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INWESTYCJE
WIElka przEbudoWa.
GmINa odEbrała 
WYrEmoNToWaNE droGI 

6 czerwca odbył się odbiór końcowy zadania pod nazwą: „Prze-
budowa dróg gminnych na terenie gminy Gózd”. W ramach zada-
nia wyremontowano 6 dróg, w tym:

1. Drogę gminną w miejscowości Małęczyn – ul. Wschodnia, ul. 
Zachodnia i ul. Ziembickiego. Całkowita wartość inwestycji – 478 
076,44 zł, kwota wsparcia w ramach PROW – 304 200,00 zł. Zakres 
robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej skła-
dającej się z dwóch warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych 
na odcinkach: ul. Wschodnia – 230 m, ul. Zachodnia – 423 m, ul. 
Ziembickiego – 490 m;

2. Drogę gminną w miejscowości Kiedrzyn. Całkowita wartość 
inwestycji –  462 748,53 zł, kwota wsparcia w ramach PROW – 294 
446,00 zł. Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni 
bitumicznej składającej się z dwóch warstw z mieszanek mineral-
no-asfaltowych na odcinku  1350 m;

3. Drogę gminną w miejscowości Drożanki. Całkowita wartość 
inwestycji – 170 606,97 zł, kwota wsparcia w ramach PROW – 108 
557,00 zł. Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni 
bitumicznej składającej się z dwóch warstw z mieszanek mineral-
no-asfaltowych na odcinku  700 m;

4. Drogę gminną w miejscowości Gózd – ul. Czarnecka. Całko-
wita wartość inwestycji – 120 330,30 zł, kwota wsparcia w ramach 
PROW – 76 566,00 zł. Zakres robót obejmował wykonanie nowej 
nawierzchni bitumicznej składającej się z dwóch warstw  z miesza-
nek mineralno-asfaltowych na odcinku  333 m. Całkowita wartość 
ww. zadań inwestycyjnych  – 1 231 762,24 zł, w tym dofinanso-
wanie -783 769,00 zł. Wszystkie powyższe zadania inwestycyjne 
zostały zrealizowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię od-
nawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

droGa WoJEWódzka Nr 699 
W NoWEJ odSłoNIE

Zakończono remont drogi wojewódzkiej Nr 699 na terenie gmin 
Gózd – Jedlnia Letnisko o łącznej długości 1270 m, z czego na te-
renie naszej gminy – 626 m. W ramach zadania wykonano remont 
jezdni wraz z jej poszerzeniem do 5,5 m, polegający na ułożeniu 

trzech warstw bitumicznych, wykonaniu poboczy utwardzonych ma-
teriałem kamiennym. Ponadto poprawiono system odwodnienia dro-
gi wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego.

NoWY ChodNIk Wzdłuż kraJoWEJ 12

Wzdłuż krajowej „dwunastki” w naszej gminie powstaje chodnik 
dla pieszych łączący miejscowości położone przy tej trasie. Starania 
Wójta Gminy Gózd Pawła Dziewita o tę inwestycję trwały od począt-
ku jego kadencji. Powstają dwa odcinki chodnika, oba o długości ok. 
trzech kilometrów: z Podgóry do Gozdu oraz z Gozdu do Klwatki 
Królewskiej. Oprócz tego udało się wprowadzić do projektu przy-
wrócenie przystanków autobusowych, które zostały zlikwidowane 
podczas przebudowy drogi krajowej w 2006 r. Dwa z nich powsta-
ną w okolicy karczmy Baba Jaga, a kolejna para ma powstać przy 
skrzyżowaniu z drogą powiatową w kierunku Rawicy (gmina Tczów). 
Cała inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców 
kilku miejscowości.

będzIE JaśNIEJ I bEzpIECzNIEJ 
- NoWE ośWIETlENIE ulICzNE

8 maja br. odbyły się odbiory końcowe zadań pn.: „Budowa 
oświetlenia ulicznego w m. Grzmucin” i „Budowa oświetlenia ulicz-
nego w m. Klwatka Królewska”. Wartość wykonanych robot wynio-
sła: 87 481,29 zł, w tym: Grzmucin – 14 998,62 zł, Klwatka Królew-
ska – 72 482,67 zł.

odNaWIamY SzkołY, śWIETlICE,
INWESTuJEmY W bazę SporToWą

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie prze-
targu nieograniczonego w dniu 11 maja zostały podpisane umowy 
na „Termomodernizacje placówek oświatowych na terenie gminy 
Gózd”, w tym: termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej 
w Małęczynie na kwotę 173 171,81 zł i termomodernizację budynku 
Szkoły Podstawowej w Podgórze na kwotę 228 976,33 zł. Termin 
wykonania zadania inwestycyjnego do 15 sierpnia br.

W dniu 24 maja podpisano umowę z Firmą ART-DOR Usługi Pro-
jektowe z Radomia na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sali 
gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce Kró-
lewskiej”. Koszt zadania- 43 000,00 zł.

8 czerwca została podpisana umowa z Wykonawcą na realiza-
cję zadania pod nazwą: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej  
w miejscowości Gózd”. Całkowity koszt zadania – 277 875,66 zł,  
kwota dofinansowania  – 143 750,00 zł. Termin wykonania ww. robót 
budowlanych  – 30.11.2017 r.

Trwają prace związane z  rozstrzygnięciem postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa 
budynku remizy strażackiej z przystosowaniem pomieszczeń na 
świetlicę wiejską w miejscowości Kłonówek - Wieś”. Koszt całkowity 
zadania – 328 431,11 zł; kwota dofinansowania – 119 345,00 zł. Ter-
min wykonania ww. robót budowlanych  – 30.11.2017 r. Projekty rea-
lizowane będą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 w zakresie tematycznym „Infrastruktura turystyczna, 
kulturalna i rekreacyjna”. Wnioski o przyznanie pomocy zostały zło-
żone za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie 
„Dziedzictwo i Rozwój”.

SamoChód od INSpEkCJI 
TraNSporTu droGoWEGo

Urząd Gminy w Goździe wzbogacił się o używany samochód do-
stawczy marki Renault Master. Pojazd przekazał nieodpłatnie Woje-
wódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu.

Po zdjęciu elementów oznakowania z karoserii i demontażu syg-
nalizacji świetlnej samochód ten zostanie przeznaczony na potrze-
by pracowników wykonujących prace komunalne na terenie naszej 
gminy.

WYdarzENIa W GmINIE
GmINNY koNkurS WIEdzY o śW. JaNIE paWlE II

Od dwóch lat szkoła w Kuczkach-Kolonii organizuje szkol-
ny konkurs wiedzy o swoim patronie Janie Pawle II. W tym 
roku poszerzono formę konkursu i zaproszono do udziału 
wszystkie szkoły (gimnazja i szkoły podstawowe) z terenu 

100-lECIE SzkołY podSTaWoWEJ  W kłoNóWku-koloNII

bYło uroCzYśCIE, radośNIE, TaNECzNIE

10 czerwca na długo pozostanie w naszej pamięci. To piękne 
sobotnie popołudnie, za sprawą Festynu Rodzinno-Strażacko-
-Sportowego, obfitowało w szereg imprez i  atrakcji: Jubileusz 
90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Goździe, roz-
grywki sportowe w piłce nożnej o puchar Wójta Gminy Gózd, 
występy artystyczne i wspólne kibicowanie reprezentacji Polski 
w meczu z Rumunią. Uroczystości jubileuszowe OSP rozpoczęły 
się mszą św. w miejscowym kościele parafialnym p.w. Bożego Mi-
łosierdzia. Po mszy św.,  przy akompaniamencie Kapeli Zdzisława 
Kwapińskiego, nastąpił uroczysty imponujący przemarsz przez 
centrum Gozdu na plac przed Domem Strażaka. Po przywitaniu 
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roku poszerzono formę konkursu i zaproszono do udziału 
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Gminy Gózd. Tym samym, szkolny konkurs stał się konkur-
sem gminnym. Zwycięzcą konkursu w kategorii gimnazjum 
okazała się drużyna reprezentująca szkołę w Goździe (Moni-
ka Nowak, Anastazja Serafin i Weronika Wrochna). W katego-

rii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęły uczennice z 
Kłonówka-Kolonii (Natalia Bukalska, Zuzanna Korycka, Patry-
cja Węglińska).

100-lECIE SzkołY podSTaWoWEJ  W kłoNóWku-koloNII

Nawet szum teraźniejszości 
nie zagłuszy wspomnień prze-
szłości … Pod takim hasłem 
odbyła się w dniu 4 czerwca 
uroczystość obchodów jubi-
leuszu 100-lecia Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Tade-
usza Kościuszki w Kłonówku-
-Kolonii. Przybyło na nią wielu 
znamienitych gości, którzy 
uświetnili to niecodzienne 
wydarzenie swoją obecnoś-

cią. Uroczystość rozpoczęła się 
o godzinie 10.30 mszą świętą 
w miejscowym kościele, po 
czym nastąpił przemarsz na 
czele z pocztem sztandarowym 
wszystkich biorących udział w 
uroczystości  na plac szkolny. Tu 
nastąpiło odśpiewanie hymnu 
narodowego, powitanie gości 
przez dyrektor szkoły Mariolę 
Baran-Bębeńca,  a następnie 
odsłonięcie  sfinansowanej 

przez Urząd Gminy tablicy pa-
miątkowej w budynku szkoły. 
Miłą niespodzianką dla społecz-
ności szkolnej było przyznanie 
szkole przez Kapitułę „Medalu   
Zasłużony dla Powiatu Radom-
skiego” z gratulacjami i podzię-
kowaniem za wkład wniesiony 
w naukę, wychowanie i kształ-
towanie właściwych postaw 
młodzieży.

bYło uroCzYśCIE, radośNIE, TaNECzNIE

10 czerwca na długo pozostanie w naszej pamięci. To piękne 
sobotnie popołudnie, za sprawą Festynu Rodzinno-Strażacko-
-Sportowego, obfitowało w szereg imprez i  atrakcji: Jubileusz 
90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Goździe, roz-
grywki sportowe w piłce nożnej o puchar Wójta Gminy Gózd, 
występy artystyczne i wspólne kibicowanie reprezentacji Polski 
w meczu z Rumunią. Uroczystości jubileuszowe OSP rozpoczęły 
się mszą św. w miejscowym kościele parafialnym p.w. Bożego Mi-
łosierdzia. Po mszy św.,  przy akompaniamencie Kapeli Zdzisława 
Kwapińskiego, nastąpił uroczysty imponujący przemarsz przez 
centrum Gozdu na plac przed Domem Strażaka. Po przywitaniu 

zaproszonych gości wręczono złote, srebrne i brązowe medale za 
zasługi dla pożarnictwa dla strażaków wyróżniających się szcze-
gólną postawą podczas akcji ratowniczych, a także czynnie biorą-
cych udział w działalności OSP. Po zakończeniu strażackiego jubi-
leuszu rozpoczął się festyn rodzinny na placu przy Zespole Szkół 
w Goździe. Festyn oficjalnie otworzył Wójt Gminy Gózd Paweł 
Dziewit. Tuż po godzinie 14.00 wystartował Turniej Piłki Nożnej o 
Puchar Wójta. Wygrała drużyna Gózd I. W  międzyczasie na scenie 
prezentowały swoje umiejętności wokalne i taneczne uczniowie 
z placówek oświatowych naszej gminy. Podczas festynu nie za-
brakło konkursów z nagrodami, stoisk z potrawami regionalnymi 

serwowanymi przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Dla dzieci 
przygotowano ściankę  wspinaczkową, dmuchane zamki i zjeż-
dżalnie, kule wodne. O godz. 17.00 rozpoczął się koncert zespołu 
Vega. Znane i lubiane przeboje porwały publiczność do tańca.  
Prawdzie szaleństwo zaczęło się jednak, gdy na scenie pojawiła 
się gwiazda wieczoru - piękna, charyzmatyczna  Liza i Cygańskie 
Gwiazdy. Jej występ na dobre rozbawił i rozśpiewał publiczność w 
każdym wieku. W pobliżu sceny zorganizowana została również 
strefa kibica, w której na dużym telebimie kibice mogli obejrzeć 
mecz piłkarskiej reprezentacji Polski z Rumunią.


