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GALAKTYCZNA WYMARZONA WIZYTA POD SIATKĄ

8 stycznia do naszej gminy 
zawitały siatkarskie gwiazdy 
światowego formatu. Tego dnia 
w hali sportowej Zespołu Szkół 
w Kuczkach Kolonii odbył się 
mecz sparingowy Cerrad Czarni 
Radom vs. PGE Skra Bełcha-
tów. W nasze gościnne progi 

przybył wręcz galaktyczny team, 
z Mariuszami Wlazłym i Marcy-
niakiem, Conte czy Rodrigu-
ezem. Szkoleniowiec teamu 
z Bełchatowa nie krył zaskocze-
nia takim przyjęciem, gdyż cho-
ciaż była to gra sparingowa, na 
trybunach zasiadł nadkomplet 

widzów, a klub kibica Czarnych 
Radom zadbał o atmosferę jak 
na meczu ligowym. Wizyta tak 
znamienitych zawodników to 
marzenie wielu włodarzy. Wójt 
Paweł Dziewit nie krył radości, 
że nam jako jednym z nielicz-
nych udało się je zrealizować.

DEBATA SPOŁECZNA „WSPÓLNIE BEZPIECZNIEJ”

15 lutego w Domu Strażaka 
w Goździe odbyła się debata 
społeczna dotycząca oceny 
stanu bezpieczeństwa na tere-
nie gminy Gózd zorganizowana 
przez Komendę Miejską Poli-
cji w Radomiu i Wójta Gminy 
Gózd. Debatę rozpoczęło wy-
stąpienie komendanta Komisa-
riatu Policji w Skaryszewie asp. 
Bogdana Waniaka, który przed-
stawił dane statystyczne z lat 
2012-2015, obrazujące skalę 
przestępczości, wykroczeń i wy-
padków drogowych na terenie 
naszej gminy, a także efekty 
działań skaryszewskiej służby 
prewencyjnej. Z zaprezentowa-
nych danych wynika, że sytua-
cja na terenie naszej gminy jest 
stabilna, a liczba ujawnianych 
przestępstw i wykroczeń nie 
zwiększa się, istnieje jednak 
duże zagrożenie związane z ru-
chem drogowym na trasie T-12.

Swoją prelekcję wygłosił rów-
nież komendant Państwowej 
Straży Pożarnej w Radomiu, 
który mówił o zagrożeniach, 
jakie niesie ze sobą nagminne 
wypalanie traw a także uczulał 
na niebezpieczeństwo zatru-
cia tlenkiem węgla w sezonie 
grzewczym.

Podczas debaty odczytano list 
Wójta Gminy Pawła Dziewita 
skierowany do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administra-
cji Pana Mariusza Błaszczaka 
z prośbą o przywrócenie poste-
runku policji w Goździe. Uczest-
ników spotkania poinformowano 
także o działaniach podjętych 
przez Wójta Gminy i radnego 
powiatu radomskiego pana Ada-
ma Siczka na rzecz utworzenia 
w gminie punktu postoju karetek 

pogotowia. Zgodnie uznano, że 
obie inicjatywny są jak najbar-
dziej potrzebne, choćby z uwagi 
na duży ruch drogowy na trasie 
T-12.

Na zakończenie mieszkańcy 
mieli okazję wymienić swoje 
spostrzeżenia, wnioski i uwagi 
w zakresie bezpieczeństwa.

Wnioski mieszkańców:

1.  Utworzenie zjazdu z drogi 
krajowej na skrzyżowaniu Pi-
skornica – Kuczki Kolonia.

2.  Zwiększenie ilości patroli ru-
chu drogowego w miejsco-

wości Klwatka Królewska, 
w okolicach szkoły.

3.  Zwiększenie i lości patroli 
w okolicach sklepów spożyw-
czych.

4.  Kontrola terenu przy szkołach 
w godzinach porannych pod 
kątem ujawniania środków 
odurzających oraz środków 
zastępczych tzw. dopalaczy.

Komendant Miejski Policji w Ra-
domiu insp. Karol Szwalbe za-
pewnił, że wszystkie sugestie 
i postulaty mieszkańców zosta-
ną szczegółowo rozpoznane 
i przekazane do dalszej reali-
zacji.

DOKTOR RENATA TOMIKOWSKA – WYRÓŻNIONA  
W PLEBISCYCIE LEKARZ ROKU 2015

19 lutego w Zespole Szkół Mu-
zycznych w Radomiu odbyła się 
Gala Finałowa dziesiątej edy-
cji plebiscytu „Echa Dnia” na 
Lekarza Roku 2015. Plebiscyt 
docenia wyjątkowych lekarzy 
za ich wiedzę, profesjonalizm, 
ale i serce dla pacjenta. O osta-
tecznej kolejności i zdobytych 
miejscach decydują głosy czy-
telników oraz kapituły.

Miło nam poinformować, że 
wśród nominowanych leka-
rzy z naszego powiatu trzecie 
miejsce zajęła doktor Renata 

Tomikowska – lekarz pediatra 
z Ośrodka Zdrowia w Goździe.

Bardzo duża ilość głosów od-
danych na doktor Renatę Tomi-
kowską jest wyrazem sympatii, 
wdzięczności i uznania pacjen-
tów. Doktor Tomikowska to nie 
tylko świetny fachowiec, ale 
i dobry człowiek o wielkim ser-
cu. To lekarz, który pełni swoją 
misję 24 godziny na dobę przez 
7 dni w tygodniu. Pani Doktor 
gratulujemy i serdecznie dzię-
kujemy.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ  
– ELIMINACJE GMINNE GÓZD 2016

19 lutego w budynku „Domu 
Strażaka” w Goździe odbyły 
się eliminacje gminne Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapo-
biega pożarom”. Turniej służy 
popularyzowaniu wśród dzieci 
i młodzieży znajomości przepi-
sów przeciwpożarowych, zasad 
postępowania na wypadek po-
żaru, wiedzy na temat techniki 
pożarniczej, organizacji ochrony 
przeciwpożarowej oraz historii 
i tradycji ruchu strażackiego. 
Organizatorami konkursu na 

szczeblu gminnym był Urząd 
Gminy i Zarząd Oddziału Gmin-
nego Związku OSP RP w Goź-
dzie przy współpracy PSP 
w Radomiu. Honorowy patro-
nat nad eliminacjami objął Wójt 
Gminy Gózd Paweł Dziewit, któ-
ry ufundował dyplomy wszyst-
kim uczestnikom oraz puchary 
za I, II, III miejsce.

Eliminacje przebiegały w dwóch 
grupach wiekowych: I grupa 
szkoły podstawowe i grupa II 
gimnazja. Ogółem wzięło w nich 

udział 37 uczniów. W pierwszej 
grupie wiekowej I miejsce zaję-
ła Milena Puchniarz z Podgóry, 
w II grupie wiekowej – I miejsce 
zajął Paweł Polak z Gozdu. Do 
eliminacji powiatowych zakwa-
lifikowały się po dwie osoby 
z każdej grupy wiekowej. Po 
zakończeniu rozgrywek dla 
uczestników przygotowany zo-
stał poczęstunek. Następnie 
wręczono wszystkim uczestni-
kom dyplomy, a zwycięzcom 
puchary.


