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Biuletyn Wójta i Rady Gminy

Czwarty Kwarta³ 2018
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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

l
GMINNE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
l
SZKO£A PODSTAWOWA W GOZDOWIE (Otwarcie wystawy „W drodze do

WYDARZENIA

niepodleg³oœci”, Stypendia Wójta Gminy Gozdowo, Podsumowanie dzia³añ
podjêtych z okazji stulecia odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê, Sukcesy
sportowe)
l
SZKO£A PODSTAWOWA W LELICACH (Turniej pi³ki siatkowej o puchar Wójta
Gminy Gozdowo, Stypendia Wójta Gminy Gozdowo, Lekcja otwarta –
Programowanie Ozobotów, Uroczyste œlubowanie uczniów klasy pierwszej,
Minikoncert - Do Hymnu!, Podsumowanie Szkolnej Ligi Pi³ki No¿nej)
l
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GOZDOWIE
l
KLUB DZIECIÊCY „RADOSNA KRAINA” W GOZDOWIE
l
KLUB DZIECIÊCY „KUBUSIOWY RAJ” W LELICACH

l
SZTANDAR DLA OSP BRONOSZEWICE
l
VI ZJAZD KÓ£ GOSPODYÑ WIEJSKICH
l
KONKURS GMINNY „PIÊKNA, FUNKCJONALNA I BEZPIECZNA ZAGRODA

2018”
l
TURNIEJ HALOWEJ PI£KI NO¯NEJ
l
UROCZYSTY ODBIÓR DROGI WOJEWÓDZKIEJ
l
RZ¥DOWY PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
l
UROCZYSTE PRZEKAZANIE SPRZÊTU JEDNOSTKOM OSP
l
UCZCILIŒMY SETNE URODZINY NASZEJ „MA£EJ OJCZYZNY”
l
NIEPODLEG£OŒÆ NA SPORTOWO!
l
130. ROCZNICA POWSTANIA KOŒCIO£A W KUROWIE
l
Z DZIEJÓW PARAFII ŒW. PIOTRA I PAW£A W KUROWIE

SPRAWY OBYWATELSKIE
GALERIA ROZMAITOŒCI
OG£OSZENIA
INFORMATOR

Z b³yskiem flesza...

Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Konkurs „Piêkna, Funkcjonalna i Bezpieczna Zagroda”

Sztandar dla OSP Bronoszewice
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VI Zjazd Kó³ Gospodyñ Wiejskich

Turniej Halowej Pi³ki No¿nej
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RADNI GMINY GOZDOWO
KADENCJA 2018-2023
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ŒMIGIELSKI Dariusz, zam. Lelice – Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
MILLER Zofia, zam. Gozdowo – Wiceprzewodnicz¹ca
Rady Gminy
GÓRCZYÑSKA Anna, zam. Ostrowy
SMOLEÑSKI Leszek, zam. Kowalewo Podborne
SZELIGA S³awomir, zam. Antoniewo
MIERZEJEWSKI W³odzimierz, zam. Golejewo
¯ÓRAWSKI S³awomir, zam. Gozdowo
WIŒNIEWSKI Mariusz Pawe³, zam. Gozdowo
KACZOROWSKI Bogdan, zam. Gozdowo
SZEMBORSKI S³awomir, zam. Lelice
MAÑKOWSKA Barbara Agnieszka, zam. Cetlin
TOMASZEWSKI Ryszard, zam. Bombalice
TYBURSKI Heronim, zam. Bonis³aw
SZCZYPECKI S³awomir, zam. Rempin
RZESZOTARSKI Robert Tomasz, zam. Czachorowo

SK£ADY OSOBOWE KOMISJI
RADY GMINY
Komisja Rewizyjna
1.
2.
3.
4.
5.

Mierzejewski W³odzimierz
Szemborski S³awomir
Tyburski Heronim
Kaczorowski Bogdan
Rzeszotarski Robert

Komisja Bud¿etu, Finansów i Planowania
1.
2.
3.
4.
5.

Smoleñski Leszek
Mierzejewski W³odzimierz
Miller Zofia
Wiœniewski Mariusz
Rzeszotarski Robert

Komisja Zdrowia, Oœwiaty, Kultury i Spraw
Spo³ecznych
1.
2.
3.
4.
5.

Tyburski Heronim
Smoleñski Leszek
Miller Zofia
Górczyñska Anna
¯órawski S³awomir

Komisja Rolnictwa, Ochrony œrodowiska
i Bezpieczeñstwa Publicznego
1.
2.
3.
4.
5.

Tomaszewski Ryszard
Mañkowska Barbara
Szemborski S³awomir
Szeliga S³awomir
Szczypecki S³awomir
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RADA GMINY
W okresie sprawozdawczym, tj. od 14.09.2018 r. do
30.11.2018 r. odby³y siê 2 sesje Rady Gminy, na których
radni podjêli ogó³em 9 uchwa³.
Uchwa³y z dnia 21 listopada 2018 roku
§
Uchwa³a Nr I/1/18 z dnia 21.11.2018r. w sprawie
stwierdzenia wyboru Przewodnicz¹cego Rady Gminy
Gozdowo.
Uchwa³y z dnia 28 listopada 2018 roku
§
Uchwa³a Nr II/2/18 z dnia 28.11.2018r. w sprawie
zmiany Statutu Gminy Gozdowo.
§
Uchwa³a Nr II/3/18 z dnia 28.11.2018r. w sprawie
wyboru Wiceprzewodnicz¹cego Rady Gminy Gozdowo.
§
Uchwa³a Nr II/4/18 z dnia 28.11.2018r. w sprawie
powo³ania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gozdowo.
§
Uchwa³a Nr II/5/18 z dnia 28.11.2018r. w sprawie
powo³ania sk³adów osobowych sta³ych Komisji Rady
Gminy Gozdowo i okreœlenia zakresu dzia³ania tych
komisji.
§
Uchwa³a Nr II/6/18 z dnia 28.11.2018r. w sprawie
ustalenia diet dla radnych.
§
Uchwa³a Nr II/7/18 z dnia 28.11.2018r. w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta.
§
Uchwa³a Nr II/8/18 z dnia 28.11.2018r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gozdowo na lata 2018-2028.
§
Uchwa³a Nr II/9/18 z dnia 28.11.2018r. zmieniaj¹ca
Uchwa³ê Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2018.
Z dzia³alnoœci Wójta Gminy
W okresie sprawozdawczym, od 14.09.2018r.
do 30.11.2018r., Wójt Gminy Gozdowo wyda³
27 zarz¹dzeñ:
§
86/2018 z dnia 21.09.2018r. w sprawie wyra¿enia
zgody na wydzier¿awienie placu w Gozdowie na
organizacje pikniku rodzinnego.
§
87/2018 z dnia 21.09.2018r. w sprawie powo³ania
sk³adu osobowego komisji przetar gowej do
przeprowadzenia przetargu na sprzeda¿ lokalu
mieszkalnego stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Gozdowo.
§
88/2018 z dnia 21.09.2018r. w sprawie wyznaczenia do
oddania w najem lokalu u¿ytkowego po³o¿onego w
budynku Szko³y Podstawowej w Gozdowie.
§
89/2018 z dnia 24.09.2018r. w sprawie upowa¿nienia
geodety do wykonania postêpowania
rozgraniczeniowego w obrêbie gminy Gozdowo.
§
90/2019 z dnia 27.09.2018r. zmieniaj¹ce Uchwa³ê
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2018.
§
91/2018 z dnia 28.09.2018r. w sprawie powo³ania
komisji do odbioru zadania pn. „Budowa przydomowych
oczyszczalni œcieków na terenie gminy Gozdowo – etap I”.
§
92/2018 z dnia 28.09.2018r. w sprawie ustalenia normy
zu¿ycia paliwa w samochodzie osobowym FORD
FUSION bêd¹cym w³asnoœci¹ Gminy Gozdowo.
§
93/2018 z dnia 01.10.2018r. w sprawie wyznaczenia do
oddania w najem lokalu mieszkalnego.
§
94/2018 z dnia 05.10.2018r. w sprawie og³oszenia
naboru na wolne stanowisko urzêdnicze, ustalenia sk³adu
komisji rekrutacyjnej do prac zwi¹zanych z naborem na
wolne stanowisko urzêdnicze.
§
95/2018 z dnia 10.10.2018r. w sprawie powo³ania
sk³adu osobowego komisji przetar gowej do
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przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na
sprzeda¿ nieruchomoœci oznaczonej nr 440/4 po³o¿onej
w Gozdowie.
§
96/2018 z dnia 12.10.2018r. w sprawie powo³ania
komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie
potencjalnego spalenia odpadów w kot³owniach na
terenie Gminy Gozdowo.
§
97/2018 z dnia 19.10.2018r. zmieniaj¹ce Uchwa³ê
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2018.
98/2018 z dnia 22.10.2018r. w sprawie wprowadzenia
§
Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zak³adu
Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.
§
99/2018 z dnia 22.10.2018r. w sprawie powo³ania
sta³ej komisji przetargowej.
§
100/2018 z dnia 26.10.2018r. w sprawie powo³ania
Kierownika Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej.
§
101/2018 z dnia 26.10.2018r. w sprawie wyznaczenia
osoby do wykonywania czynnoœci w zakresie prawa pracy
w stosunku do Wójta Gminy.
§
103/2018 z dnia 26.10.2018r. w sprawie wyznaczenia
dnia wolnego od pracy w Urzêdzie Gminy w Gozdowie w
pi¹tek 2 listopada 2018 roku.
§
104/2018 z dnia 29.10.2018r. w sprawie powo³ania
zespo³u do przygotowania i organizacji Gminnych
Obchodów Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci.
§
105/2018 z dnia 29.10.2018r. w sprawie wyznaczenia
dnia wolnego od pracy w Urzêdzie Gminy w Gozdowie w
poniedzia³ek 24 grudnia 2018 roku.
§
106/2018 z dnia 30.10.2018r. w sprawie powo³ania
sk³adu osobowego komisji przetargowej
do
przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na
sprzeda¿ i dzier¿awê nieruchomoœci oraz najem lokali
u¿ytkowych bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy Gozdowo.
§
107/2018 z dnia 30.10.2018r. w sprawie zmiany
cz³onków sta³ej komisji przetargowej powo³anej
Zarz¹dzeniem Nr 91/2018 Wójta Gminy Gozdowo z
dnia 28 wrzeœnia 2018 roku.
§
108/2018 z dnia 05.11.2018r. w sprawie przekazania
œrodka trwa³ego stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy
Gozdowo.
§
109/2018 z dnia 05.11.2018r. w sprawie zmiany
Zarz¹dzenia nr 41 z dnia 30 maja 2018 w sprawie
powo³ania Zespo³u Interdyscyplinar nego ds.
przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie w Gozdowie.
§
110/2018 z dnia 13.11.2018r. w sprawie wyznaczenia
do sprzeda¿y w drodze przetargu nieograniczonego
nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Gozdowo
po³o¿onych w miejscowoœci Gozdowo.
§
111/2018 z dnia 14.11.2018r. w sprawie powo³ania

komisji do spraw brakowania dokumentacji
niearchiwalnej.
§
112/2018 z dnia 15.11.2018r. w sprawie przyjêcia
projektu bud¿etu gminy na 2019 rok.
W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczy³
w spotkaniach i uroczystoœciach:
§
Uroczystym wrêczeniu sztandaru dla OSP
Bronoszewice.
Gminnym Dniu Edukacji Narodowej.
§
§
Podsumowaniu konkursu „Piêkna, bezp ieczna i
funkcjonalna zagroda” w sali konferencyjnej Urzêdu
Gminy w Gozdowie.
§
Uroczystym odbiorze drogi wojewódzkiej 560 na terenie
Gminy Gozdowo.
§
Turnieju Halowej Pi³ki No¿nej o Puchar Wójta Gminy
Gozdowo w Szkole Podstawowej w Gozdowie.
§
Spotkaniu informacyjnym dotycz¹cym Programu
„Czyste Powietrze”.
§
Spotkaniu organizowanym przez Sierpecki Bank
Spó³dzielczy.
§
Uroczystym przekazaniu sprzêtu jednostkom OSP
zakupionego w ramach dotacji z Funduszu
Sprawiedliwoœci w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy w
Gozdowie.
§
Uroczystych obchodach 100 rocznicy Odzyskania
Niepodleg³oœci w Bonis³awiu.
§
Turnieju Pi³ki Siatkowej w Szkole Podstawowej w
Gozdowie.
§
130. rocznicy powstania koœcio³a w Kurowie.
§
Œlubowaniu pierwszoklasistów i pasowaniu
przedszkolaków w szko³ach na terenie Gminy Gozdowo.
§
Podsumowaniu obchodów setnej rocznicy odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci w Szkole Podstawowej w
Gozdowie.
§
Spotkaniu z Ko³em Emerytów i Rencistów w sali
konferencyjnej Urzêdu Gminy w Gozdowie.
§
Spotkaniu w PGNiG w Ciechanowie.
§
Jubileuszu 70-lecia istnienia Szko³y w Studzieñcu.
§
Zarz¹dzie LGD Sierpeckie Partnerstwo w Sierpcu.
§
VI ZjeŸdzie Kó³ Gospodyñ Wiejskich w Kolczynie.
§
Spotkaniu Kó³ Gospodyñ Wiejskich w sali
konferencyjnej Urzêdu Gminy w Gozdowie.
§
Spotkaniu z Prezydentem Miasta P³ocka.
Wieczorze Andrzejkowym w Dziêgielewie
§
§
Spotkaniu op³atkowym Kó³ Gospodyñ Wiejskich w sali
konferencyjnej Urzêdu Gminy w Gozdowie.
§
Spotkaniu op³atkowym Ko³a Emerytów i Rencistów w
sali konferencyjnej Urzêdu Gminy w Gozdowie.
Monika Gronczewska

SZTANDAR DLA OSP
BRONOSZEWICE
W œrodê 3 paŸdziernika br. Wójt Gminy Gozdowo Dariusz
Kalkowski wrêczy³ sztandar reaktywowanej jednostce
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Bronoszewicach.
Podczas wrêczania uczestniczyli:
- przedstawiciele OSP Bronoszewice: Krzysztof JóŸwiak i
Mariusz Dul,
- Radny Gminy Gozdowo Heronim Tyburski,
- So³tys So³ectwa Bronoszewice Jadwiga Ryczkowska.
Fundatorem sztandaru jest pan Dariusz Kalkowski (jako
osoba prywatna), który pogratulowa³ stra¿akom utworzenia
Str. 4
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nowej jednostki OSP i ¿yczy³ powodzenia w prowadzeniu
dzia³alnoœci statutowej. Podczas przekazania sztandaru
stra¿akom pan Wójt powiedzia³: „Symbolem wartoœci,
którym ho³dujecie poprzez codzienn¹ s³u¿bê, jest nowy
sztandar. Jestem pewny, ¿e zawsze bêdzie on dla Was
powodem do dumy i radoœci. Niech Wam przypomina, ¿e
s³u¿¹c drugiemu cz³owiekowi, s³u¿ycie OjczyŸnie”.
Stra¿acy podziêkowali panu Wójtowi za osobiste
zaanga¿owanie w³o¿one w reaktywacjê jednostki OSP w
Bronoszewicach oraz za nowy sztandar.
W niedzielê 7 paŸdziernika 2018r. mieszkañcy Bronoszewic
obchodzili uroczystoœæ reaktywowania jednostki Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej oraz poœwiêcenia i przekazania jednostce
sztandaru ufundowanego przez pana Dariusza Kalkowskiego
- Wójta Gminy Gozdowo.

VI ZJAZD KÓ£ GOSPODYÑ
WIEJSKICH

W sobotê 6 paŸdziernika br. w remizie OSP Kolczyn odby³ siê
VI Zjazd Kó³ Gospodyñ Wiejskich z terenu gminy Gozdowo.
W tym roku organizacji Zjazdu podjê³o siê Ko³o z
Czachorowa.

KONKURS GMINNY „PIÊKNA,
FUNKCJONALNA I BEZPIECZNA
ZAGRODA 2018”

W tym roku konkurs og³oszony by³ w 3 kategoriach:
„Naj³adniejsza zagroda wiejska”, „Naj³adniejsza dzia³ka
siedliskowa” i „Naj³adniejszy ogródek dzia³kowy”. Do
tegorocznego konkursu przyst¹pi³o ogó³em 7 uczestników.
W dniu 28 czerwca br. Komisja konkursowa w sk³adzie:
1. Barbara Snopek - przedstawiciel MODR O/P³ock –
przewodnicz¹ca
2. Aleksandra Kawska – przedstawiciel MODR O/P³ock TZD
Sierpc – cz³onek
3. Ewa Kolankiewicz – przedstawiciel Urzêdu Gminy –
cz³onek
4. W³odzimierz Mierzejewski – przedstawiciel Rady Gminy
Gozdowo - cz³onek
5. Anna Pi³at – przedstawiciel Komisji Oœwiaty, Kultury,
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej – cz³onek powo³ana
zarz¹dzeniem Wójta Gminy Gozdowo przeprowadzi³a
wizytacjê i ocenê zg³oszonych zagród i posesji. Bior¹c pod
uwagê kryteria okreœlone w Regulaminie konkursu, Komisja
wy³oni³a nastêpuj¹cych laureatów tegorocznej edycji
konkursu:
W kategorii „Naj³adniejsza zagroda wiejska” nagrodê za
naj³adniejsze gospodarstwo rolne na terenie gminy Gozdowo
Komisja przyzna³a Pani El¿biecie Rycharskiej z Czachorowa.
W kategorii „Naj³adniejsza dzia³ka siedliskowa” zwyciê¿yli:
I miejsce - Pañstwo Katarzyna i Mariusz Godlewscy
z Gozdowa,
II miejsce - Pani Anna Kozakiewicz, zam. Gozdowo,
III miejsce - Pani Mariola Grochulska, zam. Gozdowo.
W kategorii „Naj³adniejszy ogródek dzia³kowy” Komisja

W dniu 12 paŸdziernika br. w sali konferencyjnej Urzêdu
Gminy w Gozdowie odby³o siê uroczyste podsumowanie i
og³oszenie wyników kolejnej XX edycji konkursu „Piêkna,
funkcjonalna i bezpieczna zagroda 2018”, którego g³ównym
celem jest popularyzowanie przyk³adów estetycznego
zagospodarowania zagród i posesji, podnoszenie walorów
estetycznych gminy oraz kszta³towanie postawy
wspó³odpowiedzialnoœci mieszkañców za wizerunek
miejscowoœci.
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przyzna³a wyró¿nienia obu Paniom bior¹cym udzia³ w
konkursie, tj. Pani Bogumile Szostak i Pani Monice
Kolasiñskiej z Rempina.
Nagrodê specjaln¹ za charakter edukacyjny ogrodu,
specyfikê i ró¿norodnoœæ nasadzeñ otrzyma³ Pan Piotr
Lewandowski z Bonis³awia.
Uczestnicy konkursu otrzymali z r¹k Wójta Gminy Pana
Dariusza Kalkowskiego i Zastêpcy Wójta Pana S³awomira
Krystka dyplomy i upominki ufundowane ze œrodków
bud¿etowych gminy. Pan Wójt podziêkowa³ wszystkim
uczestnikom za udzia³ w konkursie i zaprosi³ wszystkich
zainteresowanych mieszkañców do uczestnictwa w
kolejnych edycjach konkursu.

TURNIEJ HALOWEJ PI£KI NO¯NEJ
W sobotê 13 paŸdziernika br. w hali sportowej
Szko³y Podstawowej w Gozdowie odby³ siê Turniej
Halowej Pi³ki No¿nej o Puchar Wójta Gminy
Gozdowo.
W sportowej rywalizacji uczestniczy³o 8 dru¿yn. Sêdziowa³
pan Stanis³aw Urbanowicz.
Ostateczna klasyfikacja wygl¹da³a nastêpuj¹co:
I miejsce – Gozdowo Team

II miejsce – OSP Gozdowo
III miejsce –OSP Lelice
IV miejsce – OSP Kolczyn
Najlepszy zawodnik: Tomasz Rudziñski z dru¿yny Gozdowo
Team
Wrêczenia pucharów, medali i dyplomów dokona³ Wójt
Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski, który podziêkowa³
wszystkim pi³karzom za uczestnictwo i niesamowit¹ grê w
duchu „fair play”.

Maria Pytelewska

UROCZYSTY ODBIÓR DROGI
WOJEWÓDZKIEJ
W sobotê 13 paŸdziernika br. odby³ siê uroczysty
odbiór przebudowanych odcinków drogi
wojewódzkiej nr 560 na terenie gminy Gozdowo.
W uroczystoœci uczestniczyli:
Marsza³ek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik
Starosta Powiatu Sierpeckiego Jan Laskowski
Starosta Powiatu P³ockiego Mariusz Bieniek
Dyrektor Mazowieckiego Zarz¹du Dróg Wojewódzkich
Rejon Gostynin-P³ock Miros³aw Kaczmarek
Dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych w P³ocku Marcin
B³aszczyk
Wójt Gminy Bielsk Józef Rozkosz
Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski
oraz radni i so³tysi z gmin Gozdowo i Bielsk i dyrektorzy
jednostek organizacyjnych.
W tym roku zakoñczone zosta³y prace zwi¹zane z
przebudow¹ drogi wojewódzkiej nr 560 na terenie gminy
Gozdowo:
·
na odcinku Bonis³aw - Bielsk w km 69+895 do 5+100 na
terenie gmin Gozdowo (powiat sierpecki) i Bielsk (powiat
p³ocki)
Str. 6

·
w miejscowoœci Lelice od 67+245 do km 68+300
Koszt ca³ego przedsiêwziêcia (³¹cznie z budow¹ ronda w
Bonis³awiu) wyniós³ 16,5 mln z³.
Wszystkich zgromadzonych powita³ Wójt Gminy Gozdowo
Dariusz Kalkowski, który podziêkowa³ za przybycie.
Szczególne podziêkowania skierowa³ do osób i instytucji,
które uczestniczy³y i przyczyni³y siê do modernizacji
poszczególnych odcinków drogi wojewódzkiej nr 560
przebiegaj¹cej przez teren gminy Gozdowo. Zwróci³ siê z
wnioskiem do Marsza³ka Województwa Mazowieckiego
Adama Struzika o mo¿liwoœæ instalacji sygnalizacji œwietlnej

S³owo Gozdowa Nr 4/2018 (75)

WYDARZENIA

na przejœciu dla pieszych ko³o szko³y.
Pan Marsza³ek Adam Struzik podziêkowa³ za efektywn¹
wspó³pracê i obieca³, ¿e wniosek dotycz¹cy sygnalizacji
bêdzie rozpatrzony pozytywnie.
Dyrektor Zarz¹du Dróg Wojewódzkich Miros³aw Kaczmarek
omówi³ aspekty techniczne zmodernizowanych odcinków
drogi.
Stan techniczny drogi wojewódzkiej na odcinku Bonis³awBielsk przed przebudow¹ by³ katastrofalny – nawierzchnia
uniemo¿liwia³a p³ynny ruch, a miejscami stanowi³a
bezpoœrednie zagro¿enie bezpieczeñstwa jej u¿ytkowników.
Na ca³ej d³ugoœci odcinka wystêpowa³y koleiny, liczne
spêkania i wykruszenia krawêdzi nawierzchni oraz wyrwy i
ca³kowity brak nawierzchni. Na fragmentach drogi ruch
odbywa³ siê po nawierzchni ¿wirowej wykonanej w ramach
d z i a ³ a ñ p r e w e n c y j n y c h . Z a r z ¹ d Wo j e w ó d z t w a
mazowieckiego podj¹³ decyzjê o natychmiastowej
przebudowie w/w odcinka. Realizacja zadania przebiega³a w

dwóch etapach w latach 2016-2018.
Droga na odcinku przejœcia przez m. Lelice wymaga³a
wykonania robót w zakresie podniesienia bezpieczeñstwa
ruchu pojazdów i pieszych oraz komfortu jazdy.
W zwi¹zku z powy¿szym Samorz¹d gminy Gozdowo oraz
Województwa Mazowieckiego zdecydowa³y o wspólnej
realizacji w/w zadania. Gmina Gozdowo zleci³a opracowanie
projektu budowlanego, na który w dn. 26.08.2016r. wydano
pozwolenie na budowê. Realizacja prac przebiega³a w latach
2017-2018.
Dyrektor ZDW Miros³aw Kaczmarek podkreœli³ wyj¹tkowe
zaanga¿owanie Wójta Gminy Gozdowo w³o¿one w realizacjê
inwestycji oraz wzorow¹ wspó³pracê pomiêdzy instytucjami.
Proboszcz parafii Bonis³aw ks. kan. Franciszek Kuæ odmówi³
modlitwê i poœwiêci³ nowy obiekt drogowy.
Symbolicznego przeciêcia wstêgi dokonali: Marsza³ek
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wójt Gminy
Gozdowo Dariusz Kalkowski, Dyrektor Rejonu Drogowego
Gostynin-P³ock Mazowieckiego Zarz¹du Dróg Wojewódzkich
w Warszawie Miros³aw Kaczmarek, so³tys Lelic Stanis³aw
Œmigielski i prezes OSP Lelice Dariusz Œmigielski.

Maria Pytelewska

RZ¥DOWY PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE
Spotkanie mieszkañców Gminy Gozdowo dotycz¹ce
informacji o Rz¹dowym Programie "Czyste Powietrze"
odby³o siê 16 paŸdziernika 2018r. w remizie OSP Gozdowo.
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem
jest zmniejszenie lub unikniêcie emisji py³ów i innych
zanieczyszczeñ wprowadzanych do atmosfery przez domy
jednorodzinne. Program skupia siê na wymianie starych
pieców i kot³ów na paliwo sta³e oraz termomodernizacji
budynków jednorodzinnych by efektywnie zarz¹dzaæ
energi¹. Dzia³ania te nie tylko pomog¹ chroniæ œrodowisko,
ale dodatkowo zwiêksza domowy bud¿et, dziêki
oszczêdnoœciom finansowym.
Program skierowany jest do osób fizycznych, bêd¹cych
w³aœcicielami domów jednorodzinnych lub osób

UROCZYSTE PRZEKAZANIE
SPRZÊTU JEDNOSTKOM OSP
W pi¹tek 9 listopada br. Wójt Gminy Dariusz
Kalkowski przekaza³ sprzêt ratowniczy jednostkom
OSP Lelice i OSP Gozdowo zakupiony ze œrodków
Funduszu Sprawiedliwoœci - Fundusz Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwoœci.
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posiadaj¹cych zgodê na rozpoczêcie budowy budynku
jednorodzinnego. Dotacje i po¿yczki bêd¹ udzielane za
poœrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŒiGW).
Maria Pytelewska

Zadanie zosta³o zrealizowane w ramach og³oszonego Programu
I priorytetu IIIB - Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego
pomocy osobom pokrzywdzonym przestêpstwem i œwiadkom
oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych
zadañ ustawowych zwi¹zanych z ochron¹ interesów osób
pokrzywdzonych przestêpstwem i œwiadków oraz likwidacj¹
skutków pokrzywdzenia przestêpstwem – polega³o na nabyciu
wyposa¿enia i urz¹dzeñ ratownictwa, niezbêdnych do
udzielenia pomocy poszkodowanym bezpoœrednio na miejscu
pope³nienia przestêpstwa.
Str. 7
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Gmina Gozdowo zakupi³a sprzêt za ³¹czn¹ kwotê 16 339,41 z³,
w tym ze œrodków Funduszu Sprawiedliwoœci 16 176,00 z³.
Poszczególne jednostki otrzyma³y na mocy podpisanych umów
nastêpuj¹ce wyposa¿enie:

UCZCILIŒMY SETNE URODZINY
NASZEJ „MA£EJ OJCZYZNY”

Rok 2018 jest dla nas – Polaków bardzo wyj¹tkowy.
Wyznacza bowiem rocznicê szczególn¹ – 100 lat odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci.
W naszej gminie w niedzielê – 11 listopada w ramach
œwiêtowania tej rocznicy oddaliœmy ho³d wszystkim, którzy
OjczyŸnie powierzyli „swój ¿ycia los”.
Ju¿ przed godzin¹ 11 w koœciele Bonis³awskim rozlega³y siê
dŸwiêki patriotycznych pieœni prezentowanych przez
M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹ OSP, które zapowiada³y
charakter wyj¹tkowej tej niedzieli Mszy Œwiêtej.
Punktualnie o 11 rozpocz¹³ siê koncert patriotyczny.
Wyst¹pili w nim artyœci – absolwenci Wydzia³u WokalnoAktorskiego Akademii Muzycznej w Gdañsku,
wspó³pracuj¹cy z Polsk¹ Filharmoni¹ Kameraln¹ Wojciecha
Rajskiego oraz z Teatrem Wielkim i Oper¹ Narodow¹ w
Warszawie w sk³adzie: Barbara Lewicka – sopran, Grzegorz
Piotr Ko³odziej – baryton i Anna Fedyniak-Ko³odziej –
fortepian. Us³yszeliœmy przepiêkne, profesjonalne
wykonania utworów: „Warszawianka”, „Bywaj dziewczê
zdrowe”, „U³ani, u³ani”, „My Pierwsza Brygada” i inne. By³a
to godna, muzyczna uczta w tym jak¿e radosnym dla ka¿dego
z nas dniu, dniu ponownych narodzin Naszej Ojczyzny.
Str. 8

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Gozdowie
- Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji
pojazdów, 1 kpl.
- Parawan do os³ony miejsca wypadku i zas³aniania ofiar
wypadków, 1 szt.
- Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawêdzie, 1 szt.
- Pi³a ratownicza do szyb klejonych, 1 szt.
- Pilarka do drewna, 1 szt.
- Plandeka wielofunkcyjna do roz³o¿enia na ziemi
narzêdzi, 1 szt.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Lelicach:
- Szyny typu Kramera, 1 szt.
- Nosze typu deska, 1 szt.
- Torba ratownicza, 1 szt.
Pan Wójt podziêkowa³ przedstawicielom jednostek za
owocn¹ wspó³pracê i ¿yczy³, aby zakupiony sprzêt przyczyni³
siê do podniesienia poziomu bezpieczeñstwa na terenie
gminy Gozdowo, ponadto ¿yczy³ bezpiecznej s³u¿by i
szczêœliwych powrotów z akcji.
Maria Pytelewska

Po koncercie wszyscy obecni w œwi¹tyni odœpiewali hymn
narodowy, a chwilê po tym g³os zabra³ wójt gminy Gozdowo –
Dariusz Kalkowski.
W swoim wyst¹pieniu podkreœli³ wyj¹tkowoœæ historycznej
chwili, w której prze¿ywamy setn¹ rocznicê niepodleg³oœci
Polski. Zaznaczy³, i¿ „…Od dwudziestu lat, w Gminie
Gozdowo w dniu Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci,
ka¿dego roku uroczyœcie przywo³ujemy naszych
narodowych bohaterów, którym zawdziêczamy
niepodleg³oœæ. Oddajemy ho³d powstañcom dwóch
wielkich narodowych powstañ: listopadowego z 1831 roku
oraz styczniowego z 1863 roku. Pamiêtamy o
powstañcach wielkopolskich, powstañcach œl¹skich.
Chylimy czo³a przed tymi, którzy przeciwstawiali siê
rusyfikacji i germanizacji. Pamiêtamy o rodakach
poleg³ych podczas I wojny œwiatowej; obroñcach granic
przed bolszewikami w 1920 roku; o ofiarach II wojny
œwiatowej. O represjonowanych i zamordowanych po
wojnie, o ¿o³nierzach wyklêtych. Pamiêtamy o protestach
robotniczych na Wybrze¿u z grudnia 1970, protestach
robotniczych w Radomiu, Ursusie i P³ocku w 1976 roku,
ofiarach stanu wojennego. Wspominamy dzia³aczy
Solidarnoœci i innych organizacji wolnoœciowych.
Wspominamy ludzi Koœcio³a i wielkich rodaków: bpa
Czes³awa Kaczmarka, b³. ksiêdza Jerzego Popie³uszkê,
S³ugê Bo¿ego kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, œw. Jana
Paw³a II, którzy mi³uj¹c Koœció³, mi³owali Polskê.”
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Ojczyzny, cytuj¹c fragmenty ksi¹¿ki Edmunda de Amicisa
„Serce”, s³owa Jana Paw³a II czy S³ugi Bo¿ego Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego. Zwróci³ uwagê, i¿ mi³oœæ do Ojczyzny
to tak¿e odpowiedzialnoœæ za jej obecny i przysz³y kszta³t.
Podkreœli³: „Ka¿dy na swoim miejscu, zgodnie ze swoim
powo³aniem i mo¿liwoœciami winien troszczyæ siê o dobro,
o si³ê, szczególnie moraln¹, o sprawiedliwoœæ w naszym
ojczystym domu. Trzeba tê wolnoœæ, któr¹ odzyskaliœmy
m¹drze i odpowiedzialnie zagospodarowaæ. Dlatego
zdajemy sobie sprawê, ¿e wolna Ojczyzna jest dla nas
wielkim darem, ale jest ona tak¿e wielkim zadaniem”.
W tym miejscu us³yszeliœmy fragment „Kwiatów polskich”
Juliana Tuwima i jak¿e wymowne s³owa:
Nastêpnie powita³ wszystkich obecnych na uroczystoœci, a w
szczególnoœci: „…zacnego celebransa Ksiêdza Pra³ata
Kazimierza Dziadaka – dziekana dekanatu bielskiego,
czcigodnych ksiê¿y Proboszczów parafii Gozdowo,
Kurowo oraz Bonis³awia, radnych, so³tysów,
kombatantów i ich rodziny, reprezentacje pocztów
sztandarowych, przyjació³ naszej Gminy, wszystkich
goœci, przedstawicieli i cz³onków Kó³ Gospodyñ Wiejskich,
Policjê, druhów stra¿aków z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
z terenu naszej Gminy, M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹ z
kapelmistrzem na czele, dyrektorów szkó³ wraz z
nauczycielami oraz z m³odzie¿¹ i z dzieæmi; harcerzy,
zuchów, przedstawicieli jednostek gminnych, a tak¿e
pracowników Urzêdu Gminy w Gozdowie.”
oraz podziêkowa³ za wspólne uczczenie Niepodleg³ej cytuj¹c
s³owa wybitnego polskiego poety K. I. Ga³czyñskiego:
„(…) I nigdy nie bêdziesz bia³a,
i nigdy nie bêdziesz czerwona,
zostaniesz bia³o-czerwona
jak wielka zorza szalona,
czerwona jak puchar wina,
bia³a jak œnie¿na lawina,
najukochañsza, najmilsza,
bia³o-czerwona (...)”.

„(…) Ka¿da niech Polska bêdzie wielka.
Synom jej ducha czy jej cia³a
Daj wielkoœæ serc, gdy bêdzie wielka
I wielkoœæ serc, gdy bêdzie ma³a”

Po zakoñczeniu mszy œwiêtej wójt gminy podziêkowa³
artystom za niezwyk³y koncert a ksiêdzu Kuciowi za
wymowne kazanie ukazuj¹ce rangê i wartoœæ wolnoœci matki
– Ojczyzny, wrêczaj¹c bukiety kwiatów.
Jak co roku, w tym momencie gospodarz parafii Bonis³aw
podziêkowa³ panu wójtowi, radnym, dyrektorom szkó³,
przedszkola i klubów, nauczycielom, pracownikom gminy,
stra¿akom, ko³om gospodyñ wiejskich, harcerzom, zuchom,
orkiestrze, artystom z Gdañska oraz wszystkim mieszkañcom
gminy i goœciom, którzy tego dnia œwiêtuj¹c 100. rocznicê
niepodleg³oœci z dum¹ manifestowali swoje przywi¹zanie do
Ojczyzny. Nastêpnie zaprosi³ do paradnego marszu na
cmentarz w celu oddania wyrazu pamiêci i ho³du poprzednim
pokoleniom Polaków – patriotów, którzy wywalczyli dla nas

Po s³owach gospodarza naszej Gminy rozpoczê³a siê
uroczysta msza œwiêta w intencji Ojczyzny, celebrowana
przez Dziekana dekanatu bielskiego Ksiêdza Pra³ata
Kazimierza Dziadaka, a koncelebrowana przez ksiê¿y
proboszczów parafii Gozdowo, Kurowo i Bonis³aw, w czasie
której gospodarz parafii – ksi¹dz Franciszek Kuæ wyg³osi³
kazanie z okazji tej jak¿e wyj¹tkowej dla Polaków rocznicy.
Poruszy³ w nim kwestiê umi³owania polskiego domu –
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wolnoœæ i niezale¿noœæ.
Przy dŸwiêkach M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP
Gozdowo w piêknym bia³o-czerwonym pochodzie wszyscy
udali siê pod Grób Nieznanego ¯o³nierza, sk³adaj¹c kwiaty i
pal¹c znicze tym, dziêki którym mamy w³asn¹ kulturê, jêzyk,
to¿samoœæ i tradycjê narodow¹.
W niedzielê – 11 listopada w ramach setnej rocznicy
odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci uczciliœmy wiele
rozdzia³ów naszej historii i pamiêæ po wybitnych Polakach.
Swoj¹ obecnoœci¹ w Bonis³awiu w tym dniu pokazaliœmy
równie¿, i¿ doceniamy tak¿e to, co teraz robimy razem dla
naszej ma³ej Ojczyzny i co jest treœci¹ ka¿dego powszedniego
dnia.
Aurelia Kurach

NIEPODLEG£OŒÆ NA SPORTOWO!

W dniach 10 i 12 listopada br. podczas dwóch imprez
sportowych w Szkole Podstawowej w Gozdowie mieszkañcy
gminy uczcili 100. rocznicê Odzyskania przez Polskê
Niepodleg³oœci.
W sobotê 10 listopada w hali sportowej odby³ siê Turniej Pi³ki
Siatkowej, w którym wziê³o udzia³ 7 dru¿yn: Lelice,
Bombalice, Zawidz, Chalin, Brudzeñ, Szko³a Podstawowa
Lelice I i Szko³a Podstawowa Lelice II.
Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski dokona³
uroczystego otwarcia turnieju i podziêkowa³ dru¿ynom za
przybycie. Podziêkowa³ równie¿ panu Stanis³awowi
Urbanowiczowi za organizacjê obu imprez sportowych,
podczas których w aktywnej formie mo¿emy upamiêtniæ
100. rocznicê Odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci. Pan
Wójt zaprosi³ równie¿ na g³ówne uroczystoœci gminne, które

odbêd¹ siê w niedzielê 11 listopada w Bonis³awiu. ¯yczy³
zawodnikom zdrowej sportowej rywalizacji i udanego
œwiêtowania.
Wrêczenia pucharów i dyplomów dokona³a dyrektor Szko³y
Podstawowej w Gozdowie p. Lidia Malinowska.

Klasyfikacja koñcowa turnieju:
I miejsce – Lelice
II miejsce – Bombalice
III miejsce – Zawidz
IV miejsce – Chalin
W poniedzia³ek 12 listopada br. odby³ siê Turniej o
mistrzostwo Gminy Gozdowo w szachach. Wœród kibiców
znaleŸli siê: przedstawiciel Wójta Gminy p. S³awomir Krystek
oraz wicedyrektor Szko³y Podstawowej w Gozdowie p.
Aurelia Kurach.
Turniej rozgrywany by³ systemem ko³owym po 15 min. na
partiê. Szachowej rywalizacji towarzyszy³o mnóstwo emocji.
Szachy to gra niezwykle wartoœciowa, poniewa¿ stanowi
specyficzn¹ kombinacjê sportu, naukowego myœlenia i
elementów sztuki. Forma takiej intelektualnej aktywnoœci
wp³ywa pozytywnie nie tylko na rozwój umys³owy, ale tak¿e
osobowoœciowy ka¿dego graj¹cego.
Ostatecznie klasyfikacja wygl¹da³a nastêpuj¹co:
Kategoria kl. I-IV
I miejsce - Mateusz Budka; 2 pkt.
II miejsce - Aleksander Sierakowski; 0,5 pkt.
III miejsce - Filip Orliñski; 0,5 pkt.
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Kategoria kl. V-VIII
I miejsce - Adam Krystek; 4 pkt.
II miejsce - Piotr Malanowski; 3 pkt.
III miejsce -Wiktor Olkuski; 1,5 pkt.
III miejsce - Krystian Paw³owski; 1,5 pkt.
IV miejsce Agnieszka Paw³owska; 0,5 pkt.

130. ROCZNICA POWSTANIA
KOŒCIO£A W KUROWIE
W niedzielê 18 listopada odby³a siê uroczystoœæ 130.
rocznicy powstania Koœcio³a p.w. œw. Aposto³ów
Piotra i Paw³a w Kurowie. Podczas wyj¹tkowej mszy
œw. œwi¹tynia wype³ni³a siê po brzegi wiernymi.

Ks. proboszcz Waldemar Dziewulski powita³ przyby³ych
ksiê¿y pos³a na Sejm RP Waldemara Olejniczaka, Wójta
Gminy Gozdowo Dariusza Kalkowskiego, dyrektor Szko³y
Podstawowej w Gozdowie Lidiê Malinowsk¹, Prezes
Stowarzyszenia „Nasze Ostrowy” Annê Górczyñsk¹,
sympatyków parafii: Adama Lipiñskiego i Ewê Jarzyñsk¹,
osoby zaanga¿owane w prace remontowe œwi¹tyni
kierownika budowy Marcina B³aszczyka i wykonawcê
Janusza Kaczmarczyka oraz licznie zgromadzonych
parafian.
Mszê œwiêt¹ koncelebrowa³ ks. Roman Bagiñski, zaœ homiliê
dotycz¹c¹ historii Koœcio³a wyg³osi³ ks. prof. Micha³
Grzybowski.
Koœció³ w Kurowie wybudowany zosta³ w latach 1884 –
1886 dziêki staraniom ksiêdza proboszcza W. ¯bikowskiego.
Poœwiêci³ go 15 listopada 1885 r. dziekan sierpecki ks.
Makary Grabowski, a w 1886 r. konsekrowa³ go biskup
Henryk Do³êga Kossowski. Projekt przygotowany zosta³
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Kategoria doroœli
I miejsce - Andrzej Dobrowolski; 3 pkt.
II miejsce - Tomasz Korzeniewski; 3 pkt.
III miejsce - Krystian Dobrowolski; 2 pkt.
IV miejsce - Andrzej Kopka; 1 pkt.
V miejsce Tomasz Kopka; 1 pkt.
przez architekta Ludwika Go³awskiego. W roku 1886
wykonano polichromiê, któr¹ odnowiono w 1927 roku. Na
œcianach widoczne s¹ symbole sakralne, anio³y, œwiêci
aposto³owie czy uosobienie Trójcy Œwiêtej. W roku 1888
nast¹pi³a konserwacja koœcio³a nadzorowana przez ks. bpa
Henryka Do³êgê-Kossowskiego.
Koœció³ zosta³ wzniesiony na wzgórzu, sk¹d praktycznie
œwi¹tyniê mo¿na dostrzec z ka¿dego punktu parafii.
O³tarz g³ówny (pochodzi z II po³. XIX wieku) z rzeŸbami œw.
Piotra i Paw³a oraz œw. Józefa i œw. Antoniego. W nawie
znajduj¹ siê dwa o³tarze boczne. Koœció³ otacza kilka
nagrobków z dawnego cmentarza, m.in. Tekli RudnickiejSoko³owskiej (1810-1890), Zachariasza Tabaczyñskiego
(1817-1851), Cypriana Umiñskiego (1814-1888) oraz Marii
Wiechowskiej (1862-1884). Obok koœcio³a widoczna jest
murowana dzwonnica z lat 20. XX w.
Œwi¹tynia jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru
zabytków. Koœció³ z uwagi na bogat¹ historiê i ciekawe
wnêtrze wzbudza zainteresowanie turystów oraz pasjonatów
historii oraz sztuki sakralnej. Zosta³ umieszczony jako atrakcja
turystyczna na „Szlaku Mazowieckich Skarbów”
mazowieckieskarby.pl.

W Koœciele zorganizowana zosta³a wystawa przedstawiaj¹ca
historiê Koœcio³a i parafii oraz ksiê¿y bêd¹cych jej
proboszczami.
Podnios³y charakter mszy podkreœla³ akompaniament
M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Gozdowie pod batut¹ kapelmistrza Edwarda Wielgóckiego
oraz obecnoœæ pocztów sztandarowych jednostek OSP
Kurowo i Kurówko wraz ze stra¿akami OSP Zglenice.
Ks. proboszcz podziêkowa³ wszystkim za przybycie na
wyj¹tkow¹ uroczystoœæ obchodów 130-lecia powstania
Koœcio³a. Podkreœli³, ¿e na przestrzeni lat mia³y miejsce prace
remontowe, które odbywa³y siê w uzgodnieniu z
Wojewódzkim Urzêdem Ochrony Zabytków w Warszawie.
Od 2008r. realizowany by³ remont dachu, który przebiega³ II
etapowo, w I etapie wyremontowano dach nad naw¹ g³ówn¹,
a w II nad prezbiterium i zakrystiami bocznymi.
Ksi¹dz poinformowa³, ¿e II etap remontu dachu zosta³
wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
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poddzia³ania „Wsparcie na wdra¿anie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo³ecznoœæ”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez spo³ecznoœæ wdra¿anej przez
Stowarzyszenie LGD „Sierpeckie Partnerstwo”. Koszt

przedsiêwziêcia wyniós³ 57 800,00 z³, zaœ dofinansowanie z
UE 50 000,00 z³. Na koniec ksi¹dz proboszcz zaprosi³
zgromadzonych na zewn¹trz, gdzie nast¹pi³o symboliczne
poœwiêcenie zrealizowanej inwestycji.
Maria Pytelewska

Z DZIEJÓW PARAFII
ŒW. PIOTRA I PAW£A W KUROWIE
Na wstêpnie wyra¿am s³owa podziêkowania
Czcigodnemu Ksiêdzu Proboszczowi mgr Waldemarowi
Dziewulskiemu i Wam Szanowni Parafianie i Goœcie za
zaproszenie mnie na uroczystoœci 130 rocznicy koœcio³a
parafialnego i zakoñczenia prac zwi¹zanych z wymian¹
wiêŸby i po³o¿enia blachy miedzianej na dachu œwi¹tyni.
Tydzieñ temu prze¿ywaliœmy narodowe uroczystoœci
zwi¹zane z rocznic¹ odzyskania niepodleg³oœci po latach
zaborów. Sto lat temu, w 1918 r. skoñczy³a siê wojna
œwiatowa. Upad³y takie mocarstwa, jak Rosja, Niemcy i
Austria, pañstwa, które podzieli³y siê naszymi terenami i
spowodowa³y, ¿e nie by³o Pañstwa Polskiego.
Sto lat to spory kawa³ czasu, ale jest on stosunkowo
niewielki, gdy siê patrzy na dzieje pañstwa, które ma 1050
lat. Tyle lat ma tak¿e chrzeœcijañstwo w Polsce, religia, która
w 966 r. do nas zawita³a. Doœæ szybko rozprzestrzeni³a siê
tak¿e na Mazowszu, zw³aszcza gdy za pierwszych Piastów w
1075 r. powsta³o biskupstwo, a w P³ocku osiedlili siê
misjonarze – benedyktyni i tam przy katedrze mieli swoje
opactwo i wyruszali na chrystianizacjê, zak³adaj¹c koœcio³y i
kaplice grodowe w Bielsku, Sierpcu, Raci¹¿u, Ciechanowie,
M³awie, Nasielsku, Serocku i wielu innych grodach na
Pó³nocnym Mazowszu.
Kilkadziesi¹t lat po nich powsta³y struktury nazywane
parafiami z okreœlonym terenem i duszpasterzem zwanym
plebanem lub proboszczem.
Wœród miejscowoœci, do których wczeœnie dotar³a nowa
religia by³o zapewne i Kurowo. Œwiadczy o tym wezwanie,
pod jakim parafia powsta³a, mianowicie œw. Piotra i Paw³a.
Badacze dziejów Koœcio³a twierdz¹, ¿e takie wezwanie, jak
œw. Wawrzyñca, œw. Jana Chrzciciela, œw. Leonarda, œw.
Piotra i Paw³a, œw. Marcina i Matki Najœwiêtszej nosi³y
najczêœciej koœcio³y zak³adane pierwotnie przez
benedyktynów.
Nie zachowa³ siê akt erekcyjny parafii Kurowo, choæ
wiemy, ¿e powsta³a ona pod koniec XIV wieku, a wiêc gdzieœ
za czasów W³adys³awa £okietka (1320-1333). Znan¹ i
pewn¹ dat¹ jest rok 1348, kiedy to biskup p³ocki Klemens
Pierzcha³a (1333 – 1357) dokona³ odnowienia erekcji parafii
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i potwierdzi³ prawo patronatu miejscowym dziedzicom
Kurowa i Ostrowa. Nie wiemy, co spowodowa³o, ¿e trzeba
by³o odnowiæ erekcjê i opisaæ, co do niej nale¿y.
Czasy biskupa p³ockiego Klemensa Pierzcha³y,
pochodz¹cego ze szlachty mazowieckiej, to okres panowania
króla polskiego Kazimierza Wielkiego (1333 – 1370); a
biskup Klemens rz¹dzi³ w P³ocku w latach 1333 – 1357. Ci
obaj panowie i w³adcy siê znali, spotkali siê w P³ocku w 1351
r., gdy Kazimierz Wielki po œmierci ksiêcia mazowieckiego
Boles³awa III przyjecha³ obj¹æ panowanie na Mazowszu.
Spotkali siê w 1356 r. podczas konsekracji koœcio³a
parafialnego œw. Bart³omieja, który w³aœnie fundowany by³
przez króla Boles³awa a Klemens go konsekrowa³.
Trudno powiedzieæ, któr¹ z kolei budowl¹ jest obecny
koœció³, nie zd¹¿y³em tego przebadaæ, prawdopodobnie jest
to czwarta œwi¹tynia. Trzy pierwsze by³y drewniane, bo takie
w wiêkszoœci by³o budownictwo na Mazowszu, zw³aszcza we
wsiach. Dopiero pod koniec XIX wieku zdecydowano siê
pobudowaæ koœció³ murowany. Myœl tê podj¹³ ówczesny
proboszcz ks. Aleksander Gawêcki (1814 – 1883). Pochodzi³
z Czêstochowy, by³ zakonnikiem, bernardynem, jednak kiedy
w 1864 r. jego klasztor zosta³ skasowany przez w³adze carskie
jako zemsta za pomoc, jak¹ zakonnicy okazywali
powstañcom styczniowym. Prosi³ biskupa, aby móg³
pracowaæ jako kap³an diecezjalny. Przyjêty do diecezji
p³ockiej pracowa³ jako wikariusz w Drobinie, a potem w
Raci¹¿u. W 1867 r. otrzyma³ probostwo w Kurowie i
pracowa³ tu do koñca swojego ¿ycia, a wiêc przesz³o 16 lat.
Jak pisa³ ówczesny dziekan sierpecki œw. Makary
Grabowski, obejmuj¹c parafiê Kurowo ks. Gawêcki zasta³
koœció³ w zupe³nej ruinie, gro¿¹cy upadkiem. Ale nie
szczêdz¹c swojej pracy i przy gorliwym zachêcaniu parafian
koœció³ odnowi³ i przed³u¿y³ jego istnienie. Pobudowa³
drewnian¹ plebaniê, ogrodzi³ nowy cmentarz grzebalny, na
co ziemiê przeznaczy³ miejscowy dziedzic.
Pod koniec swojego ¿ycia wyst¹pi³ z inicjatyw¹ budowy
nowego koœcio³a. Ze swoich oszczêdnoœci na budowê zapisa³
3 tys. rubli. Zmar³ 6 grudnia 1883 r. i na tym cmentarzu zosta³
pochowany, a tu w prezbiterium ma swoj¹ tablicê. Z
dotychczasowych badañ ustali³em, ¿e na tym cmentarzu
pochowano kilku ksiê¿y proboszczów: Wincentego
Kurowskiego, zmar³ego w 1833 r., Roberta Prêczkowskiego
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zmar³ego w 1837 r. Andrzeja Zglenickiego w 1853 r.,
Bart³omieja Dzielskiego, zmar³ego w 1866 r., Aleksandra
Gawêckiego zmar³ego w 1883 r. i Tadeusza Wawrzyñskiego
zmar³ego w 1996 r.
Budowê koœcio³a podj¹³ nowy proboszcz ks. W³adys³aw
¯bikowski wed³ug projektu architekta Ludwika
Gos³awskiego. Budowa trwa³a dwa lata (1884 – 1886). Do
pracy stanêli wszyscy, a jak zapisano parafia chocia¿
przewa¿nie szlachecka do wielkich siê nie zalicza³a, liczy³a
wówczas oko³o 1000 osób. Du¿¹ pomoc¹ w budowie by³
ówczesny kolator Teofil Tobaczyñski, który przekaza³ na ten
cel 200 tys. sztuk ceg³y, a Ludwik Maliszewski z Czumska i
Dobrzeniecki z So³ocinka ofiarowali drzewo. W zapiskach z
tych czasów wyczyta³em: I tak przy chêtnej ofiarnoœci i
pracy parafian stary, ku ziemi pochylony koœció³ek, w
przeci¹gu jednego roku ust¹pi³ miejsca dla nowej,
obszernej, wspania³ej œwi¹tyni, cynkiem krytej, maj¹cej
d³ugoœci ³okci 60, szerokoœci ³okci 24, wysokoœci ³okci 20.
Poœwiêci³ go 15 listopada 1885 r. dziekan sierpecki ks.
Makary Grabowski, a w 1886 r. konsekrowa³ go biskup
Henryk Do³êga Kossowski.

Wybudowany na wzgórzu koœció³ ze strzelist¹ wie¿¹ by³
punktem orientacyjnym dla ca³ej okolicy. Po wybudowaniu
koœcio³a ks. ¯bikowski przeszed³ do Tr¹bina. Zmar³ w P³ocku
w Domu Ksiê¿y Emerytów w 1931 r., pochowany zosta³ w
£ukomiu, bo tam ostatnio pracowa³.
Przez nastêpne lata kolejni proboszczowie starali siê o
godne wyposa¿enie i utrzymanie Domu Bo¿ego. W ostatnich
miesi¹cach i latach tych prac remontowych jest coraz wiêcej i
s¹ bardzo wa¿ne, potrzebne i widoczne. Nale¿y do nich
wymiana wiêŸby dachowej i po³o¿enie blachy miedzianej, z
czym jak powiada³ mi pan in¿ynier Marcin B³aszczyk, nie
mo¿na by³o ju¿ zwlekaæ. Sta³o siê to dziêki funduszom
parafialnym, jak i innym otrzymanym od w³adz
pañstwowych.
Niech te prace zabezpieczaj¹ce obecnie wykonane s³u¿¹
parafii jak najd³u¿ej. Pamiêtajcie Pañstwo, to jest wasz wk³ad
w istnienie od tych wieków Waszej parafii. Niech Bóg Wam
wszystkim b³ogos³awi.
Prelekcja wyg³oszona na Mszach œwiêtych w koœciele w
Kurowie 18 listopada 2018 r.
Ks. Micha³ Marian Grzybowski

GMINNE OBCHODY DNIA EDUKACJI
NARODOWEJ
12 paŸdziernika 2018 roku w Gozdowie odby³y siê
Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej.
W uroczystoœci uczestniczyli zaproszeni goœcie, których
powita³ Wójt Gminy Dariusz Kalkowski. Poœród nich znaleŸli
siê: Pan Wojciech Rygalski - Wizytator Kuratorium Oœwiaty w
Warszawie Delegatura w P³ocku, Ksiê¿a: Parafii Gozdowo –
Stanis³aw Opolski oraz Grzegorz Kubiñski, Parafii Bonis³aw Franciszek Kuæ, Parafii Kurowo – Waldemar Dziewulski,
Pani Lidia Malinowska – Dyrektor Szko³y Podstawowej im.
Marii Konopnickiej w Gozdowie z pracownikami, Pan
Krzysztof JóŸwiak - Dyrektor Szko³y Podstawowej im.
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Lelicach z
pracownikami, Pani Bogumi³a ¯órawska – Dyrektor
Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie z
pracownikami, Pani Agnieszka Olszewska – Dyrektor
Publicznego Przedszkola w Gozdowie z pracownikami, Pani
Monika Spycha³a – Kierownik Klubu Dzieciêcego
„Kubusiowy Raj” w Lelicach z pracownikami, Pani Aneta
Chmura – Kierownik Klubu Dzieciêcego „Radosna Kraina” w
Gozdowie z pracownikami, Pani Jolanta Gutowska instruktor i choreograf Zespo³u Pieœni i Tañca „Ziemi
Gozdowskiej”, Pan Edward Wielgócki – Kapelmistrz
M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej przy OSP w Gozdowie,
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kierownicy jednostek organizacyjnych i instytucji
funkcjonuj¹cych na terenie Gminy Gozdowo wspó³pracuj¹cy
z placówkami oœwiatowymi: Kierownik Samodzielnego
Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie – Pani
Renata Kowalska Krystek, Kierownik Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Gozdowie – Pani Urszula Matusiak,
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie – Pani
Honorata Wójcik, Kierownik Posterunku Policji w Gozdowie
– Pan Dariusz Baranowski, Kierownik Gminnego Zak³adu
Gospodarki Komunalnej w Gozdowie – Pan Krzysztof
Paw³owski, pracownicy Urzêdu Gminy, wspó³organizatorzy
uroczystoœci.
Nastêpnie Pan Wójt przedstawi³ informacje dotycz¹ce
bie¿¹cego funkcjonowania placówek oœwiatowych. Na
terenie naszej gminy funkcjonuj¹ 2 szko³y podstawowe w
Gozdowie i Lelicach, Publiczne Gimnazjum w Gozdowie z
Oddzia³em zamiejscowym w Lelicach oraz Publiczne
Przedszkole w Gozdowie. Do tych placówek uczêszcza 738
uczniów, z tego 512 uczniów do szkó³ podstawowych,
67uczniów do Gimnazjum oraz 159 dzieci w oddzia³ach „O”
w szko³ach i przedszkolu. Zatrudnionych jest 86 nauczycieli,
27 pracowników obs³ugi. Mamy 58 emerytowanych
pracowników oœwiaty. W tym roku odesz³y od nas dwie
emerytowane pracownice szkó³: Pani Urban Krystyna oraz
Celina Borowska, uczczono ich pamiêæ minut¹ ciszy.
Funkcjonuj¹ce na terenie naszej gminy szko³y finansowane
s¹ z subwencji oœwiatowej, która w bie¿¹cym roku wynosi 5
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637 586 z³. Dotacja ta jednak nie wystarcza na pokrycie
wszystkich wydatków. W zwi¹zku z powy¿szym gmina w
swoim bud¿ecie przeznaczy³a na oœwiatê kwotê 1 800 000
z³. œrodków w³asnych.
Na terenie naszej gminy funkcjonuj¹ dwa Kluby dzieciêce:
„Radosna Kraina” w Gozdowie oraz „Kubusiowy Raj” w
Lelicach. Do Klubów uczêszcza 53 dzieci w wieku od 1 roku
do 3 lat. W bie¿¹cym roku w ramach Resortowego
programu „MALUCH - plus 2018” mamy przyznan¹
dotacjê w wysokoœci 95 400 z³ na bie¿¹ce funkcjonowanie
Klubów dzieciêcych – obecnie czekamy na podpisanie
porozumienia z Wojewod¹ Mazowieckim.
Dzieci i m³odzie¿ z terenu naszej gminy mog¹ rozwijaæ swoje
umiejêtnoœci artystyczne w zakresie gry na instrumentach
dêtych, tañca ludowego, tañca towarzyskiego, umiejêtnoœci
sportowe: pi³ka no¿na, siatkówka oraz p³ywanie w ramach
projektu „Umiem p³ywaæ” oraz zajêæ wychowania
fizycznego.
Pan Wójt podziêkowa³ za donios³¹, ale jak¿e trudn¹ pracê
w zawodzie nauczyciela. 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¿owanie w pracê opiekuñczo wychowawcz¹
z dzieæmi i m³odzie¿¹, za osi¹gniêcia dydaktyczne oraz wk³ad
pracy wykraczaj¹cy poza zakres obowi¹zków. Nagrodê Wójta
Gminy Gozdowo otrzymali:
- Kurach Aurelia, Giera Iwona, Biernacka Agnieszka i
Œwierczewska Beata - Szko³a Podstawowa w Gozdowie,
- Chlebowska Katarzyna - Publiczne Gimnazjum w Gozdowie,
- Lewandowska Wioletta - Szko³a Podstawowa w Lelicach,
- Olszewska Agnieszka - Publiczne Przedszkole w Gozdowie
- Anna Gr¹czewska i Piotr Nagiewicz - pracownicy Urzêdu
Gminy w Gozdowie.
Nagrodê Dyrektora Szko³y Podstawowej w Gozdowie
otrzymali: Gapiñska Barbara, Paw³owska Iwona, Smoliñska
Danuta, Fusik Ró¿a, Marzec Dariusz.
Nagrodê Dyrektora Szko³y Podstawowej w Lelicach
otrzymali: Bogdañska Iwona, Mórawska Dorota, Wiœniewska
Iwona.
Nagrodê Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gozdowie
otrzymali: D¹browska Anna, Czachorowska Jadwiga.
Nagrodê Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gozdowie
otrzymali: Nadratowska Halina, Klimowska Anita.
Nagrodê Kierownika Klubu Dzieciêcego w Gozdowie
otrzyma³a: Suliñska Beata.
Nagrodê Kierownika Klubu Dzieciêcego w Lelicach
otrzyma³a: Lipczyñska Marta.
Gratulacje dla nagrodzonych oraz ciep³e s³owa
skierowane do wszystkich pracowników szkó³ i przedszkoli w
swoich przemówieniach przekazali Pan Wojciech Rygalski Wizytator Kuratorium Oœwiaty w Warszawie Delegatura w
P³ocku oraz Proboszcz Parafii Kurowo Waldemar Dziewulski.
Po czêœci oficjalnej odby³y siê wystêpy artystyczne. Na scenê
tanecznym krokiem wesz³y przedszkolaki, które zatañczy³y
Walc Angielski oraz wykona³y utwór Pa³acyk Michla. Tê
piosenkê dzieci zaprezentowa³y w konkursie organizowanym
przez Kuratorium Oœwiaty w Warszawie i na 22 przedszkola
zdoby³y I miejsce, wykona³y j¹ na Obchodach Dnia Edukacji
organizowanych w Kuratorium Oœwiaty - delegatura w
P³ocku. Donios³¹ uroczystoœæ gminn¹ uœwietni³a swoim
wystêpem Pani Alicja £ukaszewska, œpiewaj¹c szlagiery lat
90-tych.
Uroczystoœæ Gminnych Obchodów Dnia Edukacji
Narodowej zakoñczy³a siê wspólnym biesiadowaniem przy
utworach duetu muzycznego Monika i Piotr.
Jolanta Lewandowska

SZKO£A PODSTAWOWA W GOZDOWIE
Otwarcie wystawy
„W drodze do niepodleg³oœci”
Rok 2018 jest bez w¹tpienia wyj¹tkowy ze wzglêdu na
fakt, ¿e jest on rokiem jubileuszowym. Po d³ugich latach
niewoli, 11 listopada 1918r. nasza Ojczyzna odzyska³a
niepodleg³oœæ. My, jako potomkowie tych, którzy walczyli za
wolnoœæ kraju przez d³ugie lata i sk³adali na o³tarzu Ojczyzny
nie tylko w³asne zaanga¿owanie, wysi³ek, poœwiêcenie, ale
czêsto nawet ¿ycie, nie mo¿emy zapomnieæ o ich
bohaterskich czynach.
Na terenie Gminy Gozdowo przez ca³y rok odbywaj¹ siê
uroczystoœci maj¹ce na celu upamiêtnienie dzia³añ, dziêki
którym Polska po 123 latach wróci³a na mapy œwiata.
25 wrzeœnia 2018r. w sali gimnastycznej Szko³y
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Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie, otwarto
wyj¹tkow¹ wystawê zatytu³owan¹: „W drodze do
niepodleg³oœci”. Dyrektor szko³y, Pani Lidia Malinowska,
powita³a goœci, wœród których znaleŸli siê: Wójt Gminy
Gozdowo - Pan Dariusz Kalkowski, Kierownik Referatu
Oœwiaty - Pani Jolanta Lewandowska.
Nastêpnie przybli¿y³a wszystkim zebranym ideê prezentacji.
Ekspozycja jest projektem realizowanym przez PERN S.A.,
Bank Pocztowy S.A., Narodowe Archiwum Cyfrowe i
Archiwum Akt Niepodleg³oœci. Wpisuje siê ona w obchody
stulecia odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci,
koordynowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Sk³ada siê ona z trzydziestu plansz ukazuj¹cych
kluczowe dla tego procesu wydarzenia i postaci. Stanowi
swoiste kalendarium obejmuj¹ce lata 1914-1924.
Dziêki temu, ¿e wykonana jest na mobilnych noœnikach,
mo¿e byæ udostêpniana i eksponowana w wielu miejscach w
kraju, a co za tym idzie, mog¹ j¹ obejrzeæ tysi¹ce ludzi.

Do naszej gminy i szko³y wystawa przywieziona zosta³a z
okolic Radomia, dziêki ¿yczliwoœci Pani Agaty Zwolan w³aœcicielce fir my PROANDCOM, staraniom i
zaanga¿owaniu Pana Jacka Piekarskiego oraz w³odarza
naszej gminy - Pana Dariusza Kalkowskiego, który od
pocz¹tku patronowa³ dzia³aniom, dziêki którym spo³ecznoœæ
lokalna mo¿e staæ siê czêœci¹ tej wyj¹tkowej inicjatywy.
Na terenie gminy Gozdowo ekspozycjê mo¿na podziwiaæ
przez tydzieñ, nastêpnie zostanie przewieziona do innych
szkó³ i instytucji, które oczekuj¹ na swoj¹ kolej.
Pan Wójt, zachêcaj¹c uczniów do wnikliwego obejrzenia
wystawy podkreœli³, jak wa¿n¹ wartoœci¹ jest wolnoœæ oraz
pamiêæ o tych, którzy do tej wolnoœci doprowadzili.
Dzia³ania, takie jak to, w którym mogliœmy uczestniczyæ,
s¹ doskona³¹ lekcj¹ patriotyzmu, ucz¹ mi³oœci i szacunku dla
Ojczyzny, która dla wszystkich winna byæ wartoœci¹
nadrzêdn¹.
Anna D¹browska

Stypendia Wójta Gminy Gozdowo
„Nauka jest jak niezmierne morze.
Im wiêcej jej pijesz, tym bardziej jesteœ spragniony.''
[Stefan ¯eromski]
Wytê¿ona praca, sumienna nauka, jasno wytyczone cele i
determinacja, to bez w¹tpienia pojêcia, które na co dzieñ
wcielaj¹ w ¿ycie uczniowie osi¹gaj¹cy wysokie wyniki
nauczania. Trzeba wielu godzin pracy, wieczorów
spêdzonych nad ksi¹¿k¹, aby znaleŸæ siê w gronie
najlepszych. Dlatego niezwykle wa¿nym jest fakt, ¿e ta
sumiennoœæ zosta³a dostrze¿ona w naszej gminie.
3 paŸdziernika 2018 roku odby³o siê uroczyste wrêczenie
Stypendiów Naukowych Wójta Gminy Gozdowo. Od wielu
lat przyznawane ono by³o uczniom Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Gozdowie, osi¹gaj¹cym œredni¹ ocen 5,0 i wy¿sz¹.
Od tego roku, do grona nagrodzonych do³¹czyli uczniowie
obecnej klasy ósmej Szko³y Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Gozdowie, którzy na koniec roku
wypracowali œredni¹ ocen powy¿ej 5,0. By³o to ogromne
wyzwanie, któremu sprosta³o niewielu. Wœród stypendystów
znalaz³o siê 7 gimnazjalistów oraz 4 uczniów Szko³y
Podstawowej.
To swoiste œwiêto nauki otworzy³a Pani Lidia Malinowska Dyrektor Szko³y Podstawowej w Gozdowie, która powita³a
wszystkich zebranych. Wœród przyby³ych goœci nie zabrak³o
Wójta Gminy Gozdowo- Pana Dariusza Kalkowskiego, Pani
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gozdowie - Bogumi³y

¯órawskiej, rodziców nagrodzonych dzieci, stypendystów
oraz uczniów obu szkó³.
G³ównym punktem uroczystoœci by³o wrêczenie
stypendystom i ich rodzicom listów gratulacyjnych przez
W³odarza naszej gminy. Nadmieniæ nale¿y, ¿e nagrodzeni
przez okres czterech miesiêcy otrzymywaæ bêd¹ stypendium,
które bez w¹tpienia bêdzie zachêca³o do dalszej wytê¿onej
pracy.
W podziêkowaniu za to wyró¿nienie przedstawiciele
nagrodzonych wrêczyli Panu Wójtowi kwiaty. Po wspólnej
fotografii, nadszed³ czas na czêœæ artystyczn¹ w wykonaniu
uczennic Gimnazjum pod opiek¹ Pani Anny D¹browskiej i
Pana S³awomira Sza³kuckiego.
Po „uczcie” dla ducha, wszyscy nagrodzeni udali siê na s³odki
poczêstunek, który stanowi³ niezwykle mi³y akcent koñcz¹cy
uroczystoœæ.
Anna D¹browska

Podsumowanie dzia³añ podjêtych z okazji
stulecia odzyskania niepodleg³oœci
przez Polskê
„Chcemy Polski Niepodleg³ej,
abyœmy tam mogli urz¹dziæ
¿ycie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich”
(Józef Pi³sudski)
Rok 2018 to czas niezwykle wa¿ny dla nas, Polaków, gdy¿
jest to rok jubileuszowy. Po stu dwudziestu trzech latach
niewoli, ucisku, rozlicznych prób zmierzaj¹cych do
pozbawienia naszego narodu to¿samoœci i dumy, nadszed³
czas wolnoœci. Polska wróci³a na mapy œwiata. Dziêki
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poœwiêceniu i ofierze tysiêcy bohaterów, którzy na o³tarzu
Ojczyzny z³o¿yli swoje ¿ycie, dziœ mo¿emy cieszyæ siê
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wolnoœci¹.
W naszej szkole i gminie wszyscy pamiêtaj¹ o tych wielkich
czynach, czego dowodem by³y rozliczne dzia³ania
prowadzone przez okres dwunastu miesiêcy. Uroczyste
podsumowanie „Roku dla Niepodleg³ej” odby³o siê 23
listopada 2018roku.
Tê wyj¹tkow¹ w swoim rodzaju galê rozpoczê³o uroczyste
odœpiewanie hymnu pañstwowego. Tego dnia s³owa
Mazurka D¹browskiego zdawa³y siê mieæ jeszcze wiêksze
znaczenie ni¿ zwykle, wywo³ywa³y wzruszenie, sprawia³y, ¿e
czuliœmy siê dumni, ¿e jesteœmy Polakami.
Gdy wybrzmia³y ostatnie nuty, us³yszeliœmy piêkne i g³êbokie
s³owa wiersza Wis³awy Szymborskiej, które stanowi³y swoiste
motto do maj¹cych nast¹piæ kolejnych punktów programu.
Nastêpnie Pani Lidia Malinowska – Dyrektor Szko³y
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie powita³a
przyby³ych goœci, wœród których znaleŸli siê: Pan Mariusz
Turalski - Starosta Powiatu Sierpeckiego, Pan Dariusz
Kalkowski - Wójt Gminy Gozdowo, Pan Andrzej Smoleñski Prezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku OSP RP w
Gozdowie, Pani Jolanta Lewandowska - Kierownik Referatu
Oœwiaty, ks. Kanonik Franciszek Kuæ - Proboszcz parafii
Bonis³aw, ks. Waldemar Dziewulski - Proboszcz parafii
Kurowo, Pani Bogumi³a ¯órawska - Dyrektor Publicznego
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie, Pani Agnieszka
Olszewska - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Gozdowie,
Pani Aneta Chmura - Kierownik Klubu Dzieciêcego w
Gozdowie, Pani Monika Spycha³a - Kierownik Klubu
Dzieciêcego w Lelicach, Pan Krzysztof JóŸwiak - Dyrektor
Szko³y Podstawowej w Lelicach, Pani Ma³gorzata Smoleñska
– Przewodnicz¹ca Rady Rodziców Szko³y Podstawowej w
Gozdowie, uczniowie i ich rodzice.
Dzia³ania, które podejmowane by³y w roku jubileuszowym
dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskê
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niepodleg³oœci przypomnia³a prezentacja multimedialna. A
zatem… prze¿yjmy to jeszcze raz.
Wydarzeniem, które otwiera³o ten niezwyk³y czas, by³ zlot
dru¿yn harcerskich z Sierpca, Roœciszewa, Gójska,
Mochowa, Lelic, którego gospodarzem by³o Gozdowo.
Odbywa³ siê on pod has³em „Droga do niepodleg³oœci”.
Harcerze na zajêciach warsztatowych zdobywali wiedzê o
Polakach, którzy szczególnie zas³u¿yli siê w walce o wolnoœæ.
Bardzo ciekaw¹ opowieœæ o patriotyzmie naszych rodaków
poza granicami kraju, w odleg³ej o tysi¹ce kilometrów Turcji,
us³yszeli zebrani z ust ksiêdza Grzegorza Kubiñskiego.
Uœwiadomi³a ona wszystkim, ¿e poczucie przynale¿noœci do
narodu, mi³oœæ do ojczyzny jest w sercu ka¿dego Polaka bez
wzglêdu na miejsce, w którym przysz³o mu ¿yæ.
Kolejn¹ uroczystoœci¹, która odby³a siê w naszej szkole, by³
apel poœwiêcony zbrojnemu podziemiu
niepodleg³oœciowemu po 1945 roku. 1 marca w ca³ym kraju
obchodzono Narodowy Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych.
Bohaterów, czêsto bezimiennych, którzy przez
komunistyczne w³adze uznani zostali za zdrajców narodu. Byli
wiêzieni, torturowani, zabijani. Ten dzieñ przywróci³ im
godnoœæ, wpisa³ ich nazwiska na nale¿ne im miejsce na
kartach historii. Szczególn¹ rangê nada³a temu zdarzeniu
obecnoœæ Pani El¿biety Ezman i Pana Boles³awa
Banaszkiewicza, których wspomnienia przybli¿y³y uczniom i
wszystkim obecnym te smutne czasy i historie rodzin, które
pad³y ofiar¹ systemu. Bardzo poruszaj¹cy by³ spektakl w
wykonaniu uczniów Szko³y Podstawowej. Stanowi³
doskona³¹ lekcjê patriotyzmu.

Staraliœmy siê, aby przy ka¿dej okazji podkreœlaæ charakter
roku jubileuszowego, wiêc nawet odbywaj¹cy siê cyklicznie
piknik rodzinny, który mia³ miejsce 8 czerwca 2018r.
wzbogacony by³ o akcent patriotyczny - paradê z flagami.
Szczególne wydarzenie dla ca³ej spo³ecznoœci gminnej,
którego pomys³odawc¹ i inicjatorem by³ Pan Wójt Dariusz
Kalkowski, odby³o siê 5 sierpnia 2018 r. w Kurowie.
Uczniowie, zuchy, harcerze, nauczyciele i rodzice w³¹czyli siê
ochoczo w to dzia³anie. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê marszem
paradnym, po którym odprawiona zosta³a msza œwiêta w
intencji Ojczyzny. Niezwykle wymownym momentem by³o
zasadzenie „dêbu niepodleg³oœci”. Drzewo - symbol si³y,
mocy i polskoœci, bêdzie zawsze przypomina³o ten wyj¹tkowy
czas. Druga czêœæ „pikniku patriotycznego” odby³a siê na
boisku przy Szkole Podstawowej w Ostrowach. Wówczas to,
w atmosferze radoœci, poczucia wspólnoty i dumy, mogliœmy
cieszyæ siê wolnoœci¹, œpiewaj¹c piosenki patriotyczne.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e wœród wystêpuj¹cych znaleŸli siê
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przedstawiciele wielu pokoleñ, a nawet nauczyciele ucz¹cy w
naszej szkole!
Byliœmy obecni na wszystkich uroczystoœciach gminnych,
odbywaj¹cych siê na terenie naszej „ma³ej Ojczyzny”.
Dlatego nie mog³o zabrakn¹æ przedstawicieli naszej
spo³ecznoœci szkolnej 23 wrzeœnia 2018 r. w Lelicach. Tego
dnia uczczono ¯o³nierzy Wyklêtych, ods³aniaj¹c tablicê
poœwiêcon¹ ich pamiêci.
Dwa dni póŸniej, 25 wrzeœnia 2018r., w sali gimnastycznej
otwarto wyj¹tkow¹ wystawê zatytu³owan¹: „W drodze do
niepodleg³oœci”. Do gminy i szko³y wystawa przywieziona
zosta³a z okolic Radomia, dziêki staraniom i zaanga¿owaniu
W³odarza naszej gminy – Pana Dariusza Kalkowskiego, który
od pocz¹tku patronowa³ dzia³aniom. Dziêki temu
spo³ecznoœæ lokalna mog³a staæ siê czêœci¹ tej wyj¹tkowej
inicjatywy. Na terenie gminy Gozdowo ekspozycjê mo¿na
by³o podziwiaæ przez tydzieñ, a
nastêpnie zosta³a
przewieziona do innych szkó³ i instytucji.
17 paŸdziernika zorganizowaliœmy rajd rowerowy „Dla
Niepodleg³ej”. Uczestnicy, pod czujnym okiem policji i
nauczycieli, pokonali trasê z Gozdowa do Bonis³awia.
Punktem kulminacyjnym by³o zapalenie zniczy przy Grobie
Nieznanego ¯o³nierza znajduj¹cym siê na tamtejszym
cmentarzu. Dzieci odda³y w ten sposób ho³d wszystkim,
którzy poœwiêcili swoje ¿ycie dla Ojczyzny. Nastêpnie
uczniowie uczestniczyli w ognisku przygotowanym przez
rodziców. Posileni pieczonymi kie³baskami, bezpiecznie
wrócili do Gozdowa.

Troje uczniów z naszej szko³y wziê³o udzia³ w Ogólnopolskim
Konkursie Historyczno-Plastycznym „100 bohaterów na
100 lat niepodleg³oœci” pod patronatem Mazowieckiego
Kuratora Oœwiaty. Dominika Zdziarska, uczennica klasy VIII,
wykona³a banknot z wizerunkiem ¿o³nierza wyklêtego i
otrzyma³a wyró¿nienie.
9 listopada, w odpowiedzi na zaproszenie pani Minister
Edukacji Narodowej, w³¹czyliœmy siê w akcjê „Rekord dla
Niepodleg³ej”. O godzinie 11:11, w ramach œwiêtowania
setnej rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci,
wspólnie zaœpiewaliœmy czterozwrotkowy hymn pañstwowy.
By³o to wydarzenie bez precedensu, a wzruszenia
wywo³anego poczuciem jednoœci i dumy narodowej, nie da
siê opisaæ s³owami.
10 listopada zorganizowany zosta³ biwak, podczas którego
harcerze i zuchy przygotowywali siê na wielkie niedzielne
œwiêto. Sporz¹dzili samodzielnie oryginalny, „kanapkowy”
tort dla wielkiej Jubilatki - Polski. O poranku, 11 listopada,
wszyscy zebrani wspólnie odœpiewali hymn narodowy i
zdmuchnêli œwieczki. Nastêpnie ca³a dru¿yna uda³a siê do
Bonis³awia, gdzie wraz ze spo³ecznoœci¹ naszej gminy
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uczestniczy³a w tym wyj¹tkowym œwiêcie.
O drogach do wolnoœci mogliœmy us³yszeæ 13 listopada w
czasie apelu szkolnego, podczas którego uczniowie
zainspirowali nas do przemyœleñ na temat tego, co s³owo
„wolnoœæ” oznacza³o dla naszych przodków, a czym jest dla
nas, pokolenia XXI wieku. By³a to doskona³a „lekcja historii”.
Zadaniem szko³y jest budzenie aktywnoœci dzieci i m³odzie¿y.
Na tym polu równie¿ nie pozostaliœmy bierni, poniewa¿
zorganizowane konkursy szkolne sk³oni³y wielu uczniów do
dzia³ania. Przeprowadzone zosta³y konkursy:
- na najpiêkniej udekorowan¹ klasê „Klasa a barwy
narodowe”:
I miejsce – klasa VIb – sala nr 3 – wychowawczyni Joanna
Placek
II miejsce – klasa IVc – sala nr 1 – wychowawczyni Barbara
Gapiñska
III miejsce – klasa VIIc – sala nr 20 – wychowawczyni
Ma³gorzata Mrozowicz
- fotograficzny: „Ja i barwy narodowe”:
I miejsce: Maja Zdunowska – kl. II, Wiktoria Zdunowska –
kl. VIIb, Weronika Koprowska – kl. VIIb
II miejsce: Julia Krasiñska – klIVa, Kamil Madeñski –kl. IVa
III miejsce: Jakub Lewandowski – kl. VIIa, Bartosz Atlak –
kl. IVa
- multimedialny pod has³em: „Dla Niepodleg³ej”:
I miejsce: Anna Godlewska kl. Va
II miejsce: Wiktoria Zdunowska kl. VIIb
III miejsce: Dominika Zdzirska kl. VIII
Bardzo ciekawym przedsiêwziêciem, w którym uczestniczyli
uczniowie klasy trzeciej, by³o przyst¹pienie do
Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „100 pozdrowieñ
na 100-lecie Niepodleg³ej”. Akcja polega³a na wys³aniu przez
uczniów szkó³ bior¹cych w niej udzia³ kartek z
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Reymonta w Szczutowie
III miejsce Natalia Czarnecka Szko³a Podstawowa nr 3 im. Ks.
J. Twardowskiego w Sierpcu
Wyró¿nienie Jan Mroczek Szko³a Podstawowa im. Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego w Lelicach
Wyró¿nienie Weronika Chojnacka Szko³a Podstawowa im.
Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie
Wyró¿nienie Kamil Madeñski Szko³a Podstawowa im. M.
Konopnickiej w Gozdowie

pozdrowieniami dla ich rówieœników z innych miast, gmin,
miejscowoœci. Z otrzymanych kartek z pozdrowieniami
powsta³ kontur mapy Polski.
Z du¿ym zainteresowaniem spotka³ siê zorganizowany i
przeprowadzony przez nasz¹ szko³ê Powiatowy konkurs
literacko-plastyczny dla uczniów szkó³ podstawowych z
okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci.
Honorowy patronat nad nim objêli: Starosta Powiatu
Sierpeckiego i Wójt Gminy Gozdowo. Do udzia³u w nim
zaprosiliœmy wszystkie szko³y powiatu sierpeckiego. Odzew
by³ bardzo du¿y, wp³ynê³o wiele prac reprezentuj¹cych
wysoki poziom artystyczny i merytoryczny.
Jak wynika z tej swoistej retrospekcji, by³ to rok niezwykle
zintensyfikowanych dzia³añ, które mia³y upamiêtniæ tê
wyj¹tkow¹ rocznicê.
W takich okolicznoœciach bardzo wymownie zabrzmia³y
s³owa pieœni „Pierwsza kadrowa” odœpiewanej przez uczniów
naszej szko³y.
Momentem, na który wszyscy, a zw³aszcza uczestnicy
Konkursu literacko-plastycznego, by³o og³oszenie wyników,
wy³onienie zwyciêzców i wyró¿nionych. Nagrody laureatom
wrêczali Starosta Powiatu Sierpeckiego - Pan Mariusz
Turalski oraz Wójt Gminy Gozdowo - Pan Dariusz Kalkowski.
Uczniowie nagrodzeni w poszczególnych kategoriach:
kategoria klas I – prace plastyczne
I miejsce Alicja Gutowska Szko³a Podstawowa im. Kard.
Stefana Wyszyñskiego w Lelicach
II miejsce Daniel Zajdziñski Szko³a Podstawowa im. Kard.
Stefana Wyszyñskiego w Lelicach
III miejsce Szymon Zimnawoda Szko³a Podstawowa im.
Kard. Stefana Wyszyñskiego w Lelicach
Wyró¿nienie Lidia Zielmañska Szko³a Podstawowa im. Kard.
Stefana Wyszyñskiego w Lelicach
Wyró¿nienie Maja Zdunowska Szko³a Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Gozdowie
Wyró¿nienie Bart³omiej Rychliñski Szko³a Podstawowa im.
Marii Konopnickiej w Gozdowie
kategoria klas II-III – prace plastyczne
I miejsce Julian Bêdzikowski Szko³a Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Gozdowie
II miejsce Mi³osz Sosnowski Szko³a Podstawowa im. W. S.
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kategoria klas IV-V – konkurs literacki
I miejsce Igor Barañski Szko³a Podstawowa im. Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego w Lelicach
II miejsce Krystian Paw³owski Szko³a Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Gozdowie
III miejsce Klaudia Janasz Szko³a Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Gozdowie
Wyró¿nienie - Agata Malinowska- Szko³a Podstawowa nr 3
im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu
Wyró¿nienie - Julia Grzelecka - Szko³a Podstawowa nr 3 im.
ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu
Wyró¿nienie - Patrycja Marunowska- Szko³a Podstawowa im.
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Lelicach
kategoria klas VI-VIII – konkurs literacki
I miejsce Dominika Zdziarska Szko³a Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Gozdowie
II miejsce Emilia D¹browska Szko³a Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Gozdowie
II miejsce Kinga Skowroñska Szko³a Podstawowa nr 3 im. ks.
Jana Twardowskiego w Sierpcu
Wyró¿nienie - Aleksandra Danielewicz Szko³a Podstawowa
nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu
Wyró¿nienie - Magdalena Marzec Szko³a Podstawowa im.
Marii Konopnickiej w Gozdowie
Wyró¿nienie - Nadia Chochliñska Szko³a Podstawowa nr 3
im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu
Wszyscy nagrodzeni wraz z w³odarzami gminy i powiatu
uwiecznieni zostali na pami¹tkowej fotografii.
W dalszej czêœci uroczystoœci zebrani mogli wys³uchaæ i
obejrzeæ wystêpy artystyczne w wykonaniu uczniów naszej
szko³y, harcerzy, rodziców i dzieci z so³ectwa Dziêgielewo.
Pieœñ podsumowuj¹c¹ uroczystoœæ, o bardzo wymownym
tytule: „¯eby Polska by³¹ Polsk¹” wykona³a Pani Alicja
£ukaszewska.
Pani Dyrektor Lidia Malinowska wyrazi³a s³owa
podziêkowania dla wszystkich, którzy w ci¹gu ca³ego roku
anga¿owali siê w ró¿ne dzia³ania, których celem by³o
upamiêtnienie setnej rocznicy odzyskania niepodleg³oœci
przez Polskê. Nale¿y pamiêtaæ s³owa œwiêtego Jana Paw³a II,
¿e: „Wolnoœæ jest nam nie tylko dana, ale i zadana”.
Powinniœmy mieæ to na uwadze w ka¿dej chwili swego ¿ycia.
Ostatnim punktem programu by³o: „Œwiate³ko dla
Niepodleg³ej” - przepiêkny pokaz sztucznych ogni, wspania³a
niespodzianka nie tylko dla dzieci, ale i dla doros³ych.
Po czêœci oficjalnej nasta³ czas zabawy andrzejkowej, która od
lat jest wspó³organizowana przez rodziców uczniów.
Kawiarenka, w której mo¿na by³o skosztowaæ pysznych ciast,
cieszy³a siê ogromnym powodzeniem. Dzieci natomiast
szala³y na parkiecie.
By³ to wspania³y, wspólnie spêdzony czas!
Anna D¹browska
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Sukcesy sportowe uczniów Szko³y
Podstawowej w Gozdowie
Nowy rok szkolny przyniós³ du¿e sukcesy naszych
sportowców:
1. Indywidualne biegi prze³ajowe w Studzieñcu: I miejsce
w klasyfikacji zespo³owej oraz indywidualne:
I miejsce – Katarzyna Trzciñska Vc
II miejsce – Anna Mi³kowska Vc
II miejsce – Agata Pomorska VIa
II miejsce – Oliwia Smoleñska VIIb
II miejsce – Filip Staniszewski Vc
II miejsce – Dawid Czosnowski VIIIa
III miejsce – Anna Przybu³ek VIa
2. Powiatowe sztafetowe biegi prze³ajowe w Sierpcu:
II miejsce dziewczêta – klasyfikacja klas IV-VI
II miejsce ch³opcy – klasyfikacja klas IV-VI
3. Rejonowe sztafetowe biegi prze³ajowe w Podgórzu:
VII miejsce dziewczêta – klasyfikacja klas IV-VI
IX miejsce ch³opcy – klasyfikacja klas IV – VI
4. Rejonowe indywidualne biegi prze³ajowe w Sierpcu:
VI miejsce dziewcz¹t klas IV-VI
V miejsce ch³opców klas IV-VI
III miejsce – Agata Pomorska VIa - osi¹gnê³a awans do
fina³u wojewódzkiego
IX miejsce –Dominik Piusiñski Vc – osi¹gn¹³ awans do
fina³u wojewódzkiego
5. Powiatowy turniej tenisa sto³owego dziewcz¹t i ch³opców
w Je¿ewie:

III miejsce dziewcz¹t klasyfikacja klas IV – VI
III miejsce ch³opców klasyfikacja klas IV – VI
W Rejonowym Turnieju Pi³ki No¿nej U-12 „Z PODWÓRKA
NA STADION O PUCHAR TYMBARKU” w P³ocku dru¿yna
ch³opców zajê³a II miejsce i awansowa³a do fina³u
wojewódzkiego.
Jesteœmy dumni, ¿e nasz¹ szko³ê reprezentuj¹ tacy zdolni,
zaanga¿owani m³odzi ludzie. To oczywiœcie jeszcze nie koniec
rywalizacji naszych sportowców. Wszystkim zawodnikom
¿yczymy sukcesów i wytrwa³oœci w kolejnych ciê¿kich
treningach, a tak¿e zmaganiach sportowych.
Piotr Lemanowicz

SZKO£A PODSTAWOWA W LELICACH
Turniej pi³ki siatkowej o puchar Wójta
Gminy Gozdowo
W dniu 15.09.2018r. w hali sportowej Szko³y Podstawowej
im. Stefana Kard. Wyszyñskiego odby³ siê Gminny turniej
pi³ki siatkowej mikstów o puchar Wójta Gminy Gozdowo. W
turnieju wziê³o udzia³ 6 zespo³ów.
1. Maja Szczepañska - Norbert Kikolski
2. Sandra Bigorajska - Jakub Popis
3. Karolina Karpiñska -Tomasz Kaczmarczyk
4. Magdalena Przygucka - Kacper Gaw³owski
5. Klaudia Biegalska - Arkadiusz Krysiak
6. Wiktoria Cackowska – Igor Barañski
Turniej rozegrano w systemie „ka¿dy z ka¿dym”, w setach do
15 pkt. Walka sportowa by³a bardzo zaciêta, wszyscy chcieli
zwyciê¿yæ, nie zapominali jednak o zasadzie fair-play. Turniej
ten promowa³ zdrowy i aktywny tryb ¿ycia. Spotkania
niejednokrotnie obfitowa³y w wiele ciekawych akcji oraz
poœwiêcenie w walce o ka¿dy punkt. Turniej rozgrywany by³
na dobrym i wyrównanym poziomie. Wszystkim
uczestnikom turnieju nale¿¹ siê s³owa uznania za udzia³ w
tych œwietnych zawodach oraz zaanga¿owanie i walkê do
ostatniego punktu.

V miejsce - Wiktoria Cackowska, Igor Barañski
VI miejsce - Karolina Karpiñska, Tomasz Kaczmarczyk
Organizatorami i fundatorami turnieju by³ Pan Wójt Gminy
Gozdowo Dariusz Kalkowski oraz Szko³a Podstawowa im.
Kard. Stefana Wyszyñskiego w Lelicach. Zwyciêzcom
nagrody wrêczyli Prezes Zarz¹du Gminnego Stra¿y Po¿arnej
w Gozdowie Andrzej Smoleñski i Dyrektor Szko³y
Podstawowej w Lelicach Krzysztof JóŸwiak.
Podczas turnieju dla wszystkich zawodników przygotowane
by³y napoje a tak¿e batony energetyczne. Uczestnicy
otrzymali pami¹tkowe dyplomy i puchary.

Wyniki koñcowe turnieju pi³ki siatkowej:
I miejsce - Magdalena Przygucka, Kacper Gaw³owski
II miejsce - Maja Szczepañska, Norbert Kikolski
III miejsce - Klaudia Biegalska, Arkadiusz Krysiak
IV miejsce - Sandra Bigorajska, Jakub Popis
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Stypendia Wójta Gminy Gozdowo
Dnia 3 paŸdziernika 2018 w Szkole Podstawowej im.
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Lelicach odby³o siê
wrêczenie Stypendium Wójta Gminy Gozdowo dla
najlepszych uczniów szko³y w roku szkolnym 2017/2018.
Ta piêkna inicjatywa wspieraj¹ca i promuj¹ca najlepszych
uczniów mia³a swój pocz¹tek w 1999 roku. wœród uczniów
gimnazjum. Obecnie tego zaszczytu dost¹pili uczniowie
Szkó³ Podstawowych. Stypendium jest przyznawane
uczniom, którzy osi¹gnêli œredni¹ ocen z obowi¹zkowych
przedmiotów nauczania powy¿ej 5.0. Wysokoœæ stypendium
wynosi 80 z³ na miesi¹c i jest ono wyp³acane przez 4 miesi¹ce
w pó³roczu. W tej edycji stypendium otrzymali uczniowie klas
VIII.
W uroczystoœciach udzia³ wziêli Wójt gminy Gozdowo p.
Dariusz Kalkowski, Proboszcz Parafii Bonis³aw ks. kan.
Franciszek Kuæ, Grono Pedagogiczne, Rodzice uczniów,
którzy w roku szkolnym 2017/2018 osi¹gnêli najwy¿sze
wyniki oraz uczniowie szko³y w Lelicach.
W roku 2017/2018 najwy¿sze œrednie ocen uzyskali:
·
Maciej Kie³basa œrednia 5,36
·
Jakub Lubiñski œrednia 5,07
·
Igor Orkwiszewski œrednia 5,07

Po wrêczeniu Stypendiów zaprezentowana zosta³a krótka
czêœæ artystyczna przygotowana przez uczniów klasy IV, VII,
VIII pod opiek¹ Pani Katarzyny Chlebowskiej, Pana
S³awomira Sza³kuckiego oraz Pani Anny Mañkowskiej.
Po zakoñczeniu uroczystoœci Dyrektor Szko³y Pan Krzysztof
JóŸwiak zaprosi³ Goœci, uhonorowanych uczniów oraz ich
rodziców na tradycyjn¹ uczniowsk¹ herbatê z ciastkiem.

Lekcja otwarta –
Programowanie Ozobotów
W dniu 3 paŸdziernika 2018r. w naszej szkole odby³a siê
lekcja otwarta z programowania w klasie III. Swoj¹
obecnoœci¹ na zajêciach zaszczycili nas nie tylko Rodzice
uczniów, ale równie¿ Pan Dyrektor, ksi¹dz Proboszcz oraz
Pan Wójt Gminy Gozdowo, mieliœmy tak¿e okazjê
zaprezentowaæ nasze umiejêtnoœci przed kolegami i
nauczycielami.
By³y to zajêcia, których celem by³o ukazanie mo¿liwoœci
wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych
pomocy oraz zaprezentowanie umiejêtnoœci kalibrowania i
programowania Ozobotów przez uczniów.
Nasza szko³a posiada takie ma³e robociki. Dzieci na
wczeœniejszych zajêciach uczy³y siê jak przygotowaæ robota
do pracy i jakich kolorów u¿yæ, aby robot wykona³ nasze
polecenia. Uczniowie zapoznali siê z kodami do
programowania Ozobota i wykonali dla niego makietê naszej
ma³ej ojczyzny. Robot wyruszy³ w pierwsz¹ podró¿ po
okolicy. Podczas tych zajêæ przekonaliœmy siê o ogromnych
mo¿liwoœciach naszych Ozobotów.
W dalszej czêœci lekcji uczniowie zmierzyli siê z trudnym
zadaniem. Wykorzystuj¹c w³asn¹ wyobraŸniê przestrzenn¹,

znajomoœæ symboli, musieli zaplanowaæ bezpieczn¹ drogê
robota do szko³y. Zadanie to nale¿a³o wykonaæ, umieszczaj¹c
na karcie pracy odpowiedni uk³ad kolorów, które s¹
informacj¹ dla robota o kierunku, w jakim powinien siê
poruszaæ. Wszyscy poradzili sobie z zadaniem bezb³êdnie.
Zajêcia by³y œwietn¹ zabaw¹ po³¹czon¹ z programowaniem.
Zachwyceni uczniowie nie chcieli zakoñczyæ swojej przygody
z robotami i niecierpliwie wyczekuj¹ nastêpnej lekcji
programowania…
Wioletta Lewandowska

Uroczyste œlubowanie uczniów klasy
pierwszej
Pierwszoklasiœci z naszej szko³y s¹ ju¿ pe³noprawnymi
uczniami. 24 paŸdziernika w obecnoœci Pana Dariusza
Kalkowskiego - Wójta Gminy Gozdowo, ks. kan Franciszka
Kucia, Pana Krzysztofa JóŸwiaka Dyrektora Szko³y, Pani
Moniki Spycha³a - Kierownika Klubiku Kubusiowy Raj, Rady
Pedagogicznej, rodziców oraz kole¿anek i kolegów zostali
przyjêci do braci szkolnej.
Podczas uroczystoœci uczniowie zaprezentowali program
artystyczny pt. "W KRAINIE KREDKOLANDII" Na pocz¹tek
Str. 20
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musieli zdaæ egzamin, aby dostaæ siê do Krainy Kredkolandii.
Królowa z córk¹ i pokojówk¹ przygotowa³y dla uczniów wiele
zadañ, które uczniowie musieli wykonaæ, ¿eby zdobyæ siedem
kredek, które by³y przepustk¹ do œwiata nauki w
Kredkolandii. Z wielkim zaanga¿owaniem uczniowie
recytowali wiersze i œpiewali piosenki, które zosta³y
nagrodzone gromkimi brawami. Nastêpnie pierwszoklasiœci
z wielk¹ dum¹ po raz pierwszy odœpiewali ca³y hymn Polski,
po czym nast¹pi³ uroczysty akt pasowania. Aktu pasowania
du¿ym, czerwonym o³ówkiem dokona³ pan dyrektor

Krzysztof JóŸwiak. Na zakoñczenie uroczystoœci dzieci
otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy i prezent od rodziców s³omki konstrukcyjne. Mi³¹ niespodziankê przygotowali
pierwszoklasistom ich starsi koledzy z klasy trzeciej,
obdarowuj¹c ich w³asnorêcznie wykonanymi zak³adkami do
ksi¹¿ek.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e dekoracja, kolor biretów uczniów,
przypinek, wiele tekstów i piosenek nawi¹za³o do 100.
rocznicy odzyskania Niepodleg³oœci przez Polskê.

Minikoncert - Do Hymnu!
.

Stulecie odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci zaczêliœmy
œwiêtowaæ w naszej szkole w dniu 8 listopada. Tego dnia
odby³ siê minikoncert, w którym poszczególne klasy
zaœpiewa³y nasz hymn pañstwowy. Mazurek D¹browskiego
zosta³ wykonany przez wszystkich uczniów bardzo ³adnie, z
powag¹, godnoœci¹ i szacunkiem nale¿nym naszym
symbolom narodowym. Na uznanie zas³uguje fakt, ¿e
uczniowie, nawet ci najm³odsi, zaprezentowali wszystkie
cztery zwrotki naszego hymnu.
Podsumowania minikoncertu dokona³ ks. Franciszek Kuæ,
który bardzo wysoko oceni³ wykonawców, chwal¹c ich nie
tylko za umiejêtnoœci wokalne, ale przede wszystkim za
wzorowe zaanga¿owanie i serce w³o¿one w zaœpiewanie

naszej najwa¿niejszej pieœni narodowej.
Wszystkie klasy zosta³y nagrodzone przez Pana Dyrektora
piêknymi pami¹tkowymi dyplomami i s³odyczami.

Podsumowanie Szkolnej Ligi Pi³ki No¿nej
w Szkole Podstawowej w Lelicach
.

Rozgrywki Szkolnej Ligi Pi³ki No¿nej dobieg³y koñca. Liga
sk³ada³a siê z 3 turniejów pi³karskich, które mia³y na celu
popularyzacjê pi³ki no¿nej oraz promocjê zabawy w duchu
fair play. W tym roku w szranki rywalizacji stanê³y klasy: IV, V,
VI, VII, VIII, III Gimnazjum. £¹cznie w lidze uczestniczy³o 40
uczniów. Podczas pi³karskich spotkañ pad³o 65 bramek,
wy³oniono trzech najlepszych strzelców .
Ka¿dy pojedynek przyniós³ wiele emocji sportowych a
przepiêkne bramki i dryblingi nadawa³y uroku rozgrywkom.
Mistrzem ligi zosta³a dru¿yna klasy V, drugie miejsce zajê³a
dru¿yna klasy VI, na trzecim miejscu uplasowa³a siê dru¿yna
klasy VII.
W trakcie trwania ligi prowadzono klasyfikacjê strzelców. Z
dorobkiem 13 bramek królem strzelców ligi zosta³ Bartosz
Kuciñski - zawodnik klasy V. Na drugim miejscu uplasowa³ siê
równie¿ zawodnik klasy V - Jakub Popis, strzelaj¹c 11
bramek. Trzecie miejsce przypad³o zawodnikowi klasy VII Wiktorowi Tomaszewskiemu, który trafi³ do bramki 8 razy.
Najlepszym bramkarzem zosta³ Adam Klemarczyk, zawodnik
klasy IV.

Wszystkim zawodnikom nale¿¹ siê ogromne brawa za
podjêcie walki i zachowanie do samego koñca sportowej
postawy oraz ducha gry. Serdecznie dziêkujemy Panu
Dyrektorowi za wspó³pracê w organizacji ligi. Poni¿ej
przedstawiam tabelê wyników i klasyfikacjê strzelców
Tabela rundy jesiennej Szkolnej ligi pi³ki no¿nej w Szkole
Podstawowej w Lelicach
1 miejsce kl. V - 27 pkt
2 miejsce kl. VI - 24 pkt
3 miejsce kl. VII - 21 pkt
4 miejsce kl. VIII -18 pkt
5 miejsce kl. III Gimnazjum – 15 pkt

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GOZDOWIE
"Drogowy zawrót g³owy"
Dnia 11 wrzeœnia 2018r. w naszym przedszkolu odby³o siê
przedstawienie teatralne pt. „Drogowy zawrót g³owy”.
Pe³na humoru bajka wprowadzi³a nasze przedszkolaki w
wydarzenia z ¿ycia g³ównego bohatera, policjanta, zielonego
Chochlika i innych postaci.
Spektakl by³ ciekaw¹ i inspiruj¹c¹ lekcj¹ wychowawcz¹ i
przyniós³ wszystkim dzieciom wiele wra¿eñ.
Aktorzy wzbudzili swoim wystêpem du¿e zainteresowanie
dzieci, które nie tylko œwietnie siê bawi³y, ale i uczy³y siê
wa¿nych, bezpiecznych i prawid³owych zachowañ.
Dziêki przedstawieniu, dzieci poszerzy³y i utrwali³y swoj¹
wiedzê dotycz¹c¹ przepisów ruchu drogowego.
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Pogadanka z Panem Policjantem
Podsumowaniem realizacji tematyki kompleksowej
dotycz¹cej ruchu drogowego jest zawsze wizyta pana
policjanta. Nikt inny w bardziej czytelny sposób nie opowie
dzieciom o bezpieczeñstwie na drodze. Wizyta ta wi¹¿e siê z
ogromnymi emocjami. Ju¿ sam widok naszego goœcia
wywo³uje szereg pytañ odnoœnie munduru czy samochodu
policyjnego. Ka¿dy chce podzieliæ siê swoimi
doœwiadczeniami, wiedz¹. Pan policjant chêtnie i z wielk¹
cierpliwoœci¹ s³ucha wypowiedzi naszych milusiñskich.
Nastêpnie na ró¿nych przyk³adach przybli¿a dzieciom
przepisy dotycz¹ce bezpieczeñstwa. Nie obejdzie siê bez
prezentowania prawid³owego przejœcia przez ulicê. Dziêki
takim spotkaniom przedszkolaki s¹ bardziej czujne i
rozwa¿ne na drodze, a to jest zawsze nadrzêdnym celem
naszej pracy.

Wyjazd do P³ocka
Dwie grupy z naszego przedszkola: „¯abki” i „Muchomorki”
odwiedzi³y nowo otwart¹ salê zabaw w P³ocku. Wyjazd okaza³
siê wspania³ym pomys³em nie tylko dobrej zabawy, ale
œwietnej integracji grupy m³odszej ze starsz¹. Dzieci rozwija³y
aktywnoœæ ruchow¹ „fikaj¹c” na trampolinach,
zje¿d¿alniach, basenach kulkowych. Œwietnie poradzi³y sobie
z samodzielnoœci¹. Wykaza³y siê odpowiedzialnoœci¹ na
ruchomych schodach i w trakcie jazdy autobusem. Ka¿dy
spisa³ siê na szóstkê! Pamiêtajmy, ¿e zabawy ruchowe to
obowi¹zkowy element rozwoju fizycznego dziecka, a
koordynacja wzrokowo – ruchowa jest niezbêdna do
rozpoczêcia systematycznej nauki czynnoœci z³o¿onych.
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Dzieñ Edukacji Narodowej
12.10.2018 r. obchodziliœmy w naszej gminie Œwiêto
Edukacji Narodowej. Dzieci z Publicznego Przedszkola w
Gozdowie podziêkowa³y wszystkim pedagogom za troskê,
cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ w³o¿one w wychowanie i
edukacjê. Najpiêkniej, jak tylko potrafi¹, zatañczy³y i
zaœpiewa³y. Swoim wystêpem wywo³a³y wiele emocji wœród
zaproszonych goœci. Dzieciêce uœmiechy, spontanicznoœæ,
radoœæ to oznaki, ¿e „gozdowskie” przedszkolaki czuj¹ siê
dobrze w naszych murach. Czegó¿ moglibyœmy sobie ¿yczyæ?
Oby tak by³o jak najd³u¿ej!
Jako laureaci konkursu „Piosenki Powstañczej”
organizowanego pod patronatem Mazowieckiego Kuratora
Oœwiaty, zostaliœmy zaproszeni na uroczystoœæ Dnia Edukacji
Narodowej, która odby³a siê 12 paŸdziernika 2018 roku w
Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w
P³ocku. Niew¹tpliwie by³y to dla nas ogromny zaszczyt i
wyró¿nienie. Nasze przedszkolaki cudownie i z wielk¹ dum¹
zaœpiewa³y „Pa³acyk Michla” akompaniuj¹c sobie na
instrumentach perkusyjnych. Swoj¹ postaw¹ da³y wyraz
szacunku wobec Ojczyzny. Po wystêpie zostaliœmy
nagrodzeni piêknymi podziêkowaniami i koszem s³odkoœci.
Cieszymy siê, ¿e swoj¹ obecnoœci¹ przyczyniliœmy siê do
uœwietnienia obchodów œwiêta narodowego. Dziêkujemy
wszystkim za wspólnie spêdzone chwile i niezapomniane
wra¿enia.

Teatrzyk
Dzieci z naszego przedszkola uwielbiaj¹ teatrzyki
organizowane przez przyjezdnych aktorów. Kolorowe stroje,
kurtyna, zmieniaj¹ca siê dekoracja to zawsze oznaki dobrej
zabawy. Tym razem poznaliœmy weso³ego smoka, który nie
lubi³ chodziæ do szko³y. Szukaj¹c najlepszego rozwi¹zania
wda³ siê w spó³kê z chytrym lisem, co niestety okaza³o siê
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ca³kowit¹ pomy³k¹. Zabawne dialogi dostarczy³y
niezapomnianej dawki œmiechu. Jak siê w koñcu okaza³o,
smok Obibok zmieni³ imiê na Horacy i sta³ siê pracowitym i
sumiennym zwierz¹tkiem. ¯yczymy mu, aby wytrwa³ w tym
postanowieniu jak najd³u¿ej. Trzymamy kciuki!
„Balonowy zawrót g³owy”
D¿ungla z kolorowych balonów, s³onie, lwy i inne zwierzêta!
Tego jeszcze u nas nie by³o! Rozwijanie kreatywnoœci i
pomys³owoœci dzieci to jedno z podstawowych zadañ
przedszkola. Spotkanie z paniami, które potrafi³y
wyczarowaæ ze zwyk³ych balonów takie cudownoœci
bêdziemy d³ugo pamiêtaæ. Okazuje siê, ¿e wcale nie potrzeba
drogich zabawek, aby œwietnie spêdziæ czas, a zabawa
spe³nia³a cel edukacyjny. Na oczach dzieci powstawa³y
bajkowe postacie, które mówi³y ludzkim g³osem, zachêca³y
do podejmowania rozmów, harców i tañca. Szkoda, ¿e nie
widzieliœcie jak trzylatki „œmia³o wygina³y cia³o” przy znanej
nam muzyce! Dobry pomys³ to dobra zabawa. I to siê chwali!

Z wizyt¹ w piekarni
Dzieci z grupy Muchomorki odwiedzi³y piekarniê w
Rêkawczynie. Dziêki uprzejmoœci w³aœcicieli mog³y
obserwowaæ etapy powstawania chleba w naturalnych
warunkach. „Zerówiaki” zosta³y oprowadzone po
pomieszczeniach i halach produkcji. Zobaczy³y urz¹dzenia,
które pomagaj¹ wyrabiaæ i piec ró¿ne rodzaje pieczywa.
Dotyka³y œwie¿y, ciep³y jeszcze chlebek. Zobaczy³y, jak
piekarze wyrabiaj¹ i formuj¹ ciasto na bu³ki. Du¿¹ atrakcj¹
okaza³a siê d³uga, ogromna ³opata s³u¿¹c¹ do wyjmowania
gor¹cych bochenków chleba prosto z pieca.

Na koniec zostaliœmy poczêstowani smacznymi ciastkami.
Takie dobre s¹ tylko w piekarni Rêkawczyn. Pychota! Zapach
i smak pozostan¹ na d³ugo w naszej pamiêci - powiedzia³y
dzieci.
Cyrk OBIMBOLANDO
Program przedstawiony przez cyrkowców wzbudzi³ wielki
podziw wœród dzieci i nauczycieli. Wœród atrakcji znalaz³y siê
m.in. niezwyk³e akrobacje, ¿onglerka oraz rozmaite magiczne
sztuczki. Dzieci podziwia³y sztukê cyrkow¹ i mia³y mo¿liwoœæ
czynnego i aktywnego w niej udzia³u. Artyœci cyrkowi
zaprezentowali niespotykan¹ si³ê, sprawnoœæ i spryt… Na
koniec przedstawienia wszyscy mogli podziwiaæ ogromnego
wê¿a, który wzbudzi³ u niektórych przera¿enie, a u innych
zachwyt. Dziêki takim chwilom dzieci chêtnie przychodz¹ do
przedszkola, a poprzez zabawê wiele siê ucz¹ i rozwijaj¹ swoje
zainteresowania.

Rekord dla Niepodleg³ej
Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i M³odzie¿y
przy Ministrze Edukacji Narodowej zaprosi³y wszystkie
przedszkola, szko³y oraz placówki oœwiatowe w kraju i za
granic¹ do w³¹czenia siê w akcjê „Rekord dla Niepodleg³ej”.
W pi¹tek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach
œwiêtowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskê
niepodleg³oœci, 5-latki i 6-latki z naszego przedszkola
wspólnie zaœpiewa³y 4-zwrotkowy hymn narodowy. Jesteœmy
dumni, ze mogliœmy czynnie w³¹czyæ siê w upamiêtnienie tak
wa¿nego wydarzenia dla wszystkich Polaków. Warto
zauwa¿yæ, ¿e starszaki wczeœniej pog³êbi³y swoj¹ wiedzê
historyczn¹. Dziœ wiedz¹, kto to by³ Józef Pi³sudski, a nawet
narysowa³y jego portret. Bez wahania zaœpiewaj¹:
„Co to jest niepodleg³oœæ?
teraz wiem ju¿ na pewno.
Ka¿de dziecko dziœ wo³a
to polski dom, polska szko³a.”

Dyrektor Przedszkola
Agnieszka Olszewska
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KLUB DZIECIÊCY „RADOSNA KRAINA” W GOZDOWIE
Spotkanie z policjantem
11 wrzeœnia nasz klubik odwiedzi³ pan policjant, który
przybli¿y³ dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego
poruszania siê po drogach. Dzieci otrzyma³y wskazówki, jak
zachowaæ siê w sytuacji spotkania osoby obcej oraz ataku
groŸnego psa. Maluszki chêtnie æwiczy³y pozycjê „¿ó³wika”,
która chroni przed atakiem zwierzêcia. Dzieci dowiedzia³y
siê, jak bezpiecznie podró¿owaæ, jak wa¿ne jest zapinanie
pasów bezpieczeñstwa podczas jazdy samochodem. Pan
policjant przypomina³ równie¿ o koniecznoœci noszenia
ubrañ i obuwia posiadaj¹cych elementy odblaskowe.
Dziêkujemy Panu policjantowi Markowi Zdzieb³owskiemu za
wspania³e prze¿ycia i przybli¿enie tak odpowiedzialnego
zawodu, jakim jest zawód policjanta.

Œwiêto pieczonego ziemniaka
"Dziœ do piekarnika ziemniaki wrzucamy i do
weso³ej zabawy wszystkich zapraszamy"
Pod takim has³em 27.09.2018r w Klubie Dzieciêcym
„Radosna Kraina” w Gozdowie odbywa³o siê „Œwiêto
Pieczonego Ziemniaka”. G³ówn¹ atrakcj¹ dla dzieci by³o
wykonanie stempli z ziemniaków oraz frytek o ró¿nych
kszta³tach. Dzieci stemplami wykona³ piêkne prace, które
trafi³y na wystawê i bêd¹ zdobi³y nasz¹ galeriê, ciesz¹c oczy
dzieci i wszystkich, którzy codziennie nas odwiedzaj¹. Jak na
imprezkê przysta³o, nikogo nie omin¹³ poczêstunek. Mo¿na
by³o zjeœæ frytki z piekarnika. Frytki upieczone w piekarniku
smakowa³y, jak potrawy z najlepszej kuchni. Spotkanie by³o
bardzo udane i na pewno pozostanie w pamiêci. Mamy
nadziejê, ¿e wspólnie spêdzony czas przyniós³ wszystkim
wiele radoœci i dostarczy³ pozytywnych wra¿eñ. Ten jesienny
dzieñ pachn¹cy pieczonym ziemniakiem na pewno wszyscy
bêd¹ d³ugo pamiêtaæ.

Dzieñ Ch³opaka
W dniu 28 wrzeœnia w naszym Klubiku odby³a siê uroczystoœæ
z okazji Dnia Ch³opaka. Ufff. To by³ dzieñ pe³en wra¿eñ. Z tej
okazji dziewczynki z³o¿y³y ch³opcom ¿yczenia i wspólnie
odœpiewaliœmy 100 lat.
By³ to dzieñ pe³en wra¿eñ, atrakcji, radoœci i dobrej zabawy.
Mê¿czyŸni tego dnia spisali siê na medal, oby takich dni by³o
wiêcej. Uroczystoœæ w doskona³y sposób pos³u¿y³a dalszemu
poznaniu i zintegrowaniu grupy.
Zdjêcia wykonane podczas uroczystoœci s¹ mi³ym
wspomnieniem tych chwil.

Z³ota polska jesieñ
W piêkne, s³oneczne dni dzieci z Klubiku wychodz¹ siê na
spacery w poszukiwaniu uroków jesieni. Jak wiadomo,
spacer to nie tylko forma ruchu i relaksu, ale tak¿e nauki.
Podczas tych spacerów dowiadujemy siê wielu ciekawych
rzeczy i podziwiamy otaczaj¹c¹ nas przyrodê. Pogoda
dopisuje, wiêc podczas spacerów Maluchy obserwuj¹ z
zaciekawieniem kolorowe, spadaj¹ce z drzew liœcie, jarzêbinê
dumnie prezentuj¹c¹ siê na drzewach oraz ¿o³êdzie i kasztany
le¿¹ce na trawie. Wszystkie jesienne skarby, które udaje nam
siê znaleŸæ, zabieramy ze sob¹ do klubiku. Po spacerach w
doborowych humorach wracamy do naszego klubu na pyszne
obiadki.

Twórczoœæ plastyczna dzieci
Twórczoœæ plastyczna ka¿dego dziecka jest niepowtarzalna.
R¹czki ma³ych artystów tworz¹ wspania³e dzie³a, których my,
doroœli, nigdy nie potrafilibyœmy stworzyæ, nawet gdybyœmy
w³o¿yli w to maksimum wysi³ku. Ekspresja plastyczna dziecka
jest oœrodkiem wyzwalania wszelkich napiêæ i emocji.
Pozwala na wyra¿anie uczuæ radoœci czy te¿ nurtuj¹cych je
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niepokojów. Mo¿e te¿ staæ siê œrodkiem ³¹cznoœci miêdzy
dzieckiem a jego otoczeniem, które bêdzie je w stanie
zrozumieæ. Usuwa zahamowania i poczucie niepewnoœci,
uczy wiary we w³asne si³y i we w³asne mo¿liwoœci twórcze.
Organizuj¹c tego typu zajêcia zawsze pamiêtamy, ¿e dzieci
posiadaj¹ zdolnoœci, które nale¿y najpierw o¿ywiæ, a
nastêpnie rozwijaæ i wspieraæ.
Nasze dzieci wykonuj¹ prace bardzo ró¿nymi technikami.
Maluj¹ kredkami, farbami, wykonuj¹ prace za pomoc¹
wydzierania, z masy solnej. Czasami bawimy siê w kucharzy,
pieczemy ciastka, które po upieczeniu dekorujemy. Przy
wykonywaniu tych wszystkich prac jest naprawdê wiele
zabawy.
Aneta Chmura
Kierownik Klubu Dzieciêcego w Gozdowie

KLUB DZIECIÊCY „KUBUSIOWY RAJ” W LELICACH
Dzieñ Ch³opaka
Dzieñ 1 paŸdziernika by³ dniem pe³nym wra¿eñ, radoœci i
doskona³ej zabawy dla wszystkich dzieci w Klubie Dzieciêcym
„Kubusiowy Raj” w Lelicach, tego dnia œwiêtowaliœmy Dzieñ
Ch³opaka. Z tej okazji dzieci z grup: Kangurki oraz Tygryski,
spotka³y siê w jednej sali, by wspólnie dobrze siê bawiæ.
Dziewczynki razem z opiekunkami z³o¿y³y ch³opcom
serdeczne ¿yczenia, odœpiewa³y „Sto lat”, a nastêpnie
wrêczy³y wszystkim ch³opcom upominki. Jednak nie
zapomniano równie¿ o dziewczynkach, one tak¿e zosta³y
obdarowane piêknymi prezentami. Na zakoñczenie nie
mog³o zabrakn¹æ pysznego poczêstunku dla wszystkich
dzieci.

Zajêcia mydlarskie
Dzieci z grupy starszej realizuj¹c cykl tematów o czystoœci,
bardzo zainteresowa³y siê myd³em, poniewa¿ w czasie
zabiegów higienicznych bardzo czêsto go u¿ywaj¹. Podczas
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realizacji zajêæ z myd³em, dzieci wys³ucha³y bajki o
powstawaniu myd³a, rozpuszcza³y myd³o w wodzie, robi³y
pianê, pra³y ubranka dla lalek, my³y r¹czki. Na zakoñczenie
nie mog³o zabrakn¹æ samodzielnego robienia myd³a przez
dzieci. Podczas zajêæ doskonale siê bawi³y, przeprowadzaj¹c
ró¿ne doœwiadczenia i eksperymenty.
Masa mydlana
„Myd³o lubi zabawê”- nasze Maluszki te¿ bardzo lubi¹ zabawê,
a zajêcia o czystych r¹czkach by³y do tego wspania³¹ okazj¹.
Dzieci wykonywa³y eksperymenty z wod¹, jak równie¿
ugniata³y masê mydlan¹ ³¹cz¹c m¹kê ziemniaczan¹ z
kolorowym myd³em w p³ynie. Masa mydlana by³a doskona³¹
zabaw¹ doskonal¹c¹ motorykê ma³¹. Pachn¹ce i ciekawe
zajêcia by³y okazj¹ do œwietnej zabawy.

"Jemy zdrowo, kolorowo"
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Pod takim has³em dzieci poznawa³y znaczenie warzyw i
owoców dla zdrowia. A przecie¿ jesieñ to czas, kiedy
zbieramy dary w sadach i ogrodach. Podczas zajêæ dzieci
rozpoznawa³y i nazywa³y wybrane owoce i warzywa,
poznawa³y ich zapach i kszta³t. Dzieci doœwiadczy³y smaków
degustuj¹c dary jesieni z zamkniêtymi oczami, co przynios³o
wiele uœmiechu naszym pociechom. Efektem fina³owym by³o
przygotowanie przez dzieci smacznej surówki z marchewki i
jab³ka.
"Kto ty jesteœ? Polak ma³y"
W zwi¹zku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskê
niepodleg³oœci, dzieci z Klubu Dzieciêcego w Lelicach
9.11.2018r., podczas zajêæ poszerza³y wiedzê na temat
w³asnej Ojczyzny. Zosta³y zapoznane z historycznymi
wydarzeniami, utrwala³y nazwy symboli narodowych. Na
zakoñczenie z podniesionymi, w³asnorêcznie wykonanymi
flagami odœpiewa³y hymn Polski. Na pewno te zajêcia oraz
zaszczepione w dzieciach patriotyczne wartoœci pozostan¹ w
ich pamiêci na zawsze.

Monika Spycha³a
Kierownik Klubu Dzieciêcego w Lelicach

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH INFORMUJE I PRZYPOMINA
DEMOGRAFIA
Wed³ug danych ze zbiorów meldunkowych w
naszej gminie na dzieñ 11.12.2018 r. zameldowanych na
pobyt sta³y i czasowy jest 6008 mieszkañców.
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Zdarzenia w ewidencji ludnoœci w gminie Gozdowo
w IV kwartale 2018 roku.

w USC Gozdowo

10
12
7
30
27
70

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.

ZASADY BEZPIECZEÑSTWA PODCZAS FERII ZIMOWYCH
1. Omijaj zamarzniête jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie mo¿na byæ pewnym wytrzyma³oœci tafli lodowej. Jeœli chcesz bezpiecznie
jeŸdziæ na ³y¿wach, skorzystaj ze sztucznych lodowisk.
2. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic.
3. Zje¿d¿aj na sankach, nartach z górek, które znajduj¹ siê daleko od jezdni!
4. Zawsze informuj rodziców/opiekunów, gdzie i z kim bêdziesz przebywa³!
5. Najbezpieczniej jest bawiæ siê pod opiek¹ doros³ych, opiekunów.
6. Korzystaj ze zorganizowanych form wypoczynku – tam jest bezpiecznie!
7. Unikaj rozmów z obcymi ludŸmi. Nie przyjmuj od nich prezentów, nie oddalaj siê z nieznajomym.
8. Kulig mo¿e byæ zorganizowany tylko poza obszarem dróg publicznych.
9. Nie zaczepiaj sanek do samochodów, ci¹gników.
10. Ubieraj siê stosownie do temperatury panuj¹cej na dworze.
11. W zimowe dni widocznoœæ na drodze jest ograniczona i kierowcy potrzebuj¹ wiêcej czasu do zahamowania pojazdu.
Na jezdniê wchodŸ uwa¿nie i rozejrzyj siê.
12. U¿ywaj elementów odblaskowych.
13. Dbaj o zdrowie i higienê. Pamiêtaj o zasadach zdrowego stylu ¿ycia i od¿ywiana oraz o zachowaniu podstawowych zasad
higieny, które pomog¹ uchroniæ ciê przed zachorowaniem na grypê.
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ZAPAMIÊTAJ TELEFONY ALARMOWE:

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.
§ 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.
§ 4.Sk³adanie wniosków konkursowych.
1. Z g ³ o s z e ñ n a l e ¿ y d o k o n y w a æ n a f o r m u l a r z u
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
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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:
?
wp³yw dzia³alnoœci kandydata na integracjê
spo³ecznoœci lokalnej miejscowoœci i Gminy;
?
ponadprzeciêtne sprawowanie funkcji so³tysa podczas
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
Gozdowo lub podczas innego wa¿nego wydarzenia.
2. Lista zg³oszonych do konkursu osób bêdzie do wgl¹du u
pracownika Urzêdu odpowiedzialnego za wspó³pracê z
Rad¹ Gminy oraz so³tysami.
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§ 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.

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. W tym numerze
publikujemy wiersz „Twoje wianki” Dominiki
Zdziarskiej, uczennicy kl. VIII Szko³y Podstawowej w
Gozdowie. Ten utwór przyniós³ Dominice I miejsce w
Powiatowym Konkursie Literacko-Plastycznym z okazji
100. rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci.
.

wolnoœci

czemu tak czêsto odchodzisz
³amiesz mi serce i pêdzisz gdzieœ daleko
z krzykiem bólu puszczasz moj¹ d³oñ
uciekasz
na odchodne mówi³aœ
szepta³aœ
¿e wrócisz
a z twojej g³owy spad³ wianek polnych kwiatów
te kwiaty by³y przecie¿
piêkne
jak ty
nie ma ciê a ja siê bojê
nigdy wiêcej nie zobaczê twojej twarzy
umêczonej
ani wianka
on przecie¿ by³
piêkny
gdy po ponad stu latach
wróci³aœ wsta³em z ³ó¿ka
³o¿a œmierci
widzia³em twoj¹ twarz
wygl¹da³aœ inaczej
niewinna skóra splamiona krwi¹ wojn¹ ³zami
tych wszystkich
na g³owie wianek z chwastów i cierni
ale on nie by³
piêkny
patrzy³aœ na mnie smutno
ale potem siê uœmiechnê³aœ
chyba
przytuli³em ciê
tak jak kiedyœ
wyszepta³em miêdzy ³kaniami
nie odchodŸ ju¿ nigdy
wiêcej
znowu dzier¿ê twoj¹ w¹t³¹ d³oñ
równe sto ju¿ lat
twój wianek z polnych kwiatów znowu jest
piêkny

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.

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

MAKOSERNIK Z RODZYNKAMI
I ORZECHAMI
.

15 dag m¹ki
10 dag mas³a
15 dag + 1³y¿ka cukru pudru
8 jajek
1 ³y¿eczka proszku do pieczenia
1 puszka gotowej masy makowej Bakalland
10 dag sma¿onej skórki pomarañczowej
10 dag rodzynek
10 dag orzechów w³oskich (tartych)
50 dag twarogu mielonego
1 ³y¿ka budyniu waniliowego
2 ³y¿ki m¹ki ziemniaczanej
.

Wykonanie:
.

-

Z mas³a, m¹ki, 5 dag cukru pudru, 1 jajka i proszku do
pieczenia zagnieœæ ciasto. Wylepiæ nim spód i brzegi
tortownicy. Sch³odziæ.

-

Masê makow¹ utrzeæ z 4 ¿ó³tkami i ³y¿k¹ cukru pudru.
Wymieszaæ z posiekan¹ skórk¹ pomarañczow¹,
orzechami i po³ow¹ rodzynek. Po³¹czyæ z pian¹ z 4 bia³ek.
Masê wy³o¿yæ na ciasto.

-

Resztê ¿ó³tek utrzeæ z pozosta³ym cukrem pudrem i
proszkiem budyniowym, ucieraj¹c dodawaæ po ³y¿ce
twarogu. Wymieszaæ z m¹k¹ ziemniaczan¹ i reszt¹
rodzynek, po³¹czyæ z pian¹ ubit¹ z reszty bia³ek. Masê
serow¹ wylaæ na makow¹ i lekko przemieszaæ.

Piec 20 min w temp. 200°C, nastêpnie 60 min. w 160°C.

Pragniemy, aby wiele osób czynnie uczestniczy³o w tworzeniu naszego pisma. Prosimy o dostarczanie tekstów wierszy, a tak¿e przepisów na pyszne dania i
przek¹ski do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie. Te, naszym zdaniem najciekawsze, opublikujemy w nastêpnym numerze „S³owa Gozdowa”.
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Wójt i Rada Gminy Gozdowo
wraz M³odzie¿ow¹ Orkiestr¹ Dêt¹ OSP Gozdowo
serdecznie zapraszaj¹ na

KONCERT NOWOROCZNY
który odbêdzie siê

6 stycznia 2019 roku (niedziela) o godz. 15:00
w hali sportowej Szko³y Podstawowej w Gozdowie
W programie:

·
Koncert M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP Gozdowo
·
Wystêpy taneczno-wokalne Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej i dzieci z Publicznego
Przedszkola oraz Szko³y Podstawowej w Gozdowie
·
Pokaz fajerwerków
Drodzy Rodzice !
Nasze dzieci maj¹ swoje ulubione bajki, wiersze, ukochanych bohaterów,
wspaniale recytuj¹ i tworz¹ w³asne utwory.
Gminna Biblioteka w Gozdowie z fili¹ w Lelicach
zaprasza dzieci wraz z rodzicami na

„RODZINNE SPOTKANIE Z BAJK¥”,
które odbêdzie siê 22.02.2018r. o godz. 17:00 w sali gimnastycznej Szko³y Podstawowej w Lelicach.
Wystarczy, ¿e przygotujecie ze swymi pociechami wybrany przez siebie utwór i zaprezentujecie go publicznie.
Do artystów œwiat nale¿y. Zachêcamy do udzia³u w Rodzinnym spotkaniu z bajk¹.

WÓJT GMINY INFORMUJE
I. UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM
2018/2019
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,
Biuro GZGK w Gozdowie tel. 24 276-25-39 od
poniedzia³ku do pi¹tku od 7:15 do 15:15
Dy¿urny akcji tel. 784-655-809 od 15:15 do 7:15 oraz w
dni wolne
·
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
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(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, 24
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
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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. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wójt Gminy Gozdowo informuje, ¿e z dniem 1
stycznia 2019r. us³ugê w zakresie odbioru,
transportu i zagospodar owania odpadów
komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci
zamieszka³ych i PSZOK z terenu Gminy Gozdowo,
œwiadczyæ bêdzie firma REMONDIS Sp. z o. o.
Oddzia³ w P³ocku, ul. Przemys³owa 32, 09-400
P³ock.
Powy¿sza firma zosta³a wybrana w wyniku
przeprowadzonego postêpowania przetargowego, w
którym przedstawi³a najkorzystniejsz¹ ofertê.
Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
dostarczane bêd¹ nieodp³atnie przez firmê REMONDIS Sp. z
o. o. Oddzia³ w P³ocku, ul. Przemys³owa 32, 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 lub workach 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:

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 wy³¹cznie odpady komunalne tj.:
?
Zu¿yty sprzêt elektryczny, elektroniczny i

odpady oœwietleniowe
?
Wielkogabaryty
?
Budowlane i rozbiórkowe (za wyj¹tkiem odpadów

zawieraj¹cych azbest)
?
Zu¿yte opony (niepochodz¹ce z dzia³alnoœci

gospodarczej)
?
Zu¿yte baterie i akumulatory inne ni¿

przemys³owe i samochodowe
?
Przeterminowane leki i chemikalia

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 lub nie s¹
odpadami komunalnymi.
W przypadku odpadów niebezpiecznych (tj.
przeterminowanych leków i chemikaliów) zaleca siê, aby by³y
przekazywane w opakowaniach umo¿liwiaj¹cych
identyfikacjê odpadu.
Wszelkie informacje dotycz¹ce funkcjonowania PSZOK
mo¿na uzyskaæ w siedzibie GZGK
ul. K. Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo lub pod nr tel. 24 276
25 39.
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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
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.
REKLAMACJE
W przypadku:
?
nieodebrania

odpadów komunalnych zgodnie z
ustalonym harmonogramem
?
pozostawienia mniejszej iloœci worków ni¿ zosta³y
odebrane
?
pozostawienia worków na inny rodzaj odpadów
selektywnych ni¿ zosta³y odebrane,
nale¿y taki fakt niezw³ocznie zg³osiæ do Urzêdu
Gminy w Gozdowie.
Reklamacjê mo¿na z³o¿yæ osobiœcie w Urzêdzie
Gminy w Gozdowie, pokój nr 10 b¹dŸ telefonicznie pod nr
tel. 24 364-48-25 w godz. pracy Urzêdu 7.15-15.15,
najpóŸniej nastêpnego dnia, podaj¹c adres i nr telefonu
kontaktowego. 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.
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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.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW OBOWI¥ZUJ¥CY OD 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
Pojemniki i worki z odpadami powinny zostaæ wystawione w dniu wyznaczonym w harmonogramie przed
godzin¹ 7:00 do drogi publicznej lub innej drogi przeznaczonej do u¿ytku publicznego w widocznym miejscu do
odbioru. Odbiór odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci realizowany bêdzie od godz. 7:00.
Popió³ odbierany bêdzie:
- od listopada do kwietnia – w drugi i ostatni czwartek miesi¹ca
- od maja do paŸdziernika – w ostatni czwartek miesi¹ca
Popió³ równie¿ mo¿na dostarczyæ do Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej we w³asnym zakresie.
KUNIEWO, OSTROWY, WILKOWO, KUROWO, KOZICE, LISICE-

CZACHOROWO, ZAKRZEWKO, KOLCZYN, DZIÊGIELEWO,
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STAWKI ZA WODÊ I ŒCIEKI
ustalone dla Gminy Gozdowo zgodnie z decyzj¹ WA.RET.070.1.346.3.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. wydan¹ przez
Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu
œcieków (Dz.U. z 2017r. poz.328, 1566 i 2180), zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej
z dnia 27 lutego 2018r.w sprawie okreœlania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeñ za zbiorowe
zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków opracowano wniosek taryfowy i Dyrektor Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej w Warszawie zatwierdzi³ nastêpuj¹ce stawki na wodê i œcieki na okres kolejnych 3 lat.
Stawki za wodê:

Stawki za œcieki:

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
Przytulisko prowadzone przy Gminnym Zak³adzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie pragnie
zwróciæ siê do mieszkañców Gminy Gozdowo o znalezienie nowych domów dla naszych
podopiecznych. W okresie letnim wzrasta liczba przebywaj¹cych tam zwierz¹t. S¹ to nie tylko psy,
które uciek³y swoim w³aœcicielom, ale równie¿ porzucone. Czêsto trafiaj¹ tu szczenne suki, które ³atwiej
porzuciæ i w ten sposób pozbyæ siê k³opotu, zamiast wysterylizowaæ. W schronisku na sta³e psami
opiekuje siê kilku pracowników, weterynarz. Niestety, iloœæ przybywaj¹cych psów przekracza liczbê
chêtnych do adopcji porzuconych zwierzaków. Wiele osób obawia siê psów ze schroniska. Tymczasem
w opinii tych, którzy zdecydowali siê na adopcjê, s¹ to najwspanialsze psy na œwiecie. Je¿eli rozwa¿acie
wziêcie psa do domu i zastanawiacie siê nad ras¹, wielkoœci¹, pochodzeniem, warto zajrzeæ do
przytuliska GZGK i zapoznaæ siê z psami, które czekaj¹ na swój nowy dom. W schronisku przebywaj¹
psy rasowe, przemi³e kundelki, obronne i dla ludzi lubi¹cych aktywnoœæ. Pamiêtaj, ¿e tu mo¿esz znaleŸæ
swojego najlepszego kumpla, powiernika, przyjaciela. Psy mo¿na adoptowaæ za darmo. Wszystkie psy
s¹ odrobaczone i zaszczepione, co eliminuje sporo kosztów utrzymania, szczególnie w pocz¹tkowym okresie pobytu psa w domu.
Nasze przytulisko jest czynne od poniedzia³ku do pi¹tku od 7.00 do 15.00, mo¿na siê z nami skontaktowaæ pod nr tel. 24 276 25 39.
Patryk Karolkowski
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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

lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnêtrznych,
specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej
Wtorek
8:00 – 10:00
- badanie USG
Wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów.

.

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 prace administracyjne
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
8:00 – 18:00
Wtorek
10:30 – 18:00
Œroda
10:30 – 18:00
Czwartek
8:00 – 13:00
Pi¹tek
10:30 – 18:00
Badania USG i wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów.
Gabinet stomatologiczny
lek. stomatolog Khalil Zenaty
Wtorek
8:30
– 13:00
Œroda
10:30 – 13:00
Czwartek
12:30 – 17.00
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 w Gozdowie - wtorek, œroda, czwartek 7:30 – 9:00
Pobieranie krwi w Lelicach - poniedzia³ek 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
Pi¹tek
11:00 – 13:00 szczepienia
lek. med. Regina Grusznis-Obrêbska –specjalista medycyny
rodzinnej
Poniedzia³ek
8:00 – 14:00
Wtorek
8:00 – 14:00
Œroda
12:00 – 18:00
Czwartek
8:00 – 14:00
Pi¹tek
8:00 – 14:00
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Gabinet stomatologiczny
lek. stomatolog Khalil Zenaty
Œroda
8:30 – 10:30
Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy lekarzy.
W godz. 18:00 – 8:00 w dni powszednie oraz ca³odobowo w
soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy pacjenci bêd¹
przyjmowani w AMBULATORIUM POGOTOWIA
RATUNKOWEGO W SIERPCU przy ul. Braci Tu³odzieckich.
Nag³e zachorowania – nr tel. 999
W przypadku opieki stomatologicznej w godz. 19:00-7:00 w dni
powszednie oraz ca³odobowo w soboty, niedziele i dni wolne od
pracy pacjenci bêd¹ przyjmowani w ramach NFZ w POGOTOWIU
STOMATOLOGICZNYM W SIKORZU, (Sikórz 90B),
tel. 501 518 046.
Punkt apteczny FARMIN Sp. z o. o. 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. 795 597 785
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 – Marek Kurach, kom. 728 805 810
.

POSTERUNEK POLICJI W GOZDOWIE
.

Dy¿ury w dni powszednie
8:30 – 10:30
Kierownik
- asp. szt. Dariusz Baranowski tel. (24) 265 82 74
Asystenci
- asp. szt. Janusz Barañski tel. (24) 265 82 75
- asp. szt. Marek Leœniewski tel. (24) 265 82 75
Dzielnicowi - asp. Marek Zdzieb³owski tel. (24) 265 82 76
kom. 519 035 546
- asp. szt. Wies³aw Stêpkowski (obs³uguje gm. Mochowo)
kom. 519 035 545
Policjanci prewencji - tel. (24) 265 82 76
- sier¿. szt. Pawe³ Wojciechowski
- st. sier¿. Arkadiusz Kolczyñski,
- sier¿. szt. Przemys³aw Turowski,
- st. sier¿. Katarzyna Wojciechowska,
1

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

OSP
.

Gozdowo – S³awomir Zarembski, kom. 607 951 712
Lelice – Stanis³aw Œmigielski kom. 501 711 906
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Z b³yskiem flesza...

Stypendia Wójta Gminy Gozdowo

Rozstrzygniêcie Powiatowego Konkursu Literacko-Plastycznego

Podsumowanie Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci
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Gminne Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci
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