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WYSYP JUBILEUSZY
14
maja
Publiczna
Szkoła
Podstawowa w Kuczkach-Kolonii
świętowała 10. rocznicę nadania
imienia Jana Pawła II. 10-lecie to może
jeszcze niewielki jubileusz, ale był on
doskonałą okazją, by podziękować
za wyróżnienie, jakim jest opieka św.
Jana Pawła II oraz by przypomnieć,
że Jego postać jest ciągle ważna,
a przesłania – aktualne. Uroczystości
jubileuszowe rozpoczęły się mszą św.
w kościele parafialnym w KuczkachKolonii, której przewodniczył ks.
biskup Piotr Turzyński. Po mszy św.
zaproszeni goście i lokalna społeczność
obejrzeli przedstawienie poetyckomuzyczne pt. „W kawiarence przy
kremówce”
przygotowane
przez
uczniów szkoły. Laureaci Konkursu
Literackiego
„Sercem
pisane…”
zaprezentowali swoje utwory, zaś
inni wychowankowie w interesujący
sposób przedstawili biografię Ojca
Świętego. Przedstawienie wzbogaciły
pieśni w wykonaniu chóru szkolnego.
Wiersze poświęcone osobie Jana Pawła
II zaprezentował także lokalny poeta
pan Jan Kiraga.
3 maja OSP w Kłonówku-Kolonii
obchodziła 55-lecie swojego istnienia,
zaś 16 czerwca OSP w Grzmucinie
60-lecie. Uroczystość w Kłonówku
połączona była z otwarciem nowo
rozbudowanej
strażnicy.
Prezesi
wymienionych jednostek, odpowiednio
dh Marek Bukalski i dh Tadeusz Gębski
z okazji jubileuszu zaprosili wielu
znamienitych gości. Do wspólnego
świętowania włączyli się: poseł na Sejm
RP Dariusz Bąk, wiceprezes Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP dh Zbigniew

Gołąbek, prezes Zarządu Powiatowego
ZOSP RP dh Paweł Tuzinek, p.o.
Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu
bryg. Andrzej Mróz, naczelnik Wydziału
Operacyjnego Komendy Miejskiej PSP
bryg. Robert Prokop, członek Prezydium
Zarządu Powiatowego dh Tomasz Siczek,
dh Stanisław Musiał, wójt Gminy Gózd
Paweł Dziewit, sekretarz Gminy Joanna
Tkaczyk, prezes Zarządu Gminnego
ZOSP RP dh Paweł Mikołajczyk, radni
Powiatu Radomskiego: Ewa Tkaczyk
i Adam Siczek, księża miejscowych
parafii, radni, sołtysi oraz przedstawiciele
pozostałych gminnych jednostek OSP.
Niestety na jubileuszowe obchody nie
dotarli: marszałek Senatu RP Stanisław
Karczewski i poseł na Sejm RP Anna
Kwiecień. Wystosowali oni jednak
listy gratulacyjne dla gospodarzy
uroczystości. Zaproszeni goście składali
druhom najserdeczniejsze życzenia
i gratulowali Jednostkom pięknej
rocznicy. Pod adresem strażaków, tak
z Kłonówka, jak i z Grzmucina, padło
wiele słów uznania za piękną postawę,
za ofiarność, odwagę i zaangażowanie,
a także za przekazywanie kolejnym
pokoleniom zapału i tradycji społecznej,
bezinteresownej
służby.
Wyrazy
podziękowania i uznania padły również
pod adresem wójta Pawła Dziewita.
Prezesi jednostek z Kłonówka-Kolonii
i Grzmucina dziękowali naszemu
włodarzowi za owocną współpracę,
za nowy sprzęt, a dh Marek Bukalski
również za dotrzymanie obietnicy
dotyczącej rozbudowy strażnicy. Na
uroczystości w Grzmucinie poseł na
Sejm RP Dariusz Bąk oraz wiceprezes
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

Jubileusz Kuczki.

Jubileusz OSP Grzmucin.

Jubileusz OSP Grzmucin.

Jubileusz OSP Kłonówek.

dh Zbigniew Gołąbek gratulowali
wójtowi Pawłowi Dziewitowi sukcesów
w niezłomnym pozyskiwaniu środków
na doposażenie gminnych jednostek
OSP
oraz
doskonałej
realizacji
zadania własnego gminy, jakim jest
zapewnienie porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli oraz

ochrony przeciwpożarowej. Na marginesie dodamy, że od roku 2015
do maja roku bieżącego gminne
jednostki OSP zostały doposażone
na kwotę 1 100 000,00 zł, z czego
pozyskane z różnych źródeł środki to:
780 000,00 zł. Obie Jednostki w dniu
swojego święta otrzymały nowy sprzęt.

OSP Kłonówek na kwotę 18 500,00 zł,
zaś OSP Grzmucin na kwotę 15 043,00
zł. Podczas jubileuszowych obchodów odznaczono zasłużonych strażaków oraz uhonorowano Jednostkę OSP Grzmucin. Otrzymała
ona srebrny medal za zasługi dla
pożarnictwa.

INWESTYCJE w Gminie Gózd

DRUGI KWARTAŁ ROZPOCZĘLIŚMY Z PRZYTUPEM
a Trwają prace związane z realizacją zadania pod nazwą:
„Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Małęczyn –
ul. Szkolna”. Zadanie realizowane jest w ramach Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019. Wartość zadania:
703 645,33 zł, w tym kwota
dotacji: 351 822,66 zł. Termin
wykonania zadania: 31.10.2018 r.
Marzec
a Złożono wniosek na realizację
zadania pod nazwą: „Budowa
obiektów sportowych na terenie Gminy Gózd”, w tym: Budowa boiska wielofunkcyjnego
w Drożankach i Budowa kortu
tenisowego i boiska do siatkówki plażowej w Kłonówku-Kolonii. Zadanie realizowane
jest w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju
lokalnej infrastruktury sportowej” – III grupa zadań inwestycyjnych – Budowa ogólnodo-

stępnej infrastruktury sportowej.
Wartość zadań: 1 003 370,00 zł.
Wnioskowana kwota dotacji:
702 358,00 zł.
a Złożono wniosek do Ministerstwa
Sportu i Turystyki o przyznanie
dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej –
GRUPA I – zadania przyszkolne na
realizację zadań pn. „Budowa sali
gimnastycznej przy PSP w Klwatce oraz Przebudowa boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole
Szkół w Goździe na terenie Gminy Gózd”. Wartość zadania: 4 025
670,00 zł, kwota dofinansowania: 2 764 000,00 zł.
Maj
a Zakończono prace związane z remontem chodnika dla pieszych
w Goździe. Wartość zadania: 32
223,81 zł. Zadanie zrealizowano
z własnych środków, systemem
gospodarczym.

Czerwiec
a Opublikowano listę zadań zakwalifikowanych do dofinansowania dotyczącą „Przebudowy
dróg gminnych na terenie Gminy
Gózd” w tym: droga gminna nr
350105W – Kuczki Kolonia –
Gózd – Karszówka i droga gminna 350129W w Wojsławicach
w ramach Rządowego Programu
na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury
Drogowej. Wartość zadania: 2 343
531,23 zł, kwota dofinansowania: 1 874 824,00 zł.
a Ogłoszono wyniki postępowania
w przetargu nieograniczonym
na zadanie pod nazwą: „Budowa
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gózd”, w tym budowa
oświetlenia w miejscowości: Gózd:
ul. Szkolna, ul. Kościelna, ul. Północna, ul. Osiedlowa; Gózd – Budy
Niemianowskie, Lipiny, Klwatka.
W dniu 28 maja podpisano umowę dotyczącą przedmiotowego

zadania. Wartość zadania: 241
902,27 zł.
a Otworzono oferty w przetargu
nieograniczonym na wykonanie
zadania pod nazwą: „Przebudowa
drogi gminnej Kłonów – Kuczki – etap II”. Planowany termin
wykonania zadania – 30.09.2018
r. Na ww. zadanie Gmina Gózd
otrzymała dotację ze środków
finansowych Budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie
z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wartość dotacji:
100 000,00 zł.
a Otworzono oferty w przetargu
nieograniczonym na wykonanie
zadania pn.: „Przebudowa drogi
gminnej Budy Niemianowskie
– Piskornica”. Planowany termin
wykonania zadania – 31.08.2018 r.
a Ogłoszono listy rankingowe dotyczące złożonego wniosku na:
„Budowę Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Gózd”

w tym: budowa Otwartej Strefy
Aktywności w Goździe i budowa
Otwartej Strefy Aktywności w Kłonówku-Kolonii w ramach Programu
rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym – OTWARTE
STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) Edycja
2018. Łączna wartość zadań: 293
454,00 zł, w tym kwota dotacji:
140 000,00 zł.
a Gmina Gózd otrzymała promesę
na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Promesa
obejmuje dofinansowanie remontu następujących dróg na terenie
gminy Gózd: droga nr 350107W
w Niemianowicach, droga nr
350113W Kuczki – Budki, droga
gminna nr 350103W w Klwatce
Królewskiej wraz z obiektem
mostowym. Łączna wartość zadań: 958 050,25 zł, wysokość dofinansowania: 760 000,00 zł.

