.
Mariola Kopka: Jest Pani przedstawicielem TZD w
Sierpcu i sprawuje Pani opiekê nad gmin¹ Gozdowo.
Proszê powiedzieæ, jakie formy wsparcia i doradztwa
œwiadczy ODR rolnikom z naszej gminy?
Danuta Kobuszewska: Na terenie gm. Gozdowo pracujê od
ponad 25 lat. Przetrwa³am wszystkie reformy, jakie dotyka³y
Oœrodki Doradztwa Rolniczego. W Terenowych Zespo³ach
Doradczych (TZD), jak i w poszczególnych gminach w
us³ugach priorytetowe zadanie to pomoc rolnikom w
pozyskaniu
œrodków finansowanych z funduszy Unii
Europejskiej, propagowanie programów wspieraj¹cych
rolnictwo i obszary wiejskie, wdra¿anie i popularyzowanie
zasady wzajemnej zgodnoœci (cross-compliance),
upowszechnianie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej i
rolnictwa zrównowa¿onego, prowadzenie szkoleñ dla
rolników i mieszkañców obszarów wiejskich, organizowanie
wyjazdów szkoleniowych, prowadzenie ksi¹¿ek
rachunkowoœci rolnej FADN, propagowanie ekologicznych
metod produkcji i ochrony œrodowiska. Po wejœciu Polski do
Unii Europejskiej w 2004r. przed rolnikami stanê³y nowe
wyzwania w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Najwiêcej
rolnicy korzystali z takich dzia³añ jak: modernizacja
gospodarstw rolnych, u³atwienie startu m³odym rolnikom,
programy rolnoœrodowiskowe, ró¿nicowanie w kierunku
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dzia³alnoœci nierolniczej. Co roku rolnicy sk³adaj¹ wnioski do
ARiMR o p³atnoœci bezpoœrednie i wspieranie gospodarstw
na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
(ONW). Przygotowywa³am i opracowywa³am w/w wnioski o
przyznanie p³atnoœci.
Mariola Kopka: Dzia³alnoœæ oœrodków to równie¿
organizowanie wystaw, konkursów, konferencji i
innych przedsiêwziêæ upowszechniaj¹cych
najnowsze osi¹gniêcia nauki i praktyki rolniczej. Czy
takie formy dzia³alnoœci s¹ dostêpne dla
mieszkañców wsi z terenu naszej gminy?
Danuta Kobuszewska: Rolnicy z naszej gminy korzystaj¹ z
upowszechniania najnowszych osi¹gniêæ nauki i praktyk
rolniczych. Uczestnicz¹ w Targach Rolniczych w
Poœwiêtnem podczas „Mazowieckich Dni Rolnictwa”, gdzie
maj¹ mo¿liwoœæ zwiedzania pól z kolekcjami odmianowymi
roœlin uprawnych, wystawy nowoczesnych maszyn i
urz¹dzeñ rolniczych, udzia³ w konferencjach, spotkaniach z
naukowcami. Rolnicy odwiedzaj¹ równie¿ Miêdzynarodow¹
Wystawê Maszyn Rolniczych w Bednarach, Gie³dê Rolnicz¹
w £¹cku, Miêdzynarodowe Targi FERMA byd³a, trzody
chlewnej i drobiu w £odzi, corocznie organizujê wyjazd do
Skierniewic na „Skierniewickie Œwiêto Kwiatów, Owoców i
Warzyw”.
W maju 2015 roku w Studzieñcu odby³y siê Sierpeckie Dni
Rolnika, którym towarzyszy³y: wystawa zwierz¹t
hodowlanych, wystawa go³êbi rasowych i ptaków
ozdobnych, konkurs kulinarny LGD „Ciasto na niedzielê”,
konkurs na najlepsze stoisko bran¿owe, pokaz firm bran¿y
rolniczej, doradztwo specjalistyczne, ma³a gastronomia. Na
stoiskach prezentowa³y siê gminy powiatu sierpeckiego,
ARR, OSM Sierpc, ODR oraz ARiMR, które wystawili i
obs³ugiwali pracownicy Biura Powiatowego w Sierpcu.
Rolnicy mogli uzyskaæ informacje na temat trwaj¹cej
kampanii obszarowej i mo¿liwoœci uzyskania pomocy z
nowego PROW.
Na terenie gminy organizowany jest konkurs „Piêkna,
funkcjonalna i bezpieczna zagroda”. G³ównym
organizatorem konkursu jest Urz¹d Gminy w Gozdowie przy
wspó³pracy z MODR oddzia³ P³ock i KRUS w Sierpcu.
Podczas do¿ynek gminnych MODR organizuje stoisko
informacyjne.

Danuta Kobuszewska: Od wielu lat wspó³pracujê z
GZRKiOR, gdzie wspólnie z prezesem p. Kazimierzem
Kêdzierskim organizujemy spotkania, zebrania, wyjazdy
turystyczne, konkursy dla KGW oraz szkolenia dla Kó³
Gospodyñ Wiejskich. Wspólnie z Lokaln¹ Grup¹ Dzia³ania,
Urzêdem Gminy i GZRKiOR by³ organizowany konkurs
„Tradycyjne ciasto na niedzielê” na Wystawie Zwierz¹t w
Sierpcu, w którym bra³y udzia³ cz³onkinie KGW. Biorê udzia³
w posiedzeniach Komisji Rolnictwa, podczas których
informujê cz³onków komisji o pracy w MODR oraz o
mo¿liwoœciach skorzystania przez rolników z dofinansowania
do nowych programów unijnych. Wspólnie z cz³onkami Izby
Rolniczej organizujemy szkolenia dla rolników. W 2015r
ARiMR przyjmowa³a wnioski o dofinansowanie ze œrodków
unijnych z dzia³ania „Premia dla m³odych rolników” i
„Modernizacja gospodarstw rolnych”. W 2016r. pierwszym
dzia³aniem ma byæ prawdopodobnie „Restrukturyzacja
ma³ych gospodarstw rolnych”, ju¿ zapraszam wszystkich
rolników do wspó³pracy.
Wspó³praca uk³ada mi siê bardzo dobrze. Przez wszystkie te
lata mog³am liczyæ na wsparcie lokalnego samorz¹du.
Niezwykle ¿yczliwe przyjêcie otrzyma³am od obecnego Wójta
Gminy p.Dariusza Kalkowskiego, który nie tylko zabiega o
dobr¹ atmosferê pracy, ale nade wszystko troszczy siê o
zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej z dostêpem do
Internetu. Pan Wójt dba o to, aby rolnicy mogli skorzystaæ jak
najszybciej z fachowej pomocy przy wzmo¿onej liczbie
interesantów w okresie sk³adania wniosków o œrodki unijne.
Dziêkujê wszystkim za dotychczasow¹ wspó³pracê i liczê na
dalsze wsparcie zarówno ze strony lokalnych w³adz,
pracowników urzêdu oraz wszystkich organizacji zwi¹zanych
z rolnictwem.
Mariola Kopka: Dziêkujê za rozmowê.

Mariola Kopka: Prowadzenie doradztwa rolniczego
jest niemo¿liwe bez wspó³pracy z lokalnym
samorz¹dem i organizacjami rolniczymi. Jak uk³ada
siê ta wspó³praca w gminie Gozdowo?

GMINNY DZIEÑ EDUKACJI
W dniu 16 paŸdziernika 2015 odby³y siê Gminne
Obchody Dnia Edukacji Narodowej, na które przybyli
zaproszeni goœcie:
– Piotr Zgorzelski - Pose³ na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
– Maciej Ma³ecki - Pose³ na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
– Jan Laskowski - Starosta Powiatu Sierpeckiego
– Pawe³ Pakie³a - Dyrektor Zarz¹du MPEGEK w Sierpcu
oraz dyrektorzy szkó³, przedszkola, kierownik Klubu
Dzieciêcego, kierownicy jednostek organizacyjnych i
instytucji funkcjonuj¹cych na terenie Gminy Gozdowo.
Wójt Gminy Gozdowo powita³ przyby³ych goœci oraz
przedstawi³ informacje dotycz¹ce placówek oœwiatowych.
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Na terenie naszej gminy funkcjonuj¹ 3 szko³y
podstawowe w Gozdowie, Lelicach i Ostrowach, Publiczne
Gimnazjum w Gozdowie z Oddzia³em zamiejscowym w
Lelicach, Publiczne Przedszkole w Gozdowie oraz Klub
Dzieciêcy „Kubusiowy Raj” w Lelicach. £¹cznie do naszych
szkó³ uczêszcza 764 uczniów, z tego 451 uczniów do szkó³
podstawowych, 196 uczniów do Gimnazjum oraz 117 dzieci
do oddzia³ów „0” w szko³ach i przedszkolu.
Od dwóch lat funkcjonuje Klub Dzieciêcy „Kubusiowy
Raj” w Lelicach, w którym zapewniona jest opieka nad
dzieæmi w wieku od 1 roku do 4 lat. Do klubu uczêszcza 30
dzieci. Placówka dla najm³odszych mieszkañców gminy
cieszy siê du¿ym zainteresowaniem, czego wyrazem jest
wzrastaj¹ca liczba dzieci.

W szko³ach i przedszkolu zatrudnionych jest 74
nauczycieli, 32 pracowników obs³ugi i 4 opiekunki w klubie
dzieciêcym. £¹cznie we wszystkich szko³ach mamy 53
emerytowanych pracowników oœwiaty.
Funkcjonuj¹ce na terenie
naszej gminy szko³y
finansowane s¹ z subwencji oœwiatowej, która w bie¿¹cym
roku wynosi 5.555.400 z³. Dotacja ta jednak nie wystarcza
na pokrycie wszystkich wydatków.
Wójt w imieniu Przewodnicz¹cego Rady Gminy,
pracowników Urzêdu Gminy oraz w³asnym, zwracaj¹c siê w
sposób szczególny do emerytowanych pracowników szkó³ z
terenu naszej gminy, podziêkowa³ nauczycielom za pracê na
rzecz oœwiaty w gminie Gozdowo, za istotn¹ rolê, jak¹
odgrywaj¹ w procesie wychowania m³odego pokolenia,
wieloletni¹ pracê w trudnym, ale jak¿e wa¿nym zawodzie
nauczyciela. ¯yczy³ jednoczeœnie du¿o zdrowia, pogody
ducha oraz realizacji planów, których w okresie czynnym
zawodowo nie mogli zrealizowaæ.
W dowód uznania i podziêkowania za pracê Pan Wójt,
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy oraz pracownicy urzêdu gminy
wrêczyli ró¿e wszystkim obecnym i by³ym pracownikom
oœwiaty. Nastêpnie zosta³y wrêczone nagrody Wójta Gminy
Gozdowo oraz dyrektorów szkó³ i przedszkola dla osób
zaanga¿owanych w pracê z dzieæmi i m³odzie¿¹ oraz
funkcjonowanie placówek na terenie naszej gminy.
Nagrodê Wójta Gminy Gozdowo otrzymali:
1. Danuta Gawlik - Dyrektor Szko³y Podstawowej w
Ostrowach,
2. Beata Rychliñska - nauczyciel Publicznego Przedszkola w
Gozdowie,
3. Iwona Bogdañska - nauczyciel Szko³y Podstawowej w
Lelicach,
4.Beata Szewczykowska - pracownik Publicznego
Gimnazjum w Gozdowie,
5. Anna Lemanowicz - Inspektor Referatu Oœwiaty,
6. Edward Wielgócki - Kapelmistrz M³odzie¿owej Orkiestry
Dêtej w Gozdowie,
7. Aurelia Kurach - nauczyciel Publicznego Gimnazjum w
Gozdowie,
8. Monika Spycha³a - Kierownik Klubu Dzieciêcego w
Lelicach.

Nagrody Dyrektora otrzymali:
1. Beata Œwierczewska - Szko³a Podstawowa w Gozdowie,
2. Joanna Placek - Szko³a Podstawowa w Gozdowie,
3. Agnieszka Biernacka - Szko³a Podstawowa w Gozdowie,
4. Dariusz Marzec - Szko³a Podstawowa w Gozdowie,
5. Anita Klimowska - Publiczne Przedszkole w Gozdowie,
6. Józefa Go³êbiewska - Szko³a Podstawowa w Ostrowach,
7. Katarzyna Bielicka - Szko³a Podstawowa w Ostrowach,
8. Piotr Lewandowski - Szko³a Podstawowa w Ostrowach,
9. Maryla Ratkowska - Szko³a Podstawowa w Lelicach,
10. Wioletta Lewandowska - Szko³a Podstawowa w Lelicach,
11. Andrzej Dobrowolski - Publiczne Gimnazjum w
Gozdowie,
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12. S³awomir Sza³kucki - Publiczne Gimnazjum w Gozdowie,
13. Zofia Miller - Publiczne Gimnazjum w Gozdowie,
14. Ma³gorzata Garkowska - Publiczne Gimnazjum w
Gozdowie.
Wa¿nym elementem uroczystoœci by³a dekoracja
sztandaru Szko³y Podstawowej w Gozdowie medalem
pami¹tkowym „Za Zas³ugi dla Ruchu Ludowego im.
Wincentego Witosa”. Uhonorowania tej szko³y nosz¹cej imiê
dzia³aczki ludowej, Marii Konopnickiej, dokona³ Pan Piotr
Zgorzelski w rocznicê 120-lecia Powstania Ruchu

Ludowego, za dotychczasow¹ dzia³alnoœæ, krzewienie i
podtrzymywanie tradycji ruchu ludowego.
Podziêkowania za zaanga¿owanie w tworzenie
sprzyjaj¹cych warunków do edukacji m³odego pokolenia
pop³ynê³y w kierunku w³adz samorz¹dowych. Jako wyraz
wdziêcznoœci za wszelkie dzia³ania podejmowane na rzecz
oœwiaty przedstawiciele wszystkich nagrodzonych wrêczyli
bukiety kwiatów Wójtowi Gminy p. Dariuszowi
Kalkowskiemu i Przewodnicz¹cemu Rady Gminy p.
Grzegorzowi Ratkowskiemu.
Gratulacje dla nagrodzonych, s³owa uznania za wysoki
poziom oœwiaty na terenie naszej gminy oraz ¿yczenia
dalszych sukcesów przekazali Pan Piotr Zgorzelski – Pose³ na
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Maciej Ma³ecki - Pose³ na
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Jan Laskowski - Starosta
Powiatu Sierpeckiego oraz Pawe³ Pakie³a - Dyrektor Zarz¹du
MPEGEK w Sierpcu.
Po wyst¹pieniu goœci wys³uchaliœmy utworów w wykonaniu
Patrycji Malinowskiej, by³ej uczennicy Publicznego
Gimnazjum w Gozdowie, obecnie studentki Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Zawodowej P³ocku.
Uroczystoœæ Gminnych Obchodów Dnia Edukacji
Narodowej zakoñczy³a siê wspólnym biesiadowaniem przy
muzyce zespo³u MEDIUM z Gozdowa.
Jolanta Lewandowska

KAMIZELKI I ODBLASKI DLA DZIECI
1

W dniach 1-2.10.2015r. uczniowie klas pierwszych i
zerowych ze Szkó³ Podstawowych w Lelicach,
Gozdowie i Ostrowach oraz Przedszkola otrzymali
kamizelki odblaskowe i odblaski.
Pierwszaki otrzyma³y kamizelki i odblaski, natomiast
dzieci z klas "0" kamizelki. Odblaski zosta³y sfinansowane
przez Fundacjê PZU w ramach kampanii spo³ecznej
„Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym”, a
kamizelki zosta³y zakupione ze œrodków bud¿etowych gminy
Gozdowo. Odblaskowe serca przyczepione do plecaków
zwiêksz¹ widocznoœæ dzieci na drodze.
Kamizelki i odblaski wrêczy³ Wójt Gminy Gozdowo – Dariusz
Kalkowski z Przewodnicz¹cym Rady Gminy – Grzegorzem
Ratkowskim.
Maria Nowakowska

WRÊCZENIE STYPENDIÓW
NAUKOWYCH WÓJTA GMINY
GOZDOWO I ŒLUBOWANIE
PIERWSZYCH KLAS GIMNAZJUM
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Czas pêdzi nieub³aganie... Dopiero ¿egnaliœmy
absolwentów klas trzecich, a tu ju¿ ich miejsce zajmuj¹ kolejne
rzesze m³odych ludzi. Pierwszego wrzeœnia grupa
siedemdziesiêciu piêciu uczniów klas pierwszych przekroczy³a
mury naszej szko³y. Choæ od tego dnia byli oni uczniami
naszej szko³y, to jednak dopiero od 6 paŸdziernika s¹ oni
pe³noprawnymi gimnazjalistami. Wtedy w³aœnie mia³o
miejsce podnios³e wydarzenie. Piêknie i odœwiêtnie ubrani
uczniowie oczekiwali w skupieniu na uroczyste œlubowanie
klas pierwszych. Rangê uroczystoœci bez w¹tpienia
podnios³a obecnoœæ zaproszonych goœci, m. in. Wójta Gminy
Gozdowo Pana Dariusza Kalkowskiego oraz
Przewodnicz¹cego Rady Gminy Gozdowo Pana Grzegorza
Ratkowskiego.
Jako pierwsi dost¹pili tego zaszczytu gimnazjaliœci z
Oddzia³u Zamiejscowego w Lelicach, którzy swoje œwiêto
mieli przed po³udniem. Natomiast w Gozdowie, punktualnie
o godzinie trzynastej, wprowadzony zosta³ sztandar szko³y.
Po odœpiewaniu hymnu i powitaniu wszystkich przez
Dyrektora Gimnazjum Pana Krzysztofa JóŸwiaka, nadszed³
czas na punkt kulminacyjny. Uczniowie œlubowali na sztandar,
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¿e bêd¹ zachowywaæ godn¹ postawê uczniowsk¹, bêd¹ dbaæ
o honor szko³y, pielêgnowaæ w sobie ducha patriotyzmu,
pozostan¹ wierni nauczaniu naszego œwiêtego patrona Jana
Paw³a II.
Nastêpnie pierwszoklasiœci podziêkowali za tê piêkn¹ chwilê i
przytaczaj¹c sentencje dotycz¹ce wagi m¹droœci,
potwierdzili, ¿e s³owa œlubowania pozostan¹ nie tylko na
pami¹tkowej karcie, ale bêd¹ wskazówkami mówi¹cymi o
tym, jak ¿yæ.
Kolejnym punktem uroczystoœci by³o wrêczenie
stypendiów naukowych Wójta Gminy Gozdowo tym
uczniom, którzy w drugim semestrze roku szkolnego
2014/2015 uzyskali œredni¹ ocen 5,0 i wy¿sz¹. Ci
gimnazjaliœci s¹ bez w¹tpienia wzorem do naœladowania, a
fakt docenienia ich pracy przez w³adze naszej gminy jeszcze
bardziej zachêca do dzia³ania. W tegorocznej edycji stypendia
otrzyma³o 2 gimnazjalistów z Oddzia³u Zamiejscowego w
Lelicach oraz 12 uczniów z Gozdowa.
Jako wyraz wdziêcznoœci, stypendyœci z³o¿yli kwiaty na rêce
pomys³odawcy tych niecodziennych nagród - Wójta Gminy
Gozdowo Pana Dariusza Kalkowskiego.
Po wyprowadzeniu sztandaru, chór zaœpiewa³ kilka
utworów, które wprowadzi³y wszystkich u dobry nastrój.

Towarzyszy³ on równie¿ stypendystom i ich rodzicom
podczas zwyczajowej „herbatki i ciasteczka”.
Stypendia Wójta Gminy Gozdowo otrzymali:
1. Gapiñska Weronika kl. IIa - 5,33
2. Kaczorowska El¿bieta kl. IIIb - 5,33
3. Czachorowska Marta kl. IIb - 5,20
4. Lewandowska Aleksandra kl. IIIc - 5,20
5. Rychliñski Jakub kl. IIIb - 5,13
6. Klemarczyk Paula kl. IIIa - 5,13
7. Krystek Natalia kl. IIIa - 5,07
8. Popis Agata kl. IIa - 5,07
9. Madeñski Patryk kl. IIIb - 5,06
10. Borowski Piotr kl. IIIb - 5,06
11. Skrobiszewska Weronika kl. IIa - 5,00
12. Parzêcka Weronika kl. IIa - 5,00
13. Gutowski Filip kl. IIc - 5,00
14. Dul Dawid kl. IIIb - 5,00
Anna D¹browska

DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ
W GIMNAZJUM
1

15 paŸdziernika 2015 roku uczniowie i nauczyciele oraz
pracownicy naszego gimnazjum uroczyœcie obchodzili Dzieñ
Edukacji Narodowej. M³odzie¿ z klasy IIIc w Oddziale
Zamiejscowym w Lelicach przedstawi³a krótki, ale
wzruszaj¹cy monta¿ s³owno-muzyczny, w którym zawar³a
s³owa wdziêcznoœci wobec tych, którzy sw¹ codzienn¹ prac¹
otwieraj¹ przed m³odymi ludŸmi nowe horyzonty wiedzy,
wskazuj¹ jak ¿yæ.
Z kolei uczniowie klasy IIIa z Gozdowa, postanowili
podarowaæ swoim wychowawcom i nauczycielom odrobinê
relaksu, ukazuj¹c szkoln¹ rzeczywistoœæ z lekkim
przymru¿eniem oka.
Zilustrowane popularnymi melodiami sylwetki nauczycieli
wzbudzi³y lawinê œmiechu, zarówno wœród uczniów, jak i
samych pedagogów.
Wyrazy uznania oraz podziêkowania wszystkim
pracownikom gimnazjum, za codzienny trud wk³adany w
edukacjê i wychowanie uczniów, skierowa³ równie¿ pan
dyrektor Krzysztof JóŸwiak, zaœ przedstawiciele Samorz¹du
Uczniowskiego w imieniu braci gimnazjalnej wrêczyli piêkne
ró¿e wszystkim nauczycielom i pracownikom szko³y. Obie
inscenizacje zosta³y przygotowane pod kierunkiem p. Joanny
Wadowskiej i p. S³awomira Sza³kuckiego.
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TO JU¯ DZIESIÊÆ LAT...
Kiedy dziesiêæ lat temu Jan Pawe³ II powróci³ do Domu
Ojca, dla wszystkich sta³o siê jasne, ¿e nasza szko³a nie mo¿e
mieæ innego Patrona, gdy¿ nie ma drugiej takiej osoby
skupiaj¹cej w sobie te cechy osobowoœci, które mo¿na i
nale¿y naœladowaæ. Pod tym wyborem podpisali siê wszyscy:
uczniowie, rada pedagogiczna, rodzice oraz organ
prowadz¹cy.

26 paŸdziernika 2005 roku, nasza szko³a sta³a siê
Publicznym Gimnazjum imienia Jana Paw³a II.
Od tych pamiêtnych dni minê³a dekada. 23 paŸdziernika
2015 roku to dzieñ, na który spo³ecznoœæ naszego
Gimnazjum przygotowywa³a siê od miesiêcy. To w³aœnie
wtedy nasza szko³a mia³a swoje wielkie œwiêto, które by³o
jednoczeœnie œwiêtem Patrona Szko³y.
Pierwsze dwie lekcje przeznaczone zosta³y na obejrzenie
filmu o Janie Pawle II, jego ¿yciu i œwiêtoœci. Nastêpnie
wszyscy udali siê do hali sportowej, gdzie punktualnie o
godzinie 10.00 rozpoczê³a siê gala, któr¹ prowadzili p. Anna
D¹browska oraz p. Piotr Lemanowicz.

Rozpoczynaj¹ca uroczystoœæ prezentacja multimedialna
przygotowana przez Kingê Zdziarsk¹, a zw³aszcza
wzruszaj¹ca recytacja „Tryptyku rzymskiego” bêd¹ca t³em
dla obrazów ukazuj¹cych najwa¿niejsze elementy ¿ycia i
nauczania œwiêtego Jana Paw³a II, sk³oni³a widzów do
zadumy i stanowi³a swoiste wprowadzenie w klimat i nastrój
uroczystoœci. W takim skupieniu s³owa dyrektora szko³y,
Pana Krzysztofa JóŸwiaka, w których podsumowa³ dziesiêæ
lat funkcjonowania szko³y pod duchowym przywództwem
Papie¿a - Polaka, brzmia³y wyj¹tkowo wymownie.
Pan Dyrektor powita³ równie¿ przyby³ych goœci, a wœród
nich: przedstawicieli w³adz gminnych, powiatowych,
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kuratoryjnych, radnych instytucji wspó³pracuj¹cych ze szko³¹,
dyrektorów i kierowników szkó³ przedszkoli z obszaru naszej
gminy i powiatu, radê pedagogiczn¹, rodziców, uczniów oraz
sponsorów uroczystoœci.
Przez dziesiêæ lat nasza szko³a siê bardzo zmieni³a. Nasi
uczniowie odnosili
sukcesy w licznych konkursach
przedmiotowych, interdyscyplinarnych i sportowych. O tych
i wielu innych aspektach ¿ycia Gimnazjum opowiada³a
prezentacja multimedialna przygotowana przez p. Mariê
Kaczorowsk¹, p. Agnieszkê Olszewsk¹ i p. £ukasza
Tyszkiewicza. Narracjê prowadzi³a p. Wioleta Sych.

Ka¿dy jubileusz jest równie¿ okazj¹ do tego, aby
podziêkowaæ osobom, które na przestrzeni tych lat zawsze
by³y blisko m³odzie¿y, s³u¿y³y wsparciem i pomoc¹ w trudnych
chwilach. Cyprian Kamil Norwid powiedzia³, ¿e „Wszystko,
co Wielkie, jest Wielkie przez Serce”. I w³aœnie za to serce
spo³ecznoœæ naszej szko³y chcia³a podziêkowaæ, wrêczaj¹c
tabliczki pami¹tkowe z tytu³em: „Przyjaciel szko³y”. Otrzymali
je: Wójt Gminy Gozdowo, Pana Dariusz Kalkowski,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo, Pan Grzegorz
Ratkowski oraz szczególni dobroczyñcy naszej szko³y Pañstwo Inos³awa i Dariusz Kaczmarczykowie - w³aœciciele
domu weselnego Inez. Szko³a to instytucja mocno
zakorzeniona w œrodowisku lokalnym, wspó³pracuj¹ca z
wieloma podmiotami, w tym wyj¹tkowym dniu
przedstawicielom tych instytucji dyrektor gimnazjum K.
JóŸwiak równie¿ wyrazi³ wdziêcznoœæ wrêczaj¹c adresy
okolicznoœciowe.
Po wyprowadzeniu sztandaru nadszed³ czas na czêœæ
artystyczn¹. Sk³ada³a siê ona z dwóch czêœci. Pierwsz¹
stanowi³ spektakl przygotowany przez p. Aureliê Kurach i p.
Annê D¹browsk¹ i nosi³a tytu³: „Nie lêkajcie siê!”. Sk³ada³y siê
na ni¹ teksty autorstwa Jana Paw³a II, które wyra¿a³y
niepokoje drêcz¹ce wspó³czesnego cz³owieka. Pokazywa³y
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dylematy moralne, oscyluj¹ce wokó³ tego, czy lepiej byæ, czy
mieæ. Wymowa przedstawienia by³a jednak radosna, gdy¿
wszyscy potwierdzili, ¿e wszystko jednak „Ma sens!”.
Podczas przedstawienia uczniowie wrêczyli przyby³ym
goœciom piernikowe serca z napisem bêd¹cym jednoczeœnie
tytu³em inscenizacji.
Drug¹ ods³onê czêœci artystycznej stanowi³ koncert
piosenek wykonywanych przez dziewczêta z naszej szko³y
przygotowane przez p. S³awomira Sza³kuckiego. Chórzystki
zarówno wygl¹dem, jak te¿ anielskimi g³osami, przyci¹ga³y
uwag¹ widzów. Podczas ostatniego utworu, zaproszeni
goœcie otrzymali pude³eczka pamiêci przygotowane przez

Pani¹ Katarzynê Chlebowsk¹.
Obie prezentacje spotka³y siê z wielkim uznaniem
wszystkich widzów, czego dowodem by³y d³ugie owacje i
gratulacje. S³ów zachwytu nie szczêdzono równie¿ dekoracji
przygotowanej przez p. Justynê Lewick¹ i p. Ma³gorzatê
Garkowsk¹.
Jednym z ostatnich punktów by³o podziêkowanie
wszystkim sponsorom i darczyñcom naszego Gimnazjum.
Œwiêty Jan Pawe³ II powiedzia³: „Cz³owiek jest wielki nie
przez to, co posiada, ale przez to, kim jest. Nie przez to, co
ma, lecz przez to, czym dzieli siê z innymi”. Dlatego
doceniaj¹c ten gest, Pan Dyrektor wyrazi³ wdziêcznoœæ
wszystkim tym, dziêki którym nasze œwiêto mog³o mieæ tak
uroczyst¹ oprawê.
Po pami¹tkowym zdjêciu, goœcie poproszeni zostali o
dokonywanie wpisów do Kroniki Szko³y. Zaproszeni zostali
do ogl¹dania wystawy fotograficznej przygotowanej przez p.
Ma³gorzatê Jagodziñsk¹ oraz wystawê prac uczniów
zorganizowan¹ przez p. Ma³gorzatê Jagodziñsk¹ i p.
Ma³gorzatê Garkowsk¹.
Wszystko, co dobre, szybko siê koñczy. Równie¿ œwiêto
naszej szko³y dobieg³o koñca. Mamy nadziejê, ¿e jednak
zasia³o w sercu wszystkich ziarno nadziei, ¿e w œwiecie, w
którym idolem jest œwiêty Jan Pawe³ II, z³o zawsze zostanie
pokonane przez dobro.
Krzysztof JóŸwiak
Anna D¹browska

PROMOCJA I ROZWIJANIE
ZAINTERESOWAÑ CZYTELNICZYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W GOZDOWIE
Wa¿nym celem edukacji jest rozwijanie u dzieci
zami³owañ do czytelnictwa. W roku szkolnym 2015/2016
Ministerstwo Edukacji Narodowej w kierunkach realizacji
polityki oœwiatowej pañstwa zawar³o m.in. rozwijanie
kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie
czytelnictwa wœród dzieci i m³odzie¿y. Uwzglêdniaj¹c ten
podstawowy kierunek w dzia³aniach szko³y nauczyciele
zaanga¿owali siê w akcje: Ca³a Polska czyta dzieciom, Ja
czytam.
Ponadto drugi rok realizujemy innowacjê pedagogiczn¹ „Kto
czyta, nie b³¹dzi”, której celem jest zachêcenie do
wprowadzenia codziennego czytania uczniom dla
przyjemnoœci do programu zajêæ. Polega na tym, ¿e
codziennie klasa zaczyna zajêcia z nauczycielem
wprowadzaj¹cym innowacjê od wys³uchania fragmentu
ksi¹¿ki czytanej przez nauczyciela (ok. 20 minut).
Biblioteka szkolna w celu promocji i rozwijania
zainteresowañ czytelniczych podjê³a siê wielu dzia³añ.
Uczniowie z Ko³a Przyjació³ Biblioteki, przyst¹pili do
konkursu „Ksi¹¿ki naszych marzeñ” i nagrali filmik
promuj¹cy czytelnictwo pt. „Podró¿ po ksi¹¿ki”. W uznaniu
za wk³ad w³o¿ony w jego przygotowanie nasza szko³a
otrzyma³a Dyplom-podziêkowanie od Ministra Edukacji
Narodowej - Joanny Kluzik-Rostkowskiej. W miesi¹cu
paŸdzierniku przyst¹piliœmy do Ogólnopolskiej akcji „Œwiêto
drzewa - Czytamy drzewom”, której inauguracja mia³a
miejsce 9.10.2015 r. na Polach Mokotowskich w
Warszawie, gdzie aktorzy i s³awni ludzie czytali dzie³a
literackie. W Gozdowie w zabytkowym parku przy szkole
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klasy VIA i VIB wraz z nauczycielami w jesiennej scenerii
czyta³y wœród drzew ulubione ksi¹¿ki. Kolejnym dzia³aniem w
ramach akcji „Œwiêto drzewa” by³o sadzenie drzew w
pobliskim lesie w Lelicach. Uczniowie z Ko³a Przyjació³
Biblioteki i Ligi Ochrony Przyrody wraz z opiekunami p. A.
Jemio³¹ i p. D. Smoliñsk¹ oraz panem leœniczym Jackiem
Pop³awskim zasadzili 550 sztuk sosen.
Z okazji Dnia Bibliotek Szkolnych 21.10.2015 w szkole odby³
siê kiermasz taniej ksi¹¿ki. Z tej samej okazji uczniowie klas II i
III 29.10.2015 wziêli udzia³ w Turnieju G³oœnego Czytania
pod has³em „Piêkne czytanie to te¿ sztuka”. Uczniowie czytali
wylosowane wiersze i baœnie prezentuj¹c wysoki poziom
umiejêtnoœci czytania. Zwyciêzca tego konkursu wzi¹³ udzia³
w konkursie powiatowym „Mistrz Czytania”.
W ka¿dy pi¹tek, w bibliotece szkolnej, odbywa siê baœniowy
poranek, czytane s¹ baœnie Andersena. Ponadto uczniowie z
klas VI czytaj¹ bajki przedszkolakom.
Przy wspó³pracy z Urzêdem Gminy szko³a przyst¹pi³a do
realizowanego w roku szkolnym 2015/2016 programu MEN
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„Ksi¹¿ki naszych marzeñ”. Przy dofinansowaniu z bud¿etu
gminy pozyskaliœmy œrodki w kwocie 2712 z³, które przede

wszystkim umo¿liwi¹ zakup do biblioteki szkolnej nowych i
ciekawych ksi¹¿ek w celu promocji czytelnictwa wœród dzieci i
m³odzie¿y oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowañ
czytelniczych. Szczególne podziêkowanie nale¿y siê dyrektor
szko³y Lidii Malinowskiej oraz Wójtowi Gminy Dariuszowi
Kalkowskiemu za wspieranie akcji, która ma na celu trwa³e
zainteresowanie m³odych ludzi czytaniem.
Promocja czytelnictwa trwa nadal, mamy w zanadrzu
wiele ciekawych pomys³ów i przedsiêwziêæ, jak pozyskaæ
ma³ych czytelników i rozbudziæ w nich mi³oœæ do ksi¹¿ek. Aby
tak siê sta³o, musz¹ doœwiadczyæ przyjemnoœci z czytania,
odkryæ w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o
œwiecie, rozwijanie zdolnoœci i zainteresowañ, a tak¿e
spêdzanie wolnego czasu.
Danuta Smoliñska nauczyciel-bibliotekarz

RODZINNY WIECZÓR
ANDRZEJKOWY
Koniec listopada to czas wró¿b andrzejkowych. W naszej
szkole zwyczaj organizowania Rodzinnego Wieczoru
Andrzejkowego wpisa³ siê ju¿ w harmonogram wa¿nych
imprez szkolnych. Po raz trzeci z kolei, tym razem w dniu 21
listopada 2015 roku, odby³a siê ta rodzinna impreza. Na
pocz¹tek, jak zaanonsowa³a jedna z „ma³ych aktorek”, by³o
coœ „dla ducha”, czyli wystêpy uczniów z ko³a tanecznoteatralnego klas drugich. Zespó³ zaprezentowa³
przedstawienie pt. „Powró¿yæ, nie powró¿yæ - spróbowaæ
warto”, którym zachêci³ do wspólnej zabawy wszystkich
przyby³ych na tê uroczystoœæ goœci. Nastêpnie zespó³
zatañczy³ 2 tañce nowoczesne, daj¹c tym samym mo¿liwoœæ
prze¿yæ estetycznych ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ kroków
tanecznych i synchronizacjê ruchów tancerek. Do
przedstawienia potrzebne by³y stroje. Przy ich wykonaniu

du¿¹ inwencjê twórcz¹ wykazali rodzice ma³ych artystów,
którzy nie szczêdzili swojego czasu i œrodków finansowych na
ich wykonanie. Po wystêpach mo¿na by³o sprawdziæ swoj¹
przysz³oœæ poddaj¹c siê wró¿bom przygotowanym przez
dru¿yny harcerzy i zuchów.
PóŸniej by³o coœ „dla cia³a” – smaczne ciasta, zapiekanki,
wata cukrowa, naleœniki i inne ³akocie serwowane przez
bardzo zaanga¿owanych rodziców uczniów naszej szko³y. To
dziêki nim w tak przyjemnej scenerii kawiarenki i
przesympatycznej obs³udze, mo¿na by³o mi³o spêdziæ czas na
rozmowie i degustacji ciast. Ciasta upiekli rodzice, za co
nale¿¹ siê im szczególne podziêkowania. Mo¿na te¿ by³o
potañczyæ w gronie kolegów i kole¿anek w sali balowej przy
dŸwiêkach muzyki. Impreza by³a bardzo udana.
Podziêkowania nale¿¹ siê wszystkim uczestnikom Andrzejek i
osobom szczególnie zaanga¿owanym w ich organizacjê i
obs³ugê.
Beata Œwierczewska, Agnieszka Biernacka

KLUB DZIECIÊCY
„KUBUSIOWY RAJ” W LELICACH
Spotkanie z Policjantem
W czwartek, 15 paŸdziernika 2015r., Klub Dzieciêcy
“Kubusiowy Raj” w Lelicach odwiedzi³ st. sier¿. Marek
Zdzieb³owski. Podczas spotkania Maluchy dowiedzia³y siê,
jak wa¿na i odpowiedzialna jest jego praca, jakie s¹ zasady
uczestnictwa w ruchu drogowym, jak zachowaæ siê w
stosunku do nieznajomych, bezpiecznie spêdzaæ czas w
domu oraz co robiæ, gdy grozi niebezpieczeñstwo.
By³a to bardzo pouczaj¹ca lekcja o przestrzeganiu zasad
bezpieczeñstwa, która na pewno pozostanie dzieciom na
d³ugo w pamiêci!
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Pasowanie
W pi¹tek, 27 listopada 2015 roku, w Klubie Dzieciêcym
„Kubusiowy Raj” w Lelicach oby³a siê uroczystoœæ
PASOWANIA NA ZUCHA. Do tego œwiêta dzieci
przygotowywa³y siê od pierwszych dni pobytu w Klubie
Dzieciêcym, ucz¹c siê wierszy i piosenek. To przecie¿ wa¿ne
wydarzenie w karierze ka¿dego Zucha! Po czêœci
artystycznej, która zosta³a nagrodzona gromkimi brawami,
przyszed³ czas na œlubowanie dzieci i ich rodziców. Rodzice
œlubowali uroczyœcie byæ ze wszystkich si³ najlepszymi
rodzicami na œwiecie oraz kochaæ swoje dzieci. Nastêpnie
dzieci obieca³y przychodziæ do Klubu z uœmiechem na twarzy.
Aktu pasowania dzieci olbrzymim o³ówkiem dokona³a
kierownik placówki. By³o to dla wszystkich wielkie prze¿ycie,
a na twarzach rodziców mo¿na by³o zauwa¿yæ zadowolenie i
dumê ze swych pociech. Chocia¿ ca³¹ uroczystoœæ Maluchy
potraktowa³y bardzo powa¿nie, to otrzymane na koniec
upominki od Pana Wójta Gminy Gozdowo- Dariusza
Kalkowskiego, Pana Przewodnicz¹cego Rady Gminy Grzegorza Ratkowskiego, Pani Anny Gr¹czewskiejPracownika Referatu Oœwiaty, rozpromieni³y atmosferê
dalszej czêœci dnia.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
W GOZDOWIE
Wspólne czytanie
W ramach akcji "Ca³a Polska czyta dzieciom" naszych
starszaków odwiedzili koledzy ze Szko³y Podstawowej w
Gozdowie. Zaproponowali wspólne czytanie utworów
literatury dzieciêcej. Brzechwa i Tuwim, bo tu ka¿dy znajdzie
coœ dla siebie. Dzieci z uwag¹ s³ucha³y, a potem chêtnie
dzieli³y siê swoimi prze¿yciami na temat wys³uchanej treœci.
Bardzo dziêkujemy i zapraszamy ponownie!

Na koniec pani kierownik podziêkowa³a wszystkim
pracownikom za ogromne zaanga¿owanie w przygotowanie
uroczystoœci, dzieciom za piêkny wystêp, ¿ycz¹c zarazem
maluchom du¿o radoœci i wielu niezapomnianych wra¿eñ z
czasu spêdzonego w Klubie Dzieciêcym. Wszyscy zostali
zaproszeni do pami¹tkowego zdjêcia, nastêpnie dla dzieci i
rodziców by³ przygotowany s³odki poczêstunek.
Monika Spycha³a
Kierownik Klubu Dzieciêcego

Pani pielêgniarka chêtnie odpowiada³a na wszystkie pytania
ma³ych przedszkolaków i cieszy³a siê, ¿e jest tak du¿e
zainteresowanie tematem. Dzieci œwietnie siê bawi³y oraz
utwierdzi³y w przekonaniu o potrzebie i celowoœci
przestrzegania zasad higieny. Dziêkujemy za kolej¹ ciekaw¹
opowieœæ o naszym zdrowiu.

Ogl¹damy „Œpi¹c¹ królewnê”
12 paŸdziernika 2015r wszystkie przedszkolaki uda³y siê na
wycieczkê do Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu na spektakl
pt. „Œpi¹ca Królewna”.
Dbamy o czystoœæ
Dnia 5 listopada 2015r. w naszym gozdowskim przedszkolu
odby³o siê spotkanie z pani¹ pielêgniark¹ Krystyn¹. „Higiena
osobista przedszkolaka” to myœl przewodnia interesuj¹cej
opowieœci dla dzieci. G³ównym celem pogadanki by³o
kszta³towanie nawyków i przyzwyczajeñ higieniczno –
kulturalnych. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedzia³y
siê, co to jest higiena osobista oraz uzyska³y praktyczne rady,
jak dbaæ o w³asne zdrowie.
Teraz ju¿ na pewno maluchy wiedz¹ po co cz³owiek myje
rêce, kiedy i dlaczego trzeba je myæ oraz jakie zadania ma
pasta do zêbów.
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„Œpi¹ca Królewna”, to interpretacja baœni Charlesa Perraulta
znana dzieciom na ca³ym œwiecie. Studio I-art z Wroc³awia
przenios³o nas w œwiat czarownic, mrocznych zaklêæ,
dobrych wró¿ek, królewien i ksi¹¿¹t.
Wszystkie dzieci bardzo lubi¹ ogl¹daæ przedstawienia
teatralne, a ta sztuka by³a naprawdê wspania³a. By³y weso³e
momenty, jak równie¿ bardzo wzruszaj¹ce. Przedszkolaki po
przedstawieniu nagrodzi³y aktorów gromkimi oklaskami.
Wszystko zaczyna siê od przedszkola

Ten czas tak szybko mija, ¿e a¿ trudno sobie wyobraziæ.
Pasowanie na przedszkolaka ju¿ za nami. Nasze maluszki,
które po raz pierwszy wkroczy³y w mury przedszkola, okaza³y
siê prawdziwymi zuchami. W tym roku musia³y poradziæ
sobie z wyj¹tkowo trudnymi zadaniami, których poprawnoœæ
ocenia³ sam pan policjant. Demonstrowa³y bezpieczne
przejœcie po drodze, uk³ada³y puzzle, œpiewa³y piosenki,
nawet jeŸdzi³y samochodzikami w rytm s³yszanej muzyki. Ze
wszystkim œwietnie sobie poradzi³y. Naprawdê! Wielkie
brawa dla naszych ma³ych aspirantów. Kuba i Kacper -

BEZPIECZNE FERIE
Ferie zimowe to dla dzieci i m³odzie¿y wymarzony
czas zabaw na œniegu i lodzie. Aby jednak przebieg³y
one szczêœliwie i wszyscy wypoczêci wrócili do swych
domów, nale¿y pamiêtaæ o podstawowych zasadach
bezpieczeñstwa, obowi¹zuj¹cych zarówno podczas
zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i
spêdzania tego czasu w miejscu zamieszkania:
·
Wychodz¹c bawiæ siê na powietrze, ubieraj siê
stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie
wych³odziæ swojego organizmu.
·
Do zabaw na œniegu, zjazdów na sankach wybieraj
miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic,
skrzy¿owañ i ci¹gów komunikacyjnych. Pamiêtaj, ¿e
zim¹ znacznie wyd³u¿a siê droga hamowania pojazdów,
wiêc zachowaj szczególn¹ ostro¿noœæ bêd¹c w pobli¿u
jezdni;
·
Przed rozpoczêciem zabawy na górce obejrzyj trasê
zjazdu, usuñ z niej niebezpieczne przedmioty, takie jak
kamienie, ga³êzie drzew;
·
Nie œlizgaj siê na chodnikach i przejœciach dla pieszych,
gdy¿ wyœlizgana nawierzchnia stanowi ryzyko z³amañ
koñczyn dla innych osób;
·
Nie str¹caj zwisaj¹cych z balkonów i dachów sopli lodu.
·
Nie rzucaj w jad¹ce pojazdy œnie¿kami, gdy¿ takie
zachowanie mo¿e byæ przyczyn¹ wypadku drogowego;

S³owo Gozdowa Nr 4/2015 (63)

byliœcie niesamowici! A mo¿e kiedyœ naprawdê spotkamy
Was na skrzy¿owaniu... Wielkim hitem naszej uroczystoœci by³
taniec. Ch³opaki rzeczywiœcie nie p³acz¹ i to udowodnili nasi
tancerze. Gitary i okulary doda³y im szyku. Ca³oœci dope³ni³y
dziewczynki, które wygl¹da³y s³odko weso³o podœpiewuj¹c.
Co przygotujemy za rok? Czas poka¿e...
Pogadanka o bezpieczeñstwie
Kolejny rok nasze przedszkole w ramach planu na rzecz
bezpieczeñstwa zaprosi³o panie opiekunki autobusów
dowo¿onych dzieci. G³ównym za³o¿eniem pogadanki by³o
uœwiadomienie dzieci, o tym, jakie zagro¿enia mog¹ na nie
czekaæ na przystanku i w drodze do szko³y. Panie opiekunki
przypomina³y o tym, by po wejœciu do autobusu grzecznie
usi¹œæ i szykowaæ siê do wyjœcia z niego dopiero wtedy, kiedy
kierowca zatrzyma siê pod szko³¹ lub na przystanku. Dzieci
chêtnie dzieli³y siê swoimi spostrze¿eniami oraz zadawa³y
czasem trudne i nurtuj¹ce pytania.

Agnieszka Olszewska
Dyrektor Przedszkola

·
Nie rzucaj w kolegów œnie¿kami z ubitego œniegu lub z
twardymi przedmiotami w œrodku, gdy¿ mo¿e
doprowadziæ to do obra¿eñ cia³a;
·
Korzystaj wy³¹cznie ze specjalnie przygotowanych
lodowisk. Pod ¿adnym pozorem nie wchodŸ na lód
zamarzniêtych zbiorników wodnych, jezior, kana³ów,
stawów, itp. Pozornie tylko gruby lód mo¿e w ka¿dej
chwili za³amaæ siê pod Twoim ciê¿arem;
·
Nie do³¹czaj sanek do samochodu, gdy¿ mo¿e siê to
skoñczyæ tragicznie;
Zdrowy rozs¹dek i ostro¿noœæ pozwol¹ Ci cieszyæ siê zimow¹
aur¹ oraz spêdziæ ferie zimowe bezpiecznie.

El¿bieta Broniszewska
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KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH INFORMUJE I PRZYPOMINA
DEMOGRAFIA
Wed³ug danych ze zbiorów meldunkowych w
naszej gminie na dzieñ 15.12.2015 r. zameldowane na
pobyt sta³y i czasowy s¹ 6083 osoby.
Liczba ludnoœci na dzieñ 15.12.2015 r.

Zdarzenia w ewidencji ludnoœci w gminie Gozdowo
w 2015 roku.

w USC Gozdowo

2 999

3 014

6 013

35

35

70

3 034

3 049

6 083

46
55
24
70
20
539

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.

SPRZEDA¯ BEZPOŒREDNIA
W zwi¹zku z oczekiwaniami rolników, jak i konsumentów,
co do podjêcia dzia³añ legislacyjnych, które umo¿liwi³yby
prowadzenie w ramach sprzeda¿y bezpoœredniej produkcji jak
najszerszej gamy produktów pochodzenia zwierzêcego, przy
mo¿liwoœci ich sprzeda¿y na rynkach lokalnych, a tak¿e
umo¿liwi³yby promocjê tych produktów na terenie ca³ego kraju,
zaistnia³a potrzeba opracowania nowych przepisów w tym
zakresie. Zmiany w du¿ej mierze wychodz¹ naprzeciw
postulatom organizacji rolniczych i konsumenckich. By³y
szeroko konsultowane z organizacjami spo³ecznymi i zosta³y
wprowadzone przy ich zaanga¿owanej wspó³pracy. Polscy
rolnicy s¹ coraz bardziej zainteresowani prowadzeniem
produkcji ¿ywnoœci w celu jej sprzeda¿y konsumentom na
rynkach lokalnych. Œwiadczy o tym stale wzrastaj¹ca liczba
podmiotów rozpoczynaj¹cych tak¹ dzia³alnoœæ. Ponadto polscy
konsumenci s¹ coraz bardziej zainteresowani mo¿liwoœci¹
skupu œwie¿ej ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego,
produkowanej w danym rejonie przez lokalnych rolników,
gdzie nie ma d³ugich ³añcuchów dostaw i poœredników.
W rozporz¹dzeniu wprowadzono szereg u³atwieñ dla
podmiotów, w tym rolników i pszczelarzy, prowadz¹cych
sprzeda¿ bezpoœredni¹ produktów pochodzenia zwierzêcego
konsumentom koñcowym oraz do zak³adów prowadz¹cych
handel detaliczny bezpoœrednio zaopatruj¹cych konsumenta
koñcowego.
Najwa¿niejsze zmiany:
·
rozszerzenie katalogu produktów pochodzenia
zwierzêcego dopuszczonych do sprzeda¿y bezpoœredniej
o siarê, mro¿one tusze drobiu, zajêczaków i zwierzyny
³ownej, patroszone tusze drobnej zwierzyny ³ownej,
podroby drobiu, zajêczaków i zwierz¹t ³ownych, œlimaka
l¹dowego z gatunku Cornu asperum maxima (œlimaka
wielkiego szarego);
·
wprowadzenie mo¿liwoœci sprzeda¿y bezpoœredniej jaj z
gospodarstwa;
·
w zakresie limitów wielkoœci produkcji, np. podwy¿szenie
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limitów dla tusz gêsi z 50 na 500 sztuk tygodniowo,
okreœlenie limitów dla produktów, dla których dotychczas
ich nie ustanowiono (z wy³¹czeniem produktów pszczelich
nieprzetworzonych, produktów rybo³ówstwa), tj. dla tusz
zwierz¹t ³ownych i ¿ywych œlimaków l¹dowych, okreœlenie
limitów dla nowododanych produktów pochodzenia
zwierzêcego, tj. siary;
·
wprowadzenie mo¿liwoœci przekroczenia wielkoœci
sprzeda¿y bezpoœredniej przez podmiot w danym
tygodniu, pod warunkiem uzyskania zgody w³aœciwego
powiatowego lekarza weterynarii oraz zachowania
rocznego limitu sprzeda¿y;
·
okreœlenie minimalnych wymagañ higienicznych dla
sprzeda¿y ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego z obiektów
lub urz¹dzeñ ruchomych lub tymczasowych, w tym
urz¹dzeñ dystrybucyjnych do sprzeda¿y ¿ywnoœci (np.
mlekomatów);
·
zniesienie, pod pewnymi warunkami, ograniczenia
dotycz¹cego obszaru sprzeda¿y bezpoœredniej w
przypadku sprzeda¿y podczas wystaw, festynów, targów
oraz kiermaszy organizowanych w celu promocji tych
produktów, tj. wprowadzenie mo¿liwoœci sprzeda¿y
podczas takich imprez na terytorium ca³ego kraju;
·
wprowadzenie mo¿liwoœci tzw. „sprzeda¿y zbiorczej”, tj.
sprzeda¿y przez podmiot prowadz¹cy sprzeda¿
bezpoœredni¹ produktów pochodzenia zwierzêcego
wyprodukowanych przez inny podmiot prowadz¹cy tak¹
dzia³alnoœæ w tym samym powiecie, podczas wystaw,
festynów, targów oraz kiermaszy organizowanych w celu
promocji tych produktów;
·
uproszczenie i usystematyzowanie brzmienia przepisów i
poprawa ich czytelnoœci.
Do sprzeda¿y bezpoœredniej produktów pochodzenia
zwierzêcego ³¹cznie zarejestrowanych jest 7360 podmiotów.
Opracowano na podstawie Biuletynu Informacyjnego 10/2015
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Ksiêdzu kanonikowi Stanis³awowi Opolskiemu – Proboszczowi Parafii
Gozdowo szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje
z powodu œmierci
MATKI
sk³adaj¹
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu
oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo z radnymi i so³tysami

Radnemu Panu W³odzimierzowi Mierzejewskiemu i Najbli¿szym
szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje
z powodu tragicznej œmierci
SYNA
sk³adaj¹
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu
oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo z radnymi i so³tysami

Radnemu Panu Jaros³awowi M¹dremu i Najbli¿szym
szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje
z powodu œmierci
OJCA
sk³adaj¹
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu
oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo z radnymi i so³tysami
Koledze Leszkowi M¹dremu i Najbli¿szym
szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje
z powodu œmierci
OJCA
sk³ada
Kierownik GZGK z pracownikami

Ca³ej Rodzinie i Najbli¿szym
szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje
z powodu œmierci
œp. HENRYKA CHRZANOWSKIEGO
emerytowanego pracownika Urzêdu Gminy w Gozdowie
sk³ada
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu
S³owo Gozdowa Nr 4/2015 (63)

Str. 25

GALERIA ROZMAITOŒCI / DZIEJE SAMORZ¥DU I ADMINISTRACJI W GMINIE GOZDOWO

PRZEPISY KULINARNE
NA CO DZIEÑ I OD ŒWIÊTA
Zapraszamy do k¹cika poetyckiego naszego
czasopisma. Zosta³ on stworzony dla mi³oœników
poezji.
Pragniemy publikowaæ twórczoœæ tych wszystkich,
którzy „maj¹ lekkie pióro” i chc¹ przelewaæ na papier
swoje myœli, prze¿ycia i uczucia. Dzisiaj wiersz pt.
„Zasuszone chwile” autorstwa pana Andrzeja
Kukowskiego.
Zasuszone chwile
Czas w swoim biegu zmienia œwiat
co minê³o
wydaje siê piêkniejsze
po¿ó³k³e fotografie
g³adz¹ uœmiechem
siêgaj¹ do zakamarków serca
po zasuszone p¹ki szczêœcia,
¿eby przemyte ³z¹ radoœci
przywróci³y zapomniane barwy i smak dni,
które pragnieniom siê wymknê³y.
Dzisiaj
to samo niebo lœni z³otym b³êkitem
noc powlekana srebrn¹ poœwiat¹
i poranek zwil¿a ros¹ karminowe usta ró¿.
A jednak czegoœ ¿al…

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 ROLADKI SCHABOWE, który udostêpni³y
nam panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Reczewie.
ROLADKI SCHABOWE
70 dkg schabu
20 dkg m¹ki
kilka plasterków szynki wêdzonej
50 dkg twardego sera ¿ó³tego
2 ¿ó³tka
50 g kwaœnej œmietany
kilka ³y¿ek bu³ki tartej
sól, pieprz
olej do sma¿enia
Wykonanie:
1. Schab starannie umyæ pod bie¿¹c¹ wod¹, osuszyæ
w papierowym rêczniku, pokroiæ. Przykryæ foli¹
spo¿ywcz¹ i lekko rozbiæ.
2. Ser zetrzeæ i wymieszaæ z ¿ó³tkami oraz œmietan¹.
Kotlety posypaæ sol¹, pieprzem i m¹k¹. Nastêpnie
na miêso wy³o¿yæ porcjê szynki oraz
przyrz¹dzon¹ masê i zawin¹æ, lekko dociskaj¹c.
Roladki oprószyæ bu³k¹ tart¹.
3. Na patelni rozgrzaæ olej i usma¿yæ na nim
przygotowane miêsne zawijañce. Nastêpnie
ods¹czyæ nadmiar t³uszczu za pomoc¹ rêcznika
papierowego. Danie mo¿na podawaæ ze
sma¿onymi warzywami lub ulubion¹ sa³atk¹.

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.

GROMADZKIE RADY NARODOWE GROMADA KUROWO
Jesieni¹ 1954 roku powsta³a tak¿e gromada Kurowo. W jej
sk³ad wesz³y miejscowoœci. Kozice, Kurowo, Kurówko, Lisice
Folwark, Myszewo Myszki, Zglenice Du¿e (z wy³¹czeniem
pewnego obszaru wsi), Krêækowo, Ostrowy, Wilkowo.
Obszar ten w przesz³oœci nale¿a³ do gmin Lisewo i
Bia³yszewo.
W sk³ad GRN Kurowo weszli: Suliñski Stanis³aw,
Okraszewski Jan, Sza³ecki W³adys³aw, Pytel W³adys³aw,
Czachorowski Kazimierz, Kostkowski Tadeusz, Mariañski
Jan, O¿d¿yñski Ludwik, Jankowski Stanis³aw, Wysocki
W³adys³aw, Szczygliñski Czes³aw, Nagiewicz Kazimierz,
Fabiszewski Boles³aw.
Z okresu dzia³alnoœci Gromadzkiej Rady Narodowej Kurowo
zachowa³y siê jedynie akta z roku 1959 oraz akta z posiedzeñ
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Komisji Kulturalno – Oœwiatowej z lat 1958 – 1959. Zatem
niewiele wiemy o tej¿e gromadzie. Wiadomo jednak, ¿e
Przewodnicz¹cym GRN Kurowo do roku 1958 by³ Marian
Jankowski. Sekretarzem PZPR - Stanis³aw Suliñski,
Prezesem ZSL - Zenon Górzyñski. Funkcjê sekretarza
gromadzkiego pe³ni³ Tadeusz Mazur.
W 1958 roku wesz³a w ¿ycie nowa ustawa o radach
narodowych i przeprowadzono nowe wybory do rad
narodowych (kadencja 1958-1961).
Radni GRN Kurowo w 1959 roku:
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We d ³ u g d a n y c h z 1 9 5 9 r o k u n a s t a n o w i s k u
Przewodnicz¹cego GRN pracowa³ Marian Jankowski, a
S e k r e t a r z e m g r o m a d z k i m b y ³ Ta d e u s z M a z u r .
Przewodnicz¹cym Komisji Kulturalno Oœwiatowej by³
Kazimierz Czachorowski, a Komisji Rolnej Górczyñski
Czes³aw.
Mieszkañcy postulowali o uruchomienie punktu
dentystycznego jednak nie by³o na to odpowiedniego lokalu.
Podczas omawiania spraw zwi¹zanych z dostawami
obowi¹zkowymi zwracano uwagê na „kombinatorstwo”
rolników, którzy wyje¿d¿ali na tereny innych gromad
sprzedaj¹c tam zwierzêta. W sprawach zaopatrzenia ludnoœci
w sklepach pojawia³y siê nadu¿ycia i aby takim przypadkom
zapobiegaæ powo³ywano „komitety sklepowe”.
Na terenie GRN Kurowo by³y 3 jednostki OSP w: Kurowie,

Kurówku i Zglenicach Du¿ych. W Kurowie przeprowadzono
remont remizy, a w Kurówku budowano remizê. W
Zglenicach Du¿ych pobudowano remizê w czynie
spo³ecznym.
W czerwcu 1959 roku przedstawiono Radzie plany odnoœnie
likwidacji GRN Kurowo, radni opowiedzieli siê za
pozostawieniem GRN. Mimo to w³adze powiatowe
pozostawa³y nieugiête. 4 paŸdziernika 1959 roku, na sesji
GRN Kurowo obecny by³ zastêpca Przewodnicz¹cego PRN w
Sierpcu, Albin Adamkowski. Poinformowa³ on Radê, ¿e w
zwi¹zku z tym, ¿e Przewodnicz¹cy GRN Kurowo, Marian
Jankowski zosta³ skazany przez s¹d na 8 miesiêcy wiêzienia,
powinien on zostaæ odwo³any ze stanowiska. Radni
opowiedzieli siê za pozostawieniem Jankowskiego na
stanowisku przewodnicz¹cego. 27 listopada 1959 roku
Marian Jankowski zosta³ odwo³any, a obowi¹zki
Przewodnicz¹cego Prezydium obj¹³ dotychczasowy zastêpca
Tadeusz Kostkowski. Z koñcem 1959 roku gromada zosta³a
zlikwidowana i przy³¹czono j¹ do gromady Gozdowo.
Fragment opracowania Leszka Zugaja:

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

Wójt i Rada Gminy w Gozdowie
wraz z Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ w Gozdowie
serdecznie zapraszaj¹
na

KONCERT NOWOROCZNY
po³¹czony z akcj¹ charytatywn¹
6 stycznia 2014 /œroda/ godzina 15:00
w hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 21
Wyst¹pi¹:
§
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP w Gozdowie pod batut¹ kapelmistrza Edwarda Wielgóckiego
§
Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej

WÓJT GMINY INFORMUJE
I. UTRZYMANIE DRÓG
ZIMOWYM 2015/2016

W

SEZONIE

Zg³oszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich nale¿y kierowaæ do instytucji:
·
drogi gminne
Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w
Gozdowie
ul. Krystyna Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo,
tel. 24 276 25 39
bezpoœredni kontakt:
Wies³aw Szczechowicz, tel. 693 150 153
Krzysztof Pawlowski, tel. 784 655 809
Pe³niony bêdzie dy¿ur w godzinach: 5:00-22:00,
przy, niesprzyjaj¹cych warunkach atmosferycznych, w
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razie koniecznoœci zostanie wyznaczony ca³odobowy
dy¿ur w siedzibie GZGK. Dy¿ur mo¿e zostaæ skrócony lub
zawieszony w zale¿noœci od istniej¹cych warunków
atmosferycznych. Dy¿urny bêdzie udziela³ informacji
dotycz¹cych przejezdnoœci dróg.
·
drogi powiatowe: Piaski-Gozdowo (Kuniewo-OstrowyKurowo-Kurówko-Antoniewo-Gozdowo, Lelice-MajkiS³upia (Lelice-Miodusy-Cetlin), Bonis³aw-Gozdowo,
Bia³yszewo-Gozdowo (Kowalewo Podborne-Kowalewo
Skorupki do przejazdu kolejowego), Wêgrzynowo-Lisice
(Wêgrzynowo-Kurówko-Lisice), Lelice-Bia³uty, Bo¿ewoG³uchowo, Bo¿ewo-Rempin (Rempin-CzachorowoBo¿ewo), Rempin-Golejewo, Kuskowo-J¹czewo
(Kuskowo-Bronoszewice-Rycharcice-Kêdzierzyn), P³ockZ¹goty-Bonis³aw, Mochowo-Rempin-Gozdowo,
Str. 27

OG£OSZENIA
Gozdowo-Golejewo-Proboszczewice, Lelice-ReczewoGo³ocin, Lelice-Rogienice-Krajewice
Zarz¹d Dróg Powiatowych w Sierpcu
ul. Koœciuszki 1a, 09-200 Sierpc, tel. (024) 275 21 13,
(024) 275 77 80
bezpoœredni kontakt:
Artur Obrêbski, tel. 502 211 529
Pe³niony bêdzie dy¿ur w godzinach: 5:00–13:00 i
14:00–22:00 ka¿dego dnia. Przy niesprzyjaj¹cych
warunkach atmosferycznych zostanie wyznaczony
ca³odobowy dy¿ur w siedzibie ZDP. Dy¿ur mo¿e zostaæ
skrócony lub zawieszony w zale¿noœci od istniej¹cych
warunków atmosferycznych. Dy¿urny bêdzie udziela³
informacji dotycz¹cych przejezdnoœci dróg.
·
drogi wojewódzkie: nr 560 - Brodnica-Rypin-SierpcBielsk (Bonis³aw-Lelice-Zbójno)
Mazowiecki Zarz¹d Dróg Wojewódzkich, Rejon
Drogowy Gostynin - P³ock
ul. Kroœniewicka 5, 09-500 Gostynin, tel. 24 235 25 43
bezpoœredni kontakt: Tomasz D¹browski,
tel. 24 261 51 00 kom. 608 335 036

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

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

O D PA D A M I

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

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

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

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

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Gozdowo w roku
2015 prowadzi firma „EMPEGEK” Sierpc.
Instalacje, do których s¹ przekazywane odpady
komunalne z terenu gminy:
1. Zak³ad Utylizacji Odpadów Komunalnych w
Kobiernikach k/P³ocka Sp. z o. o. Kobierniki 42,
09-413 Sikórz.
2. Regionalny Zak³ad Gospodarki Odpadami w
Rachocinie, 09-200 Sierpc.
Osi¹gniête poziomy w 2013 roku:
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do
sk³adowania wyniós³ – 34,7 %
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
u¿ycia nastêpuj¹cych frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szk³a wyniós³ –15,7 %
Osi¹gniête poziomy w 2014 roku:
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do
sk³adowania wyniós³ – 32,3 %
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
u¿ycia nastêpuj¹cych frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szk³a wyniós³ – 20,6 %
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
u¿ycia i odzysku innymi metodami innych ni¿
niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych – 60,7%
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Podmioty odbieraj¹ce zu¿yty sprzêt elektryczny
i elektroniczny:
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Odpadami MB
Recycling Sp. z o. o. z siedzib¹ w Kielcach, ul.
Bartosza G³owackiego 4a/15, 26-368 Kielce.
Podmioty œwiadcz¹ce us³ugi w zakresie odbioru
pad³ych zwierz¹t:
Przedsiêbiorstwo Przemys³owo-Handlowe
„HETMAN” Sp. z o. o., Florianów 24, 99-311
Bedlno.
PSZOK I JEGO FUNKCJONOWANIE
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (tzw. PSZOK) zosta³ zlokalizowany
na terenie Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej
w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 12,
09-213 Gozdowo.
Odpady komunalne bêd¹ przyjmowane do PSZOK
wy³¹cznie od mieszkañców Gminy Gozdowo w
godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedzia³ku do pi¹tku
z wyj¹tkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Odpady komunalne nale¿y dostarczaæ do PSZOK
we w³asnym zakresie i w³asnym transportem oraz
pozostawiæ w miejscu wskazanym przez pracownika
przyjmuj¹cego odpady.
Odpady przekazywane do PSZOK powinny byæ
posegregowane.
Pracownik mo¿e odmówiæ przyjêcia odpadów w
przypadku stwierdzenia, i¿ odpady s¹ zanieczyszczone
lub nieposegregowane.
W przypadku odpadów niebezpiecznych
(tj. przeterminowanych leków i chemikaliów) zaleca siê,
aby by³y przekazywane w opakowaniach
umo¿liwiaj¹cych identyfikacjê odpadu.
Wszelkie informacje dotycz¹ce funkcjonowania
PSZOK mo¿na uzyskaæ w siedzibie GZGK,
ul. K. Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo lub pod
nr tel. 24 276 25 39.

POJEMNIKI / WORKI
Ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany
jest zaopatrzyæ siê we w³asnym zakresie w
pojemniki na odpady komunalne zmieszane.
Worki do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych dostarczane s¹ nieodp³atnie przez firmê
„EMPEGEK” Sierpc po ka¿dorazowym odbiorze
zape³nionych worków, w iloœci odpowiadaj¹cej
odebranym.
W przypadku zapotrzebowania na wiêksz¹ iloœæ
worków, prosimy zg³aszaæ siê do Gminnego Zak³adu
Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.
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POPIÓ£ / ODPADY ZIELONE
ZABRANIA SIÊ! Gromadzenia popio³u i
odpadów zielonych w pojemnikach
przeznaczonych do odpadów zmieszanych lub
pozosta³ych, które nie nale¿¹ do odpadów
selektywnie zebranych oraz w workach do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
W przypadku stwierdzenia obecnoœci popio³ów w
pojemniku przeznaczonym na odpady zmieszane bêd¹
nak³adane kary finansowe.
Popió³ z palenisk domowych nale¿y gromadziæ na
nieruchomoœci w sposób selektywny w workach
zakupionych przez w³aœcicieli nieruchomoœci we
w³asnym zakresie, ró¿nego rodzaju pojemnikach np.
wiadrach lub w pojemnikach metalowych o
pojemnoœci 80l, dostêpnych w Gminnym
Zak³adzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.
Urz¹d Gminy w Gozdowie oferuje dwie
mo¿liwoœci wyposa¿enia posesji w w/w
pojemniki:
1- sprzeda¿ nowych metalowych pojemników o
pojemnoœci 80l,
2- najem pojemnika o pojemnoœci 80l wed³ug
nastêpuj¹cej odp³atnoœci:

W przypadku chêci zawarcia umowy dzier¿awy,
prosimy o zabranie ze sob¹ dowodu osobistego.
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ bezp³atnego przekazywania
popio³u do Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej
w Gozdowie po dostarczeniu w³asnym transportem.
OP£ATY
Op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz za dzier¿awê pojemników metalowych nale¿y
uiszczaæ do 20 dnia ka¿dego miesi¹ca za miesi¹c
poprzedni na rachunek bankowy Urzêdu Gminy
Gozdowo nr 18 9015 0001 2001 3900 0299 0038
lub gotówk¹ u inkasentów, którymi s¹: Robert
Lubiñski, Arkadiusz Jankowski.
ZG£OSZENIA O NIEODEBRANYCH
ODPADACH KOMUNALNYCH
W przypadku nieodebrania odpadów komunalnych
przez firmê „EMPEGEK” Sierpc zgodnie z ustalonym
harmonogramem, nale¿y taki fakt niezw³ocznie zg³osiæ
do Urzêdu Gminy Gozdowo.
Reklamacjê mo¿na z³o¿yæ osobiœcie w Urzêdzie
Gminy Gozdowo, pokój nr 10 b¹dŸ telefonicznie pod
n r. t e l . 2 4 / 3 6 4 - 4 8 - 2 5 w g o d z . p r a c y
Urzêdu 7.15-15.15.
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Jeœli firma nie odbierze odpadów w terminie, wed³ug
podanego harmonogramu, to nastêpnego dnia
nale¿y zg³osiæ reklamacjê, podaj¹c adres, nr telefonu
kontaktowego oraz rodzaj nieodebranych odpadów
(zmieszane lub segregowane). Reklamacje Gmina
wysy³a do Firmy, która ma 24 godziny od otrzymania
korespondencji, na jej realizacjê.
Wszelkie informacje dotycz¹ce
Gospodarowania odpadami komunalnymi
mo¿na uzyskaæ w siedzibie Urzêdu Gminy
Gozdowo, ul. K. Gozdawy 19, 09-213
Gozdowo, pokój nr 10 lub pod nr tel.
24/ 364-48-25.
DEKLARACJE

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

W³aœciciele nieruchomoœci zamieszka³ych s¹
zobowi¹zani do sk³adania deklaracji o wysokoœci op³aty

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

Zmieszane

Wêgrzynowo
Wilkowo
Ostrowy
Kuniewo
Kurowo
Lisice Folwark
Kozice
Smorzewo
Kurówko
Antoniewo

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

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

Czwarty
Wtorek

Czwarta
Œroda

Czwarty
Pi¹tek

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

Zbójno
Rogienice
Rogieniczki
Lelice

Cetlin
Miodusy
Reczewo
Bombalice
£ysakowo
Bonis³aw

Czwarta
Sobota

(w grudniu –
Œroda 28.12.)

Gozdowo

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

Zielone (do odpadów
zielonych zaliczamy
œciêt¹ trawê, chwasty,
liœcie, zwiêd³e kwiaty,
drobne ga³êzie
drzew i krzewów)
Popió³
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Wêgrzynowo
Wilkowo
Ostrowy
Kuniewo
Kurowo
Lisice Folwark
Kozice
Smorzewo
Kurówko
Antoniewo
Rempin
Rêkawczyn
Lisewo Ma³e
Lisewo Du¿e

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

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

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

Czwarta Œroda
Gozdowo

Odbiór 2 razy w miesi¹cu: drugi i ostatni czwartek miesi¹ca
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POZOSTA£E ODPADY KOMUNALNE
Zu¿yty sprzêt elektryczny, elektroniczny
i odpady oœwietleniowe
Wielkogabaryty
Odpady nale¿y dostarczyæ osobiœcie do PSZOK.
Budowlane i rozbiórkowe
(za wyj¹tkiem odpadów zawieraj¹cych azbest)
Zu¿yte opony
Metal
Zu¿yte baterie i akumulatory inne
ni¿ przemys³owe i samochodowe

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

Przeterminowane leki i chemikalia

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

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

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

III. USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
Od 28 sierpnia 2015r. wesz³y w ¿ycie nowe
przepisy ustawy o ochronie przyrody, zmieniaj¹ce
dotychczas obowi¹zuj¹ce uregulowania prawne
zwi¹zane z usuwaniem drzew i krzewów.
Kiedy nie trzeba ubiegaæ siê o wydanie
zezwolenia na usuniêcie drzew i krzewów?
Nie ma obowi¹zku ubiegania siê o wydanie zezwolenia
w nastêpuj¹cych przypadkach:
1. krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
2. krzewów na terenach pokrytych roœlinnoœci¹
pe³ni¹c¹ funkcje ozdobne, urz¹dzon¹ pod
wzglêdem rozmieszczenia i doboru gatunków
posadzonych roœlin, z wy³¹czeniem krzewów w
pasie drogowym drogi publicznej, na terenie
nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków oraz
na terenach zieleni;
3.

DOBRZE WIEDZIEÆ!!!
Palenie œmieci ma równie¿ negatywny wp³yw na stan
przewodów kominowych, powoduj¹c odk³adanie siê
tzw. „mokrej sadzy” w kominach. To z kolei mo¿e byæ
powodem zapalenia siê instalacji i po¿aru Twojego
domu.

UWAGA!!!
Kto termicznie przekszta³ca odpady poza
spalarni¹ odpadów lub wspó³spalarni¹
odpadów, podlega karze aresztu albo
grzywny.
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4.
5.

6.

7.

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

50 cm – w przypadku pozosta³ych gatunków
drzew
– w celu przywrócenia gruntów
nieu¿ytkowanych do u¿ytkowania rolniczego
lub do innego u¿ytkowania zgodnego z
przeznaczeniem terenu, okreœlonym w
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu;
8. krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu
przywrócenia gruntów nieu¿ytkowanych do
u¿ytkowania rolniczego lub do innego u¿ytkowania
zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreœlonym w
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
Str. 33

OG£OSZENIA

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

IV. OBOWI¥ZKI POSIADACZY PSÓW
W ostatnim okresie na terenie naszej Gminy nasili³o
siê zjawisko wa³êsaj¹cych siê psów. W wiêkszoœci
przypadków psy te maj¹ swoich w³aœcicieli, a
pojawiaj¹ce siê tzw. „bezdomne” psy to g³ównie
zwierzêta nieodpowiednio dopilnowane przez
w³aœcicieli.
W zwi¹zku z powy¿szym, przypominamy
w³aœcicielom zwierz¹t o ich podstawowych
obowi¹zkach, a w szczególnoœci:
·
o sta³ym skutecznym dozorze nad psami i innymi
zwierzêtami domowymi, w tym prowadzeniu psów
poza swoimi posesjami na smyczy, bez wzglêdu na
to, czy pies jest ma³y czy du¿y,
·
o zakazie wprowadzania psów i innych zwierz¹t do
obiektów u¿ytecznoœci publicznej, za wyj¹tkiem
miejsc do tego przeznaczonych (lecznice, itp.),
·
o odpowiednim zabezpieczeniu swojej
nieruchomoœci przed samowolnym opuszczeniem
przez psy i bezwzglêdne utrzymywanie zwierz¹t na
terenie swojej posesji,
·
o zakazie wprowadzania psów na teren placów
zabaw.
Przypominamy równie¿ o sposobach postêpowania w
przypadkach wa³êsaj¹cych siê psów:
?
w przypadku, gdy w³aœciciel wa³êsaj¹cego siê psa jest
znany, nale¿y fakt ten zg³osiæ Policji, która ma prawo
na³o¿yæ mandat na nieodpowiedzialnego w³aœciciela
zwierzêcia, a w przypadku notorycznego braku
nadzoru nad psem mo¿e kierowaæ do s¹du wnioski o
ukaranie w³aœciciela psa,
?
w razie potwierdzonej bezdomnoœci zwierzêcia oraz
w przypadkach zagro¿enia zdrowia mieszkañców,
np. gdy pies jest agresywny i atakuje mieszkañców,
Gmina podejmie interwencjê wy³apania zwierzêcia,
?
przypadki psów agresywnych, atakuj¹cych
przechodniów (jeœli wyst¹pi niebezpieczeñstwo
pogryzienia) nale¿y bezzw³ocznie zg³aszaæ Policji.
Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e zarówno
wy³apywanie wa³êsaj¹cych siê psów, opieka
weterynaryjna a tak¿e zapewnienie im miejsca w
schronisku to bardzo kosztowne zadanie. A wszystko to
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wynika, w wiêkszoœci przypadków, z ludzkiej
nieodpowiedzialnoœci za w³asne zwierzêta, które bez
nadzoru wa³êsaj¹ siê po Gminie, czêsto nara¿aj¹c na
niebezpieczeñstwo innych mieszkañców a szczególnie
dzieci.
Dlatego apelujemy do Pañstwa o zg³aszanie
przypadków nieodpowiedzialnych w³aœcicieli, w celu

podjêcia odpowiednich kroków wobec nich, a tak¿e
unikniêcia zbêdnych kosztów.
Przypadki wa³êsaj¹cych siê psów nale¿y
zg³aszaæ telefonicznie lub osobiœcie na
Posterunek Policji w Gozdowie, ul. K. Gozdawy
19, 09-213 Gozdowo, pod nr tel. 24 275 92 74,
24 275 92 75.

VI.PODATKI W 2016 ROKU
STAWKI PODATKU ROLNEGO I OD NIERUCHOMOŒCI NA 2016 ROK
Uchwa³¹ Nr X/86/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 paŸdziernika 2015 r. w sprawie obni¿enia œredniej ceny skupu
¿yta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok. ustalono stawkê podatku rolnego w kwocie 45,00
z³/dt.
Uchwa³¹ Nr X/87/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 paŸdziernika 2015 r. ustalono stawki podatku od
nieruchomoœci na terenie gminy Gozdowo na rok 2016
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
2
gruntów i budynków – 0,89 z³ od 1 m powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stoj¹cymi lub pod wodami powierzchniowymi p³yn¹cymi jezior i zbiorników
sztucznych – 4,58 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez
2
organizacje po¿ytku publicznego – 0,18 z³ od 1 m powierzchni,
2) od budynków lub ich czêœci:
2
a) mieszkalnych – 0,75 z³ od 1 m powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej – 22,86 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym –
2
10,68 z³ od 1 m powierzchni u¿ytkowej,
d) zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci leczniczej, zajêtych przez
podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ – 4,65 z³ od 1 m2powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez
2
organizacje po¿ytku publicznego – 4,00 od 1 m powierzchni u¿ytkowej
a od budynków gospodarczych lub ich czêœci po³o¿onych na nieruchomoœciach rolnych, pozosta³ych po
sprzeda¿y b¹dŸ przekazaniu gruntów na nastêpcê lub Skarb Pañstwa – 2,00 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,
3) od budowli – 2 % ich wartoœci.
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoœci:
- budynki mieszkalne lub ich czêœci,
- budynki lub ich czêœci oraz grunty zajête wy³¹cznie na potrzeby ochrony przeciwpo¿arowej,
- budynki lub ich czêœci oraz grunty zajête wy³¹cznie na potrzeby ochrony bezpieczeñstwa ludzi, mienia oraz
porz¹dku publicznego.
Zwolnienia nie obejmuj¹ budynków, gruntów oraz budowli zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej.
STAWKI PODATKU OD ŒRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Uchwa³a Nr X/88/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 paŸdziernika 2015 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek
podatku od œrodków transportowych na terenie gminy Gozdowo.
1. od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
- 510,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
- 520,00 z³
c) powy¿ej 9 ton
- 710,00 z³
2. od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, z tym, ¿e w
zale¿noœci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
S³owo Gozdowa Nr 4/2015 (63)

Str. 35

OG£OSZENIA

3. od ci¹gników siod³owych lub balastowych, przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
- 840,00 z³
4. od ci¹gników siod³owych lub balastowych, przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton :
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5. przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i
poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego – 470,00 z³
6. przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego:

7. od autobusu, w zale¿noœci od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej ni¿ 22 miejsca
- 1.020,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 22 miejsca
- 1.400,00 z³

WA¯NE!
Wójt Gminy Gozdowo, wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom
mieszkañców gminy, wnioskowa³ do Rady Gminy Gozdowo podczas sesji w
dniu 29.10.2015r o niewprowadzanie na terenie gminy op³aty targowej oraz
op³aty od posiadania psów pocz¹wszy od roku 2016.
W zwi¹zku z pozytywnie przyjêtym wnioskiem, od 2016 roku osoby fizyczne
posiadaj¹ce psy nie bêd¹ zobowi¹zane do wnoszenia op³at z tytu³u op³aty od
posiadania psów, jak równie¿ nie bêdzie pobierana op³ata targowa od osób
dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowisku gminnym.
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OŒRODEK ZDROWIA W GOZDOWIE
Dni i godziny pracy
Poniedzia³ek - Pi¹tek
8:00 - 18:00
Rejestracja w Oœrodku
od godz. 7:30
Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00 tel. (24) 276 21 96
Podstawowa Opieka Zdrowotna
lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista
medycyny ogólnej i rodzinnej
Poniedzia³ek
8:00 – 13:00
13:00 – 15:00 wizyty domowe
Wtorek
8:00 – 11:00
Œroda
8:00 – 11:00
11:00 – 13:00 szczepienia
Czwartek
10:25 – 12:00 szko³y
12.00 – 18:00
Pi¹tek
8:00 – 11:00
Wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów.
lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnêtrznych,
specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej
Poniedzia³ek
11:00 – 18:00
Wtorek
10:25 – 18:00
Œroda
8:00 – 10:25
USG
10:25 - 18.00
Czwartek
8:00 – 11:00
Pi¹tek
10:25 – 18:00
Badania USG i wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów.
Gabinet stomatologiczny
lek. stomatolog Aldona Kozanecka
Poniedzia³ek
8:30 – 13:30
Wtorek
12:30 – 17:30
Œroda
8:30 – 13:30
Czwartek
8:30 - 13.30

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

8:00 – 18:00
8:00 – 12:00

GMINNY ZAK£AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

1

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

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

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

POSTERUNEK POLICJI W GOZDOWIE

8:00 – 15:00
10.25 - 18.00

Podstawowa Opieka Zdrowotna
lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista
medycyny ogólnej i rodzinnej
Wtorek
11:00 – 13:00
Pi¹tek
11:00 – 13:00 szczepienia
13:00 – 15:00 wizyty domowe
lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnêtrznych,
specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej
Poniedzia³ek
8:00 – 11:00
Czwartek
11:00 – 13:00
13:00 – 15:00 wizyty domowe
lek. med. Ewa Karczmarczyk - pediatra, specjalista medycyny
rodzinnej
Œroda
15.00 - 18.00

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

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

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

Gminny Dzieñ Edukacji

Jubileusz 10-lecia nadania imienia Jana Paw³a II Publicznemu Gimnazjum w Gozdowie

Stypendia Wójta Gminy Gozdowo
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Z b³yskiem flesza...

Gminne Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci w Bonis³awiu
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