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Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy i Goście!

Dobiega końca ten jakże dziwny rok. Rok, który tak bardzo zmienił nasze podejście do 
rzeczywistości. Rok trudny i  pełen nowych dla nas rozwiązań, oczekiwań i  sytuacji. Pomimo 
niedogodności udało się nam jednak wiele zrobić. Zrealizowaliśmy kolejne inwestycje, 
powołaliśmy Centrum Usług Sąsiedzkich, przygotowujemy się do kolejnych działań, już w 2021. 
Cieszę się bardzo, że pomimo pandemii wiele się w naszej gminie dzieje. Że nie stoimy w miejscu, 
nie cofamy się. To – w całej tej skomplikowanej sytuacji – cieszy. Mam nadzieję, że najnowszy 
numer naszego biuletynu napełni Was optymizmem. Uważajcie na siebie! I do przeczytania już 
w Nowym Roku!

Marianna Bogusława Szydlik
Wójt Gminy Dźwierzuty
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W Gminie Dźwierzuty działa już  
Centrum Usług Sąsiedzkich
Centrum Pomocy Sąsiedzkiej powstało z  myślą 
o  mieszkańcach Gminy Dźwierzuty potrzebują-
cych wsparcia w  codziennym funkcjonowaniu, 
w tym osób pozostających w kwarantannie i  izo-
lacji w związku z COVID-19. Usługi będą wykony-
wane przez wolontariuszy w następujących zada-
niach: 
 wykonanie niezbędnych, podstawowych 

zakupów (np. artykułów spożywczych i  hi-
gienicznych) z  tym, że żywność, środki hi-
gieniczne i  środki czystości będą kupowane 
w  ilościach niezbędnych do samodzielnego 
funkcjonowania w  sklepach położonych 
w  najbliższej okolicy miejsca zamieszkania 
osoby potrzebującej, nie częściej niż raz w ty-
godniu.

 dostarczanie gotowych posiłków
 zakup leków na podstawie recept
 wyrzucenie śmieci,
 realizację działań pomocowych poza domem 

takich jak: wizyta na poczcie, w urzędzie,
 wyprowadzenie psa,
 informowanie najbliższych lub odpowied-

nich służb, o pilnych potrzebach czy pogor-
szeniu się stanu zdrowia.  

Potrzebujesz Pomocy?
Skontaktuj się z Urzędem Gminy
w Dźwierzutach:

od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00 do 14:00

tel.: 89 621 12 32

lub przez całą dobę za pośrednictwem e-mail: 
pomoc@ug-dzwierzuty.pl

Uwaga! Zgłoszenie nie jest równoznaczne 
z  otrzymaniem pomocy. Osoby potrzebujące 
będą rekrutowane zgodnie z  postanowieniami 
Regulaminu „Centrum Pomocy Sąsiedzkiej”.

Chcesz pomóc? Zostań naszym wolontariu-
szem.
Skontaktuj się z  naszym biurem od poniedziałku 
do piątku w godz. 8:00 do 14:00
tel. : 89 621 12 32 lub przez całą dobę za pośred-
nictwem e-mail: pomoc@ug-dzwierzuty.pl

Wolontariuszowi zapewniamy:
 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśli-

wych wypadków.
 Środki ochrony indywidualnej.
 Wykonywanie zadań w dogodnym dla Ciebie 

czasie.
 Możliwość ozonowania samochodu prywat-

nego jeżeli był wykorzystany do niesienia 
pomocy.

 Osobom nie mobilnym zostanie wypożyczo-
ny rower w celu świadczenia usług w środo-
wisku lokalnym.

Centrum Pomocy Sąsiedzkiej otrzymało wspar-
cie finansowe w  ramach projektu pod nazwą 
„Organizacja usług opiekuńczych w  środowisku 
lokalnym w  dobie COVID-19 na terenie Gminy 
Dźwierzuty” realizowanego w  ramach działania 
11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych ceno-
wo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w  tym 
opieki zdrowotnej i  usług socjalnych świadczo-
nych w  interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 
Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym 
integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty 
konkursowe (projekty dedykowane COVID-19).

Wartość projektu: 182 994,63 zł
Dofinansowanie: 173 844,87 zł
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Gmina. Dzięki dofinansowaniu popłynie woda

Nowe inwestycje wodno-kanalizacyjne 
w Śledziach i Laurentowie
W najbliższym czasie gmina wybuduje wodociąg 
i  kanalizację w  Śledziach oraz zmodernizuje Sta-
cję Uzdatniania Wody w  Laurentowie. Będzie to 
możliwe dzięki podpisanej przez wójt Mariannę 
Szydlik umowie o  dofinansowanie inwestycji ze 
środków Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Wniosek 
o  dofinansowanie inwesty-
cji został złożony w  grud-
niu 2019 roku. Oba zada-
nia zostaną realizowane 
w  przyszłym roku. Zadanie 
pn. „Poprawa warunków 
bytowych mieszkańców 
Gminy Dźwierzuty poprzez 
budowę 1 odcinka sieci wo-
dociągowej, 1 odcinka sieci 
kanalizacyjnej w  miejsco-
wości Śledzie oraz przebu-
dowa 1  Stacji Uzdatniania 
Wody w  Laurentowie” zo-
stało wycenione na łączną 

kwotę 3 270 867,23 zł w tym dofinansowanie wy-
niesie 1 999 875,00 zł.

Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

Fot. Archiwum UG

Dźwierzuty. Koniec wysuszonej nawierzchni na boisku

Stadion z ekologicznym  
systemem nawodnienia
26 listopada, urzędnicy gminni 
dokonali odbioru technicznego 
systemu nawodnienia stadionu 
gminnego w Dźwierzutach. - In-
westycja obejmowała budowę 
systemu nawodnienia opartego 
w głównej mierze na zmagazy-
nowanej w specjalnie wybudo-
wanym zbiorniku deszczówce, 
a po jej wyczerpaniu na wodzie 
z gminnego wodociągu – wyja-
śnia wójt Marianna Szydlik. - To 
innowacyjne rozwiązanie stero-
wane jest automatycznie.
Jak wyjaśnia wójt, w  ramach 
zadania został zamontowany 
także system wykrywania i mo-
nitorowania opadów deszczu, 
aby uniknąć mechanicznego 
podlewania murawy w  trakcie 
opadów atmosferycznych.
Inwestycja została wykonana 
przez firmę Green Art Studio 
Architektury Krajobrazu Anna 
Orłowska-Kozioł z Dźwierzut za 
kwotę 64 895 zł. Gmina Dźwie-
rzuty pozyskała na realizację 
tego zadania dofinansowanie 
z  budżetu samorządu woje-
wództwa warmińsko-mazur-
skiego w  kwocie 31 500 zł. Po-
stęp prac monitorował poseł 
Paweł Papke, który był jednym 
z inicjatorów projektu wsparcia 
infrastruktury sportowej w  re-
gionie ze środków wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego.

Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

ŚWIETLICA 
Z WŁASNYM 
PRĄDEM
Zakończył się montaż mikroinstalacji fotowolta-
icznej na budynku świetlicy wiejskiej w  Dźwie-
rzutach. Wykonawcą inwestycji była firma Voltaic 
System M. Kwade T. Gosik sp. j. z Olsztyna. Wytwo-
rzona w instalacji energia elektryczna będzie wy-
korzystywana nie tylko do oświetlenia budynku, 
ale także jego ogrzania. Inwestycja w całości opła-
cona została z budżetu gminy Dźwierzuty, a war-
tość zadania wyniosła 53500 zł brutto. Trwają przy-
gotowania do kolejnych tego typu inwestycji na 
świetl icach 
w i e j s k i c h 
w  całej gmi-
nie.

(bt)

DZIURY ZNIKNĄ
Samorząd gminy Dźwierzuty otrzymał dofinanso-
wanie w  ramach rządowego programu Fundusz 
Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na po-
trzeby dojazdu i dojścia do świetlicy gminnej oraz 
miejsc postojowych”. Inwestycja będzie polegała 
na przebudowie części gminnej drogi wewnętrz-
nej. Obecna nawierzchnia jest w  opłakanym sta-
nie, a w niektórych miejscach droga jest praktycz-
nie nieprzejezdna. Poza pasem drogi dojazdowej 
z kostki brukowej powstaną zjazdy do garaży oraz 
miejsca parkingowe. Zgodnie z podpisaną umową 
o dofinansowanie wartość inwestycji została osza-
cowana na poziomie 287 131,64 zł z  czego dofi-
nansowanie 
wyniesie aż 
80% war-
tości tj. 229 
705,31  zł. 
I n w e s t y c j a 
zakończy się 
na początku 
2021 roku.

(bt)

CHRYZANTEMY 
NA ULICACH
Tuż po Wszystkich Świętych 179 sztuk chryzan-
tem pozyskanych od lokalnych przedsiębiorców 
ozdobiło przestrzeń publiczną  gminy. Ozdobiły 
przystanki, kapliczki i  miejsca pamięci. 79 sztuk 
kwiatów udało się 
pozyskać z  wła-
snej inicjatywy, 
w  odpowiedzi na 
nasz wniosek do 
Agencji Restruk-
turyzacji i  Moder-
nizacji Rolnictwa. 
Pozostałe 100 
sztuk zostało po-
zyskanych przez 
Starostwo Powia-
towe w Szczytnie.

(bt)

Fot. Archiwum UG

Fot. Archiwum UG

Fot. Archiwum UG

Fot. Archiwum UG

Fot. Archiwum UG
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Dźwierzuty. Gmina kupi samochód dla ŚDS w Dźwierzutach

Nowe auto do przewozu 
podopiecznych
Środowiskowy Dom Samopomocy w  Dźwie-
rzutach jeszcze w  tym roku dostanie od Gminy 
nowy samochód do przewozu swoich podopiecz-
nych. 28 października w  siedzibie Urzędu Gminy 
w Dźwierzutach odbył się przetarg nieograniczo-
ny na dostarczenie fabrycznie nowego samocho-
du osobowego w  wersji 9-cio osobowej w  tym 
jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwa-
lidzkim dla gminy Dźwierzuty.
Do przetargu stanęły dwie firmy - z  Olsztyna 
i  z  Gdańska. Trwają procedury zmierzające do 
podpisania umowy.
Zakup samochodu 
będzie możliwy dzię-
ki pozyskanemu do-
finansowaniu z  Pań-
stwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
N i e p e ł n o s p r a w -
nych. Umowę o  do-
finansowanie wójt 
Marianna Szydlik 
podpisała 9 paździer-
nika. – Samochód 
służyć będzie ŚDS 
w  codziennej pracy 
– mówi wójt. Gminna 
instytucja zapewnia 
codziennie transport 
swoim podopiecz-
nym i  dowozi ich na 

zajęcia z miejsca zamieszkania, a po nich odwozi 
uczestników do domów. Dotychczasowy samo-
chód Środowiskowego Domu Samopomocy ma 
już kilkanaście lat i przejechane setki tysięcy kilo-
metrów. Całkowity koszt zakupu wraz z kosztami 
administracyjnymi wyniesie około 200 000 zł brut-
to. Dofinansowanie z PFRON pokryje 70% kosztów 
zakupu pojazdu.

Barbara Trusweicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

Powiat. Plebiscyt rozciągnięty w czasie przez COVID19

Nasi w finale 
na SuperSołtysa powiatu
Plebiscyt na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskie-
go jest organizowany przez Starostwo Powiatowe 
i  redakcję „Kurka Mazurskiego” od 2008 r. W  tym 
roku, z powodu epidemii koronawirusa, plebiscyt 
został rozciągnięty w czasie, a wyniki zamiast wio-
sną poznaliśmy dopiero pod koniec października. 
Przypomnijmy, że o wyborze Supersołtysa decy-
dują głosy czytelników tygodnika Kurek Mazurski, 
którzy głosowali na poszczególnych kandydatów.

Zwycięzcy plebiscytu:
I miejsce i tytuł Supersołtysa
   - Elżbieta Jabłonowska (Jeruty)
II miejsce - Elżbieta Pałasz (Jedwabno)
III miejsce - Adolf Pasztaleniec (Trelkowo)

Lista finałowa sołtysów:
Beata Szostak (Popowa Wola)
Agnieszka Rudnicka (Dąbrowa)

Halina Jaśniewicz (Lipniki)
Monika Nietyksza – Faryn (Krzywonoga)
Rafał Brzeziński (Leleszki)
Sylwia Kowalczyk (Faryny)
Zdzisław Zęgota (Księży Lasek)
Beata Nikołajuk (Kolonia)
Mirosław Mierzejewski (Sasek Mały)
Karolina Kowalczyk (Gawrzyjałki)
Hanna Deptuła (Zieleniec)
Aneta Krzyszkowska (Łatana Wielka)

Starostwo Powiatowe w Szczytnie

TERMOMODERNIZACJA GOK
Wniosek złożony przez samorząd Gminy Dźwie-
rzuty na zadanie pn. „Termomodernizacja budyn-
ku Gminnego Ośrodka Kultury w  Dźwierzutach” 
znalazł się na liście wniosków do dofinansowania 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Warmia- Mazury na lata 2014-2020. Takie wieści 
dotarły do nas 20 października br. z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego. Inwestycję wyceniono na kwotę 466 
552,04 zł, natomiast dofinansowanie wyniesie 359 
066,51 zł. W  ramach tej kwoty budynek zostanie 
kompleksowo docieplony, zostaną zamontowane 
panele fotowoltaiczne, wymieniona stolarka, wy-
mieniony piec grzewczy, wszystkie wewnętrzne 
źródła światła wymienione na energooszczędne, 
a  także zostanie zamontowany system odnajdy-
wania drogi dla osób ze szczególnymi potrzebami.

(bt)

UWAGA NA CZAD!
Rozpoczął się sezon grzewczy a wraz z nim wzrasta 
ryzyko pojawienia się śmiertelnych przypadków 
zatruć osób tlenkiem węgla – czadem - z uwagi na 
niewłaściwe eksploatowanie urządzeń grzewczych.
Przyczyną tragedii może być niewiedza, zaniedba-
nie, czy wadliwa instalacja odprowadzania spalin. 
Głównym źródłem zatruć w  budynkach mieszkal-
nych jest niesprawność przewodów kominowych: 
wentylacyjnych, spalinowych i  dymowych. W  celu 
uniknięcia zaczadzenia należy:
• przeprowadzać kontrole techniczne, w tym spraw-

dzanie szczelności przewodów kominowych, ich 
systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie wy-
stępowania dostatecznego ciągu powietrza,

• użytkować sprawne techniczne urządzenia, w któ-
rych odbywa się proces spalania, zgodnie  z  in-
strukcją producenta,

• stosować urządzenia posiadające stosowne do-
puszczenia w  zakresie wprowadzenia do obrotu; 
w  sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania 
wystawionej przez producenta lub importera 
urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. doku-
mentu zawierającego informacje o  specyfikacji 
technicznej oraz przeznaczeniu i  zakresie stoso-
wania danego urządzenia,

• nie zaklejać i  nie zasłaniać w  inny sposób kratek 
wentylacyjnych,

• w przypadku wymiany okien na nowe, spraw-
dzić poprawność działania wentylacji, ponieważ 
nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne 
w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku 
i mogą pogarszać wentylację,

• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. po-
przez przykładanie kartki papieru do otworu bądź 
kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wenty-
lacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspo-
mnianego otworu lub kratki,

• często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa 
się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone 
w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet nie-
wielkie, rozszczelnienie okien,

• nie bagatelizować objawów duszności, bólów 
i  zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszoło-
mienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca 
i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulega-
my zatruciu czadem; w  takiej sytuacji należy na-
tychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym 
się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

Fot. Archiwum Starostwa

Fot. Archiwum UG
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Nasza rozmowa z Jadwigą Śledzińską sołtysem Orzyn

Dąży do realizacji założonych celów  
pomimo przeciwności
Choć pandemia covid19 mocno ograniczyła działania – zwłaszcza w  sferze społecznej – 
sołtysi pełnią swoje obowiązki. Monitują gminne inwestycje, starają się utrzymywać relacje 
z  mieszkańcami i  planują powrót do przedepidemicznej normalności. O  rocznej kadencji, 
jednej z młodszych stażem sołtysów w naszej gminie, rozmawiamy z Jadwigą Śledzińską.

Jadwiga? Jagoda? Jak to jest z tym imieniem?
Mam na imię Jadwiga lecz od zawsze większość 
moich bliskich oraz znajomych zwraca się do mnie 
Jagoda, mi osobiście bardziej podoba się zwrot 
Jagoda.

Od jak dawna jest Pani sołtysem?
Sołtysem jestem od roku.

Kim jest prywatnie Pani sołtys?
W prywatnym życiu jestem żoną, matką 4 dzieci. 
Z wykształcenia jestem krawcową odzieży lekkiej 
i ciężkiej.

Jakie pasje dodają Pani skrzydeł?
Książki, muzyka, gotowanie. Uwielbiam długie 
spacery, które dają mi możliwość utrzymywania 
kondycji fizycznej, ze względu na zdrowie w moim 
przypadku jest to bardzo ważne.

Co skłoniło Panią do kandydowania ?
Przez długi czas zajmowałam się tylko domem 
i  dziećmi, teraz kiedy mam więcej czasu wolne-
go chciałabym zrobić coś dla siebie, coś zmienić. 
Pełnienie roli sołtysa jest dla mnie nowym wyzwa-
niem, do którego podchodzę bardzo sumiennie 
i rzetelnie. Mam nadzieję, że sprawdzę się w tym, 
co robię. Chciałabym zrobić coś dla naszej wsi i jej 
mieszkańców. Zadanie to nie należy do najłatwiej-
szych, lecz staram się pomóc każdemu, kto zwróci 
się do mnie o  pomoc. W  tym wszystkim bardzo 
wspiera mnie rada sołecka oraz radny. Mam na-
dzieję, że wszystkie cele, do których dążymy zo-
staną zrealizowane.

Jak ta funkcja wpłynęła na Pani codzienne 
życie?
Tak jak wspomniałam funkcja sołtysa jest 
dla mnie nowym wyzwaniem. Jest to 
bardzo odpowiedzialne zadanie, któ-
re wymaga dużo zaangażowania oraz 
kreatywności, ale też daje mi wiele 
radości i  spełnienia. Lubię spotykać 
się z  mieszkańcami, rozmawiać 
z  nimi, mój dom jest zawsze dla 
nich otwarty.
Chęć pomocy skłoniła mnie 
również do podjęcia innych 
wyzwań, takich jak wolonta-
riat Caritas. Staram się godzić 
wszystkie obowiązki.

Jakie inicjatywy udało 
się podjąć w  sołectwie 
za Pani kadencji?
Obecnie moim głów-
nym celem jest 
budowa świetlicy 
wiejskiej w  naszej 
miejscowości. Bu-
dynek ten będzie 
służył mieszkań-

com, jako miejsce spotkań integracyjnych. Da to 
możliwość organizowania imprez okolicznościo-
wych, kulturalnych i rozrywkowych. Takie miejsce 
jest nam bardzo potrzebne.
W ubiegłym roku z  radnym i  radą sołecką zorga-
nizowaliśmy wigilię wiejską. Przy dźwiękach kolęd 
podzieliliśmy się opłatkiem, odwiedził 
nas Mikołaj i  podarował dzieciom 
małe upominki. Podczas ubie-
głych ferii zimowych od-
były się zajęcia dla dzie-
ci ”Bezpieczne ferie”, 
a  nieco później zor-
ganizowaliśmy słod-
ki poczęstunek dla 
pań z  okazji Dnia 
Kobiet. 
Ostatnio, jako so-
łectwo wzięliśmy 
udział w  konkur-
sie „Eko sołectwo” 
- zbiórka elek-
trośmieci. Udało 
nam się zebrać 
około 2,5 tony 
odpadów, czeka-
my na rozstrzy-
gnięcie konkur-
su.
Niestety z  po-
wodu pandemii 
w tym roku nie 
m o g l i -

śmy zorganizować Nocy Świętojańskiej, nie odbę-
dzie się również wigilia wiejska.  

Czas covidu nie sprzyja budowie więzi społecz-
nych. Jak Pani sołtys radzi sobie z obowiązka-
mi sołtysa w tych okolicznościach?

Aktualnie mamy trudny czas dla nas 
wszystkich. Sytuacja ogranicza nas 

w  realizacji zadań oraz spotka-
niach, lecz mam nadzieję że gdy 

wszystko wróci do normy będę 
mogła realizować swoje cele.

Z racji obowiązków jestem 
zawsze do dyspozycji 
naszych mieszkańców, 
mogą do mnie dzwonić, 
czy też kontaktować 
się ze mną osobiście, 
oczywiście z  przestrze-
ganiem wszystkich 
zasad ostrożności. 
Zdrowie jest najważ-
niejsze wiec musimy 
je chronić. Powinni-
śmy teraz wszyscy 
się wspierać oraz 
wspólnie dbać o  na-
sze dobro.
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Nasza rozmowa. Praca społeczna to świadomy wybór, nie przypadek

Pomagają najbardziej potrzebującym mieszkańcom 
przezwyciężać trudności dnia codziennego
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom 
i  rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w  stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Tak mówi ustawa o pomocy społecznej. 
- Ustawodawca podkreśla, iż pomoc społeczna powinna wspierać osoby i  rodziny w  wysiłkach 
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, aby mogły żyć w warunkach odpowiadających 
godności człowieka. Ale zarazem wymaga od klientów współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej 
sytuacji życiowej – mówi kierownik GOPS w Dźwierzutach, Danuta Skonieczna.

W pomocy społecznej potrzebne są i jasne kry-
teria i rozsądek osób pomagających?
Istnieje powszechna zgoda na to, aby pewne 
grupy społeczne były objęte programami pomo-
cowymi, które zrekompensują negatywny wpływ 
czynników środowiskowych, ekonomicznych lub 
społeczno-kulturowych sprzyjających powstawa-
niu zjawiska wykluczenia społecznego. Przeno-
szenie w  całości odpowiedzialności na przykład 
na osoby niezdolne w pełni do samodzielnej eg-
zystencji z powodu wieku, choroby czy niepełno-
sprawności, nie jest zabiegiem właściwym i pożą-
danym. Jednak nadmierna opiekuńczość państwa 
działa demotywująco oraz uzależniająco na osoby 
i rodziny, które są nią objęte.

Ile osób w gminie korzysta z Waszej pomocy i w 
jakich obszarach?
W bieżącym roku, z  rożnych form pomocy pie-
niężnej i  niepieniężnej świadczonej przez Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dźwierzutach, 
korzysta prawie 480 rodzin, ok. 1200 osób, co 
stanowi 18,50 procenta wszystkich mieszkańców 
gminy. Łączna liczba osób korzystających z  po-
mocy finansowej, bądź wsparcia w  postaci np. 
pracy socjalnej, utrzymuje się na stałym pozio-
mie. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano 
świadczenie z  pomocy społecznej wykazuje nie-
wielką tendencję malejącą w  stosunku do roku 
poprzedniego. Mając na uwadze, że rok jeszcze 
się nie skończył i mamy sezon zimowy, sytuacja ta 
w każdej chwili może się zmienić. Systematycznie 
wzrasta liczba osób i rodzin korzystających długo-
trwale z pomocy finansowej ośrodka.

Wspomniała Pani o pomocy niepieniężnej, pro-
simy rozwinąć ten wątek.
Należy podkreślić, iż wypłata świadczeń pienięż-
nych, z  którymi jest przede wszystkim kojarzo-
na pomoc społeczna, stanowi tylko część zadań 
ośrodka, a ważny obszar aktywności stanowi praca 
socjalna, czyli działalność mająca na celu pomoc 
osobom i  rodzinom w  wychodzeniu z  kręgu ko-
rzystających ze wsparcia finansowego ze środków 
publicznych.
W świetle ustawy o  pomocy społecznej, świad-
czenia z pomocy społecznej mogą mieć charakter 
pieniężny lub niepieniężny. Do pierwszej kategorii 
zalicza się m.in. zasiłki: stały, okresowy i  celowy. 
Z kolei świadczenia o charakterze niepieniężnym 
to m.in. praca socjalna, pomoc rzeczowa, spra-
wienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, 
interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, nie-
zbędne ubranie, usługi opiekuńcze; mieszkanie 
chronione, pobyt w domu pomocy społecznej czy 
placówce wsparcia dziennego. Zarówno pierwsze 
jak i drugie można wyrazić w wydatkach pienięż-
nych, jakie ponoszone są z budżetu gminy.

Wróćmy do wydatków. Na co przeznaczacie 
najwięcej?
W strukturze świadczeń dominują zasiłki stały 
i okresowy oraz wydatki w ramach programu rzą-
dowego „Posiłek w  szkole i  w domu”. Natomiast 
w  przeliczeniu na jedna osobę korzystającą, naj-
więcej środków przeznaczono na opłacenie poby-
tu mieszkańców gminy w DPS-ach. Oprócz świad-
czeń z pomocy społecznej wypłacane są również 
świadczenia w  postaci zasiłków rodzinnych, 
świadczeń opiekuńczych, świadczeń z  funduszu 
alimentacyjnego oraz stypendiów socjalnych.
Struktura i wysokość świadczeń potwierdzają nie-
jako, iż dominującymi problemami społecznymi 
w gminie są ubóstwo, bezrobocie, niepełnospraw-
ność, długotrwałe choroby oraz niezaradność ży-
ciowa. Na terenie gminy Dźwierzuty duża liczba 
rodzin i osób samotnie gospodarujących funkcjo-
nuje dzięki częściowemu, a niekiedy całkowitemu 
wsparciu państwa. To znaczy, że ich dochód po-
chodzi w  pewnej części, albo nawet w  całości ze 
środków publicznych.

Jak zmieniła się praca GOPS w dobie covidu?
W związku z  trwającą epidemią koronawirusa 
mamy coraz więcej pracy i  nowych obowiązków. 
Oprócz całej gamy dotychczasowych zadań do-
chodzą te związane z przeciwdziałaniem covid-19. 
O  pomoc zwracają się osoby przebywające na 
kwarantannie oraz te, które poddają się dobro-
wolnej izolacji domowej z  obawy przed zacho-
rowaniem. Pracownicy GOPS-u są  dostępni pod 
telefonem także poza swoimi godzinami pracy i w 
sytuacjach tego wymagających, świadczą pomoc 
również popołudniami i w weekendy. Nasi bene-
ficjenci zgłaszają się z  przeróżnymi problemami: 
od najbardziej podstawowych, jakim jest zrobie-
nie zakupów, czy zrealizowanie recepty dla osób 
samotnych, po prośby o interwencje w sytuacjach 
wystąpienia przemocy domowej, czy zagrożenia 
życia.
Pracownicy świadczą pomoc w  pełnym zakre-
sie. Zmienia się jedynie procedura weryfikacji 
przy udzielaniu pomocy – Ośrodek, tak jak inne 
instytucje publiczne, został wyłączony z  pracy 
bezpośredniej z  zaleceniem kontaktowania się 
z klientami w formie rozmów telefonicznych oraz 
kontaktu elektronicznego. Ilość zapytań i  telefo-
nów jest ogromna a  załatwienie spraw zajmuje 
o  wiele więcej czasu. Tam, gdzie jest to możliwe 
i znana jest nam sytuacja osoby czy rodziny zgła-
szającej się o pomoc, procedura zostaje uproszczo-
na do niezbędnego minimum, a pomoc  udzielana 
jest na podstawie wywiadu przeprowadzonego 
podczas rozmowy telefonicznej. Jednak w  wielu 
przypadkach konieczna jest weryfikacja w  miej-
scu zamieszkania, oczywiście przy zachowaniu 
wszelkich procedur bezpieczeństwa. Dokładamy 
wszelkich starań by nie dopuścić do  przerwana 

ciągłości wypłat dla klientów, ponieważ część 
osób utrzymuje się jedynie z naszej pomocy.

Ile i jakich nowych obowiązków spadło na Wa-
szą instytucję?
Od czasu wystąpienia epidemii ciągle zmienia się 
katalog zadań nałożonych na GOPS. Jest on coraz 
bardziej rozbudowany. Dla przykładu, w ostatnim 
czasie został ogłoszony program „Wspieraj senio-
ra”, który nakłada na GOPS pełny zakres zabezpie-
czenia osób w wieku 70+ a także innych osób nie-
samodzielnych, które obawiając się zachorowania 
chcą pozostać w domu. Szczególne sytuacje ozna-
czają brak możliwości zapewnienia niezbędnych 
potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sy-
tuacji rodzinnej i  społecznej osoby. Ocena stanu 
sytuacji i  udzielenia wsparcia osobie potrzebują-
cej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej. 
Udzielenie pomocy w ramach programu nie zale-
ży od kryterium dochodowego ani nie jest przy-
znawana na drodze administracyjnej. W  ramach 
programu osobom tym mogą być dostarczone 

artykuły podstawo-
wej potrzeby, 

w tym artykuły 
s p o ż y w -
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cze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów 
pokrywa senior. Osoba wspierająca seniora może 
również wykonać nieodpłatnie czynności związa-
ne z  codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy 
urzędowe, jeżeli zakres tych usług nie wymaga 
upoważnienia od seniora lub udostępnienia da-
nych wrażliwych, wyprowadzenie psa, itp. Zakres 
usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. 
dystansem sanitarnym.

Czy w związku z sytuacją pandemiczną jest za-
uważalne zubożenie społeczeństwa na terenie 
gminy Dźwierzuty - czy pojawili się nowi bene-
ficjenci GOPS?
Nie nastąpił żaden drastyczny wzrost liczby osób 
i rodzin zwracających się o pomoc. Z naszych ob-
serwacji wynika, że jak zawsze w  okresie jesien-
no-zimowym wzrasta liczba osób potrzebujących 
wsparcia, ale wynika to bardziej z faktu, że w tym 
okresie trudniej jest uzyskać jakieś dorywcze za-
trudnienie, jak choćby przy pracach polowych, 
pozwalające na uzyskanie środków na utrzyma-
nie. Do Ośrodka zgłaszają się osoby, które utraci-
ły zatrudnienie w  związku z  obecną sytuacją na 
rynku gospodarczym, ale są to zdarzenia jednost-
kowe. Pojawiają się też takie osoby z  podaniami 
o  pomoc, w  związku trudnościami z  uzyskaniem 
zatrudnienia, które przez wiele lat wcześniej nie 
podejmowały zatrudnienia a  wystąpienie pan-
demii traktują jak pretekst do uzyskania kolejnej 
pomocy.

Jednym z  Waszych działań jest dystrybucja 
żywności wśród najbardziej potrzebujących. 

Ile takich akcji odbyło się w tym roku i czy są 
one kontynuowane pomimo pandemii?

Program Operacyjny  Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Naj-
bardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego 
w  Podprogramie 2019 zakończyliśmy  z  dniem 
29 lipca tego roku. Dystrybucja artykułów żyw-
nościowych była prowadzona zgodnie z  przyję-
tym harmonogramem i  z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. Było to możliwe dzięki bardzo wy-
datnej pomocy i  zaangażowaniu Wojsk Obrony 
Terytorialnej. Z  pomocy skorzystało 376 rodzin 
(912 osób) spełniających kryteria uzyskania takiej 
pomocy. Osoby potrzebujące wsparcia otrzymały 
artykuły warzywne i owocowe, zbożowe, mleczne, 
mięsne, rybne, a  także cukier i  olej. Mogli także 
skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów 
dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, 
dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego 
zarządzania budżetem domowym, zapobiegania 
marnowaniu żywności w celu zwiększenia samo-
dzielności i wyłączenia społecznego. Łącznie wy-
dano ponad 63 tony żywności. Początek następ-
nej edycji przewidywany jest na koniec tego roku.

Pomimo zewnętrznej sytuacji związanej z pan-
demią, nadal wypłacane są świadczenia 500+. 
Jakiej wysokości środki zostały wypłacone 
w 2020 roku?
Świadczenia wychowawcze 500+ i inne świadcze-
nia rodzinne wypłacane są niezależnie od tego co 
dzieje się wokół zjawiska covid-19. W  bieżącym 
roku wypłacono już zasiłki na kwotę ponad 8 mln 
zł., a  do końca roku nastąpi wypłata kolejnych 
w przewidywanej kwocie prawie 1,5 mln zł.

Co jest dla Pani najtrudniejsze w pracy w obec-
nym czasie?
Praca w  GOPS nigdy nie należała do lekkich, ła-
twych i  przyjemnych dlatego pracują tu ludzie,  

którzy dokonali świadomego wyboru, a  nie tra-
fili tu przez przypadek. Borykamy się na co dzień 
z  najróżniejszymi problemami zgłaszających się 
do nas osób. Wszyscy mają wobec nas jakieś  ocze-
kiwania i  często chcieliby żebyśmy rozwiązali ich 
problemy jak za dotknięciem czarodziejskiej różdż-
ki. Mnogość i zawiłość spraw powoduje, że mamy 
ręce pełne roboty, a wprowadzane z dnia na dzień 
nowe przepisy i obowiązki powodują, że nie mo-
żemy w  żaden sposób zaplanować swojej pracy. 
Dla przykładu, w miesiącu wrześniu wydaliśmy ok. 
200 decyzji dotyczących pokrywania kosztów do-
żywiania  uczniów w różnych szkołach na terenie 
naszego województwa. Teraz, w  związku z  wpro-
wadzeniem zdalnego nauczania, decyzje te musi-
my uchylić i po ponownym skompletowaniu nie-
zbędnych dokumentów i  rozpatrzeniu wniosków, 
wydać kolejne decyzje przyznające pomoc finan-
sową na zakup żywności. Po powrocie uczniów 
do szkół będziemy musieli wydać nowe decyzje. 
I takim sposobem praca mnoży się nam w nieskoń-
czoność. Takich przykładów można by podać wie-
le ale narzekanie niczego nie zmieni. Tak więc nie 
narzekamy, pracujemy na rzecz naszych mieszkań-
ców, z nadzieją, że nas problemy zdrowotne ominą 
i doczekamy powrotu do normalności.

Dziękujemy za rozmowę.

Zadania zlecone w pomocy 
społecznej to:
• świadczenia wychowawcze 500+
• ubezpieczenie zdrowotne opłacane za oso-

by pobierające świadczenie pielęgnacyjne
• świadczenia rodzinne i świadczenia z fundu-

szu alimentacyjnego, w  tym składki emery-
talno – rentowe opłacane za osoby pobiera-
jące świadczenia pielęgnacyjne

• dodatki energetyczne
• karta dużej rodziny
• świadczenie „Za życiem”
• świadczenia Dobry start + 300
• ubezpieczenie zdrowotne
 

Do zadań własnych gminy realizowanych 
przez pomoc społeczną należą:
• dodatki mieszkaniowe
• zasiłki jednorazowe (m. in. na: opłaty za leki 

i  energię elektryczną, zakup opału, artykuły 
żywnościowe, wypłaty zasiłków na zakup 
żywności i  odzieży oraz  zdarzenia losowe, 
opłaty za pobyt w  schronisku dla bezdom-
nych), okresowe i zasiłki stałe

• prace społecznie użyteczne
• dożywianie uczniów w  szkołach oraz doro-

słych – wyasygnowano na ten cel  (na  dzień 
31 października) ponad 108 tys. zł.

• usługi opiekuńcze dla osób niepełnospraw-
nych – koszt to ponad 90 tys. zł.

• opłata za pobyt osób w  domach pomocy 
społecznej –  w tym roku wydatkowano już ze 
środków własnych gminy prawie 210 tys. zł.

• ubezpieczenie zdrowotne opłacane za oso-
by pobierające zasiłek stały

• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
• wsparcie asystenta rodziny w rodzinach ma-

jących trudności we właściwym wypełnianiu 
funkcji rodzicielskich

• pomoc stypendialna dla uczniów (w tym 
roku to prawie 250 uczniów)

• opłata za pobyt dzieci w  rodzinach zastęp-
czych  bądź w  palcówkach opiekuńczych 
– gmina jest zobowiązana do partycypacji 
w  ponoszonych kosztach tj. 10 % w  pierw-
szym roku, 20% - w drugim roku, a w trzecim 
i następnych latach 30%.
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Na tegoroczną edycję konkursu Malowniczy 

Kalendarz 2021, pod hasłem „Mazury – tu mieszkam” 

wpłynęło aż 79 prac. Wybór tych, naszym zdaniem 

najpiękniejszych, był bardzo trudny. Doceniamy 

Wasze starania i  dziękujemy, że każdego roku 

podejmujecie to wyzwanie.

Alicja Szwarc, 12 lat. 
Szkoła Podstawowa w Kałęczynie

Hanna Chełchowska, 7 lat. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach

Adriana Burchacka, 13 lat, 
Szkoła Podstawowa w Rumach

Karolina Załucka-Dąbrowska, 12 lat. 
Szkoła Podstawowa w Kałęczynie

Julia Ronkiewicz, 13 lat. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach

Milena Gołębiewska, 9  lat, 
Szkoła Podstawowa w Rumach

Iga Stepnowska, 12 lat. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach

Lena Samborska, 10 lat. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach

Anna Mielecka, 8 lat. 
Szkoła Podstawowa w Kałęczynie

Dominika Przybysławska, 13 lat.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach

Klaudia Darmofał, 11 lat. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzynach

Maja Giers, 8 lat. 
Szkoła Podstawowa w Kałęczynie

Zuzanna Kleniewska, 13 lat.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach
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ROK W GOK

CZERWIEC
Dzień Dziecka z 

ukochanymi 
bohaterami? Prosimy 

bardzo! Bez 
grupowania się. W 

odstępach i 
zachowaniem 

środków ostrożności spotkaliśmy się z 
rodzinami na niedzielnym spacerku w parku. A 

alejkami przechadzały się Myszka Mickey i 
Spangebob. Każdy dostał cukierka i mógł zrobić 

sobie pamiątkowe zdjęcie. I było trochę 
uśmiechu w ten piękny, ciepły dzień.

LUTY
Wujek Stefan Brzozowski jest niesamowity! 
Założyciel „Czerwonego Tulipana” zabrał 
cioteczki Ewę i Krysie oraz dwóch kuzynów 
Andrzejów i przyjechał w same Walentynki, 
żeby pośpiewać nam o swoich miłościach. 
Wydarzenie odbiło się szerszym echem, bo aż 
z Łomży przyjechali 
ludkowie na koncert. I 
dowiedzieli się przy 
okazji, że są takie 
Dźwierzuty na mapie.

STYCZEŃ
Nie wiedzieliśmy, że są rzeczy niemożliwe i 

pewnie dlatego się jednak dało – mowa o 
kolejnym �nale Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy i zebranej dzięki Wam kwocie: 27734 
złotych. To absolutny rekord powiatu – więcej 

zebrało tylko 
Szczytno, ale... 

Jeszcze im 
pokażemy ;) A 

poważnie – 
macie wspaniałe 

i gorące serca!

MARZEC
Na czarnej wykładzinie naszej sceny pojawili się 
bohaterowie Titanica, Janosika, Pocahontaz, Dirty 
dancing i innych szlagierów srebrnego ekranu. 
Pretekstem był Dzień Kobiet, który już po raz piąty 
przygotowywaliśmy z OSP i sołectwem Dźwierzuty. 
Włączyli się również panowie radni spoza Dźwierzut. 
Tłumów przeraźliwych nie było (pandemia już 
straszyła w powiecie), ale kto był, ten wie, że było 
super ;)

KWIECIEŃ
Pierwszy w Polsce koncert on-line zorgani-
zowany przez instytucje kultury? Jarosław 
Chojnacki i my :) Wiosenny lockdown 
zatrzymał nas wszystkich w domach, ale nie 
zatrzymał naszej działalności. Rozpoczęliśmy 
cykl koncertów realizowanych w domach 

artystów. Pojawili się 
m.in. Paweł 
Stankiewicz, Aurelia 
Luśnia, Paweł 
Janiszewski i Hunter. 
Było więc i poetycko, 
i z przytupem.

LIPIEC
Czy w wakacje – 
zwłaszcza takie, 
koronawirusowe, 
dzieci się nudzą? 
To zależy tylko 
od tego, czy 
chodzą na zajęcia 
do świetlicy 
osiedlowej w 
Dźwierzutach, czy nie. Jeśli chodzą, to na 
pewno nie miały czasu na nudę. Przez całe 
wakacje na świetlicy trwały półkolonie GOK. A 
na zakończenie dzieciaki, razem z rodzicami 
oraz mieszkańcami Dźwierzut spotkały się na 
plaży, żeby pożegnać wakacje.

WRZESIEŃ
Jak bezpiecznie spędzać czas nad wodą? Grupa 
Specjalna Płetwonurków RP wie o tym najlepiej. I 
chętnie się swoją wiedzą dzieli. Na spotkanie z tą 
płetwonurkową elitą zaprosiliśmy najstarszych 
uczniów szkoły w Dźwierzutach. Po wykładzie 
można było pytać, rozmawiać i dotknąć 
specjalistycznego 
sprzętu ratunko-
wego. Zdjęcia ciał 
na dnie, mimo że 
tylko z sonaru – 
działają na 
wyobraźnie.

PAŹDZIERNIK
Po raz czwarty spotkaliśmy się, by uczcić 
pamięć o Janie Pawle II. Jak zwykle było 
pięknie, uroczyście i wzruszająco. Dzieci ze 
szkół w Dźwierzutach i Kałęczynie spotkały 
się w GOK w 42 rocznicę wyboru Karola 
Wojtyły na Stolicę Piotrową. Przewodniczą-
cym jury był Marcin Tyrlik, aktor Teatru 

Jaracza w Olsztynie, 
który z uczestników 
przeglądu założył koło 
teatralne i przygoto-
wuje z nimi spektakl.

LISTOPAD
Przekazaliśmy ponad 700kg karmy zebranej w 
czasie NAKARM ZWIERZAKA BEZDOMNIAKA 
III do przytuliska w Dźwierzutach. Pomimo 
pandemii udało się zachęcić Was do wsparcia 
potrzebujących zwierzaczków. Akcję przepro-
wadziliśmy on-line na zasadzie licytacji: karma 
za rzecz. Najwyżej , bo aż za 200kg karmy, 
poszedł voucher na sesje fotogra�czną u 
Pawła Salamuchy. Dziękujemy i wierzymy, że 
nasi bracia 
mniejsi ze 
smakiem i dla 
zdrowia wszystko 
zjedzą.

GRUDZIEŃ
Mikołajkowa akcja dla dzieciaków z domów dziecka 
tym razem w nieco innej odsłonie. Zaprosiliśmy Was 

do zbiórki słodyczy (w zeszłym roku było nam łatwiej, 
bo słodycze i zabawki były biletem wstępu na nasz 

autorski spektakl, w tym roku – jak jest, wszyscy 
wiemy) i tym razem znowu nie zawiedliście. Od 
przedszkolaka po seniora zjawiliście się u nas z 

torbami pełnymi 
słodyczy, które w 
piątek, 4 grudnia 

dostarczyliśmy do 
domów dziecka w 

Szczytnie i 
Pasymiu! 

Dzieciakom było 
baaaardzo miło!

MAJ
Muzycznie działo się też na naszym lokalnym 
podwórku. Stęsknione lockdownem zespoły 
Cyrla, Wrzosy i JaśWerka potrzebowały spotkań i 
prób. Nieśmiało, wraz z luzowaniem obostrzeń 
zaczęły się muzyczne spotkania. Śpiewom, 
radości i rozmowom nie było końca. Zespół 
Wrzosy nagrał nawet kilka video z wykonywany-
mi piosenkami.

SIERPIEŃ
Kultura za kurtyną – cykl koncertów i wydarzeń, 
który wymyśliliśmy sobie kilka lat temu pięknie 
nam się w tym roku ułożył. Kultura za kurtyną ma 
pokazywać artystów lokalnych, z Warmii i Mazur. 
Dlatego też w tym roku pojawili się u nas: Ewa i 
Robert Wasilewscy, Anna Broda, Adam Cudak i 
Paweł Koterski oraz Serhij Petrychenko. Trochę w 

am�teatrze, 
trochę na sali 
widowiskowej. 
Za to bardzo 
kameralnie i 
unplugged.
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Dźwierzuty-Grom. Muzyka dla Niepodległej

Wrzosy i Cyrla uczciły 11 listopada
Zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Dźwierzutach działają nadal. Choć w  formie  
on-line. Nie jest to oczekiwana forma spotkań, ale 
jedynie możliwa w  obecnym czasie. Co roku od 
wielu lat honorowano uroczyście rocznicę uzyska-
nia niepodległości przez Polskę, obecnie trudno 
o taką oprawę, pozostało zatem wyśpiewać święto 
Niepodległości.
Tak też uczciły 102. rocznicę wolności zespoły 
Cyrla i Wrzosy. Nagrywając z domowych pieleszy 
- oddali hołd twórcom niepodległej ojczyzny. Ze-
spół Cyrla wykonał pieśń „My, Pierwsza Brygada” 
(„Legiony”) - pieśń I  Brygady Legionów Polskich, 
dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Od 2007 
jest to oficjalna Pieśń Reprezentacyjna Wojska Pol-
skiego. Prawdopodobnym jej autorem był kpt. An-
drzej Brzuchal-Sikorski, który od 1905 roku był ka-
pelmistrzem orkiestry Kieleckiej Straży Ogniowej, 
a  potem, orkiestry Legionów. Słowa powstawały 
żywiołowo, układane na kwaterach i  w okopach. 
Również spontanicznie powstało to nagranie, któ-
re oddaje radość i energię niezależności.
Zespół Wrzosy od wielu lat ma w swoim repertu-
arze pieśń wojskową „Bywaj dziewczę zdrowe”, 
która powstała około roku 1830, w okresie Powsta-
nia Listopadowego. Jest to jedna z  najstarszych 
polskich pieśni wojskowych, była niezwykle popu-
larna wśród Legionów Piłsudskiego w czasie I Woj-
ny Światowej, a także w roku 1920 podczas wojny 

polsko-bolszewickiej. Pieśń nagrana w domowych 
warunkach zabrzmiała pokrzepiąjąco i uroczyście, 
świadcząc o tym, że w życiu są wydarzenia, które 
wymagają jednoznacznych reakcji. 102. rocznica 

odzyskania przez Polskę Niepodległości jest wła-
śnie taką wyjątkową okolicznością.      

Janusz Ałaj

ZAJECIA 
PLASTYCZNE  
Z GODŁEM W TLE
Z okazji 102 rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości, w  GOK w  Dźwierzutach, dzieci 

podczas zajęć wykonały godło - Orła Białego wyko-

rzystując materiały naturalne. Celem naszych prac 

było poznawanie symboli narodowych, szacunek 

do własnego państwa, propagowanie podstaw 

patriotycznych oraz rozwijanie umiejętności wypo-

wiadania się poprzez sztuki plastyczne.

(aw)

PATRIOTYCZNY 
BANER
W tym roku GOK zaprosił wszystkich chętnych do zamiesz-
czenia swojego zdjęcia na banerze patriotycznym, który 
zawisł na budynku ośrodka przed 102. rocznicą odzyskania 
przez Polskę niepodległości. - Dziękujemy wszystkim, którzy 
dołączyli do tej inicjatywy – mówi dyrektor GOK.

(rd)

Fot. Archiwum Zespołu CYRLA

Fot. Archiwum GOK
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Dźwierzuty. Poetycki przegląd papieski w Gminnym Ośrodku Kultury

Oddali hołd pamięci Jana Pawła II
Po raz już czwarty, w rocznicę wyboru Karola Woj-
tyły na Stolicę Piotrową, Gminny Ośrodek Kultu-
ry w  Dźwierzutach zaprosił dzieci i  młodzież na 
gminny konkurs recytatorski twórczości papieża 
i  jemu poświęconej. Do recytatorskiej rywalizacji 

stanęło szesnaścioro uczniów ze szkół w  Dźwie-
rzutach i  Kałęczynie. - Dziękujemy uczestnikom 
i osobom które pomogły im w przygotowaniach. 
Dziękujemy również Sekretarz Gminy Dźwierzuty 
- Barbarze Trusewicz za pracę w jury – mówi Ewa 

Dolińska-Baczewska, dyrektor GOK. - Przewodni-
czącym jury był Marcin Tyrlik, aktor Teatru im. Ste-
fana Jaracza w  Olsztynie, który poprowadzi koło 
teatralne dla młodzieży w naszym GOK.

(rd)

Klasyfikacja:
kl. 1-3

Liliana Krajewska
Dawid Szwarc

Faustyna Rupińska

kl. 4-6
Klaudia Suchecka

Karina Szubryt
Maja Młynarska

kl. 7-8
Lena Zawitowska

Karolina Załucka-Dąbrowska
Marika Kozłowska
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Nowe Kiejkuty. Wspólne dzieło stanęło w miejscowości

Mieszkańcy postawili wybudować 
nową kapliczkę
Współpraca mieszkańców sołectwa Nowe Kiejku-
ty zaowocowała powstaniem kapliczki w centrum 
wsi. Tuż przy niej stanął krzyż. Oba obiekty zostały 
poświęcone przez ks. Proboszcza Jarosława Wiszo-
watego w niedzielę 8 listopada. W tej ważnej dla 
mieszkańców chwili wzięła także udział wójt Ma-
rianna Bogusława Szydlik. – Słowa uznania kieruję 

do radnej Reginy Bazych oraz sołtys Justyny Gajek 
za zaangażowanie oraz umiejętność jednoczenia 
mieszkańców i współpracy z nimi – mówi wójt. – 
Takie inicjatywy, zwłaszcza w tym trudnym czasie, 
budują więzi i są dobrym przykładem dla innych.

(bt)

Dźwierzuty-Szczytno. 
JAŚWERKA zaśpiewała na rodzinnym zjeździe

W życiu piękne są tylko chwile...
I takie chwile zdarzyły się 17 października 
podczas spotkania rodzinnego w  Szczytnie. 
W  tak trudnym czasie na zaplanowane spo-
tkanie rodzin Jaśkiewiczów przybyli jej młodsi 
reprezentanci. Szczytno to miejsce urodzenia, 
zamieszkania i  wyboru, do którego tęsknią 
mieszkający w stolicy, czy na Śląsku członko-
wie świętujących rodzin. Uroczystość familijna 
przybrała muzyczny charakter, a to za sprawą 
zespołu JAŚWERKA z Gminnego Ośrodka Kul-
tury w  Dźwierzutach, którego członkinie wy-
wodzą się z celebrujących rodów tego jesien-
nego biesiadowania. Weronika Babiel i  Maria 

Andrzejczyk seniorki rodu oraz muzyk Janusz 
Ałaj rozgrzali serca przybyłych śpiewem i mu-
zyką. Piosenki ludowe przeplatały się z utwo-
rami zespołu Dżem i  melodiami z  różnych 
stron świata. Radość wspólnej zabawy była 
chwilą, która będzie wspominana w  opo-
wieściach rodzinnych z  okresu pandemii, 
w  kontekście potrzeby wspólnych spotkań, 
silniejszych niż strach. Bliskość w  połączeniu 
z muzyką jest ponadczasową siłą przetrwania 
pokoleń.

Janusz Ałaj

PLENEROWA 
WYSTAWA
Na początku listopada, przed Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury w Dźwierzutach stanęła plenerowa wystawa poświę-
cona działaczom polskim na Warmii i Mazurach w czasie 
Plebiscytu 1920. W dużym uproszczeniu – było to głoso-
wanie, w którym ludność Warmii i Mazur, wówczas Prus 
Wschodnich, mogła opowiedzieć się za przyłączeniem 
tych ziem do Polski, która odzyskała dwa lata wcześniej 
niepodległość, albo pozostaniem w  dotychczasowych 
granicach Prus. Pomimo druzgocącej klęski „opcji pol-
skiej” - propaganda pruska skwapliwie wykorzystywała 
sytuację wojny polsko-bolszewickiej – działacze polscy 
odnieśli ogromny sukces. Ich działania stały się zaczynem 
do kształtowania polskich postaw patriotycznych u Ma-
zurów.
– Celem projektu jest propagowanie wiedzy o lokalnych, 
często zapomnianych polskich działaczach plebiscyto-
wych w  100. rocznicę plebiscytu na Warmii i  Mazurach 
– mówi Paweł Krassowski, inicjator wystawy. – Zadaniem 
projektu jest pokazanie obecnym mieszkańcom polskich 
śladów w historii powiatu szczycieńskiego, determinację 
i zaangażowanie w walce o polskość dawnych mieszkań-
ców tych ziem, poprzez przybliżenie sylwetek polskich 
bohaterów tamtych dni.

(rd)

Fot. Archiwum UG

fot. Archiwum Zespołu

Fot. Archiwum Organizatora
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CIACHO MASZ,
DLA KAŻDEGO
UŚMIECH DASZ
Pod takim hasłem Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach z ogromnym zaan-
gażowaniem podjął wyzwanie i włączył się do akcji charytatywnej dla Szpitala 
Powiatowego w  Szczytnie. W  poniedziałek,16 listopada, dostarczyliśmy pla-
cówce medycznej nasze domowe wypieki dla lekarzy i personelu. Za ich trud 
i  walkę z  koronawirusem dźwierzucka społeczność postanowiła podziękować 
w  ten sposób. Panie z  Koła Gospodyń Wiejskich z Targowa, Miętkich i  Linowa 
oraz rodzice dzieci biorących 
udział w zajęciach GOK: Barbara 
Olender, Alicja Kalinowska i  Be-
ata Szostak przekazały na ręce 
dyrektor szpitala Beaty Kostrze-
wy słodkości. – Bezinteresowna 
chęć czynienia dobra drugiemu 
okazała się strzałem w  dzie-
siątkę – mówi organizator akcji 
Anna Weichhaus z  GOK Dźwie-
rzuty.

Dźwierzuty. Kolejna akcja charytatywna GOK

Zebrali 700 kilogramów karmy dla bezdomniaków
Pandemia pandemią, ale bezdomne zwierzaki nakarmić trzeba. 
Z tego założenia wyszedł Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach, 
który już po raz trzeci zorganizował akcję „Nakarm zwierzaka 
bezdomniaka”. – Liczyliśmy się z  tym, że zbierzemy mniej karmy, 
niż w  poprzednich edycjach. Jednak, jak na warunki pandemii, 
ofiarodawcy okazali ogromną hojność. Zebraliśmy ponad 700 
kilogramów, dzięki którym bezdomne zwierzęta łatwiej przetrwają 
nadchodzącą zimę – mówi Ewa Dolińska-Baczewska, dyrektor GOK.
W tym roku akcja odbyła się on-line. – Nie mo-
gliśmy, z  oczywistych względów, zorganizować 
imprezy, ale udało się pozyskać od darczyńców 
wspaniałe fanty i  vouchery, które licytowaliśmy 
za karmę – wyjaśnia organizator. Na aukcje trafiły 
m.in rękodzieło, książki lokalnych pisarek, vouche-
ry do gabinetu weterynaryjnego, kawiarni i  ho-
telu w  Warchałach, a  nawet pokaz teatru ognia. 
Najwyższą cenę - bo aż 200 kg karmy - osiągnął 
voucher na sesję fotograficzną u  Pawła Salamu-
chy. – Czekamy na ostatnie przesyłki, bo mieliśmy 
też licytujących zza granicy Polski, ale już teraz 
duża część gokowskiego holu jest wypełniona 

opakowaniami karmy. Dziękujemy zarówno ofia-
rodawcom rzeczy na licytację, jak i licytującym. To 
wspaniałe i budujące, że w czasie, kiedy tak wiele 
osób boi się o swoje jutro, potraficie myśleć o po-
trzebujących zwierzętach - dodaje dyrektor GOK. - 
Chcemy też gorąco podziękować za zaangażowa-
nie Klaudii Madrak, mieszkanki gminy Dźwierzuty, 
która uruchomiła na portalu zrzutka.pl zbiórkę i za 
zebrane pieniądze zakupiła około 100 kilogramów 
naprawdę wysokogatunkowej karmy.

Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

DZIECI POSPRZĄTAŁY 
GROBY
Już po raz kolejny, z inicjatywy Anny Weichhaus z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Dźwierzutach, dzieci uczestniczące na co dzień w zajęciach 
organizowanych przez ośrodek, posprzątały groby przed nadchodzący-
mi Wszystkimi Świętymi i Zaduszkami.
Pogoda dopisała i w sobotę, 24 października, kolejne groby na dźwie-
rzuckim cmentarzu zostały uprzątnięte. – Sprzątanie grobów odbyło 
się po wcześniejszym uzgodnieniu z księdzem proboszczem – wyjaśnia 
Anna Weichhaus. – Cmentarz jest olbrzymi i wymaga dużej i nieustan-
nej opieki ze względu na swój obszar. Nasza inicjatywa miała na celu 
przywrócenie pamięci wszystkich pochowanych i zapomnianych. Akcja 
polegała na wycinaniu krzewów, małych drzewek, grabieniu liści i po-
rządkowaniu terenu wokół nagrobków. Z ogromnym zaangażowaniem, 
w atmosferze ciszy i spokoju oczyściliśmy groby i alejki z jesiennych li-
ści, aby oddać cześć spoczywającym. Dzięki takim akcjom dzieci pozna-
ją historię i uczą się szacunku do tradycji.
Jak podkreśla inicjatorka październikowego sprzątania, pamięć o zmar-
łych jednoczy ludzi różnych pokoleń i przekonań, łączy przeszłość z te-
raźniejszością, bo istniejemy póki ktoś o nas pamięta.

(gok)

Fot. Archiwum GOK

Fot. Tygodnik Szczytno
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Sport. Zmagania w kategorii ŻAK dla drużyny GKS-u

Piłkarze z Dźwierzut 
najlepsi w regionie
W środę, 30 września, Dźwierzuty gościły czwarty z kolei turniej eliminacyj-
ny organizowany przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej – ŻAK. 
W szranki stanęły cztery zespoły:  GKS Dźwierzuty, MKS Korki Bieskupiec, Tę-
cza Biskupiec i Futboll Academy Szczytno. Pierwsze miejsce zajęły GKS i Korki. 
W całym cyklu zwyciężył GKS Dźwierzuty, wyprzedzając Korki, Football Aca-
demy i Tęczę Biskupiec. Gratulujemy zwycięzcom! I trzymamy kciuki za kolejne 
sukcesy. Słowa uznania należą się również organizatorom na czele z gminnym 
animatorem sportu i trenerem GKS - Jarosławem Szpyrką. Razem z rodzicami 
młodych piłkarzy i OSP Dźwierzuty przygotowali dla wszystkich uczestników 
poczęstunek i kilka atrakcji – m.in. wizytę maskotki znanej ze Shreka.

(rd)

Fot. Archiwum GOK
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Piłka nożna. GKS znowu wysoko
w rozgrywkach regionalnych

Żaki i Orliki zagrały o punkty
W sobotę, 24 października, po raz kolejny, dzięki zaproszeniu przez gminnego 
animatora sportu - Jarosława Szpyrkę, mogliśmy towarzyszyć z  obiektywem 
młodym piłkarzom z  naszego regio-
nu, którzy stanęli do rozgrywek w Re-
gionalnym Turnieju Finałowym Nie-
bieskich Rozgrywek Żaków i Orlików.
Z powodu Covid19 kilka drużyn nie 
dotarło, ale ci, którzy walczyli na bo-
isku - dali z siebie wszystko. Gratulu-
jemy Organizatorom i  Uczestnikom! 
Brawa dla Zwycięzców.

(rd)

Fot. Archiwum GOK

Kategoria Żak:
1. SKS SZCZYTNO - 9 pkt.
2. GKS DŹWIERZUTY - 6 pkt.
3. CZERES SPORT OLSZTYN - 1 pkt.
4. BŁĘKITNI PASYM - 1 pkt.

Kategoria Orlik:
1. GKS DŹWIERZUTY
2. BŁĘKITNI PASYM
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Poseł w roli 
Mikołaja
Mikołajki, to dzień, w którym wszyscy obdarowują 
się wzajemnie upominkami. Tego dnia pojawił się 
w naszej gminie Mikołaj w postaci posła na Sejm 
RP Michała Wypija, który obdarował rodziny wska-
zane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Dźwierzutach pięknymi prezentami. Była to także 
doskonała okazja do odwiedzenia małżeństwa 
z najdłuższym w gminie Dźwierzuty, bo prawie 
70-letnim, stażem małżeńskim.

(msz

Trochę radości i słodyczy  
dla dzieciaków
People are awesome – ludzie są wspaniali. To 
cykl filmów na You Tube, na których możemy 
podziwiać zapierające dech w piersiach po-
pisy kaskaderskie, wyczyny osób uprawia-
jących sporty ekstremalne, ale także wzru-
szające zachowania osób bezinteresownie 
pomagających innym, często nieznanym 
sobie ludziom. 
Bo, jak się okazuje, w ludziach jest wiele do-
bra i często chcą i pomagają innym. Tak było i 
w przypadku zainicjowanej przez dźwierzuc-
ki GOK akcji zbiórki słodyczy dla dzieciaków 
z domów dziecka z terenu powiatu. Na apel 
odpowiedziało wiele osób prywatnych, stowa-
rzyszeń i firm. Niektórzy do słodyczy dołączyli 
kartki z życzeniami. W sumie trzy wielkie worki 
pyszności trafiły w piątek 4 grudnia do placó-
wek w Szczytnie i Pasymiu. - Ludzie są wspa-
niali, bo pomimo trudnego czasu, w którym się 
znaleźli, potrafią dzielić się z innymi, obdarowy-
wać ich. To piękne i bardzo budujące – mówi 
Ewa Dolińska-Baczewska, inicjatorka zbiórki.

A dobrymi elfami okazali się w tym roku:
Marianna Szydlik
Arkadiusz Nosek
Regina Bazych
Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów  
   oddział Dźwierzuty
Zespół Wrzosy
Hurtownia DOLATEX Olsztyn
KGW Miętkie
KGW Targowo
Jerzy i Maria Wiszowatych
Katarzyna Michalewicz-Błędek
Barbara i Lena Olender
Milena i Tomasz Choszczyk

i GOK, bo też trochę dorzuciliśmy 
do mikołajkowego worka.

(rd)

Po drodze  
z Mikołajem
Szósty dzień grudnia, bez względu na okolicz-
ności, kojarzony jest z wizytą i prezentami od 
Mikołaja. W Dźwierzutach tradycję odwiedzin na 
nowo wskrzesił ich inicjator Janusz Ałaj, pracow-
nik Gminnego Ośrodka Kultury, przy współpracy 
Gminnej Biblioteki Publicznej, którą reprezento-
wała Danuta Kuchcińska w roli Śnieżynki.
Wędrówkę Mikołaja po ulicach Dźwierzut przyj-
mowano z entuzjazmem, szczególnie tam gdzie 
napotkał rodziny z dziećmi. Zatrzymywały się sa-
mochody. Kierowcy tirów, policji, czy pogotowia 
ratunkowego oraz inni podróżni machali i trąbili 
Mikołajowi, którego widok sprawił  radość tego 
dnia. Mikołaj mógłby tak wędrować cały dzień, ale 
nie wystarczyło mu sił, ani prezentów. Dlatego ci, 
którzy spotkali Mikołaja mogą czuć się wyróżnie-
ni. Śnieżynka rozdawała kartki świąteczne z mo-
tywem okładek książek o tematyce świąt Bożego 
Narodzenia dostępnych w gminnej bibliotece 
oraz życzeniami spełnienia marzeń inspirowanymi 
wierszem Leopolda Staffa „Gwiazda”. Z odwiedzin 
i  prezentów najbardziej zadowolony był sam Mi-
kołaj, bo tylu uśmiechów, radości oraz aplauzu nie 
doświadczył od dawna, tym bardziej, gdy izolacja 
pozbawiła wiele osób uczestniczenia w życiu spo-
łecznym.

Janusz Ałaj

Fot. Archiwum Marianny Szydlik

Fot. Archiwum GOK

Fot. Archiwum GOK
Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy gminy 
Dźwierzuty!

Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia 
składamy Wam płynące 
z serca życzenia zdrowia, 
sił, sukcesów oraz 
niegasnącego optymizmu. 
Mamy nadzieję, 
że nadchodzący rok 
2021 będzie łaskawszy 
i pełen dobrych chwil.

Wójt Gminy Dźwierzuty
Marianna Bogusława Szydlik
wraz z Pracownikami

Przewodniczący Rady Gminy Dźwierzuty
Arkadiusz Aleksander Nosek
wraz z Radnymi


