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ŚWIETLICE WIEJSKIE
Na terenie gminy działa 11 

świetlic wiejskich. Przeprowa-
dzono remont w świetlicy w 
Budach Niemianowskich oraz 
Drożankach. Na bieżąco wyko-
nywane są konieczne prace re-
montowe w pozostałych świet-
licach. Koordynatorem świetlic 
jest pani Weronika Foltyn-Du-
dziak, która współpracuje z po-
zostałymi pracownicami świet-
lic w terenie. Panie wykonują 
różne prace plastyczne i orga-
nizują wolny czas dla dzieci. 
Działalność świetlic została 
miło przyjęta i doceniona pod-
czas konkursu plastycznego w 

Pionkach pn. „Inspiracja płynie 
z tradycji” oraz w VIII Powiato-
wym Dniu Animatora Kultury 
Pionki 2016.

Na remonty oraz doposaże-
nie świetlic, w tym zakup arty-
kułów papierniczych i chemicz-
nych wydatkowano 10 800,45 
zł.

INWESTYCJE
30 czerwca rozpoczęto prace 

związane z przebudową drogi 
powiatowej nr 3526W Piskorni-
ca – dr krajowa nr 12 na terenie 
naszej gminy. Wartość zada-
nia zgodnie z zawartą umową 
wyniesie 577 596, 62 zł brutto. 
Zakres prac obejmuje: nową 
konstrukcję nawierzchni wraz 
z poszerzeniami, budowę chod-
nika, przebudowę zjazdów, 
przebudowę przepustu pod 
koroną drogi, umocnienie po-
boczy kruszywem, odwodnie-
nie drogi wraz z wykonaniem 

rowów, oznakowanie pionowe 
i poziome.

20 października zakończono 
prace związane z przebudową 
drogi gminnej w miejscowości 
Niemianowice. Odbiór koń-
cowy robót odbył się w dniu 
27.10.2016 r. Całkowita wartość 
inwestycji: 164719,89 zł. Zakres 
robót obejmował wykonanie 
nowej nawierzchni bitumicznej 
składającej się z dwóch warstw 
z mieszanek mineralno-asfalto-
wych na odcinku 930,00 m. Na 
realizację ww. zadania inwesty-

cyjnego gmina Gózd pozyskała 
dotację w wysokości 100 tys. zł 
ze środków związanych z wyłą-
czeniem z produkcji gruntów 
rolnych pochodzących z budże-
tu województwa mazowieckie-
go.

W dniu 2 listopada rozpoczę-
to prace związane z przebudo-
wą drogi gminnej w miejsco-
wości Małęczyn, ul. Kościelna. 
Całkowita wartość inwestycji 
wyniesie: 312 824,42 zł. Zakres 
robót obejmuje wykonanie no-
wej nawierzchni bitumicznej 
składającej się z dwóch warstw 
z mieszanek mineralno-asfal-
towych na odcinku 1015,00 
m oraz chodnika dla pieszych 
o długości 750,00 m. Na realiza-
cję ww. zadania inwestycyjnego 
gmina Gózd pozyskała dotację 
w wysokości 134 tys. zł w ra-
mach Programu Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019 
oraz 65 tys. zł z budżetu Powia-
tu Radomskiego.

28 października. zakończo-
no prace związane z budową 
oświetlenia ulicznego w miej-

scowościach Budy Niemianow-
skie, Lipiny i Klwatka Królewska 
na terenie gminy Gózd. Odbiór 
końcowy robót odbył się w dniu 
14.11.2016 r. Całkowita wartość 
inwestycji: 108 168,66 zł. Zakres 
robót obejmował wykonanie 
nowych linii napowietrznych 
oświetlenia ulicznego z lampa-
mi typu LED o długości 950 m.b. 
w miejscowości Lipiny oraz 750 
m.b. w miejscowości Klwatka. 
Ponadto wykonano odcinek 

linii napowietrznej o długości 
400,00 m.b. z lampami sodowy-
mi w miejscowości Budy Nie-
mianowskie.

W bieżącym roku zakończo-
no prace na zadaniu inwesty-
cyjnym pn.: Budowa kanaliza-
cji sanitarnej w miejscowości 
Podgóra. Wartość zrealizowa-
nej inwestycji to: 745 016,97 zł. 
W ramach powyższego zadania 
wykonano 1772 m.b. kanali-
zacji ciśnieniowej, 55 szt. przy-

łączy kanalizacji ciśnieniowej, 
zakończone przepompownią 
przydomową oraz przepom-
pownię sieciową. Zakończono 
również prace na zadaniu inwe-
stycyjnym pn.: Budowa kanali-
zacji sanitarnej w miejscowości 
Lipiny. Wartość zrealizowanej 
inwestycji: 265 550,22 zł. W ra-
mach zadania wykonano 522 
m.b. kanalizacji ciśnieniowej, 
19 szt. przyłączy kanalizacji 
ciśnieniowej zakończone prze-
pompownią przydomową. Po-
wyższe inwestycje zostały dofi-
nansowane w formie pożyczki 
częściowo umarzalnej z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w wysokości 785 tys. zł.

W listopadzie systemem go-
spodarczym wyremontowa-
no chodnik przy ul. Lekarskiej 
w Goździe. Koszt remontu wy-
niósł: 21 602,25 zł.

Pozyskano na potrzeby trans-
portowe Urzędu Gminy samo-
chód ciężarowy marki Renault 
Trafic oraz zakupiono przyczep-
kę samochodową.

SPORTOWE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
15 listopada 2016 roku 

uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Małęczynie, 
wzięli udział w Finale Powia-
towych Zawodów Piłki Ręcz-
nej Chłopców i  Dziewcząt 
w Iłży.

Nasi uczniowie w  finale 
zmierzyli się z pięcioma ze-
społami, tocząc z nimi zacięte 
rozgrywki. Chłopcy w swojej 
grupie wygrali w  pięknym 
stylu, zdobywając tym sa-
mym I  miejsce, natomiast 
dziewczęta zajęły IV miejsce.

OŚWIATA

Gmina Gózd w miarę swoich 
możliwości finansowych stara 
się o  zapewnienie coraz lep-
szych warunków pobytu dzieci 
w  placówkach szkolnych. Na 
bieżąco uzupełniane są pomo-
ce dydaktyczne oraz wyposa-
żane sale lekcyjne. Na doposa-
żenie szkół w zakresie pomocy 
dydaktycznych wydatkowano  
12 tys. zł. W roku 2016 wykonano 
nagłośnienie sali gimnastycznej 

oraz zmodernizowano pracow-
nię komputerową w ZSO w Ma-
łęczynie. W PSP w Kłonówku-
-Kolonii wymieniono wykładzinę 
podłogową na termozgrzewalną 
w salach lekcyjnych, zakupiono 
również regały biblioteczne oraz 
sprzęt nagłaśniający. Dla PSP 
w Podgórze zakupiono nowy 
piec centralnego ogrzewania. 
Ponadto wykonano parkingi: 
rowerowy przy ZSO Małęczy-

nie i  samochodowy przy ZS 
w Kuczkach Kolonii, a przy PSP 
w Klwatce Królewskiej zamon-
towano ogrodzenie panelowe. 
Łączny koszt ww. prac wyniósł: 
108 688,88 zł. Wyrównano także 
teren przy Gminnym Centrum 
Informacji w Klwatce Królew-
skiej.

We wszystkich placówkach 
szkolnych funkcjonujących na 
terenie naszej gminy przywró-
cono gabinety profilaktyki zdro-
wotnej i pomocy przedlekarskiej. 
Gabinety zostały wyposażone 
min. w kozetki, stetoskopy, wagi 
osobowe ze wzrostomierzem, 
parawany, szafy lekarskie, ciśnie-
niomierze, komplet mankietów 
pediatrycznych, tablice opto-
metryczne i inny sprzęt medycz-
ny. Na ten cel gmina pozyskała 
środki finansowe z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej w kwocie  
27 266,00 zł.
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Radujmy	się	z	narodzin	Jezusa	Chrystusa.
Kolędujmy	Mu,	chwalmy	Jego	imię	

i	głośmy	dobrą	nowinę.
Niech	wigilijny	opłatek	symbolizuje	naszą	jedność	 

z	Synem	Bożym,	a	życzenia	spokoju,	szczęścia	i	pomyślności	
spełnią	się	w	nadchodzącym	2017	Roku.


