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Szanowni Państwo,
przed Państwem raport z tego, co działo się w naszej gminie w 2021 roku.
Rok 2021 minął pod znakiem pandemii. Z jednej strony trochę się do
zagrożenia przyzwyczailiśmy, czasem nawet lekceważyliśmy, a
tymczasem wirus zbierał swoje śmiertelne żniwo. W trosce o zdrowie i
życie Mieszkańców podjęłam decyzję o uruchomieniu w Urzędzie Gminy
w Dźwierzutach punktu szczepień przeciw Covid-19. Łącznie podczas
czterech akcji zaszczepiło się niemal 200 osób. Niektóre osoby przyjęły
dawkę przypominającą. W skali liczby mieszkańców całej gminy to
niestety niewielki procent. A należy pamiętać, że wirus nie zniknął z dnia
na dzień.
Dla Urzędu Gminy w Dźwierzutach był to rok intensywnej pracy. Mimo
ograniczeń, pracy zdalnej, chorób pracowników udało się przygotować i
zrealizować wiele ważnych inwestycji, przygotować dokumentacje
projektowe, uzyskać niezbędne zezwolenia i wreszcie pozyskać
dofinansowania ze źródeł zarówno krajowych jak i unijnych. Jest to praca
żmudna, niewdzięczna i niewidoczna, ale konieczna aby móc wykonać
zadania, które poprawiają bezpośrednio komfort życia mieszkańców. I
tak, tylko w 2021 roku na inwestycje – te mniejsze i większe – wydaliśmy
łącznie 5 689 333,38 zł. Mowa tu o inwestycjach zakończonych. Wiele
innych zostało w 2021 roku rozpoczętych, a zakończą się w roku bieżącym
bądź latach następnych. Cieszy mnie niezwykle skala środków
finansowych pozyskanych z funduszy zewnętrznych, która wyniosła w
2021 roku 8 004 142,18 zł. Pieniądze te dofinansowały inwestycje w 2021
roku, ale także będą wydatkowane w latach następnych.
Za nami już na szczęście długo wyczekiwana modernizacja Stacji
Uzdatniania wody w Laurentowie. Tylko mieszkańcy wsi, którzy pili wodę
z tego źródła wiedzą, jak pilna była to inwestycji. Przy okazji uzbroiliśmy
w sieć wodno-kanalizacyjną miejscowość Śledzie.
Za nami również inwestycje drogowe – długo wyczekiwana budowa drogi
gminnej w Rumach, drogi prowadzącej do świetlicy wiejskiej w
Dźwierzutach, czy dokończenie modernizacji drogi prowadzącej do
Dąbrowy. Inwestycje tego typu realizujemy sukcesywnie już od 2015
roku, bo wiemy, że mieszkańcy czekają na to aby dojazd do ich posesji był
jak najlepszy.
Na terenie całej gminy powstają nowe miejsca rekreacji, a także obiekty,
które sprawiają, że nasza gmina staje się bardziej atrakcyjna turystycznie.
Możemy być dumni ze ścieżki rowerowej po nieczynnej linii kolejowej –
inwestycji, którą realizował powiat szczycieński, ale gmina Dźwierzuty
udzieliła mu pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 2 722 775,48
zł. Przygotowujemy się do kolejnych zadań przygotowując dokumentacje
projektowe i pisząc wnioski o dofinansowanie.
Pomimo obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa prężnie
działają placówki kulturalne w naszej gminie, które znakomicie
dostosowały się do sytuacji panującej w poprzednim roku i znalazły nową
przestrzeń do rozwijania zainteresowań naszych mieszkańców.

Dość nieśmiało, ale w pełnym reżimie sanitarnym powróciliśmy do
flagowej imprezy gminnej, tj. Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Pruskiej.
W świetlicy osiedlowej i GOK-u trwały warsztaty i koła zainteresowań,
w których uczestniczyli najmłodsi mieszkańcy naszej gminy.
W marcu 2021 roku powstał Uczniowski Klub Sportowy, który zrzesza
miłośników gry w piłkę nożną. Klub pod przewodnictwem Trenera Pana
Krzysztofa Ciechackiego cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do
Klubu należą dzieci w wieku szkolnym, chłopcy i dziewczynki. To nasza
wielka duma!
Ogromne sukcesy odnoszą nasze Panie z Kół Gospodyń Wiejskich.
Ubiegły rok obfitował w pierwsze miejsca w konkursach kulinarnych czy
rękodzielniczych na szczeblach wojewódzkich oraz krajowych. Bardzo
dziękuję Paniom z KGW za promowanie gminy Dźwierzuty, za ogromne
zaangażowanie w życie lokalnej społeczności oraz bezinteresowną
pomoc w organizację naszych lokalnych imprez gminnych. Wiem, że
mogę zawsze na Was liczyć.
W nowej rzeczywistości doskonale odnalazły się także nasze szkoły.
Większość zajęć w poprzednim roku odbywała się zdalnie. Słowa
uznania kieruję tu do całego grona pedagogicznego oraz do rodziców,
którzy doskonale odnaleźli się w tej sytuacji. Dziękuję za cierpliwość
oraz Państwa poświęcenie, które wymagało od Państwa wielu
wyrzeczeń. Dzieci to nasze wspólne dobro. Jestem przekonana, że
nasze wspólne działania i realizowanie nałożonych na nas zadań
pomoże im w lepszym starcie w dorosłość. Dofinansowywanie i
rozbudowywanie zaplecza technicznego naszych placówek
oświatowych to jeden z moich priorytetów. W październiku 2021 roku
pozyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji
Strategicznych w wysokości 3 351 895,00 zł na budowę od podstaw
budynku przedszkola w Orzynach. To ważny krok ku poprawie
bezpieczeństwa naszych przedszkolaków.
Oczywiście, jak każdy samorząd borykamy się też z problemami. Brak
wody w studniach głębinowych, awarie instalacji wodnokanalizacyjnych, wysokie stawki na odbiór odpadów, niedostateczna
liczba mieszkań komunalnych i socjalnych. Niejednokrotnie jesteśmy
mediatorami w konfliktach, staramy się wspomóc Państwa radą i
dobrym słowem. Warto pamiętać, że pracownicy Urzędu i innych
gminnych jednostkach organizacyjnych z zaangażowaniem pracują nad
rozwiązaniem każdego problemu, z którym się Państwo do nas zwrócą.
W tym miejscu dziękuje każdemu pracownikowi za pasję i oddanie
naszej gminie. Bez Was żaden sukces gminy nie byłby możliwy.
Zapraszam Państwa do lektury Raportu, ponieważ zawiera on wiele
działań, których nie sposób wymienić na wstępie, a są równie ważne
jak te wymienione powyżej.
Miłej lektury.
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