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Drodzy Mieszkańcy Gminy Gózd,
Za nami rok 2020, a zarazem połowa kadencji obecnej Rady Gminy Gózd.
W Biuletynie, który Państwo dostali chcielibyśmy podsumować miniony rok, prezentując działania, jakie podjęliśmy w każdej z dziedzin życia tak gospodarczego, jak
i społecznego.
Każdy z nas będzie kojarzył rok 2020 tylko
z jednym – z pandemią. Tak, ten czas był
wyjątkowo trudny. Dla każdego z osobna,
dla gospodarki kraju, dla świata… ale też
i dla naszej Gminy.
Niezależnie od pandemii w ubiegłym roku
udało się rozwiązać wiele problemów, tych
większych i mniejszych, ale także pozamykać niektóre inwestycje i, co ważne, rozpocząć nowe.
Inwestycją już rozpoczętą, a jednocześnie
priorytetową jest niewątpliwie budowa hydroforni w Grzmucinie. Inwestycja
bardzo ważna, bo wyeliminuje problem
niedoboru wody w miesiącach letnich,
a możliwa do zrealizowania tylko dzięki
ogromnemu i rekordowemu wsparciu, jakie pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.
Cieszy nas to niezmiernie, bo środki te pozwolą nam zrealizować wiele inwestycji,

Odnowiona sala obrad
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dzięki którym nasza gmina stanie się piękniejsza, nowocześniejsza i bardziej przyjazna mieszkańcom.
Oczywiście duże inwestycje są ważne, ale
nie zapominamy o tych małych, jak zawieszenie kilku lamp czy wybudowanie kilku
metrów chodnika. Myślę, że daje to Wam,
Szanowni Państwo, poczucie bezpieczeństwa, a także uświadamia, że Radni Gminy
oraz Urząd dbają o Was i pamiętają o Waszych potrzebach.
Jako Przewodniczący Rady Gminy Gózd
cały czas wsłuchuję się w Państwa głosy i z wielką starannością na nie reaguję.
Szczególną uwagę zwracam nie tylko na
Wasze potrzeby z zakresu infrastruktury,
kultury, sportu, ale również spraw społecznych.
Dziękuję koleżankom i kolegom Radnym,
Wójtowi Gminy Panu Pawłowi Dziewitowi,
Sołtysom oraz kierownikom jednostek za
owocną współpracę.
Wam zaś, Drodzy Mieszkańcy, dziękuję za
zrozumienie. Życzę zaś dużo zdrowia, wytrwałości i cierpliwości.
Szanowni Państwo, wszyscy chyba mamy
nadzieję, że pandemia niebawem się

skończy i wrócimy do normalnego funkcjonowania. Dopóki jednak trwa, dbajmy
o siebie i innych, przestrzegając obostrzeń
i reżimu sanitarnego.
Na koniec Pragnę Państwa zapewnić, że
jako Przewodniczący Rady Gminy, będę
dalej zgodnie ze słowami przysięgi swoje
obowiązki ,,sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej
Gminy i jej mieszkańców”.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Rady Gminy Gózd
Marcin Linowski

Szanowni Państwo,
Rok 2020 dla każdego z nas, choć zapewne w różnym stopniu, był rokiem trudnym.
Mierzyliśmy się - i niestety mierzymy
wciąż - z niewidzialnym i silnym wrogiem,
który niespodziewanie wytrącił nas z normalnego rytmu funkcjonowania i zachwiał
gospodarką całego świata. Niemal z dnia
na dzień musieliśmy nauczyć się żyć w warunkach reżimu sanitarnego i obostrzeń.
Zdalna praca, zajęcia szkolne on-line, brak
imprez kulturalnych i sportowych, zamknięte niektóre branże itp.
Mimo pandemii i ograniczeń z nią związanych Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej pozostawały dla Państwa otwarte. Co prawda obsługa bezpośrednia może była nieco utrudniona, ale,
przyznacie Państwo, każde Wasza sprawa,
zgłoszenie czy wniosek były rozpatrzone.
W tym miejscu dziękuję Wam, że braliście
do serca nasze apele i w trosce o bezpieczeństwo swoje i innych, wiele spraw
będących w kompetencji naszego Urzędu załatwialiście drogą telefoniczną bądź
e-mailową.
Miniony rok, z punktu widzenia naszej
gminy, miał jednak i swoje pozytywne
strony. Po pierwsze udało nam się zrealizować niemal wszystkie zaplanowane inwestycje, po drugie - w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych udało się
nam pozyskać potężne środki finansowe.
Szanowni Państwo, mówimy tu o niebagatelnej kwocie niemal 7 milionów złotych.
Tak dużych pieniędzy i w tak krótkim czasie gmina Gózd nie pozyskała nigdy w swej
historii. Pierwszą transzę otrzymanych
środków w kwocie ponad 890 tys. przeznaczymy na budowę dróg między innymi
w Czarnym Lasku, Piskornicy, Niemianowicach, Goździe – ulica Osiedlowa. Drugą
- w kwocie 6mln 100 tys. - na budowę: hydroforni w Grzmucinie, kanalizacji sanitarnej w Kuczkach i Niemianowicach oraz na
przebudowę drogi w Karszówce. Tak więc,
Szanowni Państwo, w najbliższym czasie
przed nami dużo, dużo pracy, ale cieszy nas
to niezmiernie, bo wiemy, że każde z przewidzianych do realizacji zadań jest przez
Was mocno wyczekiwane.

To był również dobry rok dla Ochotniczych
Straży Pożarnych. Na doposażenie gminnych Jednostek udało nam się pozyskać
z różnych źródeł ponad 320 tys. zł. Kolejne
170 tys. zł pozyskaliśmy w ramach programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” na
zakup 63 laptopów dla uczniów i nauczycieli.
Wracając do inwestycji… Wspomniałem,
że udało nam się je zrealizować prawie
w stu procentach. Prawie, bo z przyczyn
zewnętrznych, całkowicie od nas niezależnych musieliśmy przełożyć budowę kanalizacji sanitarnej w Klwatce Królewskiej
na rok 2021. Zainteresowanych informuję,
że mimo małego poślizgu ukończymy ją
w planowanym terminie, to jest do końca
sierpnia 2021 r.
Jedną z większych inwestycji przeprowadzonych w 2020 roku była budowa
sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Klwatce Królewskiej. Ponieważ zadanie to było dosyć kosztowne - ponad 3 mln 600 tys. zł, udało się go
nam zrealizować tylko dzięki znacznemu
dofinansowaniu jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu.
Szanowni Państwo, od kilku lat sukcesywnie wykonywaliśmy termomoderni-

zację gminnych obiektów użyteczności
publicznej. W minionym roku ociepliliśmy
już jedne z ostatnich na terenie gminy,
a mianowicie: Urząd Gminy oraz Strażnicę
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczkach
-Kolonii. Obie inwestycje zrealizowaliśmy
w ramach jednego zadania ze środków
w znacznej części pochodzących z umorzenia pożyczki zaciągniętej w poprzednich latach z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w: Lipinach i Podgórze.
Sukcesywnie też rozbudowujemy i modernizujemy oświetlenie uliczne. W zeszłym
roku nowe oświetlenie powstało w Budach Niemianowskich, Podgórze, Goździe
(plac przy OSP) oraz w Małęczynie przy ul.
Bankowej. Oświetlenie placu przy Domu
Strażaka bez wątpienia zwiększyło bezpieczeństwo wyjazdu służb ratowniczych, tj.:
Ochotniczej Straży Pożarnej i pogotowia
ratunkowego.
Jeśli zaś chodzi o modernizację oświetlenia, to mamy ambitny plan – ambitny,
bo bardzo kosztowny - aby w ciągu kilku
najbliższych lat wymienić na terenie całej
gminy wszystkie lampy sodowe na nowoczesne ledowe.
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Drodzy Mieszkańcy, jak dobrze wiecie, już
od dłuższego czasu w miesiącach letnich
zmagamy się z niedoborem wody. Aby zaradzić nieco tej sytuacji, w roku 2020 przeprowadziliśmy modernizację hydroforni
w Małęczynie. Rzecz jasna nie rozwiąże to
definitywnie naszego problemu z wodą,
ale w efekcie przeprowadzonych prac i do czasu wybudowania nowej hydroforni – nie powinien on już wystąpić. W tym
miejscu dzielę się z Państwem bardzo dobrą informacją: w pierwszej połowie 2021
roku ogłaszamy przetarg, i jeżeli wszystko
pójdzie po naszej myśli nową hydrofornię
w Grzmucinie oddamy do użytku jeszcze
przed końcem 2021 roku.
Szanowni Państwo, każdego roku przeprowadzamy szereg mniejszych i większych

inwestycji, a ciągle jest jeszcze wiele do
zrobienia. Ubolewamy tylko nad tym, że
na realizację niektórych z nich przychodzi
Wam czekać niekiedy kilka lat. Niestety,
nie wszystko jest zależne od nas. Każdy
proces inwestycyjny ma swoje wymagania formalne i finansowe. Bywa, że w niektórych przypadkach musimy uzyskać nie
tylko wiele uzgodnień i pozwoleń, ale także znaleźć zewnętrzne źródło finansowania, a potem jeszcze o te środki skutecznie
zaaplikować. Mam tu na myśli inwestycje
wielomilionowe, których nasz budżet by
nie udźwignął, jak na przykład budowa: kanalizacji, dróg czy hydroforni. Proszę więc
Państwa o zrozumienie i cierpliwość.
Dziękuję radnym oraz sołtysom za zaangażowanie, wsparcie i kolejny rok owocnej

współpracy. Słowa wdzięczności kieruję
również do pracowników Urzędu Gminy za
sprawne i profesjonalne wdrażanie w życie
wszystkich decyzji podjętych przez Radę
Gminy Gózd.
Państwu zaś dziękuję za wszelkie sugestie
i okazywaną życzliwość. Przyjemnej lektury.
Paweł Dziewit,
Wójt Gminy Gózd

KREDYTY I POŻYCZKI ZA LATA 2015-2020
ROK

KWOTA

RODZAJ

1 220 000,00 Pożyczka WFOŚiGW
2015

1 220 000,00
785 000,00 Pożyczka WFOŚiGW
Umorzenie w 35%

2016

2018

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Podgóra i Lipiny

785 000,00
312 000,00 Pożyczka WFOŚiGW
Umorzenie 35%

2017

PRZEZNACZENIE
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goździe

Termomodernizacja szkół podstawowych w miejscowościach:
Podgóra i Małęczyn

312 000,00
1 186 800,00 Pożyczka WFOŚiGW
Umorzenie w 45%

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

362 000,00 Pożyczka WFOŚiGW
Umorzenie w 20%

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

1 548 800,00
780 000,00 Pożyczka WFOŚiGW Umorzenie w 50%

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drożanki – etap I

950 000,00 Pożyczka WFOŚiGW Umorzenie w 50%

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drożanki – etap II

2019

1 730 000,00

OGÓŁEM

5 595 800,00

ŚRODKI POZYSKANE W LATACH 2015-2020
w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Wyszczególnienie
Dochody, w tym:

792 331,87

z budżetu województwa mazowieckiego – środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

417 359,94

z budżetu powiatu radomskiego

Budżet Gminy Gózd – rok 2020
31 grudnia 2019 rok

31 grudnia 2020 rok
46 091 133,98

56 665 778,68

środki z budżetu wojewody mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Wydatki, w tym:

1 874 824,00

z budżetu wojewody mazowieckiego na zadania związane z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń
noszących znamiona klęski żywiołowej

1 037 000,00

2 267 796,75

8 299 740,28

z Funduszu Dróg Samorządowych

47 361 907,07

48 319 051,37

- przebudowa świetlicy w Goździe

7 026 787,36

4 133 396,65

75 000,00
680 019,00

środki z PROW na lata 2014-2020 w ramach działania „Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER’ poddziałanie „Wsparcie na wdrożenie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w tym:
- rozbudowa remizy w Kłonówku-Kolonii

majątkowe

65 000,00
463 832,00

z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

z budżetu województwa mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

majątkowe

1 242 572,00

środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020 działanie „Budowa i modernizacja dróg lokalnych”

środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

145 497,00
120 635,00
3 155 400,00

na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych, tym:

Wynik
Dług

- 1 270 773,09

8 346 727,31

WFOŚiGW

209 089,00

KSRG

214 230,00

3 232 880,00

1 666 660,00

NFOŚiGW

225 000,00

Za 2020 rok osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 56 665 778,68 zł, tj. o 14, 2 % większe niż zaplanowano, przy czym dochody bieżące
zrealizowano na zaplanowanym poziomie, wzrosły zaś znacząco dochody majątkowe: z zaplanowanego 1 275 600,00 zł do 8 299 740,28 zł, czyli
aż o 650,65 %. Wzrost ten zapewniły środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na inwestycje.
W 2020 roku wydatkowano kwotę 48 319 051,37 zł , co oznacza, że wydatki w stosunku do roku 2019 były wyższe o około 2%.
W minionym roku pożyczki nie były zaciągane, natomiast uzyskano umorzenie dwóch pożyczek w kwocie 808 810,00 zł.
Wszystkie zobowiązania regulowane były na bieżąco i terminowo.
Wynik wykonania budżetu za rok 2020 jest dodatni i wynosi 8 346 727,31 zł.
Poziom zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 1 666 660,00 zł.
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PZU

25 000,00

FS USR

105 543,00

FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI

28 092,00

PKN ORLEN

15 000,00

na remonty w Ochotniczych Strażach Pożarnych, w tym:
Urząd Marszałkowski

23 472,00

MSWiA

9 500,00

MF Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
OGÓŁEM

6 991 067,00
16 810 863,81
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WYDARZENIA

Pandemia versus
życie gminy
Ubiegły rok pod względem wydarzeń kulturalnych i sportowych z przyczyn oczywistych
był nieco uboższy od lat poprzednich. Zdecydowanie mniej
było wydarzeń sportowych,
integracyjnych, nie mówiąc już
o wszelkiego rodzaju uroczystościach, które odbywają się
w placówkach oświatowych.
Mimo epidemii, a właściwie dzięki temu, że
momentami trochę odpuszczała i luzowane
były obostrzenia, udało się nam uroczyście
obejść złote gody, oddać do użytku nową
salę gimnastyczną w Klwatce Królewskiej
i… uczestniczyć w wiecu wyborczym ubiegającego się o reelekcję Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
To ostatnie wydarzenie napawa nas szczególną dumą, gdyż nie każdej gminie dane
było znaleźć się na kampanijnym szlaku
pana Prezydenta, a medialność tegoż wydarzenia zapewniła nam promocję, o jakiej
inni mogą tylko pomarzyć.

Nasza Młodzież wie, jak
zapobiegać pożarom!
5 lutego 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Podgórze odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”.
Organizatorem konkursu na szczeblu
gminnym był Urząd Gminy oraz Zarząd
Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Jak
co roku pieczę nad konkursem sprawowała
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, zaś honorowy patronat nad nim objął Wójt Gminy pan Paweł
Dziewit – fundator słodkiego poczęstunku,
dyplomów i pucharów.
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W komisji konkursowej zasiedli:
Dominik Szymczyk – kpt. KM PSP Radom, Paweł Mikołajczyk - Prezes ZG OSP
RP w Goździe, Jan Wasiak – Wiceprezes ZG
OSP RP w Goździe, Artur Marczykowski –
Zastępca Naczelnika OSP Gózd.
Eliminacje przebiegały w dwóch grupach
wiekowych. Ogółem wzięło w nich udział
38 uczniów. Uczestnicy najpierw przystąpili do rozwiązywania testów pisemnych.
Z uwagi na jednakową liczbę punktów
przeprowadzono w obu grupach wiekowych dogrywkę o III miejsce. Jak podkreślił
kpt. Dominik Szymczyk pytania testowe
nie należały do najłatwiejszych, jednak
uczniowie wykazali się sporą wiedzą na
temat pożarnictwa. Do eliminacji powiatowych zakwalifikowały się osoby od 1 do 3
miejsca z każdej grupy wiekowej.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność
zajętych miejsc przedstawiała się następująco:
I grupa wiekowa (szkoła podstawowa kl.
I-VI):
1. Zuzanna Sieradzka - Podgóra
2. Mikołaj Matejek - Podgóra
3. Oskar Marchewka - Podgóra
II grupa wiekowa (kl. VII, VIII szkoły podstawowej):
1. Paweł Poneta - Podgóra
2. Maja Piwońska - Podgóra
3. Daniel Stępień - Kłonówek-Kolonia

Turniej o puchar Rady
Gminy Gózd

Kolejna Stulatka w gminie
Gózd

14 lutego 2020 r. w Zespole Szkół w Goździe odbył się pierwszy w historii gminy
Turniej Tenisa Stołowego o puchar Rady
Gminy Gózd. W rozgrywkach udział wzięli
uczniowie naszych szkół, którym towarzyszyli opiekunowie-wuefiści: pani Ewa
Rogala z PSP w Klwatce Królewskiej, pan
Leszek Porczyński z ZS w Goździe oraz pan
Daniel Ciupiński z PSP w Małęczynie.
Radę Gminy Gózd, pomysłodawcę i sponsora Turnieju, reprezentowali: pan Sławomir Węgliński – przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, pan Jan Wasiak – przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
pan Dariusz Dąbrowski – przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów, pan Andrzej
Kamiński – przewodniczący Komisji Rolnictwa oraz pani Małgorzata Knieć - radna
sołectwa Karszówka.
Sportowej rywalizacji przyglądali się: pan
Józef Drab – dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, pan Sławomir Czyż - dyrektor ZS w Goździe oraz
przedstawiciel Urzędu Gminy pan Andrzej
Pacholczak.
W ramach Turnieju przeprowadzono rozgrywki indywidualne oraz w deblu.

Pani Józefa Kutyła, mieszkanka wsi Drożanki, to druga po pani Stanisławie Mordak
(dziś już śp., zmarła w październiku 2020 r.,
mając 103 lata) stulatka w naszej gminie.
Z okazji tego wyjątkowego święta w dniu
28 lutego, a więc w dniu, w którym pani
Józefa osiągnęła ten piękny wiek, udała
się do niej sekretarz gminy Gózd pani Jo-

W konkurencji indywidualnej w kategorii
dziewcząt najwyżej uplasowały się:
Julia Skrok – miejsce I
Natalia Duliasz – miejsce II
Klaudia Gregorczyk – miejsce III
zaś w kategorii chłopców:
Tomasz Szymczak – miejsce I
Michał Kosowski – miejsce II
Michał Jarecki – miejsce III
W grze deblowej na podium stanęli:
Miejsce I – Julia Skrok i Jakub Nawrotek
Miejsce II – Klaudia Gregorczyk i Damian
Chojnacki
Miejsce III – Tomasz Szymczak i Dawid
Szymczak.
Finaliści otrzymali pamiątkowe, okolicznościowe puchary, a wszyscy uczestnicy
dyplomy i sportowe upominki w postaci
paletek do tenisa z kompletem piłeczek.

„Bo tylko o to chodzi, by
państwu żyło się lepiej”
Tym jednym zdaniem podsumował swoje wystąpienie ubiegający się o reelekcję
Prezydent RP Andrzej Duda. Wystąpienie,
rzecz jasna, w naszej gminie! Zaszczyt
goszczenia pana Andrzeja Dudy spotkał
nas już po raz drugi. Przypomnijmy, że był

anna Tkaczyk oraz kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego pani Zofia Walczak. Przedstawicielki Urzędu w imieniu swoim, Wójta
Gminy Gózd, a także wszystkich pracowników złożyły Dostojnej Jubilatce gratulacje
i życzenia oraz obdarowały Ją prezentem
i okolicznościowym bukietem kwiatów. Do
życzeń i gratulacji przyłączył się także kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Radomiu pan Krzysztof
Murawski oraz kierownik Placówki Terenowej KRUS Oddział w Radomiu pani Monika
Pachniewska.
Pan Murawski wraz z życzeniami wręczył
pani Józefie list gratulacyjny od premiera RP Mateusza Morawieckiego, zaś pani
Pachniewska decyzję o przyznaniu specjalnego dodatku emerytalnego.
Szacowna Jubilatka całe życie spędziła
w Drożankach. Obecnie, otoczona troskliwą opieką, mieszka z córką Celiną i zięciem
Wiesławem Muchą. Seniorka rodu na co
dzień otrzymuje również opiekę i pomoc
od mieszkającej po sąsiedzku córki Marianny. Rzecz jasna, o mamie, babci i pra-

babci nie zapominają pozostali członkowie
rodziny. Jeśli tyko mogą przyjeżdżają do
niej w odwiedziny, a wizyty te sprawiają
wielką radość każdej ze stron. Pani Józefie,
bo uwielbia gości i towarzystwo. Członkom
rodziny, bo udziela im się ciepło i pogoda
ducha, którymi emanuje Nestorka.
Pani Józefa we wczesnym dzieciństwie
została osierocona przez matkę. Potem,
jak to w życiu bywa, wiodło jej się różnie.
W okresie międzywojennym pracowała
w majątku ziemskim. W roku 1944 zawarła związek małżeński z panem Józefem
Kutyłą. Dochowała się pięciu córek, dziewięciorga wnucząt, dwadzieściorga prawnucząt oraz trojga praprawnucząt. Wraz
z mężem prowadziła gospodarstwo rolne.
Trud pracy na roli nigdy pani Józefy nie
przygniatał, wręcz przeciwnie - dostarczał
wiele radości. Tu warto nadmienić, że Jubilatka pomagała najbliższym w pracach
gospodarskich i polowych dopóty, dopóki
pozwalały jej na to siły, a pozwalały długo,
bo aż do 95 roku życia.

on u nas z wizytą w marcu 2015 roku, gdy
ubiegał się o urząd Prezydenta RP. Wówczas zatrzymał się w miejscowości Kłonówek-Kolonia, po pięciu latach, 7 czerwca
2020 r. już jako prezydent RP przed Urzędem Gminy w Goździe.
Tu na pana Prezydenta czekały rzesze jego
sympatyków, radni naszej gminy, sołtysi,
druhowie gminnych jednostek OSP, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich oraz
pracownicy Urzędu Gminy na czele z Wójtem Pawłem Dziewitem. Na to jakże ważne
i niecodzienne spotkanie przybyli także
posłowie na Sejm RP: pani Anna Kwiecień,
pani Agnieszka Górska, pan Radosław Fogiel, pan Marek Suski, pan Andrzej Kosztowniak oraz eurodeputowani: pan Adam
Bielan i pan Zbigniew Kuźmiuk.
Szacownego Gościa w imieniu swoim,
wszystkich zebranych oraz całej społeczności gminy Gózd przywitał pan Paweł
Dziewit. Gospodarz naszej gminy, dziękując panu Prezydentowi za przybycie, nie
omieszkał podkreślić, jak wielki honor nas
spotkał i jak wiele nasza gmina zawdzięcza
funkcjonującym programom rządowym.
Pan Prezydent Andrzej Duda w swoim

przemówieniu przedstawił wizję Polski
jakiej pragnie. A pragnie takiej, by nam
wszystkim żyło się po prostu lepiej. Pragnie Polski, w której jego rodacy będą czuć
się bezpiecznie i będą żyć na poziomie nie
gorszym niż mieszkańcy krajów Europy
Zachodniej. Pragnie Polski, która będzie
„nowoczesna swoim biznesem, myślą
technologiczną, nowoczesna w swoim rozwoju, w swojej infrastrukturze”, a jednocześnie Polski mocno osadzonej na swoich
fundamentach, jakimi są wartości chrześcijańskie i narodowa tradycja. Jak można
to osiągnąć i czy w ogóle się da? Zdaniem
pana Prezydenta sprawa jest prosta. Trzeba
po prostu realizować Konstytucję, a punktem wyjścia tej realizacji jest troska o rodzinę. Troska o każdego człowieka, którego
podstawowym i niezbywalnym prawem
jest prawo do godnego życia. Temu właśnie
służą dotychczas wprowadzone programy
socjalne jak 500 plus – program będący
afirmacją rodziny, czy program „Dobry
start” oraz trzynasta i czternasta emerytura, a także obniżenie wieku emerytalnego. Kolejny krok to inwestycje zarówno te
realizowane na poziomie gmin i powiatów
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(Fundusz Dróg Samorządowych, program
Mosty dla Regionów), jak również potężne inwestycje strategiczne jak np. budowa
Centralnego Portu Komunikacyjnego, Via
Baltica i Baltic Pipe, a także inwestycja
o niebagatelnym znaczeniu jeśli chodzi
o naszą suwerenność - przekop Mierzei
Wiślanej. Konsolidacja tych wszystkich
działań sprawić ma, że będziemy coraz
bogatsi nie tylko jako kraj, ale jako społeczeństwo. Na zakończenie swojego wystąpienia pan Prezydent wyraził wielką radość
z faktu, iż mógł spotkać się z mieszkańcami
naszej gminy, bo jak zaznaczył „aby trosz-

WYDARZENIA

czyć się rozumnie o dobro wspólne, trzeba
wiedzieć, czym to dobro wspólne jest, a do
tego niezbędne są bezpośrednie spotkania
z Polakami”. Zapewnił także, że będzie do
upadłego bronił tego, co już zostało osiągnięte, i że na pewno nie będzie gorzej.
Musi być lepiej. I chyba możemy mieć na
to nadzieję, bo słuchając pana Prezydenta
czuć było, że wierzy w to, co mówi. Entuzjazmu i żaru jakim przesycone były jego
słowa (dziś wiemy, że słowa na miarę zwycięstwa) nie można wyuczyć się na potrzeby kampanii. Entuzjazm i żar nigdy bowiem
nie płyną z głowy, one zawsze płyną z serca.

Autentyzm ten wyczuli chyba wszyscy, bo
wystąpienie pana Prezydenta było przerywane licznymi, gromkimi brawami, skandowaniem „dziękujemy, dziękujemy” oraz
„Andrzej Duda, Andrzej Duda”, a uważne
oko obserwatora mogło tu i ówdzie dostrzec nawet łezkę wzruszenia.
Zanim pan Prezydent wyruszył na dalszy
kampanijny szlak, były jeszcze osobiste
rozmowy z mieszkańcami, serdeczne uściski i wspólne pamiątkowe zdjęcia.
Wizyta pana Andrzeja Dudy nie była zbyt
długa, bo kampanijnego czasu miał niewiele, ale pamięć i wspomnienia o niej
z pewnością pozostaną z nami na długi,
długi czas.

Radomscy Terytorialsi
ćwiczyli z naszymi
strażakami
11 lipca 2020 r. druhowie z OSP Gózd i OSP
Kiedrzyn poprowadzili wspólne ćwiczenia
o charakterze niemilitarnym z terytorialsami 62. Batalionu Lekkiej Piechoty. Podczas ćwiczeń, które odbyły się na placu
przed Domem Strażaka w Goździe, żołnierze zapoznali się ze sprzętem, jakim dysponują nasi strażacy oraz z prowadzonymi
przez nich działaniami podczas pożarów,
podtopień i wypadków.
Jak podkreślił ppłk Łukasz Baranowski dowódca 62. Batalionu Lekkiej Piechoty
w Radomiu, szkolenia w tym zakresie są
niezbędne do prawidłowego przygotowania żołnierzy Obrony Terytorialnej, aby
w chwili wystąpienia kryzysu mogli jak
najlepiej nieść pomoc ludności cywilnej.

Natomiast Wójt Gminy Gózd Paweł Dziewit
podziękował za zaproszenie naszej gminy
do wspólnych ćwiczeń i wyraził nadzieję,
że dzięki nim działania obu formacji w sytuacjach zagrożenia będą doskonale skoordynowane.

ZŁOTE GODY W GMINIE GÓZD
„50 lat – kiedy to zleciało?” Tak zapewne powiedziałoby wiele par małżeńskich
obchodzących złote gody. Pół wieku życia pod wspólnym dachem, na dobre i złe,
w zdrowiu i chorobie, w smutku i radości.
Pół wieku dzielenia się każdą myślą i zamiarem. Ramię w ramię, rok za rokiem,
dopóki... Nie wszystkim się to udaje, nie
wszystkim jest to dane, toteż z tym większą przyjemnością prezentujemy Państwu
tych, którzy pokazali, co oznacza raz złożona przysięga.
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W 2020 roku w naszej gminie złote gody
przeżywało dwadzieścia siedem par małżeńskich. Dziewiętnaście spośród nich skorzystało z zaproszenia Wójta pana Pawła
Dziewita i przybyło 11 września do Domu
Weselnego Casa Rosa w Grzmucinie, by
tam odebrać z jego rąk medale za długo-

gestem ze strony Jubilatów było wystąpienie pani Teresy Prygiel, która w imieniu
zaproszonych par podziękowała panu Wójtowi za życzliwe słowa skierowane pod ich
adresem, za piękną uroczystość, a przede
wszystkim za pamięć o seniorach.

letnie pożycie małżeńskie przyznane przez
Prezydenta RP pana Andrzeja Dudę. Tak
wyjątkowy jubileusz wymagał wyjątkowej
oprawy. Aby małżonkowie mogli na chwilę
przenieść się wspomnieniami do jednego
z najważniejszych dni w swoim życiu, specjalnie dla nich zabrzmiał marsz weselny
Mendelssohna. Były życzenia, gratulacje
i upominki od władz samorządowych gminy, tj. pana Pawła Dziewita, pani Joanny
Tkaczyk - sekretarza gminy oraz pani Zofii
Walczak - kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Był uroczysty obiad i, jakże by
inaczej, lampka szampana oraz okolicznościowy tort.
Ciepła, sympatyczna atmosfera spotkania sprzyjała rozmowom i wspomnieniom.
Jubilaci gawędzili na tematy lekkie i przyjemne, ale także dzielili się życiowym doświadczeniem i chwalili tym, co ich sercu
najbliższe - dziećmi i wnukami. Miłym

Uroczyste otwarcie sali
gimnastycznej w Klwatce
Królewskiej
„W życiu ważny jest nie triumf, lecz
walka. Rzeczą istotną nie jest zwyciężać,
lecz umieć toczyć zwycięski bój” – to
motto uroczystości otwarcia nowej sali
gimnastycznej przy Publicznej Szkole
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Klwatce Królewskiej.
Zaczęło się niewinnie od marzeń uczniów,
rodziców, nauczycieli. Potem… był „bój”.
Dziś wiemy – „bój” zwycięski. Trwał długo, ale wytrwałość i zaangażowanie osób
go toczących oraz ich wiara w to, że jeśli
się chce, bardzo chce, to wszystko można,
sprawiły, że powstał piękny i nowoczesny,
a przy tym bezpieczny obiekt sportowy.
Obiekt pozwalający nauczycielom wychowania fizycznego w pełni realizować
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podstawę programową, uczniom umożliwiający podnoszenie sprawności fizycznej
i rozwijanie sportowych pasji.
To ważne dla szkoły i gminy wydarzenie
miało miejsce 13 października, a wzięli
w nim udział tacy znamienici goście jak:
wicewojewoda mazowiecki pan Artur
Standowicz, dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Radomiu
pan Wojciech Nalberski, starosta Powiatu
Radomskiego pan Waldemar Trelka, władze samorządowe naszej gminy z wójtem
Pawłem Dziewitem i przewodniczącym
Rady Gminy Gózd Marcinem Linowskim na
czele oraz proboszczowie parafii Małęczyn
i Grzmucin, którzy dokonali poświęcenia
nowego obiektu. Wielkimi nieobecnymi
uroczystości byli: premier RP pan Mateusz
Morawicki oraz wiceminister sportu pani
Anna Krupka. Niestety dynamiczna sytuacja związana z epidemią koronawirusa nie
pozwoliła im na przybycie, ale pan premier
wystosował na tę szczególną okoliczność
list, w którym podziękował wszystkim
zaangażowanym w powstanie sali, wyraził słowa uznania dla władz gminy Gózd
za skuteczne wykorzystanie możliwości
rządowego programu „Sportowa szkoła”
oraz złożył gronu pedagogicznemu najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.
Słowa uznania pod adresem władz gminy
padły także ze strony dyrektor szkoły pani
Doroty Adamskiej, a także przedstawiciela Kuratorium Oświaty i pana starosty.
Wszyscy jak jeden mąż, gratulowali naszemu włodarzowi skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, bez których
realizowanie tak dużych inwestycji jak ta
w Klwatce Królewskiej jest trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Przypomnijmy
całkowity koszt budowy sali gimnastycznej
to ponad 3 mln 600 tys. zł, z czego środki
pozyskane to 1 716, 500,00 zł. Pani dyrektor podziękowała również panu wójtowi za
jego osobiste zaangażowanie i ogromny
wkład pracy włożony w powstanie wymarzonego obiektu, a także za właściwe kreowanie polityki oświatowej w naszej gminie. Zaproszeni goście oprócz gratulacji,
wyrażali wiarę, iż doskonałe warunki w nowym obiekcie zachęcą uczniów do jeszcze
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INWESTYCJE 2020
cięższej pracy, która w przyszłości zaowocuje licznymi sukcesami sportowymi.
Uroczystość wzbogacona była stosownym
do okoliczności programem artystycznym
przygotowanym przez uczniów szkoły. Ponadto w jej trakcie oficjalnie przyjęto do
grona społeczności szkolnej pierwszoklasistów. Pasowania na uczniów dokonał pan
Wojciech Nalberski.
Ze swej strony wyrażamy ogromną radość,
że po wielu latach marzenia klwateckiej
społeczności się urzeczywistniły. Cieszymy się, że nauczyciele i uczniowie będą

wreszcie mieli wspaniałe warunki do pracy.
Życzymy, by zajęcia sportowe w nowym
obiekcie dawały im jeszcze więcej radości
i satysfakcji, a ich codziennym ćwiczeniom
i treningom przyświecała myśl, że: „Sport
to nie pokonywanie innych. Sport to pokonywanie samego siebie, swojego ciała,
swoich ograniczeń, swojego strachu. Wygrywanie zaś to nie miejsce na podium, to
przewyższanie siebie”.

W blasku finansowego
sukcesu
„Pandemia”! Niestety słowo
to, czy tego chcemy czy nie, po
wielokroć pojawia się w naszym biuletynie. Nic dziwnego, wszak w jej cieniu upłynął
niemal cały miniony rok. Jeśli
chodzi o gminne inwestycje,
to na szczęście pandemia nie
odcisnęła na nich aż tak swego piętna i zrealizowaliśmy je
(z jednym wyjątkiem) zgodnie
z przyjętym harmonogramem.
Co więcej, mimo ogólnoświatowego kryzysu nią wywołanego, z optymizmem patrzyliśmy
w przyszłość, wierząc, że ”jeszcze będzie przepięknie, jeszcze
będzie normalnie” i planowaliśmy kolejne duże inwestycje,
a w ślad za tym aplikowaliśmy
o zewnętrzne środki finansowe na ich realizację. Dodajmy,
aplikowaliśmy z dużymi sukcesami, bo udało nam się zasilić
gminny budżet o prawie siedem
milionów złotych.
INFRASTRUKTURA DROGOWA
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzmucin – etap I, długość odcinka
– 850 m , koszt: 276 979,70 zł, z czego 65
000,00 zł dotacja ze środków finansowych
budżetu województwa mazowieckiego
z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
211 979,70 zł – środki własne

Inwestycje Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad na terenie
gminy Gózd

2. Wykonanie chodnika dla pieszych przy
ul. Starowiejskiej w Goździe, długość odcinka – 320 m, koszt: 109 765,20 zł (środki
własne).
Razem: 386 744,90 zł
środki własne – 321 744,90 zł
dofinansowane – 65 000,00 zł

1. Remont chodnika dla pieszych w miejscowościach Klwatka Królewska i Gózd,
w tym:
- odcinek nr 1 od km 514 + 270 do km 514
+870 (strona lewa), dł. odcinka 600 m,
- odcinek nr 2 od km 518 + 757 do km 519
+ 180 (strona prawa), dł. odcinka 423 m.
Łącznie wyremontowano 1524 m2 chodnika za kwotę 140 727,00 zł.

OŚWIETLENIE
1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Budy Niemianowskie, Podgóra, Małęczyn ul. Bankowa oraz Gózd – plac
OSP – koszt: 95 079,61 zł (środki własne).

Inwestycje drogowe
Powiatu Radomskiego
na terenie Gminy Gózd
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W
Kiedrzyn – Małęczyn – do drogi nr 9 – etap
III, odcinek o długości 881,55 m. Wartość
zadania - 1 266 168,15 zł, w tym środki
Gminy Gózd: 438 900,00 zł.
2. Remont drogi powiatowej nr 3530W
Klwatka – Bogusławice – Skaryszew, odcinek o długości 1950 m. Wartość zadania:
705 965,12 zł.

2. Budowa oświetlenia ulicznego przed
Urzędem Gminy w Goździe – koszt: 29
868,21 zł (środki własne).
3. Dostawa i montaż 61 zegarów astronomicznych do sterowania oświetleniem ulicznym na terenie gminy Gózd.
- koszt: 20 130,00 zł (środki własne).
Razem: 145 077,82 zł (środki własne)
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Zmodernizowana hydrofornia w Goździe
SIEĆ WODOCIĄGOWA

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ
1. Termomodernizacja budynku Urzędu
Gminy – 346 471,22 zł.
2. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczkach-Kolonii
57 831,17 zł.

1. Regeneracja dwóch studni głębinowych
na ujęciu wody w Małęczynie – 30 000,00
zł (środki własne) .
2. Modernizacja hydroforni w Goździe – 114
267,00 zł (środki własne).
3. Wykonanie dokumentacji projektowo
-wykonawczej na budowę stacji uzdatniania wody w Grzmucinie – 78 720,00 zł
(środki własne).

Obie inwestycje przeprowadzono w ramach jednego zadania ze środków
w znacznej części pochodzących z umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w: Lipinach i Podgórze.
Warunkiem uzyskania takiego umorzenia
było zrealizowanie kolejnej inwestycji
w zakresie ochrony środowiska.

Razem: 222 987,00 zł (środki własne)

Całkowity koszt zadania (UG i OSP)
- 404 302, 39 zł, z czego:

SIEĆ KANALIZACYJNA

środki pochodzące z umorzenia
- 274 750, 00 zł

1. Wykonanie dokumentacji projektowej
na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kuczki i Niemianowice
– 147 600,00 zł (środki własne).
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INNE
1. Dostawa i montaż znaków drogowych
przy drogach gminnych - 122 351,00 zł
(środki własne).
2. Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne:
droga nr 350107W Kolonia Kuczki – Niemianowice, droga nr 350113W Kolonia Kuczki – Kleciska, droga nr 350124
W w miejscowości Kiedrzyn – koszt: 111
000,00 zł (środki własne).

środki własne gminy – 129 552,30 zł
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Szkoły w mackach
SARS-CoV-2
Było… ciężko! Dla uczniów,
rodziców, nauczycieli. Wszyscy oni znaleźli się w sytuacji
trudnej, dotychczas sobie nieznanej. Ale… dali radę! Z każdy miesiącem coraz lepiej odnajdywali się w wirtualnym
świecie nauczania i siłą rzeczy
przyzwyczajali do nowej rzeczywistości. Szkoła jednak, to
nie tylko zajęcia dydaktyczne.
To również bardzo cenne i niezwykle potrzebne dla rozwoju
młodego człowieka bezpośrednie kontakty z rówieśnikami
i nauczycielami. Nauka zdalna niestety tego nie zapewni
i… niestety niewiele mogliśmy
z tym zrobić. Czy odbije się to
w przyszłość, a jeśli tak, to jak
mocno, zobaczymy.
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórze
• renowacja parkietu w sali gimnastycznej - 8 495,00 zł
• renowacja placu zabaw – 2 647,00 zł
• zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych
na kwotę 14 410,00 zł /dofinansowanie
w ramach części oświatowej subwencji
ogólnej na rok 2020

Zespół Szkół w Goździe
• renowacja parkietu w sali przedszkolnej
– 5 801,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku-Kolonii
• wymiana oświetlenia na ledowe
w salach lekcyjnych – 4 822,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Małęczynie
• zakup mebli szkolnych - 3 004,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwatce Królewskiej
• rozbudowa monitoringu. Montaż pięciu
kamer Turbo DD na budynku sali gimnastycznej, dwóch kamer monitorujących
salę gimnastyczną wewnątrz oraz korytarz – 9 431,00 zł

• wykonanie instalacji kablowej systemów: alarmowego, telefonicznego, nagłośnieniowego, monitoringu oraz sieci
LAN – 8 673,00 zł
• wykonanie systemu nagłośnienia sali
gimnastycznej – 18 580,00 zł
• ułożenie wykładziny termozgrzewalnej 11 860,00 zł
• montaż umywalki i doprowadzenie ciepłej wody do sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego - 6 765,00 zł
• wymiana lamp oświetleniowych na ledowe i malowanie pomieszczeń w starej
części budynku – 1 806,00 zł
• zakup mebli szkolnych - 16 315,00 zł
RAZEM: 73 430,00 zł

Gmina Gózd w 2020 roku pozyskała w ramach programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” wsparcie finansowe w kwocie
ogółem 173 586,00 zł. Otrzymane granty
przeznaczono na zakup 63 laptopów wraz
z oprogramowaniem i dostępem do Internetu. Zakupiony sprzęt przekazano do
gminnych placówek oświatowych z przeznaczeniem dla uczniów, w tym z rodzin
wielodzietnych, oraz nauczycieli.
Razem nakłady na oświatę: 286 195,60 zł,
w tym:
Środki pozyskane: 187 996,60 zł
Środki własne: 98 199,00 zł

RAZEM: 25 552,00 zł

W tym trudnym czasie nie zapominaliśmy
jednak o naszych placówkach oświatowych i w miarę możliwości staraliśmy się
im pomóc. Udało się nam pozyskać dość
duże pieniądze na zakup sprzętu do nauki
on-line, który przekazaliśmy dyrektorom,
a oni z kolei najbardziej potrzebującym
uczniom. Ponadto, podczas gdy szkoły
świeciły pustkami, przeprowadzaliśmy
w nich remonty. Mamy nadzieję, że uczniowie po powrocie to zauważą, i będą cieszyć
się z odnowionych sal, tylko troszkę mniej
niż sobą.
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Dla nich, by… „Bogu na
chwałę, ludziom na pożytek”
Ubiegły rok pod względem finansowym dla gminnych jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej był bardzo udany.
Zdajemy sobie sprawę, że czym
lepiej są one doposażone i czym
lepiej wyszkoleni są druhowie,
tym sprawniejsze i skuteczniejsze jest ich działanie, a co za
tym idzie, tym większe poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Dlatego też co roku sukcesywnie zaopatrujemy jednostki
w coraz lepszy i coraz nowocześniejszy sprzęt. Częściowo
kupujemy go za środki własne, częściowo za zewnętrzne.
W minionym roku na ten cel pozyskaliśmy ponad 300 tys. zł.
Nie ukrywamy, że cieszy nas, iż
dzięki naszym staraniom jednostki OSP rosną w siłę. Cieszy
nas to tym bardziej, bo ich nowoczesne, bogate doposażenie,
a także odnowione i zmodernizowane strażnice przyciągają
coraz szersze grono młodych
adeptów pożarnictwa. Możemy
być zatem pewni, że wielowiekowa tradycja OSP, a w naszej
gminie ponad stuletnia, nie zaginie.

16

OSP Gózd – wydatki ogółem 175 743,00
zł, w tym:
Środki gminy: 60 419,00 zł, za które zakupiono namiot, przyczepkę samochodową,
zestaw narzędzi hydraulicznych oraz doposażono Młodzieżową Drużynę Pożarniczą
(MDP) plus wydatki na bieżące potrzeby.
Dofinansowanie: 115 324,00 zł:
WFOŚiGW w Warszawie - 9 420,00 zł / doposażenie MDP
KSRG – 10 000,00 zł
PZU – 25 000,00 zł/ namiot
Fundacja PGNiG – 20 000,00 zł/ zestaw narzędzi hydraulicznych
FS USR – 15 900,00 zł/ remont strażnicy
Fundacja BGK – 21 200,00 zł
Marszałek WM – 13 804,00 zł
OSP Kiedrzyn – wydatki ogółem:
159 278,00 zł, w tym:
Środki gminy: 75 423,00 zł, za które zakupiono agregat prądotwórczy, okna, doposażono MDP oraz wykonano remont dachu
na strażnicy plus wydatki na bieżące potrzeby.

Dofinansowanie: 83 855,00 zł:
Fundacja ORLEN – 11 000,00 zł
Fundacja LOTOS – 20 000,00 zł
Fundacja Tauron – 30 000,00 zł
WFOŚiGW – 9 855,00 zł / doposażenie MDP
KSRG – 13 000,00 zł
OSP Kuczki-Kolonia – wydatki ogółem:
235 759,00 zł, w tym:
Środki gminy: 160 910,00 zł, za które doposażono MDP, wyremontowano samochód ratowniczo-gaśniczy, ocieplono budynek strażnicy plus wydatki na bieżące
potrzeby.
Dofinansowanie: 74 849,00 zł:
WFOŚiGW – 31 145,00 zł/ aparaty, nomexy,
rękawice; doposażono MDP
KSRG – 14 000,00 zł
FS USR – 15 900,00 zł/ remont strażnicy
Marszałek WM – 13 804,00 zł

Dofinansowanie: 10 757,00 zł:
WFOŚiGW – 9 157,50 zł/doposażenie MDP
KSRG – 1 600,00 zł
OSP Grzmucin – wydatki ogółem: 31
119,00 zł, w tym:
Środki gminy: 4 595,00 zł, za które doposażono MDP plus wydatki na bieżące potrzeby.

OSP Kłonówek Wieś – wydatki ogółem:
40 977,00 zł, w tym:
Środki gminy: 31 316,00 zł, za które doposażono MDP, wyremontowano ogrodzenie
plus wydatki na bieżące potrzeby.

Dofinansowanie: 9 661,00 zł:
WFOŚiGW – 8 715,00 zł/ doposażenie MDP
KSRG – 946,00 zł
OGÓŁEM NA STRAŻE WYDATKOWANO –
660 960,00 ZŁ
ŚRODKI GMINY – 338 389,00 ZŁ
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE – 322 571,00 ZŁ

Dofinansowanie: 26 524,00 zł:
WFOŚiGW – 10 620,00 zł/ doposażenie
MDP
KSRG – 2 100,00 zł
Marszałek WM – 13 804,00 zł
OSP Wojsławice – wydatki ogółem:
3 312,00 zł, w tym:
Środki gminy: 1 712,00 zł, wydatki na bieżące potrzeby.
Dofinansowanie: 1 600,00 zł:
KSRG – 1 600,00 zł

OSP Klwatka Królewska – wydatki ogółem: 14 769,00 zł, w tym:
Środki gminy: 4 012,00 zł, za które doposażono MDP plus wydatki na bieżące potrzeby.
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ZDROWIE

„… Że nic nad zdrowie, ani
lepszego, ani droższego…”
Wiemy to wszyscy. Wiemy
również, jak łatwo i szybko
można je stracić, i jak długa
i trudna bywa niekiedy droga
do jego odzyskania. Dlatego
też tak ważne jest dobre wyposażenie placówek ochrony
zdrowia oraz dostępność i jakość wszelkich usług medycznych.
Ponieważ pacjenci naszą wielką troską, to
wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia
dążymy do tego, aby ich potrzeby i oczekiwania były jak najpełniej zaspokajane.
Staramy się więc między innymi sukcesywnie doposażać poradnie Ośrodka w nowoczesny sprzęt medyczny. W minionym
roku pozyskaliśmy na ten cel z Fundacji
Enea kwotę 60 tys. zł, za którą zakupiliśmy
następujące urządzenia do Poradni Rehabilitacyjnej:
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SPORT W GMINIE

Historyczny debiut
piłkarzy
Rok 2020 zapisze się wielkimi zgłoskami
w historii naszego gminnego futbolu. Iskra
Gózd wywalczyła pierwszy awans do ligi
okręgowej. Wygrała w debiucie i zanotowała przyzwoity wynik w rundzie jesiennej.
W tym roku minęło 15 lat od momentu powstania klubu. Nigdy dotąd drużyna z naszej gminy nie grała tak wysoko. Cieszy na
pewno fakt, że grono oddanych działaczy,
trenerów, piłkarzy, a także władze gminy, zrobiły wszystko, aby zespół osiągnął
sportową promocję. Już w ostatnich sezonach Iskra należała do czołówki klasy
A. Trenerem został Daniel Ciupiński, niegdyś snajper: Broni Radom, Szydłowianki
Szydłowiec i Energii Kozienice. Treningi
w Iskrze łączył jeszcze z grą w czwartej lidze, ale już jesienią 2019 skupił się wyłącznie na naszej drużynie.

Iskra wygrała rundę jesienną sezonu
2019/20, mając aż cztery punkty przewagi
nad Oronką Orońsko. Zespół przygotowywał się, zbroił na rundę rewanżową, ale na
przeszkodzie stanęła pandemia. Rozgrywki
odwołano. Najpierw wydawało się, że jednak uda się je dokończyć, ale ostatecznie
sezon zakończono. Iskra jako lider uznana
została mistrzem klasy A.

W kolejnych meczach bywało różnie.
W debiutanckim sezonie Iskra potrafiła
wygrywać z Iłżanką Kazanów, Mogielanką
Mogielnica, czy Pilicą Nowe Miasto. Jesienią zespół zgarnął 18 punktów. To jednak
za mało, aby czuć się pewnym utrzymania.
Piłkarze oraz kibice wierzą, że pandemia
w 2021 roku odpuści i pozwoli dokończyć
normalnie rozgrywki, a Iskra zdoła utrzymać się w tej klasie rozgrywkowej.

W sierpniu na kameralnym i dobrze przygotowanym obiekcie w Kuczkach-Kolonii, Iskra Gózd miała okazję debiutować
w Tymex Lidze Okręgowej. Na pierwszy
mecz stawił się wójt gminy Paweł Dziewit,
a także prezes Radomskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej, Sławomir Pietrzyk.
Nie zabrakło gratulacji, pamiątkowych
nagród i sprzętu sportowego. Na pierwszy
mecz mogli też zgodnie z obostrzeniami
wejść kibice. To było fantastyczne widowisko, a Iskra w debiucie zwyciężyła 4:1 z LKS
Promna.

Magnetronik – do terapii magnetycznej
polegającej na leczeniu pulsującym polem
magnetycznym o niskiej częstotliwości.
Aparat pobudza regenerację tkanek na poziomie komórkowym, łagodzi ból, zmniejsza istniejące stany zapalne oraz pobudza
procesy odpornościowe.
Diatermia krótkofalowa – zabiegi z jej
użyciem rozluźniają mięśnie, poprawiają
ukrwienie, łagodzą ból oraz wspomagają
układ odpornościowy.
Rotor elektryczny do ćwiczeń biernych
kończyn dolnych i górnych.
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sport w gminie
Duma gminy - Natalia
Marczykowska, bokserka
Natalia Marczykowska, pochodząca z Małęczyna pięściarka ma ogromną szansę,
aby realizować swoje marzenia i wyjechać
na igrzyska olimpijskie.
Miała niespełna 15 lat, kiedy tata zaprowadził ją na zajęcia bokserskie w Broni Radom. Od początku jej trenerem był
Adam Jabłoński, współtwórca sukcesów
między innymi Michała Cieślaka. Rówieśników i znajomych dziwiło, że nastolatka
postawiła wtedy na męski sport. Od tamtej pory przeszła przez wszystkie szczeble
i kategorie wiekowe. Zdobyła w każdej
mistrzostwo Polski i ma ich na koncie już
pięć. W międzyczasie odnosiła sukcesy
w młodzieżowych mistrzostwach świata
i Europy.
- To bardzo pracowita dziewczyna, która
już odniosła spore sukcesy, ale nadal jest
u progu wielkiej kariery i czeka ją bardzo
dużo pracy – mówi Adam Jabłoński, trener
RKB Boxing, który pracuje z Natalią cały
czas.

10 lat Michała Ostrowskiego
w kadrze Czarnych
Właśnie minęło 10 lat od chwili,
gdy Michał Ostrowski stał się
zawodnikiem Czarnych Radom.
Dziś mieszkaniec naszej gminy
jest kapitanem ekstraklasowej drużyny i jednym z najbardziej zasłużonych siatkarzy
w regionie radomskim.
Michał Ostrowski pochodzi z Klwatki Królewskiej. Jego drużyna Cerrad Enea Czarni
Radom współpracuje z gminą w ramach
Partnerstwa Regionalnego. Wzajemna
współpraca pozwala promować siatkówkę na naszym terenie, a także promować
gminę Gózd w prestiżowych rozgrywkach
i w całej Polsce. Znakomitym ambasadorem tej współpracy jest właśnie Michał
Ostrowski, który w 2020 roku obchodził
swoją dziesiątą rocznicę w drużynie.
- Dla mnie ten rok trzeba podzielić na dwie
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sprawy różne
Pięściarka z naszej gminy jest teraz regularnie powoływana do reprezentacji Polski.
Jeździ na zgrupowania, ma coraz więcej
sukcesów w boksie seniorskim. Mogłaby
już z powodzeniem rozpocząć przygodę
na zawodowym ringu, gdzie zarabia się
spore pieniądze. Na razie jednak dla naszej
sportsmenki to nie pieniądze są sprawą
najważniejszą. Natalia Marczykowska na
najbliższą olimpiadę nie pojedzie, ale już na
kolejną ma ogromną szansę. To jej marzenie, a na zawodowstwo i pieniądze zawsze
przyjdzie pora.
- Nie tylko jako sportowiec, ale przede
wszystkim jako człowiek, Natalia jest bardzo wartościowa. Stara się połączyć naukę,
treningi i karierę zawodową. Dba o swoją
przyszłość, bo wie, że w boksie wystarczy
jedna kontuzja i nic już nie zostanie. Dlatego ona bardzo mądrze podchodzi do życia
– dodaje trener Jabłoński.
Warto dodać, że o Natalii Marczykowskiej
corocznie pamiętają władze gminy. Utytułowana zawodniczka za swoje sukcesy
otrzymuje stypendium sportowe.
części – tą dobrą do czasu pandemii i tą
gorszą już po wznowieniu rozgrywek. Ciężko było przewidzieć, co się będzie działo.
Nie wiedzieliśmy jak do tego podejść, co
nas czeka – mówił w jednym z wywiadów
Michał Ostrowski.
Kapitan radomskich siatkarzy niedawno
został wyróżniony i zajął siódme miejsce
w plebiscycie sportowym „Echa Dnia” na

Nasi rolnicy spisali się na
medal!
Powszechny Spis Rolny rozpoczął się
1 września 2020 r. i trwał 3 miesiące. Było
to pełne rolnicze badanie statystyczne,
które odbywa się co 10 lat, a przeprowadzane było w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz.
1728), w której uregulowany jest zakres,
forma oraz tryb przeprowadzenia tego
badania przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem
danych, które pozwalają dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo.
Prace spisowe na terenie gminy Gózd organizowało Gminne Biuro Spisowe, a w terenie pracowało trzech rachmistrzów spisowych.

W tym miejscu pragniemy pogratulować
oraz podziękować wszystkim rolnikom
z terenu naszej gminy oraz rachmistrzom
spisowym za aktywny udział w badaniu, za
poświęcenie swojego czasu, rzetelne wypełnienie obowiązku spisowego oraz przekazanie cennych informacji.

Spisanych zostało 901 gospodarstw rolnych. 60% rolników spisało swoje gospodarstwa u rachmistrza, 20% rolników
wybrało spis internetowy, a kolejne 20 %
spisało się telefonicznie.

Mamy nadzieję, że wyniki spisu pozwolą
na podejmowanie strategicznych decyzji
w obszarze polityki rolnej i społecznej wsi.
Wszystkim Rolnikom życzymy, aby szczodrość natury szła w parze z dostatkiem.

Dojrzała wspólnota walczy
razem
najpopularniejszego sportowca. Przyznał,
że za jego sukcesami od zawsze stoi drużyna.
- W siatkówce ciężko jest w pojedynkę odnosić sukcesy, dlatego moje 10 lat na tym
poziomie i moja dobra gra, to ciężka praca
i zasługa kolegów z boiska – dodaje Michał
Ostrowski.

Drugi rok pandemii. Kto by pomyślał, że będzie trwało to tak
długo! Niestety, mimo wprowadzania wszelkich obostrzeń,
rygorów sanitarnych, koronawirus wciąż zbiera ponure żniwo.

Na szczęście dziś, dzięki wytężonej pracy
koncernów farmaceutycznych, mamy do
dyspozycji szczepionkę. Musimy jednak
wiedzieć i pamiętać, że powstrzyma ona
epidemię, a tym samym pozwoli wrócić
nam do utęsknionej normalności, jeżeli
przyjmie ją około 70% społeczeństwa. Jak
mówią eksperci, tylko taki odsetek zaszczepionych zapewni odporność populacyjną i wygasi epidemię.
Szczepionka oczywiście jest dobrowolna,
ale wykażmy się odpowiedzialnością i skorzystajmy z niej. Musimy działać razem.
Innego wyjścia nie ma. Bądźmy zdeterminowani w walce z podstępnym i niewidocznym wrogiem. Chodzi przecież o nasze
zdrowie i zdrowie naszych najbliższych,
najukochańszych. Chodzi o naszą przyszłość. Zadbajmy o to, by była bezpieczna.
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sprawy różne

Spisz się, bo liczysz się dla
Polski!
1 kwietnia rozpocznie się największe i najważniejsze badanie polskiej statystyki publicznej, czyli Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań. Podczas spisu dowiemy się
m.in. ilu nas jest, jacy jesteśmy
i w jakich warunkach mieszkamy. Dane spisowe mają ogromne znaczenie dla przyszłości
naszego kraju, województwa
i gminy, dlatego tak ważne jest,
żeby spisał się każdy z nas.
Spisy powszechne są przeprowadzane na
całym świecie, a ich rola jest nie do przecenienia. Właśnie dzięki spisom władze państwowe, regionalne i lokalne mają dostęp
do informacji i danych niezbędnych do
podejmowania działań na rzecz społeczeństwa. Spisy ludności mają długą tradycję
– w Polsce tego rodzaju przedsięwzięcia są
realizowane od ponad 200 lat!

Uczcij 100-lecie pierwszego
spisu Niepodległej!
Pierwszym badaniem na ziemiach polskich,
które przypominało współczesny spis powszechny, była „Lustracja dymów i podanie ludności” przeprowadzona w 1789 r. na
podstawie decyzji Sejmu Czteroletniego.
Jak można domyślić się z nazwy, liczono
wtedy mieszkańców i „dymy”, czyli domy
wyposażone w komin.
Pierwszy w pełni tego słowa znaczeniu spis
powszechny ludności odbył się w Polsce
już po odzyskaniu niepodległości. Dla odradzającej się Rzeczpospolitej przeprowadzenie spisu było jednym z priorytetów,
ale ze względu na niezwykle trudną sytuację młodego państwa udało się go zorganizować dopiero w 1921 roku.
„Pierwszy Powszechny Spis Ludności”
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pokazał, że odrodzoną Rzeczpospolitą zamieszkiwało 25,7 mln osób. Etniczni Polacy
stanowili niecałe 70% ludności, najliczebniejszą mniejszością narodową byli Ukraińcy (15%).
Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań odbędzie się zatem
równo w stulecie pierwszego spisu powszechnego odrodzonej Polski.

Spisać musi się KAŻDY!
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
obowiązkowi spisowemu podlegają:
- Polacy mieszkający w Polsce mający
miejsce zamieszkania (rozumiane jako
miejsce zameldowania stałego lub czasowego, bądź jako miejsce zamieszkania stałe lub czasowe) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących
mieszkaniami lub obiektach zbiorowego
zakwaterowania,
- cudzoziemcy mieszkający w Polsce na
stałe oraz przebywający w Polsce czasowo
(bez względu na to czy są zameldowani, czy
nie) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami
lub obiektach zbiorowego zakwaterowania,
- Polacy, którzy przebywają czasowo za
granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu
stałego w Polsce w związku z wyjazdem na
stałe za granicę,
- osoby bezdomne bez dachu nad głową
– obywatele polscy i cudzoziemcy,
- mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
W przypadku osób niepełnoletnich spisu
w ich imieniu dokonują rodzice lub prawni
opiekunowie.

Dlaczego spis jest tak ważny?
Inicjatywy spisowe podejmowane przez
Sejm Czteroletni, jak i w momencie odradzania niepodległej Polski, wynikały
z przeświadczenia, że wiedza o ludności, jej
strukturze i zróżnicowaniu, jest niezbędna
dla sprawnego zarządzania państwem. Dziś
jest podobnie – prowadzenie jakichkolwiek
skutecznych działań w przestrzeni publicznej wymaga wiedzy i danych statystycznych.
Spisy powszechne odbywają się w Polsce
co 10 lat. Na tyle często, by dane spisowe
były aktualne, ale jednocześnie możliwie
rzadko, by minimalizować koszty i ograniczać konieczność angażowania czasu
i uwagi mieszkańców .
Dane zebrane podczas Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
będą służyć do planowania i podejmowania działań we wszystkich najważniejszych
dla kraju sferach: w polityce rodzinnej,
mieszkaniowej, edukacyjnej, zdrowotnej
a nawet transportowej.
Przykład? W trakcie spisu powszechnego
będziemy proszeni o podanie miejsca zamieszkania oraz lokalizację miejsca pracy. Dzięki temu statystycy sprawdzą, jak
wyglądają dojazdy do pracy na poziomie
kraju, województwa, a nawet gminy. To
z kolei pozwoli władzom lokalnym poznać
potrzeby transportowe mieszkańców i organizować połączenia w regionie.
Dzięki Narodowemu Spisowi Powszechnemu poznamy dokładnie przede wszystkim sytuację demograficzną polskiego
społeczeństwa i naszej gminy, a także
przyjrzymy się najważniejszym wyzwaniom związanym z tym tematem: z jednej
strony urodzeniom i dzietności, z drugiej
zaś coraz intensywniejszemu starzeniu się
naszego społeczeństwa. Spis to również jedyne badanie dające pełny obraz poziomu
wykształcenia wszystkich mieszkańców,
niepełnosprawności, wyznania czy narodowości.

Najlepiej przez Internet –
w domu lub w Urzędzie

Rachmistrz osobiście lub
telefonicznie

Nie będzie sprawdzany
majątek ani telewizory

Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021 będzie pierwszym w historii polskich spisów ludności, w którym
PODSTAWOWĄ I OBOWIĄZKOWĄ metodą będzie samospis internetowy. W ten
sposób statystyka publiczna wychodzi
naprzeciw społecznym oczekiwaniom dotyczącym możliwości elektronicznego załatwiania spraw urzędowych.
Dzięki aplikacji spisowej można się spisać
wygodnie i bezpiecznie w domu o dowolnej porze dnia, a nawet nocy. Aplikacja
spisowa będzie dostępna na stronie internetowej: https://spis.gov.pl/ od 1 kwietnia
do końca spisu.
Osoby, które nie mają w domu komputera
i Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu
Gminy/Miasta. W każdej gminie w Polsce
będzie funkcjonować miejsce do samospisu internetowego, będzie też można liczyć
na wsparcie wyznaczonego pracownika
Urzędu. Ze względu na ograniczenia epidemiczne, warto wcześniej zadzwonić do
Urzędu Gminy/Miasta i zapytać o możliwość spisania się.

Z osobami, które nie spiszą się przez Internet skontaktuje się rachmistrz spisowy.
W sumie na terenie województwa mazowieckiego będzie ich 2,5 tys., z czego 750
w Warszawie. Osoby będące rachmistrzami przeszły specjalne szkolenie zakończone
egzaminem. Musiały też złożyć przysięgę
zachowania tajemnicy statystycznej – nie
wolno im pod żadnym pozorem ujawniać
i przekazywać informacji uzyskanych podczas wywiadów spisowych.
Praca rachmistrzów spisowych będzie się
odbywać na dwa sposoby: poprzez wywiad bezpośredni i telefoniczny. Forma
prowadzonych wywiadów będzie zależeć
od sytuacji epidemicznej oraz preferencji
rachmistrzów.
W razie wątpliwości co do tożsamości
rachmistrza warto skontaktować się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99
(dostępna od 15 marca).
WAŻNE! Jeśli zgłosi się do nas lub zadzwoni rachmistrz spisowy, musimy się zgodzić
na rozmowę i nie możemy już poprosić
o możliwość samodzielnego spisania się
przez Internet. Dlatego warto jak najszybciej skorzystać z aplikacji spisowej i wypełnić obowiązek spisowy w dogodnym dla
siebie momencie.

W trakcie spisu powszechnego nie będą
zbierane ŻADNE informacje dotyczące majątku, oszczędności czy posiadanych kosztowności. Również w części formularza
dotyczącej zasobów mieszkaniowych NIE
BĘDZIE pytań o wartość nieruchomości.
Rachmistrz może zadawać pytania WYŁĄCZNIE zawarte w formularzu spisowym.
Nie ma zatem np. prawa sprawdzać, czy
mamy w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny i czy opłacamy za niego abonament.
Jeśli ktoś mimo wszystko ma jakieś wątpliwości i woli mieć samodzielną kontrolę
nad treścią odpowiedzi w formularzu spisowym, powinien wybrać aplikację spisową i jak najszybciej ją wypełnić.
Mieszkańców województwa mazowieckiego zachęcamy do śledzenia strony internetowej Urzędu Statystycznego w Warszawie
– będą na nich czekać ciekawe konkursy
z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania!
Więcej informacji znajduje się na stronie
https://spis.gov.pl.
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