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Koniec roku to dobry czas na dokonywanie podsumowań. Przez
dwanaście miesięcy wydarzyć się może naprawdę wiele. Mĳający rok
w gminie Dzwola był, rokiem wytężonej pracy w realizacji budżetu oraz
zadań inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy stanu
infrastruktury drogowej.

We wszystkich realizowanych zadaniach ważne było, by w miarę
możliwości odwoływać się do zewnętrznych źródeł finansowania,
odciążając tym samym gminny budżet. Od stycznia na terenie gminy
Dzwola zrealizowanych zostało w sumie 26 inwestycji infrastrukturalnych,
których wartość wynosi blisko 15,8 mln złotych,
a znaczna część tej kwoty prawie 10 mln złotych pochodzi ze źródeł
zewnętrznych. Realizowane projekty, to również zadania wieloletnie, przez
co na ostateczne efekty musimy jeszcze poczekać. Przypomnĳmy sobie
jakie przedsięwzięcia miały miejsce w mĳającym 2020 roku.

Zacznĳmy od inwestycji drogowych.

W Gminie Dzwola przebudowano w 2020 roku:

- 16 dróg gminnych o łącznej długości: 8,4 km, koszt inwestycji wyniósł

ok. 3,3 mln zł, z czego ok. 2,2 mln zł sfinansowano dzięki pozyskanym

środkom zewnętrznym, ok. 1,1 mln zł środki finansowe z budżetu Gminy

Dzwola,

- 2 drogi powiatowe o łącznej długości 6,2 km, koszt inwestycji wyniósł

ok. 4,8 mln zł, z czego ponad 2,7 mln zł sfinansowano dzięki pozyskanym

środkom zewnętrznym, prawie 1 mln zł wkład finansowy Powiatu

Janowskiego, ponad 1,1 mln zł to wsparcie finansowe Gminy Dzwola.

„Modernizacja drogi gminnej nr 109004L
w miejscowości Dzwola „wschód” w lokalizacji

od km 0+602 do km 1+367,50”

Wyremontowano odcinek na długości 766 m, w ramach remontu
przebudowano od podstaw drogę i wykonano nawierzchnię asfaltową
(warstwa wiążąca o grubości 4 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm)
oraz odbudowanie chodników i miejsc postojowych.

Wartość inwestycji wyniosła 601 533,36 zł, z czego 377 433,00 zł
stanowiło dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego w Lublinie w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja
dróg lokalnych” PROW.
Środki finansowe Gminy Dzwola: 224 100,36 zł.

Inwestycyjne podsumowanie roku 2020 w Gminie Dzwola (str. 2 - 8)

„Przebudowa drogi gminnej nr 109004L
w miejscowości Dzwola w lokalizacji od km 0+000

do km 0+348”
W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa
o długości 348 m i szerokości 5 m, pobocze po prawej stronie drogi o szer.
1 m oraz trakt pieszo-rowerowy po prawej stronie szer. 1,64 m.

Wartość inwestycji wyniosła 242 746,76 zł, z czego 169 922,00 zł
stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Środki finansowe Gminy Dzwola: 72 824,76 zł.

„Przebudowa drogi gminnej nr 109005L w miejscowości
Konstantów w lokalizacji od km 0+000 do km 0+774

i od km 0+984 do km 1+152”
Wykonano podbudowę z mieszanki mineralno-bitumicznej na długości
942 m, o grubości 8 cm i nawierzchnie: warstwę wiążącą asfaltową
o grubości 3 cm, warstwę ścieralną o grubości 4 cm oraz wykonano
pobocza obustronne o szerokości 0,5 m z kruszywa.

Wartość inwestycji wyniosła 420 700,22 zł, z czego 294 490,00 zł
stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Środki finansowe Gminy Dzwola: 126 210,22 zł.



Źródło nr 21, październik - grudzień 2020, www.dzwola.eu

Strona 3

„Przebudowa drogi gminnej nr 109016L
w miejscowości Kocudza Trzecia w lokalizacji

od km 0+391 do km 0+651”
W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa
o długości 260 m i szerokości 4 m.

Wartość inwestycji wyniosła 83 181,33 zł, z czego 58 266,00 zł stanowiło
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Środki finansowe Gminy Dzwola: 24 915,33 zł.

„Przebudowa drogi gminnej nr 109011L
w miejscowości Kocudza Druga w lokalizacji

od km 0+00 do km 0+900”
W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa
o długości 900 m i szerokości 5,1 m, pobocze gruntowe oraz reprofilacja
rowów obustronnie.

Wartość inwestycji wyniosła 215 075,75 zł, z czego 150 553,00 zł
stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Środki finansowe Gminy Dzwola: 64 522,75 zł.

„Przebudowa drogi gminnej nr 109026L
w miejscowości Kocudza Trzecia „Leśniczówka”

w lokalizacji od km 0+000 do km 0+700”
W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa
o długości 700 m i szerokości 5 m, pobocze po prawej stronie drogi oraz
trakt pieszo-rowerowy po lewej stronie drogi.

Wartość inwestycji wyniosła 453 672,83 zł, z czego 317 570,00 zł
stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Środki finansowe Gminy Dzwola: 136 102,83 zł.

„Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w obrębie ewidencyjnym Krzemień Pierwszy na

działce o nr 1962 od km 0+153 do km 0+453
(za cmentarzem)”

Wramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia o długości 300 m.
Droga z nawierzchnią, z gruntu rodzimego oraz tłucznia została
przebudowana na drogę z nawierzchnią asfaltową, przy cmentarzu został
wykonany parking.

Wartość inwestycji wyniosła 104 961,20 zł, z czego 60 000,00 zł stanowiło
dofinansowanie z budżetu Województwa Lubelskiego (FOGR).

Środki finansowe Gminy Dzwola: 44 961,20 zł.

„Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w obrębie ewidencyjnym Krzemień Pierwszy na działce

o nr 1971 od km 0+095 do km 0+568,
(w sąsiedztwie kapliczki Św. Tekli)”

Wramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia o długości 473 m.
Droga z nawierzchnią, z gruntu rodzimego oraz tłucznia została
przebudowana na drogę z nawierzchnią asfaltową.

Wartość inwestycji wyniosła 144 660,55 zł, z czego 80 000,00 zł stanowiło
dofinansowanie z budżetu Województwa Lubelskiego (FOGR).
Środki finansowe Gminy Dzwola: 64 660,55 zł.
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„Remont drogi gminnej w miejscowości
Krzemień Pierwszy – Majdanek”

W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa
o długości 180 m i szerokości 4 m, grubość 5 cm.

Wartość inwestycji wyniosła 27 552,00 zł, środki finansowe z budżetu
Gminy Dzwola.

„Remont drogi gminnej nr 109034L
w Branwi Szlacheckiej – w cz. Sapy”

W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa
o długości 116 m i szerokości 4 m, grubość 5 cm.

Wartość inwestycji wyniosła 29 995,86 zł, środki finansowe z budżetu
Gminy Dzwola.

„Remont drogi gminnej nr 109040L
w miejscowości Branew Ordynacka”

W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa

o długości 200 m i szerokości 3,1 m, grubość 6 cm.

Wartość inwestycji wyniosła 22 000,00 zł, środki finansowe z budżetu

Gminy Dzwola.

„Remont drogi gminnej nr 109003L,
Konstantów – Krzemień Drugi”

W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa

o długości 258 m i szerokości 4 m, grubość 5 cm.

Wartość inwestycji wyniosła 63 000,00 zł, środki finansowe z budżetu

Gminy Dzwola.

„Remont drogi gminnej nr 109028L
w Kaproniach”

W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa

o długości ponad 300 m i szerokości 3 m.

Wartość inwestycji wyniosła 33 210,00 zł, środki finansowe z budżetu

Gminy Dzwola.
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„Remont drogi gminnej nr 109012L
w Kocudzy Drugiej

W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia z destruktu

asfaltowego o długości ponad 900 m i szerokości 3 m.

Wartość inwestycji wyniosła 27 000,00 zł, środki finansowe z budżetu

Gminy Dzwola.

„Remont drogi przeciwpożarowej
„Dzwola wschód”

W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia z destruktu
asfaltowego o długości ponad 750 m i szerokości 3 m.

Wartość inwestycji wyniosła 33 000,00 zł, środki finansowe z budżetu
Gminy Dzwola.

„Przebudowa drogi gminnej nr 108997L
w miejscowości Krzemień Drugi

w lokalizacji od km 0+066 do km 1+050″
W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 984 m,
zostanie wykonane poszerzenie drogi do szerokości 5 metrów, wykonanie
nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 4 cm),
przebudowa zjazdów, przepustów drogowych i skrzyżowania, montaż

urządzeń BRD, wymiana oświetlenia ulicznego, wykonanie ścieku
drogowego wraz z umocnieniem skarp drogowych, wykonanie
oznakowania poziomego, montaż lampy ulicznej hybrydowej, reprofilacja
istniejących rowów oraz wykonanie poboczy z kamiennego kruszywa
łamanego o szerokości 75 cm.
Wartość inwestycji to 754 371,16 zł. Gmina Dzwola otrzymała
dofinansowanie w kwocie 676 010,00 zł, przyznane w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych.
Termin realizacji zadania: listopad 2020 – czerwiec 2021.

„Przebudowa dróg powiatowych nr 2812L
i nr 2810L w miejscowościach

Branew Ordynacka i Szlachecka”
W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa
o długości ponad 3,5 km, przebudowano drogi powiatowe w kierunku
Chrzanowa oraz Godziszowa.
Wartość inwestycji wyniosła 3 466 681,14 zł, z czego 2 051 226,00 zł
stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Środki finansowe Gminy Dzwola: 778 500,33 zł.
Środki finansowe Powiatu Janowskiego: 636 954,81 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2826L
DK74 – Kocudza – Władysławów”

W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa
o długości ponad 2,661 km, w lokalizacji od km 4+340 do km 5+340 i od
km 7+544 do km 9+205. Zadanie realizowane jest w dwóch odcinkach od
m. Zdzisławice przez Władysławów do tzw. „gościńca biłgorajskiego”.

Wartość inwestycji wyniesie ok. 1 290 000,00 zł, z czego 633 227,00 zł
stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Środki finansowe Gminy Dzwola: 361 225,15 zł.

Środki finansowe Powiatu Janowskiego: 295 547,85 zł.

W ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO wydatkowano
ok. 372 586,44 zł, zrealizowano następujące inwestycje:
- oświetlenie dróg gminnych,
- remont dróg transportu rolniczego,
- czyszczenie rowów,
- utwardzenie parkingu przy drodze gminnej do cmentarza,
- remont i zakup wyposażenia świetlic wiejskich.

„Dotacje na przydomowe
oczyszczalnie ścieków”
Udzielono dotacje właścicielom
nieruchomości z terenu Gminy

Dzwola, na budowę 6 oczyszczalni
ścieków w kwocie 18 000,00 zł, środki
finansowe z budżetu Gminy Dzwola.

„Zaopatrzenie
w wodę”

Rozbudowa sieci wodociągowej
w Kocudzy Drugiej. Wartość
inwestycji wyniosła 70 000,00
zł, środki finansowe z budżetu

Gminy Dzwola.
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„Stypendia i nagrody
Wójta Gminy Dzwola”
Realizując „Lokalny Program
Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży w Gminie
Dzwola”, Wójta Gminy Dzwola
przyznał 24 stypendia dla uczniów
szkół podstawowych, w tym: 13 za
osiągnięcia naukowe w wysokości od
480 zł do 650 zł, 5 za osiągnięcia
artystyczne w wysokości 400 zł, 6 za
osiągnięcia sportowe w wysokości
400 zł oraz 5 nagród Wójta Gminy
Dzwola za najwyższy w szkole
wynik, w nauce, w wysokości 300 zł.
Łączna kwota przyznanych
stypendiów i nagród w roku szkolnym
2019/2020 wyniosła: 12 600 zł.

„Szansa na samodzielność”
Gmina Dzwola za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli
realizuje projekt pt. „Szansa na samodzielność” w ramach RPO WLna lata
2014-2020. W 2020 roku zrealizowano wsparcie wynikające
z zawiązanych kontraktów socjalnych dla 9 uczestników projektu.Wartość
projektu: 640 871,55 zł, dofinansowanie projektu z UE: 544 740,81 zł
w roku 2020 wydatkowano ok. 233 000 zł. Czas realizacji: 2019 – 2022.

„Zakup książek do szkolnych bibliotek”
Gmina Dzwola otrzymała dofinansowanie z Rządowego programu
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w wysokości 22 480,00 zł,
wkład własny z budżetu Gminy Dzwola 5 620,00 zł, całkowity koszt
realizacji programu to 28 100,00 zł.

„Zakup nowego sprzętu komputerowego dla szkół”

Gmina Dzwola złożyła wnioski w ramach programu: „Zdalna szkoła”
i „Zdalna szkoła+” finansowanych ze środków EFRR w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i otrzymają
dofinansowanie w wysokości 135 000,00 zł, zostały zakupione 54 zestawy
komputerowe dla uczniów z czterech szkół podstawowych w naszej
gminie.

Wsparcie w ramach programu
„Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Dzwola otrzymała wsparcie finansowe na zakup
doposażenia i poprawę standardu istniejącej stołówki
szkolnej w nowoczesny, niezbędny sprzęt pozwalający na
sprawne przygotowywanie i wydawanie posiłków dla
uczniów w Zespole Szkół w Krzemieniu.

Koszt całkowity realizacji zadania to 65 771,31 zł, z tego
kwota dofinansowania z budżetu państwa wyniesie
52 617,05 zł, wkład własny z budżetu Gminy Dzwola
13 154,26 zł.
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„Poprawa efektywności
energetycznej w Gminie Dzwola”

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dzwoli
i budynku Zespołu Szkół w Kocudzy.

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 334 060,00 zł

Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR to:
2 164 618,33 zł, wkład własny z budżetu Gminy Dzwola:
1 169 441,67 zł w roku 2020 wydatkowano ok.
642 150,07 zł.
Czas realizacji: 2019 – 2022.

„Tarcza dla samorządów”
Dotacja na dofinansowanie inwestycji samorządowych,
wsparcie w realizacji zaplanowanych projektów,
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Gmina Dzwola otrzymała: 549 384,00 zł.

„Oświetlenie uliczne”
Budowa linii kablowej niskiego napięcia, wydzielonej,
w miejscowości Zofianka Dolna. Wartość inwestycji wyniosła
34 440,00 zł, środki finansowe z budżetu Gminy Dzwola.

„Modernizacja świetlic wiejskich w Branewce
i w Krzemieniu Drugim”

Inwestycje zostaną zrealizowane w zdecydowanej większości ze środków zewnętrznych,
PROW 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”.
Jednostki OSP otrzymają dofinansowanie ze środków UE w wysokości:
- Branewka: 137 776,08 zł,
- Krzemień Drugi: 130 000,00 zł oraz dotację z budżetu Gminy Dzwola: 15 599,65 zł.
Termin realizacji zadań rok: 2020 – 2021. Celem kompleksowej realizacji inwestycji,
przed rozpoczęciem modernizacji świetlicy w Krzemieniu Drugim, wykonano wymianę
pokrycia dachowego oraz remont syreny alarmowej. Wartość inwestycji wyniosła
52 394,53 zł, środki finansowe z budżetu Gminy Dzwola.

„Renowacja boiska sportowego
ISKRY Krzemień”

Na płycie boiska ISKRY Krzemień wykonano szereg prac, mających na
celu zmniejszenie nierówności oraz poprawę jakości gleby i murawy. Na
potrzeby utrzymania boiska zakupiono również nowoczesny traktor
ogrodowy (kosiarka samojezdna) Cub Cadet XT2.

Koszt zakupu traktorka to 15 000,00 zł, natomiast wykonanie renowacji
płyty i zakup piasku wykorzystanego do renowacji to kwota 20 000,00 zł.

„Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola”
Gmina Dzwola otrzymała dotację z UE na instalacje, wykorzystujące
odnawialne źródła energii, w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia
przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE RPO
WL na lata 2014-2020. Zakres projektu obejmuje montaż instalacji:
- fotowoltaicznych: 186
- solarnych: 74
- kotłów C.O. na biomasę (pellet): 24.

Szacunkowy koszt projektu: 3 847 442,00 zł z czego dofinansowanie:
2 350 293,00 zł.
Termin realizacji zadań rok: 2020 – 2022.

Gmina Dzwola złożyła wnioski
o dofinansowanie, na
następujące projekty:

- Przebudowa drogi gminnej nr 109014L w km
od 0+000 do km 0+990 w miejscowości Kocudza
Trzecia, długość 990 metrów, kwota
kosztorysowa 701 936,00 zł, planowane
dofinansowanie 70%,

- Przebudowa drogi gminnej nr 108995L w km
od 0+000 do km 0+990 w miejscowościach
Krzemień Pierwszy i Krzemień Drugi, długość
990 m, kwota kosztorysowa 590 930,00 zł,
planowane dofinansowanie 70%.

- „Aktywny Senior w Gminie Dzwola”
w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Realizacja
projektu umożliwi przeprowadzenie modernizacji
budynku w miejscowości Flisy oraz zakupienie
wyposażenie na potrzeby funkcjonowania Domu
Seniora. Koszty ogółem projektu: 1 191 616,80 zł,
wkład własny gminy: 189 200,00 zł, wnioskowane
dofinansowanie: 1 002 416,80 zł.

- „Gospodarka wodno-ściekowa - Budowa
hybrydowej, hydrofitowej oczyszczalni ścieków
na terenie gminy Dzwola”. Celem planowanej
operacji jest zbiorowe odprowadzenie ścieków do
nowoczesnej oczyszczalni ścieków w budynku
użyteczności publicznej – Zespół Szkół
w Kocudzy. Koszty ogółem projektu: 381 102,07
zł, wkład własny gminy: 183 952,07 zł,
wnioskowane dofinansowanie: 197 150,00 zł.

„Obwodnica Dzwoli
w programie budowy

100 obwodnic”
Minister Infrastruktury podpisał programy
inwestycyjne. GDDKiA w przyszłym roku
planuje ogłosić przetarg na realizację budowy
obwodnicy Dzwoli w ciągu DK74. Wójt
Gminy Dzwola wydał decyzję, ustalającą
środowiskowe uwarunkowania dla
przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi
krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski –
Frampol” od km 213+106. W ramach
inwestycji droga dostosowana zostanie do
kategorii GP (główna ruchu przyspieszonego).
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Pomoc finansowa Gminy Dzwola dla jednostek
OSP z KSRG

W roku 2020 Gmina Dzwola udzieliła pomocy finansowej jednostkom
Ochotniczych Straży Pożarnych w Dzwoli i Krzemieniu Pierwszym,
należących do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzwoli, w strażnicy OSP, wymieniła starą
bramę wjazdową na nową bramę segmentową ze sterowaniem za łączną
kwotę 9250,00 zł brutto. OSP w Dzwoli część kwoty w wysokości 3800,00
zł otrzymała z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego
Rolników, na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa
i ochrony ludności pn. „Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu
i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla
społeczności lokalnej”, pomoc finansowa Gminy Dzwola to kwota 4720,00
zł i środki własne OSP w kwocie 730,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemieniu Pierwszym wykonała kilka
inwestycji. Zostały wymienione dwie bramy garażowe na segmentowe ze
sterowaniem, za łączną kwotę brutto 19740,00 zł, z czego 16000,00 zł to
dofinansowanie ze środków KSRG, a 3740,00 zł towkład własny jednostki.
Ze środków otrzymanych przez jednostkę z Funduszu Składkowego
Ubezpieczenia Społecznego Rolników został wykonany remont podjazdu

do garażu, polegający na ułożeniu nowej warstwy asfaltowej za kwotę
brutto 10308,55 zł, z czego kwota 9200,00 zł to dofinansowanie przyznane
decyzją Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego
Rolników, a 1108,55 zł to wkład własny OSP Krzemień Pierwszy.
Ze środków otrzymanych od Gminy Dzwola w wysokości 20000,00 zł
w garażu jednostki została wykonana nowa posadzka betonowa oraz
zakupiono materiały na wykończenie ścian garażu.

Intensywne Prace modernizacyjne w remizie OSP
w Branewce

Obecnie trwają intensywne prace modernizacyjne w budynku remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Branewce.

Wykonawcą robót jest firma Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej
Łacko z Janowa Lubelskiego, wyłoniona w przetargu publicznym.
W ramach prowadzonych prac wykonane zostaną następujące elementy:
prace rozbiórkowe, prace budowlane i modernizacja, w tym: wykonanie
posadzek, instalacji sanitarnej, sufitów, ścian, ocieplenia stropu świetlicy,
wymianę stolarki drzwiowej oraz roboty wykończeniowe.

Koszt wykonywanych prac wyniesie ok. 137 776,08 złotych brutto
i w całości zostanie zrefundowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy

LEADER poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego
PROW 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Leśny
Krąg”.

Prace modernizacyjne przy świetlicy wiejskiej
w Krzemieniu Drugim w toku

Od miesiąca września br. trwają prace związane z modernizacją świetlicy
wiejskiej w Krzemieniu Drugim. W ramach prac wykonana została już
wymiana pokrycia dachowego z leciwego i szkodliwego eternitu na blachę
trapezową. Przy okazji wymiany pokrycia dachowego, wykonany został
szczegółowy remont syreny alarmowej. Koszt powyższych prac wyniósł 52
394,53 zł i został zapłacony w całości ze środków własnych Gminy
Dzwola. Ponadto w chwili obecnej trwają prace termomodernizacyjne
budynku, polegające na dociepleniu ścian styropianem o grubości 10 cm.
Docelowo w przyszłym roku na ścianach budynku zostanie położony tynk
ozdobny, w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych. Dodatkowo
w budynku wykonana zostanie ściana działowa modułowa oraz zostanie
zakupiona nagrzewnica.

W sąsiedztwie świetlicy wiejskiej stworzony zostanie plac zabaw dla
dzieci, siłownia zewnętrzna oraz elementy małej architektury. Plac zabaw
zostanie wyposażony w urządzenia: huśtawkę rodzinną, karuzelę metalową
i bujak sprężynowy. Natomiast w skład wyposażenia siłowni zewnętrznej
będą wchodzić następujące urządzenia: wyciskanie siedząc, biegacz,
wioślarz, orbitrek, motyl integracyjny. Elementami małej architektury
będą: ławeczka, ławka parkowa z oparciem, kosz na śmieci oraz tablica
informacyjna.

Na wykonanie części z w/w prac jednostka OSP w Krzemieniu Drugim
pozyskała dofinansowanie w kwocie 130 000,00 zł ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego

w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność objętego PROW 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej
Grupy Działania „Leśny Krąg”.
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Spadek zadłużenia pomimo dynamicznego tempa
rozwoju Gminy Dzwola

Ten rok jest wyjątkowy dla Gminy Dzwola, realizuje ona bowiem szereg
inwestycji ze środków unĳnych jak również ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych. To dobrze wykorzystany czas unĳnego programowania.
Modernizowane i przebudowywane są drogi publiczne jak również budynki
użyteczności publicznej. Praktycznie w każdej miejscowości należącej do
Gminy wykonane zostały prace na drogach lokalnych – od ich naprawy po

budowę nowych nawierzchni, odwodnień, przepustów. Istotne jest, że
mimo utrzymania dużego tempa rozwoju w minionych dwóch latach
obniżone zostało zadłużenie gminy Dzwola (o blisko 33%). Na grudzień
2018 roku wynosiło 5 898 946,53 zł, a na 31 grudnia 2020 roku dług naszej
gminy według zaplanowanego harmonogramu spłat wyniesie 3 957 888,53
zł. Kondycja finansowa naszej gminy jest bardzo dobra, gmina więc nie
zwalnia tempa i chce wykorzystać okres, w którym dostępne są fundusze
unĳne i inne środki z budżetu państwa.

Aneta Gilas/UG Dzwola

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być
samofinansującym się. W Gminie Dzwola system gospodarki odpadami
komunalnymi pierwszy raz od powstania systemu, zbilansował się w 2019
roku. Jednakże w związku ze zmianą przepisów prawa od września 2020
roku, dotyczących obowiązku podwójnego wywozu odpadów
komunalnych z nieruchomości, wzrosną koszty usługi, obsługi systemu
odpadowego. Ponadto analizując wywóz wielkogabarytów między rokiem
2020 a 2019 zauważamy wzrost tonażowy a co za tym idzie rosnące koszty
wywozu. W roku 2019 wywieziono 87,24 tony wielkogabarytów
(73 490,98 zł) zaś w roku 2020: 113,02 tony (103 752,36 zł) różnica wynosi
25,78 ton (potencjalnie opłata za wywóz 1 miesiąca za odpady komunalne).
Reasumując w roku 2019 wywieziono i zagospodarowano z terenu Gminy
Dzwola łącznie 474,48 ton za 12 miesięcy, zaś w 2020 roku już za 10
miesięcy wywieziono łącznie 441,74 tony. Prognozując tonaż odbioru
odpadów w roku 2020, zostanie zagospodarowane jeszcze ponad 70 ton.
Dokonując ciągłych analiz, zauważamy tendencję wzrostową co do ilości
oddawanych śmieci przez mieszkańców gminy, a co za tym idzie wzrost

kosztów zagospodarowania i wywozu odpadów. Wzrost kosztów powoduje
zarazem wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie gminy dla mieszkańców (założenie bilansowania się systemu).

Ważnym faktem potwierdzającym zasadność zmiany metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest skarga złożona
przez Prokuraturę Rejonową w Janowie Lubelskim do WSA Lublin jako
naruszenie przepisów prawa materialnego polegające na przekroczeniu
delegacji ustawowej i zawartych w niej granic swobody regulacyjnej
poprzez zróżnicowanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalonej metodą od gospodarstwa domowego, według
nieprzewidzianego w ustawie kryterium liczby osób w gospodarstwie
domowym. Wśród innych przyczyn zmiany wysokości opłaty śmieciowej
wymienić należy znaczną różnicę między liczbą zameldowanych
mieszkańców gminy, a liczbą osób ujętych w deklaracjach śmieciowych.
Z w/w deklaracji wynika, że liczba osób zgłoszonych do opłaty śmieciowej
(5245 os.) jest niższa o 1090 osób co do liczby osób zameldowanych (6335
os. stan na 31-07-2020 r.). W związku z powyższym, w celu zapewnienia
środków na prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarowania
odpadami konieczna była zmiana stawki opłaty, aby pokrywała ona
w całości realizację zadania powierzonego Gminie.

Rada Gminy Dzwola, na sesji w dniu 30 września br., obradowała na temat
gospodarki odpadami komunalnymi w naszej Gminie. Zostały podjęte
stosowne uchwały aby gospodarka odpadami komunalnymi w roku 2021
bilansowała się. Informujemy mieszkańców gminy Dzwola, że zgodnie
z Uchwałą Nr XVI/112/2020 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 września 2020
roku (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 4796) od stycznia 2021 roku
ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- 13,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy liczbie od 1 do 3 osób
włącznie zamieszkujących nieruchomość, /cd. na następnej stronie...
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- 10,00 zł miesięcznie od czwartego i piątego mieszkańca zamieszkującego
nieruchomość,

- 8,00 zł miesięcznie od szóstego i każdego następnego mieszkańca
zamieszkującego nieruchomość.

Natomiast przy braku segregacji będzie obowiązywać opłata 28,00 zł,
za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Ponadto Rada Gminy Dzwola na w/w sesji wprowadziła zwolnienia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
zwolnienie dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Uchwała Nr XVI/
113/2020 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 września 2020 roku (Dz. Urz.
Woj. Lub. z 2020 r. poz. 4797)

- 2,00 zł miesięcznej stawki opłaty, od każdego mieszkańca
zamieszkującego nieruchomość;

zwolnienie dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny
wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny (Uchwała Nr XVI/114/2020 Rady Gminy Dzwola z dnia 30
września 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 4798)

- 1,00 zł miesięcznej stawki opłaty, od każdego członka rodziny
wielodzietnej.

Terminy wnoszenia opłat oraz numer konta, na które należy wpłacać opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

W związku ze zmianą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi prosimy właścicieli nieruchomości o zgłaszanie
się do Urzędu Gminy Dzwola w celu złożenia nowej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż
w przeciwnym razie zostaną wszczęte postępowania określające wysokość
opłaty.
W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Dzwola,
pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu, tel. 15 875 22 15 wew. 15 lub
15 687 24 84.

Justyna Grzywna/UG Dzwola

Janowskie diamenty -
konkurs stypendialny
„Nauka to podróż, która trwa przez całe życie.
Dla otwartych umysłów świat jest pełen pytań,
na które warto poznać odpowiedź”

(Autor nieznany)

Klub Rotary w Janowie Lubelskim zaprasza uzdolnioną młodzież
z powiatu janowskiego do udziału w konkursie stypendialnym
pt. „Janowskie diamenty”. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech
kategoriach: nauki humanistyczne (język polski, historia, wiedza
o społeczeństwie i języki obce), nauki ścisłe (matematyka, fizyka
i informatyka) oraz nauki przyrodnicze (chemia, biologia i geografia).
Ufundowaliśmy dla zwycięzców z poszczególnych kategorii, jednorazowe
stypendia w wysokości po 2 000 zł każde. Do konkursu serdecznie
zapraszamy młodzież z wyższych klas szkół podstawowych, legitymującą
się osiągnięciami w nauce, szczególnie uczestników i finalistów olimpiad
przedmiotowych i innych ponadregionalnych konkursów o charakterze
naukowym. Ponadto będziemy zwracać uwagę na kreatywność,
pomysłowość czy twórczość młodych ludzi. Konkurs będzie rozstrzygnięty

do dnia 19.06.2021 r. przez profesjonalną społeczną komisję
konkursową, kierowaną przez przedstawiciela klubu RC
w Janowie Lubelskim.

Celem konkursu jest promocja i pomoc uzdolnionej młodzieży
aby dzięki dalszej nauce, rozwojowi intelektualnemu
i kształtowaniu osobowości stała się janowskimi brylantami.
Zwracamy się do dyrektorów szkół, wychowawców, nauczycieli
i rodziców o propagowanie naszego konkursu i zgłaszanie

kandydatów do końca maja 2021 r.

Czym jest Rotary International? Rotary to międzynarodowa organizacja
założona w 1905 roku w Chicago przez amerykańskiego adwokata Paula
Harrisa. Jest to stowarzyszenie klubów, wyznających oficjalne kredo –
„Służba na rzecz innych ponad własną korzyść”. Obecnie w Polsce jest
około 100 klubów. Klub Rotary Janów Lubelski został zarejestrowany
w 1990 roku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:
Prezydent Tomasz Pietras (tel. 505 120 042),
Sekretarz Antoni Florczak (tel. 602 746 166),
lub osobiście w każdą środę o godz. 18.00 wMuzeum Fotografii w Janowie
Lubelskim na spotkaniu klubowym.

Nie bądźmy obojętni
Kiedy na dworze panują niskie temperatury,
wiele osób narażonych jest na utratę życia lub
zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu.
Problem ten dotyka przede wszystkim osoby
bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, ale
nie tylko. Zagrożenie to dotyczy także osób będących pod wpływem
alkoholu. Widząc osobę potrzebującą pomocy nie bądźmy obojętni i
pomóżmy jej. Policjanci systematycznie kontrolują miejsca, w których
mogą przebywać takie osoby. Udzielają potrzebującym informacji, w
jakich placówkach mogą znaleźć schronienie i bezpiecznie przetrwać
zimę. Naszym wspólnym obowiązkiem jest dbałość o życie
i zdrowie drugiego człowieka, dlatego każdy śpiący na ławce, osłabiony
czy nietrzeźwy człowiek to sygnał działania dla mundurowych. Niestety
policjanci nie mogą dotrzeć wszędzie.Apelujemy do Państwa - nie bądźmy
obojętni. Zwróćmy uwagę na osoby bezdomne, samotne, bezradne czy
nietrzeźwe. Informujmy o każdej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej
na ziemi, ławkach, przystankach, bądź przebywającej w altankach
ogrodowych, czy pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych, która
mogłaby być narażona na wyziębienie. Zgłoszenia można przekazywać
pod numerem telefonu 112. Nasze zainteresowanie, być może przyczyni
się do tego, że uratujemy komuś życie. Sami również starajmy się okazać
życzliwe serce i wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku tych, którzy tej
pomocy potrzebują. Nie przechodźmy obok takich osób obojętnie.
Pamiętajmy, jeden telefon może uratować czyjeś życie.

Laptopy dla
GBPiOK

W ramach udziału w projekcie
organizowanym przez Fundację
VCC pt. „Cyfrowe GOK-i
w podregionie puławskim”
w s p ó ł fi n a n s o w a n y m
z ,,Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa”, Gminna
Biblioteka Publiczna i Ośrodek

Kultury została doposażona w 5 laptopów. Celem projektu było
podniesienie kompetencji cyfrowych 48 pracowników w gminnych,
samorządowych ośrodkach kultury oraz dzieci i młodzieży w wieku 10-18
lat na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w podobszarze puławskim.
W związku z tym, projekt zostanie zrealizowany w dwóch etapach:

I ETAP – szkolenia grupowe pracowników.
II ETAP –szkolenie dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat w wymiarze
30 godzin lekcyjnych realizowanych w ramach zajęć dodatkowych.

Uczestnicy zostaną zrekrutowani i zgłoszeni do projektu przez naszą
placówkę. Projekt potrwa do grudnia 2024 roku, po jego zakończeniu
sprzęt przejdzie na własność GBPiOK. Dodatkowo Ośrodek Kultury
zakupił dwa zestawy komputerowe, które są dostępne dla wszystkich
mieszkańców Gminy Dzwola. GBPiOK
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ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 74 –
WÓJT GMINY DZWOLA WYDAŁ DECYZJĘ

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
W dniu 20 listopada 2020 roku Wójt Gminy Dzwola wydał decyzję, znak:
OŚ.6220.1.25.2019.2020 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla
przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski
– Frampol od km 213+106 (km istn. 213+106) do km 225+149 (km istn.
225+014)”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego, której
Inwestorem jest Skarb Państwa – reprezentowany przez Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych iAutostrad Oddział w Lublinie. Należy tutaj dodać, iż planowana
inwestycja jest wpisana do „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 –
2030”, który zakłada budowę 100 obwodnic o łącznej długości ok. 820 km do 2030
r. zgodnie z zapowiedzią rządu. Koszt projektu to blisko 28 mld zł. Miejsca do
realizacji obwodnic wybrano m.in. w oparciu o natężenie ruchu, w tym ruchu
ciężkiego, liczby wypadków i ich ofiar, koniecznością zachowania
zrównoważonego rozwoju kraju – zgodnie z deklaracją Ministerstwa
Infrastruktury.

Projektowane zadanie będzie polegało na rozbudowie drogi krajowej nr 74 na
odcinku Janów Lubelski – Frampol od ok. km 213+106 (km istn. 213+106) do ok.
km 225+014 (km istn. 225+014), w województwie lubelskim, powiecie
janowskim na terenie gmin Janów Lubelski (ok. 0,2 km) i gminy Dzwola,
w przeważającej mierze na terenie gminy Dzwola (ok. 11,8 km). W ramach
inwestycji droga dostosowana zostanie do kategorii GP (główna ruchu
przyspieszonego). Wzmocniona będzie konstrukcja jezdni, przebudowane zostaną
chodniki i wybudowane nowe ciągi pieszo-rowerowe, zbudowany zostanie system
odwodnienia, przebudowane zostaną skrzyżowania, a także powstaną drogi
dojazdowe. Kolejnym etapem, po zapewnieniu finansowania, będzie ogłoszenie
przetargów na wyłonienie wykonawców, co planowane jest w latach 2021 i 2022.
Inwestycja jest elementem działań polegających na udrożnieniu ruchu pojazdów

ciężarowych na drodze krajowej nr
74 w kierunku przejścia
drogowego w Zosinie na granicy
polsko – ukraińskiej, zakłada
dostosowanie drogi
w zakresie przenoszonych
obciążeń do wymogów unĳnych
i wdrożenie rozwiązań
poprawiających bezpieczeństwo
ruchu i komfort użytkowania.
Realizacja przedsięwzięcia zakłada
zlikwidowanie aktualnego
ograniczenia w ruchu pojazdów
o masie całkowitej przekraczającej
8 ton (naciskach przekraczających
80 kN/oś), i dostosowanie drogi do
przenoszenia obciążeń 115 kN/oś.

Rozbudowa drogi krajowej nr 741
będzie przebiegała po istniejącej
trasie wraz z wykonaniem obwodnicy miejscowości Dzwola, zgodnie z nowo
wytyczoną trasą. Przedmiotowa inwestycja wraz z budową obwodnicy
miejscowości Dzwola, umożliwi sprawne i bezpieczne powiązanie regionu
z krajowym i międzynarodowym systemem transportowym.

Projektowane zamierzenie rozpoczyna się w km 213+106, niemal na samej
granicy administracyjnej pomiędzy gminą Janów Lubelski, a gminą Dzwola
w miejscowości Zofianka Dolna. Na dalszym odcinku droga przebiega przez
miejscowości Krzemień Pierwszy i Krzemień Drugi oraz Dzwola w kierunku
miejscowości Frampol. UG Dzwola

Partnerstwo lokalne 3 gmin –
Dzwola, Janów Lubelski

i Modliborzyce –
„Zielona Brama Roztocza”

Gmina Dzwola, wspólnie z Gminami Janów Lubelski
i Modliborzyce, zawiązała partnerstwo pn. Zielona
Brama Roztocza, w ramach pilotażu Projektu Centrum
Wsparcia Doradczego (CWD).
Zielona Brama Roztocza jest jednym z 38 partnerstw
lokalnych, zawiązanych na terenie całego kraju
w odpowiedzi na nowy, pilotażowy program Centrum
Wsparcia Doradczego, który pomoże regionom
w odbudowie lokalnych gospodarek i uodporni na
potencjalne sytuacje kryzysowe. Celem programu jest
wzmocnienie sprawności administracyjnej
samorządów gminnych i powiatowych. W ramach

Centrów Wsparcia Doradczego podniesione zostaną
kompetencje do zarządzania strategicznego oraz
inicjowania i realizacji kompleksowych
przedsięwzięć rozwojowych, w partnerstwie
społeczno-gospodarczym i z sąsiednimi
samorządami. Poza samorządami, podmiotami
uczestniczącymi w Projekcie są: Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędy
Marszałkowski.
W tym innowacyjnym projekcie samorządy lokalne
mogą liczyć na pomoc ekspertów
w zakresie rozwoju swoich kompetencji.
Przygotowane zostaną inwestycje, wspólnie
z doświadczonym zespołem ekspertów i innymi
gminami w ramach partnerstwa, które przyczynią się
do rozwoju społeczności lokalnych, pozwolą
stworzyć nowe i trwałe miejsca pracy, poprawią

jakość w sektorze usług. Centrum Wsparcia
Doradczego umożliwi samorządom nie tylko
rozwiązanie określonych problemów, czy
realizowanie wspólnych zadań, ale również
bezpośrednio przyczyni się do zapewnienia
wymiernych korzyści dla mieszkańców.

Realizacja Centrum Wsparcia Doradczego
przewidziana jest na 2 lata. W tym czasie dobre
praktyki rozwojowe współpracujących samorządów
będą mogły być udostępniane innym gminom, co
pozwoli na przygotowanie do realizacji działań
z wykorzystaniem wsparcia zewnętrznego w nowej
perspektywie finansowej UE 2021-2027, a także przy
wykorzystaniu funduszy norweskich i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz innych programów
pomocowych.

Marta Zając/UG Dzwola
Ważne zmiany w Programie

Operacyjnym Pomocy
Żywnościowej – Podprogram 2020

W ostatnim czasie zostały zmienione wytyczne
Instytucji Zarządzającej dla Instytucji
Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczące działań
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym
w Podprogramie 2020. Od dnia 26 listopada 2020 r.
obowiązuje nowe kryterium dochodowe
uprawniające do pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220%

kryterium dochodowego określonego w ustawie
o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia
następujący dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie
gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Na dzień dzisiejszy nie mówi się jeszcze
o możliwych dostawach żywności.
Z posiadanych informacji z Banku Żywności
w Lublinie, z którym współpracujemy od 2008 roku
wynika, że pierwszych dostaw żywności możemy się
spodziewać dopiero na początku przyszłego roku

(prawdopodobnie styczeń 2021 r.). Nie mniej jednak
bez względu na terminy dostaw osoby
zakwalifikowane otrzymają pełną pulę produktów
żywnościowych przypadających na osobę
w Podprogramie 2020. W związku
z powyższym w dalszym ciągu wydawane są
skierowania do tej formy wsparcia przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Dzwoli.
Należy dodać, że z uwagi na trwający stan epidemii
COVID-19 w Polsce możliwe jest zdalne
kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.
Wszelkich informacji w powyższym odniesieniu
udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dzwoli osobiście w siedzibie OPS bądź pod
numerem telefonu: 15 8752533. /OPS w Dzwoli
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W związku z obowiązującym stanem epidemii w Polsce Ministerstwo Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych,
przygotowało programwspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku
życia pt.: „Wspieraj Seniora”. W obecnych założeniach jest on przewidziany
w realizacji do 31 grudnia 2020 roku. Za jego realizację na terenie Gminy Dzwola
odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli. Jego celem jest zapewnienie
usługi wsparcia Seniorów wwieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie
epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez
wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa
wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupówobejmujących
artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny
osobistej. Chociaż jest on adresowany do osób w wieku 70 lat i więcej, które
pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19 to
w szczególnych przypadkach mogą z niego korzystać i osoby młodsze.

Aby skorzystać ze wsparcia należy zadzwonić na infolinię 22 505 11 11. Infolinia
działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 08:00 do 21:00. Zgłoszenie
takie zostanie przekazane przez specjalny system do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dzwoli, który zweryfikuje to zgłoszenie i zorganizuje pomoc. Pracownik OPS
skontaktuje się telefonicznie z osobą potrzebującą. Następnie zweryfikuje
zgłoszenie i ustali wspólnie z tą osobą potrzeby oraz to w jaki sposób pomoc
zostanie zorganizowana i przeprowadzona. Poda m. in. imię i nazwisko osoby,
która przyjdzie i udzieli tej pomocy oraz datę i możliwą godzinę realizacji.Ważne
jest przy tym zapamiętanie podstawowych danych dzwoniącej instytucji i osoby
(nr telefonu, imię i nazwisko tej osoby, która przyjdzie). Dane te warto zapisać.
To może uchronić przed możliwymi oszustwami, których dość często osoby
starsze doświadczają ze strony nieznajomych osób.
Koszt zakupów pokrywa senior, zaś pieniądze przekazuje przed dokonaniem
zakupów. Zasady realizacji i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek
pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą. Trzeba pamiętać
o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa, które powszechnie
obowiązują, mianowicie: noś maseczkę, zachowaj dystans, w miarę możliwości
używaj rękawiczek jednorazowych.
Skorzystać z programu można także dzwoniąc bezpośrednio do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dzwoli 15 875 25 33.
Ze wsparcia programu nie mogą skorzystać osoby, które korzystają z usług
opiekuńczych oraz mają możliwość wsparcia ze strony rodziny.

OPS w Dzwoli

Zaświadczenia do programu Czyste
Powietrze.

Przypomnĳmy, że Czyste Powietrze to kompleksowy
program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do
atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na
wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz
termomodernizacji budynków jednorodzinnych by
efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko
pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą
domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Jest
on skierowany do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających
zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki są udzielane za pośrednictwem
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Jednym z obligatoryjnych
kwestii do wniosku o uzyskanie dofinansowania jest przedłożenie zaświadczenia o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Stosowne zaświadczenia
wydaje Wójt Gminy Dzwola za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli po uprzednim złożeniu
przedmiotowego wniosku. Wszelkich informacji o jego otrzymaniu można uzyskać osobiście w siedzibie OPS
pod adresem Dzwola 168, 23-304 Dzwola bądź drogą telefoniczną pod numerem 15 8752533.

Wszelkich szczegółów dot. programu udziela Biuro Programu Czyste Powietrze Starostwa Powiatowego
w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, II piętro p. 222, osobiście w dniach od poniedziałku do czwartku,
w godz. 11.00 – 15.00 bądź pod numerem telefonu: 533 317 742. OPS w Dzwoli

„Pośnik
Kocudzki”
inaczej…

Każdego roku, kilka dni przed
Świętami Bożego Narodzenia
w Gminie Dzwola, organizowany
jest „Pośnik Kocudzki”. Spotkaniu
towarzyszy modlitwa, spożywanie
wigilĳnych potraw, kolędowanie
i przede wszystkim namiastka
świątecznej atmosfery.
Organizatorami Wigilii jest Wójt
Gminy Dzwola, Ośrodek Pomocy

Społecznej w Dzwoli oraz Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury. Wydarzenie to
ma już 30-letnią tradycję, która w tym roku świętować miała swój okrągły jubileusz.
Niestety, sytuacja epidemiczna w kraju uniemożliwiła organizację wigilii dla osób
samotnych z terenu naszej Gminy. Biorąc pod uwagę, przede wszystkim, zdrowie
i bezpieczeństwo osób starszych i konieczność zachowania dystansu społecznego
organizatorzy podjęli w tym roku decyzję, o zmianie dotychczasowej formy „Pośnika
Kocudzkiego”. Osoby samotne nie pozostały same, zadbaliśmy by mogły poczuć świąteczny
klimat. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji z terenu Gminy Dzwola przygotowano
i dostarczono ok. 210 paczek z żywnością, dla szczególnie potrzebujących. Organizacją
przedsięwzięcia zajął się Wójt Gminy Dzwola wspólnie z pracownikami Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dzwoli. Stołówki szkolne przygotowały wigilĳne potrawy w postaci
pierożków z kapustą i grzybami, krokietów i kapusty z grochem. Do akcji włączyły się także

Szkolne Kluby Wolontariatu z Kocudzy i Krzemienia, które wykonały
kartki świąteczne i upiekły pachnące pierniczki. Pracownicy GBPiOK
przygotowali dla każdego prezenty przypominające o nadchodzących
świętach. Do każdej paczki został dołączony opłatek, jako symbol
dzielenia się w tym wyjątkowym czasie. Tak przygotowane zestawy
zostały przekazane potrzebującym w dniu 17 grudnia. W akcji
rozwożenia aktywnie uczestniczyli pracownicy socjalni wspierani przez
strażaków OSP z terenu gminy Dzwola. Cieszymy się, że nasza akcja
przyniosła radość wielu osobom. Niejednokrotnie spotkaniu
towarzyszyły łzy wzruszenia, ale także uśmiech, który znaczy bardzo
wiele. Mamy nadzieję, że kolejny rok pozwoli na organizację „Pośnika
Kocudzkiego”
w tradycyjnej
s c e n e r i i ,
b ę d z i e m y
mogli spotkać
się razem przy
stole, śpiewać
k o l ę d y ,
p r ó b o w a ć
potraw i przede
w s z y s t k i m
podzielić się
opłatkiem oraz
złożyć sobie
w z a j e m n i e
ż y c z e n i a .
/OPS w Dzwoli

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli
apeluje o szczególną wrażliwość
społeczeństwa na los ludzi nieradzących
sobie z problemami życia dnia
codziennego. Nie bądźmy obojętni …
Zima to najtrudniejszy czas dla osób bezdomnych,
niepełnosprawnych, pozostających w trudnej sytuacji
życiowej i materialnej, a także dla ludzi starszych.
Ujemne temperatury, wiatr, padający śnieg stanowią
poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, a nawet
życia. W związku z tym Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dzwoli prosi mieszkańców Gminy Dzwola
o zwracanie uwagi na osoby potrzebujące wparcia.
Prosimy zatem o:
- zgłaszanie nam wszelkich przejawów występowania
określonych zagrożeń dla życia i zdrowia osób
szczególnie zagrożonych w okresie zimy,
- sygnalizowanie o osobach starszych, samotnych,
niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia
środowiskowego,
- udzielanie pomocy osobom samotnym
w starszym wieku, niesprawnym oraz bezdomnym
w miarę własnych możliwości.
Wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka
daje możliwość odpowiednim służbom społecznym
na czas przyjść z pomocą. Zainteresujmy się ich
losem, odwiedźmy ich, zapytajmy i sprawdźmy czy
dobrze się czują, czy w ich domach jest ciepło.Nie
wahajmy się wezwać właściwą pomoc czy to
Pogotowie Ratunkowe, Policję czy Ośrodek Pomocy
Społecznej. Dzięki wspólnej trosce i wrażliwości na
potrzeby tych, którzy nie są w stanie zapewnić sobie
odpowiednich warunków do przetrwania trudnego
okresu zimowego, uda się zapobiec wielu ludzkim
dramatom. Zachęcamy do niesienia pomocy
rodzinnej, sąsiedzkiej osobom potrzebującym w tym
trudnym okresie. W razie konieczności zgłoszeń
i potrzeb w tym odniesieniu prosimy o kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli
Tel. 15 8752533 email: opsdzwola@wp.pl
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JUBILEUSZ 100-LECIA
PARAFII DZWOLA

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej
Częstochowskiej w Dzwoli obchodzi Jubileusz
100-lecia swojego istnienia. W niedzielę
18 października 2020 r. odbyły się główne
uroczystości, które zostały poprzedzone misjami
parafialnymi, została odprawiona uroczysta
Msza św. której przewodniczył oraz wygłosił
słowo Boże Pasterz diecezji Sandomierskiej ks.
Biskup Krzysztof Nitkiewicz. Nabożeństwo
koncelebrowali księża z dekanatu janowskiego
wraz z ks. Dziekanem Janem Kardasiem oraz ks.
Rodacy z parafii Dzwola. Parafia Dzwola została
erygowana 17 września 1920 roku przez biskupa
M. Fulmana. Powstała z części parafii Janowskiej
i włączono ją do dekanatu Janów Lubelski.
Pierwszym Proboszczem był Ksiądz Piotr
Panecki. Historia, którą napisali wspólnie
Dzwolscy Parafianie w latach 1920-2020, to
piękna karta w dziejach Kościoła Powszechnego.
Rocznicową Eucharystię poprzedziła
inscenizacja słowno-muzyczna zaprezentowana

przez uczniów Zespołu Szkół w Dzwoli.
Młodzież przedstawiła rys historyczny parafii
Dzwola oraz Księży Proboszczów i Wikariuszy
pełniących służbę duszpasterską, którzy na
przestrzeni lat tworzyli parafię. Wyeksponowano
fotografie związane z wydarzeniami w parafii.
Wspólnie z parafianami we Mszy św.
uczestniczyli przedstawiciele władz
samorządowych. W imieniu własnym oraz
Samorządu Gminy Dzwola na ręce Księdza
Proboszcza z okazji doniosłego Jubileuszu
gratulacje i serdeczne życzenia wielu łask
Bożych dla Całej Wspólnoty Parafialnej złożył
Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola. „Ojciec
Święty, Jan Paweł II powiedział, że parafia jest
uprzywilejowanym miejscem dawania
świadectwa. Słowa wdzięczności kieruję do
wszystkich ludzi, którzy pracowali i pracują na
rzecz kościoła i angażują się w życie jego
społeczności. Jubileusz jest szczególnym czasem
wdzięczności Bogu za dar wspólnoty, ale również
czasem podziękowań.
W pierwszej kolejności dziękować trzeba Bogu,
bez którego dzieje Dzwolskiego Kościoła Matki

Bożej Częstochowskiej nigdy by się nie
wydarzyły. W drugiej kolejności
Duchowieństwu, które przez lata z wielką
starannością dbało o Tę świątynię. W trzeciej
kolejności Wiernym, bez obecności
i zaangażowania których żadna parafia nie może
przeżywać rozwoju.” – mówił Wójt – Wiesław
Dyjach.

Ksiądz Proboszcz – Mariusz Pyryt, przyjął
życzenia wielu sił i wytrwałości w dalszej pracy
ewangelizacyjnej oraz Bożej opieki na każdy
dzień posługi kapłańskiej. Natomiast uczestnicy
Jubileuszowych uroczystości otrzymali życzenia,
aby doświadczyli pokoju, jedności oraz
wszelkich darów i owoców Ducha Świętego.
Niech Matka Boża Częstochowska będzie
ukojeniem we wszystkich trudnych sprawach
i ma Wszystkich w swej opiece.

Jubileusz ten stał się okazją, by parafianie mogli
podziękować Bogu i ludziom za to, że powstała
parafia i istnieje po dzień dzisiejszy.

UG Dzwola

Drewniana kaplica w Dzwoli, 1920 r. Wnętrze drewnianej kaplicy, lata 20. XX w.

,,Dzwola"
Patrzę przez okno,

Widzę sad,
Jabłonie,Grusze.
A dalej przestrzeń,
Pola i skrawek łąk.

Za łąkami-
Słupy i słupy-

Wysokie napięcie.
Jeszcze dalej-

Dużą,
Okrągłą,

Zieloną wioskę.
A wśród zieleni-

Nowy-
Słoneczny gmach-

Szkołę.
I błękit nieba,

I promień do błękitu
Ze wsi wystrzela.
Biały promień-

To wieża kościoła.
Razem to
Dzwola,

Moja wieś rodzinna.

Józef Stręciwilk,
poeta z Dzwoli



Źródło nr 21, październik - grudzień 2020, www.dzwola.eu

Strona 15

Historia parafii
w Dzwoli

Dawniej mieszkańcy Dzwoli i okolic
należeli do dwóch parafii rzymskokatolickich,
w Białej i w Goraju oraz do parafii
grekokatolickiej w Branwi. Ze względu na
znaczną odległość od Białej, zdarzało się, że
chrzcili swoje dzieci w bliższych parafiach,
w Radzięcinie, Goraju, a także we Frampolu.
W 2. połowie XIX w. mieszkańcy Dzwoli,
należeli do parafii w Janowie Lubelskim.

Plany budowy kościoła w Dzwoli istniały
już przed pierwszą wojną światową, ale
zrealizowano je dopiero po odzyskaniu
niepodległości. Na początku XX wieku
mieszkańcy wystosowali prośbę do ordynata
o „udzielenie” gruntu z nieczynnym,
zrujnowanym browarem – miałby on być
przekształcony na świątynię. W 1907 wspólnie
z mieszkańcami okolicznych wsi poprosili
biskupa lubelskiego o utworzenie parafii
w Dzwoli, ze względu na dużą odległość od
Janowa Lubelskiego. We wniosku z 1911 do
władz guberni lubelskiej przedłożony został
projekt przebudowy browaru. Powołana w tym
celu komisja nie zatwierdziła go jednak, gdyż pod
budynkiem znajdowały się duże piwnice i kanały.
Po raz kolejny pojawił się pomysł utworzenia
parafii w okresie I wojny światowej. Istotną rolę
w aktywacji środowiska wiejskiego odegrał
pochodzący z Dzwoli dominikanin ojciec Marcin
Stręciwilk oraz jego stryjeczni bracia Walenty
i Tomasz Stręciwilkowie. To oni zorganizowali
grupę gospodarzy pochodzących z Dzwoli,
Krzemienia, z Konstantowa, Kaproni, ze
Zdzisławic, z Kocudzy, Kocudzy Górnej.
Organizowali spotkania w większym gronie
swojej licznej rodziny i dobrych znajomych, aby
omówić sprawy dotyczące tworzenia parafii
i budowy kościoła. Oprócz wsparcia fizycznego
i materialnego miejscowych ludzi, największym
dobrodziejem i ofiarodawcą tego wielkiego
pomysłu była rodzina Zamoyskich. Hrabia
Maurycy Zamoyski na początek przekazał na
rzecz kościoła cały zespół popadającego w ruinę
browaru wraz z przyległym do niego placem,
znajdującym się na środku wsi. Podarował
również całość drewna, które potrzebne było do

budowy kaplicy. W następnych latach ofiarował
drewno na budowę kościoła murowanego
w Dzwoli, organistówki, plebanii, budynków
gospodarczych a także zasób drewna potrzebnego
do wypału cegły i wapna. W 1919 roku na placu
w centrum wsi powstała drewniana kaplica,
w której dojeżdżający wówczas z Janowa
Lubelskiego ks. Piotr Panecki odprawiał
w niedziele i święta msze dla mieszkańców
okolic. (zdjęcie kaplicy na str. 14).

Parafia Dzwola została erygowana
17 września 1920 roku przez biskupa Mariana
Fulmana, a jej proboszczem został ks. Piotr
Panecki, który zajął się budową kościoła, plebanii
oraz budynków gospodarczych. Na wyposażenie
parafii od rodziny Zamoyskich otrzymano sześć
mórg pola ornego, które zostało przeznaczone na
cmentarz grzebalny w Dzwoli. Wspomniane
grunty orne hrabia wymienił za bagno w lesie,
będące własnością wsi. Budowę kościoła pw.
Matki Bożej Częstochowskiej rozpoczęto w 1924
roku, według projektu architekta Ignacego
Kędzierskiego z Lublina, a trzy lata później
zakończono. Należy wspomnieć, że pierwszy
plan i kosztorys murowanej świątyni, który nie
został zatwierdzony, sporządził (w stylu
neogotyckim) Ludwik Wojtyczko z Krakowa.
W 1935 biskup Adolf Jełowicki dokonał
konsekracji kościoła. Powstała, licząca 1250
metrów kwadratowych świątynia trzynawowa
w stylu neobarokowym z transeptem (nawą
prostopadłą do nawy głównej w kościele
zbudowanym na planie krzyża). Na frontonie
znajduje się masywna wieża z kruchtą wewnątrz,
a nad główną nawą wieżyczka. Po jednej stronie
prezbiterium jest zakrystia (nakryta
dwuspadowym dachem), po drugiej kaplica,
nakryta kopułą, która wyrasta z dachu
namiotowego. W kościele znajdują się ołtarze:
główny i boczne, które zostały wykonane
z drewna w 1928 roku przez Władysława
Krzywickiego z Radomia. W centrum ołtarza
głównego widnieje obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej, namalowany na blasze
miedzianej w 1928 roku oraz wmontowana
ruchoma zasuwa przedstawiająca św. Józefa.
Górną część ołtarza zdobi wizerunek św.
Andrzeja Boboli, namalowany przezWładysława
Helskiego. W lewej nawie, na ołtarzu bocznym
ukazany jest obraz św. Izydora i św. Stanisława
Kostki. W prawej nawie umieszczono ołtarz

boczny z obrazem Matki Boskiej Różańcowej,
a u góry z wizerunkiem św. Teresy. W kaplicy
bocznej znajduje się ołtarz pierwotny, jeszcze
z kaplicy drewnianej z dwoma obrazami,
przedstawiającymi wizerunek Matki Boskiej
Częstochowskiej i Pana Jezusa. Organy
znajdujące się w kościele, zostały wykonane
przez Stanisława Jagodzińskiego z Garbatki. Do
zabytkowego wyposażenia należy rokokowa
monstrancja z 2. połowa XVIII wieku, z nową
stopą oraz ludowy krzyż ołtarzowy z XIX wieku.
Na przełomie lat 40. i 50. XX wieku kościół
został pomalowany, według projektu Alfredy
Szabłowskiej z Warszawy, a dach pokryto blachą
ocynkowaną. W1969 roku przy kościele
postawiono dzwonnicę. Powstanie świątyni
i budynków parafialnych jest wielkim dziełem
pierwszego proboszcza, ks. Piotra Paneckiego,
który do końca swojego życia kierował parafią.

Proboszczowie parafii oraz lata ich posługi
w Dzwoli:

ks. kan. Piotr Panecki (1919- 1972 r.)
ks. kan. Stanisław Peclik (1972- 1998 r.)
ks.kan. Czesław Bednarz (1998- 2003r.)
ks. kan. Piotr Kubicz (2003- 2019r.)
ks. Mariusz Pyryt ( od 2019 r.)

Źródła:

1. Balwierz D., Kartka z historii – Niewielka
wioska między Janowem a Frampolem, Pismo
Młodzieży KSM w Dzwoli ,,Przystań”, Dzwola
2000.
2. Baranowski Z., Gmina Dzwola – historia
i tradycje. Dziedzictwo historyczno – kulturowe
gminy, Lublin 2015.
3. Stręciwilk S., Powstanie parafii w Dzwoli
i dzieło o. Marcina Stręciwilka, „Janowskie
Korzenie” 2009, nr 13.
4. Łukasiewicz J. , Poeta z Dzwoli- Jan
Stręciwilk, ,,Janowskie Korzenie" 2005, nr 5.
5. Strona internetowa: www.lubelskieklimaty.pl/
atrakcje-turystyczne/koscioly-klasztory-kaplice/
1200-dzwola-kosciol-mb-czestochowskiej.html.
6. Strona internetowa: dzwola.parafialnastrona.pl

A. Jargiło-Bożek

Na zdj. Mieszkańcy Dzwoli z o. M. Stręciwilkiem,
1917 r.
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,Pamięć po nich pozostała..."
W tym roku parafia w Dzwoli obchodzi stulecie swojego istnienia.

Chciałyśmy w tym miejscu opisać jedną z inicjatyw, która towarzyszyła
tym obchodom. Wraz z kilkoma nauczycielkami Zespołu Szkół w Dzwoli
postanowiłyśmy odwiedzić groby byłych proboszczów tutejszej parafii.
Zapaliłyśmy znicze i wspólnie modliłyśmy się o ich zbawienie. Parafia
Dzwola w ciągu swojej stuletniej historii miała zaledwie pięciu
proboszczów, w tym obecnego, ks. Mariusza Pyryta, który urząd
proboszcza sprawuje od roku. Jego poprzednik, ks. Piotr Kubicz, jako
senior-emeryt również przebywa w parafii, pomagając w duszpasterstwie.
Trzej pierwsi proboszczowie ks. Piotr Panecki, ks. Stanisław Peclik i ks.
Czesław Bednarz już nie żyją. Najpierw odwiedziliśmy grób ks. Czesława

Bednarza, który zmarł 14 października 2012 roku. Jest pochowany na
rodzinnym cmentarzu w Kamieniu, tuż obok swojego ojca. Ks. Czesław
Bednarz pełnił urząd proboszcza parafii Dzwola w latach 1998-2003.
Wśród wielu wspomnień związanych z księdzem Bednarzem najbardziej
pamiętamy cytat z wiersza ks. Twardowskiego „Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą”, który był często przypominany na Mszach
pogrzebowych prowadzonych przez ks. Czesława. Myślimy, że wielu z nas
słuchając jego kazań oddawało się zadumie nad swoim życiem
i postępowaniem, stając się lepszymi ludźmi. W dalszej kolejności
odwiedziliśmy grób ks. Piotra Paneckiego i ks. Stanisława Peclika. Są oni
pochowani w jednym grobowcu na cmentarzu parafialnym w Dzwoli. Ks.
Piotr Panecki był organizatorem życia parafialnego w Dzwoli od czasu
powstania parafii, czyli od 1920 roku. Były to bardzo ciężkie czasy tuż po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a potem przyszła jeszcze druga
wojna światowa i komunizm. Jednak ksiądz Panecki był człowiekiem
odważnym i doprowadził tę parafię do rozkwitu.W pamięci parafian zapisał
się jako dobry pasterz swojej owczarni. Ks. Stanisław Peclik był
wikariuszem ks. Piotra przez 11 lat - od 1961 roku, a po śmierci
poprzednika został mianowany proboszczem. Ks. Stanisław pozostaje w
żywej pamięci parafian i jest wspominany zawsze z wielkim szacunkiem.
Jego pogrzeb zgromadził setki wiernych, pragnących mu w ten sposób
podziękować za jego trud posługi duszpasterskiej. To dzięki Jego
otwartości i zaangażowaniu parafia dzwolska ma tyle powołań kapłańskich
i zakonnych.

Pamięć tych dwóch proboszczów jest na ziemi dzwolskiej wciąż żywa.
Świadczą o niej liczne kwiaty składane na ich grobie i zapalane znicze, nie
tylko w okolicach wspomnienia wiernych zmarłych. Ich grób odwiedza
rzesza ludzi polecając ich Bożemu miłosierdziu. Pamiętajmy o zasługach
nieżyjących już tutejszych proboszczów. Odwiedzajmy ich groby, módlmy
się o ich zbawienie, przekazujmy wspomnienia o nich naszym dzieciom –
tak przecież tworzy się tożsamość wspólnoty.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej/ZS Dzwola

Jubileusz 100-lecia naszej parafii
W niedzielę, 18 października 2020 roku w kościele pw. Matki Bożej

Częstochowskiej w Dzwoli odbyły się uroczystości jubileuszowe stulecia
parafii. Obchodom przewodniczył ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz, który
odprawił Mszę św. i wygłosił kazanie. Ze względu na obostrzenia
sanitarne, wprowadzone w ostatnim czasie w związku z pandemią, została
ograniczona ilość wiernych przebywających na Eucharystii.
W celebrowaniu jubileuszu wzięli udział przedstawiciele władz
powiatowych i samorządowych, księża z dekanatu janowskiego
i duszpasterze wywodzący się z naszej parafii, siostry zakonne, chór,
schola, druhowie z OSP w Dzwoli oraz obecni na Mszy św. wierni.
W przeżywanie jubileuszu włączyli się także przedstawiciele młodszego
pokolenia wspólnoty parafialnej, uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej w Dzwoli. Przygotowali montaż słowno-muzyczny, będący
wyrazem wdzięczności Panu Bogu za otrzymane dary i łaski oraz
pokoleniom, które pozostawiły nam wspaniałe dziedzictwo. Występ
młodzieży poprzedzał Mszę św., a w swoim zamierzeniu przywołał historię
powstawania parafii na przestrzeni wieku. Zobrazowane dzieje wspólnoty
parafialnej przeplatane były poezją religĳną, dialogami ze scenki biblĳnej,

śpiewem, akompaniamentem gitary i skrzypiec oraz deklamacjami wierszy
miejscowego poety, Józefa Stręciwilka. Podniosłego charakteru występom
uczniów dodał taniec uwielbienia z flagami.
Mówiąc o początkach parafii w Dzwoli, należy odnieść się do roku 1919.
Wtedy to powstała, na placu w centrum wsi, drewniana kaplica, w której
dojeżdżający z Janowa Lubelskiego ks. Piotr Panecki odprawiał msze
święte. Plany budowy kościoła istniały jeszcze przed pierwszą wojną
światową, ale z różnych przyczyn nie zostały zrealizowane.

W latach 20. XX wieku, dzięki hojności rodziny Zamoyskich, determinacji
miejscowych ludzi i pomocy pierwszego proboszcza, ks. P. Paneckiego,
została wzniesiona świątynia trzynawowa, zaprojektowana w stylu
neobarokowym, plebania oraz pozostałe budynki gospodarcze.
W kolejnych latach prowadzone były prace wykończeniowe wnętrza
kościoła. Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dzwoli
przechodziła różne koleje losu, ale mimo wszelkich trudności i zawirowań
dziejowych, nie utraciła Ducha Wiary, Wiary, która jest mocno
zakorzeniona i przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Tekst: Agnieszka Jargiło-Bożek/Zdjęcia: Justyna Grzywna
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH z DZWOLI
OTRZYMAŁO GRAND NA KWOTĘ 5 000 zł

Wdniu 31 marca 2020 r. KGWw DZWOLI złożyło wniosek w Ramach III
edycji programu grantowego „Mojemiejsce na Ziemi” realizowanego przez
Fundację ORLEN, która już od 19 lat pomaga potrzebującym. Fundacja jest
zaangażowana społecznie, jej priorytetem działalności dobroczynnej jest
realizacja inicjatyw prozdrowotnych. Z roku na rok otacza wsparciem coraz
więcej osób i instytucji. Na rozdanie czekały granty w wysokości 5 000 zł,
10 000 zł , 15 000 zł i 20 000 zł. PKN ORLEN przyznał 3 mln złotych na
rozwój społeczności lokalnych. O granty ubiegało się blisko 3 000
organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych z całej Polski
między innymi KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH z DZWOLI.
Po rozstrzygnięciu III edycji programu „Moje miejsce na Ziemi”, zostało
wybranych 300 projektów do otrzymania Grandów. Szczęście uśmiechnęło
się do Kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich w Dzwoli, które otrzymały
GRAND w wysokości 5 000 zł

Projekt jest odpowiedzią na analizę potrzeb społecznych, w ramach którego
doposażone zostało zaplecze kuchenne świetlicy wiejskiej w Dzwoli
o fontannę czekoladową oraz piec gazowy. Zwiększyło to jej
funkcjonalność i pozwoli na realizację warsztatów kulinarnych dla

mieszkańców GminyDzwola. Dzięki udziałowi wwarsztatach, mieszkańcy
zdobędą nowe umiejętności.

Dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Dzwola Wiesławowi Dyjachowi oraz
pracownikom Urzędu Gminy za współpracę przy projekcie i cenne uwagi.

KGW Dzwola

Tęcza w probówce
Na lekcji chemii w klasie VII Zespołu Szkół
w Dzwoli poznawaliśmy pojęcie gęstości.
W tym celu wykonaliśmy eksperyment,
który pokazał uczniom, że nie każda ciecz
jest taka sama. Ciecze mogą się różnić
właściwościami takimi jak; barwa, zapach
czy gęstość. W celu wykonania
eksperymentu, przygotowaliśmy ciecze
o różnej gęstości i różnej barwie. Zaczynając
od cieczy o największej gęstości,
tworzyliśmy tęcze w probówkach. Wyniki
naszego eksperymentu uwieczniliśmy na
zdjęciach. Wykonywanie eksperymentów na
lekcjach, sprzyja szybszemu przyswajaniu
informacji przez uczniów oraz doskonali
umiejętność zastosowania wiedzy
w praktyce.

Iwona Marchut/ ZS Dzwola

Wizyta w miejscowym przedszkolu Pań z Koła
Gospodyń Wiejskich z Dzwoli

Z okazji „Mikołajek”, 7 grudnia, delegacja z KGW w Dzwoli odwiedziła
dzieci w miejscowym przedszkolu. Panie przygotowały przeróżne
smakołyki dla dzieciaków. Zademonstrowały dzieciom praktyczne zajęcia
kulinarne w formie przygotowania szaszłyków owocowych i innych
słodkości. Dzieci poznały proces wykonywania słodkich przekąsek
i chętnie uczestniczyły w ich przygotowaniu. Dużym zainteresowaniem
cieszyła się czekoladowa fontanna, z której powstawały czekoladowo-
owocowe szaszłyki. Przedszkolaki mogły z bliska zaobserwować jak

powstaje wata cukrowa, którą wszyscy uwielbiają.

Realizując kolejny punkt z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i innych
Uzależnień odbyło się „Spotkanie integracyjne z dziećmi i wspólna
pogawędka o alkoholu, który jest wrogiem każdego człowieka”. Panie
rozmawiały z dzieciakami, iż należy sięgać lepiej po owoce i inne
smakołyki niż alkohol, który niszczy zdrowie i skraca życie. Wizyta minęła
w bardzo miłej atmosferze i przyniosła dzieciakom wiele radości. Dzień ten
na długo pozostanie w pamięci wszystkich przedszkolaków. Składamy
podziękowanie dla Dyrekcji ZS w Dzwoli za serdeczne przyjęcie.

KGW Dzwola
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Dzień Pluszowego Misia
Pluszowy miś, symbol szczęśliwego dzieciństwa, 25 listopada obchodzi
swoje święto. Czy warto świętować ten dzień? Zdecydowanie tak. Niewiele
rzeczy w dzisiejszym świecie wzrusza, budzi ciepłe emocje, ma w sobie tyle
łagodności i dobra ile zawiera się w tej prostej zabawce. Dzień Pluszowego
Misia nie ma długiej tradycji, ponieważ obchodzony jest od 2002 roku,
kiedy to przypadła setna rocznica powstania maskotki. 25 listopada 1902
roku prezydent USA Teodor Roosevelt wybrał się
z przyjaciółmi na polowanie, w czasie którego postrzelono małego
niedźwiadka. Prezydent nakazał opatrzenie i uwolnienie zwierzęcia, co

zostało zilustrowane komiksem w waszyngtońskiej prasie. Jeden
z czytelników, zainspirowany tym wydarzeniem, stworzył pluszową
zabawkę dla dzieci w formie misia, którą nazwał Teddy Bear nawiązując do
imienia prezydenta. Od 118 lat pluszowe misie cieszą się niesłabnącą
miłością najmłodszych, służąc za pocieszycieli i przyjaciół. W tym dniu
w naszym przedszkolu rządziły misie i wszystko kręciło się wokół nich.
Mówiliśmy nie tylko o tych pluszowych, literackich
i filmowych , ale także o tych żyjących w różnych naturalnych
środowiskach przyrodniczych. Każde dziecko mogło przynieść swojego
ulubionego pluszaka, aby wspólnie z nim świętować. Były gry i zabawy
z misiem w roli głównej, zagadki, zdjęcia, drobny poczęstunek, na którym
nie mogło zabraknąć słodkości tak uwielbianych przez misie.

R. Dycha/ ZS Dzwola

Andrzejki
Są różne sposoby, żeby dowiedzieć się, co nas czeka w przyszłości. Można
pójść do wróżki, która ma czarnego kota i szklaną kulę. Można zapytać
Cyganki, która wróży z kart i ręki. Można też wróżyć sobie samemu, ale
trzeba to robić w czasie niezwykłym. Takim szczególnym czasem są
Andrzejki. Od dawna wróżby czyniono 29 listopada wwigilię św.Andrzeja.
Prześcigano się w pomysłach, by z najróżniejszych oznak wyczytać swoją

przyszłość. Tradycja
tych wróżb
przetrwała do
dzisiaj. 27 listopada
również nasze
p r z e d s z k o l a k i
chciały sprawdzić
co je czeka w tej
niedalekiej i dalszej
przyszłości. Nie
zabrakło ustawiania
b u c i k ó w ,
p r z e k ł u w a n i a
s e r d u s z e k

z imionami, słodkich cukierków z wróżbą. Dzieci poznały znaczenie
różnych kolorów, liczb, magicznych przedmiotów. Za pomocą
przygotowanych obrazków sprawdzały, kim zostaną w przyszłości.
Wszystkie wróżby przeplatane były pląsami i tańcami przy ulubionej
muzyce. Dzieci zapamiętały, że wróżby to zabawa i nie należy traktować
ich poważnie. A czy się spełnią? Przyszłość nam pokaże. Pewne jest to, że
przyniosły przedszkolakom wiele radości i po raz kolejny były okazją do
wspólnej, wesołej zabawy. R. Dycha/ZS Dzwola

Jesienne imprezy w Przedszkolu w Dzwoli -
Dzień Marchewki

Przedszkolaki uwielbiają obchodzić nietypowe święta, których
w kalendarzu jest mnóstwo. Jednym z takich dni jest Dzień Marchewki,
który w tym roku w naszym przedszkolu zorganizowaliśmy
21 października. Specjalnie na tę uroczystość wszystkie dzieci oraz ich
panie przyszły do przedszkola ubrane na pomarańczowo. Podczas zajęć
przedszkolaki dowiedziały się, jakie wartości kryje w sobie to słodkie
i chrupiące warzywo, oraz poznały kilka ciekawostek o marchewce. Nie
każdy wie, że Portugalczycy robią z marchewek dżem, za którym wprost
przepadają oraz, że na całym świecie znanych jest kilkadziesiąt odmian tego
warzywa, w tym białe, żółte, fioletowe i czarne. Marchewka jest również
niezbędna do przygotowania niemal każdej zupy, doskonała
w surówce, a nawet w cieście, o czym dzieci mogły się przekonać,
pałaszując przepyszne ciasto marchewkowe, przygotowane przez jedną
z mam. Tego dnia było mnóstwo marchewkowych zabaw oraz zadań,
między innymi zabawa z podziałem na role przy piosence „Urodziny
marchewki”, zabawa ruchowa z elementami rywalizacji „Zajączki

i marchewki”, szukanie ukrytych w klasie marchewek, degustacja surowej
marchewki oraz soku marchewkowego, a także wykonanie marchewkowej
pracyplastyczno-technicznej. J.Jaszek/ ZS Dzwola
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Konkursy PSP w Branwi
Każdy człowiek jest do czegoś uzdolniony,
a wykrywanie tych zdolności jest bardzo
ważnym zadaniem szkoły, które
realizowaliśmy przez szereg działań.

W naszej szkole doceniamy jak ogromną rolę
pełnią konkursy oraz różnego rodzaju akcje
promujące naukę i pozytywne modele
zachowań. Sprzyja to kształtowaniu
osobowości i rozwĳaniu zainteresowań
naszych uczniów. Dlatego też często
organizujemy dla nich konkursy o różnorodnej
tematyce oraz zachęcamy do uczestnictwa
w akcjach, które motywują uczniów do dalszej
pracy oraz działania dla wspólnego dobra nas
wszystkich.

Staramy się by te działania miały na celu
rozwĳanie ich zdolności i zainteresowań oraz
pobudzały ich aktywność umysłową,
wyobraźnię i fantazję jak również
uwrażliwiały na innego człowieka.

„Bohaterowie Niepodległej”
Konkurs historyczno – plastyczny został
rozstrzygnięty 9 listopada. Organizatorem
konkursu był Samorząd Uczniowski.
Głównym celem konkursu było: motywowanie
uczniów do rozwĳania pasji historycznych
oraz kształtowanie postaw szacunku do
przeszłości i zainteresowania wydarzeniami
związanymi z odzyskaniem przez Polskę
Niepodległości. Konkurs skierowany był do
uczniów klas IV-VIII. Uczniowie mieli za
zadanie zaprojektować i wykonać plakat
postaci - bohaterów walk o wolność
i niepodległość Polski.

Komisja wyłoniła następujących zwycięzców:
I miejsce – Aleksandra Momot kl. VIII
II miejsce – Katarzyna Wielgus kl. VIII
i Gabriela Porada kl. VII
III miejsce – Aneta Zapora kl. VII oraz Alicja
Mróz kl. IV

Uczestnicy otrzymali dyplomy pamiątkowe
oraz nagrody. Zwycięzcom serdecznie
gratulujemy!

Katarzyna Rycerz/SP Branew

„Czytam – polecam”
26 października nastąpiło rozstrzygnięcie
konkursu czytelniczego, zorganizowanego
przez bibliotekę szkolną we współpracy
z Samorządem Uczniowskim. Celem
konkursu była m.in. promocja czytelnictwa
i działań biblioteki szkolnej, rozwĳanie
kompetencji czytelniczych oraz
popularyzacja twórczości literackiej wśród
dzieci i młodzieży. Uczestnicy mieli za
zadanie wykonać plakat, zachęcający innych
do częstszego sięgania po książki. Wyniki
konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce – Gabriela Porada kl. VII
II miejsce – Aneta Zapora kl. VII
III miejsce – Michał Porada kl. VI

Wyróżnienia: Natalia Wielgus kl. IV oraz
Zuzanna Wielgus kl. IV. Uczestnicy
otrzymali dyplomy pamiątkowe oraz
nagrody.

„Bezpieczna droga”
Konkurs o bezpieczeństwie w ruchu drogowym dla kl.
I-III oraz IV-VIII został rozstrzygnięty 6 listopada.
Organizatorem konkursu był Samorząd Uczniowski we
współpracy z nauczycielem techniki i plastyki.
Głównym celem konkursu było: zwiększenie
zainteresowania uczniów problematyką bezpieczeństwa
na drodze, promowanie idei bezpiecznego poruszania
się po drogach, poszerzenie wiedzy z zakresu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.Uczniowie mieli za
zadanie wykonanie plakatu pod hasłem : „Bezpieczna
droga”. Komisja dokonała następującej oceny prac:

Kl. IV-VIII
I miejsce – Gabriela Porada kl. VII
II miejsce – Aneta Zapora kl. VII i Alicja Mróz kl. IV
III miejsce – Łucja Sowa kl. IV i Michał Porada kl. VI,
Kl. I-III
I miejsce - Szymon Sowa kl. II
II miejsce - Krzysztof Ciupak kl. III
Uczestnicy otrzymali dyplomy pamiątkowe oraz
nagrody.

Światowy Dzień
Życzliwości
i Pozdrowień

21 listopada obchodzony jest jako Światowy
Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych
uczynków i pozytywnych emocji. Corocznym
zwyczajem obchodziliśmy w szkole Tydzień
Życzliwości i Pozdrowień w dniach 16 – 21
listopada. Przesłanie akcji jest proste bądźmy
życzliwi codziennie, a nie tylko od święta.
Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą
przekazujemy w świat do ludzi, wraca do nas
z nawiązką. Podczas akcji nasi uczniowie oglądali
prezentacje multimedialną o tym, że warto być w
życiu życzliwym. Z tej okazji wszyscy mogli
przesłać do siebie nawzajem pozdrowienia,
zrobić cos miłego, dobry uczynek. Ponadto
wszyscy aktywnie uczestniczyli w zabawie „Podaj
dalej ……. odrobinkę życzliwości” – uczniowie

stworzyli wirtualny łańcuch życzliwości, gdzie
każdy przesyłał kolejnej osobie ciepłe
pozdrowienie. Jak co roku Samorząd Uczniowski
we współpracy ze Szkolnym Klubem
Wolontariatu, zorganizował głosowanie na
Aniołów Życzliwości w kl. I-III oraz IV-VIII. Ze
względu na naukę zdalną, głosowanie odbyło się
drogą mailową. Uczniowie oddali głosy za
pośrednictwem poczty.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Kl. I-III

Aniołami Życzliwości zostali –
Paulina Jamroży kl. II i Marek Dziuba kl. III

Kl. IV-VIII

Aniołami Życzliwości zostali –
Rafał Mróz kl. VIII, Katarzyna Wielgus kl. VIII,
Milena Bielak kl. VII, Julia Mróz kl. VI

SP Branew
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Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia

2 października uczniowie, nauczyciele
i pracownicy szkoły brali udział
w ŚwiatowymDniu TabliczkiMnożenia. W tym
roku odbywała się 10. edycja akcji. Celem akcji
jest propagowanie zabawowej formy nauczania-
uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do
przypomnienia sobie tabliczki mnożenia
w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest
okazją dla uczniów do nadrobienia
„tabliczkowych” zaległości po wakacjach.
Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom

– pokazując swoją świetną znajomość trudnych
przypadków mnożenia.

Tradycyjnie wybieraliśmy Mistrza Tabliczki
Mnożenia. W klasie 7 została nimAneta Zapora,
w klasie 8 najlepszy okazał się Bartosz Kozina.
Uczniowie zostali nagrodzeni „Słownikami
Matematyka” oraz otrzymali dyplomy.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem
uczniów z wszystkich klas. Uczniowie wrzucali
podpisane losy z tabliczką mnożenia. Następnie
odbyło się losowanie nagród niespodzianek.

Ewa Mróz/SP Branew

„Dzień Chłopaka”
Corocznym zwyczajem 30 września w naszej
szkole odbył się „Dzień Chłopaka”. Z racji święta
dziewczynki złożyły chłopcom najlepsze życzenia.
Nie zabrakło w tym dniu słodkiego upominku dla
każdego chłopca. Z tej okazji, Samorząd
Uczniowski postanowił zorganizować plebiscyt na:
„Super Chłopaka”. Do głosowania uprawnione
były wyłącznie dziewczęta z naszej szkoły. Każda
z nich miała możliwość oddania głosu na swojego
faworyta z klas I-III oraz IV-VIII. Dyplom
powszechnego uznania oraz nadania honorowego
tytułu: „Super Chłopaka” przypadł uczniom -
Markowi Dziubie z kl. III oraz Rafałowi Mróz z kl.
VIII. Nagrodzeni otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz upominki.

Katarzyna Rycerz/SP Branew

„Szkoła pamięta”
Nasza szkoła włączyła się do akcji zorganizowanej przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej: „Szkoła Pamięta”. Uczniowie podjęli wiele
ciekawych inicjatyw, które miały na celu przybliżyć historię Małej
Ojczyzny, upamiętnić miejscowych bohaterów i ważne rocznice
historyczne. Wykonano albumy pod tytułem: „Pomniki – historia ludzi,
miejsci wydarzeń”, w których znalazły się fotografie i opisy lokalnych
miejsc pamięci i wydarzeń historycznych z naszej najbliższej okolicy.
Przygotowana została również gazetka ścienna o Porytowym Wzgórzu –
miejscu, gdzie w 1944 r. rozegrała się jedna z największych bitew

partyzanckich w czasie II wojny światowej. Uczniowie obejrzeli również
krótki film, który przybliżył im towydarzenie.W gablocie Izby Regionalnej
w naszej szkole znajduje się wiele przedmiotów i dokumentów z okresu II
wojny światowej, które podarowali uczniowie ze zbiorów rodzinnych, a
które stanowią cenną pamiątkę tych dni. Uczniowie z nauczycielką
odwiedzili pobliski cmentarz, gdzie w zbiorowej mogile pochowani są
żołnierze i mieszkańcy wsi. To uczestnicy walk okresu II wojny światowej
(bitwy pod Krzemieniem i Dzwolą) oraz bitwy partyzanckiej. Tam zapalili
znicze i złożyli kwiaty. Była to również lekcja historii i patriotyzmu.

Barbara Jargiło/ ZS Kocudza

Szkoła do hymnu
Już po raz kolejny w wielu polskich
szkołach jednego dnia i o jednej
godzinie uroczyście odśpiewano
„Mazurka Dąbrowskiego”. Inicjatywa
ta została podjęta przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej wraz z Radą
Dzieci i Młodzieży. W tym roku
szkolnym również nasza szkoła wzięła
udział w tym wydarzeniu, chociaż ze
względu na ograniczenia wynikające
ze stanu epidemii, odbyło się to
w okrojonym składzie. 10 listopada
o symbolicznej godzinie - 11.11,
dzieci z Publicznego Przedszkola
w Kocudzy, zgromadzone przed
kącikiem naszego patrona Jana Pawła
II, wspólnie zaśpiewały cztery zwrotki
hymnu państwowego.

Emilia Smagała/ZS Kocudza

Wyprawki czytelnicze dla naszych "pierwszaków"
W dniu 6 listopada 2020 r. uczniowie z klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kocudzy
otrzymali Wyprawki Czytelnicze, które zostały przygotowane przez Instytut Książki w ramach kampanii „Mała
książka – wielki człowiek”, której strategicznym celem jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci w różnych
grupach wiekowych. Projekt realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod
patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W roku 2020 projekt został przygotowany z myślą o dzieciach
rozpoczynających edukację w szkole
podstawowej i stawiających swoje pierwsze
kroki w nauce czytania. Za sprawą
przygotowanej specjalnie dla nich książki
chcemy zaprosić pierwszoklasistów do
czytania zarówno samodzielnego, jak
i z udziałem najbliższych. Klasa I otrzymała
nieodpłatnie Wyprawki Czytelnicze, w skład
których wchodzą: książka „Pierwsze
abecadło”, broszura informacyjna dla
rodziców i opiekunów „Książka połączeni,
czyli uczymy się czytać razem” oraz
kreatywny alfabet.

Bożena Dubiel/ZS Kocudza
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Klasy I-III powitały
jesień

23 września uczniowie klas I-III
w sposób kreatywny i na
sportowo, powitali jesień.
W związku z występującymi
obostrzeniami każda klasa
świętowała oddzielnie. Klasa
I wykonała przestrzenną pracę
plastyczną z darów natury pt.
„Pani Jesień”. Były też zabawy
i zawody sportowe na świeżym
powietrzu. Klasa II też szukała
oznak jesieni w pobliżu szkoły.
Uczniowie z zainteresowaniem
przyglądali się jesiennym

kwiatom, zbierali pierwsze
kolorowe liście, pobiegli
zobaczyć jarzębinę i klon
zmieniający swoje barwy.
Następnie w klasie z zebranych
darów jesieni zrobili ludziki.
Natomiast klasa III po
zakończonych konkurencjach
sportowych wykonała pracę
techniczną „Korale Pani
Jesieni”. Na zakończenie dnia
wszyscy wybrali się na jesienny
spacer po okolicy, by nacieszyć
się otaczającym pięknem
przyrody.

B. Dubiel, G. Mazur, M. Kaproń/
ZS Kocudza

Śniadanie
daje moc

9 listopada grupa
s z e ś c i o l a t k ów
w s p ó l n i e
p r z y g o t o w a ł a
zdrowe śniadanie.
Dzieci z wcześniej
przyszykowanych
składników robiły
pyszne i kolorowe
kanapki. Celem
akcji było
z w i ę k s z e n i e
ś w i a d o m o ś c i
w ś r ó d

przedszkolaków dotyczącej tematu
zdrowego odżywiania i roli śniadania
w diecie dziecka.

Podczas zajęć dzieci poznały piramidę
żywieniową i zasady prawidłowego
odżywiania. Wspólne przygotowanie
i spożycie posiłku sprawiło im wiele
przyjemności. Przedszkolaki dowiedziały się
jak ważne jest codzienne, bogate w składniki
odżywcze śniadanie dla prawidłowego
funkcjonowania każdego organizmu.

ZS Krzemień

Konkurs świetlicowy na kolorowy kosz Pani
Jesieni rozstrzygnięty!

W związku z nadejściem jesieni wychowawcy świetlicy szkolnej
zorganizowali konkurs pod hasłem „Kolorowy kosz Pani Jesieni”.
W konkursie udział wzięło osiem uczennic uczęszczających na zajęcia
świetlicowe. Każda z nich wykonała kosz, zawierający materiał
przyrodniczy związany z nadejściem jesieni. W koszach pojawiły się
różnobarwne liście, kasztany, żołędzie, jarzębina, owoce, warzywa i inne
skarby. Komisja konkursowa miała duży problem z wyłonieniem
zwycięzców, dlatego postanowiła wręczyć nagrody wszystkim
uczestnikom konkursu i przydzielić następujące miejsca:
1 miejsce: ex aequo Anna Rawska (kl. II) i Natalia Smagała (kl. II)
2 miejsce: ex aequo Lena Góra (kl. II) i Alicja Jargiło (kl. I)
3 miejsce: Lena Kaproń (kl. II)
Wyróżnienia: Dominika Flis (kl. IV), Magdalena Sokal (kl. II), Maja
Jargiło (kl. IV) ` Justyna Stolarz/ZS Kocudza

Andrzejki w przedszkolu
"Andrzejki" to wieczór wróżb odprawianych w wigilię św. Andrzeja, czyli
noc z 29 na 30 listopada. Według dawnych wierzeń ta noc miała magiczną
moc, uchylającą wrota do nieznanej przyszłości. Obecnie "Andrzejki" są
wspaniałą zabawą, dostarczającą wielu przeżyć i emocji. Tak też było
w naszym przedszkolu. Tańce przy skocznej muzyce przeplatane były
wesołymi wróżbami. Dzieci ustawiały buciki, aby dowiedzieć się kto, jako
pierwszy, wyjedzie w daleką podróż. Przekłuwały papierowe serca, aby
poznać imię przyszłej wybranki lub wybranka. Losowały karteczki
z nazwami zawodów. Wróżby te bardzo podobały się dzieciom i wywoływały
uśmiech na ich buziach, ozdobionych kolorowymi rysunkami. Tego dnia nie
zabrakło też pysznych ciasteczek, o które zatroszczyły się mamy
przedszkolaków. Krystyna Góra i Emilia Smagała/ZS Kocudza
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Uczniowie z Krzemienia laureatami konkursu
wojewódzkiego

Uczniowie klas siódmych Zespołu Szkół w Krzemieniu zostali laureatami
konkursu: „Razem chronimy środowisko” zorganizowanego przez
Lubelskie Kuratorium Oświaty i Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedmiotem konkursu było nakręcenie
krótkiego filmu ukazującego w sposób kreatywny wszelkie działania
podejmowane w szkołach na rzecz ochrony środowiska. Uczniowie klasy
VII „a” oraz VII „b” przygotowali film prezentujący działania ekologiczne

w Zespole Szkół w Krzemieniu, pod okiem nauczyciela biologii - pani
Agnieszki Dudzic. Ich wysiłek został doceniony - zdobyli nagrodę główną
- 14 tysięcy złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup pomocy
dydaktycznych do pracowni biologicznej.

W ogłoszeniu wyników uczestniczyli Prezes Zarządu WFOŚiGW
w LublinieGrzegorz Grzywaczewski oraz BarbaraKrawczyk zKuratorium
Oświaty w Lublinie, natomiast gratulacje dla laureatów przekazali
Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki oraz Tomasz Zieliński
poseł na Sejm RP i wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Edukacji Nauki
i Młodzieży. ZS Krzemień

Nasi uczniowie zwycięzcami
konkursu

Uczniowie ZS w Krzemieniu zostali zwycięzcami
konkursu „Konik biłgorajski wierszem pisany”
organizowanego przez Zespół Lubelskich Parków
Krajobrazowych w Janowie Lubelskim. Jego celem było
rozwĳanie wrażliwości i aktywności twórczej
w dziedzinie poezji, promowanie hodowli i ostoi konika
biłgorajskiego w Szklarni oraz odkrywanie nowych
talentów. Osoby nagrodzone to:
I miejsce – Mateusz Woźnica kl. V
II miejsce – Natalia Białek – kl. VII „a
III miejsce Kacper Sowa – kl. VI
Wyróżnienia: Paulina Gzik kl. VI, Gabriel Sowa kl. VII „a”

ZS Krzemień

Konkurs Samorządu Uczniowskiego Bezpiecznie w szkole
W ramach „Międzynarodowego dnia bez przemocy” Samorząd Uczniowski zorganizował
konkurs plastyczny dla klas IV-VIII pod hasłem „Bezpiecznie w szkole”, który miał na celu
zwrócenie uwagi uczniów na zachowania agresywne w grupie rówieśniczej, a także
zwiększenie świadomości właściwej reakcji w przypadku bycia świadkiem lub ofiarą
przemocy oraz uświadomienie sobie skutków stosowania przemocy, jak również wyrabianie
umiejętności rozwiązywania problemów bez przemocy. Uczniowie mieli za zadanie
wykonanie pracy plastycznej pod hasłem : „Bezpiecznie w szkole”.
Jury przyznało następujące miejsca :
I miejsce – Hanna Biżek -kl. VII „a”
II miejsce – Mateusz Woźnica-kl.VI
III miejsce – Gabriel Sowa kl. VII „a”
Wyróżnienia:
• Oliwia Chwiejczak- kl. VII „b”
• Amelia Białek kl. IV ZS Krzemień

Dzień Pluszowego Misia w Przedszkolu
25 listopada Publiczne Przedszkole w Krzemieniu obchodziło Dzień Pluszowego Misia. W tym roku
z powodu epidemii koronawirusa dzieci nie mogły zabrać do przedszkola swoich ulubionych
przytulanek. Pomimo tych ograniczeń Dzień Pluszowego Misia był radośnie świętowany. Dzieci
w swoich grupach słuchały pouczającej historii o Misiu Uszatku i przyjaciołach oraz dyskutowały nad
sposobem dbania o zabawki. Wykonały również prace plastyczne, które ozdobiły naszą mała galerię.

ZS Krzemień

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”–
V Gminny Konkurs pod patronatem Wójta

Gminy Dzwola

WZespole Szkół w Krzemieniu Obrzędy ludowe
towarzyszą ludziom od niepamiętnych czasów.
Są nieodłącznymi praktykami w zakresie
uroczystości zbiorowych, religĳnych
i świeckich. Zapoznawanie dzieci
z dziedzictwem kulturowym najbliższej okolicy
powinno odbywać się na każdym etapie
edukacji, aby wzbudzić w nich przywiązanie do
„małej ojczyzny". Nowe pokolenie powinno
poznać i uzmysłowić sobie, jakie bogactwo tkwi
w historii, tradycji i kulturze regionu, z którego
się wywodzą. „Wiejsko – czarodziejsko” to
hasło, które przyświecało w realizacji zadań
konkursowych V Konkursu „Cudze chwalicie,
swego nie znacie” organizowanego pod
patronatem Wójta Gminy Dzwola przez Zespół
Szkół w Krzemieniu. Podobnie jak w latach
ubiegłych, konkurs cieszył się bardzo dużą
popularnością. Na zaproszenie odpowiedziały
wszystkie szkoły gminy Dzwola i przesłały
prace swoich uczniów. Rozstrzygnięcie
konkursów odbyło się 30 października 2020 r.
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Projekt „Bądź aktywny – zmieniaj swoją małą
ojczyznę” - Wiejsko - Czarodziejsko...

Uczniowie klas siódmych wraz z przedstawicielami Samorządu
Szkolnego: Klaudią Prejs, Łukaszem Małkiem, Krystianem Małkiem
i Karolem Kiszką od grudnia ubiegłego roku pracowali w naszej szkole nad
projektem realizowanym dzięki Fundacji Kultury Chrześcĳańskiej ARTOS
z Lublina.Inicjatywa ta nosiła nazwę „Bądź aktywny – zmieniaj swoją małą
ojczyznę”i dofinansowana była ze środków otrzymanych od Narodowego
Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Celem wszystkich działań podczas realizacji projektu było
upowszechnianie wiedzy na temat zwyczajów, kultury i historii naszej
okolicy, a także przygotowanie młodych ludzi do świadomego uczestnictwa
w życiu lokalnej społeczności. W trakcie realizacji przedsięwzięcia
w szkole zorganizowany został Dzień Społeczności Lokalnej, który
zainspirował uczniów do dalszych działań. Podczas tego wydarzenia,
odbywał się mini quiz dotyczący nazw potraw, przedmiotów i urządzeń
wykorzystywanych w gospodarstwie domowym przez nasze babcie
i prababcie. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem, ale tylko nieliczni
uczestnicy znali poprawne odpowiedzi na przygotowane pytania.
Projekt został połączony z V edycją Gminnego Konkursu „Cudze

chwalicie, swego nie znacie”, w którym to został ogłoszony konkurs
fotograficzny na najciekawsze stare przedmioty. Fotografując i opisując
stare przedmioty, uczniowie mieli możliwość poznawania tradycji
i zwyczajów panujących w rodzinach, miejscowości czy gminie. Efektem
wspólnej pracy jest wystawa fotograficzna, która znajduje się na zatoczce
obok szkoły. Realizacja projektu dała uczniom naszej szkoły bardzo wiele
radości i satysfakcji ze wspólnych działań. Dzięki wsparciu finansowym,
które udzieliła Fundacja Kultury Chrześcĳańskiej „Artos” dofinansowana
ze środków Funduszy Inicjatyw Obywatelskich, zakupiliśmy potykacze
wystawowe zewnętrzne.

ZS Krzemień

Branew. Stulecie parafii pw. Św. Anny
w odnowionym kościele

W niedzielę, 26 lipca 2020 roku parafia pod wezwaniem św. Anny
w Branwi obchodziła stulecie powstania. Co prawda, parafia została
założona w 1919 roku, ale - ze względu na termomodernizację kościoła,
jubileuszowe uroczystości przesunięto z roku ubiegłego na obecny.
Uroczystej mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. kan. Jacek
Staszak - dziekan dekanatu janowskiego. Wraz z nim, Eucharystię
sprawował ks. Krzysztof Lipski - kapelan szpitala w Janowie, wywodzący
się z Branwi ks. kan. (emeryt) - Jan Liwak oraz ks. Paweł Kata - proboszcz
parafii w Branwi. Jubileuszowe uroczystości - ze względu na pandemię,
miały skromny charakter. Wspominano budowniczych kościoła,
dziękowano za dary miłosierdzia, powierzając opiece Matki Bożej
wspólnotę parafialną.

Okruchy historii… Pierwsze informacje na temat wsi Branew
pochodzą z 1377 r. W 1531 r. powstała tutaj parafia prawosławna. Wraz
z zawarciem Unii Brzeskiej w 1596 r., prawosławni z Branwi stali się
katolikami obrządku wschodniego. Drewniany kościół pw. św. Mikołaja
został wybudowany przez Unitów w 1768 r.W 1875 r. - ze względu na kasatę
Unii w Królestwie Polskim, kościół przekształcono na cerkiew, a w 1919
roku oddano katolikom. Po ukazie tolerancyjnym z 1905 r., byli unici
przeszli na obrządek łaciński, a w 1907 r. parafia prawosławna w Branwi
została rozwiązana. Parafia rzymsko - katolicka w Branwi została erygowana

18. lipca 1919 roku mocą dekretu Biskupa Mariana Leona Fulmana. Parafia
powstała z terenów parafii Goraj. Po wybudowaniu nowego kościoła,
dotychczasowy został rozebrany w 1948 r. Nowy (obecny) kościół
wybudowano w latach 1936-1946 według projektu architekta Tadeusza
Witkowskiego z Lublina. Świątynia powstała ze składek parafian przy
ofiarnej współpracy ks. Władysława Grzebalskiego. Uroczystego
poświęcenia kościoła dokonał bp. Z. Goliński 22 czerwca 1950 r. Świątynia
jest murowana (z zewnątrz kamień, z wewnątrz cegła palona), w stylu
neoklasycystycznym, na planie zbliżonym do kwadratu, z podcieniem
dostawionym od frontonu. Wnętrze jest jednonawowe, z węższym i niższym
prezbiterium, sklepionym kolebką. Wyposażenie stanowi ołtarz główny
z 1982 r. w formie krzyża równoramiennego z głęboko rzeźbionymi
w drewnie dębowymi scenami maryjnymi. W jego centrum umieszczono
obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z 1772 r. W kościele znajdują się dwa
ołtarze boczne z obrazem św. Anny Samotrzeć w jednym i płaskorzeźbą
Piety w drugim, drewniana ambona i chrzcielnica oraz ikona św. Mikołaja
z II połowy XVIII w. z relikwiami świętego. W 1970 roku wykonano
ankrowanie, bo nastąpiły groźne pęknięcia murów, a w 1972 roku kościół
został pomalowany wewnątrz. W 1984 roku kościół został pokryty blachą
miedzianą z umocnieniem krzyża wieżowego konstrukcją żelazną. W latach
1997-1999 przeprowadzono gruntowny remont kościoła i plebanii. W latach
2018-2019 pomalowano kościół od wewnątrz, docieplono połacie dachowe
oraz wykonano system ogrzewania w oparciu o gruntowe pompy ciepła
(ogrzewanie podłogowe). Pojawiła się też instalacja fotowoltaiczna, nowe
okna, drzwi i posadzka. Dodajmy, że parafia posiada akta parafialne od 1924
roku.
Poczet proboszczów, pracujących w parafii Branew:
- ks. Władysław Bargieł - rektor parafii od 16. grudnia 1918 r.;
proboszcz - od 19. lipca 1919 r. do jesieni 1925 r.;
- ks. Seweryn Śluskowski - od jesieni 1925 r. do maja 1929 r.;
- ks. Władysław Grzebalski - od 24. sierpnia 1929 r. do 22. czerwca 1947 r.;
- ks. Bolesław Świś - od lipca 1947 r. do marca 1958 r.;
- ks. Jan Hryniewicz - od 10. marca 1958 r. do czerwca 1964 r.;
- ks. Kazimierz Maścibroda - od 28. lipca 1964 r. do maja 1984 r.;
- ks. Józef Kuśmierczyk - od 20. maja 1984 r. do 6. lipca 1997 r.;
- ks. Adam Nafalski - od 13 lipca 1997 r. do kwietnia 2003 r.;
- ks. Bartosz Rachwał - od kwietnia 2003 do 3. lipca 2016 r.;
- ks. Paweł Kata - od 17. lipca 2016 r. /Tekst; foto: Alina Boś


