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Gmina Dźwierzuty

Rozbudowa infrastruktury i troska o estetykę

Poza wspomnianymi działaniami gmina wyremontowała kilka świet-
lic wiejskich, sporządziła dokumentację na budowę sali gimna-
stycznej w Orzynach i zagospodarowanie centrum Dźwierzut. Z
każdym miesiącem przybywa wyremontowanych obiektów. Także
piesi mają do dyspozycji nowe ciągi komunikacyjne. Gołym okiem
widać, że władze i urzędnicy dobrze wykorzystują czas unijnych do-
tacji.

Wielkie inwestycje
Koszt budowy sieci kanalizacji wynosi 12,7 mln zł. — Gminie udało
się uzyskać dofinansowanie w wysokości ponad 10 milionów —
mówi wójt Czesław Wierzuk. — Zadanie zakończymy dopiero w
2013 roku, ale prace już trwają. Zima sprzyja, gdyż nie ma dużych
mrozów — dodaje. W połowie zeszłego roku udało się także rozli-
czyć zrealizowaną inwestycję budowy wodociągów. — Koszt bu-
dowy sieci wyniósł ponad 2,5 mln — mówi wójt.

Nie tylko orlik
Poza orlikiem, który powstał w pobliżu dźwierzuckiego gimnazjum i
kosztował niewiele ponad milion złotych, władze troszczą się o sport
na terenie całej gminy. W najbliższym czasie mają powstać boiska
w miejscowościach Rogale, Kałęczyn, Grądy i Rumy. Koszt tych in-
westycji to około 300 tys. Projekt sali gimnastycznej 
w Orzynach wraz z wykonaniem inwestycji, to koszt blisko 1,6 mln.
— Chcemy, żeby ta sala służyła nie tylko uczniom szkoły podsta-
wowej, ale pełniła również funkcję miejsca spotkań i rekreacji dla
mieszkańców — wyjaśnia wójt Wierzuk. 

Dźwierzuty pięknieją
Miejscowość gminna nabiera kolorów. W dużej mierze dzięki odno-
wieniu elewacji ośrodka zdrowia i bloków. Brudne szarości zastąpiły
ciepłe i energetyzujące kolory. Także samo centrum miejscowości
czeka gruntowna przemiana. — Gmina podpisała już umowę z Mar-
szałkiem Województwa na budowę parkingu przy Ośrodku Zdrowia
w Dźwierzutach. Sporządziliśmy też dokumentację techniczną na
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych. Powstaną tu m.in. am-
fiteatr, ścieżki dydaktyczne, chodniki i place zabaw — wymienia
Czesław Wierzuk. Ta inwestycja będzie kosztować blisko 1,7 mln
zł, ale znacznie poprawi atrakcyjność i estetykę Dźwierzut. 

W najbliższym czasie rozpoczną się 
inwestycje, na które podpisano 
porozumienia. Będą to m.in.:

budowa chodnika 
w Nowych Kiejkutach;

opracowanie dokumentacji 
na przebudowę drogi nr 1476N.

Kompleks boisk ORLIK przy gimnazjum w Dźwierzutach

Budowa nowego odcinka kanalizacji to jedna z wielu ważnych inwestycji w gminie Dźwie-
rzuty. — W 2011 roku rozliczyliśmy budowę sieci wodociągowych i kompleksu boisk. 
To bardzo cieszy i mobilizuje do dalszej pracy — mówi wójt Czesław Wierzuk. 

Podpisanie umowy na budowę sieci wodno-ściekowej za-
pewniło gminie Dźwierzuty dofinansowanie w wysokości
ponad 10 mln zł.

Modernizacja ul. Słonecznej w Dźwierzutach kosztowała 
210 tys. zł.

Sieć kanalizacji pokryje znaczną część gminy. Inwestycja
ma być zakończona w roku 2013

Podpisanie umowy w ramach PROW na remont świetlicy w Po-
powej Woli
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