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UCHWAŁA NR XLVIII/229/14 
RADY GMINY W DWIKOZACH  

z dnia 23 czerwca 2014 r. 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dwikozy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. 2013 poz. 
594 z z późn. zm./ w związku z § 10 ust. 2 pkt 2) ppkt b) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 
(tj. Dz. U. z 2013r, poz. 501). 

Rada Gminy w Dwikozach uchwala, co następuje 

§ 1.  

Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Dwikozy” przyjęty przez Zebranie Wiejskie wsi Dwikozy w dniu 
16 czerwca 2014 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym 
zakresie. 

 

  
 

 Przewodniczący Rady Gminy 
w Dwikozach 

 
 

Józef Skobel 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/229/14 

Rady Gminy w Dwikozach 

z dnia 23 czerwca 2014 r. 

Plan Odnowy Miejscowości Dwikozy n a lata 2014 -2021 

SPIS TREŚCI  

I. Wstęp 

II. Charakterystyka miejscowości Dwikozy 

1. Położenie wsi oraz środowisko przyrodnicze 

2. Powierzchnia i liczba ludności 

3. Historia miejscowości 

4. Przestrzenna struktura miejscowości 

III. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości 

1. Dziedzictwo kulturowe 

2. Obiekty i tereny 

3. Infrastruktura społeczna 

4. Infrastruktura techniczna  

5. Gospodarka i rolnictwo 

6. Kapitał społeczny i ludzki 

IV. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Dwikozy – analiza SWOT 

V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w latach 
2014 – 2021 

VI. Opis i charakterystyka obszarów, o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 
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I. Wstęp 

Niniejszy dokument ma charakter planowania strategicznego i z tego tytułu jego założenia są zgodne 
z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu o charakterze lokalnym i regionalnym, krajowym. Plan Odnowy 
Miejscowości wpisuje się zatem w Strategię Rozwoju Gminy Dwikozy, Strategię Rozwoju Województwa 
Świętokrzyskiego, Strategię Rozwoju Kraju. 

Plan Odnowy Miejscowości Dwikozy ma na celu stworzenie szczegółowej koncepcji 

i wizji rozwoju danej miejscowości. Odnowa i rozwój wsi jest wypadkową wielu działań, wśród których 
pierwsze miejsce zajmuje aktywność, zaangażowanie i solidarna postawa mieszkańców, dlatego też 
w przygotowaniu dokumentu od samego początku uczestniczyli aktywnie mieszkańcy razem ze swoimi 
przedstawicielami: radą sołecką, sołtysem i radnym Dwikóz. 

Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Dwikozy jest teren tej miejscowości. Plan zawiera działania 
planowane do realizacji w okresie najbliższych siedmiu lat oraz wskazuje kierunek rozwoju miejscowości wraz 
z metodami realizacji i wdrażania. 

II. Charakterystyka miejscowości Dwikozy 

1. Położenie wsi oraz środowisko przyrodnicze. 

Dwikozy położone są w województwie Świętokrzyskim powiecie Sandomierskim. Jest to miejscowość będąca 
siedzibą gminy, leży w centralnej jej części na trasie Sandomierz – Lublin w odległości 7 km od Sandomierza 
i 100km od Kielc. Zajmuje 703 ha, jest zamieszkana przez 1915 mieszkańców. Przez miejscowość prowadzi droga 
wojewódzka nr 777 oraz linia kolejowa nr 25 ze stacją Dwikozy . 

Panuje tu specyficzny mikro klimat szczególnie sprzyjający uprawie roślin ciepłolubnych. Na terenie wsi 
znajduje się rezerwat przyrody porośnięty roślinnością stepową – stipa capillata i stipa pennata, która to roślinność 
występuje tylko w dwóch miejscach w Polsce – w Górach Pieprzowych koło Sandomierza i w Dwikozach. 

2. Powierzchnia liczba ludności. 

Powierzchnia sołectwa Dwikozy wynosi 666 ha, co stanowi ok. 8,22 % powierzchni całej gminy Dwikozy. 
Powierzchnia gruntów rolnych wynosi 573 ha. Struktura gruntów rolnych (wg danych Starostwa Powiatowego 
w Sandomierzu) przedstawia się następująco. 

- grunty orne – 476 ha 

- sady – 55 ha 

- łąki i pastwiska trwałe – 20 ha 

- grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione – 13 ha 

- grunty pod wodami – 6 ha 

- tereny komunikacyjne – 13 ha 

- tereny osiedlowe – 29 ha 

- tereny różne i nieużytki – 11 ha 
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Obecnie wg danych Urzędu Gminy w Dwikozach zameldowanych jest 1915 osoby, co stanowi ok. 21,24 % 
ogólnej liczby mieszkańców gminy. Struktura wiekowa ludności została przedstawiona w poniższej tabeli. 

 Wiek  Mężczyźni  Kobiety  Razem 

 do 18go r.ż.  158  172  330 

 19 – 60 lat  601  557  1158 

 powyżej 60go r.ż.  158  269  427 

 Suma  917  998  1915 

3. Historia miejscowości 

Początki osadnictwa człowieka w Dwikozach sięgają czasów przedhistorycznych o czym świadczą znaleziska 
różnych przedmiotów w szczególności naczyń i narzędzi wytworzonych przez człowieka neolitycznego. 
W początkach średniowiecza istniała na terenie Dwikozów co najmniej jedna osada. O której niestety wiemy 
niewiele. Pierwsze wzmianki o Dwikozach datujemy na 1911 rok kiedy to z polecenia księcia sandomierskiego 
Kazimierza Sprawiedliwego zostały przekazane na uposażenie Kapituły Kolegiaty Sandomierskiej. Przez prawie 
700 lat wieś była własnością duchownych na których rzecz dwikoscy chłopi musieli odrabiać pańszczyznę, której 
wymiar uzależniony był od stanu posiadanego majątku. 

Stan ten trwał do roku 1864 kiedy to w lutym decyzją cara Rosji chłopi otrzymali ziemię którą wcześniej 
uprawiali za obowiązkową pracę na pańskim polu. Pozostałą część ziemi rok później przejął skarb państwa 
ówczesnego zaborcy Rosji po czym sprzedał ją radcy stanu Aleksandrowi Nikanorowiczowi Kuryłowi. Po nim 
dobra Dwikoskie dziedziczyła córka Olga Sołowiewa która dokonała parcelacji i sprzedała folwark. Natomiast to 
co w ramach poddaństwa uprawiali chłopi przeszło na ich własność niestety z racji tego, że większość stanowili 
chałupnicy i zagrodnicy otrzymali niewiele ziemi a tak małe gospodarstwa były niewystarczające na samodzielne 
utrzymanie się rodzin z pracy na roli. W związku z czym większość mieszkańców zaczęła szukać środków 
utrzymania z pracy w gospodarstwach wielkoobszarowych bogatych chłopów, poza rolnictwem oraz zaczęli 
specjalizować się w uprawach warzywniczych oraz sadowniczych które wymagały dużego nakłady pracy oraz 
przynosiły w stosunku do tradycyjnych upraw rolniczych znacząco większy dochód. W 1909 roku chłopi dzięki 
różnym zabiegom i koneksjom Olgi Sołowiew otrzymali możliwość za stosunkowo niska cenę ziemi na własność. 
Pozwolić mogli sobie na to tylko zamożniejsi chłopi oraz Ci którzy zaryzykowali i wzięli kredyt. Jak się później 
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okazało Ci drudzy wyszli na tym korzystnie ponieważ po wybuchu wojny w 1914 na skutek upadku zaboru 
rosyjskiego wszystkie zobowiązania straciły ważność. 

W okresie międzywojennym liczba mieszkańców ciągle rosła a gospodarstwa na skutek ciągłych podziałów 
stawały się coraz mniejsze co bardzo niekorzystnie odbijało się na zamożności mieszkańców. W 1925 roku 
wybudowano szkołę podstawową, 

Lata 30ste XX wieku przyniosły przełom w rozwoju Dwikozów władze dostrzegły potencjał w uprawach 
ogrodniczych jakim dysponuje miejscowość. Zaczęto wspierać rozwój ogrodnictwa, uprawy warzywnicze 
i sadownicze intensywnie się rozwijały. W ramach Sandomierskiego Centralnego Okręgu Przemysłowego 
wybudowano zakład przetwórstwa owocowo – warzywnego który skupował plony od okolicznych rolników 
a w ramach COP w okolicy powstały również inne zakłady z których znalazło pracę wiele osób. 

Na darowiźnie dziedzica majątku Słupcza Antoniego Łempickiego powstała kaplica, plebania, cmentarz 
i kościół. Po czym 1-go kwietnia 1941 roku dekretem bpa J.K. Lorka powstała nowa parafia Słupcza – Dwikozy. 
Patronami nowo powstałej parafii zostali św. Andrzej Bobola kanonizowany w 1938 roku i św. Antoni Pustelnik 
patron ofiarodawcy ziemi. W 1956 na wzgórzu rozpoczęto budowę kościoła której przewodniczył proboszcz ks. 
Jan Szczepanowski. Budowę zakończono w 1973 roku a uroczystego poświęcenia dokonał bp Piotr Gołębiowski. 

W latach 1975 – 1977 powstała chłodnia która była częścią ogromnego kombinatu „Igloopol” który w tamtym 
czasie był największym zakładem rolno przemysłowym w tej części europy 

4. Przestrzenna struktura miejscowości 

Dwikozy są głównym ośrodkiem będącą siedzibą gminy jest to największa i najważniejsza wieś leżąca 
w centrum gminy. Są położone w odległości około 7 km od Sandomierza i około 100 km od Kielc. Przez Dwikozy 
przebiega droga wojewódzka nr 777 oraz sieć dróg powiatowych i gminnych z oznaczonymi nazwami ulic, linia 
kolejowa nr 25 wraz z dworcem kolejowym. Przez środek wsi przepływa rzeka Opatówka na której znajdują się 
dwa mosty samochodowe, most kolejowy oraz kładka. W Dwikozach znajduje się malowniczo położony na 
wzniesieniu kościół wraz z cmentarzem i starą kaplicą. Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, 
przedszkole, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej boisko sportowe dwa duże zakłady pracy ZPOW Dwikozy 
oraz TB Fruit. Piekarnia liczne sklepy spożywcze, ogrodnicze, wielobranżowe, apteki. W Dwikozach ogólnie 
dobrze rozwinięte są różne podmioty gospodarcze w branży produkcyjnej, usługowej jak i handlowej. Starsza część 
wsi znajduje się po prawej stronie Opatówki Gdzie jest miedzy innymi siedziba Ochotniczej straży Pożarnej czy 
dom w którym urodził się Wiesław Myśliwski. Natomiast w lewobrzeżnej części Dwikozów znajduje się można 
powiedzieć obecne centrum wsi z najważniejszymi obiektami oraz z osiedlem mieszkalnym. 

III. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości 

1. Dziedzictwo kulturowe. 

Jednym z najważniejszych zabytków w Dwikozach jest zabytkowa kapliczka z 1884 roku która jest usytuowana 
w centralnym punkcie wsi przy drodze nr 777. Budowla na rzucie prostokąta, murowana przykryta dachem 
dwuspadowym, pokryta blachą ocynkowaną, we wnętrzu kapliczki znajduje się wmurowana w ścianę mensa 
ołtarzowa ze współczesnym obrazem. Obecnie po renowacji. 

W Dwikozach przy ulicy Starowiejskiej można znaleźć pozostałości domu rodzinnego Wiesława Myśliwskiego 
wybitnego polskiego pisarza dwukrotnego laureata nagrody Nike za „Widnokrąg” oraz „Traktat o łuskaniu fasoli” 
jak również uhonorowany licznymi orderami, odznaczeniami i nagrodami. Budynek ten popada w ruinę 
i koniecznym jest jego zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem. 

Znaczącym dla wsi budynkiem już z bogatą historią jest Szkoła Podstawowa, która została wybudowana przy 
dużym udziale pracy i zaangażowaniu mieszkańców i oddana do użytku w 1925 roku. Jest to piękny stary budynek 
wspaniale i nierozłącznie wpisujący się w krajobraz wsi. Budynek szkoły z racji wieku potrzebuje przeprowadzania 
ciągłych remontów. 

Kolejnym obiektem który rzuca się w oczy każdemu przejeżdżającemu przez Dwikozy jest usytuowany na 
wzniesieniu piękny wręcz monumentalny trzy nawowy kościół ze strzelistą wieżą do którego prowadzą długie 
kręte schody a jego budowa została zakończona w 1963 roku. Kościół i jego otoczenie wymaga ciągłych remontów 
i modernizacji 

Obiektem który posiada swą długą prawie stu letnią historie jest budynek dworca kolejowego który powstał 
w 1915 roku za czasów zaboru rosyjskiego. 
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Nie można zapomnieć o położonym przy głównej ulicy Dwikozów, ul. Sandomierskiej (droga wojewódzka 777) 
pomniku upamiętniającego pomordowanych powstańców w bitwie z wojskami rosyjskimi pod Słupczą 8 lutego 
1863 roku – Pomnik Powstańców Styczniowych. 

2. Obiekty i tereny. 

Dwikozy posiadają znaczną ilość terenów, które mogą zostać wykorzystane na cele turystyczno – rekreacyjne 
takie jak pola namiotowe, kampingi, trasy rowerowe, piesze ścieżki turystyczne miejsca do rekreacyjnego połowu 
ryb. Szczególne znaczenie mają tu tereny położone przy rzece Opatówce. Które to wymagają lepszego 
zagospodarowania, brzegi rzeki powinny być uporządkowane a koryto rzeki oczyszczone dzięki czemu można by 
organizować np. spływy kajakowe czy połowy ryb. 

Dwikozy są punktem początkowym niebieskiego szlaku turystycznego prowadzącego do Gołoszyc. Jak również 
przez wieś przechodzi czerwony szlak turystyczny z Gołoszyc do Piotrowic. 

Ważnym obiektem jest boisko sportowe które jest wykorzystywane przez lokalna drużynę piłkarską „Sparta 
Dwikozy” jak również służy do organizacji wielu imprez o różnym charakterze (np. Święto pomidora, dzień 
dziecka, zawody strażackie itp.) nie tylko dla mieszkańców Dwikozów ale całej gminy. 

3. Infrastruktura społeczna. 

Na infrastrukturę społeczną Dwikozów składają się takie obiekty jak: 

W zakresie edukacji: 

- Szkoła Podstawowa do której uczęszczają dzieci z Dwikozów, Bożydaru, Rzeczycy Mokrej i Rzeczycy Suchej. 

- Publiczne Gimnazjum w Dwikozach do którego uczęszcza młodzież z całej gminy. 

- Przedszkole Samorządowe w Dwikozach 

- Gminny Ośrodek Kultury w Dwikozach 

- Gminna Biblioteka Publiczna 

- boisko sportowe 

W zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej: 

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach 

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

- Prywatne gabinety stomatologiczne 

- Apteki 

- Prywatne przychodnie weterynaryjne 

- Prywatne zakłady fryzjersko – kosmetyczne. 

4. Infrastruktura techniczna  

Przez Dwikozy przebiega droga wojewódzka 777 sieć dróg gminnych jest stosunkowo dobrze rozwinięta i dużej 
mierze utwardzona i pokryta nawierzchnią asfaltową, jednakże są one dosyć stare i w najbliższym latach należy 
spodziewać się konieczności ich remontów. Przez wieś przebiega również linia kolejowa numer 25 oraz znajduje 
się tu stacja kolejowa wraz z peronami do obsługi ruchu osobowego jak i bocznicami i rampą do obsługi 
kolejowego transportu towarowego. 

Dwikozy są zelektryfikowane, podłączone do sieci gazowniczej, wodociągowej, telefonicznej oraz posiadają 
siec kanalizacji sanitarnej w długości około 11 km. 

Na terenie Dwikozów działa Zakład Gospodarki Komunalnej oraz Urząd Pocztowy. 

5. Gospodarka i rolnictwo 

W Dwikozach znajdują się dwa duże zakłady przemysłowe Zakład Przetwórstwa Owocowo Warzywnego oraz 
T.B. Fruit które od okolicznych rolników skupują i przetwarzają płody rolne. Piekarnia mechaniczna Mączka Jan 
oraz wiele innych podmiotów gospodarczych zarówno z działu usług, produkcji i handlu. 

W Dwikozach zarejestrowane są podmioty gospodarcze w następujących działach: 
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- usługi 38 

- handel 21 

- produkcja 4 

Wielu mieszkańców prowadzi gospodarstwa rolne co stanowi istotne źródło dochodu. Dominują uprawy roślin 
ciepłolubnych pod osłonami foliowymi (pomidor, ogórki, papryka) czemu sprzyja lokalny agroklimat. Coraz 
częściej uprawiane są również kwiaty ozdobne i sezonowe oraz uprawy sadownicze. Dominują gospodarstwa 
o małej powierzchni upraw. Średnia powierzchnia gospodarstwa indywidualnego wynosi około 3 ha. Z uwagi na 
nowe wymagania rynku zauważą się wśród rolników przymiarki do tworzenia grup producenckich. W ostatnich 
latach w gospodarstwach które nie starały się powiększyć swojego areału lub przejść na specjalistyczne działy 
produkcji ogrodniczej zauważa się spadek opłacalności produkcji rolnej. A mieszkańcy szukają zatrudnienia poza 
miejscem zamieszkania wyjeżdżając do większych miast lub do innych krajów. 

6. Kapitał społeczny i ludzki 

Zasób ludzki miejscowości Dwikozy jest wyraźnie zaznaczony poprzez funkcjonowanie różnych formalnych 
i nieformalnych grup społecznych. Na szczególna uwagę zasługuje jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, wokół 
której skupia się wiele aspektów życia społecznego takich jak organizacja różnego rodzaju imprez i świąt, 
organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Jednostka w Dwikozach jako należąca do Krajowego Systemu 
Ratownictwa Gaśniczego ma znaczny udział w organizacji gminnego bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Na 
czele jednostki stoi Jerzy Binek a naczelnikiem jest Dariusz Binek. 

W Dwikozach prężnie działa od 1950 roku Klub Sportowy Sparta Dwikozy który ma barwy zielone – żółte – 
czerwone. Wokół klubu skupia się wielu działaczy oraz duże grono młodzieży jak i już pełnoletnich piłkarzy. Klub 
oprócz głównej drużyny seniorów opiekuje się i wychowuje również tych najmłodszych adeptów piłki nożnej 
w odpowiednio do wieku powołanych sekcjach. Boisko jak i zaplecze jakim dysponuje klub jest w bardzo złym 
stanie i wymaga wręcz natychmiastowego remontu. 

Dwikozy mogą poszczycić się prężnie działającym Ludowym Zespołem Artystycznym „Dwikozianie” który 
został założony wiosna 1935 roku i działa do chwili obecnej. Posiada duże osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej i upowszechniania kultury i folkloru ludowego oraz ochrony dziedzictwa narodowego. W swoim 
repertuarze zespół posiada ponad 600 pieśni i piosenek regionu świętokrzyskiego. Śpiewem i muzyka aktywnie 
promuje lokalne tradycje kulturowe i obrzędy. 

Role lokalnych liderów pełnią Binek Dariusz, Bidas Ryszard, Mach Marzanna – radni miejscowości Dwikozy, 
Binek Jerzy – sołtys miejscowości oraz członkowie rady sołeckiej. Skupiają oni wokół siebie znaczna ilość 
mieszkańców nastawionych na rozwój własnej miejscowości i inspirują wiele inicjatyw społecznych. w oparciu 
o te osoby działa wiele nieformalnych grup nastawionych na realizacje konkretnych celów. 

IV. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Dwikozy - analiza SWOT 

 MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

 1. Położenie wsi w malowniczej dolinie Opatówki 
2. Aktywne społeczeństwo 
- OSP 
- Klub Sportowy Sparta Dwikozy 
- czyny społeczne 
3. Infrastruktura społeczna 
- Szkoły Podstawowa, Gimnazjum oraz przedszkole 
- Gminny Ośrodek Kultury 
- boisko sportowe 
4. Dobry sprzyjający uprawom rolniczym agroklimat. 
5. Korzystny układ komunikacyjny. 
- przez wieś przebiega droga wojewódzka. 
6. Posiadanie gazociągu, wodociągu linii telefonicznej oraz 
kanalizacji sanitarnej. 
7. Stosunkowo dobra infrastruktura techniczna.. 
8. Aktywna młodzież włączająca się w inicjatywy wiejskie. 

 1. Kościół i jego otoczenie wymaga ciągłych 
remontów. 
2. Konieczność dalszej rozbudowy kanalizacji 
sanitarnej. 
3. Zły stan rowów melioracyjnych. 
4. Braki w ilości chodników. 
5. Brak parkingu dla turystów. 
6. Zły stan boiska i jego infrastruktury. 
7. Rozbudowa bazy turystycznej – gastronomicznej, 
noclegowej. 
8. Zły stan zabytków i kapliczek przydrożnych. 
9. Brak uregulowanej i oczyszczonej rzeki 
Opatówki. 
10. Zły stan przystanków komunikacji 
samochodowej. 
11. Brak placu targowego przystosowanego do 
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9. Solidarne społeczeństwo. 
10. Szlaki turystyki pieszej i rowerowej 

potrzeb mieszkańców, 
 

 

 SZANSE I MOŻLIWO ŚCI ROZWOJU   ZAGROŻENIA ROZWOJU  

 1. Położenie miejscowości w dolinie rzeki Opatówki. 
2. Organizacja imprez promujących lokalne tradycje. 
3. Zbudowanie oferty turystycznej w oparciu o bogate walory. 
krajobrazowe wąwozy lessowe oraz zabytki. 
4. Rozwój agroturystyki. 
5. Polepszenie warunków do rozwoju tożsamości lokalnej, kultury 
i sportu (doinwestowanie boiska i jego infrastruktury). 
6. Oczyszczenie i uregulowanie rzeki Opatówki (umożliwienie 
spływów kajakowych) 
7. Korzystny układ komunikacyjny. 
 

 1. Bezrobocie spowodowane kryzysem 
gospodarczym. 
2. Nieopłacalność produkcji rolnej – 
likwidacja gospodarstw rolnych. 
3. Migracja młodzieży do większych 
aglomeracji. 
4. Niski przyrost naturalny. 
5. Niedostateczne środki finansowe na 
realizację inwestycji. 

 

V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w latach 
2014 – 2021 

Podczas prac nad opracowaniem niniejszego planu przeprowadzono szereg spotkań z udziałem mieszkańców 
wsi Dwikozy. Na spotkaniach uchwalono następujące zadania do realizacji na najbliższe 7 lat. 

 Zadanie 1 

 Nazwa zadania  Modernizacja Kościoła i terenów mu przyległych – budowa parkingu 

 Cel zadania  Poprawa estetyki i komfortu korzystania z obiektu który jest wizytówka miejscowości 
i miejscem spotkań wszystkich wiernych 

 Harmonogram 
realizacji 

 II kwartał 2014 – złożenie wniosku o dofinansowanie 
IV kwartał 2014 – podpisanie umowy o realizację 

2015 – realizacja i rozliczenie zadania 

 Szacunkowe koszty  400.000 PLN 

 Źródła pozyskania 
środków finansowych 

 Budżet Parafii 
Budżet Gminny Dwikozy 

PROW 2007 – 2013 

 Rodzaj zadania: 
aktywizuj ące / 
inwestycyjne 

 inwestycyjno – aktywizujące 
 

 

 Zadanie 2 

 Nazwa zadania  Rozbudowa i modernizacja chodników oraz przystanków komunikacyjnych 

 Cel zadania  Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 

 Harmonogram realizacji  2016 – 2019 

 Szacunkowe koszty  300.000 PLN 

 Źródła pozyskania 
środków finansowych 

 budżet Gminy Dwikozy 
PROW 2014 – 2020 

 Rodzaj zadania: 
aktywizuj ące / inwestycyjne 

 inwestycyjne 

 

 Zadanie 3 

 Nazwa zadania  Poprawianie infrastruktury boiska sportowego 

 Cel zadania  Promocja lokalnych tradycji oraz rozwój sportu i rekreacji 



Id: 85A5CC10-15F5-4459-A2B1-60AF676CB629. Podpisany Strona 8 
 

 Harmonogram realizacji  2017 – 2018 

 Szacunkowe koszty  50.000 PLN 

 Źródła pozyskania 
środków finansowych 

 budżet Gminy Dwikozy, środki UE. Środki Ministerstwa Sportu i Turystyki 

 Rodzaj zadania: 
aktywizuj ące / inwestycyjne 

 inwestycyjno – aktywizujące 

 

 Zadanie 4 

 Nazwa zadania  Odnowienie uszkodzonych nawierzchni dróg gminnych i budowa nowych 

 Cel zadania  Ulepszenie lokalnych systemów komunikacyjnych poprawa bezpieczeństwa 
drogowego, wsparcie ruchu turystycznego 

 Harmonogram 
realizacji 

 2014 – 2021 (w miarę potrzeb) 

 Szacunkowe koszty  rokrocznie 100.000 PLN 

 Źródła pozyskania 
środków finansowych 

 Budżet Gminy Dwikozy 
środki UE 

 Rodzaj zadania: 
aktywizuj ące / 
inwestycyjne 

 inwestycyjne 

 

 Zadanie 5 

 Nazwa zadania  Oczyszczenie i uregulowanie rzeki Opatówki 

 Cel zadania  Zagospodarowanie i podniesienie walorów turystycznych – spływ kajakowy, połów 
ryb 

 Harmonogram realizacji  2016 -20121 

 Szacunkowe koszty  200.000 PLN 

 Źródła pozyskania 
środków finansowych 

 Budżet Gminy Dwikozy 
Ministerstwo Środowiska 

środki UE 

 Rodzaj zadania: 
aktywizuj ące / 
inwestycyjne 

 inwestycyjno – aktywizująca 

 

 Zadanie 6 

 Nazwa zadania  Odnowienie zbiorów biblioteki oraz utworzenie stanowisk multimedialnych 

 Cel zadania  Lepszy dostęp mieszkańców do aktualnych i najnowszych źródeł wiedzy 

 Harmonogram realizacji  2014 – 2021 (w miarę potrzeb) 

 Szacunkowe koszty  rokrocznie 15.000 PLN 

 Źródła pozyskania 
środków finansowych 

 Budżet Gminy Dwikozy 
środki UE 

 Rodzaj zadania: 
aktywizuj ące / inwestycyjne 

 Inwestycyjno – aktywizujące 

 

 Zadanie 7 

 Nazwa zadania  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dwikozy - II etap 

 Cel zadania  Poprawa jakości życia mieszkańców 

 Harmonogram realizacji  2016 -2017 

 Szacunkowe koszty  4.000.000 PLN 
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 Źródła pozyskania 
środków finansowych 

 Budżet GminyDwikozy 
Środki UE 

 Rodzaj zadania: 
aktywizuj ące / inwestycyjne 

 inwestycyjne 

 

 Zadanie 8 

 Nazwa zadania  Zabezpieczenie i renowacja domu rodzinnego Wiesława Myśliwskiego oraz 
zagospodarowanie terenu wokół 

 Cel zadania  Ochrona zabytków oraz podniesienie walorów turystycznych miejscowości 

 Harmonogram 
realizacji 

 2016 

 Szacunkowe koszty  100.000 PLN 

 Źródła pozyskania 
środków finansowych 

 Gmina Dwikozy 
środki UE 

 Rodzaj zadania: 
aktywizuj ące / 
inwestycyjne 

 inwestycyjno – aktywizujące 

 

 Zadanie 9 

 Nazwa zadania  Organizacja corocznego festynu w Dwikozach 

 Cel zadania  promocja i rozwój wsi 

 Harmonogram realizacji  od 2015 roku rokrocznie 

 Szacunkowe koszty  rokrocznie około 15.000 PLN 

 Źródła pozyskania 
środków finansowych 

 Budżet Gminy Dwikozy 
Fundusz Sołecki 

 Rodzaj zadania: 
aktywizuj ące / inwestycyjne 

 aktywizujące 

 

 Zadanie 10 

 Nazwa zadania  Budowa placu targowego w msc. Dwikozy 

 Cel zadania  Poprawa jakości życia mieszkańców 

 Harmonogram realizacji  2017 - 2018 

 Szacunkowe koszty  1.000.000 PLN 

 Źródła pozyskania 
środków finansowych 

 Budżet Gminy Dwikozy 
Środki UE 

 Rodzaj zadania: 
aktywizuj ące / inwestycyjne 

 inwestycyjne 

 

 Zadanie 11 

 Nazwa zadania  Rewitalizacja miejsca rekreacyjnego – Park Zieleniec w msc. Dwikozy 

 Cel zadania  Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa estetyki i wizerunku wsi. 

 Harmonogram realizacji  2017 - 2018 

 Szacunkowe koszty  500.000 PLN 

 Źródła pozyskania 
środków finansowych 

 Budżet Gminy Dwikozy 
Środki UE 

 Rodzaj zadania: 
aktywizuj ące / inwestycyjne 

 Aktywizująco - inwestycyjne 
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Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada realizacje zadań inwestycyjnych oraz aktywizujących na 
najbliższe 7 lat. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy 
na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscowymi uwarunkowaniami społeczno – kulturalnymi. 

Zakładane działania przewidują wzrost znaczenia Dwikozów jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, 
sportu i rekreacji. 

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Dwikozy ma także służyć integracji społeczności lokalnej, zwiększenia 
zaangażowania w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi organizacji 
społecznych. 

VI. Opis i charakterystyka obszarów, o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

Na terenie miejscowości Dwikozy znajdują się kluczowe obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców. Z uwagi na lokalizację oraz specyfikę tych miejsc wokół nich skupiają się mieszkańcy 
nie tylko Dwikozów ale również sąsiednich wiosek jak i przyjezdni turyści. 

Do tych obszarów należą: 

1. Kościół parafialny pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli i św. Antoniego Pustelnika wraz z przynależnymi 
terenami i cmentarzem parafialnym. 

2. Boisko sportowe 

3. Rzeka Opatówka 

4. Park Zieleniec. 

AD. 1 Kościół w Dwikozach jest niewątpliwie wizytówką i dumą miejscowości widoczny już z oddali położony na 
wzgórzu górujący nad miejscowością przyciąga wzrok i porusza ciekawość zobaczenia z bliska każdego kto 
przejeżdża przez Dwikozy. A co najważniejsze jest miejscem, w którym zbierają się wszyscy mieszkańcy jak 
i parafianie w szczególnie ważnych momentach życia mieszkańców Dwikozów. Dlatego to najważniejsze 
miejsce we wsi musi być otoczone szczególną opieką. Utrzymywane w porządku na bieżąco remontowane, 
modernizowane i ulepszane tak, aby mogło jak najlepiej i jak najdłużej służyć wszystkim mieszkańcom. Duży 
nacisk mieszkańców jest kładziony na stworzenie miejsc parkingowych, utwardzenie terenu przy kościele oraz 
cmentarzu. Dość wąska droga wiodąca od kaplicy cmentarnej do cmentarza wymaga utworzenie pobocza ze 
względu na funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowników. Remontu wymagają również alejki na cmentarzu, 
należy je wyrównać i utwardzić. 

AD. 2 Boisko sportowe jest szczególnym miejscem dla mieszkańców Dwikozów ma bardzo szerokie spektrum 
wykorzystania. Na co dzień służy do treningów i rozgrywek meczów ligowych dla Klubu Sportowego Sparta 
Dwikozy. Ponadto organizowane są na nim wszelkie duże imprezy, wydarzenia, zawody, w których uczestniczą 
wszyscy mieszkańcy Dwikozów jak i okolicznych miejscowości niezależnie od wieku. Jest to miejsce spotkań, 
integracji, szerzenia kultury, sportu jak i rozrywki dla mieszkańców. Dlatego tak ważna jest modernizacja 
i utrzymywanie tego miejsca w jak najlepszym stanie. 

AD. 3 Rzeka Opatówka przepływa przez sam środek miejscowości obecnie to urokliwe miejsce jest zaniedbane 
i jakby zapomniane prze mieszkańców. Dlatego należało by się nim lepiej zainteresować oczyścić i uregulować 
tak aby przywrócić ją do dawnego stanu świetności kiedy to na Opatówce organizowano spływy kajakowe, 
łowiono ryby a w górnej części rzeki żyły nawet raki. Na pewno przyczyniło by się to rozwojowi turystyki oraz 
stworzyło nowe możliwości spędzania wolnego czasu bliżej natury. 

AD. 4 Na uwagę zasługuje również Park Zieleniec zajmujący ponad 5 ha powierzchni. W studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dwikozy obszar ten leży w pasie terenów usług 
z zielenią towarzyszącą. W czasach świetności było to miejsce spotkań mieszkańców. Odbywały się tam pikniki 
rodzinne czy festyny okolicznościowe z muzyką na żywo. Powstawały już koncepcje zagospodarowania tego 
terenu i przywrócenie go do stanu użyteczności dla mieszkańców. Remontu wymaga muszla koncertowa i słupy 
oświetleniowe. Należałoby również oczyścić teren z niepotrzebnych zakrzaczeń, utworzyć alejki spacerowe, 
usytuować ławeczki i kosze na śmieci. 


