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Szanowni Państwo!
Z radością, jako Urząd Gminy, oddajemy w Wasze ręce najnowszy numer biuletynu. Numer,
który powstawał w kolejnym – drugim już – kwartale pandemii. Ogromnie cieszy mnie, że nie
wyhamowaliśmy. Że działo się zarówno na polu inwestycyjnym, społecznym i kulturalnym.
Powstały m.in. nowe drogi i oświetlenie, realizujemy budowę ścieżki rowerowej, nasze dzieci
szkolą się w zakresie bezpieczeństwa, a w piątkowe wieczory możemy zanurzyć się w piękno,
dzięki działalności ośrodka kultury. Mam nadzieję, że tak dobrze wykorzystamy kolejny,
nadchodzący kwartał 2020 roku.
Życzę Państwu zarówno miłej lektury, jak i zdrowia. Uważajcie na siebie. Dbajcie o siebie samych
i Waszych bliskich. I proszę – przestrzegajcie zasad higieny i dystansowania społecznego.
Marianna Bogusława Szydlik
Wójt Gminy Dźwierzuty

Dźwierzuty. Długo wyczekiwana inwestycja wreszcie ruszy

Nawodnienie stadionu w Dźwierzutach
z dofinansowaniem Marszałka
Potrzeba budowy systemu nawodnienia murawy
na stadionie gminnym w Dźwierzutach istnieje od
lat. Ze względu na ograniczone środki finansowe
w budżecie Gminy, a także duże potrzeby inwestycyjne w podstawową infrastrukturę, budowa systemu nawodnienia schodziła na dalszy plan. Profesjonalny i wydajny system nawodnienia nie tylko
oszczędzi czas pracowników zaangażowanych
w prowadzanie czynności nawadniania, ale także
pozwoli na oszczędne gospodarowanie wodą i w
konsekwencji poprawi stan murawy na stadionie.
Zgodnie z założeniami projektu do podlewania
pływu będzie w dużej mierze wykorzystywana
deszczówka, co jest pomysłem innowacyjnym, ale

spełni również funkcję ekologiczną i edukacyjną.
Planujemy budowę systemu nawadniania opartego o podziemne elementy nawadniające równomiernie rozłożone po całej płycie boiska. System
będzie posiadał sterowanie mechaniczne. Prace
będą polegały na zdjęciu darni z boiska, rozłożeniu
elementów nawadniania, przywróceniu boiska do
stanu pierwotnego, ułożenie profesjonalnej trawy. Dodatkowo w ramach systemu nawodnienia
zostaną zamontowane szeregowo zbiorniki do
pozyskiwania deszczówki z dachu budynku szatni
na Stadionie. W czasie opadów deszczówka będzie zbierana do podziemnych zbiorników by móc
z niej korzystać w czasie podlewania płyty Stadio-

nu. System nawadniania zostanie tak zaprojektowany i wykonany, by móc w pierwszej kolejności
podlewać murawę ze zbiorników podziemnych
z deszczówką następnie przy braku wody opadowej wodą z sieci.
Niezmiernie cieszy nas fakt, że Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego docenił innowacyjny pomysł Urzędu Gminy w Dźwierzutach
i przyznał naszej Gminie dofinansowanie na realizację tego zadania. Samorząd województwa zasili
budżet gminny kwotą 31 5000 zł, aby wykonać
inwestycję wartą 66 000 zł.
Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl
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Gmina. Nagrody dla zdolnych uczniów

Zuzia ze średnią 6.0
Nagrody dla uzdolnionych dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym zostały wręczone 24 sierpnia
2020 roku w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach.
Wójt Gminy Dźwierzuty działa na podstawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Dźwierzuty, który został zatwierdzony uchwałą Nr
XXXVIII/330/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 27
kwietnia 2018 r.
Na mocy wspomnianej uchwały środki finansowe
zabezpieczone w budżecie gminy Dźwierzuty na
rok 2020 zostały podzielone pomiędzy poszczególnych uczniów, którzy w sposób szczególny wyróżniali się w roku szkolnym 2019/2020. Podziału
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dokonała komisja powołana na
mocy Regulaminu określonego
w uchwale.
Wójt Marianna Bogusława Szydlik
ufundowała jedną z głównych
nagród. Przyznano ją uczennicy
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Dźwierzutach Zuzannie Kleniewskiej, która w roku szkolnym
2019/2020 miała najwyższą ze
wszystkich uczniów średnią ocen
i wyniosła ona 6.0.
Barbara Trusewicz
sekretarz@up-dzwierzuty.pl

nasza GMINA DZWIERZUTY

NAGRODZENI W KATEGORII NAUKA
Imię i nazwisko

Szkoła

śr. ocen

Zuzanna Kleniewska
Wiktor Kuszmider
Andżelika Grzejka
Miłosz Malik
Lena Zawitowska
Marika Kozłowska
Patrycja Tataranian
Agata Marud
Natalia Wiśniewska
Zuzanna Kochanowska
Julia Lewandowicz
Joanna Wasiluk
Gabriela Pieczyńska
Dominika Prościńska
Dominika Przybysławska
Gabriela Szymańska
Zuzanna Lipska
Iga Stepnowska
Michał Kostek
Jakub Michalewicz
Aleksander Woźniak
Szymon Fornalski
Natalia Dąbrowska
Julia Sztymelska
Angelika Żerebna

Szk. Podst. kl. VIa
Szk. Podst. kl. VII
Szk. Podst. kl. VIIIa
Szk. Podst. kl. VIb
Szk. Podst. kl. VI
Szk. Podst. kl. VIb
Szk. Podst. kl. Va
Szk. Podst. kl. VIa
Szk. Podst. kl. V
Szk. Podst. kl. VIII
Szk. Podst. kl. VI
Szk. Podst. kl. VI
Szk. Podst. kl. V
Szk. Podst. kl. V
Szk. Podst. kl. VIa
Szk. Podst. kl. Vb
Szk. Podst. kl. Vb
Szk. Podst. kl. Va
Szk. Podst. kl. VIa
Szk. Podst. kl. VIIIb
Szk. Podst. kl. Vb
Szk. Podst. kl. VIa
Szk. Podst. kl. VIII
Szk. Podst. kl. V
Szk. Podst. kl. IV

6,00
5,93
5,81
5,75
5,73
5,67
5,67
5,67
5,66
5,58
5,58
5,58
5,58
5,58
5,58
5,58
5,58
5,58
5,58
5,58
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50

NAGRODZONY W KATEGORII SPORT
Maciej Sztura
I m-ce
II m-ce
II m-ce

Lic.Ogólnokszt.kl.I w Olsztynie
Międzynarod. Turniej Bokserski
Międzynarod. Turniej na Litewie
Gala GFN pod patronatem WBC

Gmina. Podpisali porozumienie w sprawie budowy tanich „M”

Szansa na mieszkania gminne
We wtorek, 22 września wójt Marianna Szydlik
w obecności posła Michała Wypija podpisała z zastępcą Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości
Jarosławem Puckiem porozumienie w sprawie realizacji inwestycji mieszkaniowych w naszej gminie.
Program zakłada budowę mieszkań komunalnych
wyłącznie pod wynajem lub z opcją dochodzenia
do własności (rata za mieszkanie doliczana będzie
do czynszu). Program to realna szansa na własne
„M” dla rodzin, które nie mogą otrzymać kredytu
z banku komercyjnego na jego zakup.
Gmina Dźwierzuty jest już gotowa na realizację
tego typu inwestycji. - Mamy projekt budowlany
z prawomocnym pozwoleniem na budowę dwóch
budynków mieszkalnych wielorodzinnych na
działce w miejscowości Orzyny. Teraz zaczynamy
szacować koszty inwestycji, możliwe do uzyskania
kwoty dofinansowania, a także robimy symulacje
cen mieszkań/czynszów dla potencjalnych najemców i chętnych na wykup – wyjaśnia wójt Szydlik.
Będziemy informować na bieżąco o kolejnych etapach realizacji porozumienia.
Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl
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Nad czym pracujemy
w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach
w 2020 roku
Przygotowujemy dokumentację na zadania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rumach, działka numer 244,
obręb Rumy
Budowa drogi gminnej do budynku remizy OSP w Linowie, działka nr
234/1, obręb Linowo
Przebudowa drogi gminnej publicznej w Sąpłatach, działka nr 29,
obręb Sąpłaty
Budowa drogi gminnej wewnętrznej w Małszewku, działka nr 11, 19,
20, 39, obręb Dźwierzuty
Przebudowa drogi wewnętrznej w Dźwierzutach, działka numer 772/1,
obręb Dźwierzuty (do bloków na ul. Szczycieńskiej 14A i 14B)
Przebudowa ul. Krótkiej w Dźwierzutach, działka nr 622, obręb
Dźwierzuty
Remont ul. Kościelnej w Dźwierzutach, działka nr 859, obręb Dźwierzuty
Remont ul. Przelotnej w Dźwierzutach, działka nr 860, obręb Dźwierzuty
Budowa chodnika na ul. Mazurskiej w Dźwierzutach, działka nr 330
i 729, obręb Dźwierzuty

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budowa chodnika w Grądach, działka nr 40/19, obręb Rańsk
Budowa zjazdu z drogi krajowej Nr 57 na drogę gminną, działkę nr
241/2, obręb Linowo
Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w Targowie wzdłuż drogi
powiatowej nr 1649N
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dźwierzutach
Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Dźwierzuty
Budowa budynku remizy OSP Rańsk
Rozbudowa budynku remizy OSP Nowe Kiejkuty
Budowa świetlicy wiejskiej w Orzynach
Zamiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby osób
niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Dźwierzutach
Budowa monitoringu w parku w Dźwierzutach
Budowa łazienki w budynku, w którym zlokalizowana jest świetlica
wiejska w Sąpłatach

Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie na zadania:
•
•
•
•

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Śledzie – etap I i II oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody
w Laurentowie
Przebudowa drogi wewnętrznej na potrzeby dojazdu i dojścia do
świetlicy gminnej oraz miejsc postojowych w Dźwierzutach, działka nr
971/4, 973/2 i 975/2, obręb Dźwierzuty
Przebudowa fragmentu drogi gminnej publicznej w Stankowie, działka
nr 3 i 17/22, obręb Olszewki
Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie - III etap

•
•
•
•
•

Termomodernizacja
budynku
Gminnego
Ośrodka
Kultury
w Dźwierzutach
Park „Oponarium” w Dźwierzutach, działka nr 343/1, obręb Dźwierzuty
Dźwierzuckie Centrum OZE
„Organizacja usług opiekuńczych w środowisku lokalnym w dobie
COVID-19 na terenie Gminy Dźwierzuty”
Łączna kwota realizacji inwestycji, na którą złożyliśmy wnioski
o dofinansowanie wynosi 5964319,04 zł brutto.

Realizujemy inwestycje:
•

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Linowo –
etap I od działki 219 do działki 301/118, etap II od działki 301/118 do
działki 179/71

•
•

Modernizacja stadionu gminnego w Dźwierzutach poprzez budowę
nawodnienia, działka nr 348/1, obręb Dźwierzuty
„Słoneczna Aleja w Rusku Małym”, działka nr 138, obręb Sąpłaty

Zrealizowaliśmy inwestycje:
•
•
•
•
•

Budowa ul. Piaskowej w Dźwierzutach
Budowa ulicy wewnętrznej przy obiektach handlowych
w Dźwierzutach
Remont chodników zlokalizowanych na działkach gminnych na terenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Sasek” w Dźwierzutach
Zakup ciągnika z pługiem i piaskarką, zakup kosiarki bijakowej
Modernizacja przepompowni Nr 2 na ul. Pasymskiej w Dźwierzutach

•
•
•
•
•

Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Dźwierzuty
Montaż lamp solarnych w Nowych Kiejkutach, Jabłonce i Dźwierzutach
Zakup 141 sztuk tabletów i 7 sztuk laptopów dla uczniów i nauczycieli
z placówek oświatowych na terenie gminy Dźwierzuty z programów
„Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”
Remont elewacji remizy OSP Linowo i świetlicy wiejskiej w Linowie
Renowacja kwater wojennych w Dźwierzutach, Linowie i Popowej Woli
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Gmina. W czerwcu 2021 pojedziemy nową ścieżką

Rowerem po dawnym torowisku
W sierpniu miała miejsce pierwsza wizyta (rada
budowy) na budowie ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej zlokalizowanej na
terenie naszej gminy.
Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Szczytnie, Wykonawcy, Urzędu Gminy w Dźwierzutach
oraz Inspektor Nadzoru odwiedzili plac budowy,
aby ocenić postępy prac i wskazać wszystkie wrażliwe momenty inwestycji.
21 lipca starosta Jarosław Matłach i wicestarosta
Jerzy Szczepanek podpisali w Starostwie Powiatowym w Szczytnie umowę na wykonanie inwestycji
z przedstawicielem wykonawcy firmy STRABAG –
Panem Marcinem Pokojskim.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyła
także wójt Marianna Bogusława Szydlik.
Gmina Dźwierzuty jest Partnerem finansowym tej
inwestycji. W budżecie gminy Dźwierzuty na realizację inwestycji została przeznaczona kwota 2 397
706,61 zł. Cała inwestycja została wyceniona przez
Wykonawcę na kwotę 5 875 380,41 zł.
Wykonawca przystąpił już do wykonywania niezbędnych prac przygotowawczych przewidzianych do realizacji w 2020 roku. Ścieżka ma być
gotowa na koniec czerwca 2021 roku. Już nie możemy się doczekać.
Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl
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NOWY WODOCIAG
W LINOWIE
W poprzednim numerze Informatora pisaliśmy
o podpisanej umowie na dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2014 – 2020.
21 sierpnia wójt Marianna Bogusława Szydlik
podpisała umowę z Michałem Czarneckim, właścicielem firmy wykonawczej EKO-WOD Michał Czarnecki z Kętrzyna. Firma jest już na placu budowy,
a roboty budowlane mają się zakończyć z dniem
30 września. Łącznie powstanie 1211 m sieci wodociągowej zasilającej tereny położone wzdłuż
brzegu jeziora Sasek Wielki.
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RUSZYŁ
SPIS ROLNY

Sezon grzewczy już niebawem

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!
W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym
zwracamy Państwa uwagę na konieczność dokonania przeglądu przewodów kominowych w Państwa budynkach mieszkalnych.
Zaniedbane kominy mogą doprowadzić do tragedii. Co roku w okresie grzewczym dochodzi
do licznych pożarów, podtruć, zdarzają się też
wypadki śmiertelne. Mimo to uregulowania dotyczące przeglądów i czyszczenia kominów są powszechnie lekceważone.
Właściciele budynków mieszkalnych są zobowiązani polskimi przepisami prawa do okresowych
kontroli przewodów kominowych i instalacji grzewczych.
Traktuje o tym zarówno
ustawa Prawo budowlane,
jak i rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów.

Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych.
Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl
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Od 1 września ruszy Powszechny Spis Rolny i potrwa do 30 listopada 2020 roku.
Udział w spisie jest obowiązkowy, co wynika
z ustawy z 31 lipca 2019 roku o Powszechnym
Spisie Rolnym jak również z członkostwa w Unii
Europejskiej.
Skontaktują się z Państwem rachmistrzowie, którzy wykonają badanie osobiście lub telefonicznie.
Istnieje także możliwość tzw. samospisu przez Internet.
Dla tych z Państwa, którzy nie mają możliwości wykonania samospisu w zaciszu domowym Gminny
Komisarz Spisowy w Gminie Dźwierzuty zapewnił
bezpłatny dostęp do stanowiska komputerowego
z zainstalowanym oprogramowaniem.
Stanowisko mieści się w Urzędzie Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty,
pok. nr 5. W przypadku chęci skorzystania ze stanowiska w ww. celu proszę o wcześniejszy kontakt
pod nr tel. 89 621 04 00 aby ustalić termin.
Należy pamiętać, że w budynku Urzędu Gminy
w Dźwierzutach obowiązują zasady sanitarne
Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie
przeciwdziałania COVID-19.
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PODZIĘKOWALI
ZA PLONY
Pandemia pokrzyżowała wiele naszych planów.
W tym roku nie mogliśmy podziękować rolnikom
za ich trud i ciężką pracę w sposób dotychczasowy.
W niedzielę, 6 września w Kościele Rzymskokatolickim pw. Najświętszej Trójcy w Dźwierzutach odbyła się msza święta w intencji rolników.
Sołtysi i mieszkańcy sołectw Dźwierzuty, Gisiel,
Linowo, Łupowo, Nowe Kiejkuty i Sąpłaty przygotowali piękne kosze pełne płodów rolnych oraz
chleba. Podczas mszy wójt Marianna Bogusława
Szydlik skierowała do wszystkich rolników następujące słowa: „Drodzy rolnicy, składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności dla
Was i Waszych Rodzin. Niech uzyskiwane przez
Was plony zawsze będą obfite!
Chylę przed Wami czoła.”
Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl
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Nasza rozmowa. Z sołtysem
Dźwierzut, Leszkiem Kalinowskim,
rozmawiamy o jego przygodzie
z samorządem
- Najważniejsze są potrzeby naszych mieszkańców i ich
bezpieczeństwo – mówi sołtys Dźwierzut, Leszek Kalinowski.
Jak podkreśla – siła jest w grupie, bo wspólnie z członkami rady
sołeckiej udaje się im realizować wiele wspaniałych inicjatyw.
Od kiedy działa w samorządzie gminy, jakie ma pasje i co
udało się zrobić? Rozmowa z nim otwiera planowany przez
naszą redakcję cykl przybliżający sylwetki sołtysów z naszej
gminy.
Leszek Kalinowski, to przede wszystkim?
Mąż, tata trzech wspaniałych córek, przedsiębiorca, sołtys, strażak, sąsiad
Praca, samorząd – ale nie samą pracą człowiek
żyje. Jakie pasje ma sołtys Dźwierzut?
Funkcja sołtysa pochłania dużo czasu, ale ja lubię
być sołtysem, jeśli można tak powiedzieć. Przynosi
mi to ogromną satysfakcję. Staram się znaleźć czas

na odpoczynek, wspólny wyjazd z żoną w góry,
czy nad morze, spotkania z przyjaciółmi i rodziną.
Od 2016 roku sołectwo i OSP Dźwierzuty włączają się w organizację dnia kobiet, który
zyskał sławę już w całym powiecie. W czasie
przedstawień wciela się Pan w kobiece role.
Jaki jest odbiór takich działań?
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NOWOCZESNE
OŚWIETLENIE

Bardzo pozytywne doświadczenie dla mnie. Takie
działania są bardzo miło i ciepło przyjmowane
przez wszystkie panie. To fantastyczne uczucie
i wielka satysfakcja, kiedy z panami z OSP Dźwierzuty i radnymi naszej gminy możemy sprawić tyle
radości i uśmiechu na twarzach pań, w tak wyjątkowym dniu dla nich.
Od ilu lat jest Pan obecny w samorządzie?
Moja praca w samorządzie rozpoczęła się w 1994
roku, gdy zostałem wybrany Radnym Rady Gminy
Dźwierzuty i trwała do 2010 r. W 2014 zostałem
obdarzony zaufaniem mieszkańców Sołectwa
Dźwierzuty i wybrano mnie sołtysem. Funkcję tą
sprawuję już drugą kadencję.
Jak zmieniały się Dźwierzuty na przestrzeni
tych lat?
Nasza miejscowość z roku na rok bardzo się zmienia. Jest coraz piękniejsza, weselsza. Jest to również zasługą mieszkańców, którzy angażują się
w inicjatywę jak i bardzo dobrą współpracą włodarzy naszej gminy. Dzięki funduszowi sołeckiemu jaki otrzymujemy co roku, możemy realizować
inwestycje, które poprawiają warunki życia mieszkańców i estetykę sołectwa.

Co udało się Panu zrobić dla sołectwa? Największe sukcesy.
Każde nasze zrealizowane zamierzenie jest dla
nas sukcesem. Jednym z większych to zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem
Sasek Wielki, gdzie wszyscy możemy spędzać miło
czas. Kolejne to budowa przystanków autobusowych, zakup ciągniczka, realizacja monitoringu
w miejscowości. Tak, jak wspomniałem wcześniej,
najważniejsze są potrzeby naszych mieszkańców
i ich bezpieczeństwo.
Życie sołectwa, to w dużej mierze integracja
mieszkańców. W jaki sposób udaje się Panu,
razem z radą sołecką, to osiągnąć?
W grupie siła. Rada sołecka to ludzie pełni pomysłów, chęci, zapału do pracy. Wiemy, jak ważną rolę odgrywa integracja mieszkańców naszej
miejscowości, ale również mieszkańców całej naszej gminy, dlatego z wielką przyjemnością bierzemy udział w organizowaniu różnych imprez przy
współpracy innych jednostek, spotkań które pozwalają nam wspólnie spędzić czas na rozmowach
i wspólnej zabawie.
Dziękujemy za rozmowę

Kolejne 33 sztuki oprawy oświetlenia drogowego typu LED zostały zamontowane w Rumach,
Nowych Kiejkutach i Popowej Woli. Po 11 sztuk
w każdej miejscowości. Według wykonanej inwentaryzacji do
wymiany pozostało
JESZCZE: 9 starych
opraw w Rumach,
12 sztuk w Popowej
Woli oraz 14 sztuk
w Nowych Kiejkutach.
Będą one sukcesywnie wymieniane w latach następnych.
Nowe oprawy typu
LED zastąpiły oprawy
rtęciowe, najbardziej
Fot. Arc
wysłużone i wymagahiwum
UG
jące natychmiastowej
wymiany.
W tym roku to już kolejna tego typu inwestycja
w modernizację oświetlenia drogowego. Pierwsza
zakończyła się w czerwcu. Zostało wtedy wymienionych 50 lamp.
Łącznie w 2020 roku zamontowano 83 nowe oprawy za łączną kwotę 83 000 zł brutto.
Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty

POMOGLIŚMY
BEZDOMNIAKOM
Odpowiedzieliśmy na apel Pogotowia dla Zwierząt w sprawie pomocy dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radysach. Na miejsce pojechaliśmy 10 lipca br. samochodem wypełnionym
po brzegi m.in. karmą, podkładami higienicznymi,
środkami do dezynfekcji, rękawiczkami, środkami
przeciw kleszczom i pchłom w sprayu, odżywkami
dla zwierząt, środkami wzmacniającymi kości, tabletkami na odrobaczanie.
Wszystko co zawieźliśmy udało się zakupić dzięki
wsparciu finansowemu pracowników Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach,
Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach oraz
Urzędu Gminy w Dźwierzutach.
Tabletki na odrobaczanie pozyskaliśmy od firmy
farmaceutycznej za pośrednictwem miejscowego
lekarza weterynarii. Dziękujemy!
Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl
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Kulturalne piątki z GOK – czyli wakacyjny cykl

znalezione przez muzyków u Kolberga, grane

wać muzykę, muzyków, instrumentarium od

wydarzeń muzycznych organizowanych przez

na lirze korbowej, kankle i bębnach, a także

tzw. kuchni, a nie tylko z perspektywy pięknie

dźwierzucki ośrodek – zakończył koncert Mo-

pieśni dziadowskie i żałobne przeniosły słu-

wyreżyserowanego widowiska – mówi Ewa

niki i Serhija Petrychenko, którzy zabrali słu-

chaczy w zapomniany już obszar muzyki. - Od

Dolińska-Baczewska, dyrektor dźwierzuckiego

chaczy na wędrówkę po muzycznych kresach,

kilku lat realizujemy cykl koncertów „Kultura

GOK. - Dlatego artyści są blisko publiczności,

Litwie i Ukrainie. Piękne i melodyjne pieśni

za kurtyną”, które w założeniu mają pokazy-

prezentują instrumenty, opowiadają. Chcemy

KULTURA W CZASACH PANDEMII,
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też, aby występowali twórcy żyjący na Warmii

Hunter, Robert i Ewa Wasilewscy, Kapela Cha-

się nam zaprosić tylu wspaniałych artystów.

i Mazurach, lokalni.

łasów, Anna Broda, Adam Cudak, Paweł Koter-

Wierzę, że koncerty zza kurtyny dają odbior-

W tym roku na dźwierzuckich scenach, zarów-

ski oraz Monika i Serhij Petrychenko. Ponadto

com możliwość wyjątkowego obcowania ze

no on-line, jak i w GOK wystąpili mieszkający

zagrali Paweł Stankiewicz i Aurelia Luśnia oraz

sztuką – dodaje dyrektor.

i tworzący w naszym regionie: Czerwony Tuli-

Aleksandra Stano wraz zespołem. – Cieszę się

Radosław Dąbrowski

pan, Jarosław Chojnacki, Paweł Janiszewski,

bardzo, że pomimo specyfiki tego roku udało

naszagmina@op.pl
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Być bezpiecznym nad wodą? Wystarczy myśleć
Mieszkamy wśród wielu pięknych jezior i rzek, ale
czy potrafimy zachowywać się – korzystając z ich
uroków – bezpiecznie? Z tym bywa bardzo różnie,
zwłaszcza, jeśli popatrzymy na statystyki utonięć
i niebezpiecznych zdarzeń na naszych akwenach.
O tym, jak mądrze z nich korzystać mieli okazję
dowiedzieć się uczniowie ostatnich klas Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Dźwierzut, biorący
w piątek, 18 września, wzięli udział w spotkaniu
z Maciejem Rokusem i jego studentami z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, które odbyło się
w Gminnym Ośrodku Kultury. Maciej Rokus od lat
znany jest z zaangażowania w promocję odpowie-

dzialnego zachowania nad akwenami. Jest również szefem Specjalnej Grupy Płetwonurków RP,
która specjalizuje się m.in. w poszukiwaniach ciał
osób, które utonęły.
– W mojej działalności spotykam się przede
wszystkim z ofiarami braku wyobraźni i odpowiedzialności – mówił do zebranych uczniów. - Większości utonięć dało się uniknąć, gdyby tylko ktoś
zanim wszedł do wody, pomyślał.
Prelekcja połączona była z prezentacją sprzętu
ratunkowego oraz filmu przygotowanego przez

fot. GO

K Dźwie

rzuty

SGPRP promującego bezpieczeństwo nad wodą. To dla nas już drugie spotkanie z panem Maciejem
– mówi inicjatorka spotkania Anna Weichhaus, instruktor w GOK. - W czasie wakacji odwiedziliśmy
z grupą dzieci bazę SGPRP nad jeziorem Kalwa.
Tam dzieci miały okazje w praktyce sprawdzić
jak bezpiecznie zachować się nad wodą. Mamy
nadzieję, że uda się zorganizować jeszcze szkolenie nocne. Przy okazji bardzo serdecznie dziękuję
pani Agnieszce Kudła z Orzyn za przygotowanie
poczęstunku dla prelegentów.
Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl
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Dźwierzuty. Koła Gospodyń Wiejskich spotkały się w amfiteatrze

Jarmark tym razem artystycznie
Bez tradycyjnego konkursu kulinarnego, ale za to
z ogromną ilością śpiewu i radości odbyła się już
piąta edycja dźwierzuckiego Jarmarku Smaku. W tym roku, ze względu na obostrzenia sanitarne,
postawiliśmy na artystyczną stronę spotkania kół
gospodyń – mówi Ewa Dolińska-Baczewska, dyrektor GOK. - Taką decyzje podjęłyśmy jeszcze na
początku wakacji z panią wójt. Panie z kół przyjęły
tę decyzję ze zrozumieniem i wspaniale zaangażo-

wały się w przygotowanie programów artystycznych.
Członkinie KGW spotkały się 20 września, w amfiteatrze. Na scenie zaprezentowały się Wrzosy,
Miętkowianki, JaśWerka oraz Janusz Ałaj. Było
dużo muzyki biesiadnej, wspólnego śpiewu i tańca. Dopisała również liczna publiczność i wspaniała pogoda. - To spotkanie było bardzo potrzebne.

Wiele pań mówiło, że przez liczne ograniczenia
związane z lockdownem bardzo tęskniły za zobaczeniem się w większym gronie. Mamy nadzieję,
że w przyszłym roku sytuacja związana z epidemią
będzie już na tyle opanowana, że powrócimy do
pierwotnej formuły jarmarku – dodaje organizator.
Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl
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Półkolonie w czasie pandemii
W czasie koronawirusa wszystkie formy zorganizowanej wakacyjnej aktywności dla najmłodszych
musiały podlegać wyjątkowym rygorom. Pomimo
tego, prawie pięćdziesięcioro dzieci z terenu gminy Dźwierzuty wzięło udział w półkoloniach organizowanych na świetlicy przez GOK. - Tu ogromne
brawa należą się Beacie Lipskiej, która poprowadziła cztery dwutygodniowe turnusy, w czasie
których dzieci naprawdę nie miały czasu na nudę
– mówi Ewa Dolińska-Baczewska, dyrektor GOK.
Uczestników podzielono na grupy wiekowe, tak,
aby nastolatkowie nie musieli spędzać czasu
z maluchami. Dla każdej z grup zorganizowano
ciekawe warsztaty. Były to nie tylko malowanie na
podobraziu, czy decoupage, ale również graffiti,

str. 12
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tworzenia biżuterii, kaligrafii, czy robienia pamiątkowych przypinek. Było dużo ruchu na świeżym
powietrzu, dbanie o higienę dłoni i mnóstwo radości. - Jestem bardzo zadowolona z tego czasu,
bo dzieciaki spędziły naprawdę ciekawe i twórcze
wakacje. Sama też doskonale się się bawiłam –
mówi Beata Lipska, która na zakończenie letniej
przerwy zaprosiła uczestników półkolonii na piknik na plaży. Pogoda, pomimo lekkiego deszczu
na początku imprezy, dopisała. Były zabawy integracyjne, dmuchańce, animacje i bitwa na kolorowe proszki. Tu szczególne podziękowania należą
się Adamowi Malińskiemu i Marcinowi Czopkowi
z OSP Dźwierzuty za pomoc przy organizacji.
rd

OK/Świe
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Bezpieczeństwo. Specjaliści szkolili najmłodszych

Dzieci bezpieczniejsze na wodzie
19 sierpnia grupa dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach uczestniczyła w zajęciach
o charakterze rekreacyjno-sportowym, które prowadził szef Grupy Specjalnej Płetwonurków RP
Maciej Rokus. Uczestnicy spotkania poznali zasady
bezpiecznego przebywania na wodzie, zapoznali
się ze sprzętem ratunkowym oraz asekuracyjnym.
Pan Maciej opowiedział o podstawach ratownictwa, prawidłowym wezwaniu pomocy na wodzie,
o niebezpieczeństwie związanym ze skokami do

wody oraz jak zapobiegać zagrożeniom wynikających z niewłaściwego korzystania wody. Taka wiedza może uratować każdemu życie. Zajęcia teoretyczne przekształciły się w fantastyczną przygodę
i niezapomniane wspomnienie. Dzieciaki uczyły
się opanowania i odpowiedzialności, z pozytywnym nastawieniem i uśmiechniętą buzią pokonać musiały swoje słabości i przepłynąć maraton
o długim dystansie. Celem było propagowanie kajakarstwa w połączeniu ze zdrowym trybem życia.

Z wycieczką u biskupa Krasickiego
W czwartek, 27 sierpnia, dzieci z gminy
Dźwierzuty pod opieką instruktor GOK Anny
Weichhaus odwiedziły Lidzbark Warmiński.
Wyprawę rozpoczęły od zwiedzania Zamku
Biskupów, który jest jednym z najcenniejszych
zabytków architektury gotyckiej z XIV wieku. Pani kierownik oprowadziła nas po całym dziedzińcu zamku. Usłyszeliśmy mnóstwo informacji, nie tylko o zamku, ale również o terenie

Warmii I Mazur - mówią uczestnicy wycieczki.
- To była ciekawa lekcja historii.
Oprócz atrakcji zamku dzieci odwiedziły Termy
Warmińskie i lidzbarską starówkę.
Było to jedno z ostatnich wakacyjnych szaleństw organizowanych przez GOK w Dźwierzutach. Dziękujemy wójt Mariannie Szydlik
za wsparcie i zapewnienie darmowego transportu.
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Kolejna nasza wyprawa do Pana Macieja będzie
miała nieco inny charakter, ponieważ zajęcia tym
razem odbędą się w godzinach nocnych. Tu adrenalina zadziała zupełnie inaczej każdemu uczestnikowi. Serdeczne podziękowania kierujemy dla
Pełnomocnika Wojewody d/s bezpieczeństwa
Macieja Rokusa oraz dla Grupy Specjalnej Płetwonurków RP.
Anna Weichhaus
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Kultura. Pomimo pandemii – śpiewają i grają

Fot. Arc
h

Piknikowe próby dźwierzuckich zespołów
Kultura nie lubi ograniczeń, wychodzi więc do
domów, ogrodów i innych miejsc spotkań międzyludzkich. Zespoły muzyczne działające przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach już od
kilku miesięcy działają w ten nietypowy sposób.
WRZOSY odbyły już kilka prób ogrodowo-domowych na posesji Bogumiły Siedleckiej i Kazimiery
Klobuszeńskiej. Takie próby w zielonej atmosferze
ogrodów rozbrzmiewają z nową energią. Jak podkreślają gospodynie letnich biesiad takie spotkania ożywiają, choć na chwilę samotne dni i nadają
sens kolejnym dniom, pozostając we wspomnieniach i z oczekiwaniami na przyszłość. Zespół ma
na koncie swoich nowych dokonań nagranie kilku piosenek w scenerii plenerowej przy budynku
GOK-u i w dźwierzuckim amfiteatrze. „Wrzosowe
klipy” zostały profesjonalnie zrealizowane przez
Andrzeja Ałaja – pracownika MDK w Szczytnie
i stanowią zapis promocyjny zespołu i urokliwych
miejsc Dźwierzut. Targowska JAŚWERKA również nie próżnuje i z inicjatywy Weroniki Babiel

Dźwierzuty. Biblioteka zaprasza
najmłodszych

Piękna akcja dla
dzieci i rodziców

Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach po
raz drugi zakwalifikowała się do III edycji kampanii
społecznej w ramach promocji czytelnictwa wśród
najmłodszych „Mała książka – wielki człowiek”,
skierowanej do dzieci z roczników 2014-2017.
Każdy maluch otrzymuje wyprawkę, którą przesłał
nam Instytut Książaki z Krakowa – organizator projektu. Na wyprawkę składa się: książka dla dziecka,
broszura dla rodzica, karta dla czytelnika, naklejki
na karty, zakładki, przypinki, kostki do gry. Po uzyskaniu 10 naklejek na karcie czytelnik otrzymuje
swój imienny dyplom. – Mamy już zapisane pierwsze dziecko naszej gminnej akcji, Maję – mówi dyrektor biblioteki Bożena Nadolska. – Zapraszamy
wszystkie chętne dzieci wraz z rodzicami do bycia
małym - wielkim czytelnikiem tej ogólnopolskiej
akcji.
Danuta Kuchcińska
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członkini zespołu oraz szefowej Koła Gospodyń
Wiejskich z Targowa zorgazniowała na swoim
podwórku „wiejską prywatkę”. Domowa impreza
przekształciła się w spotkanie integracyjne, w której udział wzięło KGW z Miętkich, sołtys Targowa
Piotr Nadstawny, rada sołecka, radny gminny
Paweł Wyszyński, mieszkańcy wsi oraz przedstawiciele gminnych instytucji kultury. Na pierwszą
jesienna sobotę zaplanowano „święto ziemniaka”,
gdzie zespół zaprezentuje swój specyficzny program muzyczny. Zespół rockowy CYRLA odbywa
domowe próby, które zaowocowały występem
podczas otwarcia wieży w Pasymiu i możliwością
firmowania jej swoimi koncertami. Każde twórcze
działanie wzbogaca codzienność, a zwłaszcza takie, które wkracza w domowe zacisza. Parafrazując
słowa „kto śpiewa, ten podwójnie żyje” dźwierzuckie zespoły dają temu przykład.
Janusz Ałaj
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Balladyna w Dźwierzutach
- Narodowe Czytanie w naszej gminie
IX edycja Narodowego Czytania w Dźwierzutach
zagościła po raz piąty. Z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach tegoroczną
lekturę – Balladynę Juliusza Słowackiego czytano
w domowych zaciszach (czytanie on-line), a efekty można zobaczyć na zdjęciach i krótkich filmikach przesłanych do biblioteki. Uczestnikami byli
przedstawiciele gminnego samorządu, gminnych
instytucji, członkinie Dyskusyjnego Klubu Książki

w Dźwierzutach oraz osoby prywatne. Zarówno
zdjęcia jak i nagrania są wyjątkowym efektem
„pracy” z książką, gdzie zaangażowało się kilkadziesiąt osób, kreując wizualnie literackie przesłanie dzieła polskiego romantyzmu. Balladyna to
dramat o funkcjonowaniu na świecie dobra i zła,
gdzie poeta połączył realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów.
Biorący udział w „gminnym czytaniu” wykorzystali

bogactwo wizualne lektury i przedstawili swoje
wersje w postaci zdjęć i filmików, na których widać
duży potencjał wrażeń i pomysłów. Gminna Biblioteka w Dźwierzutach bardzo dziękuje za udział
w nietypowym czytaniu i jego niespodziewanie
interesujących efektach, które zostały uwiecznione na trwałe.
Danuta Kuchcińska

Uczestnicy akcji Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Zespół „Wrzosy” Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dźwierzutach
Marianna Bogusława Szydlik – Wójt Gminy Dźwierzuty
Piotr Nadstawny – sołtys Targowa
Paweł Wyszyński – radny gminny – Targowo
Urszula Babiel-Walendziewska - Targowo
Hanna Beczak – Targowo
Teresa Stancel, Teresa Lipińska – Targowo
Joanna Wróż – Miętkie
Danuta Gutysz – radna gminna - Dźwierzuty
Anna Kotula – radna gminna – Kałęczyn
Bożena Nadolska - Dyskusyjny Klub Książki (DKK) Dźwierzuty
Agnieszka Grunau – Dyskusyjny Klub Książki (DKK) Dźwierzuty
Barbara Koniuta - DKK Dźwierzuty
Maria Kowalczyk – DKK Dźwierzuty
Maria Miłuńska – DKK Dąbrowa
Maria Andrysiak – DKK Dźwierzuty
Bogumiła Twardziak - DKK Dźwierzuty
Hanna Deptuła, Jolanta Zabielska,
Małgorzata Dziamałek, Ewa Bronszewska – DKK Rańsk
Karolina Orzoł - Dźwierzuty
Joanna Kubicka – sołtys Rum
Kamila Świderska – radna powiatowa – Rumy
Anna Lorenz – radna gminna – Sąpłaty
Małgorzata Poździał – sołtys Rańska
Bogdan Dudziński - Rumy
Danuta Kuchcińska - Rumy
Jagoda Kuchcińska – Mrągowo
Amelia Sulewska, Monika Zalewska - Dźwierzuty
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Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Dźwierzuty
Mamy nadzieję, że to będzie kolejne wydarzenie,
które na stałe wpisze się do kalendarza imprez.
Mowa o Zawodach Strzeleckich o Puchar Wójta
Gminy Dźwierzuty organizowane na dźwierzuc-

kiej strzelnicy przez Strzelecki Klub Sportowy „Bielik” w Dźwierzutach. I choć 30 sierpnia br. pogoda
nie dopisała, to cieszymy się, że w zawodach wzięło udział taki wiele osób. Mamy nadzieję, że będzie

to początek owocnej współpracy gminy Dźwierzuty z Klubem.

11 LISTOPADA
10.45
		
17.00
		

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY
– KOŚCIÓŁ P.W. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
ECHA MIŁOŚCI – MUZYCZNE WSPOMNIENIE
O ANNIE GERMAN – GOK DŹWIERZUTY

