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Minister cyfryzacji Anna Streżyńska z wizytą w PSP w Podgórze
W piątek, 24 czerwca, w Pub-

licznej Szkole Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Podgórze 
miało miejsce niecodzienne, 
wręcz historyczne wydarzenie. 
W tym dniu w murach szkoły 
odbyła się konferencja prasowa 
z udziałem Minister Cyfryzacji 
Anny Streżyńskiej, której towa-

rzyszył Wicemarszałek Senatu 
Adam Bielan. Ponadto w kon-
ferencji udział wzięli: Posłanka 
na Sejm RP Anna Kwiecień, 
Mazowiecki Kurator Oświaty 
w Warszawie Aurelia Micha-
łowska, Dyrektor Delegatury 
Kuratorium w Radomiu Krzysz-
tof Szewczyk, Ekspert Departa-

mentu e-Państwo Ministerstwa 
Cyfryzacji Paweł Deyka, Dyrek-
tor Instytutu Naukowej Aka-
demickiej Sieci Komputerowej 
NASK Wojciech Kamieniecki, 
Prezes Firmy KBTO – pan Byun-
gchun Jung, Wójt Gminy Gózd 
Paweł Dziewit, Dyrektor ZEAS 
w Goździe Józef Drab, radni, 
mieszkańcy gminy Gózd oraz 
społeczność szkolna.

Pani Minister, goszcząc w 
naszej placówce oświatowej, 
zainaugurowała pilotażowy 
program „Ogólnopolska Sieć 
Edukacyjna”, w którym uczest-
niczy 20 szkół w kraju (10 z 
woj. mazowieckiego i 10 z woj. 
podlaskiego). Program ma na 
celu zapewnienie dostępu do 
internetu szerokopasmowego 
wszystkim szkołom w Polsce. 

Szkoła w Podgórze została nim 
objęta i jako jedyna spośród 
wybranych została wyposażo-
na w internetowe łącze sateli-
tarne.

Dyrektor PSP w Podgórze 
Krystyna Głuszek serdecznie 
podziękowała pani Minister 

za włączenie szkoły do pro-
gramu, Wójtowi Gminy Gózd 
Pawłowi Dziewitowi za wszel-
kie starania, jakie poczynił w 
tym kierunku, oraz prezesowi 
firmy KBTO panu Jungowi, 
który podarował szkole 15 
laptopów.

Promocja gminy Gózd podczas 
światowych dni młodzieży
Tegoroczne Światowe Dni 

Młodzieży były niepowtarzal-
ną okazją do promocji Polski, 
polskich miast i gmin. Gmina 
Gózd, jako jedna z wielu, rów-
nież włączyła się w działania 
promocyjne, przyznając dota-
cję w wysokości 5 tys. złotych 
Fundacji „Młodzi Radom”, która 
organizowała m.in. opiekę by-
tową i językową dla pielgrzy-
mów. Fundacja „Młodzi Radom” 
promowała naszą gminę w cza-
sie obchodów ŚDM Radom na 
Apelu Młodych, podczas impre-
zy „Posmakuj Polski” w Muzeum 
Wsi Radomskiej, a także pod-
czas obchodów centralnych w 
Krakowie. ŚDM to ogromna 
impreza o zasięgu światowym, 
relacjonowana w telewizji, radiu 
i Internecie, w związku z tym in-
formacje o gminie Gózd mogły 
dotrzeć do szerokiego kręgu 
odbiorców.

Podczas festynu „Posmakuj 
Polski”, w ramach tzw. „Tygodnia 
w Diecezji”, pielgrzymi z całego 
świata mogli zapoznać się z pol-
skimi tradycjami, religijnością, 
folklorem i historią. Ponadto dla 
pielgrzymów przygotowano 
stoły zastawione tradycyjnym 
polskim jedzeniem. Swoje po-
trawy zaprezentowały Koła Go-
spodyń Wiejskich z 12 gminy re-
gionu radomskiego, w tym dwa 
koła z gminy Gózd.

Gospodynie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Kuczek Kolonii 
przygotowały dla pielgrzymów 

wiele wspaniałych ciast, zaś w 
menu przygotowanym przez 
Koło Gospodyń Wiejskich z Li-
pin znalazły się ciasta, pierogi 
z serem, naleśniki, racuchy z 
jabłkami, jagodzianki, pyzy z 
mięsem oraz rarytas – chleb ze 
smalcem i ogórkiem.

Trzeba przyznać, że nasze 
Panie stanęły na wysokości za-
dania. Wszystkie potrawy były 
pyszne i atrakcyjnie podane. 
War to nadmienić,  że Koła 
Gospodyń Wiejskich z naszej 
gminy mogły uczestniczyć w 
imprezie „Posmakuj Polski” 
dzięki Wójtowi Gminy Gózd 
Pawłowi Dziewitowi oraz rad-
nym Gminy Gózd, którzy do-
finansowali zakup produktów 
spożywczych oraz zorganizo-
wali dowóz pań do Muzeum 
Wsi Radomskiej.

100-lecie PSP im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej
Uroczystości jubileuszowe 

rozpoczęły się od mszy świę-
tej celebrowanej przez ks. kan. 
mgr. Józefa Jana Jarosza, odpra-
wionej w intencji pracowników i 
uczniów szkoły.

Po mszy w oficjalnym wy-
stąpieniu dyrektor szkoły Do-
roty Adamskiej nie brakowało 
wspomnień, podziękowań i 
gratulacji. Uczniowie z tej okazji 
przygotowali odświętną aka-
demię, podczas której przed-
stawiono historię Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Klwatce 
Królewskiej. Chór szkolny „We-
sołe nutki” pod kierownictwem 
pani Hanny Habery zaprezento-
wał utwory muzyczne o tema-
tyce szkolnej, zaś nauczyciele 
i absolwenci szkoły dali popis 
swoich umiejętności wokalnych 

w utworach: „Gaudeamus”, „Zo-
riuszka”, „Viva la musica”, „Wspo-
mnień czas”. Występy nagrodzo-
no dużymi brawami.

Podziękowania za lata pracy 
na rzecz społeczności lokalnej, 

za niezliczoną ilość smutków i 
radości w trakcie trwania nauki 
oraz wielu wykształconych ucz-
niów złożył Wójt Gminy Gózd 
Paweł Dziewit. Na ręce dyrekcji 
szkoły, grona pedagogicznego 
przekazał również wyrazy uzna-
nia za dotychczasową działal-
ność szkoły.

W sali gimnastycznej można 
było zobaczyć wystawę o szko-
le, m.in. kronikę szkolną z daw-

nymi wspomnieniami uczniów, 
relacjami prasowymi, opisami 
sukcesów szkolnych.

Na zakończenie uroczystości 
wszystkich uczestników poczę-
stowano pysznym jubileuszo-
wym tortem.

Konsultacje na rzecz odpowiedzialnego rozwoju
Ministerstwo Rozwoju przy-

gotowało i przedstawiło do 
społecznych i międzyministe-
rialnych konsultacji projekt Stra-
tegii na rzecz Odpowiedzialne-
go Rozwoju (SOR). 8 września 
br. w naszej gminie odbyło się 
spotkanie z przedsiębiorcami 
w zakresie ekspansji zagranicz-
nej przedsiębiorstw. Spotkaniu 
przewodniczył wiceminister 
rozwoju Radosław Domagalski-
-Łabędzki. Tematem spotkania 
były uwarunkowania i kierunki 
zagranicznej ekspansji gospo-
darczej Polski w świetle „Stra-
tegii na rzecz Odpowiedzialne-

go Rozwoju”. W konsultacjach 
oprócz przedstawicieli minister-
stwa uczestniczył wójt gminy 
Gózd Paweł Dziewit, przedsię-
biorcy z naszego regionu oraz 
mieszkańcy gminy Gózd.

Minister Radosław Domagal-
ski-Łabędzki w swojej prezen-
tacji omówił sprawy techniczne 
związane ze wsparciem przez 

administrację rządową polskie-
go eksportu za granicą. Mówił 
też o pułapce średniego rozwo-
ju, która nie pozwala znacznej 
części społeczeństwa odczuć 
pozytywnych skutków wzrostu 
gospodarczego. Nowa strategia 
ma w założeniu doprowadzić 
do zrównoważonego rozwoju 
całego kraju w wymiarze go-

spodarczym, społecznym, śro-
dowiskowym i terytorialnym, 
tak, by z jej efektów skorzystali 
wszyscy obywatele.

Gmina Gózd jest jedyną gmi-
ną w powiecie radomskim, w 
której zaplanowane zostały 
tego rodzaju konsultacje. W ca-
łym kraju odbędzie się ich łącz-
nie 37.


