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Z b³yskiem flesza...

Najlepsi uczniowie szkó³ z terenu gminy Gozdowo Nagrodzeni uczniowie Szko³y Podstawowej w Lelicach

Nagrodzeni uczniowie Szko³y Podstawowej w Gozdowie Nagrodzeni uczniowie Publicznego 
Gimnazjum w Gozdowie

Gminna Uroczystoœæ Patriotyczna poœwiêcona 
¿o³nierzom wyklêtym w Szkole Podstawowej 

w Gozdowie

V Festyn Rodzinny w Gozdowie
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RADA GMINY przyznawania stypendium Wójta Gminy Gozdowo w 
ramach lokalnego programu wspierania edukacji W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.03.2018 r. do 
uzdolnionych dzieci i m³odzie¿y z terenu gminy Gozdowo". 15.06.2018 r. odby³o siê 5 sesji Rady Gminy, na których 

?Uchwa³a Nr XXXVI/277/18 w sprawie przyjêcia radni podjêli ogó³em 24 uchwa³y.
„Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy 
Gozdowo w ramach lokalnego programu wspierania Uchwa³y z dnia 13 marca 2018 roku:

? edukacji uzdolnionych dzieci i m³odzie¿y z terenu Gminy Uchwa³a Nr XXXIII/260/18 w sprawie zaci¹gniêcia 
Gozdowo".d³ugoterminowych kredytów.

Uchwa³y z 12 czerwca 2018 roku: Uchwa³y z dnia 23 marca 2018 roku:
?? Uchwa³a Nr XXXVII/278/18 w sprawie zmiany uchwa³y nr Uchwa³a Nr XXXIV/261/18 w sprawie uchwalenia 

XIX/141/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 paŸdziernika studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania 
2016 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia przestrzennego gminy Gozdowo.

? miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwa³a Nr XXXIV/262/18 w sprawie wyznaczenia do 
czêœci obrêbów Bonis³aw, Gozdowo, Kolonia Przybyszewo, sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
Kozice Smorzewo, Stradzewo, Kuskowo Bronoszewice, lokalu mieszkalnego stanowi¹cego w³asnoœæ gminy 
Lelice, £ysakowo, Ostrowy, Rempin, Rêkawczyn, Gozdowo, po³o¿onego w miejscowoœci Rempin. 

? Wilkowo, Zbójno w gminie Gozdowo.Uchwa³a Nr XXXIV/263/18 w sprawie zatwierdzenia 
?Uchwa³a Nr XXXVII/279/18 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2017 

rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w 
Publicznej za 2017 rok. Gozdowie. 

?? Uchwa³a Nr XXXVII/280/18 w sprawie zatwierdzenia Uchwa³a Nr XXXIV/264/18 w sprawie uchwalenia 
sprawozdania finansowego Gminy Gozdowo za 2017 rok.„Programu opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz 

?Uchwa³a Nr XXXVII/282/18 w sprawie ustalenia zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t na terenie gminy 
wynagrodzenia Wójta Gminy.Gozdowo”.

?? Uchwa³a Nr XXXVII/283/18 w sprawie zmiany Uchwa³a Nr XXXIV/265/18 w sprawie podzia³u gminy 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata Gozdowo na okrêgi wyborcze. 

? 2018-2028.Uchwa³a Nr XXXIV/266/18 w sprawie zmiany 
?Uchwa³a Nr XXXVII/284/18 zmieniaj¹ca Uchwa³ê Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 

Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na 2018 rok.2018-2028. 
?Uchwa³a Nr XXXIV/267/18 zmieniaj¹ca Uchwa³ê 

Ponadto Rada Gminy przyjê³a do wiadomoœci Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na 2018 rok. 
informacje i sprawozdania dotycz¹ce:Uchwa³y z 20 kwietnia 2018 roku: 
?? dzia³alnoœci miêdzysesyjnej Wójta Gminy;Uchwa³a Nr XXXV/268/18 w sprawie oceny zasobów 
?informacje Kierownika Posterunku Policji w Gozdowie o pomocy spo³ecznej za rok 2017 dla gminy Gozdowo. 

? stanie porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego na terenie Uchwa³a Nr XXXV/269/18 w sprawie przyjêcia 
Gminy Gozdowo za 2017 rok;„Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy 

?sprawozdanie z dzia³alnoœci Gminnego Zak³adu Gospodarki Gozdowo w ramach lokalnego programu wspierania 
Komunalnej w Gozdowie za 2017 rok;edukacji uzdolnionych dzieci i m³odzie¿y z terenu gminy 

?sprawozdanie z dzia³alnoœci Przedszkola Publicznego w Gozdowo". 
? Gozdowie za 2017 rok;Uchwa³a Nr XXXV/270/18 w sprawie Regulaminu 

?sprawozdanie z dzia³alnoœci Klubu Dzieciêcego „Kubusiowy wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych 
Raj” w Lelicach za 2017 rok;szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez gminê 

?sprawozdanie z dzia³alnoœci Klubu Dzieciêcego „Radosna Gozdowo. 
? Kraina” w Gozdowie za 2017 rok;Uchwa³a Nr XXXV/271/18 w sprawie zasad udzielania i 

?sprawozdanie z dzia³alnoœci Gminnego Oœrodka Pomocy rozmiaru zni¿ek dla nauczycieli pe³ni¹cych stanowiska 
Spo³ecznej w Gozdowie za 2017 rok;kierownicze, obowi¹zkowej tygodniowej liczby godzin dla 

?sprawozdanie Wójta Gminy i Komisji Rewizyjnej Rady pedagogów, psychologów, logopedów, doradców 
Gminy z wykonania bud¿etu gminy za 2017 rok.zawodowych oraz zasady rozliczania tygodniowego 

Ewa Kolankiewiczobowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajêæ jest ró¿ny w poszczególnych 

Z dzia³alnoœci Wójta Gminyokresach roku szkolnego. 
W okresie sprawozdawczym, od 01.03.2018r. do ?Uchwa³a Nr XXXV/272/18 w sprawie podzia³u gminy 
15.06.2018r., Wójt Gminy Gozdowo wyda³ 47 Gozdowo na obwody g³osowania. 

? zarz¹dzeñ:Uchwa³a Nr XXXV/273/18 w sprawie zmiany 
?10/2018 z dnia 28.02.2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gozdowo na lata 

zarz¹dzenia Nr 17/2013 z dnia 25 marca 2018 roku w 2018-2028. 
sprawie ustalenia Regulaminu Zak³adowego Funduszu ?Uchwa³a Nr XXXV/274/18 zmieniaj¹ca Uchwa³ê 
Œwiadczeñ Socjalnych w Urzêdzie Gminy w Gozdowie. Bud¿etow¹ gminy Gozdowo na 2018 rok. 

?11/2018 z dnia 28.02.2018r. w sprawie powo³ania Uchwa³y z dnia 14 maja 2018 roku:
zespo³u redakcyjnego biuletynu informacyjnego Wójta i ?Uchwa³a Nr XXXVI/275/18 w sprawie wyra¿enia zgody 
Rady Gminy Gozdowo „S³owo Gozdowa”.na rozwi¹zanie stosunku pracy z radn¹ gminy Gozdowo.

?12/2018 z dnia 09.03.2018r. w sprawie ustalenia ceny ?Uchwa³a Nr XXXVI/276/18 w sprawie uchylenia uchwa³y 
sprzeda¿y nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy 

Nr XXXV/269/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 
Gozdowo.

kwietnia 2018 roku w sprawie przyjêcia „Regulaminu 
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? ?13/2018 z dnia 14.03.2018r. w sprawie wyznaczenia do 29/2018 z dnia 21.05.2018r. w sprawie powo³ania 
sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Zespo³u ds. wdro¿enia Ogólnego Rozporz¹dzenia o 
lokalu mieszkalnego stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Ochronie Danych Osobowych (RODO). 

?Gozdowo po³o¿onego w miejscowoœci Rempin. 30/2018 z dnia 24.04.2018r. w sprawie wyra¿enia zgody 
?14/2018 z dnia 14.03.2018r. w sprawie wyra¿enia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole 

na przed³u¿enie umów u¿yczenia na czas nieoznaczony. Podstawowej im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w 
? Lelicach od roku szkolnego 2018/2019 w formie 15/2018 z dnia 14.03.2018 w sprawie ustalenia 

elektronicznej.przyjêtych zasad prowadzenia rachunkowoœci w zakresie 
?procedur finansowych zwi¹zanych z realizacj¹ projektu pod 32/2018 z dnia 24.05.2018r. w sprawie wyra¿enia zgody 

nazw¹ „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowê na wydzier¿awienie placu w Gozdowie na przedstawienie 
instalacji odnawialnych Ÿróde³ energii”. cyrkowe.

? ?16/2018 z dnia 22.03.2018 w sprawie przekazania 33/2018 z dnia 25.05.2018r. w sprawie zmian w 
sprawozdania o przebiegu wykonania bud¿etu gminy, za³¹czniku nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego w zwi¹zku 
sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek z RODO. 

?za 2017 34/2018 z dnia 25.05.2018r. w sprawie wyznaczenia 
?17/2018 z dnia 23.03.2018r. w sprawie powo³ania inspektora ochrony danych osobowych w Urzêdzie Gminy 

Gminnej  Komis j i  Rozwi¹zywania Problemów w Gozdowie. 
?Alkoholowych. 35/2018 z dnia 25.05.2018r. zmieniaj¹ce Uchwa³ê 

?18/2018 z dnia 26.03.2018r. w sprawie nieodp³atnego Bud¿etow¹ Gminy Gozdowo na rok 2018.
?przekazania œrodków trwa³ych na rzecz Gminnego Zak³adu 36/2018 z dnia 28.05.2018r. w sprawie powo³ania 

Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. Kapitu³y Konkursowej do przeprowadzenia konkursu 
?19A/2018 z dnia 27.03.2018r. w sprawie zmian w „So³tys Roku 2017 Gminy Gozdowo”.

?Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu Gminy w Gozdowie 37/2018 z dnia 29.05.2018r. w sprawie wyra¿enia zgody 
nadanym Zarz¹dzeniem Nr 15/2015 Wójta Gminy na przed³u¿enie umowy najmu lokalu socjalnego 
Gozdowo z dnia 2 lutego 2015r. zmienionym znajduj¹cego siê w Rempinie.
Zarz¹dzeniem Nr 65/2015 Wójta Gminy Gozdowo dnia ?38/2018 z  dn ia  29 .05.2018r.  w  spraw ie  
30 czerwca 2015 roku. przekwalifikowania lokalu socjalnego w Rempinie na lokal 

?19/2018 z dnia 29.03.2018r. w sprawie powo³ania sk³adu mieszkalny.
osobowego komisji przetargowej dla przeprowadzenia ?39/2018 z dnia 30.05.2018r. w sprawie og³oszenia 
przetargu nieograniczonego na sprzeda¿ nieruchomoœci konkursu ekologicznego „Fokus na OZE” w placówkach 
stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Gozdowo. oœwiatowych z terenu gminy Gozdowo.

?20/2018 z dnia 06.04.2018r. w sprawie zorganizowania ?40/2018 z dnia 30.05.2018r. w sprawie ustalenia ceny 
po raz czternasty wieczoru „Zamyœlenia Rodaków – w sprzeda¿y nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy 
ho³dzie Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi II”, poœwiêconego Gozdowo.
honorowemu Obywatelowi Gminy Gozdowo oraz ?41/2018 z dnia 30.05.2018r. w sprawie powo³ania 
powo³aniu Komitetu Organizacyjnego. zespo³u interdyscyplinarnego do spraw przeciwdzia³ania 

?21/2018 z dnia 06.04.2018r. w sprawie powo³ania przemocy w rodzinie w Gozdowie. 
komisji do odbioru robót budowlanych (zamówienia ?42/2018 z dnia 05.06.2018r. w sprawie wyznaczenia do 
publicznego) p.n. „ Przebudowa dróg gminnych w ramach oddania w najem lokali u¿ytkowych po³o¿onych w 
PROW na lata 2014-2020”, w sk³ad których wchodz¹: miejscowoœci Ostrowy na okres nie d³u¿szy ni¿ 3 lata

?- „Przebudowa czêœci drogi gminnej nr 370114W relacji ?43/2018 z dnia 05.06.2018r. w sprawie powo³ania 
G³uchowo-Czachorowo-Zakrzewko, gmina Gozdowo”; komisji do odbioru robót budowlanych  (zamówienia 

?- „Przebudowa drogi gminnej nr 370115W relacji Rempin- publicznego) p.n. „Przebudowa budynku œwietlicy wiejskiej 
Kolczyn, gmina Gozdowo”. w miejscowoœci Kurówko”.

?22/2018 z dnia 12.04.2018r. w sprawie og³oszenia ?44/2018 z dnia 05.06.2018r. w sprawie og³oszenia 
konkursu na stanowisko Dyrektora Szko³y Podstawowej naboru na wolne stanowisko urzêdnicze i ustalenia sk³adu 
im. Marii Konopnickiej w Gozdowie. komisji rekrutacyjnej do prac zwi¹zanych z naborem na 

?23/2018 z dnia 17.04.2018r. w sprawie wyznaczenia do wolne stanowisko urzêdnicze.
oddania w dzier¿awê nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ ?45/2018 z dnia 05.06.2018r. w sprawie powo³ania 
Gminy Gozdowo. komisji do dokonania pomiarów warunków widocznoœci 

?24/2018 z dnia  04.04.2018r. w sprawie powo³ania przejazdów kolejowo-drogowych i przejœæ. 
Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na ?46/2018 z dnia 15.06.2018r. w sprawie powo³ania 
stanowisko Dyrektora Szko³y Podstawowej im. Marii Komisji Konkursowej rozstrzygniêcia konkursu 
Konopnickiej w Gozdowie. ekologicznego „Fokus na OZE”.

?25/2018 z dnia 07.06.2018r. w sprawie wyznaczenia ?47/2018 z dnia 15.06.2018r. w sprawie zmiany 
dnia wolnego od pracy w Urzêdzie Gminy w Gozdowie. Zarz¹dzenia nr 17/2018 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 23 

?26/2018 z dnia 14.04.2018r. w sprawie og³oszenia XX marca 2018r. w sprawie powo³ania Gminnej Komisji 
edycji konkursu „Piêkna, funkcjonalna i bezpieczna Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
zagroda 2018”, zatwierdzenia regulaminu i powo³ania 
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu.

W okresie sprawozdawczym Wójt uczestniczy³ w ?27/2018 z dnia 17.05.2018r. w sprawie zatwierdzenia 
spotkaniach i uroczystoœciach:konkursu na Dyrektora Szko³y Podstawowej im. Marii 
?Apelu poœwiêconym pamiêci ̄ o³nierzy Wyklêtych w Szkole Konopnickiej w Gozdowie.

Podstawowej w Gozdowie;?28/2018 z dnia 21.05.2018r. w sprawie powierzenia 
?Konkursie powiatowym poœwiêconym twórczoœci Jana stanowiska Dyrektora Szko³y Podstawowej im. Marii 

Paw³a II w Publicznym Gimnazjum w Gozdowie;Konopnickiej w Gozdowie. 
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? ?Turnieju Pi³ki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Gozdowo Dniu Dziecka w so³ectwie Golejewo, Rycharcice, 
w hali sportowej Szko³y Podstawowej w Gozdowie; Dziêgielewo, Lelice, Gozdowo;

? ?Radzie Spo³ecznej SPZOZ w Urzêdzie Gminy w Gozdowie; Zebraniu Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Sierpcu w sali 
?Walnym Zebraniu LGD Sierpeckie Partnerstwo w Sierpcu; konferencyjnej Urzêdu Gminy w Gozdowie;
? ?Spotkaniu wielkanocnym w Komendzie Powiatowej Policji XXII Gminnym Maratonie TrzeŸwoœci w Gozdowie; 

?w Sierpcu; Posiedzeniu Zarz¹du Kó³ Gospodyñ Wiejskich 
?Spotkaniu samorz¹dowców z terenu powiatu sierpeckiego prowadzonych przez p. Kazimierza Kêdzierskiego;

?w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu; Powiatowej debacie o bezpieczeñstwie na terenie powiatu 
?Plenarnym posiedzeniu Zarz¹du Oddzia³u Gminnego sierpeckiego i województwa; 

?ZOSP RP; Cyklicznym spotkaniu Wójtów Powiatu Sierpeckiego w 
?Gminnym Konkursie Piosenki i Pieœni Patriotycznej w Starostwie Powiatowym w Sierpcu;

?Szkole Podstawowej w Lelicach; Podpisaniu umów w ramach Mazowieckiego Instrumentu 
?Turnieju Tenisa Sto³owego w hali sportowej Szko³y Aktywizacji So³ectw Mazowsze 2018 na realizacjê zadañ: 

Podstawowej w Gozdowie; Modernizacja placu zabaw w miejscowoœci Lelice i remont 
?Konferencji "Zrównowa¿ony Rozwój w Warszawie"; pomieszczeñ Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie, 
?Obchodach Œwi¹t Majowych w Gozdowie po³¹czonych z które odby³o siê w Szpitalu Wojewódzkim w P³ocku;

?obchodami Dnia Stra¿aka; Podpisaniu umów w ramach zadania „Mazowieckie 
?Zawodach wêdkarskich o Puchar Wójta Gminy Gozdowo Stra¿nice OSP - 2018” w Muzeum Mazowieckim w 

nad stawem w Gozdowie; P³ocku”; 
? ?Uroczystoœci z okazji Dnia Stra¿aka w Bonis³awiu; Jubileuszu 40-lecia Œwiêceñ Kap³añskich Ks. Stanis³awa 
?IV Sierpeckich Dniach Rolnika w Sierpcu; Opolskiego; 
? ?Spotkaniu z Marsza³kiem Województwa Mazowieckiego z 100-nych urodzinach Pani Anny Godlewskiej; 

?okazji Dnia So³tysa w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Gminnych zawodach szkoleniowo-po¿arniczych w 
Sierpcu; Gozdowie; 

? ?Zamyœleniach w Ho³dzie Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi II Spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym w Urzêdzie 
w Gozdowie; Marsza³kowskim w Warszawie dot. wdra¿ania inicjatywy 

?Powiatowym Dniu Bibliotekarza w sali konferencyjnej Leader;
?Urzêdu Gminy w Gozdowie; Gminnym Podsumowaniu Roku Szkolnego 2017/2018;

? ?II Turnieju Pi³ki No¿nej OSP Œwiêtego Floriana na boisku Zakoñczeniach roku szkolnego w placówkach oœwiatowych 
sportowym w Lelicach; z terenu Gminy Gozdowo; 

? ?Podsumowaniu konkursu matematyczno-przyrodniczego Spotkaniu z M³odzie¿ow¹ Rad¹ Gminy na podsumowanie 
w Szkole Podstawowej w Lelicach; kadencji;

? ?Uroczystym otwarciu drogi w Zbójnie; Zebraniu so³eckim w Zbójnie i £ysakowie po³¹czonym z 
?XX Mazowieckich Igrzyskach pi³ki siatkowej ch³opców oddaniem do u¿ytku placu zabaw;

?Gozdowo-P³ock 2018; W Regionalnym Przegl¹dzie Orkiestr Dêtych w 
?Zawodach wêdkarskich z okazji Dnia Dziecka nad stawem Ciechanowie 2018.

w Gozdowie;
? Monika GronczewskaPoœwiêceniu budynku œwietlicy wiejskiej w Rêkawczynie;

UCZCILIŒMY PAMIÊÆ 
ZAPOMNIANYCH BOHATERÓW…

1 marca w ca³ym kraju po raz ósmy obchodzono 
Narodowy Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych. Z 
okazji tego œwiêta zorganizowano wiele 
uroczystoœci.
W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie 
odby³ siê po raz pierwszy apel poœwiêcony zbrojnemu 
podziemiu niepodleg³oœciowemu po 1945 roku.

A zaczê³o siê od … przypadkowej rozmowy p. Wójta 
D. Kalkowskiego z p. B. Banaszkiewiczem, podczas której 
dowiedzia³ siê o poruczniku Majewskim „S³onym”, który 
dzia³a³, walczy³ o Polskê na terenie naszej gminy i zgin¹³ w 

Oœwiaty Jolanta Lewandowska, Dyrektor Gimnazjum tragicznych okolicznoœciach. To jeden z Wyklêtych. 
Bogumi³a ¯órawska, Dyrektor Szko³y Podstawowej w Przejêliœmy pa³eczkê, zaczêliœmy szukaæ..., dotarliœmy do 
Lelicach Krzysztof JóŸwiak oraz goœcie honorowi – p. El¿bieta ludzi, których rodzinne historie dotycz¹ koñca II wojny 
Ezman i p. Boles³aw Banaszkiewicz – mieszkañcy Gminy œwiatowej i jak¿e okrutnych czasów, które dopiero od 
Gozdowo pamiêtaj¹cy czasy ¿o³nierzy wyklêtych.niedawna odkurzamy i staramy siê „ocaliæ od 

Pierwsz¹ czêœci¹ patriotycznego spotkania by³ monta¿ zapomnienia”.
poetycko-muzyczny wzbogacony prezentacj¹ multimedialn¹, Gminna uroczystoœæ patriotyczna rozpoczê³a siê o 
ukazuj¹cy walkê polskiego podziemia o niepodleg³oœæ oraz godz.10.00 w sali gimnastycznej szko³y, a zaszczycili j¹ 
zawi³e losy ¿o³nierzy niez³omnych. Uczniowie najstarszych przywitani przez p. Dyrektor Lidiê Malinowsk¹ goœcie: Wójt 
klas wyjaœnili znaczenie nazw ¿o³nierze wyklêci czy ¿o³nierze Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski, Kierownik Referatu 
drugiej konspiracji a tak¿e przedstawili wiele faktów 
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Majewski „S³ony”. Pope³ni³ samobójstwo, unikaj¹c tortur, 
jakie go czeka³y. Miejsce jego pochówku pozostaje nieznane. 
Wielu cz³onków rodziny p. Banaszkiewicza za pomaganie 
partyzantom zosta³o ukaranych wyrokami s¹dowymi.

Historia wuja p. E. Ezman – Romana Ezmana te¿ 
poruszy³a s³uchaj¹cych. Zosta³ on zabrany z domu 23 grudnia 
1945r. przez funkcjonariuszy UB i zamordowany. Miejsce 
jego pochówku do dnia dzisiejszego jest nieznane.

Wspomnienia te przybli¿y³y uczniom i wszystkim obecnym 
smutne czasy i historie rodzin, które zosta³y ujawnione 
dopiero podczas naszej szkolnej uroczystoœci.

W dalszej czêœci apelu g³os zabra³ Wójt Gminy p. Dariusz 
Kalkowski, który podziêkowa³ goœciom honorowym za 
przybycie i podzielenie siê wspomnieniami z tych, jak¿e dotycz¹cych losów „Inki”, „Witolda”, „£upaszki”, „Lalka” 
trudnych czasów oraz wyrazi³ wdziêcznoœæ za ciekaw¹ formê czy „Zapory” – ludzi, którzy po II wojnie œwiatowej nie z³o¿yli 
przekazania wiedzy dotycz¹cej ¯o³nierzy Wyklêtych przez 

broni, ale dalej prowadzili walkê z sowieckim okupantem.
uczniów. Spotkanie zakoñczy³o siê podziêkowaniami pani 

Kolejnym elementem uroczystego apelu by³o 
dyrektor dla p. Aurelii Kurach, Danuty Smoliñskiej i 

przedstawienie zaproszonych goœci: p. El¿biety Ezman 
Krzysztofa Wojtasa za przygotowanie czêœci artystycznej oraz 

i p. Boles³awa Banaszkiewicza, osób, z którymi wczeœniej 
dla wszystkich, którzy tego dnia zaszczycili nasz¹ szko³ê swoj¹ 

przeprowadziliœmy wywiady i wys³uchaliœmy wspomnieñ 
obecnoœci¹. 

dotycz¹cych ich bliskich. Najciekawsze z tych wspomnieñ 
Tego dnia w Szkole Podstawowej im Marii Konopnickiej w 

zaprezentowali w imieniu zaproszonych przedstawiciele 
Gozdowie godnie uczczono pamiêæ zapomnianych 

spo³ecznoœci uczniowskiej.
bohaterów. To niezwykle istotne w kszta³towaniu postaw 

Wspomnienia p. B. Banaszkiewicza spisane zosta³y na 
patriotycznych m³odego pokolenia.   

podstawie opowiadañ jego mamy i babci, w rodzinnym domu 
Aurelia Kurach

p. Boles³awa w Wêgrzynowie zgin¹³ porucznik Franciszek 

II TURNIEJ TENISA STO£OWEGO 
O PUCHAR WÓJTA GMINY GOZDOWO

W sobotê, 21 kwietnia br., w hali sportowej Szko³y 
Podstawowej w Gozdowie odby³ siê Turniej Tenisa 
Sto³owego o Puchar Wójta Gminy Gozdowo.

Pan Wójt Dariusz Kalkowski rozpocz¹³ imprezê i powita³ 
reprezentacje dru¿yn, bior¹cych udzia³ w Turnieju, wœród 
których znaleŸli siê przedstawiciele so³ectw i stowarzyszeñ 
dzia³aj¹cych na terenie gminy Gozdowo. Podziêkowa³ za 
uczestnictwo i ¿yczy³ powodzenia w sportowych 
zmaganiach. Podkreœli³, ¿e g³ównym za³o¿eniem organizacji 
licznych wydarzeñ sportowych na terenie gminy Gozdowo 

pan Stanis³aw Urbanowicz.
jest integracja spo³eczna, propagowanie rekreacyjnych 

Zawodnicy walczyli z wielkim zaanga¿owaniem, przy 
sposobów spêdzania wolnego czasu oraz czynnego 

dopingu kibiców zagrzewaj¹cych do gry. Na uwagê zas³uguje 
wypoczynku. 

udzia³ dwóch reprezentacji z miejscowoœci Kolczyn i 
Pan Wójt podziêkowa³ dyrekcji i pracownikom Szko³y 

Rycharcice. Mieszkañcy grali w zespole so³ectwo, a druhowie 
Podstawowej w Gozdowie za wspó³organizacjê imprezy.

jako OSP.
Turniej przebiega³ w dwóch etapach, pierwszym by³a 

Szczególne uznanie nale¿y siê zespo³owi so³ectwo 
rywalizacja dru¿ynowa, a w drugim indywidualna. Sêdziowa³ 

Kolczyn, w sk³adzie którego znaleŸli siê m³odzi mieszkañcy 
so³ectwa: Julka, Mateusz i Antek. Dru¿yna dzielnie zmierzy³a 
siê ze starszymi i bardziej doœwiadczonymi rywalami, ch³opcy 
wystartowali równie¿ w starciach indywidualnych. Ca³ej 
dru¿ynie gratulujemy odwagi i hartu ducha, ¿yczymy 
powodzenia w rozwoju pasji do tenisa sto³owego. Mo¿e w 
przysz³oœci wœród nich bêdzie przysz³y Andrzej Grubba.

Wrêczenia pucharów, medali i dyplomów dokona³y: pani 
Jolanta Lewandowska – kierownik Referatu Oœwiaty w UG 
Gozdowo, pani Lidia Malinowska – dyrektor Szko³y 
Podstawowej w Gozdowie i pani Aurelia Kurach – 
wicedyrektor Szko³y Podstawowej w Gozdowie. Panie 
pogratulowa³y laureatom i podziêkowa³y za zdrow¹, 
przyjazn¹ atmosferê panuj¹c¹ podczas ca³ej imprezy. 
W rywalizacji dru¿ynowej laureatami zosta³y reprezentacje:
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I miejsce – OSP Rycharcice W rywalizacji indywidualnej laureatami zostali:
I miejsce – Micha³ ZawadzkiII miejsce – So³ectwo Bia³uty
II miejsce– Andrzej GabryszewskiIII miejsce – So³ectwo Rycharcice
III miejsce– Rafa³ Zawadzki IV miejsce –OSP Kowalewo Podborne
IV miejsce – Andrzej Dobrosielski

Maria Pytelewska

OBCHODY ŒWI¥T MAJOWYCH 
NA TERENIE GMINY GOZDOWO

W pierwszych dniach maja uroczyœcie obchodziliœmy 
Œwiêta Majowe w Gminie Gozdowo po³¹czone z 
obchodami Dnia Stra¿aka. 3 maja uroczyste msze 
œwiête odprawione zosta³y w Gozdowie i Kurowie, 6 
maja w Bonis³awiu.

Maj jest miesi¹cem szczególnym w historii Polski i 
Koœcio³a katolickiego. W pierwszych czterech dniach maja 
obchodzone s¹ w Polsce wa¿ne œwiêta. 1 Maja zapisa³ siê 
jako Miêdzynarodowe Œwiêto Pracy obchodzone nie tylko w 
Polsce, ale i na œwiecie. 2 Maja zosta³ ustanowiony Dniem 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Œwiêto to czci polskie barwy 

1655r., œlubów króla Jana Kazimierza - powierzenia 
narodowe, które maj¹, jako jedne z nielicznych w œwiecie, 

królestwa opiece Matki Bo¿ej, a tak¿e do uchwalenia 
pochodzenie heraldyczne. 3 maja upamiêtnia przyjêcie 

Konstytucji 3 Maja. Ksi¹dz przypomnia³ równie¿ œw. 
niezwykle istotnego dokumentu, jakim by³a Konstytucja 3 

Floriana, ¿o³nierza i mêczennika, czczonego w ca³ej Polsce 
maja z 1791 roku, w tym dniu równie¿ w Koœciele katolickim 

g³ównie jako patrona stra¿aków. Za swojego patrona uwa¿aj¹ 
prze¿ywamy Uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny 

go równie¿ hutnicy, kominiarze, garncarze i piekarze. Ksi¹dz 
Królowej Polski. 4 maja obchodzimy Miêdzynarodowy Dzieñ 

w imieniu druhów dziêkowa³ Bogu za szczêœliwe powroty z 
Stra¿aka, w dniu wspomnienia w Koœciele katolickim 

akcji, prosi³ o dalsze ³aski i modli³ siê o zmar³ych druhów. 
œwiêtego Floriana.

Pan Wójt w przemówieniu podkreœli³ uchwalenie 
W obchodach na terenie gminy Gozdowo uczestniczy³ 

Konstytucji 3 Maja i skierowa³ do druhów podziêkowania za 
Wójt Gminy Dariusz Kalkowski.

aktywnoœæ, gotowoœæ bojow¹, poœwiêcenie dla innych oraz 
Uroczystoœci w Kurowie rozpoczê³y siê o godz. 11:30 

udzia³ w gminnych, pañstwowych i koœcielnych 
msz¹ œwiêt¹ celebrowan¹ przez ks. Jaros³awa K³osowskiego i 

uroczystoœciach. „Naród jest prawdziwie wolny, gdy mo¿e 
wziê³y w niej udzia³ jednostki Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych 

kszta³towaæ siê jako wspólnota okreœlona przez jednoœæ 
z Kurowa, Kurówka i Zglenic.  W homilii ksi¹dz nawi¹za³ do 

kultury, jêzyka, historii” – tak przypomina³ nasz wielki 
wydarzeñ historycznych i koœcielnych obchodzonych œwi¹t 

rodak œw. Jan Pawe³ II w czerwcu 1991 roku w Olsztynie 
majowych. Nastêpnie na cmentarzu druhowie oddali ho³d i 

podczas IV Pielgrzymki do Ojczyzny. Obchodzone dzisiaj 
zapali znicze przy pomniku zmar³ych stra¿aków ze swojej 

Œwiêto Konstytucji 3 Maja, owej wiekopomnej Ustawy z 
parafii. 

1792 roku, wyznaczaj¹cej ustrój i nowoczesn¹ organizacjê 
W Gozdowie uroczystoœci rozpoczê³y siê o godz. 12:00 

pañstwa polskiego, a tak¿e jednoczeœnie obchodzon¹ dziœ 
msz¹ œwiêt¹ celebrowan¹ przez ks. kan. Stanis³awa 

uroczystoœæ koœcieln¹ Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej 
Opolskiego i wziê³y w niej udzia³ jednostki Ochotniczych 

Polski, prze¿ywamy w wyj¹tkowym roku, w którym 
Stra¿y Po¿arnych z Gozdowa, Kolczyna, Rempina i 

œwiêtujemy stulecie odzyskania przez Polskê 
Kowalewa Podbornego. W homilii ksi¹dz przypomnia³ Niepodleg³oœci. Wzbudzaj¹c w sobie refleksjê nad 
historiê œwi¹t majowych. Uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi narodowymi dziejami, z ca³ym jego bogactwem w drodze 
Panny Królowej Polski nawi¹zuje do wa¿nych wydarzeñ z ku niepodleg³oœci, zasadne i wymowne jest wiêc 
historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w przywo³anie s³ów wybitnego Syna polskiego Narodu, œw. 

Jana Paw³a II, który bêd¹c nastêpc¹ œw. Piotra na ziemi, 
rozs³awi³ imiê umi³owanej Polski na ca³y œwiat. 
Dzisiaj równie¿ zwyczajowo od wielu lat w naszej Gminie 
obchodzimy Œwiêto Stra¿aka, któremu patronuje œw. 
Florian. Wcielony w m³odoœci do armii cesarza 
Dioklecjana, zajmowa³ stanowisko dowódcy oddzia³ów 
gaœniczych Imperium Rzymskiego. Za wiarê poniós³ 
mêczeñsk¹ œmieræ. Drodzy druhowie – stra¿acy! Dziêkujê 
Wam za aktywnoœæ spo³eczn¹, gotowoœæ bojow¹, 
poœwiêcenie dla innych oraz udzia³ w patriotycznych 
uroczystoœciach. Czêsto podziwiamy Was w galowych 
strojach, gdy wraz ze sztandarami uœwietniacie oficjalne 
uroczystoœci. Mieszkañcy gminy doceniaj¹ Wasz¹ 
dzia³alnoœæ. Darz¹ zaufaniem i szacunkiem. W³adze 
gminy zaœ dbaj¹, dokonuj¹c zakupu mundurów, sprzêtu i 
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Gozdowo Dariusz Kalkowski wraz z honorowym Prezesem 
Oddzia³u Gminnego ZOSP RP Janem Bednarskim.

Pan Wójt pogratulowa³ wyró¿nionym, podkreœlaj¹c, ¿e 
odznaczenia to dowód uznania dla codziennej trudnej pracy 
stra¿aków.

Uroczystoœci w Bonis³awiu rozpoczê³y siê o godz. 12:00 
msz¹ œwiêt¹ odpustow¹ i wziê³y w niej udzia³ jednostki 
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z Bonis³awia, Lelic, Cetlina i 
Rycharcic oraz harcerze z Lelic.

 W uroczystoœci uczestniczyli równie¿: Grzegorz 
Ratkowski Przewodnicz¹cy Rady Gminy, Krzysztof JóŸwiak - 
dyrektor Szko³y Podstawowej w Lelicach i Monika Spycha³a - 
kierownik Klubu Dzieciêcego Kubusiowy Raj w Lelicach.

Po mszy uczestnicy przemaszerowali na cmentarz przy 
wyposa¿enia bojowego Waszego stowarzyszenia. ¯yczê akompaniamencie M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP 
Wam bezpieczeñstwa, które zapewniacie, ale i którego Gozdowo, gdzie oddano ho³d przy pomniku zmar³ych 
sami równie¿ potrzebujecie. ¯yczê satysfakcji z pe³nionej stra¿aków z parafii Bonis³aw. Pan Wójt z³o¿y³ druhom 
s³u¿by oraz wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym. ¿yczenia i podziêkowania za wykazywanie pe³nej gotowoœci 
Serdeczne ¿yczenia kierujê tak¿e do Waszych oraz zdecydowanej postawy w trudnych zadaniach, 
najbli¿szych. Niech ich mi³oœæ pomaga Wam w chroni¹cych ¿ycie, zdrowie i mienie ludzkie. 
wype³nianiu zadañ. Tak, jak dzisiejsza majowa jutrzenka, 
emanuj¹ca radoœci¹ i nadziej¹ tej uroczystoœci, która sta³a 
siê wielkim symbolem dla przysz³ych pokoleñ Polaków, 
tak niech Wasza bezinteresowna i szlachetna pos³uga 
stra¿acka, bogata w tradycjê kolejnych pokoleñ, niech 
bêdzie dobr¹ kontynuacj¹ dzie³a œw. Floriana – Waszego 
szlachetnego Patrona.”

Po mszy uczestnicy przemaszerowali na cmentarz przy 
akompaniamencie M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP 
Gozdowo, gdzie zosta³ oddany ho³d i zapalone znicze przy 
pomniku zmar³ych stra¿aków z parafii Gozdowo, którzy 
s³u¿yli Bogu i ludziom.

Nastêpnie przy budynku remizy w Gozdowie odby³o siê 
uhonorowanie zas³u¿onych stra¿aków. Odznakê 
„Wzorowego Stra¿aka” otrzyma³o 8 druhów, a odznakê „Za 
Wys³ugê Lat” 33 druhów. Wrêczenia dokona³ Wójt Gminy Maria Pytelewska

organizatorom, aby kolejne zawody wêdkarskie by³y równie ZAWODY WÊDKARSKIE O PUCHAR 
sprawnie przeprowadzone.WÓJTA GMINY GOZDOWO

W sobotê, 5 maja br., nad stawem w Gozdowie 
odby³y siê Zawody Wêdkarskie o Puchar Wójta 
Gminy Gozdowo. Zawody rozpoczê³y siê o godz. 
6:00 i zosta³y zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Wêdkarskie „AMUR”.

W zawodach wziê³o udzia³ 42 wêdkarzy, najlepszymi okazali 
siê:
I miejsce – Piotr Bogdañski
II miejsce – Micha³ Bugaj
III miejsce – Kamil Ambroziak
IV miejsce – Tomasz Mazurek
V miejsce – Sebastian Giera
VI miejsce – Krzysztof Ambroziak

Nagrodê za z³owienie najwiêkszej ryby  zdoby³ Krzysztof 
Ambroziak. 

Impreza zakoñczy³a siê poczêstunkiem i wrêczeniem 
Maria Pytelewskaokolicznoœciowych pucharów, dyplomów i nagród. Pan Wójt 

podziêkowa³ wszystkim uczestnikom i kibicom za przybycie 
oraz za mile spêdzony czas w przyjemnej atmosferze. 
Pogratulowa³ zwyciêzcom wyników w po³owach oraz ¿yczy³ 
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ZAMYŒLENIA 2018

„Ojcze Œwiêty, Janie Pawle II, (…) kolejny raz spotykamy siê 
w naszej gozdowskiej zadumie. Po raz kolejny uroczyœcie 
wspominamy Ciebie, dzie³o Twego ¿ycia i rozwa¿amy s³owa, 
które do nas kierowa³eœ. Proroku naszych czasów, 
umi³owany Synu polskiej ziemi! S³owa Twe wci¹¿ ¿ywe, a my 
Twoimi œwiadkami” – takimi s³owami zaprosi³ do kolejnych, 
14. Zamyœleñ w ho³dzie Janowi Paw³owi II Wójt naszej gminy 
Dariusz Kalkowski.

siê okreœleñ we wszystkich tekstach œwiêtego Jana Paw³a II. 
Pojêcie to wyznacza³o nie tylko kierunek i wybór drogi ¿ycia, 
ale przede wszystkim stosunek do Boga i drugiego cz³owieka. 
S³owa i piosenki m³odych ludzi przygotowanych pod 
kierunkiem p. A. D¹browskiej i S. Sza³kuckiego, a tak¿e 
wymowna dekoracja przygotowana przez p. M. Jagodziñsk¹, 
spowodowa³y, ¿e czas spêdzony podczas uroczystoœci 
pozostanie na d³ugo w pamiêci wszystkich obecnych.

Podczas majowego zadumania by³a jeszcze wymowna 
minuta ciszy, kwiaty i znicze z³o¿one pod pomnikiem przez 
goœci, w³adze gminy a tak¿e przedstawicieli wielu delegacji 
szkó³, dru¿yn, stra¿y, policji. 

Od 14 lat, mimo czasami niesprzyjaj¹cej pogody, Dla takich momentów, dla takich Zamyœleñ, dla takich 
skwerek w centrum Gozdowa oko³o godz. 20.00 w majow¹ wra¿eñ i wspomnieñ naszego ukochanego Papie¿a, dla 
sobotê staje siê najwa¿niejszym w tym dniu, magicznie kolejnego odœpiewania „Barki” -  warto byæ obecnym, warto 
przyci¹gaj¹cym miejscem. zadumaæ siê i ws³uchaæ w g³êbiê s³ów naszego Ojca œwiêtego.

Ze wzglêdu na cel oczywiœcie – spotkanie z Cz³owiekiem, 
którego myœli i drogowskazy kszta³tuj¹ ¿ycie pokoleñ, 
Polakiem-Papie¿em, którego homilie, dialogi i poezja sta³y 
siê fundamentem i punktem odniesienia niejednego z nas.

Przebieg tegorocznych Zamyœleñ nie ró¿ni³ siê w³aœciwie 
od 13 poprzednich, a mimo to ka¿de nasze „spotkanie z 
Papie¿em” ma swoisty, niepowtarzalny charakter.

Majow¹ gozdowsk¹ uroczystoœæ uœwietni³ wystêp naszej 
Orkiestry Dêtej OSP oraz przybycie goœci i mieszkañców 
gminy i nie tylko. Ciep³ego klimatu naszym Zamyœleniom 
nada³ koncert w wykonaniu Patrycji Malinowskiej – 
absolwentki Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie. 
Patrycja swoim przepiêknym œpiewem wprowadzi³a nas w 
pe³niê nastroju Zamyœleñ, poruszaj¹c serca s³uchaj¹cych 
wyœpiewanym credo œwiêtego Jana Paw³a II.

Jak zawsze do Papie¿a tego wieczoru przemawia³a 
Uroczystoœæ zakoñczy³a siê podziêkowaniami pana Wójta m³odzie¿ Gimnazjum, które nosi imiê Wielkiego Polaka. 

dla przyby³ych goœci oraz wszystkich, którzy mieli wk³ad w Myœl¹ przewodni¹ tegorocznego wystêpu dla Papie¿a by³a 
przygotowanie Zamyœleñ, a w szczególnoœci:mi³oœæ. S³owo, które jest jednym z najczêœciej pojawiaj¹cych 
?Ksiê¿om Proboszczom trzech parafii w naszej Gminie,
?Wojewodzie Mazowieckiemu, którego reprezentuje 

Kierownik Delegatury w P³ocku Mazowieckiego Urzêdu 
Wojewódzkiego pani Marlena Mazurska,

?Goœciom i Mieszkañcom gminy Gozdowo,
?Patrycji Malinowskiej – która wspaniale wyœpiewa³a credo 

œw. Jana Paw³a II,
?Kompanii honorowej KW Policji  w P³ocku z dowódc¹ 

m³odszym aspirantem panem Marcinem Korzeniewskim,
?Policji z Komendy Powiatowej w Sierpcu,
?Komendantowi Policj i  Powiatowej w Sierpcu  

podinspektorowi Mariuszowi Kryszkowskiemu,
?Towarzystwu Przyjació³ Dzieci,
?M³odzie¿y Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie,
?Szko³om Podstawowym i Przedszkolu, 

S³owo Gozdowa Nr 2/2018 (73)

WYDARZENIA



Str. 10

?Przedstawicielom mediów.
S³owa gospodarza naszej gminy: „Dziêkujê Ci Ojcze 

Œwiêty za to, ¿e kolejny raz zgromadzi³eœ nas dzisiaj. 
Dziêkujemy za to, ¿e trwamy w sztafecie pokoleñ; za to, ¿e 
bezustannie jesteœ naszym ojcem.” zwieñczy³y tegoroczne 
gminne papieskie œwiêto.

?Druhom stra¿akom wszystkich naszych jednostek,
?M³odzie¿owej Orkiestrze Dêtej OSP Gozdowo wraz z 

Kapelmistrzem Edwardem Wielgóckim,
?Zespo³owi Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej,
?Miejscowej Policji i S³u¿bie Zdrowia,
?Harcerzom i zuchom,
?Panu elektrykowi Ryszardowi Kwiatkowskiemu, a tak¿e 

Aurelia Kurachosobom odpowiedzialnym za œwiat³o i dŸwiêk,

WYJAZD NA KRÊGLE 
DO GALERII WIS£A

Nie od dziœ wiadomo, ¿e jednym z najwa¿niejszych 
czynników motywuj¹cych do dzia³ania, jest pochwa³a, 
uznanie dla tego, co robimy. Bez wzglêdu na wiek, 
doœwiadczenie ¿yciowe czy wra¿liwoœæ, ka¿dy jest szczêœliwy 
wówczas, gdy jego wysi³ek zostanie doceniony. 

17 maja 2018 roku, uczniowie bior¹cy udzia³ w 
„Zamyœleniach Rodaków w ho³dzie Janowi Paw³owi II”, 
cz³onkowie M³odzie¿owej Rady Gminy Gozdowo oraz ci, 
którzy aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu szko³y, wybrali siê do 
P³ocka na krêgle. Pomys³odawc¹, organizatorem i 
sponsorem tego wyjazdu rekreacyjnego by³ Wójt naszej 

opiekunowie grupy oraz Pan Wójt równie¿ spróbowali swoich 
gminy, Pan Dariusz Kalkowski.  

si³ w grze w krêgle, ale trzeba przyznaæ, ¿e w tej dziedzinie to 
W ciep³ych s³owach podziêkowa³ on wszystkim tym, 

m³odzie¿ by³a gór¹! Byæ mo¿e sprawi³a to doskona³a pizza, 
którzy staraj¹ siê ¿yæ aktywnie, wykorzystywaæ swoje 

która z pewnoœci¹ doda³a wszystkim si³. 
zdolnoœci, doskonaliæ umiejêtnoœci, czyli budowaæ 

Na uczniów czeka³a jeszcze jedna niespodzianka 
przysz³oœæ. W³odarz naszej gminy podkreœli³, ¿e 

przygotowana przez gospodarza naszej gminy, jak¹ by³o 
najwa¿niejsz¹ rzecz¹, o któr¹ nale¿y dbaæ, jest ci¹g³e 

zaproszenie na lody do restauracji McDonald. 
pokonywanie w³asnych s³aboœci, stawianie sobie celów, do 

To popo³udnie bez w¹tpienia na d³ugo pozostanie w 
których drobnymi kroczkami powinniœmy d¹¿yæ. 

pamiêci wszystkich uczestników wyjazdu. Takich chwil siê nie 
Nastrojów uczestników nie by³ w stanie zepsuæ nawet 

zapomina.
ulewny deszcz. Wszyscy rozeœmiani i pe³ni energii rozpoczêli 

Anna D¹browska, Ma³gorzata Jagodziñska
rozgrywkê, która dostarczy³a wielu emocji. Oczywiœcie 

POWIATOWY DZIEÑ 
BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK

14 maja br. w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy 
w Gozdowie bibliotekarze z powiatu sierpeckiego 
œwiêtowali Dzieñ Bibliotekarza.

Spotkanie otworzy³a Honorata Wójcik kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie z fili¹ w Lelicach, 
która powita³a przyby³ych goœci: Jana Laskowskiego Starostê 
Powiatu Sierpeckiego, Dariusza Kalkowskiego Wójta Gminy 
Gozdowo, El¿bietê Gozdowsk¹ Dyrektor Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Sierpcu oraz kierowników bibliotek 
publicznych powiatu sierpeckiego wraz z pracownikami.
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czytania i siêgania po literaturê. Pani dyrektor podziêkowa³a 
bibliotekarkom za ciê¿k¹ pracê oraz z³o¿y³a ¿yczenia z okazji 
bibliotekarskiego œwiêta. 

Starosta Sierpecki i Wójt Gminy Gozdowo podziêkowali 
bibliotekarkom i pracownikom bibliotek za dotychczasow¹ 
pracê na rzecz rozwoju kultury i edukacji w œrodowisku 
lokalnym. ¯yczyli, aby praca dawa³a zadowolenie, a misja 
upowszechniania czytelnictwa i kultury s³owa przynosi³a 
satysfakcjê i radoœæ. Pan Starosta podkreœli³, ¿e powiat 
sierpecki znajduje siê w czo³ówce woj. mazowieckiego pod 
wzglêdem czytelnictwa i zgromadzonego ksiêgozbioru, co jest 
zas³ug¹ pañ bibliotekarek.

Pani El¿bieta Gozdowska, Dyrektor Powiatowej Nastêpnie Starosta Sierpecki, Wójt Gminy Gozdowo i 
Biblioteki Publicznej w Sierpcu, podziêkowa³a Wójtowi Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu wrêczyli 
Gminy Gozdowo za zorganizowanie spotkania w Gozdowie paniom bibliotekarkom dyplomy uznania i czerwone ró¿e.
oraz za przychylnoœæ i goœcinnoœæ. Poinformowa³a, ¿e Dzieñ Uroczystoœæ uœwietni³ walc angielski do piosenki „Perfect” 
Bibliotekarza i Bibliotek przypada w dniu 8 maja i jest Eda Sheeran'a w wykonaniu dzieci z Publicznego Przedszkola 
obchodzony w Polsce od 1985 roku. Jest to œwiêto w Gozdowie.
podsumowuj¹ce pracê, osi¹gniêcia zawodowe i budowanie Spotkanie przebieg³o w mi³ej i serdecznej atmosferze i by³o 
wizerunku bibliotek, a tak¿e samych bibliotekarzy. Praca œwietn¹ okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ wœród 
bibliotekarza to misja, której celem jest docieranie do bibliotekarskiego œrodowiska.
najwiêkszej liczby mi³oœników ksi¹¿ek, a tak¿e zachêcanie do Maria Pytelewska

Dru¿yny rozgrywa³y mecze w systemie ka¿dy z ka¿dym. TURNIEJ ŒW. FLORIANA
Podczas zawodów pi³karze i kibice mogli posiliæ siê ciep³ymi W PI£CE NO¯NEJ OSP 
kie³baskami i kaszank¹ z grilla serwowan¹ przez druhów z 
OSP Lelice.

W sobotê 19 maja br. na boisku wielofunkcyjnym w Ostatecznie klasyfikacja przedstawia siê nastêpuj¹co:
Lelicach odby³ siê I Turniej Pi³ki No¿nej OSP Œw. I miejsce – OSP Gozdowo
Floriana o Puchar Wójta Gminy Gozdowo. II miejsce – OSP Lelice

III miejsce – OSP Kolczyn
IV miejsce – OSP Rycharcice
V miejsce – OSP Cetlin

Wrêczenia pucharów, medali i dyplomów dokona³ Wójt 
W rywalizacji wziê³o udzia³ 5 dru¿yn z jednostek OSP: Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski, który podziêkowa³ 

Rycharcice, Cetlin, Lelice, Kolczyn i Gozdowo. Meczom wszystkim pi³karzom za uczestnictwo i niesamowit¹ grê w 
towarzyszy³a s³oneczna pogoda oraz przyjazna atmosfera. duchu „fair play”. Zaprosi³ wszystkie jednostki do 
Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski rozpocz¹³ Turniej. uczestnictwa w kolejnym turnieju, który odbêdzie siê we 
Powita³ dru¿yny, które zg³osi³y siê do zawodów oraz kibiców. wrzeœniu na boisku w Ostrowach, a jego g³ównym 
Sêdziami byli: pan Stanis³aw Urbanowicz, pan Pawe³ organizatorem bêdzie OSP w Kurowie.
Wiœniewski i pan Norbert Wysiñski. Maria Pytelewska

OTWARCIE DROGI GMINNEJ 
W ZBÓJNIE

W œrodê 30 maja odby³o siê uroczyste otwarcie i 
poœwiêcenie drogi gminnej w miejscowoœci Zbójno.
Na uroczyste otwarcie licznie przybyli mieszkañcy so³ectwa 
ze swoimi rodzinami. Symbolicznego przeciêcia wstêgi 
dokonali: p. Dariusz Kalkowski – Wójt Gminy Gozdowo, 
Grzegorz Ratkowski – Przewodnicz¹cy Rady Gminy 
Gozdowo, p. Leszek Smoleñski – Radny Gminy Gozdowo i 
p. Wojciech Lubiñski - so³tys wsi Zbójno.
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Nastêpnie ks. Franciszek Kuæ, proboszcz parafii Bonis³aw, Wydarzenie by³o okazj¹ do zorganizowania spotkania na 
poœwiêci³ drogê i pomodli³ siê w intencji jej u¿ytkowników. terenie rekreacyjnym, na którym mieszkañcy bawili siê przy 
Pan Wójt podziêkowa³ mieszkañcom za przybycie i grillu do póŸnych godzin popo³udniowych.
zorganizowanie uroczystoœci. ¯yczy³ Wszystkim 

Maria Lubiñskabezpiecznego u¿ytkowania nowej drogi. 

DZIEÑ DZIECKA NA TERENIE GMINY 
GOZDOWO

W zwi¹zku ze œwiêtowaniem Miêdzynarodowego 
Dnia Dziecka w pierwszych dniach czerwca na 
terenie gminy Gozdowo na najm³odszych czeka³o 
wiele atrakcji zorganizowanych przez so³ectwa i 
organizacje.
Œwiêtowanie rozpoczê³o siê w sobotni poranek 2 czerwca 
nad stawem w Gozdowie, gdzie odby³y siê Zawody 
Wêdkarskie dla dzieci o Puchar Wójta Gminy Gozdowo. 
Organizatorem imprezy by³o Stowarzyszenie Wêdkarskie 
„AMUR”. W zawodach rywalizowa³y dzieci i m³odzie¿ do 16-
go roku ¿ycia. Po losowaniu stanowisk m³odzi wêdkarze udali 

Pogratulowa³ pomys³u na rekreacyjno-wypoczynkowe 
siê na wyznaczone miejsca, do siatek trafia³y g³ównie karasie, 

zagospodarowanie stawu w Gozdowie, który efektownie 
karpie, p³otki i okonie. Po zakoñczonych po³owach nast¹pi³o 

komponuje siê z otaczaj¹c¹ przyrod¹. Z³o¿y³ ¿yczenia 
komisyjne wa¿enie zdobyczy.

wszystkim dzieciom z okazji ich œwiêta. Jak najwiêcej radoœci, 
Klasyfikacja przedstawia siê nastêpuj¹co:

uœmiechu na twarzy i udanych wakacji.
Dziewczêta:

Podczas trwania zawodów wêdkarze, opiekunowie i kibice 
I miejsce – Weronika Feltynowska mogli skorzystaæ z oferty specjalnie przygotowanego pikniku 
II miejsce – Sandra Bigorajska grillowego.
III miejsce – Julia Krasiñska W Rêkawczynie Dzieñ Dziecka zosta³ po³¹czony z 
Ch³opcy poœwiêceniem nowego budynku œwietlicy wiejskiej. Na 
I miejsce – Filip Staniszewski uroczystoœæ przybyli: ks. Stanis³aw Opolski - proboszcz parafii 
II miejsce – Kamil Falkowski Gozdowo, ks. Grzegorz Kubiñski - wikariusz, p. Dariusz 
III miejsce – Jakub Tracz Kalkowski - Wójt Gminy Gozdowo, p. Grzegorz Ratkowski - 

Przewodnicz¹cy Rady Gminy z radnymi, p. Kazimierz 
Kêdzierski - prezes GZKRiOR oraz mieszkañcy so³ectwa ze 
swoimi rodzinami.
Pani so³tys Anna Adamkowska powita³a przyby³ych goœci, 
mieszkañców, panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich oraz 
sympatyków so³ectwa. Podziêkowa³a Wójtowi Gminy wraz z 
radnymi za piêkn¹ œwietlicê wiejsk¹, na któr¹ wszyscy 
mieszkañcy czekali. Teraz lokalna spo³ecznoœæ Rêkawczyna 
ma swoje miejsce, gdzie mo¿e spotkaæ siê i spêdziæ czas. 
Symbolicznego przeciêcia wstêgi dokonali: p. Dariusz 
Kalkowski – Wójt Gminy Gozdowo, p. Grzegorz Ratkowski – 
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo, p. so³tys Anna 
Adamkowska i  przeds tawic ie lka na jm³odszych 
Rêkawczynian. Nastêpnie ks. Stanis³aw Opolski poœwiêci³ 

Nagrodê za z³owienie najwiêkszej ryby zdoby³ Filip 
Staniszewski.
Laureaci oraz uczestnicy zawodów otrzymali dyplomy i 
nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy 
Gozdowo – Dariusza Kalkowskiego, które wrêcza³ p. Wójt z 
p. Waldemarem Olejniczakiem - pos³em na Sejm RP. Pan 
Wójt podziêkowa³ wszystkim m³odym wêdkarzom za 
uczestnictwo w zawodach i ¿yczy³ dalszego rozwoju pasji do 
wêdkowania. „Wêdkarstwo to nie tylko sport, ale i pomys³ 
na ¿ycie, na aktywne spêdzanie wolnego czasu. Wy, 
m³odzi, uczycie siê zapa³u, a tak¿e mi³oœci i szacunku do 
przyrody. Wêdkarstwo kszta³tuje charakter, uczy 
cierpliwoœci, to tak¿e doskona³y kurs prawdziwego ¿ycia”- 
podkreœli³ p. Wójt i podziêkowa³ cz³onkom Stowarzyszenia 
Wêdkarskiego AMUR za organizacje imprezy.
Pan pose³ podziêkowa³ za zaproszenie na zawody. 
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oficjalnej uczestnicy biesiadowali i bawili siê do wieczora przy 
muzyce.
W godzinach popo³udniowych œwiêtowali mieszkañcy 
Golejewa. Uroczystoœci przebiega³y w œwietlicy wiejskiej i na 
placu zabaw, a uczestniczyli w nich szczególni goœcie: Marek 
Zagórski - Minister Cyfryzacji, Marek Martynowski - senator, 
Waldemar Olejniczak - pose³ na Sejm RP, Marlena Mazurska - 
kierownik delegatury w P³ocku Urzêdu Wojewódzkiego w 
Warszawie i Dariusz Kalkowski - Wójt Gminy Gozdowo, 
którzy z³o¿yli dzieciom ¿yczenia i obdarowali upominkami.
Pan so³tys Golejewa W³odzimierz Mierzejewski podziêkowa³ 
goœciom za przybycie i zaprosi³ dzieci do wspólnej zabawy na 
placu zabaw. Animatorzy – klown i postaci z „Krainy Lodu” obiekt i pomodli³ siê w intencji u¿ytkowników.
zorganizowali mnóstwo wyœmienitej, weso³ej zabawy.Pan Wójt podkreœli³ siln¹ determinacjê mieszkañców, maj¹c¹ 
W niedzielê, 3 czerwca, mieszkañcy Rycharcic zorganizowali na celu budowê œwietlicy. Poinformowa³, ¿e to dopiero 
w œwietlicy wiejskiej festyn rodzinny, w którym licznie pocz¹tek zagospodarowania terenu wokó³ stawu, a ju¿ 
uczestniczyli mieszkañcy so³ectwa. Zebrani biesiadowali przy niebawem realizowane bêd¹ kolejne etapy, jak plac zabaw 
muzyce i smako³ykach przygotowanych przez panie z Ko³a dla najm³odszych i nasadzenia zieleni.
Gospodyñ Wiejskich, a zabawê dla dzieci poprowadzi³a Przygotowana zosta³a równie¿ czêœæ artystyczna, w której 
animatorka.   wyst¹pi³y panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Rêkawczynie i 

Maria Pytelewskauczniowie Szko³y Podstawowej w Gozdowie. Po czêœci 

SO£TYS ROKU 2017 GMINY 
GOZDOWO WYBRANY

12 czerwca 2018 roku podczas XXXVII sesji Rady Gminy 
Gozdowo, która odby³a siê w Muzeum Wsi Mazowieckiej w 
Sierpcu, rozstrzygniêta zosta³a druga edycja konkursu pn. 
„So³tys Roku Gminy Gozdowo”, którego celem jest 
wy³onienie i nagrodzenie so³tysa, który bezinteresownie, 
du¿o i efektywnie pracowa³ w danym roku na rzecz 
mieszkañców so³ectwa i gminy zarazem. Zaszczytny tytu³ 
So³tysa Roku 2017 Gminy Gozdowo w tym roku 
powêdrowa³ do Pani Anny Adamkowskiej - So³tysa So³ectwa 
Rêkawczyn, która z r¹k Wójta Gminy Dariusza Kalkowskiego 
i Przewodnicz¹cego Rady Gminy Gozdowo Grzegorza 
Ratkowskiego otrzyma³a nagrodê w postaci dyplomu, 

wiceprzewodnicz¹ca, inicjuje szereg dzia³añ, które nagrody pieniê¿nej i pucharu. Pani Anna Adamkowska 
przyczyniaj¹ siê do aktywizacji spo³eczeñstwa i pielêgnowania funkcjê so³tysa so³ectwa Rêkawczyn pe³ni od 2015 roku i 
lokalnych tradycji i zwyczajów, które przynosz¹ wymierne da³a siê poznaæ jako osoba aktywna, która z 
korzyœci nie tylko mieszkañcom wsi, ale równie¿ przyczyniaj¹ zaanga¿owaniem podejmuje siê wszelkich dzia³añ s³u¿¹cych 
siê do rozwoju ca³ej gminy. poprawie ¿ycia lokalnej spo³ecznoœci. Dzia³aj¹c dodatkowo w 

Ewa Kolankiewicz
Kole Gospodyñ Wiejskich wsi Rêkawczyn jako 

oraz z³o¿yæ serdeczne podziêkowania i ¿yczenia wszelkiej KONKURS „BEZPIECZNE 
pomyœlnoœci w pracy i w ¿yciu osobistym.GOSPODARSTWO ROLNE” 

ROZSTRZYGNIÊTY

Ju¿ po raz XVI Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego 
Placówka Terenowa w P³ocku wspólnie z Pañstwow¹ 
Inspekcj¹ Pracy oraz Urzêdem Marsza³kowskim 
Ogólnokrajowym przeprowadza Konkurs „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne”, propaguj¹c w ten sposób 
gospodarstwa bezpieczne i jednoczeœnie wyró¿niaj¹ce siê 
sw¹ estetyk¹. W etapie regionalnym tego konkursu w tym 
roku, spoœród 21 zg³oszonych gospodarstw, wyró¿nione 
zosta³o gospodarstwo Pañstwa Ró¿añskich z Golejewa. 
Okazj¹ do z³o¿enia laureatom gratulacji z tego tytu³u by³a 
XXXVII sesja Rady Gminy Gozdowo, podczas której Wójt 
Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski i Przewodnicz¹cy Rady 
Gminy Grzegorz Ratkowski mieli wielk¹ przyjemnoœæ 
wrêczyæ Pañstwu Ró¿añskim dyplom i drobny upominek Ewa Kolankiewicz
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SETNE URODZINY PANI ANNY 
GODLEWSKIEJ MIESZKANKI 

GOZDOWA

Nieczêsto siê zdarza, aby tradycyjnie œpiewane „100 
lat” z racji chwili modyfikowano w sekwencji ¿yczeñ 
na „200 lat”. Tak w³aœnie by³o 16 czerwca 2018 
roku w Gozdowie, gdzie pani Anna Godlewska 
obchodzi³a Jubileusz setnych urodzin. 
Pani Anna Godlewska urodzi³a siê 14 czerwca 1918 roku w 
miejscowoœci Obóz, gmina Skêpe, gdzie spêdzi³a dzieciñstwo 
i m³odoœæ. We wrzeœniu 1939 roku wysz³a za m¹¿. 
Dochowa³a siê piêciorga dzieci. W roku 1956 osiedli³a siê 
wraz z rodzin¹ w miejscowoœci Gnaty. Tutaj ma³¿onkowie 
zakupili i razem z rodzin¹ prowadzili gospodarstwo rolne. W 
1986 roku pani Anna zosta³a wdow¹. W roku 1991 przedstawiciele. Pe³nomocnik Wojewody Mazowieckiego 
przeprowadzi³a siê do wnuczki do Gozdowa, gdzie mieszka Zdzis³awa Sipiery wrêczy³ list gratulacyjny od Premiera Rz¹du 
do chwili obecnej. Oprócz dzieci pani Anna ma oœmioro RP Pana Mateusza Morawieckiego oraz z³o¿y³ 
wnuków, dziewiêcioro prawnuków i trzech praprawnuków. najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci na 
Jest osob¹ pogodn¹, ciesz¹c¹ siê ¿yciem, ma poczucie kolejne lata. Pose³ Waldemar Olejniczak wrêczaj¹c kwiaty, 
humoru. Cechuje siê wielk¹ pobo¿noœci¹. Na pytanie, co z³o¿y³ z serca p³yn¹ce ¿yczenia. Z okazji wyj¹tkowej setnej 
trzeba zrobiæ, by do¿yæ w takim zdrowiu stu lat, jubilatka z rocznicy urodzin najserdeczniejsze ¿yczenia i gratulacje 
uœmiechem stwierdzi³a, ¿e nie ma pojêcia, jak to siê robi, ¿e to przes³a³ Pose³ na Sejm RP Piotr Zgorzelski, które na rêce 
Pan Jezus pomaga. zacnej Jubilatki z³o¿y³ Pan Wójt Gminy. Mi³ym akcentem by³o 

z³o¿enie ¿yczeñ skierowanych do Jubilatki przez Starostê 
Sierpeckiego Jana Laskowskiego, który obdarowa³ Jubilatkê 
upominkiem, wrêczaj¹c przy tym okolicznoœciowy dyplom i 
kwiaty. Ciep³e s³owa, kwiaty oraz list z wiadomoœci¹ KRUS o 
wysokoœci œwiadczenia emerytalnego, przekaza³ pani Annie 
Godlewskiej Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Sierpcu 
Mariusz Turalski. Do sk³adania serdecznych ¿yczeñ do³¹czy³a 
Kierownik USC Maria El¿bieta Chyliñska. ¯yczy³a wszelkiej 
pomyœlnoœci na dalsze lata ¿ycia oraz tego, by ka¿dy dzieñ by³ 
radosny, pe³en ¿yczliwoœci i mi³oœci najbli¿szych osób. 
Wzniesiono toast tradycyjn¹ lampk¹ szampana i odœpiewano 
200 lat dla Jubilatki. W czasie uroczystoœci Jubilatce 
towarzyszy³a najbli¿sza rodzina, a wœród niej wnuczka pani 
Anny Godlewskiej Mariola Kopka, nasza redakcyjna 
kole¿anka. 
Pani Annie gratulujemy tego piêknego Jubileuszu. 

Spotkanie odby³o siê w sali Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Jednoczeœnie ¿yczymy raz jeszcze du¿o zdrowia i 
Gozdowie. Nietuzinkowa rodzinna uroczystoœæ zgromadzi³a wielu £ask Bo¿ych na dalsze pomyœlne dni i lata. 
oprócz najbli¿szej rodziny wiele osobistoœci z instytucji i ¿ycia Uroczystoœæ 100 lat ¿ycia to wspania³e œwiêto Pani 
publicznego. Przyby³ pose³ na Sejm RP Waldemar Godlewskiej, Jej rodziny, ale równie¿ wydarzenie, radoœæ i 
Olejniczak, Pe³nomocnik Wojewody Mazowieckiego zaszczyt dla naszej lokalnej wspólnoty.
Krzysztof £awniczak, Kierownik Placówki Terenowej KRUS 
Oddzia³u w Sierpcu Mariusz Turalski, Starosta Sierpecki Jan 
Laskowski oraz Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski, a 
tak¿e Kierownik USC w Gozdowie Maria El¿bieta Chyliñska. 
Wójt Gminy Pan Dariusz Kalkowski, zwracaj¹c siê do 
szanownej Jubilatki, jak i do zgromadzonych goœci,  nawi¹za³ 
do historii ¿ycia pani Anny: „Spotykamy siê dzisiaj, aby 
pok³oniæ siê piêknej historii 100 lat ¿ycia naszej Jubilatki, 
jej ¿ycia, które w ramach ksi¹¿ki stanowi³oby przewodnik 
dla m³odych pokoleñ - jak ¿yæ”. Wrêczaj¹c upominek oraz 
kosz kwiatów Wójt, jako gospodarz gminy, skierowa³ 
¿yczenia: - „W uroczystym dniu setnej rocznicy urodzin 
sk³adam Pani serdeczne ¿yczenia, wszystkiego, co 
najlepsze i najpiêkniejsze. Niech nigdy nie brakuje 
szczêœcia, zdrowia i pomyœlnoœci. Niech Dobry Bóg darzy 

Maria El¿bieta Chyliñska Pani¹ ³askami na dalsze lata ¿ycia, zachowuj¹c w zdrowiu i 
radoœci”.
Z najlepszymi ¿yczeniami oraz kwiatami pospieszyli oficjalni 
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO-
PO¯ARNICZE

W sobotê, 16 czerwca br., na boisku sportowym w 
Gozdowie odby³y siê Gminne Zawody Sportowo -
Po¿arnicze. W rywalizacji zmierzy³o siê 8 dru¿yn 
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z terenu gminy 
Gozdowo, na uwagê zas³uguje uczestnictwo 
dzieciêcej dru¿yny po¿arniczej z Kolczyna.

spêdzaj¹ czas, ale przede wszystkim ucz¹ siê zachowania w 
szyku i musztry, poznaj¹ podstawowy sprzêt po¿arniczy i jego 
nazewnictwo, ucz¹ siê zarówno samodzielnoœci jak i pracy 
zespo³owej oraz dbania o powierzony sprzêt.
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia siê 
nastêpuj¹co:

1 miejsce - OSP Lelice 1; 105,05 pkt.
2 miejsce - OSP Kolczyn; 107,98 pkt.
3 miejsce - OSP Lelice 2; 110,72 pkt.
4 miejsce – OSP Gozdowo; 119,20 pkt.
5 miejsce – OSP Kowalewo Podborne; 122,77 pkt.
6 miejsce – OSP Bonis³aw; 127,73 pkt.

Otwarcia zawodów oraz przywitania wszystkich zebranych 7 miejsce – OSP Rycharcice; 157,72 pkt.
dokona³ Prezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego ZOSP RP - 8 miejsce – OSP Cetlin; 181,26 pkt.
Andrzej Smoleñski. Nastêpnie Wójt Gminy Gozdowo - 9 miejsce – MDP Kolczyn; 97,57 pkt.
Dariusz Kalkowski ¿yczy³ wszystkim dru¿ynom zdrowej i 
sportowej rywalizacji, zwracaj¹c uwagê na ogromne Po podsumowaniu wyników Prezes Zarz¹du Oddzia³u 
znaczenie organizowanej corocznie imprezy. Gminnego ZOSP RP - Andrzej Smoleñski i Wójt Gminy 
Nad przebiegiem zawodów czuwa³a komisja sêdziowska Gozdowo - Dariusz Kalkowski podziêkowali stra¿akom za 
powo³ana z ramienia Komendy Powiatowej PSP w Sierpcu udzia³ w zawodach, pogratulowali zwyciêzcom oraz wrêczyli 
pod przewodnictwem bryg. Krzysztofa Zdzieb³owskiego – wszystkim jednostkom pami¹tkowe dyplomy oraz nagrody.
Dowódcy JRG PSP w Sierpcu. Przeprowadzane co roku zawody sportowo-po¿arnicze 
Zawody odby³y siê w 2 konkurencjach: sprawdzaj¹ poziom umiejêtnoœci jednostek OSP z terenu 
- Æwiczenia bojowe. naszej gminy. G³ównym celem zawodów jest przede 
- Sztafeta po¿arnicza 7x50m z przeszkodami. wszystkim mobilizowanie do intensywnego szkolenia 
Koñcow¹ klasyfikacjê dru¿yn ustalono na podstawie sumy po¿arniczego, które ma przek³adaæ siê w autentycznych 
punktów uzyskanych przez dru¿yny. Gminni stra¿acy akcjach ratowniczo-gaœniczych oraz popularyzowaæ wœród 
ochotnicy zaprezentowali dobr¹ formê, nie by³o ¿adnej spo³eczeñstwa zagadnienia ochrony przeciwpo¿arowej.
dyskwalifikacji. 
Konkurencjom towarzyszy³o mnóstwo emocji, a licznie 
przyby³a publicznoœæ zagrzewa³a do zaciêtej rywalizacji. 
Najwiêcej entuzjazmu wzbudzi³ pokaz umiejêtnoœci 
stra¿ackich dzieciêcej dru¿yny z Kolczyna. Zawodnicy spisali 
siê na medal, dziêki istnieniu dru¿yny dzieci nie tylko mile 

Lidia Siemi¹tkowska
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Mochowo, Roœciszewo, Susk oraz Grupa B – Gozdowo, POWIATOWE ZAWODY W PI£CE 
Sierpc, Szczutowo. W grupach dru¿yny gra³y systemem SIATKOWEJ DZIEWCZ¥T
„ka¿dy z ka¿dym”. Dwie najlepsze dru¿yny przechodzi³y do 
pó³fina³u. W grupie B Gozdowo pokona³o Szczutowo i Sierpc 
2:0. W pó³finale dziewczêta wygra³y po Tie-breaku 2:1 z 
gimnazjum z Mochowa. W finale, pomimo ogromnej 
walecznoœci, dru¿yna uleg³a dziewczêtom z Suska i zajê³a 
ostatecznie bardzo wysokie II miejsce.
Sk³ad dru¿yny Gimnazjum z Gozdowa:
1.Szczepañska Maja
2.Bigorajska Sandra
3.Ochociñska Weronika
4.Ochociñska Magda
5.Mirecka Ola
6.Lisicka Karolina
7.Szemborska Lidia

7 marca 2018 r., w hali sportowej w Gozdowie, odby³y siê 8.Kolczyñska Julia
Powiatowe zawody w pi³ce siatkowej dziewcz¹t. Zg³osi³o siê 6 

Opiekun: Micha³ Jankowskigimnazjów, które zosta³y podzielone na 2 grupy: Grupa A - 

XX MAZOWIECKIE IGRZYSKA 
M£ODZIE¯Y SZKOLNEJ - PI£KA 

SIATKOWA CH£OPCÓW – GOZDOWO 
25 - 27.05.2018

Gmina Gozdowo goœci³a uczestników fina³owej rozgrywki 
XX Mazowieckich Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej w Pi³ce 
Siatkowej Ch³opców. W zawodach uczestniczy³o siedem 
szkó³ wy³onionych w eliminacjach gminnych, powiatowych, 
dzielnicowych, rejonowych. Dru¿yny podzielono drog¹ 
losowania na dwie grupy, w których grano systemem „ka¿dy 
z ka¿dym”. Dwie pierwsze szko³y z grupy kwalifikowa³y siê do 
pó³fina³ów. Na zakoñczenie rozegrano mecze o pierwsze trzy 
miejsca. 

Warto podkreœliæ, ¿e wœród siedmiu najlepszych dru¿yn pracê, wysi³ek oraz trud w³o¿ony w sportowy sukces. Aby 
na Mazowszu znalaz³a siê reprezentacja z Gimnazjum zagraæ w finale wojewódzkim, najpierw wygraliœmy fina³ 
Gozdowo. Tegoroczny udzia³ w wielkim œwiêcie siatkówki to powiatowy, a nastêpnie rejonowy, to otworzy³o nam drogê 
wyj¹tkowe wyró¿nienie, podkreœlaj¹ce wielomiesiêczn¹ do awansu na szczebel wojewódzki. St¹d nasza obecnoœæ w 

Finale Wojewódzkim Mazowieckich Igrzysk M³odzie¿y 
Szkolnej. Wywalczone siódme miejsce (na zawody nie dotar³a 
dru¿yna z rejonu Ciechanowa) utwierdzi³o nas w 
przekonaniu, ¿e warto podejmowaæ sportowe wyzwania i nie 
nale¿y siê baæ rywalizacji sportowej. Fajnie by³o zagraæ, gdy 
po drugiej stronie siatki ma siê reprezentantów Polski - 
twierdzili zawodnicy z Gozdowa. 

    
Na rozpoczêcie zawodów przyby³ Wójt Gminy Gozdowo 

Pan Dariusz Kalkowski, Przewodnicz¹cy P³ockiego 
Szkolnego Zwi¹zku Sportowego w P³ocku Pan Wojciech 
Majchrzak, Przewodnicz¹cy Szkolnego Zwi¹zku Sportowego 
w Sierpcu Pan Stanis³aw Urbanowicz oraz Dyrektorzy Szkó³ z 
Gminy Gozdowo Pani Lidia Malinowska, Pani Bogumi³a 

Dru¿yna z GozdowaDru¿yna z Gozdowa
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KLASYFIKACJA KOÑCOWA
1. SZKO£A PODSTAWOWA NR 3 - KOBY£KA

¯órawska, Pan Krzysztof JóŸwiak. Robi¹ca wra¿enie 2. SZKO£A PODSTAWOWA NR 388 - WARSZAWA
dekoracja, wspania³e wprowadzenie zawodników przez 3. SZKO£A PODSTAWOWA NR 6 - RADOM
uczniów klasy sportowej, przepiêkna czêœæ artystyczna w 4. ZESPÓ£ SZKÓ£ NR 5 - WYSZKÓW
wykonaniu uczniów klas I-III i porywaj¹ce wystêpy ich 5. SZKO£A PODSTAWOWA - DÊBE WIELKIE
starszych kolegów ze Szko³y Podstawowej  w Gozdowie na 6. SZKO£A PODSTAWOWA - MIÊDZYBORÓW
d³ugo pozostan¹ w pamiêci.  7. PUBLICZNE GIMNAZJUM - GOZDOWO

Dziêki Panu Wójtowi Dariuszowi Kalkowskiemu, 
Dyrekcji Szko³y Podstawowej w Gozdowie p. Lidii Sk³ad dru¿yny Gozdowa:
Malinowskiej i p. Aurelii Kurach, wszystkim nauczycielom, Jankowski Bart³omiej, Jankowski Damian, Kaczmarczyk 
pracownikom szko³y i uczniom zaanga¿owanym w Tomasz, Krysiak Arkadiusz, Mañkowski Pawe³, Mirecki 
organizacjê zawodów, Gozdowo po raz kolejny wspaniale Przemys³aw, Ochociñski Micha³, Puszcz Jakub, Wajszczak 
wywi¹za³o siê z roli organizatora XX Mazowieckich Igrzysk. Pawe³. Opiekun – Piotr Lemanowicz.
Jeszcze raz dziêkujemy w imieniu wszystkich uczestników.

Piotr Lemanowicz

 

XXII MARATON TRZE�WOŒCI 
W GOZDOWIE

W piêkny, s³oneczny dzieñ 4 czerwca 2018r., w parku 
zabytkowym w Gozdowie ju¿ od wczesnych godzin 
porannych czuæ by³o sportow¹ atmosferê. Tego dnia o 
godzinie 9:00 rozpocz¹³ siê XXII Maraton TrzeŸwoœci pod 
patronatem Marsza³ka Województwa Mazowieckiego. 
G³ównym celem tego wydarzenia by³o popularyzowanie 
biegów jako formy czynnego wypoczynku wœród dzieci, 
m³odzie¿y oraz osób doros³ych.
Uroczystoœæ rozpoczêli Wójt Gminy Gozdowo pan Dariusz 
Kalkowski wraz z pani¹ dyrektor Publicznego Gimnazjum w 
Gozdowie - Bogumi³¹ ¯órawsk¹ i pani¹ dyrektor Szko³y 

wraz z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Podstawowej w Gozdowie - Lidi¹ Malinowsk¹.
Alkoholowych.Zawodnicy po zapisaniu siê na listê uczestników odebrali 
Trasa maratonu wiod³a przez gozdowskie uliczki, jak mia³o to kupony, uprawniaj¹ce do odbioru kie³baski z grilla czêœciowo 
miejsce w latach ubieg³ych. Mimo upalnego dnia oraz sponsorowanej przez Zak³ady Miêsne Peklimar. Nagrody 
wycieñczaj¹cego wysi³ku fizycznego, wszystkim zawodnikom rzeczowe i puchary ufundowane zosta³y przez Marsza³ka 
uda³o siê dobiec do mety. Zwyciêzcy otrzymali puchary, Województwa Mazowieckiego oraz Wójta Gminy Gozdowo 
nagrody i dyplomy. 
Klasyfikacja koñcowa prezentowa³a siê nastêpuj¹co:
Kategoria: Bieg Krasnala:
1. Wiktoria Witkowska
2. Iga Bartnicka
3. Zuzanna Plaskacz

Kategoria:  Bieg 6-latka:
Dziewczêta:
1. Nikola Smoleñska
Ch³opcy:
1. Adam Nowakowski
2. Piotr Borowski
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Ch³opcy:
1. Micha³ Pikulski
2. Krystian Cesak
3. Mateusz Wiœniewski

Kategoria Open
Kobiety:
1. Julia Smoliñska 
Mê¿czyŸni:
1. Tomasz Ambroziak 
2. Ryszard Wiœniewski

Najm³odszym uczestnikiem zawodów by³a Zuzanna Plaskacz, 
a najstarszym - p. Ryszard Wiœniewski.
Za organizacjê tego maratonu odpowiedzialne by³o Publiczne Kategoria klas I-III. 
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie. Nad Dziewczêta:
bezpieczeñstwem przebiegu maratonu czuwali harcerze, 1. Karolina Stryjewska
nauczyciele i funkcjonariusze Posterunku Policji w Gozdowie. 2. Anna Mi³kowska
Na zakoñczenie maratonu Pan Wójt Gminy Gozdowo  3. Katarzyna Trzciñska
podziêkowa³ organizatorom, rodzicom, uczniom, 
nauczycielom i wszystkim obecnym za udzia³ w tym 

Ch³opcy:
wydarzeniu sportowym. Pani dyrektor Publicznego 

1. Filip Staniszewski
Gimnajzum w Gozdowie podziêkowa³a Panu Wójtowi za 

2. Karol Korzeniewski
ufundowanie i wrêczenie pucharów i nagród.

3. Franciszek Banaszkiewicz
Zwyciêzcom serdecznie gratulujemy. Mamy nadziejê, ¿e to 
sportowe wydarzenie zachêci³o wszystkich, bez wzglêdu na 

Kategoria klas IV-VI. 
wiek, do prowadzenia aktywnego trybu ¿ycia.

Dziewczêta:
1. Agata Pomorska
2. Oliwia Smoleñska
3. Klaudia Stryjewska
Ch³opcy:
1. Marcin Matuszewski 
2. Kamil Stryjewski
3. Dawid Chaliñski 

Kategoria klas VII i gimnazjum 
Dziewczêta:
1. Marta Jarzyñska
2. Klaudia Wajszczak
3. Julita Wiœniewska

GMINNE PODSUMOWANIE ROKU 
SZKOLNEGO

22 czerwca w hali Szko³y Podstawowej w Gozdowie 
odby³a siê uroczystoœæ – Gminne Podsumowanie roku 
szkolnego 2017/2018. W tym roku przyœwieca³o jej 
has³o: „Nauka nie ma ¿adnej ojczyzny, gdy¿ wiedza 
ludzka obejmuje ca³y œwiat”. 
Czêœæ oficjalna uroczystoœci rozpoczê³a siê wprowadzeniem 
sztandarów szkó³ i odœpiewaniem hymnu pañstwowego. 

Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej Otworzy³ j¹ Wójt Gminy – Dariusz Kalkowski, który powita³ 
w Gozdowie;wszystkich zebranych, w szczególnoœci zaœ przyby³ych goœci:

- Pani¹ Urszulê Matusiak – Kierownika Gminnego Oœrodka - Dyrektora Kuratorium Oœwiaty w Warszawie Delegatury 
Pomocy Spo³ecznej;w P³ocku – Pana Krzysztofa Wiœniewskiego;

- Pani¹ Honoratê Wójcik – Kierownika Gminnej Biblioteki - Pana Jana Laskowskiego Starostê Powiatu Sierpeckiego;
Publicznej w Gozdowie;- Ksiê¿y z parafii: Gozdowo – Ks. Stanis³awa Opolskiego, 

- Pani¹ Anetê Chmura - Kierownika Klubu Dzieciêcego Kurowo – Ks. Jaros³awa K³osowskiego oraz parafii 
„Radosna Kraina” w Gozdowie;Bonis³aw – Ks. Franciszka Kucia;

- Monikê Spycha³a - Kierownika Klubu Dzieciêcego - Pana Grzegorza Ratkowskiego Przewodnicz¹cego Rady 
„Kubusiowy Raj” w Lelicach;Gminy w Gozdowie z Wiceprzewodnicz¹c¹ i radnymi;

- Pana Dariusza Baranowskiego – Kierownika Posterunku - Pani¹ Renatê Kowalsk¹-Krystek - Kierownika 

Goœcie zgromadzeni na uroczystoœciGoœcie zgromadzeni na uroczystoœci

S³owo Gozdowa Nr 2/2018 (73)

OŒWIATA



Str. 22

do¿ywianie w formie s³odkiej bu³ki dla 21 dzieci.
Uczniowie wszystkich klas szko³y podstawowej i 

gimnazjum korzystaj¹ z bezp³atnych podrêczników i 
æwiczeñ. W bie¿¹cym roku szkolnym gmina otrzyma³a 
dotacjê celow¹ na to zadanie w wysokoœci 80 359 z³. 

Od kilku lat realizowana jest pomoc dla uczniów w 
formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym. W 
ramach tej pomocy 20 uczniów otrzyma³o dofinansowanie 
na „Zielon¹ Szko³ê” i wycieczki edukacyjne oraz 182 
uczniów otrzyma³o wsparcie w formie pokrycia kosztów 
zakupu ksi¹¿ek i przyborów szkolnych, 7 uczniów 
otrzyma³o zasi³ek szkolny. £¹czna kwota na pomoc dla 
uczniów wynios³a 109 600,00 z³.

Policji w Gozdowie;
- Pana Krzysztofa Paw³owskiego – Kierownika Gminnego 

Zak³adu Gospodarki Komunalnej;
- Pana Andrzeja Smoleñskiego – Prezesa Zarz¹du Oddzia³u 

Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych;
- Dyrektorów i pracowników szkó³ podstawowych, 

gimnazjum oraz przedszkola z terenu gminy;
- Rodziców nagrodzonych uczniów;
- M³odzie¿ow¹ Orkiestrê z opiekunem Panem Edwardem 

Wielgóckim;,
- Pracowników Urzêdu Gminy; 
- Media,
- obecne na uroczystoœci dzieci i m³odzie¿.

Funkcjonuj¹ce na terenie naszej gminy szko³y 
finansowane s¹ z subwencji oœwiatowej, która w bie¿¹cym 
roku wynosi 5.637.586 z³. Dotacja ta nie wystarcza na 
pokrycie wszystkich wydatków. 

W roku bud¿etowym 2018 gmina w swoim bud¿ecie 
przeznaczy³a na oœwiatê kwotê 2.300,00 z³.

W bie¿¹cym roku szkolnym w ramach œrodków 
w³asnych szko³y zosta³y wyposa¿one w sprzêt typu: 
wyposa¿enie sto³ówki, wyposa¿enie szatni i sal lekcyjnych, 
zestawy komputerowe, pomoce dydaktyczne oraz 
przeprowadzone remonty na kwotê 45.000,00 z³

Funkcjonuj¹ca M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP w 
Gozdowie skupia dzieci i m³odzie¿ ze szkó³ podstawowych 
i gimnazjum oraz mieszkañców gminy. Poprzez liczne 
koncerty oraz udzia³ w przegl¹dach na terenie ca³ego kraju 

Nastêpnie Pan Wójt podsumowa³ ca³oroczn¹ pracê w 
promuj¹ nasz¹ Gminê. W tym roku Orkiestra obchodzi³a 

sferze oœwiaty na terenie naszej gminy.
Jubileusz 25-lecia, w którym z ogromn¹ satysfakcj¹ 

W obecnym roku szkolnym 2017/2018 do naszych 
uczestniczyliœmy.

szkó³ uczêszcza³o 722 uczniów, z tego 455 uczniów do 3 
Od 2014 roku funkcjonuje Zespó³ Pieœni i Tañca „Ziemi 

szkó³ podstawowych, 126 uczniów do Gimnazjum oraz 
Gozdowskiej”. £¹cznie w dwóch grupach w Lelicach i 

141 dzieci do przedszkola i oddzia³ów przedszkolnych w 
Gozdowie mamy 45 tancerzy. Zespó³ prezentuje swoje 

szko³ach podstawowych.
umiejêtnoœci na uroczystoœciach gminnych oraz ró¿nych 

Do szkó³ i oddzia³ów przedszkolnych z terenu naszej 
gminy w obecnym roku szkolnym dowo¿onych by³o 402 
uczniów, co stanowi 70% ogólnej liczby uczniów 
realizuj¹cych obowi¹zek szkolny i przedszkolny. Gmina 
realizuje to zadanie we w³asnym zakresie, dysponuj¹c 
piêcioma autobusami oraz zatrudniaj¹c kierowców i 
opiekunki.

We wszystkich szko³ach prowadzone jest do¿ywianie. 
Posi³ki dla uczniów przygotowywane s¹ przez sto³ówki 
szkolne w Szkole Podstawowej w Gozdowie i Lelicach. 
£¹czna liczba do¿ywianych uczniów w roku szkolnym 
2017/2018 wynios³a 449, w tym posi³ki dla 116 uczniów 
by³y w pe³ni finansowane ze œrodków Gminnego Oœrodka 
Pomocy Spo³ecznej w Gozdowie oraz innych gmin. W 
Szkole Podstawowej w Ostrowach prowadzone jest 

M³odzie¿owa Rada GminyM³odzie¿owa Rada Gminy

Wystêp uczniów SP OstrowyWystêp uczniów SP Ostrowy

Wystêp uczniów SP LeliceWystêp uczniów SP Lelice

Wystêp uczniów SP GozdowoWystêp uczniów SP Gozdowo
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nale¿¹cej do M³odzie¿owej Rady Gminy. Z³o¿y³ 
podziêkowanie m³odym radnym oraz ich opiekunkom: p. 
Ma³gorzacie Jagodziñskiej oraz p. Katarzynie Chlebowskiej 
za zaanga¿owanie, wszelkie pomys³y i dzia³alnoœæ w ró¿nych 
sferach. M³odzie¿owa Rada Gminy koñczy swoj¹ dzia³alnoœæ z 
powodu wygaszania gimnazjów, ale w przysz³ym roku 
planowane jest jej wznowienie w szkole podstawowej. 
M³odzie¿ tak¿e podziêkowa³a p. Wójtowi za pomoc, 
¿yczliwoœæ, ciekawe spotkania, wspólne wyjazdy i wycieczki. 
Stwierdzi³a, i¿ p. Wójt by³ nie tyko inicjatorem wielu 
przedsiêwziêæ, ale równie¿ „dobrym anio³em”, który czuwa³ 
nad m³odymi aktywnymi gimnazjalistami.

Tego dnia uroczyœcie po¿egnano odchodz¹ce na 
emeryturê: p. Dyrektor Szko³y Podstawowej w Ostrowach 
Danutê Gawlik oraz nauczycielki Publicznego Gimnazjum w 

uroczystoœciach folklorystycznych. 
Gozdowie p. Zofiê Miller i p. Mariê Kaczorowsk¹. Pan Wójt 

Od paŸdziernika 2017 roku funkcjonuje Klub Dzieciêcy 
z³o¿y³ wielkie podziêkowanie za wieloletni¹ owocn¹ pracê i 

„Radosna Kraina” w Gozdowie, do którego uczêszcza 21 
¿yczy³ wiele radoœci w dalszych latach ¿ycia. 

dzieci. £¹czna wartoœæ inwestycji wynios³a 343 000,00 z³, 
w tym 218 000,00 z³ otrzymaliœmy dotacjê w ramach 
programu Maluch plus – edycja 2017. Do Klubu 
Dzieciêcego „Kubusiowy Raj” w Lelicach, który 
funkcjonuje od 2013 roku uczêszcza 32 dzieci.

Zainteresowanie i potrzeba mieszkañców w zakresie 
opieki dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat jest du¿a, o 
czym œwiadczy wykorzystanie wszystkim miejsc 
dostêpnych w Klubach Dzieciêcych na terenie naszej 
gminy.

W okresie wakacji bêd¹ zorganizowane zajêcia dla 
dzieci i osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ z terenu 
gminy Gozdowo. Zajêcia odbêd¹ siê w miesi¹cu lipcu i 
sierpniu. Bardzo serdecznie zapraszamy rodziców do 
zg³oszenia swoich dzieci w sekretariacie Szko³y 
Podstawowej w Gozdowie.

Kolejnym punktem œwiêta nauki w naszej gminie by³y 
wyst¹pienia goœci.

Jako pierwszy g³os zabra³ Dyrektor Delegatury Kuratorium 
w P³ocku p. Krzysztof Wiœniewski. Z³o¿y³ podziêkowanie za 
zaproszenie na uroczystoœæ, gratulacje dla najlepszych 
uczniów i ich rodziców. Podkreœli³ ogromn¹ dba³oœæ i troskê o 
oœwiatê w gminie Gozdowo p. Wójta Dariusza Kalkowskiego 
a tak¿e promocjê naukowych sukcesów i dokonañ dzieci i 
m³odzie¿y. Zaznaczy³, i¿ bardzo m¹drze i rozwa¿nie zadbano 
o w³aœciwe wprowadzenie i wdro¿enie nowej reformy oœwiaty 
w naszej gminie, z myœl¹ o uczniach, nauczycielach i 
pozosta³ych pracownikach szkó³. Za to wszystko z³o¿y³ wielki 
uk³on w stronê gospodarza naszej gminy.  

Kolejnym przemawiaj¹cym goœciem by³ Starosta Powiatu 
Sierpeckiego p. Jan Laskowski. W imieniu Samorz¹du 

Jak co roku w okresie wakacji bêdzie funkcjonowaæ Powiatowego wrêczy³ najlepszemu uczniowi ka¿dej ze szkó³ 
œwietlica œrodowiskowa w Rempinie dla dzieci z Rempina i 
okolic. W tym roku zajêcia bêd¹ odbywa³y siê w okresie od 
9 lipca do 24 sierpnia w godzinach od 6.30 do 15.30.

Zanim przejdziemy do dalszej czêœci programu; 
prezentacji poszczególnych szkó³ oraz rozdania nagród 
chcia³bym ¿yczyæ nauczycielom, pracownikom 
administracji i obs³ugi oraz uczniom spokojnych, pe³nych 
s³oñca, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji, 
¿ebyœcie powrócili do swoich zajêæ z nowymi si³ami, 
energi¹ i motywacj¹ do dalszej pracy.

Kolejnym punktem w  programie uroczystoœci by³y 
prezentacje uczniów szkó³ z terenu naszej gminy oraz 
przedszkolaków, które wprowadzi³y wszystkich zebranych w 
letni i s³oneczny czas wakacji.

Nastêpnie pan Wójt poprosi³ o wyst¹pienie m³odzie¿y 

Wystêp przedszkolakówWystêp przedszkolaków

Nagrodzeni stypendyœciNagrodzeni stypendyœci

Podziêkowania dla nauczycieli Podziêkowania dla nauczycieli 

Nagrodzeni za wybitne osi¹gniêcia artystyczne Nagrodzeni za wybitne osi¹gniêcia artystyczne 
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Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 Celem projektu jest ograniczenie emisji CO poprzez 2

racjonalne wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii. 
Projekt realizowany w partnerstwie gmin: Gozdowo, Zawidz, 
Roœciszewo, Za³uski (Lider), Ma³a Wieœ i Kuczbork-Osada.

Dziêki wsparciu ze œrodków unijnych na terenie szeœciu 
mazowieckich gmin zostan¹ zamontowane systemy energii 
odnawialnej. W sumie w ramach projektu powstanie 408 
instalacji fotowoltaicznych, w tym 391 na posesjach 
prywatnych i 17 na obiektach u¿ytecznoœci publicznej, a tak¿e 
55 instalacji solarnych i 49 kot³ów na biomasê w posesjach 
prywatnych.

Wartoœæ projektu: 11.794.324,00 PLN
Udzia³ Unii Europejskiej: 8.235.526,39 PLN
Okres realizacji projektu: 2017-2018gminy Gozdowo nagrodê, z³o¿y³ gratulacjê za osi¹gniête 
Na terenie gminy Gozdowo zamontowane zostan¹ 84 wysokie wyniki w nauce oraz ¿yczy³ wszystkim uczniom i 

instalacje fotowoltaiczne w tym 79 na dachach nauczycielom wspania³ych, ale bezpiecznych wakacji.
nieruchomoœci osób fizycznych i 5 na obiektach u¿ytecznoœci Po wyst¹pieniach nast¹pi³a najwa¿niejsza czêœæ 
publicznej. Wartoœæ zadania na terenie naszej gminy: uroczystoœci – wrêczenie stypendiów Wójta Gminy 
2.315.056,68 PLN, dofinansowanie wyniesie 80% kosztów 

prymusom szkó³ oraz uczniom, którzy zdobywali laury 
kwalifikowanych. 

artystyczne i naukowe. W kategorii  NAJLEPSZY UCZEÑ 
Konkurs zosta³ przeprowadzony w siedmiu placówkach 

SZKO£Y rowery trafi³y do: Kie³basy Macieja (SP Lelice), 
oœwiatowych z terenu gminy Gozdowo: Klubie Dzieciêcym 

Krawczyñskiego Krystiana (SP Ostrowy), Marzec Magdaleny 
„Kubusiowy Raj” w Lelicach, Klubie Dzieciêcym „Radosna 

(SP Gozdowo) i Smoleñskiej Karoliny (Publiczne Gimnazjum 
Kraina w Gozdowie”, Publicznym Przedszkolu w Gozdowie, 

w Gozdowie).
Szkole Podstawowej w Gozdowie, Szkole Podstawowej w 

Za WYSOKIE WYNIKI W NAUCE nagrody w postaci 
Lelicach, Szkole Podstawowej w Ostrowach i Publicznym 

tabletu otrzymali: Œwierczewski Karol, Zdziarska Dominika, 
Gimnazjum w Gozdowie z oddzia³em zamiejscowym w 

D¹browska Emilia, Czajkowska Amelia, Kaczorowski Jerzy, 
Lelicach.

Baranowski Kacper, Kaczorowska Anna (SP Gozdowo), 
Orkiszewski Igor, Lubiñski Jakub, Lemanowicz Wojciech (SP 
Lelice), Ochociñska Magdalena, Ezman Weronika, Kopka 
Tomasz (Publiczne Gimnazjum w Gozdowie).

Nagrod¹ pieniê¿n¹ na zrealizowanie marzeñ wakacyjnych 
uhonorowani zostali gimnazjaliœci, którzy przez TRZY LATA 
NAUKI OTRZYMYWALI STYPENDIUM (œr. ocen 5,0 i 
wy¿ej). Do tego grona nale¿¹: Ezman Weronika i Smoleñska 
Karolina. 

Za WYBITNE OSI¥GNIÊCA ARTYSTYCZNE w roku 
szkolnym 2017/2018 nagrody w postaci smartfonu 
otrzymali uczniowie: Zelmañski Remigiusz, Gutowska Kinga 
(SP Lelice), Malanowski Piotr, Gurczyñska  £ucja, Paw³owski 
Krystian, Bêdzikowski Filip, Krajewski Arkadiusz, 
Go³embiewski Krystian, Pomorska Agata, Smoleñska Oliwia 
(SP Gozdowo). Do udzia³u w konkursie zg³oszonych zosta³o 81 prac w 

Nagrody za osi¹gniêcia sportowe w postaci pi³ek odebrali: czterech kategoriach wiekowych.
Jankowski Bart³omiej, Jankowski Damian, Mañkowski 

· I kategoria – do 5. roku ¿yciaPawe³, Mirecki Przemys³aw, Ochociñski Micha³, Puszcz 
Jakub, Wajszczak Pawe³, Kaczmarczyk Tomasz, Krysiak · II kategoria – od 6. do 9.roku ¿ycia (oddzia³ przedszkolny kl. 
Arkadiusz (Publiczne Gimnazjum w Gozdowie). „0” do III kl. Szko³y Podstawowej)

Pan Wójt tradycyjnie ju¿ nagrodzi³ wszystkich cz³onków 
· III kategoria – od 10. do 13. roku ¿ycia  (kl. IV - VI Szko³y 

M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP Gozdowo, ¿ycz¹c 
Podstawowej)

sukcesów i udanych wakacji.
· IV kategoria – od 14. do 16. roku ¿ycia (kl. VII Szko³y Podczas Gminnego Zakoñczenia Roku szkolnego 

Podstawowej do kl. III Publicznego Gimnazjum)2017/18 dokonano rozstrzygniêcia konkursu pn. „Fokus na 
Wyboru laureatów dokona³a komisja w sk³adzie: Jolanta 

OZE”, który zosta³ zorganizowany w ramach promocji 
Lewandowska – Przewodnicz¹cy Komisji, Honorata Wójcik – 

projektu pn. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez cz³onek Komisji, Krzysztof Paw³owski - cz³onek Komisji, 
budowê instalacji odnawialnych Ÿróde³ energii” Oœ Maria Pytelewska – cz³onek Komisji. Nagrody w Gminnym 
Priorytetowa IV „Przejœcie na gospodarkê niskoemisyjn¹”, Konkur s i e  Eko log i c znym „Fokus  na  OZE”s¹  

wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Dzia³anie 4.1 „Odnawialne Ÿród³a energii (OZE)” typ 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.projektu - Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze 

Ÿróde³ odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Nagrodzeni za wybitne osi¹gniêcia artystyczne Nagrodzeni za wybitne osi¹gniêcia artystyczne 

Sportowcy z Publicznego Gimnazjum w GozdowieSportowcy z Publicznego Gimnazjum w Gozdowie
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IV kategoria – od 14. do 16. roku ¿ycia (kl. VII Szko³y LAUREACI:
Podstawowej do kl. III Publicznego Gimnazjum)I kategoria – do 5. roku ¿ycia

I miejsce –Konrad Czerzniewski - Publiczne Przedszkole w I miejsce - Tomasz Mirecki - Szko³a Podstawowa w Lelicach; 
Gozdowie; Rower turystyczny rower turystyczny
II miejsce – Oskar Karpiñski -Publiczne Przedszkole w 

II miejsce - Weronika Ezman - Publiczne Gimnazjum w 
Gozdowie; Trampolina

Gozdowie; dron z kamer¹III miejsce –– Zofia Lewandowska - Klub Dzieciêcy "Radosna 
III miejsce - Paulina Dobrosielska - Publiczne Gimnazjum w Kraina" w Gozdowie; hulajnoga
Gozdowie; tabletWyró¿nienie: Krzysztof Rudziñski - Szko³a Podstawowa w 

Ostrowach; dmuchany basen dla dzieci Wyró¿nienie: Paulina Derkes - Publiczne Gimnazjum w 

Gozdowie; ³adowarka solarna+powerbank
II kategoria – od 6. do 9.roku ¿ycia (oddzia³ Po wrêczeniu wszystkich nagród przedstawiciele uczniów 

podziêkowali: p. Wójtowi Dariuszowi Kalkowskiemu oraz  przedszkolny kl. „0” do III kl. Szko³y Podstawowej)
Radzie Gminy Gozdowo za wspania³e uhonorowanie ich I miejsce- Aleksander Wiœniewski - Szko³a Podstawowa w 
pracy i cenne nagrody. Docenienie wysi³ku uczniów, ich Gozdowie; rower turystyczny
wyników w nauce i zaanga¿owanie w innych sferach 

II miejsce - Dominika Gronczewska - Szko³a Podstawowa 
dzia³alnoœci szko³y na pewno dodaje skrzyde³ i motywuje do 

w Gozdowie; wie¿a hi-fi nowych wyzwañ i poszukiwañ. Uczennice wrêczy³y w imieniu 
III miejsce - Tomasz Rakowski - Publiczne Przedszkole w ca³ej spo³ecznoœci uczniowskiej piêkne bukiety kwiatów na 

rêce pana Wójta i wiceprzewodnicz¹cej Rady Gminy Z. Miller.Gozdowie; smatwatch dla dzieci
Na zakoñczenie uroczystego œwiêta nauki w naszej gminie Wyró¿nienie: Ma³gorzata Topolewska - Szko³a 

kilka zdañ do zebranych skierowa³ ks. Franciszek Kuæ. ̄ yczy³ Podstawowa w Gozdowie; ³adowarka solarna+powerbank
wszystkim udanych, bezpiecznych wakacji, obfituj¹cych w 

 
ciekawe przygody i cudowne przyjaŸnie, ale, jak zaznaczy³, 

III kategoria – od 10. do 13. roku ¿ycia (kl. IV Szko³y przyjaŸnie szczere i prawdziwe, gdy¿ "pewny wróg jest lepszy 
Podstawowej do kl. VI Szko³y Podstawowej) ni¿ niepewny przyjaciel" – tak spuentowa³ ks. Franciszek 

I miejsce - Patrycja G³odkowska -Szko³a Podstawowa w swoj¹ wypowiedŸ.
  Lelicach; rower turystyczny
Wyprowadzenie pocztów sztandarowych zakoñczy³o II miejsce - Karol Œwierczewski - Szko³a Podstawowa w 

kolejne Gminne Podsumowanie Roku Szkolnego 
Gozdowie; dron z kamer¹

2017/2018.
III miejsce - Julia Lewandowska - Szko³a Podstawowa w 

Gozdowie; tablet

Wyró¿nienie: Kinga Lewandowska - Szko³a Podstawowa w 

Lelicach; ³adowarka solarna+powerbank

Aurelia Kurach
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twórczoœci Papie¿a - Polaka.XV Powiatowy Konkurs Recytatorski
Formu³a konkursu od lat pozostaje taka sama. Recytatorzy „Szuka³em Was, a teraz Wy przybyliœcie do mnie”
prezentujê dwa utwory Jana Paw³a II, a jury, w sk³ad którego 

Pod tym has³em odby³a siê tegoroczna edycja powiatowego wchodz¹ przedstawiciele nauczycieli z wszystkich przyby³ych 
konkursu recytatorskiego, który ju¿ po raz piêtnasty odby³ siê szkó³, oceniaj¹ wykonanie tych¿e tekstów.
w Publicznym Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie. 
Wziê³o w nim udzia³ dwunastu recytatorów z piêciu 
gimnazjów powiatu sierpeckiego. W tym roku poziom recytacji by³ naprawdê wysoki, co 

sprawi³o, ¿e oceniaj¹cy mieli bardzo trudne zadanie. W tym roku po raz kolejny te „zmagania z poezj¹” obj¹³ swym 
Jednak¿e po podliczeniu punktów, uda³o siê wy³oniæ patronatem Wójt Gminy Gozdowo-Pan Dariusz Kalkowski, 
zwyciêzców. Zostali nimi:który by³ fundatorem wspania³ych nagród dla zwyciêzców i 

wszystkich uczestników. I miejsce - Laura Szewczyk, uczennica Gimnazjum Miejskiego 
w SierpcuPo powitaniu goœci przez Pani¹ Dyrektor Bogumi³ê 

¯órawsk¹ oraz uroczystym otwarciu konkursu przez II miejsce - Natalia Hiñcz, uczennica Publicznego Gimnazjum 
w³odarza naszej gminy, nadszed³ czas na emocje i im. gen. Stefana ̄ ó³kiewskiego w Mochowie
wzruszenia, których bez liku dostarczyli nam wielbiciele 

III miejsce - Aleksandra Stahlke, uczennica Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego im. Biskupa L. Wetmañskiego w Sierpcu 
(z oddzia³ami gimnazjalnymi)

Wyró¿nienie - Mateusz Turalski, uczeñ Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego im. Biskupa L. Wetmañskiego w Sierpcu 
(z oddzia³ami gimnazjalnymi)

Wyró¿nienie - Marta Zieliñska, uczennica Szko³y 
Podstawowej im. W. S. Reymonta Szczutowie

Organizatorzy przygotowali podziêkowania dla wszystkich 
opiekunów i dyrektorów szkó³, a w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê 
œwiêtami Wielkiej Nocy, otrzymali okolicznoœciowe 
podarunki.

Anna D¹browska

PUBLICZNE GIMNAZJUM W GOZDOWIE

V Festyn Rodzinny

8 czerwca odby³ siê w naszej szkole ju¿ po raz pi¹ty festyn z 
okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki i Dnia Ojca. O godz. 16.00 
na scenie w parku pani dyrektor Lidia Malinowska powita³a 
przyby³ych goœci, a przede wszystkim wszystkie dzieci i ich 
rodziców, gdy¿ to w³aœnie im dedykowana jest ta impreza. 
Czêœæ artystyczn¹ rozpocz¹³ akcent patriotyczny nawi¹zuj¹cy 
do 100. rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci, a 
nastêpnie nasi uczniowie mieli okazjê pochwaliæ siê swoimi 
umiejêtnoœciami tanecznymi, wokalnymi i muzycznymi. 
Przed zebran¹ publicznoœci¹ wyst¹pi³ szkolny zespó³ 

„Gwiazdeczki”, prezentuj¹c uk³ady taneczne przygotowane 
pod kierunkiem pani Agnieszki Biernackiej i pani Beaty 
Œwierczewskiej. Zaœpiewa³ tak¿e Krystian Paw³owski, 
wykonuj¹c utwór przygotowany na Konkurs Piosenki 
Anglojêzycznej, którym zaj¹³ III miejsce w Ligowie. Bardzo 
du¿o emocji dostarczy³ wystêp powsta³ego w tym roku 
szkolnym zespo³u instrumentalnego prowadzonego przez 
pana Krzysztofa Wojtasa – inicjatora i opiekuna wszelkich 
muzycznych inicjatyw w naszej szkole. Zespó³ wykona³ utwór 
Michaela Jacksona a solo na saksofonie zagra³ uczeñ czwartej 
klasy, Piotr Malanowski. Zespo³owi towarzyszy³ chór szkolny, 
prowadzony oczywiœcie przez pana Krzysztofa Wojtasa. W 
miêdzyczasie mia³o tak¿e miejsce rozdanie dyplomów, medali 

SZKO£A PODSTAWOWA W GOZDOWIE
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druzgoc¹ca – tylko 1 : 0 dla dzieci (strzelcem jedynej bramki 
by³ Wiktor G³uchowski), a w przysz³ym roku bêdzie œwietna 
okazja do rewan¿u i powtórzenia pojedynku.
Po emocjach sportowych na wszystkie dzieci czeka³y atrakcje 
przygotowane przez Radê Rodziców – dmuchane zje¿d¿alnie, 
trampoliny, kule wodne oraz szereg atrakcji kulinarnych. 
Wszystkie cieszy³y siê ogromnym powodzeniem, o czym 
œwiadczy³y formuj¹ce siê d³ugie kolejki, w których spragnione 
emocji dzieci czeka³y cierpliwie a¿ do ostatnich minut festynu. 
Doroœli mieli troszkê ³atwiej, gdy¿ do festynowej kawiarenki 
serwuj¹cej kawê i herbatê oraz przepyszne ciasta tradycyjnie 
ju¿ przygotowane przez rodziców kolejka by³a odrobinê i statuetek dla uczestników Integracyjnego Biegu 
krótsza. Pogoda tak¿e nie zawiod³a, a upalne s³oñce uda³o siê Borkowskiego,  k tóry odby ³  s iê  w godz inach 
pokonaæ dziêki usytuowaniu wiêkszoœci atrakcji w koj¹cym przedpo³udniowych. Wrêczenia dokona³a pani Dyrektor oraz 
cieniu otaczaj¹cym budynek szko³y. Kolejna impreza Wójt Gminy Gozdowo pan Dariusz Kalkowski, którzy 
zainicjowana przed piêciu laty przez pani¹ dyrektor Lidiê pogratulowali sportowcom. W tym miejscu p. Wójt z³o¿y³ 
Malinowsk¹, przy wsparciu i nieocenionej pomocy Rodziców równie¿ gratulacje na rêce p. Dyrektor za osi¹gniêcia 
i ca³ej spo³ecznoœci naszej szko³y, zakoñczy³a siê sukcesem.wychowanków w dziedzinie sportu, gdy¿ to w³aœnie nasza 

szko³a zajê³a I miejsce w Integracyjnym Biegu Borkowskim. 
Na zakoñczenie wszyscy zebrani przy dŸwiêkach marszowej 
muzyki i z bia³o-czerwonymi flagami narodowymi w d³oniach 
udali siê na boisko sportowe, gdzie czeka³y dalsze atrakcje.
Powsta³a w tym roku szkolnym w naszej szkole klasa 
sportowa postanowi³a zmierzyæ siê ze swoimi rodzicami i 
rozegraæ mecz pi³ki no¿nej. Pomys³odawc¹ tego pojedynku 
by³ wychowawca, pan Piotr Lemanowicz, który podj¹³ siê 
tak¿e niewdziêcznej funkcji sêdziowania – gdy¿ nie od dziœ 
wiadomo, ¿e za klêsk¹ zespo³u stoi zawsze niesprawiedliwy i 
stronniczy sêdzia. Tym razem jednak sêdzia stan¹³ na 
wysokoœci zadania i pomimo starañ i wysi³ków rodziców 

Iwona Gierazas³u¿one zwyciêstwo przypad³o dzieciom. Klêska nie by³a 

Wiosenna Wyprawa Zuchów

5 czerwca zuchy z 8 gromad Hufca Sierpc spotka³y siê w 
Gozdowie, by wzi¹æ udzia³ w Wiosennej Wyprawie Zuchów. 
Gospodarzami imprezy byli cz³onkowie 9 Gromady 
Zuchowej „Weso³e Skrzaty” dzia³aj¹cej przy Szkole 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie wraz ze 
swoj¹ dru¿ynow¹ phm. Iwon¹ Paw³owsk¹. Pomoc¹ przy 
organizacji gry terenowej s³u¿yli starsi koledzy – harcerze z 
14. Dru¿yny Harcerskiej, którzy przygotowali trasê gry. 
Przyby³ych goœci powita³a Dyrektor a jednoczeœnie instruktor czas na œwie¿ym powietrzu. Gromady bior¹ce udzia³ w 
Hufca Sierpc – pani Lidia Malinowska, ¿ycz¹c wszystkim zabawie spisa³y siê znakomicie a potwierdzeniem ich wiedzy i 
wspania³ej i bezpiecznej zabawy. Kolejne gromady w umiejêtnoœci by³o zdobycie sprawnoœci EKOLUDKA. 
kilkuminutowych odstêpach wyrusza³y na trasê i zalicza³y Zwieñczeniem zmagañ by³a wspólna biesiada zorganizowana 
punkty, na których rozwi¹zywa³y zagadki, rebusy i szyfry. przy pomocy niezast¹pionych rodziców naszych zuchów. 
Wszystkie zadania dotyczy³y znajomoœci œwiata przyrody i jej Mamy nadziejê, ¿e czas spêdzony w Gozdowie mi³o i na d³ugo 
ochrony. Trasa gry zosta³a zaplanowana w ten sposób, aby zapisze siê w pamiêci naszych goœci. 

Iwona Paw³owskagoœcie mogli jak najlepiej poznaæ Gozdowo i spêdziæ mi³o 

II Rodzinny Rajd Rowerowy klas I-III

Dnia 12 czerwca 2018 roku odby³ siê II Rodzinny Rajd 
Rowerowy klas I-III, pod patronatem Pani Dyrektor Szko³y 
Podstawowej w Gozdowie - Lidii Malinowskiej. G³ównym 
za³o¿eniem wyprawy by³o propagowanie zdrowego stylu 
¿ycia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Rajd stanowi³ tak¿e 
jedn¹ z form realizacji programu „Nie pal, przy mnie proszê”. 
Ca³e przedsiêwziêcie zosta³o przygotowane we wspó³pracy z 
Posterunkiem Policji w Gozdowie.
Na start, przy scenie w parku, przyby³o wielu sympatyków 
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dwóch kó³ek. O godz. 9.00 po tradycyjnym odliczaniu, wspólne pami¹tkowe zdjêcie i udali siê do domu.
peleton ruszy³ na trasê o d³ugoœci 4 km. Punktem docelowym Organizatorki rajdu dziêkuj¹ panu aspirantowi Markowi 
by³a leœna polana w miejscowoœci Kolonie Przybyszewo, na �dzieb³owskiemu, pani pielêgniarce Krystynie Baran, a w 
której odby³ siê piknik po³¹czony z prelekcj¹ przedstawiciela  sposób szczególny opiekunom dzieci, wœród których byli nie 
policji dotycz¹c¹ zdrowego stylu ¿ycia i bezpieczeñstwa tylko cudowni rodzice, ale te¿ wujkowie i dziadkowie. 
podczas zbli¿aj¹cego siê wakacyjnego wypoczynku. Po 

A. Biernacka, B. Szczypecka, B. Œwierczewskagodzinnej przerwie rowerzyœci pod¹¿yli w drogê powrotn¹. 
Na miejscu, po zakoñczeniu rajdu, uczestnicy wykonali 

Rajd rowerowy klas IV i V

18 czerwca odby³ siê rajd rowerowy dla uczniów klas IV i V 
Szko³y Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie. 
Ostatni maruderzy pouzupe³niali wymagane dokumenty i 
wszyscy œwie¿o upieczeni rowerzyœci (szczêœliwi posiadacze 
kart rowerowych) mogli wreszcie ruszyæ na swoj¹ pierwsz¹ 
wyprawê rowerow¹ w towarzystwie kolegów i pod opiek¹ 
wychowawców. Trasê rajdu zabezpiecza³a Policja (przez ca³¹ 
drogê towarzyszyli nam w radiowozach asp. Marek 
Zdzieb³owski i sier¿. Arkadiusz Kolczyñski) a opiekê nad 42 
uczestnikami sprawowa³o 7 opiekunów: p. Dyrektor Lidia 
Malinowska, p. Iwona Giera, p. Mariola Kopka, p. Piotr rodziców uczniów bior¹cych udzia³ w rajdzie oraz przez jak 
Lemanowicz, p. Monika Marciniak, p. Joanna Placek i p. zwykle niezawodn¹ pani¹ so³tys Dziêgielewa Katarzynê 
Krystyna Robakiewicz. Nim wyruszyliœmy na trasê w imieniu Rêdzikowsk¹. Rodzice przygotowali dla nas grilla i watê 
wójta gminy Gozdowo ¿yczy³a nam bezpiecznej trasy i cukrow¹ a dziêki niezwykle sprawnej organizacji (np. gor¹ce 
wspania³ej zabawy Kierownik Referatu Oœwiaty p. Jolanta bu³eczki przywiezione specjalnie dla nas z piekarni w 
Lewandowska. Trasa rajdu wiod³a przez Czarnominek i Z¹gotach przez pani¹ Aniê) i ¿yczliwoœci widocznej na 
Golejewo do Dziêgielewa a nastêpnie przez Kolczyn, ka¿dym kroku spêdziliœmy tam bardzo mi³o czas. Relaks w 

Dziêgielewie mia³ miejsce na terenie wokó³ remizy i w Zakrzewko, Czachorowo i Rempin do Gozdowa – 21 km. W 
remizie, której drzwi tego dnia zosta³y dla nas szeroko Dziêgielewie zostaliœmy niezwykle serdecznie przyjêci przez 
otwarte. Widaæ by³o, ¿e mieszkañcy s¹ z tego obiektu bardzo 
dumni i troszcz¹ siê o niego, dbaj¹c o to, co jest i planuj¹c 
nastêpne inwestycje.
Dziêki piêknej pogodzie oraz opiece Policji i nauczycieli 
wszyscy bezpiecznie wrócili do szko³y, gdzie  czeka³y na 
uczestników rajdu s³odkie upominki przekazane przez wójta 
gminy Gozdowo p. Dariusza Kalkowskiego. Uczestnicy rajdu, 
a szczególnie nauczyciele, podkreœlali po powrocie 
wyj¹tkowy udzia³ Policji, która zapewni³a nam ogromne 
poczucie bezpieczeñstwa i sprawi³a, ¿e rajd by³ nie tylko 
œwietn¹ imprez¹ dla dzieci, ale te¿ przyjemnoœci¹ dla 
opiekunów.

Iwona Giera

Trener reprezentacji Polski w pi³ce rêcznej 
z wizyt¹ w Szkole Podstawowej 

w Gozdowie

Wyj¹tkow¹ prelekcjê dla uczniów klas IV-VII w dniu 9 maja 
2018 r przeprowadzi³ trener reprezentacji Polski juniorek 
m³odszych w pi³ce rêcznej pan Marek Jagodziñski. Trener 
opowiada³ o swojej pracy, zami³owaniu do pi³ki rêcznej, 
zachêca³ do aktywnego spêdzania czasu. Podkreœla³, ¿e 
wspó³czesny trening jest procesem z³o¿onym, a na jego 
skutecznoœæ wp³ywa wiele czynników, których znajomoœæ 
stanowi podstawê ca³ej dzia³alnoœci szkoleniowej. Wiedza o 
treningu szczególnie wnikliwie odnosi siê dzisiaj do 
pierwszych etapów kariery sportowej szkolenia dzieci i 

œwiat pi³ki rêcznej przeprowadzi³ trening dla klasy sportowej. m³odzie¿y. Myœl przewodnia jest tu jednoznaczna: sport 
Po pokazowym treningu otrzymaliœmy wspania³y prezent od m³odocianych jest funkcjonaln¹ sk³adow¹ sportu 
zawodniczek i sztabu szkoleniowego. Koszulka i pi³ka z wyczynowego. Po wprowadzeniu uczniów we wspania³y 
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autografami z dedykacj¹ dla Szko³y Podstawowej w i¿ dziêki ciê¿kiej pracy i wierze we w³asne mo¿liwoœci, mo¿na 
Gozdowie na pewno zajmie honorowe miejsce w naszej osi¹gn¹æ sukces. 

Piotr Lemanowiczszkole. Dziêkujemy za to, ¿e trener pokaza³ naszym uczniom, 

Uczniowie klas IV–VI ze Szko³y Podstawowej w dni minê³y bardzo szybko, by³y wspania³ym wypoczynkiem i 
Ostrowach pod opiek¹ pani Anny Kwiatkowskiej praktyczn¹ nauk¹. 
uczestniczyli w Zielonej Szkole w Sendeniu. Placówka ta jest 
modelowym Centrum Ekoturystyki Przyjaznej Œrodowisku. 
Wyposa¿ona jest w wiele ekologicznych urz¹dzeñ (ogniwa 
fotowoltaiczne, oczyszczalnia hydroponiczna, kolektory 
s³oneczne), które uczniowie mogli bezpoœrednio obejrzeæ, 
poznaj¹c zasady funkcjonowania odnawialnych Ÿróde³ 
energii. Bogaty i ciekawy program wyjazdu nie pozwala³ na 
nudê. W Nadleœnictwie w £¹cku odby³y siê zajêcia 
przyrodnicze z leœnikiem na œcie¿ce dydaktycznej 
Gostyniñsko-W³oc³awskiego Parku Krajobrazowego, 
Obszary Natura 2000 – Uroczyska £¹ckie. Pan Piotr 
Adamiak ciekawie opowiada³ o ptakach drapie¿nych i 
zaprezentowa³ jednego ze swych licznych, bardzo cennych 
soko³ów. Dzieci mog³y korzystaæ z zabawek poruszanych 
energi¹ s³oneczn¹. Zwiad terenowy z lornetkami, lupami, 
aparatami fotograficznymi po najbli¿szej okolicy pozwoli³ 
odkryæ ciekawe miejsca, szlaki i zabytki przyrody. Na 
warsztach plastycznych „Osikowe piêknoœci” wykonywano 
ozdoby z surowców naturalnych, które sta³y siê piêkn¹ 
pami¹tk¹. Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³a wizyta w Stadninie 
Ogierów w £¹cku i indywidualna jazda konna na lon¿y.
Pogoda i humory dopisywa³y przez ca³y czas pobytu. Trzy Anna Kwiatkowska

SZKO£A PODSTAWOWA W OSTROWACH

Gminny Konkurs Piosenki i Pieœni 
Patriotycznej

Dnia 12 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. 
Kardyna³a Wyszyñskiego w Lelicach, odby³ siê Gminny 
Konkurs Piosenki i Pieœni Patriotycznej. Do konkursu zg³osi³y 
swoich uczniów wszystkie szko³y z terenu Gminy Gozdowo. 
Konkurs odby³ siê pod patronatem Wójta Gminy Gozdowo 
Dariusza Kalkowskiego. Pieœni i piosenki patriotyczne 
zabrzmia³y  w celu wspierania wychowania patriotycznego 
m³odego pokolenia, upowszechniania treœci patriotycznych 
w repertuarze m³odych wykonawców, propagowania treœci ta uroczystoœæ rozpoczyna obchody 100-lecia Odzyskania 
patriotycznych w edukacji artystycznej m³odzie¿y, Niepodleg³oœci Polski w Gminie Gozdowo. Z ogromn¹ 
pielêgnowania kulturowego dziedzictwa kraju i regionu, przyjemnoœci¹ wys³ucha³em wielu piêknych piosenek i pieœni 
wspierania m³odzie¿y uzdolnionej artystycznie, poprzez patriotycznych w wykonaniu dzieci i m³odzie¿y z naszej 
prezentacjê umiejêtnoœci wokalno-scenicznych, ale przede gminy. By³a to dla nas piêkna lekcja patriotyzmu Dziêkujê za 
wszystkim dla upamiêtnienia roku obchodów 100-lecia podejmowanie inicjatyw, które poprzez œpiew ucz¹ szacunku 
Odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci. Wœród do tych, którzy oddali swoje ¿ycie za nasz¹ Ojczyznê, a w 
zaproszonych goœci byli: Patron konkursu Dariusz Kalkowski m³odych pokoleniach umacniaj¹ to¿samoœæ narodow¹ i 
– Wójt Gminy Gozdowo, Grzegorz Ratkowski – mi³oœæ do Ojczyzny. Mo¿emy cieszyæ siê, ¿e ¿yjemy w wolnej i 
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo, Lidia Malinowska – Niepodleg³ej Polsce”.
Dyrektor Szko³y Podstawowej w Gozdowie, obowi¹zki 
gospodarza pe³ni³ dyrektor Szko³y Podstawowej w Lelicach Klasyfikacja koñcowa konkursu:
Krzysztof JóŸwiak Prezentacje konkursowe ocenia³o jury w Kategoria przedszkola, kl. 0
sk³adzie: ks. Franciszek Kuæ – proboszcz Parafii Bonis³aw, I miejsce – Publiczne Przedszkole w Gozdowie, opiekun: 
muzyk, kompozytor; Agnieszka Olszewska – Dyrektor Halina Nadratowska, Beata Rychliñska
Publicznego Przedszkola w Gozdowie oraz Edward Wielgócki II miejsce – Szko³a Podstawowa w Lelicach – Grupa 0a, 
– kapelmistrz M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej z Gozdowa. Z opiekun: Bogumi³a Mocka
poœród 13 wykonawców, jury wy³oni³o laureatów w czterech III miejsce – Szko³a Podstawowa w Lelicach – Grupa 0b, 
kategoriach. Pan Wójt podziêkowa³ wszystkim uczestnikom opiekun: ¯aneta Wiœniewska
konkursu oraz organizatorom „Bardzo siê cieszê, ¿e w³aœnie 

SZKO£A PODSTAWOWA W LELICACH
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Kategoria kl. I – III Kategoria gimnazjum
I miejsce - Szko³a Podstawowa w Lelicach – klasa 2, I miejsce – Alicja Pajkowska – Publiczne Gimnazjum w 
opiekun: Wioletta Lewandowska Gozdowie, opiekun: S³awomir Sza³kucki
II miejsce - Szko³a Podstawowa w Ostrowach, opiekun: II miejsce – Katarzyna Kalinowska - Publiczne Gimnazjum 

w Gozdowie, opiekun: S³awomir Sza³kuckiEwa Jêczarek–Dzikowska, Beata Wiœniewska
III miejsce – Zespó³ wokalny - Publiczne Gimnazjum w III miejsce - Szko³a Podstawowa w Lelicach – klasa 1, 
Gozdowie, opiekun: S³awomir Sza³kuckiopiekun: Renata Skibiñska

Wszyscy laureaci otrzymali pami¹tkowe dyplomy, Kategoria kl. IV – VII
nagrody ksi¹¿kowe oraz s³odki upominek. Konkurs odby³ siê I miejsce – Remigiusz Zelmañski - Szko³a Podstawowa w 
dziêki zaanga¿owaniu i pracy wielu osób: dekoracja: Iwona Lelicach, opiekun: S³awomir Sza³kucki 
Bogdañska, Anna Mañkowska, Wioletta Lewandowska oraz Ex eaquo Zespó³ wokalno-instrumentalny - Szko³a 
Jadwiga Paradowska; nag³oœnienie: S³awomir Sza³kucki; Podstawowa w Gozdowie, opiekun: Krzysztof Wojtas
zdjêcia: Wioletta Lewandowska, prowadzenie: Anna II miejsce – Nikola Kowalewska - Szko³a Podstawowa w 
Szynkowska. Nad ca³oœci¹ czuwa³ dyrektor Krzysztof Lelicach, opiekun: S³awomir Sza³kucki
JóŸwiak. III miejsce – Zespó³ wokalny - Szko³a Podstawowa w 

S³awomir Sza³kuckiOstrowach, opiekun: Krzysztof Wojtas

Gminny Konkurs Matematyczno-
Przyrodniczy

„Matematyka jest alfabetem, za pomoc¹ którego Bóg 
opisa³ wszechœwiat.” (Galileusz)

W dniu 16 maja odby³ siê po raz kolejny Gminny Konkurs 
Matematyczno – Przyrodniczy pod patronatem Pana Wójta 
Gminy Gozdowo Dariusza Kalkowskiego. Tegoroczna edycja 
by³a pod has³em „OSOBLIWOŒCI PRZYRODNICZE 
POLSKI”. Do konkursu przyst¹pi³o 12 uczniów ze szkó³ 
podstawowych gminy Gozdowo. Uczestnicy przez 60 minut Szko³y Podstawowej w Gozdowie. Wszyscy uczestnicy 
rozwi¹zywali zadania zamkniête i otwarte. Uczniowie otrzymali upominki i dyplomy z rak Wójta Gminy pana 
stosowali wiedzê i umiejêtnoœci matematyczne i przyrodnicze Dariusza Kalkowskiego i dyrektora Szko³y Podstawowej w 
w praktyce. Po sprawdzeniu prac konkursowych przez Lelicach Krzysztofa JóŸwiaka
komisjê okaza³o siê, ¿e najwiêksz¹ iloœæ punktów zdoby³ Konkurs przyczyni³ siê do rozwoju zainteresowañ 
uczeñ Szko³y Podstawowej w Lelicach Maciej Kie³basa. Na matematyczno-przyrodniczych uczniów.
drugim miejscu uplasowa³ siê Igor Orkwiszewski, uczeñ tej 
samej szko³y. Trzecie miejsce zajê³a Magdalena Marzec ze Anna Szynkowska

powiedzieæ, ¿e tradycjê dostrzega, ceni i pielêgnuje ka¿dy Sukces naszego ucznia 
Polak, mieszkaj¹cy w Rzeczypospolitej, jak i w diasporze 
rozsianej po œwiecie.
23 maja 2018 roku odby³o siê podsumowanie Tradycja – nasza pamiêæ o przesz³oœci – to jeden 
wojewódzkiego XXIII Ogólnopolskiego Konkursu fundamentów naszej to¿samoœci. Kultywujemy j¹ w 
Historycznego im. Majora Marka Gajewskiego Losy ¿o³nierza rodzinach, i w pañstwie, w spo³ecznoœciach lokalnych i 
i dzieje orê¿a polskiego w latach 1887-1922. „O regionalnych oraz ca³ej wspólnocie narodowej, w wojsku, w 
Niepodleg³oœæ i granice Rzeczypospolitej”.organizacjach spo³ecznych i zwi¹zkach wyznaniowych. Jej 
W uroczystoœci, która odby³a siê w Muzeum Wojska Polskiego wychowawcze znaczenie doceniaj¹ wszyscy, pocz¹wszy od 
w Warszawie, udzia³ wziêli: Andrzej Sosnowski – Mazowiecki rodziców i dziadków, dostrzegaj¹ je szerokie krêgi 
Wicekurator Oœwiaty, Pawe³ ̄ urkowski – Zastêpca Dyrektora nauczycieli, wychowawców i wojskowych, dzia³aczy 
Muzeum Wojska Polskiego, mjr W³odzimierz Tryka – pañstwowych i spo³eczników, a przede wszystkim weterani – 
Przedstawiciel Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej uczestnicy i œwiadkowie wydarzeñ historycznych. Mo¿na 
oraz Jaros³aw Zaroñ – Dyrektor Mazowieckiego 
Samorz¹dowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 
wspó³organizatorzy przedsiêwziêcia.
Og³oszenie wyników i nagrodzenie zwyciêzców III etapu 
konkursu, poprzedzi³y wystêpy chóru LXXV Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie 
pod batut¹ Liliany Bach.
Podsumowania dokona³ koordynator województwa 
mazowieckiego Zdzis³aw M³odziejowski - Kuratorium Oœwiaty 
w Warszawie. W etapie wojewódzkim konkursu, 
organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oœwiaty, 
udzia³ wziê³o 208 uczestników, którzy walczyli o zdobycie 
miana laureata i finalisty. Nie zabrak³o na nim przedstawiciela 
naszej szko³y - Macieja Kie³basy – ucznia klasy VII, który 

S³owo Gozdowa Nr 2/2018 (73)



OŒWIATA

Str. 31

zdoby³ tytu³ laureata. nieustannego poszukiwania w³asnej drogi rozwoju. Wysi³ek 
wk³adany w rozwój w³asnych talentów na pewno zaowocuje Warto nadmieniæ, ¿e laureatom konkursu przys³uguj¹ 
w realizacji marzeñ i aspiracji ¿yciowych. Gor¹ce szczególne uprawnienia. Otrzymuj¹ dodatkowe punkty 
podziêkowania skierowano do rodziców wyró¿nionych podczas rekrutacji do szko³y œredniej i ocenê celuj¹c¹ z 
uczniów, za wspieranie ich w przygotowaniach  do kolejnych danego – konkursowego – przedmiotu. Trud i wysi³ek 
etapów konkursu. ¯yczê Wam, Drodzy Rodzice, aby to kilkumiesiêcznej pracy odchodzi w niepamiêæ. Warto by³o 
osi¹gniêcie wyznaczy³o drogê do dalszej pracy, a tak¿e by³o rozpocz¹æ, mimo wielu wyrzeczeñ. Wówczas, gdy trzyma siê 
motywacj¹ do kolejnych sukcesów dziecka.w d³oni wyj¹tkowe wyró¿nienie – dyplom laureata. 

Uroczystoœæ zakoñczy³o wyst¹pienie Wicekurator Oœwiaty p. W nagrodê wszyscy laureaci, finaliœci, opiekunowie i rodzice 
Andrzeja Sosnowskiego. S³owa podziêkowania i gratulacje  zwiedzili sale i ekspozycje Muzeum Wojska Polskiego.
skierowa³ w stronê uczniów, opiekunów. ¯yczê wszystkim 

Jadwiga Paradowskalaureatom i finalistom radoœci, jak¹ daje poczucie wiedzy oraz 

Sukces uczniów w konkursie wiedzy 
o powiecie sierpeckim

W dniu 5 czerwca 2018r. dwie dwuosobowe dru¿yny z klasy 
VII wziê³y udzia³ po raz pierwszy w Konkursie wiedzy o 
powiecie sierpeckim. Uczniowie odpowiadali na 33 pytania 
dotycz¹ce powiatu sierpeckiego. W turnieju wziê³o udzia³ 11 
zespo³ów w kategorii szkó³ podstawowych i gimnazjów. 
Nasze zespo³y wypad³y bardzo dobrze.  Dwaj uczniowie klasy 
VII Maciej Kie³basa i Artur Kikolski zajêli I miejsce i zostali 
zwyciêzcami konkursu. Druga dru¿yna naszej szko³y 
sk³adaj¹ca siê z dwóch uczennic kl. VII zajê³a VI miejsce. 
Opiekunem uczniów by³a Pani Anna Mañkowska. Anna Mañkowska
Serdecznie gratulujemy.

Najm³odsi w Zak¹tku odkrywców

W dniu 17.04.2018 r. dzieci z oddzia³ów przedszkolnych 
wraz z opiekunami wyjecha³y autokarem na wycieczkê do 
Zak¹tka Odkrywców w Stró¿ewku, gdzie bra³y udzia³ w 
innowacyjnych warsztatach pt.: „Misie pluszowe”. Podczas 
warsztatów dzieci dowiedzia³y siê, jak krok po kroku stworzyæ 
pluszowego misia. Pod okiem wprawionego krawca pozna³y 
podstawy szycia, samodzielnie wypcha³y i zeszy³y pluszow¹ 
zabawkê. Nastêpnie ozdobi³y j¹, ka¿dy wed³ug w³asnego 
pomys³u. W³asnorêcznie wykonane misie sta³y siê 
powiernikami najskrytszych tajemnic i najbli¿szymi 
przyjació³mi dla dzieci. Najwiêksze emocje podczas zupe³nie nowy poziom – byæ mo¿e najwy¿szy z mo¿liwych. 
warsztatów wywo³a³ pokaz brzuchomówstwa, podczas Walka toczy siê, oczywiœcie, o kontrolê nad ogrodem pana 
którego dzieci mia³y równie¿ mo¿liwoœæ przeprowadzenia McGregora oraz o serce zakochanej w zwierzêtach s¹siadki 
wywiadu z wyj¹tkowym goœciem - Misiem Kamisiem. (Rose Byrne). 

Nastêpnie wyruszyliœmy do kina Helios w P³ocku na Zmêczeni, ale niezmiernie szczêœliwi wróciliœmy do 
bajkê o przygodach z³oœliwego, niepokornego i ciekawskiego szko³y z nowymi przyjació³mi - pluszowymi misiami.
Piotrusia Królika, który to jest postaci¹ wyj¹tkow¹. W 
komedii „Piotruœ Królik” wojna tytu³owego bohatera z ¯aneta Wiœniewska
panem McGregorem (Domhnall Gleeson) przechodzi na 

przez pryzmat œwiata wyimaginowanego, stworzonego z Konkurs „W œwiecie bajek i baœni”
myœl¹ o ich potrzebach i mo¿liwoœciach. Im wczeœniej nast¹pi 
moment poznania bajki i jej czarownej mocy, tym wiêksza 

Maja Lorenc uczennica klasy III Szko³y Podstawowej w korzyœæ dla dziecka. Literatura wzbudza  u m³odego cz³owieka 
Lelicach zajê³a 2 miejsce w miêdzyszkolnym konkursie „W zainteresowanie zjawiskami i przedmiotami otaczaj¹cego 
œwiecie bajek i baœni". œwiata. Utwory takie dostarczaj¹ mu bowiem wiadomoœci o 
„Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma ¿yciu ludzi, zwierz¹t, o piêknym i fascynuj¹cym œwiecie 
lasami..." Któ¿ z nas nie pamiêta tych s³ów, napawaj¹cych przyrody, o ciekawych przygodach, w których dziecko 
radoœci¹ i oczekiwaniem, gdy¿ za nimi kry³a siê fascynuj¹ca chcia³oby uczestniczyæ.
opowieœæ, p³yn¹ca z ust bliskiej osoby, która wprowadza³a Dnia 11 maja 2018 roku trzy uczennice z klasy II i III 
nas w œwiat fantazji. wy³onione drog¹ eliminacji szkolnej przyst¹pi³y do kolejnego 
Bajki i baœnie pozwalaj¹ dzieciom poznaæ œwiat rzeczywisty etapu, jakim by³ miêdzyszkolny konkurs pt. ”W œwiecie bajek i 
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baœni”- zorganizowany przez Szko³ê Podstawow¹ w 
Roœciszewie. Celem konkursu by³o dzielenie siê swoj¹ wiedz¹ 
na temat bajek i baœni, a tak¿e rozbudzenie zainteresowañ 
czytelniczych i czerpanie przyjemnoœci ze wspólnych zabaw. 
12 osób z czterech szkó³ zmierzy³o siê z wieloma zadaniami, 
które, jak siê okaza³o, nie sprawi³y im wiêkszej trudnoœci. 
Wszystkie dzieci w obecnoœci Komisji konkursowej wykaza³y 
siê ogromn¹ wiedz¹ na temat bohaterów bajkowych oraz 
znajomoœci tytu³ów bajek i baœni. Mia³y tak¿e wiele okazji do 
wspólnej zabawy i prze¿ywania pozytywnych emocji. 
Uczestnicy konkursu nagrodzeni zostali pami¹tkowymi 
dyplomami. Konkurs by³ œwietn¹ okazj¹ nie tylko do 
rywalizacji, ale równie¿ do integracji. Serdecznie gratulujemy 
wszystkim dzieciom posiadanej wiedzy.

Wioletta Lewandowska

ciasto, nad przebiegiem którego czuwa³a pani Iwona Festyn Rodzinny
Bogdañska. Mamy  czêstowa³y wszystkich ciastami, kaw¹, 
herbat¹ oraz pysznymi goframi. Atrakcj¹ dla dzieci by³a te¿ 
mo¿liwoœæ zrobienia malunku na twarzy. Swoje zdolnoœci 
plastyczne zaprezentowa³y pani Dorota Mórawska i pani 
Beata B³aszczyñska. Odby³ siê te¿ koncert MAM TALENT, 
który przygotowa³y i prowadzi³y panie Emilia Jurek i Anna 
Szynkowska. Okaza³o siê, ¿e w naszej szkole jest wielu 
utalentowanych uczniów. Ogl¹daliœmy pokaz iluzji, 
w³asnorêcznie skonstruowany zdalnie sterowany pojazd, 
wys³uchaliœmy kilku piosenek, utworów granych na 
perkusji i recytacjê wiersza. Nad obs³ug¹ techniczn¹ i 
nag³oœnieniem czuwa³ pan S³awomir Sza³kucki. Po 
koncercie do zabawy zagra³ lokalny zespó³ muzyczny 
„Wiktory”. A ¿e pogoda by³a bardzo s³oneczna, na koniec 
imprezy stra¿acy urz¹dzili prysznic dla och³ody – kurtyna 
wody. By³a to wspania³a impreza integracyjna dla uczniów, 
rodziców i nauczycieli. Nad ca³oœci¹ czuwa³ Pan Krzysztof 
JóŸwiak – dyrektor szko³y. Festyn zorganizowano przy 
wspó³pracy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady W sobotê 9 czerwca odby³ siê drugi FESTYN RODZINNY 
Rodziców oraz pracowników Szko³y Podstawowej w zorganizowany przy Szkole Podstawowej w Lelicach. 
Lelicach.Program imprezy obfitowa³ w konkursy, zabawy, pokazy i 

s³odkie niespodzianki. W festynie uczestniczyli goœcie: 
Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski, ks. kan. 
Franciszek Kuæ, starszy aspirant Krzysztof Pogorzelski 
oraz stra¿acy z Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Sierpcu oraz 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Lelicach i Cetlinie. 
Dzieci i doroœli obejrzeli pokaz gaszenia po¿aru, wóz 
stra¿acki, a niektórzy nawet przymierzyli he³m. Na festynie 
poruszono te¿ kwestiê bezpieczeñstwa dzieci w trakcie 
wakacji. Prelekcjê wyg³osi³ pan Krzysztof Pogorzelski. 
Harcerze, absolwenci naszej szko³y, przeszkoleni 
ratownicy medyczni, uczyli swoich m³odszych kolegów 
zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 
popularnie zwanego masa¿u serca. Uczniowie z klasy I, II i 
III rozegrali turniej w dwa ognie pod bacznym okiem pani 
Renaty Skibiñskiej, zaœ starsi uczniowie rozegrali wyœcig 
rzêdów, który przygotowa³a dla nich i sêdziowa³a pani 

Anna SzynkowskaJoanna Kikolska. By³ tez konkurs przeci¹gania liny dla 
doros³ych, który poprowadzi³a pani Mariola Wasio³ek. 
Dzieci chêtnie uczestniczy³y w zabawach integracyjnych z 
kolorow¹ chust¹ Klanzy, które zaproponowa³a pani 
Wioletta Lewandowska oraz w zabawach mega du¿ymi 
bañkami mydlanymi pod okiem pani Anny Mañkowskiej. 
Rozegra³ siê te¿ konkurs kulinarny na najpyszniejsze 
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Dzieñ Kobiet w Klubie Dzieciêcym Teatrzyk 
“Dzieñ Kobiet! Dzieñ Kobiet! 21 marca 2018 r. Studio Ma³ych Form Teatralnych ART-RE z 
Niech ka¿dy siê dowie, ¿e dzisiaj œwiêto dziewczynek. Krakowa przedstawi³o naszym dzieciom spektakl pod tytu³em 
Uœmiechy s¹ dla nich, zabawa i taniec „Jaœ i drzewo fasolowe”. Bajka zrealizowana na podstawie 
Piosenka z radia pop³ynie” znanej angielskiej baœni. Jaœ rusza na targ sprzedaæ krowê. 
8 marca w Klubie Dzieciêcym „Kubusiowy Raj” w Lelicach Spotkana na targu zielarka w zamian za Krasulê daje mu 
obchodzony by³ Dzieñ Kobiet czyli Œwiêto wszystkich Kobiet, ziarna zaczarowanej fasoli, które Jaœ ma zakopaæ w ziemi. 
i „du¿ych” i „ma³ych”. Ch³opcy przygotowali z tej okazji wiele Fasola zaczyna rosn¹æ, siêga chmur. Zaciekawiony ch³opiec 
niespodzianek. Od samego rana sk³adali ¿yczenia swoim postanawia wspi¹æ siê na ni¹. Tam spotyka Pani¹ Olbrzym, 
Paniom oraz kole¿ankom z grupy. Wszyscy mali panowie która chc¹c pomóc Jasiowi, w prezencie daje mu kurê 
tradycyjnie zaœpiewali swoim kole¿ankom uroczyste „100 znosz¹c¹ z³ote jajka oraz zaczarowany flet. 
lat”. Nasze sale wygl¹da³y w tym dniu bardzo kolorowo. Spektakl przybli¿a dzieciom atmosferê wsi. Przedstawienie 
Dziewczynki nie kry³y swojego zadowolenia, by³y szczêœliwe i zrealizowane jest w ciep³ym klimacie. Uczy, ¿e zdrowie, 
uœmiechniête. Dziêkujemy za pamiêæ i mi³o spêdzony dzieñ. mi³oœæ i rodzina s¹ wa¿niejsze ni¿ bogactwo.
Tego dnia wszystkie dzieci otrzyma³y upominki, poniewa¿ 
wszyscy na nie zas³u¿yli.

W œwiecie bajek
21 maja 2018r. w naszym Klubie Dzieciêcym „Kubusiowy 
Raj” w Lelicach goœci³a Firma Edukacyjna „Piano”. 
Przedstawiciele firmy przeprowadzili wiele ciekawych zabaw 
edukacyjno - ruchowych o tematyce dotycz¹cej œwiata bajek. 
Wszyscy bardzo chêtnie i aktywnie braliœmy w nich udzia³. 
Podczas spotkania z Firm¹ Edukacyjn¹ „Piano” wszyscy Bezpieczne, wiosenne spacery 
bawiliœmy siê wspaniale; byliœmy bardzo zadowoleni bior¹c Wiosna tu¿, tu¿…, a wiosenna aura poprawia humory i 
udzia³ w przedstawieniu, co z pewnoœci¹ znacznie podnios³o dodaje zdrowia. W zwi¹zku z tym organizujemy naszym 
atrakcyjnoœæ wystêpu i zmobilizowa³o ogl¹daj¹cych do Klubowiczom coraz wiêcej spacerów. Jest to dogodny czas 
czynnego udzia³u. Na jedn¹ chwilkê dzieci mog³y zamieniæ siê na zabawê oraz naukê. Dlatego te¿ Dzieci z Klubu 
w aktorów, stan¹æ na scenie i przenieœæ siê w œwiat bajek… Dzieciêcego „Kubusiowy Raj” w Lelicach z wielk¹ radoœci¹ 
Bajka o trzech œwinkach by³a bardzo pouczaj¹ca i ¿ywo wyruszy³y na odkrywanie uroków wiosny. Dzieci podziwia³y 
porusza³a ma³ych widzów. Ta „muzyczna przygoda” na d³ugo piêkno pierwszych kwiatów, obserwowa³y œwie¿e p¹ki na 
pozostanie w naszej pamiêci.drzewach oraz z uœmiechem na twarzy nas³uchiwa³y œpiewu 

ptaków. Bardzo siê cieszymy, ¿e wiosna zbli¿a siê wielkimi 
krokami i takich spacerów bêdzie coraz wiêcej. 

Wspania³y prezent od Wójta Gminy Gozdowo
Pani Kierownik wraz z dzieæmi z Klubu Dzieciêcego 
„Kubusiowy Raj” w Lelicach, bardzo dziêkuj¹ Wójtowi Gminy 
Gozdowo- Panu Dariuszowi Kalkowskiemu za wzbogacenie 
naszego placu zabaw o piêkny kolorowy domek ze zje¿d¿alni¹ 

KLUB DZIECIÊCY „KUBUSIOWY RAJ” W LELICACH
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oraz ze œciank¹ wspinaczkow¹. Prezent sta³ siê ulubionym 
miejscem do zabawy i odpoczynku dla dzieci na œwie¿ym 
powietrzu. Dzieci maj¹ mo¿liwoœæ aktywnie i radoœnie 
spêdzaæ czas. Bardzo dziêkujemy.

ZaprzyjaŸnieni Dyrektorzy Szkó³ Podstawowych, 
Publicznego Gimnazjum, Przedszkola, Kierownik Klubu 
Dzieciêcego w Gozdowie, Radny Gminy Gozdowo - Pan 
Heronim Tyburski.

Na pocz¹tek wszyscy obejrzeli niesamowite wystêpy 
dzieci, które zosta³y œwietnie przygotowane przez Panie 
Opiekunki. Mo¿na by³o pos³uchaæ piosenek, wys³uchaæ 
wierszy jak równie¿ obejrzeæ jubileuszowy piracki taniec.  

Nastêpnie Kierownik Pani Monika Spycha³a zaznaczy³a 5-lecie Klubu Dzieciêcego „Kubusiowy Raj” 
w swoim przemówieniu, ¿e Klub Dzieciêcy w Lelicach jest dla w Lelicach
ka¿dego dziecka miejscem szczególnym. Szczególnym nie 
tylko pod wzglêdem wspania³ej i radosnej zabawy, ale 
równie¿ pod wzglêdem poznawania zasad ¿ycia w 
spo³eczeñstwie. Dlatego bardzo wa¿ne jest, aby to miejsce 
dzieciêcych doœwiadczeñ by³o bezpieczne i kolorowe a czas w 
nim spêdzony niepowtarzalnie. Dziêki ogromnemu 
zaanga¿owaniu pañ Opiekunek zajêcia w Klubie s¹ zawsze 
interesuj¹ce i wartoœciowe dla naszych dzieci. W Klubie 
prowadzone s¹ zajêcia dydaktyczne, muzyczne, ruchowe, 
logopedyczne, plastyczne. Wszystkie wymienione zajêcia 
odbywaj¹ siê w podziale na dwie grupy, dzieci m³odsze i 
starsze, co sprawia, ¿e zajêcia s¹ bardziej efektywne, 
poniewa¿ s¹ dostosowane do mo¿liwoœci fizycznych i 
intelektualnych dzieci.

25 maja 2018 roku, o godzinie 9:30, œwiêtowaliœmy 5-lecie 
Klubu Dzieciêcego w Lelicach, po³¹czone z Dniem Rodziny. 
Pani kierownik Monika Spycha³a z tej okazji powita³a dzieci, 
rodziców, wszystkich pracowników. Na tê wspania³¹ 
uroczystoœæ przybyli goœcie, którzy zawsze wspieraj¹ nasz¹ 
Placówkê: Wójt Gminy Gozdowo- Pan Dariusz Kalkowski, 
Proboszcz Parafii Bonis³aw - Ksi¹dz Kanonik Franciszek Kuæ, 
Przewodnicz¹cy Rady Gminy - Pan Grzegorz Ratkowski, 
Kierownik Referatu Oœwiaty- Pani Jolanta Lewandowska, 

W naszym Klubie panuje wspania³a, rodzinna atmosfera, 
czego dowodem s¹ uœmiechniête buzie ma³ych 
podopiecznych co mo¿na by³o obejrzeæ na wyœwietlonym 
filmie, który prezentowa³ codzienne czynnoœci wykonywane 
przez dzieci. Rodzicom bardzo podoba³ siê film o swoich 
pociechach, mo¿na by³o dostrzec ³zy wzruszenia i 
towarzysz¹cy uœmiech na twarzy. 

Minê³o 5 lat. Nasz Klub w chwili obecnej jest placówk¹ 
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Dziêkujemy Dyrektorom zaprzyjaŸnionych placówek za 
otrzymane prezenty, jak równie¿ Paniom ze Sto³ówki za 
s³odkoœci dla naszych dzieci. 

Po wszystkich przemówieniach nadszed³ czas na s³odk¹ 
niespodziankê w postaci pysznego tortu, który wprowadzi³ 
Kubuœ Puchatek. Nastêpnie wszyscy udali siê do naszego 
ogrodu na zabawê z animatorem i Kubusiem Puchatkiem, 
by³y konkurencje dla ca³ych rodzin, tañce, bañki XXL, 
balonowe ZOO, animacje z chust¹ KLANZA i tunelem. 
Dzieci otrzyma³y wspania³e prezenty z okazji Dnia Dziecka i 
wszyscy zostali zaproszeni na grilla i s³odki poczêstunek.

Urodziny by³y wspania³e, obfitowa³y w moc atrakcji dla 
ka¿dego. Trwa³yby pewnie i trwa³y, zw³aszcza, ¿e pogoda 
równie¿ dopisa³a, ale jak to w ¿yciu bywa: jest pocz¹tek i jest 
koniec, tak wiêc… zakoñczyliœmy to piêkne przyjêcie 

nowoczesn¹, dobrze wyposa¿on¹, zapewniaj¹c¹ opiekê nadziej¹, ¿e za rok znów siê spotkamy na Dniu Rodziny, a za 
przez wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹ proponuj¹c¹ kolejne 5 lat, na 10-leciu Klubu Dzieciêcego „Kubusiowy Raj” 
rodzicom i ich dzieciom bogat¹ ofertê dydaktyczn¹ i w Lelicach.
wychowawcz¹. Jesteœmy pewni, ¿e wspólnie dziel¹c 
entuzjazm i serce, bêdziemy zapadaæ w pamiêæ kolejnych Dzieñ Dziecka trwa dalej 
pokoleñ dzieci i ich rodziców. Prawd¹ jest, ¿e dla naszych Dzieñ Dziecka to bardzo radosny dzieñ dla wszystkich dzieci, 
podopiecznych wszystko zaczê³o siê od uczêszczania do taki te¿ by³ i dla naszych Klubowiczów. Dnia 4 czerwca po raz 
Klubu. Jesteœmy pewni, ¿e Dzieci uczêszczaj¹ce do Klubu kolejny w Naszym Klubie œwiêtowaliœmy Dzieñ Dziecka, tego 
Dzieciêcego „Kubusiowy Raj" w Lelicach, zapamiêtaj¹ ten dnia nie zabrak³o prezentów, s³odkoœci, dobrej zabawy. I choæ 
start do koñca ¿ycia. Dzieci codziennie otrzymuj¹ wiele mi³oœci i serca od Rodziców 

Jednak¿e, ¿eby ten Klub powsta³, wiele osób w³o¿y³o i Opiekunek, w tym czasie czu³y siê naprawdê wyj¹tkowo, 
swój trud i szczere serce, by dzieci w Lelicach wzrasta³y w jak uœmiech nikomu nie schodzi³ z twarzy. Dzieñ ten up³yn¹³ nam 
najlepszych warunkach. Szczególne podziêkowania zosta³y w mi³ej i radosnej atmosferze. 
skierowane do Wójta Gminy Gozdowo - Pana Dariusza 
Kalkowskiego, za wspieranie Klubu Dzieciêcego „Kubusiowy 
Raj” w Lelicach we wszystkich dzia³aniach, troskê o Dzieci 
oraz realizacjê planów dotycz¹cych przysz³oœci naszej 
placówki. Dzieci, wrêczaj¹c bukiet kwiatów, równie¿ 
podziêkowa³y Panu Wójtowi za wspania³y prezent, jakim jest 
kolorowy domek ze zje¿d¿alni¹ oraz ze œciank¹ 
wspinaczkow¹, która sprawi³a dzieciom wiele radoœci. 

Wizyta Dzieci w Stra¿y Po¿arnej w Lelicach
W dniu 8 czerwca 2018 r. dzieci z Klubu Dzieciêcego w 
Lelicach wraz z  Opiekunkami wybra³y siê na wycieczkê do 
Stra¿y Po¿arnej w Lelicach, aby poznaæ tajniki pracy 
stra¿aków. W trakcie spotkania stra¿acy zapoznali dzieci z 
ciekawostkami zwi¹zanymi z ich prac¹, zachowaniem 
bezpieczeñstwa w czasie po¿aru, burzy oraz wypadku. Dzieci 

Wszyscy zaproszeni goœcie, pracownicy, sponsorzy 
dowiedzia³y siê, ¿e stra¿acy nie tylko gasz¹ po¿ary, ale 

otrzymali adresy okolicznoœciowe oraz upominki, w ramach 
mo¿emy ich wzywaæ, gdy w naszym domu zagnie¿d¿¹ siê 

wdziêcznoœci za otrzymywan¹ pomoc. 
pszczo³y. Jak zawsze najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³ 

Pani kierownik podziêkowa³a dzieciom za piêkne 
wóz stra¿acki. Dzieci mog³y go z bliska obejrzeæ oraz 

wystêpy, jak równie¿ Pani Martynie Lipczyñskiej, Pani 
podziwiaæ jego wyposa¿enie. Nie zabrak³o równie¿ 

Iwonie Karolkowskiej, Pani Joannie Œmigielskiej, Pani 
wspania³ej przeja¿d¿ki wozem stra¿ackim, pokazu lania wody 

Edycie Krysiak, wszystkim Rodzicom za ogromne 
z pompy, jak równie¿ w³¹czania syreny starodawnej i 

zaanga¿owanie w przygotowanie tej wspania³ej uroczystoœci.
nowoczesnej Przez chwilê wszyscy uczestnicy wycieczki mogli 

 Serdeczne podziêkowania zosta³y skierowane do 
poczuæ siê jak wspaniali stra¿acy, przymierzaj¹c he³m 

darczyñcy Pana Paw³a Marchwiñskiego Przedstawiciela 
stra¿acki. 

Firmy Wipasz, dziêki któremu ju¿ po raz pi¹ty zawdziêczamy 
Za mi³e spotkanie oraz pomoc przy organizacji naszych 

s³odkoœci oraz grilla dla dzieci i rodziców. 
uroczystoœci, dzieci wraz z Paniami podziêkowa³y Stra¿akom, 
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Lelicach odwiedzi³ st. sier¿. Marek Zdzieb³owski. Tematem 
spotkania by³o utrwalenie z dzieæmi zasad ruchu drogowego 
oraz przypomnienie zagadnieñ dotycz¹cych bezpieczeñstwa 
dzieci w Klubie i w domu podczas wakacji. Pan policjant, w 
formie praktycznej, przypomnia³ podstawowe zasady 
zachowania siê podczas przechodzenia przez jezdniê. 
Nastêpnie wyt³umaczy³, jak nale¿y zachowaæ siê w 
kontaktach z obcymi ludŸmi, jak dbaæ o bezpieczeñstwo 
w³asne i innych oraz do kogo zwracaæ siê o pomoc w sytuacji 
zagro¿enia. Dzieci z du¿ym zainteresowaniem s³ucha³y rad i 
wskazówek zaproszonego goœcia. Dziêkujemy za pouczaj¹ce 
spotkanie.

Zakoñczenie roku
Dnia 25.06.2018r. w Klubie Dzieciêcym „Kubusiowy Raj” w 

wrêczaj¹c upominki. Mi³o zaskoczy³ nas prezent od 
Lelicach, odby³o siê zakoñczenie roku. Goœæmi specjalnymi 

Stra¿aków dla Dzieci, a by³ to wóz stra¿acki do zabawy w 
wyj¹tkowego spotkania byli: Wójt Gminy Gozdowo - Dariusz 

Klubie. 
Kalkowski, Ksi¹dz kan. Franciszek Kuæ, Dyrektor Szko³y 

Ta wizyta z pewnoœci¹ na d³ugo zostanie w pamiêci Dzieci. 
Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyñskiego w Lelicach - 

Dziêkujemy. 
Krzysztof JóŸwiak. W uroczystym zakoñczeniu roku licznie 
uczestniczyli rodzice, panie opiekunki, pracownicy obs³ugi 

Bezpieczne wakacje 2018 - Spotkanie oraz kuchni. Wszystkich przyby³ych powita³a serdecznie 
z Policjantem kierownik - Monika Spycha³a, która pokrótce podsumowa³a 
Dnia 08.06.2018r. Klub Dzieciêcy „Kubusiowy Raj” w jak¿e ciekawy mijaj¹cy rok szkolny oraz przepe³niony 

licznymi inicjatywami dziêki dobrej wspó³pracy z Wójtem 
Gminy Gozdowo - Panem Dariuszem Kalkowskim. 

Nastêpnie scen¹ zaw³adnê³y dzieci, które swoim 
wystêpem udowodni³y ile¿ to umiejêtnoœci zdoby³y w Klubie. 
Nie zabrak³o piêknie recytowanych wierszy, piosenek, a tak¿e 
wspania³ego duetu Julci i Kacperka w wykonaniu piosenki 
Zbigniewa Wodeckiego w piosence pt.: „Lubie wracaæ tam 
gdzie by³em”, który zachwyci³ wszystkich zgromadzonych. 
Pani Kierownik podziêkowa³a Goœciom, Rodzicom, 
Pracownikom za wspó³pracê, dzieciom pogratulowa³a 
wspania³ego wystêpu oraz ¿yczy³a bezpiecznych i spokojnych 
wakacji. Wójt Gminy Gozdowo - Pan Dariusz Kalkowski 
obdarowa³ dzieci pami¹tkowymi dyplomami, ksi¹¿eczkami 
oraz upominkami, za które serdecznie dziêkujemy. 

Monika Spycha³a
Kierownik Klubu Dzieciêcego „Kubusiowy Raj” w Lelicach

Dzieñ Kobiet 8 marca nasze ma³e Kobietki obchodzi³y swoje œwiêto, 
Od najm³odszych lat uczymy dzieci, aby pamiêta³y o wa¿nych natomiast 10 marca od niedawna w kalendarzu zagoœci³ 
uroczystoœciach w ¿yciu rodziny czy ¿yciu klubowicza. Dzieñ Mê¿czyzn, bêd¹cy odpowiedzi¹ na popularny Dzieñ 

Kobiet. My w Klubiku po³¹czyliœmy te dwa œwiêta i zabawa 
by³a wspania³a. W tym dniu zarówno dziewczynki jak i 
ch³opcy zostali obdarowani misiami wykonanymi przez panie 
opiekunki. Nie zabrak³o tak¿e w tym dniu s³odkiego 
poczêstunku dla wszystkich dzieci.

Zajêcia otwarte
Zajêcia z rodzicami to jedna z form wspó³pracy Klubu 
Dzieciêcego „Radosna Kraina” w Gozdowie, w czasie której 
maj¹ okazjê zapoznaæ siê m.in. ze sposobami dydaktyczno-
wychowawczymi oraz przekonaæ siê, jak wiele ich pociechy 
ju¿ potrafi¹ zrobiæ. 
W pi¹tek, 27 kwietnia 2018r., na zajêcia o takim charakterze 
zostali zaproszeni rodzice naszych klubowiczów, by wspólnie 
wykonaæ pracê plastyczn¹: ¿yrafê lub pszczó³kê. Po krótkim 
powitaniu oraz przedstawieniu celu zajêæ, wszyscy zabrali siê 
do pracy. Maluchy niezwykle powa¿nie potraktowa³y zadania 

KLUB DZIECIÊCY „RADOSNA KRAINA” W GOZDOWIE
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do wykonania, aktywnie anga¿uj¹c siê w „tworzenie” swoich wspania³omyœlnie wybacza.
zwierz¹tek. Warto podkreœliæ, ¿e wykonywaniu pracy Po wrêczeniu upominków i prezencików nadszed³ czas 
plastycznej towarzyszy³a wyj¹tkowa, przyjazna atmosfera. Po zabawy. By³y konkurencje sprawnoœciowe, w których udzia³ 
wykonaniu pracy by³a chwila zabaw przy muzyce na dywanie bra³y dzieci wraz z rodzicami, ka¿dy uczestnik odchodzi³ z 
oraz œpiewanie piosenek. Po tym wysi³ku przyszed³ czas na nagrod¹. We wspólnej zabawie uczestniczyli te¿ animatorzy, 
przek¹ski, ¿eby nabraæ si³ do czytania bajek. którzy zapewniali atrakcjê dla naszych ma³ych pociech. 
Dzieñ by³ pe³en wra¿eñ i œwietnej zabawy. Serdecznie By³o du¿o œmiechu, zabawy i czas min¹³ bardzo szybko, ale 
dziêkujemy wszystkim rodzicom za udzia³ w spotkaniu. Mamy ju¿ tak to jest, ¿e wszystko co mi³e i dobre szybko siê 
nadziejê, ¿e kolejne zajêcia bêd¹ cieszyæ siê równie licznym koñczy. Kolejne takie spotkanie ju¿ za rok!!!  
zainteresowaniem.  

PodziêkowanieDzieñ Rodziny
Gor¹ce podziêkowania dla wszystkich rodziców, którzy 6 czerwca 2018r. W Klubie Dzieciêcym „Radosna Kraina” w 
w³¹czyli siê w akcjê zbierania s³odyczy dla Domu Dziecka w Gozdowie odby³ siê uroczysty „Dzieñ Rodziny”. Byli z nami 
Szczutowie. By³ to piêkny i s³odki gest.zaproszeni goœcie: Wójt Gminy Gozdowo p. Dariusz 
W dniu 29.05.2018 r. wszystkie zebrane s³odycze zosta³y Kalkowski oraz Kierownik Referatu Oœwiaty w Gozdowie p. 
przekazane na rêce p. Niny G¹siorowskiej Dyrektor Domu Jolanta Lewandowska, rodzice i dzieci.
Dziecka w Szczutowie. Pani dyrektor przekaza³a serdeczne Rodzice to najwa¿niejsze osoby w ¿yciu dziecka. I odwrotnie - 
podziêkowania za ¿yczliwy gest. Ze swej strony obieca³a, ¿e dziecko to œwiat³o i szczêœcie w ¿yciu ka¿dej matki i ojca. 
nie bêdzie to jednorazowa pomoc. Liczê na Pañstwa wsparcie Dlatego w dniu 6 czerwca  spotkaliœmy siê, aby œwiêtowaæ 
w realizacji tego typu akcji. Jeszcze raz serdecznie dziêkujê!!!nasz pierwszy wspólny Dzieñ Rodziny i razem spêdziæ 

niezapomniane chwile. Dla dzieci by³a to dobra okazja by 
Aneta Chmura wyraziæ rodzicom swoj¹ mi³oœæ, wdziêcznoœæ za dobroæ i 

Kierownik Klubu Dzieciêcego "Radosna Kraina" w Gozdowiecierpliwoœæ, za serce, które tak wiele rozumie i 

Dzieñ z¹bka w naszej miejscowoœci.

Przedszkolaki dodatkowo przez ca³y miesi¹c marzec Dnia 10 kwietnia dzieci z Naszego Przedszkola uczestniczy³y 
wype³nia³y w domu wspólnie z rodzicami "Tabelê mycia w marszu po najbli¿szej okolicy, pod has³em "Zdrowie dla 
z¹bków". Odnotowywa³y ka¿dego dnia mycie zêbów rano i Wszystkich", z racji Œwiatowego Dnia Zdrowia.
wieczorem, poprzez rysowanie uœmiechniêtej buŸki. Za Na czele marszu sz³y dzieci z symbolem "Zdrowego Z¹bka" 
wzorowo wype³nion¹ tabelê dzieci otrzyma³y Odznakê oraz "znaczka zdrowia", aby promowaæ powszechn¹ opiekê 
Zdrowego Z¹bka. zdrowotn¹. Przemarsz odby³ siê równie¿ do Oœrodka Zdrowia 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GOZDOWIE

S³owo Gozdowa Nr 2/2018 (73)



OŒWIATA 

Str. 38

Konkurs pieœni patriotycznej
13.04.2018 r. reprezentanci „Je¿yków” i „Muchomorków” 

to: Karpiñska Natalia, Madeñska Kinga i Koz³owski Szymon. 
wziêli udzia³ w Gminnym konkursie piosenki i pieœni 

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
patriotycznej. Organizatorem by³a Szko³a Podstawowa w 
Lelicach. Honorowy patronat obj¹³ Wójt Gminy Gozdowo – 

Zaczarowane baletki
pan Dariusz Kalkowski. Dzieci z radoœci¹ odœpiewa³y 

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e „wytañczyliœmy” I miejsce w 
„Pa³acyk Michla”. Jest to wojenny hymn harcerskiego 

tegorocznym konkurs ie „Zaczarowane baletki” 
batalionu „Parasol”. Œpiewano go ku pokrzepieniu serc w 

organizowanym przez Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. 
tracie Powstania Warszawskiego. To niezwykle zaszczytne, 

Zespó³ „Iskierka” zaprezentowa³ taniec „Znalaz³em mi³oœæ dla 
¿e starszaki dziœ znaj¹ tê powstañcz¹ piosenkê oraz 

siebie” do muzyki Eda Sheerana. Dzieci oczarowa³y 
okolicznoœci, w jakich j¹ œpiewano. Za swoje zaanga¿owanie 

wszystkich lekkoœci¹ i estetyk¹ ruchu oraz swoim 
wywalczy³y nagrodê. Jak¹? Najlepsz¹! Pierwsze miejsce!

przepiêknym wygl¹dem. Kiedy wirowa³y po scenie byliœmy 
Nasze przedszkolaki to wspaniali mali patrioci, którzy z dum¹ 

naprawdê dumni. Nasi rywale pokazali równie wysoki 
podkreœlaj¹ piêkno i historiê naszego kraju.

poziom, a wiêc tym bardziej cieszymy siê z wygranej. 
Dedykujemy j¹ wszystkim, którzy nas wspieraj¹, pomagaj¹ i 
doceniaj¹ w³o¿ony trud. Dziêkujemy dzieciom, które po raz 
kolejny udowodni³y, jak wiele umiej¹. Pamiêtajcie – wszystko 
zaczyna siê od przedszkola!

Konkurs matematyczny
Nasze przedszkole po raz pierwszy przyst¹pi³o do 
Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Pionki”. 
Konkurs organizowany jest przez Centrum Edukacyjno-
Wydawnicze „Z-Trener". W zmaganiach wziê³o udzia³ 
dziesiêcioro dzieci. Zadania dotyczy³y figur geometrycznych, 
spostrzegawczoœci, rytmów oraz umiejêtnoœci liczenia. Teatrzyk „Uratujemy krainê baœni”
Atmosfera w trakcie konkursu sprzyja³a skupieniu. Komisja 17 maja 2018r roku zawita³ do nas teatrzyk z bajk¹ pt.: 
Konkursowa czuwa³a nad przebiegiem przedsiêwziêcia. "Uratujemy krainê baœni". Przedszkolaki obejrza³y piêkn¹, 
Zadania oceniane by³y wed³ug specjalnego klucza kolorow¹ opowieœæ o wartoœci baœni i bajek i dowiedzia³y siê, 
udostêpnionego przez Organizatora. Mi³o nam ¿e ksi¹¿ki i bajki s¹ prawdziwym bogactwem. Uratowa³y 
poinformowaæ, ¿e troje przedszkolaków zakwalifikowa³o siê Krainê Baœni i wszystko dobrze siê skoñczy³o. 
do kolejnego etapu i bêdzie mog³o zmierzyæ swoje 
umiejêtnoœci matematyczne z rówieœnikami z ca³ej Polski. S¹ 
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chwilami. Mi³o by³o patrzeæ, jak dzieci piêknie siê bawi¹, 
pamiêtaj¹ o wszystkich umowach, wzajemnie sobie Œwiatowy dzieñ bez tytoniu
pomagaj¹, s¹ samodzielne i takie kochane. Niektórych Starszaki z naszego przedszkola co roku realizuj¹ program 
trudno by³o namówiæ do wspólnego zdjêcia, gdy¿ radosnym edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokó³ nas”. 
zabawom nie by³o koñca. By³o super, ale, niestety, to nasz Dzieci chêtnie uczestniczy³y we wszystkich dzia³aniach 
ostatni wspólny wyjazd – na zakoñczenie wspólnie zmierzaj¹cych do zdobycia jak najwiêkszej wiedzy o 
spêdzonych chwil…szkodliwoœci nikotyny dla zdrowia. Przewodnikiem by³ 

dinozaur Dinek - wróg palaczy. „Muchomorki” i „Je¿yki” 
Grupa "¯abki" w Happy Parkuobserwowa³y Ÿród³a dymów, pobiera³y próbki z ró¿nych 
Wreszcie nadszed³ d³ugo oczekiwany dzieñ - wyjazd do miejsc. Ocenia³y, gdzie jest najwiêcej zanieczyszczeñ. 
HAPPY PARKU w Stró¿ewku. To nasz kolejny wyjazd do Analizowa³y, dlaczego w ró¿nych miejscach znajduj¹ siê 
Centrum Zabaw. Przedszkolaki szybko wysiad³y z autokaru, znaki zakazu palenia. Uczy³y siê piosenki o tym, ¿e warto 
gdy¿ chcia³y jak najszybciej znaleŸæ siê na placu zabaw. Dzieci oddychaæ œwie¿ym powietrzem, chodziæ na piesze wycieczki. 
mog³y wspinaæ siê na kolorowe zamki, przechodziæ tunelami, Na koniec zorganizowa³y pochód ulicami Gozdowa 
wchodziæ na drabinki i ska³ki, zje¿d¿aæ na zje¿d¿alni prosto do po³¹czony z rozmowami z mieszkañcami. Zachêca³y do 
basenu z pi³kami, skakaæ na trampolinie, jeŸdziæ porzucenia na³ogu i dopingowa³y wszystkich, którzy nie pal¹. 
samochodzikami, skakaæ na pi³kach, celowaæ z armatek Rodzice dzieci dostrzegli wiele korzyœci p³yn¹cych z 
miêkkimi pi³kami. Zabawa nie mia³a koñca – s³ychaæ by³o zainteresowania ich pociech takim w³aœnie problemem. 
tylko krzyk, œmiech i radoœæ. W trakcie zabawy czeka³a nas Wyrazili aprobatê i zadowolenie dla hase³ programu. 
niespodzianka – malowanie twarzy. Gdy zabawa trwa³a na 
ca³ego, przedszkolaki zosta³y zaproszone do wspólnej zabawy 
muzyczno-tanecznej, gdzie pozna³y nowoczesny taniec 
dyskotekowy. ¯al by³o wracaæ do przedszkola, ale, niestety, 
co dobre szybko siê koñczy i nasz powrót równie¿ dobieg³ 
koñca.

"Muchomorki" w Happy Parku
Na zakoñczenie zerówki postanowiliœmy wybraæ siê do 
miejsca, które wszyscy uwielbiamy. To Happy Park w 
Stró¿ewku. Tutaj zawsze mo¿emy poszaleæ. Drabinki, 
dmuchane zamki, basen z kulkami i oczywiœcie ta nowa 
niesamowita zje¿d¿alnia wywo³uj¹ niezapomniane prze¿ycia. 
Najwa¿niejsze jednak, ¿e byliœmy tam razem - ca³a nasza 
„zerówka”. Mogliœmy cieszyæ siê wspólnie spêdzonymi 
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Spotkanie z policjantem Spotkanie z pielêgniark¹
Tu¿ przed zakoñczeniem roku spotkaliœmy siê z pielêgniark¹ 
szkoln¹ – pani¹ Krystyn¹ Baran. Nasze spotkanie dotyczy³o 
wskazówek, jak nale¿y zadbaæ o swoje zdrowie podczas 
k¹pieli wodnych i s³onecznych. Zaproszony goœæ w ciekawy 
dla przedszkolaków sposób przekaza³ informacjê na temat 
miejsc wystêpowania kleszczy, sposobów zapobiegania ich 
atakom i zagro¿eñ zwi¹zanych z ugryzieniem przez te 
pajêczaki. Pani pielêgniarka przypomnia³a tak¿e dzieciom 
wiadomoœci o w³aœciwym od¿ywianiu, zachowaniu zasad 
higieny i zdrowego stylu ¿ycia. Spotkanie by³o interesuj¹ce i 
bardzo pouczaj¹ce dla ma³ych s³uchaczy. Jeszcze raz 
dziêkujemy pani Krysi za przyjêcie zaproszenia, poœwiêcony 
czas i przekazanie naprawdê cennych informacji.

Nasze przedszkole jak zawsze dba o bezpieczeñstwo 
najm³odszych. Dlatego te¿ w zwi¹zku z nadchodz¹cymi 
wakacjami zaprosiliœmy do siebie Pana policjanta st. sier¿. 
Marka �dzieb³owskiego z Posterunku Policji w Gozdowie, 
który przeprowadzi³ pogadankê po³¹czon¹ z pokazem filmu 
na temat bezpieczeñstwa na drodze, nad wod¹, podczas 
zabaw na œwie¿ym powietrzu, jazdy samochodem w 
kontaktach z maszynami rolniczymi i osobami obcymi. Dzieci 
chêtnie s³ucha³y dobrych rad oraz bra³y udzia³ w rozmowie. 
Dziêkujemy za spotkanie i zapraszamy ponownie we 
wrzeœniu.

Agnieszka Olszewska
Dyrektor Przedszkola

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH INFORMUJE I PRZYPOMINA

DEMOGRAFIA Zdarzenia w ewidencji ludnoœci w gminie Gozdowo 

Wed³ug danych ze zbiorów meldunkowych w w II kwartale 2018 roku. 
naszej gminie na dzieñ 30.06.2018 r. zameldowanych na 
pobyt sta³y i czasowy jest 6008 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.
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NOWY PODZIA£ GMINY GOZDOWO NA OKRÊGI I OBWODY WYBORCZE

W dniu 23 marca 2018r. Uchwa³¹ Nr XXXIV/265/18 Rada Gminy Gozdowo dokona³a nowego podzia³u gminy 
na okrêgi wyborcze, zaœ Uchwa³¹ Nr XXXV/272/18 z dnia 20 kwietnia 2018r. dokona³a nowego podzia³u 

na obwody g³osowania, który przedstawia siê nastêpuj¹co: 

OKRÊGI WYBORCZE

Numer 
okrêgu 

wyborczego 

Granice okrêgu wyborczego 
(so³ectwa, ulice) 

Liczba 
wybieranych 

radnych 

 
1 

Ostrowy (Ostrowy, Wilkowo) 
Kuniewo 
Kozice  Smorzewo (Kozice, Smorzewo, Kurowo) 

 
1 

 
2 

Kurówko (Kurówko, Lisice Folwark) 
Wêgrzynowo 
Kowalewo (Kolonia Przybyszewo, Kowalewo Boguszyce) 
Kowalewo Podborne, 
Kowalewo Skorupki 

 
1 

 
3 

Rêkawczyn, ulice: Kolorowa, Radosna, Rzepakowa, Œwierkowa, Weso³a, 
Wierzbowa, Wiosenna, Wodna, ¯ytnia 
Lisewo Ma³e, Lisewo Du¿e 
G³uchowo 
Antoniewo 

 
1 

 
4 

Golejewo (Golejewo, Czarnominek, Czachowo, Gnaty) 
Rycharcice 

 
1 

 
5 

Gozdowo,  ulice: Stra¿acka, Krystyna Gozdawy, £¹kowa, Polna, Sosnowa, 
Akacjowa, Leœna, Jana Paw³a II, Ogrodowa, Poziomkowa, Graniczna, ¯urawia, 
Rempiñska 

 
1 

 
6 

Gozdowo,  ulice: Dworcowa, Parkowa, Adama Mickiewicza, Kwiatowa, Wiœniowa, 
Spó³dzielcza, Krótka, Lipowa, Kasztanowa, Spokojna 

 
1 

 
7 
 

Gozdowo, ulice: P³ocka, Osiedlowa, Juliusza S³owackiego, S³oneczna, Zielona, 
Leszczynowa, Brzozowa, M³yñska, Cicha, Bukowa, Boczna, Górna, Ciep³a 

 
1 

 
8 
 

Gozdowo,  ulice: Pszczela, Dêbowa, Marii Konopnickiej, Malinowa  
1 

 
9 

Lelice, ulice: Bajeczna, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, £¹kowa, Miodowa, Wschodnia, 
Pó³nocna, S³upecka, Starowiejska, Szkolna, Wspólna, Wiejska, S³oneczna, 
Zaciszna, P³ocka(istniej¹ce numery nieparzyste: 1, 3, 7, 11, 11A, 15, 17A, 21, 25, 
27, 29, 31, 33, 35, 37, 41) 

 
1 

 
10 

Lelice, ulice: Klonowa, Osiedlowa, Parkowa, Polna, Spó³dzielcza, Wiœniowa, Zielona, 
Piekarska, Leœna, P³ocka (istniej¹ce numery parzyste: 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 
26, 26A, 28) 

 
1 

 
11 

Cetlin 
Rogienice 
Rogieniczki 
Zbójno 

 
1 

 
12 

Miodusy 
Bombalice 
Reczewo 
£ysakowo 

 
1 

 
13 

Bonis³aw, ulice: Bielska, Czereœniowa, Gozdowska, Ks. Romualda Jaworskiego, 
Kolonijna, Leœna, Mi³a, Okrê¿na, Po³udniowa, Pó³nocna, Sierpecka, Stra¿acka 
Bronoszewice (Bronoszewice, Stradzewo) 
Bia³uty 

 
1 

 
14 

Rempin, ulice: Brzoskwiniowa, Cedrowa, Chabrowa, D³uga, Jaskó³cza, Jasna, 
Jaœminowa, Jaworowa, Malinowa, Ogrodowa, Pszenna, Szlachecka, Œrodkowa, 
Traktowa 
 

 
1 

 
15 

Kolczyn 
Dziêgielewo 
Zakrzewko 
Czachorowo 

 
1 
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OBWODY WYBORCZE

Numer 
obwodu 
g³oso-
wania 

Granice obwodu g³osowania 
Siedziba obwodowej 

komisji wyborczej 

Liczba 
mieszkañców 
w obwodzie 
g³osowania 

Numery 
okrêgów 

wyborczych w 
granicach 
obwodu 

g³osowania 

 
1 

Ostrowy(Ostrowy, Wilkowo), 
Kuniewo, Kozice Smorzewo  
(Kozice, Smorzewo, Kurowo) – okrêg nr 1 

Szko³a Podstawowa,  
Ostrowy 2  
 

 
326 

 

 
1 

 

 
2 

Kurówko (Kurówko, Lisice Folwark), 
Wêgrzynowo, 
Kowalewo (Kolonia Przybyszewo, 
Kowalewo Boguszyce), Kowalewo 
Podborne, Kowalewo Skorupki – okrêg nr 
2, 
Rêkawczyn (Rêkawczyn, Lisewo Ma³e, 
Lisewo Du¿e), G³uchowo, Antoniewo – 
okrêg nr 3 

Szko³a Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej  
w Gozdowie – sala 
gimnastyczna – 
wejœcie od parku  
(ul. K. Gozdawy 21, 
Gozdowo) 
Lokal dostosowany  
do osób 
niepe³nosprawnych 

 
841 

 
 
 
 
 

 
2, 3 

 
 
 
 
 

 
3 

Golejewo (Golejewo, Czarnominek, 
Czachowo, Gnaty), Rycharcice – okrêg nr 4 
Gozdowo – okrêg nr 5 (ulice: Stra¿acka, 
Krystyna  Gozdawy, £¹kowa, Polna, 
Sosnowa, Akacjowa, Leœna, Jana Paw³a II, 
Ogrodowa, Poziomkowa, Graniczna, 
¯urawia, Rempiñska). 

Szko³a Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej  
w Gozdowie– sala nr 1 
(ul. K. Gozdawy 21, 
Gozdowo) 
Lokal dostosowany  
do osób 
niepe³nosprawnych 

 
719 

 
4, 5 

 
4 

Gozdowo- okrêgi nr 6,7,8  (ulice: 
Dworcowa, Parkowa, Adama Mickiewicza, 
Kwiatowa, Wiœniowa, Spó³dzielcza, Krótka, 
Lipowa, Kasztanowa, Spokojna, P³ocka, 
Osiedlowa, Juliusza S³owackiego, 
S³oneczna, Zielona, Leszczynowa, 
Brzozowa, M³yñska, Cicha, Bukowa, Boczna, 
Górna, Ciep³a, Pszczela, Dêbowa, Marii 
Konopnickiej, Malinowa). 

 
Urz¹d Gminy,  
ul. K.Gozdawy 19,  
Gozdowo 
 

 
1089 

 

 
6, 7, 8 

 
 
 
 
 

 
5 

Lelice – okrêg nr 9,10 (ulice: Bajeczna, 
Krótka, Kwiatowa, Lipowa, £¹kowa, 
Miodowa, Wschodnia, Pó³nocna, S³upecka, 
Starowiejska, Szkolna, Wspólna, Wiejska, 
S³oneczna, Zaciszna, P³ocka, Klonowa, 
Osiedlowa, Parkowa, Polna, Spó³dzielcza, 
Wiœniowa, Zielona, Piekarska, Leœna); 
Cetlin, Rogienice, Rogieniczki, Zbójno – 
okrêg nr 11.   

Szko³a Podstawowa, 
im. Kard. Stefana 
Wyszyñskiego 
ul. Szkolna 1,   
Lelice 
Lokal dostosowany  
do osób 
niepe³nosprawnych 

 
1174 

 
 
 
 
 

 
9, 10, 11 

 
 
 
 
 
 
 

 
6 

 
Miodusy, Bombalice, Reczewo, £ysakowo 
– okrêg nr 12; 
Bonis³aw, Bronoszewice (Bronoszewice, 
Stradzewo), Bia³uty – okrêg nr 13. 
 

Szko³a Podstawowa 
im. Kard. Stefana 
Wyszyñskiego,  
ul. Szkolna 1, 
Lelice 
Lokal dostosowany  
do osób 
niepe³nosprawnych 

 
966 

 
 
 
 
 

 
12, 13 

 
 
 
 
 
 

 
7 

Rempin – okrêg nr 14; 
Kolczyn, Dziêgielewo, Zakrzewko, 
Czachorowo – okrêg nr 15. 

Remiza Ochotniczej 
Stra¿y Po¿arnej  
ul. Szlachecka 18 
Rempin 
Lokal dostosowany  
do osób 
niepe³nosprawnych 

 
910 

 
14, 15 

 

S³owo Gozdowa Nr 2/2018 (73)

SPRAWY OBYWATELSKIE

Ewa Kolankiewicz



Str. 43

BEZPIECZNE WAKACJE NA WSI 2018

Wakacje to nie tylko okres wypoczynku, relaksu i zabawy. Wszyscy, a w szczególnoœci 
dzieci, czekaj¹ na nie ca³y rok. Pamiêtaj¹c o bezpieczeñstwie podczas wakacyjnego 
wypoczynku, unikniemy nieprzyjemnych zdarzeñ.

Co roku w wielu polskich wsiach dochodzi do wielu wypadków z udzia³em 
najm³odszych. W³aœnie podczas wakacji dzieci, nieœwiadome zagro¿eñ, otoczone mniejsz¹ 
kontrol¹ ze strony doros³ych , przebywaj¹c na terenie gospodarstwa rolnego, podejmuj¹ 
czêsto ryzykowne zachowania. Dzieci uczestnicz¹ w pracach polowych za pe³nym 
pozwoleniem rodziców, wrêcz za ich namow¹, wykonuj¹ czêsto zadania przewidziane dla 
osób doros³ych. Doroœli nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e najmniejszy nawet b³¹d, chwila 

nieuwagi, mog¹ doprowadziæ do tragedii. Wielu tragediom mo¿na zapobiec w prosty sposób - przekazuj¹c najm³odszym jak 
najwiêcej informacji z zakresu bezpiecznych zachowañ, podczas przebywania na terenie gospodarstwa rolnego.

W celu zmniejszenia liczby wypadków, w których ofiarami s¹ dzieci, apelujemy o:
- rozwa¿ne korzystanie ze wszystkich przyjemnoœci, jakich dostarczaj¹ wakacje!
- pozostawiaj¹c dzieci samodzielnie - zabezpiecz urz¹dzenia elektryczne i gazowe!
- uczestnicz¹c w pracach polowych - zachowajcie szczególn¹ ostro¿noœæ przy maszynach bêd¹cych w ruchu i pod napiêciem!
- podczas zabawy ze zwierzêtami (pies, kot, inne zwierzêta hodowlane) stosuj zasadê ograniczonego  zaufania!
- zawsze pamiêtaj o  prawid³owym zachowaniu podczas ró¿nych zabaw, k¹pieli, spacerów do lasu czy innych wycieczek!

.

godziny do k¹pieli to od 10 do 12 tej i od 16 do 17-tej, zaœ BEZPIECZNA K¥PIEL LATEM
otemperatura wody od 22 – 25 C.

- absolutnie nie wolno k¹paæ siê po spo¿yciu alkoholu, to Lubisz spêdzaæ czas nad wod¹, p³ywaj¹c, PAMIÊTAJ, ¿e 
najczêstsza przyczyna utoniêæ.woda, nawet z pozoru spokojna i p³ytka, kryje w sobie wiele 

pu³apek. Nie wszyscy zdaj¹ sobie sprawê, ¿e wystarczy jedna - nadmierna brawura w wodzie, skoki do wody, powoduj¹ 
sekunda nieuwagi i tragedia gotowa. urazy g³owy lub krêgos³upa.

Niestety, zdarza siê, ¿e zapominamy o podstawowych - dzieci powinny korzystaæ z k¹pielisk tylko pod opiek¹ 
zasadach bezpieczeñstwa przebywaj¹c w wodzie, dlatego rodzica.
corocznie setki osób tonie lub zostaje kalekami. Pamiêtajmy, - korzystaj¹c ze sprzêtu wodnego (rowery wodne, kajaki, 
przed wod¹ trzeba czuæ respekt. Nierzadko ofiarami staj¹ siê ³ódki) nale¿y pamiêtaæ o za³o¿eniu kapoka, nawet wtedy, gdy 
doskonali p³ywacy, którzy pozwalaj¹ sobie na niepotrzebn¹ posiadamy kartê p³ywack¹. Kapok daje nam gwarancjê, ¿e 
brawurê. gdy wpadniemy do wody, utrzymamy siê na jej powierzchni.
Dlatego wyje¿d¿aj¹c nad wodê nale¿y pamiêtaæ o kilku - gdy na wodzie z³apie nas bol¹cy skurcz miêœni, nie wolno 

podstawowych zasadach: wpaœæ w panikê, wezwijmy pomoc, gdy pomocy takowej nie 
- k¹piemy siê zawsze w miejscach oznakowanych, jako mamy, nale¿y po³o¿yæ siê na plecach, spokojnie oddychaæ i 

dozwolone do k¹pieli, tzw. dzikie k¹pieliska maj¹ nieznane spróbowaæ zginaæ stopê w stawie skokowym, mocno 
dno i g³êbokoœæ, a woda w nich mo¿e byæ ska¿ona. przyci¹gaj¹c j¹ do siebie, nastêpnie wyprostowaæ nogê w 
Dodatkowe zagro¿enia dla zdrowia stanowi¹ równie¿ kolanie.
chemiczne i biologiczne zanieczyszczenia wody. K¹piel w U W A G A: Nie wolno k¹paæ siê w miejscach 
takiej wodzie zagra¿a wyst¹pieniem stanów zapalnych skóry 

niebezpiecznych i niedozwolonych, „tzw. dzikich 
i spojówek, a jej po³kniêcie mo¿e spowodowaæ  biegunki, 

k¹pieliskach”, zw³aszcza po³o¿onych przy œluzach, wymioty, bóle brzucha oraz skurcze miêœni g³adkich.
mostach, budowlach wodnych, portach, zaporach, przy - pe³n¹ satysfakcjê z k¹pieli mo¿emy mieæ wtedy, gdy czuwa 
ujêciach wody pitnej, w stawach budowlanych, nad nami ratownik WOPR, œwiadczy o tym bia³a flaga nad 
basenach przeciwpo¿arowych, jak równie¿ w pobli¿u k¹pieliskiem, gdy flaga jest czerwona lub jest jej brak, 

wówczas k¹piel jest zabroniona. szlaków ¿eglowych oraz wodach o silnym 
- nie nale¿y k¹paæ siê bezpoœrednio po najedzeniu, nale¿y zanieczyszczeniu

odczekaæ oko³o dwóch godzin, by móc siê k¹paæ 
bezpiecznie.

PAMIÊTAJMY!- nie nale¿y wchodziæ do wody, gdy jest siê mocno 
TYLKO BEZPIECZNE WAKACJE MOG¥ BYÆ UDANE.rozgrzanym s³oñcem, poniewa¿ grozi to szokiem 

termicznym i omdleniem, sch³adzamy przed wejœciem do Pe³nomocnik ds. bezpieczeñstwa: El¿bieta Broniszewska
wody okolice serca, kark, barki i twarz. Najodpowiedniejsze 

.

Kole¿ance  Pani i Najbli¿szym 

szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje

z powodu œmierci

MATKI

sk³adaj¹

Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu 

oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo z radnymi i so³tysami

Ewie Kolankiewicz 
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So³tysowi Zbójna  Panu  i Najbli¿szym 

szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje

z powodu œmierci

¯ONY

sk³adaj¹

Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu 

oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo z radnymi i so³tysami

Wojciechowi Lubiñskiemu

Prezesowi Gminnego Zwi¹zku, Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych 
w Gozdowie Panu Kazimierzowi Kêdzierskiemu i Najbli¿szym 

szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje
z powodu œmierci

¯ONY

sk³adaj¹
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu  

oraz cz³onkinie Kó³ Gospodyñ Wiejskich

 

Ca³ej rodzinie i najbli¿szym szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje
z powodu œmierci

KRYSTYNY  URBAN 
Emerytowanej nauczycielki 

Szko³y Podstawowej w Gozdowie

sk³adaj¹
Dyrektor Szko³y Podstawowej w Gozdowie z Rad¹ Pedagogiczn¹ i pracownikami;

Wójt Gminy Gozdowo z dyrektorami szkó³ z terenu gminy Gozdowo 

Koledze Panu  oraz Najbli¿szym 

szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje

z powodu œmierci

MATKI

sk³adaj¹

Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu 

Robertowi Lubiñskiemu i ¿onie
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Kole¿ance Pani   i Najbli¿szym 

szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje

z powodu œmierci

OJCA

sk³adaj¹

Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu 

Paulinie Bogdañskiej

Koledze Panu   i Najbli¿szym 

szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje

z powodu œmierci

OJCA

sk³adaj¹

Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu 

oraz Kierownik GZGK z pracownikami

Andrzejowi Œwi¹teckiemu

¯onie i Najbli¿szym szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje

z powodu œmierci

WIES£AWA  RAPUSTY

Dzia³acza spo³ecznego so³ectwa Bombalice

sk³ada

Wójt Gminy Gozdowo

Ca³ej rodzinie i najbli¿szym szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje

z powodu œmierci

MARIANNY  BIEGLECKIEJ

Emerytowanego pracownika Urzêdu Gminy 

sk³adaj¹ 

Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu 
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So³tysowi Miodus  Panu i Najbli¿szym 

szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje

z powodu œmierci

OJCA i  TEŒCIOWEJ

sk³adaj¹

Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu  

oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo z radnymi i so³tysami

Bogdanowi Kulikowi 

Kole¿ance  Pani  i Najbli¿szym 

szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje

z powodu œmierci

BRATA

sk³adaj¹

Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu  

oraz Kierownik GOPS z pracownikami

Jadwidze Ryczkowskiej

Kole¿ance  Pani  i Najbli¿szym 

szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje

z powodu œmierci

TEŒCIA

sk³adaj¹

Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu 

Anecie Daniszewskiej

Kole¿ance  Pani i Najbli¿szym 

szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje

z powodu œmierci

TEŒCIOWEJ

sk³adaj¹

Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu 

oraz Dyrektorzy i Kierownicy placówek oœwiatowych

Annie Gr¹czewskiej 
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WÓJT GMINY INFORMUJE

1. Przypominamy o obowi¹zku wynikaj¹cym z utrzymania czystoœci i porz¹dku na w³asnych posesjach obecnie 

niezabudowanych lub bêd¹cych w trakcie budowy, zw³aszcza w zakresie koszenia traw i chwastów, które w okresie letnim 

stanowi¹ uci¹¿liwoœæ i powoduj¹ rozsiewanie na s¹siednie nieruchomoœci.

To na w³aœcicielu posesji ci¹¿y obowi¹zek zapewnienia porz¹dku na w³asnej nieruchomoœci i dbania o jej estetyczny wygl¹d. 

Niewykonywanie tych czynnoœci powoduje znaczne uci¹¿liwoœci dla w³aœcicieli nieruchomoœci s¹siednich.
Wszyscy wiemy, ¿e estetyczna i zadbana posesja nie tylko cieszy oko jej w³aœciciela, ale równie¿ poprawia wizerunek nas 
wszystkich

2. Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Gozdowie przyjmuje gruz budowlany oraz kamienie. Powy¿sze materia³y 
15 15mo¿na dostarczyæ do GZGK w Gozdowie, ul. K. Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo, w godzinach 7 -15 .

Zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw w 
miejscowoœci Lelice” wspó³finansowano przy 
pomocy œrodków z bud¿etu Województwa 
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji So³ectw MAZOWSZE 2018”

Zadanie pn. „Remont pomieszczeñ Gminnej 
B ib l i o t ek i  Pub l i c zne j  w  Gozdow ie”  
wspó³finansowano przy pomocy œrodków z bud¿etu 
Wo j ewódz twa  Mazow i e ck i ego  w  r amach  
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji So³ectw 
MAZOWSZE 2018”

Parafia Rzymskokatolicka pw. Œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a w Kurowie

Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski

Szko³a Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie

serdecznie zapraszaj¹ na uroczystoœæ patriotyczn¹ pod has³em

DLA  NIEPODLEG£EJ
która odbêdzie siê 5 sierpnia 2018 r. (niedziela) o godz. 11.00 

w Koœciele pw. Œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a w Kurowie

Program uroczystoœci:

10.45 – Zbiórka przy Szkole Podstawowej w Ostrowach

10.55 – Paradny przemarsz do Koœcio³a pw. Œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a w Kurowie

11.00 – Koncert M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP w Gozdowie

11.30 – Msza Œw., w czasie której odbêdzie siê Koncert patriotyczny 

              Ks. Kan. Franciszka Kucia

13.00 – Uroczysty przemarsz na teren boiska sportowego przy Szkole Podstawowej 

               w Ostrowach

13.10 – Biesiada patriotyczna (œpiewanie pieœni patriotycznych przy akompaniamencie

              M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP w Gozdowie, prezentacje zespo³ów wokalno-instrumentalnych, 

              ognisko, grochówka)
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ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŒCI DO¯YNKOWE!!!

Do¿ynki Parafialne odbêd¹ siê 19 sierpnia (niedziela) o godz. 12.00  
w amfiteatrze przy stawie w Lelicach. 

W programie znajd¹ siê m.in.:

- Msza Œw. dziêkczynna;
- czêœæ obrzêdowa w wykonaniu uczniów ze Szko³y Podstawowej w Lelicach;
- program artystyczny w wykonaniu dzieci z Klubu Dzieciêcego w Lelicach;
- wystêp Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej;
- konkurs na „Najpiêkniejszy wieniec do¿ynkowy”;
Oprawê muzyczn¹ zapewni zespó³ muzyczny MOTIF.

Uroczysta Msza œw. Do¿ynkowa w parafii Kurowo 
po³¹czona z poœwiêceniem stra¿nicy OSP  odbêdzie siê 

26 sierpnia (niedziela) o godz. 11.30 w Kurówku (przy remizie).
W czasie uroczystoœci odbêdzie siê konkurs na „Najpiêkniejszy wieniec do¿ynkowy”.

Do¿ynki Gminne odbêd¹ siê 2 wrzeœnia (niedziela) o godz. 12.00
w parku zabytkowym w Gozdowie. 

W programie znajd¹ siê m.in.:

- Msza Œw. dziêkczynna na scenie w parku;
- czêœæ obrzêdowa w wykonaniu uczniów ze Szko³y Podstawowej w Gozdowie;
- program artystyczny w wykonaniu dzieci z Publicznego Przedszkola w Gozdowie;
- wystêp Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej;
- konkurs na „Najpiêkniejszy wieniec do¿ynkowy”;
- koncert zespo³u PLAYBOYS - godz. 18.00;
Oprawa muzyczna w wykonaniu zespo³u MEDIUM.
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Zapraszamy do k¹cika poetyckiego naszego 
czasopisma. Zosta³ on stworzony dla 
mi³oœników poezji.
Pragniemy publikowaæ twórczoœæ tych 
wszystkich, którzy „maj¹ lekkie pióro” i 
chc¹ przelewaæ na papier swoje myœli, 
prze¿ycia i uczucia. Dziêkujemy za 
przes³anie kolejnych utworów poetyckich. 
W tym numerze publikujemy wiersz „Zbyt 
ma³o nas dla Ciebie” autorstwa 
Andrzeja Kukowskiego z Gozdowa, 
dedykujemy go wszystkim mamom z okazji 
ich majowego œwiêta, które obchodziliœmy 
niedawno.

 

Zapisa³o siê Tobie Mamo ¿ycie

S³owami zmarszczek na twarzy pogodnej

Mo¿na w nich czytaæ ³zy przed nami kryte

A tak¿e uœmiech, codzienny, na drogê

 

Czas Ci pobieli³ odcieniem anielskim

G³owê stroskan¹, o dzieci, wnuczêta

Pokorna, cicha, tulisz ich do piersi

- starcza Ci czasu, mi³oœci i serca

 

Us³yszysz kroki, skrzyd³a drzwi 
rozchylasz

W nich leczysz nasze ¿yciowe k³opoty

M¹droœci¹, rad¹, doœwiadczeniem silna

Nie powiesz: - têskniê, trzeba mi pomocy

 

Wymiatasz s³aboœæ radoœci¹ spojrzenia

Lecz ³zy na szybie, Mamo nie ukryjesz

Kochasz, pamiêtasz, pe³na poœwiêcenia

A nas tak ma³o, dla Ciebie jedynej

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

CIASTO Z MALINAMI

2,5 szklanki maki
250g mas³a
2 ³y¿eczki proszku do pieczenia
3 ³y¿ki cukru pudru
5 ¿ó³tek

Piana budyniowa:
7 bia³ek
1 szklanka cukru
3 opakowania budyniu œmietankowego lub waniliowego 
(40g)
3/4 szklanki oleju rzepakowego
500g malin
cukier puder do oprószenia

Wykonanie:

· W du¿ej misie wymieszaæ m¹kê, proszek i cukier puder. 
Dodaæ pokrojone mas³o, ¿ó³tka i zagnieœæ ciasto. Ciasto 
podzieliæ na 2 czêœci (w proporcji 3:2). Zawin¹æ w foliê i 
zamroziæ.

· Wiêksz¹ czêœæ zetrzeæ na spód blachy, lekko docisn¹æ i 
upiec na z³oty kolor (20-30 min). Odstawiæ do 
wystygniêcia.

· Ubiæ bia³ka na sztywn¹ pianê, dodaæ cukier, stopniowo 
budyñ, a na koniec wlewaæ powoli olej.

· Na podpieczony spód wylaæ piankê, u³o¿yæ owoce i 
lekko docisn¹æ. Nastêpnie zetrzeæ drug¹ czêœæ ciasta. 
Piec w 190°C 40-50 min. Oprószyæ cukrem pudrem.

PRZEPISY KULINARNE 
NA CO DZIEÑ I OD ŒWIÊTA

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

lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnêtrznych, URZ¥D GMINY W GOZDOWIE
specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej 

Dni i godziny pracy Wtorek 8:00 – 10:00 - badanie USG
Poniedzia³ek  - Pi¹tek  7:15 - 15:15

Wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów.
tel./fax  (24) 276 21 12, 364 48 21

OŒRODEK ZDROWIA W GOZDOWIE Gabinet stomatologiczny
lek. stomatolog  Khalil Zenaty Dni i godziny pracy
Œroda 8:30 – 10:30Poniedzia³ek  - Pi¹tek 8:00 - 18:00
Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy lekarzy. Rejestracja w Oœrodku od godz. 7:30

Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00 tel. (24) 276 21 96
W godz. 18:00 – 8:00 w dni powszednie oraz ca³odobowo w UWAGA! W zwi¹zku z wprowadzeniem w SPZOZ w 
soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy pacjenci bêd¹ Gozdowie dokumentacji elektronicznej, Pacjenci proszeni 
przyjmowani w AMBULATORIUM POGOTOWIA s¹ o zg³aszanie leków do powtórzenia z wyprzedzeniem 

jednodniowym. Odbiór recept nastêpnego dnia. RATUNKOWEGO W SIERPCU przy ul. Braci Tu³odzieckich.
UWAGA!  W okresie urlopowym ulegn¹ zmianie godziny Nag³e zachorowania – nr tel. 999
pracy lekarzy - szczegó³owe informacje w Oœrodkach Zdrowia W przypadku opieki stomatologicznej w godz. 19:00-7:00 w dni 

powszednie oraz ca³odobowo w soboty, niedziele i dni wolne od Podstawowa Opieka Zdrowotna
pracy pacjenci bêd¹ przyjmowani w ramach NFZ w POGOTOWIU lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista 
STOMATOLOGICZNYM W SIKORZU, (Sikórz 90B), 

medycyny ogólnej i rodzinnej 
tel. 501 518 046. Poniedzia³ek 8:00 –   13:00

13:00 – 15:00 prace administracyjne
Punkt apteczny FARMIN Sp. z o. o. w Lelicach 

Wtorek 8:00 –   11:00
Adres: ul. Szkolna 1Œroda 8:00 –   11:00
Dni i godziny pracy:11:00 – 13:00 szczepienia

Czwartek 10:25 – 12:00 szko³y Poniedzia³ek – Pi¹tek 8:00 – 16:00
12.00 – 18:00 Sobota 8:00 – 12:00

Pi¹tek 8:00 –   11:00
Wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów. Apteka B+R STUDIO w Gozdowie

lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnêtrznych, Adres: ul. K. Gozdawy 15e, tel. (24) 276 21 84
specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej 

Dni i godziny pracy:
Poniedzia³ek 8:00 – 18:00 

Poniedzia³ek – Pi¹tek 8:00 – 18:00Wtorek 10:30 – 18:00
Sobota 8:00 – 12:00Œroda 10:30 – 18:00

Czwartek 8:00 –   13:00
Pi¹tek 10:30 – 18:00 GMINNY ZAK£AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Badania USG i wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów. 

Kierownik GZGK: tel. 784 655 809Gabinet stomatologiczny
Dni i godziny pracy:lek. stomatolog  Khalil Zenaty
Poniedzia³ek  - Pi¹tek   7:15 – 15:15Wtorek 8:30 –   13:00

Œroda 10:30 –   13:00 Adres: ul. Krystyna Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo
Czwartek 12:30 –   17.00 tel/fax. (24) 276 25 39,
1

Gabinet ginekologiczno-po³o¿niczy e-mail: biuro.gzgk@gozdowo.info
lek. med. Marcin B¹k – ginekolog, po³o¿nik strona internetowa: www.gozdowo.info
Pi¹tek 8:00 – 15:00 Kontakt w przypadku awarii sieci wodoci¹gowej:
Badanie USG w godzinach przyjêæ poradni „K”. Gozdowo – Kazimierz Ró¿añski,  kom. 728 805 815
Laboratorium Lelice –  Marek Kurach, kom. 728 805 810
Pobieranie krwi w Gozdowie - wtorek, œroda, pi¹tek 7:30 – 9:00

POSTERUNEK POLICJI W GOZDOWIEPobieranie krwi w Lelicach - poniedzia³ek  7:30 – 9:00
Wydawanie wyników w godzinach pracy oœrodka

Dy¿ury w dni powszednie 8:30 – 10:30
Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy lekarzy. Kierownik - asp. szt. Dariusz Baranowski tel. (24) 265 82 74
.

Asystenci - asp. szt. Janusz Barañski tel. (24) 265 82 75OŒRODEK ZDROWIA W LELICACH
- asp. szt. Marek Leœniewski tel. (24) 265 82 75

Dni i godziny pracy: Dzielnicowi - asp. Marek Zdzieb³owski tel. (24) 265 82 76 
Poniedzia³ek, Wtorek, Czwartek, Pi¹tek  8:00 – 15:00

 kom. 519 035 546
Œroda 10.25 - 18.00

- asp. szt. Wies³aw Stêpkowski (obs³uguje gm. Mochowo) 
tel. (24) 276 15 14

  kom. 519 035 545
Podstawowa Opieka Zdrowotna Policjanci prewencji - tel. (24) 265 82 76

lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista - sier¿. szt. Pawe³ Wojciechowski 
medycyny ogólnej i rodzinnej - st. sier¿. Arkadiusz Kolczyñski,
Pi¹tek 11:00 – 13:00 szczepienia 

- sier¿. szt. Przemys³aw Turowski,
lek. med. Regina Grusznis-Obrêbska –specjalista medycyny - st. sier¿. Katarzyna Wojciechowska,
rodzinnej

Dy¿ur ca³odobowy pe³ni KPP w Sierpcu tel. alarmowy – 997Poniedzia³ek 8:00 – 14:00
Wtorek 8:00 – 14:00 OSP
Œroda 12:00 – 18:00

Gozdowo – S³awomir Zarembski, kom. 607 951 712Czwartek 8:00 – 14:00
Pi¹tek 8:00 – 14:00 Lelice – Stanis³aw Œmigielski kom. 501 711 906 

.

.

.

.

1

1

.
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Z b³yskiem flesza...

100. urodziny p. Anny Godlewskiej z Gozdowa

Turniej Pi³ki No¿nej OSP w Lelicach Zawody sportowo-po¿arnicze w Gozdowie

Zakoñczenie roku w Klubie Dzieciêcym 
„Kubusiowy Raj” w Lelicach

Otwarcie drogi gminnej w Zbójnie
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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

XIV Zamyœlenia Rodaków w ho³dzie Janowi Paw³owi II

Dzieñ Dziecka w Golejewie Otwarcie œwietlicy wiejskiej 
w Rêkawczynie
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