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INWESTYCJE w Gminie Gózd
31 stycznia br. zakończono inwestycję
pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gózd”.
W ramach zadania dostarczono, zamontowano i uruchomiono 120 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni
ścieków w takich miejscowościach, jak:
Grzmucin, Lipiny, Czarny Lasek, Kłonów, Kuczki Wieś. Całkowita wartość
zrealizowanych robót wyniosła 1 683
848,94 zł. Na ww. zadanie pozyskano
pożyczkę umarzalną w 45% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 186 800,00 zł. Środki
własne gminy to 497 048,94 zł.
13 lutego br. gmina Gózd złożyła wniosek inwestycyjny pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy
Gózd”. Otwarte Strefy Aktywności OSA
to program Ministerstwa Sportu i Turystyki dedykowany w całości rozwojowi
małej infrastruktury w Polsce. Celem
Programu jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych
stref aktywności, skierowanych do
różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej,
sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej. Gmina Gózd ubiega
się o dofinansowanie budowy dwóch

otwartych stref aktywności: w Goździe i
Kłonówku-Kolonii. Koszt przedsięwzięcia to 293 454,00 zł.
2 marca br. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Budowę oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Gózd”, w
tym:
1. B
 udowę oświetlenia ulicznego
w miejscowości Gózd, ul. Szkolna,
2. B
 udowę oświetlenia ulicznego
w miejscowości Gózd,
ul. Kościelna,
3. B
 udowę oświetlenia ulicznego
w miejscowości Gózd, ul. Północna,
4. B
 udowę oświetlenia ulicznego
w miejscowości Gózd,
ul. Osiedlowa,
5. B
 udowa oświetlenia ulicznego
Gózd – Budy Niemianowskie,
6. B
 udowa oświetlenia ulicznego
w miejscowości Lipiny,
7. B
 udowa oświetlenia ulicznego
w miejscowości Klwatka.
Przewidywany termin wykonania zadania – do 31 sierpnia 2018 r.
7 marca br. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Adaptację pomieszczeń lekcyjnych w Publicznej Szkole
Podstawowej w Klwatce Królewskiej”.
Zadanie obejmuje remont pomieszczeń

dydaktycznych i sanitariatów na I piętrze szkoły wraz z klatką schodową prowadzącą do tych pomieszczeń. Przewidywany termin zakończenia inwestycji
to 11 lipca 2018 r.
12 marca br. ogłoszono wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej
w miejscowości Małęczyn, ul. Szkolna”.
Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
Karol Cieśla, Chybice 77, 27-225 Pawłów,
które zrealizuje zamówienie za kwotę
703 645,33 zł brutto. W ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
gmina otrzymała dotację na wykonanie
powyższego zadania. Dotacja wynosi
50% całkowitego kosztu inwestycji, tj.
351 822,66 zł. Przewidywany termin zakończenia robót to 31 października 2018
r. Powyższe zadanie obejmuje m.in.: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej składającej się z dwóch warstw z
mieszanki mineralno-asfaltowej, umocnienie poboczy kruszywem łamanym,
regulację pionową studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych,
regulację istniejącej kostki betonowej z
ewentualną wymianą na nową (istnie-

jące zjazdy bramowe), montaż progów
zwalniających.
Gmina Gózd przygotowuje wniosek
do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania składającego się z
dwóch części. Część I – Budowa sali gimnastycznej i trzech sal dydaktycznych
w Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce Królewskiej; część II – Przebudowa
boiska wielofunkcyjnego przy Zespole
Szkół w Goździe. Przebudowa obejmie
m.in. wymianę nawierzchni oraz budowę trybun sportowych.
Ponadto gmina Gózd, w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki, przygotowuje
wnioski o dofinansowanie, których
przedmiotem będzie:
1. B
 udowa boiska wielofunkcyjnego
wraz z ogrodzeniem i utwardzonym
parkingiem w Drożankach.
2. B
 udowa kortu tenisowego i boiska
do siatkówki plażowej wraz
z parkingiem, ciągami pieszymi
i ogrodzeniem w Kłonówku-Kolonii.
Wnioski o dofinansowanie ww. zadań
składane będą w marcu br. w ramach naboru do Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska.
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Gminny konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II
7 marca br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Kuczkach-Kolonii odbył
się II Gminny Konkurs Wiedzy o św.
Janie Pawle II – patronie placówki. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu
od początku jego istnienia (przez dwa
lata był to konkurs szkolny, a od zeszłego roku jest to konkurs gminny) jest ks.
Mariusz Morawski, wikariusz parafii w
Kuczkach-Kolonii. Do udziału w konkursie zostały zaproszone wszystkie
szkoły podstawowe z terenu gminy
Gózd. Każdą szkołę reprezentowała
trzyosobowa drużyna. Konkurs był podzielony na cztery rundy.
Pytania dotyczyły życiorysu patrona
szkoły od jego narodzin aż do kanonizacji oraz „Listu do Dzieci” napisanego
przez papieża Jana Pawła II w 1994 roku.
Trudność pytań wzrastała wraz z
rozpoczynającymi się kolejnymi run-

dami. Uczniowie byli jednak doskonale przygotowani i odpowiadali na
niemal wszystkie pytania, czym zaskakiwali publiczność, jury, jak również
prowadzącego konkurs ks. Mariusza.
Po czterech rundach został wyłoniony

zwycięzca. Okazała się nim drużyna reprezentująca szkołę w Klwatce Królewskiej.
Drugie miejsce zajęli gospodarze,
trzecie miejsce przypadło drużynie z
Gozdu. Za nieprzeciętną wiedzę wyróż-

niono uczniów reprezentujących szkołę w Kłonówku-Kolonii, Małęczynie i
Podgórze. Nagrody ufundował Urząd
Gminy w Goździe oraz parafia pw. św.
Józefa Oblubieńca NMP w Kuczkach-Kolonii.

Obchody Dnia Kobiet
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11 marca br., zgodnie z wieloletnią
tradycją gminy Gózd, miała miejsce
uroczystość z okazji Dnia Kobiet, na
którą zaproszono panie z wszystkich
piętnastu Kół Gospodyń Wiejskich
działających na terenie naszej gminy.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się
również: gminne władze samorządowe
z wójtem Pawłem Dziewitem na czele, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Zbigniew Gołąbek, radni
powiatu radomskiego: Ewa Tkaczyk i
Adam Siczek oraz radni i sołtysi naszej
gminy. Spotkanie otworzył wójt Paweł
Dziewit, który ciepłymi słowami przywitał przybyłe panie, złożył im serdeczne życzenia oraz odczytał list sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów Marka Suskiego skierowany
do uczestniczek i organizatorów spotkania. Życzenia okolicznościowe obecnym na sali paniom złożyli także: pan
Zbigniew Gołąbek, pan Adam Siczek,
pani Ewa Tkaczyk, pan Piotr Szymczak, a w imieniu przewodniczącego
Rady Gminy Gózd Krzysztofa Molendowskiego – pani Anna Skonieczna,
w iceprzewodnicząca Rady Gminy
Gózd. Po życzeniach panowie biorący
udział w spotkaniu obdarowali zaproszone panie symbolicznymi kwiatami i
słodkimi upominkami oraz odśpiewali
przy lampce szampana gromkie „Sto
lat”. Jak co roku, oprócz poczęstunku
i upominków, organizatorzy przygoto-
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wali dla pań z KGW niespodziankę. W
tym roku był nią występ ks. Sylwestra
Jończyka z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Tczowie i uczniów Publicznej
Szkoły Podstawowej w Podgórze. W
repertuarze młodych wykonawców
znalazły się pieśni religijne, patriotyczne oraz biesiadne. Zaprezentowa-

ne utwory były wszystkim doskonale
znane, dzięki czemu goście chętnie i z
wielką przyjemnością wtórowali artystom. Artyści, zarówno swoimi wokalno-muzycznymi umiejętnościami, jak
i tematyką wykonywanych utworów,
stworzyli niepowtarzalny nastrój i dostarczyli wszystkim wielu autentycz-

nych wzruszeń. Spotkanie upłynęło w
bardzo sympatycznej atmosferze. Kiedy przyszedł czas powrotu do domu,
zaproszone panie składały na ręce włodarza gminy Pawła Dziewita nie tylko
podziękowania za zorganizowanie uroczystości, ale także dawały wyraz swojego zadowolenia z jej przebiegu.

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu
trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
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