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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.
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przez ca³y Nowy Rok.
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Z b³yskiem flesza...

Jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego

Jubileusz 60-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego
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RADA GMINY ?87/2017 z dnia 26.09.2017r. w sprawie powo³ania 
W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.10.2017 r. do komisji do odbioru robót budowlanych pn. „Budowa placu 
30.11.2017 r. odby³a siê 1 sesja Rady Gminy, na której radni zabaw w miejscowoœci Rempin, gmina Gozdowo”.
podjêli ogó³em 15 uchwa³. ?88/2017 z dnia 02.10.2017r. w sprawie wyznaczenia do 

oddania w najem lokalu u¿ytkowego po³o¿onego w Uchwa³y z dnia 6 listopada 2017r.:
budynku Szko³y Podstawowej w Gozdowie.?Uchwa³a Nr XXX/217/17 w sprawie stwierdzenia 

?89/2017 z dnia 03.10.2017r. w sprawie wyra¿enia zgody przekszta³cenia dotychczasowej szeœcioletniej Szko³y 
na wydzier¿awienie placu w Gozdowie na przedstawienie Podstawowej im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w 
cyrkowe.Lelicach w oœmioletni¹ Szko³ê Podstawow¹ im. Kardyna³a 

?90/2017 z dnia 02.10.2017r. w sprawie powo³ania Stefana Wyszyñskiego w Lelicach.
komisji do odbioru robót budowlanych pn. „Przebudowa ?Uchwa³a Nr XXX/218/17 w sprawie stwierdzenia 
dróg gminnych ujêtych w bud¿ecie Gminy Gozdowo”, w przekszta³cenia dotychczasowej szeœcioletniej Szko³y 
sk³ad których wchodzi przebudowa nastêpuj¹cych dróg:Podstawowej w Ostrowach w oœmioletni¹ Szko³ê 
- Przebudowa drogi gminnej w m. Zbójno (od drogi Podstawow¹ w Ostrowach.

gminnej w kierunku drogi wojewódzkiej);?Uchwa³a Nr XXX/219/17 w sprawie stwierdzenia 
- Przebudowa drogi gminnej w m. Kowalewo Podborne przekszta³cenia dotychczasowej szeœcioletniej Szko³y 

(przy budynku wiejskim);Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie w 
- Przebudowa drogi gminnej nr 370110 w relacji oœmioletni¹ Szko³ê Podstawow¹ im. Marii Konopnickiej w 

Antoniewo-Kolonia Przybyszewo;Gozdowie.
?91/2017 z dnia 10.10.2017r. w sprawie przeprowadzenia ?Uchwa³a Nr XXX/220/17 w sprawie  powo³ania Zespo³u 

w drodze inwentaryzacji weryfikacji stanu aktywów i do zaopiniowania kandydatów na ³awników do orzekania w 
pasywów Gminy Gozdowo oraz jednostek organizacyjnych s¹dach powszechnych na kadencjê 2016-2019.
Gminy Gozdowo.?Uchwa³a Nr XXX/221/17 w sprawie zniesienia statusu 

?92/2017 z dnia 10.10.2017r. w sprawie powo³ania pomnika przyrody.
zespo³u do przygotowania i organizacji Gminnych ?Uchwa³a Nr XXX/222/17 w sprawie obni¿enia ceny 1 dt 
Obchodów Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci.¿yta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku 

?93/2017 z dnia 23.10.2017r. zmieniaj¹ce Uchwa³ê rolnego na obszarze gminy w 2018 roku.
Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2017.?Uchwa³a Nr XXX/223/17 w sprawie ustalenia wysokoœci 

?94/2017 z dnia 30.10.2017r. w sprawie nieskorzystania z stawek podatku od nieruchomoœci na 2018 rok, 
prawa pierwokupu nieruchomoœci.obowi¹zuj¹cych na terenie Gminy Gozdowo oraz zwolnieñ 

?95/2017 z dnia 02.11.2017r. w sprawie oddelegowania w tym podatku.
pracownika do pracy komisji przetargowej dla zadania pn. ?Uchwa³a Nr XXX/224/17 w sprawie przyjêcia „Programu 
„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowê wspó³pracy z organizacjami Pozarz¹dowymi na 2018 rok.

3 instalacji odnawialnych Ÿróde³ energii”.?Uchwa³a Nr XXX/225/17 w sprawie ustalenia ceny 1m  
?96/2017 z dnia 03.11.2017r. w sprawie wyznaczenia do wody z wodoci¹gu gminnego oraz op³aty sta³ej za 

sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej zabudowanych u¿ytkowanie wodomierzy.
nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Gozdowo.?Uchwa³a Nr XXX/226/17 w sprawie ustalenia op³at za 

?97/2017 z dnia 03.11.2017r. w sprawie oddania dnia œcieki odprowadzane kolektorem œciekowym do gminnych 
wolnego pracownikom Urzêdu Gminy w Gozdowie w oczyszczalni œcieków w Gozdowie i w Lelicach oraz za 
zamian za œwiêto przypadaj¹ce w woln¹ sobotê 11 listopada œcieki dowo¿one do punktów zlewnych tych oczyszczalni.
2017 roku.?Uchwa³a Nr XXX/227/17 w sprawie ustalenia stawki za 

3 ?98/2017 z dnia 03.11.2017r. w sprawie zmiany cz³onków 1m  œcieków odbieranych od w³aœcicieli posesji, których 
sta³ej Komisji Przetargowej powo³anej Zarz¹dzeniem nr posesje wyposa¿one s¹ w przydomowe przepompownie 
83/2016 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 25 listopada 2016 œcieków (kanalizacja ciœnieniowa).
roku.?Uchwa³a Nr XXX/228/17 w sprawie ustalenia op³at za 

?100/2017 z dnia 15.11.2017r. w sprawie przyjêcia oczyszczone œcieki przemys³owe zawieraj¹ce substancje 
projektu bud¿etu gminy na 2018 rok.szczególnie szkodliwe dla œrodowiska wodnego 

?101/2017 z dnia 20.11.2017r. w sprawie upowa¿nienia odprowadzone kolektorem œciekowym do gminnych 
geodety do wykonania postêpowania rozgraniczeniowego oczyszczalni œcieków w Gozdowie i Lelicach oraz za w/w 
w obrêbie Gozdowo.œcieki dowo¿one do punktów zlewnych tych oczyszczalni.

?Uchwa³a Nr XXX/229/17 w sprawie zmiany Wieloletniej 
W okresie sprawozdawczym Wójt uczestniczy³ w Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2017-
spotkaniach i uroczystoœciach:2028.
?Turnieju Pi³ki No¿nej Stra¿aków Powiatu Sierpeckiego na ?Uchwa³a Nr XXX/230/17 zmieniaj¹ca Uchwa³ê 

Orliku w Zawidzu. Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na 2017 rok.
?Spotkaniu Dyrektorów szkó³ w Urzêdzie Gminy w ?Uchwa³a Nr XXX/231/17 w sprawie wyznaczenia do 

Gozdowie. sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej zabudowanych 
?Spotkaniu Wójtów Powiatu Sierpeckiego w Starostwie nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Gozdowo.

Powiatowym w Sierpcu. 
?Odbiorze III etapu przebudowy drogi powiatowej Piaski-Z dzia³alnoœci Wójta Gminy

Gozdowo.W okresie sprawozdawczym, od 19.09.2017r. do 
?Akcji „B¹dŸ bezpieczny”, przeprowadzonej w Publicznym 22.11.2017r. Wójt Gminy Gozdowo wyda³ 15 

Przedszkolu i Klubie „Radosna Kraina” w Gozdowie. zarz¹dzeñ:
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?Gminnym Dniu Edukacji Narodowej w hali sportowej ?Walnym zebraniu OSP Gozdowo w Urzêdzie Gminy w 
Szko³y Podstawowej w Gozdowie po³¹czonym z otwarciem Gozdowie. 
Klubu Dzieciêcego „Radosna Kraina” w Gozdowie. ?Uroczystoœci z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w CKiSz 

?Koncercie ks. Franciszka Kucia poœwiêconym pamiêci œw. w Sierpcu.
Jana Paw³a II i ks. Jerzego Popie³uszki w Bonis³awiu. ?Debacie spo³ecznej dot. Mapy Zagro¿eñ Bezpieczeñstwa 

?Dniu Seniora w Lelicach. programu „Dzielnicowy Bli¿ej Nas” w Centrum Kultury i 
?Spotkaniu Zarz¹du LGD Sierpeckie Partnerstwo w Sztuki w Sierpcu.

Sierpcu. ?Spotkaniu Wójtów w Starostwie Powiatowym w Sierpcu 
?Œlubowaniu klas pierwszych w Szkole Podstawowej w dot. realizacji projektu „Umiem p³ywaæ”. 

Lelicach. ?Zarz¹dzie Kó³ek i Organizacji Rolniczych w sali 
?Spotkaniu zespo³u monitoruj¹cego projekt o konferencyjnej Urzêdu Gminy w Gozdowie.

dof inansowanie budowy insta lac j i  solarnych, ?Debacie o bezpieczeñstwie w CKiSz w Sierpcu.
fotowoltaicznych i pieców na biomasê w Zawidzu. ?Jubileuszu 65-lecia Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Lelicach.

?Uroczystym wrêczeniu wyró¿nienia dla so³ectwa ?Zebraniu sprawozdawczym Zwi¹zku Emerytów i Rencistów 
Dziêgielewo w konkursie na „Najaktywniejsze so³ectwo w sali konferencyjnej w Gozdowie. 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Sukcesy widaæ po ?Spotkaniu w Komunikacji Miejskiej w P³ocku.
s¹siedzku” w Warszawie. ?Uroczystoœci podpisania Aktu Erekcyjnego i wkopania 

?Spotkaniu Regionalnej Grupy Interesariuszy w Centrum kamienia wêgielnego pod budowê Hali Sportowej w 
Kultury i Sztuki w Sierpcu. Sierpcu.

?Odbiorze drogi powiatowej Wêgrzynowo-Lisice. ?Pasowaniu na malucha w Klubie Dzieciêcym „Kubusiowy 
?Gminnych  Obchodach  Narodowego  Œwiê ta  Raj” w Lelicach.

Niepodleg³oœci w Bonis³awiu. ?Dniu Wolontariatu w CKiSz w Sierpcu.
?Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich w ?II Miko³ajkowym Turnieju Halowej Pi³ki No¿nej o Puchar 

Zegrzu. Wójta Gminy Gozdowo w hali sportowej Szko³y 
Pasowaniu na przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu w Podstawowej w Gozdowie.
Gozdowie. 

Ewa Kolankiewicz, Monika Gronczewska

OFICJALNY ODBIÓR III ETAPU 
PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 

PIASKI-GOZDOWO

W œrodê 11 paŸdziernika br. w Kurówku odby³ siê 
oficjalny odbiór III etapu przebudowy drogi 
powiatowej relacji Piaski-Gozdowo.

W odbiorze uczestniczyli: Grzegorz Gañko – Radny 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Rados³aw Rybicki – 
Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w Urzêdzie Marsza³kowskim w Warszawie, Jan 
Laskowski – Starosta Powiatu Sierpeckiego, Jan 
Rzeszotarski – Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Sierpeckiego, 
Marcin B³aszczyk - Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu, 
Dariusz Kalkowski – Wójt Gminy Gozdowo, Grzegorz 
Ratkowski – Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo, Pawe³ 

¯urawski – Radny Gminy Gozdowo, Adam Pesta – so³tys Pakie³a – Przewodnicz¹cy Komisji Infrastruktury i 
Kurówka oraz mieszkañcy Kurówka.Bezpieczeñstwa Publicznego Rady Powiatu, Artur Obrêbski 

Starosta Jan Laskowski przedstawi³ informacje dotycz¹ce – Dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych w Sierpcu, Daniel 
inwestycji, przebudowa drogi na d³ugoœci 1700 mb zosta³a 
zrealizowana z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w 
ramach PROW 2014-2020 oraz udzia³em œrodków 
finansowych Gminy Gozdowo. 

Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski podziêkowa³ 
obecnym za przybycie oraz wszystkim osobom i instytucjom 
zaanga¿owanym w realizacjê zadania. Szczególne 
podziêkowania skierowane zosta³y do p.  Rados³awa 
Rybickiego, p. Jana Laskowskiego i p. Artura Obrêbskiego za 
udan¹ wspó³pracê, dziêki której inwestycja zosta³a 
zrealizowana. Do przebudowy zosta³ ostatni odcinek drogi 
Piaski-Gozdowo, a jego wykonanie planowane jest jeszcze w 
tym roku.

Maria Pytelewska

S³owo Gozdowa Nr 4/2017 (71)
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MUZYKA TO MOJE DRUGIE ¯YCIE

W niedzielny wieczór 15 paŸdziernika br. w 
koœciele w Bonis³awiu mia³ miejsce koncert 
proboszcza parafii Bonis³aw ksiêdza Franciszka 
Kucia, poœwiêcony pamiêci œw. Papie¿a Jana Paw³a 
II i B³ogos³awionego ks. Jerzego Popie³uszki. W 
programie znalaz³ siê program artystyczny dru¿yny 
ZHP z Lelic.

Drug¹ czêœci¹ koncertu by³ refleksyjny recital ks. 
Franciszka Kucia prezentuj¹cy najnowsz¹ p³ytê pt. 
„Patronowi Solidarnoœci ks. Franciszek Kuæ”. Proboszcz tak 
mówi o swoim dziele: „Pomys³ wydania p³yty - trzeciej z kolei - 
powsta³ 19 paŸdziernika 2016 r. Obieca³em to b³. ks. 
Jerzemu, stoj¹c nad Jego grobem, podczas rocznicowych 
uroczystoœci upamiêtniaj¹cych Jego mêczeñsk¹ œmieræ. 
Obieca³em wówczas, ¿e wydam okolicznoœciow¹ p³ytê 
poœwiêcon¹ Patronowi Solidarnoœci, Zwi¹zkowi Solidarnoœæ 
i solidarnoœci miêdzyludzkiej. Na dwóch poprzednich p³ytach 

Wspó³organizatorem koncertu by³a Komisja Krajowa jest piêæ utworów poœwiêconych ks. Jerzemu. I tak, na 
NSZZ Solidarnoœæ, honorowy patronat obj¹³ Minister pierwszej: „Los cz³owieka”, zamieœci³em pieœñ „Z nurtów 
Henryk Kowalczyk. Wis³y”, do której s³owa i muzykê napisa³em na drugi dzieñ po 

Do œwi¹tyni, w której znalaz³a siê równie¿ wystawa wydobyciu cia³a ks. Jerzego z  Wis³y, W tamtym czasie s³u¿by 
poœwiêcona Janowi Paw³owi II licznie przybyli parafianie, bezpieczeñstwa, poprzez interwencje u Biskupa, zabrania³y 
uczniowie, harcerze, nauczyciele, przyjaciele i znajomi ks. wykonywania tej pieœni. Z drugiej zaœ p³yty: „Nie daj siê 
kanonika Franciszka Kucia. W koncercie uczestniczy³a zwyciê¿yæ z³u”, umieœci³em cztery pieœni: „O! B³ogos³awiony 
równie¿ przedstawicielka w³adz wojewódzkich pani Marlena Ksiê¿e Jerzy”, „Ksiêdzu Jerzemu i ofiarom stanu 
Mazurska - Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzêdu wojennego”, „Solidarni” (do tej jednej pieœni s³owa napisa³a 
Wojewódzkiego w P³ocku oraz przedstawiciele w³adz Gminy Joanna Majewska z Warszawy, pozosta³e teksty s¹ moje), 
Gozdowo: pan Dariusz Kalkowski - Wójt Gminy Gozdowo, 
pan Grzegorz Ratkowski - Przewodnicz¹cy Rady Gminy, pan 
Jacek Piekarski – Sekretarz Gminy i pani Bogumi³a 
Bogdañska – Skarbnik Gminy.

W pierwszej czêœci koncertu program artystyczny 
poœwiêcony Janowi Paw³owi II zaprezentowa³a 
œrodowiskowa dru¿yna ZHP z Lelic pod kierunkiem hm. 
S³awomira Sza³kuckiego, phm. Iwony Bogdañskiej i dh. 
Anny Mañkowskiej oraz pan Gabriel Sieradzki – muzyk i 
parafianin. Repertuar zosta³ skomponowany tak, aby jeszcze 
raz przypomnieæ widzom o wartoœciach, których naucza³ 
Wojty³a. M³odzie¿ odwo³uj¹c siê do poezji, pieœni i myœli 
papie¿a, stara³a siê pokazaæ uczestnikom, czym jest 
Ojczyzna, jak kochaæ Polskê, gdzie szukaæ patriotycznego 
powo³ania.

S³owo Gozdowa Nr 4/2017 (71)
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by³ i za to, ¿e mn¹ siê opiekuje. Dzisiaj jest pierwszy koncert 
po³¹czony z promocj¹ p³yty - w mojej parafii Bonis³aw.

Publicznoœæ z entuzjazmem reagowa³a na prezentowane 
przez ksiêdza utwory, na co wykonawca z humorem 
odpowiedzia³, ¿e prosi o oklaski dopiero na koniec koncertu, 
poniewa¿ istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e popadnie w pychê.

Koncert zakoñczy³y podziêkowania. Zaproszeni goœcie 
byli pod wielkim wra¿eniem tego, co us³yszeli. Wójt Gminy 
Gozdowo Dariusz Kalkowski wraz z Przewodnicz¹cym Rady 
Gminy, pracownikami Urzêdu Gminy i dyrektorami 
placówek oœwiatowych podziêkowali ksiêdzu, wrêczaj¹c kosz 
z ró¿ami. „Dziêkujê za twoje wielkie serce, ogromne 
zaanga¿owanie i pracê, która doprowadzi³a ciê do wydania 
kolejnej p³yty i przygotowania tej wyj¹tkowej uroczystoœci. 
Dziêkujê ci ksiê¿e kanoniku, ¿e promujesz swoj¹ parafiê i 

„Mi³oœæ ofiarna”. Napisa³em te¿ s³owa i muzykê do szeœciu 
nasz¹ gminê w ca³ym kraju i poza jego granicami. ¯yczymy, 

kolejnych pieœni. Utwory te, jak wszystkie na poprzednich 
by wielcy patroni b³ogos³awili ci w ¿yciu codziennym i pracy 

p³ytach, s¹ w aran¿acji mojego serdecznego przyjaciela 
duszpasterskiej" – powiedzia³ Wójt Gminy.

Krzysztofa Kralki. W tym najnowszym przedsiêwziêciu 
dzielnie wspiera³ mnie p. Krzysztof ¯muda z Gdañska. Ta Maria Pytelewska

p³yta jest moim ho³dem z³o¿onym b³. ks. Jerzemu za to, kim 

KSI¥DZ KANONIK 
FRANCISZEK ANTONI KUÆ

- „Muzyka to moje drugie ¿ycie. Od najm³odszych lat 
interesowa³em siê gr¹ na instrumentach, ale nie mia³em 
mo¿liwoœci. Gra³em na harmonijce ustnej, na akordeonie 
po¿yczonym od proboszcza mojej parafii. W Seminarium 
by³a mo¿liwoœæ gry na fortepianie i na organach. Zosta³em 
wiêc seminaryjnym organist¹. W Seminarium nale¿a³em 
te¿ do zespo³u „Fratres”, w którym pocz¹tkowo gra³em na 
gitarze basowej, póŸniej na organach”- tak mówi o 
pocz¹tkach swoich pasji muzycznych ks. Franciszek, który od 
lat skutecznie ³¹czy pracê duszpastersk¹ z muzykowaniem, 
dzia³alnoœci¹ charytatywn¹ oraz szerzeniem kultu ks. Jerzego 

Proboszcz m.in. parafii WoŸniki i Krzynow³oga Wielka. Popie³uszki.
Od lipca 2008 roku do chwili obecnej jest proboszczem Urodzi³ siê w 1949 roku w Pojelcach par. Swory na 
parafii p.w. Stanis³awa BM w Bonis³awiu.Podlasiu. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w 1974 roku, po 

Od 1998 kanonik honorowy Kapitu³y Kolegiackiej ukoñczeniu Wy¿szego Seminarium Duchowego w P³ocku. 
Pu³tuskiej. W roku 2013 zaœ zosta³ uhonorowany przez Wikariusz m.in. w parafii œw. Józefa w Makowie 
Marsza³ka Województwa Mazowieckiego medalem Mazowieckim, w G¹binie, P³ocku w parafii œw. 
pami¹tkowym „Pro Masovia” za du¿y wk³ad w dziedzinie Maksymiliana, parafii œw. Bart³omieja (1977 - 81). W czasie, 
kultury.gdy by³ wikariuszem, zdoby³ dyplom muzyki organowej, 

Ks. Kuæ jest znanym multiinstrumentalist¹ i doje¿d¿aj¹c do £odzi raz w tygodniu, gdzie w 1981 roku 
kompozytorem. Potrafi zagraæ w zasadzie na ka¿dym ukoñczy³ szko³ê muzyczn¹ II stopnia w klasie muzyki 
instrumencie. By³ wspó³twórc¹ kleryckiego zespo³u Fraters i organowej i fortepianu -„To by³ najwiêkszy sukces. Jako 
pierwszego Diecezjalnego Sacrosongu, czyli festiwalu muzyki samouk ukoñczy³em piêcioletni¹ szko³ê w ci¹gu czterech 
religijnej, Diecezji P³ockiej w Pu³tusku w dniach 7 – 9 maja lat”.
1978 rok. Obecnie jego juror. Wyda³ dwie autorskie p³yty: 
Los cz³owieka (2006) i Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u(2011).

Inspiracj¹ do powstania utworów by³y wa¿ne wydarzenia 
z ¿ycia spo³ecznego, politycznego i religijnego, np. 
zastrzelenie górników w kopalni „Wujek”, zabójstwo i 
wydobycie cia³a z Wis³y ks. Jerzego Popie³uszki, pielgrzymki 
Jana Paw³a II, zawalenie siê hali z wystaw¹ go³êbi w 
Chorzowie, tragedia smoleñska. Pieœni: Wo³amy do Ciebie 
Matko, gdy brat jest przeciwko bratu oraz Z nurtów Wis³y 
powsta³y ju¿ nastêpnego dnia po wydarzeniu inspiruj¹cym je. 
Wiele tekstów jest odzwierciedleniem zwyk³ej codziennoœci, 
relacji cz³owieka z Bogiem i refleksj¹ nad ludzkim 
cierpieniem, ¿yciem.

Gros dzia³alnoœci muzycznej ks. Kucia wi¹¿e siê z 
Zespo³em Emmanuel (Bóg z nami), który prowadzi w 
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Bonis³awiu. Zespó³ ten nawi¹zuje do grup muzycznych, które Jankowskiego, w MDK w Makowie Mazowieckim, w 2012 
prowadzi³ w parafiach w latach 1974 – 1981. 8 wrzeœnia  roku w M³awie, na uroczystoœæ stuletniej rocznicy konsekracji 
2013 roku w Bonis³awiu odby³ siê koncert obecnego i koœcio³a, w paŸdzierniku 2012 roku w Obornikach 
dawnego sk³adu Emmanuel. Wielkopolskich podczas Tygodnia Kultury Chrzeœcijañskiej i 

W czerwcu 2011 roku Emmanuel koncertowa³ w wielu innych miejscach, np. koncert Dar wolnoœci dla 
p³ockim teatrze im. Jerzego Szaniawskiego. By³ to koncert wiêŸniów w zak³adzie karnym w Bia³ej Podlaskiej. Koncerty 
charytatywny Zauwa¿ bliŸniego, zorganizowany przez zagraniczne na Wêgrzech i na Litwie.
Towarzystwo Przyjació³ Dzieci. Dochód, w wysokoœci Z parafi¹ œw. Stanis³awa na ¯oliborzu jest mocno 
5 tys. z³, zosta³ przekazany 23-letniej Martynie, dotkliwie zwi¹zany od 2008 roku, kiedy to prowadzi³ tam rekolekcje 
poparzonej w dzieciñstwie. adwentowe. Od tego czasu uczestniczy w koncertach i w 

Ks. Kuæ sam lub z zespo³em Emmanuel wielokrotnie Mszach œw. koncelebrowanych z okazji rocznicy œmierci ks. 
koncertowa³ w ró¿nych miejscach w Polsce i za granic¹. Jerzego. Ma wci¹¿ bliskie relacje z rodzin¹ ks. Jerzego 
Liczne wystêpy odbywa³y siê m. in. w Warszawie, na Popie³uszki. 
¯oliborzu z okazji rocznicy beatyfikacji ks. Jerzego 

Jacek Piekarski
Popie³uszki, Ursusie, £odzi, na KUL w Lublinie, w Gdañsku 
w koœciele œw. Brygidy w rocznicê œmierci ks. pra³ata 

SPOTKANIE ZESPO£U 
MONITORUJ¥CEGO PROJEKT OZE

23 paŸdziernika br. Wójt Gminy Gozdowo Dariusz 
Kalkowski uczestniczy³ w spotkaniu zespo³u 
monitoruj¹cego projekt o dofinansowanie budowy 
instalacji solarnych, fotowoltaicznych i pieców na 
biomasê w Zawidzu.

W spotkaniu uczestniczyli wójtowie gmin partnerskich 
(Za³uski, Roœciszewo, Kuczbork Osada, Ma³a Wieœ, Zawidz i 
Gozdowo) oraz skarbnicy. Podczas zebrania omówiono 
najwa¿niejsze zagadnienia dotycz¹ce postêpów w realizacji 
projektu.

Maria Pytelewska

XXX WYJAZDOWA SESJA RADY 
GMINY GOZDOWO

W poniedzia³ek, 6 listopada br., w sali 
konferencyjnej Urzêdu Gminy w Gozdowie odby³a siê 
XXX sesja Rady Gminy Gozdowo, podczas której 
Rada przyjê³a protokó³ z ostatniej sesji z dnia 29 
wrzeœnia br. oraz wys³ucha³a m.in. sprawozdania 
Wójta Gminy z dzia³alnoœci miêdzy sesjami i 
informacji o stanie realizacji zadañ oœwiatowych za 
poprzedni rok szkolny 2016/2017. 

Rada podjê³a ponadto szereg uchwa³, w tym równie¿ 
oœwiatowych i oko³obud¿etowych dotycz¹cych takich spraw, 
jak: Podstawowej im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w 
- przekszta³cenie dotychczasowej szeœcioletniej Szko³y Lelicach w oœmioletni¹ Szko³ê Podstawow¹ im. Kardyna³a 

Stefana Wyszyñskiego w Lelicach,
- przekszta³cenie dotychczasowej szeœcioletniej Szko³y 

Podstawowej w Ostrowach w oœmioletni¹ Szko³ê 
Podstawow¹ w Ostrowach,

- przekszta³cenie dotychczasowej szeœcioletniej Szko³y 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie w 
oœmioletni¹ Szko³ê Podstawow¹ im. Marii Konopnickiej w 
Gozdowie,

- powo³anie Zespo³u do zaopiniowania kandydatów na 
³awników do orzekania  w s¹dach powszechnych na 
kadencjê  2016-2019,

- zniesienie statusu pomnika przyrody w Zakrzewku,
- obni¿enie ceny 1 dt ¿yta, przyjmowanej jako podstawa do 

obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w 2018 
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roku, œciekowym do gminnych oczyszczalni œcieków w 
- ustalenie wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci na Gozdowie i Lelicach oraz za w/w œcieki dowo¿one do 

2018 rok, obowi¹zuj¹cych na terenie Gminy Gozdowo punktów zlewnych tych oczyszczalni,
oraz zwolnieñ w tym podatku, - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

- przyjêcie „Programu wspó³pracy z organizacjami Gozdowo na lata 2017-2028,
Pozarz¹dowymi na 2018 rok, - zmiany Uchwa³y Bud¿etowej Gminy Gozdowo na 2017 

3- ustalenie ceny 1m  wody z wodoci¹gu gminnego oraz rok.
op³aty sta³ej za u¿ytkowanie wodomierzy, W koñcowej czêœci sesji Radni dokonali przegl¹du 

- ustalenie op³at za œcieki odprowadzane kolektorem najwa¿niejszych inwestycji zrealizowanych na terenie gminy 
œciekowym do gminnych oczyszczalni œcieków w Gozdowo w 2017 roku, a mianowicie: budowa budynku 
Gozdowie i w Lelicach oraz za œcieki dowo¿one do wiejskiego w Rêkawczynie, przebudowa budynku wiejskiego 
punktów zlewnych tych oczyszczalni, w Rycharcicach, utworzenie Klubu Dzieciêcego „Radosna 

3- ustalenie stawki za 1m  œcieków odbieranych od Kraina” w Gozdowie, przebudowa drogi gminnej w m. Lelice, 
w³aœcicieli posesji, których posesje wyposa¿one s¹ w pomiêdzy ul. Szkoln¹ i ul. Starowiejsk¹, przebudowa drogi 
przydomowe przepompownie œcieków (kanalizacja gminnej w m. Zbójno, od drogi gm. w kierunku drogi 
ciœnieniowa), wojewódzkiej, przebudowa drogi gminnej w miejscowoœci 

- ustalenie op³at za oczyszczone œcieki przemys³owe, Zbójno gm. Gozdowo, przebudowa drogi gminnej relacji 
zawieraj¹ce substancje szczególnie szkodliwe dla Miodusy-Cetlin-Reczewo- II etap.
œrodowiska wodnego, odprowadzone kolektorem 

Ewa Kolankiewicz

ODBIÓR DROGI POWIATOWEJ 
RELACJI WÊGRZYNOWO-LISICE

8 listopada br. w Wêgrzynowie odby³ siê uroczysty 
odbiór drogi powiatowej nr 3762W Wêgrzynowo – 
Lisice.

Gminy w Gozdowie Grzegorz Ratkowski oraz mieszañcy 
Wêgrzynowa.

Zakres robót obejmowa³ wykonanie nawierzchni 
z betonu asfaltowego, nawierzchni z betonu asfaltowego 
ac 16w, nawierzchni z betonu asfaltowego ac 8s – 
warstwa œcieralna o gr. 3 cm, wykonanie poboczy 
z kruszywa kamiennego ³amanego 0-31,5 stabilizowanego Uroczystego odbioru drogi i symbolicznego przeciêcia 
mechanicznie o œredniej gruboœci warstwy 6 cm.wstêgi dokonali: Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Wójt 

Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski, Przewodnicz¹cy Rady Maria Pytelewska

WYRÓ¯NIENIA DLA SO£ECTWA 
DZIÊGIELEWO

So³tys Dziêgielewa Katarzyna Rêdzikowska 
wyró¿niona w konkursie na najaktywniejsz¹ liderkê

10 paŸdziernika w Warszawie odby³ siê fina³ konkursu 
na najaktywniejsz¹ liderkê wiejsk¹ Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich 2017r., do którego przyst¹pi³o osiem pañ w pe³ni 
zaanga¿owanych w ¿ycie swoich lokalnych spo³ecznoœci.

Celem konkursu jest rozbudzenie aktywnoœci spo³ecznej 
w Województwie Mazowieckim, a w szczególnoœci 
pog³êbienie wiedzy o ró¿nych formach dzia³ania na rzecz 
zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiejskich w 
Województwie Mazowieckim.

Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski zg³osi³ do 
konkursu pani¹ Katarzynê Rêdzikowsk¹ so³tys Dziêgielewa, 

katalizatorem ró¿nego typu inicjatyw. Na swoim koncie ma która z pasj¹ i zaanga¿owaniem oddaje swój czas ¿yciu 
wiele osi¹gniêæ, do których mo¿na zaliczyæ: aktywn¹ spo³ecznemu. Pani Kasia jest pomys³odawczyni¹ i 
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zg³oszeniowych i licznych rekomendacji, nastêpnie 
uczestniczki musia³y wype³niæ test wiedzy ogólnej o 
Mazowszu, PROW 2014-2020 i KSOW. Na koniec komisja 
przeprowadzi³a rozmowê z ka¿d¹ z pañ – o planach, 
sukcesach, bol¹czkach i ambicjach.

Komisja konkursowa podkreœli³a, ¿e ju¿ sam fakt 
nominacji do tego konkursu œwiadczy o pozycji liderki. Dla 
uczestniczek nie s¹ wa¿ne nagrody i zaszczyty, ale to, ¿e 
zauwa¿aj¹ je s¹siedzi, z którymi wspólnie mog¹ pracowaæ na 
rzecz ma³ych Ojczyzn. Ka¿da z tegorocznych finalistek ma w 
sobie pierwiastek liderki, gdy¿ mia³a na tyle odwagi, by 
przyjechaæ na fina³, sprawdziæ swoj¹ wiedzê, a na koñcu 
jeszcze dobrze siê zaprezentowaæ i wymieniaæ swoje sukcesy dzia³alnoœæ w celu przeprowadzenia remontu budynku 
– doda³a cz³onkini komisji. œwietlicy wiejskiej, organizacjê imprez so³eckich (m.in. 

Laureatk¹ konkursu zosta³a pani Mariola Kruk, pikniki i festyny rodzinne, andrzejki, miko³ajki, wigilie, zajêcia 
bibliotekarka i blogerka z gminy Rzeczniów, a reprezentantka dla dzieci podczas ferii i wakacji, do¿ynki), dzia³alnoœæ w 
naszej gminy pani Katarzyna Rêdzikowska otrzyma³a KGW, zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ Szko³y Podstawowej w 
wyró¿nienie.Gozdowie oraz tytu³ so³tysa roku gminy Gozdowo 2016 

roku.
Komisja Konkursowa dokona³a oceny nades³anych 

zg³oszeñ w formie etapowej. Przeprowadzono ocenê kart 

Gratulujemy Pani Kasi sukcesu, ¿yczymy, aby Pani praca 
by³a Ÿród³em satysfakcji i spo³ecznego uznania. Niech 
podejmowane przez Pani¹ wyzwania dodadz¹ energii i bêd¹ 
inspiracj¹ do dalszych dzia³añ!

SO£ECTWO DZIÊGIELEWO 
NAJAKTYWNIEJSZYM SO£ECTWEM 

KSOW

Z radoœci¹ informujemy, ¿e So³ectwo Dziêgielewo 
zosta³o laureatem w konkursie na „Najaktywniejsze 
so³ectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – 
Sukcesy widaæ po s¹siedzku”.

Konkurs by³ organizowany po raz pierwszy i wziê³o w 
nim udzia³ 17 so³ectw. Jego celem by³o nagrodzenie 
aktywnoœci spo³ecznej w województwie mazowieckim, a 
tak¿e dalsza motywacja do dzia³ania na rzecz lokalnych podczas XI Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów z 
spo³ecznoœci. r¹k Wicemarsza³ek Janiny Ewy Orze³owskiej. 

Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski do rywalizacji Wszystkie so³ectwa bior¹ce udzia³ w konkursie zosta³y 
zg³osi³ so³ectwo Dziêgielewo, którego mieszkañcy podejmuj¹ zaproszone do udzia³u w wyjeŸdzie studyjnym na temat 
wiele ciekawych inicjatyw i anga¿uj¹ siê w ¿ycie swojej odnowy wsi, który pozwoli pozyskaæ now¹ wiedzê i 
miejscowoœci. Motorem napêdowym dzia³añ jest pani so³tys umiejêtnoœci.
Katarzyna Rêdzikowska. Gratulujemy mieszkañcom so³ectwa Dziêgielewo 

Komisja konkursowa zdecydowa³a, ¿e tytu³ laureata wspania³ego wyró¿nienia, a przede wszystkim umiejêtnoœci 
zdobêdzie 5 so³ectw: Dziêgielewo (gm. Gozdowo), Jarzêbia wspó³pracy i mobilizacji, aby razem dzia³aæ i integrowaæ siê. 
£¹ka (gm. T³uszcz), Wolica (gm. Radzymin), Rumoka (gm. Ka¿dy z Was przyczyni³ siê do tego sukcesu.
Lipowiec Koœcielny) oraz Równe (gm. Strachówka).

Maria PytelewskaSymboliczne czeki na 5.000 z³ do wykorzystania na 
potrzeby so³ectwa i honorowe tytu³y laureaci otrzymali 

.

OBCHODY ŒWIÊTA NIEPODLEG£OŒCI 
W GMINIE GOZDOWO

„Orle nasz bia³y, nasz lud Ci œpiewa
Niech pieœñ do œmia³ych lotów Ciê wzywa

Or³y, soko³y dziœ siê zlecia³y
Aby czeœæ polskiej pieœni odda³y.

…niechaj ¿yje Polska niepodleg³a.''
(Leon Szuman „Leæ Orle Bia³y”)

Dzieñ 11 listopada jest polskim œwiêtem narodowym. To 
symboliczna data odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê. Z 
tej okazji w ca³ym kraju odbywaj¹ siê uroczyste Msze œw., 
marsze i koncerty patriotyczne. W naszej gminie Gozdowo 

koœciele pw. Œw. Stanis³awa Biskupa Mêczennika corocznie - œwiêto to, obok Zamyœleñ Papieskich, sta³o siê nasz¹ lokaln¹ 
11 listopada. To wa¿ne, gdy¿ tego dnia spotyka siê kilka tradycj¹ i od 2009 r. organizowane jest w Bonis³awiu, w 
pokoleñ naszego œrodowiska, by potwierdziæ swoj¹ 
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Rady Gminy Gozdowo p. Grzegorza Ratkowskiego z radnymi 
i so³tysami, czcigodnych ksiê¿y Proboszczów parafii 
Gozdowo, Kurowo i Bonis³aw, a tak¿e kombatantów i ich 
rodziny, reprezentacje pocztów sztandarowych, przyjació³ z 
Towarzystwa Przyjació³ Dzieci i innych stowarzyszeñ, 
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 kapelanem 
Edwardem Wielgóckim na czele, dyrektorów szkó³ z 
nauczycielami, m³odzie¿¹ i dzieæmi, harcerzy i zuchów, 
przedstawicieli jednostek gminnych oraz pracowników 
Urzêdu Gminy w Gozdowie.

obecnoœci¹ przes³anie, ¿eby pozostaæ wiernym wartoœciom , 
które ocali³y nasz¹ ojczyznê od unicestwienia . Spotkanie w 
Bonis³awskim koœciele pozwala nam to bardzo wa¿ne 
wydarzenie historyczne ka¿dego roku jeszcze raz prze¿yæ i 
byæ bli¿ej tamtych lat.

Pan Wójt poinformowa³ zebranych , i¿ z okazji naszego 
gminnego œwiêta niepodleg³oœci na rêce w³adz Gminy 
wp³ynê³y listy od Sekretarza Stanu p. Macieja Ma³eckiego 
oraz Pos³a na Sejm Rzeczypospolitej p. Piotra Zgorzelskiego z 
podziêkowaniem za zaproszenie na obchody 99 rocznicy 
odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê i ¿yczenia poczucia 
satysfakcji z wykonywania zadañ na rzecz Ojczyzny oraz chêci 
budowania jednoœci narodowej na przysz³e lata. 

W tym roku oficjalne uroczystoœci rozpocz¹³ po krótkim Ar tys tycznym dope ³n ien iem pat r io tycznego 
koncercie pieœni patriotycznych Wójt Gminy Gozdowo przemówienia gospodarza naszej Gminy by³ monta¿ s³owno – 
Dariusz Kalkowski. W swoim wyst¹pieniu podkreœli³ i¿ muzyczny w wykonaniu uczniów gimnazjum. Dziewczêta 
„…droga do niepodleg³oœci by³a d³uga i okupiona ¿yciem œpiewa³y patriotyczne piosenki i recytowa³y wiersze, które 
wielu Polaków.'' a „W atmosferze dzisiejszego œwiêta, wywo³a³y wiele wzruszeñ i przemyœleñ na temat Ojczyzny i 
zadumy nad przesz³oœci¹, refleksj¹ nad teraŸniejszoœci¹ i niepodleg³oœci. M³odzie¿ przygotowali nauczyciele p. 
prognoz¹ przysz³oœci, stawiamy sobie pytania o Agnieszka Olszewska i p. S³awomir Sza³kucki.  
wspó³czesny wymiar patriotyzmu. Wydaje siê, ¿e ka¿dy z 
nas mo¿e i powinien go realizowaæ na swoim odcinku 
¿ycia, poprzez uczciwe i ofiarne wykonywanie swoich 
codziennych obowi¹zków. Nie trzeba bowiem wielkich 
s³ów, wystarcz¹ ma³e gesty.''

Pan Wójt powita³ wszystkich obecnych tego dnia na 
patriotycznej uroczystoœci, a w szczególnoœci: Starostê 
Sierpeckiego p. Jana Laskowskiego, przewodnicz¹cego 

Po ciekawej, nastrojowej prezentacji odprawiona zosta³a 
uroczysta Msza Œwiêta przez ksiêdza Proboszcza Franciszka 
Kucia w asyœcie ksiêdza kanonika Stanis³awa Opolskiego, 
Proboszcza parafii Kurowo Jaros³awa K³osowskiego i ksiêdza 
prefekta Grzegorza Kubiñskiego z parafii Gozdowo. 

W okolicznoœciowej homilii do wiernych ks. Franciszek 
podkreœli³ m.in. ofiarnoœæ i daninê krwi wylan¹ przez Polaków 
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za woln¹ Ojczyznê, motyw wolnoœci i mi³oœci do Polski. Dariusz Kalkowski wyrazi³ wielkie podziêkowanie 
Po zakoñczeniu Mszy Œwiêtej ksi¹dz Franciszek Kuæ mieszkañcom oraz goœciom za liczne przybycie, powagê i 

wyrazi³ podziêkowanie dla wszystkich, którzy uczestniczyli w zaanga¿owanie oraz zaprosi³ na œwiêtowanie kolejnej 100 
uroczystoœci i zaprosi³ do udania siê na cmentarz parafialny. rocznicy niepodleg³oœci za rok. 

Przy akompaniamencie M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej z 11 listopada to najbardziej radosna ze wszystkich 
Gozdowa, która uœwietni³a listopadowe Œwiêto, odby³ siê patriotycznych uroczystoœæ. Dziêki organizatorom 
tradycyjny przemarsz pod Grób Nieznanego ¯o³nierza, aby Gminnego Œwiêta Niepodleg³oœci uczymy m³odsze pokolenia 
z³o¿yæ kwiaty, zapaliæ znicze i oddaæ ho³d tym, którzy pamiêci o historii, ile wysi³ku trzeba by³o w³o¿yæ, aby nasz¹ 
poœwiêcili ¿ycie, abyœmy my teraz mogli ¿yæ. wolnoœæ pielêgnowaæ a niepodleg³oœæ chroniæ. Nasza 

W tym miejscu, przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza, postawa dzisiaj – bêdzie owocowa³a w przysz³oœci.
symbolizuj¹cym burzliwe dzieje i walkê o wolnoœæ, pan Wójt 

Aurelia Kurach

na terenie gminy Gozdowo oraz cz³onkinie i sympatycy Ko³a z JUBILEUSZ 65-LECIA KO£A 
Lelic.GOSPODYÑ WIEJSKICH 

Pani Krystyna Mielczarek, Przewodnicz¹ca Ko³a 
W LELICACH Gospodyñ Wiejskich w Lelicach, powita³a goœci, a historiê 

Ko³a przedstawi³a pani Marzena Lipczyñska.
Po odczytaniu aktu jubileuszowego Starosta Sierpecki Gratulacje, podziêkowania, kwiaty i chwile wzruszeñ 

Jan Laskowski wrêczy³ dyplomy wszystkim przewodnicz¹cym towarzyszy³y jubileuszowi 65-lecia Ko³a Gospodyñ 
Kó³ Gospodyñ z terenu gminy Gozdowo, panie otrzyma³y Wiejskich w Lelicach, który odby³ siê w sobotê 18 
równie¿ czerwone ró¿e. Ko³o Gospodyñ w Lelicach zosta³o listopada br.
obdarowane przez starostê koszem z upominkami.
- Jestem pod ogromnym wra¿eniem kreatywnoœci i zapa³u 
pañ z Kó³ Gospodyñ Wiejskich – mówi³ starosta – 
Oczywiœcie dziœ rola tych organizacji jest zupe³nie inna ni¿ 
jeszcze kilkanaœcie czy kilkadziesi¹t lat temu. Jedno jest 
jednak niezmienne, dzia³aj¹ na rzecz integracji lokalnej 
spo³ecznoœci i kultywowania tradycji w œrodowiskach 
wiejskich. 

Wœród goœci przyby³ych na uroczystoœæ znaleŸli siê: ks. 
kan. Franciszek Kuæ – proboszcz parafii Bonis³aw, Jan 
Laskowski - Starosta Powiatu Sierpeckiego, Dariusz 
Kalkowski - Wójt Gminy Gozdowo, Grzegorz Ratkowski - 
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo, S³awomir Krystek - 
Zastêpca Wójta Gminy Gozdowo, Jacek Piekarski - Sekretarz 
Gminy Gozdowo, Stanis³aw Œmigielski - so³tys Lelic, 
Kazimierz Kêdzierski - Prezes GZKiOR, Zarz¹d OSP Lelice, 

Gratulacje i ¿yczenia z okazji pe³nienia zaszczytnej 
Kazimierz Zywer - Prezes Stowarzyszenia Gospodyñ 

funkcji przewodnicz¹cej KGW w Lelicach przez 31 lat zosta³y 
Wiejskich, dyrektorzy i kierownicy placówek oœwiatowych z 

skierowane do pani Krystyny Mielczarek. Okolicznoœciowe 
terenu Lelic, przedstawicielki Oœrodka Doradztwa 

upominki i kwiaty wrêczy³y cz³onkinie z Ko³a z Lelic oraz 
Rolniczego, delegacje Kó³ Gospodyñ Wiejskich dzia³aj¹cych 

delegacja cz³onkiñ z pozosta³ych Kó³.
Wójt Gminy Gozdowo wraz z Przewodnicz¹cym Rady 

Gminy i Prezesem GZKiOR wrêczyli dyplomy za wieloletni¹ 
pracê na rzecz Ko³a z wyrazami uznania oraz 
podziêkowaniami za zaanga¿owanie spo³eczne paniom: 
Krystynie Mielczarek, Jadwidze Reszczyñskiej, Krystynie 
Liposkiej, Jadwidze Kociêda, Mariannie Lipowskiej, 
Krystynie Du¿yñskiej, Barbarze Witkowskiej, Irenie Hutnik i 
Jadwidze Mórawskiej.

Wójt Gminy Dariusz Kalkowski skierowa³ do gospodyñ 
s³owa uznania - 65-lecie to wspania³y jubileusz. Ktoœ powie - 
minê³o jak jeden dzieñ, ale pamiêtamy, ile w tym czasie 
by³o wspania³ych pomys³ów, dzia³añ i inicjatyw. Dziêkujê, 
¿e upiêkszacie ¿ycie naszej spo³ecznoœci i pielêgnujecie 
tradycje, które  kolejne pokolenia kontynuuj¹. ¯yczê 
wam, abyœcie dalej tak dzia³a³y, ¿ebyœcie dalej rozwija³y 
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Dziêkujê za „ju¿” i proszê o wiêcej.
Gratulacje, podziêkowania i ¿yczenia z³o¿yli równie¿ 

przedstawiciele Stowarzyszenia Kó³ Gospodyñ Wiejskich, 
dyrektorzy i kierownicy placówek oœwiatowych oraz 
przedstawicielki Oœrodka Doradztwa Rolniczego.

Przewodnicz¹ca KGW w Lelicach pani Krystyna 
Mielczarek, nie kryj¹c wzruszenia, podziêkowa³a wszystkim 
goœciom za przybycie i mi³e s³owa -Wiele mog³abym mówiæ o 
dzia³alnoœci ko³a, bo dzia³anie to nasze drugie imiê. Ale 
najpiêkniejsze chwile to te spêdzone razem, te, które 
cementuj¹ nasz¹ przyjaŸñ, dziêki którym wiemy, ¿e zawsze 
mo¿emy na siebie liczyæ– podsumowa³a przewodnicz¹ca.

Po oficjalnych wyst¹pieniach nadszed³ czas na wspólne 
œwiêtowanie w mi³ej atmosferze.

nasz¹ gminê, bo jesteœcie jej dum¹ i chlub¹. Dla nas Maria Pytelewska

wszystkich wasze zaanga¿owanie jest niezwykle cenne. 

DOSTOJNE JUBILEUSZE

„Kocha siê naprawdê i do koñca tylko wówczas, gdy kocha 
siê zawsze w radoœci i smutku, bez wzglêdu na dobry czy 
z³y los„

Ka¿dy jubileusz jest okazj¹ do œwiêtowania, ale „Z³ote Gody„ i 
„Diamentowe Gody„ to jubileusz niezwyk³y, tak jak niezwykli 
s¹ ludzie, którzy prze¿yli razem pó³ wieku.  To dowód 
wzajemnej mi³oœci, zrozumienia istoty zwi¹zku ma³¿eñskiego 
i zbudowania trwa³ego gmachu. któremu na imiê rodzina. 
Tegoroczna uroczystoœæ uhonorowania par, które obchodz¹ 
50 – lecie i 60 – lecie Po¿ycia Ma³¿eñskiego odby³a siê 
7 grudnia br. w Urzêdzie  Gminy w Gozdowie. Tego 

Grzegorz Ratkowski, Sekretarz Gminy - Jacek Piekarski, zaszczytu dost¹pili:
Skarbnik Gminy - Bogumi³a Bogdañska. 
Przyby³ych goœci, jubilatów z rodzinami oraz wszystkich 

Pary obchodz¹ce Diamentowe Gody: (60 -lecie 
obecnych na  uroczystoœci zorganizowanej przez Wójta 

po¿ycia ma³¿eñskiego)
Gminy  powita³a Kierownik USC Maria El¿bieta Chyliñska. 

1.  Pañstwo Barbara i Tadeusz  Chiliñscy
Szczególnie serdeczne i ciep³e s³owa skierowa³a do 

2.  Pañstwo Krystyna i Czes³aw  Dzikowie
Dostojnych Jubilatów: „… Pó³ wieku temu zdecydowaliœcie 

3   Pañstwo Dorota i Józef  Sztupeccy siê na tworzenie tej niezwyk³ej wiêzi i wspólnej drogi. 
4.  Pañstwo Adela i Leszek  Stefañscy Poszliœcie ni¹, trzymaj¹c siê mocno za rêce i nigdy nie 
5.  Pañstwo Laurentyna i Eugeniusz Zgorzelscy puœciliœcie tego ma³¿eñskiego uœcisku. Dlatego dotarliœcie do 

dalekiej stacji o nazwie. Z³ote i Diamentowe Gody" 
"

Pary  obchodz¹ce Z³ote Gody : (50 - lecie po¿ycia Szanowni  Jubilaci - nasi bohaterowie dzisiejszej uroczystoœci 
ma³¿eñskiego) -  „Niech zdrowie zawsze Wam dopisuje, a b³ogos³awieñstwo 
1.    Pañstwo Cecylia i Lucjan Banasiowie Bo¿e dodaje Wam si³y do dalszego trwania we wspólnej 
2.    Pañstwo Irena i Kazimierz Bartkowscy mi³oœci, przyjaŸni i zaufaniu”.
3.    Pañstwo Alina i Zdzis³aw Bogdañscy  Nastêpnie do Jubilatów zwróci³ siê Wójt Gminy Pan Dariusz 
4.    Pañstwo Danuta i Zygmunt Derkesowie
5.    Pañstwo Krystyna i Seweryn Janaszkiewicz
6.    Pañstwo Lucyna i Józef Kikolscy
7.    Pañstwo Ewa i Micha³ Laskowscy
8.    Pañstwo Bogumi³a i Wojciech Lubiñscy
9.    Pañstwo Zofia i Czes³aw  Majewscy
10.  Pañstwo Wanda i Stanis³aw  Rypiñscy
11.  Pañstwo Weronika i Bronis³aw  Wiœniewscy

Œwiêtowanie  rozpoczêto od  wrêczenia  przez Wójta Gminy 
Pana Dariusza Kalkowskiego  paniom bukietów kwiatów. W 
rytmie weselnego marszu  Dostojni Jubilaci przybyli do Sali  
konferencyjnej tut. Urzêdu, w której czekali na nich  zacni  
goœcie: Pe³nomocnik Wojewody Mazowieckiego – Krzysztof 
£awniczak, Starosta Sierpecki - Jan Laskowski, Wójt Gminy 
Gozdowo  - Dariusz Kalkowski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy 
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Pe³nomocnika Wojewody Mazowieckiego i Pani Marii 
El¿biety Chyliñskiej - Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego.
Niestety, nie wszyscy odznaczeni mogli tego dnia 
uczestniczyæ w uroczystoœci, stan zdrowia oraz inne powody 
nie pozwoli³y wszystkim na przybycie. Naturalnie Medale za 
D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie, dyplomy, kwiaty oraz 
pozosta³e upominki zostan¹ przekazane prawowitym 
w³aœcicielom.  Po wrêczeniu odznaczeñ nast¹pi³ czas na sesjê 
zdjêciow¹, podczas której uwieczniono Jubilatów. 
Bohaterowie uroczystoœci i przedstawiciele ich rodzin wpisali 
siê do ksiêgi pami¹tkowej.
Jak na tak¹ uroczystoœæ przysta³o, wszystkim jubilatom Wójt 
Gminy  Pan  Dariusz Kalkowski wrêczy³ dyplomy oraz 
upominki.  Mi³ym akcentem by³o z³o¿enie ¿yczeñ przez 
przyby³ych goœci . Pan Wójt przekaza³ Jubilatom ¿yczenia i 

Kalkowski „Drodzy Jubilaci - Dziœ jest szczególny dzieñ. 
dyplomy nades³ane od Pos³a na Sejm Rzeczypospolitej 

Uœwiadamiamy sobie wszyscy, jak¹ moc ma mi³oœæ i 
Polskiej Piotra Zgorzelskiego oraz  ¿yczenia od Pos³a na Sejm 

przywi¹zanie do drugiego cz³owieka. Jak piêkn¹ rzecz¹ jest 
Rzeczypospolitej Polskiej – Waldemara Olejniczaka. Moc 

kochaæ i byæ kochanym -  powiedzia³ na wstêpie Wójt Naszej 
¿yczeñ i gratulacji nades³a³ tak¿e  Marsza³ek Województwa 

Gminy, po czym doda³: „Jestem szczêœliwy, ¿e mam przed 
Mazowieckiego Adam Struzik. Ciep³e s³owa, gratulacje i  

sob¹ kobiety i mê¿czyzn w tak donios³ej chwili ich ¿ycia. W 
kwiaty  przekaza³ dostojnym jubilatom Starosta Sierpecki p. 

akcie prawdziwej mi³oœci. ¯yciowa mi³oœæ bowiem to nie ta, 
Jan Laskowski. Jubilaci nie ukrywali ³ez wzruszenia, podobnie 

która nie wytrzymuje próby czasu, ale ta, która trwa pomimo 
jak ich rodziny, które w dniu Z³otych jak i Diamentowych 

up³ywaj¹cych lat. Bo najwa¿niejszym bogactwem tego œwiata 
Godów swych rodziców i dziadków, dotrzymywali najbli¿szym 

jest serce ukochanego cz³owieka”.
towarzystwa. Nie zabrak³o równie¿ wzniesienia toastu lampk¹ 

W koñcowym przemówieniu Pan Wójt skierowa³ s³owa: 
szampana i odœpiewania gromkiego  „STO LAT”. Gospodarz 

„Kochani Jubilaci – piêkny wzorze cudownego po¿ycia 
Naszej Gminy Pan Dariusz Kalkowski  zaprosi³ wszystkich 

ma³¿eñskiego, dziêkujemy WAM za przyk³ad, który w 
jubilatów na tort weselny i s³odki poczêstunek. Czas 

obecnych czasach jest tak buduj¹cy, Pañstwa postawa jest 
wspomnieñ umili³ Jubilatom  bogaty  program artystyczny  w 

godna naœladowania. Pragnê z³o¿yæ z serca p³yn¹ce 
wykonaniu  dzieci ze Szko³y Podstawowej w Gozdowie pod 

gratulacje i ¿yczenia, abyœcie razem ze swymi 
przewodnictwem Pani  Aureli Kurach  i Pana Krzysztofa 

wspó³ma³¿onkami jeszcze d³ugo mogli cieszyæ siê 
Wojtasa.   
   wspólnym ¿yciem, oderwanym od bólu, codziennych 

„Wœród ci¹g³ej ¿ycia pogody Niech rozkosz trosk, a tak¿e byœcie wspólnie doczekali kolejnych 
Was oplata, wœród mi³oœci, wiary, zgody, piêknych jubileuszy. Pary obchodz¹ce 50-lecie po¿ycia 

¯yjcie NAM JUBILACI d³ugie lata”.ma³¿eñskiego zosta³y uhonorowane medalami, przyznanymi 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystej                                                                                               
dekoracji Jubilatów dokona³ Wójt Gminy – Pan Dariusz Maria El¿bieta Chyliñska  
Kalkowski w towarzystwie Pana Krzysztofa £awniczaka – 

II Miko³ajkowy Turniej Halowej Pi³ki 
No¿nej

W sobotê, 9 grudnia br., w hali sportowej 
Publicznego Gimnazjum w Gozdowie odby³ siê ju¿ po 
raz drugi Miko³ajkowy Turniej Halowej Pi³ki No¿nej o 
Puchar Wójta Gminy Gozdowo.

W rywalizacji wziê³o udzia³ 7 dru¿yn: OSP Rycharcice, 
OSP Bonis³aw, OSP Cetlin, OSP Kolczyn, OSP Gozdowo, 

OSP Lelice i Stowarzyszenie Wêdkarskie „AMUR”.
Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski rozpocz¹³ 

Turniej. Powita³ dru¿yny oraz zgromadzon¹ publicznoœæ. W 
gronie kibiców znaleŸli siê: Grzegorz Ratkowski 
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo wraz z Radnymi, 
Andrzej Smoleñski Prezes Gminnego Zwi¹zku OSP RP, 
Krzysztof JóŸwiak Dyrektor Szko³y Podstawowej w Lelicach i 
Lidia Malinowska Dyrektor Szko³y Podstawowej w 
Gozdowie. Pan Wójt poczêstowa³ wszystkich miko³ajkowymi 
s³odkoœciami. 
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zaciêta rywalizacja i olbrzymie emocje.
Wrêczenia pucharów, dyplomów i nagród niespodzianek 

dokona³ Wójt Gminy Gozdowo, który podziêkowa³ wszystkim 
pi³karzom za uczestnictwo i grê „fair play”.

Ostatecznie, czo³owe miejsca wywalczy³y zespo³y:
I miejsce – OSP Gozdowo
II miejsce – OSP Kolczyn
III miejsce – OSP Lelice
IV miejsce – OSP Cetlin

Puchar „Króla Strzelców” powêdrowa³ do Damiana 
Zarêbskiego z reprezentacji OSP Gozdowo, a puchar 
„Najlepszego Bramkarza” otrzyma³ Damian Bartnikowski z 
reprezentacji OSP Lelice.

Pan Wójt pogratulowa³ laureatom i zaprosi³ wszystkie 
dru¿yny do udzia³u w kolejnych sportowych zmaganiach.

W pierwszym etapie dru¿yny rozgrywa³y mecze w dwóch 
grupach, nastêpnie po podliczeniu punktów odby³y siê Maria Pytelewska
mecze o poszczególne miejsca. Pojedynkom towarzyszy³a 

Mariola Kopka: Czy mo¿e Pani wymieniæ inwestycje, ROZMOWA Z PANI¥ KATARZYN¥ 
które uda³o siê zrealizowaæ od pocz¹tku pe³nienia RÊDZIKOWSK¥ - 
kadencji, jakie inicjatywy Pani podejmowa³a?

Katarzyna Rêdzikowska: Z inwestycji, które uda³o nam siê 

zrealizowaæ z funduszu so³eckiego, nale¿y wymieniæ 

wyposa¿enie œwietlicy wiejskiej. Zarówno kuchnia, jak i sala, 

s¹ miejscem, z którego jesteœmy dumni. Ponadto œwietlica 

ogrzewana jest z pieca C.O. – to te¿ inwestycja z Funduszu 

So³eckiego. Dla dzieci powsta³o boisko do pi³ki siatkowej i 

no¿nej, a tak¿e plac zabaw.
Co do inicjatyw, to trochê siê ich uzbiera³o. Sta³ych imprez w 

kalendarzu mamy sporo. S¹ to: Sylwester, Bal karnawa³owy, 

który od zesz³ego roku jest balem przebierañców. Nam, 

doros³ym ludziom, nie zabrak³o fantazji i pomys³ów, ale tak¿e 

odwagi, by siê przebraæ i dobrze siê bawiæ. Kolejn¹ imprez¹ 

jest choinka dla dzieci z Miko³ajem, zabawami, tañcami i 

paczkami s³odyczy, które co roku sponsoruje dla 

najm³odszych pan wójt. 
Fajn¹ okazj¹ do spotkania jest Dzieñ Kobiet. Za nami 3 takie 

spotkania. Jest to wyj¹tkowy czas, gdzie my kobietki mo¿emy 

pobyæ w swoim gronie, przedyskutowaæ wiele celów i planów 

Mariola Kopka: Jest Pani so³tysem Dziêgielewa od na przysz³oœæ. 
Natomiast w czerwcu odbywa siê u nas piknik rodzinny. Tu siê 2015 r. Na pocz¹tek mo¿e zechcia³aby Pani 

powiedzieæ, czym zajmuje siê So³tys wsi, jakie ma zawsze du¿o dzieje. Spotykaj¹ siê trzy pokolenia: dzieci, 
Pani obowi¹zki? rodzice i dziadkowie. Mamy mnóstwo atrakcji dla 

najm³odszych, chocia¿ w tym roku nie zabrak³o ich te¿ dla Katarzyna Rêdzikowska: So³tys jest ³¹cznikiem miêdzy 
doros³ych. Najwiêcej œmiechu i emocji budzi³ wspólnie mieszkañcami a organami gminy. Z jednej strony moim 
rozegrany mecz pi³ki no¿nej: dzieci kontra rodzice. Duch obowi¹zkiem jest sygnalizowanie organom potrzeb i 
rywalizacji nie opuszcza³ ¿adnej ze stron. By³ te¿ klown, problemów mieszkañców mojej wsi, a z drugiej 
dmuchana zje¿d¿alnia i przeja¿d¿ki motocyklami. By³ grill, przekazywanie treœci uchwa³ rady gminy, decyzji i zarz¹dzeñ 
gofry i s³odkoœci, nie zabrak³o te¿ grochówki. Du¿o pracy, ale pana wójta. Dlatego te¿ zawsze biorê udzia³ w posiedzeniach 
i ogromna satysfakcja, ¿e jesteœmy wtedy wszyscy razem i rady tak, aby byæ na bie¿¹co z tym, co siê dzieje w naszej 
mo¿emy coœ fajnego zrobiæ. gminie i móc przekazywaæ te informacje mieszkañcom.
Kolejna impreza to Do¿ynki. W miejscu wjazdu do So³tys jest tak¿e organizatorem zebrañ wiejskich, podczas 
Dziêgielewa ustawiliœmy s³omian¹ babê i ch³opa, witaj¹cych których omawiane s¹ wspólne sprawy, dotycz¹ce so³ectwa. 
przyjezdnych. W tym roku pierwszy raz przyst¹piliœmy do Do powszechnych zadañ so³tysa nale¿y te¿ zbieranie 

podatków czy zawiadamianie o obowi¹zkowych konkursu gminnego na Najpiêkniejszy wieniec do¿ynkowy. 
szczepieniach zwierz¹t. Tutaj chcia³abym nadmieniæ, ¿e Dla mnie wspania³¹ spraw¹ by³o to, ¿e tak du¿o osób siê 
odk¹d pe³niê funkcjê so³tysa, 5% prowizji, któr¹ otrzymujê od zaanga¿owa³o. I to nie tylko panie, ale te¿ panowie. To by³ 
podatku wp³aconego do mnie, przeznaczam na piknik czas intensywnej pracy, ale te¿ œmiechu i wyg³upów. A 
rodzinny, który organizujemy co roku. póŸniej ogromna radoœæ, bo zdobyliœmy I miejsce na 

do¿ynkach gminnych i II na powiatowych. 

SO£TYSEM 
DZIÊGIELEWA
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We wrzeœniu ¿egnaliœmy lato przy ognisku. I tak, jak 

napisa³am na Facebooku so³ectwa Dziêgielewo, wspólne 

biesiadowanie przy grillu jest fajne, ale magia rozmów przy 

blasku ogniska jest niezast¹piona.
Za chwilê spotykamy siê na Wieczorze andrzejkowym. W 

zesz³ym roku uda³o nam siê znaleŸæ sponsora, który zakupi³ 

do œwietlicy wiejskiej przenoœny g³oœnik z dwoma 

bezprzewodowymi mikrofonami. 
Dla mnie bardzo wa¿nym i uroczystym spotkaniem jest 

wigilia dla mieszkañców so³ectwa. Dzielenie siê op³atkiem, 

wspólny posi³ek to bardzo wa¿ny czas. W zesz³ym roku 

zabrak³o wspólnego œpiewania kolêd, ale obiecujê, ¿e tym 

razem tego nie zabraknie. 
W tym roku po raz pierwszy zorganizowa³yœmy dla 

dzieciaków zajêcia plastyczno-muzyczno-kulinarno-
¿eby by³o dobrze. Chocia¿ do tej pory powtarzam, ¿e sportowe. Przez tydzieñ spotykaliœmy siê w œwietlicy na parê 
zdecydowanie wolê pracowaæ, dzia³aæ i organizowaæ, ni¿ godzin, organizuj¹c czas dzieciakom. Fajne by³o to, ¿e 
opowiadaæ o sukcesach. Krêpuj¹ mnie wyró¿nienia, ale dzieciaki porzuci³y swoje telefony – co jest zmor¹ naszych 
dodaj¹ te¿ si³y i motywacji, by dzia³aæ dalej.czasów – i odda³y siê zabawom i grom. Fantastyczna zabawa 

by³a podczas pieczenia ciasteczek i ozdabiania ich. 
Mariola Kopka: Z jakimi najwiêkszymi trudnoœciami Zaprosiliœmy wtedy do nas Pana Wójta, aby wspólnie z 
musi sobie poradziæ so³tys? Z jakimi problemami dzieciakami zasiad³ do dekoracji w³asnych wypieków. Dzieñ 
aktualnie boryka siê wieœ i co jest najpilniejsze do wczeœniej przygotowaliœmy z najm³odszymi mieszkañcami 
wykonania?portret pana wójta wykonany z kaszy gryczanej, ry¿u, fasoli i 

grochu. Dzieciaki z radoœci¹ wrêczy³y go gospodarzowi Katarzyna Rêdzikowska: Naszym najwiêkszym problemem 
naszej gminy. Tydzieñ wspólnych zabaw zakoñczyliœmy s¹ w tej chwili drogi. Niestety, ich stan jest obecnie fatalny. 
nocowaniem w naszej œwietlicy wiejskiej. Wspólna kolacja, Pogoda nas w tym roku nie rozpieszcza³a. S¹ takie drogi do 
gry, na koniec wspólne ogl¹danie bajki, a rano oczywiœcie domów starszych ludzi, ¿e w razie potrzeby, by³by ogromy 
wojna na poduszki. Ju¿ teraz planujemy nadchodz¹ce ferie. problem, ¿eby dotar³o do nich pogotowie ratunkowe czy 
Jedn¹ z inicjatyw, jakiej siê podjê³am, jest kino dla stra¿.
najm³odszych organizowane w ka¿dy pi¹tek. Fajnym 

miejscem spotkañ w okresie letnim jest boisko do pi³ki no¿nej Mariola Kopka: A jak uk³ada siê wspó³praca z 
i pi³ki siatkowej. W lecie nie tylko dzieciaki gra³y w pi³kê, ale mieszkañcami i innymi cz³onkami Rady So³eckiej, 
czêsto te¿ my, doroœli, do³¹czaliœmy do nich. radnymi oraz w³adzami samorz¹dowymi naszej 

gminy?Wielkim wyzwaniem by³o dla nas zorganizowanie IV Zjazdu 

Ko³a Gospodyñ Wiejskich, które odby³o siê w Dziêgielewie w Katarzyna Rêdzikowska: Wspó³praca z mieszkañcami 

zesz³ym roku. Jesteœmy m³odym ko³em i ci¹¿y³a na nas uk³ada siê bardzo dobrze. Jest sporo takich osób, na które 

zawsze mogê liczyæ. Tak naprawdê sama nie zrobi³abym nic. ogromna odpowiedzialnoœæ, ale po raz kolejny okaza³o siê, 
Powiedzenie, ¿e tyle so³tys mo¿e, co mu wieœ pomo¿e, ¿e jak chcemy, to potrafimy. Pe³na mobilizacja i siê uda³o. 
sprawdza siê w 100%. Mieszka w Dziêgielewie pewna pani, Tutaj kolejny raz zaskoczyli nas nasi panowie, którzy mimo, 
która mimo, ¿e sama zmaga siê z bardzo ciê¿k¹ chorob¹, jest ¿e to zjazd organizowany z myœl¹ o kobietach, byli ca³y czas z 
dla mnie motorem i napêdem. Ca³y czas motywuje mnie do nami zwarci i gotowi do pracy.
pracy i podsuwa pomys³y. To taki dobry duch naszej wsi.

Mariola Kopka: Tytu³ So³tysa roku 2016, wyró¿nienie Z w³adzami samorz¹dowymi lepszej wspó³pracy nie mog³am 
sobie wymarzyæ. Pan wójt jest bardzo przychylny naszym w Konkursie na Najaktywniejsz¹ Liderkê Wiejsk¹ 
dzia³aniom. Zawsze nas wspiera i podpowiada rozwi¹zania. oraz Laureat w konkursie - Najaktywniejsze So³ectwo 
Co roku wspomaga nas finansowo podczas choinki, pikniku Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich to zaszczytne 
rodzinnego i ferii dla dzieciaków. Dostaliœmy od pana wójta wyró¿nienia dla Pani i So³ectwa. Proszê powiedzieæ, 
stó³ do tenisa sto³owego, pi³karzyki i zmywarkê. Kino dla jak to siê dzieje, ¿e niewielka miejscowoœæ otrzymuje 
dzieciaków mo¿emy organizowaæ dziêki projektorowi, który takie wyró¿nienia i nagrody?
otrzymaliœmy z r¹k naszego gospodarza gminy. Podczas 

Katarzyna Rêdzikowska: To prawda, jest to dla mnie i dla 
zesz³orocznych andrzejek pan wójt zaoferowa³ nam p³ytki do 

mieszkañców ogromne wyró¿nienie. Jesteœmy ma³ym ³azienki, które w lutym za³o¿y³a nam pewna firma – nasz 
so³ectwem, w którym mieszka 77 mieszkañców, w tym 16 sponsor. Boisko do pi³ki no¿nej i siatkowej, te¿ mamy dziêki 
dzieci. Zaczê³o siê od wspólnej imprezy z okazji otwarcia Panu wójtowi. Przed œwietlic¹ wiejsk¹ w lipcu po³o¿ono nam 
œwietlicy wiejskiej. Okaza³o siê, ¿e lubimy spêdzaæ ze sob¹ chodnik z kostki brukowej. Tak naprawdê nigdy nie 
czas i chcemy coœ zrobiæ dla siebie, dla naszych dzieci i dla zostaliœmy sami z jakimœ pomys³em. Za wszelk¹ pomoc, 
mieszkañców. Pomys³ów przybywa³o, nie brakowa³o si³, by je wsparcie finansowe oraz ¿yczliwoœæ dziêkujê Panu Wójtowi 
zrealizowaæ. Zawsze, kiedy siê pojawia³y jakieœ trudnoœci, Dariuszowi Kalkowskiemu.
mówi³am, ¿e siê uda, trzeba tylko pomyœleæ, jak to zrobiæ, 
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mojej strony zarówno przywiezienie jak i odwiezienie z Mariola Kopka: Jakich zmian mo¿emy siê spodziewaæ 
imprezy do domu.w so³ectwie w najbli¿szym czasie? Jakie s¹ marzenia 

Pani jako so³tysa Dziêgielewa? Kolejnym marzeniem s¹ warsztaty artystyczne dla pañ z Ko³a 
Gospodyñ Wiejskich, które odbywa³yby siê raz w miesi¹cu. Z Katarzyna Rêdzikowska: Jakich zmian? Na pewno chcemy 
takich przyziemnych rzeczy to poprawienie parkingu przy odmalowaæ korytarz i salê w œwietlicy wiejskiej. Chcemy te¿ 
œwietlicy, zakup altany ze œrodków, które otrzymaliœmy jako powiesiæ w sali tablicê, na której eksponowane bêd¹ zdjêcia z 
laureaci tegorocznego konkursu i oczywiœcie poprawa dróg. naszych wszystkich imprez. Obowi¹zkowo musz¹ zawisn¹æ 
A w przysz³ym roku w ramach funduszu so³eckiego 

dyplomy i wyró¿nienia a tak¿e symboliczny czek, który 
doposa¿enie placu zabaw, bo tych najm³odszych 

otrzymaliœmy jako laureaci w konkursie na Najaktywniejsze 
mieszkañców jest naprawdê sporo. 

So³ectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 
Moim marzeniem jest zmobilizowanie starszej czêœci naszego 

Mariola Kopka: Dziêkujê za udzielenie odpowiedzi na 
so³ectwa do udzia³u w naszych spotkaniach. Przed nami bal 

pytania i ¿yczê Pani oraz mieszkañcom Dziêgielewa 
andrzejkowy. Bêdzie to impreza zorganizowana w³aœnie z 

wytrwa³oœci w dalszych planach i zamierzeniach.
myœl¹ o nich. Wiêcej muzyki z lat 70, wspólna zabawa, a z 

GMINNE OBCHODY DNIA EDUKACJI 
NARODOWEJ

13 paŸdziernika 2017 roku w Gozdowie odby³y siê 
Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej 
po³¹czone z otwarciem Klubu Dzieciêcego „Radosna 
Kraina” w Gozdowie.

instytucji funkcjonuj¹cych na terenie Gminy Gozdowo 
wspó³pracuj¹cych 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 

Pierwszym punktem programu by³o uroczyste otwarcie Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie – 
Klubu Dzieciêcego „Radosna Kraina” w Gozdowie, na które Pan Krzysztof Paw³owski, Przewodnicz¹ca M³odzie¿owej 
przybyli: Pan S³awomir Olejniczak – Cz³onek Zarz¹du Rady Gminy - Karolina Smoleñska oraz pracownicy Urzêdu 
Powiatu Sierpeckiego z Pani¹ Renat¹ Bêdzikowsk¹, Anna Gminy - wspó³organizatorzy uroczystoœci.
Majchrzak - Wizytator Kuratorium Oœwiaty w Warszawie Klub Dzieciêcy „Radosna Kraina” zosta³ utworzony w 
Delegatura w P³ocku, Ksiê¿a: Parafii Gozdowo – Stanis³aw zaadaptowanej czêœci budynku Szko³y Podstawowej w 
Opolski oraz Grzegorz Kubiñski, Parafii Ostrowy – Jaros³aw Gozdowie. Prace remontowo-budowlane trwa³y od lipca do 
K³osowski, 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 Danuta Gawlik – Dyrektor 
Szko³y Podstawowej w Ostrowach 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, 
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo – Pan Grzegorz 
Ratkowski, Pani Jolanta Gutowska - instruktor i choreograf 
Zespo³u Pieœni i Tañca „Ziemi Gozdowskiej”, Pan Edward 
Wielgócki – Kapelmistrz M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej przy 
OSP w Gozdowie, Kierownicy jednostek organizacyjnych i 
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zawodzie w nauczyciela. ¯yczy³ du¿o zdrowia, pogody ducha 
oraz satysfakcji z podejmowanych dzia³añ wychowawczych i 
edukacyjnych. 
W dowód wdziêcznoœci nauczycielom i pracownikom szkó³ 
zosta³y wrêczone kwiaty.
Nastêpnie odby³o siê wrêczenie nagród przez Wójta i 
dyrektorów placówek dla wyró¿niaj¹cych siê pracowników, 
¿eby uhonorowaæ ich osi¹gniêcia.
Nagrodê Wójta Gminy Gozdowo otrzymali:
1. Joanna Placek - nauczyciel dyplomowany Szko³y 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie
2. Bogumi³a ¯órawska - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 

im. Jana Paw³a II w Gozdowie 
3. Iwona Paw³owska - nauczyciel dyplomowany Szko³y 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie.

wrzeœnia, ich zakres obejmowa³ remont i wyposa¿enie dwóch 
sal dziennego pobytu, pokój kierownika, ³azienkê, aneks 
kuchenny, wejœcie g³ówne do budynku oraz budowê placu 
zabaw. Nowo utworzona placówka zapewnia 21 miejsc 
opieki dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat z mo¿liwoœci¹ do 
lat 4. Inwestycja wynios³a 350530 z³, w tym otrzymana 
dotacja w wysokoœci 218 400 z³ z Mazowieckiego Urzêdu 
Wojewódzkiego w ramach programu „MALUCH - plus 
2017”.   

Po przeciêciu wstêgi zaproszeni goœcie obejrzeli wnêtrze 
nowej placówki, a nastêpnie udali siê do hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej w Gozdowie, gdzie kontynuowana by³a 
uroczystoœæ Dnia Edukacji Narodowej.
Wójt Gminy Gozdowo Pan Dariusz Kalkowski powita³ Nagrodê Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gozdowie 
zaproszonych goœci oraz przedstawi³ informacje dotycz¹ce otrzyma³a Pani Agata Kraska - pracownik obs³ugi.
edukacji, placówek oœwiatowych oraz uczniów. Na terenie Nagrodê Kierownika Klubu Dzieciêcego „Kubusiowi Raj” w 
gminy funkcjonuj¹ 3 szko³y podstawowe: w Gozdowie, Lelicach otrzyma³a Pani Anna Fr¹cek - pracownik obs³ugi.
Lelicach i Ostrowach, Publiczne Gimnazjum w Gozdowie z Nagrodê Dyrektora Szko³y Podstawowej im. Marii 
Oddzia³em zamiejscowym w Lelicach oraz Publiczne Konopnickiej w Gozdowie otrzyma³y: Pani Anna Jemio³a - 
Przedszkole w Gozdowie. nauczyciel dyplomowany i Pani Jolanta Pacholec - pracownik 
Do szkó³ uczêszcza 723 uczniów, z tego 457 uczniów do obs³ugi.
szkó³ podstawowych, 127 uczniów do Gimnazjum oraz 139 Nagrodê Dyrektora Szko³y Podstawowej w Ostrowach 
dzieci do oddzia³ów „O” w szko³ach i przedszkolu. otrzyma³a Pani Anna Kwiatkowska - nauczyciel 
Zatrudnionych jest 82 nauczycieli i 30 pracowników obs³ugi.  dyplomowany.
Mamy 58 emerytowanych pracowników oœwiaty. Gratulacje dla nagrodzonych oraz ciep³e s³owa 
Pan Wójt podziêkowa³ za donios³¹, ale jak¿e trudn¹ pracê skierowane do wszystkich pracowników szkó³ i przedszkoli w 

swoich przemówieniach przekazali Pani Anna Majchrzak - 
Wizytator Kuratorium Oœwiaty w Warszawie Delegatura w 
P³ocku, S³awomir Olejniczak – Cz³onek Zarz¹du Powiatu 
Sierpeckiego oraz Proboszcz Parafii Gozdowo Stanis³aw 
Opolski.
Po czêœci oficjalnej odby³y siê wystêpy artystyczne. Na scenê 
tanecznym krokiem wesz³y przedszkolaki, które wykona³y 
uk³ad taneczny pt. „D¿entelmeni” oraz taniec cygañski. 
Swoje umiejêtnoœci taneczne zaprezentowali równie¿ 
uczniowie Szko³y Podstawowej w Gozdowie.

Jolanta Lewandowska
.
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V Rodzinny Wieczór Andrzejkowy

Andrzejkowe spotkania w naszej szkole sta³y siê ju¿ mi³ym 
zwyczajem, ale ¿eby nie popaœæ w rutynê, w tym roku 
zmieniliœmy nieco nasz¹ propozycjê. Od 15.00 do 17.00 
przyby³e tego dnia do szko³y dzieci bawi³ Pan Sprê¿ynka. Ten 
niezwyk³y muzyk-wodzirej zapewni³ wszystkim weso³¹ 
zabawê w wyj¹tkowym klimacie – konkursy dla publicznoœci i 
pokazy magii sprawi³y, ¿e dwie godziny w towarzystwie 
artysty minê³y stanowczo za szybko. Od 17.00 do 19.00 
uczestnicy Wieczoru Andrzejkowego mogli bawiæ siê na 
dyskotece prowadzonej przez pana Krzysztofa Wojtasa, a na 
osoby zmêczone tañcem czeka³y pozosta³e atrakcje – 
malowanie twarzy, gofry lub wata cukrowa (na które dzieci 
otrzyma³y bezp³atne talony) oraz przeró¿ne smako³yki Kawiarenka, oferuj¹ca przepyszne ciasta oraz kawê i herbatê. 
przygotowywane przez niezawodnych jak zawsze Rodziców. O jakoœci wypieków oferowanych przez Rodziców mo¿e 
Tak, jak co roku, du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê œwiadczyæ fakt, ¿e na miejsce w kawiarence trzeba by³o czekaæ 

prawie jak na miejsce w modnej restauracji. 
Wszystkie atrakcje oferowane tego dnia w naszej szkole 
mo¿liwe by³y dziêki ciê¿kiej pracy Rodziców, którzy 
przygotowali ciasta i dy¿urowali w Kawiarence, piekli gofry, 
zapiekanki, frytki i robili watê cukrow¹. Zapewne pomaga³a 
im œwiadomoœæ, ¿e uzyskane fundusze przeznacz¹, jak co 
roku, na dofinansowanie wypoczynku zimowego nie tylko dla 
ich dzieci, ale wszystkich uczniów naszej szko³y. Nad 
bezpieczeñstwem uczestników Wieczoru czuwali 
wychowawcy, nauczyciele oraz pracownicy obs³ugi naszej 
szko³y.

Wszystkim zaanga¿owanym w organizacjê tegorocznego 
Rodzinnego Wieczoru Andrzejkowego bardzo dziêkujemy.  

Iwona Giera

SZKO£A PODSTAWOWA W GOZDOWIE

Sukces naszych uczniów

Uczniowie Szko³y Podstawowej w Gozdowie wziêli udzia³ w 
Mazowieckim Konkursie Historycznym „Historia i znaczenie 
Munduru Polskiego XX wieku”. Organizatorem konkursu 
by³a Szko³a Podstawowa nr 380 w Warszawie. W konkursie 
wziê³o udzia³ 47 szkó³, nades³ano 176 prac. Uczniowie byli 
oceniani w kategoriach: album, praca plastyczna, forma 
literacka: wiersz, opowiadanie, wspomnienia. 
Z naszej szko³y wziê³o w nim udzia³ 9 uczniów. Otrzymaliœmy 
nastêpuj¹ce nagrody:
I miejsce za pracê plastyczn¹ - Dominika Zdziarska z klasy 
VIIa

I miejsce za pracê literack¹ - Emilia D¹browska z klasy VIIa
I miejsce za pracê literack¹ - Magdalena Marzec z klasy VIIa
II miejsce za wykonanie albumu - Piotr Malanowski z klasy 
IVa.
M³odzie¿ naszej szko³y zaprezentowa³a wysoki poziom prac 
we wszystkich kategoriach oraz udowodni³a, jak bardzo 
szanuje dokonania poprzednich pokoleñ.

  

Danuta Smoliñska
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Festyn Siatkarski z Ma³gorzat¹ Glink¹

Dziêki uprzejmoœci klubu sportowego MUKS Volley P³ock i 
Wójta Gminy Gozdowo, który zapewni³ nam transport, 
mogliœmy uczestniczyæ w Festynie Siatkówki z Ma³gorzat¹ 
Glink¹. Ma³gorzata Glinka to najlepsza polska siatkarka 
pierwszej dekady XXI wieku i jedna z najlepszych w tym 
czasie zawodniczek na œwiecie. Reprezentantka Polski w 
latach 1996-2014. Olimpijka, dwukrotna mistrzyni Europy, 
dwukrotna triumfatorka Ligi Mistrzyñ, zdobywczyni Pucharu 
CEV i Pucharu Top Teams, najlepsza siatkarka Europy Uczennice naszej szko³y bardzo chêtnie uczestniczy³y w grach 
2003r., laureatka nagrody CEV za ca³okszta³t kariery i zabawach z pi³k¹ siatkow¹. Nie zabrak³o równie¿ konkursów 
sportowej. z nagrodami. By³a to wspania³a lekcja siatkówki pod czujnym 
28 paŸdziernika 2017r. piêtnastoosobowa grupa m³odych okiem tak wspania³ej siatkarki. 
adeptek siatkówki z klas III i IV Szko³y Podstawowej w Piotr Lemanowicz
Gozdowie mog³a prze¿yæ prawdziwe œwiêto siatkarskie. 

Gimnazjaliœci w Finale Wojewódzkim

16 listopada 2017r. w Wolanowie odby³ siê Fina³ Wojewódzki 
Gimnazjady LZS w pi³ce siatkowej ch³opców. Wœród zwyciêskich dru¿yn 
z rejonu: p³ockiego, ostro³êckiego, ciechanowskiego, warszawskiego, 
siedleckiego i radomskiego nie zabrak³o uczniów naszego gimnazjum. 
¯eby zagraæ w tak wybornym gronie, uczniowie musieli wczeœniej 
wygraæ Fina³ Rejonowy w Mochowie. Tam poradzili sobie bez 
problemu, pokonuj¹c wszystkie dru¿yny po 2:0. W Finale 
Wojewódzkim droga do zwyciêstwa nie by³a ju¿ tak ³atwa. Zdobyte IV 
miejsce i doœwiadczenie zdobyte w tym turnieju jest dla nas i tak du¿ym 
osi¹gniêciem. W ramach przygotowañ do zawodów wygraliœmy 
równie¿ turniej pi³ki siatkowej w Studzieñcu.
Sk³ad dru¿yny: Jankowski Bart³omiej, Jankowski Damian, Kaczmarczyk 

Piotr LemanowiczTomasz, Krysiak Arkadiusz, Mañkowski Pawe³, Mirecki Przemys³aw, 
Ochociñski Micha³, Puszcz Jakub, Wajszczak Pawe³.

PUBLICZNE GIMNAZJUM W GOZDOWIE

Zlot Hufca ZHP Sierpc im. Janusza 
Korczaka „Droga do niepodleg³oœci”

Przypadaj¹ca w przysz³ym roku setna rocznica 
odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci sta³a siê inspiracj¹ do 
zorganizowania Zlotu inauguruj¹cego w naszym hufcu 
obchody tego wydarzenia. W dniach 24-25 listopada w 
Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie 
spotka³y siê dru¿yny z Sierpca, Roœciszewa, Gójska, 
Mochowa, Lelic i Gozdowa. W ramach zajêæ wieczornych 
harcerze uczestniczyli w 8 zajêciach warsztatowych 
przygotowanych przez dru¿ynowych, na których zdobywali 
wiedzê o Tadeuszu Koœciuszce, Józefie Pi³sudskim, Piotrze Grzegorz Kubiñski, który zgodzi³ siê opowiedzieæ o polskiej 
Wysockim, Wincentym Witosie, Józefie Hallerze, osadzie Adampol w Turcji. Ksi¹dz Grzegorz pracowa³ w 
Romualdzie Traugutcie i Romanie Dmowskim oraz tamtejszej parafii przez 6 lat i opowiedzia³ nam o tym, jak 
przypominali sobie pieœni patriotyczne.  wygl¹da patriotyzm Polaków mieszkaj¹cych w Adampolu. S¹ 

W trakcie wieczornego œwieczkowiska mieliœmy to rodziny, które od kilku pokoleñ – pierwsi polscy osadnicy 
mo¿liwoœæ poznania patriotyzmu z zupe³nie innej, nieznanej pojawili siê tam oko³o 1841 roku – mieszkaj¹ na obczyŸnie, a 
nam dot¹d perspektywy. Przyj¹³ nasze zaproszenie ksi¹dz mimo to nie zapomnia³y o swoim pochodzeniu, kultywuj¹c 

tradycje, jêzyk i religiê. Gawêdê ksi¹dz Grzegorz uzupe³nia³ 
bardzo ciekawymi zdjêciami ukazuj¹cymi historiê i dzieñ 
dzisiejszy Adampola. 

Z zaproszenia na œwieczkowisko skorzysta³y tak¿e pani 
dyrektor Lidia Malinowska i wicedyrektor Aurelia Kurach, 
którym harcerze serdecznie podziêkowali za goœcinne 
przyjêcie w murach gozdowskiej szko³y. Zlot zakoñczy³ siê 
apelem, w trakcie którego wrêczono dru¿ynom pami¹tkowe 
dyplomy i plakietki upamiêtniaj¹ce to wydarzenie. 

Iwona Giera
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rodzicami wyjechali na Pola Grunwaldu, aby wzi¹æ udzia³ w Harcerzem byæ …
obchodach rocznicy Bitwy pod Grunwaldem.  Ka¿dego roku 
dru¿yna harcerska bierze udzia³ w Dniach Chor¹gwi 
Mazowieckiej. W dniach 15-17 wrzeœnia 2017r. uczestniczyli 
w XXVI DChM w Lipsko. By³ to czas podsumowania dzia³añ 
w roku harcerskim 2016/2017 i planowania nowych zadañ. 
Harcerze uczestniczyli w grze terenowej, podczas której 
realizowali ró¿ne zadania. W koñcowej klasyfikacji na swojej 
trasie zdobyli I miejsce.  

W ci¹gu roku szkolnego organizuj¹ liczne wyjazdy 
krajoznawcze, turystyczne i edukacyjne. 3 listopada byli w 
Kopalni Soli w K³odawie i Aqua Parku w Kutnie. W grudniu 
planuj¹ wyjazd po Betlejemskie Œwiat³o Pokoju do Krakowa. 
Poprzez propagowanie tej miêdzynarodowej idei staj¹ siê 
swoistymi ambasadorami pokoju w naszym œrodowisku 
lokalnym. Swoje wyjazdy ³¹cz¹ z nauk¹, zabaw¹, jak i 
kszta³towaniem  postaw patriotycznych, poprzez 
odwiedzanie miejsc pamiêci naszego narodu usytuowanych w 

Harcerstwo to przygoda. Harcerstwo uczy samodzielnoœci, ró¿nych czêœciach naszego kraju. 
zaradnoœci, dobrej organizacji czasu i specyficznego 
podejœcia do trudnoœci, ale przede wszystkim s³u¿by. Od 
kilkunastu lat bardzo aktywnie dzia³aj¹ w naszej szkole zuchy i 
harcerze. Warto podkreœliæ, ¿e ich aktywnoœæ zauwa¿ana jest 
równie¿ na forum Hufca ZHP Sierpc. Na pocz¹tku roku 
szkolnego odby³o sie w hufcu podsumowanie aktywnoœci 
gromad i dru¿yn za rok szkolny 2016/2017. Pierwsze 
miejsce wœród gromad zajê³a 14 GZ Radosne Stokrotki z 
Lelic a dh. Anna Mañkowska otrzyma³a Tytu³ Dru¿ynowa 
Roku w pionie zuchowym. Pierwsze miejsce wœród dru¿yn 
harcerskich zajê³a 16 GDH Przyjaciele z Lelic, zaœ phm. 
Iwona Bogdañska otrzyma³a Tytu³ Dru¿ynowa Roku w pionie 
harcerskim.
„Cz³owiek ¿yje tak d³ugo, jak d³ugo trwa pamiêæ o nim.” 
Zuchy i harcerze  staraj¹ siê pamiêtaæ o tych, którzy odeszli i 
tych, którzy w³asne ¿ycie poœwiêcili dla Ojczyzny. Z wielk¹ 
starannoœci¹ sprz¹taj¹ miejsca, które upamiêtniaj¹ 
bohaterstwo i odwagê poleg³ych w czasie II wojny œwiatowej. 

14 Gromada Zuchowa i 16 Grunwaldzka Dru¿yna Harcerska Ju¿ 31 paŸdziernika zuchy i harcerze pod opiek¹ Pana 
bior¹ udzia³ we wszystkich przedsiêwziêciach hufcowych, Dyrektora Krzysztofa JóŸwiaka i druhny pwd. Anny 
szkolnych i gminnych. Realizuj¹ równie¿ zadania Mañkowskiej z³o¿yli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku 
proponowane przez G³ówn¹ Kwaterê ZHP np. „Ambasador pomordowanych przez hitlerowców, przy naszej szkole, przy 
Betlejemskiego Œwiat³a Pokoju”, „Odznaka 966” zwi¹zana z tablicy patrona szko³y kard. Stefana Wyszyñskiego oraz na 
1050 rocznic¹ Chrztu Polski. Grobie Nieznanego ¯o³nierza w Bonis³awiu. 1 listopada 
Swoje sukcesy i zdobywane doœwiadczenia zawdziêczaj¹ zaci¹gnêli wartê przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza w 
du¿emu  zaanga¿owaniu  i pomocy zarówno ze strony Bonis³awiu.  11 listopada razem z przedstawicielami w³adz 
rodziców, jak i w³adz gminy i hufca, za co zawsze s¹ wdziêczni.samorz¹dowych oraz zebranymi oddali ho³d wszystkim 
Uœmiech na twarzach zuchów i harcerzy, zaanga¿owanie poleg³ym .
rodziców, zadowolenie z prze¿ywanych przygód stanowi¹ dla Kolejnym wa¿nym polem dzia³ania jest s³u¿ba 
opiekunów gromady i dru¿yny najwiêksz¹ satysfakcjê. cz³owiekowi. Z ogromnym  poœwiêceniem  anga¿uj¹ siê w 
Dzia³alnoœæ harcerska w Lelicach jest dowodem na to, ¿e liczne akcje charytatywne. Przeprowadzili zbiórkê pieniêdzy 
nawet w dzisiejszych czasach, w dobie Internetu, m³odzie¿ ma do puszek na stypendia dla m³odzie¿y w ramach Dzie³a 
g³êboko ukryte potrzeby bycia ze sob¹, rozwijania siê, Nowego Tysi¹clecia. Aktywnie w³¹czyli siê w przygotowanie 
otwierania siê na potrzeby drugiego cz³owieka. koncertu ks. Franciszka Kucia, prezentuj¹c program 
Zuchy i harcerze z Lelic pn¹ siê wzwy¿ i nie opuszcza ich myœl, poœwiêcony Œwiêtemu  Janowi Paw³owi II. Podczas koncertu 
¿e zawsze mo¿na zrobiæ wiêcej, ale nic na si³ê, tylko na miarê odby³a siê zbiórka pieniêdzy na rzecz chorej kole¿anki ze 
w³asnych mo¿liwoœci.Szko³y nr.2 w Sierpcu. W Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych 

phm. Iwona Bogdañskaprzed cmentarzem i przed koœcio³em przeprowadzili zbiórkê 
pwd. Anna Mañkowska

pieniêdzy na rzecz Ani Po³eæ, która jest ¿on¹ instruktora 
wywodz¹cego siê z Hufca Sierpc. 

Nieod³¹cznym elementem pracy harcerskiej s¹ zbiórki, 
biwaki, rajdy i zloty. W pierwszym tygodniu wakacji 
uczestniczyli w obozie harcerskim w S³upi. W lipcu wspólnie z 

SZKO£A PODSTAWOWA W LELICACH

S³owo Gozdowa Nr 4/2017 (71)



Str. 21

OŒWIATA

Dzieñ dobry Chiny…

Dnia 18 wrzeœnia 2017 r. w ramach cyklu „…Ciekawi ludzie, 
Ciekawe pasje, zawody, Ciekawe miejsca w Polsce i na 
Œwiecie” odby³o siê w Szkole Podstawowej im. Kardyna³a 
Stefana Wyszyñskiego w Lelicach spotkanie z Justyn¹ 
JóŸwiak, absolwentk¹ sinologii Uniwersytetu Warszawskiego 
i stypendystk¹ Instytutu Konfucjusza, studentk¹ prawa.
W trakcie spotkania mieliœmy okazjê dowiedzieæ siê nieco 
wiêcej o Chinach, kulturze oraz jêzyku. Odkryliœmy tajemnice 
tonów i tzw. “krzaczków”, czyli chiñskich znaków, a tak¿e zainteresowanie omawianymi kwestiami. Mamy nadziejê, ¿e 
nauczyliœmy siê podstawowych zwrotów – dzieñ dobry, dziêki serii spotkañ z powy¿szego cyklu uda nam siê poznaæ 
dziêkujê, do widzenia. Prelegentka spêdzi³a ostatni rok w ciekawych ludzi, ich pasje i zainteresowania, ciekawe miejsca 
Pañstwie Œrodka, dlatego nie oby³o siê równie¿ bez kilku w Polsce i na Œwiecie, a przede wszystkim wzbudziæ 
ciekawostek o ¿yciu codziennym Chiñczyków, chiñskiej zainteresowanie wœród uczniów poznawaniem Polski i Œwiata 
kuchni oraz o podró¿owaniu po Chinach. oraz rozwijaniem ciekawych pasji.  Ka¿dy z nas mo¿e ucz¹c 
Zarówno m³odsze dzieci, jak i starsze z du¿ym siê, rzetelnie pracuj¹c, prze¿yæ tak¹ przygodê swojego ¿ycia.
zaanga¿owaniem uczestniczy³y w spotkaniu, wykazuj¹c ¿ywe 

Œlubowanie Pierwszoklasistów

Czwartek - 26 paŸdziernika by³ szczególnym dniem dla 
naszych pierwszoklasistów. Tego dnia odby³a siê bowiem 
wa¿na uroczystoœæ œlubowania i pasowania ich na uczniów. 

W uroczystoœci wziê³a udzia³ ca³a spo³ecznoœæ szkolna 
oraz zaproszeni goœcie: Wójt Gminy Gozdowo – Pan Dariusz 
Kalkowski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo – Pan 
Grzegorz Ratkowski, Kierownik Klubu Dzieciêcego 
„Kubusiowy Raj” – Pani Monika Spycha³a, a tak¿e Rodzice 
uczniów klasy pierwszej. 

Do tego wa¿nego wydarzenia pierwszoklasiœci 
przygotowywali siê niemal¿e od pocz¹tku roku szkolnego. W 
codziennej pracy poznawali swoje prawa i obowi¹zki oraz 
dowiadywali siê, co to znaczy byæ solidnym, pilnym uczniem. na pe³noprawnych uczniów naszej szko³y. Pierwszoklasiœci 
Z zapa³em uczyli siê wierszyków i piosenek, ¿eby udowodniæ otrzymali okolicznoœciowe dyplomy i upominki. Po 
swoj¹ gotowoœæ przyjêcia ich do uczniowskiej braci. Po wielu  uroczystoœci odby³o siê klasowe spotkanie integracyjne ze 
dniach wytê¿onej pracy mogli wreszcie stan¹æ przed s³odkim poczêstunkiem przygotowanym przez Rodziców. 
publicznoœci¹. Piêknie, z dzieciêcym wdziêkiem, Ten radosny dzieñ zapewne na d³ugo pozostanie w pamiêci 
zaprezentowali swoje umiejêtnoœci recytatorskie, wokalne i pierwszaków.
taneczne. Wystêp bardzo siê spodoba³, czego dowodem by³y Do Rodziców uczniów klasy pierwszej kierujê serdeczne 
gromkie brawa, którymi widzowie nagrodzili bohaterów s³owa podziêkowania za zaanga¿owanie i okazan¹ pomoc w 
dnia. przygotowaniu uroczystoœci. 

Po z³o¿eniu przez pierwszaków uroczystego œlubowania, 
Renata SkibiñskaPan Dyrektor Krzysztof JóŸwiak dokona³ aktu pasowania ich 

Maciej Kie³basa zwyciêzc¹ I Powiatowego 
Konkursu Historycznego

„Byæ zwyciê¿onym i nie ulec to zwyciêstwo, zwyciê¿yæ i 
spocz¹æ na laurach to klêska” - Józef Pi³sudski.

W poniedzia³ek, 13 listopada, odby³ siê I powiatowy konkurs 
historyczny, którego organizatorem by³a Szko³a Podstawowa 
im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w S³upnie. Brali 
w nim udzia³ uczniowie ze szkó³ powiatu p³ockiego i miasta 
P³ock.
Nasz¹ szko³ê reprezentowa³ uczeñ kl VII – Maciej Kie³basa, 
który wykaza³ siê wiedz¹ w III kategorii: uczniowie kl VII i 
oddzia³ów gimnazjalnych. Zmaga³ siê z zadaniami historii 
Polski koñca XIX i XX wieku i dzia³alnoœci wojskowo – 
politycznej Józefa Pi³sudskiego do maja 1935 roku. Zdoby³ I 
miejsce.
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Apel 11 listopada

11 listopada 2017r w Szkole Podstawowej w Ostrowach 
odby³ siê uroczysty apel z okazji obchodów tego narodowego 
œwiêta. Uczniowie klasy VI pod opiek¹ nauczycielki jêzyka 
angielskiego Pani Alicji £ukaszewskiej, na oczach zebranych 
tworzyli wystawkê dotycz¹c¹ dnia 11 listopada oraz 
wydarzeñ poprzedzaj¹cych odzyskanie niepodleg³oœci. 
Dzieci piêknie recytowa³y wiersze i œpiewa³y patriotyczne 
piosenki na tle artystycznej dekoracji autorstwa opiekunki 
oddzia³u przedszkolnego Pani Beaty Wiœniewskiej. Oprawê 
muzyczn¹ zapewni³ nauczyciel muzyki Pan Krzysztof Wojtas.

SZKO£A PODSTAWOWA W OSTROWACH

Europejski Dzieñ Jêzyków Obcych 

W 2001 r. Rada Europy og³osi³a dzieñ 26 wrzeœnia 
Europejskim Dniem Jêzyków Obcych. W tym roku nasza 
szko³a postanowi³a uczciæ ten dzieñ.
3 paŸdziernika uczniowie Szko³y Podstawowej w Ostrowach 
zaprezentowali kilka z krajów europejskich, tworz¹c wraz z 
wychowawcami piêkne plakaty i opowiadaj¹c niezwyk³e 
ciekawostki o Wielkiej Brytanii, Polsce, Francji, Grecji i 
W³oszech.
Ostatnim punktem spotkania by³ udzia³ w Quizie na temat 
krajów Unii Europejskiej. Uczniowie oraz nauczyciele 
chêtnie i z ogromnym zaanga¿owaniem wziêli udzia³ w 
tegorocznych Obchodach Dni Jêzyków Obcych.

Katarzyna Bielicka

Dzieñ Ch³opaka Pasowanie Malucha na Zucha
Dnia 29.09.2017r. w Klubie Dzieciêcym „Kubusiowy Raj” w 
Lelicach, obchodziliœmy Dzieñ Ch³opaka. Ju¿ od samego 
rana da³o siê wyczuæ odœwiêtn¹ atmosferê.  Z racji œwiêta, 
wszyscy ch³opcy byli tego dnia wyró¿nieni, dziewczynki wraz 
z Opiekunkami i Pani¹ Kierownik z³o¿y³y bohaterom dnia  
najserdeczniejsze ¿yczenia i odœpiewa³y uroczyste „Sto lat”. 
Na wszystkie dzieci czeka³ s³odki poczêstunek oraz prezenty. 
Dzieñ ten up³yn¹³ nam w mi³ej i radosnej atmosferze.
Ufamy, ¿e tegoroczny Dzieñ Ch³opca na d³ugo pozostanie w 
dzieciêcych wspomnieniach!

30.11.2017 r. by³ dla naszych Maluszków wyj¹tkowy. 
W³aœnie w tym dniu odby³a siê wielka Uroczystoœæ Pasowania 
Malucha na Zucha, na któr¹ przybyli zaproszeni goœcie: Pan 
Dariusz Kalkowski- Wójt Gminy Gozdowo, Pan Grzegorz 
Ratkowski - Przewodnicz¹cy Rady Gminy, Ksi¹dz kanonik 
proboszcz parafii Bonis³aw - Franciszek Kuæ, Pani Jolanta 
Lewandowska- Kierownik Referatu Oœwiaty, Pan Krzysztof 
JóŸwiak- Dyrektor Szko³y Podstawowej im. Kard. Stefana 
Wyszyñskiego, jak równie¿ swoj¹ liczn¹ obecnoœci¹ 
zaszczycili nas Rodzice naszych Pociech.  

Dzieci oczekiwa ³y na to niezwyk³e œwiêto z 
niecierpliwoœci¹. Na pocz¹tku uroczystoœci Maluszki piêknie 
powita³y wierszem zgromadzonych goœci a nastêpnie 
zaprezentowa³y, przygotowany specjalnie na ten dzieñ, 
program artystyczny. Wystêp Maluszków zosta³ nagrodzony 
gor¹cymi oklaskami, po czym nast¹pi³ najwa¿niejszy moment 

KLUB DZIECIÊCY „KUBUSIOWY RAJ” W LELICACH
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naszej uroczystoœci. Pani Kierownik pasowa³a ka¿dego 
Maluszka na Zucha. Ka¿de dziecko otrzyma³o dyplom oraz 
prezent.

Jednak¿e tego dnia prezentom nie by³o koñca, Wójt 
Gminy Gozdowo Pan Dariusz Kalkowski podarowa³ 
dzieciom z okazji pasowania, jak równie¿ zbli¿aj¹cych siê 
Miko³ajek, ogromny worek  kolorowych zabawek, z których 
dzieci bardzo siê ucieszy³y. 

W ramach kampanii spo³ecznej „Jesteœ widoczny, jesteœ 
bezpieczny”, Wójt Gminy Gozdowo Pan Dariusz Kalkowski 
przeprowadzi³ z dzieæmi pogadankê na temat bezpiecznego 
poruszania siê po zmierzchu, a nastêpnie w nagrodê za 
piêkne odpowiedzi wrêczy³ dzieciom elementy odblaskowe, 
które mo¿na przypi¹æ do plecaków. 

Po tej wa¿nej dla dzieci chwili, Pani kierownik 
towarzyszy³a zebranym a¿ do zakoñczenia tej niezapomnianej podziêkowa³a Rodzicom i wszystkim Pracownikom za 
uroczystoœci.zaanga¿owanie w przygotowanie uroczystoœci. Nastêpnie 

Monika Spycha³a
wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnego zdjêcia 

Kierownik Klubu Dzieciêcego w Lelicach
oraz na s³odki poczêstunek. Atmosfera radoœci i przyjaŸni 

KLUB DZIECIÊCY „RADOSNA KRAINA” W GOZDOWIE
Klub Dzieciêcy „Radosna Kraina” w Gozdowie to ju¿ druga 
tego rodzaju placówka na terenie Gminy Gozdowo.

Nasz klubik to bezpieczne i przyjazne miejsce 
dedykowane dzieciom w wieku o 1 roku do 3 lat. 
Najwa¿niejsze dla nas jest zapewnienie naszym Maluchom 
warunków jak najbardziej zbli¿onych do domowych. 

Nie ukrywam, ¿e pierwszy tydzieñ by³ bardzo trudny, 
zarówno dla Maluchów, jak i dla ich rodziców. P³acz dzieci 
podczas rozstañ, rodzice nie kryli swojego wzruszenia, a my 
patrz¹c na ten ma³y „dramacik rodzinny” robi³yœmy 
wszystko, ¿eby nasze ma³e pociechy jak najszybciej odnalaz³y 
siê w nowym otoczeniu, wœród nowych osób. Nieskromnie 
nadmieniê, ¿e odnios³yœmy sukces, bo ju¿ po miesi¹cu dzieci 
bardzo chêtnie wracaj¹ do nas, co bardzo raduje nasze serca. 
Dzieci szybko zaakceptowa³y swoje nowe ciocie, a my 

odnaleŸæ siê w swoim œrodowisku. Zabawa w klubach 
. 

malucha ró¿ni siê od tej organizowanej w warunkach 
Klubik jest miejscem przyjaznym dla wszystkich dzieci. 

domowych nie tylko wiêksz¹ kreatywnoœci¹ i urozmaiceniem. 
Maluch nie tylko znajduje siê tu pod fachow¹ opiek¹ i ma 

To przede wszystkim bezcenna okazja do tworzenia interakcji 
zapewnione bezpieczeñstwo, ale i dostaje to, czego - jako 

spo³ecznych - nawi¹zywania wiêzi z rówieœnikami. Dla wielu 
dziecko - potrzebuje najbardziej: mnóstwo wspania³ej 

dzieci takie spêdzanie czasu to dobry wstêp do pierwszej 
zabawy. Gry i zabawy maj¹ pomóc dziecku rozwijaæ 

wizyty w przedszkolu. 
umiejêtnoœci, które ju¿ posiada, a tak¿e inicjowaæ rozwój tych 

Aneta Chmura
zdolnoœci, których ju¿ wkrótce - jako przedszkolak, rówieœnik Kierownik Klubu Dzieciêcego w Gozdowie
i samodzielny cz³onek rodziny - bêdzie potrzebowa³, by 

zosta³yœmy obdarzone zufaniem rodziców

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GOZDOWIE
Wizyta w Bibliotece Szkolnej
W ramach realizacji projektu „Zaczytane przedszkole” nasze 
dzieci mia³y za zadanie poznaæ prace bibliotekarza, ksiêgarza 
i drukarza. D³ugo zastanawialiœmy siê, jak zorganizowaæ 
dzia³ania, aby dostarczyæ naszym przedszkolakom jak 
najwiêcej wra¿eñ. Dziêki temu, ¿e s¹siadujemy ze Szko³¹ 
Podstawow¹ w Gozdowie, mogliœmy zaplanowaæ wycieczkê 
do tamtejszej biblioteki. Umówiliœmy siê z pani¹ bibliotekark¹ 
p. Danut¹ Smoliñsk¹, która przepiêknie przybli¿y³a dzieciom 
wykonywan¹ przez siebie pracê. Mali uczestnicy spotkania 
mogli obejrzeæ ksiêgozbiory, karty biblioteczne. Pani Danuta 
pokaza³a dzieciom trójwymiarowe ilustracje, które zdobi¹ 
niejedn¹ ksi¹¿kê. Zwraca³a, równie¿ uwagê na pracê wielu 
osób przy powstaniu ka¿dej ksi¹¿ki. Przedszkolaki 
dowiedzia³y siê zatem jaka jest rola pisarza, ilustratora, 
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Miêdzynarodowy Dzieñ Postaci z Bajekdrukarza. W zakresie realizacji tego¿ zagadnienia planujemy 
Co roku, 5 listopada, na ca³ym œwiecie obchodzimy równie¿ zorganizowaæ dodatkowe dzia³ania maj¹ce na celu 
Miêdzynarodowy Dzieñ Postaci z bajek. Postanowiliœmy przybli¿enie ma³ym odkrywcom produkcjê papieru. 
jeszcze bardziej uczciæ to œwiêto i w ramach realizacji projektu Uwa¿amy, ze bêdzie to œwietnym dope³nieniem spe³nienia 
„Zaczytane przedszkole” zorganizowaæ naszym tego¿ wymagania, a tak¿e wzbudzi szacunek dla przyrody, 
przedszkolakom wspania³y bal – bal bajkowy, który siê odby³ drzew, jako niezbêdnego materia³u w produkcji ksi¹¿ek. 
7.11.2017r. Przy dŸwiêkach ulubionej muzyki bawi³y siê 
królewny, rycerze, duszki, stra¿acy i wiele innych Gminny Dzieñ Nauczyciela
przewspania³ych postaci.14 paŸdziernika w polskich szko³ach i przedszkolach 
Ka¿da okazja jest dobra, aby rozbudzaæ zainteresowanie obchodzony jest Dzieñ Nauczyciela. Z tej okazji dzieci szykuj¹ 
ksi¹¿k¹. Bal bajkowych postaci stanie siê na pewno inspiracj¹ nauczycielom szereg niespodzianek. W tym roku po raz 
do wspólnego czytania, podczas którego bêdzie mo¿na pierwszy w trakcie gminnej uroczystoœci nasze przedszkolaki 
jeszcze raz spotkaæ siê z literack¹ postaci¹, a mo¿e mog³y równie¿ podziêkowaæ wszystkim nauczycielom i 
zaprzyjaŸniæ na d³u¿ej?pracownikom oœwiaty za w³o¿ony trud i serce w ich 

wychowanie i edukacjê. Z wielkim zapa³em i radoœci¹ 
zaprezentowa³y dwa uk³ady taneczne. By³ to taniec 
przystojnych d¿entelmenów z pa³eczkami oraz porywaj¹cy za 
serce taniec cygañski. Nam - nauczycielom przedszkola - 
krêci³a siê w oku ³ezka, kiedy nasze maluchy i starszaki 
recytowa³y: „Proszê pani, proszê pani, my lubimy pani¹ tak, 
¿e jak pani nie ma z nami, nawet lizak traci smak” .

I Przegl¹d Muzyczny "Dla Ciebie Polsko"
17 listopada 2017 r. reprezentanci starszaków wziêli udzia³ w 
I Przegl¹dzie Muzycznym „Dla Ciebie Polsko”, 
organizowanym przez Samorz¹dowe Przedszkole w Bielsku 
pod patronatem honorowym Wójta Gminy Bielsk pana 
Józefa Jerzego Rozkosza. Powy¿sze przedsiêwziêcie mia³o na 
celu rozwijanie patriotyzmu wœród najm³odszych, budzenie 

Innowacja przywi¹zania do Polski, jako kraju rodzinnego, oraz 
zachêcanie do prezentowania umiejêtnoœci wokalnych. „Matematyczne ³amig³ówki myszki Franciszki i przedszkolnej 
Wszyscy uczestnicy piêknie wykonywali piosenki i pieœni o zerówki” to innowacja pedagogiczna , której g³ównym celem 
charakterze patriotycznym. Dzieci z uwag¹ obserwowa³y jest wprowadzanie ró¿nych aktywnoœci dzieciêcych: 
wystêpy, niejednokrotnie nuc¹c sobie znane utwory. Nasze konstrukcyjnych, plastycznych, technicznych do rozwijania 
starszaki zaœpiewa³y utwór „Przybyli u³ani pod okienko”. uzdolnieñ matematycznych przedszkolaków.
Panie by³y bardzo dumne. Za swój wystêp otrzymali kolorowe 

Wykonuj¹c zadania matematyczne przedszkolaki poznaj¹ 
dyplomy i œliczne œwi¹teczne chatki, w których ukry³y siê 

urocz¹ myszkê Franciszkê, która staje siê ich przyjació³k¹ i 
prezenty: puzzle i gry. Na koniec zostaliœmy obdarowani 

inicjatork¹ podejmowanych dzia³añ. Dzieci maj¹ wiêc 
s³odkoœciami, które, jak zwykle, szybko zniknê³y. Dziêkujemy 

odpowiedni¹ motywacjê i cel, a co najwa¿niejsze, nie czuj¹ 
organizatorom za zaproszenie i ju¿ dziœ mo¿emy powiedzieæ, 

znu¿enia. Nauka odbywa siê tutaj poprzez doœwiadczenie, 
¿e z radoœci¹ przyjmiemy je za rok. 

które anga¿uje nie tylko umys³, ale i emocje.

Za nami ju¿ dwa spotkania. Zainteresowane matematyk¹ 
przedszkolaki chêtnie zostaj¹ na dodatkowe zajêcia.  
Wykonaliœmy owocowe drzewa z odpowiedni¹ liczb¹ 
jab³uszek, a potem pomagaliœmy naszej myszce „posadziæ” je 
w równych odleg ³oœc iach.  W formie zabawy 
przygotowywaliœmy siê do wprowadzenia pojêcia osi 
liczbowej w szkole podstawowej. Dzieci znajdowa³y drzewa, 
na których jest wiêcej jab³ek od 4, a mniej od 7. Pisaliœmy 
cyfry na pod³o¿u kaszy manny w celu ich utrwalenia. 
„£owiliœmy” rybki oznaczone cyframi po wyrzuceniu 
okreœlonej liczby oczek na kostce lub wylosowaniu kartonika 
z kropkami. Przed nami wiele zagadek i ³amig³ówek 
matematycznych. Matematyka jest SUPER!
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Pasowanie na Przedszkolaka muzyk¹”. Przedszkolaki mia³y okazjê przenieœæ siê w œwiat 

magii, iluzji i muzyki. Pan Sprê¿ynka zaprezentowa³ dzieciom „Kto ty jesteœ? – Polak ma³y.” Pod takim has³em odby³o siê 
swoje magiczne sztuczki np.: „lataj¹cy stolik”, „znikaj¹c¹ tegoroczne Pasowanie na Przedszkolaka w naszym 
pi³eczkê” oraz wiele innych, które wywar³y na dzieciach przedszkolu. Staraliœmy siê, aby nasza uroczystoœæ odnios³a 
ogromne wra¿enie oraz œmiech. Zachêca³ ma³ych widzów do siê do 99 rocznicy odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê. 
poszukiwania rozwi¹zañ, jednoczeœnie rozwijaj¹c ich Przedszkolaki dopytuj¹ o flagi wywieszone na zewn¹trz, o 
kreatywnoœæ i pobudzaj¹c wyobraŸniê. Pokaz magicznych bia³ego or³a w naszym godle, o ¿o³nierzy. To naturalne 
sztuczek przeplatany by³ energetyczn¹ muzyk¹ zachêcaj¹c¹ dzieciêce pytania. Obowi¹zkiem jest na nie odpowiedzieæ,  
dzieci do wspólnej zabawy i tañca.pokazaæ w jak najbardziej czytelny dla nich sposób prawdê o 

naszym ¿yciu - polskim ¿yciu. Patriotyzm to szacunek do  

Ojczyzny, ludzi, którzy tworzyli nasz¹ historiê, wreszcie do Roztañczone przedszkole
naszego regionu - Gozdowa, w którym czujemy siê Tañce dla przedszkolaków znajduj¹ siê w ofercie zajêæ 
zadomowieni i bezpieczni. Cieszymy siê, ¿e nasze dzieci dodatkowych wielu przedszkoli. Nie ma w¹tpliwoœci co do 
ubrane w bia³o czerwone barwy przypomnia³y nam to, co dla tego, ¿e zajêcia z tañca korzystnie wp³ywaj¹ na ruchowy, 
nas wa¿ne i bezcenne. Przemi³ym akcentem by³ taniec intelektualny, emocjonalny i spo³eczny rozwój dziecka. 
„Trojak” w wykonaniu „ma³ych górali”, który udowodni³, ¿e Dlatego te¿ rodzice coraz chêtniej wybieraj¹ dla swoich dzieci 
Polska to malowniczy, pe³en uroku kraj, tak jak dzieci, które tê w³aœnie formê. Ka¿dy przedszkolak, bez wzglêdu na 
go tañczy³y. Zatem egzamin na przedszkolaka zdany! Có¿ predyspozycje czy talent, z pewnoœci¹ polubi zajêcia 
dodaæ? „Dziœ s¹ Polsko urodziny Twoje. Sk³adamy Ci zatem taneczne, dziêki którym poprawi swoj¹ koordynacjê i 
¿yczenia. B¹dŸ radosnym domem dla nas i przysz³ych prze³amie nieœmia³oœæ.
pokoleñ”.

Pan Sprê¿ynka

W poniedzia³ek 20 listopada nasze przedszkole odwiedzi³ Nasze przedszkole, wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom 
Pan Sprê¿ynka ze Studia Edukacyjno Artystycznego B¹bel rodziców i dzieci, równie¿ oferuje taniec jako dodatkowe 
Ziombel i zaprosi³ wszystkie dzieci na „Spotkanie z iluzj¹ i zajêcia, umo¿liwiaj¹ce dzieciom wyra¿enie swoich uczuæ, 

wra¿eñ. Prowadzi je pan Micha³ Milewski. Zajêcia odbywaj¹ 

siê w poniedzia³ki na dwóch poziomach: 3 i 4-latki od godz. 

13.00 do 13.30 oraz 5 i 6-latki od godz. 13.30 do 14.15. 

Ka¿dy znajdzie tu coœ dla siebie. Integracja cia³a i umys³u 

podczas tañca kszta³tuje dziecko na wielu p³aszczyznach. 

Takie zajêcia pozwalaj¹ na zaspokojenie potrzeby ruchu i 

aktywnoœci, a tym samym ³agodz¹ napiêcia. Mi³o s³yszeæ, jak z 

naszych okien dochodzi samba, czacza, zumba i wiele innych 

melodii. Cieszymy siê, ¿e nasze przedszkolaki bêd¹ radosne i 

roztañczone. Zapraszamy wszystkich chêtnych, którzy chc¹ 

zdobyæ nowe umiejêtnoœci i rozwin¹æ poczucie rytmu.

Agnieszka Olszewska

Dyrektor Przedszkola
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DEMOGRAFIA Zdarzenia w ewidencji ludnoœci w gminie Gozdowo 

Wed³ug danych ze zbiorów meldunkowych w w 2017 roku. 
naszej gminie na dzieñ 15.12.2017 r. zameldowanych na 
pobyt sta³y i czasowy jest 6048 mieszkañców. 
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UWAGA!

W dniach wolnych od pracy w sprawach dotycz¹cych aktu zgonu proszê kontaktowaæ siê z Kierownikiem Urzêdu Stanu 
Cywilnego, p. Mari¹ El¿biet¹ Chyliñsk¹, zam. Gozdowo, ul. Osiedlowa 12, tel. 24 276 22 58.

W wyj¹tkowych sytuacjach istnieje mo¿liwoœæ za³atwienia sprawy z zakresu spraw obywatelskich w indywidualnie 
uzgodnionym terminie, poza godzinami pracy Urzêdu Gminy w Gozdowie.

11. W zimowe dni widocznoœæ na drodze jest ograniczona i ZASADY BEZPIECZEÑSTWA 
kierowcy potrzebuj¹ wiêcej czasu do zahamowania PODCZAS FERII ZIMOWYCH
pojazdu. Na jezdniê wchodŸ uwa¿nie i rozejrzyj siê. 

12. U¿ywaj elementów odblaskowych.
1. Omijaj zamarzniête jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie 13. Dbaj o zdrowie i higienê. Pamiêtaj o zasadach zdrowego 

mo¿na byæ pewnym wytrzyma³oœci tafli lodowej. Jeœli stylu ¿ycia i od¿ywiana oraz o zachowaniu 
chcesz bezpiecznie jeŸdziæ na ³y¿wach, skorzystaj ze podstawowych zasad higieny, które pomog¹ uchroniæ 
sztucznych lodowisk. ciê przed zachorowaniem na grypê.

2. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic.
3. Zje¿d¿aj na sankach, nartach z górek, które znajduj¹ siê ZAPAMIÊTAJ TELEFONY ALARMOWE: 

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. El¿bieta Broniszewska

6. Dopuszcza siê w danej edycji wy³anianie laureatów dla Regulamin konkursu 
innych wyró¿niaj¹cych siê zg³oszonych so³tysów. „So³tys Roku Gminy Gozdowo”

7. Dodatkowych informacji udzielaj¹ pracownicy Gminy pod 
stanowi¹cy za³¹cznik do Uchwa³y nr XIX/143/16 Rady 

nr tel. 24/364 48 39 lub tel. 24/364 48 22. Ewentualne 
Gminy Gozdowo z dnia 7 paŸdziernika 2016 r.

zmiany numerów telefonu lub adresu nie wymagaj¹ 
§ 1. Postanowienia ogólne. zmiany niniejszego Regulaminu.

1. Organizatorem konkursu „So³tys Roku Gminy Gozdowo” 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem 
jest Wójt Gminy Gozdowo. rozstrzyga Organizator konkursu.

2. Konkurs trwa od 1 stycznia do 31 marca ka¿dego roku a 
§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie.dotyczy wy³onienia laureata za rok poprzedni.

1. Kandydata do udzia³u w Konkursie mog¹ zg³aszaæ: Rada 3. Konkurs prowadzony jest wœród so³tysów Gminy 
Gminy, Wójt, Rady So³eckie, mieszkañcy so³ectwa (grupa Gozdowo. 
co najmniej 10 osób), organizacje pozarz¹dowe.4. Tytu³ „So³tysa Roku Gminy Gozdowo” mo¿na przyznaæ 

2. Do udzia³u w Konkursie mo¿e zostaæ zg³oszony ka¿dy tej samej osobie nie czêœciej ni¿ dwa razy w ci¹gu trwania 
so³tys.danej kadencji. 

3. Kandydatem do udzia³u w Konkursie nie mo¿e byæ osoba, 5. W ka¿dej edycji wy³oniony zostanie jeden najbardziej 
która zosta³a pozbawiona mandatu uchwa³¹ Rady Gminy wyró¿niaj¹cy siê so³tys, który otrzyma tytu³ „So³tys Roku 
albo prawomocnym wyrokiem s¹du.Gminy Gozdowo”.  
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§ 3. Cel Konkursu. · organizacja czasu wolnego dzieci jako mieszkañców 
1. Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych so³ectwa, wspó³dzia³anie instytucjonalne i inicjatywa w 

so³tysów, którzy pracuj¹ na rzecz spo³ecznoœci lokalnej. tym zakresie;
2. Celem Konkursu jest wy³onienie i nagrodzenie so³tysa, · czas sprawowania funkcji so³tysa w po³¹czeniu z efektami 

który bezinteresownie, du¿o i efektywnie pracowa³ w dzia³alnoœci. 
danym roku na rzecz mieszkañców so³ectwa i gminy 
zarazem. § 6.Og³oszenie wyników Konkursu.

1. Og³oszenie wyników konkursu nast¹pi z okazji Œwiêta 
§ 4.Sk³adanie wniosków konkursowych. Samorz¹du Terytorialnego 27 maja, na sesji Rady Gminy 

1. Zg³oszeñ nale¿y dokonywaæ na formularzu Gozdowo lub podczas innego wa¿nego wydarzenia. 
zg³oszeniowym, stanowi¹cym za³¹cznik do regulaminu. 2. Lista zg³oszonych do konkursu osób bêdzie do wgl¹dy u 

2. Karty zg³oszeniowe i dokumentacjê konkursow¹ nale¿y pracownika Urzêdu odpowiedzialnego za wspó³pracê z 
nadsy³aæ na adres Urzêdu Gminy w Gozdowie(lub sk³adaæ Rad¹ Gminy oraz so³tysami. 
w sekretariacie) z dopiskiem „KONKURS: SO£TYS 
ROKU GMINY GOZDOWO” do dnia 31 marca § 7. Nagrody.
bie¿¹cego roku. W razie w¹tpliwoœci decyduje data 1. Nagrodami w konkursie bêd¹: puchar „So³tys Roku ….”, 
nadania przesy³ki. publiczna prezentacja zwyciêzcy oraz tekst promuj¹cy 

3. Materia³y uzupe³niaj¹ce do zg³oszenia mo¿na nadsy³aæ osobê laureata w S³owie Gozdowa.
drog¹ elektroniczn¹ na adres: sekretariat@gozdowo.eu 2. Nagrod¹ bêdzie równie¿ nagroda finansowa w kwocie 

4. Dokumentacja i materia³y za³¹czone do zg³oszenia nie ka¿dorazowo ustalonej przez Wójta Gminy Gozdowo w 
podlegaj¹ zwrotowi. porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy. 

3. Nagrod¹ dodatkow¹ mo¿e byæ równie¿ zg³oszenie 
§ 5. Ocena zg³oszeñ. kandydata do udzia³u w konkursach "So³tys Roku …” na 

1. Oceny zg³oszeñ i wyboru laureatów dokona kapitu³a szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim.
konkursu w sk³adzie: Wójt Gminy Gozdowo, 
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo oraz dwóch § 8.Postanowienia koñcowe.
pracowników Urzêdu Gminy. 1. Wszelkie spory wynik³e ze stosowania niniejszego 

2. Nadzór nad prawid³owoœci¹ konkursu sprawuje Wójt. regulaminu rozstrzyga Organizator konkursu. 
3. Dokumentacjê gromadzi i przechowuje pracownik Rozstrzygniêcie jest ostateczne i nie podlega zaskar¿eniu.

Urzêdu odpowiedzialny za wspó³pracê z Rad¹ Gminy 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany 
oraz so³tysami. zasad konkursu lub okresu jego trwania, jak równie¿ 

4. Kapitu³a konkursu przy ocenie zg³oszeñ bêdzie kierowa³a zmiany terminów og³oszenia wyników.
siê g³ównie nastêpuj¹cymi kryteriami: 3. Kandydaci, którzy nie spe³ni¹ któregokolwiek z wymogów 

okreœlonych w niniejszym regulaminie lub podadz¹ 
· wp³yw dzia³alnoœci kandydata na integracjê spo³ecznoœci nieprawdziwe informacje, zostan¹ wykluczeni z konkursu.

lokalnej miejscowoœci i Gminy; 4. Organizator oœwiadcza, ¿e dane osobowe podane w 
· ponadprzeciêtne sprawowanie funkcji so³tysa przy zg³oszeniach konkursowych zostan¹, zgodnie z ustaw¹ z 

bie¿¹cej dzia³alnoœci; dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
· materialne rezultaty dzia³alnoœci, a zw³aszcza jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U.2016 r. nr 133, 

realizowanych inicjatyw w ramach funduszu so³eckiego, a poz. 922) wykorzystane wy³¹cznie dla celów zwi¹zanych z 
tak¿e rezultaty dzia³alnoœci ponadlokalnej; przeprowadzeniem konkursu.

· organizacja ¿ycia so³ectwa wokó³ gminnych uroczystoœci: 
Zamyœlenia Polaków w ho³dzie œw. Janowi Paw³owi II; Formularz zg³oszeniowy dostêpny jest na stronie 
Do¿ynki i przygotowywanie wieñców do¿ynkowych; internetowej http://uggozdowo.bip.org.pl 
Gminne obchody Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci 11 i w Urzêdzie Gminy w Gozdowie.
Listopada oraz wspó³praca w tym zakresie; 

Ca³ej Rodzinie i Najbli¿szym

szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje

z powodu œmierci

œp. JANUSZA  BADO

d³ugoletniego Prezesa OSP w Kolczynie

sk³adaj¹

Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu 

oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy z radnymi i so³tysami
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Wójt i Rada Gminy w Gozdowie
wraz z M³odzie¿ow¹ Orkiestr¹ Dêt¹ OSP w Gozdowie

serdecznie zapraszaj¹ 
na 

KONCERT NOWOROCZNY

 po³¹czony z JUBILEUSZEM 25-LECIA istnienia Orkiestry, który odbêdzie siê

6 stycznia 2018 roku (sobota) godzina 15:00

w hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Gozdowie

Honorowy Patronat przyjêli: 
Marsza³ek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik
 oraz Starosta Powiatu Sierpeckiego Jan Laskowski

W programie ponadto:

§Wystêpy taneczno-wokalne Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej 
i dzieci z Publicznego Przedszkola w Gozdowie

§Pokaz fajerwerków

.

  

So³tysowi Pani i Najbli¿szym 

szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje

z powodu œmierci

OJCA

sk³adaj¹

Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu , 

oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo z radnymi i so³tysami

Jadwidze Ryczkowskiej 

Sekretarzowi  i Najbli¿szym 

szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje

z powodu œmierci

BRATA

sk³adaj¹

Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu , 

Kierownicy jednostek organizacyjnych z pracownikami

oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo z radnymi i so³tysami

Jackowi Piekarskiemu
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I. UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM którym przedstawi³a najkorzystniejsz¹ ofertê. 
2017/2018

Ponadto informujemy, i¿ firma SUEZ P³ocka Zg³oszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych, 
Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Przemys³owa powiatowych i wojewódzkich nale¿y kierowaæ do instytucji:
31, 09-400 P³ock, która œwiadczy us³ugi do ·drogi gminne
31.12.2017r., nie bêdzie wypowiada³a umów na 

Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w 
dzier¿awê pojemników do gromadzenia odpadów 

Gozdowie
zmieszanych zawartych indywidualn ie  z  

ul. Krystyna Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo,
mieszkañcami gminy.

 tel. 24 276 25 39
bezpoœredni kontakt: Wies³aw Szczechowicz, Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
tel. 795 597 785 dostarczane bêd¹ nieodp³atnie przez firmê REMONDIS Sp. z 
Pe³niony bêdzie dy¿ur w godzinach: 5:00-22:00, o. o. Oddzia³ w P³ocku, ul. Przemys³owa 32, 09-400 P³ock, 
przy, niesprzyjaj¹cych warunkach atmosferycznych, w po ka¿dorazowym odbiorze zape³nionych worków, w iloœci 
razie koniecznoœci zostanie wyznaczony ca³odobowy odpowiadaj¹cej odebranym.
dy¿ur w siedzibie GZGK. Dy¿ur mo¿e zostaæ skrócony lub 

PSZOK I JEGO FUNKCJONOWANIEzawieszony w zale¿noœci od istniej¹cych warunków 
atmosferycznych. Dy¿urny bêdzie udziela³ informacji 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
dotycz¹cych przejezdnoœci dróg.

(tzw. PSZOK) zosta³ zlokalizowany na terenie Gminnego 
·drogi powiatowe: Piaski-Gozdowo (Kuniewo-Ostrowy- Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, ul. Krystyna 

Kurowo-Kurówko-Antoniewo-Gozdowo, Lelice-Majki- Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo. Do PSZOK s¹ przyjmowane 
S³upia (Lelice-Miodusy-Cetlin), Bonis³aw-Gozdowo, nastêpuj¹ce odpady komunalne:
Bia³yszewo-Gozdowo (Kowalewo Podborne-Kowalewo 

?Zu¿yty sprzêt elektryczny, elektroniczny i  odpady Skorupki do przejazdu kolejowego), Wêgrzynowo-Lisice 
oœwietleniowe(Wêgrzynowo-Kurówko-Lisice), Lelice-Bia³uty, Bo¿ewo-

?WielkogabarytyG³uchowo, Bo¿ewo-Rempin (Rempin-Czachorowo-
?Budowlane i rozbiórkowe (za wyj¹tkiem odpadów Bo¿ewo), Rempin-Golejewo, Kuskowo-J¹czewo 

zawieraj¹cych azbest)(Kuskowo-Bronoszewice-Rycharcice-Kêdzierzyn), P³ock-
?Zu¿yte oponyZ¹goty-Bonis³aw, Mochowo-Rempin-Gozdowo, 
?Gozdowo-Golejewo-Proboszczewice, Lelice-Reczewo- Metal

Go³ocin, Lelice-Rogienice-Krajewice ?Zu¿yte baterie i akumulatory inne ni¿ 
Zarz¹d Dróg Powiatowych w Sierpcu przemys³owe i samochodowe

?ul. Koœciuszki 1a, 09-200 Sierpc, tel. (24) 275 21 13,  Przeterminowane leki i chemikalia
275 77 80 ?PSZOK jest czynny w godzinach od 7.15 do 15.15 od 
bezpoœredni kontakt: Artur Obrêbski, poniedzia³ku do pi¹tku, z wyj¹tkiem dni ustawowo wolnych 
tel. 502 211 529 od pracy.

Odpady komunalne nale¿y dostarczaæ do PSZOK we Pe³niony bêdzie dy¿ur w godzinach: 5:00–13:00 i 
w³asnym zakresie i w³asnym transportem oraz pozostawiæ w 14:00–22:00 ka¿dego dnia. Przy niesprzyjaj¹cych 
miejscu wskazanym przez pracownika przyjmuj¹cego warunkach atmosferycznych zostanie wyznaczony 
odpady.ca³odobowy dy¿ur w siedzibie ZDP. Dy¿ur mo¿e zostaæ 

skrócony lub zawieszony w zale¿noœci od istniej¹cych Pracownik mo¿e odmówiæ przyjêcia odpadów w 
warunków atmosferycznych. Dy¿urny bêdzie udziela³ przypadku stwierdzenia, i¿ odpady s¹ zanieczyszczone nie s¹ 
informacji dotycz¹cych przejezdnoœci dróg. odpadami komunalnymi.

W przypadku odpadów niebezpiecznych (t j .  
·drogi wojewódzkie: nr 560 - Brodnica-Rypin-Sierpc- przeterminowanych leków i chemikaliów) zaleca siê, aby by³y 

Bielsk (Bonis³aw-Lelice-Zbójno) przekazywane w opakowaniach umo¿liwiaj¹cych 
Mazowiecki Zarz¹d Dróg Wojewódzkich, Rejon identyfikacjê odpadu.
Drogowy Gostynin - P³ock Wszelkie informacje dotycz¹ce funkcjonowania PSZOK 
ul. Kroœniewicka 5, 09-500 Gostynin, mo¿na uzyskaæ w siedzibie GZGK ul. K. Gozdawy 12, 
tel. 24 235 25 43 09-213 Gozdowo lub pod nr tel. 24 276 25 39.
bezpoœredni kontakt: Tomasz D¹browski, 

POPIÓ£ tel. 24 261 51 00 kom. 608 335 036 

II. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZABRANIA SIÊ! Gromadzenia popio³u w 
W 2017 ROKU. pojemnikach przeznaczonych do odpadów 

zmieszanych.
Wójt Gminy Gozdowo informuje, ¿e z dniem 1 stycznia 

Popió³ z palenisk domowych, nale¿y gromadziæ 
2018r. us³ugê w zakresie odbioru, transportu i 

na nieruchomoœci w sposób selektywny w zagospodarowania odpadów komunalnych od 
zakupionych przez w³aœcicieli nieruchomoœci we w³aœcicieli nieruchomoœci zamieszka³ych i PSZOK z 
w³asnym zakresie, ró¿nego rodzaju metalowych terenu Gminy Gozdowo, œwiadczyæ bêdzie firma 
pojemnikach lub wiadrach o pojemnoœci REMONDIS Sp. z o. o. Oddzia³ w P³ocku, ul. 

Przemys³owa 32, 09-400 P³ock. maksymalnej 80l.
Powy¿sza firma zosta³a wybrana w wyniku 

przeprowadzonego postêpowania przetargowego w 

.

WÓJT GMINY INFORMUJE
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Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo lubPopió³ zgromadzony w pojemnikach wiêkszych 
c) za poœrednictwem œrodków komunikacji elektronicznej, ni¿ 80l nie bêdzie z posesji odbierany.

za pomoc¹ elektronicznej skrzynki podawczej.

Urz¹d Gminy w Gozdowie oferuje dwie mo¿liwoœci 
III.WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW ZMIANY W wyposa¿enia posesji w metalowy  pojemnik:

PRZEPISACH OD 17 CZERWCA 2017r.1- sprzeda¿ nowych metalowych pojemników o 
pojemnoœci 80l,

1. W dniu 17 czerwca 2017r. wesz³a w ¿ycie zmiana 2- dzier¿awa pojemnika o pojemnoœci 80l wed³ug 
ustawy o ochronie przyrodynastêpuj¹cej odp³atnoœci:

Uchwalona ustawa wprowadza szczególne regu³y 
postêpowania dotycz¹ce usuniêcia drzew, które rosn¹ na 
nieruchomoœciach stanowi¹cych w³asnoœæ osób fizycznych i 
s¹ usuwane na cele niezwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci 
gospodarczej (dodanie ust. 4–20 w art. 83f), przewiduj¹ce 

W przypadku chêci zawarcia umowy dzier¿awy, m.in. obowi¹zek zg³oszenia przez w³aœciciela 
prosimy o zabranie ze sob¹ dowodu osobistego. nieruchomoœci zamiaru usuniêcia drzewa w przypadku, gdy 
Istnieje równie¿ mo¿l iwoœæ bezp³atnego obwód pnia na wysokoœci 5 cm przekracza:
przekazywania popio³u do Gminnego Zak³adu a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego 
Gospodarki Komunalnej w Gozdowie po oraz klonu srebrzystego
dostarczeniu w³asnym transportem. b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii 

Op³atê za dzier¿awê pojemników metalowych nale¿y akacjowej oraz platanu klonolistnego
uiszczaæ do 20-go dnia ka¿dego miesi¹ca za miesi¹c c) 50 cm – w przypadku pozosta³ych gatunków drzew.
poprzedni na rachunek bankowy Urzêdu Gminy Gozdowo, 
nr 18 9015 0001 2001 3900 0299 0038 lub gotówk¹ u 

We wskazanych przypadkach mo¿liwoœæ usuniêcia drzewa 
inkasentów, którymi s¹: Robert Lubiñski, Arkadiusz nast¹pi dopiero w przypadku braku sprzeciwu ze strony 
Jankowski. odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta 

miasta). Organ mo¿e wnieœæ sprzeciw w ci¹gu 14 dni od 
REKLAMACJE dokonania oglêdzin w formie wydania decyzj i 
W przypadku: administracyjnej. Zg³oszenie rodzi po stronie organu 
- nieodebrania odpadów komunalnych zgodnie z ustalonym obowi¹zek przeprowadzenia, w terminie 21 dni od jego 

harmonogramem dokonania, oglêdzin drzewa, które ma byæ usuniête i 
- pozostawienia mniejszej iloœci worków ni¿ zosta³y sporz¹dzenie z tej czynnoœci protoko³u.

odebrane Za usuniêcie drzewa bez dokonania zg³oszenia 
- pozostawienia worków na inny rodzaj odpadów grozi administracyjna kara pieniê¿na

selektywnych ni¿ zosta³y odebrane,
2. Zwolnienie z obowi¹zku uzyskania zezwolenianale¿y taki fakt niezw³ocznie zg³osiæ do Urzêdu 
Ponadto przypominamy, i¿ zgodnie z art. 83f ustawy o Gminy w Gozdowie. 
ochronie przyrody nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia Reklamacjê mo¿na z³o¿yæ osobiœcie w Urzêdzie Gminy w 
przez posiadacza nieruchomoœci na usuniêcie m.in.:Gozdowie, pokój nr 10 b¹dŸ telefonicznie pod nr 
1) krzewu albo krzewów rosn¹cych w skupisku, o tel.24/364-48-25 w godz. pracy Urzêdu 7.15-15.15.

2powierzchni do 25 mJeœli firma nie odbierze odpadów w terminie wed³ug 
2) drzew, których obwód pnia na wysokoœci 5 cm (zmiana podanego harmonogramu, to nastêpnego dnia nale¿y 

w y s o k o œ c i  p o m i a r u  o b w o d u  p n i azg³osiæ reklamacjê, podaj¹c adres, nr telefonu kontaktowego 
z 130cm na 5cm) nie przekracza: oraz rodzaj nieodebranych odpadów (zmieszane lub 

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu segregowane). Reklamacje Gmina wysy³a do Firmy, która 
jesionolistnego oraz klonu srebrzystegoma 24 godziny od otrzymania zg³oszenia na jej realizacjê.

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, Wszelkie informacje dotycz¹ce gospodarowania 
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnegoodpadami komunalnymi mo¿na uzyskaæ w siedzibie 

c) 50 cm - w przypadku pozosta³ych gatunków drzewUrzêdu Gminy Gozdowo, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 
3) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia Gozdowo, pokój nr 10 lub pod nr tel. 24/ 364-48-25.

gruntów nieu¿ytkowanych do u¿ytkowania rolniczego bez 
DEKLARACJE wzglêdu na ich gatunek i wielkoœæ obwodu pnia czy 

powierzchniê krzewów
W³aœciciele nieruchomoœci zamieszka³ych s¹ zobowi¹zani 4) drzew lub krzewów owocowych.

do sk³adania deklaracji o wysokoœci op³aty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni Powy¿sze zwolnienia nie maj¹ zastosowania do:
od zamieszkania na danej nieruchomoœci. W · drzew i krzewów rosn¹cych na terenie 
przypadku zmiany danych, bêd¹cych podstaw¹ ustalenia nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków 
wysokoœci nale¿nej op³aty za gospodarowanie odpadami · drzew lub krzewów rosn¹cych w lasach
komunalnymi, w³aœciciel nieruchomoœci obowi¹zany jest 

· drzew bêd¹cych pomnikami przyrody
z³o¿yæ korektê wczeœniej z³o¿onej deklaracji w terminie 14 
dni od dnia, w którym nast¹pi³a zmiana.

3. Uwaga!Deklaracjê mo¿na z³o¿yæ:
?W przypadku drzew i krzewów rosn¹cych na terenie a) osobiœcie w formie papierowej w Urzêdzie Gminy w 

nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków zezwolenie Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo lub 
wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków.b) za poœrednictwem poczty na adres: Urz¹d Gminy w 

?W przypadku drzew i krzewów rosn¹cych w lasach w 

.
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rozumieniu ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o lasach, IV. PODATKI W 2018 ROKU
nale¿y siê zwróciæ do leœniczego z terenu gminy.

S TA W K I  P O D AT K U  R O L N E G O  I  O D  ?W przypadku drzew i krzewów rosn¹cych w pasie drogi 
NIERUCHOMOŒCI NA 2018 ROKpowiatowej, nale¿y siê zg³osiæ do Zarz¹du Dróg 
Uchwa³¹ Nr XXX/221/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 6 Powiatowych w Sierpcu ul. T. Koœciuszki 1A, 09-200 
listopada 2017 r. w sprawie obni¿enia œredniej ceny skupu Sierpc.
¿yta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 
rok. ustalono stawkê podatku rolnego w kwocie 

4. Z³omy i wywroty 45,00 z³/dt.
Usuniêcie z³omów lub wywrotów jest mo¿liwe po uprzednim Uchwa³¹ Nr XXX/222/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 6 
zg³oszeniu w Urzêdzie Gminy w Gozdowie i po listopada 2017 r. ustalono stawki podatku od nieruchomoœci 
przeprowadzeniu oglêdzin przez organ w³aœciwy do wydania na terenie gminy Gozdowo na rok 2018
zezwolenia na usuniêc ie drzewa lub krzewu, 1)  od gruntów:
potwierdzaj¹cych, ¿e drzewa lub krzewy stanowi¹ z³om lub 

a)  zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, 
wywrot. bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 

2gruntów i budynków – 0,82 z³ od 1 m  powierzchni,
5. Op³aty za usuniêcie drzew lub krzewów b)  pod wodami powierzchniowymi stoj¹cymi lub pod 
W przypadkach, kiedy wymagane jest uzyskanie zezwolenia wodami powierzchniowymi p³yn¹cymi jezior i zbiorników 
na usuniêcie drzew lub krzewów, posiadacz nieruchomoœci sztucznych – 4,63 z³ od 1 ha powierzchni,
ponosi op³aty za ich usuniêcie a zwolnienie z jej naliczenia ma c)  pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej 
miejsce w przypadku: statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez 

21. drzew lub krzewów, na których usuniêcie nie jest organizacje po¿ytku publicznego – 0,19 z³ od 1 m  
wymagane zezwolenie powierzchni,

2. drzew lub krzewów, które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu ludzi d)  niezabudowanych objêtych obszarem rewitalizacji, o 
lub mienia w istniej¹cych obiektach budowlanych lub którym mowa w ustawie z 09.10.2015 r. o rewitalizacji i 
funkcjonowaniu urz¹dzeñ, o których mowa w art. 49 § 1 po³o¿onych na terenach, dla których miejscowy plan 
Kodeksu cywilnego zagospodarowania przestrzennego przewiduje 

przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹, us³ugow¹ 3. drzew lub krzewów, które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu 
albo zabudowê o przeznaczeniu mieszanym obejmuj¹cym ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeñstwu 
wy³¹cznie te rodzaje zabudowy, je¿eli od dnia wejœcia w ¿eglugi
¿ycie tego planu w odniesieniu do tych gruntów up³yn¹³ 4. drzew, których obwód pnia mierzony na wysokoœci 130 
okres 4 lat, a  w tym czasie nie zakoñczono budowy cm nie przekracza: 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 z³ od 1 

a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca 2 m  powierzchni. 
zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 

2)  od budynków lub ich czêœci:robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, w celu 2a)  mieszkalnych – 0,77 z³ od 1 m  powierzchni przywrócenia gruntów nieu¿ytkowanych do u¿ytkowania 
u¿ytkowej,innego ni¿ rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, 

b)  zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej okreœlonym w miejscowym planie zagospodarowania 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i 
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej – 17,60 z³ od 1 zagospodarowania terenu 2m  powierzchni u¿ytkowej,b) 80 cm - w przypadku pozosta³ych gatunków drzew w celu 

c)  zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w przywrócenia gruntów nieu¿ytkowanych do u¿ytkowania 
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym – innego ni¿ rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, 210,80 z³ od 1 m  powierzchni u¿ytkowej,okreœlonym w miejscowym planie zagospodarowania 

d)  zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych w przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i 
rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci leczniczej, zajêtych zagospodarowania terenu
przez podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ – 4,70 z³ od 

5. krzewu lub krzewów rosn¹cych w skupiskach, 21 m powierzchni u¿ytkowej,2pokrywaj¹cych grunt o powierzchni do 50 m , w celu 
e)  pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej 

przywrócenia gruntów nieu¿ytkowanych do u¿ytkowania 
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez 

innego ni¿ rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, 2organizacje po¿ytku publicznego – 4,10 od 1 m  
okreœlonym w miejscowym planie zagospodarowania 

powierzchni u¿ytkowej
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i 

a od budynków gospodarczych lub ich czêœci 
zagospodarowania terenu

po³o¿onych na nieruchomoœciach rolnych, pozosta³ych 
6. drzew lub krzewów, które obumar³y lub nie rokuj¹ szansy po sprzeda¿y b¹dŸ przekazaniu gruntów na nastêpcê lub 

na prze¿ycie, z przyczyn niezale¿nych od posiadacza Skarb Pañstwa – 2,10 zl od 1 m² powierzchni 
nieruchomoœci uzytkowej,

7. topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokoœci 130 cm 3)  od budowli – 2 % ich wartoœci.
wynosz¹cym powy¿ej 100 cm, nienale¿¹cych do Zwalnia siê od podatku od nieruchomoœci:
gatunków rodzimych, je¿eli zostan¹ zast¹pione w 

- budynki mieszkalne lub ich czêœci,
najbli¿szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych 

- budynki lub ich czêœci oraz grunty zajête wy³¹cznie na gatunków;
potrzeby ochrony   przeciwpo¿arowej,
- budynki lub ich czêœci oraz grunty zajête wy³¹cznie na 

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce usuwania drzew i potrzeby ochrony bezpieczeñstwa ludzi, mienia oraz 
krzewów znajd¹ Pañstwo w ustawie z dnia 16 porz¹dku publicznego.
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zwolnienia nie obejmuj¹ budynków lub ich czêœci oraz 

gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci 
gospodarczej.

OG£OSZENIA
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STAWKI PODATKU OD ŒRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Uchwa³a Nr X/88/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 paŸdziernika 2015 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od 
œrodków transportowych na terenie gminy Gozdowo obowi¹zuje na rok 2017. 

1.  od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:

a)  powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie-510,00z³

b)  powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie-520,00 z³

c)  powy¿ej 9 ton-710,00 z³ 

2.  od samochodów ciê¿arowych  o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, z tym, ¿e w zale¿noœci od 
liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

STAWKI PODATKU OD ŒRODKÓW TRANSPORTOWYCH

3.  od ci¹gników siod³owych lub balastowych, przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o 
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton                                 - 840,00 z³

 
4.  od ci¹gników siod³owych lub balastowych, przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o 

dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton :

OG£OSZENIA
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5.  przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i 
poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika 
podatku rolnego –  470,00 z³

6.  przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub 
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika 
podatku rolnego:

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

Wójt Gminy Gozdowo, wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom mieszkañców gminy, 

wnioskowa³ do Rady Gminy Gozdowo podczas sesji w dniu 29.10.2015 r. o niewprowadzaniu 

na terenie gminy op³aty targowej oraz op³aty od posiadania psów pocz¹wszy od roku 2016.

W zwi¹zku z pozytywnie przyjêtym wnioskiem, od 2016 roku osoby fizyczne posiadaj¹ce psy 

nie bêd¹ zobowi¹zane do wnoszenia op³at z tytu³u op³aty od posiadania psów, jak równie¿ nie 

bêdzie pobierana op³ata targowa od osób dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowisku gminnym.
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INFORMATOR

URZ¥D GMINY W GOZDOWIE
Dni i godziny pracy
Poniedzia³ek  - Pi¹tek  7:15 - 15:15
tel./fax  (24) 276 21 12, 364 48 21 Wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów.

OŒRODEK ZDROWIA W GOZDOWIE
Gabinet stomatologiczny

Dni i godziny pracy lek. stomatolog  Khalil Zenaty 
Poniedzia³ek  - Pi¹tek 8:00 - 18:00 Œroda 8:30 – 10:30
Rejestracja w Oœrodku od godz. 7:30 Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy lekarzy. 
Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00 tel. (24) 276 21 96
UWAGA! W zwi¹zku z wprowadzeniem w SPZOZ w W godz. 18:00 – 8:00 w dni powszednie oraz ca³odobowo w 
Gozdowie dokumentacji elektronicznej, Pacjenci proszeni soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy pacjenci bêd¹ 
s¹ o zg³aszanie leków do powtórzenia z wyprzedzeniem przyjmowani w AMBULATORIUM POGOTOWIA 
jednodniowym. Odbiór recept nastêpnego dnia. RATUNKOWEGO W SIERPCU przy ul. Braci Tu³odzieckich.

Podstawowa Opieka Zdrowotna Nag³e zachorowania – nr tel. 999

lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista W przypadku opieki stomatologicznej w godz. 19:00-7:00 w dni 
powszednie oraz ca³odobowo w soboty, niedziele i dni wolne od medycyny ogólnej i rodzinnej 
pracy pacjenci bêd¹ przyjmowani w ramach NFZ w POGOTOWIU Poniedzia³ek 8:00 –   13:00
STOMATOLOGICZNYM W SIKORZU, (Sikórz 90B), 13:00 – 15:00 prace administracyjne
tel. 501 518 046. Wtorek 8:00 –   11:00

Œroda 8:00 –   11:00
Punkt apteczny FARMIN Sp. z o. o. w Lelicach 11:00 – 13:00 szczepienia
Adres: ul. Szkolna 1Czwartek 10:25 – 12:00 szko³y
Dni i godziny pracy:12.00 – 18:00

Pi¹tek 8:00 –   11:00 Poniedzia³ek – Pi¹tek 8:00 – 16:00
Wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów. Sobota 8:00 – 12:00

lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnêtrznych, 
Apteka B+R STUDIO w Gozdowiespecjalista medycyny ogólnej i rodzinnej 
Adres: ul. K. Gozdawy 15e, tel. (24) 276 21 84Poniedzia³ek 8:00 – 18:00 

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

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

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

GMINNY ZAK£AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Gabinet stomatologiczny

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

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

Poniedzia³ek  - Pi¹tek   7:15 – 15:15
Czwartek 12:30 –   17.00
1 Adres: ul. Krystyna Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo
Gabinet ginekologiczno-po³o¿niczy

tel/fax. (24) 276 25 39,
lek. med. Marcin B¹k – ginekolog, po³o¿nik

e-mail: biuro.gzgk@gozdowo.infoPi¹tek 8:00 – 15:00
strona internetowa: www.gozdowo.infoBadanie USG w godzinach przyjêæ poradni „K”.
Kontakt w przypadku awarii sieci wodoci¹gowej:

Laboratorium
Gozdowo – Kazimierz Ró¿añski,  kom. 728 805 815Pobieranie krwi w Gozdowie - wtorek, œroda, pi¹tek 7:30 – 9:00
Lelice –  Lech Kalinowski, kom. 728 805 810Pobieranie krwi w Lelicach - poniedzia³ek  7:30 – 9:00

Wydawanie wyników w godzinach pracy oœrodka
POSTERUNEK POLICJI W GOZDOWIE

Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy lekarzy. 
. Dy¿ury w dni powszednie 8:30 – 10:30

OŒRODEK ZDROWIA W LELICACH Kierownik - asp. szt. Dariusz Baranowski tel. (24) 265 82 74

Dni i godziny pracy: Asystenci - asp. szt. Janusz Barañski tel. (24) 265 82 75

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

- asp. szt. Wies³aw Stêpkowski (obs³uguje gm. Mochowo) Podstawowa Opieka Zdrowotna
  kom. 519 035 545lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista 

Policjanci prewencji - tel. (24) 265 82 76medycyny ogólnej i rodzinnej 
Pi¹tek 11:00 – 13:00 szczepienia - sier¿. szt. Pawe³ Wojciechowski 

- st. sier¿. Arkadiusz Kolczyñski,lek. med. Regina Grusznis-Obrêbska –specjalista medycyny 
rodzinnej - sier¿. szt. Przemys³aw Turowski,
Poniedzia³ek 8:00 – 14:00 - st. sier¿. Katarzyna Wojciechowska,
Wtorek

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

Czwartek 8:00 – 14:00 OSP
Pi¹tek 

Gozdowo – S³awomir Zarembski, kom. 607 951 712

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

.

.

.

.

1

1

.

lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnêtrznych, 
specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej 
Wtorek 8:00 – 10:00 - badanie USG

8:00 – 14:00
Œroda 12:00 – 18:00

8:00 – 14:00
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Z b³yskiem flesza...

Uroczyste otwarcie i poœwiêcenie Klubu Dzieciêcego „Radosna Kraina” w Gozdowie

Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Jubileusz 65-lecia Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Lelicach
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Z b³yskiem flesza...

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

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

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

SIERPC; www.alfadruk.plADIUSTACJA I DRUK

Koncert Ksiêdza Kan. Franciszka Kucia w Bonis³awiu

Gminne Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci w Bonis³awiu
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