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Szanowni Państwo,
Minęło już ponad pół roku 2020. Roku jakże innego od tych, które znaliśmy do tej pory. Nadal
uczymy się, jak funkcjonować w rzeczywistości ciągłego zagrożenia wirusem. Wiele już
w kierunku powrotu do znanej rzeczywistości udało się zrobić. Pewne rzeczy nadal pozostają
nieznane. Jeszcze innych uczymy się od podstaw. Z perspektywy wójta mogę powiedzieć, że
cieszy mnie niezmiernie, iż pomimo stanu w którym wszyscy funkcjonujemy udaje się naprawdę
wiele. Ruszyły kolejne inwestycje. Szkoły i GOK prowadzą – co prawda w nieco ograniczonej
formule – półkolonie. A co cieszy mnie bardzo – bibliotece gminnej przybyło trzydziestu młodych
Czytelników. W dobie smartfonów i rzeczywistości wirtualnej to prawdziwy skarb.
Mam nadzieję, że lektura najnowszego biuletynu, który trzymacie w ręku przyniesie Państwu
dużo dobrych odczuć i pozwoli również zobaczyć, jakie skarby są blisko nas. Skarby ludzkie, jak
chociażby nadzieja polskiego sportu Dominik Smosarski, czy skarby materialne, jak niezwykle
ciekawy i pełen tajemnic kościół ewangelicki w Dźwierzutach.
Miłej lektury.
Wójt Marianna Bogusława Szydlik

Małe Granty Sołeckie przyznane

„Słoneczna aleja” powstanie w Rusku Małym
Na posiedzeniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które odbyło się 23 czerwca
br. rozstrzygnięto, kto znajdzie się na liście przedsięwzięć z dofinansowaniem w ramach
Małego Grantu Sołeckiego Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Do konkursu złożono aż 157 wniosków. Dofinansowanie na łączną kwotę 500 000 zł otrzymało
36 z nich. Ogromnie cieszy nas fakt, że na liście
znalazł się projekt napisany dla sołectwa Sąpłaty, choć Gmina Dźwierzuty złożyła aż 3 wnioski
(także dla Olszewki i Rańska).
Dofinansowany projekt będzie polegał na utworzeniu na gminnej działce w Rusku Małym, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora
Ruskiego „Słonecznej alei”. W ramach zadania

powstanie ogólnodostępne miejsce rekreacji
z leżakami i hamakami. Wzdłuż granic działki
wspólnie z mieszkańcami sołectwa Sąpłaty zasiejemy łąkę kwietną. Zostaną ustawione ławki,
kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Swoje
miejsce znajdą także hotele dla owadów i budki
lęgowe dla ptaków. Miejsce będzie także miało charakter edukacyjny. Na totemach zostaną
zamieszczone tablice informacyjne o tematyce
przyrodniczej.

Projekt w swoim założeniu ma na celu stworzenie miejsca przyjaznego dla ptaków oraz owadów, umożliwienie mieszkańcom obserwacji
tych pożytecznych zwierząt w ich naturalnym
środowisku przy równoczesnym zaspokojeniu
potrzeby mieszkańców do ogólnodostępnego
miejsca odpoczynku na świeżym powietrzu.
Wójt Marianna Bogusława Szydlik umowę podpisała 10 lipca.
Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl
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FEAD to Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 20142020 (PO PŻ) współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Z pomocy mogą
skorzystać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji.
Osoby potrzebujące wsparcia otrzymują artykuły:
warzywne i owocowe, zbożowe, mleczne, mięsne,
rybne a także cukier i olej, mogą 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 samodzielności i włączenia społecznego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach od lat współpracuje w zakresie pomocy
żywnościowej z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Oddział w Olsztynie. W 2020 roku z pomocy udzielanej w ramach programu korzysta 358
rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Dźwierzuty (873 osoby). Ze względu na zagrożenie spowodowane koronawirusem zmuszeni jesteśmy
podjąć szczególne środki ostrożności, dlatego też
wydawanie żywności odbywało się w taki sposób,
aby zminimalizować kontakt osobisty zarówno
wydających jak i odbierających artykuły żywnościowe. Nieoceniona okazała się pomoc żołnierzy
4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga, ps.

„Szczerbiec”, którym należą się ogromne podziękowania. Żołnierze WOT bardzo mocno starali się
o to, aby cała "operacja" przebiegała sprawnie
i bezpiecznie. Kilkunastu żołnierzy dbało by nie
tworzyły się skupiska osób oczekujących na odbiór żywności, by wszyscy mieli maski ochronne
i rękawiczki. W ciągu 2 dni wydano około 20 ton
żywności, którą w znacznej części dostarczyli również żołnierze transportem wojskowym. Było to
możliwe dzięki bardzo wymiernej pomocy żołnierzy WOT.
Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty

Nauka
dofinansowana
z Programu
Zdalna Szkoła+
GMINA DŹWIERZUTY. 74999,96 zł - tyle pieniędzy trafi na konto Gminy Dźwierzuty w ramach
Programu Zdalna Szkoła + w ramach ogłoszonego drugiego już naboru w tym programie, a co za
tym idzie kolejne 71 tabletów i 7 laptopów trafi do
najbardziej potrzebujących uczniów wszystkich
szkół położonych na terenie Gminy. Urządzenia
mają już wgrane pełne oprogramowanie, czyli są
gotowe do pracy od chwili otrzymania sprzętu
przez ucznia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło
22 maja 2020 roku.
BT
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Konkurs "Aktywne sołectwo – piękna wieś"
Do 7 sierpnia sołtysi z terenu Gminy Dźwierzuty
mogą zgłaszać swoje sołectwa do konkursu "Aktywne sołectwo – piękna wieś 2020". Ubiegłoroczny tytuł
zdobyło sołectwo Miętkie. Zapraszamy do udziału.
REGULAMIN konkursu „Aktywne sołectwo piękna wieś 2020” pod patronatem Wójta Gminy
Dźwierzuty
Cel konkursu:
1. Poprawa estetyki i wyglądu miejscowości na
terenie gminy Dźwierzuty.
2. Integracja i aktywizacja lokalnej społeczności.
3. Promocja sołectw.
Organizator konkursu:
Konkurs organizowany jest przez Gminę Dźwierzuty. Patronat nad Konkursem objęła Wójt Gminy
Dźwierzuty – Marianna Bogusława Szydlik
Kategoria konkursu:
Współzawodnictwo konkursowe prowadzone jest
w kategorii najbardziej aktywne sołectwo - najpiękniejsza wieś tego sołectwa.
Zgłoszenie do konkursu:
1. Sołectwa zainteresowane konkursem zgłaszają udział poprzez złożenie wniosku stanowiącego załącznik do Regulaminu (dostępny na
stronie www.gminadzwierzuty.pl)
2. Sołectwa do konkursu zgłaszają sołtysi.
3. Wnioski składane są w Urzędzie Gminy
w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120
Dźwierzuty. Ostatni dzień składania wniosków
to 7 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00. Zgłosze-

nia mogą być osobiście lub za pośrednictwem
Poczty Polskiej (dla zgłoszeń wysyłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).
4. Do konkursu nie może być wytypowana miejscowość Dźwierzuty wchodząca w skład sołectwa Dźwierzuty.
5. W konkursie nie może brać udziału sołectwo,
które wygrało konkurs w roku ubiegłym.
Ocena zgłoszeń:
1. Oceny zgłoszeń dokona Komisja powołana
przez Wójta Gminy Dźwierzuty w terminie 1721 sierpnia 2020 roku.
2. Od decyzji Komisji nie ma odwołania.
3. Oceny zgłoszeń Komisja dokona poprzez weryfikację złożonego wniosku, a następnie uda
się w teren w celu dokonania oględzin zgłoszonej przez Sołtysa miejscowości. Zbada wówczas nie tylko estetykę i aranżację przestrzeni
publicznej, ale także zwróci uwagę na obejścia
gospodarstw zlokalizowanych w poszczególnych miejscowościach.
Ogłoszenie wyników:
1. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas zwołanej przez Przewodniczącego Rady Gminy Dźwierzuty pierwszej
powakacyjnej Sesji Rady Gminy.
2. Po wręczeniu nagrody zwycięskie sołectwo
przedstawi dołączoną do złożonego wniosku
prezentację/zdjęcia/filmik, opowie o swojej
miejscowości oraz o zakresie prac wykonanych
w trakcie przygotowań do konkursu „Aktywne
sołectwo-piękna wieś 2020”.
Nagrody:
1. W konkursie zostanie nagrodzone jedno sołectwo.
2. Dla zwycięskiego sołectwa przewidziano nagrodę w formie bonu oraz statuetkę.
Informacji udziela insp. Marta Szubryt
tel. 89 621 03 91

Dotacji
z NFOŚiGW
na utylizację
odpadów
GMINA DŹWIERZYTY. Gmina Dźwierzuty otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Usuwanie
odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big
Bag".
W ramach ogłoszonego naboru do Urzędu Gminy
w Dźwierzutach wpłynęło łącznie 61 wniosków od
rolników.
25 czerwca br. Wójt Gminy Dźwierzuty Marianna
Bogusława Szydlik podpisała umowę z wykonawcą prac, który usunie odpady o łącznej masie 73,45
Mg do końca sierpnia 2020 roku.
BT

Fot. Arc
h

iwum U

G

nasza GMINA DZWIERZUTY

NR

17, 2020

str. 4

Za nami 30 lat samorządu terytorialnego. O polityce, samorządności i lokalności rozmawiamy z Wójtem
Gminy Dźwierzuty, Marianną Bogusławą Szydlik

Rolą samorządu jest być blisko mieszkańców
- Czym jest samorządność w rozumieniu wójta
niewielkiej gminy?
- W 30. rocznicę powstania samorządu terytorialnego warto zastanowić się i zadać sobie pytanie
czym jest samorządności w rozumieniu nie tylko wójta, ale również każdego mieszkańca naszej gminy. Za początek samorządności w Polsce
przyjmuje się dzień 27 maja 1990 r. datę pierwszych w pełni wolnych wyborów samorządowych,
to właśnie w tym czasie rozpoczęła się w naszym
kraju rewolucja samorządowa, dzięki której lokalne społeczności uzyskały realny wpływ na to, w jakim kierunku będą się rozwijać ich małe ojczyzny,
jaki kształt nadadzą przyszłości i marzeniom o dobrym życiu. Samorządność sprawia, że działając
wspólnie u siebie i dla siebie można przenosić
góry. Dla mnie osobiście samorządność to poczucie wspólnoty, lokalne więzi, to rozwiązywanie
problemów mieszkańców i służba publiczna w interesie mieszkańców naszej gminy. Chociaż musieliśmy zrozumieć rolę samorządu przez jedno
pokolenie, to możemy powiedzieć, że odnieśliśmy
sukces z nawiązką.

Jest takie stwierdzenie, że polityk centralny myśli
o kolejnej kadencji, a polityk lokalny o kolejnym
pokoleniu. To właśnie na poziomie lokalnym ciąży na nas samorządowcach odpowiedzialność za
rozwój i przyszłość nie tylko gminy, ale również
jej mieszkańców. Jednym z przełomowych momentów w rozwoju samorządności było wejście
naszego kraju do Unii Europejskiej. Moim zdaniem
dostępność funduszy unijnych rozbudziła w samorządach, takich jak nasz, wyobraźnię o rozwoju
i poprawie życia naszych mieszkańców. Bez tych
środków nie stać byłoby naszej gminy na większość inwestycji.
Te sukcesy nie wzięły się znikąd. Stoją za nimi ludzie – samorządowcy. Odpowiedzialni, pragmatyczni, odważni, zaangażowani, wsłuchujący się
w potrzeby mieszkańców, oczywiście nic nie jest
dane nam raz na zawsze, wartości które zostały
wypracowane należy docenić i szanować.
Moim zdaniem samorząd, który jest blisko swojego mieszkańca, potrafi lepiej poznać bieżące problemy i najszybciej na nie odpowiedzieć. Dlatego
bardzo serdecznie dziękuję radnym, sołtysom i ra-
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dom sołeckim oraz osobom które chętnie angażują się w pracę za wszystkie czyny społeczne oraz
wasze zaangażowanie
- Możliwość decydowania o swojej lokalnej ojczyźnie ma plusy – jakie Pani zdaniem są najważniejsze?
- Uchwalona przez Sejm Kontraktowy 30 lat temu
ustawa o samorządzie terytorialnym i w konsekwencji pierwsze demokratyczne wybory do rad
gmin, dały podstawę dla faktycznej decentralizacji
państwa. Sprawy, o których wcześniej decydowała
stolica czy województwo zostały przeniesione na
szczebel lokalny czyli do gminny.
Możliwość decydowania o swojej lokalnej ojczyźnie ma oczywiście plusy ponieważ sami wiemy
najlepiej co nam mieszkańcom jest potrzebne, aby
godnie żyć. Wiadomo, jednym z wielu problemów
jest nieprzewidywalna sytuacja finansowa. Ma to
wpływ na podejmowane decyzje związane z inwestycjami czy potrzebami mieszkańców, które też
zmieniają się w czasie. Obraz naszej gminy zmienia
się i jest to zasługa właśnie społeczności i samorządowców. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych,
rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej, oświatowej, sportowej, rekreacyjnej, wydarzenia kulturalne, to wszystko nie miałoby miejsca
w naszych miejscowościach, gdyby nie zaangażowanie władz lokalnych i współpraca z organizacjami samorządowymi. Zgodnie z założeniami, to
mieszkańcy zyskali możliwość współdecydowania
o tym jak ma wyglądać najbliższa okolica, jakie są
potrzeby i w jaki sposób powinny być wydawane
„ich” pieniądze. W tym miejscu chciałabym zwrócić się do mieszkańców poszczególnych sołectw,
proszę bierzcie czynny udział w życiu sołectwa,
planujcie rozsądnie wydatki z funduszu sołeckiego przeznaczając je na inwestycje, a nie na przejedzenie.
- Co jest zagrożeniem samorządności?
- Zasadniczym problemem w traktowaniu samorządów przez władzę jest ograniczanie ich kompetencji, częściowe ubezwłasnowolnienie. W Konstytucji samorządy mają zagwarantowaną swobodę
w zakresie organizowania realizacji usług publicznych. Tymczasem szereg rozporządzeń i ustaw
narzuca nam określone działania, dzieje się to
często bez rzetelnej analizy finansowej. Zagrożeniem samorządności jest nakładanie coraz więcej
zadań, a dotacje są niewspółmierne do wydatków.
Przykładem mogą być chociażby niedoszacowane szkoły czy „palący” problem gospodarowania
odpadami komunalnymi. Wszystko to spada na
samorządy, które z jednej strony muszą się dostosować do tego, co narzuca rząd, z drugiej strony
mierzą się z niezadowoleniem społeczeństwa,
które obarcza winą za zaistniałą sytuację właśnie
rządzących w gminie.
Mam wrażenie, że niezależność samorządowców
nie wszystkim się podoba. Moim zdaniem rząd
i samorząd powinny działać na partnerskich zasadach. Samorządom nie powinno odbierać się ich
kompetencji, ale wspierać i traktować na równi
ze sobą. Jeżeli dokładane są zadania to również
należałoby pomyśleć o ich finansowaniu . Rzeczywistość jednak wygląda zupełnie inaczej w myśl
zasady „radźcie sobie sami”, zadania trzeba wykonać, a o finansach często zapomnieć. Odwiecznym
problemem w każdym chyba samorządzie są fi-

str. 5
nanse, oświata i prawo. Finanse są bardzo ważne
w rozwoju gminy i każdy to wie, a zasady ich przyznawania czy obliczania powinny być klarowne.
Decyzje centralne mające wpływ na samorząd
powinny być wypracowywane, a różnice ideologiczne czy partyjne nie powinny mieć wpływu
na przyznawanie środków, czy dofinansowanie
poszczególnych zadań. Wzajemne „okopanie się
na swoich pozycjach” nie wpływa na zrozumienie
potrzeb mieszkańców danej gminy. Czasami zastanawiam się czy przypadkiem nie zatrzymaliśmy
się w połowie drogi do decentralizacji, a czasami
wręcz myślę czy się z niej nie cofamy. Mam wrażenie, że znowu jesteśmy przekonywani, że „centrala
wie lepiej” czego potrzebuje gmina i jej mieszkańcy.
Jako wójta martwi mnie, że część oświatowa subwencji ogólnej w coraz mniejszym stopniu pokrywała bieżące wydatki oświatowe. W konsekwencji
epidemii Covid-19 nastąpiło również załamanie
wpływów prawie o 50% udziałów z PIT i CIT.
Następnym utrudnieniem w naszej pracy jest często sprzeczne prawo, a kluczowe ustawy są ciągle
zmieniane. Nie udało się stworzyć do tej pory takich rozwiązań prawnych, które by dawały jasne
perspektywy na przyszłość. Moim zdaniem chyba
wszyscy samorządowcy chcą więcej lepszego prawa, mniej regulacji, przepisów niewykluczających
się wzajemnie. Bałagan legislacyjny zawsze przeszkadza i to nie tylko nam samorządowcom.
- Jak ocenia Pani obecność polityki w samorządach? Czy da się jej uniknąć i czy polityka w tak
małych organizmach w ogóle powinna występować?
- Zajmowanie samorządów polityką osobiście mi
przeszkadza, ponieważ podstawową misją osób
działających w samorządzie powinna być przede
wszystkim dbałość o rozwój lokalny. Bez wątpienia
jednak zdarzają się sytuacje, gdy przeciwwaga dla
poczynań władz centralnych jest potrzebna.
Samorząd stanowi władzę publiczną szczególnego rodzaju, jest silnie umocowany w regulacjach
prawnych, a zadaniem lokalnych samorządowców
szczebla gminnego jest realizacja celów elektoratu, który ich wybrał. Niestety, również w samorządach dominuje tendencja do realizowania przez
samorządowców celów ugrupowania politycznego, z którego się wywodzą, bez względu na
potrzeby lokalne. Niestety, samorząd w miastach
powyżej 20 tysięcy mieszkańców jest upolityczniony (zarówno na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim). Wiele osób nie zostałoby radnymi,
starostami czy wicestarostami, nie startując z listy
partii politycznych, bądź komitetu związanego
z partią.
Moim zdaniem samorządowcy na szczeblu lokalnym cieszą się dużo większym zaufaniem mieszkańców niż politycy na szczeblu centralnym.
W małych gminach samorządność rozwijała się
szybciej, bo ludzie lepiej znają swojego wójta,
radnego czy sołtysa, są bardziej związani z osobami które wybierają sami, ale też uważają ich za
personalnie odpowiedzialnych za sukcesy i niepowodzenia. Ludzie zdają sobie sprawę z tego, że
to wójt remontuje drogę czy naprawia chodnik,
a rola posła jest w pewnym stopniu dla mieszkańców abstrakcyjna. Polityka była, jest i będzie w samorządzie, ale moim zdaniem na szczeblu najniższym czyli gminnym nie ma takiego znaczenia.
Nasi Radni chociaż popierają różne partie działają
razem dla wszystkich naszych mieszkańców nie
walczą ze sobą, lecz wspierają się i pomagają sobie wzajemnie.
- Jaka jest, Pani zdaniem, świadomość społeczności naszej gminy w zakresie samorządności?
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- Chciałabym, abyśmy byli społeczeństwem coraz
bardziej świadomym. Starali się tworzyć wspólnotę obywatelską, aktywną publicznie, zdolną do
samo organizowania się dla celów społecznych.
Byłby to niewątpliwy sukces idei samorządności.
Istotą samorządności jest to, żeby obywatel czuł
się u siebie. Przez trzy dekady nasze spojrzenie
na samorząd jednak zupełnie się zmieniło. Patrząc
z perspektywy moich 7 lat w samorządzie widzę,
że dalej naszym mieszkańcom brakuje więzi i odpowiedzialności za swoją gminę i miejscowości
w których żyją.
Jeżeli sięgniemy pamięcią do czasów PRL, to pamiętamy, że dobro wspólne traktowano jak niczyje. Ściśle biorąc, było to dobro upaństwowione,
a „państwowe” oznaczało, że należy do wszystkich
obywateli, czyli jest wspólne. To prawda, dobro
wspólne nie łatwo jest dostrzec, a jeszcze trudniej
zbudować. Ale myślę, że warto próbować. Cieszę
się, bo coraz więcej naszych mieszkańców czuje
się gospodarzami w swojej miejscowości i potrafi zwrócić uwagę jeżeli ktoś śmieci czy niszczy
mienie gminy. Naprawdę tak niewiele trzeba, by
powstało dobro wspólne, a jeszcze mniej, by dostrzegli to ludzie. Moim zdaniem samorząd mamy
taki, jakich mamy obywateli. Ani lepszy, ani gorszy.
A nauczenie się tego, by nie tylko wymagać, ale też
brać współodpowiedzialność za swój samorząd,
będzie jeszcze trwało bardzo długo.
- Dwie pięcioletnie kadencje dla wójtów i burmistrzów, a co z radnymi? Jak ocenia Pani piastowanie przez daną osobę często od początku
istnienia samorządów w Polsce funkcji radnego?
- Celem bycia radnym jest służenie ludziom, ma
to odbywać się z przyjemnością. Praca radnego
to przede wszystkim słuchanie. To bardzo trudne,
żeby wsłuchać się we wszystkie potrzeby ludzi.
Oczywiście mieszkańcy mogą być czasem zawiedzeni, że nie można czegoś załatwić jednym
ruchem. Poruszają bowiem problemy, które dla
nich, ich bliskich i sąsiadów są najważniejsze.
Niestety w niektórych sprawach ich rozwiązanie bywa o wiele trudniejsze niż się wydaje
i wymaga czasu, pieniędzy i wiele pracy. Bycie
radnym to wyróżnienie i zaszczyt, ale również
odpowiedzialność. To, ile radny może zrobić na
rzecz mieszkańców swojej gminy, zależy przede
wszystkim od kompetencji, charakteru i umiejętności danego radnego. Moim zdaniem, radny jest
skuteczniejszy, gdy potrafi działać zespołowo,
gdy dobrze funkcjonuje w zespole, gdy posiada
wiedzę i umiejętności pracy w grupie oraz potrafi
zdobyć poparcie innych radnych. Wówczas rzeczywiście może mieć znaczny wpływ na to, jak
gmina działa. Warto jednak pamiętać, że siłą nawet pojedynczego radnego jest przede wszystkim wiedza i dociekliwość.
W mojej ocenie piastowanie przez jedną osobę
funkcji radnego wiele kadencji ma swoje plusy.
Plusem jest to, że doświadczenie poprzednich kadencji pozwala radnemu na zachowanie pewnego
rodzaju dystansu do niektórych sytuacji, czy niektórych wypowiedzi. Radny uczy się dostrzegać,
że nie wszystko ma taką samą wagę, czy znaczenie
i nie o wszystko zawsze trzeba kruszyć kopie. Kolejna kadencja daje swego rodzaju doświadczenie,
dystans, inne spojrzenie, ale też każda kadencja
jest inna. Zawsze na początku kadencji założenia
chyba wszystkich radnych bez względu którą są
kadencję są takie same. Robić to, co jest do zrobienia, albo przynajmniej próbować, do skutku. Skoro kropla drąży kamień, to nie wolno rezygnować.
Nie wszystko jednak udaje się zrealizować w przeciągu jednej kadencji.

nasza GMINA DZWIERZUTY
Minusem natomiast jest przyzwyczajenie i wypalenie się radnego. Radny, którego nie obchodziły
sprawy wspólnoty, po prostu nie zostanie ponownie wybrany. Rada gminy nie ma bowiem prawa
oceniać działalności samorządowej radnego, gdyż
w ten sposób wpływałaby na jego swobodę w wykonywaniu mandatu.
- Od 1990 roku również zmieniła się rola sołtysa. Jak Pani ocenia funkcjonowanie tej lokalnej
instytucji?
- Od początku lat 90-tych sołtys jest organem wykonawczym, w sołectwie pełni formę pomocniczej
jednostki administracyjnej gminy. Wraz z licznymi
zmianami społeczno-ekonomicznymi zwiększył
się zakres działalności sołtysa, a wraz z nim oczekiwania wobec osoby pełniącej tę funkcję. Ale czy
wzrósł jej prestiż? Funkcja ta, jak możemy zauważyć, ma swoje historyczne korzenie i uwarunkowania. Kiedyś sołtysem zostawał najbardziej poważany i często najbogatszy mieszkaniec wsi. Obecnie
sołtys to osoba, która jest do dyspozycji dla mieszkańców 24 godziny na dobę. Wszyscy chcieliby, by
sołtys był animatorem życia społecznego i kulturalnego. By potrafił słuchać i rozmawiać z ludźmi,
zmotywować ich do działania społecznego na
rzecz swojej wsi. By potrafił łączyć ludzi, integrować, budować porozumienie w kwestiach drażliwych i konfliktowych. Powinien mieć odwagę
reprezentować mieszkańców i ich postulaty na
posiedzeniach rady gminy, przed wójtem. Najważniejszą jednak cechą myślę i dla mieszkańca i dla
samego sołtysa, jest fakt „lubienia swojej pracy”,
która jest pracą społeczną, wymagającą poświęcenia czasu prywatnego, zaangażowania i przede
wszystkim włożenia w nią serca. By sołtys mógł
się wywiązywać z powyższych, często trudnych
zadań, potrzebuje pomocy z jednej strony przez
władze w postaci przyjęcia odpowiednich rozwiązań ustawowych, a z drugiej ludzi dobrej woli i ich
zaangażowania.
Sołtys jako jednostka pomocnicza samorządu
terytorialnego na szczeblu gminy jest organem,
który ma jedną z najdłuższych tradycji w polskiej
historii. Od samego początku swego istnienia
zajmował znaczącą rolę w życiu wiejskich społeczności, będąc lokalnym liderem oraz instytucją
łączącą obywateli z władzą. Aktywny i kreatywny
sołtys jest czynnikiem pobudzającym aktywność
obywatelską w lokalnych społecznościach. Dlatego tak ważna jest świadomość mieszkańców, jakie
miejsce w administracji publicznej zajmuje sołtys.
Wyobrażenie ludzi na temat sołtysa często odbiega od rzeczywistości. Część mieszkańców ma
przesadne wyobrażenie o uprawnieniach i przywilejach sołtysa. Warto tutaj podkreślić rolę sołtysa,
któremu najłatwiej jest zwołać zebranie wiejskie,
jest on zatem osobą, która w opinii mieszkańców
będzie odpowiedzialna za złożenie na ręce wójta
odpowiedniego wniosku.
Sołtys wykonuje przede wszystkim zadania zapisane w statucie sołectwa. Niewiele przepisów
prawa odnosi się do zadań i kompetencji sołtysa.
Jedyny szczegółowy ich zakres można znaleźć
w statucie danego sołectwa.
Sołtysi muszą być podporami lokalnej społeczności. Ich pomysłowość i przedsiębiorczość pozwala załatwić wiele trudnych spraw. Myślę czasem
czego zatem życzyliby sobie sołtysi? Odpowiedź
nasuwa się sama, aby ich mieszkańcom „chciało
się chcieć”, bo żaden sołtys nie jest w stanie sam
wszystkiego zrealizować i nic tak nie aktywizuje
mieszkańców jak urzeczywistnienie wspólnych
wizji.
- Dziękuję za rozmowę

nasza GMINA DZWIERZUTY
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Gmina Dźwierzuty. Obowiązek umieszczania
numerów na domach i posesjach

Numer posesji
może uratować życie

– Nie jest źle, ale mimo wszystko na wielu budynkach mieszkalnych i posesjach brakuje numerów – mówi wójt Szydlik. – A w przypadku wezwania
pogotowia, straży, czy policji brak takiego oznakowania może oznaczać
stratę cennych dla służb sekund. Nie lekceważmy tego dla swojego dobra
i bezpieczeństwa.
Obowiązek umieszczania numerów posesji określa ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Na tabliczce powinien znaleźć się numer posesji
i nazwa ulicy, bądź miejscowości, jeśli nie ma w niej nazw ulic. Tabliczka powinna być umieszczona w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. – Jeśli budynek jest położony w głębi posesji, właściciel ma obowiązek
umieścić tabliczkę na ogrodzeniu bądź przy drodze dojazdowej. W naszej
gminie nie jest źle, ale mimo wszystko na wielu budynkach mieszkalnych
i posesjach brakuje numerów – mówi wójt. – A w przypadku wezwania pogotowia, straży, czy policji brak takiego oznakowania może oznaczać stratę
cennych dla służb sekund. Nie lekceważmy tego dla swojego dobra i bezpieczeństwa.
Wójt przypomina również, że niedopełnienie
Fot. Rad
obowiązku oznakowania
osław D
ąbrows
posesji jest wykroczeniem
ki
określonym w artykule 64
Kodeksu Wykroczeń. – Nie
chcemy nikogo karać, apelujemy do rozsądku właścicieli – apeluje włodarz
gminy.
Tabliczka z numerem posesji powinna
być umieszczona w widocznym miejscu
na ścianie frontowej budynku

Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Półkolonie w Linowie,
Orzynach i Rumach

iwum U

Akademia kompetencji to półkolonijna
propozycja dla uczniów z gminy Dźwierzuty

Gmina Dźwierzuty. Możliwa pożyczka z FOŚiGW

Pozbądź się azbestu

Wojewódzki
Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił nabór ciągły
wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie demontażu, transportu
oraz
unieszkodliwiania
odpadów zawierających
azbest z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Programu Priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi –
Usuwanie azbestu” na lata 2020-2021.
Dofinansowanie w formie pożyczki można uzyskać w wysokości do 100 procent kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Jednostkowy maksymalny
koszt kwalifikowany demontażu, transportu i unieszkodliwiania tony odpadów
zawierających azbest wynosi 500 złotych.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w elektronicznym
systemie wniosków w terminie od 02.06.2020 r. do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania środków
Beneficjentami Programu są podmioty posiadające prawo do dysponowania
nieruchomością, na której terenie znajdują się wyroby zawierające azbest, tj.:
a) Osoby fizyczne
b) Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
c) Przedsiębiorcy
d) Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
e) PGL Lasy Państwowe
f ) SP ZOZ
Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty
Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki w ramach Programu zawarte są
w Regulaminie naboru wniosków.
h t t p : / / w fo s i g w. o l s z t y n . p l / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 0 / 0 6 /
Regulamin-azbest-2020.pdf

Gmina Dźwierzuty. Trwają próby do kolejnych
występów

GMINA DŹWIERZUTY. Kto by pomyślał, że pobyt w szkole w czasie wakacji
może być tak przyjemny. Po czasie nauki zdalnej, gdzie większość dzieci
„spotykała” się ze swoimi rówieśnikami przez messengera ponowne spotkanie z przyjaciółmi w realu było nie lada przeżyciem. Stało się tak za sprawą półkolonii zorganizowanych w ramach projektu „Akademia kompetencji w Szkołach Podstawowych Gminy Dźwierzuty”, który Gmina Dźwierzuty
realizuje w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera.
Od 29 czerwca ok. 40 dzieci w Szkole Podstawowej w Linowie, Orzynach
i Rumach uczestniczy w zajęciach z robotyki i eksperymentów. Zajęcia odbywają się w klasach oraz na podwórku. Dzieci mają zapewniony dojazd
i powrót z zajęć, wodę oraz obiad.
Projekt pn. „Akademia kompetencji w Szkołach Podstawowych Gminy
Dźwierzuty” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty
edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów,
Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej
na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Fot. Arc
h
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Muzyka ponad wirusem

Jest nadzieja w zespołach muzycznych działających przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Dźwierzutach, że muzyka kiedyś zabrzmi w "gminnej przestrzeni".
A póki co trwają próby organizowane w prywatnych domach - zespół Cyrla,
Jaśwerka i Wrzosy. Wrzosy jako pierwsze wróciły do GOK-u spragnione kilkunastoletnich spotkań w miejscu, w którym rozpoczęły swoje marzenia o spełnieniu swoich pasji i odkrywania nowej jakości życia na każdym jego etapie.
Cyrla również marzy o kreacji nowej jakości rzeczywistości, którą trudno zaakceptować, a Jaśwerka ma zawsze optymistyczne spojrzenie bez względu na
okoliczności. I to jest ta siła, która daje napęd do działania, do tworzenia mimo
ograniczeń pandemii. Dzięki pozytywnemu myśleniu można planować kolejne dni, stąd też pomysł
Fot. Arc
hiwum
zespołu "Wrzosy" nagraGOK
nia występu online na
Bartoszyckie Spotkania
Osób
Niesamodzielnych.
Janusz Ałaj
naszagmina@op.pl
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JEDNOGŁOŚNE VOTUM I ABSOLUTORIUM Nowa elewacja
Mimo niedogodności związanych z pandemią
Rada Gminy Dźwierzuty, przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa, podczas

zorganizowanej w Gminnym Ośrodku Kultury 10
czerwca sesji, jednogłośnie udzieliła wójt Mariannie Bogusławie Szydlik absolutorium z wykonania
budżetu za rok 2019.
Udzielenie
absolutorium
poprzedziło przedstawieFot. Arc
hiwum
GOK
nie przez wójt raportu
o stanie gminy za rok 2019,
wynikiem czego było jednogłośne przyjęcie uchwały
w sprawie udzielania wotum zaufania.
Udzielone przez radnych
wotum zaufania i absolutorium jest wyrazem akceptacji pracy wójta w 2019 roku.

remizy i świetlicy

LINOWO. Zakończył się remont elewacji remizy
OSP Linowo i świetlicy wiejskiej w Linowie. Realizacja inwestycji została w całości sfinansowana ze
środków funduszu sołeckiego.
BT
Fot. Arc
hiwum
UG

Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty

50000zł
RAPORT O STANIE GMINY 2019 – CIEKAWOSTKI na oświetlenie
drogowe gminy
 LICZBA LUDNOŚCI SPADŁA OD 2016 O 198 I WYNOSI
6488 OSÓB

 W 2019 UDRODZIŁO SIĘ 56, A ZMARŁO 50 0SÓB
 W GMINIE JEST 41 MIEJSCOWOŚCI
 NAJLICZNIEJSZA MIEJSCOWOŚĆ, TO DŹWIERZUTY –
1560. NAJMNIEJ LICZNE SĄ PRZYTUŁY, GDZIE JEST
TYLKO JEDEN MIESZKANIEC
 DWIE MIEJSCOWOŚCI – LAURENTOWO I ZAZDROŚĆ
WYLUDNIŁY SIĘ ZUPEŁNIE. OBECNIE NIKT W NICH
NIE MIESZKA
 GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA W GMINIE – 78os/m2
 NA TERENIE GMINY ZNAJDUJE SIĘ 898 GOSPODARSTW
ROLNYCH, O ŚREDNIEJ WIELKOŚCI OKOŁO 15 ha
 W 2019 UDAŁO SIĘ ZPŁACIĆ 1 152 711,94 ZŁ
ZADŁUŻENIA GMINY
 PRZEPROWADZONO INWESTYCJE NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ
3 507 191,59 ZŁ
 ŚRODKI NA FUNDUSZ SOŁECKI WYNIOSŁY 402 985,93 ZŁ
 NA POMOC SPOŁECZNĄ PRZEZNACZONO ŁĄCZNIE
11 080 818,11 ZŁ
 OBJĘTO WSPARCIEM W POSTACI DOŻYWIANIA 211
DZIECI
 NA TERENIE GMINY FUNKCJONUJE 28 FORMALNYCH
I NIEFORMALNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GMINA DŹWIERZUTY. 50 sztuk nowych opraw
oświetlenia drogowego typu LED zostało zamontowanych na drogach położonych na terenie Gminy Dźwierzuty. Zastąpiły one stare, wyeksploatowane oprawy rtęciowe.
Sukcesywna wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie gminy trwa już kilka lat. W tym
roku nowe oprawy trafiły m. in. do Dźwierzut, Ruska Małego, Mycielina, Julianowa, Rum, Łupowa,
Szczepankowa, Targowa, Jeleniowa, Orzyn, Miętkich, Sąpłat oraz wsi Olszewki.
Na modernizację oświetlenia dróg położonych na
terenie gminy przeznaczono w tym roku 50000 zł.
BT

Wodociąg w Linowie
dofinansowany z UE
LINOWO. Inwestycja pn. „Rozbudowa gminnej
sieci wodociągowej w m. Linowo obręb Linowo
– I etap od dz. 219 do 301/118; II etap od dz. nr
301/118 do 179/71” otrzymała dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka
wodno-ściekowa.
Całkowity koszt wykonania zadania wyniesie
835385,96 zł brutto, z czego kwota otrzymanego dofinansowania kształtuje się na poziomie
577214,24 zł brutto.
Gmina Dźwierzuty złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w grudniu 2019 roku. Niezwłocznie po podpisaniu umowy zostanie przeprowadzony przetarg nieograniczony na wykonanie wodociągu.
BT
Fot. Arc
hiwum
UG
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Biblioteka. Dyskusyjny Klub Książki w czasie pandemii

str. 8

„Odmrożenie” czytelnictwa w Dźwierzutach
11 maja po dwóch miesiącach od zamknięcia dla
czytelników dźwierzucka biblioteka otworzyła swoje drzwi dla jej użytkowników, zgodnie z wszelkimi
obostrzeniami związanymi z koronawirusem.
Wierną grupą czekających na wznowienie działalności były panie z Dyskusyjnego Klubu Książki,
które z niecierpliwością oczekiwały wspólnych
spotkań i dyskusji na temat zadanych „lektur”.
Ponieważ w bibliotece obowiązują nowe zasady
i wcześniejsze grupowe spotkania nie są możliwe,
dyrektor biblioteki Bożena Nadolska, a zarazem
moderatorka klubu zainicjowała spotkania rotacyjne. Kilkanaście członkiń klubu pojedyńczo lub
dwuosobowo w dogodnie dobranej porze dnia
odwiedzało bibliotekę, aby porozmawiać o swoim
życiu w tych „innych czasach” i oczywiście podyskutować o przeczytanych książkach. Lektury klubowe są nietuzinkowe, obejmują różnorodną tematykę i osobowości bohaterów. Zainteresowanie

takimi książkami jak: „Co mieści się w dwóch walizkach”, „Uzurpator”, czy „Papusza”, dało wyraz w recenzjach tych książek przez członkinie koła. Opinie
były zindywidualizowane i niepowtarzalne, tak jak
wcześniejsze konwersacje w kole. Panie podkreślają, że klubowe książki czytane są również przez
domowników i też wywołują domowe dyskursy.
Inną formą animacji pracy z książką było stworzenie opowiadania z tytułów książek przeczytanych
przez klubowiczki od początku powstania koła
w 2016 r. Rebusy, krzyżówki i zagadki literackie
stanowią rozrywkową część przygody z książką
i służą ożywieniu czytelnictwa.
Zamiarem jest wspólne spotkanie w plenerze,
jedyną trudność sprawia pogoda, która w zaplanowanym czasie płata figle. Klubowiczki mają
nadzieję na powrót dawnych „dobrych czasów”
wspólnych spotkań i dyskusji czytelniczych.

Angelika Kuźniak „Papusza”
Książka jest biografią poetki cygańskiej Papuszy
(Bronisławy Wajs), czyli także i jednocześnie obrazem zanikania i kresu cygańskiego życia.
Twórczośc Papuszy istniała tak długo, jak żywe
były jej wspomnienia z życia z taboru. Warto
o tym pamiętać. Poezja Papuszy to efekt jej przeżyć, doświadczeń. Wyklęta ze swojej społeczności, pogardzana, bezradna, samotna, oskarżona
o złamanie tabu, wydaniu na zewnątrz tajemnic
i obyczajów romskich.
Papusza poetka nadwrażliwa, kochająca i zachwycona światem,
przyrodą, odmiennością, umiejąca
czytać i pisać, wstydząca się swego
talentu, zainteresowania innych. „Że
umiem czytać to Cyganie ze mnie
się śmieli i pluli na mnie, co chcieli
to mówili, a ja im na złość czytałam
więcej”. Nie doceniali jej swoi, ale
obcy – Julian Tuwim, Jerzy Ficowski,
którzy opublikowali jej wiersze i byli
przyjaciółmi do końca życia.
Książka o poetce cygańskiej wzrusza, bawi, budzi podziw i współczucie. Jednocześnie jest tak pięknie napisana, jak
opowieść przy ognisku i powoduje u czytelnika by
poznać twórczość Papuszy, przeczytać jej pieśni –
wiersze, ocenić talent autorki, a wreszcie że warto.
Życie Papuszy dzieli się wyraźnie na dwa okresy
– ten w taborze, wśród swoich i ten drugi, gdy

została odkryta, stała się sławna, rozpoznawalna.
Jaką cenę zapłaciła za tę sławę, uznanie oceniła sama – „Na co mi wiersze moje? Na co mi to
wszystko. Gdybym ja głupia nie nauczyła się pisać, byłabym szczęśliwa”.
Samotna i opuszczona, odrzucona przez swoich
przestała być tym kim się urodziła – Cyganką,
a jednocześnie nie potrafiła sie przystosować do
innego świata. Samotna, samotna aż do śmierci.
Książka wymaga uważnego czytania, wczucia się
w treść, nastrój by zrozumieć Papuszę, ...czasy w jakich żyła, zrozumieć
jej wybory, zadumać nad losem,
poznać we fragmentach jak pięknie
i tęsknie pisała o swoich i swoim
życiu.
Recenzję kończę cytatem o Bronisławie Wajs z artykułu Romana Hetmana:
„Jeżeli Cyganie kojarzą się nam z żebrzącymi dziećmi i piosenkami disco
polo z playbecku w wykonaniu Don
Vasyla to powinien przeczytać „Papuszę”.... tę książkę przeczytałam
w parę godzin, bo nie ma w niej tego co do tej
pory proponowała nam kultura romska.
Zgadzam się w 100% z autorami ksiażki „Papusza” A. K. i artykułu R. Hetmana
MM/członkini DKK

Biblioteka. Promocja czytelnictwa

Mali, wielcy czytelnicy
Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach od
2019 r. bierze udział w II edycji kampanii społecznej
w ramach promocji czytelnictwa wśród najmłodszych „Mała książka – wielki człowiek”, skierowanej
do dzieci z roczników 2013-2016. Każde zapisane
do biblioteki dziecko otrzymuje wyprawkę oraz
specjalne punkty, których podsumowaniem jest
okolicznościowy dyplom akcji. Przedsięwzięcie
rozwijało się stopniowo, pozyskując 30 nowych
czytelników. Po okresie zamknięcia biblioteki z powodu pandemii, powoli „odzyskujemy” swoich
najmłodszych czytelników. Połowa uczestników
akcji zdobyła już dyplom na podstawie naklejek
wypożyczeń na Kartę Małego Czytelnika. Gratulacje należą się: Lenie, Emilce, Adriannie, Aleksandrowi, Izie, Stasiowi, Filipowi, Ninie, Leonowi, Bart-

kowi, Edycie, Julii, Hani, Zosi i Basi. Kontynuacją
tej akcji jest inicjatywa dźwierzuckiej biblioteki
zdobywania 3 poziomów „Zielonych Serduszek”
wypożyczeń, gdzie na każdym poziomie czeka nagroda w postaci książki. Pierwszy poziom zdobyła
już Adrianna. Powracające do biblioteki dzieci cieszą się, że mogą po wielu miesiącach odwiedzać
bibliotekę i korzystać z jej „skarbów”, zwłaszcza, że
zakup książek odbywa się na bieżąco, a wcześniej
zgromadzone w niej pozycje również są atrakcyjne dla najmłodszych. Przerwany kontakt z biblioteką może uda się odrobić podczas wakacyjnych
odwiedzin i letniej przygody z książką.
Organizatorem projektu „Mała Książka – Wielki
Człowiek” jest Instytut Książaki z Krakowa. W tym
roku planowana jest kolejna edycja projektu,
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Z tytułów książek powstało opowiadanie
- Dlaczego nie poczekałaś – powiedziała do DZIDZI zdenerwowana LALA.
- Wiesz WSZYSTKO SIĘ ROZPADA, z ziemi wyłazi POCZWARKA, a GÓRA TAJGET zionie ogniem.
A kiedyś przy BŁĘKITNYM KSIĘŻYCU w marcu
kwitły STOKROTKI NA ŚNIEGU i AMERYKAŃSCY
OGOWIE rozdawali NAPÓJ MIŁOSNY. A teraz co,
jak w OGRODZIE BESTII.
Oj Dzidzia nie panikuj, jak BEHAWIORYSTA. Mam
BAT NA KOTY, który przegoni KŁAMLIWY JĘZYK do
CAFE AUSCHWITZ, gdzie SŁUGI BOŻE już się n im
zajmą.
Z oddali wyłania się KSIĘŻYC WE ŁZACH, trochę
dziwna ta NOC PRZED FESTYNEM…
- A to kto – pyta z niedowierzaniem Lala – wyglada
jak AMERYKAŃSKA GEJSZA.
- Mam na imię LUCY, może wiecie gdzie jest ZATOKA TRUJĄCYCH JABŁUSZEK?
- NA KRAWĘDZI KRATERU -odpowiada SYN.
- Skąd on się tutaj wziął – myśli Dzidzia. - Już
wiem MARIA CURIE-SKŁODOWSKA I JEJ CÓRKI
były W NASZYM DOMU, i pewnie SŁUŻĄCE przez
DELIKATNOŚĆ dla noblistki pozwoliły mu opuścić
PENSJONAT.
- Tak działa MORFINA – stwierdził filozoficznie Syn
– Tak jakby KTOŚ WE MNIE otworzył MOJE INDIE
i otworzyła się w mojej głowie KARUZELA UCZUĆ.
- Nie przejmuj się – powiedziała beztrosko Lucy –
i PROWADŹ SWÓJ PŁUG PRZEZ KOŚCI UMARŁYCH.
Jak wiesz KAŻDY SZCZYT MA SWÓJ CZUBASZEK. I nastąpiło NAWRÓCENIE WIEDŹMY. To WSZYSTKO
O SALLY, co wiemy. PIASKOWA GÓRA już nie kryje
tajemnic. Bo jak DZIECI HITLERA: JAK ŻYĆ Z PIĘTNEM OJCA NAZISTY … CORAZ MNIEJ MILCZENIA
PAN IBRAHIM I KWIATY KORANU też mówią….
(tytuły książek dużymi literami)
Danuta Kuchcińska – GBP Dźwierzuty
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gminna biblioteka również zgłosiła swój akces do
rekrutacji na 2020 rok.
Danuta Kuchcińska – GBP Dźwierzuty

Zosia i Ada znalazły się w gronie
małych, wielkich czytelników
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Gmina Dźwierzuty. Półkolonie GOK

Artystycznie, twórczo i kreatywnie na świetlicy
Wakacje to zawsze długo wyczekiwany moment,
szczególnie przez dzieci. Jest to czas na rozwinięcie swoich zainteresowań, zawarcie nowych znajomości, przyjaźni oraz przede wszystkim na zabawę. W duchu tej myśli Gminny Ośrodek Kultury
w Dźwierzutach kolejny raz zorganizował w Świetlicy Osiedlowej półkolonie dla dzieci. W tym roku są to
cztery dwutygodniowe turnusy w różnych grupach
wiekowych. Łącznie w półkoloniach weźmie udział
prawie piędziesięcioro dzieci. Hasłem przewodnim
półkoloni jest ''Artystycznie, twórczo, kreatywnie”.
Codziennie pod okiem instruktor GOK Beaty Lipskiej
dzieci korzystają z różnych form spędzania czasu
wolnego od porannej gimnastyki po seanse filmowe. Do tej pory dzieci brały juz udział w różnorod-

nych warsztatch tj; graffiti, szkatułki decoupage, slime, przypinki, warsztaty pianowe, lepienie w glinie,
malowanie koszulek, mydełka glicerynowe, pamiątki z żywicy epoksydowej, malowanie na podobraziu, świece parafinowe czy eksperymenty. Niektóre
warsztaty powtórzą się w innych grupach ale będą
też nowe propozycje: warsztaty makramy, warsztaty sensoryczne dla najmłodszej grupy, breloki, bransoletki i wiele wiele innych.
Życzymy Wam wszystkim udanych wakacji i wielu wspaniałych wspomnień
Beata Lipska
naszagmina@op.pl
Fot. Arc
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Dźwierzuty. Kościół ewangelicki – odkurzona historia

str. 10

Perła na wzgórzu pełna nieodkrytych tajemnic
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Otaczający nas krajobraz ukształtowany przez pokolenia mieszkających tu ludzi,
bogactwo przyrody, wioska o wielowiekowej tradycji, gotycki kościół o dużych walorach
architektonicznych i wartościach artystycznych tworzą naszą „małą ojczyznę”. Jesteśmy
spadkobiercami zastanej tu spuścizny historycznej, tego, co zostało wpisane w krajobraz
przez minione pokolenia. Dźwierzuty to jedna z najstarszych wsi w powiecie szczycieńskim,
to ponad sześć wieków ciekawych dziejów.

Więcej pytań,
niż odpowiedzi

i zasługują na przeprowadzenie szeroko pojętych
naukowych badań historycznych i ich opracowanie. Nie można bowiem dziś polegać na nieaktualnych wypowiedziach o dziejach i architekturze
świątyni, zawartych w miarodajnych swego czasu
pracach, opartych jedynie na powierzchownych,
często subiektywnych doświadczeniach. Wciąż
bowiem możemy natknąć się niespodziewanie na
wspaniałe znaleziska. Ciągle uczymy się poznawania dziedzictwa tej ziemi, dawnej ziemi pruskiej.
Parafia od ponad dwudziestu lat prowadzi badania i prace konserwatorskie, badania archiwaliów,
analizę oryginalnych zachowanych dokumentów,
w tym najstarszych pochodzących z XIV wieku
między innymi kronik krzyżackich. One rzucają
wciąż nowe światło na historię miejscowości i jej
najstarszego zabytku. Wiele cennych dokumentów do tej pory nie zostało dokładnie opracowanych i udostępnionych szerszemu gronu czytelników. Czekamy więc na odkrywców.

Historia tej części Europy, szczególnie ta najbardziej odległa dla wielu pozostaje jeszcze nieznaną
kartą. Dzieje Dźwierzut, kościoła ewangelickiego
zawierają jeszcze wiele niewiadomych, wymagają

Dziś pragnę Państwa przez chwilę poprowadzić
śladami historii naszego kościoła, choć trochę
przybliżyć nasze materialne dziedzictwo, odkryć
przed Państwem kilka ciekawostek.

W panoramie wioski, na jednym ze wzgórz wyraźnie rysuje się wśród drzew wieża kościoła
ewangelickiego. Usytuowany na wysokiej skarpie
porośniętej klonami i jesionami, wzniesiony został jeszcze według wzorów architektury późnogotyckiej z elementami stylu barokowego. Jest
to miejsce, które tworzy charakter, określa naszą
wspólnotę, równocześnie wzbogaca ją swym
pięknem. Jest to miejsca, w którym czujemy się
u siebie, które przemawia do nas językiem różnorodności form architektonicznych. Architektura
kościoła, jego cenne zabytkowe wyposażenie jest
świadectwem dawnych czasów, a także źródłem
informacji na temat historii tej ziemi i ludzi z nią
związanych.

Typowa bryła
krzyżackiej świątyni
Na ziemiach państwa zakonnego, także w Dźwierzutach, przeważał najprostszy rzut kościoła,
prostokątny plan bez wyodrębniania części prezbiterialnej (we wnętrzu zawsze była ona jednak
zaznaczona przez nieznaczne podniesienie poziomu posadzki), z bocznym pomieszczeniem
zakrystii, także kruchty przed bocznym wejściem.
Nakryta wysokim, dwuspadowym dachem bryła
prezentowała się jako zwarta, jednak nie monotonna całość. W części zachodniej świątyni
akcentem bez mała obowiązującym była wieża,
wyróżniająca się w krajobrazie. Nie zawsze udawało się wznieść ją jednocześnie z korpusem,
czasem wznoszono ją po dłuższym czasie lub
dostawiano wieżę w konstrukcji ryglowej. W budownictwie powszechne było drewno i konstrukcje ryglowe, jednak obiekty znaczące, istotne
dla obronności lub reprezentacyjne starano się
murować z materiału trwalszego, jakim był lokalny kamień, stosowany do fundamentowania i w
partiach murów oraz cegła, wypalana z miejsco-
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wskazuje zatem bez wątpienia na okres nowożytny. Zwieńczone łukowo lub arkadkowo blendy
w obrębie poszczególnych elewacji przynależą do
form architektury renesansowo - manierystycznej
i dobrze korespondują z bogatą formą dekoracji
szczytów wolutowych stanowiących zwieńczenie
wieży. Bryła kościoła zdumiewa z powodu zestawienia ceglanej, stosunkowo smukłej choć potężnej, gotyckiej pod względem stylu wieży, z niską
i zdecydowanie ciężką (realnie i optycznie) nawą
z granitu narzutowego. Mury z kamienia polnego
to kłopot dla badaczy. Jak bowiem ocenić czas
powstania konstrukcji, która polega na zespojeniu większych lub mniejszych głazów w określoną
zamkniętą formę przestrzenną. Być może odpowiedź dadzą badania zaprawy w licu muru, ale ta
akurat mogła być uzupełniana lub nawet wymieniona w późniejszym czasie. Ostatni wielki remont
kościoła przeprowadzono w latach 1934-1936 (do
dziś zachowała się pełna dokumentacja przeprowadzonych prac).

W czasie remontu elewacji odkryto
niewidoczny do tej pory okulus
wej gliny. Ciekawostką jest to, iż cegłę w te strony przyniósł…. Zakon Szpitala Najświętszej Marii
Panny Domu Niemieckiego, rzecz do tego czasu
w Prusach nie znaną. Wysoka, masywna wieża
kościoła w Dźwierzutach często i nie przypadkowo określana jest mylnie jako budowla gotycka,
poddana jedynie manierystycznej lub jak wolą
inni barokowej przebudowie. Powodem takiego
postrzegania obiektu jest masowe zastosowanie
i ekspozycja cegły z równoczesnym wykorzystaniem detali i elementów architektonicznych
znacząco kojarzonych powszechnie z architekturą gotyku. Na osi elewacji głównej umieszczono

duży ostrołukowy portal o rozglifionych i bogato
profilowanych ościeżach. Wyższe kondygnacje
wieży są bogato artykułowane tynkowanymi fryzami i blendami. Niektóre wnęki posiadają małe
otwory okienne. Gdy przyjrzymy się baczniej powierzchni ceglanych elewacji zauważymy jednak,
że wykonane są w sposób odmienny niż mury
kościołów średniowiecznych, biorąc za przykład
chociażby pobliski kościół ewangelicki w Pasymiu. Mury wieży wzniesiono w całości w układzie
blokowym, zaprawę w spoinach opracowano
płasko i zatarto na krawędziach cegieł. Technika
murarska i charakterystyczne opracowanie lica

Barokowy styl
dzięki pożarowi
Kamień się nie pali. Trzeba mieć to na uwadze oceniając skutki pożaru kościoła w 1693 roku i jego
odbudowy w 1695 roku. Z tego okresu pochodzi
całe trójboczne zamknięcie części ołtarzowej kościoła. Nawa była w całości otynkowana. W 1853
r. oknom (?) w bocznych murach nawy nadano
koliste zamknięcie. W trakcie prac konserwatorskich północnej elewacji kościoła odkryty został
tzw. okulus. Zachował(y?) się także gotycki łuk
okienny. Wiele nadziei na wyjaśnienie zagadki
dotyczącej budowy i przebudowy kościoła wią-

Autorem dźwierzuckich witraży
jest Gerhard Eisenblätter
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dendrochronologiczne pozwolą dokładnie ustalić
czas budowy. Kilka tygodni temu na strychu kościoła odnaleźliśmy kawałek ołowianej blachy.
Miejsce odnalezienia oraz materiał wskazują na
jego średniowieczne pochodzenie oraz na miejsce
jego zastosowania. Konserwatorzy uważają, iż blacha ta pokrywała szczyty ścian nawy bądź wieży
kościoła. Obecnie szczyty ścian wieży pokryte są
blachą miedzianą.
Odrębnym zagadnieniem jest wygląd wnętrza kościoła. Warto pamiętać, że gotyckie wnętrza wszelkich budowli powszechnie były zdobione całymi
płaszczyznami barwnych malowideł ściennych,
a czas ich odkryć spod późniejszych tynków wcale
się jeszcze nie rozpoczął i skończył.

Renesansowy ołtarz
chlubą świątyni

Fragment odnalezionej ołowianej blachy
żemy z przeprowadzonymi już i zaplanowanymi
badaniami architektonicznymi, konserwatorskimi, dendrochronologicznymi oraz badaniami
archiwaliów. Dziś wiemy, iż wieżę dostawiono
w XVI wieku do kamiennej nawy, którą wieńczył
w tym czasie zachowany do dziś szkieletowy na
strychu kościoła szczyt zachodni, niewidoczny od
zewnątrz. Badania archiwaliów potwierdzają, że
w 1579 roku w trakcie wizytacji kościelnej wskazano na konieczność przeprowadzenia niezbęd-

nych napraw kościoła. Dokumenty rachunkowe
wskazują, iż w 1621 roku ówczesny duchowny
zakupił w szczycieńskiej cegielni cegłę oraz drewno świerkowe na rozbudowę wieży (szczegóły
wraz ze zdjęciami zachowanych dokumentów
przedstawimy w monografii dotyczącej dziejów
parafii i kościoła). Przeprowadzone badania architektoniczne więźby dachowej nad nawą kościoła
o konstrukcji storczykowej wskazują na jej pochodzenie z XV/XVI wieku. Szczegółowe badania

Strych kościoła kryje wiele niesamowitych tajemnic

Kościół w Dźwierzutach jest powszechnie znany
dzięki ołtarzowi z 1599 roku wykonanego przez
Hansa von der Heide z Królewca. Jest to dziś najstarszy zachowany i wiarygodnie datowany luterański ołtarz renesansowy w dawnych Prusach
Książęcych. Ma on postać tryptyku, z ruchomymi
skrzydłami, obudowanego dekoracyjnymi uchami. By zapoznać się z historią ołtarza, ambony
datowanej na 1675 rok ich architekturze, a także
z dziejami organów i nie tylko zapraszam do lektury wydanej przez Parafię broszury: Szlakiem gotyckich kościołów i muzyki organowej południowych Mazur.
Dzisiaj podzielę się z Państwem jeszcze z dwoma
odkryciami dokonanymi w minionym roku oraz
informacją o najmłodszym elemencie wyposażenia kościoła.
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Po wielu wiekach, rok temu do wnętrza kościoła
wróciła ośmioboczna kamienna misa średniowiecznej chrzcielnicy. Przez wieki częściowo zakopana i ukryta znajdowała się w otoczeniu kościoła. Chrzcielnica ta powstała najpewniej w tym
samym czasie kiedy wybudowano kościół, jako
drugi najważniejszy element wyposażenia sakralnego. Biorąc pod uwagę, iż najstarsze zachowane
dokumenty w 1391 roku wymieniają z imienia
duchownego dźwierzuckiej parafii należałoby datować zachowaną czaszę chrzcielnicy na ten czas,
mianowicie koniec XIV wieku. Dokładne badania
którym zostanie poddana przez konserwatorów
być może pozwoli wyjaśnić dokładny czas i miejsce gdzie została wykonana.
W tym samym czasie, w trakcie kontroli stanu
obiektu na strychu stwierdziliśmy, iż pomiędzy
belkami stropowymi znajdują się prawdopodobnie polichromowane wsuwki dawnego stropu
kościoła. Wsuwki są zabezpieczone specjalnych
materiałem i dziś trudno ocenić, w jakim są one
stanie. Część wsuwek jest dostępna i na jednej
z nich znaleźliśmy polichromię. Wstępne badania
konserwatorskie datują obiekt na XVII wiek. Dalsze badania pozwolą dokładnie stwierdzić miejsca
występowania i zachowania polichromii stropu
oraz przygotować program prac konserwatorskich. Odkrycie to jest o tyle ważne, iż pozwala
nam wyobrazić sobie wygląd wnętrza kościoła
kilkaset lat temu. Odkryta polichromia, prowadzone od dziesięciu lat prace konserwatorskie przy
emporach oraz prospekcie organowym, a także
przeprowadzona już konserwacja ołtarza i ambony wskazują na uzupełnianie się różnych elementów wyposażenia kościoła w sposób harmonijny
i mimo niewielkiej skali kościoła współtworzenie
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Na jednym z dzwonów znajdują się nazwiska dawnych mieszkańców parafii
całości o bogatym charakterze. Do tej pory na
podstawie zachowanych zdjęć z końca XIX wieku,
początku XX wieku znany był nam ówczesny wygląd stropu kościoła. Obecny kasetonowy strop
pochodzi z lat 30 XX wieku.

Skromne,
a niezwykle rzadkie
witraże kościoła

Renesansowy ołtarz jest najbardziej znanym zabytkiem świątyni

Z tego okresu
pochodzą
okna
witrażowe
kościoła. Witraże to
wciąż
niedoceniane
dziedzictwo
kulturowe
Warmii i Mazur.
Skromna z pozoru
realizacja witrażowa z kościoła
ewangelick iego
w Dźwierzutach
z sygnaturą królewieckiego artysty
Gerharda Eisenblätter jest unikalna i wyjątkowa. W roku 1936
(jak
wskazuje
sygnatura) oszklone zostały trzy
okna o kształcie
wydłużonego
prostokąta,
zamkniętego łukiem
odcinkowym,
w których umieszczono po sześć
kwater oprawionych w drewniane
ramy. Wypełnienie
witrażowe kwater
- skrzydeł okiennych
stanowią
między
innymi
medaliony z symbolami ewangelistów (Mateusza,
Marka, Łukasza,
Jana) oraz przedstawieniem Gołę-

bicy Ducha Św. i Baranka. W dolnej części okien
umieszczono daty 1936 oraz nazwiska fundatorów (w każdym oknie innych) - mieszkańców
parafii (z Dźwierzut, Szczepankowa i Rum) i sygnatury: Rudolfa Geil z Królewca, który witraże oprawił w ołów i autora projektu i wykonawcy witraży
Gerharda Eisenblaettera, znakomitego artysty
z Królewca, który po 1945 roku działał w Lubece.
Witraże w Dźwierzutach, to z pewnością jedna
z nielicznych realizacji artysty na terenie dawnych
Prus Wschodnich, jak dotąd nie zidentyfikowano
innych wykonanych przez niego witraży. Witraże
w Dźwierzutach są unikalne również dlatego, iż
większość zabytkowych witraży w kościołach, czy
to ewangelickich, czy katolickich (w tym poewangelickich) regionu powstało pod koniec XIX i na
początku XX wieku, natomiast witraży z okresu
międzywojennego jest na terenie Warmii i Mazur
bardzo niewiele.

Sufit pełen niespodzianek.
Ukryte zdobienia
Odkrycie rok temu polichromowanego, dziś zakrytego oryginalnego stropu kościoła spowodowały
poszukiwania nowych informacji o jego dziejach
kościoła w internecie. W taki sposób natrafiliśmy
na zdjęcie srebrnego kielicha komunijnego z kościoła w Dźwierzutach (o czym świadczyła znajdująca się na stopce inskrypcja) z katalogu domu
aukcyjnego Van Ham w Kolonii/RFN. Aukcja zakończyła się dwa dni wcześniej. Co było dalej ?
Dyplomatyczne, dyskretne działania przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
oraz Ewangelickiego Kościoła w Nadrenii w RFN
doprowadziły do tego, iż dnia 18 sierpnia 2019
roku Biskup Ewangelickiego Kościoła w Nadrenii
Manfred Rekowski przekazał Parafii zaginiony kielich, ale… to już inna historia.
Uroczystość ta była i pozostanie świadectwem, że
wszystko jest możliwe.
Zachęcam Państwa do poszukiwań i badań pisanych źródeł, opracowanie ich, jednoczesne
badania architektoniczne, archeologiczne, dendrochronologiczne, a być może przyniosą jeszcze
wiele zaskakujących informacji dotyczących przeszłości dźwierzuckiego kościoła ewangelickiego,
samej miejscowości i okolicznych wiosek, czego
sobie i Państwu życzę.
Tekst: Witold Twardzik

nasza GMINA DZWIERZUTY
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Sport. Koronawirus pokrzyżował plany sprinterom, ale nie odebrał zapału

Chłopak z Olszewki biegnie po swoje

Trawestując tytuł filmu Jamesa Mangolda, przerwana lekcja polskiego stała się początkiem
doskonale zapowiadającej się kariery sprinterskiej młodego chłopaka z naszej gminy. Dominik
Smosarski, bo o nim mowa, w zeszłym roku sięgnął po tytuł Halowego Mistrza Polski w biegu
na 200 metrów. Zapytaliśmy go, jak wygląda życie sportowca w czasie pandemii i o czym
marzył, jako mały chłopiec.
Każdy, a może bezpieczniej powiedzieć: prawie
każdy człowiek, będąc dzieckiem, ma jakiegoś
bohatera, kto był Twoim?
Pierwszym moim bohaterem, jako malutkiego
dziecka, nie wybiegające daleko poza nasza piękną gminę był oczywiście mój tata. Gdy miałem
10-12 lat moimi bohaterami byli sportowcy. Jako
mały chłopczyk lubiłem kopać piłkę, więc byli nimi
piłkarze. Ulubionym był Leo Messi. Z biegiem lat
bardzo zacząłem interesować się piłka ręczna jest
to moja ulubiona dyscyplina sportowa, a moim
idolem sportowym był Karol Bielecki, według
mnie człowiek który jest jak skała. Lubię takich
ludzi, którzy mimo wielu przeciwności losu i tak
walczą jak lwy.
Zostańmy jeszcze przy tym czasie dzieciństwa.
Kiedy miałem 8 lat, to? O czym marzył mały
chłopiec z Olszewki? Czy były to już marzenia
o sporcie? Czy jeśli nie tylko, to któreś z nich
jeszcze chcesz realizować?

Jako mały chłopczyk grałem z moimi kolegami
z naszej wiejskiej paczki w piłkę. Chodziliśmy na
boisko średnio trzy razy w tygodniu. Mieliśmy taka
swoją małą ekipę. Każdy chciał sięgnąć tam po marzenia sportowe. Graliśmy dla frajdy, ale który dzieciak nie chciałby wyjść z orzełkiem na piersi i usłyszeć hymn narodowy na 40 tysięcznym stadionie.
Myślę, że każdy. Bardzo chciałem zostać wtedy
piłkarzem. Później zacząłem grać trochę w obronie
z tego względu, iż nigdy nie bałem się przeciwnika,
od dziecka nie należałem do chudych mały chłopaczków. W gimnazjalny miałem przygodę z piłka
nożna, ale bardzo krótką. Jestem taką osobą, która
lubi wziąć sprawy w swoje ręce i nie lubi kompromisów. Bardzo się denerwowałem, kiedy moi drużynowi koledzy nie dawali z siebie wszystkiego. Ale
wtedy w pierwszej klasie gimnazjum akurat miały
się odbywać zawody lekkoatletyczne. Pamiętam,
jakby to było wczoraj, jak zwolniono mnie z lekcji
języka polskiego - tu serdecznie dziękuje mojej
ulubionej wychowawczyni pani Kasi Kaczyńskiej.
Poszedłem biegać przed nasze gimnazjum na ko-

stce brukowej 100 metrów. Wygrałem wtedy ze
wszystkimi najszybszymi chłopakami z naszego
gimnazjum. I tak dzięki temu zaczęłam się moja
lekkoatletyczna przygoda.
Właśnie - kim jest Dominik Smosarski? Przecież
nie tylko lekkoatletą, który sięgnął po tytuł mistrza Polski?
Jestem prostym chłopakiem ze wsi, który nie boi
się iść po swoje i zawsze walczy do końca. Jestem
człowiekiem, który zawsze robi swoje i nie przejmuje się krytyką innych. Poza sportem - student
drugiego roku Bezpieczeństwa Narodowego i po
zakończeniu studiów i sportowej kariery, co na
razie jest bardzo odległymi planami, chciałbym
zostać żołnierzem.
Kiedy nie trenujesz to?
Kiedy nie trenuje najczęściej wracam do domu,
do rodziców i dziadków. Wolny czas w dużej

str. 15
mierze spędzam też ze swoją dziewczyną. Mogę
o niej powiedzieć, że jest takim „hamulcem”, który
szybko studzi moje narwane decyzje. W wolnym
czasie zawsze wracam na wieś, aby pomóc tacie
w gospodarstwie rolnym. Tu zawsze jest sporo do
roboty. A z racji tego, że żadnej pracy się nie boję,
to chce pomoc na tyle, na ile to możliwe.
Cała sytuacja związana z lockdownem epidemicznym wpłynęła na świat lekkoatletyki?
W jaki sposób na twój? Złość? Rozczarowanie?
Czy - dobra, wykorzystam ten czas, by być jeszcze lepszym?
Czas związany z pandemia na początku trochę
zniszczył moje plany, ponieważ byliśmy na zgrupowaniu w lloret de Mar. Tam przez dwa tygodnie
zrobiłem bardzo dużo fajnej roboty, ale później
wróciliśmy do kraju i dostaliśmy zimny prysznic
związany z dwoma tygodniami kwarantanny.
I wszystko gdzieś uciekło. Dwa tygodnie pracy na
darmo. Nie powiem, bardzo się podłamałem. Po
kwarantannie wróciłem do Olszewki, ponieważ
tylko tam można było robić jakikolwiek trening.
Ale pomyślałem sobie „gościu, nie możesz się
poddawać! Nie należysz do tych ludzi”. I jak tylko
otworzyli nam stadion cały czas pracuje nad forma na wrzesień.
W rozmowie z Radio Olsztyn mówiłeś, że w AZS
UWM masz wszystko, czego potrzebujesz do
stawania się coraz lepszym. To trener? Zaplecze? Ogólna atmosfera?
Najwięcej w klubie buduje mnie atmosfera. Nie
jestem typem samotnika. W domu uważają mnie
za bardzo rodzinnego człowieka. Jestem straszną
gadułą i uwielbiam rozmawiać z ludźmi. Mogę powiedzieć, że w Olsztynie jest wszystko, ponieważ
jest nowy stadion dla mnie tyle wystarczy. Można
byłoby chcieć więcej np. przydałaby się nowocze-
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sna hala lekkoatletyczna, ale cieszmy się z tego, co
jest, bo w Szczytnie nie było. Z trenerem mamy
bardzo dobre relacje. Jest bardzo ciepłą osobą
i potrafi wyczuć kiedy mam gorszy dzień i lepiej
ze mną nie gadać tylko zrobić co trzeba i spadać
do domu .
Marzysz o Igrzyskach,
prawdopodobnie
najbliższe
odbędą
się w przyszłym roku
w Tokio. Jak będzie
wyglądał najbliższy
sezon lekkoatletyczny, który w dużej
mierze
zdecyduje
o kwalifikacjach na tę
imprezę?
Igrzyska Olimpijskie, to
taka impreza, na której
każdy sportowiec marzy żeby być. W 2015
roku byłem na igrzyskach młodzieży. Tamta
impreza była po prostu
bajeczna, a z opowieści starszych kolegów
wiem, że to był malutki
zalążek tego, co dzieje się na igrzyskach.
W tym sezonie najważniejsze jest to, aby było
zdrowie i szczęście, bo
jeśli nie będzie to znowu pomimo ogromnej
pracy i super predyspozycji nic się nie wydarzy. Jednak liczę, że
w tym roku naprawdę
będzie bardzo dobrze
i nareszcie zrobię to,

nasza GMINA DZWIERZUTY
o czym marze cały czas i osiągnę kwalifikacje na
igrzyska olimpijskie.
Trzymamy zatem kciuki i życzymy powodzenia!
Dziękuję bardzo.

nasza GMINA DZWIERZUTY

Wymarzone
wakacje Baby
Dźwierzuckiej
W dobie wirusowego lockdown'u Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach ogłosił konkurs "Wymarzone wakacje Baby Dźwierzuckiej".
Wyzwanie podjęło sołectwo Lipowa Góra
Wschodnia. Powstał wiersz o wakacyjnych przygodach Baby Dźwierzuckiej. Przeczytajcie :)
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75 dni
fotozabawy GOK
Przez siedemdziesiąt pięć dni Gminny Ośrodek
Kultury w Dźwierzutach prowadził na swoim fanpage'u zabawę dla miłośników fotografii. - Zasada
była bardzo prosta – wyjaśnia dyrektor GOK. - Należało w komentarzu pod ogłoszonym tematem
dnia załączyć zdjęcie w komentarzu. Aby wygrać,
należało zgromadzić do tego zdjęcia jak najwięcej
polubień.
W sumie w konkursie wzięło udział kilkaset osób.
Wielu z nich to mieszkańcy gminy, ale nie tylko. Dzięki konkursowi o Dźwierzutach dowiedziało się
wiele osób w całej Polsce i nie tylko. Zabawa miała
zasięg 114 tysięcy odbiorców, z czego prawie 8 tysięcy zareagowało dając komentarze, czy zostawiając zdjęcia. To znakomita promocja dla gminy
i działalności naszego ośrodka – dodaje dyrektor.
(rd)

HUNTER
ON-LINE
W sobotę, 6 czerwca, Gminny Ośrodek Kultury
zaprosił wszystkich miłośników ostrego grania
na niezwykły koncert szczycieńskiej legendy
metalu – HUNTER'a. Dzięki transmisji on-line
koncert obejrzało ponad 20 tysięcy osób. Był to
czwarty organizowany przez GOK koncert on-line od momentu ogłoszenia stanu epidemii.

Dzień dziecka
z idolami w tle
Od marca wszystko jest inne. Inaczej się witamy.
Inaczej robimy zakupy. Inaczej spędzamy wolny czas. Inaczej świętujemy. Wszystko z większą
ostrożnością, zachowaniem dystansu, higieną
i w maseczkach. Także organizowany przez GOK
Dzień Dziecka był w tym roku nieco inny, ale dał
dzieciakom wiele radości. W dźwierzuckim parku,
dokładnie w niedzielę 1 czerwca zjawili się bowiem Myszka Mickey i Sponge Bob Kanciastoporty. Na wspólne zdjęcia z ukochanymi bajkowymi
postaciami ochotę miały nie tylko małe, ale również te nieco większe dzieci. Każdy, kto zjawił się
na bajkowym spotkaniu otrzymał słodki upominek. – Mam nadzieję, że choć w takiej okrojonej
formie, ale daliśmy dzieciom i rodzicom odrobinę
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radości – mówi dyrektor
GOK Ewa Dolińska-Baczewska. - W tym roku,
w związku z sytuacją wywołaną koronawirusem,
byliśmy zmuszeni odwołać wszystkie planowane imprezy. Staramy się
jednak, przy zachowaniu
obostrzeń i zdrowego rozsądku, działać i sprawiać,
aby choć tak drobne akcenty pojawiały się w naszej rzeczywistości.
(rd)

Zdjęcie autorstwa Wiktorii Biruk zdobyło aż
148 polubień, to jeden z wyższych wyników
w fotozabawie

