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za odpowiedzialn¹ pracê 
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owocowa³ m¹droœci¹ uczniów 
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Wakacyjny wyjazd cz³onków 
M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych

M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP w Gozdowie 
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Rozpoczêcie roku szkolnego w Gozdowie Wakacyjne spotkania osób z niepe³nosprawnoœci¹



Str. 3

DZIA£ALNOŒÆ WÓJTA I RADY GMINY

S³owo Gozdowa Nr 3/2019 (78)

W okresie sprawozdawczym, tj. od 22.06.2019 r. do Ostrowach oraz wygaszonego Publicznego Gimnazjum im. 
06.09.2019 r. odby³y siê 2 sesje Rady Gminy, na których Jana Paw³a II w Gozdowie.
radni podjêli ogó³em 11 uchwa³.  59/2019 z dnia 22.07.2019r. w sprawie zmiany 

cz³onków sta³ej Komisji Przetargowej powo³anej 
Uchwa³y z dnia 18 lipca 2019 roku

Zarz¹dzeniem nr 91/2018 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 
 Uchwa³a Nr X/67/19 w sprawie okreœlenia wzoru 

28 wrzeœnia 2018 roku.
wniosku o przyznanie zrycza³towanego dodatku 

 60/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie wyznaczenia do 
energetycznego.

oddania w najem lokali u¿ytkowych stanowi¹cych  Uchwa³a Nr X/68/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu 
w³asnoœæ Gminy Gozdowo. utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy 

 61/2019 z dnia 21.08.2019r. w sprawie przedstawienia Gozdowo.
informacji o przebiegu wykonania bud¿etu, informacji o  Uchwa³a Nr X/69/19 w sprawie udzielenia pomocy 
kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy finansowej oraz finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Sierpeckiego. 

 Uchwa³a Nr X/70/19 w sprawie zaci¹gniêcia jednostek za I pó³rocze 2019 roku.
d³ugoterminowego kredytu.  62/2019 z dnia 21.08.2019r. w sprawie okreœlenia 

 Uchwa³a Nr X/71/19 w sprawie zmiany Wieloletniej ogólnych zasad organizacji do¿ywiania w sto³ówkach 
Prognozy Finansowej na lata 2019-2028. zorganizowanych w szko³ach, dla których organem 

 Uchwa³a Nr X/72/19 zmieniaj¹ca Uchwa³ê Bud¿etow¹ prowadz¹cym jest Gmina Gozdowo. 
Gminy Gozdowo na rok 2019.  62A/2019 z dnia 20.08.2019r. w sprawie wyra¿enia 

Uchwa³y z dnia 28 sierpnia 2019 r. zgody na nieodp³atne wydzier¿awienie placu w Gozdowie 
 Uchwa³a Nr XI/73/19 w sprawie przyjêcia Regulaminu na organizacjê pikniku rodzinnego.

dostarczania wody i odprowadzania œcieków na terenie  63/2019 z dnia 21.08.2019r. w sprawie wyznaczenia 
Gminy Gozdowo.

miejsca na bezp³atne umieszczenie urzêdowych 
 Uchwa³a Nr XI/74/19 w sprawie zmiany Wieloletniej 

obwieszczeñ i plakatów wyborczych komitetów 
Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.

wyborczych.  Uchwa³a Nr XI/75/19 zmieniaj¹ca Uchwa³ê Bud¿etow¹ 
 64/2019 z dnia 21.08.2019r. w sprawie zmiany Gminy Gozdowo na rok 2019. 

cz³onków sta³ej Komisji Przetargowej powo³anej  Uchwa³a Nr XI/76/19 w sprawie odwo³ania Skarbnika 
Zarz¹dzeniem nr 91/2018 Wójta Gminy Gozdowo z dnia Gminy Gozdowo.
28 wrzeœnia 2018 roku. Uchwa³a Nr XI/77/19 w sprawie powo³ania Skarbnika 

 65/2019 z dnia 28.08.2019r. w sprawie powo³ania Gminy Gozdowo.
Koordynatora gminnego ds. informatyki i operatorów 

Z dzia³alnoœci Wójta Gminy systemów informatycznych obwodowych komisji 
W okresie sprawozdawczym, od 22.06.2019r. do wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 
16.09.2019r., Wójt Gminy Gozdowo wyda³ 24 Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
zarz¹dzenia: zarz¹dzonych na dzieñ 13 paŸdziernika 2019r.
 52/2019 z dnia 24.06.2019r. w sprawie ustalenia ceny  66/2019 z dnia 30.09.2019r. w sprawie upowa¿nienia 

sprzeda¿y nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Skarbnika Gminy Gozdowo do za³atwiania indywidualnych 
Gozdowo. spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania 

 53/2019 z dnia 10.07.2019r. w sprawie propozycji decyzji administracyjnych, postanowieñ i zaœwiadczeñ w 
oddania mienia stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Gozdowo imieniu Wójta Gminy.
w nieodp³atne u¿yczenie.  67/2019 z dnia 30.08.2019r. w sprawie upowa¿nienia 

 54/2019 z dnia 17.07.2019r. w sprawie powo³ania Zastêpcy Wójta do za³atwiania indywidualnych spraw z 
zespo³u do przygotowania i organizacji uroczystoœci zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji 
do¿ynkowych w Lelicach. administracyjnych, postanowieñ i zaœwiadczeñ w imieniu 

 55/2019 z dnia 17.07.2019r. w sprawie powo³ania Wójta Gminy.
zespo³u do przygotowania i organizacji uroczystoœci  68/2019 z dnia 30.08.2019r. w sprawie upowa¿nienia 
do¿ynkowych w Gozdowie. Kierownika Referatu Rolnictwa, Budownictwa i 

 56/2019 z dnia 17.07.2019r. w sprawie powo³ania Gospodarki Komunalnej w Urzêdzie Gminy w Gozdowie 
Komisji Konkursowych do rozstrzygniêcia konkursu do za³atwiania indywidualnych spraw z zakresu 
„Najpiêkniejszy wieniec do¿ynkowy poszczególnych administracji publicznej, w tym wydawania decyzji 
regionów Gminy Gozdowo”. administracyjnych, postanowieñ i zaœwiadczeñ w imieniu 

 57/2019 z dnia 17.07.2019r. w sprawie powo³ania Wójta Gminy. 
Komisji Konkursowych do rozstrzygniêcia konkursu na  69/2019 z dnia 2.09.2019r. w sprawie wyznaczenia do 
„Najpiêkniejszy wieniec do¿ynkowy regionu parafii oddania w najem lokalu mieszkalnego.
Kurowo”.  70/2019 z dnia 2.09.2019r. w sprawie zasad zwrotu 

 58/2019 z dnia 19.07.2019r. w sprawie wskazania kosztów przejazdu uczniów niepe³nosprawnych oraz ich 
szko³y, w której bêdzie naliczany odpis na zak³adowy rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania 
fundusz œwiadczeñ socjalnych dla nauczycieli i emerytów, do placówki umo¿liwiaj¹cej realizacjê obowi¹zku 

szkolnego i obowi¹zku nauki w przypadku zapewnienia rencistów i pobieraj¹cych nauczycielskie œwiadczenie 
dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych. kompensacyjne zlikwidowanej Szko³y Podstawowej w 
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 71/2019 z dnia 9.09.2019r. w sprawie wyznaczenia do wyrobów zawieraj¹cych azbest z terenu gminy Gozdowo” 
oddania w dzier¿awê nieruchomoœci stanowi¹cych dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
w³asnoœæ Gminy Gozdowo. 

Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 72/2019 z dnia 9.09.2019r. w sprawie upowa¿nienia 

 Uroczystoœci patriotycznej pod has³em „Dla Niepodleg³ej” Pani Agnieszki Królikowskiej do zastêpowania Skarbnika 
w Kurowie.Gminy podczas jego nieobecnoœci. 

 Spotkaniu z mieszkañcami Oœrodka PALIUM w Kolczynie. 73/2019 z dnia 10.09.2019r. w sprawie  zmiany 
cz³onków sta³ej komisji przetargowej.  Zebraniach wiejskich w Bronoszewicach i Zbójnie.

  74/2019 z dnia 16.09.2019r. w sprawie wyra¿enia  Do¿ynkach Gminnych w Gozdowie. 
zgody na wydzier¿awienie placu w Gozdowie na  Wycieczce z M³odzie¿owymi Dru¿ynami Po¿arniczymi do 
przedstawienie cyrkowe.

Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w 

Sierpcu.
W okresie sprawozdawczym Wójt uczestniczy³ 

 Do¿ynkach w Kurowie.w spotkaniach i uroczystoœciach:
 Zebraniu Zarz¹dów Kó³ Gospodyñ Wiejskich w  Uroczystym og³oszeniu wyników konkursu „So³tys Roku 

2018 Gmina Gozdowo” w sali konferencyjnej Urzêdu Bonis³awiu. 
Gminy w Gozdowie.  Po¿egnaniu Komendanta Policji w Komendzie Powiatowej 

 Podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu „Rozwój Policji w Sierpcu.
terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez budowê  Powiatowym Szkolno-Po¿arniczym Turnieju Stra¿y 
œcie¿ki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole Po¿arnych w Mochowie.
Podstawowej w Lelicach” w WFOŒiGW w Warszawie.  Apelu w Szkole Podstawowej w Lelicach pod has³em 

 Posiedzeniu Rady Spo³ecznej SPZOZ w Gozdowie. „Przerwany Marsz”.
 Uroczystoœci z okazji Œwiêta Policji w Sierpcu.  Do¿ynkach Powiatu Sierpeckiego w Roœciszewie.
 Pikniku rodzinnym w Dziêgielewie.  Spotkaniu z przedstawicielami Towarzystwa Przyjació³ 
 Zebraniu wiejskim w Kurowie. Dzieci z P³ocka w Ostrowach. 
 Podsumowaniu konkursu Kó³ Gospodyñ Wiejskich  „Ko³a  Posiedzeniu Zarz¹du LGD Sierpeckie Partnerstwo w 

Gospodyñ Wiejskich – wyj¹tkowe miejsca, wyj¹tkowi Urzêdzie Miejskim w Sierpcu.
ludzie” w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa 

Monika Gronczewska, Marta KêsickaMazowieckiego w Warszawie.

 Podpisaniu umowy na „Usuniêcie i unieszkodliwienie 

M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP Mykanów, woj. œl¹skie. M£ODZIE¯OWA ORKIESTRA OSP 
To ogromny sukces naszej Orkiestry, która pracuj¹c W GOZDOWIE V ORKIESTR¥ 
systematycznie pod bacznym okiem Kapelmistrza, p. 

PODCZAS XXV OGÓLNOPOLSKIEGO Edwarda Wielgóckiego, rozs³awia nasz¹ gminê w ca³ym kraju, 
czego efektem jest zakwalifikowanie siê do kolejnego XXV FESTIWALU ORKIESTR DÊTYCH 
Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr Dêtych i zajêcie W BIA£YMSTOKU
zaszczytnego miejsca. 
Tego rodzaju wydarzenia maj¹ce na celu prezentacjê dorobku 

W dniach 29-30 czerwca 2019 roku odby³ siê XXV artystycznego amatorskich orkiestr OSP oraz sta³e 
Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dêtych w podnoszenie poziomu artystycznego orkiestr, poprzez 
Bia³ymstoku, pod honorowym patronatem szlachetn¹ rywalizacjê skutecznie przyczyniaj¹ siê do 
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, propagowania i upowszechniania kultury muzycznej.
Marsza³ka Województwa Podlaskiego oraz 
Prezydenta Miasta Bia³egostoku.
W pierwszym dniu festiwalu w sali koncertowej Opery i 
Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleœnej, 10 najlepszych 
orkiestr w kraju, w tym M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP 
Gozdowo, zaprezentowa³o swój repertuar w koncercie 
konkursowym. Po po³udniu na Rynku Koœciuszki 
przeprowadzony zosta³ konkurs gry w marszu. Po ceremonii 
otwarcia na goœci czeka³y dwie niespodzianki – fantastyczny 
wystêp pokazu parady marszowej w wykonaniu 
M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP Krasocin z Grup¹ 
Taneczn¹ APLAUZ, a wieczorem w Filharmonii koncert 
laureatki poprzedniego XXIV festiwalu – Orkiestry OSP 
Nadarzyn. Pokazy Parady Marszowej orkiestry prezentowa³y 
w niedzielê od godziny 11.00. 
W klasyfikacji generalnej M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP 
Gozdowo zajê³a V miejsce, a najlepsz¹ Orkiestr¹ we Marta Kêsicka

wszystkich konkurencjach festiwalowych okaza³a siê 
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KGW RYCHARCICE Z WIZYT¥ 
U MARSZA£KA WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO!

W pi¹tek, 26 lipca br., Ko³o Gospodyñ Wiejskich z 
Rycharcic wraz z Wójtem Gminy Gozdowo goœci³o u 
Marsza³ka Województwa Mazowieckiego Adama 
Struzika. W spotkaniu uczestniczy³y równie¿ Ko³a 
Gospodyñ z £uzek, Stanis³awic, Starej Kornicy, 
Mostowa i Surowego.
Okazj¹ by³o zwyciêstwo w tegorocznej edycji konkursu „Ko³a 
Gospodyñ Wiejskich – wyj¹tkowe miejsca, wyj¹tkowi ludzie”. 
KGW w Rycharcicach zosta³o zg³oszone przez Wójta Gminy 

w³asnej produkcji. Podczas tegorocznej majówki w Skansenie Gozdowo Dariusza Kalkowskiego i zajê³o I miejsce 
KGW Rycharcice zajê³o I miejsce w dwóch kategoriach: otrzymuj¹c 5.000 z³. Dalsze miejsca zajê³y: KGW £uzkach 
„Zupa” za popisow¹ czarninê z kluskami ziemniaczanymi (gm. £osice) II miejsce i 4.000 z³, KGW „Nowoczesna 
oraz „Napój” - za rewelacyjny miód pitny. Panie uczestniczy³y Gospodyni” ze Stanis³awic (gm. Kozienice) III miejsce i 3.000 
równie¿ w konkursach: „Tradycyjne ciastko na niedzielê” z³. KGW Mostowianki (gm. Huszlew), KGW Korniczanki (gm. 
podczas Gie³dy Rolniczej w Sierpcu, „Kulinariadzie” w Stara Kornica) i KGW Surowe (gm. Czarnia) zosta³y 
Studzieñcu oraz „Wiejskie smaki” w ZOO w P³ocku. Przepisy wyró¿nione i otrzyma³y kwotê po 1.000 z³ ka¿da.
Ko³a ukaza³y siê na ³amach czasopism „Kobieta i ¯ycie” i Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Rycharcicach rozpoczê³o swoj¹ 
„Moja Wieœ”.dzia³alnoœæ w 1968r. Obecnie liczy 24 osoby, w tym dwóch 
Panie z KGW tak mówi¹ o swojej dzia³alnoœci „Wspólne panów, a jego przewodnicz¹c¹ jest pani Beata Zawadzka. 
bycie, gotowanie, pomaganie mocno wci¹ga. Bo dobrze Jest organizacj¹ otwart¹, opart¹ na wspó³dzia³aniu i 
jest robiæ coœ ciekawego, wyj¹tkowego, daj¹cego radoœæ wspó³odpowiedzialnoœci cz³onkiñ. Co najwa¿niejsze, do Ko³a 
nam i naszym bliskim, znajomym. To odprê¿a i daje wstêpuj¹ m³ode i nowoczesne panie, które przekazuj¹ swoj¹ 
satysfakcjê. Poza tym pokazujemy m³odym osobom, jak energiê oraz temperament lokalnej spo³ecznoœci, maj¹ 
piêknie ³¹czyæ tradycjê i nowoczesnoœæ. To siê udaje i mnóstwo pomys³ów i planów do zrealizowania. Dzia³alnoœæ 
m³odzi ludzie do³¹czaj¹ do nas. Do Ko³a oczywiœcie Panie. Ko³a skupia siê na zachowaniu lokalnej tradycji, ci¹g³oœci 
Ale panowie tak¿e anga¿uj¹ siê, jeœli organizujemy jakieœ kulturowej i zwyczajów. Ich wyj¹tkowe zaanga¿owanie 
wioskowe czy charytatywne wydarzenie”. Dodaj¹, ¿e wynika z mi³oœci do œrodowiska, w którym ¿yj¹ od wielu 
tworz¹ obraz nowoczesnej wsi.pokoleñ.
W fina³owym spotkaniu z Marsza³kiem Województwa Godne podziwu jest bogactwo dzia³añ Ko³a Gospodyñ w 
Mazowieckiego Adamem Struzikiem nie zabrak³o szczerych Rycharcicach. Organizuj¹ festyny i pikniki rodzinne, 
gratulacji, pami¹tkowych czeków i upominków od Krajowej wyplataj¹ wieñce do¿ynkowe nagradzane na uroczystoœciach 
Sieci Obszarów Wiejskich i Samorz¹du Województwa gminnych i lokalnych, wspó³pracuj¹ z Urzêdem Gminy, 
Mazowieckiego, okolicznoœciowych fotografii, ale tak¿e Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹, innymi ko³ami, organizacjami 
wymiany doœwiadczeñ i wiedzy miêdzy ko³ami gospodyñ pozarz¹dowymi, stowarzyszeniami, wspieraj¹ lokalnych 
wiejskich. Bo przecie¿ one nie mog³y nie wykorzystaæ tej twórców, anga¿uj¹ siê w akcje charytatywne. Bior¹ udzia³ w 
uroczystej chwili spotkania z ko³ami z Mazowsza, by z nowym licznych wydarzeniach lokalnych.
impetem i pomys³ami móc wróciæ do swojej lokalnej Panie s³yn¹ z przygotowywania wyœmienitych wypieków i 
spo³ecznoœci. dañ, którymi czêstuj¹ podczas festynów oraz imprez 
Jeszcze raz gratulujemy Ko³u Gospodyñ Wiejskich z kulinarnych. Odnosz¹ znacz¹ce sukcesy, równie¿ na 
Rycharcic wspania³ego sukcesu. Dziêkujemy za poziomie ponadlokalnym. Rokrocznie uczestnicz¹ w 
zaanga¿owanie, ogromny wk³ad w ¿ycie naszej spo³ecznoœci do¿ynkach gminnych, konkursie „Potrawy Mojej Mamy” 
oraz promowanie swoj¹ dzia³alnoœci¹ gminy Gozdowo. podczas gie³dy w £¹cku oraz „Gotowaniu na polanie” w 
¯yczymy, ¿eby podejmowane wyzwania doda³y energii i by³y Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, gdzie na przestrzeni 
inspiracj¹ do dalszych dzia³añ!lat prezentowa³y m.in. „sodziaki”- placki naszych babæ, 

gêsinê, dziczyznê, orzeszki, ptysie, rogaliki oraz nalewki Maria Pytelewska

ŒWIÊTOWALIŒMY 
„DLA NIEPODLEG£EJ”

Gozdowo Dariusz Kalkowski, a wspó³organizatorami Parafia 
Rzymskokatolicka pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a w 
Kurowie, Szko³a Podstawowa im. Marii Konopnickiej w 
Gozdowie i Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych 

W niedzielê 4 sierpnia br. odby³a siê uroczystoœæ pod „Nasze Ostrowy”.
nazw¹ „Dla Niepodleg³ej”. Msza œwiêta w intencji W uroczystoœci uczestniczyli: ks. kan. Franciszek Kuæ, ks. 

Waldemar Dziewulski - proboszcz parafii Kurowo, Dariusz Ojczyzny zosta³a odprawiona w Koœciele w Kurowie, 
oddano ho³d przy pomniku poœwiêconym Kalkowski - Wójt Gminy Gozdowo, Dariusz Œmigielski - 

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo, Krzysztof pomordowanym przez hitlerowców mieszkañców 
Korpoliñski - Wójt Gminy Sierpc, Wojciech Lipiñski - wsi Krêækowo, a nastêpnie œwiêtowano na festiwalu 
Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady Gminy Sierpc, kierownicy pierogowym w Ostrowach.
i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych oraz poczty G³ównym organizatorem uroczystoœci by³ Wójt Gminy 
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o ni¹ ci¹gle zabiegaæ, szanowaæ, dbaæ i dzieliæ siê ni¹ z innymi. 
Pan Wójt podziêkowa³ wszystkim, którzy przyczynili siê do 
organizacji uroczystoœci.
Na zakoñczenie tej czêœci uroczystoœci Szko³a Podstawowa w 
Gozdowie i mieszkañcy Krêækowa zaprosili do integrowania 
siê przy wspólnym stole.
Kontynuacja œwiêtowania nast¹pi³a w Ostrowach, gdzie na 
boisku Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych 
zorganizowa³o Festiwal Pierogowy. Oficjalnego otwarcia 
imprezy dokona³a prezes Stowarzyszenia Anna Górczyñska i 
Wójt Dariusz Kalkowski. Pierogi w ró¿nych postaciach, 
ciasta, swojskie jad³o, nalewki i zio³owe napoje serwowa³y 

sztandarowe jednostek OSP.
Mszê œwiêt¹ koncelebrowa³ ks. kan. Franciszek Kuæ, który w 
porywaj¹cej homilii mówi³ o ró¿nych aspektach wolnoœci 
oraz patriotyzmie. Po mszy, przy dŸwiêkach M³odzie¿owej 
Orkiestry Dêtej OSP Gozdowo odby³a siê uroczysta procesja.
Nastêpnie zgromadzeni udali siê do Krêækowa na drug¹ czêœæ 
uroczystoœci, znajduje siê te¿ pomnik poœwiêcony czci 
pomordowanych 36 mieszkañców wsi przez okupanta 
hitlerowskiego w czerwcu 1944r.
Wójt Gminy Sierpc Krzysztof Korpoliñski, jako gospodarz 
terenu, podziêkowa³ organizatorom i mieszkañcom za 
pamiêæ o tych, dziêki którym mo¿emy ¿yæ w wolnej Polsce.
Ksi¹dz proboszcz Waldemar Dziewulski przypomnia³ historiê panie z Kó³ Gospodyñ Wiejskich w Reczewie, Rêkawczynie, 
powstania pomnika, który upamiêtnia mieszkañców Rycharcicach i ze Stowarzyszenia „Nasze Ostrowy”.
Krêækowa zabranych przez Niemców, a nastêpnie Mnóstwo atrakcji czeka³o na najm³odszych, przygotowano 
wywiezionych do obozów lub rozstrzelanych. Odmówi³ dmuchañce, malowanie buziek, tatua¿e, warkoczyki, 
modlitwê w intencji pomordowanych. przeja¿d¿ki bryczk¹, motorem i wozem stra¿ackim. By³a 

loteria, konkursy sprawnoœciowo-zrêcznoœciowe oraz 
wystêpy Zespo³u Tañca Ludowego „Mochowo” i „Zumba 
Kids”. Swoj¹ twórczoœæ w postaci obrazów, rzeŸb i rêkodzie³a 
prezentowali lokalni artyœci.
Do póŸnych godzin wieczornych mo¿na by³o bawiæ siê na 
dyskotece pod chmurk¹ przy muzyce Kapeli Pana Jacka.

Nastêpnie odby³a siê ceremonia z³o¿enia kwiatów i zniczy 
przez: Wójtów Dariusza Kalkowskiego i Krzysztofa 
Korpoliñskiego, Przewodnicz¹cego Rady Gminy Gozdowo 
Dariusza Œmigielskiego, Wiceprzewodnicz¹cego Rady 
Gminy Sierpc Wojciecha Lipiñskiego, harcerzy, druhów 
OSP i mieszkañców.
Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski w przemówieniu 
podkreœli³, ¿e wolnoœæ nie jest nam dana na zawsze, musimy Maria Pytelewska

Wycieczka by³a nagrod¹ od Wójta Gminy Gozdowo Dariusza WYCIECZKA M£ODZIE¯OWYCH 
Kalkowskiego i Przewodnicz¹cego Rady Gminy Dariusza DRU¯YN PO¯ARNICZYCH
Œmigielskiego dla M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych z 
Kolczyna i dwóch z Lelic za udzia³ w Zawodach Szkoleniowo-

W pi¹tek, 23 sierpnia br., M³odzie¿owe Dru¿yny Po¿arniczych, które odby³y siê 15 czerwca br. w Lelicach. 
Po¿arnicze z Lelic i Kolczyna uczestniczy³y w G³ównym organizatorem wyprawy by³a Ochotnicza Stra¿ 

Po¿arna w Lelicach.wycieczce do Komendy Powiatowej Stra¿y Po¿arnej 
w Sierpcu. Pan Wójt jeszcze raz podziêkowa³ dru¿ynom za udzia³ w 
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Zawodach „Podczas zawodów wszyscy spisaliœcie siê na 
medal. Podziwia³em wasz zapa³, hart ducha, ale równie¿ 
stra¿ackie umiejêtnoœci. Jak wspaniale potraficie 
wspó³pracowaæ w dru¿ynie. Mam nadziejê, ¿e dzisiejszy 
pobyt w Komendzie Powiatowej Stra¿y Po¿arnej pozwoli 
wam pog³êbiæ wiedzê po¿arnicz¹ i rozwijaæ pasje. Jeszcze 
raz dziêkujê Wam za udzia³ w Zawodach i mam nadziejê, 
¿e w przysz³ym roku wystartujecie ponownie z jeszcze 
lepszym wynikiem.”
M³odzi druhowie z entuzjazmem zwiedzali stra¿nicê 
zawodowych stra¿aków oraz ogl¹dali najnowoczeœniejszy 
sprzêt ratowniczo-gaœniczy. Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³a 
mo¿liwoœæ zapoznania siê z profesjonalnym wyposa¿eniem 
pojazdu stra¿ackiego. Dzieci zadawa³y mnóstwo pytañ 
stra¿akom, dotycz¹cych ich pracy oraz funkcjonowania 
Stra¿y. Byæ mo¿e dzieciêca pasja za kilka lat przerodzi siê w 
zawód stra¿aka?
Dziêkujemy Komendantowi Stra¿y Po¿arnej w Sierpcu - Po porz¹dnej lekcji ochrony przeciwpo¿arowej wszyscy udali 
Marcinowi Strzeœniewskiemu oraz wspó³pracownikom za siê na posi³ek do restauracji McDonald´s.
mo¿liwoœæ zwiedzenia jednostki, poœwiêcony czas i mi³¹ 
atmosferê.

Maria Pytelewska

OBCHODY ŒWIÊTA PLONÓW 
W GMINIE GOZDOWO

„Œwiêæ siê, Wielki Bo¿e w niebie!
A na ziemi, polski chlebie”

Wincent Pol

Wicestarosta Sierpecki Jaros³aw Ocicki, Przewodnicz¹cy 
Rady Powiatu Przemys³aw Burzyñski, Wójt Gminy Gozdowo 
Dariusz Kalkowski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo 
Dariusz Œmigielski z Radnymi, Zastêpczyni Wójta Gminy 
Gozdowo El¿bieta Broniszewska, Prezes Zwi¹zku Rolników, 
Kó³ek i Organizacji Rolniczych Kazimierz Kêdzierski z 
przedstawicielkami Kó³ Gospodyñ Wiejskich, ksiê¿a parafii 
Bonis³aw, Kurowo i Gozdowo, dyrektorzy i kierownicy szkó³, 
przedszkola i klubów dzieciêcych, so³tysi i stra¿acy.Do¿ynki to jeden z najpiêkniejszych dni w roku 
Zgodnie z tradycj¹ œwiêto plonów zainaugurowa³y Msze ka¿dego rolnika. To dziêkczynienie za ciê¿k¹ pracê 
Œwiête Dziêkczynne celebrowane przez ksiêdza proboszcza rolników, ale równie¿ okazja do spotkania osób 
Piotra G¹tarka w Lelicach, ksiêdza proboszcza Stanis³awa wspieraj¹cych i korzystaj¹cych z ich trudu. Podczas 
Opolskiego w Gozdowie i ksiêdza proboszcza Waldemara do¿ynek uœwiadamiamy sobie, jak ¿adnym innym 
Dziewulskiego w Kurowie. Oprawê liturgiczn¹ w Lelicach dniu, jak bezcenn¹ wartoœci¹ jest chleb.
przygotowa³o so³ectwo Bronoszewice.W tym roku w gminie Gozdowo dokonaliœmy uroczystego 
Duszpasterze zaznaczyli w homiliach, ¿e do¿ynki to akcent podsumowania zbiorów w Lelicach – 18.08., Gozdowie – 
oznaczaj¹cy fakt ukoñczenia niezwyk³ej pracy rolników, 25.08. i Kurowie – 01.09. Uroczystoœci mia³y podobny 
podkreœlili rolê chleba w pojednaniu siê ludzi oraz tradycji przebieg i charakter.
zwi¹zanej z jego pieczeniem, dokonali poœwiêcenia piêknych Parafialne do¿ynki w Lelicach oraz Gminny Festyn 
wieñców do¿ynkowych i bochnów upieczonych z tegorocznej Do¿ynkowy w Gozdowie uœwietni³ wystêp M³odzie¿owej 
m¹ki.Orkiestry Dêtej OSP z Gozdowa pod batut¹ kapelmistrza 
Nastêpnie do zgromadzonych przemawiali zaproszeni Edwarda Wielgóckiego.
goœcie.Wœród goœci uczestnicz¹cych w uroczystoœciach znaleŸli siê 
W Lelicach Dariusz Œmigielski Przewodnicz¹cy Rady Gminy m.in.: Pose³ na Sejm RP Waldemar Olejniczak, Kierownik 
podziêkowa³ w imieniu w³asnym oraz Wójta Gminy Gozdowo Delegatury Urzêdu Wojewódzkiego w P³ocku Marlena 
rolnikom, mieszkañcom i goœciom za pracê i wysi³ek, których Mazurska, Starosta Powiatu Sierpeckiego Mariusz Turalski, 
owocem jest tegoroczny œwie¿y chleb. Podziêkowa³ równie¿ 
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Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Przemys³aw Burzyñski ¿yczy³ 
zawsze udanych zbiorów, wytrwa³oœci oraz satysfakcji z 
wykonywanej pracy.
Pan Wójt Dariusz Kalkowski skierowa³ s³owa podziêkowañ 
„Gromadzi nas tradycja, wiara ojców naszych oraz 
potrzeba i poczucie wspólnoty mieszkañców, ¿yj¹cych na 
co dzieñ i pracuj¹cych na tej ziemi. Czujê siê zaszczycony i 
zobowi¹zany faktem, ¿e tak bardzo uto¿samiamy siê z 
naszym œwiêtem plonów i dziêkczynienia. Œwiadczy o tym 
obecnoœæ i zaanga¿owanie Pañstwa, choæby poprzez 
piêkne wieñce do¿ynkowe, z których kunsztu i iloœci s³ynie 
ju¿ Gmina Gozdowo. …Za chleb – owoc pracy i trudu 
rolniczego dziêkujemy Bogu i wyra¿amy wdziêcznoœæ tym 
wszystkim, dziêki którym ów chleb mamy. Oby nikomu go 
nie zabrak³o. Trwajmy w radosnym dziêkczynieniu.”

za piêkne wieñce do¿ynkowe i zaanga¿owanie w³o¿one w to, 
aby ziemia wyda³a plon.
Pani Marlena Mazurska odnios³a siê do wartoœci rodziny i 
tradycji „Do¿ynkowe œwiêto to w polskiej tradycji czas 
podziêkowañ: Panu Bogu za plony, a ludziom za trud. To 
czas refleksji nad tym, jak wa¿na jest ludzka solidarnoœæ i 
wspó³dzia³anie – aby by³o z czego upiec do¿ynkowy chleb i 
aby go sprawiedliwie podzieliæ. Jest tutaj wiele rodzin, 
pamiêtajmy, ¿e do¿ynki to równie¿ œwiêto rodziny, która 
jest najwiêksz¹ wartoœci¹. Cieszê siê, ¿e na terenie gminy 
Gozdowo od wielu lat organizowane s¹ uroczystoœci 
do¿ynkowe z wielk¹ dba³oœci¹ o nasze polskie tradycje 
daj¹ce nam si³ê i to¿samoœæ.”

Istotnym punktem Do¿ynek, wzbudzaj¹cym szczególne 
zainteresowanie, by³ konkurs na „Najpiêkniejszy Wieniec 
Do¿ynkowy” we wszystkich trzech miejscowoœciach. 
Wszystkie przykuwa³y wzrok wspania³ymi pomys³ami, 
kolorytem, bogactwem i ró¿norodnoœci¹.
W Lelicach przyniesiono 8 wieñców wykonanych przez 
KGW: Lelice, Reczewo I, Reczewo II, Bronoszewice, 
Rogienice, Bonis³aw, Cetlin i Rycharcice. Zwyciêskim 
wieñcem i laureatem I miejsca zosta³ wieniec wykonany przez 
KGW z Lelic.
W Gozdowie w konkursie wziê³o udzia³ 7 wieñców 
uplecionych przez: KGW Gozdowo, KGW Dziêgielewo, 
So³ectwo Zakrzewko, So³ectwo G³uchowo, KGW 

W Gozdowie Pose³ RP Waldemar Olejniczak przytoczy³ list Rêkawczyn, So³ectwo Czachorowo, KGW Kolczyn. Za 
intencyjny Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym najpiêkniejszy zosta³ uznany wieniec z Gozdowa.
podziêkowano wszystkim rolnikom za ofiarny wysi³ek. Na Wieñce z Lelic i Gozdowa reprezentowa³y gminê Gozdowo 
koniec ¿yczy³, aby praca przynosi³a zawsze spodziewane podczas Do¿ynek Powiatowych 8 wrzeœnia w Roœciszewie.
owoce i by³a otaczana spo³ecznym szacunkiem. Starosta Podczas mszy œwiêtej w Kurowie zaprezentowa³o siê a¿ 11 
Sierpecki Mariusz Turalski podkreœli³, ¿e œwiêto plonów ma wieñców, wykonanych przez mieszkañców wsi: Zglenice 
szczególne znaczenie w tradycji polskiej wsi. Zwróci³ uwagê 
na szczególn¹ aktywnoœæ spo³eczn¹ mieszkañców gminy 
Gozdowo, dzia³aj¹cych w swoich so³ectwach oraz 
zrzeszaj¹cych siê w 16 Ko³ach Gospodyñ Wiejskich oraz 11 
jednostkach Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Ta wyj¹tkowa 
aktywnoœæ by³a wielokrotnie nagradzana w konkursach o 
charakterze wojewódzkim. Pan Starosta wspomina³ równie¿ 
o inwestycjach drogowych realizowanych w partnerstwie z 
Gmin¹ Gozdowo jak przebudowa drogi powiatowej 
Bonis³aw-Kêdzierzyn w 2018r., niebawem rozpoczêta 
zostanie przebudowa drogi Mochowo-Gozdowo, 
opracowywana jest równie¿ dokumentacja na przebudowê 
drogi Bonis³aw-Gozdowo. Pan Starosta podkreœli³ dobr¹ 
wspó³pracê pomiêdzy powiatem, a gmin¹ Gozdowo oraz 
radnym powiatowym S³awomirem Krystkiem.
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i Publicznego Przedszkola w Gozdowie, dzieci z parafii 
Kurowo; w Lelicach i Gozdowie zaprezentowa³ siê Zespó³ 
Pieœni i Tañca Ziemi Gozdowskiej oraz Zespó³ Pieœni i Tañca 
Lelice.
Nie mog³o zabrakn¹æ równie¿ uroczystego obrzêdu wrêczenia 
wieñca i chleba z tegorocznych zbiorów. Dziewczêta i ch³opcy 
zaszczycili w³odarzy gminy Gozdowo k³osianym wieñcem i 
bochnem chleba z proœb¹ o sprawiedliwe i równe podzielenie 
wœród mieszkañców.
Do godzin wieczornych publicznoœæ œwiêtowa³a przy 
dŸwiêkach i rytmach znanych utworów, jak na do¿ynki 
przysta³o. W Lelicach bawi³ wszystkich zespó³ MEDIUM, a w 
Gozdowie MOTIF.

Ma³e, ̄ uki, Krêækowo, Zglenice Du¿e, Kuniewo, Romatowo, 
Wilkowo, Smorzewo, Kurówko, Kurowo i Ostrowy. Wygra³ 
wieniec z Ostrów.
Wykonawcy wszystkich wieñców otrzymali pami¹tkowe 
dyplomy i nagrody pieniê¿ne.
Domowymi wypiekami i przek¹skami czêstowa³y panie z Kó³ 
Gospodyñ Wiejskich, w Lelicach z: Rêkawczyna, 
Dziêgielewa, Kolonii Przybyszewo, Golejewa, Czachorowa, 
Gozdowa i Kolczyna, a w Gozdowie z: Cetlina, Rogienic, 
Reczewa, Rycharcic, Bonis³awia, Gozdowa, Lelic, £ysakowa 
i Bronoszewic.
W dalszej czêœci do¿ynkowych uroczystoœci obrzêdowy 
program artystyczny zaprezentowa³y adekwatnie do miejsca 
do¿ynek dzieci ze Szko³y Podstawowej i Klubu Dzieciêcego Maria Pytelewska
„Kubusiowy Raj” w Lelicach, uczniowie Szko³y Podstawowej 

ROZPOCZÊCIE ROKU 
SZKOLNEGO 2019/2020

W poniedzia³ek, 2 wrzeœnia, w Szko³ach 
Podstawowych w Gozdowie i Lelicach odby³y siê 
akademie z okazji rozpoczêcia nowego roku 
szkolnego 2019/2020 oraz upamiêtniaj¹ce 80. 
rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej.
Tradycyjnie rok szkolny rozpocz¹³ siê mszami œwiêtymi, które 
zosta³y odprawione w Koœciele pw. Wszystkich Œwiêtych w 
Gozdowie przez ks. proboszcza Stanis³awa Opolskiego i 
kaplicy w Lelicach przez ks. proboszcza Piotra G¹tarka.
Nastêpnie uczniowie, rodzice i nauczyciele udali siê do 
swoich szkó³ na akademie. W uroczystoœciach uczestniczyli: 

Rady Gminy, policjant - Arkadiusz Kolczyñski, dyrektorzy i ks. kan. Stanis³aw Opolski, ks. Piotr G¹tarek, ks. Waldemar 
kierownicy placówek oœwiatowych z terenu gminy Gozdowo. Dziewulski, ks. kan. Franciszek Kuæ, Dariusz Kalkowski - 
W Gozdowie wa¿nymi goœæmi by³y osoby pamiêtaj¹ce Wójt Gminy Gozdowo, Dariusz Œmigielski - Przewodnicz¹cy 
wybuch II wojny œwiatowej: pani Maria Smoleñska, pani 
Kazimiera Kawecka i pan Jan Rycharski.
Dyrektorzy Szkó³: w Gozdowie Lidia Malinowska i w Lelicach 
Krzysztof JóŸwiak, powitali wszystkich zgromadzonych, 
przekazali informacje na temat prac dokonanych w szko³ach 
w czasie wakacji, oferty edukacyjne i zajêæ dodatkowych. 
¯yczyli wszystkim uczniom wielu sukcesów, bezpiecznego i 
mi³ego pobytu w szkole. Przypomnieli równie¿ o 
obchodzonej rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej. Prosili o 
zachowanie w pamiêci tych wydarzeñ oraz oddanie ho³du 
wszystkim, którzy zginêli w czasie wojny.
Szko³a Podstawowa w Gozdowie wpisa³a siê do grona tych 
placówek, które wziê³y udzia³ w akcji „Przerwany marsz…”. 
Jej istot¹ by³o symboliczne dokoñczenie przerwanego przez 
wybuch II wojny œwiatowej marszu do szko³y ówczesnej 
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rodzicom wzajemnej ¿yczliwoœci, zaufania oraz wytrwa³oœci, 
jakie stawia trudny proces edukacji. Uczniom wielu sukcesów 
i radoœci ze zdobywania wiedzy.
W Lelicach powitano nowego cz³onka Rady Pedagogicznej - 
ks. Piotra G¹tarka. Rodzice dzieci z M³odzie¿owej Dru¿yny 
Po¿arniczej podziêkowali Wójtowi Gminy Gozdowo 
Dariuszowi Kalkowskiemu oraz Przewodnicz¹cemu Rady 
Gminy Dariuszowi Œmigielskiemu za zorganizowanie dla 
dzieci i m³odzie¿y wycieczki do Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w 
Sierpcu. Przewodnicz¹cy, który pe³ni równie¿ funkcjê 
prezesa OSP Lelice podkreœli³, ¿e w tym roku druhowie bêd¹ 
starali siê rozwin¹æ dzia³alnoœæ edukacyjn¹ dotycz¹c¹ 
udzielania pierwszej pomocy wœród dzieci i m³odzie¿y. 
Zachêci³ równie¿ do wstêpowania w szeregi dru¿yny 
po¿arniczej i uczestnictwa w zawodach stra¿ackich.

m³odzie¿y. By³a to okazja do tego, aby m³odsze i starsze W dalszych czêœciach uroczystoœci uczniowie przedstawili 
pokolenia mog³y wspólnie przywitaæ nowy rok szkolny. Aby oko l i c zno œ c i owe  p rog r amy  s ³ owno -muzyc zne  
przybli¿yæ wszystkim wydarzenia sprzed osiemdziesiêciu lat, upamiêtniaj¹ce 80. rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej.
uczennice klasy VIB przedstawi³y krótki monta¿u s³owno- Na koniec dzieci, rodzice i nauczyciele udali siê do klas, aby 
muzyczny, którego treœæ podkreœla³a te traumatyczne omówiæ sprawy organizacyjne dotycz¹ce kolejnych szkolnych 
wydarzenia oraz ich wp³yw na ¿ycie dzieci w wieku szkolnym. dni. W Lelicach dokonano uroczystego odbioru i otwarcia 
Punktem kulminacyjnym by³o wspólne odœpiewanie wyremontowanej sali lekcyjnej dla klasy I.
„Mazurka D¹browskiego”, hymnu narodowego, którego Zabrzmia³ pierwszy dzwonek i uczniowie zasiedli do szkolnych 
znaczenie nabiera wyj¹tkowej treœci, zw³aszcza w chwilach ³aw. Przed nimi nowy rok szkolny 2019/2020.
takich, jak ta. Wyrazem wdziêcznoœci wobec tych osób, które 
przyjê³y zaproszenie naszej spo³ecznoœci szkolnej, by³o 
wrêczenie im piêknych, czerwonych ró¿. 
Pan Dyrektor Krzysztof JóŸwiak zaprosi³ na spotkanie 
upamiêtniaj¹ce wybuch II wojny œwiatowej, które odbêdzie 
siê 17 wrzeœnia br. w Szkole w Lelicach w ramach akcji 
„Przerwany marsz...”
Pan Wójt równie¿ nawi¹za³ do wybuchu wojny i zwróci³ siê do 
obecnych osób, pamiêtaj¹cych ten smutny czas „II wojna 
œwiatowa rozpoczê³a siê 1 wrzeœnia 1939 roku od ataku 
Niemiec na Polskê. By³ to najwiêkszy i najtragiczniejszy 
konflikt w dziejach. Aby upamiêtniæ 80. rocznicê wybuchu 
tej wojny, chcielibyœmy zachowaæ relacje œwiadków 
historii. Dlatego prosimy o podzielenie siê z nami 
historiami rodzinnymi, wspomnieniami i prze¿yciami z 
pierwszych dni wojny.” Z okazji rozpoczynaj¹cego siê roku Maria Pytelewska
szkolnego ¿yczy³ wszystkim pracownikom oœwiaty, uczniom i 

DO¯YNKI POWIATU SIERPECKIEGO 
W ROŒCISZEWIE

W niedzielê, 8 wrzeœnia br., odby³y siê do¿ynki 
Powiatu Sierpeckiego, w tym roku zorganizowane 
zosta³y w Roœciszewie. Podczas uroczystoœci m.in. 
wrêczano odznaczenia dla wyró¿niaj¹cych siê 
rolników oraz rozstrzygniêto konkurs na 
najpiêkniejszy wieniec do¿ynkowy.
Honorow¹ odznakê „Zas³u¿ony dla rolnictwa” na wniosek 
Wójta Gminy Gozdowo otrzymali: pani Aleksandra Kawska – 
doradca rolniczy i pan Wojciech Bêdzikowski – rolnik ze wsi 
Zakrzewko. W imieniu Ministra Rolnictwa Jana 
Ardanowskiego odznaczeñ dokonali pose³ na Sejm RP pan 
Waldemar Olejniczak i Starosta Powiatu Sierpeckiego pan 
Mariusz Turalski. 

nowe technologie. So³tysem Roku zosta³a pani Katarzyna Do tytu³u Rolnik Roku 2019 zosta³ nominowany pan 
Rêdzikowska z Dziêgielewa, która jest wyj¹tkowo Grzegorz Zawadzki z Rycharcic, a w kategorii M³ody Rolnik 
zaanga¿owana w ¿ycie swojego so³ectwa. Wrêczenia nagród pan Mariusz Dul z Bronoszewic. Panowie w swojej 
dokona³ Starosta Powiatu Sierpeckiego z Wójtem Gminy codziennej pracy udowadniaj¹, ¿e ich gospodarstwa s¹ 
Gozdowo.nowoczesne, odnosz¹ce korzyœci ekonomiczne i wdra¿aj¹ce 
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W konkursie na „Najpiêkniejszy wieniec do¿ynkowy” Powiatowych oraz za czas i prace poœwiêcone przygotowaniu 
uczestniczy³y dwa wieñce z terenu naszej gminy: z Lelic i piêknych wieñców. Serdecznie gratulujemy paniom z KGW 
Gozdowa. Uwagê komisji zwróci³ wieniec z Gozdowa, który Gozdowo za zajêcie III miejsca w konkursie.
zaj¹³ III miejsce. Wieniec nawi¹zuje do tematyki sakralnej, ma Podziêkowania Starosty Powiatu powêdrowa³y równie¿ do 
postaæ korony, w centralnej czêœci znajduje siê serce, na pañ z Kó³ Gospodyñ w Rêkawczynie i Rogienicach, które 
którym umieszczono krzy¿. Dodatkiem jest kosz z bochnem serwowa³y uczestnikom do¿ynek domowe wypieki i potrawy.
upieczonym z m¹ki z tegorocznych zbó¿. Wieniec z Lelic 

Maria Pytelewskaotrzyma³ pami¹tkowy dyplom.  Dziêkujemy delegacjom za 
godne reprezentowanie gminy Gozdowo podczas Do¿ynek 
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ZAWODY WÊDKARSKIE

W sobotê -14.09.2019 r. nad stawem w Gozdowie odby³y siê 
gminne zawody wêdkarskie dla dzieci zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Wêdkarskie "AMUR". Stanowi³y one swoiste 
zakoñczenie sezonu wêdkarskiego 2019 r. a jednoczeœnie 
dzia³alnoœci szkó³ki wêdkarskiej.
Pomimo niesprzyjaj¹cej pogody, ryby by³y przychylne 
m³odym wêdkarzom i chêtnie ³apa³y zarzucane kolorowe 
haczyki i smako³yki.
Po wyznaczonym czasie na konkurencjê, stwierdzono, i¿ w 
kategorii dziewczêta triumfowa³y: 

Gminy Gozdowo - Dariusz Kalkowski i prezes Stowarzyszenia 1. Julia Krasiñska
Wêdkarskiego „Amur” – Kamil Ambroziak.

2. Julia Jarczewska To ju¿ nie pierwsze zawody, w których mali amatorzy 
3. Weronika Feltynowska. wêdkarstwa stawiaj¹ siê przy stawie w sobotni poranek, aby 

Wszystkie „wêdkarki” reprezentuj¹ Szko³ê Podstawow¹ w konkurowaæ z kolegami i kole¿ankami, a przy okazji æwiczyæ 
Gozdowie. cierpliwoœæ i umiejêtnoœci wêdkarskie. Mamy nadziejê, ¿e 
W kategorii ch³opcy najlepszym wêdkarzem okaza³ siê Julian swoim hobby zara¿¹ wiêcej dziewcz¹t i ch³opców i bêdzie to 
Ma³olepszy. Drugie miejsce zaj¹³ Kacper Buras, a trzecie Filip dla nich odskocznia od spêdzania czasu przed domowymi 
Staniszewski. komputerami i Internetem.

Aurelia KurachNagrodami i pucharami uhonorowali zwyciêzców Wójt 

„PRZERWANY MARSZ…”
80. ROCZNICA AGRESJI 

RADZIECKIEJ NA POLSKÊ

Mam proœbê – pamiêtajcie o nas,
jak odejdziemy na wieczn¹ wartê.

Mia³am lat 14, a teraz w grudniu koñczê 90.
Te s³owa wypowiedzia³a „Lidka” na pogrzebie dowódcy 

Batalionu „Zoœka” Ryszarda Bia³ousa

W Szkole Podstawowej w Lelicach w dniach 2 i 17 
w r z e œn i a  b r.  o dby ³ y  s i ê  s po t kan i a  z  



Pan Wójt skierowa³ s³owa do Dzieci Wojny: „Jesteœcie 

Pañstwo Dzieæmi Wojny, urodzonymi przed 

zakoñczeniem II wojny œwiatowej, ostatnimi œwiadkami 

tamtych tragicznych dni. Piêæ lat okupacji zabra³o Wasze 

dzieciñstwo i m³odoœæ przysparzaj¹c dni pe³nych cierpieñ i 

smutku. Wchodz¹c do szko³y razem z m³odym 

pokoleniem pokazujecie i udowadniacie, ¿e Wasze 

poœwiêcenie nie posz³o na marne, ¿e dziêki temu co 

prze¿yliœcie, dziêki temu, ¿e wytrwaliœcie, w tej chwili 

m³ode pokolenie mo¿e spokojnie rozpocz¹æ edukacjê pod 

okiem swoich nauczycieli, wychowawców i opiekunów. 

Prosimy Was o lekcje historii i opowiedzenie swoich 

wspomnieñ z czasów wojny.”

przedstawicielami pokolenia Dzieci Wojny w ramach 
akcji „Przerwany marsz”.

Wœród przedstawicieli Dzieci Wojny z okolic miejscowoœci 

Lelice znaleŸli siê: pani Krystyna Kurach, pani Bronis³awa 

Mañkowska, pani Adela Mróz, pani Zofia Wojciechowska, 

pani Laurentyna Zgorzelska i pan Stanis³aw Mróz. W 

spotkaniu uczestniczyli równie¿: Dariusz Kalkowski - Wójt 

Gminy Gozdowo, Dariusz Œmigielski - Przewodnicz¹cy Rady 

Gminy, Barbara Mañkowska - Radna Gminy Gozdowo, 

ks. Piotr G¹tarek - proboszcz parafii Bonis³aw, nauczyciele i 

uczniowie.

Harcerze i zuchy zaprezentowali program artystyczny, w 

którym przypomnieli wa¿ne momenty wojny: kampaniê 

wrzeœniow¹, zsy³ki na Syberiê oraz Powstanie Warszawskie. 

Wystêp wywo³a³ ogromne wra¿enie na zgromadzonych. 

S³owa piosenki: „My nie chcemy wiêcej wojny, chcemy ¿yæ 

¿yciem spokojnym, jak d³ugi i szeroki jest nasz œwiat, chcemy 

pokój stworzyæ wszêdzie, wojna niech legend¹ bêdzie, 

szczêœcie nasze niech okryje wojny œlad z dawnych lat” 

poruszy³y zarówno serca tych najstarszych, jak i 

najm³odszych.
Nad przebiegiem czêœci artystycznej czuwali nauczyciele: 

Anna Mañkowska, Iwona Bogdañska i S³awomir Sza³kucki.
Pamiêæ poleg³ych zosta³a uczczona minut¹ ciszy. Po 

Akcja „Przerwany marsz…” jest prób¹ podziêkowania odœpiewaniu hymnu goœcie i przedstawiciele klas udali siê na 
pokoleniu Dzieci Wojny za to co zrobili dla Polski, mimo tego, wspólny, s³odki poczêstunek.
¿e czas okupacji, który naznaczy³ ich dzieciñstwo, z Nastêpnym punktem uroczystoœci by³y spotkania w 
pewnoœci¹ skruszy³ przekonanie o dobru drzemi¹cym w salach lekcyjnych. Przedstawiciele Pokolenia Wojny 
ludziach i sprawiedliwoœci dziejowej. 80 lat temu ich marsz do 

szko³y zosta³ przerwany. To wtedy ¿ycie Dzieci Wojny zosta³o 

trwale napiêtnowane nieopuszczaj¹cym strachem, 

zatrzymanymi w pamiêci obrazami okrutnej œmierci 

najbli¿szych. Przekroczenie progu naszej szko³y i naszych 

klas by³o symbolicznym dokoñczeniem przerwanej przed 

osiemdziesiêciu laty ich edukacji. 
W rocznicê napaœci Zwi¹zku Radzieckiego na Polskê 

sama obecnoœæ naocznych œwiadków tych okrutnych dla 

naszego narodu i ca³ego œwiata wydarzeñ wywo³a³a 

atmosferê zadumy i refleksji.
Krzysztof JóŸwiak Dyrektor Szko³y Podstawowej w 

Lelicach powita³ zgromadzonych i podziêkowa³ za przybycie 

osobom pamiêtaj¹cym wybuch II wojny œwiatowej.

Str. 12 S³owo Gozdowa Nr 3/2019 (78)

WYDARZENIA 



Wakacyjne spotkania dla osób 
z niepe³nosprawnoœci¹

„Osoby z niepe³nosprawnoœci¹ […] wszystko czego chc¹, 
to byæ przyjête...”

Wakacje to czas wypoczynku, wyjazdów, spotkañ 
towarzyskich, mo¿liwoœæ zawarcia nowych znajomoœci oraz 
nabycia nowych doœwiadczeñ. Odbywaj¹ce siê zawsze w 
o k r e s i e  l e t n i m  s p o t k a n i a  o s ó b  z  r ó ¿ n y m i  
niepe³nosprawnoœciami z terenu naszej gminy daj¹ w³aœnie 
takie okazje. W tym roku zajêcia przeprowadzono w dniach 
od 5 do 9 sierpnia. Dwa dni spêdziliœmy w œwietlicy szkolnej, 
gdzie wykonywaliœmy ciekawe prace plastyczne oraz 
organizowaliœmy ulubione warsztaty grupy czyli „przez 
¿o³¹dek do serca'' – tym razem by³o to wspólne pieczenie Niezwyk³ych prze¿yæ dostarczy³ uczestnikom spotkañ film 
gofrów. Byliœmy równie¿ z wizyt¹ u zaprzyjaŸnionych „Król lew” oraz warsztaty „S³odko zakrêcone” w P³ocku. 
stra¿aków, którzy przekazali nam wiele ciekawych informacji Podczas warsztatów ka¿dy mia³ okazjê przygotowaæ 
oraz umo¿liwili nam przez chwilê poczuæ siê jak prawdziwi wspania³ego s³odkiego lizaka. Poznaliœmy tak¿e proces 
druhowie, którzy pêdz¹ do po¿aru swoim wozem stra¿ackim. tworzenia karmelu a ka¿dy z uczestników na zakoñczenie 

warsztatów uzyska³ certyfikat karmelarza. Spotkania 
podsumowaliœmy na terenie Wioski S³owiañskiej w 
Ostrowach, gdzie bardzo goœcinnie i serdecznie przyjê³y nas 
panie ze stowarzyszenia Nasze Ostrowy. Mieliœmy okazjê 
w³asnorêcznie ubiæ mas³o, które razem z innymi smako³ykami 
przygotowanymi przez gospodynie zjedliœmy na œniadanie. W 
trakcie pobytu w Wiosce S³owiañskiej odwiedzili nas bardzo 
mili goœcie w osobach Pani Dyrektor Lidii Malinowskiej oraz 
Pana Wójta Dariusza Kalkowskiego i „os³odzili'' nieco ostatni 
dzieñ spêdzany w tym gronie. Uczestnicy byli trochê 
zasmuceni faktem, ¿e to ju¿ koniec zajêæ.  
Po tygodniu zajêæ przeprowadzonych w naszej szkole z 
osobami z ró¿nymi niepe³nosprawnoœciami nadal pozosta³ 
niedosyt - wra¿eñ, spotkañ, ciekawych doznañ. Dlatego 

SZKO£A PODSTAWOWA W GOZDOWIE

opowiadali o historii i rzeczywistoœci II wojny œwiatowej, o 

¿yciu i znaczeniu pokoju. By³y to ¿ywe lekcje historii, w 

których aktywnie uczestniczyli nawet najmniej cierpliwi 

uczniowie.
W ramach podziêkowañ przybyli goœcie otrzymali od 

zuchów i harcerzy kwiaty i okolicznoœciowe upominki.
Z tego spotkania wyci¹gamy wnioski dla siebie. 

Doceniamy nasze szczêœcie ¿ycia w czasach pokoju. Czujemy 

odpowiedzialnoœæ jaka spoczywa na nas w tworzeniu 

przysz³oœci w pokoju dla nastêpnych pokoleñ. Nie mo¿emy 

jednak zapomnieæ o tych, którzy za rozpowszechnione z³o 

zap³acili najwy¿sz¹ cenê –swoje ¿ycie i o tych, którym dane 

by³o przetrwaæ by ostrzec przysz³e pokolenia przed groŸb¹ 

wojny. Chcielibyœmy takie chwile ocaliæ od zapomnienia.

Anna Mañkowska
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tygrysów bengalskich, co wywo³a³o niema³e emocje u 
obserwuj¹cych. Nie mniej wra¿eñ wzbudzi³ basen w  
Uniejowie, który tego dnia by³ wyj¹tkowo oblegany przez 
szukaj¹cych och³ody amatorów k¹pieli. Na szczêœcie d³uga 
kolejka oczekuj¹cych nas nie zniechêci³a i w koñcu sami 
mogliœmy siê przekonaæ o zaletach wód termalnych. Dla 
niektórych by³ to pierwszy w ¿yciu pobyt na basenie, ale 
wiêkszoœæ uczestników œmia³o korzysta³a z atrakcji 
oferowanych przez obiekt i z pomoc¹ opiekunów nawet 
próbowa³a p³ywaæ, co przy du¿ym zasoleniu wody wcale nie 
by³o takie trudne, jak siê pocz¹tkowo wydawa³o. Niestety, 

jeszcze w czasie wakacji rodzice postanowili zorganizowaæ wszystko co dobre, szybko siê koñczy i musieliœmy w koñcu 
dodatkow¹ wycieczkê, co by³o mo¿liwe  dziêki wsparciu tej opuœciæ goœcinne progi uniejowskiego basenu,  obiecuj¹c 
inicjatywy przez Wójta Gminy Gozdowo pana Dariusza powrót w przysz³ym roku. Nale¿y wspomnieæ, ¿e wyjazd nie 
Kalkowskiego i udostêpnieniu autokaru na wyjazd. 27 móg³by siê odbyæ bez zaanga¿owania rodziców,  którzy sami 
sierpnia 10 osób wraz z opiekunami uda³o siê do ZOO Safari zorganizowali grupê i zaplanowali wycieczkê kolejny raz 
w Borysewie i kompleksu Termalno-Basenowego w udowadniaj¹c, ¿e dla nich naprawdê chcieæ to móc.   
Uniejowie. W Borysewie uczestnicy wycieczki mogli zwiedziæ 

Iwona Giera, Iwona Paw³owskaZOO, a tak¿e obserwowaæ karmienie fok i bia³ych lwów oraz 

Sportowcy z Gozdowa - II miejsce 
w powiecie sierpeckim!

W pi¹tek, 13 wrzeœnia 2019 r., w Centrum Kultury i Sztuki w 
Sierpcu przewodnicz¹cy Powiatowego Szkolnego Zwi¹zku 
Sportowego Andrzej Nadrowski oraz sekretarz PSZS 
Stanis³aw Urbanowicz dokonali uroczystego podsumowania 
wspó³zawodnictwa sportowego szkó³ powiatu sierpeckiego 
w roku 2018/2019.
Z dum¹ i ogromnym zadowoleniem chcê poinformowaæ, ¿e 
udane wystêpy m³odych sportowców ze Szko³y Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Gozdowie sprawi³y, ¿e zajêliœmy II 
miejsce. Gratulujê ubieg³orocznych osi¹gniêæ sportowych!!!
Drodzy sportowcy, mam nadziejê, ¿e w tym roku szkolnym konsekwencja, systematycznoœæ, zaufanie, umiejêtnoœæ 
te¿ dostarczycie nam wielu emocji i sukcesów. Uprawianie radzenia sobie ze stresem i agresj¹, umiejêtnoœæ rywalizacji, 
sportu podnosi nie tylko sprawnoœæ fizyczn¹, ale sprzyja wspó³pracy oraz wiele, wiele innych.
równie¿ kszta³towaniu wielu cech charakteru, niezbêdnych 

Dyrektor Szko³y – Lidia Malinowskam³odemu cz³owiekowi do prawid³owego funkcjonowania w 
spo³eczeñstwie. S¹ to miêdzy innymi wytrzyma³oœæ, 

„Ciekawi ludzie, ich pasje, ciekawe 
miejsca i wydarzenia”

Dnia 10 czerwca 2019r. goœciliœmy w naszej szkole Pana 
Zbigniewa Leszczyñskiego cz³onka zarz¹du ds. rozwoju PKN 
Orlen. Spotkanie odby³o siê w ramach  cyklu realizowanego 
w naszej szkole „Ciekawi ludzie, ciekawe miejsca i  
wydarzenia”. Pan prezes Zbigniew Leszczyñski przedstawi³ 
swoj¹ karierê zawodow¹, przedstawi³ informacjê na temat 
najwiêkszego polskiego  koncernu petrochemicznego 
„ORLEN. Uczniowie zobaczyli film przedstawiaj¹cy Polski 
koncern. Po prezentacji filmowej. g³os zabra³ pan Zbigniew 
Leszczyñski, który w bardzo ciekawy i interesuj¹cy sposób 
opowiedzia³ o sobie. Pan prezes  mówi³ o swoim 
dzieciñstwie, opowiedzia³ o czasie nauki w Szkole pracy zawodowej a tak¿e w ¿yciu osobistym. Ka¿dy cz³owiek 
Podstawowej w Lelicach. musi swoj¹ drogê znaleŸæ dla siebie. Pan prezes mówi³ te¿, ¿e 
Pan prezes jest absolwentem naszej szko³y. Mówi³ te¿ o jego najwiêksz¹ pasj¹ by³ i jest sport a w szczególnoœci pi³ka 
swojej pracy i pewnych cechach, jakie trzeba posiadaæ, no¿na. Po zakoñczeniu pierwszej czêœci prezentacyjnej 
piastuj¹c wysokie stanowisko w bran¿y biznesowej. uczniowie brali udzia³ w konkursie - quizie, który goœæ 
Podkreœli³, ¿e nie ma prostej recepty na osi¹ganie sukcesu w zaproponowa³. Uczniowie zadawali pytania i otrzymywali 

SZKO£A PODSTAWOWA W LELICACH
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gad¿ety reklamowe firmy ORLEN. Na spotkanie z uczniami pokaz zastosowania piany gaœniczej, w której niektórzy 
naszej szko³y Pan Prezes przywióz³ niespodziankê, by³ to uczniowie urz¹dzili sobie wspania³¹ k¹piel. Spotkanie 
pokaz nowoczesnego wozu stra¿ackiego Stra¿y Po¿arnej up³ynê³o we wspania³ej atmosferze i by³o wspania³¹ atrakcj¹ 
PKN ORLEN. Najwiêkszy entuzjazm wœród uczniów wzbudzi³ dla wszystkich naszych uczniów.  

Konkurs piosenki ludowej

18 czerwca 2019 r. w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 
odby³ siê konkurs piosenki ludowej ” Przedszkolaki na 
ludowo” zorganizowany przez Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Lokalnych” Nasze Zatorze” pod patronatem 
Burmistrza Miasta Sierpc. W konkursie wziê³o udzia³ wielu 
wykonawców solo i w zespo³ach. 
Zespó³ „Leliczanki” zdoby³ II miejsce. W zespole 
przygotowanym przez p. Bogumi³ê Mock¹ by³y dziewczynki z 
grupy 0A: Aleksandra Gutowska, Wiktoria Korpuliñska, 
Laura Kosno, Lena Ochociñska, Julia Boguszewska, Oliwia 
Dêbowska. Dziewczynki wykona³y piosenkê pt.: „Czerwone Wzbudzi³o to ogromne zainteresowanie wœród najm³odszych. 
jagody”. Na zakoñczenie zaprosi³ chêtne dzieci do wspólnego grania 
Uczestnicy konkursu podczas przerw wspaniale bawili siê z na instrumentach.
animatorami, a nawet próbowali chodziæ na szczud³ach. W Po koncercie werdykt og³osi³o Jury. Wszyscy uczestnicy 
trakcie obrad Jury wyst¹pi³ dla wszystkich Joszko Broda - otrzymali upominki, dyplomy, a zwyciêzcy nagrody. 
polski muzyk multiinstrumentalista, producent muzyczny i Serdecznie dziêkujemy p. Annie Szynkowskiej za zaproszenie 
kompozytor. Dzieci mog³y zobaczyæ, dotkn¹æ i pos³uchaæ, jak nas. 
brzmi¹ instrumenty wykonane ze s³omy, trzciny, kamienia… 

Zakoñczenie roku szkolnego 

W dniu 19 czerwca 2019r. odby³a siê uroczystoœæ 
zakoñczenia roku szkolnego 2018/2019 po raz pierwszy w 
oœmioklasowej zreformowanej szkole. Uroczystoœci 
poprzedzi³a msza œw. odprawiona w Kaplicy w Lelicach przez 
ks. Franciszka Kucia. 
Pan Dyrektor Krzysztof JóŸwiak serdecznie przywita³ 
przyby³ych uczniów, ich rodziców i zaproszonych goœci i 
dokona³ krótkiego podsumowania ca³ego roku szkolnego z 
uwzglêdnieniem wyników egzaminu ósmoklasisty, który 
wypad³ bardzo dobrze.  Zwróci³ uwagê na zaanga¿owanie 
rodziców i wsparcie organu prowadz¹cego w realizacji 
za³o¿onych celów i zadañ oraz wyrazi³ swoj¹ wdziêcznoœæ. 
Nastêpnie g³os zabra³ Wójt gminy Gozdowo Pan Dariusz skierowane przez Pana Dyrektora do rodziców, którzy 
Kalkowski, który ¿yczy³ uczniom, nauczycielom i rodzicom  szczególnie anga¿owali siê w ¿ycie szko³y. Rodzice z 
spokojnego i bezpiecznego wypoczynku. poszczególnych klas otrzymali z r¹k Pana Dyrektora 
Po wyst¹pieniach nast¹pi³o przekazanie sztandaru szko³y pami¹tkowe podziêkowania wraz z ¿yczeniami dalszych 
klasie VII i wrêczenie nagród ósmoklasistom i  uczniom z sukcesów.
pozosta³ych klas. Uczniowie klasy VIII otrzymali równie¿ Szczególnym momentem uroczystoœci by³o podziêkowanie 
œwiadectwa i zaœwiadczenia z wynikami egzaminu. za kilkunastoletni¹ wspó³pracê ksiêdzu kanonikowi 
Wa¿nym punktem uroczystoœci by³y podziêkowania Franciszkowi Kuciowi w zwi¹zku z odejœciem na emeryturê. 

Pan Dyrektor wraz z Rad¹ Pedagogiczn¹ i rodzicami 
serdecznie podziêkowa³ ksiêdzu za wspania³¹ wspó³pracê, 
¿yczy³ zas³u¿onego odpoczynku, zdrowia i realizacji marzeñ . 
Na koñcu absolwenci przedstawili krótk¹ czêœæ artystyczn¹ 
zatytu³owan¹ „W podziêce za dar najpiêkniejszy, za wiedzê i 
serce”. Absolwenci, wrêczaj¹c kwiaty, podziêkowali Panu 
Wójtowi, Panu Przewodnicz¹cemu Rady Gminy, Panu 
Dyrektorowi i wszystkim nauczycielom oraz pracownikom 
szko³y  a tak¿e rodzicom za wieloletni¹ troskê i pomoc 
podczas ich edukacji w szkole podstawowej. Uroczystoœæ 
zakoñczy³a siê wykonaniem przez ósmoklasistów piosenki 
„Szczêœliwej drogi” i po¿egnaniem przez klasê VII. 

  
Dyrektor Szko³y – Krzysztof JóŸwiak
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GOZDOWIE

Do¿ynki 2019

Tradycje i obrzêdy ludowe s¹ od dawna obecne w naszym 
przedszkolu. Cieszymy siê, ¿e mogliœmy wzi¹æ w nich udzia³ 
tak¿e i w tym roku. Zaprezentowaliœmy siê w dwóch uk³adach 
tanecznych. Do¿ynkowi goœcie mogli podziwiaæ m³odsze 
grupy w tañcu do muzyki Straussa "Niebiañskie lato" oraz 
grypy "0" w inscenizacji pt." W gozdowskim ogródeczku" 
oraz Frystyle "Leœny Trik". 
Chcielibyœmy, aby nasze wystêpy by³y podziêkowaniem 
skierowanym do wszystkich ludzi pracuj¹cych ciê¿ko na roli.

Dyrektor Przedszkola
Agnieszka Olszewska

Kiermasz Do¿ynkowy

Do¿ynki to œwiêto ludowe, maj¹ce swój rodowód jeszcze w 
czasach œredniowiecznych, jest ono podziêkowaniem za 
tegoroczne zbiory i jednoczeœnie proœb¹ o pomyœlnoœæ 
przysz³ych. To niezwykle wa¿ne wydarzenie wieñcz¹ce 
ogromny trud w³o¿ony przez rolników podczas ostatnich 
¿niw, przypadaj¹ce w okresie równonocy jesiennej .
Ju¿ tradycj¹ jest, ¿e co roku na koniec lata w naszej Gminie 
odbywaj¹ siê Do¿ynki. Klub Dzieciêcy „Radosna Kraina” te¿ 
chcia³ zaznaczyæ swoj¹ obecnoœæ. W ubieg³ym roku 
przygotowaliœmy dla wszystkich mnóstwo piêknych 
dekoracji, ozdób, dzie³ u¿ytkowych oraz innych drobiazgów 
rêcznie robionych. W tym roku natomiast postanowi³yœmy 
uraczyæ naszych mieszkañców pajd¹ chleba ze smalcem i 

Aneta Chmuraogórkiem, a dla najm³odszych by³a wata cukrowa i soczki 
Kierownik Klubu Dzieciêcego w Gozdowie

owocowe. 

KLUB DZIECIÊCY „RADOSNA KRAINA” W GOZDOWIE

KLUB DZIECIÊCY „KUBUSIOWY RAJ” W LELICACH
wychowania. Podziêkowania zosta³y równie¿ skierowane dla Po¿egnanie Starszaków 
Opiekunów, Pracowników, Rodziców, którzy zawsze s¹ Dnia 1 lipca 2019r. w naszym Klubie odby³a siê uroczystoœæ 
zaanga¿owani w dzia³ania na rzecz Klubu. Po wystêpach Po¿egnania Starszaków, oraz powitanie wakacji. W 
wszystkie dzieci otrzyma³y dyplomy oraz nagrody - uroczystoœci uczestniczy³ Wójt Gminy Gozdowo - Pan 
niespodzianki.Dariusz Kalkowski. Tego dnia nie mog³o zabrakn¹æ Dzieci, 
Kolejni absolwenci naszego Klubu w Lelicach opuszczaj¹ nas, Opiekunów, Rodziców, Dziadków. Na pocz¹tku wyst¹pili 
by rozpocz¹æ po wakacjach naukê w Zerówce. nasi Absolwenci, którzy dostojnie prezentowali swoje 

umiejêtnoœci artystyczne i recytatorskie, które zdoby³y w 
Klubie. Po czêœci artystycznej przyszed³ czas na Dzieñ Rodziny
podziêkowania. Pani kierownik podziêkowa³a Panu Wójtowi 25 czerwca 2019r. w naszym Klubie ju¿ po raz szósty odby³ 
Gminy Gozdowo, który zawsze wspiera nasz¹ placówkê w siê Dzieñ Rodziny. Tego dnia byli z nami goœcie: ksi¹dz 
dzia³aniach maj¹cych na celu poprawê warunków opieki i kanonik Franciszek Kuæ, Przewodnicz¹cy Rady Gminy- 

Dariusz Œmigielski, Kierownik Referatu Oœwiaty- Jolanta 
Lewandowska, Dyrektor Szko³y Podstawowej- Krzysztof 
JóŸwiak. Œwiêto zgromadzi³o licznie ca³e Rodziny naszych 
Pociech. Dzieci wierszami, piosenkami, tañcem oraz 
upominkami udowodni³y, jak bardzo kochaj¹ swoich 
Rodziców.
Po czêœci artystycznej pani kierownik razem z dzieæmi 
podziêkowa³a za wieloletni¹ wspó³pracê ksiêdzu kan. 
Franciszkowi Kuciowi w zwi¹zku z odejœciem na emeryturê. 
Nastêpnie nadszed³ czas na niespodzianki dla dzieci, 
niespodziewanie na salê wesz³a Minnie Mouse i zaprosi³a 
dzieci do wspólnej zabawy w ogrodzie, gdzie za chwilê pojawi³ 
siê Marshall, kolejna ulubiona postaæ dzieciêcych bajek. Nie 
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Pani El¿biecie Broniszewskiej „do¿ynkowy chleb”. Trzeba 
przyznaæ, ¿e wystêp zgromadzi³ pod scen¹ du¿¹ widownie, 
która gromkimi brawami podziêkowa³a m³odym artystom za 
wystêp. 

Rozpoczêcie roku 
„Wrzeœniowe s³oneczko uœmiecha siê wko³o, 
zapraszamy do Klubu- u nas zawsze jest weso³o”
2 wrzeœnia 2019r. wiele nowych maluszków zaczê³o swoj¹ 
przygodê w zwi¹zku z uczêszczaniem do naszego Klubu 

zabrak³o zabaw, konkurencji, mega baniek, balonowego zoo. Dzieciêcego „Kubusiowy Raj” w Lelicach. Starsze dzieci z 
Kolejn¹ niespodziank¹ dla dzieci i ich rodziców by³ uœmiechem na twarzach powróci³y po wakacyjnej przerwie. 
poczêstunek z grilla, kie³baski, kaszanka, s³odkoœci, za które Tego dnia swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ nas Wójt Gminy 
bardzo dziêkujemy Panu Paw³owi Marchwiñskiemu - Gozdowo - Pan Dariusz Kalkowski oraz Przewodnicz¹cy 
przedstawicielowi firmy WIPASZ. Rady Gminy Gozdowo - Pan Dariusz Œmigielski, goœcie 
Ogromne podziêkowania nale¿¹ siê Rodzicom i wszystkim podarowali dzieciom piêkne, kolorowe zabawki, które 
Pracownikom Klubu Dzieciêcego w Lelicach, za ich ogromne sprawi³y zadowolenie i uœmiech dziewczynek i ch³opców. 
zaanga¿owanie w przygotowanie tego wspania³ego Bardzo dziêkujemy za prezenty. 
rodzinnego œwiêta. 
Tego dnia dzieci, pomimo zmêczenia po tak licznych 
atrakcjach, wraca³y zadowolone z uœmiechem na twarzach 
do swoich domów. 

Do¿ynki Szkolno-Parafialne
Do¿ynki to jedno z najpiêkniejszych œwi¹t rolniczych. Tak te¿ 
by³o 18.08.2019r. podczas Do¿ynek Szkolno- Parafialnych 
w Lelicach. Opiekunki wraz ze swoimi podopiecznymi mia³y 
zaszczyt wzi¹æ w nich czynny udzia³. Dzieci wierszami, 
piosenkami i tañcem zaprezentowa³y repertuar artystyczny. 
Na koniec przekaza³y w podziêce, na rêce zastêpcy Wójta 

Monika Spycha³a
Kierownik Klubu Dzieciêcego w Lelicach

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH INFORMUJE I PRZYPOMINA

DEMOGRAFIA Zdarzenia w ewidencji ludnoœci w gminie Gozdowo 

Wed³ug danych ze zbiorów meldunkowych w w III kwartale 2019 roku. 
naszej gminie na dzieñ 30.09.2019 r. zameldowanych na 
pobyt sta³y i czasowy jest 5976 mieszkañców. 
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w USC Gozdowo

UWAGA!

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

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

Ca³ej rodzinie i Najbli¿szym 
szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje

z powodu œmierci

 œp. Stanis³awa Machulskiego
      So³tysa wsi Wêgrzynowo 

sk³adaj¹
Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu 

oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo z radnymi i so³tysami

So³tysowi wsi Reczewo Pani i Najbli¿szym

szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje

z powodu œmierci 

BRATA

sk³adaj¹

Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu 

oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo z radnymi i so³tysami

Ma³gorzacie Brudzyñskiej 

So³tysowi wsi Lelice Panu   i Najbli¿szym

szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje

z powodu œmierci 

TEŒCIOWEJ

sk³adaj¹

Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu 

oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo z radnymi i so³tysami

Stanis³awowi Œmigielskiemu

Prezesowi OSP Cetlin Panu   i Najbli¿szym

szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje

z powodu œmierci 

MATKI

sk³adaj¹

Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu 

oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Gozdowo z radnymi i so³tysami

Andrzejowi Olewnik

Kole¿ance i Najbli¿szym

szczere wyrazy wspó³czucia i kondolencje

z powodu œmierci 

TEŒCIOWEJ

sk³adaj¹

Wójt Gminy Gozdowo z pracownikami Urzêdu 

Monice Or³owskiej 
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GALERIA ROZMAITOŒCI

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 wiersze 
Natalii Rêdzikowskiej z Dziêgielewa – 
absolwentki Publicznego Gimnazjum w 
Gozdowie, obecnie uczennicy Liceum 
O g ó l n o k s z t a ³ c ¹ c e g o  i m .  S t a n i s ³ a w a   
Ma³achowskiego w P³ocku.

RÓ¯A

Najpiêkniejsza ró¿a zgas³a,

bo straci³a wiarê w siebie

spe³niaj¹c marzenia innych.

Tych, którym na niej nie zale¿y.

I teraz p³acze, kuli siê w k¹cie.

potem ³ysieje, g³owê pochyla, 

milczy.

Naga, obdarta, niedosz³a per³a

MARZENIE LIŒCI

Mokre liœcie b³yszcza³y

œwiat³em ¿ó³tych latarni.

Gdzieœ zdmuchn¹³ je przeje¿d¿aj¹cy 
samochód,

gdzieœ naszczeka³ na nie niezbyt m¹dry pies,

gdzieœ nadepn¹³ na nie  bezdomny.

A one tylko niecierpliwie czekaj¹,

a¿ znów jaskrawo zielone podlec¹ do drzew

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

BISZKOPT Z MAS¥ BANANOW¥

Biszkopt kakaowy:
3 jajka
1/3 szklanki cukru
1/4 szklanki maki
1i1/2 ³y¿ki kakao
1/2 ³y¿eczki proszku do pieczenia

Masa bananowa:
4 banany
3 ³y¿ki soku z cytryny
600g serka waniliowego
3 galaretki cytrynowe
1 ³y¿ka kakao

Masa galaretkowa:
3 banany
kilka kropel soku z cytryny
2 galaretki agrestowe

Wykonanie:
- Bia³ka ubiæ. Dodaæ cukier oraz ¿ó³tka i dalej 

miksowaæ. Do³o¿yæ m¹kê z kakao i proszkiem do 
pieczenia. Ciasto piec w tortownicy o œrednicy 26-28 
cm ok. 40 min w temp. 170°C.

- Galaretki cytrynowe rozpuœciæ w 600 ml gor¹cej 
wody. 4 banany pokroiæ w grube plastry. Dodaæ sok z 
cytryny i zmiksowaæ. Do³o¿yæ serek oraz tê¿ej¹c¹ 
galaretkê i wymieszaæ.

- Masê podzieliæ na pó³ i wy³o¿yæ na biszkopt. 
Sch³odziæ. Do reszty dodaæ kakao i wylaæ na 
wierzch. Plasterki 3 bananów u³o¿yæ na ciemnej 
masie i zalaæ galaretk¹ agrestow¹.

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”.

S³owo Gozdowa Nr 3/2019 (78)



Str. 20

OG£OSZENIA

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTE OBCHODY 
ŒWIÊTA NIEPODLEG£OŒÆI

Przebieg uroczystoœci:

- patriotyczny program artystyczny;

- Msza œw. w intencji Ojczyzny koncelebrowana przez ksiê¿y z parafii Bonis³aw, Gozdowo i Kurowo, której 
przewodniczy³ bêdzie i s³owo bo¿e wyg³osi ks. kan. Stanis³aw Opolski; 

- przemarsz uczestników na cmentarz, z³o¿enie kwiatów i zapalenie zniczy przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza 
w Bonis³awiu.

Wójt i Rada Gminy Gozdowo maj¹ zaszczyt zaprosiæ 

Wszystkich Mieszkañców na tegoroczne obchody 

101. rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci. 

Uroczystoœci odbêd¹ siê dnia 

11 listopada 2018 r. (poniedzia³ek) o godz. 10.00 

w koœciele pw. œw. Stanis³awa Biskupa Mêczennika 

w Bonis³awiu.

Bo¿ewo), Rempin-Golejewo, Kuskowo-J¹czewo I. UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 
(Kuskowo-Bronoszewice-Rycharcice-Kêdzierzyn), P³ock-ZIMOWYM 2019/2020
Z¹goty-Bonis³aw, Mochowo-Rempin-Gozdowo, 

Gozdowo-Golejewo-Proboszczewice, Lelice-Reczewo-
Zg³oszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych, 

Go³ocin, Lelice-Rogienice-Krajewice
powiatowych i wojewódzkich nale¿y kierowaæ do instytucji:

Zarz¹d Dróg Powiatowych w Sierpcu
·drogi gminne

ul. Koœciuszki 1a, 09-200 Sierpc, tel. (024) 275 21 13, 
Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w 

(024) 275 77 80
Gozdowie

bezpoœ r edn i  kon tak t :  A r t u r  O b r ê b s k i ,  
ul. Krystyna Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo, 

tel. 502 211 529
tel. 24 276 25 39

Pe³niony bêdzie dy¿ur w godzinach: 5:00–13:00 i 
bezpoœredni kontakt: Wies³aw Szczechowicz, 

14:00–22:00 ka¿dego dnia. Przy niesprzyjaj¹cych 
tel. 795 597 785

warunkach atmosferycznych zostanie wyznaczony 
Pe³niony bêdzie dy¿ur w godzinach: 5:00-22:00, 

ca³odobowy dy¿ur w siedzibie ZDP. Dy¿ur mo¿e zostaæ 
przy, niesprzyjaj¹cych warunkach atmosferycznych, w 

skrócony lub zawieszony w zale¿noœci od istniej¹cych 
razie koniecznoœci zostanie wyznaczony ca³odobowy 

warunków atmosferycznych. Dy¿urny bêdzie udziela³ 
dy¿ur w siedzibie GZGK. Dy¿ur mo¿e zostaæ skrócony lub 

informacji dotycz¹cych przejezdnoœci dróg.
zawieszony w zale¿noœci od istniej¹cych warunków 

atmosferycznych. Dy¿urny bêdzie udziela³ informacji ·drogi wojewódzkie: nr 560 - gr. województwa – Sierpc-
dotycz¹cych przejezdnoœci dróg. Bielsk

Mazowiecki Zarz¹d Dróg Wojewódzkich, Rejon 
·drogi powiatowe: Piaski-Gozdowo (Kuniewo-Ostrowy-

Drogowy Gostynin - P³ock
Kurowo-Kurówko-Antoniewo-Gozdowo, Lelice-Majki-

ul. Kroœniewicka 5, 09-500 Gostynin, tel. 24 235 25 
S³upia (Lelice-Miodusy-Cetlin), Bonis³aw-Gozdowo, 

43
Bia³yszewo-Gozdowo (Kowalewo Podborne-Kowalewo 

bezpoœredni kontakt: Jan Laskowski – Kierownik 
Skorupki do przejazdu kolejowego), Wêgrzynowo-Lisice 

Obwodu Drogowego nr 3 w Bielsku, Bielsk, ul. 
(Wêgrzynowo-Kurówko-Lisice), Lelice-Bia³uty, Bo¿ewo-

Topolowa 15, tel. 24 261 51 00 kom. 608 335 036
G³uchowo, Bo¿ewo-Rempin (Rempin-Czachorowo-

WÓJT GMINY INFORMUJE
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Zadanie pn. Wyposa¿enie terenu wokó³ œwietlicy wiejskiej 
w Rycharcicach wspó³finansowano przy pomocy œrodków z 
bud¿etu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji So³ectw 
MAZOWSZE 2019”

Zadanie pn. Wyposa¿enie placu zabaw przy ul. Œrodkowej 
w Rempinie wspó³finansowano przy pomocy œrodków z 
bud¿etu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji So³ectw 
MAZOWSZE 2019”

Remont elewacji gara¿u wraz z wymian¹ drzwi stra¿nicy w 
Kowalewie Podbornym wspó³finansowano przy pomocy 
œrodków z bud¿etu Województwa Mazowieckiego w ramach 
zadania „MAZOWIECKIE STRA¯NICE OSP-2019”

Zadanie pn. Doposa¿enie placu zabaw w miejscowoœci 
Rogienice wspó³finansowano przy pomocy œrodków z 
bud¿etu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji So³ectw 
MAZOWSZE 2019”

Zadanie pn. Wyposa¿enie œwietlicy wiejskiej w 
Bronoszewicach wspó³finansowano przy pomocy œrodków z 
bud¿etu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji So³ectw 
MAZOWSZE 2019”

„Usuniêcie i unieszkodliwienie wyrobów zawieraj¹cy ch 
azbest z terenu gminy Gozdowo dofinansowano przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie 

w formie dotacji, w kwocie 15.993,00 z³”

www.wfosigw.pl
.

Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez 
budowê œcie¿ki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole 

Podstawowej w Lelicach dofinansowano przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie, 
w formie dotacji, w kwocie 70.540,00 z³

www.wfosigw.pl

„Usuniêcie i unieszkodliwienie wyrobów zawieraj¹cy ch 
azbest z terenu gminy Gozdowo dofinansowano przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie 

w formie dotacji, w kwocie 18.527,29 z³”

www.wfosigw.pl
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INFORMATOR

URZ¥D GMINY W GOZDOWIE
Gabinet stomatologiczny

Dni i godziny pracy lek. stomatolog  Khalil Zenaty 
Poniedzia³ek - Pi¹tek  7:15 - 15:15

Œroda 8:30 – 10:30
tel./fax  (24) 276 21 12, 364 48 21

Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy lekarzy. 

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 
Poniedzia³ek - Pi¹tek 8:00 - 18:00 przyjmowani w AMBULATORIUM POGOTOWIA 
Rejestracja w Oœrodku od godz. 7:30 RATUNKOWEGO W SIERPCU przy ul. Braci Tu³odzieckich.
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), 
 

tel. 501 518 046. 
Podstawowa Opieka Zdrowotna

Punkt apteczny FARMIN Sp. z o. o. w Lelicach lek. med. Renata Kowalska-Krystek – pediatra, specjalista 
Adres: ul. Szkolna 1medycyny ogólnej i rodzinnej 
Dni i godziny pracy:Poniedzia³ek 8:00 –   13:00

13:00 – 15:00 prace administracyjne Poniedzia³ek – Pi¹tek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 –   13:00 Sobota 8:00 – 12:00
Œroda 8:00 –   11:00

11:00 – 13:00 szczepienia Apteka B+R STUDIO w Gozdowie
Czwartek 10:25 – 12:00 szko³y Adres: ul. K. Gozdawy 15e, tel. (24) 276 21 84

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

Wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów. Poniedzia³ek – Pi¹tek 8:00 – 18:00

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

Poniedzia³ek  - Pi¹tek   7:15 – 15:15
Badania USG i wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów. 

Adres: ul. Krystyna Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo
Gabinet stomatologiczny

tel/fax. (24) 276 25 39,
lek. stomatolog Khalil Zenaty

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

Gabinet ginekologiczno-po³o¿niczy
Lelice –  Stanis³aw Œmigielski, kom. 501 711 906lek. med. Marcin B¹k – ginekolog, po³o¿nik

Pi¹tek 13:00 – 16:00
Badanie USG w godzinach przyjêæ poradni „K”.

POSTERUNEK POLICJI W GOZDOWIE
Laboratorium

Dy¿ury w dni powszednie 8:30 – 10:30Pobieranie krwi w Gozdowie - wtorek, œroda, pi¹tek 7:30 – 9:00
Kierownik - asp. szt. Dariusz Baranowski tel. (24) 265 82 74Pobieranie krwi w Lelicach - poniedzia³ek  7:30 – 9:00
Asystenci - asp. Marek Zdzieb³owski tel. (24) 265 82 75Wydawanie wyników w godzinach pracy oœrodka

- asp. szt. Marek Leœniewski tel. (24) 265 82 75Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy lekarzy. 
. Dzielnicowi - st. sier¿. Arkadiusz Kolczyñski tel. (24) 265 82 76 

OŒRODEK ZDROWIA W LELICACH  kom. 519 035 546

- asp. szt. Wies³aw Stêpkowski (obs³uguje gm. Mochowo) Dni i godziny pracy:
  kom. 519 035 545Poniedzia³ek, Wtorek, Czwartek, Pi¹tek  8:00 – 15:00

Œroda 10.25 - 18.00 Policjanci prewencji - tel. (24) 265 82 76

tel. (24) 276 15 14 - sier¿. szt. Pawe³ Wojciechowski, 

- sier¿. szt. Przemys³aw Turowski,Podstawowa Opieka Zdrowotna
- st. sier¿. Katarzyna Wojciechowska,

lek. med. Regina Grusznis-Obrêbska –specjalista medycyny Dy¿ur ca³odobowy pe³ni KPP w Sierpcu tel. alarmowy – 997
rodzinnej
Poniedzia³ek 8:00 – 14:00
Wtorek 8:00 – 14:00 OSP
Œroda 12:00 – 18:00

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

Wizyty domowe w godzinach przyjêæ pacjentów.
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Z b³yskiem flesza...

Do¿ynki w Gozdowie

Do¿ynki w Kurowie
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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

Do¿ynki w Lelicach

„Dla Niepodleg³ej” w Kurowie
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