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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.

OŒWIATA
DZIA£ALNOŒÆ WÓJTA I RADY GMINY

STYPENDIA WÓJTA GMINY GOZDOWO
MECZ TOWARZYSKI Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
l
GMINNY DZIEÑ EDUKACJI
l
M£ODZIE¯OWA RADA GMINY GOZDOWO
l
PUBLICZNE GIMNAZJUM W GOZDOWIE (AKCJA „MAMY NIEPODLEG£¥!”,
UDZIA£ W AKCJI „BohaterON”, PROJEKT KROKUS, NA SZTANDAR
SZKO£Y – ŒLUBUJEMY!)
l
SZKO£A PODSTAWOWA W GOZDOWIE (AKCJA EKOLOGICZNA,
RODZINNY WIECZÓR ANDRZEJKOWY, ZAJÊCIA POZALEKCYJNE)
l
SZKO£A PODSTAWOWA W OSTROWACH (LIST OD KRÓLOWEJ EL¯BIETY
II, POMÓ¯ NAM POMAGAÆ!, PIERWSZAK - jak to dumnie brzmi!)
l
SZKO£A PODSTAWOWA W LELICACH (PROJEKT EDUKACYJNY „I TY
MO¯ESZ CHRONIÆ PSZCZO£Y”)
l
KLUB DZIECIÊCY „KUBUSIOWY RAJ” W LELICACH
l
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GOZDOWIE
l

l

WYDARZENIA
ROZSTRZYGNIÊCIE KONKURSU GMINNEGO „PIÊKNA, FUNKCJONALNA
I BEZPIECZNA ZAGRODA 2016”
l
OTWARCIE I POŒWIÊCENIE OŒRODKA OPIEKI D£UGOTERMINOWEJ
W KOLCZYNIE
l
WIECZÓR PIOSENKI I POEZJI W LELICACH
l
MODERNIZACJA RZEKI WIERZBICY
l
PODSUMOWANIE SEZONU 2016 BONIS£AWSKIEJ SEKCJI POLSKIEGO
ZWI¥ZKU HODOWCÓW GO£ÊBI
l
OBCHODY ŒWIÊTA NIEPODLEG£OŒCI W GMINIE GOZDOWO
l
OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO
l
WIECZÓR ANDRZEJKOWO-MIKO£AJKOWY W DZIÊGIELEWIE
l
ZARYBIANIE STAWÓW
l
DOSTOJNE JUBILEUSZE
l
BAŒNIOWE SPOTKANIE Z MIKO£AJEM
l
PODSUMOWANIE KONKURSU „EKO-OZDOBA ŒWI¥TECZNA 2016”
l
ZBIÓRKA ODPADÓW NAGRODZONA
l
I MIKO£AJKOWY TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ HALOWEJ O PUCHAR WÓJTA
GMINY GOZDOWO
l
OTWARCIE DROGI W ANTONIEWIE
l

WYWIADY I OPINIE
ROZMOWA Z PANEM JACKIEM MALANOWSKIM – CZ£ONKIEM ZESPO£U
TRUBADURZY

SPRAWY OBYWATELSKIE
KIEROWNIK SPRAW OBYWATELSKICH INFORMUJE I PRZYPOMINA
BEZPIECZNE FERIE
l
REGULAMIN KONKURSU „SO£TYS ROKU GMINY GOZDOWO”
l

l

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

l

INFORMATOR

Z b³yskiem flesza...

Jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego

Podsumowanie gminnego konkursu
„EKO-OZDOBA ŒWI¥TECZNA 2016”
w Szkole Podstawowej w Gozdowie

Rozstrzygniêcie konkursu
„Piêkna, funkcjonalna i bezpieczna zagroda”

Wieczór poetycki w Lelicach
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DZIA£ALNOŒÆ WÓJTA I RADY GMINY
RADA GMINY
.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.10.2016 r. do
30.11.2016 r. odby³y siê 3 sesje Rady Gminy, na których
radni podjêli ogó³em 28 uchwa³.
Uchwa³y z dnia 7 paŸdziernika 2016r.:
§
Uchwa³a Nr XIX/140/16 w sprawie przyst¹pienia do
opracowania studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo.
§
Uchwa³a Nr XIX/141/16 w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czêœci obrêbów Bonis³aw, Gozdowo,
Kolonia Przybyszewo, Kozice Smorzewo, Stradzewo,
Kuskowo Bronoszewice, Lelice, £ysakowo, Ostrowy,
Rempin, Rêkawczyn, Wilkowo, Zbójno, w gminie
Gozdowo.
§
Uchwa³a Nr XIX/142/16 zmieniaj¹ca Uchwa³ê w
sprawie przyjêcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Gozdowo na lata 2014-2020”.
§
Uchwa³a Nr XIX/143/16 z dnia w sprawie uchwalenia
regulaminu konkursu „So³tys Roku Gminy Gozdowo”.
§
Uchwa³a Nr XIX/144/16 z dnia roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na
lata 2016-2028.
§
Uchwa³a Nr XIX/145/16 zmieniaj¹ca Uchwa³ê
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na 2016 rok.
Uchwa³y z dnia 4 listopada 2016r.:
§
Uchwa³a Nr XX/146/16 w sprawie przyst¹pienia do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla czêœci miejscowoœci Gozdowo i
Kolonia Przybyszewo w gminie Gozdowo.
§
Uchwa³a Nr XX/147/16 w sprawie przebiegu i nadania
nazw ulicom we wsi Bonis³aw.
§
Uchwa³a Nr XX/148/16 w sprawie przebiegu i nadania
nazw ulicom w Gozdowie.
§
Uchwa³a Nr XX/149/16 w sprawie przebiegu i nadania
nazwy ulicy we wsi Lelice.
§
Uchwa³a Nr XX/150/16 w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci
po³o¿onej w miejscowoœci Gozdowo.
§
Uchwa³a Nr XX/151/16 w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomoœci po³o¿onej w miejscowoœci Gozdowo.
§
Uchwa³a Nr XX/152/16 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdzia³ania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na
2016 rok.
§
Uchwa³a Nr XX/153/16 w sprawie wyboru metody
ustalenia op³aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokoœci stawki tej op³aty.
§
Uchwa³a Nr XX/154/16 w sprawie obni¿enia ceny 1dt
¿yta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku
rolnego na obszarze gminy w 2017 roku.
§
Uchwa³a Nr XX/155/16 w sprawie ustalenia wysokoœci
stawek podatku od nieruchomoœci na 2017 rok,
obowi¹zuj¹cych na terenie Gminy Gozdowo oraz
zwolnieñ w tym podatku.
§
Uchwa³a Nr XX/156/16 w sprawie przyjêcia „Programu
wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowymi na 2017
rok”.
§
Uchwa³a Nr XX/157/16 w sprawie ustalenia ceny 1m3
wody z wodoci¹gu gminnego oraz op³aty sta³ej za
u¿ytkowanie wodomierzy.
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§
Uchwa³a Nr XX/158/16 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 XX/159/16 w sprawie ustalenia stawki za
1m3 œcieków odbieranych od w³aœcicieli posesji, których
posesje wyposa¿one s¹ w przydomowe przepompownie
œcieków (kanalizacja ciœnieniowa).
§
Uchwa³a Nr XX/160/16 w sprawie ustalenia op³at za
oczyszczone œcieki przemys³owe zawieraj¹ce substancje
szczególnie szkodliwe dla œrodowiska wodnego
odprowadzone kolektorem œciekowym do gminnych
oczyszczalni œcieków w Gozdowie i Lelicach oraz za w/w
œcieki dowo¿one do punktów zlewnych tych oczyszczalni.
§
Uchwa³a Nr XX/161/16 w sprawie udzielenia w 2017
roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Powiatu Sierpeckiego.
§
Uchwa³a Nr XX/162/16 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 20162028.
§
Uchwa³a Nr XX/163/16 zmieniaj¹ca Uchwa³ê
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na 2016 rok.
§
Uchwa³a Nr XX/164/16 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
powo³ania Rady Spo³ecznej Samodzielnego Publicznego
zak³adu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie.
Uchwa³y z dnia 25 listopada 2016r.:
§
Uchwa³a Nr XXI/165/16 w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czêœci obrêbu Gozdowo w gminie
Gozdowo.
§
Uchwa³a Nr XXI/166/16 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
powo³ania sk³adów osobowych sta³ych Komisji Rady
Gminy Gozdowo i okreœlenia zakresu dzia³ania tych
komisji.
§
Uchwa³a Nr XXI/167/16 w sprawie przekazania w trwa³y
zarz¹d dzia³ki nr 112/11 w Gozdowie oraz dzia³ki nr 150
w Lelicach zabudowanych budynkami oœrodka zdrowia.
Z dzia³alnoœci Wójta Gminy
W okresie sprawozdawczym, od 01.09.2016r. do
23.11.2016r. Wójt Gminy Gozdowo wyda³ 19
zarz¹dzeñ:
§
60/2016 z dnia 6 wrzeœnia 2016r. w sprawie powo³ania
zespo³u do przygotowania i organizacji Gminnych
Obchodów Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci.
§
62/2016 z dnia 6 wrzeœnia 2016r. w sprawie wyra¿enia
zgody na wydzier¿awienie gruntu na lokalizacjê placu
zabaw w £ysakowie.
§
63/2016 z dnia 6 wrzeœnia 2016r. w sprawie
wyznaczenia do oddania w najem lokalu u¿ytkowego
po³o¿onego w budynku Publicznego Gimnazjum w
Gozdowie.
§
64/2016 z dnia 29 wrzeœnia 2016r. w sprawie ustalenia
Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzêdu Gminy
w Gozdowie.
§
65/2016 z dnia 29 wrzeœnia 2016r. w sprawie
wyznaczenia osób zastêpuj¹cych dyrektorów szkó³ i
przedszkola w przypadku ich nieobecnoœci.
§
66/2016 z dnia 3 paŸdziernika 2016r. w sprawie
wyznaczenia do oddania w najem lokalu u¿ytkowego
po³o¿onego w budynku Szko³y Podstawowej w Gozdowie.

Str. 3

DZIA£ALNOŒÆ WÓJTA I RADY GMINY
§
67/2016 z dnia 11 paŸdziernika 2016r. w sprawie
wyznaczenia do oddania w najem lokalu u¿ytkowego
po³o¿onego w budynku Publicznego Gimnazjum w
Gozdowie.
§
68/2016 z dnia 11 paŸdziernika 2016r. w sprawie
og³oszenia konkursu ekologicznego EKO-OZDOBA
ŒWI¥TECZNA 2016.
§
69/2016 z dnia 21 paŸdziernika 2016r. w sprawie
powo³ania rzeczoznawców szacuj¹cych wartoœæ rynkow¹
zwierz¹t przed zabiciem lub poddaniem ubojowi z nakazu
organu Inspekcji Weterynaryjnej oraz zwierz¹t pad³ych w
wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez ten
organ.
§
70/2016 z dnia 21 paŸdziernika 2016r. w sprawie
ustalenia wysokoœci stawek czynszu za najem lokali
mieszkalnych, stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Gozdowo.
§
71/2016 z dnia 21 paŸdziernika 2016r. w sprawie
wyznaczenia do oddania w najem lokalu u¿ytkowego
po³o¿onego w budynku Publicznego Gimnazjum w
Gozdowie.
§
72/2016 z dnia 26 paŸdziernika 2016r. zmieniaj¹ce
Uchwa³ê Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2016.
§
73/2016 z dnia 27 paŸdziernika 2016r. w sprawie
wyznaczenia do sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomoœci po³o¿onej w
miejscowoœci Gozdowo.
§
74/2016 z dnia 27 paŸdziernika 2016r. w sprawie
wyznaczenia do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej
nieruchomoœci po³o¿onej w miejscowoœci Gozdowo.
§
75/2016 z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie powo³ania
Komisji do przeprowadzenia kontroli podmiotów
gospodarczych na terenie Gminy w zakresie
przestrzegania i stosowania ustawy o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach oraz przestrzegania
ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³ania
alkoholizmowi.
§
76/2016 z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie przyjêcia
projektu bud¿etu gminy na 2017 rok.
§
77/2016 z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie
wyznaczenia do oddania w najem lokalu mieszkalnego.
§
78/2016 z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie
powo³ania zespo³u do przeprowadzenia oceny i
monitoringu miejsc zamieszkiwania i pobytu osób
starszych, samotnych i bezdomnych.
§
79/2016 z dnia 15 listopada 2016r. 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:
§
Spotkaniu organizowanym przez WKU w P³ocku w
Hotelu Skansen w Sierpcu.
§
Konferencji otwieraj¹cej now¹ perspektywê LGD w
Sierpcu.
§
Zawodach wêdkarskich na zakoñczenie sezonu
wêdkarskiego organizowanych przez Stowarzyszenie
AMUR nad stawem w Gozdowie.
§
Gali Konkursu Miss i Mister Wolontariatu organizowanej
przez Bank ¯ywnoœci w Teatrze Dramatycznym w P³ocku.
§
Podsumowaniu Konkursu „Piêkna, bezpieczna i
funkcjonalna zagroda” w sali konferencyjnej Urzêdu
Gminy w Gozdowie.
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§
Wizycie u Pana Czarneckiego w so³ectwie Golejewo laureata konkursu Piêkna, bezpieczna i funkcjonalna
zagroda.
§
Otwarciu i poœwiêceniu Oœrodka Opieki D³ugoterminowej
w Kolczynie.
§
Meczu towarzyskim z okazji Dnia Edukacji Narodowej w
Gozdowie.
§
Gminnych Obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Inez w
Lelicach.
§
Kongresie Gmin Wiejskich organizowanym przez
Marsza³ka Województwa Mazowieckiego.
§
VI Sesji M³odzie¿owej Rady Gminy w Publicznym
Gimnazjum w Gozdowie.
§
Wieczorze piosenki i poezji w sali gimnastycznej Szko³y
Podstawowej w Lelicach.
§
Pasowaniu na pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w
Gozdowie.
§
Jubileuszu 70-lecia Zespo³u Szkó³ Nr 1 im. Gen. Jose de
San Martin w Sierpcu.
§
Uroczystym oddaniu do u¿ytku inwestycji pn. „Rzeka
Wierzbica – udro¿nienie koryta wraz z odbudow¹ budowli
regulacyjnych i przebudow¹ przepustów” w miejscowoœci
Golejewo.
§
Podsumowaniu sezonu 2016 Polskiego Zwi¹zku
Hodowców Go³êbi Sekcji Bonis³aw.
§
Uroczystym oddaniu do u¿ytku ulicy Narutowicza w
Sierpcu.
§
Uroczystym rozpoczêciu zajêæ w ramach projektu
„Sierpecka Ponadgminna Œwietlica Œrodowiskowa”
organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sierpcu w Szkole Podstawowej w Gozdowie.
§
Spotkaniu Wójtów w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.
§
Gminnych Obchodach Dnia Niepodleg³oœci w Bonis³awiu.
§
Zebraniu LGD Sierpeckie Partnerstwo w Sierpcu.
§
Pasowaniu na klubowicza w Klubie Dzieciêcym
„Kubusiowy Raj” w Lelicach.
§
Spotkaniu w sprawie regulacji ul. Bajecznej w Lelicach.
§
Wieczorze Andrzejkowym w Szkole Podstawowej w
Gozdowie.
§
Dniu Pracownika Socjalnego w Gminnym oœrodku
pomocy Spo³ecznej w Gozdowie.
§
Uroczystoœci z okazji Œwiêta Pracownika Socjalnego w
Sierpcu.
§
Debacie o bezpieczeñstwie w Centrum Kultury i Sztuki w
Sierpcu.
§
Zebraniu wiejskim w Rempinie.
§
Zebraniu wiejskim w Ostrowach.
§
Wieczorze andrzejkowo-miko³ajkowym w so³ectwie
Dziêgielewo.
§
Spotkaniu z Wojewod¹ w sprawie reformy oœwiatowej w
P³oñsku.
§
Walnym zebraniu LGD w ZajeŸdzie Oaza w Ca³owni.
§
Uroczystym odbiorze drogi w Antoniewie po³¹czonym z
poœwiêceniem i przekazaniem nowego radiowozu dla
Posterunku Policji w Gozdowie.
§
Plenarnym posiedzeniu Zarz¹du Oddzia³u ZOSP RP w
Gozdowie.
§
Jubileuszu 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego w Szkole
Podstawowej w Gozdowie.
§
Spotkaniu z Miko³ajem w hali Publicznego Gimnazjum w
Gozdowie
§
Podsumowaniu gminnego konkursu „EKO-OZDOBA
ŒWI¥TECZNA 2016” w Szkole Podstawowej w
Gozdowie
Ewa Kolankiewicz, Monika Gronczewska
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ROZSTRZYGNIÊCIE KONKURSU
GMINNEGO „PIÊKNA,
FUNKCJONALNA I BEZPIECZNA
ZAGRODA 2016”
Dnia 3 paŸdziernika br. w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy
w Gozdowie odby³o siê uroczyste podsumowanie i og³oszenie
wyników kolejnej, XVIII edycji konkursu gminnego „Piêkna,
funkcjonalna i bezpieczna zagroda”, którego g³ównym celem
jest popularyzowanie przyk³adów estetycznego
zagospodarowania zagród i posesji, podnoszenie walorów
estetycznych gminy oraz kszta³towanie postawy
wspó³odpowiedzialnoœci mieszkañców za wizerunek
miejscowoœci.
Konkurs og³oszony by³ w 3 kategoriach: „Naj³adniejsza
zagroda wiejska”, „Naj³adniejsza dzia³ka siedliskowa” i
„Naj³adniejszy ogródek dzia³kowy”. W tym roku do konkursu
przyst¹pi³o ogó³em 9 uczestników w dwóch kategoriach:
- „Naj³adniejsza dzia³ka siedliskowa” - 8 zg³oszeñ,
- „Naj³adniejszy ogród dzia³kowy” - 1 zg³oszenie,
Bior¹c pod uwagê kryteria okreœlone w Regulaminie
konkursu, takie jak: ogólna estetyka, kompozycje i
ró¿norodnoœæ roœlin wieloletnich i jednorocznych, elementy

architektury ogrodowej, dzia³ania przyjazne œrodowisku,
warzywniki i jagodniki przydomowe, komisja wy³oni³a
nastêpuj¹cych laureatów tegorocznej edycji konkursu:
I miejsce: Jan i Marianna Czarneccy zam. Czachowo
II miejsce: Alicja Rypiñska zam. Gozdowo i Teresa
Siemi¹tkowska zam. Lelice
III miejsce: Maria Bogdañska zam. Gozdowo i Maria
Nowakowska zam. Lelice
Wyró¿nienia: Mariola Lewandowska zam. Gozdowo, Zofia
Bodêga zam. Gozdowo, Andrzej Kuciñski zam. Lelice,
Jadwiga Walkiewicz zam. Rempin.
Uczestnicy konkursu otrzymali z r¹k Wójta Gminy
Dariusza Kalkowskiego i Przewodnicz¹cego Rady Gminy
Grzegorza Ratkowskiego dyplomy i upominki ufundowane ze
œrodków bud¿etowych gminy.
W zwi¹zku z tym, ¿e laureat I nagrody nie móg³
uczestniczyæ w uroczystym podsumowaniu konkursu, pan
Wójt wraz z so³tysem so³ectwa Golejewo p. W³odzimierzem
Mierzejewskim odwiedzili Pañstwa Mariannê i Jana
Czarneckich we wsi Czachowo w dniu 22 listopada 2016r. w
celu wrêczenia drobnego upominku.
Pan Wójt podczas uroczystego podsumowania wyrazi³
uznanie za kreatywnoœæ i ogrom pracy w³o¿onej w estetyczne
utrzymanie zagród, które wp³ywaj¹ na poprawê wizerunku
ca³ej Gminy. Podziêkowa³ wszystkim uczestnikom za udzia³ w
konkursie i zaprosi³ zainteresowanych mieszkañców do
uczestnictwa w konkursie w przysz³ym roku.
Ewa Kolankiewicz

OTWARCIE I POŒWIÊCENIE OŒRODKA
OPIEKI D£UGOTERMINOWEJ
W KOLCZYNIE
W niedzielê, 9 paŸdziernika br., odby³o siê uroczyste otwarcie
i poœwiêcenie Oœrodka Opieki D³ugoterminowej „Palium” w
Kolczynie. Pierwsza msza œw. w pierwszym w powiecie
sierpeckim Oœrodku Opieki D³ugoterminowej zosta³a
odprawiona przez ks. kan. Stanis³awa Opolskiego –
proboszcza parafii Gozdowo i ks. W³odzimierza
Czarnomskiego – proboszcza parafii Joniec. Nowa placówka
powsta³a na bazie Zak³adu Opiekuñczo-Leczniczego w
Joñcu, który zosta³ przeniesiony do Kolczyna.
Wszystkich przyby³ych na uroczystoœæ powita³a prezes
NZOZ Palium Agnieszka Obermeyer, wœród zgromadzonych
znaleŸli siê: Dariusz Kalkowski - Wójt Gminy Gozdowo,
Grzegorz Ratkowski - Przewodnicz¹cy Rady Gminy, dr
Renata Kowalska - Krystek kierownik SPZOZ w Gozdowie,
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dr Pawe³ Obermeyer - za³o¿yciel NZOZ Palium, dyrektor
Szpitala P³oñskiego oraz pracownicy i pacjenci Oœrodka w
Kolczynie. Podczas mszy ksiê¿a modlili siê za pacjentów i
pracowników Oœrodka. W homilii podkreœlili rolê cierpienia w
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¿yciu cz³owieka, które zbli¿a ludzi do Boga. Szczególnie
wa¿ne jest wsparcie oraz pomoc, jakiej doœwiadcza w
cierpieniu chory cz³owiek.
Pan Wójt podziêkowa³ za zaproszenie i przekaza³
pañstwu Obermeyer upominek w postaci obrazu
przedstawiaj¹cego krajobraz gminy Gozdowo oraz ksi¹¿ki i
broszury z w³asnej biblioteczki do dyspozycji pacjentów
Oœrodka. ¯yczy³ równie¿ za³o¿ycielom i pracownikom
wszelkiej pomyœlnoœci, wytrwa³oœci i satysfakcji
towarzysz¹cej w ka¿dym dniu pe³nienia tej wa¿nej i
zaszczytnej misji, jak¹ jest niesienie troskliwej i fachowej
pomocy pacjentom. Nastêpnie ksiê¿a dokonali poœwiêcenia
obiektu.
Informacje dotycz¹ce Oœrodka Opieki
D³ugoterminowej w Kolczynie:
Oœrodek Opieki D³ugoterminowej w Kolczynie powsta³ w
budynku by³ej szko³y. Budynek zosta³ przebudowany i
przekszta³cony do wymagañ prowadzonych us³ug
medycznych. Powsta³y komfortowe 1,2,3,4 – osobowe sale
chorych z wêz³ami sanitarnymi, pomieszczenia pobytu
dziennego, kuchnia, sto³ówka, rehabilitacja wraz z
hydroterapi¹, gabinet zabiegowy, gabinet lekarski,
pomieszczenia terapii zajêciowej i psychologa,
pomieszczenie pro-morte. Obiekt zosta³ rozbudowany o

dodatkow¹ klatkê wraz z szybem dŸwigowym, wyposa¿onym
w windê oraz nadbudowê piêtra z przeznaczeniem na
Hospicjum stacjonarne. Wymieniono instalacjê hydrauliczn¹,
CO, elektryczn¹, zainstalowano systemy ppo¿, przyzwowe,
odgromowe. Ponadto wymieniono i docieplono dach,
wykonano elewacjê wraz z ociepleniem oraz
zagospodarowano teren poprzez wykonanie parkingów,
œcie¿ek spacerowych z kostki brukowej. Placówka zosta³a
wyposa¿ona w niezbêdny sprzêt.
Maria Pytelewska

WIECZÓR PIOSENKI I POEZJI
W LELICACH
”Kocham ciê ¿ycie”
21.10.2016r. w sali gimnastycznej Szko³y
Podstawowej w Lelicach odby³o siê spotkanie
przygotowane przez Bibliotekê Publiczn¹ w
Gozdowie wraz z fili¹ w Lelicach dla mi³oœników
poezji i piosenki.
Byli z nami zaproszeni goœcie, m.in. Wójt Gminy
Gozdowo Pan Dariusz Kalkowski, Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Pan Grzegorz Ratkowski, Pani Joanna Olczak poetka
z P³ocka, Dyrektor Szko³y Podstawowej w Lelicach Pani
Jadwiga Paradowska, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w
Gozdowie Pan Krzysztof JóŸwiak, p.o. Kierownik Klubu
Dzieciêcego Pani Aneta Chmura, so³tys Lelic Pan Stanis³aw
Œmigielski.
Kilkadziesi¹t osób z Lelic i okolicy wys³ucha³o piosenek i
wierszy w wykonaniu uczniów Szko³y Podstawowej,
Gimnazjum oraz absolwentów. Przy œwietle œwiec
zaprezentowano wiersze Wis³awy Szymborskiej, Leopolda
Staffa, Haliny Poœwiatowskiej, ksiêdza Jana Twardowskiego
oraz piosenki Edyty Geppert, Anny Jantar, Maryli Rodowicz,

Ryszarda Rynkowskiego.
Wykonawcom towarzyszy³a specjalnie przygotowana
dekoracja, któr¹ stanowi³y: ³aweczka, brzozy i jesienne liœcie,
przygotowana przez Pani¹ Iwonê Bogdañsk¹ oraz Pani¹
Wioletê Lewandowsk¹.
Wyj¹tkowo gor¹ce brawa otrzyma³y dzieci ze Szko³y
Podstawowej w Lelicach, które zaprezentowa³y wiersz pt.
„Rzepka” Juliana Tuwima.
Pani Joanna Olczak recytowa³a wiersz swojego autorstwa
przygotowany specjalnie dla Wójta Gminy.
,

Co robi Wójt Gozdowa u schy³ku lata
Gdy motyli nadchodzi koniec œwiata
Gdy œwierszcze chowaj¹ w futera³ach letni¹ nutê
Bo dzieñ coraz krótszy z minuty na minutê…
Gdy œcierniska drapi¹ piety bocianom
Nawet wtedy gdy na jednej nodze stan¹
Gdy sójka spakuje swoje stare walizki
I jej odlot jak co roku jest taki bliski…
Kiedy skacz¹ przez ka³u¿ê szare chmury
A s³omiany chocho³ do swej ró¿y chce siê tuliæ
Tylko astry pusz¹ kolorowo pióropusze
- ale astry to jesienne maj¹ dusze…
Str. 6
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które zg³osi³y siê z w³asnym ulubionym utworem.
Byli to: Pan Gabriel Sieradzki z dzieæmi Ani¹ i Norbertem,
Pani Zofia Przygucka, Pani Julita Przyczka z siostr¹ Maj¹
Siemi¹tkowsk¹ oraz Aleksandra Lewandowska.
Pani Julita Przyczka œpiewaj¹c piosenkê „Tyle s³oñca w ca³ym
mieœcie” Anny Jantar porwa³a do tañca Dyrektora
Publicznego Gimnazjum Pana Krzysztofa JóŸwiaka.
Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej, Wójt Gminy Gozdowo z
ca³ego serca podziêkowa³ wszystkim tym, bez których ten
wieczór nie mia³by miejsca, artystom za wspania³e wystêpy,
mieszkañcom za przybycie, ale przede wszystkim pani
Honoracie Wójcik i pani Katarzynie Witkowskiej za
organizacjê tego wyj¹tkowego wieczoru.
Katarzyna Witkowska

Mo¿e Wójt machnie rêk¹ na robotê
I zostawi w koñcu coœ na potem
Na paŸdziernik coœ lub dobrze… noo na wrzesieñ
Przecie¿ wczeœniej ma nam z nieba sfrun¹æ jesieñ…
Popakuje swe walizki po¿yczone wprost od sójki
Z klientami raz zakoñczy wszystkie wojny oraz bójki
Powyrzuca terminarze, kalendarze, kosztorysy
I na pla¿y bêdzie g³aska³ porodzone z piany morskiej hurysy…
Wójt Gminy Pan Dariusz Kalkowski usiad³ na ³aweczce
wœród niewielkich brzóz. Mówi³, ¿e to miejsce przypomina
mu jego ogród, w którym czêsto przebywa i rozmyœla, co ma
jeszcze do zrobienia.
Zebrani goœcie, siedz¹c przy stolikach ze s³odkim
poczêstunkiem, wys³uchali te¿ repertuaru osób lub rodzin,

MODERNIZACJA RZEKI WIERZBICY
Dnia 28 paŸdziernika 2016r. w miejscowoœci Golejewo
odby³o siê uroczyste oddanie do u¿ytku inwestycji pn. „Rzeka
Wierzbica - udro¿nienie koryta wraz z odbudow¹ budowli
regulacyjnych i przebudow¹ przepustów”. W ramach
przedsiêwziêcia rzeka zosta³a udro¿niona na d³ugoœci 5,52
km na terenie wsi: Czachorowo, Golejewo, Czarnominek i
Gozdowo.
W odbiorze uczestniczyli: Dariusz Kalkowski – Wójt Gminy
Gozdowo, W³odzimierz Mierzejewski – So³tys wsi Golejewo,
Artur Rychlewski – Dyrektor Oddzia³u w P³ocku WZMiUW w
Warszawie, Nina Chyliñska – Kierownik Dzia³u
Przygotowania i Realizacji Inwestycji Oddzia³u w P³ocku
WZMiUW w Warszawie, Daniel Czarnomski – pracownik
Dzia³u Przygotowania i Realizacji Inwestycji Oddzia³u w

P³ocku WZMiUW w Warszawie, Zdzis³aw Maksymiuk pracownik Dzia³u Przygotowania i Realizacji Inwestycji
Oddzia³u w P³ocku WZMiUW w Warszawie, Ewa Rosicka –
pracownik Dzia³u Przygotowania i Realizacji Inwestycji
Oddzia³u w P³ocku WZMiUW w Warszawie, Tomasz
Rochowicz – Kierownik Inspektoratu w Sierpcu WZMiUW w
Warszawie oddzia³ P³ock, Bogumi³a Gutowska – Kierownik
Zwi¹zku Spó³ek Wodnych w Sierpcu, Marzena Sawicka –
Kierownik Budowy w Zwi¹zku Spó³ek Wodnych w Sierpcu,
Beata Chrzanowska – G³ówna Ksiêgowa w Zwi¹zku Spó³ek
Wodnych w Sierpcu.
Patryk Karolkowski
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PODSUMOWANIE SEZONU 2016
POLSKIEGO ZWI¥ZKU
HODOWCÓW GO£ÊBI
Dnia 5 listopada br. w œwietlicy wiejskiej w Bonis³awiu odby³o
siê podsumowanie sezonu 2016 Polskiego Zwi¹zku
Hodowców Go³êbi Sekcja Bonis³aw. Zebranie rozpocz¹³
Prezes Sekcji Mieczys³aw Lesisz. Powita³ w szczególnoœci
Wójta Gminy Gozdowo p. Dariusza Kalkowskiego oraz
przyby³ych na zebranie hodowców i ich rodziny.
Podczas spotkania podsumowane zosta³y wyniki, które
hodowcy uzyskali podczas sezonu w 2016 roku. Cz³onkowie
Zwi¹zku w ci¹gu roku brali udzia³ w wielu konkurencjach w
lotach go³êbi doros³ych i m³odych. Spotkanie by³o okazj¹ do
wrêczenia nagród i wyró¿nieñ. Do rozdania by³o blisko
dwadzieœcia trofeów w kilku konkurencjach. Puchary i
dyplomy hodowcom go³êbi wrêczy³ Wójt Gminy Gozdowo p.
Dariusz Kalkowski.
Sekcja Bonis³aw jest jedn¹ z sekcji oddzia³u P³ock i zrzesza
w swych szeregach ponad 30 cz³onków. Hodowcy bior¹
udzia³ w lotach co tydzieñ od pocz¹tku maja do po³owy
wrzeœnia. W lotach go³êbie pokonuj¹ odleg³oœci od 100 do

1300 km w s³oñcu i deszczu. Mi³oœników go³êbiarstwa mo¿na
spotkaæ co tydzieñ przy remizie OSP w Bonis³awiu,
wysy³aj¹cych swoich zawodników do rywalizacji. W duchu
sportowej rywalizacji panuje tam zawsze przyjazna,
kole¿eñska atmosfera.
W zakoñczonym sezonie lotowym do czo³owych
hodowców tej sekcji nale¿y zaliczyæ:
- Jacka Jarzyñskiego, który w rywalizacji go³êbi doros³ych
uzyska³ tytu³ mistrza oraz wysokie lokaty w oddziale P³ock.
- Marka Chmielewskiego, który w rywalizacji go³êbi doros³ych
uzyska³ tytu³ pierwszego wicemistrza i mistrza w rywalizacji
go³êbi m³odych.
- Tomasza Brudzyñskiego, który w rywalizacji go³êbi
doros³ych uzyska³ tytu³ drugiego wicemistrza i pierwszego
wicemistrza go³êbi m³odych.
- Grzegorza Jarzyñskiego, który w rywalizacji go³êbi
jednorocznych zdoby³ najwiêksz¹ liczbê nagród.
- Mieczys³awa Lesisza, którego go³¹b jako pierwszy powróci³ z
lotu z Pary¿a (blisko 1300 km.)
- Krzysztofa Chyczewskiego, który w tym roku wst¹pi³ do
szeregów tej formacji i uzyska³ ju¿ tytu³ drugiego wicemistrza
go³êbi m³odych.
Bo¿ena Joniak

OBCHODY ŒWIÊTA
NIEPODLEG£OŒCI W GMINIE
GOZDOWO
Choæ czêsto s³yszymy s³owa: Polska, ojczyzna, na co
dzieñ nie myœlimy o tym, co to jest dobro wspólne, interes
narodowy, poczucie to¿samoœci, nasza kultura. Gdy zbli¿a siê
11 listopada, a wraz z nim œwiêto niepodleg³oœci, cieszymy
siê, ¿e mo¿emy ¿yæ w pokoju, zabiegaj¹c o lepszy byt. W

przesz³oœci jednak nie zawsze tak bywa³o. Polacy musieli
broniæ swojej wolnoœci i godnoœci. Bywa³o, ¿e
niejednokrotnie ryzykowali ¿yciem. Ka¿dego roku w³aœnie 11
listopada obchodzimy œwiêto narodowe.
W tym roku w naszej gminie uroczystoœci upamiêtniaj¹ce
rocznicê odzyskania niepodleg³oœci odby³y siê w pi¹tek – 11
listopada w Bonis³awiu.
Msza œw. w intencji Ojczyzny w koœciele pod wezwaniem Œw.
Stanis³awa Biskupa Mêczennika rozpoczê³a siê hymnem
pañstwowym oraz pieœni¹ „Nie rzucim ziemi…” odegranymi
Str. 8
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Kolejn¹ czêœci¹ uroczystoœci by³ program artystyczny
zaprezentowany przez m³odzie¿ gimnazjaln¹ ze szko³y w
Lelicach pod opiek¹ p. Agnieszki Olszewskiej i p. S³awomira
Sza³kuckiego.
Us³yszeliœmy monta¿ s³owno – muzyczny, w którym wznios³e
s³owa wierszy przeplata³y siê z patriotycznymi pieœniami.
Tegoroczny wystêp uatrakcyjni³ piêknymi utworami pan
Marek Okraszewski.
Po programie artystycznym rozpoczê³a siê msza œwiêta
koncelebrowana przez ksiê¿y parafii z terenu gminy
Gozdowo.
Przewodniczy³ jej ks. Jaros³aw K³osowski z parafii Kurowo,
który w swojej homilii do wiernych poruszy³ zagadnienie
istoty wolnoœci – jej zwi¹zku z mi³oœci¹, czynem, pomoc¹
bliŸniemu i pomna¿aniem dobra wspólnego.
przez M³odzie¿ow¹ Orkiestrê OSP w Gozdowie pod batut¹ p.
Edwarda Wielguckiego.
Podnios³oœæ w/w uroczystoœci podkreœli³a obecnoœæ wielu
goœci, a wœród nich starosty sierpeckiego Jana
Laskowskiego, Wójta Gminy Gozdowo Dariusza
Kalkowskiego, przewodnicz¹cego Rady Gminy Grzegorza
Ratkowskiego, ksiê¿y parafii: Kurowo – ks. Jaros³awa
K³osowskiego, Gozdowo – ks. kanonika Stanis³awa
Opolskiego i Bonis³aw – ks. Franciszka Kucia oraz licznych
pocztów sztandarowych i delegacji.
Na wstêpie s³owa do licznie zgromadzonych
mieszkañców gminy oraz goœci skierowa³ Wójt Gminy
Gozdowo Dariusz Kalkowski podkreœlaj¹c, i¿ „Jedenastego
listopada ka¿dego roku uroczyœcie wspominamy naszych
narodowych bohaterów w marszu pokoleñ, którym
zawdziêczamy niepodleg³oœæ. Dzisiaj, w atmosferze œwiêta
i zadumy, stawiamy sobie pytania o wspó³czesny wymiar
patriotyzmu. Dziêkujê za to, ¿e dziêki Wam mo¿emy dziœ
wspólnie œwiêtowaæ. Radujmy siê woln¹ i niepodleg³¹
Polsk¹, maj¹c w pamiêci s³owa wielkiego Polaka
kardyna³a Stefana Wyszyñskiego: „Sztuk¹ jest umieraæ
dla ojczyzny, ale najwiêksz¹ sztuk¹ jest dobrze ¿yæ dla
niej”.

Na zakoñczenie nabo¿eñstwa ks. Franciszek Kuæ –
proboszcz parafii Bonis³aw podziêkowa³ wszystkim, którzy
uœwietnili niepodleg³oœciow¹ uroczystoœæ swoj¹ obecnoœci¹,
w szczególnoœci zaœ: Janowi Laskowskiemu – staroœcie miasta
Sierpc, Dariuszowi Kalkowskiemu – Wójtowi Gminy
Gozdowo, Grzegorzowi Ratkowskiemu – przewodnicz¹cemu
Rady Gminy, ks. Jaros³awowi K³osowskiemu za
przewodniczenie podczas mszy œwiêtej i ciekawe wyst¹pienie,
ks. Stanis³awowi Opolskiemu, radnym, so³tysom, dyrekcjom
szkó³ z terenu gminy, m³odzie¿y gimnazjalnej za program
artystyczny, p. Markowi Okraszewskiemu za piêkne pieœni,
nauczycielom Szko³y Podstawowej w Lelicach za
przygotowanie dekoracji, panu kapelmistrzowi i Orkiestrze
przy OSP w Gozdowie, pracownikom GZGK z kierownikiem
p. Krzysztofem Paw³owskim na czele, kombatantom i ich
ma³¿onkom z Gminnego Ko³a Zwi¹zku Kombatantów RP i
By³ych WiêŸniów Politycznych, przedstawicielom Zarz¹du
Zwi¹zku Represjonowanych ¯o³nierzy Gór ników,
przedstawicielom Kó³ek i Organizacji Rolniczych, Zarz¹dowi

Z okazji naszego gminnego œwiêta niepodleg³oœci na rêce
pana Wójta wp³ynê³y listy od Sekretarza Stanu pana Macieja
Ma³eckiego oraz Pos³a na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
pana Piotra Zgorzelskiego z podziêkowaniem za zaproszenie
na obchody 98. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci przez
Polskê i ¿yczeniami poczucia satysfakcji z wykonywanych
zadañ na rzecz Ojczyzny oraz chêci budowania jednoœci
narodowej na przysz³e lata. Obaj zaproszeni goœcie
podkreœlili równie¿ niezwyk³¹ goœcinnoœæ gminy Gozdowo,
gdzie zawsze doœwiadczali ¿yczliwego i ciep³ego przyjêcia.
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Gminnemu Zwi¹zku OSP, harcerzom i zuchom oraz licznie
zgromadzonym goœciom i mieszkañcom naszej gminy.
Podziêkowania skierowa³ tak¿e do pañ z Ko³a gospodyñ
Wiejskich w Bonis³awiu za przygotowanie grochówki dla
uczestników uroczystoœci.

Po uroczystej Mszy Œwiêtej wszyscy udali siê na cmentarz
parafialny, gdzie przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza delegacje
w³adz, szkó³ i organizacji z³o¿y³y kwiaty i zapali³y znicze. W
tym szczególnym miejscu swoj¹ obecnoœci¹ oddaliœmy ho³d
poleg³ym w walce o Polskê.
Zwieñczeniem pi¹tkowego Œwiêta Niepodleg³oœci by³y
s³owa gospodarza gminy – Dariusza Kalkowskiego. Pan Wójt
odniós³ siê do homilii wyg³oszonej przez ks. Jaros³awa
K³osowskiego, wyra¿aj¹c nadziejê, i¿ potrafimy m¹drze i z
rozwag¹ korzystaæ z wolnoœci, któr¹ wywalczyli dla nas nasi
przodkowie.
Ten szczególny dla naszego kraju dzieñ – 11 listopada
sk³ania do refleksji na temat patriotyzmu .
Ojczyznê zwykle porównuje siê do matki, która daje ¿ycie i
troszczy siê o rozwój swoich dzieci. Patriotyzm zaœ porównuje
siê do mi³oœci rodziny. Patriota nie musi obwieszczaæ , ¿e nim
jest. Okazuje to przez twórcz¹ pracê dla Ojczyzny, rzetelne
zdobywanie wiedzy, szacunek do tradycji, wartoœci
narodowych i chrzeœcijañskich, tak¿e pamiêæ o wa¿nych
rocznicach - na pewno jest ni¹ rocznica odzyskania przez
Polskê niepodleg³oœci.
Aurelia Kurach

OBCHODY DNIA PRACOWNIKA
SOCJALNEGO
„Cz³owiek jest wspania³¹ istot¹ nie z powodu dóbr, które
posiada, ale jego czynów.
Niewa¿ne jest co siê ma, ale czym dzieli siê z innymi.”
– Jan Pawe³ II
21 listopada to dzieñ Pracownika Socjalnego. Z tej okazji
Wójt Gminy Gozdowo przekaza³ wszystkim pracownikom
pomocy spo³ecznej wyrazy uznania za niezawodne
zaanga¿owanie w s³u¿bê pomocy drugiemu cz³owiekowi.
Podkreœli³ równie¿, i¿ praca socjalna to wielka
odpowiedzialnoœæ, do której potrzeba niezwyk³ych ludzi.
Dzia³ania pracowników socjalnych dla wielu osób stanowi¹
niezbêdne oparcie pozwalaj¹ce przezwyciê¿yæ niejeden trud
ludzkiego ¿ycia.
Nie ka¿dy jest osob¹ cechuj¹c¹ siê wra¿liwoœci¹ na ludzkie
losy, cierpienie czy te¿ przemoc wobec s³abszych. Nie ka¿dy
chcia³by siê zaanga¿owaæ w udzielanie wsparcia osobom
zagro¿onym wykluczeniem spo³ecznym.
Ponadto przypomnia³, i¿ pracownicy socjalni ucz¹ nas

godnoœci oraz szacunku do drugiego cz³owieka. Dlatego te¿
pragniemy byæ przyjació³mi pracowników pomocy
spo³ecznej i organizacji pozarz¹dowych ka¿dego dnia w ich
trudnej i odpowiedzialnej pracy.
Pracownicy socjalni otrzymali z r¹k Wójta Gminy Gozdowo
list gratulacyjny, ¿yczenia oraz podziêkowania.
Patryk Karolkowski

WIECZÓR ANDRZEJKOWOMIKO£AJKOWY W DZIÊGIELEWIE
W pi¹tek, 25 listopada 2016 roku, mieszkañcy
so³ectwa Dziêgielewo zorganizowali wieczór
andrzejkowo-miko³ajkowy.
Do œwietlicy wiejskiej w Dziêgielewie przyby³y dzieci z
rodzicami oraz zaproszeni goœcie, aby przenieœæ siê do œwiata
czarów i magii.
Andrzejkowe wró¿by i czary to doskona³a okazja do
rozbudzania zainteresowañ bogactwem i ró¿norodnoœci¹
tradycji ludowych. Podczas uroczystoœci zgromadzone dzieci
Str. 10
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bra³y udzia³ w licznych wró¿bach oraz zabawach, by³a te¿
g³oœna muzyka.
W rolê Miko³ajów oraz Andrzejkowych Wró¿ek wcielili siê
przybyli goœcie: Pan Dariusz Kalkowski Wójt Gminy
Gozdowo i Pan Remigiusz Mikucki Prezes PHU M&M
Mikucka, którzy wrêczyli dzieciom oraz wszystkim
mieszkañcom so³ectwa prezent w postaci nag³oœnienia do
budynku wiejskiego.
Anna Betkowska

ZARYBIANIE STAWÓW
Niedawno utworzone w naszej gminie dwa stawy, jeden przy
ul. Jana Paw³a II za Publicznym Gimnazjum w Gozdowie i
drugi staw w Lelicach, przy ul. Bajecznej, z inicjatywy Wójta
Gminy Gozdowo zosta³y zarybione w dniu 26.11 br. Akweny
te jako teren publiczny, po dokoñczeniu zarybiania wiosn¹,
bêd¹ ogólnodostêpne dla mieszkañców poszczególnych
so³ectw.
Mariola Kopka

DOSTOJNE JUBILEUSZE
„Ludzie, którzy siê kochaj¹ z ca³ego serca,
nigdy siê nie starzej¹”
.

Diamentowe i Z³ote Gody to jubileusz obchodzony w naszej
polskiej tradycji szczególnie uroczyœcie. Obecnoœæ jubilatów
dowodzi, ¿e dochowali oni, wbrew wszelkim
przeciwnoœciom, przysiêgi ma³¿eñskiej, bo przecie¿ mi³oœæ
jest dawaniem, nie braniem, budowaniem, nie niszczeniem,
zaufaniem, nigdy zwodzeniem, cierpliwym znoszeniem i
wiernym dzieleniem ka¿dego sukcesu i ka¿dego smutku.
Dnia 7 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w
Gozdowie w uroczystej oprawie 16 par œwiêtowa³o tê
niezwyk³¹ uroczystoœæ. Tego piêknego jubileuszu doczekali:
Pary obchodz¹ce Diamentowe Gody:
1. Pañstwo Ignacy i Jadwiga Drzewaszewscy
2. Pañstwo Barbara i Kazimierz Kamiñscy
3. Pañstwo Emilia i Tadeusz Królikowscy
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4. Pañstwo Ludwika i Tadeusz Lipczyñscy
5. Pañstwo Jadwiga i Adam Ochociñscy
Pary obchodz¹ce Z³ote Gody:
1. Pañstwo Anna i Tadeusz Czajkowscy
2. Pañstwo Wanda i Edmund Czubak
3. Pañstwo Miros³awa i Jan Dziekañscy
4. Pañstwo Czes³awa i Tadeusz G³oskowscy
5. Pañstwo Adela i Roman Jêczarek
6. Pañstwo Hanna i Jerzy Kaczmarczyk
7. Pañstwo Alina i Stanis³aw Kolczyñscy
8. Pañstwo Jadwiga i Janusz Mireccy
9. Pañstwo Jadwiga i Wies³aw Myssera
10. Pañstwo Jadwiga i Alfred Przyguccy
11. Pañstwo Jadwiga i Jan Rycharscy
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od powitania przez Wójta Gminy
Pana Dariusza Kalkowskiego i wrêczenia paniom bukietów
kwiatów. Przy dŸwiêkach weselnego marsza Mendelsona
dostojni jubilaci weszli do sali, w której czekali na nich
zaproszeni goœcie: Przedstawiciel Delegatury Mazowieckiego
Urzêdu Wojewódzkiego w P³ocku - Anna Bednarska, Starosta
Sierpecki - Jan Laskowski, Wicestarosta Sierpecki - Juliusz
Gorzkoœ, ksi¹dz kanonik Franciszek Kuæ, ksi¹dz kanonik
Stanis³aw Opolski, Dyrektor Szko³y Podstawowej w
Gozdowie Lidia Malinowska, Wójt Gminy Gozdowo - Dariusz
Kalkowski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Grzegorz
Ratkowski, Sekretarz Gminy - Jacek Piekarski, Skarbnik
Gminy - Bogumi³a Bogdañska. Przyby³ych goœci, jubilatów z
rodzinami oraz wszystkich obecnych powita³a Kierownik
USC Maria El¿bieta Chyliñska. Szczególnie serdeczne i ciep³e
s³owa skierowa³a do Dostojnych Jubilatów: „Niech zdrowie
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zawsze Wam dopisuje, a b³ogos³awieñstwo Bo¿e dodaje
Wam si³y do dalszego trwania we wspólnej mi³oœci,
przyjaŸni i zaufaniu”.
Nastêpnie do Jubilatów zwróci³ siê Wójt Gminy Pan
Dariusz Kalkowski „Jest mi niezmiernie mi³o byæ z
Pañstwem w tym wyj¹tkowym dla Was dniu.
Œlubowaliœcie byæ ze sob¹ na dobre i z³e, wierzê, ¿e los
Wam tych chwil przyjemnych nie oszczêdzi³. Bêd¹c we
dwoje mogliœcie liczyæ na drug¹ osobê” - powiedzia³ na
wstêpie Wójt naszej gminy, po czym doda³: „Jesteœcie
ambasadorami mi³oœci, wzorem zgody i mi³oœci
ma³¿eñskiej dla wszystkich, którzy decyduj¹ siê zwi¹zaæ
wêz³em ma³¿eñskim, dbanie o sta³oœæ rodziny staje siê nie
lada wyzwaniem”. Na koniec swego wyst¹pienia Pan Wójt
z³o¿y³ dostojnym jubilatom ¿yczenia: „Szanowni jubilaci,
chcê Wam ¿yczyæ du¿o zdrowia. ¯yczê równie¿, aby
wszystkie Wasze marzenia i pragnienia, te wypowiedziane
g³oœno i te gdzieœ skrywane g³êboko w sercu, spe³ni³y siê.
Chcê Wam równie¿ podziêkowaæ za to, ¿e jesteœcie i za to,
¿e dziêki Wam warto wierzyæ, i¿ mo¿na ¿yæ ze sob¹ 50, a
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nawet 60 lat i wygl¹daæ tak piêknie jak wy dzisiaj – bo serce
nie ma siwych w³osów i oczy siê nigdy nie starzej¹”.
Pary obchodz¹ce 50-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego zosta³y
uhonorowane medalami, przyznanymi przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystej dekoracji jubilatów
dokona³ Wójt Gminy – Pan Dariusz Kalkowski w towarzystwie
p. Grzegorza Ratkowskiego - Przewodnicz¹cego Rady Gminy
i pani Marii El¿biety Chyliñskiej – Kierownik Urzêdu Stanu
Cywilnego. Jak na tak¹ uroczystoœæ przysta³o, wszystkim
jubilatom Wójt Gminy p. Dariusz Kalkowski wrêczy³ dyplomy
oraz upominki. Mi³ym akcentem by³o z³o¿enie ¿yczeñ przez
przyby³ych goœci, zdrowia oraz b³ogos³awieñstwa Bo¿ego na
dalsze lata skierowali do jubilatów ksiê¿a z terenu naszej
gminy, Pan Wójt przekaza³ dyplomy i ¿yczenia nades³ane od
Pos³a na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotra
Zgorzelskiego, ciep³e s³owa, kwiaty oraz listy gratulacyjne
podarowa³ dostojnym jubilatom Starosta Sierpecki p. Jan
Laskowski wraz z Wicestarost¹ Juliuszem Gorzkosiem.
Jubilaci nie ukrywali ³ez wzruszenia, podobnie jak ich
rodziny, które w dniu Z³otych jak i Diamentowych Godów

S³owo Gozdowa Nr 4/2016 (67)

WYDARZENIA
swych rodziców i dziadków, dotrzymywali najbli¿szym
towarzystwa. Nie zabrak³o równie¿ wzniesienia toastu
lampk¹ szampana i odœpiewania gromkiego „STO LAT”.
Gospodarz naszej gminy Pan Dariusz Kalkowski zaprosi³
wszystkich jubilatów i goœci do pami¹tkowego zdjêcia, na tort
jubileuszowy i s³odki poczêstunek. Czas wspomnieñ umili³
jubilatom wystêp artystyczny dzieci ze Szko³y Podstawowej w

Gozdowie. „Niech dobry los siê k³ania w pas sto lat, sto lat,
jeszcze raz. Niech ten jubileusz milowym bêdzie kamieniem,
czekamy nastêpnych w wielkim sercu wzruszeniem, wiêc
idŸcie dalej t¹ wspólna drog¹ szukaj¹c z Bogiem szczêœliwych
chwil. Wasze marzenia tak wiele mog¹, nawet gdy czasem
brakuje si³”.

BAŒNIOWE SPOTKANIE
Z MIKO£AJEM

kierowcami i opiekunkami autobusów, kierownik GZGK
Krzysztof Paw³owski, kierownik GOPS Urszula Matusiak,
stra¿acy - S³awomir Zarembski i Stanis³aw Œmigielski,
pielêgniarka szkolna p. Krystyna Baran oraz nauczyciele. Œw.
Miko³aj, zaopatrzony w rózgê, nie omieszka³ ni¹ równie¿
pogroziæ.

„W pewien grudniowy dzieñ jecha³em rano do Warszawy,
pada³ œnieg, drogi by³y zasypane, nagle zobaczy³em
renifery. Zatrzyma³em siê i wysiad³em z samochodu, na
poboczu sta³y sanie a w nich Œw. Miko³aj. Trudno mi by³o
uwierzyæ w to, co zobaczy³em, ale Miko³aj by³ prawdziwy i
sanie, i renifery te¿. Zapyta³em, czy mo¿e potrzebuje
pomocy, a on przekaza³ mi pewn¹ misjê.” - tak opowiada³
Wójt Gminy Gozdowo p. Dariusz Kalkowski 6 grudnia
podczas spotkania miko³ajkowego w hali sportowej
Publicznego Gimnazjum w Gozdowie. Wtedy nagle, jak za
dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki, nasta³a ciemnoœæ i
wszyscy ujrzeli iluminacjê œwietln¹, przypominaj¹c¹ taniec
gwiazd. Na kilka minut przenieœliœmy siê do œwiata baœni.
Gdy ponownie pojawi³o siê œwiat³o, Pan Wójt, w czapce
Miko³aja, z pomoc¹ przewodnicz¹cej M³odzie¿owej Rady
Gminy Karoliny Smoleñskiej wybra³ elfy, którymi mianowa³
wszystkich Dyrektorów Szkó³, Przedszkola i Klubu
Dzieciêcego. A potem, jak ka¿e zwyczaj, przyst¹pi³ do
obdarowywania prezentami. Jako pierwsi s³odkie
niespodzianki otrzymali obecni na spotkaniu goœcie:
policjant asp. szt. Wies³aw Stêpkowski i pe³nomocnik ds.
bezpieczeñstwa El¿bieta Broniszewska, ks. Franciszek Kuæ,
kierownik Referatu Oœwiaty Jolanta Lewandowska z
pracownikami, kierownik RBK S³awomir Krystek z

Maria El¿bieta Chyliñska

Nastêpnie Pan Wójt powiedzia³, ¿e œw. Miko³aj martwi siê
o dzieci, zarówno o ich bezpieczeñstwo jak i aktywnoœæ
fizyczn¹. Obserwuje, ¿e dzieci coraz mniej czasu spêdzaj¹ na
œwie¿ym powietrzu na harcach i zabawach. Dlatego bardzo
zainteresowa³y go listy od dzieci ze Szko³y Podstawowej w
Gozdowie i M³odzie¿owej Rady Gminy dotycz¹ce akcji
„Rowerem do szko³y”. Pan Wójt, na proœbê Miko³aja,
postanowi³ obdarowaæ wszystkie szko³y stojakami na rowery
oraz pi³kami, aby w ten sposób rozbudzaæ w uczniach
aktywnoœæ ruchow¹. W trosce o bezpieczeñstwo uczniów,
podarowa³ kamizelki odblaskowe, które s¹ niezbêdne
podczas jazdy rowerem, jak równie¿ poruszania siê pieszo po
zmroku, zw³aszcza jesieni¹ i zim¹. Zobowi¹za³ pe³nomocnika
ds. bezpieczeñstwa i policjê do koordynowania akcji
„Bezpieczna droga do szko³y” i organizowania konkursów w
tym zakresie.

Niezwyk³e wyró¿nienie spotka³o so³tysów dwóch so³ectw:
p. Katarzynê Rêdzikowsk¹ z Dziêgielewa i p. W³odzimierza
Mierzejewskiego z Golejewa, którzy zostali nagrodzeni za
zaanga¿owanie w organizowanie czasu wolnego dzieciom na

S³owo Gozdowa Nr 4/2016 (67)

Str. 13

WYDARZENIA

placach zabaw oraz w œwietlicach wiejskich.
Jak na Miko³aja przysta³o, pamiêta³ o wszystkich i obdarowa³
cukierkami zgromadzone na spotkaniu dzieci ze Szko³y

Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gozdowie oraz
delegacje z przedszkola, klubu dzieciêcego oraz szkó³y w
Ostrowach i Lelicach.
Spotkanie przebieg³o w atmosferze zabawy i zakoñczy³o siê
wspólnym odœpiewaniem kolêdy. Niech pamiêæ o œw.
Miko³aju bêdzie wci¹¿ ¿ywa i podtrzymywana przez kolejne
pokolenia, aby dawa³a jak najwiêcej radoœci, nie tylko
najm³odszym, ale ka¿demu z nas.
Czas œwi¹teczny to obdarowywanie siê prezentami i
otwieranie serca dla innych ludzi. „Niepotrzebny jest strój
Miko³aja, liczy siê g³ównie dobro, które jest w cz³owieku.”
– tymi s³owami Wójt Gminy wyrazi³ nadziejê, ¿e wszyscy
staniemy siê takimi Miko³ajami i bêdziemy pamiêtali o drugim
cz³owieku. Czasem wystarczy uœmiech albo ciep³e s³owo, a
czasem potrzebna jest pomocna d³oñ.
Za to radosne spotkanie, podarowane na Miko³aja i
podzielenie siê pozytywn¹ energi¹, serdeczne dziêkujemy.
.

Mariola Kopka

PODSUMOWANIE KONKURSU „EKO OZDOBA ŒWI¥TECZNA 2016”
.

9 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Gozdowie odby³o siê podsumowanie
Konkursu priorytetowego „Organizacja konkursów i
olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej” ze œrodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki wodnej w Warszawie w 2016 roku pn: „EKO OZDOBA ŒWI¥TECZNA 2016”.
G³ównym celem konkursu by³o podniesienie
œwiadomoœci ekologicznej dzieci i m³odzie¿y, rozwijanie
umiejêtnoœci samodzielnego zdobywania wiedzy o
selektywnej zbiórce odpadów, wykorzystanie materia³ów
odpadowych i naturalnych w dzia³aniach artystycznych oraz
uwra¿liwienie na piêkno naturalnego œrodowiska.
Cele szczegó³owe:
- podniesienie œwiadomoœci ekologicznej uczniów,
- zachêcenie nauczycieli i uczniów do dzia³añ promuj¹cych
ochronê œrodowiska,
- rozbudzanie i pog³êbianie zami³owania oraz szacunku do
przyrody,
- popularyzowanie wiedzy na temat selektywnej zbiórki kszta³towanie proekologicznych postaw,
- kultywowanie tradycji œwi¹tecznych.
Iloœæ prac oraz pomys³y i techniki wykorzystane do
stworzenia tych piêknych ozdób œwi¹tecznych œwiadcz¹ o
tym, ¿e zarówno cel g³ówny, jak i cele szczegó³owe, zosta³y
osi¹gniête. Prace by³y oceniane pod wzglêdem doboru i
wykorzystania materia³ów i surowców wtórnych, walorów
plastycznych, kompozycji, kolorystyki oraz pomys³owoœci i
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inwencji twórczej.
W konkursie wziê³o udzia³ 6 placówek - 252 uczniów z terenu
Gminy Gozdowo, z czego nagrodzonych zosta³o dziewiêciu
uczniów w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz dwie
placówki.
W kategorii wiekowej do 6 lat:
I miejsce - Zuzanna Cendrowska - 6 lat - Szko³a Podstawowa
Ostrowy - hulajnoga
II miejsce - Kornelia Staniszewska - 2 lata - Klub Dzieciêcy
”Kubusiowy Raj” w Lelicach - trampolina
III miejsce - Filip Betkowski - Publiczne Przedszkole w
Gozdowie - basen
W kategorii wiekowej od 7 lat do 10 lat:
I miejsce - Maja Lorenc - kl. II - Szko³a Podstawowa im.
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Lelicach - tablet
II miejsce - Kacper Buras - kl. IVA - Szko³a Podstawowa im.
Marii Konopnickiej w Gozdowie - luneta
III miejsce - Filip Narewski - kl. IIIC - Szko³a Podstawowa im.
Marii Konopnickiej w Gozdowie materac ze œpiworem
W kategorii wiekowej od 11 lat do 16 lat:
I miejsce - Paulina Dobrosielska - kl. II A - Publiczne
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie - wie¿a
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II miejsce -Wiktoria Janiszewska - kl. IB - Publiczne
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie - mikroskop
III miejsce - Oliwia Kêdzierska - kl. VB - Szko³a Podstawowa
im. Marii Konopnickiej w Gozdowie - tablet
W kategorii najlepsza placówka:
I miejsce - Szko³a Podstawowa im. Marii Konopnickiej w
Gozdowie – tablica interaktywna
II miejsce - Szko³a Podstawowa im. Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego w Lelicach - projektor
Nagrody zosta³y zakupione w ramach otrzymanej
dotacji w wysokoœci 8.640,00 z³. z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
Jolanta Lewandowska

ZBIÓRKA ODPADÓW NAGRODZONA
Wójt Gminy Gozdowo nagrodzi³ uczniów, którzy
wyró¿nili siê w zbiórce makulatury, tworzyw
sztucznych i zu¿ytych baterii.
Placówki oœwiatowe systematycznie prowadz¹ selektywn¹
zbiórkê odpadów i przystêpuj¹ do konkursów, których celem
jest wyrobienie nawyku selektywnego gromadzenia
odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz zaanga¿owanie
dzieci, m³odzie¿y, personelu szkó³ oraz rodziców w
segregowanie odpadów poprzez zbiórkê makulatury,
tworzyw sztucznych i baterii
W V Powiatowym Konkursie Ekologicznym pn. „Chroñmy
œrodowisko odzyskuj¹c surowce wtórne” skierowanym do
uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, znajduj¹cych siê na terenie powiatu
sierpeckiego szko³y z gminy Gozdowo zajê³y czo³owe
miejsca.
W kategorii makulatura: Laureat I miejsca – Szko³a
Podstawowa w Ostrowach (207,09 kg/na 1 ucznia), Laureat
II miejsca – Szko³a Podstawowa im. Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego w Lelicach (204,62 kg/na 1 ucznia) i Laureat
III miejsca – Szko³a Podstawowa im. Marii Konopnickiej w
Gozdowie (106,09 kg/na 1 ucznia).

Szko³a Podstawowa w Gozdowie w kategorii tworzywa
sztuczne zosta³a laureatem III miejsca (6,12 kg/na 1 ucznia)
oraz w kategorii zu¿yte baterie - laureatem I miejsca
(1,52 kg/na 1 ucznia).
Dla uczniów wyró¿niaj¹cych siê w zbiórce odpadów Wójt
Gminy ufundowa³ nagrody, które wrêczy³ podczas
podsumowania konkursu “Eko-ozdoba œwi¹teczna 2016”.
W kategorii makulatura nagrodzeni zostali:
1. Julia Jarczewska kl. IIc SP Gozdowo - 13 140 kg radiomagnetofon
2. Alicja Goc SP Lelice - 12 000 kg - radiomagnetofon
3. Sara Gurgon kl. II SP Ostrowy - 6590 kg - tablet
4. Julia Krasiñska kl. IIa SP Gozdowo - 5 325 kg - tablet
5. Adrian Jankowski kl.0 SP Ostrowy - 3750 kg - pluszowy
Miœ
W kategorii zu¿yte baterie nagrodzeni zostali:
1. Laura Ruszkowska (3 lata) - 262 kg - pluszak Myszka
Miki
2. Julia Jarczewska kl. IIc SP Gozdowo - 70 kg - pluszak
Tygrysek
W kategorii tworzywa sztuczne nagrodzony zosta³: Micha³
Pajkowski kl. VI SP Gozdowo - 120 kg - tablet
Mariola Kopka

I MIKO£AJKOWY TURNIEJ PI£KI
NO¯NEJ HALOWEJ O PUCHAR
WÓJTA GMINY GOZDOWO
Osiem dru¿yn wziê³o udzia³ w I Miko³ajkowym Turnieju
Pi³ki No¿nej Halowej o Puchar Wójta Gminy Gozdowo.
Turniej odby³ siê 9 grudnia w hali sportowej Publicznego
Gimnazjum w Gozdowie. Organizatorem turnieju by³ Wójt
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Gminy Gozdowo – Dariusz Kalkowski, który wcieli³ siê w
postaæ Miko³aja i uroczyœcie otworzy³ zawody, ¿ycz¹c dobrej
zabawy i gry „fair play”. Z regulaminem zapozna³ nas sêdzia
g³ówny p. Emil Pniewski, trener Wis³y P³ock.
Dru¿yny, bior¹ce udzia³ w rozgrywkach, podzielone by³y
na dwie grupy. Grupê wschodni¹ stanowi³y: OSP Lelice,
OSP Cetlin, OSP Bonis³aw, OSP Kowalewo Podborne. Do
Grupy zachodniej nale¿a³y: Urz¹d Gminy, Rada Gminy, OSP
Gozdowo i OSP Kolczyn. Rozegrano szesnaœcie spotkañ.
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pi³karzom z Lelic uda³o siê zdobyæ bramkê i to oni zostali
zwyciêzcami. Ostatecznie dru¿yny uklasyfikowa³y siê na
nastêpuj¹cych pozycjach:
I miejsce – OSP Lelice
II miejsce - OSP Kolczyn
III miejsce - OSP Bonis³aw
IV miejsce - Urz¹d Gminy
V miejsce - OSP Gozdowo
VI miejsce - OSP Kowalewo Podborne
VII miejsce – OSP Cetlin
VIII miejsce – Rada Gminy Gozdowo
Wy³oniony równie¿ zosta³ król strzelców, którym zosta³

Ka¿dy mecz trwa³ piêæ minut. Poczynaniom zawodników
bacznie przygl¹dali siê sêdziowie w sk³adzie: Dariusz
Kalkowski – Wójt Gminy Gozdowo, Lidia Malinowska –
Dyrektor Szko³y Podstawowej w Gozdowie i Krzysztof
Jó¿wiak –Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gozdowie.
Znakomicie tego dnia radzi³y sobie wszystkie dru¿yny,
zawodnicy reprezentowali wysoki poziom, walka by³a
pasjonuj¹ca. Po podsumowaniu okaza³o siê, ¿e zawodnicy z
OSP Kolczyn i OSP Lelice maj¹ najlepsze wyniki punktowe i
zagraj¹ o pierwsze miejsce. Walka by³a zaciêta, jednak

Daniel Bartnikowski z OSP Lelice oraz najlepszy bramkarz –
Tadeusz Dziêgielewski z OSP Kolczyn. Panowie otrzymali
statuetki. Pan Wójt nagrodzi³ wszystkie dru¿yny pucharami i
drobnymi upominkami. Najlepsza dru¿yna otrzyma³a
nagrodê w postaci sprzêtu nag³aœniaj¹cego do œwietlicy
wiejskiej w Lelicach, któr¹ ufundowa³ w³aœciciel firmy
projektowej PROBUD pan Piotr Pakie³a.
Tego wieczoru wszyscy uczestnicy mogli posiliæ siê
grochówk¹ przygotowan¹ przez kucharki z Publicznego
Gimnazjum, która wszystkim bardzo smakowa³a i za któr¹
serdecznie dziêkujemy.
Wszystkim dru¿ynom serdecznie gratulujemy i liczymy na
równie emocjonuj¹ce kolejne spotkanie karnawa³owe.
Lidia Malinowska

OTWARCIE DROGI W ANTONIEWIE
Dnia 08.12.2016 r. w Antoniewie odby³o siê zebranie so³eckie, podczas którego dokonano otwarcia drogi powiatowej
Piaski-Gozdowo - II etap i poœwiêcenia radiowozu policyjnego.
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ROZMOWA Z MUZYKIEM
I CZ£ONKIEM ZESPO£U
TRUBADURZY
- PANEM JACKIEM MALANOWSKIM

zobaczyæ po latach swoich pierwszych nauczycieli, których
serdecznie pozdrawiam i mam nadziejê, ¿e bêdê mia³ okazjê
po raz kolejny spotkaæ siê z nimi przy okazji jubileuszu szko³y
podstawowej. Powracaj¹c do pytania, myœlê, ¿e
zainteresowania muzyczne kszta³tuj¹ siê przez ca³e ¿ycie. Jest
to baga¿, który zbieramy przez wszelkie doœwiadczenia,
eksperymenty, projekty artystyczne. To, czego jestem
pewien: Nie mo¿na w muzyce zamykaæ siê na to, co ju¿ by³o
odkryte a jednoczeœnie trzeba mieæ, jak w ka¿dej dziedzinie
¿ycia, „otwart¹” g³owê na nowoœci. Czasami cz³owiek
ogranicza siê do s³uchania jednego gatunku muzycznego, a
tak naprawdê w wiêkszoœci przypadków jest to kwestia
aran¿acji. Wystarczy tê sam¹ melodiê zaaran¿owaæ na dwa
inne sposoby i okazuje siê, ¿e odbiorcami mog¹ byæ zupe³nie
skrajne kulturowo spo³ecznoœci.
Mariola Kopka: Czy móg³by Pan powiedzieæ nam coœ
o swojej pracy zawodowej?

Mariola Kopka: Pochodzi Pan z Gozdowa, tutaj Pan
mieszka³ i wychowywa³ siê. Czy mo¿e Pan
opowiedzieæ o swoich korzeniach i dzieciñstwie
spêdzonym w naszej gminie?
Jacek Malanowski: Lata dzieciñstwa zawsze kojarz¹ nam siê
z chwilami, które wspominamy najmilej, nawet jeœli
pojawiaj¹ siê w nich sytuacje, o których chcielibyœmy
zapomnieæ. Oczywiœcie, przed laty dzieciñstwo wygl¹da³o
zgo³a odmiennie ni¿ obecnie. Nie by³o takiej techniki,
elektroniki, urz¹dzeñ, które dzisiaj poch³aniaj¹ czas m³odym
ludziom. Myœlê, ¿e miêdzy innymi dlatego, gdy powsta³o
oko³o 1982 r. Ognisko Muzyczne w Gozdowie, zg³osi³o siê do
niego wiele chêtnych osób, chc¹cych odkryæ w sobie
muzyczny talent. Oczywiœcie w wielu przypadkach
pocz¹tkowy zapa³ nie by³ wystarczaj¹cy i wiêkszoœæ uczniów
ukoñczy³o swoj¹ edukacjê na pocz¹tkowym etapie.
Nale¿a³em do tej drugiej grupy, która ukoñczy³a cykl
czteroletniej nauki gry na akordeonie, a moim pierwszym
nauczycielem by³ Pan Lubomir ¯órawski. Nastêpnie w
szóstej klasie szko³y podstawowej równolegle uczêszcza³em
do Szko³y Muzycznej I stopnia w Sierpcu. W placówce tej
pozna³em wspania³ego nauczyciela pani¹ Wiolettê
Szewczun, która przez jeden rok nauki by³a w stanie nauczyæ
mnie tak wiele, i¿ po pierwszej klasie (a cykl nauki by³
szeœcioletni) dosta³em siê do Szko³y Muzycznej II stopnia im.
Henryka Wieniawskiego w £odzi. Nie by³o ³atwo rozpocz¹æ
naukê w renomowanej szkole, do której uczêszcza³ m.in.
Micha³ Urbaniak, lecz upór, konsekwencja i nieustêpliwoœæ
mojej mamy, której niew¹tpliwie tak wiele zawdziêczam,
pozwoli³y mi stan¹æ do egzaminu bez ukoñczenia
wymaganego pierwszego stopnia nauki. Dziêki pomocy i
zaanga¿owaniu moich dziadków uda³o siê kupiæ instrument,
na którym mog³em kontynuowaæ dalsz¹ naukê.
Mariola Kopka: Jest Pan niezwykle utalentowanym
cz³owiekiem, mieliœmy okazjê pos³uchaæ Pana
podczas naszych gozdowskich Zamyœleñ i Dnia
Edukacji Narodowej w Lelicach. Kiedy pojawi³y siê, a
potem ukszta³towa³y Pana zainteresowania
muzyczne?
Jacek Malanowski: Dziêkujê za mi³e s³owa. To by³y dwa
niezmiernie emocjonalne dla mnie koncerty. Mi³o by³o
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Jacek Malanowski: Obecnie moje ¿ycie zawodowe w³aœciwie
w 100% ³¹czy siê z muzyk¹. Gram koncerty zarówno
klasyczne jak i rozrywkowe. Zajmujê siê tak¿e kompozycj¹ i
szeroko rozumian¹ produkcj¹ muzyczn¹. Jestem tzw.
trenerem wokalnym, udzielam konsultacji, pracuj¹c tak¿e z
m³odzie¿¹. Piszê teksty, aran¿ujê materia³ muzyczny, a jako
ciekawostka dodam, ¿e czêsto jestem konferansjerem.
Zdarzy³o mi siê nawet prowadziæ sylwestra w ogólnopolskiej
telewizji.
Mariola Kopka: Jak zosta³ Pan cz³onkiem znanego
zespo³u muzycznego Trubadurzy?
Jacek Malanowski: To bardzo ciekawa historia. W³aœciwie
jest najlepszym przyk³adem na to, ¿e los trzeba kusiæ, dra¿niæ i
prowokowaæ. Jeszcze na studiach w Akademii Muzycznej w
£odzi pozna³em jednego z za³o¿ycieli zespo³u Mariana
Lichtmana. Marian pojawi³ siê w uczelni w poszukiwaniu
osób, które mog¹ mu napisaæ tzw. fortepianówki do Zaiks-u
(partytury utworów, które kompozytor zg³asza w celu
ochrony praw autorskich i maj¹tkowych). Wiêkszoœæ
studentów, nie znaj¹c zagadnienia, nie chcia³a nawet
rozmawiaæ ze s³ynnym „Trubadurem”, boj¹c siê
kompromitacji. Oczywiœcie ja wraz z koleg¹, tak¿e w tych
czasach nie mieliœmy do czynienia z tym tematem, ale bardzo
chêtnie za sowite (jak dla studentów) wynagrodzenie
przyjêliœmy zlecenie, które nie okaza³o siê, jak mo¿na by³o
domniemywaæ na pocz¹tku, wielkim wyzwaniem. Po
pewnym czasie wspó³pracowaliœmy w ró¿nych projektach
muzycznych z zespo³em Trubadurzy, a przy okazji Marian
wraz ze S³awkiem Kowalewskim sprawdzali moj¹ ewentualn¹
elastycznoœæ i przydatnoœæ do przysz³ych, jak siê póŸniej
okaza³o, poczynañ artystycznych. Pamiêtam, jak siedz¹c przy
pianinie, zaczêli œpiewaæ ró¿ne g³osy (oczywiœcie ka¿dy do
innego ucha) a ja, graj¹c akompaniament, mia³em zaœpiewaæ
zupe³nie inny g³os (chocia¿ w³aœciwie siebie nie mia³em szans
us³yszeæ). W lipcu 2005 roku z dnia na dzieñ odszed³ od
zespo³u znakomity kompozytor i ojciec najwiêkszych
przebojów zespo³u Ryszard Poznakowski. W tym czasie
koñczy³em trasê koncertow¹ nad morzem. Po rozmowie
telefonicznej z pozosta³ymi cz³onkami zespo³u, w której
z³o¿ono mi propozycjê zast¹pienia Ryœka okaza³o siê, ¿e
mamy dwie próby, a za pó³tora tygodnia gramy pierwszy
wspólny koncert. Mówi¹c zupe³nie szczerze, bardzo lubiê
takie wyzwania a dodatkowa mobilizacja jest chyba potrzebna
wiêkszoœci ludzi. Reasumuj¹c, ca³y repertuar (wykonywany
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bez ¿adnych œci¹g) pojawi³ siê na wspomnianym wczeœniej
koncercie.
Mariola Kopka: Proszê powiedzieæ, jak rozwija³a siê
Pana kariera muzyczna, z jakich sukcesów jest Pan
najbardziej dumny?
Jacek Malanowski: Z ciekawszych wydarzeñ artystycznych
móg³bym przywo³aæ wiele wspomnieñ. Pierwsze to wystêp
przed wieloma laty dla naszego Papie¿a Jana Paw³a II w
Watykanie. Takie chwile na zawsze zapadaj¹ w pamiêci.
Jestem autorem kilkudziesiêciu piosenek dla dzieci. Wyda³em
swoj¹ autorsk¹ p³ytê, która zosta³a rozprowadzona w iloœci
30 tys. szt., co na obecne czasy jest ewenementem. Przez
wiele sezonów wykonywany przeze mnie hymn, którego
jestem autorem, by³ emitowany na stadionie Widzewa £ódŸ
przed ka¿dym meczem. Mój g³os mo¿na by³o us³yszeæ w wielu
ogólnopolskich telewizyjnych i radiowych kampaniach
reklamowych, a tak¿e w bajkach dla dzieci. Gra³em na
najwiêkszych festiwalach w Sopocie, Opolu, festiwalu
muzyki cygañskiej w Ciechocinku, muzyki greckiej w
Zgorzelcu i, co ciekawe, w Kobylnicy. Wystêp przed 30tysiêczn¹ publicznoœci¹ robi du¿e wra¿enie. Wraz z zespo³em
graliœmy dla publicznoœci w ca³ej Polsce, ale i w Genewie,
Berlinie, Wilnie a tak¿e w Nowym Jorku, Kanadzie i na
Florydzie.

priorytetowych. Myœlê, ¿e szczególne s³owa uznania nale¿¹
siê w tym wzglêdzie Panu Wójtowi Dariuszowi
Kalkowskiemu. Mia³em okazjê zobaczyæ, jak mocno Pan Wójt
jest zaanga¿owany w ka¿d¹ sprawê, jak¹ siê zajmuje. By³em
pod ogromnym wra¿eniem. Z tego, co s³ysza³em i czyta³em w
lokalnej prasie (a czyta³em ka¿de wydanie Pañstwa
kwartalnika) jest szereg inicjatyw spo³ecznych, które integruj¹
mieszkañców, a co za tym idzie, pozwalaj¹ bardziej poznaæ,
zrozumieæ swoich s¹siadów.
¯yczê mojej rodzinnej miejscowoœci dalszego rozwoju,
siêgania po kolejne cele, a wszystkim mieszkañcom gminy, z
okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, samych
sukcesów i nauki lokalnego patriotyzmu. Nawet nie wiecie
szanowni czytelnicy, jak wiele osób nauczy³em, gdzie jest
Gozdowo.
Mariola Kopka: Dziêkujê za rozmowê. ¯yczê, aby
uda³o siê Panu zrealizowaæ wszystkie plany i rozwijaæ
swoj¹ karierê muzyczn¹, odnosz¹c wspania³e
sukcesy. Myœlê, ¿e mieszkañcy Gozdowa s¹ bardzo
dumni, ¿e tak znany artysta pochodzi z tej
miejscowoœci.

Mariola Kopka: Od wielu lat nie mieszka Pan w
Gozdowie, ale doœæ czêsto odwiedza Pan tutaj swoj¹
rodzinê i obserwuje zmiany zachodz¹ce w Gozdowie.
Jak po latach ocenia Pan swoj¹ rodzinn¹
miejscowoœæ?
Jacek Malanowski: Zmiany s¹ widoczne w³aœciwe przy
ka¿dej mojej wizycie. Gozdowo ma³ymi krokami sta³o siê
bardzo malownicz¹ i mi³¹ miejscowoœci¹. Wiadomo, ¿e na
wszystko potrzeba czasu, lecz kropla dr¹¿y ska³ê. To, co
mo¿na zauwa¿yæ, to konsekwencja w dzia³aniu osób, które s¹
odpowiedzialne za wizerunek gminy i œwietne zaplanowanie
kolejnych inwestycji z jednoczesnym uwzglêdnieniem spraw

STYPENDIA WÓJTA GMINY
GOZDOWO
.

W œrodê 5.X.2016r. odby³o siê uroczyste wrêczenie
stypendiów naukowych Wójta Gminy Gozdowo uczniom,
którzy osi¹gnêli œredni¹ ocen 5,0 i wy¿sz¹. Ci uczniowie s¹
bez w¹tpienia wzorem do naœladowania.
Dyrektor Szko³y - p. Krzysztof JóŸwiak powita³ serdecznie
Wójta Gminy Gozdowo – p. Dariusza Kalkowskiego,
Przewodnicz¹cego Rady Gminy Gozdowo - p. Grzegorza
Ratkowskiego, uczniów, rodziców, grono pedagogiczne. W
swojej przemowie Dyrektor pochwali³ uczniów za ich wyniki
w nauce oraz wyrazi³ nadziejê na dalsze sukcesy.
Nastêpnie Wójt Gminy Gozdowo wrêczy³ stypendystom listy
gratulacyjne oraz przekaza³ wyrazy uznania dla uczniów i ich
rodziców obecnych na uroczystoœci.
W tegorocznej edycji stypendia otrzymali:
1. Marta Czachorowska klasa III B
2. Weronika Gapiñska klasa III A
3. Agata Popis klasa III A
4. Karolina Smoleñska klasa II A
5. Weronika Skrobiszewska klasa III A
6. Weronika Ezman klasa II B
7. Filip Gutowski klasa III C
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Jako wyraz wdziêcznoœci stypendyœci z³o¿yli na rêce pana
Wójta Dariusza Kalkowskiego oraz pana Przewodnicz¹cego
Grzegorza Ratkowskiego kwiaty.
Po czêœci oficjalnej stypendyœci, ich rodzice, p. Wójt, p.
Przewodnicz¹cy oraz Dyrektor Szko³y spotkali siê w mi³ej
atmosferze na kawie i ciastku.
Aneta Soja- Khadrouf
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MECZ TOWARZYSKI Z OKAZJI DNIA
EDUKACJI NARODOWEJ
Dnia 13.10.2016 r. w przeddzieñ œwiêta wszystkich
Pracowników Oœwiaty na boisku przy Publicznym
Gimnazjum w Gozdowie rozegrano dwa mecze pi³ki no¿nej.
Pierwszy mecz rozegra³a dru¿yna Uczniów Publicznego
Gimnazjum z dru¿yn¹ Pracowników Urzêdu Gminy w
Gozdowie. Drugi mecz zosta³ przeprowadzony miêdzy
dru¿yn¹ nauczycieli szkó³ a dru¿yn¹ pracowników Urzêdu
Gminy w Gozdowie. Zespó³ pracowników Urzêdu Gminy
okaza³ siê bezkonkurencyjny. GRATULUJEMY!

Katarzyna Janiszkiewicz

GMINNE OBCHODY DNIA
EDUKACJI NARODOWEJ

14 paŸdziernika 2016 odby³y siê Gminne Obchody Dnia
Edukacji Narodowej. W uroczystoœci uczestniczyli zaproszeni
goœcie, których powita³ Wójt Gminy Dariusz Kalkowski.
Poœród nich znaleŸli siê: Pani Ewa Ró¿alska przedstawiciel
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego,
Pan Krzysztof Wiœniewski Dyrektor Kuratorium Oœwiaty w
Warszawie Delegatura w P³ocku, Pan Jan Laskowski Starosta Powiatu Sierpeckiego, Ksiê¿a Parafii Gozdowo,
Bonis³aw i Kurowo, Dyrektorzy szkó³, przedszkola z
nauczycielami i pracownikami obs³ugi, emerytowani
pracownicy oœwiaty, Kierownik Klubu Dzieciêcego,
Kierownicy jednostek organizacyjnych i instytucji

funkcjonuj¹cych na terenie gminy Gozdowo i
wspó³pracuj¹cych z placówkami oœwiaty, Kapelmistrz
M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej z Gozdowa, Instruktor Zespo³u
Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej, przedstawiciel
M³odzie¿owej Rady Gminy, pracownicy Urzêdu Gminy.
Pan Wójt przedstawi³ informacje dotycz¹ce bie¿¹cego
funkcjonowania placówek oœwiatowych a nastêpnie z³o¿y³
podziêkowania i ¿yczenia 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, radoœci z osi¹gniêæ zawodowych
oraz zadowolenia w ¿yciu osobistym. W dowód uznania i
podziêkowania za pracê wszyscy pracownicy oœwiaty
otrzymali symboliczn¹ ró¿ê. Podczas uroczystoœci zosta³y
wrêczone nagrody Wójta Gminy Gozdowo oraz dyrektorów
dla nauczycieli i pracowników obs³ugi za zaanga¿owanych w
pracê opiekuñczo wychowawcz¹ z dzieæmi i m³odzie¿¹, za
osi¹gniêcia dydaktyczne oraz wk³ad pracy wykraczaj¹cy poza
zakres obowi¹zków. Nagrodê Wójta Gminy Gozdowo
otrzymali:
1.
2.
3.
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Lidia Malinowska - Dyrektor Szko³y Podstawowej im.
Marii Konopnickiej w Gozdowie,
Katarzyna Œwidurska - nauczyciel Publicznego
Przedszkola w Gozdowie
Jolanta Gutowska - instruktor i choreograf Zespo³u
Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej,
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4.

Edward Wielgócki - Kapelmistrz M³odzie¿owej Orkiestry
Dêtej w Gozdowie.

15. Zofia Przygucka - pracownik obs³ugi Publicznego
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie
16. El¿bieta Kurach - pracownik obs³ugi Publicznego
Przedszkola w Gozdowie
17. Martyna Lipczyñska - opiekun Klubu Dzieciêcego
„Kubusiowy Raj” w Lelicach.
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 dyrektorzy
szkó³ i przedszkola wrêczyli bukiet kwiatów Wójtowi Gminy
Panu Dariuszowi Kalkowskiemu oraz Przewodnicz¹cemu
Rady Gminy Gozdowo Panu Grzegorzowi Ratkowskiemu.
Gratulacje dla nagrodzonych oraz ¿yczenia dalszych
sukcesów przekazali zaproszeni goœcie, wrêczaj¹c na rêce
Pana Wójta Gminy Listy z ¿yczeniami.

Nagrody Dyrektora otrzymali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Iwona Paw³owska - nauczyciel Szko³y Podstawowej im.
Marii Konopnickiej w Gozdowie,
Iwona Giera - nauczyciel Szko³y Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Gozdowie,
Ewa Adamczyk - nauczyciel Szko³y Podstawowej im.
Marii Konopnickiej w Gozdowie,
Irena Wtulisiak - pracownik obs³ugi Szko³y Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Gozdowie,
Anna Mañkowska - nauczyciel Szko³y Podstawowej im.
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Lelicach,
Renata Skibiñska - nauczyciel Szko³y Podstawowej im.
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Lelicach,
Iwona Wiœniewska - pracownik administracji Szko³y
Podstawowej im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w
Lelicach,
Gra¿yna Œwidniak - nauczyciel Szko³y Podstawowej w
Ostrowach
Ma³gorzata Joniak - nauczyciel Szko³y Podstawowej w
Ostrowach
Cecylia Rudziñska - pracownik obs³ugi Szko³y
Podstawowej w Ostrowach
Katarzyna Chlebowska - nauczyciel Publicznego
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie
Maria Kaczorowska - nauczyciel Publicznego
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie
Ma³gorzata Jagodziñska - nauczyciel Publicznego
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie
Wies³awa Jankowska - pracownik obs³ugi Publicznego
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie

Pan Krzysztof Wiœniewski Dyrektor Kuratorium Oœwiaty
w Warszawie Delegatura w P³ocku, z³o¿y³ gratulacje
nagrodzonym oraz odniós³ siê do nadchodz¹cych zmian w
systemie oœwiaty, wyrazi³ zrozumienie i obawy, jakie
towarzysz¹ nauczycielom i pracownikom wygaszanych
gimnazjów. Tak donios³¹ uroczystoœæ uœwietnili wspaniali
artyœci: Pani Anna Cymmerman solistka Teatru Wielkiego w
£odzi, która wspó³pracuje z Oper¹ Narodow¹ w Warszawie,
Polsk¹ Oper¹ Ba³tyck¹ w Gdañsku i Oper¹ Nova w
Bydgoszczy oraz Jacek Malanowski - nasz rodak kompozytor, autor tekstów, od 11 lat wokalista zespo³u
TRUBADURZY. Uroczystoœæ Gminnych Obchodów Dnia
Edukacji Narodowej zakoñczy³a siê wspólnym
biesiadowaniem przy utworach zespo³u muzycznego REVEN.

Jolanta Lewandowska
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M£ODZIE¯OWA RADA GMINY
GOZDOWO
Sesja VI dnia 19 paŸdziernika 2016 roku
Dnia 7 paŸdziernika 2016 roku odby³y siê kolejne wybory
uzupe³niaj¹ce do M³odzie¿owej Rady Gminy Gozdowo.
M³odzie¿owa Rada zosta³a powo³ana do ¿ycia uchwa³¹ Rady
Gminy Gozdowo z dnia 29 listopada 2012 roku. Sk³ada siê
ona z przedstawicieli m³odzie¿y gimnazjalnej naszej gminy.
Ma charakter opiniodawczy, wnioskodawczy i doradczy
wobec dzia³añ organów samorz¹dowych Gminy Gozdowo w
sprawach dotycz¹cych m³odzie¿y.

Ka¿dego roku uzupe³niamy szeregi m³odych
samorz¹dowców w wyborach uzupe³niaj¹cych. W tym roku
szkolnym chêæ dzia³ania zg³osi³o siedmioro uczniów z
Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie z
oddzia³em zamiejscowym w Lelicach. Byli to:
1. Wiktoria Bêdzikowska – klasa I A
2. Maja Chmielewska – klasa I A
3. Kinga Fabisiak – klasa I B
4. Patryk Linowski – klasa I A
5. Kacper Saganowski – klasa I B
6. Patrycja Wiœniewska – klasa I A
7. Pawe³ Mazurkiewicz – klasa I C
Odby³a siê krótka kampania wyborcza, podczas której
uczniowie wykonali plakaty zachêcaj¹ce do wyboru ich osoby
na radnego M³odzie¿owej Rady Gminy Gozdowo. W swych
programach przedstawili szereg pomys³ów urozmaicaj¹cych
¿ycie m³odzie¿y w naszej gminie, nie zapominaj¹c
jednoczeœnie o potrzebuj¹cych pomocy, zdrowym stylu
¿ycia, edukacji i rekreacji. Do obsadzenia pozostawa³y 4
mandaty radnego.
7 paŸdziernika 2016 roku wszyscy uczniowie gimnazjum
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g³osowali na swoich faworytów. W dwóch okrêgach
wyborczych oddano ³¹cznie 165 g³osów wa¿nych. Wœród
zwyciêzców, a tym samych radnych M³odzie¿owej Rady
Gminy Gozdowo znalaz³y siê nastêpuj¹ce osoby: Patrycja
Wiœniewska, Wiktoria Bêdzikowska, Pawe³ Mazurkiewicz,
Maja Chmielewska.
Kolejnym krokiem w celu uprawomocnienia dzia³añ
nowej rady by³a Sesja M³odzie¿owej Rady Gminy, która mia³a
miejsce w naszej szkole dnia 19 paŸdziernika 2016 roku.
Podczas uroczystego spotkania, które prowadzi³a ustêpuj¹ca
wiceprzewodnicz¹ca Karolina Smoleñska, dokonano
zaprzysiê¿enia nowych radnych.

Obrady zaszczycili sw¹ obecnoœci¹ zaproszeni goœcie:
Wójt Gminy Gozdowo Pan Dariusz Kalkowski,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo Pan Grzegorz
Ratkowski, Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a
II w Gozdowie Pan Krzysztof JóŸwiak.
Radna Karolina Smoleñska powita³a wszystkich
zgromadzonych i rozpoczê³a obrady. Podczas g³osowañ
tajnych zostali wy³onieni Przewodnicz¹cy i
Wiceprzewodnicz¹cy Rady. W g³osowaniu jawnym
dokonano wyboru Sekretarza i Skarbnika M³odzie¿owej Rady
Gminy Gozdowo na czas kadencji.
W sk³ad nowego Prezydium weszli nastêpuj¹cy radni:
Karolina Smoleñska – Przewodnicz¹ca M³odzie¿owej Rady
Gminy Gozdowo
Ewelina Bêdzikowska – Wiceprzewodnicz¹ca M³odzie¿owej
Rady Gminy Gozdowo
Pawe³ Mazurkiewicz – Wiceprzewodnicz¹cy M³odzie¿owej
Rady Gminy Gozdowo - oddzia³ w Lelicach
Wiktoria Bêdzikowska – Sekretarz M³odzie¿owej Rady Gminy
Gozdowo
Magdalena Ochociñska – Skarbnik M³odzie¿owej Rady
Gminy Gozdowo
Nad sprawnym przebiegiem g³osowania czuwa³a Komisja
Skrutacyjna w sk³adzie: Weronika Skrobiszewska –
Przewodnicz¹ca Komisji Skrutacyjnej, Marta Kajkowska –
Cz³onek Komisji Skrutacyjnej, Agata Popis – Cz³onek Komisji
Skrutacyjnej.
Pomoc¹ m³odym radnym s³u¿y³y panie koordynatorki:
Ma³gorzata Jagodziñska i Katarzyna Chlebowska.
W kolejnych punktach VI Sesji nowo wybrana
Przewodnicz¹ca- Karolina Smoleñska zwróci³a siê do Wójta
Gminy Gozdowo Pana Dariusza Kalkowskiego oraz
Przewodnicz¹cego Rady Gminy Gozdowo z
podziêkowaniami. W³adze naszej gminy bardzo chêtnie
wspieraj¹ nasz¹ dzia³alnoœæ i realizuj¹ pomys³y m³odych
radnych.
W roku szkolnym 2015/2016 powsta³a œcianka
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wspinaczkowa na hali sportowej gimnazjum, za³o¿ono
oœwietlenie na boisku szkolnym, wzbogacono centrum
multimedialne w nowe komputery. Ponadto Pan Wójt
pamiêta³ o nas podczas Miko³ajek i Dnia Kobiet obdarowuj¹c
wszystkich s³odkimi upominkami.
Dbaj¹c o nasz¹ kondycjê fizyczn¹ organizujemy pod egid¹
M³odzie¿owej Rady i Wójta Gminy turnieje sportowe, które
ciesz¹ siê ogromn¹ popularnoœci¹ wœród gimnazjalistów,
uczniów szko³y podstawowej i wszystkich mieszkañców
kibicuj¹cym sportowcom. Kontynuowaliœmy coroczny
kiermasz ozdób œwi¹tecznych, wykonanych w³asnorêcznie
przez radnych M³odzie¿owej Rady Gminy Gozdowo oraz
wszystkich chêtnych uczniów gimnazjum.
Ostatni¹ akcj¹, jak¹ zainicjowa³ Wójt Gminy Gozdowo z
M³odzie¿ow¹ Rad¹ by³a pomoc ptakom przed nadchodz¹c¹
zim¹. Ufundowane przez Wójta karmniki zosta³y dostarczone
przez m³odzie¿ do szkó³ z terenu naszej gminy, a nastêpnie
umieszczone w miejscach najlepiej dostêpnych dla
skrzydlatych przyjació³. Bêdziemy pamiêtali, aby zim¹ nie
sta³y puste i stanowi³y „ptasi¹ sto³ówkê”.
W Oddziale Zamiejscowym w Lelicach na proœbê uczniów
zainstalowano radiowêze³, muzyka umila czas podczas
przerw miêdzylekcyjnych.
Now¹ inicjatyw¹ rozwijaj¹c¹ zainteresowania dzieci i
m³odzie¿y jest nauka tañca towarzyskiego, na któr¹ Wójt
Gminy zaprosi³ chêtnych gimnazjalistów.

DOKARMIAMY PTAKI ZIM¥
Dnia 27 paŸdziernika 2016 roku w Gminie Gozdowo
zrealizowany zosta³ projekt Wójta Gminy oraz
M³odzie¿owej Rady Gminy pod has³em
„Dokarmianie ptaków zim¹”.

Pan Wójt zapewni³ M³odzie¿ow¹ Radê Gminy o dalszym
wsparciu w dzia³aniach, zachêca³ do kreowania nowych
pomys³ów i inicjatyw, ¿yczy³ nowo wybranym owocnej
kadencji i pracy na rzecz m³odej spo³ecznoœci naszej gminy.
G³os zabra³ równie¿ Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Gozdowo pan Grzegorz Ratkowski. Tak¿e pogratulowa³
wyboru nowego zarz¹du, oferowa³ swoj¹ pomoc m³odym
radnym i zachêca³ do dalszego dzia³ania i podejmowania
nowych inicjatyw. Podkreœli³, ¿e M³odzie¿owa Rada Gminy
stanowi wspania³¹ formê nauki demokracji wœród m³odzie¿y.
Pan Dyrektor Gimnazjum – Krzysztof JóŸwiak serdecznie
pogratulowa³ nowemu Prezydium Rady. Wskaza³, jak wa¿n¹
rolê pe³ni rada zarówno dla naszej gminy jak i szkolnej
spo³ecznoœci. Zaanga¿owanie uczniów w dzia³ania spo³eczne
jest ¿yw¹ nauk¹ samorz¹dnoœci, a efekty ubogacaj¹ ¿ycie
mieszkañców.
Jednoczeœnie pan dyrektor z³o¿y³ podziêkowanie dla Wójta
Gminy pana Dariusza Kalkowskiego oraz Przewodnicz¹cego
Rady Gminy pana Grzegorza Ratkowskiego za realizacjê
pomys³ów M³odzie¿owej Rady Gminy Gozdowo.
Tymi mi³ymi s³owami doszliœmy do ostatniego punktu VI Sesji
M³odzie¿owej Rady Gminy, w którym to nowo wybrana
Przewodnicz¹ca – Karolina Smoleñska
uroczyœcie
zakoñczy³a obrady.

Ma³gorzata Jagodziñska

Kalkowski. Zakupione karmniki przekazaliœmy na rêce
dyrektorów szkó³ z terenu naszej gminy.
Ka¿da placówka dosta³a do dyspozycji 5 karmników, które
uczniowie umieœcili w miejscach najlepiej dostêpnych dla
naszych ptasich przyjació³. Wspólnie zadbamy o to, aby
karmniki by³y pe³ne ziarna i innych przysmaków przez ca³¹
zimê.

Pomys³ sfinansowa³ Wójt Gminy Gozdowo Pan Dariusz

M³odzie¿owa Rada Gminy Gozdowo
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PREZYDIUM M£ODZIE¯OWEJ RADY
GMINY Z WIZYT¥ U WÓJTA GMINY
GOZDOWO
Dnia 3 listopada 2016r. cz³onkowie Prezydium M³odzie¿owej
Rady Gminy wraz z opiekunk¹ pani¹ Ma³gorzat¹
Jagodziñsk¹ z³o¿yli wizytê Wójtowi gminy Gozdowo
Dariuszowi Kalkowskiemu. Podczas spotkania omawiane
by³y plany i pomys³y do realizacji zaproponowane przez
M³odzie¿ow¹ Radê Gminy.
Ma³gorzata Jagodziñska

„PAMIÊTAMY O TYCH,
KTÓRZY ODESZLI”
Akcja M³odzie¿owej Rady Gminy Gozdowo
Dnia 27 paŸdziernika 2016 roku przedstawiciele
M³odzie¿owej Rady Gminy Gozdowo i Samorz¹du
Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w
Gozdowie wybrali siê na cmentarze parafialne w Gozdowie i
Bonis³awiu. Zapalili znicze na Grobie Nieznanego ¯o³nierza a
tak¿e by³ych nauczycieli szkó³ z terenu naszej gminy, którzy
„odeszli na zawsze”.
By³a to dla nas cenna chwila refleksji i zadumy nad
przemijaj¹cym czasem, która nasuwa w myœlach s³owa ks.
Jana Twardowskiego „Œpieszmy siê kochaæ ludzi, tak
szybko odchodz¹”.

AKCJA „ADOPTUJ PIESKA”
S¹ ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia nios¹
pomoc, anga¿uj¹ siê w pracê na rzecz innych, dzia³aj¹c w
ró¿nych obszarach ¿ycia spo³ecznego. Mo¿na ich spotkaæ
miêdzy innymi w schroniskach dla zwierz¹t. To
wolontariusze.
Warto wiedzieæ, czym jest wolontariat. Wolontariat jednym
kojarzy siê z towarzyszeniem chorym czy
niepe³nosprawnym, dla innych wolontariat to zbiórki
pieniêdzy i ¿ywnoœci dla potrzebuj¹cych ludzi, a tak¿e
porzuconych zwierz¹t w schroniskach i przytuliskach. Ka¿dy
buduje swoje skojarzenia dotycz¹ce wolontariatu na bazie
w³asnych doœwiadczeñ.
M³odzie¿owa Rada Gminy Gozdowo pod opiek¹
koordynatorek: p. M. Jagodziñskiej i p. K. Chlebowskiej,
wraz ze spo³ecznoœci¹ uczniowsk¹ Publicznego Gimnazjum
w Gozdowie czynnie w³¹cza siê w dzia³anie na rzecz
potrzebuj¹cych. Bierzemy udzia³, pomagaj¹c w zbiórce
¿ywnoœci dla BG¯, ale nie zapominamy równie¿ o
bezdomnych zwierz¹tkach, pieskach czêsto porzucanych
przez w³aœcicieli, gdy stan¹ siê niepotrzebne.
Takich w³aœnie kud³atych przyjació³ odwiedziliœmy w
przytulisku, znajduj¹cym siê na terenie GZGK w Gozdowie w
dniu 1 grudnia 2016 roku. Nie poszliœmy z go³ymi rêkoma.
M³odzie¿owa Rada Gminy Gozdowo wraz z Samorz¹dem
Uczniowskim Publicznego Gimnazjum w Gozdowie
zorganizowa³y akcjê zbiórki ¿ywnoœci pt.: „Adoptuj pieska”,
w ramach której zebraliœmy ponad 100 kg karmy dla psów.
Dary te przekazaliœmy na rêce kierownika GZGK w
Gozdowie, pana Krzysztofa Paw³owskiego. Mo¿e dziêki tym
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psim przysmakom chocia¿ troszkê umilimy pobyt
czworonogów w przytulisku.
M³odzie¿, która odwiedzi³a pieski by³a bardzo poruszona
losem zwierz¹t patrz¹cych prosz¹cym wzrokiem o zabranie
ich z tego miejsca przymusowego pobytu. Pieski, które
trafiaj¹ do domu z takiego w³aœnie miejsca, potrafi¹
odwdziêczyæ siê ogromnym przywi¹zaniem i oddaniem do
koñca ¿ycia.
Zachêcamy wiêc wszystkich, którzy myœl¹ o kupnie psa, do
odwiedzenia naszego gminnego przytuliska, mo¿e w³aœnie tu
czeka na nich ten najwierniejszy przyjaciel cz³owieka.

Ma³gorzata Jagodziñska
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Go³êbie Serce … Proboszcza Franciszka ...
W biegu codziennoœci, w aurze mno¿¹cych siê spraw do za³atwienia, na naszej drodze spotykamy doœæ nieoczekiwanie coœ...,
co nas zwalnia.
Dopiero pochylaj¹c siê nad tym, zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e ratujemy … - ¿ycie …
Nawet jeœli to zwierzêce ¿ycie... to ten gest – jak¿e ma³y – jak¿e niepozorny – nadaje sens s³owom:
„(...) Lecz ludzi dobrej woli jest wiêcej
i mocno wierzê w to,
¿e ten œwiat
nie zginie nigdy dziêki nim.”

W KRÊGLE GRAÆ KA¯DY MO¯E ...
.

Dnia 7 grudnia 2016r. odby³ siê integracyjny wyjazd
przedstawicieli M³odzie¿owej Rady Gminy
Gozdowo.
Radnym towarzyszy³y kordynatorki w osobach p. Ma³gorzaty
Jagodziñskiej i p. Katarzyny Chlebowskiej oraz dyrektor
gimnazjum - p. Krzysztof JóŸwiak. Wyj¹tkowym uczestnikiem
wycieczki by³ Wójt Gminy Gozdowo – p. Dariusz Kalkowski.
Wyjazd zaplanowano na godzinê 15:00. Wówczas to ¿aden z
uczestników nie przypuszcza³, jak wiele niespodzianek
przyniesie to œrodowe popo³udnie.
A wszystko zaczê³o siê od wizyty w krêgielni Arturo
Bowling Club w P³ocku. M³odzi radni niczym œredniowieczni
rycerze przyjêli rzucon¹ rêkawicê i stanêli w sportowe szranki
z w³adzami gminy Gozdowo. I choæ nie by³y to zmagania
profesjonalistów, to ¿adna ze stron nie dawa³a za wygran¹.
Zarówno m³odzi radni jak i nauczyciele z panem Wójtem na
czele nie zamierzali siê tak ³atwo poddaæ. Ka¿dy z uczestników
walczy³ do ostatniej kuli – do ostatniego krêgla. Radnych
szczególnie zaskoczy³a forma Pana Wójta, który od razu stan¹³
do walki z m³odzie¿¹, pokazuj¹c niesamowity hart ducha.
Sportowa rywalizacja wywo³a³a uœmiech na niejednej
twarzy. Dobry humor towarzyszy³ ka¿demu z obecnych przez
ca³e pop³udnie. Okaza³o siê bowiem, ¿e dla niektórych
uczestników (i tych m³odych, i tych nieco starszych) by³ to
sportowy debiut na „parkiecie” krêgielni. I to debiut – udany!
Bo krêgle to sport dla ka¿dego! Ka¿dy ma szansê zostaæ
mistrzem w tej dyscyplinie! Wystarcz¹ dobre chêci, zapa³ do
walki, pewna rêka i pozytywne nastawienie – wówczas
sukces jest gwarantowany. Mo¿e w³aœnie dlatego nikt nie
chcia³, aby to spotkanie dobieg³o koñca. Niestety... Wszystko,
co dobre ma swój koniec. I kiedy wydawa³o siê, ¿e czas
nieub³aganie mija, Wójt Gminy zaplanowa³ kolejn¹
niespodziankê.

AKCJA „MAMY NIEPODLEG£¥!”
Harcerze 12 DSH Pora¿ka oraz uczniowie klasy 2b wziêli
udzia³ w IV edycji ogólnopolskiej akcji spo³ecznej "Mamy
Niepodleg³¹!" Wspólnie z opiekunem - p. M. Jankowsk¹ zaadresowali kartki z ¿yczeniami z okazji Narodowego Œwiêta

UDZIA£ W AKCJI „BohaterON”
.

Powstanie Warszawskie zapisa³o siê na kartach historii jako
jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ kszta³tuj¹cych polsk¹
to¿samoœæ. By³o ono uosobieniem naszych kluczowych
wartoœci, takich jak patriotyzm, wolnoœæ czy determinacja w
przeciwstawianiu siê wrogom.
Niestety wœród kolejnych pokoleñ wraz z biegiem czasu
œwiadomoœæ jego znaczenia stopniowo zanika. W tym
samym czasie odchodz¹ od nas ostatni Powstañcy, którzy
pe³ni¹ fundamentaln¹ rolê w podtrzymywaniu pamiêci,
przedstawiaj¹c wydarzenia tamtych dni z ludzkiej
Str. 24

Po sportowych zmaganiach i kulinarnym pokrzepieniu
ducha uczestnicy udali siê na nocn¹ wycieczkê drogami Gminy
Gozdowo. Nocny krajobraz przykuwa³ uwagê nie tylko
blaskiem ksiê¿yca. Niebo tego wieczoru zdawa³o siê
rozœwietlaæ coœ jeszcze. Œwi¹teczne lampiony zainstalowane
na gminnych drogach. Œwi¹teczna aura zala³a ca³¹ Gminê
Gozdowo. Jedni powiedz¹, ¿e to zwyk³e lampiony, drudzy
nazw¹ to zbêdn¹ ozdob¹, a jeszcze inni uznaj¹ to za prze¿ytek
lub przejaw mody... Ka¿dy ma prawo do swojej opinii – jednak
warto pamiêtaæ o tym, ¿e magia Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
sk³ada siê z wielu elementów. Jednym z nich jest œwiat³o... Bo
czy¿ to nie blask Gwiazdy prowadzi³ do Betlejem...? Niech
blask lampionów buduje – nie burzy. Niech ³¹czy - nie dzieli.
Tak jak po³¹czy³ tych, dziêki którym ten wyjazd by³ mo¿liwy.
Niestety, ale bez finansowej hojnoœci i otwartoœci naszych
sponsorów w osobach pana Arkadiusza Kwiatka i pana Marka
Klikczynskiego nikt z nas nie móg³by siê przekonaæ, ¿e sport
niczym muzyka ³¹czy pokolenia. Kto wie, mo¿e kiedyœ uda siê
jeszcze to powtórzyæ?
Katarzyna Chlebowska

Niepodleg³oœci i wys³ali je do swoich najbli¿szych a tak¿e do
Wójta Gminy Gozdowo, pana dyrektora i komendanta
naszego hufca. Odzyskanie niepodleg³oœci to wielkie œwiêto dla
naszego kraju, dlatego warto podzieliæ siê t¹ radoœci¹ z bliskimi.
Marlena Jankowska

perspektywy. Ludzie Ci zas³u¿yli na nasz¹ wdziêcznoœæ,
pamiêæ i szacunek. Chcemy im to daæ..." (bohateron.pl)
Harcerze 12 DSH Pora¿ka i uczniowie naszego gimnazjum
wziêli udzia³ w ogólnopolskiej akcji BohaterON, której celem
jest upamiêtnienie i uhonorowanie uczestników Powstania
Warszawskiego. Odebrane na poczcie kartki wys³aliœmy
uczestnikom powstania, których historie nas g³êboko
poruszy³y. Poznaliœmy nie tylko t³o historyczne tego
wydarzenia, ale równie¿ sukcesy, dramaty i emocje ka¿dego z
Powstañców. Wys³ane kartki to ho³d z³o¿ony wszystkim,
którzy walczyli o woln¹ Polskê.
Marlena Jankowska
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PROJEKT KROKUS
¯ydowskie Muzeum Galicja jest od wielu lat polskim
koordynatorem Projektu Krokus, zainicjowanego przez
Holocaust Education Trust Ireland. Ka¿dego roku roœnie
liczba uczestników tego niezwyk³ego przedsiêwziêcia – w tym
roku równie¿ harcerze z 12 DSH Pora¿ka do³¹czyli do tej

akcji. W ramach Projektu Krokus harcerze zasadzili cebulki
¿ó³tych krokusów. Kwiaty zakwitn¹ na pocz¹tku wiosny.
¯ó³te krokusy upamiêtniaj¹ dzieci – ofiary Holokaustu.
Sadzenie krokusów poprzedzi³a wyj¹tkowa zbiórka, podczas
której harcerze dowiedzieli siê o tragicznych wydarzeniach II
wojny œwiatowej i o Holokauœcie.
Marlena Jankowska

NA SZTANDAR SZKO£Y –
ŒLUBUJEMY!
Dnia 5 paŸdziernika bie¿¹cego roku w naszym gimnazjum
mia³o miejsce donios³e wydarzenie. Wydarzeniem tym by³o
uroczyste œlubowanie uczniów klas pierwszych. Ju¿
od rana w naszej szkole czuæ by³o wyj¹tkowoœæ tego dnia.
Odœwiêtnie ubrani pierwszoklasiœci, zadowoleni, ale i
przejêci, przemykali korytarzami szko³y, niecierpliwie
czekaj¹c na to, a¿ zostan¹ oficjalnie przyjêci w grono braci
gimnazjalnej.

Jako pierwsi do œlubowania przyst¹pili uczniowie Oddzia³u
Zamiejscowego w Lelicach a nastêpnie ich koledzy z
Gozdowa. Obie uroczystoœci uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹
zaproszeni goœcie: Wójt Gminy Gozdowo - Dariusz
Kalkowski i Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo Grzegorz Ratkowski.
O wyznaczonej godzinie w obecnoœci wszystkich uczniów
gimnazjum, rady pedagogicznej oraz zaproszonych goœci
uczniowie klas pierwszych z³o¿yli uroczyste œlubowanie na
sztandar szko³y.

Œlubowali:
·
zachowywaæ godn¹ postawê uczniowsk¹;
·
dbaæ o honor szko³y;
·
pielêgnowaæ w sobie ducha patriotyzmu;
·
dbaæ o pamiêæ naszego œwiêtego patrona Jana
Paw³a II.
G³os zabrali tak¿e przedstawiciele klasy II, którzy powitali
oficjalnie m³odszych kolegów w murach naszego gimnazjum.
Za s³owa wsparcia i ciep³e przyjêcie podziêkowali
pierwszoklasiœci, obiecuj¹c rzeteln¹ pracê i wywi¹zywanie siê
ze swoich obowi¹zków.
W tak wyj¹tkowym dniu g³os zabra³ tak¿e dyrektor Krzysztof
JóŸwiak. Serdecznie przywita³ uczniów klas pierwszych oraz
wrêczy³ ka¿demu z nich specjalny dyplom, upamiêtniaj¹cy tê
chwilê.
Po czêœci oficjalnej nast¹pi³a czêœæ artystyczna, podczas
której najm³odsi uczniowie s³owem i piosenk¹ podkreœlili
donios³oœæ ca³ego wydarzenia.
Opracowali: wychowawcy klas pierwszych

AKCJA EKOLOGICZNA SZKO£Y
PODSTAWOWEJ W GOZDOWIE
„Nie bêdzie ³atwo obudziæ w cz³owieku takiej
odpowiedzialnoœci za œwiat, która dotrzyma kroku
rozwojowi cywilizacji. Ale ci, którzy chc¹, mog¹ zacz¹æ
ju¿ dziœ.”
Szko³a Podstawowa w Gozdowie znalaz³a siê w
gronie trzech laureatów konkursu „Szko³a dla
poprawy jakoœci powietrza”.
W ramach kampanii odpadowej „¯YJ EKO, œmiecenie
odpada” szko³a przyst¹pi³a do konkursu „Spalanie odpadów i
wypalanie traw zagra¿a œrodowisku i ludziom” oraz do
konkursu „Szko³a dla poprawy jakoœci powietrza” w ramach
projektu „Nie dla niskiej emisji zanieczyszczeñ powietrza”.
Oba projekty organizowane by³y przez Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej w P³ocku i Samorz¹d Województwa
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Mazowieckiego.
Nauczyciele i uczniowie szko³y podjêli wiele dzia³añ, aby
podnieœæ œwiadomoœæ mieszkañców gminy Gozdowo w
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Uczniowie naszej szko³y wykonali prace plastyczne w ramach
konkursu dla dzieci i m³odzie¿y pod has³em: „Dbamy o
œrodowisko – Eko-plakat” zorganizowanego przez RCEE w
P³ocku. Karol Kubacki uczeñ kl. IIIc zosta³ laureatem
regionalnym tego konkursu. Wziêliœmy udzia³ w Powiatowym
Konkursie Ekologicznym „Dobre rady na odpady”, w którym
Piotr Malanowski kl. IIIa zaj¹³ II miejsce, a Julia Krasiñska kl.
IIa i Mateusz D¹browski kl. IIIa zdobyli wyró¿nienie. Ponadto
przyst¹piliœmy do Gminnego Konkursu Eko-ozdoba
Œwi¹teczna.
Nasi uczniowie Kamil Madeñski z klasy IIa, Filip Narewski
z klasy IIIc i Laura Remplewicz z klasy IIc wziêli udzia³ w
Konkursie Ekologicznym organizowanym przez Centrum
Kultury i Sztuki w Sierpcu na naj³adniejszy strój wykonany z
materia³ów wtórnych.
zakresie zagro¿eñ dla œrodowiska i zdrowia cz³owieka,
wynikaj¹cych ze z³ego gospodarowania odpadami, w tym
zw³aszcza ze spalania odpadów w nieprzystosowanych do
tego celu paleniskach domowych, na powierzchni ziemi oraz
wypalania traw. Przeprowadzono wiele akcji
edukacyjno–informacyjnych adresowanych do uczniów,
rodziców, lokalnych spo³ecznoœci. W S³owie Gozdowa
umieszczono Apel do mieszkañców, wykonano plakaty,
które zosta³y umieszczone w Oœrodku Zdrowia, Urzêdzie
Gminy, Gminnym Zak³adzie Gospodarki Komunalnej w
Gozdowie. Przeprowadzono grê terenow¹ dla dzieci i
rodziców pod has³em „Segregacja œmieci”, nagrano krótki
film, wykonano gazetkê, prezentacjê, przedstawienie,
pantomimê, wykonano i rozpowszechniano ulotki, a
wszystko po to, aby uœwiadomiæ szkodliwoœæ i
niebezpieczeñstwo wypalania traw i spalania odpadów w
nieodpowiednich warunkach (w piecu, kominku). Nasza
szko³a przyst¹pi³a do V Powiatowego Konkursu
Ekologicznego „Chroñmy œrodowisko odzyskuj¹c surowce
wtórne”, w którym dziêki zaanga¿owaniu uczniów,
nauczycieli i rodziców uda³o siê zaj¹æ I miejsce w kategorii
zbiórka zu¿ytych baterii oraz dwa III miejsca w kategoriach
zbiórka makulatury i zbiórka tworzyw sztucznych.

Podsumowaniem ca³ej kampanii edukacyjnej i konkursów
by³ bieg uczniów z rodzicami i nauczycielami pod has³em
„Spalamy nie folie, tylko kalorie”, który patronatem
obj¹³ Wójt Gminy Gozdowo p. Dariusz Kalkowski.
Podjête dzia³ania maj¹ uœwiadamiaæ nam wszystkim, ¿e to
my, pal¹c w przestarza³ych piecach, u¿ywaj¹c opa³u z³ej
jakoœci i odpadów do ogrzewania domu oraz korzystaj¹c z
samochodów, ka¿dego dnia produkujemy szkodliwe
substancje, które s¹ przyczyn¹ wielu przewlek³ych chorób i
zanieczyszczaj¹ powietrze. Dzieje siê tak dlatego, ¿e wszystkie
toksyny powsta³e w wyniku spalania odpadów (np. foliowych
opakowañ czy plastikowych butelek i innych tworzyw
sztucznych) w domowym piecu lub pochodz¹ce z
samochodowych spalin trafiaj¹, do naszych p³uc.
Jesteœmy przekonani i g³êboko wierzymy, ¿e radoœæ,
zaanga¿owanie i niesamowite emocje, jakie towarzyszy³y
uczniom podczas realizacji projektów wp³yn¹ na zmianê
myœlenia „nieœwiadomych trucicieli” gminy Gozdowo.
W koñcu… czego nie robi siê dla dzieci i wnuków?
Mariola Kopka

IV RODZINNY WIECZÓR
ANDRZEJKOWY
Ciesz¹cy siê d³ug¹ tradycj¹ zwyczaj andrzejkowy sta³ siê dla
nas inspiracj¹ do wspólnego spotkania rodziców, nauczycieli
i uczniów oraz do promocji szko³y w lokalnym œrodowisku.
19 listopada ju¿ po raz czwarty zorganizowaliœmy imprezê
pod nazw¹ Rodzinny Wieczór Andrzejkowy. Atrakcje, które
w ubieg³ych latach cieszy³y siê du¿¹ popularnoœci¹,
ponownie znalaz³y siê w programie imprezy. Staraniem Rady
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Rodziców znowu zosta³a otworzona „Kawiarenka”, która
oferowa³a przepyszne ciasta pieczone przez rodziców oraz
wspania³¹ kawê i herbatê, przy której mo¿na by³o spêdziæ
czas, kiedy pociechy bawi³y siê na dyskotece. By³y tak¿e
wró¿by przygotowane przez harcerzy, malowanie twarzy,
wata cukrowa, zapiekanki oraz gofry. Ale nie ograniczyliœmy
siê do sprawdzonych ju¿ atrakcji, tylko postanowiliœmy tego
dnia zaproponowaæ te¿ coœ nowego. T¹ „nowoœci¹” by³a
inscenizacja nawi¹zuj¹ca do wró¿b andrzejkowych
przygotowana przez uczniów klasy V b pod kierunkiem pani
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Alicji £ukaszewskiej, pokaz klauna PAJKO oraz k¹cik
fotograficzny, gdzie mo¿na by³o sobie zrobiæ zdjêcie z
zabawnymi rekwizytami. Niespodziankê sprawi³ wszystkim
dzieciom obecny na imprezie Wójt Gminy Gozdowo p.

Dariusz Kalkowski, który wspólnie z dzieæmi wyczarowa³
ogromn¹ torbê cukierków. Dziêki zaanga¿owaniu rodziców,
uczniów i nauczycieli ponownie uda³o nam siê mile spêdziæ
popo³udnie w szkole na wspólnych zabawach i rozmowach.

Iwona Giera

ZAJÊCIA POZALEKCYJNE
W SZKOLE W GOZDOWIE
Dnia 8.11.2016 r. w Szkole Podstawowej w Gozdowie
odby³o siê uroczyste rozpoczêcie zajêæ w ramach projektu
pn. „Sierpecka Ponadgminna Œwietlica Œrodowiskowa”,
organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sierpcu

W uroczystoœci udzia³ wziêli uczniowie i ich rodzice oraz Wójt
Gminy Gozdowo – Dariusz Kalkowski, Dyrektor PCPR w
Sierpcu – Agnieszka Gorczyca z pracownikami, Dyrektor
Szko³y Podstawowej w Gozdowie – Lidia Malinowska i
opiekun œwietlicy - Katarzyna Borowska.
W œwietlicy w ka¿dy wtorek w godz. 13.35-17.35 bêd¹
realizowane bezp³atne zajêcia rozwijaj¹ce kompetencje
kluczowe, m.in. zajêcia jêzykowe, zajêcia rozwijaj¹ce
kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje
naukowo–techniczne, umiejêtnoœæ uczenia siê, inicjatywnoœæ
i przedsiêbiorczoœæ, kompetencje spo³eczne i obywatelskie,
œwiadomoœæ i ekspresja kulturalna a tak¿e dzia³ania kulturalne
i wyjœcia edukacyjne.
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze
œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ramach RPO WM 2014-2020
Ponadto z inicjatywy Wójta Gminy Gozdowo w Szkole
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Podstawowej w Gozdowie w godzinach popo³udniowych
odbywaj¹ siê nastêpuj¹ce zajêcia:
·
Trening pi³ki no¿nej w ka¿dy poniedzia³ek: 15.00-16.30 kl. III-IV i 16.30-18.00 - kl. V-VI i œrodê: 15.30-17.00 - kl.
III-IV i 17.00-18.30 - kl. V-VI
·
Taniec towarzyski we wtorek 16.30-18.00 - kl. I-III i
pi¹tek 16.30-17.30 - kl. IV-VI oraz 17.30-18.30
uczniowie gimnazjum
·
Taniec ludowy w czwartek 16.00-18.00 - grupa m³odsza i
18.00-20.00 - grupa starsza.
Poza tym w poniedzia³ki i œrody w godz. 16.00-18.00
odbywaj¹ siê te¿ zajêcia AIKIDO.
W tym roku nasza szko³a przyst¹pi³a do projektu nauki
p³ywania „Umiem p³ywaæ”, którego realizatorem jest Klub
P³ywacki „Shark” w Sierpcu. Projekt jest realizowany od
wrzeœnia do grudnia 2016r. Dziêki wk³adowi w³asnemu
zapewnionemu przez Wójta Gminy Gozdowo w postaci
darmowego dowozu dzieci na basen, 15-osobowa grupa
uczniów klas III rozpoczê³a naukê p³ywania na sierpeckim
basenie.
Wspólne dzia³ania dyrektora szko³y i w³adz
samorz¹dowych przyczyni³y siê do stworzenia szerokiego
wachlarza oferowanych przez szko³ê zajêæ pozalekcyjnych, za
co serdecznie dziêkujemy p. Dariuszowi Kalkowskiemu
Wójtowi Gminy Gozdowo.

Mariola Kopka
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LIST OD KRÓLOWEJ EL¯BIETY II

przychodz¹cych codziennie do pa³acu Buckingham. Dlatego
pismo w jej imieniu podpisa³a dama dworu.

Nasz¹ szko³ê w Ostrowach spotka³ w ostatnich dniach
ogromny zaszczyt. Otrzymaliœmy bowiem list od królowej
angielskiej El¿biety II.
To odpowiedŸ na list, który napisali uczniowie klasy VI z
pani¹ Katarzyn¹ Bielick¹ w ramach miêdzynarodowego
programu POSTCROSSING.
Uczniowie napisali najserdeczniejsze ¿yczenia z okazji 90
urodzin Królowej. Wspomnieli równie¿ o tym, ¿e ucz¹ siê
jêzyka angielskiego i poznaj¹ fakty z ¿ycia rodziny królewskiej
oraz Zjednoczonego Królestwa.
Jej Wysokoœæ wyrazi³a wdziêcznoœæ za przes³an¹ kartkê oraz
podziêkowa³a za zainteresowanie. Oczywiœcie królowa nie
jest w stanie osobiœcie odpowiedzieæ na setki listów

Katarzyna Bielicka

POMÓ¯ NAM POMAGAÆ!
Uczniowie Szko³y Podstawowej w Ostrowach bardzo
licznie wziêli udzia³ w akcji Pomó¿my im przetrwaæ zimê,
zorganizowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Zwierz¹t Animals P³ock. Zbieraliœmy karmê oraz inne
produkty ¿ywnoœciowe dla psów i kotów przebywaj¹cych w
schroniskach. Dobre serce okaza³y dzieci, pocz¹wszy od
oddzia³u przedszkolnego po klasy starsze, wraz z rodzicami.
Akcja trwa³a od 7 do 12 listopada. £¹cznie zgromadziliœmy
ok. 50 kg karmy dla podopiecznych schroniska.
Podsumowanie akcji odby³o siê w p³ockiej Galerii Wis³a.
Wszystkim darczyñcom serdecznie dziêkujemy.
Ewa Jêczarek-Dzikowska

PIERWSZAK - jak to dumnie brzmi!
12 paŸdziernika 2016r. w Szkole Podstawowej w Ostrowach
panowa³a wyj¹tkowa atmosfera. Dzieci z klasy pierwszej
ubrani w birety i stroje galowe, piêknie udekorowana sala
wyposa¿ona w sprzêt nag³aœniaj¹cy. Wszystko po to, aby
œlubowanie pierwszoklasistów wypad³o jak najlepiej.
Pani dyrektor Danuta Gawlik powita³a gor¹co rodziców,
nauczycieli, uczniów, a szczególnie serdecznie klasê
pierwsz¹, której odda³a glos.
Pierwszaki wraz z pani¹ wychowawczyni¹ przygotowywali
siê do tej uroczystoœci od pocz¹tku roku szkolnego. Dzielnie
uczyli siê recytacji wierszyków, wytrwale powtarzali pl¹sy i
piosenki. W koñcu nadszed³ dzieñ, w którym mogli
zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci chc¹c pop³yn¹æ w
"Cudowny œwiat nauki". Piêknie zaœpiewane piosenki o
przyjaŸni i kole¿eñstwie w grupie rówieœniczej to dowód na
to, ¿e dzieci s¹ gotowe na nowe wyzwania, jakie stawia przed
nimi szko³a. By³ to wspania³y wystêp, który zachwyci³
wszystkich zebranych.
W niezwykle podnios³ej atmosferze dzieci œlubowa³y byæ
dobrym Polakiem, godnie reprezentowaæ swoj¹ szko³ê,
swym zachowaniem i nauk¹ sprawiaæ radoœæ rodzicom i
nauczycielom.
Po z³o¿eniu œlubowania pani dyrektor szko³y dokona³a
ceremonii pasowania na ucznia - dotykaj¹c ramiê ka¿dego
ucznia o³ówkiem i wypowiadaj¹c s³owa: "Pasujê Ciê na
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ucznia Szko³y Podstawowej w Ostrowach".
¯yczy³a uczniom wielu sukcesów w edukacji oraz wrêczy³a im
drobne upominki ufundowane przez Radê Rodziców.
Nastêpnie przewodnicz¹ca Samorz¹du Uczniowskiego Kinga
Nowakowska z³o¿y³a najm³odszym kolegom i kole¿ankom
¿yczenia wielu sukcesów w dalszym zdobywaniu wiedzy, a
koledzy z klasy IV zapewnili pierwszaków o pomocy i opiece
w szkole. Do ¿yczeñ do³¹czyli siê równie¿ rodzice. Po czêœci
oficjalnej przygotowali dla swoich pociech "s³odki
poczêstunek". Na pewno ten dzieñ zostanie g³êboko w
pamiêci ka¿dego pierwszaka.
Józefa Go³êbiewska
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PROJEKT EDUKACYJNY „I TY
MO¯ESZ CHRONIÆ PSZCZO£Y”
Uczniowie Szko³y Podstawowej w Lelicach wziêli udzia³ w
projekcie edukacyjnym „I ty mo¿esz chroniæ pszczo³y”, do
którego zaprosi³a nas Szko³a Podstawowa w Ostrowach. W
ramach projektu uczniowie uczestniczyli w zajêciach w
Ostrowach i na terenie naszej szko³y. Dzieci z klas m³odszych
pog³êbi³y swoj¹ wiedzê na temat sposobów zapylania roœlin,
ró¿norodnoœci owadów zapylaj¹cych, produktów pszczelich i
znaczenia miodu. Nie oby³o siê bez degustacji miodu i
wykonywania kanapek z miodem, które wszystkim bardzo
smakowa³y. Natomiast uczniowie klas starszych obejrzeli film
pt. „£owcy miodu”, w trakcie którego mieli okazjê poznaæ
pracê bartnika. Niezwykle ciekawe okaza³o siê spotkanie z
panem pszczelarzem, który opowiada³ nam o zwyczajach
pszczó³ i ich znaczeniu dla przyrody i cz³owieka oraz zaprosi³
nas do swojej pasieki edukacyjnej. Przy szkole zosta³ za³o¿ony
ogródek przyjazny owadom, w którym dzieci posadzi³y
roœliny miododajne. 14 osób wykona³o domki dla owadów i
wziê³o udzia³ w konkursie fotograficznym. Mogliœmy
like'owaæ na Facebok-u na umieszczone tam nasze zdjêcia.
W konkursie fotograficznym II miejsce zajê³a uczennica klasy

KLUB DZIECIÊCY
„KUBUSIOWY RAJ” W LELICACH

VI - Lidia Puszcz. Nie by³o przegranych, wszyscy otrzymali
piêkne nagrody, za które dziêkujemy organizatorom.
Aktywny udzia³ w projekcie uczniów naszej szko³y œwiadczy o
tym, ¿e nie jesteœmy obojêtni na problemy ochrony przyrody,
wszak my te¿ do niej przecie¿ nale¿ymy.
Anna Mañkowska

wa¿ne jest wiêc Œwiêto Ch³opców, które obchodzimy 30
wrzeœnia. W tym dniu dziewczynki wrêczy³y ch³opcom
upominki, z³o¿y³y ¿yczenia.

Zaczarowany m³ynek - Dlaczego woda w Ba³tyku jest
s³ona
Spektakl oparty na motywach legendy estoñskiej. Pewnego
dnia ubogi rybak dostaje od tajemniczego przybysza m³ynek.
Okazuje siê, ¿e prezent nie jest zwyczajny…
Historia uczy, ¿e w ¿yciu warto byæ dobrym i dzieliæ siê z
innymi nawet wtedy, gdy niewiele siê posiada. Uczciwa i
ciê¿ka praca zawsze jest wynagradzana, a chytroœæ, sk¹pstwo
i lenistwo zazwyczaj gubi. Barwny, interaktywny spektakl z
piêknymi strojami, scenografi¹ i oryginaln¹ muzyk¹ zachwyci
niejednego ma³ego widza.

Warto byæ widocznym!!!
30 wrzeœnia Klub Dzieciêcy odwiedzi³ niezwyk³y goœæ - Pan
Wójt - Dariusz Kalkowski, który wrêczy³ wszystkim

Dzieñ Ch³opaka
W tym dniu szczególnym – wrzeœnia trzydziestego,
Witamy serdecznie ch³opaka ka¿dego.
Dzisiaj œwiêto Wasze, dzieñ prezentów, ¿yczeñ,
Innych przyjemnoœci ju¿ nawet nie zliczê!
Od najm³odszych lat uczymy dzieci, aby pamiêta³y o wa¿nych
uroczystoœciach w ¿yciu rodziny czy ¿yciu Klubu. Równie¿
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Klubowiczom kamizelki odblaskowe. Dziêki przekazanym
kamizelkom znacznie zwiêkszy siê bezpieczeñstwo naszych
Maluszków podczas wycieczek i spacerów.
Nasze Ma³e Kobietki nie zapomnia³y, ¿e 30-tego wrzeœnia
przypada Dzieñ Mê¿czyzny i wrêczy³y Panu Wójtowi s³odki
upominek oraz ¿yczy³y samych pogodnych i radosnych dni
pe³nych szczêœcia, radoœci i zdrowia.
Dokarmiamy ptaki
Dnia 10 paŸdziernika 2016 r. do drzwi Klubu Dzieciêcego
zapuka³ mi³y goœæ - Pan Wójt Gminy Gozdowo - Dariusz
Kalkowski i przyniós³ w prezencie karmniki.
Dokarmianie ptaków, szczególnie zim¹, jest jedn¹ z
najbardziej rozpowszechnionych form ochrony ptaków.
Dzieciom sprawia to ogromn¹ radoœæ, kiedy mog¹ wrzuciæ
do karmnika ró¿ne ziarenka, chleb pokrojony w kosteczkê
czy zawiesiæ na ga³¹zce s³oninkê dla sikorek. Nasze Maluszki
s¹ jeszcze za ma³e i dlatego tê czynnoœæ bêd¹ wykonywaæ
wspólnie z opiekunkami.
Podczas dokarmiania ptaków dzieci uœwiadamiaj¹ sobie, ¿e
bez ich pomocy wiele ptaków mog³oby nie prze¿yæ trudnych
zimowych warunków. Jest to równie¿ doskona³a okazja do
kszta³towania u dzieci poczucia odpowiedzialnoœci,
obowi¹zkowoœci oraz wra¿liwoœci na losy zwierz¹t.

Pieczemy babeczki
21 paŸdziernika 2016 r. Maluszki uczestniczy³y w zajêciach
kulinarnych. Uczy³y siê piec pyszne muffinki. Wszystkie
dzieci ochoczo i z pe³nym zaanga¿owaniem miesza³y
mikserem ciasto, by nastêpnie nadaæ mu odpowiedni kszta³t.
Zapach piek¹cych siê babeczek wype³ni³ ca³y Klubik. Dzieci
œwietnie siê bawi³y i z przyjemnoœci¹ próbowa³y swoich
wypieków. By³o smacznie, zabawnie i bardzo kolorowo.

Pasowanie Malucha na Zucha
Dzieñ 17 listopada 2016 r. na d³ugo pozostanie w pamiêci
Naszych Maluszków. Tego w³aœnie dnia odby³a siê pierwsza
wa¿na uroczystoœæ – PASOWANIE MALUCHA NA ZUCHA.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od powitania goœci i wrêczenia
prezentów przez Pana Wójta dla wszystkich dzieci. Maluszki z
uœmiechem na twarzy recytowa³y wierszyki i œpiewa³y
piosenki otrzymuj¹c od rodziców i zaproszonych goœci
gromkie brawa. Zanim z³o¿y³y uroczyst¹ przysiêgê, musia³y
najpierw odpowiedzieæ na kilka pytañ. Dzieci obieca³y: co
dzieñ buziê mieæ rozeœmian¹, nie p³akaæ, nie szlochaæ, ciocie
mocno kochaæ, zgodnie bawiæ siê na sali. Nastêpnie nast¹pi³o
uroczyste pasowanie i na pami¹tkê tak wa¿nego wydarzenia
ka¿dy Zuch otrzyma³ dyplomik pasowania. Po uroczystym
pasowaniu dzieci otrzyma³y drobne upominki z r¹k Pana
Wójta. Na pewno by³ to niezapomniany dzieñ pe³en emocji i
mi³ych wra¿eñ zarówno dla dzieci, rodziców jak i opiekunek.
Po czêœci oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni do
pami¹tkowego zdjêcia, nastêpnie dla dzieci i rodziców zosta³
przygotowany s³odki poczêstunek.

Aneta Chmura
po.Kierownika Klubu Dzieciêcego

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
W GOZDOWIE
Pan Sprê¿ynka
Dnia 27.09.2016 r. po raz kolejny odwiedzi³ nasze
przedszkole Pan Sprê¿ynka. Spotkanie z nim rok temu
wywar³o na nas ogromne wra¿enie, a wiêc nie mog³o
zabrakn¹æ go i teraz. Zami³owanie do muzyki i sympatia do
dzieci pozwoli³y mu œwietnie poprowadziæ koncert
muzyczno-edukacyjny pt. „Zaczarowany las”. Nasze
przedszkolaki mia³y mo¿liwoœæ wcielenia siê w rolê zwierz¹t,
myœliwych, a nawet stra¿aków, którzy skutecznie radz¹ sobie
z leœnym po¿arem. Najwiêksz¹ jednak atrakcj¹ cieszy³ siê
konkurs pomiêdzy naszymi maluchami a paniami. Polega³ na
naœladowaniu g³osów ró¿nych zwierz¹t. Nie musicie pytaæ,
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kto wygra³. We wszystkich rundach niepodwa¿alnie sukces
odnios³y przedszkolaki. Wielkie brawa dla nich!
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Dokarmiamy ptaki
Dnia 10 paŸdziernika 2016 r. Pan Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski i M³odzie¿owa Rada Gminy przekazali na
rêce pani dyrektor Agnieszki Olszewskiej karmniki.
To prezent z okazji trwaj¹cej akcji "Dokarmiamy ptaki". Zima
jest dla ptaków bardzo ciê¿kim okresem, ze wzglêdu na nisk¹
temperaturê i trudne warunki pogodowe. W zwi¹zku z tym
ptaki mog¹ mieæ problemy ze znalezieniem odpowiedniej
iloœci pokarmu. Dlatego te¿ przedszkolaki bêd¹ dbaæ o to,
¿eby w karmnikach nie zabrak³o po¿ywienia dla ptaków.
Ka¿dego dnia bêd¹ pamiêtaæ o uzupe³nieniu braków w
ptasiej sto³ówce.

Teatr ART-RE
Wspania³ym zakoñczeniem miesi¹ca dla naszych
przedszkolaków sta³ siê spektakl teatralny pt: „Zaczarowany
M³ynek”, przygotowany przez aktorów teatru ART-RE,
którzy przyjechali do naszego przedszkola z Krakowa.
„Zaczarowany M³ynek” to opowieœæ o biednym rybaku
Rochu, któremu wró¿ka podarowa³a m³ynek o magicznej
mocy spe³niania ¿yczeñ. Jednak pewnego razu bogaty i
chciwy kupiec podstêpem odbiera m³ynek swemu bratu.
Koñczy siê to dla niego tragicznie, poniewa¿ wysypuj¹ca siê
sól z m³ynka zatapia statek bogatego zach³annego kupca.
Historia uczy, ¿e w ¿yciu warto byæ dobrym i dzieliæ siê z
innymi nawet wtedy, gdy niewiele siê posiada. Uczciwa i
ciê¿ka praca zawsze jest wynagradzana, a chytroœæ, sk¹pstwo
i lenistwo zazwyczaj nie pop³aca. Poza mo¿liwoœci¹
obcowania ze sztuk¹ nasi milusiñscy mieli równie¿ mo¿liwoœæ
aktywnego udzia³u w odgrywanych scenach, a spontaniczne
reakcje œwiadczy³y o tym, ¿e przedstawienie bardzo siê
podoba³o. Mamy nadziejê, ¿e tatr ART-RE odwiedzi jeszcze
kiedyœ nasze przedszkole wraz z nowymi bohaterami z bajek i
baœni.

Aikido
20.10. i 21.10.2016r. odby³y siê zajêcia dodatkowe dla
dzieci z przedszkola z AIKIDO.
„Aikido” to droga do duchowej i cielesnej wspó³pracy w
harmonijnej zgodzie z prawami natury, sztuka bycia w
nastroju i obycia siê z przeciwnikiem. Filozofia aikido:
ai - harmonia, koordynacja, integracja
ki - energia wewnêtrzna, si³a witalna
do - droga, œcie¿ka ku doskonaleniu, metoda
Techniki aikido maj¹ neutralizowaæ atak bez czynienia
krzywdy atakuj¹cemu. Aikido jest form¹ aktywnoœci, która
uczy harmonii z natur¹, dziêki praktyce naturalnych ruchów i
technik. Wszyscy mieli ogromn¹ ciekawoœæ i radoœæ z
przebytych zajêæ. Mamy nadziejê, ¿e te zajêcia zagoszcz¹ na
sta³e w naszym harmonogramie zajêæ dodatkowych.
Wszystkich chêtnych zapraszamy!

Barwy Jesieni
20 paŸdziernika 2016 r. odby³o siê uroczyste wrêczenie
nagród dla laureatów IX edycji konkursu plastycznego
„Barwy Jesieni” organizowanego przez Centrum Kultury i
Sztuki w Sierpcu. Ide¹ konkursu by³o zwrócenie uwagi na
piêkno otaczaj¹cego nas œwiata, czyli przyrody, a przede
wszystkim urokliwej pory roku, jak¹ jest jesieñ. W myœl zasad
regulaminu i z podzia³em na kategorie wiekowe, jury
przyzna³o nagrodê i wyró¿nienie za zdobycie III miejsca w
kategorii wiekowej 3-4 latki Wojtusiowi Œwieczkowskiemu z
grupy Biedronek. Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych
sukcesów.

Pasowanie na Przedszkolaka
Jedn¹ z najwa¿niejszych uroczystoœci w naszym przedszkolu
jest na pewno PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA. To
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deszczowych kropelek”, gdy¿ jak wiadomo „by z powietrza
znikn¹³ kurz, musi padaæ no i ju¿!”.
Niezwykle uroczystym momentem jest zawsze dotkniêcie
„czarodziejsk¹ kredk¹” przez Pani¹ Dyrektor. Chwila ta
sprawia, ¿e nikt ju¿ nie têskni za domem, jest odwa¿ny i
samodzielny. Staje siê PRZEDSZKLAKIEM. Dziêkujemy
wszystkim goœciom, rodzicom za udzia³ i pomoc, za
upominki, które zawsze sprawiaj¹ tyle radoœci. A tymczasem,
no có¿? Ju¿ po pasowaniu!

chwila, kiedy dzieci staj¹ siê prawdziwymi zuchami. W tym
roku pasowaniu przewodzi³a idea ochrony œrodowiska. Od
najm³odszych lat przedszkolaki ucz¹ siê, jak chroniæ nasz¹
planetê, abyœmy cieszyli siê jak najd³u¿ej jej piêknem. W
zwi¹zku z powy¿szym przygotowaliœmy przedstawienie
„Czerwony Kapturek” w wersji ekologicznej. GroŸny wilk
okaza³ siê dobrym nauczycielem i dopilnowa³ w³aœciwej
segregacji œmieci. Dzieci œwietnie poradzi³y sobie ze
znaczeniem kolorów pojemników, a wiêc na pewno wyrosn¹
z nich super ekolodzy, wra¿liwi na œpiew ptaków i urok
zielonego lasu. Dope³nieniem przedsiêwziêcia by³ „Taniec

Agnieszka Olszewska
Dyrektor Przedszkola

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH INFORMUJE I PRZYPOMINA
DEMOGRAFIA
Wed³ug danych ze zbiorów meldunkowych w
naszej gminie na dzieñ 15.12.2016 r. zameldowanych na
pobyt sta³y i czasowy jest 6073 mieszkañców.

2 991

3 009

37

36

73

3 028

3 045

6 073

Zdarzenia w ewidencji ludnoœci w gminie Gozdowo
w 2016 roku.

6 000

w USC Gozdowo

53
63
32
170
17
638

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

BEZPIECZNE 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,
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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;
?
Najlepiej 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;
?
Nie rzucaj w kolegów œnie¿kami z ubitego œniegu lub z
twardymi przedmiotami w œrodku, gdy¿ mo¿e
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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

Regulamin konkursu
„So³tys Roku Gminy Gozdowo”
stanowi¹cy za³¹cznik do Uchwa³y nr XIX/143/16 Rady
Gminy Gozdowo z dnia 7 paŸdziernika 2016 r.
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu „So³tys Roku Gminy Gozdowo”
jest Wójt Gminy Gozdowo.
2. Konkurs trwa od 1 stycznia do 31 marca ka¿dego roku a
dotyczy wy³onienia laureata za rok poprzedni.
3. Konkurs prowadzony jest wœród so³tysów Gminy
Gozdowo.
4. Tytu³ „So³tysa Roku Gminy Gozdowo” mo¿na przyznaæ
tej samej osobie nie czêœciej ni¿ dwa razy w ci¹gu trwania
danej kadencji.
5. W ka¿dej edycji wy³oniony zostanie jeden najbardziej
wyró¿niaj¹cy siê so³tys, który otrzyma tytu³ „So³tys Roku
Gminy Gozdowo”.
6. Dopuszcza siê w danej edycji wy³anianie laureatów dla
innych wyró¿niaj¹cych siê zg³oszonych so³tysów.
7. Dodatkowych informacji udzielaj¹ pracownicy Gminy
pod nr tel. 24/364 48 39 lub tel. 24/364 48 22.
Ewentualne zmiany numerów telefonu lub adresu nie
wymagaj¹ zmiany niniejszego Regulaminu.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem
rozstrzyga Organizator konkursu.

§ 4.Sk³adanie wniosków konkursowych.
1. Zg³oszeñ nale¿y dokonywaæ na for mularzu
zg³oszeniowym, stanowi¹cym za³¹cznik do regulaminu.
2. Karty zg³oszeniowe i dokumentacjê konkursow¹ nale¿y
nadsy³aæ na adres Urzêdu Gminy w Gozdowie(lub sk³adaæ
w sekretariacie) z dopiskiem „KONKURS: SO£TYS
ROKU GMINY GOZDOWO” do dnia 31 marca
bie¿¹cego roku. W razie w¹tpliwoœci decyduje data
nadania przesy³ki.
3. Materia³y uzupe³niaj¹ce do zg³oszenia mo¿na nadsy³aæ
drog¹ elektroniczn¹ na adres: sekretariat@gozdowo.eu
4. Dokumentacja i materia³y za³¹czone do zg³oszenia nie
podlegaj¹ zwrotowi.
§ 5. Ocena zg³oszeñ.
1. Oceny zg³oszeñ i wyboru laureatów dokona kapitu³a
konkursu w sk³adzie: Wójt Gminy Gozdowo,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo oraz dwóch
pracowników Urzêdu Gminy.
2. Nadzór nad prawid³owoœci¹ konkursu sprawuje Wójt.
3. Dokumentacjê gromadzi i przechowuje pracownik Urzêdu
odpowiedzialny za wspó³pracê z Rad¹ Gminy oraz
so³tysami.
4. Kapitu³a konkursu przy ocenie zg³oszeñ bêdzie kierowa³a
siê g³ównie nastêpuj¹cymi kryteriami:

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie.

·

1. Kandydata do udzia³u w Konkursie mog¹ zg³aszaæ: Rada
Gminy, Wójt, Rady So³eckie, mieszkañcy so³ectwa (grupa
co najmniej 10 osób), organizacje pozarz¹dowe.
2. Do udzia³u w Konkursie mo¿e zostaæ zg³oszony ka¿dy
so³tys.
3. Kandydatem do udzia³u w Konkursie nie mo¿e byæ osoba,
która zosta³a pozbawiona mandatu uchwa³¹ Rady Gminy
albo prawomocnym wyrokiem s¹du.

·

§ 3. Cel Konkursu.
1. Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych
so³tysów, którzy pracuj¹ na rzecz spo³ecznoœci lokalnej.
2. Celem Konkursu jest wy³onienie i nagrodzenie so³tysa,
który bezinteresownie, du¿o i efektywnie pracowa³ w
danym roku na rzecz mieszkañców so³ectwa i gminy
zarazem.

·

·

·

·

wp³yw dzia³alnoœci kandydata na integracjê spo³ecznoœci
lokalnej miejscowoœci i Gminy;
ponadprzeciêtne sprawowanie funkcji so³tysa przy
bie¿¹cej dzia³alnoœci;
materialne rezultaty dzia³alnoœci, a zw³aszcza
realizowanych inicjatyw w ramach funduszu so³eckiego, a
tak¿e rezultaty dzia³alnoœci ponadlokalnej;
organizacja ¿ycia so³ectwa wokó³ gminnych uroczystoœci:
Zamyœlenia Polaków w ho³dzie œw. Janowi Paw³owi II;
Do¿ynki i przygotowywanie wieñców do¿ynkowych;
Gminne obchody Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci 11
Listopada oraz wspó³praca w tym zakresie;
organizacja czasu wolnego dzieci jako mieszkañców
so³ectwa, wspó³dzia³anie instytucjonalne i inicjatywa w
tym zakresie;
czas sprawowania funkcji so³tysa w po³¹czeniu z efektami
dzia³alnoœci.
§ 6.Og³oszenie wyników Konkursu.

1. Og³oszenie wyników konkursu nast¹pi z okazji Œwiêta
Samorz¹du Terytorialnego 27 maja, na sesji Rady Gminy
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Gozdowo lub podczas innego wa¿nego wydarzenia.
2. Lista zg³oszonych do konkursu osób bêdzie do wgl¹dy u
pracownika Urzêdu odpowiedzialnego za wspó³pracê z
Rad¹ Gminy oraz so³tysami.
§ 7. Nagrody.
1. Nagrodami w konkursie bêd¹: puchar „So³tys Roku ….”,
publiczna prezentacja zwyciêzcy oraz tekst promuj¹cy
osobê laureata w S³owie Gozdowa.
2. Nagrod¹ bêdzie równie¿ nagroda finansowa w kwocie
ka¿dorazowo ustalonej przez Wójta Gminy Gozdowo w
porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.
3. Nagrod¹ dodatkow¹ mo¿e byæ równie¿ zg³oszenie
kandydata do udzia³u w konkursach "So³tys Roku …” na
szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim.
§ 8.Postanowienia koñcowe.
1. Wszelkie spory wynik³e ze stosowania niniejszego
regulaminu rozstrzyga Organizator konkursu.
Rozstrzygniêcie jest ostateczne i nie podlega zaskar¿eniu.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany
zasad konkursu lub okresu jego trwania, jak równie¿
zmiany terminów og³oszenia wyników.
3. Kandydaci, którzy nie spe³ni¹ któregokolwiek z wymogów
okreœlonych w niniejszym regulaminie lub podadz¹
nieprawdziwe informacje, zostan¹ wykluczeni z konkursu.
4. Organizator oœwiadcza, ¿e dane osobowe podane w
zg³oszeniach konkursowych zostan¹, zgodnie z ustaw¹ z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U.2016 r. nr 133,
poz. 922) wykorzystane wy³¹cznie dla celów zwi¹zanych z
przeprowadzeniem konkursu.
Formularz zg³oszeniowy dostêpny jest na stronie
internetowej http://uggozdowo.bip.org.pl
i w Urzêdzie Gminy w Gozdowie.

Ca³ej Rodzinie i Najbli¿szym
szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje
z powodu œmierci
œp. TADEUSZA KUROWSKIEGO
d³ugoletniego so³tysa i cz³onka OSP w Lelicach
sk³adaj¹
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu
oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy z radnymi i so³tysami

Ca³ej Rodzinie i Najbli¿szym
szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje
z powodu œmierci
œp. ADAMA CZUBAKA
d³ugoletniego so³tysa i cz³onka OSP w Kolczynie
sk³adaj¹
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu
oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy z radnymi i so³tysami
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PRZEPISY KULINARNE
NA CO DZIEÑ I OD ŒWIÊTA
Zapraszamy do k¹cika poetyckiego naszego
czasopisma. Zosta³ on stworzony dla mi³oœników
poezji.
Pragniemy publikowaæ twórczoœæ tych wszystkich,
którzy „maj¹ lekkie pióro” i chc¹ przelewaæ na papier
swoje myœli, prze¿ycia i uczucia. Dziêkujemy za
przes³anie kolejnych utworów poetyckich. W tym
numerze publikujemy wiersz „Ojczyzna”
autorstwa Weroniki Gapiñskiej, uczennicy
Publicznego Gimnazjum w Gozdowie.
Gdziekolwiek bêdê na œwiecie,
Moje serce na zawsze tu pozostanie.
Tu siê bawi³am jako ma³e dzieciê,
W tym miejscu by³o moje pierwsze mieszkanie.
To w³aœnie tutaj siê urodzi³am,
I tu uczy³am siê jak ¿yæ.
W tym miejscu me marzenia spe³ni³am,
Tu zawsze chcia³am byæ.

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

ORZECHOWY JAB£ECZNIK
Ciasto:
1 kostka mas³a
1 szklanka cukru pudru
1 szklanka m¹ki pszennej
1/3 szklanki tartych orzechów w³oskich
5 jajek
3 winne jab³ka
3 ³y¿eczki proszku do pieczenia
2 ³y¿ki przyprawy korzennej
Mas³o i bu³ka tarta do formy.

Wykonanie:

Równie¿ tutaj do szko³y chodzi³am,
Podejmowa³am dobre i z³e decyzje,
Swoje pierwsze wzloty i upadki prze¿ywa³am,
Dalszego ¿ycia kreowa³am wizje.

Miêkkie mas³o dok³adnie ucieramy z cukrem. Jajka rozbijamy i
oddzielamy bia³ka od ¿ó³tek. Bia³ka wstawiamy do lodówki, ¿ó³tka
dodajemy do ucieranej masy.
M¹kê przesiewamy z proszkiem do pieczenia. Do m¹ki z
proszkiem wsypujemy orzechy i przyprawê, mieszamy. Porcjami
dodajemy masê maœlano-jajeczn¹ i ucieramy. Bia³ka ubijamy i
pianê ³¹czymy z ciastem.
Jab³ka obieramy, kroimy w kostkê i mieszamy z ciastem.
Przek³adamy ciasto do blaszki wysmarowanej mas³em i
oprószonej bu³k¹ tarta. Pieczemy 50 min w temp. 180°C.

W tym miejscu prze¿y³am pierwsze mi³oœci,
Wszystkie uczucia – smutki i radoœci,
Z nim wi¹¿¹ siê moje wspomnienia
I poznane wartoœci – nie do zapomnienia.
I szczerze siê przyznam
To miejsce – to moja kochana Ojczyzna.

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

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

KONCERT NOWOROCZNY
.

PO£¥CZONY Z AKCJ¥ CHARYTATYWN¥
6 stycznia 2017 roku /pi¹tek/ 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
§
Dzieci z Publicznego Przedszkola w Gozdowie
§
Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej
W programie „wystrza³owa” niespodzianka!
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WÓJT GMINY INFORMUJE
I. UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM
2016/2017
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. 795 597 785
Pe³niony bêdzie dy¿ur w godzinach: 5:00-22:00,
przy, niesprzyjaj¹cych warunkach atmosferycznych, w
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,
Gozdowo-Golejewo-Proboszczewice, Lelice-ReczewoGo³ocin, Lelice-Rogienice-Krajewice
Zarz¹d Dróg Powiatowych w Sierpcu
ul. Koœciuszki 1a, 09-200 Sierpc, tel. (24) 275 21 13,
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.
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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. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2017 ROKU.
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Gozdowo w roku 2017,
bêdzie prowadzi³a firma SITA P³ocka Gospodarka
Komunalna Sp. z o. o. ul. Przemys³owa 31,
09 - 400 P³ock.
Podmioty odbieraj¹ce zu¿yty sprzêt elektryczny i
elektroniczny:
MB Recycling Sp. z o. o. Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Odpadami spó³ka komandytowa
ul. Bartosza G³owackiego 4a/15, 25-368 Kielce.
Podmioty œwiadcz¹ce us³ugi w zakresie odbioru
pad³ych zwierz¹t:
Przedsiêbiorstwo Przemys³owo-Handlowe „HETMAN”
Sp. z o. o., Florianów 24, 99-311 Bedlno.
PSZOK I JEGO FUNKCJONOWANIE
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(tzw. PSZOK) zosta³ zlokalizowany na terenie Gminnego
Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, ul. Krystyna
Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo. Do PSZOK s¹ przyjmowane
nastêpuj¹ce odpady komunalne:
?
Zu¿yty sprzêt elektryczny, elektroniczny i odpady

oœwietleniowe
?
Wielkogabaryty
?
Budowlane i rozbiórkowe (za wyj¹tkiem odpadów

zawieraj¹cych azbest)
?
Zu¿yte opony
?
Metal
?
Zu¿yte baterie

i akumulatory
przemys³owe i samochodowe
?
Przeterminowane leki i chemikalia

inne

ni¿
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PSZOK jest czynny w godzinach od 7.15 do 15.15 od
poniedzia³ku do pi¹tku, z wyj¹tkiem dni ustawowo wolnych
od pracy.
Odpady komunalne nale¿y dostarczaæ do PSZOK we
w³asnym zakresie i w³asnym transportem oraz pozostawiæ w
miejscu wskazanym przez pracownika przyjmuj¹cego
odpady.
Pracownik mo¿e odmówiæ przyjêcia odpadów w
przypadku stwierdzenia, i¿ odpady s¹ zanieczyszczone.
W przypadku odpadów niebezpiecznych (tj.
przeterminowanych leków i chemikaliów) zaleca siê, aby by³y
przekazywane w opakowaniach umo¿liwiaj¹cych
identyfikacjê odpadu.
Wszelkie informacje dotycz¹ce funkcjonowania PSZOK
mo¿na uzyskaæ w siedzibie GZGK ul. K. Gozdawy 12,
09-213 Gozdowo lub pod nr tel. 24 276 25 39.
POJEMNIKI / WORKI
Ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany jest
zaopatrzyæ siê we w³asnym zakresie w pojemniki na
zmieszane odpady komunalne.
Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dostarczane
bêd¹ nieodp³atnie przez firmê SITA P³ocka Gospodarka
Komunalna Sp. z o. o., ul. Przemys³owa 31, 09-400
P³ock, po ka¿dorazowym odbiorze zape³nionych worków, w
iloœci odpowiadaj¹cej odebranym.
POPIÓ£

ZABRANIA SIÊ! Gromadzenia popio³u w
pojemnikach
zmieszanych.

przeznaczonych

do

odpadów

Popió³ z palenisk domowych, nale¿y gromadziæ
na nieruchomoœci w sposób selektywny w
zakupionych przez w³aœcicieli nieruchomoœci we
w³asnym zakresie, ró¿nego rodzaju metalowych
pojemnikach lub wiadrach o pojemnoœci
maksymalnej 80l.
Popió³ zgromadzony w pojemnikach wiêkszych
ni¿ 80l nie bêdzie z posesji odbierany.
Urz¹d Gminy w Gozdowie oferuje dwie mo¿liwoœci
wyposa¿enia posesji w metalowy pojemnik:
1- sprzeda¿ nowych metalowych pojemników o
pojemnoœci 80l,
2- dzier¿awa 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.
Op³atê za dzier¿awê pojemników metalowych nale¿y
uiszczaæ do 20-go dnia ka¿dego miesi¹ca za miesi¹c
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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.
OP£ATY OD 1 STYCZNIA 2017r.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, system
gospodarowania odpadami komunalnymi docelowo musi siê
bilansowaæ, tzn. wp³ywy z op³at musz¹ pokryæ wszystkie
wydatki zwi¹zane z obs³ug¹ systemu odbioru i
zagospodarowania odpadów.
Dokonana analiza przychodów za I, II, III kwarta³ 2016 r. z
przyjêtych deklaracji wg stawek uchwalonych 14 maja 2015
r. wykaza³a, ¿e system nie bilansuje siê. Koszty obs³ugi
systemu znacznie przewy¿szaj¹ przychody a wp³yw na to ma
wzrost kosztów odbioru odpadów na sk³adowiskach i
instalacjach, wzrost kosztów paliwa oraz wzrost iloœci
wytwarzanych na terenie gminy zmieszanych odpadów
komunalnych.
W zwi¹zku z powy¿szym nale¿a³o dostosowaæ op³aty do
rzeczywistych kosztów funkcjonowania ca³ego systemu
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Dlatego te¿ koniecznym by³o podjêcie nowej uchwa³y, która
okreœli³a stawki pozwalaj¹ce na zrównowa¿enie wp³ywów z
op³at i finansowe zbilansowanie kosztów obs³ugi ca³ego
systemu.
Podsumowuj¹c koszty wszystkich elementów, które
powinna zawieraæ stawka op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalono i¿:
1. Stawka op³aty miesiêcznej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, je¿eli odpady te bêd¹
zbierane i odbierane w sposób selektywny wyniesie
dla gospodarstwa:
a) 1 osobowego – 10,00 z³
b) 2 osobowego – 20,00 z³
c) 3 osobowego – 30,00 z³
d) 4 osobowego – 40,00 z³
e) 5 osobowego i wiêkszego – 50,00 z³
2. Stawkê op³aty miesiêcznej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, je¿eli odpady nie bêd¹
zbierane i odbierane w sposób selektywny wyniesie
dla gospodarstwa:
a) 1 osobowego – 18,00 z³
b) 2 osobowego – 36,00 z³
c) 3 osobowego – 54,00 z³
d) 4 osobowego – 72,00 z³
e) 5 osobowego i wiêkszego – 90,00 z³
ZG£OSZENIA O NIEODEBRANYCH ODPADACH
KOMUNALNYCH
W przypadku nieodebrania odpadów komunalnych przez
firmê SITA P³ocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.,
ul. Przemys³owa 31, 09-400 P³ock, zgodnie z
ustalonym harmonogramem, nale¿y taki fakt niezw³ocznie
zg³osiæ do Urzêdu Gminy Gozdowo.
Reklamacjê mo¿na z³o¿yæ osobiœcie w Urzêdzie Gminy w
Gozdowie, pokój nr 10 b¹dŸ telefonicznie pod nr tel.24/36448-25 w godz. pracy Urzêdu 7.15-15.15.
Jeœli firma nie odbierze odpadów w terminie wed³ug
podanego harmonogramu, to nastêpnego dnia nale¿y
zg³osiæ reklamacjê, podaj¹c adres, nr telefonu kontaktowego
oraz rodzaj nieodebranych odpadów (zmieszane lub
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segregowane). Reklamacje Gmina wysy³a do Firmy, która
ma 24 godziny od otrzymania zg³oszenia na jej realizacjê.
Wszelkie informacje dotycz¹ce gospodarowania
odpadami komunalnymi mo¿na uzyskaæ w siedzibie
Urzêdu Gminy Gozdowo, ul. K. Gozdawy 19, 09-213
Gozdowo, pokój nr 10 lub pod nr tel. 24/ 364-48-25.
DEKLARACJE
W³aœciciele nieruchomoœci zamieszka³ych s¹ zobowi¹zani
do sk³adania deklaracji o wysokoœci op³aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni
od zamieszkania na danej nieruchomoœci. W
przypadku zmiany danych, bêd¹cych podstaw¹ ustalenia
wysokoœci nale¿nej op³aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w³aœciciel nieruchomoœci obowi¹zany jest
z³o¿yæ korektê wczeœniej z³o¿onej deklaracji w terminie 14
dni od dnia, w którym nast¹pi³a zmiana.
Deklaracjê mo¿na z³o¿yæ:
a) osobiœcie w formie papierowej w Urzêdzie Gminy w
Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo lub
b) za poœrednictwem poczty na adres: Urz¹d Gminy w
Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo lub
c) za poœrednictwem œrodków komunikacji elektronicznej,
za pomoc¹ elektronicznej skrzynki podawczej.
H A R M O N O G R A M O D B I O R U O D PA D Ó W
OBOWI¥ZUJ¥CY OD 1 STYCZNIA 2017 R.
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE ORAZ
ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY
Od dnia 1 stycznia 2017r. firma SITA odbierze z posesji
zamieszka³ych raz w miesi¹cu zmieszane odpady komunalne,
odpady selektywnie zebrane tj. papier, szk³o, tworzywa
sztuczne a tak¿e odpady biodegradowalne.
Harmonogramy odbioru zostan¹ zamieszczone na stronie
internetowej Gminy Gozdowo i przekazane do So³tysów
najpóŸniej do dnia 10 stycznia 2017r.
PALENIE ŒMIECI
szkodzi Twojemu zdrowiu i
zdrowiu Twoich najbli¿szych, zanieczyszcza
œrodowisko, w którym mieszkasz !!!
Pal¹c œmieci, uwalniasz do œrodowiska wiele szkodliwych
substancji, które rozprzestrzeniaj¹ siê w sposób
niekontrolowany i s¹ wdychane przez Ciebie i Twoich
najbli¿szych. Substancje te kumuluj¹ siê w organizmie,
uszkadzaj¹c komórki oraz narz¹dy wewnêtrzne i wczeœniej
czy póŸniej dadz¹ o sobie znaæ, np. w postaci chorób
nowotworowych.
PAMIÊTAJ!!!
W piecu domowym nie wolno paliæ œmieci. Szczególnie
niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw
sztucznych, np. butelek typu PET, worków foliowych, a tak¿e
opakowañ po sokach, mleku, odpadów z gumy,
lakierowanego drewna, mebli.
W piecu domowym mo¿esz spalaæ tylko:
?
wêgiel, koks,
?
drewno, trociny, wióry, pod warunkiem, ¿e nie s¹
zanieczyszczone impregnatami i pow³okami ochronnymi,
?
odpady z kory i korka,
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?
papier i tekturê, karton.

DOBRZE WIEDZIEÆ!!!
Palenie œmieci ma równie¿ negatywny wp³yw na stan
przewodów kominowych, powoduj¹c odk³adanie siê tzw.
„mokrej sadzy” w kominach. To z kolei mo¿e byæ powodem
zapalenia siê instalacji i po¿aru Twojego domu.
UWAGA!!!
Kto termicznie przekszta³ca odpady, poza spalarni¹
odpadów lub wspó³spalarni¹ odpadów, podlega
karze aresztu albo grzywny.
IV. OBOWI¥ZKI POSIADACZY PSÓW
W ostatnim okresie na terenie naszej Gminy nasili³o siê
zjawisko wa³êsaj¹cych siê psów. W wiêkszoœci przypadków
psy te maj¹ swoich w³aœcicieli, a pojawiaj¹ce siê tzw.
„bezdomne” psy to g³ównie zwierzêta nieodpowiednio
dopilnowane przez w³aœcicieli.
W zwi¹zku z powy¿szym, przypominamy w³aœcicielom
zwierz¹t o ich podstawowych obowi¹zkach, a w
szczególnoœci:
·
o sta³ym skutecznym dozorze nad psami i innymi
zwierzêtami domowymi, w tym prowadzeniu psów poza
swoimi posesjami na smyczy, bez wzglêdu na to, czy pies
jest ma³y czy du¿y,
·
o zakazie wprowadzania psów i innych zwierz¹t do
obiektów u¿ytecznoœci publicznej, za wyj¹tkiem miejsc do
tego przeznaczonych (lecznice, itp.),
·
o odpowiednim zabezpieczeniu swojej nieruchomoœci
przed samowolnym opuszczeniem przez psy i
bezwzglêdne utrzymywanie zwierz¹t na terenie swojej
posesji,
·
o zakazie wprowadzania psów na teren placów zabaw.
Przypominamy równie¿ o sposobach postêpowania w
przypadkach wa³êsaj¹cych siê psów:
·
w przypadku, gdy w³aœciciel wa³êsaj¹cego siê psa jest
znany, nale¿y fakt ten zg³osiæ Policji, która ma prawo
na³o¿yæ mandat na nieodpowiedzialnego w³aœciciela
zwierzêcia, a w przypadku notorycznego braku nadzoru
nad psem mo¿e kierowaæ do s¹du wnioski o ukaranie
w³aœciciela psa,
·
w razie potwierdzonej bezdomnoœci zwierzêcia oraz w
przypadkach zagro¿enia zdrowia mieszkañców, np. gdy
pies jest agresywny i atakuje mieszkañców, Gmina
podejmie interwencjê wy³apania zwierzêcia,
·
przypadki psów agresywnych, atakuj¹cych
przechodniów (jeœli wyst¹pi niebezpieczeñstwo
pogryzienia) nale¿y bezzw³ocznie zg³aszaæ Policji.
Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e zarówno wy³apywanie
wa³êsaj¹cych siê psów, opieka weterynaryjna a tak¿e
zapewnienie im miejsca w schronisku to bardzo kosztowne
zadanie. A wszystko to wynika, w wiêkszoœci przypadków, z
ludzkiej nieodpowiedzialnoœci za w³asne zwierzêta, które bez
nadzoru wa³êsaj¹ siê po Gminie, czêsto nara¿aj¹c na
niebezpieczeñstwo innych mieszkañców a szczególnie dzieci.
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OG£OSZENIA / DZIEJE SAMORZ¥DU I ADMINISTRACJI W GMINIE GOZDOWO
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.

V. PODATKI W 2017 ROKU
S TAW K I P O D AT K U R O L N E G O
NIERUCHOMOŒCI NA 2017 ROK

I

OD

Uchwa³¹ Nr XX/154/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 4
listopada 2016 r. w sprawie obni¿enia œredniej ceny skupu
¿yta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017
rok. ustalono stawkê podatku rolnego w kwocie
45,00 z³/dt.
Uchwa³¹ Nr XX/155/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 4
listopada 2016 r. ustalono stawki podatku od nieruchomoœci
na terenie gminy Gozdowo na rok 2017
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej,
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,80 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stoj¹cymi lub pod
wodami powierzchniowymi p³yn¹cymi jezior i zbiorników
sztucznych – 4,54 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego – 0,18 z³ od 1 m2
powierzchni,
d) niezabudowanych objêtych obszarem rewitalizacji, o
którym mowa w ustawie z 09.10.2015 r. o rewitalizacji i
po³o¿onych na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹, us³ugow¹
albo zabudowê o przeznaczeniu mieszanym obejmuj¹cym
wy³¹cznie te rodzaje zabudowy, je¿eli od dnia wejœcia w
¿ycie tego planu w odniesieniu do tych gruntów up³yn¹³
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakoñczono budowy

zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 z³ od 1
m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych – 0,75 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej – 17,50 z³ od 1
m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym –
10,59 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych w
rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci leczniczej, zajêtych
przez podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ – 4,61 z³ od
1 m2powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego – 4,00 od 1 m2
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 od 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 lub ich czêœci oraz
gruntów 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 obowi¹zuje na rok 2017.
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:
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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 :

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
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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

W 2017 roku Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy Gozdowo podtrzyma³a
niewprowadzanie na terenie gminy op³aty targowej od osób dokonuj¹cych sprzeda¿y na
targowisku gminnym oraz op³aty od posiadania psów.

UWAGA!
Wójt Gminy przyjmuje interesantów codziennie w godzinach
urzêdowania, a tak¿e w ka¿dy wtorek i czwartek w godz. 10.00-12.00
oraz w czwartki w godz. 16.00-18.00
po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie.
INFORMACJA O ZADANIU
INWESTYCYJNYM PN.:
„Rzeka Wierzbica – udro¿nienie koryta wraz z
odbudow¹ budowli regulacyjnych i przebudow¹
przepustów w km 25+955 – 31+475”
Rzeka Wierzbica jest ciekiem III rzêdu wpadaj¹cym do
rzeki Skrwy Prawej w km 6,4. Ca³kowita powierzchnia
zlewni rzeki Wierzbicy wynosi 122,15 km2, natomiast w km
25+955 - 29,9 km2. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia
17 grudnia 2002r (Dz. U. nr 16 poz. 149 z 2003r) w sprawie
œródl¹dowych wód powierzchniowych lub ich czêœci

S³owo Gozdowa Nr 4/2016 (67)

stanowi¹cych w³asnoœæ publiczn¹ w za³¹czniku nr 2 pod
poz. 445 wymienia rzekê Wierzbicê jako œródl¹dow¹ wodê
powierzchniow¹ lub jej czêœæ, stanowi¹c¹ w³asnoœæ
publiczn¹, istotn¹ dla regulacji stosunków wodnych na
potrzeby rolnictwa.
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Rzeka Wierzbica wymaga³a udro¿nienia na ca³ym odcinku
biegn¹cym po terenie powiatu sierpeckiego. Ciek zosta³
uregulowany w km 25+955-31+475 na prze³omie lat 70tych i 80-tych. Ponad 30 lat eksploatacji i niedostatecznych
nak³adów na utrzymanie spowodowa³y zmniejszenie
przekroju poprzecznego rzeki w wyniku licznych oberwisk w
skarpach, co przyczyni³o siê do wyp³ycenia i zwê¿enia koryta
cieku, a zatem podtapiania przyleg³ych u¿ytków rolnych i
utrudnienia odp³ywu z rowów melioracyjnych
odprowadzaj¹cych poprzez 20 wylotów nadmiar wody z
oko³o 1100 ha zdrenowanych gruntów rolnych.
Rzeka jest zlokalizowana na dzia³kach: dz. Nr 365 w m.
Gozdowo, dz. Nr 73 w m. Czarnominek, dz. nr 60/1 w m.
Golejewo, dz. nr 37 w m. Czachowo, gm. Gozdowo, pow.
sierpecki. Istniej¹ce budowle, to przepusty, bystrotok i
wyloty. Wszystkie istniej¹ce budowle wymaga³y odbudowy/
rozbudowy. Istniej¹ce przepusty s¹ to przejazdy przez rzekê,
które nie gwarantowa³y pomieszczenia wystêpuj¹cych
przep³ywów wody rzek¹ Wierzbic¹. Koryto rzeki Wierzbicy
by³o zdeformowane. Na rzece wystêpowa³a erozja denna w
km 25+955 - 27+215 oraz boczna w km 29+000 30+000. Dno rzeki nie posiada³o wymaganego spadku,
wystêpowa³y odcinki z odwrotnym spadkiem w stosunku do
odp³ywu, dlatego by³ utrudniony odp³yw wód. Przyleg³e
tereny do rzeki Wierzbicy s¹ u¿ytkowane rolniczo, stanowi¹
grunty orne lub ³¹ki i s¹ zagospodarowywane przez w³aœcicieli
gruntów wed³ug ich potrzeb.
Realizacja zadania przyczyni³a siê do nadania w³aœciwego
przekroju korytu rzeki, umo¿liwi³a naturalny przep³yw wód z
gruntów, opadów atmosferycznych i roztopów wiosennych
oraz zapewni³a swobodny odp³yw wód z terenów
zmeliorowanych, co zapobieg³o zalewaniu u¿ytków rolnych
oraz przyleg³ych zabudowañ. W zwi¹zku z powy¿szym
realizacja inwestycji by³a niezwykle celowa i niezbêdna dla
regionu. W wyniku realizacji przedsiêwziêcia nast¹pi³a
poprawa gospodarowaniem wodami poprzez zwiêkszenie
bezpieczeñstwa mieszkañców i ich mienia przed skutkami
zjawisk wezbraniowych, wyeliminowane zosta³y ponadto lub
przynajmniej zminimalizowane ewentualne straty materialne
i przyrodnicze powsta³e w wyniku zalania przez wezbrane
wody.
Efekty ekologiczne, przedsiêwziêcia zwi¹zane z ochron¹
przeciwpowodziow¹:
- Regulacja rzeki – 5,52 km.
- Liczba ludnoœci objêtej œrodkami ochrony
przeciwpowodziowej: ok. 100 osób.
- Powierzchnia terenów objêtych ochron¹
przeciwpowodziow¹ w wyniku realizacji zadania: ok. 77
ha.
Dokumentacja projektowa opracowana w latach 20132014 (przez Biuro MELIOR-PROJEKT – Stefan Petkiewicz z
siedzib¹ przy ul. Kard. Stefana Wyszyñskiego 2C/34, 87100 Toruñ) obejmowa³a n/w zakres robót:
·
ukszta³towanie przekroju pod³u¿nego i poprzecznego
oraz uk³adu poziomego koryta rzeki Wierzbicy w km
25+955-31+400,
·
umocnienie skarp opask¹ z kiszki faszynowej Ø 10-20
cm z darniowaniem skarp pasem 1,00 m darnin¹ na
Str. 42

p³ask w km 25+955-31+400,
·
umocnienie skarp i dna materacami siatkowokamiennymi w km 31+400-31+475,
·
odbudowê zniszczonego bystrotoku z materacy
siatkowo-kamiennych: 1 szt.,
·
rozbudowê przepustów rurowych: 5 szt.,
·
odbudowê przepustów rurowych bez piêtrzenia: 12 szt.,
·
odbudow¹ wylotów drenarskich typ W-3, Ø 10-20 cm
w iloœci szt. 20 zlokalizowanych u podnóýy skarp rzeki.
Przedmiotowe zadanie uwzglêdnione zosta³o w
zatwierdzonym przez Radê Ministrów w dniu 26.08.2014r
MasterPlanie (ID inwestycji: 2_73_W) dla obszaru dorzecza
Wis³y w za³¹czniku nr 3 - Lista nr 2 Inwestycje, które mog¹
spowodowaæ nieosi¹gniêcie dobrego stanu wód lub
pogorszenie stanu/potencja³u i dla których nale¿y
rozwa¿yæ zastosowanie odstêpstwa. Inwestycja zosta³a
oceniona jako spe³niaj¹ca przes³anki z art. 4 ust. 7 Ramowej
Dyrektywy Wodnej.
Roboty budowlane na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej, zatwierdzonej stosownymi decyzjami
administracyjnymi, zrealizowane zosta³y w 2016r na
podstawie umowy nr 6/DWO/RB/PRI/P/2016 z
16.05.2016r oraz aneksu do umowy nr 1/2016 z dnia
29.07.2016r, zawartych
pomiêdzy Wojewódzkim
Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w
Warszawie, 02-656 Warszawa ul. Ksawerów 8 jako
Inwestorem, a Zwi¹zkiem Spó³ek Wodnych w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Bema 1B jako Wykonawc¹ robót.
Roboty budowlane sfinansowane zosta³y ze œrodków
pochodz¹cych z dotacji:
?
celowej bud¿etu pañstwa – administracja rz¹dowa w
ramach zadania 05.3 i dzia³ania bud¿etowego
pn.:
„Dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz
wydatki inwestycyjne zwi¹zane z realizacj¹ projektów
melioracji wodnych podstawowych i szczegó³owych”,
w kwocie brutto: 428 825,40 z³,
?
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie brutto: 420
155,96 z³ w ramach Programu obowi¹zuj¹cego w
2016r pn.: Budowa i przebudowa urz¹dzeñ oraz
obiektów hydrotechnicznych poprawiaj¹cych
bezpieczeñstwo przeciwpowodziowe, a tak¿e
usuwanie skutków powodzi, na podstawie umowy o
dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji Nr
0250/16/GW/D z dnia 12.09.2016r wraz z
aneksem nr 01 z dnia 14.10.2016r zawartymi
pomiêdzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a
Województwem Mazowieckim - Wojewódzkim Zarz¹dem
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Warszawie.
Ogólne koszty wykonania w 2016r robót budowlanych
wynios³y 848 981,36 z³, zaœ opracowania w latach 20132014 dokumentacji projektowej 74 000,00 z³, co stanowi
³¹cznie kwotê 922 981,36 z³.
Daniel Czarnomski
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GMINA GOZDOWO w latach 1973 – 1990
(ci¹g dalszy)
W 1981 roku bardzo pogorszy³a siê sytuacja
gospodarcza: brakowa³o materia³ów budowlanych,
artyku³ów pierwszej potrzeby, brak paliwa, wprowadzono
reglamentacjê towarów na kartki, jednak towarów tych
brakowa³o w sklepach wiejskich. Mieszkañców najbardziej
irytowa³o, ¿e nie mogli kupowaæ towarów na kartki w
miastach, a jedynie na terenie gminy. Lata wiêkszej wolnoœci
i du¿ej aktywnoœci spo³ecznej wyzwoli³y inicjatywê
mieszkañców Lelic. W dniu 11 grudnia 1981 roku czêœæ
radnych z³o¿y³a wniosek o reaktywowanie Gminy Lelice ze
wzglêdu na historyczne tradycje oraz to, ¿e w Lelicach istnia³o
szereg jednostek gospodarczych takich jak: Baza GS SCH,
SKR, piekarnia, masarnia, filia Banku Spó³dzielczego, szko³a
i placówki kulturalno – oœwiatowe, zabezpieczono nawet
budynek na pomieszczenia Urzêdu Gminy. Za reaktywacj¹
gminy opowiedzia³y siê so³ectwa: Lelice, Bombalice, Zbójno,
Rogienice, Rogieniczki, £ysakowo, Reczewo, Miodusy,
Cetlin, Bonis³aw. Wniosek zosta³ przyjêty przez Radê 22
kwietnia 1982 roku i zosta³ odes³any do Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Warszawie. Ta inicjatywa tak naprawdê mia³a
korzenie jeszcze w latach 1972-1973 z chwil¹ likwidacji
gromady Lelice. Mieszkañcy okolic Lelic nigdy nie pogodzili
siê z t¹ decyzj¹. Konflikt wielokrotnie opisywa³a prasa
regionalna i lokalna. Tygodnik P³ocki (nr 44 z 1984 roku).
Wed³ug reporterów przyby³ych do Lelic powszechne by³o
przekonanie o niesprawiedliwoœci mieszkañców tej
miejscowoœci. Narzekano chocia¿by na odleg³oœæ do Urzêdu
Gminy Gozdowo i trudnoœci z dojazdem. Wœród liderów
secesji by³ so³tys wsi Tadeusz Kurowski, Jadwiga Chojnacka,
Cezary Nawrocki – przewodnicz¹cy Spo³ecznego Komitetu
Budowy Wiejskiego Oœrodka Kulturalno-Gospodarczego.
W³adze zwierzchnie w P³ocku stanowczo by³y jednak
przeciwne podzia³owi. Wojewoda P³ocki przekonywa³: Ani
ekonomiczne, ani organizacyjne racje, uwzglêdniaj¹c
obecn¹ strukturê podzia³u administracyjnego nie
uzasadniaj¹ powo³ania nowej jednostki. Podobn¹ opiniê
wydawa³y równie¿ inne urzêdy. Jesieni¹ 1981 roku w
gminach pojawi³o siê wojsko – terenowe grupy operacyjne.
Oficjalnie mia³y one „udzielaæ pomocy terenowym organom
administracji pañstwowej w realizacji zadañ spo³ecznych,
gospodarczych i obronnych, a tak¿e wspó³dzia³anie z
ró¿nymi rodzajami samorz¹dów i organizacji spo³ecznych
dzia³aj¹cych w œrodowisku wiejskim. Przygotowywa³y grunt
pod wprowadzenie stanu wojennego. 13 grudnia 1981 roku
do urzêdów wkroczy³o wojsko. Gminne rady narodowe i
zebrania wiejskie mia³y zakaz zgromadzeñ. W urzêdach gmin
urzêdowanie rozpoczêli komendanci terenowych grup
operacyjnych. Naczelnicy musieli respektowaæ decyzje
komendantów. W³adzê odzyska³a partia. W ciê¿kiej sytuacji
pozostawali przewodnicz¹cy gminnych rad narodowych
wybrani na prze³omie 1980 i 1981 roku. Cieszyli siê oni
autorytetem co wywo³ywa³o ich sprzeciw wobec w³adz
wojskowych i partyjnych. Jesieni¹ 1982 roku w³adze
zainicjowa³y powstawanie PRON (Patriotycznego Ruchu
Odrodzenia Narodowego).
W 1982 roku powinny siê odbyæ kolejne wybory do rad
narodowych, lecz z uwagi na stan wojenny wybory
prze³o¿ono na rok 1984. W podsumowaniu kadencji, która
trwa³a od 1978 roku, odnoœnie realizacji postulatów
wyborczych uda³o siê dokonaæ remontów dróg,
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przyspieszono budowê Oœrodka Zdrowia, którego oddanie
nast¹pi³o 31 grudnia 1983 roku. Usprawniono dostawy
pieczywa, zakupiono przyczepê do przewozu dzieci do
szko³y. Mieszkañcy postulowali, aby przyznawano prawo
kupna ziemi z zasobów PFZ w pierwszej kolejnoœci rolnikom
indywidualnym na powiêkszenie gospodarstw. W 1984 roku
nast¹pi³a zmiana na stanowisku Naczelnika Gminy. Od maja
1984 roku nowym Naczelnikiem zosta³ Pawe³ Ambor.
Poprzednio pracowa³ on na tym samym stanowisku w
Roœciszewie. Doje¿d¿a³ z Sierpca. Jeszcze w 1983 roku
w³adze pañstwowe uchwali³y ustawê o systemie rad
narodowych i samorz¹du terytorialnego (20 lipca 1983),
która na nowo powo³a³a samorz¹d terytorialny. Nie by³ to
samorz¹d w pe³ni tego s³owa znaczeniu. Przepisy by³y doœæ
mêtne i ró¿nie je interpretowano. By³ to jednak pierwszy tak
odwa¿ny krok w³adz pañstwowych. Samorz¹d wiejski
otrzyma³ prawo do dysponowania w³asnymi funduszami, ale
nie uzyska³ osobowoœci prawnej. Zebrania wiejskie mog³y
decydowaæ o sprawach lokalnych. Powo³ywa³y so³tysa i radê
so³eck¹ jako organy wykonawcze. Na czele rady móg³ stan¹æ
przewodnicz¹cy rady so³eckiej. Móg³ ni¹ tak¿e kierowaæ
so³tys. G³ówn¹ osob¹ reprezentuj¹c¹ samorz¹d wiejski by³
przewodnicz¹cy rady so³eckiej. Prawo zwo³ywania zebrañ
wiejskich przys³ugiwa³o radzie so³eckiej na wniosek 1/5
pe³noletnich mieszkañców so³ectwa. So³ectwo mog³o
uchwaliæ swój statut i powo³ywaæ komisje. Nadzór na
samorz¹dem wiejskim sprawowa³a rada narodowa i
naczelnik. Nowe przepisy zobligowa³y naczelnika gminy i
GRN do respektowania uchwa³ zebrañ wiejskich. Sprawy
dotycz¹ce danej spo³ecznoœci musia³y byæ z ni¹ uzgadniane.
Wybory do rad so³eckich przeprowadzono jesieni¹ 1984
roku. Nowa ustawa o radach narodowych i samorz¹dzie
wiejskim zwiêkszy³a tak¿e uprawnienia rad narodowych
wobec naczelników. Ustawa wesz³a w ¿ycie wraz z nowymi
wyborami do rad narodowych 19 czerwca 1984 roku.
Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Gminnej odby³o
siê 28 czerwca.
Tabela 1. Radni GRN Gozdowo wybrani w dniu 17 czerwca
1984 roku (kadencja 1984-1988):
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W latach osiemdziesi¹tych czêsto odbywa³y siê kompleksowe
kontrole gmin zapocz¹tkowane przez Wojskowe Grupy
Operacyjne. Jedna z takich kontroli odby³a siê w po³owie lat
osiemdziesi¹tych. Kontrola wypad³a wed³ug doniesieñ
prasowych niezbyt pomyœlnie. Niedostateczna by³a produkcja
rolnicza w stosunku do potencja³u gminy. Kontroluj¹cy mieli
zastrze¿enia do rozdzia³u sprzêtu i maszyn rolniczych.
Natomiast wzorowo oceniono sprawy dotycz¹ce transportu i
komunikacji. Referentka zajmuj¹ca siê w gminie t¹ tematyk¹
zosta³a przedstawiona do wyró¿nienia.
Tabela 4. Ochotnicze Stra¿e Po¿arne w gminie Gozdowo w 1986 roku:

Tabela 2. Prezydium GRN Gozdowo kadencji 1984-1988:

Stanowisko Sekretarza Biura Urzêdu Gminy pe³ni³ nadal
Mieczys³aw Korpuliñski
,

Tabela 3. So³tysi gminy Gozdowo wed³ug danych z 17
czerwca 1984 roku

Perypetie mieszkañców Lelic opisywa³a wielokrotnie prasa. Na
przyk³ad k³opoty z budow¹ Wiejskiego Oœrodka KulturalnoOœwiatowego (Komitet Spo³eczny powsta³ 27 listopada 1981
roku). Oœrodek mia³ powstaæ na terenie dawnego parku
dworskiego. W 1982 roku rozpoczêto przygotowywanie
materia³ów. Mieszkañcy mieli niezbêdne decyzje. W 1985 roku
decyzj¹ Naczelnika Gminy budowa zosta³a wstrzymana wobec
nieoczekiwanej decyzji G³ównego Architekta po interwencji
Spo³ecznego Opiekuna parku w Lelicach. Mieszkañcy byli
niezwykle zawiedzeni decyzjami w³adz. Wed³ug nich Spo³eczny
Opiekun przez kilkadziesi¹t lat nie zrobi³ nic w celu ochrony
parku, a teraz przeszkadza³ w jego zagospodarowaniu na cele
spo³eczne.
Prasa w 1985 roku pisa³a, ¿e gmina zajmowa³a 12 670 ha,
w tym 10 000 ha u¿ytków rolnych. Œrednia wielkoœæ
gospodarstwa wynosi³a 9 ha. W gminie dzia³a³ PGR Rempin.
Funkcjê Przewodnicz¹cego GRN pe³ni³ Boles³aw Maraszek,
by³y wicedyrektor Zbiorczej Szko³y Gminnej. Pierwszym
sekretarzem PZPR od 1983 roku by³ Waldemar Stankiewicz z
Sierpca. Ludowcom w gminie przewodzi³ Prezes GK ZSL
Stanis³aw Lewicki, rolnik z Gozdowa. Na czele KG PRON sta³
Leopold Mazurowski. Wed³ug prasy: Gmina Gozdowo ma do
rozwi¹zania trzy najpilniejsze problemy. Pierwszy to
rozbudowa szkó³ podstawowych w Gozdowie i Ostrowach.
Drugi to budowa wiejskich wodoci¹gów w pierwszej
kolejnoœci w siedzibie gminy i Lelicach. Trzecie zadanie to
poprawa nawierzchni dróg lokalnych. Spo³eczeñstwo gminy
w³¹cza siê sw¹ prac¹ w realizacjê powy¿szych zadañ, liczy
jednak¿e tak¿e na pomoc w³adz wojewódzkich, które
mog³aby znacznie przyœpieszyæ terminy ich zakoñczenia. Od
2 lat czynny jest w Gozdowie piêkny nowoczesny oœrodek
zdrowia wybudowany ze Œrodków Narodowego Funduszu
Ochrony Zdrowia, tak¿e problem opieki zdrowotnej nad
mieszkañcami zosta³ pomyœlnie rozwi¹zany.
Fragment opracowania Leszka Zugaja:
„Dzieje samorz¹du i administracji w gminie Gozdowo w latach 1945–1990
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INFORMATOR

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

7:15 - 15:15

.

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

Podstawowa Opieka Zdrowotna
lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista
medycyny ogólnej i rodzinnej
Poniedzia³ek
8:00 – 13:00
13:00 – 15:00 wizyty domowe
Wtorek
8:00 – 11:00
Œroda
8:00 – 11:00
11:00 – 13:00 szczepienia
Czwartek
10:25 – 12:00 szko³y
12.00 – 18:00
Pi¹tek
8:00 – 11:00
Wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów.
lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnêtrznych,
specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej
Poniedzia³ek
11:00 – 18:00
Wtorek
10:25 – 18:00
Œroda
8:00 – 10:25
USG
10:25 - 18.00
Czwartek
8:00 – 11:00
Pi¹tek
10:25 – 18:00
Badania USG i wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów.
Gabinet stomatologiczny
lek. stomatolog Aldona Kozanecka
Poniedzia³ek
8:30 – 13:30
Wtorek
12:30 – 17:30
Œroda
8:30 – 13:30
Czwartek
8:30 - 13.30
1

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

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

8:00 – 15:00
10.25 - 18.00

Podstawowa Opieka Zdrowotna
lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista
medycyny ogólnej i rodzinnej
Wtorek
11:00 – 13:00
Pi¹tek
11:00 – 13:00 szczepienia
13:00 – 15:00 wizyty domowe
lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnêtrznych,
specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej
Poniedzia³ek
8:00 – 11:00
Czwartek
11:00 – 13:00
13:00 – 15:00 wizyty domowe
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lek. med. Ewa Karczmarczyk - pediatra, specjalista medycyny
rodzinnej
Œroda
15.00 - 18.00
Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy lekarzy.
W godz. 18:00 – 8:00 w dni powszednie oraz ca³odobowo w
soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy pacjenci bêd¹
przyjmowani w AMBULATORIUM POGOTOWIA
RATUNKOWEGO W SIERPCU przy ul. Braci Tu³odzieckich.
Nag³e zachorowania – nr tel. 999
W przypadku opieki stomatologicznej w godz. 19:00-7:00 w dni
powszednie oraz ca³odobowo w soboty, niedziele i dni wolne od
pracy pacjenci bêd¹ przyjmowani w POGOTOWIU
STOMATOLOGICZNYM W P£OCKU przy ul. Czwartaków 4
(Podolszyce Po³udnie, w pobli¿u Auchan) w ramach NFZ,
tel. (24) 266 96 91.
Punkt apteczny w Lelicach
Adres: ul. Szkolna 1
Dni i godziny pracy:
Poniedzia³ek – Pi¹tek
8:00 – 16:00
Sobota
8:00 – 12:00
Apteka B+R STUDIO w Gozdowie
Adres: ul. K. Gozdawy 15e, tel. (24) 276 21 84
Dni i godziny pracy:
Poniedzia³ek – Pi¹tek
Sobota

8:00 – 18:00
8:00 – 12:00

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

POSTERUNEK POLICJI W GOZDOWIE
.

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

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

OSP
.

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

Jubileusz 60-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego

Akcja ekologiczna Szko³y Podstawowej w Gozdowie

Pasowanie na Przedszkolaka w Gozdowie

Otwarcie Sierpeckiej Ponadgminnej
Œwietlicy Œrodowiskowej w Gozdowie

Wieczór andrzejkowo-miko³ajkowy w Dziêgielewie
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Z b³yskiem flesza...

Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Gminne Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci w Bonis³awiu
" S³owo Gozdowa" - biuletyn informacyjny Wójta i Rady Gminy Gozdowo,
Zespó³ redakcyjny w sk³adzie: Ewa Kolankiewicz, Aurelia Kurach, Dawid Jankowski, Anna Betkowska,
Mariola Kopka, Monika Gronczewska, Dariusz Kalkowski.
Zespó³ zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treœci publikowanych artyku³ów.
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