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WYDARZENIA
SENTYMENTALNA PODRÓŻ W CZASIE

ki”. Gościom do tańca na ludową nutę przygrywała kapela Zdzisława Kwapińskiego. Uroczystość weselna była zwieńczeniem
projektu „Spotkanie tradycji z nowoczesnością”, projektu, który
KGW Lipiny złożyło w konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie. Projekt ten został zakwalifikowany,
a Panie z Lipin otrzymały na jego realizację mikrodotację w kwocie 5 tys. zł. W ramach projektu KGW zorganizowało warsztaty
kulinarne, spotkanie z dietetykiem oraz inscenizację wesela
rodem z PRL-u. Celem projektu było podtrzymywanie i upowszechnianie rodzimych tradycji.

JUBILEUSZ SETNYCH URODZIN
10 listopada br. mieszkanka naszej gminy pani Stanisława Mordak obchodziła setną rocznicę urodzin. Pani Stanisława urodziła się w miejscowości Kłonówek. Po ślubie
zamieszkała wraz z mężem Antonim w Kłonowie. Dochowała się trójki dzieci, siedmiorga wnucząt i dziewięciorga
prawnucząt. Obecnie mieszka ze swoją córką Teodorą
21 października zaproszeni mieszkańcy gminy oraz przed- i zięciem Marianem Bukalskim. Z okazji tak pięknego jubistawiciele Urzędu Gminy z Wójtem Pawłem Dziewitem na czele leuszu do pani Stanisławy udali się z życzeniami i gratulawzięli udział w inscenizacji przyjęcia weselnego przygotowanej cjami przedstawiciele Urzędu Gminy w Goździe z Wójtem
przez Koło Gospodyń Wiejskich z Lipin. Wesele, któremu towa- Pawłem Dziewitem na czele oraz kierownik delegatury
rzyszyło hasło „Spotkanie tradycji z nowoczesnością”, składało Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu pan
się z dwóch części. Część pierwsza trwająca od 17.00 do 21.00 to Krzysztof Murawski i kierownik Placówki Terenowej KRUS
wesele rodem z PRL-u, część druga, ta po 21.00, to wesele współ- Oddział w Radomiu pani Monika Pachniewska. O dostojnej
czesne. Uroczystość weselna rozpoczęła się od symbolicznego Jubilatce pamiętali również mieszkańcy Kłonowa. W ich
powitania „nowożeńców” chlebem i solą. Następnie złożono imieniu gratulacje i życzenia złożył pani Stanisławie radny
„młodej parze” życzenia i wręczono kultowe kwiaty PRL – goź- sołectwa Kłonów pan Sławomir Węgliński oraz sołtys pan
dziki. Na stołach królowały potrawy najpopularniejsze przed Ryszard Tomaczak. Nasza Jubilatka urodziła się podczas
laty, ale występujące i dzisiaj na przyjęciach weselnych. Podczas I wojny światowej, a więc w czasach, kiedy Polska była
wesela nie zabrakło tradycyjnych, ludowych przyśpiewek. Swój jeszcze pod zaborami. Kilka miesięcy przed wybuchem
bogaty repertuar zaprezentowały panie z KGW „Gozdowianki” drugiej wojny światowej, mając 22 lata, wyszła za mąż.
oraz dziewczęta z II klasy Gimnazjum w Goździe. Musimy przy- Niestety, wojenna zawierucha zabrała jej na pewien czas
znać, że gimnazjalistki wypadły równie dobrze jak „Gozdowian- męża. W trakcie okupacji nie ominęła jej bieda i strach

przed utratą zdrowia i życia. Po wojnie wraz z mężem, któremu udało się szczęśliwie z niej powrócić, pracowała ciężko na roli, budując powoli zabezpieczenie dla swojej rodziny. Pracowała ciężko na 11-hektarowym gospodarstwie
i w nielekkich czasach, bo w czasach komuny. Mąż pani
Stanisławy zmarł 36 lat temu. Dziś pani Stanisława odpoczywa po trudach życia, ciesząc się na co dzień bliskością
swojej rodziny, która otacza ją wielką miłością i szacunkiem. Dla swoich najbliższych jest skarbnicą życiowych doświadczeń i wiedzy. Jest mentorką rodu, ze zdaniem której
wszyscy się liczą. Szacowna Jubilatka, mimo sędziwego
wieku, jest w bardzo dobrej formie ﬁzycznej i intelektualnej.
Cieszy się dobrą pamięcią i świeżością umysłu. Żywo interesuje się polityką, słucha radia, czyta gazety, ma swoje
ulubione programy telewizyjne. Dostojna Jubilatka na pytanie o receptę na długowieczność odpowiada: „pogoda
ducha i modlitwa”. Obecnie pani Stanisława Mordak jest
najstarszą mieszkanką naszej gminy.

INWESTYCJE
SIEĆ KANALIZACYJNA

Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuczki-Wieś i Kuczki-Kolonia do oczyszczalni ścieków
w Goździe oraz dokumentacji projektowo-wykonawczej na
budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice
do oczyszczalni ścieków w Klwatce Królewskiej. Koszt wykonania zadania - 123 tys. zł.
22 listopada podpisano umowę na wykonanie zadania pod
nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gózd”. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu 120
przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków. Zadanie
zostanie zrealizowane za kwotę 1 683 848,94 zł.

INFRASTRUKTURA DROGOWA
Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka Królewska. Koszt wykonania zadania - 63 897,00
zł.

12 października odbył się odbiór końcowy zadania pod nazwą
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłonów – etap I”.
Zadanie zrealizowano za kwotę 524 940,38 zł, w tym dotacja
ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów
rolnych pochodzących z budżetu województwa mazowieckie-

go w wysokości 150 tys. zł. Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej składającej się z dwóch
warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych na odcinku 900,00
m wraz z obustronnymi poboczami utwardzonymi materiałem
kamiennym.
27 października opublikowano zatwierdzoną listę wniosków

