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 ŚWIĘTO KOBIET  

Uroczyste obchody Dnia Ko-
biet w gminie Gózd stały się już 
tradycją. W niedzielę, 12 marca, 
z inicjatywy wójta gminy Gózd 
Pawła Dziewita po raz kolejny 
zorganizowano spotkanie dla 
pań z Kół Gospodyń Wiejskich. 
Spotkanie odbyło się w siedzi-
bie OSP Gózd. Wśród zaproszo-
nych gości znaleźli się: poseł na 
Sejm RP Marek Suski, członek 
Zarządu Powiatu Radomskiego 
Adam Siczek, radna Powiatu Ra-
domskiego Ewa Tkaczyk, prze-
wodniczący Rady Gminy Gózd 
Krzysztof Molendowski, wice-
przewodnicząca Rady Gminy 
Gózd Anna Skonieczna, sekretarz 
gminy Gózd Joanna Tkaczyk oraz 
radni i sołtysi. Panie przyjęły ży-
czenia od wójta Pawła Dziewita, 
posła Marka Suskiego, radne-
go powiatu Adama Siczka oraz 
przewodniczącego Rady Gminy 

Krzysztofa Molendowskiego. Po 
życzeniach obecni na uroczysto-
ści panowie wręczyli wszystkim 
paniom kwiaty oraz odśpiewali 
przy lampce szampana „100 lat”. 
Ponadto dla zaproszonych pań 
przygotowano słodki poczęstu-
nek. Miłe spotkanie uatrakcyjniła 
prelekcja nt. zdrowych nawyków 
żywieniowych oraz aktywności fi-
zycznej. Prelekcję wygłosiła pani 
Anna Mizerska – trenerka fitness.

Z przyjemnością informujemy, 
że nasza gmina może poszczy-
cić się wielkim sportowym ta-
lentem. Młodziutka mieszkanka 
Małęczyna Natalia Marczykow-
ska w marcu powtórzyła sukces 
z ubiegłego roku i ponownie 
zdobyła złoty medal Mistrzostw 
Polski Juniorek w boksie. Natalia 
Marczykowska walczyła w kate-

gorii do 75 kg. Mistrzostwa kraju 
były jednocześnie eliminacją do 
udziału w mistrzostwach Europy 
w tej kategorii wiekowej. Na-
talia jest zawodniczką Boxingu 
Radom, a jej trenerami są Adam 
Jabłoński i Krzysztof Bury. Natalii 
serdecznie gratulujemy zwycię-
stwa i życzymy dalszych sukce-
sów.

  INWESTYCJE 
Infrastruktura 
oświetleniowa

W dniu 1.02.2017 r. podpisano 
umowę, której przedmiotem jest 
usługa polegająca na konser-
wacji oświetlenia ulicznego na 
terenie gminy. Wykonawcą zo-
stała firma ENERGON – Jarosław 
Stankiewicz, ul. Wojska Polskie-
go, Zwoleń.

W dniu 2.02.2017 r. podpisa-
no umowę, której przedmiotem 
jest „Budowa oświetlenia ulicz-
nego w miejscowości Klwatka 
Królewska”. Wykonawcą zadania 
jest Zakład Elektryczny – Krzysz-
tof Zięba z Niemianowic. Koszt 
inwestycji to 72 482,67 zł, pla-
nowany termin zakończenia 
30.04.2017 r.

Trwają prace związane z przy-
gotowaniem zapytania oferto-
wego na realizację zadania: „Bu-
dowa oświetlenia ulicznego w 
miejscowości Karszówka”.

Infrastruktura  
drogowa

W dniu 26.01.2017 r. złożo-
no wniosek o dotację ze środ-
ków związanych z wyłączeniem 
gruntów rolnych na zadanie pn.: 
Przebudowa drogi gminnej w 
miejscowości Kłonów – etap I. 
Przewidywany koszt wykonania 
zadania – 461 892,06 zł.

W dniu 15.02.2017 r. podpisano 
umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację 
zadania pod nazwą: „Przebudowa 
dróg gminnych na terenie gminy 
Gózd”. Zadanie obejmuje:
1)  Przebudowę dróg gminnych 

w miejscowości Małęczyn – ul. 
Wschodnia, ul. Zachodnia i ul. 

Ziembickiego – koszt wykona-
nia zadania: 478 076,44 zł.

2)  Przebudowę drogi gminnej 
w miejscowości Kiedrzyn – 
koszt wykonania zadania:  
462 748,53 zł.

3)  Przebudowę drogi gminnej w 
miejscowości Gózd – ul. Czar-
necka – koszt wykonania za-
dania: 125 496,30 zł.

4)  Przebudowę drogi gminnej 
w miejscowości Drożanki – 
koszt wykonania zadania:  
170 606,97 zł.
Powyższe inwestycje będą rea-

lizowane w ramach działania „Bu-
dowa lub modernizacja dróg lo-
kalnych” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwe-
stycji w energię odnawialną i w 
oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. W 

dniu 16.02.2017 r. przekazano 
teren budowy dla przedmioto-
wych inwestycji. Planowany ter-
min wykonania – 30.05.2017 r.

Obiekty użyteczności 
publicznej

W dniu 9.03.2017 r. zosta-
ła podpisana umowa z Woje-
wództ wem Mazowieck im o 
przyznaniu pomocy w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność ob-
jętego PROW na lata 2014-2020”, 
wniosek na realizację operacji 
pod nazwą: „Przebudowa bu-
dynku świetlicy wiejskiej w miej-
scowości Gózd”. Koszt całkowity 
zadania – 298.029,76 zł; kwota 
wsparcia – 154.175,00 zł. Trwają 
prace związane z przygotowa-
niem postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego.

W dniu 9.03.2017 r. została 
podpisana umowa z Wojewódz-
twem Mazowieckim o przyznaniu 
pomocy w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez 
społeczność objętego PROW na 
lata 2014-2020”, wniosek na reali-
zację operacji pod nazwą: „Rozbu-
dowa budynku remizy strażackiej 
z przystosowaniem pomieszczeń 

na świetlicę wiejską w miejsco-
wości Kłonówek”. Koszt całkowi-
ty zadania: 262.838,00 zł; kwota 
wsparcia – 135.970,00 zł. Trwają 
prace związane z przygotowa-
niem postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego.

W dniu 29 marca br. ogłoszo-
no przetarg nieograniczony na 
zadanie pn.: „Termomoderniza-
cja placówek oświatowych na 
terenie gminy Gózd, w tym ter-
momodernizacja budynku Pub-
licznej Szkoły Podstawowej w 
Małęczynie oraz termomoderni-
zacja budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Podgórze”. Wy-
łoniony w przetargu wykonawca 
zrealizuje przedmiotowe zadanie 
w terminie od dnia podpisania 
umowy do 15.08.2017 r.

Sieć kanalizacyjna
Trwają prace związane z „Wy-

konaniem dokumentacji projek-
towo-wykonawczej na budowę 
kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Klwatka Królewska”. 
Wykonawcą zadania jest Konsor-
cjum: Projektowanie Doradztwo 
Nadzór Budownictwo – Michał 

Münnich, Niestachów 259, 26-
021 Daleszyce oraz Pracownia 
Projektowo-Wykonawcza Józef 
Andrzej Münnich, Niestachów 
21, 02-021 Daleszyce. Koszt wy-
konania zadania – 49.897,00 zł.

ul. Czarnecka, Gózd

PSP w Małęczynie przed termomodernizacją

 ZŁOTA MEDALISTKA 
 Z GMINY GÓZD   SOŁTYSI GMINY GÓZD  W MINISTERSTWIE ROLNICTWA          

 I ROZWOJU WSI                                                                                                 
11 marca w Polsce obchodzo-

ny jest Dzień Sołtysa. Z tej okazji 
w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi odbyło się spotkanie 
z udziałem ministra Krzysztofa 
Jurgiela i podsekretarzy stanu 
– Rafała Romanowskiego oraz 
Ryszarda Zarudzkiego, na które 
zaproszono kilkudziesięciu soł-
tysów z całej Polski. 

Naszą gminę reprezentowało 
ośmiu sołtysów: Anna Korza – 
sołtys m. Budy Niemianowskie, 
Stanisław Przepiórzyński – soł-
tys m. Drożanki, Karol Karcz – 
sołtys m. Grzmucin, Ryszard 
Tomczak – sołtys m. Kłonów, 
Andrzej Kamiński – sołtys m. 
Kłonówek Kolonia, Artur Sta-
nios – sołtys m. Kuczki Kolonia, 

Wiesław Tęcza – sołtys m. Li-
piny, Artur Żaczek – sołtys m. 
Wojsławice. Podczas spotkania 
sołtysi usłyszeli słowa uznania 
za codzienną pracę, za godne 

reprezentowanie mieszk ań-
ców, za wsłuchiwanie się w ich 
potrzeby oraz za wkład w roz-
wój lokalnych społeczności. 
Spotkanie było również okazją 

do zaprezentowania bieżącej 
sytuacji w rolnictwie. Przedsta-
wiciele kierownictwa resortu 
podsumowali miniony rok rzą-
dów i działania podejmowane 
na rzecz wsi i sektora rolno-spo-
żywczego. Minister Krzysztof 
Jurgiel wspomniał o działaniach 
podejmowanych w kierunku 
zwiększenia konkurencyjności 
polskiego rolnictwa i gospo-
darki żywnościowej. Podczas 
spotkania odczytany został list 
prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
jako dowód uznania codzien-
nej pracy sołtysów. W imieniu 
prezydenta życzenia przekazał 
sołtysom podsekretarz stanu w 
Kancelarii Prezydenta RP Woj-
ciech Kolarski.


