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Słoneczna gmina Dzwola
Rozmowa ze Stanisławem Rożkiem, wójtem gminy Dzwola

Panie Wójcie, gdy w 2014 roku obej-
mował Pan swoje stanowisko, jed-
nym z pierwszych Pana wniosków 
do Rady Gminy było... obniżenie 
pensji wójta. Jednocześnie samo-
rząd nie oszczędza na potrzebach 
mieszkańców. Jakie ważne inwe-
stycje udało się zrealizować w tej 
kadencji?

To prawda, wnioskowałem o ob-
niżenie pensji wójta, ale nie widzę 
potrzeby, by się tym chwalić. Po pro-
stu dotrzymałem danego słowa. Nie 
powróciłem po 15 latach do lokalnej 
polityki dla medialnego rozgłosu czy 
pieniędzy, ale po to, żeby pracować dla 
gminy i jej mieszkańców. Traktuję to 
jako pewnego rodzaju misję, przejaw 
odpowiedzialności za społeczność,  
z której się wywodzę, a wybór na sta-
nowisko wójta to także ogromne wy-
różnienie i to już jest dostateczna 
zapłata. Wyznaję zasadę, że każdego na-
leży przyjąć z godnością i szacunkiem.  
Nie odwracam się od ludzi. Wprawdzie 
nie każdy mieszkaniec – interesant 
załatwi swój problem pozytywnie, po-
nieważ niekiedy jest to po prostu nie-
możliwe, ale z urzędu powinien wyjść 
zadowolony, w przekonaniu, że został 
potraktowany z poszanowaniem. Tego 
oczekuję także od moich pracowników.

Należy zauważyć, że w 2014 r. prze-
jąłem gminę infrastrukturalnie trochę 
zaniedbaną, bo jak inaczej określić sy-
tuację, w której prawie połowa miesz-
kańców nie miała możliwości korzy-
stania ze zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, a część (np. w miejscowości 
Flisy) nie posiadała w ogóle dostępu 
do wody pitnej? Dlatego priorytetem 
dla samorządu jest zabezpieczenie 
i dostarczenie mieszkańcom gminy 
wody. Jesienią 2015 roku oddaliśmy 
do użytku odcinek sieci wodociągo-
wej z przyłączami, zapewniając wodę  
255 odbiorcom w miejscowościach: 
Branew Ordynacka, Branew Szlachec-
ka, Branewka, Branewka – Kolonia, 
Krzemień Pierwszy.

Korzystając z różnego rodzaju 
programów inwestujemy także w in-
frastrukturę drogową, tak powiatową 
jak i gminną. Na przestrzeni ostat-
nich trzech lat wyremontowaliśmy 
bądź udoskonaliliśmy ok. 5 km dróg, 
a także przebudowaliśmy dwa mosty 

i kilkanaście przepustów. Wszyst-
kie te zadania wymagały poważnych 
nakładów finansowych, były jednak 
konieczne.

W listopadzie 2017 r. przekazaliśmy 
OSP w Dzwoli, jednostce funkcjonują-
cej w Krajowym Systemie Ratowniczo-
-Gaśniczym, nowy samochód ratow-
niczo-gaśniczy marki IVECO, który 
zastąpił wysłużonego, już blisko czter-
dziestoletniego Jelcza. Koszt zakupu 
wozu bojowego to 700 tys. zł. 400 tys. 
zł pochodziło ze środków Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
natomiast 300 tys. zł dołożył z własne-
go budżetu samorząd gminy.

Staramy się realizować również inne 
zadania, a przede wszystkim te, które 
pozwolą nam nadrobić nieco stracony 
okres. Istotnym i zarazem kosztownym 
zadaniem jest realizowana z własnych 
środków budowa siedziby Urzędu 
Gminy Dzwola. Kosztorysowa wartość 
tego przedsięwzięcia szacowana jest na 
kwotę 7 mln zł. Choć stan zaawanso-
wania robót oceniamy na ok. 40 proc., 
nowy budynek już dziś prezentuje się 
okazale. Niestety, wykończenie po-
mieszczeń wymaga jeszcze ogromnych 
nakładów finansowych. Jest to jednak 
konieczna inwestycja, bo budynek,  
w którym aktualnie funkcjonuje urząd, 
wybudowany pod koniec lat 70. ubie-
głego wieku (z zakładanym okresem 
funkcjonowania na osiem lat), prak-
tycznie przestał spełniać jakiekolwiek 
standardy.

Jak wygląda sytuacja oświaty  
w gminie i jak poradzili sobie Pań-
stwo z reformą edukacji?

Bazę oświatową w gminie mamy 
dobrze rozwiniętą. Posiadamy cztery 
placówki – trzy zespoły szkół i szko-
łę podstawową – do których w roku 
szkolnym 2017/2018 uczęszcza 543 
uczniów. Obiekty te spełniają oczeki-
wania i wymogi niezbędne do reali-
zacji programu nauczania, także po 
ostatniej reformie edukacyjnej. Trzy 
z czterech funkcjonujących w gminie 
placówek oświatowych posiada sale 
gimnastyczne z pełnym zapleczem. 
Dysponujemy dobrze przygotowaną 
i doświadczoną kadrą pedagogiczną. 
Ostatnią reformę oświaty przebrnęli-
śmy płynnie, bez skutków ubocznych 
dla kadry nauczycielskiej, personelu 
obsługi szkół i, co najistotniejsze, tak-
że dla uczniów. Dobrym rozwiązaniem 
było utworzenie zespołów szkół, a nie 
oddzielnego gimnazjum. Pozwoliło 
nam to ewolucyjnie przejść reformę.

Jednak doświadczona kadra peda-
gogiczna oraz utrzymanie w należytym 
stanie szkół w gminie jest mocno od-
czuwalne w budżecie. Obecny system 
finansowania oświaty nie przystaje 
do rzeczywistości. Brakuje standardów 
określających liczbę uczniów w od-
dziale czy klasie, a rodzice w trosce  
o swoje pociechy oczekują, że klasy 
będą mało liczne. Ponadto ustawo-
dawca nałożył na gminy wiele zadań 
– jak prowadzenie i finansowanie 
przedszkoli czy dowóz uczniów do 
szkół – których nie obejmuje sub-
wencja oświatowa. W 2018 r. koszt 
utrzymania placówek oświatowych  
w naszej gminie kształtuje się na po-
ziomie ponad 8 200 tys. zł, a subwen-
cja oświatowa to niecałe 5 156 tys. zł. 


