
27

Pozostałe ponad 3 mln zł musi pokryć 
ze środków własnych gmina. Dołoże-
nie takiej kwoty z budżetu do funkcjo-
nowania oświaty przekłada się na re-
alizację innych zadań inwestycyjnych 
czy remontowych.

Wiele inwestycji udaje się jednak 
przeprowadzić. Nie sposób nie za-
uważyć, że realizacja wielu z nich 
ma na celu ochronę środowiska,  
a Dzwola staje się coraz bardziej „sło-
neczną” gminą. Proszę powiedzieć 
kilka słów o planach inwestycyjnych 
samorządu na najbliższe lata.

Gmina Dzwola to teren bogaty tu-
rystycznie, o nieskażonym jeszcze 
środowisku. Mając na uwadze te wa-
lory, realizujemy program „Słoneczna 
– czysta ekologiczna gmina”. W latach 
2014-2015 zamontowaliśmy mieszkań-
com gminy 367 zestawów kolektorów 
słonecznych oraz wymieniliśmy kotły 
węglowe na nowe, zasilane biomasą  
w trzech placówkach oświatowych. Obec-
nie jesteśmy w trakcie realizacji kolejne-
go etapu tego programu. Przewiduje on 
dostawę i montaż instalacji kolektorów 
słonecznych kompletnych w ilości 429 
zestawów oraz 81 kotłów na biomasę. 
Całkowita wartość tego przedsięwzię-
cia opiewa na kwotę ponad 5 700 tys. zł,  
a wsparcie z EFRR wynosi 4 306 tys. zł.

W perspektywie najbliższych lat 
planujemy również kontynuację za-
dań inwestycyjnych w szeroko pojęte 
zabezpieczenie mieszkańców gminy 
w wodę, zapewniające ciągłość jej do-
staw. Jesteśmy już po rozstrzygnięciu 
przetargu na zadanie „Budowa sie-
ci wodociągowej wraz z przyłączami  
w miejscowościach: Krzemień Pierw-
szy cz. II, Krzemień Drugi, Flisy, Zo-
fianka Dolna”. Wartość przetargu opie-
wa na kwotę 4 631 618,81 zł. Zakres 
robót to wykonanie ponad 20 km sieci 
wodociągowej i prawie 7 km przyłączy 
wodociągowych. Zadanie to będzie re-
alizowane w oparciu o kredyt z WFO-
ŚiGW, gdyż przyznane nam środki  
z Programu Gospodarki Wodno-Ście-
kowej w kwocie 1 843 tys. zł okazały się 
wirtualnymi, a tylko w oczekiwaniu na 
nie przesunęliśmy realizację tak waż-
nego zadania o rok. Planujemy także 
inne zadania z tego zakresu: budowę 
sieci wodociągowej do przysiółka wsi 
Branew „Sapy” oraz połączenie go dro-
gą z sołectwem i parafią, budowę dru-
giej studni głębinowej na ujęciu wody 
w Branewce, połączenie budowanej 
sieci wodociągowej w Krzemieniu 
Drugim z siecią wodociągową w Kon-

stantowie (jako awaryjnego zabezpie-
czenia dostawy wody dla wschodniej 
części gminy), budowę zbiornika wody 
przy stacji ciśnieniowej w Kocudzy 
Drugiej oraz modernizację ujęcia wody 
w Kocudzy Pierwszej. Zamierzamy też 
wybudować zbiornik wodny małej re-
tencji o powierzchni 13,5 ha w miej-
scowości Flisy. Zapewni to utrzymanie 
na bezpiecznym poziomie wód grunto-
wych w okolicach Parku Krajobrazo-
wego „Lasy Janowskie” i jednocześnie 
podniesie walory turystyczne gminy.

Ponadto planujemy dalsze inwesto-
wanie w infrastrukturę drogową gmin-
ną oraz powiatową, wspólnie z Powia-
tem Janowskim. Na bazie obiektów 
Zespołu Szkół w Dzwoli planujemy 
także budowę „orlika lekkoatletyczne-
go”, mając nadzieję na odbudowanie 
kiedyś prężnie działającej w tej pla-
cówce sekcji lekkoatletycznej.

W tym roku obchodzimy 100. rocz-
nicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. W jaki sposób przy-
gotowują się na to święto władze  
i mieszkańcy gminy Dzwola?

Rok 2018 istotnie jest rokiem szcze-
gólnym. 100. rocznica odzyskania nie-
podległości przez Polskę jest wpisana 
grubymi zgłoskami w tegorocznym 
gminnym kalendarzu imprez i uroczy-

stości. Będziemy uczestniczyć w po-
nadgminnych uroczystościach listopa-
dowych organizowanych przez władze 
powiatu, a także, tradycyjnie, zaplano-
waliśmy szereg własnych imprez zwią-
zanych z tą ważną datą. W obchody 
wpisują się także jubileusze: 100-lecia 
istnienia Szkoły Podstawowej im. ks. 
Jana Twardowskiego w Krzemieniu 
oraz 50-lecia funkcjonowania Ludo-
wego Klubu Sportowego „Iskra” Krze-
mień. W tym roku obchodzimy również 
45. rocznicę utworzenia naszej gminy 
– ten jubileusz połączymy z ustanowie-
niem herbu, flagi, sztandaru i pieczęci 
oraz Odznaki Honorowej Gminy Dzwo-
la. Z pewnością każde przedsięwzięcie 
organizowane w tym roku na terenie 
gminy będzie zawierać w swoim pro-
gramie element patriotyczny.

We wszystkie uroczystości chcemy 
zaangażować jak najwięcej młodych 
ludzi. Poza szkołami, organizatorem 
wielu wydarzeń będzie Gminna Biblio-
teka Publiczna i Ośrodek Kultury. No-
wym przedsięwzięciem jest Międzypo-
wiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej, 
którego pierwsza edycja odbędzie się  
19 sierpnia 2018 r. w Kocudzy. Chcemy 
poprzez śpiew i muzykę przybliżyć mło-
demu pokoleniu historię Polski, a tak-
że popularyzować pieśni patriotyczne 
wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

zdjęcia: UG Dzwola

Strażacy z OSP w Dzwoli prezentują swój nowy samochód ratowniczo-gaśniczy,  
sfinansowany przez gminę i MSWiA

Gmina ma dobrze rozwiniętą bazę oświatową


