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PRZEŻYLI RAZEM PÓŁ WIEKU – ZŁOTE GODY W GMINIE GÓZD
25 października w „Dworku 

Anna” w Podgórze miała miej-
sce uroczystość zorganizowana 
dla 15 par z terenu naszej gmi-
ny obchodzących „Złote Gody”, 
czyli okrągły jubileusz pięćdzie-
sięciolecia pożycia małżeńskie-
go. To wyjątkowe święto miało 
również wyjątkową oprawę. 
Obchody jubileuszu rozpoczął 
marsz weselny Mendelssohna. 
Gdy wybrzmiały ostatnie akor-
dy tego jakże pięknego utworu, 
Wójt Gminy Gózd Paweł Dzie-
wit wygłosił okolicznościowe 
przemówienie, w którym po-
gratulował Jubilatom wspania-

łej rocznicy oraz złożył najser-
deczniejsze życzenia zdrowia 
i długich lat życia. Następnie 
w asyście Przewodniczącego 
Rady Gminy Gózd pana Krzysz-
tofa Molendowskiego, Sekre-
tarza Gminy Gózd pani Joan-
ny Tkaczyk oraz Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego pani 
Zofii Walczak uhonorował do-
stojnych Jubilatów medalami 
za długoletnie pożycie małżeń-
skie, przyznanymi przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę. Złoci Jubilaci 
oprócz medali otrzymali także 
dyplomy i upominki.

POWRÓT URZĘDU POCZTOWEGO W GOŹDZIE
1 grudnia oficjalnie przywró-

cono funkcjonowanie Urzędu 
Pocztowego w Goździe z peł-
nym zakresem usług. Otworzo-
no go w obecności premier Bea-
ty Szydło, ministra infrastruktury 
i budownictwa Andrzeja Adam-
czyka, prezesa Poczty Polskiej 
Przemysława Sypniewskiego, 
członków Zarządu Poczty Pol-
skiej Grzegorza Kurdziela i Pa-
wła Skoworotki. Symbolicznego 
otwarcia placówki dokonano 
dzięki współpracy Poczty Pol-
skiej i samorządu. Jak zazna-
czyła Premier Rządu, lokalne 
społeczności powinny mieć 
poczucie bezpieczeństwa, sta-
bilności i tego, że ich instytucje 
są blisko ich domów. Obecny na 

otwarciu Minister Infrastruktury 
i Budownictwa Andrzej Adam-
czyk powiedział, iż kilkadziesiąt 
placówek pocztowych, które 

kiedyś były zlikwidowane w 
niewielkich miejscowościach, 
będzie reaktywowanych, dzię-
ki współpracy rządu z samo-

rządami. Zgromadzeni przed 
Urzędem Gminy w Goździe 
mieszkańcy brawami i dobrym 
słowem podziękowali Pani Pre-
mier za przybycie do naszej 
gminy. Przywrócenie urzędu 
pocztowego to być może i drob-
na sprawa, ale nasze życie skła-
da się z drobnych spraw – pod-
sumowała jedna z mieszkanek 
naszej gminy.

DOPOSAŻENIE OCHOTNICZYCH 
STRAŻY POŻARNYCH

1 5  l i s t o p a d a  o d b y ł  s i ę  
odbiór techniczny fabrycznie 
nowego średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego mar-
ki MERCEDES-BENZ ATEGO,  
o napędzie 4 x 4, ze zbiornikiem 
wody o pojemności 4500 li-
trów, zakupionego dla jednost-
ki OSP Gózd. Całkowita war-
tość zakupionego samochodu  
ratowniczo -gaśniczego to  
799 992,00 zł. 

Pozyskano kwotę 608 998,00 
zł  z następujących źródeł: 
WFOŚiGW – 183 998,00 zł, 
NFOŚiGW – 225 tys. zł, KSRG – 
200 tys. zł. Wkład własny gminy 
to kwota 190 994,00 zł. Ponadto 
zakupiono sprzęt ratowniczo-
-gaśniczy oraz umundurowanie 
bojowe dla gminnych Jedno-
stek OSP na kwotę 68 326,12 
zł: w tym pozyskano z PZU  
– 25 tys. zł., z FSUSR – 20 tys. zł.

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
Na terenie Gminy Gózd działa 

14 kół gospodyń wiejskich. W 
2016 r. KGW zostały doposażo-
ne w naczynia kuchenne, stroje 
ludowe oraz pawilony wysta-
wowe na łączną kwotę 9866,59 
zł.

26 listopada w domu Stra-
żaka w Goździe po raz pierw-
szy odbył się gminny konkurs 
kulinarny pn. „Słodkie smaki 
gminy Gózd”. Patronat nad 

konkursem objął Wójt Gminy 
Gózd Paweł Dziewit oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy Gózd 
Krzysztof Molendowski. W kon-
kursie wzięło udział sześć Kół 
Gospodyń Wiejskich. W jury za-
siadał pan Michał Fabiszewski, 
uczestnik popularnego pro-
gramu kulinarnego Master 
Chef. I miejsce w Konkursie 
zajęło Koło Gospodyń Wiej-
skich z Podgóry i Karszówki.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Jednym z najważniejszych za-

dań każdej biblioteki jest kształ-
towanie kultury czytelniczej, 
rozwijanie zainteresowań użyt-
kowników i szerzenie w społe-
czeństwie nawyku sięgania po 
książki. W czasach gdy Internet 
wypiera książkę tradycyjną, 
wszelkie formy jej populary-
zacji nabierają szczególnego 
znaczenia i niejednokrotnie są 
jedyną metodą podniesienia 

wskaźników czytelnictwa. Inter-
net nie zastąpi jednak spotkania 
autorskiego, czyli fizycznego 
kontaktu z pisarzem, jego bez-
pośredniej rozmowy z  czy-

telnikiem. Gminna Biblioteka 
Publiczna w Goździe spotkania 
autorskie organizuje corocznie. 
17 października do Biblioteki 
przyjechała znana i lubiana au-

torka książek dla dzieci i mło-
dzieży – pani Joanna Olech, 
zaś 25 listopada pan Wiesław 
Drabik – jeden z najpoczytniej-
szych w Polsce autorów litera-
tury dziecięcej. W spotkaniach 
udział wzięli uczniowie klas I-III 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Kłonówku oraz uczniowie kl. 
II-III Szkoły Podstawowej w Ma-
łęczynie. 


