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CHECK YOUR ENGLISH WITH US!  
MIĘDZYGMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W dniu 23 lutego w ZS w Goź-
dzie odbył się drugi – finałowy 
etap IV Międzygminnego Kon-
kursu Języka Angielskiego pod 
patronatem Wójta gminy Gózd, 
przeznaczonego dla uczniów 
klas gimnazjalnych.

Organizatorem konkursu było 
gimnazjum w Goździe, a przy-
gotowaniem obu etapów zajmo-
wały się panie: Katarzyna Wiś-
niewska oraz Anna Popławska. 

Do udziału w konkursie zgłosiły 
się następujące szkoły: ZSO 
w Jedlni Letnisku, ZS w Tczo-
wie, ZEGIP w Makowcu, ZS im. 
Jana Pawła II w Skaryszewie, 
ZSO w Małęczynie, ZS w Kucz-
kach, ZS w Goździe.

Głównym celem konkursu jest 
motywowanie uczniów do roz-
wijania umiejętności lingwistycz-
nych, sprawdzenie umiejętności 
językowych oraz kultywowanie 

wzajemnej współpracy między 
szkołami, w których młodzież 
uczy się języka angielskiego.

W finale uczestniczyło 27 ucz-
niów. Wśród zwycięzców zna-
leźli się uczniowie PG im. K.K. 
Baczyńskiego w Goździe: Ka-
rolina Suwała zajęła II miejsce 
(poziom I, II), a Jakub Tokarski 
i Gabriela Suwała otrzymali wy-
różnienia.

OBCHODY DNIA KOBIET W GMINIE GÓZD

W niedzielę 6 marca odbyło się 
uroczyste spotkanie zorganizo-
wane przez wójta gminy Gózd 
Pana Pawła Dziewita dla człon-
kiń  Kół  Gospodyń  Wiejskich 
z  terenu gminy Gózd z okazji 
obchodów Międzynarodowego 
Dnia Kobiet. W spotkaniu udział 
wzięli: wójt  gminy Gózd Pan 
Paweł Dziewit, sekretarz gminy 
Pani  Joanna  Tkaczyk,  prze-
wodniczący Rady Gminy Gózd 
Pan  Krzysztof  Molendowski, 
z-ca przewodniczącego Rady 
Pani  Anna  Skonieczna,  Pan 

Andrzej Pacholczak, Pan Ra-
dosław Fogiel – radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego, 
radni gminy Gózd oraz sołtysi. 
Z okazji Dnia Kobiet wszystkim 
Paniom złożyli z serca płynące 
życzenia  zdrowia,  szczęścia, 
wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym. Organi-
zatorzy imprezy przygotowali dla 
Pań: kwiaty, słodki poczęstunek 
oraz lampkę szampana. Na sali 
panowała wspaniała atmosfera. 
Podczas spotkania odbyła się 
prelekcja pn. „BADAM SIĘ, MAM 

PEWNOŚĆ”  dotycząca  profi-
laktyki i wczesnego wykrywania 
raka piersi. Prelegentka mówiła 
o  konieczności  wykonywania 
przez kobiety regularnych badań 
profilaktycznych, aby skutecznie 
eliminować zagrożenie choroba-
mi kobiecymi. Po zakończeniu 
prelekcji rozdano materiały in-
formacyjne z zakresu profilaktyki 
raka piersi oraz drobne upominki.
Z  14  działających  na  terenie 
gminy Kół Gospodyń Wiejskich 
w uroczystościach uczestniczyło 
około 120 Pań.

KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA  
W JEDNOSTKACH OSP

W dniach od 16 stycznia do 5 
marca na terenie naszej gminy 
trwała kampania sprawozdaw-
czo-wyborcza w  jednostkach 
Ochotniczych  Straży  Pożar-
nych. W tym czasie odbyło się 
7 zebrań, w których uczestni-
czyli druhowie czynni, honorowi, 
wspierający oraz  członkowie 
Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej. W zebraniach uczestniczyli 
także członkowie władz oddzia-
łu Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych  Rzeczypospolitej 
Polskiej: gminnego, powiatowe-
go, przedstawiciele Państwowej 
Straży Pożarnej oraz przedsta-

wiciele samorządu gminnego na 
czele z wójtem Pawłem Dziewi-
tem. W przypadku dwóch jed-
nostek OSP doszło do zmiany 
we władzach. Zmiany nastąpiły 
w Grzmucinie i Wojsławicach. 
Obecnie  funkcje  prezesów 
w naszych  jednostkach OSP 
pełnią: dh Paweł Mikołajczyk – 
OSP Gózd, dh Tadeusz Gębski 
– OSP Grzmucin, dh Radosław 
Gugała – OSP Kuczki-Kolonia, 
dh Robert Wójcik – OSP Klwat-
ka Królewska, dh Jan Wasiak – 
OSP Kiedrzyn, dh Marek Bukal-
ski – OSP Kłonówek, dh Paweł 
Socha – OSP Wojsławice.

Każda  jednostka mogła pod-
czas  zebrania  pochwalić  się 
swoimi  sukcesami,  których 
w tym roku nie brakowało, ale 
i wyartykułować swoje potrzeby 
i problemy, które, miejmy na-
dzieję, przy współpracy samo-
rządu da się rozwiązać. Wiele 
sukcesów było możliwe dzięki 
nakładom finansowym na dzia-
łalność jednostek. Nie brakowa-
ło też zakupów sprzętu ratowni-
czego i umundurowania. Dzięki 
temu jednostki są dobrze wy-
posażone i nie muszą się wsty-
dzić, kiedy działają z jednostka-
mi Państwowej Straży Pożarnej.

INWESTYCJE 2016

W  ramach  naboru  wniosków 
o przyznanie pomocy na reali-
zacje operacji pn. „Budowa lub 
modernizacja dróg  lokalnych” 
w ramach poddziałania „Wspar-
c ie   inwestyc j i   związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodza-
jów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” obję-
tego „Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-
2020” gmina Gózd w styczniu 
b. złożyła cztery wnioski o przy-
znanie pomocy dla następują-
cych inwestycji:
1.  Przebudowa dróg gminnych 

w  miejscowości  Małęczyn, 
ul. Wschodnia, ul. Zachodnia 
i ul. Ziembickiego.

2.  Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Kiedrzyn.

3.  Przebudowa drogi gminnej 

w miejscowości Drożanki.
4.  Przebudowa drogi gminnej 

w  miejscowości  Gózd,  ul. 
Czarnecka.

W dniu 26 stycznia gmina wy-
stąpiła z wnioskiem o dotację 
ze środków związanych z wy-
łączeniem z produkcji gruntów 
rolnych na zadanie pn. „Przebu-
dowa drogi gminnej w miejsco-
wości Niemianowice”.
W  dniu  4  marca  podpisano 
umowę, której przedmiotem jest 
wykonanie dokumentacji projek-
towej drogi gminnej nr 350105W 
Kuczki Kolonia – Gózd – Kar-
szówka  wraz  z  uzyskaniem 
wszelkich niezbędnych opinii 
i uzgodnień, w tym pozwolenia 
na budowę lub zgłoszenia robót 
niewymagających pozwolenia 
na budowę.
W  dniu  4  marca  podpisano 
umowę  na  wykonanie  usług 

geodezyjnych polegających na:
1.  Wznowieniu pasa drogowego 

drogi gminnej w miejscowości 
Kłonów.

2.  Wydzieleniu działek z prze-
z n a c ze n i e m   p o d   d ro g ę 
gminną w m. Kłonów wraz 
z wykonaniem mapy projektu 
podziału.

Trwają prace związane z wyko-
naniem dokumentacji projek-
towo-wykonawczej na budowę 
kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Klwatka Królewska.
Zakończono budowę parkingu 
oraz drogi dojazdowej do Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów (PSZOK) usytuowanego na 
tyłach budynku Urzędu Gminy 
w Goździe. Prace budowlane 
przeprowadzono systemem go-
spodarczym przy udziale pra-
cowników  fizycznych Urzędu 
Gminy.

Z okazji zbliżających się Świąt 

Wielkiej Nocy 
życzymy Państwu, aby wiara i miłość  

towarzyszyły Wam każdego dnia,  
przynosząc dużo szczęścia, pogodę ducha,  

wsparcie od najbliższych i zrozumienie.  
Niech to będzie czas spokojny,  
spędzony w miłej atmosferze 
 w gronie rodziny i przyjaciół.

Paweł Dziewit  
– wójt gminy Gózd

Krzysztof Molendowski 
– przewodniczący Rady Gminy


