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Gminna Biblioteka Publiczna 
w  Goździe, aby uczcić 100. 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz pokazać, iż 
pamiętamy o  Tych, którzy zachowali 
wiarę w  odrodzenie państwa pol-
skiego, a  także walczyli i  ginęli za tę 
wielką sprawę, przygotowała montaż 
słowno-muzyczny. Przedstawienie, 
które odbyło się 14 czerwca 
w  siedzibie Biblioteki, zgromadziło 
sporą widownię. Pojawili się 
czytelnicy i sympatycy Biblioteki oraz 
zaproszeni goście: dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Radomiu Anna 
Skubisz-Szymanowska, radni powiatu 
radomskiego: Ewa Tkaczyk i  Adam 
Siczek, wójt Gminy Gózd Paweł Dzie- 
wit, sekretarz Gminy Joanna Tkaczyk, 
dyrektor ZS w  Goździe Sławomir 
Czyż, instruktor MBP Ewa Ukleja, 
radni Gminy Gózd: Józef Wrażeń 
i  Sławomir Węgliński. Montaż 
słowno-muzyczny składał się z poezji  
i  pieśni patriotycznych przeplata-
nych utworami muzycznymi, m.in. 
Fryderyka Chopina. Zwrócono w  nim 

WŁĄCZAMY SIĘ W OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

ABSOLUTORIUM 
DLA WÓJTA

PO RAZ TRZECI 
JEDNOGŁOŚNIE 

Podczas sesji w  dniu 28 maja 
radni Gminy Gózd podjęli 
uchwałę dotyczącą zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego 
z  wykonania budżetu za rok 
2017. Wcześniej sprawozdanie 
to uzyskało pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w  Warszawie oraz Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Gózd. 
Wójt Paweł Dziewit, dziękując 
za udzielone absolutorium, 
podkreślił, że pozytywny wynik 
finansowy gminy to efekt 
wspólnej, ciężkiej pracy wielu 
osób. Zapewnił także, że będzie 
niestrudzenie podejmował dalsze 
działania na rzecz rozwoju Gminy 
Gózd i  poprawy warunków życia 
jej mieszkańców. 

FINAŁ OKRĘGOWEGO ETAPU KONKURSU 
„ORZEŁ BIAŁY – NASZA DUMA” 

20 marca Publiczna Szkoła 
Podstawowa w  Małęczynie 
gościła uczestników okręgowego 
etapu ogólnopolskiego konkursu 
plastycznego „Orzeł Biały – nasza 
duma”. Konkurs zorganizowała 
Kancelaria Senatu RP, a  patronat 
nad nim objął marszałek 
Senatu Stanisław Karczewski. 
Przedsięwzięcie to było jednym 
z  wielu działań podejmowanych 
w ramach obchodów setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Tematem prac konkursowych 
było polskie godło, począwszy od 
Mieszka I do czasów współczesnych. 
Na zorganizowanej przez szkołę 
wystawie wyeksponowano ich 
ponad sto pięćdziesiąt. Po części 
artystycznej przygotowanej przez 
uczniów miejscowej szkoły głos 
zabrali: wicemarszałek Senatu Adam 
Bielan, wójt Gminy Gózd Paweł 

Dziewit oraz dyrektor Delegatury 
w  Radomiu Mazowieckiego 
Kuratorium Oświaty w  Warszawie 
Krzysztof Szewczyk. Wicemarszałek 

Adam Bielan podziękował dzieciom 
i  młodzieży za wysiłek, jaki podjęli 
wykonując swoje dzieła, a  także 
wyraził uznanie dla ich talentu 

i  pomysłowości. W  konkursie 
zostało wyróżnionych ponad 30 
prac. Laureatem w  kategorii szkół 
podstawowych została Natalia Łyga 

z  PSP w  Iłży, a  w  kategorii szkół 
ponadpodstawowych – Daniel 
Szczepański z  Zespołu Placówek 
Oświatowych w Policznej.

„DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI”
uwagę na najważniejsze wydarzenia 
z  naszej historii – od rozbiorów 
do odzyskania niepodległości. 
Wiersze o  charakterze patriotycznym 
recytowali uczniowie ZS w  Goździe 

oraz pan Jan Kiraga, mieszkaniec 
naszej gminy. Pan Jan, ludowy 
twórca, należący do Klubu Poezji 
Nieodkrytej „Szuflada”, zaprezento-
wał utwory własnego autorstwa. 

Pieśni patriotyczne wykonywały 
panie z  Klubu Pogodnego Życia 
„Gozdowianki”. Prowadzącymi były 
panie bibliotekarki: Elżbieta Siczek, 
Patrycja Malik, Marzena Pszczoła. 


