
Gozdowo

Rempin

Lelice

BEZP£ATNY NUMER Nr 2/2019 (77)Nak³ad: 1500 sztuk

Biuletyn Wójta i Rady Gminy Biuletyn Wójta i Rady Gminy 
Ostrowy

Drugi Kwarta³ 2019

OŒWIATA

 GMINNE PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO
 SZKO£A PODSTAWOWA W GOZDOWIE (Podwójna finalistka konkursów 

kuratoryjnych, VI Festyn Rodzinny, Klub Ortograffiti, Rowery? Jesteœmy na tak!, 
Sukcesy sportowe, Zakoñczenie klasy ósmej)

 SZKO£A PODSTAWOWA W LELICACH (Laureat konkursu polonistycznego, 
Szkolny Konkurs recytatorski "Poeci - dla dzieci", Wizyta Ksiêdza Biskupa 
Miros³awa Milewskiego, Powiatowy Turniej Pi³ki Siatkowej Pla¿owej Dziewcz¹t, 
Rozstrzygniêcie konkursu ekologicznego EKOMONSTER 2)

 PUBLICZNE GIMNAZJUM W GOZDOWIE (Czy tak trudno byæ poet¹?)
 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GOZDOWIE 
 KLUB DZIECIÊCY „RADOSNA KRAINA” W GOZDOWIE
 KLUB DZIECIÊCY „KUBUSIOWY RAJ” W LELICACH

SPRAWY OBYWATELSKIE

OG£OSZENIA

INFORMATOR

.

GALERIA ROZMAITOŒCI

DZIA£ALNOŒÆ WÓJTA I RADY GMINY

WYDARZENIA

 POSIEDZENIE ZARZ¥DU ODDZIA£U GMINNEGO ZOSP RP
 NAGRODA STAROSTY DLA ZESPO£U LUDOWEGO Z LELIC
 ZAWODY WÊDKARSKIE O PUCHAR WÓJTA GMINY GOZDOWO 
 MAJÓWKA W KOWALEWIE PODBORNYM
 OBCHODY ŒWI¥T MAJOWYCH NA TERENIE GMINY GOZDOWO
 V SIERPECKIE DNI ROLNIKA W STUDZIEÑCU
 TO JU¯ PIÊTNASTE „ZAMYŒLENIA”
 GMINNY KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
 XXIII MARATON TRZE�WOŒCI
 SPORT W GMINIE GOZDOWO
 ZAWODY WÊDKARSKIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA
 GMINNE ZAWODY SZKOLENIOWO-PO¯ARNICZE OSP 
 101 URODZINY NAJSTARSZEJ MIESZKANKI GMINY
 SO£TYS ROKU 2018 GMINY GOZDOWO

Udanych i bezpiecznych wakacji, piêknej pogody oraz mi³ego wypoczynku 
wszystkim Mieszkañcom i Goœciom Gminy Gozdowo

¿yczy



Str. 2 S³owo Gozdowa Nr 2/2019 (77)

Z b³yskiem flesza...

Nagrodzeni uczniowie Szko³y Podstawowej 
w Gozdowie

Nagrodzeni uczniowie Szko³y Podstawowej 
w Lelicach

Nagrodzeni uczniowie Publicznego Gimnazjum 
w Gozdowie

Wystêp uczniów ze Szko³y Podstawowej 
w Gozdowie

Zakoñczenie funkcjonowania Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie
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W okresie sprawozdawczym, tj. od 15.03.2019 r. do  Uchwa³a nr IX/59/19 w sprawie ustalenia planu sieci 
21.06.2019 r. odby³o siê 2 sesje Rady Gminy, na których publicznych przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych w 
radni podjêli ogó³em 26 uchwa³. szko³ach podstawowych prowadzonych przez gminê 

Gozdowo.

 Uchwa³a nr IX/60/19 w sprawie ustalenia planu sieci Uchwa³y z dnia 29 marca 2019 roku
szkó³ podstawowych prowadzonych przez gminê  Uchwa³a Nr VIII/41/19 w sprawie zatwierdzenia 
Gozdowo oraz okreœlenia granic obwodów publicznych rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 
szkó³ podstawowych, od dnia 1 wrzeœnia 2019 roku.2018 Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki 

 Uchwa³a nr IX/61/19 w sprawie przyjêcia do realizacji Zdrowotnej w Gozdowie i pokrycia straty bilansowej za 
projektu oraz wniesienia wk³adu w³asnego do projektu pn. rok 2018 z funduszu zak³adu, poprzez jego obni¿enie.
"Kompetentna edukacja w Gminie Gozdowo" nr projektu  Uchwa³a Nr VIII/42/19 w sprawie przyjêcia Gminnego 
RPMA.10.01.01-14-b631/18.Programu Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie oraz 

 Uchwa³a nr IX/62/19 w sprawie rozpatrzenia raportu o Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2019-
stanie gminy Gozdowo i udzieleniu wotum zaufania dla 2023.
wójta gminy Gozdowo. Uchwa³a Nr VIII/43/19 w sprawie okreœlenia zasad 

 Uchwa³a nr IX/63/19 w sprawie zatwierdzenia sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z realizowanych przez Gminê Gozdowo. 
wykonania bud¿etu gminy za 2018 rok. Uchwa³a Nr VIII/44/19 w sprawie uchwalenia 

 Uchwa³a nr IX/64/19 w sprawie udzielenia Wójtowi „Programu opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz 
Gminy absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu gminy za zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t na terenie Gminy 
2018 rok.Gozdowo”. 

 Uchwa³a nr IX/65/19 w sprawie: zmiany Wieloletniej  Uchwa³a Nr VIII/45/1 9 w sprawie przyjêcia projektu 
Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2019 – Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania œcieków 
2028.na terenie gminy Gozdowo. 

 Uchwa³a nr IX/66/19 zmieniaj¹ca Uchwa³ê Bud¿etow¹  Uchwa³a Nr VIII/46/19 w sprawie obywatelskiej 
Gminy Gozdowo na rok 2019.inicjatywy uchwa³odawczej. 

 Uchwa³a Nr VIII/47/19 w sprawie likwidacji Publicznej 
Szko³y Podstawowej w Ostrowach. Z dzia³alnoœci Wójta Gminy

 W okresie sprawozdawczym, od 25.03.2019r. do Uchwa³a Nr VIII/48/19 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2019 – 12.06.2019r., Wójt Gminy Gozdowo wyda³ 28 
2032. zarz¹dzeñ:

 Uchwa³a Nr VIII/49/19 zmieniaj¹ca Uchwa³ê Bud¿etow¹  24/2019 z dnia 25.03.2019r. w sprawie ustalenia cen 
Gminy Gozdowo na rok 2019. sprzeda¿y nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy 

 Uchwa³a Nr VIII/50/19 w sprawie niewyra¿enia zgody Gozdowo.
na wyodrêbnienie w bud¿ecie gminy Gozdowo œrodków  25/2019 z dnia 27.03.2019r. w sprawie przekazania 
stanowi¹cych fundusz so³ecki. sprawozdania o przebiegu wykonania bud¿etu Gminy, 

sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek 
za 2018 rok.Uchwa³y z dnia 21 czerwca 2019 roku 

 26/2019 z dnia 27.03.2019r. w sprawie oddania mienia  Uchwa³a nr IX/51/19 w sprawie powo³ania komisji 
stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Gozdowo w nieodp³atne skrutacyjnej do przeprowadzenia g³osowania nad 
u¿yczenie.odwo³aniem radnego z funkcji przewodnicz¹cego Rady 

 27/2019 z dnia 29.03.2019r. w sprawie zmian w Gminy Gozdowo.
zasadach (polityce) rachunkowoœci. Uchwa³a nr IX/52/19 w sprawie przyjêcia regulaminu 

 28/2019 z dnia 04.04.2019r. w sprawie ustalenia normy g³osowania nad odwo³aniem radnego z funkcji 
zu¿ycia paliwa w samochodzie po¿arniczym Jelcz wraz z przewodnicz¹cego Rady Gminy Gozdowo.
autopomp¹ Gminy Gozdowo w u¿ytkowaniu Ochotniczej  Uchwa³a nr IX/53/19 w sprawie rozpatrzenia skargi z 
Stra¿y Po¿arnej w Lelicach.dnia 15 marca 2019 roku na dzia³alnoœæ Gminnego 

 29/2019 z dnia 15.04.2019r. w sprawie zmian w Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Gozdowie.
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gozdowo na  Uchwa³a nr IX/54/19 w sprawie rozpatrzenia skargi z 
lata 2019-2028.dnia 10 czerwca 2019 roku na dzia³alnoœæ Gminnego 

 30/2019 z dnia 16.04.2019r. w sprawie powo³ania Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Gozdowie.
operatorów informatycznej obs³ugi obwodowych komisji  Uchwa³a nr IX/55/19 w sprawie oceny zasobów pomocy 
wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego – spo³ecznej za rok 2018 dla gminy Gozdowo.
pe³nomocnika do spraw informatyki w Gminie Gozdowo  Uchwa³a nr IX/56/19 w sprawie powo³ania Zespo³u do 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego Zarz¹dzonych spraw zaopiniowania kandydatów na ³awników 
na dzieñ 26 maja 2019 roku.s¹dowych zg³oszonych na kadencjê 2020 – 2023.

 31/2019 z dnia 17.04.2019r. w sprawie wyznaczenia  Uchwa³a nr IX/57/19 w sprawie przyjêcia projektu 
dnia wolnego od pracy w Urzêdzie Gminy w Gozdowie. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania œcieków 

 32/2019 z dnia 19.04.2019r. w sprawie zmian w na terenie gminy Gozdowo.
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028. Uchwa³a nr IX/58/19 w sprawie stwierdzenia 

 33/2019 z dnia 19.04.2019r. w sprawie zorganizowania zakoñczenia dzia³alnoœci dotychczasowego Publicznego 
po raz piêtnasty „Zamyœleñ Rodaków w ho³dzie Ojcu Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie.
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Œwiêtemu Janowi Paw³owi II” poœwiêconych  Turnieju Pi³ki No¿nej na boisku Orlik w Gozdowie,
honorowemu Obywatelowi Gminy Gozdowo oraz  Otwarciu Hali w Zespole Szkó³ Nr 1 w Sierpcu,
powo³ania Komitetu Organizacyjnego.  Spotkaniu z przedstawicielami Dzieciêcego Zespo³u 

 34/2019 z dnia 25.04.2019r. w sprawie upowa¿nienia Pieœni i Tañca z Lelic, który zosta³ wyró¿niony nagrod¹ 
pracowników Urzêdu Gminy do prowadzenia czynnoœci z Starosty Sierpeckiego,
zakresu ewidencji ludnoœci.  Turnieju w dwa ognie w Szkole Podstawowej w 

 35/2019 z dnia 25.04.2019r. w sprawie zmiany Gozdowie,
zarz¹dzenia nr 30/2019 z dnia 16.04.2019r. w zakresie  Spotkaniu z dzieæmi z niepe³nosprawnoœci¹ z terenu 
zmiany personalnej na stanowisku operatora Gminy Gozdowo,
informatycznej obs³ugi obwodowej komisji wyborczej w  Spotkaniu w Urzêdzie Gminy w Gozdowie z Gminn¹ 
obwodzie odrêbnym g³osowania w Kolczynie. Organizacj¹ Kó³ek i Organizacji Rolniczych w sali 

 36/2019 z dnia 08.05.2019r. w sprawie powo³ania konferencyjnej Urzêdu Gminy w Gozdowie,
sk³adu osobowego komisj i  przetargowej  do  Spotkaniu w sprawie projektu OZE w Urzêdzie Gminy w 
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzeda¿ Za³uskach,
nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Gozdowo.  Walnym Posiedzeniu Lokalnej Grupy Dzia³ania Sierpeckie 

 37/2019 z dnia 08.05.2019r. w sprawie udzielenia Partnerstwo,
upowa¿nienia pracownikom Urzêdu Gminy w Gozdowie  Uroczystym podpisaniu umowy o udzielenie dotacji ze 
do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego. œrodków f inansowych bud¿etu Województwa 

 38/2019 z dnia 10.05.2019r. w sprawie zmiany Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i 
Uchwa³y Bud¿etowej Gminy Gozdowo na rok 2019. modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. 

 39/2019 z dnia 13.05.2019r. w sprawie ustalenia cen „Przebudowa drogi gminnej nr 370120W w miejscowoœci 
sprzeda¿y nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Bonis³aw (w kierunku drogi wojewódzkiej)” w P³ocku,
Gozdowo.  V Sierpeckich Dniach Rolnika w Studzieñcu,

 40/2019 z dnia 14.05.2019r. w sprawie powo³ania  Zawodach Wêdkarskich o Puchar Wójta Gminy Gozdowo 
zespo³u powypadkowego. nad stawem w Gozdowie,

 41/2019 z dnia 20.05.2019 w sprawie wyra¿enia zgody  Obchodach Œwi¹t Majowych na terenie Gminy Gozdowo,
na wydzier¿awienie placu w Gozdowie.  50-leciu Specjalnego Oœrodka Szkolno -Wychowawczego 

 42/2019 z dnia 20.05.2019r. w sprawie powo³ania w Sierpcu,
komisji do dokonania pomiarów warunków widocznoœci  Zamyœleniach Rodaków w Ho³dzie Ojcu Œwiêtemu Janowi 
przejazdów kolejowo-drogowych i przejœæ. Paw³owi II na skwerku w Gozdowie,

 43/2019 z dnia 20.05.2019r.  w sprawie  Gminnym Konkursie Piosenki Patriotycznej w Lelicach,
przeprowadzenia likwidacji ruchomego sk³adnika  XXIII Gminnym Maratonie TrzeŸwoœci w Gozdowie,
maj¹tkowego bêd¹cego w³asnoœci¹ Urzêdu Gminy w 

 Piknikach rodzinnych w miejscowoœciach Rogienice i 
Gozdowie.

Rogieniczki,
 44/2019 z dnia 31.05.2019r. w sprawie przedstawienia 

 Uroczystym spotkaniu dotycz¹cym realizacji projektu pn. 
raportu o stanie Gminy Gozdowo za 2018 rok.

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkañców 
 45/2019 z dnia 03.06.2019r. w sprawie upowa¿nienia województwa mazowieckiego” w Gminie Gozdowo,

g e o d e t y  d o  w y k o n a n i a  p o s t ê p o w a n i a  
 w spotkaniu Zarz¹du Spó³ek Wodnych w lokalu „Maxim” 

rozgraniczeniowego w obrêbie Gozdowo. 
w Borkowie Koœcielnym,

 46/2019 z dnia 03.06.2019r. w sprawie powo³ania 
 Podsumowaniu Konkursu nt. BHP organizowanego przez 

Kapitu³y Konkursowej do przeprowadzenia konkursu 
KRUS w Sierpcu w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy w 

„So³tys Roku 2018 Gminy Gozdowo”.
Gozdowie,

 47/2019 z dnia 03.06.2019r. w sprawie zatwierdzenia 
 Turnieju Pi³ki No¿nej w Szkole Podstawowej w Gozdowie,

rocznego sprawozdania finansowego samorz¹dowej 
 Turnieju Pi³ki Siatkowej w Szkole Podstawowej w 

instytucji Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie za 
Gozdowie,

2018r. 
 Festynie Rodzinnym w Golejewie, 48/2019 z dnia 05.06.2019r. w sprawie ustalenia 
 Festynie Rodzinnym w Rycharcicach,wysokoœci stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i 
 Konferencji dotycz¹cej pieczy zastêpczej w CKiSz w socjalnych. 

Sierpcu, 49/2019 z dnia 05.06.2019r. w sprawie wprowadzenia 
 Gminnych Zawodach Szkoleniowo - Po¿arniczych w oceny ryzyka zawodowego w Urzêdzie Gminy w 

Lelicach,Gozdowie. 
 Gminnym Podsumowaniu Roku Szkolnego 2018/2019, 50/2019 z dnia 05.06.2019r. w sprawie powo³ania 
 Podpisaniu umowy dotacji na dofinansowanie realizacji Komisji do spraw przegl¹dów gwarancyjnych.

zadania pn. „Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej   51/2019 z dnia 12.06.2019r. w sprawie powo³ania 
poprzez budowê œcie¿ki edukacyjno-przyrodniczej przy Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie 
Szkole Podstawowej w Lelicach” w Warszawie.stypendium  Wójta Gminy Gozdowo. 

Monika Gronczewska, Marta KêsickaW okresie sprawozdawczym Wójt uczestniczy³ w 
spotkaniach i uroczystoœciach:

 Turnieju Szachowym w Publicznym Gimnazjum w 
Gozdowie,

S³owo Gozdowa Nr 2/2019 (77)
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POSIEDZENIE ZARZ¥DU ODDZIA£U 
GMINNEGO ZOSP RP

W dniu 18 marca 2019r. w sali konferencyjnej 
Urzêdu Gminy w Gozdowie odby³o siê posiedzenie 
Zarz¹du Oddzia³u Gminnego ZOSP RP w Gozdowie.
Zebranie otworzy³ Prezes Zarz¹du Gminnego dh. Andrzej 
Smoleñski, który powita³ wszystkich przyby³ych druhów oraz 
goœci w osobach: p. Dariusza Kalkowskiego – Wójta Gminy, 
p. Dariusza Œmigielskiego - Przewodnicz¹cego Rady Gminy, 
dh. Jana Bednarskiego Honorowego Prezesa ZOSP RP. 
Nastêpnie Prezes przedstawi³ kwestie dotycz¹ce 

dzia³añ OSP, jak równie¿ czynne w nich uczestnictwo. W 
podsumowania walnych zebrañ sprawozdawczych za 

dyskusji g³os zabra³ Pan Wójt, który podziêkowa³ stra¿akom 
2019r., analizê wydatkowania œrodków bud¿etowych gminy 

za zaanga¿owanie, aktywn¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i 
przeznaczonych w 2018 roku na dofinansowanie 

funkcjonowanie w lokalnej spo³ecznoœci, za udzia³ w 
dzia³alnoœci OSP oraz przyjêcie sprawozdania z wykonania 

uroczystoœciach gminnych i parafialnych, wyrazi³ swoj¹ 
bud¿etu Oddzia³u Gminnego ZOSP RP w Gozdowie za 2018 

wdziêcznoœæ za ich obecnoœæ i rolê, jak¹ pe³ni¹ w 
rok i plan jego bud¿etu na 2019. Ponadto Komendant 

spo³eczeñstwie. Podziêkowa³ wszystkim stra¿akom za opiekê 
Gminny ZOSP w Gozdowie poinformowa³ o aktualnej 

i dba³oœæ o remizy.
sytuacji po¿arowej i miejscowych zagro¿eniach Gminy 

Wójt Gminy, Przewodnicz¹cy Rady Gminy oraz Prezes Gozdowo ze szczególnym uwzglêdnieniem udzia³u OSP w 
Zarz¹du z³o¿yli zebranym druhom najlepsze ¿yczenia na akcjach ratowniczo-gaœniczych.
nadchodz¹ce œwiêta wielkanocne, dla nich i ca³ych rodzin. Druh Andrzej Smoleñski podziêkowa³ Panu Wójtowi Gminy 

Dariuszowi Kalkowskiemu za finansowe wsparcie wszelakich El¿bieta Broniszewska

.

NAGRODA STAROSTY DLA ZESPO£U 
LUDOWEGO Z LELIC

We wtorek, 2 kwietnia br., u Wójta Gminy Gozdowo 
goœcili przedstawiciele Dzieciêcego Zespo³u Pieœni i 
Tañca z Lelic.
W sobotê 30 marca br. w sali widowiskowej Centrum Kultury 
i Sztuki w Sierpcu odby³y siê VI Kasztelañskie Spotkania 
Folklorystyczne. W spotkaniu wziê³o udzia³ 16 zespo³ów w 
trzech kategoriach wiekowych. Gminê Gozdowo 
reprezentowa³ Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej oraz 
Dzieciêcy Zespó³ Pieœni i Tañca z Lelic.
Grupa z Lelic zosta³a wyró¿niona nagrod¹ Starosty 
Sierpeckiego Mariusza Turalskiego. Pan Wójt Dariusz 
Kalkowski podziêkowa³ obu zespo³om za pe³n¹ pasji pracê 
oraz promowanie bogactwa ró¿norodnego dziedzictwa oraz 
gminy Gozdowo. Pogratulowa³ m³odym artystom Maria Pytelewska
zas³u¿onego sukcesu i ¿yczy³ kolejnych.

.

okolicznoœciowych pucharów, dyplomów i nagród. Pan Wójt ZAWODY WÊDKARSKIE O PUCHAR 
podziêkowa³ wszystkim uczestnikom i kibicom za przybycie WÓJTA GMINY GOZDOWO
oraz za mile spêdzony czas w przyjemnej atmosferze. 
Pogratulowa³ zwyciêzcom wyników w po³owach oraz ¿yczy³ 

W sobotê, 4 maja br., nad stawem w Gozdowie 
organizatorom, aby kolejne zawody wêdkarskie by³y równie 

odby³y siê Zawody Wêdkarskie o Puchar Wójta 
sprawnie przeprowadzone.

Gminy Gozdowo. Zawody rozpoczê³y siê o godz. 
6:00 i zosta³y zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Wêdkarskie „AMUR”.
W zawodach wziê³o udzia³ 36 wêdkarzy, najlepszymi okazali 
siê:
I miejsce – Artur Smoliñski
II miejsce – Pawe³ Szemborski
III miejsce – Marek Kowalkowski
IV miejsce – Kamil Ambroziak
V miejsce – Jaros³aw Bugaj
VI miejsce – Tomasz Mazurek
Nagrodê za z³owienie najwiêkszej ryby zdoby³ Artur 
Smoliñski.

Maria PytelewskaImpreza zakoñczy³a siê poczêstunkiem i wrêczeniem 

.
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MAJÓWKA W KOWALEWIE 
PODBORNYM

W pi¹tek 3 maja br. mieszkañcy so³ectwa Kowalewo 
Podborne zorganizowali majówkê – rodzinne grillowanie. 
Pomimo ch³odnej aury wszystkim dopisywa³y wyœmienite 
humory.

.

swojego patrona uwa¿aj¹ go równie¿ hutnicy, kominiarze, OBCHODY ŒWI¥T MAJOWYCH NA 
garncarze i piekarze. Ksi¹dz w imieniu druhów dziêkowa³ TERENIE GMINY GOZDOWO
Bogu za szczêœliwe powroty z akcji, prosi³ o dalsze ³aski i 
modli³ siê za zmar³ych druhów. 

W pierwszych dniach maja uroczyœcie obchodziliœmy Po mszy uczestnicy przemaszerowali na cmentarz przy 
Œwiêta Majowe w Gminie Gozdowo po³¹czone z akompaniamencie M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP 

Gozdowo, gdzie zosta³ oddany ho³d i zapalone znicze przy obchodami Dnia Stra¿aka. 3 maja uroczysta msza 
œwiêta odprawiona zosta³a w Gozdowie, 5 maja w pomniku zmar³ych stra¿aków z parafii Gozdowo, którzy 

s³u¿yli Bogu i ludziom.Kurowie i Bonis³awiu.
Nastêpnie uczestnicy obchodów zgromadzili siê na placu ko³o 
remizy, gdzie p. Wójt skierowa³ do druhów podziêkowania i 
¿yczenia: „Drodzy druhowie – stra¿acy! Dziêkujê Wam za 
aktywnoœæ spo³eczn¹, gotowoœæ bojow¹, poœwiêcenie dla 
innych oraz udzia³ w patriotycznych uroczystoœciach. 
Podziwiamy Was w galowych strojach, gdy wraz ze 
sztandarami uœwietniacie oficjalne uroczystoœci. 
Mieszkañcy gminy doceniaj¹ Wasz¹ dzia³alnoœæ. Darz¹ 
zaufaniem, szacunkiem i bardzo was potrzebuj¹. 
¯yczê Wam bezpieczeñstwa, które zapewniacie, ale i 
którego sami równie¿ potrzebujecie. ¯yczê satysfakcji z 
pe³nionej s³u¿by oraz wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu 
osobistym. Serdeczne ¿yczenia kierujê tak¿e do Waszych 
najbli¿szych.”
Uroczystoœci w Kurowie rozpoczê³y siê o godz. 11:30 msz¹ 
œwiêt¹ koncelebrowan¹ przez ks. Waldemara Dziewulskiego i Maj jest miesi¹cem szczególnym w historii Polski i Koœcio³a 
wziê³y w niej udzia³ jednostki Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych katolickiego. W pierwszych czterech dniach maja 
z Kurowa, Kurówka i Zglenic. Pana Wójta reprezentowa³a obchodzone s¹ w Polsce wa¿ne œwiêta. 1 Maja zapisa³ siê 
zastêpczyni p. El¿bieta Broniszewska. W homilii ksi¹dz jako Miêdzynarodowe Œwiêto Pracy obchodzone nie tylko w 
nawi¹za³ do wydarzeñ historycznych i koœcielnych Polsce, ale i na œwiecie. 2 Maja zosta³ ustanowiony Dniem 
obchodzonych œwi¹t majowych. Nastêpnie na cmentarzu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Œwiêto to czci polskie barwy 
druhowie oddali ho³d i zapali znicze przy pomniku zmar³ych narodowe, które maj¹, jako jedne z nielicznych w œwiecie, 
stra¿aków ze swojej parafii. pochodzenie heraldyczne. 3 maja upamiêtnia przyjêcie 
Uroczystoœci w Bonis³awiu rozpoczê³y siê o godz. 12:00 msz¹ niezwykle istotnego dokumentu, jakim by³a Konstytucja 3 
œwiêt¹ odpustow¹ i wziê³y w niej udzia³ jednostki maja z 1791 roku, w tym dniu równie¿ w Koœciele katolickim 
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z Bonis³awia, Lelic, Cetlina, prze¿ywamy Uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny 
Rycharcic i Bronoszewic.Królowej Polski. 4 maja obchodzimy Miêdzynarodowy Dzieñ 
W uroczystoœci uczestniczyli: p. Dariusz Œmigielski Stra¿aka, w dniu wspomnienia w Koœciele katolickim 

œwiêtego Floriana.
W obchodach na terenie gminy Gozdowo uczestniczy³ Wójt 
Gminy Dariusz Kalkowski.
Uroczystoœci w Gozdowie rozpoczê³y siê o godz. 12:00. 
Mszy œw. przewodniczy³ przez ks. proboszcz Stanis³aw 
Opolski. Wziê³y w niej udzia³ jednostki Ochotniczych Stra¿y 
Po¿arnych z Gozdowa, Kolczyna, Rempina i Kowalewa 
Podbornego. W homilii ksi¹dz przypomnia³ historiê œwi¹t 
majowych. Uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej 
Polski nawi¹zuje do wa¿nych wydarzeñ z historii Polski: 
obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655r., œlubów króla 
Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bo¿ej, 
a tak¿e do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ksi¹dz 
przypomnia³ równie¿ œw. Floriana, ¿o³nierza i mêczennika, 
czczonego w ca³ej Polsce g³ównie jako patrona stra¿aków. Za 
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od lutego br. do jednostki OSP Lelice. Pojazd chrzest bojowy 
w jednostce ju¿ ma za sob¹, poniewa¿ uczestniczy³ ju¿ w wielu 
akcjach ratowniczych. 
Prezes OSP Lelice Dariusz Œmigielski podkreœli³, ¿e 
otrzymany samochód jest efektem starañ wielu osób i 
instytucji oraz wyrazi³ w imieniu druhów OSP Lelice 
wdziêcznoœæ i serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy 
przyczynili siê do pozyskania przez jednostkê samochodu 
po¿arniczego w szczególnoœci Wójtowi Gminy Gozdowo 
Dariuszowi Kalkowskiemu.
Pan Wójt pogratulowa³ stra¿akom z Lelic nowego nabytku, 
podziêkowa³ za ca³okszta³t pracy,  poœwiêcenie i 
zaanga¿owanie w s³u¿bê oraz ¿yczy³ zadowolenia z 

Przewodnicz¹cy Rady Gminy jednoczeœnie prezes OSP u¿ytkowania otrzymanego samochodu. Wyrazi³ nadziejê, ¿e 
Lelice; radni: p. Barbara Mañkowska, p. Leszek Smoleñski, pojazd poprawi skutecznoœæ dzia³ania podczas akcji 
p. Ryszard Tomaszewski i p. Heronim Tyburski, ratowniczych. Jednoczeœnie p. Wójt z³o¿y³ druhom z 
jednoczeœnie druh OSP Bonis³aw; p. Krzysztof JóŸwiak - pozosta³ych jednostek ¿yczenia i podziêkowania za 
dyrektor Szko³y Podstawowej w Lelicach. wykazywanie pe³nej gotowoœci oraz zdecydowanej postawy w 
Mszê œwiêta koncelebrowa³ proboszcz z parafii p.w. œw. Jana trudnych zadaniach chroni¹cych ¿ycie, zdrowie i mienie 
Chrzciciela w Bielsku ks. Józef Ró¿añski, a homiliê wyg³osi³ ludzkie. 
ks. prof. Andrzej Rojewski, obecny by³ równie¿ ks. Rados³aw Na zakoñczenie uczestnicy przemaszerowali na cmentarz 
Zawadzki. Po mszy ks. kan. Franciszek Kuæ - proboszcz przy akompaniamencie M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP 
parafii w Bonis³awiu, jednoczeœnie kapelan gminny OSP i Gozdowo, gdzie oddano ho³d przy pomniku zmar³ych 
cz³onek OSP Lelice, dokona³ uroczystego poœwiêcenia stra¿aków z parafii Bonis³aw.
samochodu ratowniczo-gaœniczego marki Jelcz nale¿¹cego 

Maria Pytelewska

V SIERPECKIE DNI ROLNIKA 
W STUDZIEÑCU

W dniach 12-13 maja br. w Zespole Szkó³ Centrum 
Kszta³cenia Rolniczego w Studzieñcu odby³y siê V 
Sierpeckie Dni Rolnika.
Podczas imprezy rolnicy mogli zapoznaæ siê z ofert¹ bran¿y 
rolniczej. W tegorocznym programie znalaz³y siê tak¿e 
wystêpy artystyczne i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. 
Rozstrzygniêto m.in. konkurs kulinarny „Najlepsze ciasto na 
niedzielê”, w którym gminê Gozdowo reprezentowa³y panie 
z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Gozdowie z popisow¹ 
„Malinow¹ chmurk¹”.
Jest nam mi³o poinformowaæ, ¿e ciasto w wykonaniu pañ z 
Gozdowa by³o najsmaczniejsze i zajê³o I miejsce. Nagrodê 

Pan Wójt podziêkowa³ Paniom za udzia³ w konkursie i reprezentacji KGW wrêczy³a dyrektor ZSCKR w Studzieñcu 
pogratulowa³ sukcesu kulinarnego.El¿bieta Butaj³o wraz z Wójtem Gminy Gozdowo Dariuszem 

Maria PytelewskaKalkowskim.

TO JU¯ PIÊTNASTE „ZAMYŒLENIA”

Tak, choæ wydaje siê to niemo¿liwe, to prawda, w tym 

roku po raz piêtnasty spotkaliœmy siê w znajomym nam 

miejscu, wokó³ gozdowskiego skwerku, aby spêdziæ ten 

wieczór z naszym Ojcem Œwiêtym- Janem Paw³em II, który, 

pomimo i¿ odszed³…, wci¹¿ jest z nami i niejednokrotnie w 

trudnych, ¿yciowych chwilach poprzez swoje s³owa, które 

nam pozostawi³, pomaga, pociesza, wyznacza nowe cele i 

daje nadziejê.
Tradycyjnie ju¿ Orkiestra OSP w Gozdowie pod batut¹ 

pana Edwarda Wielgóckiego towarzyszy³a podczas 

uroczystoœci i rozpoczê³a j¹ hymnem Polski oraz Watykanu. I 

podobnie jak podczas wczeœniejszych „Zamyœleñ…” „Janie Pawle Œwiêty, który za ¿ycia zapewnia³eœ nas: „Bóg 
tegoroczne oficjalnie rozpocz¹³ gospodarz naszej gminy pan nie ¿¹da od nas rzeczy, które nas przerastaj¹”, przemów 
Dariusz Kalkowski, inicjator majowych Zadumañ, s³owami: dzisiaj z ca³¹ moc¹, w dniu Twoich ziemskich urodzin. 
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panem Wójtem oraz Przewodnicz¹cym Rady Gminy z³o¿y³o 

kwiaty i zapali³o znicze dla naszego Papie¿a w dniu jego 

urodzin, oddaj¹c mu ho³d i wdziêcznoœæ za znamienne 

przes³ania, modlitwy, poezjê oraz serdeczny uœmiech do 

ka¿dego cz³owieka.
Finalnym punktem tego swoistego gminnego spotkania 

jest podziêkowanie, które sk³ada Pan Wójt wszystkim licznie 

zgromadzonym oraz tym osobom, które w³o¿y³y wiele trudu i 

serca w przygotowanie uroczystoœci, w szczególnoœci zaœ:
- Ksiê¿om trzech parafii w naszej Gminie
- Wojewodzie Mazowieckiemu, którego reprezentowa³a 

Kierownik Delegatury w P³ocku Mazowieckiego Urzêdu 

Wojewódzkiego pani Marlena Mazurska 
- Goœciom i mieszkañcom gminy Gozdowo

Przemów tymi s³owami, którymi zwróci³eœ siê do - Patrycji Malinowskiej – naszej niezawodnej przyjació³ce, 
wszystkich zebranych na Krakowskich B³oniach, a które która wspaniale wyœpiewa³a g³êbiê s³ów Œwiêtego Jana 
brzmia³y: „I dlatego-zanim st¹d odejdê, proszê was, Paw³a II
abyœcie ca³e to duchowe dziedzictwo, któremu na imiê - Policji z Komendy Powiatowej z Sierpca
Polska, raz jeszcze przyjêli z wiara, nadziej¹ i mi³oœci¹.” - Komendantowi Policji Powiatowej w Sierpcu panu 
Pozwoli³y one zanurzyæ siê w nastrój i g³êbiê kolejnych podinspektorowi Mariuszowi Kryszkowskiemu. 
wydarzeñ . - Towarzystwu Przyjació³ Dzieci 

Pierwszym z nich by³  koncert Patrycji Malinowskiej, - m³odzie¿y Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie
- szko³om podstawowym i przedszkoluktórej œpiew i interpretacja prezentowanych utworów jak 
- druhom stra¿akom wszystkich naszych jednostekzawsze „czaruj¹”, wyzwalaj¹ niesamowite emocje i 
- M³odzie¿owej Orkiestrze Dêtej OSP Gozdowo wraz z uniesienia. Pani Patrycja œpiewa³a dla naszego Papie¿a – 
kapelmistrzem p. Edwardem WielgóckimPolaka w tym miejscu juz kilka razy, kiedyœ jako uczennica 
- Zespo³owi Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiejgimnazjum, teraz doros³a artystka-piosenkarka. Magia jej 

anielskiego g³osu ci¹gle dzia³a, chwyta za serce wielu 

s³uchaczy i sk³ania do g³êbokich refleksji.
Kolejnym prze¿yciem uczestników Zamyœleñ by³o 

ws³uchanie siê w s³owa monta¿u s³owno-muzycznego w 

wykonaniu m³odzie¿y gozdowskiego Gimnazjum i uczniów 

Szko³y Podstawowej. Tegoroczne, piêtnaste ju¿ 

„Zamyœlenia”, mia³y na celu podkreœlenie wagi dziedzictwa 

pozostawionego nam przez œwiêtego Jana Paw³a II. 

Recytatorzy przypomnieli drogê ¿yciow¹ Papie¿a oraz splot 

czynników, które doprowadzi³y go na Stolicê Piotrow¹. 

Prezentowane teksty przypomnia³y równie¿ chwile 

wzruszenia  po og³oszeniu wyboru Karola Wojty³y na 

papie¿a, co wi¹za³o siê z przypadaj¹c¹ w paŸdzierniku 

ubieg³ego roku 40. rocznic¹ tego wydarzenia.
Po wystêpie przygotowanym pod kierunkiem nauczycieli: p. - miejscowej Policji i S³u¿bie Zdrowia
Anny D¹browskiej, p. S³awomira Sza³kuckiego i p. - harcerzom i zuchom

- p. elektrykowi Ryszardowi Kwiatkowskiemu, a tak¿e Ma³gorzaty Garkowskiej prze¿yliœmy po raz kolejny 

osobom odpowiedzialnym za œwiat³o i dŸwiêkwymown¹ minutê ciszy, po której wiele delegacji na czele z 
- przedstawicielom mediów.
Pan Wójt podziêkowa³ szczególnie Ojcu Œwiêtemu – Janowi 

Paw³owi II za to, ¿e kolejny raz zgromadzi³ nas w majowy 

wieczór i bezustannie jest naszym Ojcem oraz za to, ¿e 

trwamy w sztafecie pokoleñ.
Zwieñczeniem papieskiego spotkania by³o odœpiewanie 

znanej nam wszystkim „Barki”, która zakoñczy³a 15. 

Zamyœlenia w ho³dzie Janowi Paw³owi II
Uczestniczyliœmy po raz kolejny w spotkaniu, które trudno 

zmierzyæ s³owami, w spotkaniu, które mo¿na opisaæ poprzez 

pryzmat odczuæ, wra¿eñ, myœli i emocji. 

Aurelia Kurach
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GMINNY KONKURS PIOSENKI 
PATRIOTYCZNEJ

W czwartek 30 maja br. w Szkole Podstawowej im. 
Kardyna³a Wyszyñskiego w Lelicach ju¿ po raz drugi 
odby³ siê Gminny Konkurs Piosenki i Pieœni 
Patriotycznej. Uroczystoœæ odby³a siê pod 
honorowym patronatem Wójta Gminy Gozdowo 
Dariusza Kalkowskiego.
Celami konkursu by³y m.in. wzrost œwiadomoœci narodowej 
m³odego pokolenia, wspieranie wychowania patriotycznego 
m³odzie¿y poprzez formy aktywnoœci artystycznej, Klasyfikacja koñcowa konkursu:
pog³êbienie mi³oœci do Ojczyzny, poszerzenie znajomoœci Kategoria I, kl. 0
historii i kultury polskiej zawartej w pieœniach na przestrzeni I – Publiczne Przedszkole w Gozdowie z utworem pt. „Gdy w 
dziejów oraz pielêgnowanie to¿samoœci narodowej. W noc wrzeœniowe”, opiekun: Beata Rychliñska, Halina 
rywalizacji uczestniczy³y reprezentacje wszystkich szkó³ z Nadratowska, Ma³gorzata Joniak
terenu gminy Gozdowo. II – kl. 0a ze Szko³y Podstawowej w Lelicach z piosenk¹ pt. 
Prezentacje konkursowe ocenia³o jury w sk³adzie: ks. kan. „Przybyli u³ani”, opiekun: Bogumi³a Mocka
Franciszek Kuæ – proboszcz Parafii Bonis³aw (muzyk, III – kl.0b ze Szko³y Podstawowej w Lelicach z piosenk¹ „Co 
kompozytor); Agnieszka Olszewska Dyrektor Publicznego to jest niepodleg³oœæ”, opiekun: ̄ aneta Wiœniewska
Przedszkola w Gozdowie oraz Edward Wielgócki Kapelmistrz Kategoria II, kl. I – III
M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP Gozdowo. Laureaci I – klasa I i III ze Szko³y Podstawowej w Lelicach z piosenk¹ 
zostali wy³onieni w trzech kategoriach. „Uwierz Polsko”, opiekun: Wioletta Lewandowska
Pan Wójt podziêkowa³ wszystkim uczestnikom konkursu oraz II – duet Paulina Szemborska i Maja Ochociñska z piosenk¹ 
organizatorom „Wspólny œpiew pieœni patriotycznych od pt. „Komañcza”, akompaniament i przygotowanie: 
zawsze wi¹za³ siê z silnymi emocjami. Czasem jako z S³awomir Sza³kucki
momentem radosnego œwiêtowania, innym razem III – klasa II Szko³y Podstawowej w Lelicach z piosenk¹ pt. 
g³êbokiej refleksji. Ws³uchuj¹c siê w te pieœni w „Piechota”, opiekun: Renata Skibiñska
wykonaniu dzieci i m³odzie¿y z naszej gminy, mo¿na Kategoria III, kl. IV – VIII
bardzo ¿ywo odkrywaæ historiê, która tworzy nasz¹ polsk¹ I – Emilia D¹browska (œpiew i akompaniament na gitarze) ze 
to¿samoœæ. Dziêkujê organizatorom z Dyrektorem Szko³y Szko³y Podstawowej w Gozdowie z utworem pt. „Bia³y 
Podstawowej w Lelicach Krzysztofem JóŸwiakiem na krzy¿”, opiekun: Krzysztof Wojtas
czele za kolejn¹ piêkn¹ lekcjê patriotyzmu.” II – Amelia Pawlak ze Szko³y Podstawowej w Gozdowie z 

piosenk¹ „Dziœ idê walczyæ mamo”, opiekun: Krzysztof 
Wojtas
III – Remigiusz Zelmañski, Maciej Kie³basa, Igor 
Orkwiszewski (gitara) ze Szko³y Podstawowej w Lelicach z 
piosenk¹ „Dziœ do Ciebie przyjœæ nie mogê”, opiekun: 
S³awomir Sza³kucki
Wszyscy laureaci otrzymali pami¹tkowe dyplomy, nagrody 
ksi¹¿kowe oraz s³odki upominek. Konkurs odby³ siê dziêki 
zaanga¿owaniu i pracy wielu osób; dekoracja: Iwona 
Bogdañska, Wioletta Lewandowska; koordynacja i 
nag³oœnienie: S³awomir Sza³kucki. Nad ca³oœci¹ czuwa³ 
dyrektor Krzysztof JóŸwiak.

Maria Pytelewska

Pan Wójt ¿yczy³ wszystkim maratoñczykom si³y w nogach i XXIII MARATON TRZE�WOŒCI
powodzenia, korzystaj¹c z okazji z³o¿y³ ¿yczenia z okazji Dnia 
Dziecka, aby dzieciñstwo by³o jak najlepsze i trwa³o jak 

W pi¹tek, 31 maja br., w Gozdowie po raz 23. najd³u¿ej. Policjant - dzielnicowy zaapelowa³ do 
wystartowa³ Maraton TrzeŸwoœci pod patronatem zgromadzonych o zachowanie zasad bezpieczeñstwa.
Marsza³ka Województwa Mazowieckiego Adama Na pocz¹tek maratonu w niebo wylecia³y go³êbie ze 
Struzika. specjalnym pokazem przygotowanym przez Hodowców 
G³ównym celem organizacji imprezy jest popularyzacja idei Go³êbi.
trzeŸwoœci oraz biegania jako formy czynnego wypoczynku. Tegoroczna edycja odby³a siê w piêciu kategoriach 
Uroczystoœæ rozpoczêli: Dariusz Kalkowski Wójt Gminy wiekowych. Zainteresowani w oczekiwaniu na bieg mogli 
Gozdowo, Lidia Malinowska Dyrektor Szko³y Podstawowej zapoznaæ siê z zasadami udzielania pierwszej pomocy w 
w Gozdowie, Krzysztof JóŸwiak Dyrektor Szko³y utworzonym punkcie.  Dla uczestników po wyczerpuj¹cym 
Podstawowej w Lelicach, Bogumi³a ¯órawska Dyrektor biegu przygotowano specja³y polowej kuchni. Nad 
Publicznego Gimnazjum w Gozdowie i przedstawiciel policji - bezpieczeñstwem czuwali harcerze, nauczyciele, 
dzielnicowy Arkadiusz Kolczyñski. funkcjonariusze Posterunku Policji w Gozdowie i s³u¿by 
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medyczne.
III Kategoria: Klasy IV-VINajbardziej wyczekiwan¹ czêœci¹ programu by³o wrêczenie 

pucharów i nagród przez Wójta Gminy Gozdowo Dariusza Dziewczêta: I – Agata Pomorska, II – Anna Przybu³ek, III – 
Kalkowskiego i Dyrektor Szko³y Podstawowej w Gozdowie Amelia Pawlak
Lidiê Malinowsk¹. Puchary zosta³y ufundowane przez Urz¹d Ch³opcy: I – Jakub Œwidurski, II – Marek Gralicki, III – 
Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Oliwier Skumórski
a nagrody przez Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania 
Problemów Alkoholowych. Laureatami „XXIII Maratonu IV Kategoria: Klasy VII-VIII SP i Gimnazjum
TrzeŸwoœci” zostali: Dziewczêta: I – Klaudia Stryjewska, II – Oliwia Stryjewska, 

I Kategoria: Krasnal III – Sandra Cichaczewska
Dziewczêta: I – Nikola Smoleñska, II – Mia Kordulasiñska, Ch³opcy: I – Micha³ Pikulski, II – Dawid Czosnowski, III – 

III – Julia Cendrowska Mateusz Czubak
Ch³opcy: I – Tymon Zawadzki, II – Antoni Sadowski, III – 

Kacper Mañkowski V Kategoria: OPEN
Kobiety: I – Julita Wiœniewska, II – Anna Pi³at, III – Joanna 

II Kategoria: Klasy I - III Kikolska
Dziewczêta: I – Agnieszka Paw³owska, II – Wiktoria Mê¿czyŸni: I – Krystian Cesak, II – Jaros³aw Kordulasiñski, 

Jankowska, III – Amelia Saganowska III – Ryszard Wiœniewski
Ch³opcy: I – Sylwester Stryjewski, II – Krystian Œwidurski, 

III – Adam Dymek
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Tradycyjnie nagrodami specjalnymi uhonorowano Pogratulowa³ Wszystkim uczestnikom Maratonu, a 
najm³odszego i najstarszego maratoñczyka, którymi byli Mia szczególnie zwyciêzcom i wyrazi³ nadziejê, ¿e to sportowe 
Kordulasiñska i bezkonkurencyjny Ryszard Wiœniewski. Na wydarzenie zachêci³o wszystkich bez wzglêdu na wiek, do 
koniec Wójt Gminy podziêkowa³ organizatorom – pani prowadzenia aktywnego trybu ¿ycia.
dyrektor, nauczycielom i pracownikom Szko³y Podstawowej 

Maria Pytelewska
w Gozdowie za organizacjê i sprawny przebieg imprezy. 

Kategoria: KobietySPORT W GMINIE GOZDOWO
I miejsce - Agnieszka Sza³kowska, Gozdowo
II miejsce - Joanna Kikolska, Lelice

W I po³owie 2019 roku w Gminie Gozdowo mia³y Kategoria: Mê¿czyŸni
miejsce cykliczne imprezy sportowe, których I miejsce – Rafa³ Zawadzki, Rycharcice
organizatorem by³ Wójt Gminy Gozdowo Dariusz II miejsce – Micha³ Zawadzki, Rycharcice
Kalkowski, a koordynatorem pan Stanis³aw III miejsce – Jan Gmurczyk, Rycharcice
Urbanowicz. IV miejsce – Rados³aw Lorenc, Lelice
Sportowi zapaleñcy mogli sprawdziæ siê w takich dziedzinach V miejsce – Wies³aw G³oskowski, Kolczyn
sportu: pi³ka no¿na, pi³ka siatkowa, tenis sto³owy, szachy i Najstarszy zawodnik Grand Prix - Roman WoŸniak, 
inne. G³ówne cele turniejów: rozwój sprawnoœci fizycznej, Rempin.
tworzenie atmosfery wspó³pracy i wspó³dzia³ania w zespole, 
popularyzacja sportu, integracja œrodowisk sportowych z 
terenu gminy, aktywne spêdzanie czasu w zimowe i 
wczesnowiosenne wieczory, wy³onienie mistrzów w 
poszczególnych dyscyplinach.
W zawodach uczestniczy³o blisko 500 osób, a klasyfikacja 
koñcowa po turniejach przedstawia siê nastêpuj¹co:
Turniej pi³ki siatkowej mê¿czyzn
I miejsce – dru¿yna z Lelic; najlepszy zawodnik: Jaros³aw 
Pesta
Sk³ad: Kamil Witkowski, Bartek Strzeœniewski, Jaros³aw 
Pesta, Kamil Rajkowski, Piotr Domañski, Mateusz 
Chmielewski, Przemek Sulkowski.
II miejsce – dru¿yna ze Skêpego; najlepszy zawodnik: Cezary 
Jaks
III miejsce – dru¿yna z Zawidza, najlepszy zawodnik: Igor 

Gminna Liga Halowej Pi³ki No¿nej Oleczek
W lidze uczestniczy³o 70 zawodników w oœmiu dru¿ynach. IV miejsce – dru¿yna z T³uchowa, najlepszy zawodnik: 
Dwie dru¿yny wycofa³y siê z rywalizacji po pierwszej rundzie. Szymon Kuczmarski
Rozegrano 70 meczów i strzelono oko³o 180 bramek.V miejsce – dru¿yna z Chalina; najlepszy zawodnik: Rafa³ 
I miejsce – OSP Lelice; 13 meczy; 33 pkt.; 36:10 st. Walter
bramekVI miejsce – dru¿yna z Gozdowa; najlepszy zawodnik: Kacper 
II miejsce – Czarni Rempin; 13 meczy; 26 pkt.; 23:19 st. Saganowski
bramek
III miejsce - OSP Kolczyn; 13 meczy; 22 pkt.; 27:13 st. 
bramek
IV miejsce – Gozdowo Team; 13 meczy; 22 pkt.; 28:24 st. 
bramek
V miejsce - OSP Rycharcice; 13 meczy; 11 pkt.; 15:20 st. 
bramek
VI miejsce- Gimnazjum Gozdowo
VII miejsce - RMP Rempin
VIII miejsce - OSP Bronoszewice
Wyró¿nienia indywidualne: 
Król strzelców: Damian Zarêbski, Gozdowo Team
Najlepszy bramkarz: S³awomir Szemborski, OSP LeliceI Grand Prix Gozdowa w tenisie sto³owym

W turnieju wystartowa³o ok. 40 uczestników, którzy 
rywalizowali przez pó³ roku.
Kategoria: dziewczêta
I miejsce – Katarzyna Trzciñska, SP Gozdowo
II miejsce –Julita Feder, SP Gozdowo
III miejsce – Sylwia Bigorajska, SP Lelice
Kategoria ch³opcy:
I miejsce - Filip Sza³kowski, SP Gozdowo
II miejsce - Mateusz Czubak, SP Gozdowo
III miejsce - Wiktor Olkuski, SP Gozdowo

S³owo Gozdowa Nr 2/2019 (77)



Str. 12

WYDARZENIA

Najlepsi zawodnicy w dru¿ynach: Tomasz Zimnawoda – Kategoria m³odzie¿ i doroœli
OSP Lelice, Sebastian Remplewicz – Czarni Rempin, I miejsce – Wies³aw Budka
Arkadiusz Jankowski – OSP Kolczyn, Damian Zarêbski – II miejsce – Tomasz Kaczorowski
Gozdowo Team, Jan Gmurczyk – OSP Rycharcice, Kacper III miejsce – Pawe³ Kaczorowski
Derkes – Gimnazjum Gozdowo.

Turniej OSP Œwiêtego Floriana
I miejsce – OSP Lelice
II miejsce – OSP Kolczyn
III miejsce – OSP Rycharcice
Najlepsi zawodnicy turnieju: Przemys³aw Rajkowski – 
OSP Lelice, Krystian Cesak – OSP Kolczyn, Andrzej 
Gmurczyk – OSP Rycharcice
Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski dla najlepszych 
dru¿yn ufundowa³ nagrody pieniê¿ne przeznaczone na 
potrzeby jednostek: I miejsce 500 z³, II miejsce 300 z³ i III 
miejsce 200 z³.
Gminny turniej szachowy
Kategoria dzieci – dziewczêta
I miejsce – Julia Krasiñska
II miejsce – Julia Jarczewska
III miejsce – Julia Bartkowska
Kategoria dzieci – ch³opcy
I miejsce – Mateusz Budka
II miejsce – Jan ̄ órawski
III miejsce – Krystian Paw³owski

Stanis³aw Urbanowicz

ZAWODY WÊDKARSKIE Z OKAZJI 
DNIA DZIECKA

W sobotê, 1 czerwca, nad stawem w Gozdowie 
odby³y siê Zawody Wêdkarskie z okazji Dnia Dziecka 
o Puchar Wójta Gminy Gozdowo.
Piêkna, s³oneczna pogoda dopisa³a m³odym wêdkarzom, 
którzy licznie przybyli wczesnym rankiem nad staw w 
Gozdowie. Organizatorem imprezy by³o Stowarzyszenie 
Wêdkarskie „AMUR”. W zawodach rywalizowa³y dzieci i 
m³odzie¿ do 16-go roku ¿ycia. Po losowaniu stanowisk 
uczestnicy udali siê na wyznaczone miejsca, do siatek trafia³y 
g³ównie karasie, karpie, p³otki i okonie. Po zakoñczonych 
po³owach nast¹pi³o komisyjne wa¿enie zdobyczy. 
Klasyfikacja przedstawia siê nastêpuj¹co: II miejsce – Kamil Falkowski 
Dziewczêta: III miejsce – Filip Cybulski
I miejsce – Weronika Feltynowska Nagrodê za z³owienie najwiêkszej ryby zdoby³ Filip 
II miejsce – Julia Linowska Sza³kowski.
III miejsce – Julia Krasiñska Laureaci oraz uczestnicy zawodów otrzymali dyplomy i 
Ch³opcy: nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Gozdowo 
I miejsce – Kacper Szemborski – Dariusza Kalkowskiego. Pan Wójt podziêkowa³ wszystkim 

m³odym wêdkarzom za uczestnictwo w zawodach i ¿yczy³ 
dalszego rozwoju pasji do wêdkowania „Wêdkarstwo to 
sposób na spêdzanie wolnego czasu. To czas na æwiczenie 
cierpliwoœci, spokojnego siedzenia, spostrzegawczoœci i 
spêdzania ulotnych chwil w otoczeniu przyrody” – 
podkreœli³ p. Wójt i z³o¿y³ równie¿ ¿yczenia wszystkim 
dzieciom z okazji ich œwiêta. Jak najwiêcej radoœci, uœmiechu 
na twarzy i udanych wakacji.
P. Wójt podziêkowa³ cz³onkom Stowarzyszenia 
Wêdkarskiego AMUR za organizacjê imprezy.
Podczas trwania zawodów wêdkarze, opiekunowie i kibice 
mogli skorzystaæ z oferty specjalnie przygotowanego pikniku 
grillowego.

Maria Pytelewska
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GMINNE ZAWODY SZKOLENIOWO-
PO¯ARNICZE OSP

W sobotnie upalne popo³udnie 15 czerwca br. na 
boisku przy lesie w Lelicach odby³y siê Gminne 
Zawody Sportowo-Po¿arnicze OSP 2019. W 
rywalizacji zmierzy³o siê 12 dru¿yn z 7 jednostek 
OSP, w tym 3 m³odzie¿owe (dwie z Lelic i jedna z 
Kolczyna).
Otwarcia zawodów oraz przywitania wszystkich zebranych 
dokona³ Prezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego ZOSP RP 
Andrzej Smoleñski. Nastêpnie Wójt Gminy Gozdowo 
Dariusz Kalkowski ¿yczy³ wszystkim dru¿ynom zdrowej, 

przekroczy³a 8. roku ¿ycia. M³odzi stra¿acy podbili serca sportowej i bezpiecznej rywalizacji, zwracaj¹c uwagê na 
publicznoœci swoim chartem ducha i entuzjazmem. Druhowie ogromne znaczenie organizowanej corocznie imprezy.
z Lelic nie kryli dumy ze „stra¿ackiego narybku”.Druhowie rozpoczêli zawody od zapoznania siê z ich 
W zawodach OSP doros³ych uczestniczy³y dru¿yny: OSP zasadami, które przebiega³y w dwóch konkurencjach. 
Lelice 1, OSP Lelice 2, OSP Kolczyn, OSP Cetlin, OSP Pierwsza to sztafeta z przeszkodami 7x50, a druga æwiczenie 
Gozdowo 1, OSP Gozdowo 2, OSP Kowalewo Podborne, bojowe polegaj¹ce na rozwiniêciu linii g³ównej tworzonej 
OSP Bonis³aw i OSP Rycharcice.przez dwa odcinki wê¿a do rozdzielacza oraz od rozdzielacza 
Koñcow¹ klasyfikacjê dru¿yn ustalono na podstawie sumy do linii gaœniczych, sk³adaj¹cych siê z dwóch odcinków 
punktów uzyskanych przez dru¿yny. Gminni stra¿acy zakoñczonych pr¹downic¹. Zawodnicy musieli strumieniem 
ochotnicy zaprezentowali dobr¹ formê, nie by³o ¿adnej wody trafiæ w tarczê i str¹ciæ pacho³ki. 
dyskwalifikacji. Konkurencjom towarzyszy³o wiele wra¿eñ, a licznie przyby³a 
Ostatecznie czo³owe miejsca zajê³y zespo³y:publicznoœæ zagrzewa³a startuj¹cych do zaciêtej rywalizacji. 

Nad przebiegiem zawodów czuwa³a komisja sêdziowska 1 miejsce - OSP Lelice 1
powo³ana z ramienia Komendy Powiatowej PSP w Sierpcu 2 miejsce - OSP Kolczyn
pod przewodnictwem bryg. Krzysztofa Zdzieb³owskiego – 3 miejsce - OSP Lelice 2
Dowódcy JRG PSP w Sierpcu. Po podsumowaniu wyników Prezes Zarz¹du Oddzia³u 

Gminnego ZOSP RP Andrzej Smoleñski i Wójt Gminy Pierwsze do boju ruszy³y m³odzie¿ówki. Dru¿yna z Kolczyna 
Gozdowo Dariusz Kalkowski podziêkowali stra¿akom za zachwyci³a profesjonalizmem i wyj¹tkowym opanowaniem. 
udzia³ w zawodach, pogratulowali zwyciêzcom oraz wrêczyli Zaprezentowa³a siê œwietnie w obu konkurencjach. Nale¿y 
wszystkim jednostkom pami¹tkowe dyplomy oraz nagrody. dodaæ, ¿e dru¿yna bra³a udzia³ w zawodach w ubieg³ym roku i 
Pan Wójt szczególn¹ uwagê zwróci³ na udzia³ w zawodach ca³y czas doskonali swoje umiejêtnoœci.
trzech dru¿yn m³odzie¿owych „Wszyscy spisaliœcie siê na Dwie dru¿yny m³odzie¿owe z Lelic dziewczêca i ch³opiêca 
medal, z podziwem obserwowa³em wasze stra¿ackie wystartowa³y w sztafecie z przeszkodami. Co wa¿ne, 
umiejêtnoœci. Jak wspaniale uczycie siê samodzielnoœci i zawodnicy uczestniczyli po raz pierwszy, a wiêkszoœæ nie 
pracy zespo³owej. Mam nadziejê, ¿e dalej bêdziecie rozwijaæ 
pasje po¿arnicze i niebawem znajdziecie siê w szeregach 
OSP.”
Przeprowadzane co roku zawody sportowo-po¿arnicze 
sprawdzaj¹ poziom umiejêtnoœci jednostek OSP z terenu 
naszej gminy. G³ównym celem zawodów jest przede 
wszystkim mobilizowanie do intensywnego szkolenia 
po¿arniczego, które ma przek³adaæ siê w autentycznych 
akcjach ratowniczo-gaœniczych oraz popularyzowaæ wœród 
spo³eczeñstwa zagadnienia ochrony przeciwpo¿arowej.

Maria Pytelewska

¿yczymy du¿o zdrowia, by ka¿dy kolejny dzieñ by³ pe³en 101 URODZINY NAJSTARSZEJ 
¿yczliwoœci i mi³oœci ze strony najbli¿szej rodziny i przyjació³.

MIESZKANKI GMINY

14 czerwca 101 urodziny obchodzi³a najstarsza 
mieszkanka gminy Gozdowo - Pani Anna Godlewska.
Z tej okazji Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski wraz z 
Przewodnicz¹cym Rady Gminy Dariuszem Œmigielskim 
odwiedzili jubilatkê przekazuj¹c moc ¿yczeñ i kwiaty.
101 urodziny to piêkny wiek wype³niony codziennymi 
radoœciami i troskami, ale tak¿e ciê¿k¹ prac¹ i poœwiêceniem 
dla bliskich. Jak stwierdzi³a to w³aœnie praca, pogodne 
usposobienie i ¿yczliwoœæ wobec ludzi jest recept¹ na 
d³ugowiecznoœæ.
Uroczystoœæ wype³niona szeregiem wspomnieñ jubilatki, 
przebieg³a w mi³ej, rodzinnej atmosferze. Dope³nieniem tak 
zacnego œwiêta by³y urodzinowy tort i szampan.
Pani Annie gratulujemy tak piêknej rocznicy, jednoczeœnie 

.

Mariola Kopka
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SO£TYS ROKU 2018 GMINY 
GOZDOWO

W pi¹tek 21 czerwca br. podczas IX sesji Rady Gminy 
Gozdowo dokonano og³oszenia wyników konkursu 
„SO£TYS ROKU 2018 GMINY GOZDOWO” oraz 
wrêczenia podziêkowañ dla ustêpuj¹cych so³tysów kadencji 
2015-2019.
So³tysem roku 2018 zosta³ Pan Stanis³aw £ukowski, który 
jako so³tys so³ectwa Kowalewo z powodzeniem, 
bezinteresownie i efektywnie w 2018 roku realizowa³ 
dzia³ania na rzecz spo³ecznoœci lokalnej. Ponadto wrêczone 
zosta³y podziêkowania so³tysom kadencji 2015-2019, tj. 
panu Wojciechowi Gaw³owskiemu, panu Andrzejowi 
Konopiñskiemu, panu Bogdanowi Kulikowi, panu 
A n t o n i e m u  S o b c z y ñ s k i e m u ,  p a n u  J e r z e m u  samym ca³ej naszej gminy, ¿ycz¹c dalszych sukcesów w 
Jakubkiewiczowi, panu Adamowi Sarzalskiemu za pe³n¹ pe³nieniu misji spo³ecznej oraz wszelkiej pomyœlnoœci 
zaanga¿owania s³u¿bê na rzecz samorz¹du Gminy Gozdowo, zarówno w ¿yciu zawodowym, jak i osobistym.
jak równie¿ za poœwiêcenie i skutecznoœæ w realizowaniu 
wszelkich inicjatyw maj¹cych na celu rozwój so³ectwa, a tym Marta Kêsicka

KGW RYCHARCICE najlepszym ko³em 
gospodyñ wiejskich na Mazowszu!

Mamy przyjemnoœæ poinformowaæ, ¿e Ko³o 
Gospodyñ Wiejskich z Rycharcic zajê³o I miejsce w 
konkursie „Ko³a Gospodyñ Wiejskich – wyj¹tkowe 
miejsca, wyj¹tkowi ludzie” pod patronatem 
Marsza³ka Województwa Mazowieckiego.

Konkurs zosta³ zorganizowany po raz pierwszy przez 
Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a jego 
celem jest rozbudzenie aktywnoœci spo³ecznej w 
województwie mazowieckim, a w szczególnoœci pog³êbienia 
wiedzy o ró¿nych formach dzia³ania na rzecz 
zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiejskich.

Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski do konkursu I miejsce i otrzymuj¹c nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoœci 
zg³osi³ Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Rycharcic. KGW 5 000,00 z³.
Rycharcice rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ w 1968r., obecnie Gratulujemy Ko³u Gospodyñ Wiejskich z Rycharcic 
liczy 24 cz³onów (w tym dwóch panów) tworz¹c obraz wsi wspania³ego sukcesu i ¿yczymy satysfakcji z aktywnej 
nowoczesnej, ale pe³nej tradycyjnych smaków i ludowego dzia³alnoœci i wytrwa³ej pracy spo³ecznej s³u¿¹cej rozwojowi 
folkloru. oraz kszta³towaniu to¿samoœci kulturowej mieszkañców 

Do konkursu zg³oszonych zosta³o 13 Kó³, a Komisja po gminy Gozdowo.
burzliwej dyskusji  ocenie punktowej postanowi³a nagrodziæ Maria Pytelewska
szeœæ. KGW Rycharcice zosta³o laureatem konkursu zajmuj¹c 

.

Bonis³aw – Ks. Franciszka Kucia.GMINNE PODSUMOWANIE 
- Pani¹ Izabelê Paczkowsk¹ – Dyrektora Poradni ROKU SZKOLNEGO

Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu
- Pani¹ Agnieszkê Gorczyca – Dyrektora Powiatowego 

22 czerwca w hali Szko³y Podstawowej im. M. Konopnickiej Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu,
w Gozdowie odby³a siê uroczystoœæ – Gminne - Pani¹ Bo¿enê Umiñsk¹ – Dyrektora Powiatowej Stacji 
Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019. W tym roku Sanitarno Epidemiologicznej w Sierpcu
przyœwieca³y jej s³owa naszego Papie¿a Polaka „Wymagajcie - Pana Marcina Strzeœniewskiego – Komendanta 
od siebie, choæby inni od was nie wymagali”. Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Sierpcu,
Czêœæ oficjalna uroczystoœci rozpoczê³a siê wprowadzeniem - Pana Mariusza Kryszkowskiego – Komendanta 
sztandarów szkó³ i odœpiewaniem hymnu pañstwowego. Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Sierpcu.
Otworzy³ j¹ Wójt Gminy – Dariusz Kalkowski, który powita³ - Pana Dariusza Œmigielskiego Przewodnicz¹cego Rady 
wszystkich zebranych, w szczególnoœci zaœ przyby³ych goœci: Gminy w Gozdowie z Wiceprzewodnicz¹c¹ i radnymi.
- Przedstawiciela Kuratorium Oœwiaty w Warszawie - kierowników jednostek organizacyjnych gminy:

Delegatury w P³ocku – Pana Wojciecha Rygalskiego, - Kierownika Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki 
- Ksiê¿y z parafii: Gozdowo – Ks. Stanis³awa Opolskiego, Zdrowotnej w Gozdowie - Pani¹ Renatê Kowalsk¹-

Kurowo – Ks. Waldemara Dziewulskiego oraz parafii Krystek
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gminy w obecnym roku szkolnym dowo¿onych by³o 444 
uczniów co stanowi 60% ogólnej liczby uczniów 
realizuj¹cych obowi¹zek szkolny i przedszkolny. Gmina 
realizuje to zadanie we w³asnym zakresie dysponuj¹c 
w³asnymi 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 
2018/2019 wynios³a 459, w tym posi³ki dla 98 uczniów 
by³y w pe³ni finansowane ze œrodków Gminnego Oœrodka 
Pomocy Spo³ecznej w Gozdowie oraz innych gmin. 
Uczniowie wszystkich klas szko³y podstawowej i 
gimnazjum korzystaj¹ z bezp³atnych podrêczników i - Pani¹ Urszulê Matusiak – Kierownika Gminnego Oœrodka 
æwiczeñ. W bie¿¹cym roku szkolnym gmina otrzyma³a Pomocy Spo³ecznej
dotacjê celow¹ na to zadanie w wysokoœci 62 468 z³. - Pani¹ Honoratê Wójcik – Kierownika Gminnej Biblioteki 
Od kilku lat realizowana jest pomoc dla uczniów w formie Publicznej   w Gozdowie
stypendium szkolnego o charakterze socjalnym. W - Pani¹ Anetê Chmura Kierownika Klubu Dzieciêcego 
ramach tej pomocy 9 uczniów otrzyma³o dofinansowanie „Radosna Kraina” w Gozdowie
na „Zielon¹ Szko³ê” i wycieczki  edukacyjne oraz 140 - Monika Spycha³a - Kierownika Klubu Dzieciêcego 
uczniów otrzyma³o wsparcie w formie pokrycia kosztów „Kubusiowy Raj” w Lelicach,
zakupu ksi¹¿ek i przyborów szkolnych, 1 uczeñ otrzyma³ - Pana Dariusza Baranowskiego – Kierownika Posterunku 
zasi³ek szkolny. £¹czna kwota na pomoc dla uczniów Policji w Gozdowie
wynios³a 55 760,00 z³.- Pana Wies³awa Szczechowicza – pe³ni¹cego obowi¹zki 

Kierownika Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej
- Pana Andrzeja Smoleñskiego – Prezesa Zarz¹du 

Gminnego Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.
- Pani¹ Jolantê Gutowsk¹ – Choreografa Zespo³u 

Ludowego „Ziemi Gozdowskiej”
- Pana Edwarda Wielgóckiego – Kapelmistrza 

M³odzie¿owej Orkiestry w Gozdowie
- Dyrektorów i pracowników szkó³ podstawowych, 

gimnazjum oraz przedszkola z terenu gminy,
- Rodziców nagrodzonych uczniów,
- Pracowników Urzêdu Gminy 
- Media,
- Wszystkie dzieci i  m³odzie¿.

Nastêpnie Pan Wójt podsumowa³ ca³oroczn¹ pracê w sferze 
Funkcjonuj¹ce na terenie naszej gminy szko³y oœwiaty na terenie gminy: Kolejny rok szkolny dobieg³ 
finansowane s¹ z subwencji oœwiatowej, która w bie¿¹cym koñca i jak co roku przystêpujemy do podsumowania i 
roku wynosi 5.736.662 z³. Subwencja ta nie wystarcza na nagrodzenia osi¹gniêæ naszych uczniów. 
pokrycie wszystkich wydatków. W obecnym roku szkolnym 2018/2019 do naszych 
W roku bud¿etowym 2019 gmina w swoim bud¿ecie placówek uczêszcza³o 736 uczniów, z tego 515 uczniów 
bêdzie musia³a zabezpieczyæ na oœwiatê kwotê 2 300 do szkó³ podstawowych, 67 uczniów do Gimnazjum oraz 
000,00 z³.154 dzieci do przedszkola i oddzia³ów przedszkolnych w 
W bie¿¹cym roku szkolnym w ramach œrodków w³asnych szko³ach podstawowych.
szko³y zosta³y wyposa¿one w sprzêt typu: wyposa¿enie Do szkó³ i oddzia³ów przedszkolnych z terenu naszej 
sto³ówki, wyposa¿enie szatni i sal lekcyjnych, pomoce 
dydaktyczne oraz przeprowadzone remonty na kwotê 24 
000,00 z³.
Szkolny Klub sportowy METEOR uzyska³ dofinansowanie 
na podstawie z³o¿onego w ramach programu „Klub – 
edycja 2018” w wysokoœci 15 000 z³. z czego 7 000 z³ 
zosta³o przeznaczone na wyposa¿enie sportowe.
Chc¹c umo¿liwiæ mieszkañcom naszej gminy nabycie 
umiejêtnoœci pos³ugiwania siê komputerem wyst¹piliœmy 
do Fundacji Promocji Gmin Polskich o dofinansowanie w 
ramach projektu „Poniesienie kompetencji cyfrowych 
mieszkañców województwa mazowieckiego”. Projekt jest 
realizowany od lutego do 31 grudnia bie¿¹cego roku. Na 
realizacjê tego projektu gmina pozyska³a 86 520 z³. W 
ramach tego projektu bêdzie przeszkolonych 168 osób a 
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zakupione 12 komputerów po zakoñczeniu realizacji 
projektu pozostan¹ na wyposa¿eniu Szko³y Podstawowej 
w Gozdowie i Lelicach, gdzie projekt jest realizowany. 
W bie¿¹cym roku bud¿etowym Gmina uzyska³a 
dofinansowanie w ramach projektu „Maluch + 2019” 
wnioskowan¹ kwotê 91 800 z³ na bie¿¹ce funkcjonowanie 
Klubów Dzieciêcych w Gozdowie i Lelicach, do których 
uczêszcza 51 najm³odszych mieszkañców naszej Gminy.
Korzystaj¹c z mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków unijnych 
w ramach Regionalnego Programu Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 Poddzia³anie 10.1.1 
Edukacja ogólna - Gmina Gozdowo w Partnerstwie  
otrzyma dofinansowanie na realizacjê Projektu p.n. 
„Kompetentna edukacja w Gminie Gozdowo”. Wartoœæ 
projektu 1 032 666 z³ z czego dofinansowanie 980 973 z³ 
oraz wk³ad w³asny niepieniê¿ny 51 660 z³. Obecnie Za WYBITNE OSI¥GNIÊCA ARTYSTYCZNE w roku 
wniosek zosta³ skierowany do negocjacji. Okres realizacji szkolnym 2018/2019 nagrody w postaci s³uchawek sony 
projektu od sierpnia 2019 roku do 31 lipca 2021 roku. otrzymali uczniowie: Zelmañski Remigiusz, Gutowska Kinga 
W okresie od 5 do 9 sierpnia bêd¹ zorganizowane zajêcia (SP Lelice), Rêdzikowska Natalia (Gimnazjum Gozdowo).
dla dzieci i osób z niepe³nosprawnoœci¹ z terenu gminy Za osi¹gniêcia w dziedzinie sportu - pi³ki do gry w nogê 
Gozdowo. Bardzo serdecznie zapraszamy rodziców do otrzyma³a dru¿yna pi³ki no¿nej z SP Gozdowo w sk³adzie: 
zg³oszenia swoich dzieci w sekretariacie Szko³y Kraska Kacper, Piusiñski Dominik, Piusiñski Damian, 
Podstawowej  w Gozdowie. Staniszewski Filip, Krystek Adam, Skumórski Oliwier, 
Zanim przejdziemy do dalszej czêœci programu; Olkuski Wiktor, G³uchowski Wiktor, Cyn Adrian, Cendlewski 
prezentacji poszczególnych szkó³ oraz rozdania nagród Micha³, natomiast pi³ki siatkowe trafi³y do dru¿yny z Lelic: 
chcia³bym ¿yczyæ nauczycielom, pracownikom Kikolskiego Roberta, Kuciñskiego Bartosza, Bi³gorajskiego 
administracji i obs³ugi oraz uczniom spokojnych pe³nych Mateusza, Kalinowskiego Przemys³awa. Kolczyñskiego 
s³oñca, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji ¿ebyœcie Aleksandra, Zimnawody Wiktora, Klemmarczyka Kamila, 
powrócili do swoich zajêæ z nowymi si³ami, energi¹ i Lisickiego Dariusza, Oziêb³a Kacpra i Oziêb³a Kamila. Dwie 
motywacj¹ do dalszej pracy. dziewczyny ze Szko³y Podstawowej w Gozdowie: Anna 

Przybu³ek i Agata Pomorska za indywidualne sukcesy 
sportowe otrzyma³y smartwatche.
Po wrêczeniu nagród Wójta g³os zabra³ przedstawiciel 
Kuratorium Oœwiaty w Warszawie Delegatury w P³ocku pan 
Wojciech Rygalski. 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¿ sukcesy uczniów i prezentacje szkó³ œwiadcz¹ o 
bardzo wysokim poziomie oœwiaty w naszej gminie Gozdowo. 
Za to wszystko z³o¿y³ wielki uk³on w stronê gospodarza naszej 
gminy.  
Po wrêczeniu wszystkich nagród przedstawiciele uczniów 
podziêkowali w³adzom naszej gminy: p. Wójtowi Dariuszowi 

Kolejnym punktem w  programie uroczystoœci by³y Kalkowskiemu oraz Przewodnicz¹cemu Rady p. Dariuszowi 
przepiêkne, efektowne prezentacje uczniów szkó³ z terenu Œmigielskiemu za wspania³e uhonorowanie ich pracy i cenne 
naszej gminy oraz przedszkolaków, które wprowadzi³y nagrody. Docenienie wysi³ku uczniów, ich wyników w nauce i 
wszystkich zebranych w letni i s³oneczny czas wakacji. zaanga¿owanie w innych sferach dzia³alnoœci szko³y na 
Kolejnym punktem œwiêta nauki w naszej gminie by³o pewno dodaje skrzyde³ i motywuje do nowych wyzwañ i 
wrêczenie stypendiów Wójta Gminy prymusom szkó³ oraz 
uczniom, którzy zdobywali laury artystyczne i naukowe. W 
kategorii NAJLEPSZY UCZEÑ SZKO£Y Smartboardy - 
deskorolki elektryczne trafi³y do: Kie³basy Macieja (SP 
Lelice), Marzec Magdaleny (SP Gozdowo) i Jastrzêbskiego 
Roberta (Publiczne Gimnazjum w Gozdowie).
Za WYSOKIE WYNIKI W NAUCE nagrody w postaci 
g³oœnika mobilnego otrzymali: Zdziarska Dominika, 
D¹browska Emilia, Gabriela Lewandowska, Anna 
Pytelewska, Kaczorowska Anna, Oliwia Lemañska, 
Œwierczewski Karol, Kaczorowski Jerzy (SP Gozdowo), 
Jakubkiewicz Krystian, Lubiñski Jakub, Lewandowska Kinga 
(SP Lelice), Karpiñska Karolina, Rêdzikowska Natalia 
(Publiczne Gimnazjum w Gozdowie).
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poszukiwañ. Uczennice wrêczy³y w imieniu ca³ej 
spo³ecznoœci uczniowskiej piêkne bukiety kwiatów.
Tego dnia mia³o miejsce jeszcze jedno wyj¹tkowe wydarzenie 
- po¿egnanie Grona Pedagogicznego, Pracowników oraz 
ostatniego - historycznego rocznika uczniów Publicznego 
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie. 
Pani Dyrektor Bogumi³a ¯órawska przedstawi³a rys 
historyczny gimnazjum. Uwagê zgromadzonych przyku³y 
s³owa poœwiêcone pocz¹tkom funkcjonowania placówki. Z 
wzruszeniem s³uchano o dokonaniach i osi¹gniêciach szko³y 
na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Szczególnie   
podkreœlona zosta³a jednoœæ i solidarnoœæ grona 
pedagogicznego, które w tak trudnym okresie zmian 
podo³a³o kultywowaniu tradycji, realizowa³o dydaktyczno - 
wychowawcze cele, by wiernie wype³niæ s³owa Patrona 
szko³y „musicie od siebie wymagaæ,  nawet gdyby inni od Pedagogicznej w Sierpcu, Pani Agnieszki Gorczyca – 
Was nie wymagali”. Nauczyciele nie rezygnowali z sumiennej Dyrektor  powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w 
i rzetelnej pracy, stawiaj¹c siê ka¿dego dnia w murach Sierpcu, Pani Bo¿eny Umiñskiej – Dyrektor Powiatowej 
gimnazjum z uœmiechem na twarzy i niegasn¹cym zapa³em w Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sierpcu, Pana Marcina 
sercu. Wyrazy wdziêcznoœci zosta³y zamkniête w Strzeœniewskiego – Komendanta Powiatowej Stra¿y Po¿arnej 
symbolicznych podziêkowaniach personalnie skierowanych w Sierpcu, Pana Mariusza Kryszkowskiego – Komendanta 
do nauczycieli i pracowników szko³y. Pani Dyrektor wyrazi³a Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Sierpcu. Pana Dariusza 
uznanie za wieloletni¹ opiekê nad m³odzie¿¹, Œmigielskiego Przewodnicz¹cego Rady Gminy w Gozdowie z 
odpowiedzialnoœæ i profesjonalizm, który jednoczy³ uczniów. Wiceprzewodnicz¹c¹ i radnymi, Kierownika Samodzielnego 

Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie - Pani 
Renaty Kowalskiej-Krystek, Pani Jolanty Lewandowskiej - 
Kierownika Referatu Oœwiaty, Pani Urszuli Matusiak – 
Kierownika Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, Pani 
Honoraty Wójcik – Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Gozdowie, Pani Lidii Malinowskiej – Dyrektora Szko³y 
Podstawowej w Gozdowie, Pani Agnieszki Olszewskiej – 
Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gozdowie, Pana 
Krzysztofa JóŸwiaka – Dyrektora Szko³y Podstawowej w 
Lelicach, Pani Anety Chmura - Kierownika Klubu 
Dzieciêcego „Radosna Kraina” w Gozdowie, Moniki 
Spycha³a - Kierownika Klubu Dzieciêcego „Kubusiowy Raj” w 
Lelicach, Pana Dariusza Baranowskiego – Kierownika 
Posterunku Policji w Gozdowie, Pana Wies³awa 
Szczechowicza – pe³ni¹cego obowi¹zki Kierownika 
Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej, Pana Andrzeja 
Smoleñskiego – Prezesa Zarz¹du Gminnego Ochotniczych 

Dziêki tym dzia³aniom i  postawie pracowników budowanie Stra¿y Po¿arnych, Pani Jolanty Gutowskiej – Choreografa 
szko³y z tradycj¹ o silnych korzeniach sta³o siê mo¿liwe. W Zespo³u Ludowego „Ziemi Gozdowskiej”, Pana Edwarda 
oczach nauczycieli i pracowników widaæ by³o nie tylko Wielgóckiego – Kapelmistrza M³odzie¿owej Orkiestry w 
sentyment, ale i dumê... Dumê z bycia czêœci¹ Publicznego Gozdowie oraz rodziców z Rady Rodziców: p. B. 
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie... Cackowskiej, P. I. Syldakt, p. J. Bêdzikowskiej, i p. E, 
Pierwsze podziêkowania skierowa³ Wójt Gminy Gozdowo do Rycharskiej.
dyrektorów funkcjonuj¹cej przez 20 lat placówki: p. Aurelii Wyj¹tkowo wzruszaj¹cym momentem by³o wyprowadzenie 
Kurach, p. Krzysztofa JóŸwiaka i p. Bogumi³y ¯órawskiej, Sztandaru Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w 
wrêczaj¹c pami¹tkowe statuetki. 
Zdaj¹c sobie sprawê z tego, ¿e szko³a nie mo¿e istnieæ bez 
wspó³pracy z innymi instytucjami Pani Dyrektor skierowa³a 
równie¿ s³owa podziêkowania do jednostek i organizacji, 
które swoimi dzia³aniami wspiera³y funkcjonowanie 
gimnazjum. Szczególnie podkreœlono zaanga¿owanie, chêæ 
niesienia pomocy, bezinteresownoœæ oraz empatiê, które 
stanowi³y siln¹ motywacjê do pracy. Wyrazy wdziêcznoœci 
pop³ynê³y do: przedstawiciela Kuratorium Oœwiaty w 
Warszawie Delegatury w P³ocku – Pana Wojciecha 
Rygalskiego, Dariusza Kalkowskiego-Wójta Gminy 
Gozdowo, Ksiê¿y z parafii: Gozdowo – Ks. Stanis³awa 
Opolskiego, Kurowo – Ks. Waldemara Dziewulskiego, oraz 
parafii Bonis³aw – Ks. Franciszka Kucia, Pani Izabeli 
Paczkowskiej – Dyrektor Poradni Psychologiczno – 
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Gozdowie. Zanim to jednak nast¹pi³o uczniowie Gronem  Pedagogicznym, pracownikami oraz uczniowie z 
reprezentuj¹cy spo³ecznoœæ szkoln¹ z³o¿yli przyrzeczenie o rodzicami. Warto podkreœliæ, ¿e tablica stanowi symbol... Bo 
wiernoœci zasadom kultywowanym przez szko³ê. Obiecali - choæ formalnie gimnazjum przestaje istnieæ, to pozostawia po 
nie zapominaæ o wpojonych wartoœciach moralnych oraz sobie miejsce w pamiêci... Pamiêci wielu pokoleñ 
godnie reprezentowaæ jej dobre imiê. Nim zabrzmia³y absolwentów, rodziców, pracowników, ludzi dobrej woli, 
ostatnie takty hymnu szko³y Pani Dyrektor oraz którzy swoimi dzia³aniami wpierali funkcjonowanie szko³y. 
reprezentacja uczniów odda³a ho³d Sztandarowi. Dziêki czemu Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw³a II w 
Równie podnios³¹ chwil¹ by³o ods³oniêcie tablicy Gozdowie bêdzie ¿y³o... w ka¿dym z nas...
pami¹tkowej Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Wyprowadzenie pocztów sztandarowych zakoñczy³o kolejne 
Gozdowie. Fundatorami tablicy pami¹tkowej byli Pan Wójt Gminne Podsumowanie Roku Szkolnego 2017/2018.
Gminy Gozdowo, Rada Gminy Gozdowo, Dyrektor 

Aurelia Kurach, Katarzyna ChlebowskaPublicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie wraz  

Magdalena Marzec - podwójna finalistka 
konkursów kuratoryjnych

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie szko³y 
podstawowej znowu po 20 latach mogli spróbowaæ swoich 
si³ w konkursach kuratoryjnych z przedmiotów 
przyrodniczych, tj. z chemii, biologii, fizyki i geografii. W 
wyniku reformy struktury szkolnictwa te cztery przedmioty 
powróci³y do oœmioletniej szko³y podstawowej i od 1 
wrzeœnia 2017 musieli zmierzyæ siê z nimi uczniowie klasy 
VII. Na pewno nie by³o im ³atwo, bo zamiast przyrody uczyli 
siê czterech nowych przedmiotów. Generalnie nauki œcis³e 
nie ciesz¹ siê zainteresowaniem wœród m³odych ludzi, wiêc 
czy mo¿na polubiæ te przedmioty, rozwijaæ swoj¹ wiedzê w 
tym kierunku i braæ udzia³ w konkursach? Okazuje siê, ¿e tak, 
wystarczy uwierzyæ w siebie i w swoje mo¿liwoœci. a nastêpnie fina³ wojewódzki w lutym w Warszawie. I uda³o 
Najlepszym tego dowodem jest sukces naszej uczennicy klasy siê, zdoby³a tytu³ finalisty z obu przedmiotów. 
VIII, Magdaleny Marzec, która zdoby³a tytu³ finalisty z chemii i Wielomiesiêczna, ciê¿ka praca uczennicy zosta³a 
biologii. nagrodzona. Nie da siê ukryæ, ¿e praktycznie ka¿d¹ woln¹ 

chwilê spêdza³a na powtarzaniu materia³u i spotkaniach z Jak uda³o siê jej to osi¹gn¹æ? Kuratoryjne konkursy 
nauczycielami przygotowuj¹cymi – p. Mariol¹ Kopk¹ przedmiotowe to jedne z najbardziej presti¿owych 
(nauczycielem chemii) i Ann¹ Jemio³¹ (nauczycielem biologii). sprawdzianów wiedzy, w jakich mog¹ startowaæ uczniowie 
W tym roku ferie zimowe Magdy wygl¹da³y trochê inaczej..., szkó³ podstawowych i gimnazjów. Udzia³ w nich wymaga od 
ale op³aci³o siê. Systematyczna nauka nie posz³a na marne. ucznia - jaki i przygotowuj¹cego go nauczyciela - 

zaanga¿owania i wielu godzin pracy. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e Magdalena Marzec uwierzy³a we w³asne si³y i odkry³a w sobie 
zadania, z jakimi musz¹ siê zmierzyæ uczniowie w konkursach wielki potencja³ do nauki przedmiotów œcis³ych. Uczennica w 
organizowanych przez Mazowieckie Kuratorium Oœwiaty w tym roku szkolnym odnotowa³a na swoim koncie jeszcze 
Warszawie, s¹ niezwykle trudne. Mo¿na œmia³o powiedzieæ, wiele sukcesów, zarówno z chemii i biologii, ale równie¿ 
¿e jest to poziom zadañ maturalnych, a nawet poziom wiedzy matematyki, fizyki i geografii.
zdobywanej na studiach. Magdalena Marzec podjê³a to Zajêcie czo³owych miejsc w tak presti¿owych konkursach to 
wyzwanie, w paŸdzierniku przyst¹pi³a do eliminacji szkolnych wielkie wyró¿nienie, czego jej serdecznie gratulujemy i 
w konkursach przedmiotowych z biologii i chemii i ¿yczymy kolejnych naukowych wyzwañ.
zakwalifikowa³a siê do etapu rejonowego. Kolejne zmagania 

Mariola Kopka, Anna Jemio³ato eliminacje rejonowe, które odby³y siê w grudniu w P³ocku, 

SZKO£A PODSTAWOWA W GOZDOWIE

VI Festyn Rodzinny

Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej w Gozdowie sta³ siê 
ju¿ tradycj¹. Co roku, w czerwcu, uczniowie, nauczyciele oraz 
rodzice spotykaj¹ siê, aby œwiêtowaæ Dzieñ Dziecka, ale 
przede wszystkim zacieœniaæ wiêzy, poznawaæ siê wzajemnie 
nie tylko poprzez pryzmat klasy i zajêæ lekcyjnych, ale 
wspólnej zabawy i swobodnej rozmowy.

W tym roku Festyn odby³ siê 7 maja. Cieszy nas fakt, ¿e 
mogliœmy goœciæ gospodarza naszej gminy, Pana Dariusza 
Kalkowskiego, który jak zawsze przyj¹³ zaproszenie.

Pierwsza czêœæ uroczystoœci odby³a siê w hali sportowej. 
Dzieci mog³y przedstawiæ rodzicom swoje zdolnoœci.
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Harcerze natomiast pokazali, jak siê bawi¹ podczas 
wspólnych spotkañ.

Po „uczcie dla ducha” nadszed³ czas na zabawê. Ka¿dy znalaz³ 
coœ dla siebie, gdy¿ atrakcji by³o co niemiara. Dmuchane 
zje¿d¿alnie, p³ywaj¹ce ³ódki, trampoliny „euro bungee”, 
zabawy przygotowane przez harcerzy oraz mecze pi³ki no¿nej 
da³y bez w¹tpienia mo¿liwoœæ aktywnego wypoczynku.

Rodzice zadbali jednak o to, aby by³o mo¿na zregenerowaæ 
si³y i uzupe³niæ stracone kalorie. Wata cukrowa, zapiekanki, 
przepyszne ciasta domowej roboty przyci¹ga³y wszystkich 
uczestników zabawy.

Jako pierwszy zaprezentowa³ siê zespó³ muzyczny, który 
akompaniowa³ chórowi szkolnemu. Niezwyk³e wra¿enie 
wywar³y na wszystkich zebranych wystêpy formacji tanecznej 
„Gwiazdeczki”, której tañce dowiod³y, ¿e ta nazwa wcale nie 
jest przesadzona.

Wielu wzruszeñ dostarczy³a widzom inscenizacja „Ma³ego 
Ksiêcia” przygotowana przez klasê VIIB. Dziêki temu ju¿ 
wszyscy wiedz¹, ¿e „Prawdziwie widzi siê tylko sercem”. 

Piknik by³ okazj¹ do niesamowitej integracji, która jest bardzo 
wa¿na we wzajemnych relacjach. Wszak szko³a jest miejscem, 
w którym dzieci spêdzaj¹ du¿¹ czêœæ swojego ¿ycia, a rodzice, 
oddaj¹c tu swoje pociechy, powierzaj¹ nam najwiêkszy skarb.

Trzeba przyznaæ, ¿e z tak¹ Rad¹ Rodziców mo¿na góry 
przenosiæ. Ogromne zaanga¿owanie w przygotowanie 
Festynu Rodzinnego, doskona³a wspó³praca z Dyrekcj¹ 
szko³y oraz nauczycielami zaowocowa³y niesamowit¹ 
atmosfer¹ oraz wspomnieniami, które zostan¹ w pamiêci 
wszystkich na d³ugi czas…

Anna D¹browska

æwiczymy wiele wa¿nych umiejêtnoœci przydatnych w szkole i Klub Ortograffiti
w ¿yciu codziennym. Rozwi¹zywanie zadañ sprawia³o im 
du¿¹ przyjemnoœæ, pracowali z du¿ym zaanga¿owaniem i 

Pierwszy Klub Ortograffiti w naszej szkole. Do Klubu nale¿¹ 
du¿¹ motywacj¹.

uczniowie z trudnoœciami w uczeniu siê - uczniowie klasy 7C, 
którzy przygotowuj¹ siê do egzaminu ósmoklasisty. Na 
pierwszym spotkaniu ustaliliœmy regulamin naszego klubu. Z 
wielkim entuzjazmem i pieczo³owitoœci¹ uczniowie 
przyst¹pili do realizacji zadañ zwi¹zanych z Klubem 
O r t o g r a f f i t i .  W s z y s t k i e  p o m y s ³ y  s k r z ê t n i e  
przeanalizowaliœmy i podjêliœmy wspólne dzia³ania.
Dla rodziców dzieci by³o to niezwyk³e przedsiêwziêcie, które 
mobilizowa³o uczniów do wykazania siê kreatywnoœci¹, a w 
przysz³oœci zaowocuje dobrym wynikiem na egzaminie 
ósmoklasisty. Zarówno rodzice jak i dzieci nie ukrywaj¹ 
zadowolenia, a niektórych nawet napawa³o to dum¹, ¿e 
uda³o siê nam podj¹æ tego typu dzia³ania. 

G³ównym celem terapii by³o: zwiêkszenie umiejêtnoœci 
matematycznych, zmniejszenie napiêcia emocjonalnego 
towarzysz¹cego sytuacji zadaniowej typu matematycznego. 
Na zajêciach wykorzystaliœmy specjalistyczne formy i metody 
pracy terapeutycznej. Uczniowie bardzo polubili stosowane Animator: Ma³gorzata Mrozowicz
techniki relaksacyjne z wykorzystaniem muzykoterapii w celu 
obni¿enia napiêcia emocjonalnego. Podczas spotkañ 
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Rowery? Jesteœmy na tak!

Przed nami wakacje. Czuj¹c ich przedsmak, ju¿ po raz trzeci 
uczniowie klas I – III wybrali siê na wyprawê rowerow¹, która 
mia³a na celu zachêciæ do aktywnego spêdzania czasu 
wolnego. W tym roku trasa rajdu przebiega³a z Gozdowa do 
Rêkawczyna. Punktem docelowym by³a œwietlica wiejska.

Punktualnie, o godz. 9.00, dzieci pod opiek¹ doros³ych 
cz³onków rodzin, pilotowani przez Pana Policjanta 
Arkadiusza Kolczyñskiego wyruszy³y na trasê wycieczki. 
Pomimo upa³u nie da³o siê odczuæ zmêczenia, gdy¿ 
wszystkich ch³odzi³ powiew wiatru. W Rêkawczynie 
przywita³y nas bardzo serdecznie, wrêcz po królewsku, Panie 
z Ko³a Gospodyñ Wiejskich. Czeka³ te¿ na nas poczêstunek w 
postaci pieczonych kie³basek i napojów przygotowany przez 
rodziców z Trójek Klasowych.

Du¿¹ atrakcj¹ okaza³ siê nowy plac zabaw, si³ownia i 
trosce o bezpieczeñstwo podczas wakacji, dzieci w formie 

ogromna piaskownica przywo³uj¹ca wakacyjn¹ pla¿ê. W 
zabawy mia³y mo¿liwoœæ utrwalenia poznanych ju¿ wczeœniej 
zasad poprawnego zachowania w ró¿nych sytuacjach. 
Korzystaj¹c z obecnoœci rodziców, na koniec czêœci 
edukacyjnej zosta³ te¿ podsumowany projekt realizowany w 
ci¹gu ca³ego roku „Nie pal przy mnie proszê”. Uczniowie 
mogli pochwaliæ siê umiejêtnoœciami szybkiego sk³adania 
hase³ przekonuj¹cych wszystkich do zaniechania palenia 
papierosów.  Imprezê zakoñczyl iœmy ch³odnym 
poczêstunkiem – lodami.

Pe³ni wra¿eñ, z uœmiechem na twarzach i nie ukrywamy, ¿e 
trochê zmêczeni, wróciliœmy do szko³y.

Organizatorki i uczniowie serdecznie dziêkuj¹ wszystkim 
osobom, które przyczyni³y siê do zorganizowania tak udanej 
imprezy. Do zobaczenia za rok!

A. Biernacka, B. Szczypecka, B. Œwierczewska

Sukcesy sportowe
Za szczególne osi¹gniêcia sportowe Agata Pomorska zosta³a 

W tym roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Gozdowie 
wyró¿niona w Plebiscycie Sportowców Ziemi Sierpeckiej w 

uczniowie uczestniczyli w wielu zawodach sportowych, ale co 
kategorii ¿eñskiej szkó³ podstawowych i zajê³a III miejsce.

bardzo istotne, wielu z nich osi¹gnê³o niesamowite sukcesy. 
Jesteœmy dumni, ¿e nasz¹ szko³ê reprezentuj¹ zdolni i 

Do najwa¿niejszych z nich zaliczyæ nale¿y:
zaanga¿owani m³odzi ludzie. To oczywiœcie jeszcze nie koniec 
rywalizacji naszych sportowców. Wszystkim zawodnikom 

- Udzia³ w Finale Wojewódzkim u – 12 w Turnieju o Puchar ¿yczymy sukcesów i wytrwa³oœci w kolejnych ciê¿kich 
Tymbarku w Miêtnem.

- II m-ce w Finale Powiatowym w Pi³ce Siatkowej 
Ch³opców w Sierpcu.

- II m-ce w Finale Powiatowym w Czwórboju LA Dziewcz¹t 
w Sierpcu.

- III m-ce w Finale Powiatowym w Czwórboju LA 
Ch³opców w Sierpcu.

- IV m-ce w Finale Rejonowym w Czwórboju LA w P³ocku.
- III m-ce w Finale Powiatowym w Pi³ce No¿nej Ch³opców 

w Sierpcu.
- III m-ce w Memoriale Lekkoatletycznym w Sierpcu.
- II m-ce w Finale Powiatowym w Pi³ce No¿nej Ch³opców w 

Sierpcu.
- II m-ce Katarzyny Trzciñskiej w Grand Prix w Tenisie 

Sto³owym w Sierpcu.
- III m-ce w Rzucie Pi³eczk¹ Palantow¹ – Kacper Kraska.

- I m-ce w Biegu na 300 m – Micha³ Pikulski.

treningach, a tak¿e zmaganiach sportowych.

Piotr Lemanowicz

Anna Przybu³ek - uzyska³a najlepszy wynik w powiecie w 

Czwórboju LA w Sierpcu oraz zdoby³a I m-ce w Biegu na 300 

m.
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Dominikê Zdziarsk¹, Emiliê D¹browsk¹, Annê Zakoñczenie klasy ósmej
Kaczorowsk¹, Dominikê Kruszewsk¹, Adama 

¯ó³tañskiego i Kacpra Mi³kowskiego;

·za 100% frekwencjê – Juliê Kowalczyk i Oliwera 

Kozakowskiego;

·za aktywn¹ dzia³alnoœæ na rzecz szko³y: Dominikê 

Kruszewsk¹, Oliwera Kozakowskiego i Jakuba 

Sieciñskiego;

·za opiekê pocztem sztandarowym - Micha³a 

Pajkowskiego, Oliwera Kozakowskiego, Emiliê 

D¹browsk¹, Annê Kaczorowsk¹, Dominikê 

Kruszewsk¹ i Dominikê Zdziarsk¹;

·dla najlepszych sportowców – Micha³a Pikulskiego, 

Oliwera Kozakowskiego, Mateusza Czubaka, 

Krzysztofa Dobrzenieckiego, Piotra Gachewicza i 

Wiktora Rajkowskiego;
19 czerwca 2019 roku, to jeden z wyj¹tkowych dni. Coœ 

·za pracê na rzecz Dru¿yny Harcerskiej – Dominikê 
siê koñczy i coœ siê zaczyna. Koniec szko³y daje ambiwalentne 
uczucia – z jednej strony mamy radoœæ z powodu ukoñczenia 
pewnego etapu w ¿yciu, ale z drugiej jednak smutek, bo oto 
po oœmiu latach uczniowie najstarszej klasy opuszczaj¹ mury 
naszej szko³y, która ich uczy³a i wychowywa³a. Dodatkowo w 
umys³ach œwie¿o upieczonych absolwentów pojawiaj¹ siê 
uczucia ekscytacji jak i strachu przed nieznanym. We 
wrzeœniu bowiem rozpoczn¹ nowy etap swojego ¿ycia. Bêd¹ 
musieli poradziæ sobie w nowych œrodowiskach pe³nych 
odmiennych charakterów, œwiatopogl¹dów, oczekiwañ oraz 
ustêpstw. To w³aœnie ten etap bêdzie determinowa³ ich 
póŸniejsz¹ przysz³oœæ. Podejm¹ decyzjê o tym, czego w ¿yciu 
oczekuj¹ i jak chc¹ do tego dojœæ. Ale wróæmy do owego 
wa¿nego wydarzenia.

Zdziarsk¹, Emiliê D¹browsk¹ i Annê Kaczorowsk¹ 

oraz Szkolnego Ko³a Wolontariatu – Jakuba 

Remplewicza;

·za dzia³alnoœæ wokaln¹ w zespole Zygzaki – Emiliê 

D¹browsk¹, Magdalenê Marzec i Dominikê 

Zdziarsk¹.
Jak mówi ³aciñska maksyma: „Po owocu poznaje siê 

drzewo”. Poprzez przekazanie listów grono pedagogiczne 
pogratulowa³o rodzicom wyró¿niaj¹cych siê uczniów. Z 
wielk¹ przyjemnoœci¹ do ich odbioru zostali poproszeni 
Pañstwo: Ma³gorzata i Wies³aw Marzec, Anna i Krzysztof 

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê o godzinie jedenastej 
Zdziarscy, Anna i Piotr D¹browscy, Beata i Piotr 

odœpiewaniem hymnu pañstwowego oraz powitaniem przez 
Kaczorowscy, Beata i Mariusz Kruszewscy. Szko³a 

Pani¹ Dyrektor Lidiê Malinowsk¹ przyby³ych goœci: Ks. 
Kanonika Stanis³awa Opolskiego, rodziców, grono 
pedagogiczne oraz uczniów koñcz¹cych szko³ê. PóŸniej 
nast¹pi³ niezwykle uroczysty moment przekazania pocztu 
sztandarowego. Po prawie trzech latach ten zaszczytny 
obowi¹zek zosta³ oddany w rêce m³odszych kolegów, aby to 
oni mogli z dum¹ go kultywowaæ.

Po tej wzruszaj¹cej chwili g³os zabra³a Pani Dyrektor 
kieruj¹c ciep³e s³owa do absolwentów, podsumowuj¹c wyniki 
w nauce i  z egzaminów koñcz¹cych szko³ê.

W dalszej czêœci wrêczono œwiadectwa ukoñczenia 
szko³y oraz uhonorowano nagrodami ksi¹¿kowymi i 
dyplomami nastêpuj¹cych uczniów:

·za wysokie wyniki w nauce: Magdalenê Marzec, 
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niew¹tpliwie jest jednym z najwa¿niejszych czynników w w ich szkolnej karierze powiedzieli sobie „do widzenia”. 
¿yciu m³odych ludzi. Ale sama szko³a nie jest w stanie spe³niæ Uœciskom i zapewnieniom o podtrzymywaniu dalszych 
wszystkich oczekiwañ. Mo¿e jednak liczyæ na pomoc i kontaktów nie by³o koñca. Pojawi³y siê ³zy wzruszenia 
zaanga¿owanie rodziców. Z tej racji kolejnym punktem zarówno na twarzach uczniów jak i nauczycieli. By³ to 
uroczystoœci by³o wrêczenie podziêkowañ dla tych wa¿nych pierwszy rocznik, który spêdzi³ w tej szkole pe³ne 8 lat. Jako 
osób. wychowawca tej niezwyk³ej grupy m³odych ludzi stwierdziæ 

Po œlubowaniu ósmoklasistów, w trakcie którego mogê, ¿e byli wyj¹tkowi. ¯yczê im sukcesów, m¹droœci 
obiecywali godnie reprezentowaæ szko³ê oraz nie ¿yciowej i powodzenia w dalszym ¿yciu.

Anna Jemio³azaprzepaœciæ swojego potencja³u, nast¹pi³a ostatnia, jednak 
nie mniej wa¿na czêœæ uroczystoœci. Ju¿ absolwenci, poprzez 
podzielenie siê z uczestnikami najwa¿niejszymi momentami 

Laureat konkursu polonistycznego

„Ku celom po¿¹danym wiod¹ drogi trudne”...

Tajemnica Laureata … „Aby coœ zacz¹æ... Trzeba w to 
najpierw uwierzyæ... Wiara … stanowi fundamenty, które z 
biegiem czasu staj¹ siê jeszcze bardziej silne... Jeszcze 
bardziej stabilne... Byæ mo¿e w tym tkwi klucz do naukowego 
sukcesu ... Najwa¿niejsze jest to, aby dostrzec Talent... 
Umiejêtnie Nim kierowaæ i rozwijaæ...  Choæ to bardzo 
odpowiedzialne zadanie – to nam nauczycielom nigdy nie 
wolno przestaæ szukaæ...” Tymi s³owami trzy lata temu 
zakoñczy³am artyku³ poœwiêcony sukcesowi uczennicom 
Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie. 
Dlaczego od nich zaczynam …? Otó¿, na mojej dydaktyczno 
– wychowawczej drodze pojawi³a siê Talent... Talent 

uczniowskiej egzystencji...skrywany w murach Szko³y Podstawowej im. kard. Stefana 
Zw¹tpienie... - ono równie¿ siê pojawia w trakcie Wyszyñskiego w Lelicach. I choæ nie by³o ³atwo... Nasze 

realizowania konkretnych zagadnieñ... Nieoczekiwanie naukowe drogi siê zesz³y...  I przynios³y nieoczekiwane 
przychodzi moment rezygnacji... Przesilenia... Zaczyna siê efekty...  A 12 dzieñ marca 2019 roku okaza³ siê 
wkradaæ zw¹tpienie i niepewnoœæ... Bo nie wolno wyj¹tkowym dniem dla naszej szkolnej spo³ecznoœci.  Dotar³y  
zapominaæ, ¿e praca nad konkursem nie zapewnia taryfy do nas bowiem pomyœlne  wieœci z Warszawy. Ów Talent - 
ulgowej w innych obowi¹zkach naukowych, szkolnych a uczeñ klasy VIII – Maciej Kie³basa - zosta³ laureatem 
nawet rodzinnych. To najtrudniejszy moment - przezwyciê¿yæ Konkursu Kuratoryjnego z jêzyka polskiego.  
niemoc i powróciæ na w³aœciwe naukowe tory. Co pomaga?  A warto nadmieniæ, ¿e laureatom kuratoryjnych 
Wsparcie innych … Rodziców... Kolegów... Nauczycieli. konkursów przys³uguj¹ szczególne uprawnienia. S¹ oni 
Ciep³e s³owa i mi³e gesty potrafi¹ prze³amaæ naukowy impas. zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty, uzyskuj¹c z danej czêœæ 
Œwiadomoœæ wsparcia okazuje siê niezwykle buduj¹ca. To taki egzaminacyjnej maksymaln¹ liczbê punktów. Co wiêcej, 
rodzaj wiary w drugiego cz³owieka. To zaufanie w nim maj¹ oni otwart¹ drogê do wybranej przez siebie szko³y i 
pok³adane... Zaufanie,  które zobowi¹zuje... otrzymuj¹ na œwiadectwie ocenê celuj¹c¹ z danego – 

Cel – to ostatnia z tajemnic … Uczeñ musi wyznaczyæ go konkursowego przedmiotu. Trud i wysi³ek dwuletniej pracy 
sobie sam... To on w g³êbi siebie wie, dlaczego podejmuje siê odchodzi w zapomnienie wówczas, gdy widzi siê jego sens... 
pracy nad konkursem... Z jakich pobudek to czyni... Co chce Wówczas, gdy trzyma siê w d³oni tak wyj¹tkowe wyró¿nienie 
osi¹gn¹æ i do czego ma to go doprowadziæ... Cel sam w sobie jakim jest dyplom laureata... Wyj¹tkowe, poniewa¿ kryje ono 
stanowi najwiêksze Ÿród³o si³y niezbêdnej do nauki.  w sobie wiele tajemnic... 
Niesprawiedliwoœci¹ by³oby pominiêcie drogi wiod¹cej do Jedn¹ z nich jest czas poœwiêcony przygotowaniom do 
realizacji tego celu. Drogi pe³nej naukowych wyzwañ, poszczególnych etapów konkursu. 
gramatycznych barier, intelektualnych potyczek,  pisarskich Czas..., który wi¹¿e siê z rezygnacj¹ z wielu rzeczy... 
odkryæ, okraszonych dniami ciszy, chwilami bezradnoœci i Zarówno ze strony ucznia jak i nauczyciela go prowadz¹cego. 
skrywanych wzruszeñ... Dlatego tak istotna jest œwiadomoœæ Dlatego tak istotne jest zaanga¿owanie obu stron. 
obranego celu ! Cel – nigdy nie pozwoli przestaæ walczyæ... Motywowanie i wspieranie.  Wyjaœnianie, t³umaczenie, 
Potrafi zmobilizowaæ i przys³owiowo postawiæ na nogi w wskazywanie oraz podpowiadanie...  
najtrudniejszej chwili. Cierpliwoœæ... to kolejna tajemnica... Bez niej nie by³aby 

Literatura to magia... Magia s³ów... Uczuæ... mo¿liwa wiara w sens podjêtej pracy.  
Doœwiadczeñ... Nieodkryta …. Niewyczerpana... Tym Potrzebny jest tak¿e upór p³yn¹cy z przekonania, ¿e 
cenniejszy fakt, ¿e m³ode pokolenie nie rezygnuje z jej praca nie pójdzie na marne. I nawet jeœli na tym etapie nie 
poznawania... ¯e ma odwagê i chêci do stawania z ni¹ „w przyniesie upragnionego tytu³u,  to przecie¿ ofiarowa³a tak 
intelektualne szranki”.  Maciej i jego postawa s¹ tego wiele na przysz³oœæ... Zdobyta wiedza, umiejêtnoœci, nie 
najznakomitszym dowodem … odejd¹ ot tak wraz z zakoñczeniem konkursowych zmagañ. 

Czy tylko tytu³? Tytu³ laureata skrywa w sobie pasjê do Jej potê¿ne pok³ady zostan¹, by s³u¿yæ dalej... i wci¹¿ … W 
nauki, czas poœwiêcony na jej poszerzanie  oraz godziny innych szkolnych murach … Na kolejnych etapach 

SZKO£A PODSTAWOWA W LELICACH
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przeznaczone na szlifowanie nabytych umiejêtnoœci... To znamion krytyki nabieraj¹cych. Czyni tak w³aœnie jednak, aby 
tak¿e wspó³praca miêdzy uczniem a nauczycielem oparta na uczciwie wiedzê przekazywaæ, aby wykszta³ciæ naukow¹ 
naukowym zaufaniu. Warto jednak zwróciæ uwagê na pewn¹ niezale¿noœæ podopiecznego. Za tym g³osem w³aœnie pod¹¿a 
- wyj¹tkow¹ zale¿noœæ, która powstaje w trakcie pracy nad uczeñ, który zawierzy³ swojemu nauczycielowi. Po³¹czenie 
danym konkursem. Zale¿noœæ ta ³¹czy nauczyciela z uczniem naukowych si³ to pocz¹tek. Sztuk¹ jest mimo sztormów w tej 
oraz ucznia z rodzicem. Ten rodzaj wspó³pracy towarzyszy wspó³pracy wytrwaæ i nie rezygnowaæ. Wspó³praca zdaje siê 
przygotowaniom do konkursowych zmagañ i sprzyja przynosiæ efekty, które potrafi¹ zaskoczyæ wielu z nas... Kto 
osi¹ganiu wyznaczonych celów. Nauczyciel wskazuje, nie wie, co przyniesie jeszcze nasza szkolna przysz³oœæ?...
narzuca gotowych rozwi¹zañ, s³ucha, podpowiada, nawet 

Katarzyna Chlebowskaupomina i konstruktywnie formu³uje naukowe ostrze¿enia 

Szkolny Konkurs recytatorski
 "Poeci - dla dzieci"

Dnia 17.05.2019 roku odby³ siê w naszej szkole Konkurs 
Recytatorski dla klas 0 - III pod tytu³em "Poeci – dla dzieci" 
zorganizowany przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej i 
wychowania przedszkolnego. 
G³ównymi celami konkursu by³o promowanie talentów 
recytatorskich naszych uczniów oraz zachêcanie do 
czytelnictwa poprzez popularyzowanie poezji dla dzieci.
Uroczystego otwarcia konkursu dokona³ dyrektor szko³y – 
Pan Krzysztof JóŸwiak, który na wstêpie gor¹co powita³ 
zaproszonych rodziców, nauczycieli i uczniów, a w dalszej 
kolejnoœci przypomnia³ o wa¿nej roli poezji, która mo¿e 
rozbudzaæ wyobraŸniê, dostarczaæ wzruszeñ, ale te¿ 
przynosiæ ukojenie, poprawiaæ nastrój, wywo³ywaæ uœmiech. Prezentuj¹c bardzo wysoki poziom pamiêciowego 
Pan dyrektor skierowa³ do nauczycieli serdeczne s³owa opanowania tekstu, ciekaw¹ interpretacjê oraz kulturê s³owa, 
podziêkowania za zorganizowanie konkursu, ¿yczy³ wywarli na s³uchaczach du¿e wra¿enie. Jury konkursu 
uczestnikom jak najlepszych wystêpów, a publicznoœci –  z³o¿one z rodziców mia³o naprawdê nie³atwe zadanie. Po 
niezapomnianych wra¿eñ. podliczeniu wszystkich punktów przyznanych za 

W konkursie wyst¹pi³o 15 recytatorów, wy³onionych we poszczególne prezentacje wy³oniono laureatów konkursu.
wczeœniejszych eliminacjach klasowych. Wszyscy I tak, w kategorii kl. 0 - I zwyciê¿y³a Aleksandra Gutowska 
wykonawcy wspaniale przygotowali siê do recytacji z klasy 0a, która przedstawi³a wiersz „Drynda” Danuty 
wybranego utworu. Wawi³ow. Drugie miejsce – za prezentacjê utworu „Zapach 

czekolady” Danuty Wawi³ow – zajê³a Lidia Buñkowska z klasy 
0a. Trzecie miejsce zajê³a Zofia Ros³oñska z klasy I, recytuj¹ca 
wiersz „Okulary” Juliana Tuwima.
Natomiast w kategorii klas II - III, najwy¿ej oceniono recytacjê 
wiersza "Bambo" Juliana Tuwima w wykonaniu Oliwiera 
Korpuliñskiego z klasy III. Drugie miejsce – za prezentacjê 
utworu "Okulary" Juliana Tuwima – zajê³a Maja 
Lewandowska z klasy II. Na trzecim miejscu uplasowa³ siê 
Jakub Kowalski z klasy II, który zaprezentowa³ wiersz "Muchy 
samochwa³y" Marii Konopnickiej.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody ksi¹¿kowe, a 
wszyscy uczestnicy – dyplomy. Nagrodzonym sk³adamy 
serdeczne gratulacje, a do Rodziców kierujemy gor¹ce s³owa 
podziêkowania  za przyjêcie zaproszenia do udzia³u w jury 
konkursowym.

przywitali dostojnego goœcia, o czym œwiadczy³y s³owa Wizyta Ksiêdza Biskupa Miros³awa 
powitania i galowe stroje.  Milewskiego w Szkole Podstawowej 
Najpierw Pan Dyrektor Krzysztof JóŸwiak serdecznie w Lelicach
przywita³ goœci, którzy byli obecni na spotkaniu, tj. Ksiêdza 

10 maja 2019 roku w ramach wizytacji kanonicznej w Biskupa, Pana Wójta Gminy Gozdowo Dariusza 
parafii Œw. Stanis³awa B.M. w Bonis³awiu w naszej szkole Kalkowskiego, Przewodnicz¹cego Rady  Gminy Gozdowo 
goœci³ Ekscelencja Ksi¹dz Biskup Miros³aw Milewski, który Pana Dariusza Œmigielskiego, Dyrektora Publicznego 
przyby³ w towarzystwie ksiêdza proboszcza Franciszka Kucia. Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gozdowie Pani¹ Bogumi³ê 
Spotkanie rozpoczê³o siê o godzinie 11.30. ¯urawsk¹, Kierownika Klubu Dzieciêcego „Kubusiowy Raj” 

Wizyta tak szanownych Goœci by³a wyj¹tkowym Pani¹ Monikê Spycha³ê, Rodziców. Nastêpnie Maciek z klasy 
wydarzeniem dla dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów II i Wiktoria z klasy I przywitali Goœcia piêknym wierszykiem i 
naszej szko³y. Nasi uczniowie w sposób wymowny i uroczysty kwiatami. W imieniu rodziców s³owa powitania skierowali 
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Pan Stanis³aw Oziemb³o i Pani Aleksandra Korpuliñska. Po 

serdecznym przywitaniu Pan Dyrektor przedstawi³ krótki rys 

historyczny naszej szko³y. Powiedzia³ te¿ o sukcesach 

naszych uczniów i mo¿liwoœciach rozwoju, jakie stwarza 

szko³a uczniom. Powiedzia³, ¿e wsparcie, jakie nios¹ rodzinie 

Koœció³ i Szko³a, jest bardzo cenne i przynosi najlepsze 

efekty, gdy pomiêdzy tymi podmiotami zachodzi œcis³a 

wspó³praca. W tym miejscu podziêkowa³ ks. Franciszkowi i 

pani katechetce za wspó³pracê. 

Po wyst¹pieniu Pana Dyrektora g³os zabra³ ks. Proboszcz, 

który wyrazi³ wdziêcznoœæ za dzisiejsze spotkanie i codzienn¹ 

wspó³pracê ze szko³¹. 

Spotkanie wzbogaci³y wystêpy dzieci. Najpierw wyst¹pi³y 

dzieci z Zespo³u Pieœni i Tañca Leliczanie, które wykona³y 
przekazywane treœci by³y powa¿ne i trudne do zrozumienia 

taniec. Nastêpnie zaprezentowa³y siê najm³odsze dzieci z 
dla najm³odszych. Program zakoñczy³ uk³ad taneczny z 

Kubusiowego Raju, które wykona³y taniec z kwiatami. 
flagami wykonany przez uczennice z klasy III. 

Uczniowie naszej szko³y w programie s³owno-muzycznym 
Po czêœci artystycznej g³os zabra³ Pan Wójt, który 

przybli¿yli postaæ patrona szko³y Kardyna³a Stefana 
podziêkowa³ ksiêdzu Biskupowi za obecnoœæ w szkole i na 

Wyszyñskiego. Programowi towarzyszy³y s³owa tego 
terenie Gminy Gozdowo a tak¿e poprosi³ o biskupie 

Wielkiego Polaka "Dla nas po Bogu, najwiêksza mi³oœæ to 
b³ogos³awieñstwo dla wszystkich zgromadzonych.

Polska". Przy dŸwiêkach piêknej muzyki uczniowie 
Nastêpnie Ksi¹dz Biskup skierowa³ do zebranych s³owa wyrecytowali wiersze i myœli Kardyna³a o OjczyŸnie. Mo¿na 
wsparcia, wskazuj¹c na trud przekazywania wiedzy w by³o równie¿ wys³uchaæ piêknych piosenek, ale chyba jedna 
dzisiejszym œwiecie. Dziêkuj¹c za mo¿liwoœæ spotkania siê w w sposób szczególny wywo³a³a wzruszenie w sercach 
naszej szkole podziêkowa³ te¿ Panu Dyrektorowi oraz zebranych, tj. Komañcza. O powadze i atmosferze spotkania 
wszystkim nauczycielom i pracownikom przede wszystkim za œwiadczy³o równie¿ wzorowe zachowanie uczniów a przecie¿ 
trud oraz poœwiêcenie, jakie wk³adaj¹ w wychowanie 

m³odego pokolenia. Udzieli³ wszystkim pasterskiego 

b³ogos³awieñstwa i dokona³ pami¹tkowego wpisu do kroniki 

szkolnej. Nastêpnie wspólnie z w³adzami gminy, dyrektorami, 

w asyœcie zuchów i harcerzy uda³ siê pod pami¹tkow¹ tablicê, 

poœwiêcon¹ patronowi szko³y oraz  tablicê poœwiêcon¹ 

¯o³nierzom Wyklêtym przy kaplicy, gdzie harcerze z³o¿yli 

kwiaty i znicze. 

Wizyta up³ynê³a w mi³ej i serdecznej atmosferze. By³a dla 

wszystkich g³êbokim prze¿yciem i pozostanie w pamiêci jej 

uczestników. 

Iwona Bogdañska 

Powiatowy Turniej Pi³ki Siatkowej 
Pla¿owej Dziewcz¹t

Dnia 29 maja 2019r w Lelicach odby³ siê powiatowy 
turniej pi³ki siatkowej dziewcz¹t. Zagra³y w nim 4 dru¿yny z 
powiatu sierpeckiego: Gimnazjum Miejskie w Sierpcu, 
Leonium Sierpc, Gimnazjum Susk oraz nasza Szko³a.

Mecze rozegrano systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Pierwsze 
spotkanie rozegra³y dziewczêta ze S.P. Lelice i Leonium 
Sierpc. Na pocz¹tku widoczna by³a przewaga naszych 
uczennic. Mocne zagrywki nie pozwala³y przeciwniczkom na 
przyjêcie pi³ki i rozegranie akcji. Dziewczêta wygra³y seta 
21:11. Kolejnego seta dziewczêta szko³y S.P Lelice rozegra³y 
ju¿ spokojniej, aby zatrzymaæ si³y na dalsze meczowe 
zmagania. Zwolni³y zagrywkê i spokojnie rozgrywa³y kolejne 

postawiona, poniewa¿ zawodniczki Suska by³y starsze i 
akcje koñcz¹c spotkanie II seta z wynikiem 21:15. Kolejny 

bardziej doœwiadczone. Dziewczêta z SP Lelice po 
mecz nasze siatkarki zagra³y z dziewczêtami z Gimnazjum – 

wyczerpuj¹cej walce przegra³y pierwszego seta 21:19, w 
Susk. W tym meczu poprzeczka by³a bardzo wysoko 

drugim zaœ odegra³y siê na rywalkach i zwyciê¿y³y II set 21:18. 
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Nadszed³ czas na rozstrzygniêcie Tie Break – dziewczêta kole¿anki, które stanê³y przed trudn¹ prób¹ zdobycia mistrza 
naszej szko³y dzielnie stawia³y czo³a zawodniczkom Suska, powiatu w siatkówce pla¿owej. W tym meczu dziewczêta by³y 
jednak przegraliœmy set. Kolejny mecz mia³ dla nas bardzo zmotywowane i rozwa¿ne. Pewne przyjêcie zagrywki, 
najwa¿niejsze znaczenie. Mecz dziewcz¹t Gimnazjum Susk z dobre ustawienie na boisku, wyci¹ganie wniosków po ka¿dej 
Gimnazjum Miejskim w Sierpcu. Po  zaciêtym pojedynku akcji. 
dziewczêta z Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu pokona³y Nasze uczennice: Alicja Goc, Oliwia Maœlanka oraz Kinga 
Gimnazjum Susk 2:0 plasuj¹c siê na pozycji lidera. Gutowska wygra³y ostatni mecz oraz ca³e spotkanie i 
Ostatnie spotkanie to mecz z najsilniejsz¹ dru¿yn¹ uplasowa³y siê na 1 miejscu w tabeli.
Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu. By³y dwa wyjœcia: Nagrody za poszczególne miejsca wrêczy³ Dyrektor Szko³y 
przegrana z Gimnazjum Sierpc oznacza³a zajêcie III miejsca, Podstawowej w Lelicach - Pan Krzysztof Józwiak. Nad 
a wygrana 2.0 I miejsce gdy¿ S.P Lelice mia³o 1 set przewagi przebiegiem rozgrywek czuwa³ Pan Stanis³aw Urbanowicz.
nad rywalami. 

Trening Czyni Mistrza! Opracowanie: Kamil Witkowski nauczyciel i trener dziewcz¹t

Uczniowie Szko³y Podstawowej im. kard. Stefana 
Wyszyñskiego w Lelicach wyszli dopingowaæ swoje 

Rozstrzygniêcie konkursu Ekologicznego 
dla Szkó³ Podstawowych 

EKOMONSTER 2
Uczniowie Szko³y Podstawowej w Lelicach brali udzia³ w II 

edycji konkursu EKOMONSTER 2. Konkurs ekologiczny, 

którego organizatorem by³ Pose³ Rzeczpospolitej pan Marek 

Opio³a. 

G³ówna idea konkursu to przekazanie uczniom szkó³ 

podstawowych wiedzê o kluczowych zagro¿eniach 

œrodowiska w obszarze jakoœci powietrza. Wœród 

zidentyfikowanych czynników wyró¿niæ nale¿y cztery 

kominy, które skracaj¹ oddech mieszkañców naszego 

regionu. S¹ to:

- palenie odpadami w przydomowych piecach „Trójg³owy smog” oraz praca uczniów klasy VII pod 
- spaliny samochodowe kierunkiem p. Joanny Kikolskiej „Smogczek”. Zespo³y 
- palenie papierosów uczniów pracowa³y w nastêpuj¹cym sk³adzie uczniowie klasy 
- py³y przemys³owe i  petrochemiczne I: Chaliñski Szymon, Dêbowska Wiktoria, Gutowska Alicja, 
Wszystkie te czynniki s¹ groŸne dla zdrowia, a ich Korpuliñska Nikola, Krucieñ Cyprian, Radkowski Adam, 
równoczesne wystêpowanie mno¿y prawdopodobieñstwo Rajkowski Filip, Ros³añska Zofia, Sobczak Zuzanna, Szylka 
zaistnienia powa¿nych chorób, w tym nowotworów. Aleksandra, Tomkalski Jakub, Zajdziñski Daniel, Zielmañska 
Zagro¿enia p³yn¹ce z powietrza s¹ niewidoczne, st¹d zwykle Lidia, Zimnawoda Szymon. Uczniowie klasy VII: G³odkowska 
s¹ nieuœwiadomione. Dlatego zadanie konkursowe polega³o Patrycja, Sobczak Bartosz, Oliwia Maœlanka. 
na personifikacji – stworzeniu w drodze pracy zespo³owej W dniu rozstrzygniêcia konkursu nasz¹ szko³ê odwiedzi³ Pose³ 
rzeŸby/instalacji EKOMONSTERA Pan Marek Opio³a, który osobiœcie zapozna³ siê z autorami 
W obecnej edycji wziê³o 6 zespo³ów uczniowskich którzy projektu. Wizyta przebieg³a w mi³ej atmosferze. Pan pose³ 
przygotowali swoje ekologiczne prace wykonane z odpadów. zaprosi³ wyró¿nionych uczniów wraz z opiekunami do Sejmu.
Dwie prace otrzyma³y wyró¿nienia. Praca uczniów klasy I 

wykonana pod kierunkiem p. Iwony Bogdañskiej o nazwie Opracowanie: Krzysztof JóŸwiak

PUBLICZNE GIMNAZJUM W GOZDOWIE

„Czy tak trudno byæ poet¹?” pyta³ Jonasz Kofta w tekœcie œwiat - œwiat poezji. Ogromn¹ uczuciowoœæ m³odej poetki 
jednej ze swoich piosenek. Sk¹d wzi¹æ s³owa, które bêd¹ w docenili znawcy tematu. Znalaz³a siê wœród laureatów w XXIII 
stanie wyraziæ g³êbiê naszej duszy, z³o¿onoœæ prze¿yæ, radoœæ, Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego im. Stefana 
cierpienie i inne emocje cz³owieka? Go³êbiewskiego, w którym zosta³a wyró¿niona. Jej wiersze 

zosta³y równie¿ docenione w powiatowym konkursie Rzemieœlnikiem tworz¹cym teksty mo¿e byæ prawie ka¿dy 
poetyckim pod has³em: „Czy tak trudno byæ poet¹…” i znaj¹cy zasady poprawnoœci jêzykowej, ale z talentem trzeba 
nagrodzone drugim miejscem.siê urodziæ. Tê swoist¹ „iskrê Bo¿¹”, która pozwala za 

pomoc¹ odpowiednio dobranych s³ów oddaæ rzeczywistoœæ, Warto zapamiêtaæ to nazwisko, bo jestem przekonana, ¿e w 
jej z³o¿onoœæ i piêkno, zosta³a obdarzona uczennica klasy IIIA przysz³oœci jeszcze nie raz us³yszymy o naszej m³odej poetce…
Publicznego Gimnazjum w Gozdowie - Natalia Rêdzikowska. 

Anna D¹browskaDziêki wyj¹tkowej wra¿liwoœci Natalia stworzy³a swój w³asny 
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GOZDOWIE
Witaj Wiosno! pob³ogos³awi³ mury naszej placówki, ¿ycz¹c wszystkim 

zdrowia i radoœci. Nie mogliœmy pozostaæ obojêtni wobec tak Zgodnie z tradycj¹ nasze przedszkolaki, jak co roku, 
okazanego serca. W podziêkowaniu za otrzyman¹ dobroæ po¿egna³y zimê i przywita³y wiosnê. Dzieci wraz z 
nasze dzieci odtañczy³y dla ksiêdza biskupa krakowiaka, za co opiekunami wyruszy³y ze s³omian¹ Marzann¹ korowodem 
zosta³y obdarowane piêknymi obrazkami Œwiêtych.przez Gozdowo. Wiosenn¹ piosenk¹ i z uœmiechem na 

twarzy przywitaliœmy najpiêkniejsz¹ porê roku. Jest nadzieja, 
¿e s³oñce i ³adna pogoda zostan¹ z nami na d³u¿ej. 

Ukochanej Mamie, najmilszemu Tacie… 
Maj to nie tylko miesi¹c pe³en soczystej zieleni, pachn¹cej 

Powiatowy konkurs plastyczny „Polska moja piwoniami i bzem, ale to  czas, kiedy w naszym przedszkolu 
obchodzimy Œwiêto Rodziców. Z nim zwi¹zane s¹ zawsze Ojczyzna”
najpiêkniejsze wspomnienia z dzieciñstwa, nasze troski, Tematyka patriotyczna to wa¿ny element przedszkolnej 
radoœci, marzenia. Ka¿da grupa bez wyj¹tku stara siê, aby edukacji. Starosta Powiatu Sierpeckiego – pan Mariusz 
swoim programem ar tys tycznym podz iêkowaæ Turalski to organizator powiatowego konkursu plastycznego 
najwa¿niejszym w ¿yciu osobom za bezgraniczn¹ i „Polska moja Ojczyzna”. Celem przedsiêwziêcia by³o 
bezwarunkow¹ mi³oœæ okazywan¹ co dnia. W³asnorêcznie zaprezentowanie w³asnego talentu plastycznego oraz 
wykonane prezenty, czêsto zbyt poklejone, niezdarnie kszta³towanie postaw patriotycznych.  Postanowiliœmy 
wyciête, staj¹ siê najmilszym upominkiem dla mamy i taty. skorzystaæ z zaproszenia i wzi¹æ udzia³ w konkursie. 
Nikt nie szczêdzi si³. Przedszkolaki recytuj¹, œpiewaj¹, tañcz¹ i Zainteresowane dzieci pod kierunkiem swoich pañ przela³y 
graj¹ dla Was.na papier uczucia zwi¹zane z krajem ojczystym. Sukcesów i 
Niestety, œwiêtowanie mamy ju¿ za sob¹. Zosta³y piêkne tu nie zabrak³o. Oskar Karpiñski z grupy „Je¿yki” zaj¹³ III 
zdjêcia i wspomnienia. Cudownie jednak, ¿e rodzicielska miejsce. Wyró¿nienie otrzyma³y: Aleksandra Zdanowska – 
mi³oœæ wiecznie trwa…grupa „¯abki” oraz Julia Wiœniewska – grupa „Je¿yki”. 

Wrêczenie nagród odby³o siê w sali widowiskowej CKiSz w 
Sierpcu. Serdecznie gratulujemy! 

Spotkanie z biskupem – Miros³awem Milewskim
19 marca 2019 r. ksi¹dz biskup Miros³aw Milewski wizytowa³ 
parafiê Gozdowo. Czujemy siê zaszczyceni, ¿e i dla nas II Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej
znalaz³ chwilkê czasu. Z uœmiechem na twarzy powita³ 30.05.2019 r. w Szkole Podstawowej w Lelicach odby³ siê II 
naszych milusiñskich kieruj¹c do nich serdeczne, pe³ne ciep³a Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej pod honorowym 
s³owa. Starszaki chêtnie odpowiada³y na zadane pytania, patronatem Wójta – pana Dariusza Kalkowskiego. 
obserwuj¹c wygl¹d dostojnego goœcia. Arcypasterz Prezentowane utwory wokalne dotyczy³y mi³oœci do kraju 
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ojczystego, odwo³ywa³y siê do jego historii. Wspólny œpiew 
pieœni od zawsze wi¹za³ siê z du¿ymi emocjami. I tak by³o 
równie¿ tym razem. Zas³uchani podziwialiœmy „Przybyli u³ani 
pod okienko”, „Bia³y krzy¿”, czy „Co to jest niepodleg³oœæ?” 
Nasi reprezentanci wykonali przecudowny utwór z czasów 
Powstania Warszawskiego „Gdy w noc wrzeœniow¹”. 
Przygotowane stroje, ukazuj¹ce modê okupowanej stolicy, 
pozwoli³y jeszcze bardziej oddaæ klimat tamtych dni. Choæ 
bardzo podoba³y nam siê utwory naszych rywali, cieszymy siê 
ogromnie, ¿e to w³aœnie nam uda³o siê zdobyæ PIERWSZE 
MIEJSCE! Tym samym og³aszamy, ¿e treœci patriotyczne 
przyswoiliœmy na szóstkê! 

pomys³owe, a nawet trochê tajemnicze. Tak w³aœnie by³o w 
tym roku. Do Sierpca wyruszy³y dwie grupy starszaków 
„Iskierka” oraz „Kropeczki”. W repertuarze znalaz³y siê 
freestyle „Leœny trik” oraz uk³ad do muzyki klasycznej „Taniec 
kwiatów”. Oba zespo³y wykaza³y siê ogromnym talentem, 
p³ynnoœci¹ ruchów i odwag¹ sceniczn¹. Dzieci z radoœci¹ 
ogl¹da³y wystêpy swoich rówieœników z innych przedszkoli. 
Kibicowa³y, klaska³y, podziwia³y, jak to przedszkolna 
rywalizacja nakazuje. Kiedy szanowne jury uda³o siê na 
obrady, emocje siêga³y zenitu. Nasi reprezentanci 
niecierpliwie oczekiwali na werdykt. I wreszcie 
jest...Wygrana! Tak! Pierwsze miejsce zdoby³a grupa 
„Iskierka” z naszego przedszkola. Wytañczy³a je cudownym 

Zaczarowane Baletki
rock and roll! Gratulacje!

Konkurs taneczny „Zaczarowane baletki” to jeden z naszych 
ulubionych konkursów. Przygoda z nim zaczê³a siê kilka lat 

Dyrektor Przedszkola
temu. Co roku prezentujemy inny taniec, inny rodzaj muzyki. Agnieszka Olszewska
Staramy siê, aby nasze wystêpy by³y niezapomniane, 

Dzieñ kobiet i mê¿czyzn Dziewczynki równie¿ nie zapomnia³y o œwiêcie swoich 
kolegów. Wspólnie z dziewczynkami œwiêtowali swój DZIEÑ Radosna atmosfera panowa³a ju¿ od rana. W tym 
MÊ¯CZYZN, który obchodzony jest 10 marca. Mimo, ¿e szczególnym dniu wszyscy ch³opcy w sk³adali ¿yczenia 
"mêskie" œwiêta nie s¹ tak popularne jak "kobiece", to nie dziewczynkom. Nie oby³o siê bez cukierków, drobnych 
mniej jednak stanowi¹ doskona³¹ okazjê do z³o¿enia ¿yczeñ, upominków i kwiatów… Z dziewczêcych buŸ uœmiech nie 
czy wrêczenia drobnego upominku, o którym nie zapomnia³y schodzi³ przez calutki dzieñ, a ch³opcy zachowywali siê jak 
nasze wspania³e dziewczynki.prawdziwi gentelmani, byli przemili, uczynni i 
By³ to dzieñ pe³en wra¿eñ, radoœci i dobrej zabawy. sympatyczni:)Wszystkie panie i dziewczynki dziêkuj¹ 

ch³opcom za piêkne ¿yczenia, kwiaty i promienny uœmiech… Wizyta biskupa
W ramach wizytacji duszpasterskiej mieliœmy zaszczyt goœciæ Œwiêto Kobiet, które corocznie obchodzimy w naszym 
Ksiêdza Biskupa Miros³awa Milewskiego, który odwiedzi³ Klubiku, to doskona³y sposób do kszta³towania u dzieci 
tak¿e Klub Dzieciêcy. Jego wizyty oczekiwaliœmy z radosn¹ nawyku obdarowywania upominkami swoich najbli¿szych.
niecierpliwoœci¹. Biskupowi towarzyszy³ Wójt Gminy 
Gozdowo – pan Dariusz Kalkowski oraz Proboszcz Parafii 
Gozdowo – ksi¹dz Stanis³aw Opolski.  Biskup okaza³ siê 
bardzo szczerym i otwartym kap³anem. Skierowa³ wiele 
ciep³ych s³ów do dzieci, a tak¿e nie omieszka³ zapytaæ o ich 
wra¿enia zwi¹zane z pobytem w klubiku. W krótkich 
rozmowach dowiedzia³ siê, co dzieci lubi¹ najbardziej, jak 
czuj¹ siê w klubiku.  Nie zabrak³o równie¿ b³ogos³awieñstwa 
dzieci.  Te niecodzienne odwiedziny na d³ugo zapadn¹ w 
naszej pamiêci. 
Dziêkujemy za ten czas spêdzony w radosnej atmosferze oraz 
serdeczne s³owa, które doda³y nam otuchy w codziennej 
pracy. ¯yczymy Ksiêdzu Biskupowi wielu radosnych chwil w 
Jego drodze kap³añskiej. 

KLUB DZIECIÊCY „RADOSNA KRAINA” W GOZDOWIE
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grupie rówieœniczej. Rodzice maj¹ mo¿liwoœæ zapoznania siê 
z osi¹gniêciami swojej pociechy oraz zachowaniami w czasie 
zajêæ dydaktycznych. Zajêcia takie umo¿liwiaj¹ równie¿ 
zapoznanie siê ze sposobem pracy opiekunów w Klubie 
Dzieciêcym. 12 kwietnia 2019r. W naszym klubiku odby³y siê 
zajêcia otwarte dla rodziców. Tematyka zajêæ dotyczy³a 
zbli¿aj¹cych siê œwi¹t wielkanocnych. Dzieci wspólnie z 
rodzicami wykona³y pracê plastyczn¹, nastêpnie przy 
dŸwiêkach weso³ej muzyki wspólnie tañczyliœmy i bawiliœmy 
siê. Dzieci by³y bardzo zadowolone, ¿e mog¹ pracowaæ razem 
z rodzicami. 
Dzieñ Rodziny
W dniu 7.6.2019r. w Klubie Dzieciêcym „Radosna Kraina” w 
Gozdowie ju¿ po raz drugi odby³o siê wielkie œwiêto rodzinne. 
Byli z nami zaproszenie goœcie: Wójt Gminy Gozdowo pan 
Dariusz Kalkowski i Kierownik Referatu Oœwiaty w Gozdowie Wielkanocne wypieki
pani Jolanta Lewandowska.W poniedzia³kowy ranek w Klubie Dzieciêcym odby³y siê 
Dzieci wrêczy³y upominki dla ukochanych rodziców no i same œwi¹teczne warsztaty kulinarne, a w³aœciwie to cukiernicze. 
równie¿ otrzyma³y super prezenty. By³y konkurencje, w Dzieci samodzielnie wykona³y piêkne i smaczne ciasteczka 
których bardzo chêtnie brali udzia³ rodzice wspólnie z maœlane. Wszystkie dzieci ochoczo i z wielkim 
dzieæmi, zabawie nie by³o koñca. Dla ka¿dego uczestnika by³y zaanga¿owaniem rozgniata³y i wa³kowa³y ciasto. Najwiêksz¹ 
nagrody no i medale za miejsca na podium. Razem z radoœæ sprawi³o dzieciom nadawanie ciasteczkom 
animatorami z „Bawide³ka” staraliœmy siê, aby ten dzieñ by³ odpowiednich kszta³tów. By³y miêdzy innymi kurczaczki, 
dla wszystkich wyj¹tkowy. Z pani¹ Kasi¹, która ju¿ bardzo baranki, zaj¹czki i inne. Nastêpnie ciasteczka zosta³y 
dobrze zna naszych najm³odszych, przyjecha³ dmuchany upieczone w naszej kuchni, a dooko³a rozchodzi³ siê 
zamek i tu dopiero by³y szaleñstwa. Bardzo sympatyczna pani aromatyczny zapach. Nie mog³o równie¿ zabrakn¹æ 
czarowa³a dzieciom zwierz¹tka z balonów: kotka, ¿yrafê, dekoracji naszych wypieków, s³odki lukier i kolorowe 
tygryska itp.  rozeœmiane buŸki najm³odszych s¹ najlepszym cukiereczki sprawi³y, ¿e nasze ciasteczka sta³y siê jeszcze 
dowodem na to, ¿e impreza siê uda³a.piêkniejsze, no i oczywiœcie przepyszne.
¯al by³o siê rozstawaæ, ale wszystko, co dobre, szybko siê Kochane mamusie, miejcie siê na bacznoœci, bo rosn¹ Wam 
koñczy. godne nastêpczynie i nastêpcy w pracach kuchennych. 

Spotkanie z policjantemZajêcia z rodzicami
W dniu 10.06.2019r. odwiedzi³ nas pan Policjant, który Zajêcia otwarte to forma zajêæ umo¿liwiaj¹ca rodzicom 
udziela³ najm³odszym wskazówek, w jaki sposób bezpiecznie i obserwowanie swojego dziecka w czasie zabaw i zajêæ w 
radoœnie spêdzaæ wakacje. Podczas spotkania dzieci 
zobaczy³y poszczególne elementy umundurowania i uczy³y siê 
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ich nazw. Pan Policjant porozmawia³ z dzieæmi o zasadach które biegaj¹ w pobli¿u ich miejsca zamieszkania lub które 
bezpiecznej zabawy nad wod¹ i na podwórku. Dzieci bardzo spotykaj¹ na spacerach, bo te zwierzaki mog¹ zrobiæ im 
uwa¿nie s³ucha³y, jak nale¿y zachowywaæ siê w stosunku do krzywdê.
osób, których nie znaj¹ i jak nale¿y reagowaæ, gdy ktoœ Dzieci w trakcie pogadanki czêstowa³y pana policjanta 
proponuje im coœ s³odkiego. Maluchy opowiada³y panu chrupkami kukurydzianymi oraz dzieli³y siê swoimi 
policjantowi o tym, w jaki sposób podró¿uj¹ i w jaki sposób zabawkami. 
rodzice dbaj¹ o ich bezpieczeñstwo. 

Aneta ChmuraPan policjant zwróci³ równie¿ uwagê dzieci na bardzo wa¿n¹ 
Kierownik Klubu Dzieciêcego w Gozdowierzecz, a mianowicie, aby nie zaczepia³y ¿adnych zwierz¹tek, 

Dzieñ Kobiet i Mê¿czyzn Wizyta Biskupa P³ockiego Miros³awa Milewskiego
Z okazji Dnia Kobiet oraz Dnia Mê¿czyzny w Klubie 10 maja 2019 roku w ramach wizytacji kanonicznej w parafii 
Dzieciêcym „Kubusiowy Raj” w Lelicach odby³a siê Œw. Stanis³awa B. M. w Bonis³awiu w naszym Klubie 
uroczystoœæ. Wszystkie ma³e damy oraz mali panowie Dzieciêcym goœci³ Ekscelencja Ksi¹dz Biskup Miros³aw 
tradycyjnie zaœpiewali uroczyste „100 lat”, a nastêpnie Milewski, który przyby³ w towarzystwie ksiêdza proboszcza 
wrêczyli sobie piêkne prezenty. Uroczystoœæ zakoñczy³a siê Franciszka Kucia. Nasi najm³odsi wzbogacili wystêpy swoim 
smacznym poczêstunkiem. Uœmiechniête buzie dzieci przepiêknym wystêpem z kwiatkami w sali sportowej w 
œwiadczy³y o mi³o spêdzonym czasie. Œwiêta, które corocznie Szkole. Nastêpnie na zaproszenie pani kierownik, Ksi¹dz 
obchodzimy w naszym Klubie, to doskona³y sposób do Biskup wraz z w³adzami gminy udali siê do Klubu 
kszta³towania u dzieci ¿yczliwoœci do drugiej osoby oraz Dzieciêcego, gdzie czeka³y dzieci i panie opiekunki. Dzieci 
nawyku obdarowywania upominkami swoich najbli¿szych. powita³y wyj¹tkowego goœcia bukietem kwiatów, w zamian 

otrzyma³y pami¹tkowe obrazki. Ksi¹dz Biskup swobodnie i z 
³atwoœci¹ nawi¹za³ rozmowê z dzieæmi. By³o to wzruszaj¹ce 
wydarzenie w ¿yciu naszego Klubu. Pozwoli³o dostrzec, ¿e 
wœród wartoœci, które Klub wprowadza w ¿ycie dzieci, s¹ 
wartoœci chrzeœcijañskie. Po wykonaniu wspólnego zdjêcia 
nasi goœcie zwiedzili placówkê i opuœcili Klub, udaj¹c siê pod 
tablicê poœwiêcon¹ ̄ o³nierzom Wyklêtym przy Kaplicy. 

Pierwszy Dzieñ wiosny
Po d³ugiej zimie, chcemy ciep³a, kwiatów, zielonych drzew i 
œpiewaj¹cych ptaków. I w³aœnie w naszym Klubie ju¿ 
zagoœci³a wiosna. Sta³o siê to za spraw¹ naszych 
najm³odszych, którzy tego dnia sadzili kwiatki, kolorowali 
wielki wiosenny krajobraz. Nie mog³o zabrakn¹æ spaceru i 
pobytu na naszym placu zabaw. Jesteœmy przekonani, ¿e 
starania naszych wspania³ych dzieci sprawi¹, ¿e Wiosna 
zawita do nas na dobre. Dzieñ Dziecka

Jak co roku, 1 czerwca dzieci obchodz¹ swoje œwiêto, czyli 
Dzieñ Dziecka. My uczciliœmy je 31 maja. W dniu tym, s³oñce 
œwieci³o nad naszym Klubem dla wszystkich dzieci, a dzieñ 
obfitowa³ w wiele ciekawych zdarzeñ. 
Nie zabrak³o weso³ego spaceru i zabaw na œwie¿ym 
powietrzu. Nie mog³o zabrakn¹æ równie¿ smacznego 
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poczêstunku dla dzieci. Na zakoñczenie dnia ka¿dy otrzyma³ 
ma³¹ niespodziankê. I choæ przedszkolaki codziennie 
otrzymuj¹ wiele mi³oœci i serca od rodzin i opiekunek, w tym 
czasie czu³y siê naprawdê wyj¹tkowo, uœmiech nikomu nie 
schodzi³ z twarzy. Dzieñ pe³en wra¿eñ szybko siê skoñczy³, 
ale wspomnienia pozostan¹ na d³ugo. 
Spotkanie z Policjantem
Dnia 10 czerwca, w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 
2019”, na zaproszenie pani kierownik do naszego Klubu 
przyby³ Pan dzielnicowy sier¿ant Arkadiusz Kolczyñski z 
Posterunku Policji w Gozdowie. Tego dnia dzieci wysz³y do 
naszego ogrodu przed Klubem, aby powitaæ wyj¹tkowego 
goœcia. Du¿¹ atrakcj¹ spotkania okaza³a siê prezentacja 
radiowozu policyjnego, jego wyposa¿enia i mo¿liwoœæ 

sytuacji od³¹czenia siê od rodziców na pla¿y b¹dŸ w centrum wejœcia do auta. Ka¿de dziecko mia³o okazjê usi¹œæ na chwilê 
handlowym. Serdecznie dziêkujemy za pouczaj¹ce spotkanie. za kierownic¹ i poczuæ siê ma³ym Policjantem. Podczas 

spotkania dzieci dowiedzia³y siê o pracy policjanta, o tym, jak 
Monika Spycha³abezpiecznie poruszaæ siê na drodze, podró¿owaæ z rodzicami 

Kierownik Klubu Dzieciêcego w Lelicachsamochodem, bawiæ siê w domu i klubie oraz jak reagowaæ w 

Uroczyste spotkanie dotycz¹ce rozpoczêcia realizacji projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych 
mieszkañców województwa mazowieckiego” w gminie Gozdowo.

W dniu 01.06.2019 roku w Szkole Podstawowej w Gozdowie odby³o siê uroczyste rozpoczêcie realizacji projektu pn. 
„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkañców województwa mazowieckiego".

Pan Dariusz Kalkowski - Wójt Gminy Gozdowo przedstawi³ informacje dotycz¹ce realizacji projektu, który obejmuje 
okres od 01.02.2019 r. – 31.12.2019 r. Kwota dofinansowania wynosi 86.520,00 z³ i stanowi ca³kowit¹ wartoœæ projektu, a wiêc 
100 % wydatków kwalifikowanych. W ramach projektu zosta³o zakupionych 12 komputerów, które po zakoñczeniu projektu 
bêd¹ przekazane do Szko³y Podstawowej w Gozdowie i Szko³y Podstawowej w Lelicach w iloœci stosownej do 
przeszkolonych osób w danej szkole.
W ramach projektu bêdzie przeszkolonych 168 osób od 25 roku ¿ycia, w tym 6 osób z orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci i 
powy¿ej 65 roku ¿ycia. 
Uczestnicy projektu mog¹ wzi¹æ udzia³ w jednym z modu³ów szkoleniowych:

1. Rodzic w Internecie.

2. Kultura w sieci.
W ramach realizowanego projektu uczestnicy otrzymuj¹ materia³y szkoleniowe i promocyjne, jak równie¿ zostanie 
zapewniony catering.

Szkolenia bêd¹ odbywa³y siê w weekendy w Szkole Podstawowej w Gozdowie lub w Szkole Podstawowej w Lelicach. 
Ka¿dy uczestnik bêdzie zobowi¹zany do udzia³u w dwudniowym szkoleniu po 8 godzin. 

Nabór do projektu nadal trwa.
Osoby chêtne mog¹ zg³aszaæ siê do bezp³atnego udzia³u w projekcie do Biura Projektu mieszcz¹cego siê w pokoju

 nr 14 Urzêdu Gminy w Gozdowie.
Na uroczystym rozpoczêciu Projektu Pan Wójt Dariusz Kalkowski wraz z Kierownikiem Projektu – p. Ann¹ 

Kwiatkowsk¹ oraz dyrektorami szkó³ – p. Lidi¹ Malinowsk¹ i p. Krzysztofem JóŸwiakiem wrêczyli nagrody i dyplomy dla 
uczestników konkursu plastycznego pn. „Cyfrowe Mazowsze” za wykonanie plakatu informacyjnego o projekcie.
W kategorii I:
I miejsce – Zajdziñski Daniel kl. I
II miejsce – Ros³oñska Zofia kl. I
III miejsce – Pe³ka Patryk kl. IV
Wyró¿nienia:
Mroczek Jan – kl. III
Zdanowska Maja – kl. IV
W kategorii II:
I miejsce – Popis Jakub kl. V
II miejsce – ¯bikowska Julia kl. V
III miejsce – Osiecka Natalia kl. VII
Wyró¿nienia:
Olkowicz Artur – kl. V
Lewandowska Kinga – kl. VII

Za najlepsz¹ pracê - wykonanie plakatu informacyjnego o projekcie pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych 
mieszkañców województwa mazowieckiego" uznano pracê Popis Jakuba z kl. V.

S³owo Gozdowa Nr 2/2019 (77)



.

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, czêsto za ich namow¹, wykonuj¹ 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!

Zapraszamy do k¹cika poetyckiego naszego 
czasopisma. Zosta³ on stworzony dla 
mi³oœników poezji.
Pragniemy publikowaæ twórczoœæ tych 
wszystkich, którzy „maj¹ lekkie pióro” i chc¹ 
przelewaæ na papier swoje myœli, prze¿ycia i 
uczucia. W tym numerze publikujemy wiersz 
„XXI WIEK” Natalii Rêdzikowskiej – 
uczennicy kl. IIIA Publicznego Gimnazjum w 
Gozdowie.

XXI wiek mija,
a ja wci¹¿ oderwana.
Nie ma mnie tu.
To nie ja.
Gubiê siê w elektronicznym œwiecie,
gdzie nikt ju¿ nie pamiêta „Pana Tadeusza”,
i nie chce znaæ bólu powstañ.
Gdzie zab³¹dziliœmy?
Czemu, zamiast szukaæ drogi,
brniemy na oœlep w zaroœla,
udaj¹c wszechmog¹cych?

Kim jest cz³owiek dla cz³owieka?
Jednym ma³ym punkcikiem w internecie,
nieistotn¹ jednostk¹,
która dziœ jest 
i czuje siê jak Bóg,
drwi¹c ze s³abych nieudaczników,
a  jutro znika.
Rozp³ywa siê w przepychance o s³awê
i pieni¹dze.

Gdzie jestem ja?
Ja, pokorna,
zawsze zalogowana do ¿ycia,
Prawdziwa.
Otwieraj¹ca kolejn¹ bramê umys³u.
A gdzie jesteœ Ty?

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 
Bonis³aw.

RAFFAELLO

3 paczki du¿ych krakersów
3/4 litra mleka
3 ³y¿ki m¹ki ziemniaczanej
3 ³y¿ki m¹ki pszennej
1 szklanka cukru
2 cukry waniliowe
1 margaryna
3 paczki wiórków kokosowych
3 ¿ó³tka

Wykonanie:

 W 3/4 l mleka ugotowaæ budyñ z m¹ki i cukru 
waniliowego. Ostudziæ.

 Po ostudzeniu zmiksowaæ z margaryn¹, 2,5 
paczkami wiórków kokosowych i 3 ¿ó³tkami.

 Uk³adaæ warstwami: krakersy, masa, krakersy, 
masa -4 razy.

 Na wierzch rozsmarowaæ trochê masy i posypaæ 1/2 
paczki wiórków kokosowych.

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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Koledze Panu  i najbli¿szym 

szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje

z powodu œmierci

OJCA

sk³adaj¹

Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu i GZGK

Paw³owi Krasiñskiemu
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DEMOGRAFIA Zdarzenia w ewidencji ludnoœci w gminie Gozdowo 

Wed³ug danych ze zbiorów meldunkowych w w II kwartale 2019 roku. 
naszej gminie na dzieñ 30.06.2019 r. zameldowanych na 
pobyt sta³y i czasowy jest 5969 mieszkañców. 
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Koledze Panu  i najbli¿szym 

szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje

z powodu œmierci

BRATA

sk³adaj¹

Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu i GZGK

Wies³awowi Szczechowiczowi

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.

UWAGA

wymioty, bóle brzucha oraz skurcze miêœni g³adkich.BEZPIECZNA K¥PIEL LATEM
- pe³n¹ satysfakcjê z k¹pieli mo¿emy mieæ wtedy, gdy czuwa 

nad nami ratownik WOPR, œwiadczy o tym bia³a flaga nad Lubisz spêdzaæ czas nad wod¹, p³ywaj¹c, PAMIÊTAJ, ¿e 
k¹pieliskiem, gdy flaga jest czerwona lub jest jej brak, woda, nawet z pozoru spokojna i p³ytka, kryje w sobie wiele 
wówczas k¹piel jest zabroniona.pu³apek. Nie wszyscy zdaj¹ sobie sprawê, ¿e wystarczy jedna 

sekunda nieuwagi i tragedia gotowa. - nie nale¿y k¹paæ siê bezpoœrednio po najedzeniu, nale¿y 
odczekaæ oko³o dwóch godzin, by móc siê k¹paæ Niestety, zdarza siê, ¿e zapominamy o podstawowych 

zasadach bezpieczeñstwa przebywaj¹c w wodzie, dlatego bezpiecznie.
corocznie setki osób tonie lub zostaje kalekami. Pamiêtajmy, - nie nale¿y wchodziæ do wody, gdy jest siê mocno 
przed wod¹ trzeba czuæ respekt. Nierzadko ofiarami staj¹ siê rozgrzanym s³oñcem, poniewa¿ grozi to szokiem 
doskonali p³ywacy, którzy pozwalaj¹ sobie na niepotrzebn¹ termicznym i omdleniem, sch³adzamy przed wejœciem do 
brawurê. wody okolice serca, kark, barki i twarz. Najodpowiedniejsze 
Dlatego wyje¿d¿aj¹c nad wodê nale¿y pamiêtaæ o kilku godziny do k¹pieli to od 10 do 12 tej i od 16 do 17-tej, zaœ 

opodstawowych zasadach: temperatura wody od 22 – 25 C.
- k¹piemy siê zawsze w miejscach oznakowanych, jako - absolutnie nie wolno k¹paæ siê po spo¿yciu alkoholu, to 

dozwolone do k¹pieli, tzw. dzikie k¹pieliska maj¹ nieznane najczêstsza przyczyna utoniêæ.
dno i g³êbokoœæ, a woda w nich mo¿e byæ ska¿ona. - nadmierna brawura w wodzie, skoki do wody, powoduj¹ 
Dodatkowe zagro¿enia dla zdrowia stanowi¹ równie¿ urazy g³owy lub krêgos³upa.
chemiczne i biologiczne zanieczyszczenia wody. K¹piel w - dzieci powinny korzystaæ z k¹pielisk tylko pod opiek¹ 
takiej wodzie zagra¿a wyst¹pieniem stanów zapalnych skóry rodzica.
i spojówek, a jej po³kniêcie mo¿e spowodowaæ  biegunki, - korzystaj¹c ze sprzêtu wodnego (rowery wodne, kajaki, 

.
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k¹pieliskach”, zw³aszcza po³o¿onych przy œluzach, ³ódki) nale¿y pamiêtaæ o za³o¿eniu kapoka, nawet wtedy, 
gdy posiadamy kartê p³ywack¹. Kapok daje nam gwarancjê, mostach, budowlach wodnych, portach, zaporach, przy 
¿e gdy wpadniemy do wody, utrzymamy siê na jej ujêciach wody pitnej, w stawach budowlanych, 
powierzchni. basenach przeciwpo¿arowych, jak równie¿ w pobli¿u 

- gdy na wodzie z³apie nas bol¹cy skurcz miêœni, nie wolno szlaków ¿eglowych oraz wodach o silnym 
wpaœæ w panikê, wezwijmy pomoc, gdy pomocy takowej zanieczyszczeniu
nie mamy, nale¿y po³o¿yæ siê na plecach, spokojnie 
oddychaæ i spróbowaæ zginaæ stopê w stawie skokowym, 
mocno przyci¹gaj¹c j¹ do siebie, nastêpnie wyprostowaæ PAMIÊTAJMY!
nogê w kolanie. TYLKO BEZPIECZNE WAKACJE MOG¥ BYÆ UDANE.

U W A G A: Nie wolno k¹paæ siê w miejscach 
Pe³nomocnik ds. bezpieczeñstwa: El¿bieta Broniszewska

niebezpiecznych i niedozwolonych, „tzw. dzikich 

ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŒCI DO¯YNKOWE!

odbêd¹ siê 18 sierpnia 2019 roku (niedziela) o godz. 12:00
w amfiteatrze przy stawie w Lelicach

W programie znajd¹ siê m.in.:
·Msza Œwiêta 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 MEDIUM.

Do¿ynki Gminne 
odbêd¹ siê 25 sierpnia 2019 roku (niedziela) o godz. 12:00

w parku zabytkowym z Gozdowie
W programie znajd¹ siê m.in.:

·Msza Œwiêta 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”

Oprawê muzyczn¹ zapewni zespó³ MOTIF.

w parafii Kurowo odbêdzie siê 1 wrzeœnia 2019 roku (niedziela) o godz. 11:30
 w Koœciele pw. Œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a w Kurowie.

W czasie uroczystoœci odbêdzie siê konkurs na „Najpiêkniejszy wieniec do¿ynkowy”.

Do¿ynki Parafialne

Uroczysta Msza œw. Do¿ynkowa
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Gabinet stomatologicznyURZ¥D GMINY W GOZDOWIE
lek. stomatolog  Khalil Zenaty 

Dni i godziny pracy Œroda 8:30 – 10:30
Poniedzia³ek  - Pi¹tek  7:15 - 15:15

Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy lekarzy. 
tel./fax  (24) 276 21 12, 364 48 21

OŒRODEK ZDROWIA W GOZDOWIE W godz. 18:00 – 8:00 w dni powszednie oraz ca³odobowo w 
Dni i godziny pracy soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy pacjenci bêd¹ 

przyjmowani w Poniedzia³ek  - Pi¹tek 8:00 - 18:00 AMBULATORIUM POGOTOWIA 

 przy ul. Braci Tu³odzieckich.Rejestracja w Oœrodku od godz. 7:30 RATUNKOWEGO W SIERPCU
Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00 tel. (24) 276 21 96 Nag³e zachorowania – nr tel. 999
UWAGA! W zwi¹zku z wprowadzeniem w SPZOZ w W przypadku opieki stomatologicznej w godz. 19:00-7:00 w dni 
Gozdowie dokumentacji elektronicznej, Pacjenci proszeni powszednie oraz ca³odobowo w soboty, niedziele i dni wolne od 
s¹ o zg³aszanie leków do powtórzenia z wyprzedzeniem 

pracy pacjenci bêd¹ przyjmowani w ramach NFZ w POGOTOWIU 
jednodniowym. Odbiór recept nastêpnego dnia.

STOMATOLOGICZNYM W SIKORZU, (Sikórz 90B), 
UWAGA!  W okresie urlopowym ulegn¹ zmianie godziny 

tel. 501 518 046. 
pracy lekarzy - szczegó³owe informacje w Oœrodkach Zdrowia 

Punkt apteczny FARMIN Sp. z o. o. w Lelicach Podstawowa Opieka Zdrowotna

Adres: ul. Szkolna 1lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista 
Dni i godziny pracy:medycyny ogólnej i rodzinnej 

Poniedzia³ek 8:00 –   13:00 Poniedzia³ek – Pi¹tek 8:00 – 16:00
13:00 – 15:00 prace administracyjne Sobota 8:00 – 12:00

Wtorek 8:00 –   13:00
Œroda 8:00 –   11:00 Apteka B+R STUDIO w Gozdowie

11:00 – 13:00 szczepienia Adres: ul. K. Gozdawy 15e, tel. (24) 276 21 84
Czwartek 10:25 – 12:00 szko³y

Dni i godziny pracy:12.00 – 18:00
Poniedzia³ek – Pi¹tek 8:00 – 18:00Pi¹tek 8:00 –   13:00

Wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów. Sobota 8:00 – 12:00

lek. med. Jacek Suski – lekarz chorób wewnêtrznych, 
specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej GMINNY ZAK£AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Poniedzia³ek 11:00 – 18:00 
Wtorek 12:00 – 18:00 Kierownik GZGK: tel. 795 597 785
Œroda 12:00 – 18:00 Dni i godziny pracy:
Czwartek 8:00 –   12:00 Poniedzia³ek  - Pi¹tek   7:15 – 15:15
Pi¹tek 10:30 – 18:00

Adres: ul. Krystyna Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo
Badania USG i wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów. 

tel/fax. (24) 276 25 39,
Gabinet stomatologiczny

e-mail: biuro.gzgk@gozdowo.info
lek. stomatolog  Khalil Zenaty

strona internetowa: www.gozdowo.infoWtorek 8:30 –   13:00
Kontakt w przypadku awarii sieci wodoci¹gowej:Œroda 10:30 –   13:00
Gozdowo – Kazimierz Ró¿añski,  kom. 728 805 815Czwartek 12:30 –   17.00

1

Lelice –  Stanis³aw Œmigielski, kom. 501 711 906Gabinet ginekologiczno-po³o¿niczy

lek. med. Marcin B¹k – ginekolog, po³o¿nik POSTERUNEK POLICJI W GOZDOWIE
Pi¹tek 13:00 – 16:00

Dy¿ury w dni powszednie 8:30 – 10:30Badanie USG w godzinach przyjêæ poradni „K”.
Kierownik - asp. szt. Dariusz Baranowski tel. (24) 265 82 74

Laboratorium
Asystenci - asp. Marek Zdzieb³owski tel. (24) 265 82 75Pobieranie krwi w Gozdowie - wtorek, œroda, pi¹tek 7:30 – 9:00

- asp. szt. Marek Leœniewski tel. (24) 265 82 75Pobieranie krwi w Lelicach - poniedzia³ek  7:30 – 9:00
Dzielnicowi - st. sier¿. Arkadiusz Kolczyñski tel. (24) 265 82 76 Wydawanie wyników w godzinach pracy oœrodka

 kom. 519 035 546Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy lekarzy. 
. - asp. szt. Wies³aw Stêpkowski (obs³uguje gm. Mochowo) 

OŒRODEK ZDROWIA W LELICACH   kom. 519 035 545

Policjanci prewencji - tel. (24) 265 82 76Dni i godziny pracy:
- sier¿. szt. Pawe³ Wojciechowski, Poniedzia³ek, Wtorek, Czwartek, Pi¹tek  8:00 – 15:00
- sier¿. szt. Przemys³aw Turowski,Œroda 10.25 - 18.00
- st. sier¿. Katarzyna Wojciechowska,tel. (24) 276 15 14

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

OSP
lek. med. Regina Grusznis-Obrêbska –specjalista medycyny 
rodzinnej Gozdowo – S³awomir Zarembski, kom. 607 951 712
Poniedzia³ek 8:00 – 14:00 Lelice – Stanis³aw Œmigielski, kom. 501 711 906
Wtorek 8:00 – 14:00
Œroda 12:00 – 18:00
Czwartek 8:00 – 14:00
Pi¹tek 8:00 – 14:00

.

.

.

.

1

1

.
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Z b³yskiem flesza...

VI Festyn Rodzinny w Gozdowie Dzieñ Dziecka w Golejewie

XXIII Maraton TrzeŸwoœci Zawody sportowo-po¿arnicze w Lelicach

II Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej w Szkole Podstawowej w Lelicach
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Z b³yskiem flesza...

S³owo Gozdowa" - biuletyn informacyjny Wójta i Rady Gminy Gozdowo,  "
Zespó³ redakcyjny w sk³adzie: 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

XV Zamyœlenia Rodaków w ho³dzie Janowi Paw³owi II

Wizyta Biskupa w Klubie Dzieciêcym i Szkole Podstawowej w Lelicach
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