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Drodzy Mieszkańcy i Goście gminy Dźwierzuty,
Za nami kolejny rok. Był bardzo intensywny. Wiele zaplanowanych rzeczy udało się zrobić.
Z niektórych, z różnych przyczyn, musieliśmy zrezygnować. Takie jest po prostu życie. Nie wszystko
jest od nas zależne. Nie zniechęcamy się i stawiamy sobie kolejne ambitne cele. Mamy nadzieję,
że planowane inwestycje wpłyną wydatnie na podniesienie komfortu Państwa życia i sprawią, że
z jeszcze większą dumą będziecie mówić: „jestem stąd”. Mamy też gorącą nadzieję, że wydarzenia,
do których współtworzenia i brania w nich udziału Państwa zapraszamy obudzą w Was również
poczucie, że właśnie TU SIĘ WIELE DZIEJE. Oddaję w Państwa ręce ósmy już numer naszego
biuletynu. Jest w dużej mierze podsumowaniem pracy wielu z nas. Życzę przyjemnej lektury.
Z poważaniem
Marianna Szydlik
Wójt Gminy Dźwierzuty

Dźwierzuty. Gminne obchody Uroczystości 11 listopada

By pamięć kreowała naszą świadomość
Gminne obchody 99. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości były doskonałą okazją do
zadania sobie pytania: czym jest dla mnie Ojczyzna, polskość, czy naród. Wielu uczestników zorganizowanego w GOK spotkania właśnie z taką
refleksją wracała do swoich domów.
Gminne świętowanie świąt państwowych staje się w Dźwierzutach dobrym zwyczajem. – To
duża zasługa całego sztabu ludzi – przyznaje wójt
Marianna Szydlik. – Dzięki zaangażowaniu szkół,
pracowników GOK, księży, mieszkańców sołectwa
Dźwierzuty i strażaków obchody 1 listopada i 3
maja zyskują w naszej gminie należną rangę.
Tegoroczne obchody 99. rocznicy odzyskania
niepodległości rozpoczęła uroczysta msza święta, celebrowana w intencji Ojczyzny. Co cieszy,
byli na niej obecni przedstawiciele samorządu,
służb mundurowych oraz poczty sztandarowe.
– To bardzo ważne, aby zwłaszcza w młodym pokoleniu kształtowała się potrzeba świadomego
rozumienia historii, pamięci o tych, dzięki któ-

rym możemy mówić
po polsku, mieszkać
w wolnym kraju. Dlatego niezmiernie jako
wójta cieszy mnie fakt,
że w uroczystości włączają się uczniowie.
W dwóch poprzednich
latach, jako aktorzy
i śpiewacy w czasie
akademii, w tym roku,
jako aktywni uczestnicy i odbiorcy.
Po mszy sprawowanej w kościele Trójcy
Przenajświętszej,
uczestnicy obchodów
przenieśli się do Sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury. Tu czekał na nich

Koncert Chóru „Pasjonata” dostarczył zebranym wielu wzruszeń
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W uroczystości wzięli udział przedstawiciele
służb mundurowych i duchowieństwa

z miniwykładem historyk Tadeusz Frączek,
który
przeprowadził
zebranych słuchaczy
przez epokę rozbiorów,
utraty państwowości,
rodzących się i tryumfujących ruchów niepodległościowych, aż
po czas utraty suwerenności w roku 45 i odzyskania jej na nowo
w 1989. Ta krótka lekcja historii, pokazująca
jak łatwo utracić coś,
co nam współczesnym
wydaje się tak oczywiste i należne na wielu

zrobiła mocne wrażenie. Wiele osób podkreślało
po uroczystości, że ponowne spojrzenie na historię pozwala bardziej docenić dar wolności, którym
się dziś możemy cieszyć.
Po wykładzie historycznym przyszedł czas na ucztę
duchową, którą przygotowały Chór „Pasjonata”
ze Świętajna oraz podopieczni Fundacji Kreolia,
prowadzonej przez Joannę Gawryszewską. Brawurowe wykonania pieśni patriotycznych i narodowych wywoływały nie tylko gromkie brawa,
ale również łzy w oczach niektórych zebranych. Po
koncercie przyszedł czas na wymianę myśli i wrażeń przy przygotowanym przez OSP Dźwierzuty
ciepłym posiłku polowym i słodyczach, które na
wspólny stół trafiły z sołectwa Dźwierzuty i od pracowników GOK.
Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl
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PODSUMOWANIE MIJAJĄCEGO ROKU
W SOŁECTWACH GMINY DŹWIERZUTY
Poprosiliśmy Sołtysów, aby podsumowali mijający rok i podzielili się planami na 2018.
Publikujemy odpowiedzi, które otrzymaliśmy.
SOŁECTWO JABŁONKA
Co udało się zrobić w sołectwie w roku 2017?
Zamontowanie bramki. Zakup krzeseł i stołów
do Sali. Zakup stołu do tenisa. Częściowo wycięte zakrzaczenia przy drogach na kolonie. Bieżące
remontu dróg.
Jakie plany ma sołectwo na rok 2018?
Dokończenie remontu Sali. Doposażenie placu
zabaw. Remont i odnowienie dwóch kapliczek. Zamontowanie 4 lamp przydrożnych.

SOŁECTWO GISIEL
Co udało się zrobić w sołectwie w roku 2017?
Budowa altany przy placu zabaw w Szczepanowie.
Montaż dodatkowego oświetlenia placu zabaw.
Częściowy remont drogi w Giślu.
Jakie plany ma sołectwo na rok 2018?
Pozyskanie i zagospodarowanie działki na boisko
w Augustowie.

SOŁECTWO LINOWO
Co udało się zrobić w sołectwie w roku 2017?
Polbruk pod wiatą. I miejsce za wieniec dożynkowy (gminne). III miejsce za wieniec dożynkowy
(powiatowe).
Jakie plany ma sołectwo na rok 2018?
Organizacja festynu wiejskiego 16 czerwca 2018.
Ocieplenie Sali wiejskiej.

SOŁECTWO DĄBROWA
Co udało się zrobić w sołectwie w roku 2017?
Położenie polbruku wokół świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie wokół niej terenu. Integracja
mieszkańców na wspólnych spotkaniach.
Jakie plany ma sołectwo na rok 2018?
Zagospodarowanie terenu na kąpielisku. Zakup
sprzętu rekreacyjno-sportowego.

SOŁECTWO RAŃSK
Co udało się zrobić w sołectwie w roku 2017?
Położenie polbruku w Rogalach. Ogrodzenie placu
zabaw. Kałęczyn-Zalesie doposażono plac zabaw
i naprawiono ogrodzenie placu zabaw w Zalesiu.
Jakie plany ma sołectwo na rok 2018?
Położenie polbruku w tylnej części placu przy
świetlicy w Rańsku. Doposażenie placu zabaw
w Rogalach. Nowe ogrodzenie placu zabaw w Zalesiu.

SOŁECTWO MIĘTKIE
Co udało się zrobić w sołectwie w roku 2017?
Zakup sprzętu do koszenia trawy. Zakup ławek
parkowych i zamontowanie ich przy stawie. Częściowe odwodnienie drogi gminnej. Remonty
dróg. Przeprowadzenie zawodów gminnych OSP.

Zawody wędkarskie o Puchar Sołtysa. Piknik Rodzinny.
Jakie plany ma sołectwo na rok 2018?
Ciągła praca nad poprawą estetyki miejscowości.
Remont schodów przy świetlicy. Położenie polbruku przy świetlicy. Dokończenie odwodnienia
drogi.

SOŁECTWO STANKOWO
Co udało się zrobić w sołectwie w roku 2017?
Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości.
Doposażenie placu zabaw w urządzenia fitnes.

kina z Radną i Radą Sołecką. Położenie polbruku
pod pomieszczeniem gospodarczym i wiatą oraz
wokół świetlicy. Wykonanie ogrzewania świetlicy.
Zakup bramek na boisko do piłki nożnej. Zakup
okapów nad drzwi wejściowe. Udział w dożynkach.
Jakie plany ma sołectwo na rok 2018?
Organizacja imprez okolicznościowych i cyklicznych. Remont podłogi w świetlicy oraz doposażenie w sprzęt AGD. Doposażenie w sprzęt sportowy
boiska. Udział w dożynkach.

SOŁECTWO GRĄDY

Jakie plany ma sołectwo na rok 2018?
Doposażenie świetlicy w meble oraz ogrzewanie
elektryczne i nagłośnienie. Zakup namiotu.

Co udało się zrobić w sołectwie w roku 2017?
Zrobienie plaży wiejskiej i zakup drewna na budowę altany. Udział w dożynkach gminnych.

SOŁECTWO JELENIOWO

Jakie plany ma sołectwo na rok 2018?
Wybudowanie altany.

Co udało się zrobić w sołectwie w roku 2017?
Budowa pomostu (55mb)z własnych środków
i materiałów przez mieszkańców Jeleniowa. Przedstawienie Jasełek w wykonaniu dzieci, młodzieży
i dorosłych mieszkańców wraz z poczęstunkiem
i upominkami. Organizacja Dnia Kobiet z poczęstunkiem i upominkami (50 osób). Udział dzieci
i młodzieży w projekcie „Kółka Graniastego”, zdobycie nagrody pieniężnej 600zł. Udział w Festiwalu
Kultury Słowiańskiej i Pruskiej – II miejsce w rywalizacji kulinarnej. Udział w Dożynkach Parafialnych
i Gminnych – zajęcie II miejsca za wieniec. Organizacja Festynu Ekologicznego „Święto Grzyba”.
Sołecka wycieczka „Zwiedzamy Mazury” (50 osób).
Sołeckie Andrzejki z zabawą i poczęstunkiem dla
wszystkich. Aktywny udział mieszkańców w realizacji funduszu sołeckiego.
Jakie plany ma sołectwo na rok 2018?
Kontynuacja okolicznościowych i cyklicznych imprez. Realizacja funduszu sołeckiego przy wsparciu mieszkańców w celu poprawy estetyki i jakości
życia sołectwa.

SOŁECTWO DŹWIERZUTY
Co udało się zrobić w sołectwie w roku 2017?
Pomost na Jeziorze Sasek Wielki w Dźwierzutach.
Przystanki autobusowe w Małszewku i Budach.
Altana na Osiedlu Mazurskim. Poprawa estetyki
naszej miejscowości: rabaty kwiatowe przy budynku GS, nasadzenia krzewów przy parkingu na ul.
Szczycieńskiej. Współorganizacja imprez: Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny, 11 Listopada
i innych. Doposażenie świetlicy w Małszewku.
Jakie plany ma sołectwo na rok 2018?
Poprawienie estetyki miejscowości. Remont przystanku autobusowego w centrum Dźwierzut. Podniesienie walorów estetycznych całego okalającego przystanek skwerku. Współorganizacja imprez.

SOŁECTWO NOWE KIEJKUTY
Co udało się zrobić w sołectwie w roku 2017?
Zorganizowano: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dni
Rodziny, Pożegnanie wakacji. Wyjazd dzieci do

SOŁECTWO ORZYNY
Co udało się zrobić w sołectwie w roku 2017?
„Galopem przez Mazury” - sołeckie zajęcia w ferie
zimowe. Dzień Kobiet z poczęstunkiem i spektaklem „Dzień Kobiet w Koziegłowach, czyli panowie
ratunku!”. Sołecka wycieczka i rejs po jeziorach
mazurskich. Magiczna noc świętojańska „Świętojanki 2017”. II Biesiada Orzyńska. Aktywny udział
w IV Dożynkach Parafialnych w Targowie. Udział
sołectwa we wszystkich konkursach na Dożynkach Gminnych i zdobycie tytułu „Supersołetwo
2017”. Zwycięska weekendowa wycieczka 9 osób
do Zakopanego. Budowa altan na placu sołeckim.
Gruntowny remont pomostu na kąpielisku. Wygrana projektu „Bujany Kąt przy Dębie”. Mikołajki Sołeckie. Udział sołectwa w projekcie Caritas „Spiżarnia”. Sołtys w finale X edycji konkursu „Supersołtys
powiatu szczycieńskiego 2017”.
Jakie plany ma sołectwo na rok 2018?
Organizacja cyklicznych imprez (Dzień Kobiet, Noc
Świętojańska, III Biesiada Orzyńska). Organizacja
i udział w turnieju piłki siatkowej. Wycieczka sołecka. Sołecki wyjazd na rekonstrukcję bitwy pod
Grunwaldem.

Peł�ych dobr�ch emocji
Świąt Narodzenia Pańskiego,
rodzinnej at�osfer�,
spotkań w g�onie przyjaciół oraz
fantast�cznej i z przy��pem zabawy
sylwest�owej na koniec 2017 i
radosnego odnajdy�ania się w
kolejnych sołeckich wyzwaniach
roku 2018!
Życzą Soł��si
Gminy Dźwierzut�
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Nasza rozmowa. Z wójt Marianną Szydlik o sukcesach i porażkach 2017 roku

Jesteśmy wielkim zespołem
W pracy wójta, tak jak w życiu – momenty radości przeplatają się z chwilami smutku i poczucia
bezsilności. Zwłaszcza, gdy zderza się z machinami procedur, albo ludzkim nieszczęściem.
O mijającym roku, jego sukcesach i porażkach, o tym jak widzą naszą gminę inni i planach na
rok 2018 rozmawiamy z wójt Marianną Szydlik.
Pani wójt, rozliczają nas z efektów,
nie z obietnic. Zatem jakie inwestycje
udało się zrealizować w gminie w 2017
roku?

i przychylność dla wielu moich inicjatyw. programu RPO. Wszystkie te inwestycje
Czasem wypracowanie porozumienia jest po podpisaniu umów będą realizowane
trudne, ale konstruktywna dyskusja budu- w roku 2018.
je porozumienie, które służy nam wszystkim. Cieszę się również bardzo, że małymi Co przez rok 2017 zmieniło się w urzęO, od razu z grubej rury i konkretnie krokami udaje się nam spłacać zadłuże- dzie gminy? Ludzie, którzy odeszli,
(śmiech). Zatem tak. W 2017 roku przepro- nie, remontować drogi, doposażać jed- przyszli.
wadziliśmy szereg inwestycji takich, jak nostki OSP, poprawiać estetykę naszych
na przykład budowa
miejscowości
po- Rok 2017 to rok w którym trzech naszych
studni głębinowej
przez fundusz so- wieloletnich pracowników odeszło na
więcej naszych łecki, modernizować emeryturę, a były to panie Maria Niez rurociągiem tłocz- Coraz
nym w Orzynach. mieszkańców zdaje sobie stacje uzdatniania działkowska, Zofia Staniewicz i Grażyna
Jest to pierwszy
wody, czy rozbudo- Tkaczyk. Dziękuję bardzo naszym emerytetap przebudowy sprawę, że żeby było lepiej, wywać i moderni- kom za ich pracę, sumienność ale przede
stacji
uzdatniania żeby cokolwiek zmieniać, zować oświetlenie wszystkim za ich serce, które wkładały
wody w Orzynach.
W tym w to, co robiły, za ich życzliwość i poświęrozwijać – musimy działać drogowe.
Kolejnymi ważnyroku udało się nam cenie. Oczywiście mamy również młomi inwestycjami są wspólnie, być zespołem.
wydzierżawić grun- dzież, która przyszła do pracy w tym roku.
remonty dróg. Zroty na kąpieliska wiej- Są to osoby bardzo wartościowe, otwarte
biliśmy nowe nawierzchnie na drogach skie w Targowie i Orzynach. W końcu bę- na wiedzę i bardzo ambitne. Wszystkim
gminnych Kałęczyn-Zalesie oraz Stan- dziemy mogli razem z sołectwami zadbać pracownikom dziękuję za atmosferę, jaka
kowo. Dodatkowo razem ze Starostwem o ich wygląd oraz zagospodarować teren panuje w Urzędzie Gminy, że służą pomoPowiatowym w Szczytnie na podstawie tak, aby jak najlepiej służył mieszkańcom cą zarówno petentom, jak również pomazawartych porozumień wykonaliśmy mo- i turystom przebywającym na naszym te- gają sobie wzajemnie mimo natłoku władernizację nawierzchni na drodze powia- renie.
snych obowiązków. Jesteśmy zespołem
towej w Łupowie oraz na drodze Pasym
i razem wypracowujemy nasze kolejne
– Dźwierzuty. W ramach programu RPO
Czego z rzeczy planowanych na 2017 sukcesy.
Województwa Warmińsko –Mazurskiego
nie udało się zrealizować, dlaczego
z udziałem środków EFS doposażyliśmy
Jak postrzegana jest gmina Dźwierzuty
i czy będą robione w 2018?
pracownie i sale lekcyjne w naszym Gimna szerszym forum – mam na myśli sponazjum. Udało nam się również zrealitkania z innymi wójtami, samorządowzować zakup nowej koparko-ładowarki. Każde z naszych „nie udało się” ma inne
cami spoza gminy. Jak nas widzą, co im
przyczyny
i
o
każdej
trzeba
mówić
konkretW Targowie i Orzynach powstała nowa
się podoba?
nie.
Pod
koniec
lipca
oddaliśmy
do
użytku
instalacja oświetleniowa. W pozostałych
miejscowościach sukcesywnie wymienia- nowe ujęcie wody w Orzynach. Niestety
ne są stare lampy rtęciowe na lampy so- nadal czekamy na rozstrzygnięcie wnio- W rozmowach z innymi wójtami, czy sasku złożonego do Urzędu Marszałkowskie- morządowcami słyszę pozytywne opinie
dowe.
go w ramach RPO na dofinansowanie dal- na temat wspólnego działania i współszej modernizacji stacji uzdatniania wody. pracy np. GOK-u, Kół Gospodyń WiejInwestycyjnie działo się zatem napraw- W dalszym ciągu
skich, Ochotniczej
dę dużo. A jaki dla Pani, jako wójta był czekamy rówStraży
Pożarnej.
to rok?
słonież na podpi- Czasem wypracowanie poro- Szczególne
sanie
umowy zumienia jest trudne, ale kon- wa uznania płyną pod adresem
Był to okres wytężonej pracy, wielu ana- z Urzędem Marliz, czas trudnych decyzji. Był to również s z a ł k o w s k i m struktywna dyskusja buduje strażaków, którzy
chętnie
rok pełen pozytywnych emocji oraz wiary na remont sali porozumienie, które służy nam bardzo
angażują się we
w ludzi. Przykładem niech będzie zbiórka widowiskowej
wszystkim.
wszystkie imprena leczenie Dawida Majrowskiego. Oka- w GOK, choć na
zy w sołectwach,
zało się, że potrafimy wykrzesać z siebie poziomie LGD
tyle dobra! Miłym akcentem są wszystkie środki zostały nam przyznane. Inwestycją parafiach czy gminie. W czasie spotkań
festyny rodzinne w naszych miejscowo- której nie udało się nam zrealizować jest z innymi samorządowcami oczywiście
ściach, koncerty w kościele ewangelickim, również budowa instalacji fotowoltaicz- każdy chwali swoją Gminę (śmiech), ale
zawody sportowe czy zawody sporto- nej na budynku Urzędu Gminy i Gimna- ogólnie wszystkim podoba się działalność
wo-pożarnicze. Chciałabym serdecznie zjum. Czekamy na podpisanie umowy naszego GOK-u. Dlatego bardzo dziękuję
podziękować wszystkim mieszkańcom, w związku ze złożonym wnioskiem na pani Dyrektor i wszystkim pracownikom
Sołtysom i Radnym za wyrozumiałość dofinansowanie tej inwestycji w ramach za to, co robicie, ale przede wszystkim za
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i razem pracujemy na sukces
wasze ogromne zaangażowanie i profe- widowiskowej w GOK w Dźwierzutach.
sjonalizm. Samorządowcy interesujący Mamy nadzieję, że dostaniemy dofinansię sportem, a przede wszystkim piłką sowanie na budowę ścieżki rowerowej na
obszarze nieczynnej
nożną są pod bardzo
linii kolejowej Szczytdużym wrażeniem naszych najmłodszych Był to również rok pełen no-Biskupiec. Dodatpiłkarzy, którzy odno- pozytywnych emocji oraz kowo trwają prace
szą już bardzo duże
nad
dokumentacją
sukcesy w swojej kate- wiary w ludzi.
dotyczącą budynków
gorii. Nie byłoby tych
socjalnych i przedsukcesów gdyby nie Trener, który robi to, szkola w Orzynach. Dodatkowo razem
co lubi i nie odpuszcza maluchom. To, co ze Starostwem Powiatowym w Szczytnie
dla mnie jest bardzo ważne, to opinia, że będzie przeprowadzony remont drogi
godnie z zachowaniem uczciwości i bar- powiatowej w Rogalach oraz dokończedzo poważnie podchodzimy do realizacji nie odcinka drogi powiatowej Dźwierzudziałań na rzecz naszych mieszkańców. ty-Pasym. W planach mamy również poMoim kolegom podoba się również nasza
otwartość na wspólne działania zarówno
inwestycyjne jak i kulturalne. I to, co już
wspomniałam przy pytaniu o urząd gminy. Coraz więcej naszych mieszkańców
zdaje sobie sprawę, że żeby było lepiej,
żeby cokolwiek zmieniać, rozwijać – musimy działać wspólnie, być zespołem.
Coraz więcej mieszkańców zaczyna nie
tylko to rozumieć, ale również działać. Bo
wiedzą, że sam wójt, czy nawet wójt wraz
z pracownikami urzędu wszystkiego nie
zrobi. Dlatego działają, wychodzą z inicjatywą, wspierają nas i mogą liczyć na nasze
wsparcie. I to widzą również moi koledzy
wójtowie. I tego nam chyba zazdroszczą
(śmiech).
Czym zatem zachwycimy innych
w przyszłym roku? A może nieco poważniej - co przyniesie naszej gminie
rok 2018?
Od 01 stycznia 2018 roku zacznie funkcjonować Zakład Gospodarki Komunalnej,
który będzie zajmował się obsługą sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz odbiorem odpadów komunalnych. Zakład
Gospodarki Komunalnej będzie miał swoją siedzibę na ul. Sienkiewicza (były SKR
– przyp. RD). W 2018 roku planowana jest
przebudowa stacji uzdatniania wody oraz
budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śledzie i Linowo, budowa instalacji
fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy i Gimnazjum, przebudowa drogi gminnej nr 195024N Dąbrowa kolonia – Dąbrowa, wykonanie przebudowy instalacji
wewnętrznej centralnego ogrzewania
w budynku Szkoły Podstawowej w Orzynach, dokończenie budowy oświetlenia na osiedlu domów jednorodzinnych
w Orzynach - II etap. Czekamy również na
przebudowę i dostosowanie do potrzeb
osób niepełnosprawnych i starszych sali

szerzenie i dokończenie drogi osiedlowej
prowadzącej do świetlicy wiejskiej na ul.
Szczycieńskiej w Dźwierzutach. W Miętkich mieszkańcy doczekają się wreszcie
odwodnienia drogi oraz jej remontu.
Pani Wójt, pozostaje zatem życzyć powodzenia w realizacji tych planów.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuje bardzo.
Rozmawiał
Radek Dąbrowski
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12 WYDARZEŃ MIJAJĄCEGO ROKU
Dwanaście z pośród kilkudziesięciu imprez wybranych subiektywnie i widzianych
STYCZEŃ

WOŚP

Styczeń tylko pozornie jest leniwym, zimowym miesiącem. W tym roku rozkręcaliśmy 25. Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki dobroci i otwartości dyrekcji szkół – akcję zaczęliśmy już w piątek 13 stycznia i razem ze strażakami z OSP Dźwierzuty odwiedziliśmy wszystkie
szkoły. A w niedzielę… A w niedzielę 15 stycznia stał się prawdziwy CUD! Na scenie zaprezentowały się wszystkie szkoły, nasze grupy i goście. I kiedy otworzyliśmy puszki, w oczach stanęły
nam łzy. Bo ofiarowaliście na leczenie dzieciaczków ponad 8250zł. To REKOROWA kwota! Dla
przypomnienia - w 2016 roku, w Dźwierzutach zebrano nieco ponad 1000zł. Jesteście NIESAMOWICI!!!

LUTY

„Zakochani są wśród nas. Zakochani pierwszy raz. Tak po prostu, bez pamięci zakochani…” Jeśli
Walentynki, to w GOK – przy dobrej muzyce i ciekawym filmie. Razem z Sołectwem Dźwierzuty zaprosiliśmy mieszkańców i gości do wspólnego spędzenia Dnia Zakochanych. Najpierw
minirecital Wiktorii Kłusek i Janusza Ałaja, a później wspólne oglądanie francuskiego „Jeszcze
dalej na północ”. Na stołach było słodko dzięki Sołectwu. Film z przesłaniem. Trochę do śmiechu, trochę do przemyślenia. I choć o dalekiej Francji, to w dużej mierze bardzo adekwatny do
naszych realiów.
Walentynki

MARZEC

Dzień kobiet

„Dzień Kobiet… Niechaj każdy chłopak to powie i smaży kotlety, dla swojej kobiety…” Tym
razem ponownie panowie z Sołectwa i OSP Dźwierzuty. Najpierw tajna sesja zdjęciowa, nawiązująca do klasycznych przedstawień kobiet w sztuce, potem pokaz live połączony z wykładem
o prawdziwym obliczu bohaterek znanych obrazów. Na koniec zaś brawurowe wykonanie,
okraszone elementami baletu w wykonaniu „Chóru Dźwierzuckie Słoniki”. Pękająca w szwach
sala widowiskowa wybuchała co chwila salwami śmiechu. Panowie już zapowiadają, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej. No, poprzeczka jest bardzo wysoko. Powodzenia!

KWIECIEŃ

„Po co robić imprezę motocyklową w miejscu, gdzie prawie nikt nie jeździ motocyklem? I przecież – kto przyjedzie?” Czyli klasyczne pytania znudzonych jakąkolwiek innością. Jak się okazało
– sens jest ogromny. Po pierwsze kilku motoentuzjastów w naszej gminie jest i oni również się
zjawili. Po drugie, MOTORstart jest pierwszą imprezą w regionie i odwiedziło nas kilkudziesięciu motocyklistów, z których duża część wzięła udział we mszy i poświeceniu pojazdów oraz
kilkudziesięciokilometrowej paradzie, którą podziwiali mieszkańcy. A na zakończenie ostre
granie w amfiteatrze – Cyrla i The Dmoks.

MotorSTART

MAJ

Razem możemy naprawdę wiele. Po raz kolejny udowodniliśmy to przy organizacji Pierwszego
Gminnego Pikniku Rodzinnego, który odbył się 28 maja. W organizacje włączyli się: Parafia,
Sołectwo, OSP, pracownicy Urzędu Gminy oraz wojsko. Mieliśmy premierę bajki Radką Dąbrowskiego „O Ani, co się zmieniła”, kule wodne, strzelnicę wojskową, watę cukrową, zawody
sportowe, stoisko z ciastami i caaaaałe morze uśmiechu i dobrej energii. Dzięki sponsorom
i darczyńcom wiele osób wyszło od nas tego dnia ze wspaniałymi prezentami. W 2018 roku
widzimy się na pikniku rodzinnym ponownie!
Piknik rodzinny

CZERWIEC

Jak się bawić mimo deszczu? To wiedzą dzieciaki uczęszczające na zajęcia do Świetlicy Osiedlowej. Razem z Beatką Lipską i rodzicami przygotowały imprezę na rozkręcenie wakacji. I choć
miało być bardziej plenerowo, to i tak deszcz i chłód w żaden sposób nie pokrzyżowały im planów. Były tańce, wspaniała atmosfera i pyszności na stole. Było też edukacyjnie i profilaktycznie
– strażacy przypomnieli jak bezpiecznie spędzać czas nad wodą. Było wreszcie artystycznie,
bo Ala Zęgota prowadziła warsztaty ceramiczne. Wakacje zostały tak rozkręcone, że w lipcu
i sierpniu działo się jeszcze więcej…

Osiedle rozkręca wakacje
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– KULTURALNE „DZIAŁOSIĘ”
okiem dyrektor GOK, Ewy Dolińskiej-Baczewskiej.
LIPIEC

Festiwal

Festiwal, który jeszcze kilkanaście miesięcy temu wielu osobom wydawał się niedorzecznością
stał się wydarzeniem na tyle poważnym, że otwierał go wicedyrektor Państwowego Muzeum
Archeologicznego w Warszawie, dr Wojciech Borkowski. Byli rycerze, rzemieślnicy i kilkuset gości. Bieg o Złotą Babę zgromadził 219 startujących – w tym ultramaratończyka Ryszarda Ropiaka, który przebiegł w życiu 205 maratonów. Do tego prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi,
koncert Pro Musica Antiqua i nasz autorski Słowiański Ryt(m). To impreza, która udowadnia,
że wystarczy grupa szalonych zapaleńców i równie szalony pomysł. Dziękuję wszystkim za
ogromne zaangażowanie i zaczynamy już przygotowywać trzecią edycję J

SIERPIEŃ

Półkolonie w GOK. Przez miesiąc prowadziliśmy dla dzieciaków z gminy i gości półkolonie.
To chyba najdłuższa i w sumie najbardziej wyczerpująca „impreza” w naszym kalendarzu, ale
i baaardzo potrzebna. Przez półkolonie przewinęło się ponad 30 dzieci. Uczyliśmy się wspólnego wypracowywania zasad, współpracy, śpiewu i występów na scenie. Gościliśmy młodzież
z Kazachstanu i lepiliśmy z nimi pyszne lizaki. Byliśmy z wizytą w piekarni GS i poznaliśmy, jak
powstaje pieczywo. A kiedy już nie mieliśmy na nic siły, to leniuchowaliśmy – razem. Bo razem
nawet leniuchuje się fajnie!

Półkolonie

WRZESIEŃ

Jarmark smaku

II Jarmark Smaku, czyli Koła Gospodyń w roli głównej. W tym roku jarmark odbył się pod hasłem: „Ziemniak nie jeden ma smak” i panie z KGW udowodniły to wręcz brawurowo. Były bowiem ziemniaki gotowane, pieczone, smażone, opiekane, faszerowane i nadziewane. Wszystko
pyszne, zdrowe a przede wszystkim podane z uśmiechem. Konkurs tym razem wygrało KGW
Linowo, ale wszystkie potrawy były baaardzo smaczne. Co ważne – Jarmark jest okazją nie
tylko do prezentacji umiejętności kulinarnych i kulinarnego pojedynku, ale również do rozmów, dzielenia się przepisami i wymiany doświadczeń. Mam nadzieję, że w przyszłym roku
do jarmarku zgłosi się jeszcze więcej podmiotów – sołectw i grup nieformalnych. Serdecznie
zapraszamy!!!

PAŹDZIERNIK

Wielu z nich nie było na świecie, gdy On umierał. Wielu zna Go już tylko z opowiadań i zdjęć.
Mowa o uczestnikach konkursu papieskiego – „Jan Paweł II. Pamiętamy”, czyli o uczniach szkół
z terenu naszej gminy. Konkurs papieski, poświecony postaci i twórczości Jana Pawła II to nowa
impreza w naszym kalendarzu, ale chcemy ją rozwijać i rozbudowywać. W tym roku uczestnicy
stanęli w szranki recytatorskie. Być może w przyszłym roku rozbudujemy formułę i ogłosimy
np. konkurs plastyczny. Nie mniej, widzimy jak bardzo potrzebne jest przypominanie i odkrywanie na nowo postaci jednego z największych Polaków.

Konkurs papieski

LISTOPAD

Zaduszki słowiańskie

„Zaduszki słowiańskie” w Szczytnie. Choć miały miejsce 29 października, to z racji na tematykę
mentalnie osadzone są w listopadzie. Dla mnie i chyba dla wszystkich tworzących „Zaduszki” to
było niesamowite doświadczenie. W zasadzie bez prób, korespondencyjnie, poprzez godziny
pisania, dzwonienia i wyjaśniania, udało się zbudować niezwykłe widowisko. Widowisko osadzone w wierzeniach Słowian. Z brawurowymi rolami Jagi i Biesa, naszych aktorów z gokowskiej INANIS – Kasi i Sebastiana Orłowskich. Z pięknymi tekstami Radka Dąbrowskiego i muzyką oraz śpiewem Joanny Gawryszewskiej. Kiedy stałam na scenie, zanurzona w mrok i dźwięk,
i patrzyłam na wirujące tancerki, to czułam, jak między nami na scenie, a tymi, którzy wypełnili
widownię rodzi się niezwykła więź. Jak coraz mocniej wchodzą w to, co im przekazujemy. Jak
to, co rodziło się i raczkowało w czasie Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Pruskiej, stało się dojrzałe i pełne. To niesamowite uczucie widzieć taki efekt swojej pracy.

GRUDZIEŃ

Grudzień miał być taaaki spokojny J. A jak zwykle, nie jest. W GOK to czas przygotowań do II
Wigilii Gminnej, która już 16 grudnia. W tym roku wspierają nas w organizacji szkoły, Środowiskowy Dom Samopomocy z Spłat, OSP Dźwierzuty i Urząd Gminy. Mamy nadzieje, że wszystko
przebiegnie jak najlepiej. Ale nie tylko wigilią żyjemy. Na zaproszenie Fundacji Serduszko, 6
grudnia, w Mikołajki, odwiedziliśmy z częścią grupy teatralnej INANIS Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Olsztynie, gdzie staraliśmy się choć na chwilę oderwać myśli małych pacjentów i ich
rodziców od choroby i cierpienia. A dzień później byliśmy bardzo ważnym elementem zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski na lotnisku w Szymanach konferencji poświęconej turystyce. Byliśmy tam jako produkt turystyczny, przykład dobrej współpracy z Lokalną Organizacją
Turystyczną i oprawa kulturalna. Jak się okazuje – inni chcą się od nas uczyć J

Mikołajki w szpitalu

nasza GMINA DZWIERZUTY

NR

8, 2017

Dom, w którym człowiek staje się bardziej

str. 8
Fot. Rad

ek Dąb

rowski

Jest na terenie naszej gminy dom wyjątkowy. Dom, w którym człowiek staje się bardziej
ludzki. Dom, w którym jedni uczą się podstaw życia, a inni ofiarują swoje życie, by ich uczyć.
Dom, w którym pomimo cierpienia, coraz częściej słychać śmiech i żarty. Środowiskowy Dom
Samopomocy w Sąpłatach, czyli dom dla ludzi, którzy mieli trudniejszy start. Dom dla osób
z różnym stopniem niepełnosprawności.

Kiedy dojeżdżam do Spłat na umówioną rozmowę, w Domu jest akurat przerwa na kawę. To
chwila wolna od zajęć. Podopieczni mogą porozmawiać ze sobą. Dla niektórych z nich codzienne
zajęcia w Domu, to jedyna możliwość na pobycie
wśród ludzi. Odepchnięci, czasem schowani przez
rodziny i lokalne społeczności, uczą się otwierać
i żyć dopiero tutaj.
Zaczynamy rozmawiać. Początkowa nieufność
pęka. Opiekunowie, zachowując dyskrecję i nie
podając żadnych personaliów opowiadają o swojej pracy. Najpierw o radościach. O humorystycznych sytuacjach, które czasami mają miejsce
w ŚDS. Potem o tych bardziej przykrych, problemowych, z którymi borykają się w swojej pracy.
O satysfakcji, kiedy widzą, jakie sukcesy osiągają
podopieczni. Jakie czynią postępy. A jest nim
choćby umiejętność artykułowania pojedynczych
słów. – Tak, mieliśmy na początku takich podopiecznych, z którymi nawet nie można było się
porozumieć – przyznaje Urszula Siwiak, prezes
Fundacji „Veritas” Polska, która prowadzi Dom. –
Nie wiemy jednoznacznie, z czego to wynikało,
być może z zaniedbania rodziny. Nie wiem. Teraz

patrzymy już na takie sytuacje z większym dystansem.
Dom, to miejsce, w którym podopieczni mogą
uczyć się żyć od podstaw. Wielu z podopiecznych nie ma już najbliższej rodziny. Często, z racji na - postrzeganą jako wstydliwa - chorobę
byli izolowani od świata. Nie potrafili zaadresować koperty, wysłać listu, załatwić sprawy
w urzędzie. – Uczymy ich tego wszystkiego,
wspieramy, pomagamy ale nie wyręczmy – mówią opiekunowie. – I kiedy udaje się, kiedy rzeczywiście czegoś się uczą, to jest w nas i duma,
i ogromna radość. I takie poczucie sensu. Że to,
co robimy jest ważne i potrzebne
W Domu funkcjonuje kilka pracowni. Głównie
rozwijające umiejętności manualne. Są pracownia techniczno-stolarska i rękodzielnicza. Jest
pracownia komputerowo-edukacyjna. I zaradności życiowej. Jest też pracownia kulinarna,
w której pod okiem opiekunów przygotowują
codziennie ciepłe posiłki. W Domu podopieczni uczą się mieć obowiązki i są z nich rozliczani.
Nabywają umiejętności, które przygotowują
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ich do funkcjonowania w życiu codziennym. Ta
powtarzalność zwyczajnych czynności jest dla
nich i terapią, i przygotowuje do życia w świecie poza domem. Podopieczni Domu trafiają do
niego z różnymi chorobami i historią. Z różnym
stopniem uspołecznienia. Dzięki zaangażowaniu
opiekunów zaczynają lepiej radzić sobie w życiu.
– Początki naszej pracy były naprawdę trudne –
przyznaje Urszula Siwiak. – Musieliśmy nauczyć
się odcinać od problemów naszych podopiecznych, od ich bólu. Zostawiać go tu, w pracy, bo
inaczej nie bylibyśmy w stanie normalnie funkcjonować. Teraz jest nam już łatwiej, po pierwsze znamy naszych uczestników, po drugie nauczyliśmy
się pracować ze stresem, trudnymi sytuacjami,
które często kryją się w poznawanych przez nas
historiach naszych podopiecznych.
Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Dom w Sąpłatach powstał dziewięć lat temu, jako odpowiedź
na ogromna potrzebę opieki nad
osobami ze niepełnosprawnymi w naszej gminie. – Tego typu
ośrodki już funkcjonowały, ale widzieliśmy, że potrzeba też takiego
miejsca tu – wyjaśnia prezes. – Początkowo chcieliśmy, by organem
prowadzącym była gmina, ale
ówczesne władze, chyba z lęku
przed kosztami, odmówiły nam
współpracy. Dlatego zwróciliśmy
się do starostwa. Starostwo nie

utrzymuje nas jakkolwiek, podobnie byłoby w przypadku gminy. Po
prostu pośredniczy w załatwianiu
wszelkich spraw z Urzędem Wojewódzkim, który przeznacza środki
na nasze funkcjonowanie.
Z przekazanej przez wojewodę dotacji muszą utrzymać i zaopatrzyć
Dom w niezbędne środki i media
oraz zapłacić opiekunom. Kokosów nie ma, ale udaje się mądrze
funkcjonować. Obecnie w Domu
uczy się życia 50. podopiecznych
z gminy Dźwierzuty i Pasym. Dom,

jako jeden z pierwszych w województwie, od dwóch lat spełnia
wszystkie standardy wymagane
ustawowo.
Dom oferuje rodzinom, w których
są osoby niepełnosprawne, fachowe wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać
szczegółowe informacje podajemy nr telefonu do Domu:

89 621 05 50
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Wieści ze Szkoły Podstawowej w Kałęczynie
W naszej szkole dużo się dzieje dzięki zaangażowaniu uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
Możemy poszczycić się sukcesami na różnych
płaszczyznach. Rozwijamy talenty, realizujemy
projekty edukacyjne, przygotowujemy wiele konkursów i uroczystości szkolnych, bierzemy udział
w akcjach charytatywnych, działamy w wolontariacie. Stałym elementem szkolnej działalności
jest organizacja imprez dla społeczności lokalnej.
Tradycją stały się Festyn Rodzinny, Święto Pieczonego Ziemniaka, Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień
Mamy i Taty.
W 2017 roku na uwagę zasługuje realizacja wielu projektów edukacyjnych wewnątrzszkolnych
i zewnętrznych, takich jak: Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa, Akademia Bezpiecznego
Puchatka, Trzymaj Formę, Tworzymy Czarodziejski
Ogród, Zdrowo Jem, Więcej Wiem, Edukacja przez
Szachy - w ramach których zorganizowaliśmy
ciekawe działania, chociażby „Wędrująca książka”,
„Rzucam wszystko i czytam”, „Noc w bibliotece”,
stawiając na upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Przed szkołą założyliśmy
„czarodziejski ogród”, kształtując nawyki odpowiedzialności za ochronę środowiska.
Wiosną zakwitną w nim piękne kwiaty. Aktualnie uczestniczymy w projekcie Mistrzowie
Kodowania, adresowanym do
uczniów klas I –III. W czasie
trwania programu dzieci uczą
się programowania, poznają
świat nowych technologii nie
tylko na informatyce, ale również na edukacji polonistycznej, matematycznej.
Działamy w wolontariacie.
Uczniowie naszej szkoły uczcili
pamięć tych, którzy odeszli
i posprzątali pobliski cmentarz ewangelicki. Będziemy
też zbierali karmę dla zwierząt
ze schroniska i przygotujemy
uroczystość dla seniorów.

W mijającym roku zorganizowaliśmy różne konkursy plastyczne, muzyczne, ortograficzne, czytelnicze, recytatorski, jak Mistrz Tabliczki Mnożenia,
Mistrz Czytania, Mistrz Ortografii, Konkurs Piosenki Patriotycznej, Konkurs Kolęda Płynie, Jestem
Ilustratorem Książek, Spotkania z Poezją, Konkurs
Poezji Papieskiej.
Nasi uczniowie uzyskali wysokie miejsca
w konkursach zewnętrznych:
- II miejsce w gminnym plastycznym „Najokazalsza palma”;
- III miejsce w gminnym „Kocham śpiewać polskie piosenki” ;
- I i III miejsce w gminnym konkursie „Spotkania
z Poezją 2017”;
- II miejsce w I Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych na Scenie Pod Skrzydłami
w kategorii Grupa Teatralna.
Prężnie działają u nas koła zainteresowań – teatralne, artystyczne, szachowe. Wystawiliśmy cie-
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kawe inscenizacje, np.: „Betlejemska dobranocka”
„Królewna Śnieżka na wesoło”, „Co w lesie piszczy”,
„W Ziemniaczanym Królestwie”. Dbając o bezpieczeństwo uczniów zorganizowaliśmy warsztaty
strażackie i pokaz udzielania pierwszej pomocy,
które przeprowadzili strażacy z OSP w Rańsku,
a także spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej w Szczytnie. Braliśmy aktywny udział
w akcjach Sprzątanie Świata, Góra Grosza, Dzień
Ziemi, WOŚP, a podczas koncertu charytatywnego w Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach
zaprezentowaliśmy inscenizację „W Książkowej
Krainie”. Zorganizowaliśmy wyjazdy do kina, na
basen, na przedstawienia teatralne do Mrągowa
i Szczytna oraz ciekawą wycieczkę do Gdańska
i Gdyni. W wakacje wykonano elewację budynku
szkolnego, drobne remonty, zakupiono nowoczesną tablicę interaktywną. W naszej szkole jest bezpiecznie, przyjemnie, aktywnie, a we wszystkich
działaniach wspierają nas rodzice.
Hanna Deptuła

Grupa Teatralna zajęła II miejsce w I Wojewódzkim Przeglądzie
Teatrów Dziecięcych na Scenie Pod Skrzydłami w Jerutkach

W czasie wycieczki do Trójmiasta niektórzy uczniowie po raz pierwszy mieli możliwość zobaczyć morze
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Szkoła Podstawowa w Linowie – aktywnie i ambitnie
Zostały przeprowadzone liczne pogadanki na
temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.
W tym celu zorganizowaliśmy też spotkanie z policjantem dotyczące bezpiecznego funkcjonowania
w szkole. Uczniowie klas II i III brali udział w programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.
Nasi uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym ,,W trosce o nasze bezpieczeństwo” oraz
w gminnym konkursie ,,Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym”, w konkursie zorganizowanym przez
KRUS „Bezpiecznie na wsi to podstawa-środki
chemiczne to nie zabawa”. Brali udział w Ogólnopolskim konkursie plastycznym pod hasłem „25
lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” i zajęli
I, II i IV miejsce. Na godzinach wychowawczych
uczniowie rozmawiali na temat symboli narodowych, ich znaczenia dla Polaków i sposobu ich szanowania. Odbyły się uroczystości z okazji: Pamięci
Żołnierzy Wyklętych, Konstytucji 3 Maja, Święta
Odzyskania Niepodległości.
Zorganizowaliśmy festyn ,,Warzywno -owocowy
zawrót głowy” i festyn z okazji Dni rodziny dla całej
społeczności szkolnej oraz społeczności lokalnej.
Corocznie organizujemy uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka, która cieszy się ogromną popularnością wśród seniorów. Mogą oni podziwiać
ciekawe występy przygotowane przez wszystkich
naszych uczniów. Braliśmy aktywny udział w akcjach: Sprzątanie świata, Góra grosza, WOŚP, Dzień
Ziemi. Uczniowie oddziału przedszkolnego corocznie przygotowują Jasełka wystawiane w szkole przed Świętami Bożego Narodzenia.
Zorganizowane zostały wycieczki do kina Helios
w Olsztynie, do Fromborka i Krynicy Morskiej oraz
do Muzeum Przyrody i Warmiolandii w Olsztynie.
Nasi uczniowie otrzymali paczki na Boże Narodzenie ufundowane przez Panią Sołtys Linowa.
Nasza szkoła od wielu lat ściśle współpracuje z Kołem Łowieckim „Ryś” Dźwierzuty, dzięki któremu
otrzymaliśmy bardzo ciekawe książki na nagrody

dla najlepszych uczniów oraz dofinansowanie do
jednej z wycieczek. Pan Roman Gałeczko przeprowadził w ciągu roku kilkukrotnie ciekawe zajęcia
o tematyce przyrodniczej z klasami IV-VI. W okresie wielkanocnym nasi uczniowie tworzyli piękne
palmy wielkanocne i pisanki na konkurs gminny
i powiatowy, w których zajęli czołowe miejsca.
Nasi uczniowie brali udział w Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Dźwierzuty i zajęli
I, i III miejsce. W eliminacjach gminnych Turnieju
Wiedzy Pożarniczej uczeń klasy VI zajął III miejsce.
W Gminnym Wieloboju Sportowym Szkół Podstawowych Gminy Dźwierzuty zajęliśmy I miejsce
i zdobyliśmy Puchar Przechodni. .
W mistrzostwach Powiatu Szczycieńskiego w Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców I miejsce
zajął Filip Dudziec, a III miejsce Mikołaj Frączek.

Tradycją Szkoły Podstawowej w Linowie
jest organizowanie Festynu Ekologicznego

Tradycją Szkoły Podstawowej w Linowie jest organizowanie Festynu Ekologicznego

W Indywidualnym IV Grand Prix 2017r. w tenisie
stołowym o Puchar Starosty chłopcy zajęli I i II
miejsce, a dziewczęta I i II miejsce.
W Gminnych eliminacjach konkursu „Spotkania
z poezją” nasza uczennica klasy II zajęła II miejsce.
W eliminacjach gminnych Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” nasi uczniowie zdobyli I i III miejsce a w eliminacjach powiatowych uczeń klasy VI zajął II miejsce.
Dwoje uczniów zostało wyróżnionych nagrodą
Pani Wójt Gminy Dźwierzuty za najlepsze wyniki
w nauce i osiągnięcia sportowe.
Oprac. Bogdan Zajączkowski
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W szkole w Rumach działo się jak zwykle duuuużo!

Na pierwszym miejscu zawsze AKTYWNOŚĆ!
FIZYCZNA
Rajd pieszy i rowerowy jako efekt akcji „Śniadanie
daje moc”. IV miejsce w piłce nożnej i siatkowej na
szczeblu powiatu, I miejsce w tenisie stołowym,
czołówka w biegach indywidualnych, II miejsce
w wieloboju rekreacyjno – sportowym, II miejsce
w powiatowych mistrzostwach w piłce siatkowej
dziewcząt. W szkole natomiast zorganizowaliśmy
fantastyczny I Wiosenny Pokaz Gimnastyczny oraz
Sportowy Dzień Dziecka.
Kolejny raz odnosząc sukcesy sportowe zasłużyliśmy na tytuł „Najbardziej Usportowionej szkoły
w Powiecie Szczycieńskim”.
Turnieje i mistrzostwa nie mogą się zatem odbyć
bez nas!
ARTYSTYCZNA
Udział w gminnych i powiatowych konkursach
plastycznych promujących bezpieczeństwo, pomoc i kulturę regionu. To doprowadziło nas na
szczyt – zdobyliśmy I miejsce w Powiatowym Konkursie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i awansowaliśmy do etapu wojewódzkiego.
A nasza empatia wsparła akcję charytatywną organizowaną dla Dawida przez GOK w Dźwierzutach oraz zbiórkę pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
PATRIOTYCZNA
Głośno śpiewaliśmy na tegorocznych obchodach
Narodowego Święta Niepodległości. „Legiony”
poruszały mury naszej szkoły, a „Wolność” Chłopców z Placu Broni podkreślała nasz współczesny
patriotyzm.
NAUKOWA
Pilność, systematyczność i wytrwała praca u nas
zawsze popłaca. Przekonał się o tym nasz kolega
Paweł Mallek, który za swój trud włożony w naukę
został nagrodzony przez samą panią Wójt Gminy
Dźwierzuty.
W tym roku szkolnym wspierał nas będzie rządowy program „Aktywna tablica”. Dzięki złożonemu
wnioskowi i wsparciu władz gminy uzyskaliśmy
środki na zakup nowoczesnych urządzeń multimedialnych.
Teraz to się będzie działo!

Oprac. Agata Bruk
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Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach

nasza GMINA DZWIERZUTY
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Do Zespołu obecnie uczęszcza 97 uczniów klas
w powiatowym konkursie ozdób wielkanocnych.
nowych i powiatowych zawodach w piłce nożnej
I-VII i 38 wychowanków przedszkola. Dyrektorem
Braliśmy udział w konkursie organizowanym przez
i biegach. Możemy pochwalić się dobrymi i bardzo
placówki jest mgr Marzena Sztymelska. W Zespole
KRUS: „Bezpieczeństwo na wsi to podstawa – środdobrymi wynikami sportowymi, a wkrótce zabrakpracuje 16 nauczycieli i 5 pracowników obsługi.
ki chemiczne to nie zabawa”. Byliśmy też na Przenie miejsca na puchary zdobywane przez naszych
Wszyscy pracownicy dbają o bezpieczeństwo
glądzie Teatrów w Pieckach z przedstawieniem
wychowanków. I tak trzymać!
i wychowanie podopiecznych z 8 miejscowości.
o treści ekologicznej. Udział dzieci w tego typu
W ramach działań dydaktyczno-wychowawczych
Wartości jakie są promowane to: pracowitość,
przedstawieniach jest możliwy dzięki pomocy ze
ZS-P w Orzynach współpracuje z wieloma instytuuczciwość, rzetelność oraz postawy obywatelskie
strony rodziców, którzy bardzo mocno wspierają
cjami. Odwiedzili nas w tym roku kilkakrotnie prai patriotyczne. Imię Zespołu jest ściśle związane
swoje pociechy.
cownicy z Powiatowej Komendy Policji w Szczytz naszymi terenami. Nie zapominamy o tym,
choćby w czasie Dnia Edukacji Narodowej.
Sztandar i hymn Zespołu („Hej Mazury”) towarzyszą nam podczas wielu uroczystości.
Ważną częścią działalności placówki jest
udział dzieci w różnych akcjach charytatywnych.
Od stycznia do grudnia jest ich kilka. Wspomagamy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, zbieramy plastikowe korki na zakup
wózków inwalidzkich dla potrzebujących.
Od wielu lat nasza szkoła jako jedyna w Gminie Dźwierzuty bierze udział w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności organizowanej
przez Bank Żywności w Olsztynie. Nasi wolontariusze zbierają żywność w sklepach na
terenie Gminy Dźwierzuty, która następnie
jest przydzielana w postaci paczek potrzebującym rodzinom z naszego terenu. Dziękujemy wszystkim za dobre serce i liczymy
na więcej. Oprócz tej akcji bierzemy udział
w zbiórce „grosików” w Górze Grosza. Nie
zapominamy też o naszych czworonożnych
milusińskich zbierając karmę dla schroniska
w Dźwierzutach. Pomoc innym to dla dzieci
Szkoła bardzo dużą uwagę przywiązuje do kwestii bezpieczeństwa,
ogromne przeżycie i okazja do dzielenia się
dlatego częstymi gośćmi są u nas choćby policjanci
tym, co mają.
Uczniowie Zespołu uczestniczą w licznych
konkursach na terenie placówki, gminy, powiatu i województwa.
Ważną rolę w wychowaniu dzieci odgrywa aktywnie przekazując wiedzę o bezpieczeństwie, byli
Od stycznia takich konkursów było kilkadziesiąt.
ność fizyczna. Młodzi i starsi ćwiczą
karatecy ze Szczycieńskiego Klubu Kyokushin KaNajchętniej dzieci biorą udział w konkursach plaw naszej sali gimnastycznej. Rywalizują z rówierate, leśnicy z Nadleśnictwa Strzałowo z budkami
stycznych. Zdobyliśmy np. I miejsce w konkursie
śnikami z innych szkół. Brali np. udział Gminnym
lęgowymi dla ptaków.
gminnym na palmę wielkanocną oraz II miejsce
Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta, rejoCzęstymi gośćmi byli aktorzy z teatrów z przedstawieniami o tematyce profilaktycznej
i edukacyjnej. Przez cały rok dzieci uczą
się tańczyć podczas zajęć ze Szkołą Tańca Wasilewski-Felska z Olsztyna.
Na szczęście nie samą nauką żyjemy
w naszym Zespole. Bawiliśmy się wesoło na zajęciach podczas ferii zimowych
organizowanych przez Sołtysa Orzyn,
Wiesława Domalewskiego. Uczniowie
chętnie bawili się na balu karnawałowym oraz wielu dyskotekach. W czerwcu, jak co roku, organizowany był Festyn
Rodzinny. Przegląd talentów, to wyzwanie dla dzieci i ich rodziców. Dopełnieniem dnia było wspólne biesiadowanie
przy suto zastawionych stołach. Oczywiście to wszystko było możliwe dzięki
pomocy rodziców naszych uczniów.
Wycieczki, rajdy rowerowe, spacery,
a nawet Noc w szkole, to stałe punkty
w naszym kalendarzu.

Nasi uczniowie mają częste okazje do prezentowania swoich talentów

Oprac. Lucjana Marszałek-Piórkowska/
Joanna Nagadowska
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W Dźwierzutach połączyły się
podstawówka z gimnazjum
Rok 2017, to rok przemian w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dźwierzutach. Od 1 września
2017 r. placówką zarządzają: mgr Jolanta Lachowicz i mgr Zdzisław Manelski. Klasy gimnazjalne
stanowią integralną część szkoły. Uczniowie szkoły
zdobyli znaczące miejsca w konkursach, zawodach sportowych. Na szczeblu szkolnym zorganizowano konkursy matematyczny i ortograficzny klas III SP, ortograficzny klas IV-VI, na pisankę
i stroik wielkanocny, recytatorski „Spotkania z poezją dziecięcą”, plastyczny „Brat Albert Chmielowski dobry jak chleb”, wiedzy historycznej, języka
angielskiego, na najlepszego czytelnika w roku
szkolnym 2016/2017, czytelniczy „Pożeracz książek” klas I-III (współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Dźwierzutach). Uczniowie wzięli udział
w konkursach o zasięgu gminnym „Kulturalne
wagary”, na najokazalszą palmę wielkanocną, piosenki „Kocham śpiewać polskie piosenki”, podczas
którego I. miejsce zajęła Wiktoria Kłusek, II. Jesika
Tyc, eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom”- II miejsce Piotra Kobylińskiego, „25 lat
PSP- pomocni, sprawni, profesjonalni” III. miejsce
Zuzanna Samsel, V. Kamil Berg, IV. Filip Słomkowski, recytatorskim „Spotkania z poezją dziecięcą”- I miejsce Jakuba Sulewskiego, eliminacjach
powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” I miejsce Piotra Kobylińskiego. W bieżącym roku
szkolnym na uwagę zasługuje I miejsce Jakuba
Sulewskiego w konkursie recytatorskim „Jan Paweł
II - pamiętamy”. Klasy VI wzięły udział w konkursie
wojewódzkim „Jak historia Polski wpłynęła na losy
mojej rodziny”. Uczniowie skorzystali z wycieczek
edukacyjnych, krajoznawczych, między innymi do
Grudziądza Miasteczko westernowe, Gdyni do Teatru Muzycznego, Gniezna, Biskupina, Trzemieszna, Warszawy na koncert „To Wiednia czar” (współpraca z Biurem poselskim posła Rzeczpospolitej
Polskiej Marka Borowskiego).

Główne osiągnięcia w sporcie to I miejsce Zuzanny Kleniewskiej, Alicji Michalewicz, Krystiana Wnuka w Turnieju Tenisa Stołowego „O Puchar Wójta
Gminy Dźwierzuty”. Mocną stroną uczniów klas
gimnazjalnych był i jest sport. Wskazują na to ich
liczne sukcesy w siatkówce, piłce nożnej, tenisie
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Dzięki realizacji tego projektu uczniowie rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach z robotyki,
chemii, biologii, fizyki, języka angielskiego, języka
niemieckiego, informatyki, matematyki, cyberprzemocy czy doradztwa zawodowego. Projekt
daje możliwość wzięcia udziału w warsztatach

Uczniowie z ogromną otwartością angażują się w akademie i konkursy

stołowym czy biegach. Zawodniczki i zawodnicy
zajmują wysokie miejsca na szczeblu powiatu, rejonu i województwa. Na szczególne wyróżnienie
zasługuje wielu uczniów, ale najbardziej: Anna
Bojanowska, Sandra Suchowiecka, Joanna Polewaczyk, Bartosz Mazur, Jakub Chrzanowski czy
Michał Prachniewski. To również udział uczniów
w konkursach przedmiotowych czy olimpiadach.
Od lutego 2017 r. uczniowie klas gimnazjalnych
uczestniczą w projekcie „W pogoni za wiedzą”.

Ważnym elementem wychowania jest uczenie się poprzez poznawanie
i doświadczanie – tu uczniowie na wycieczce w Biskupinie

dla rodziców w zakresie doradztwa zawodowego
oraz cyberprzemocy. Uczniowie wyjechali na wycieczki w góry, nad morze, do Warszawy, Olsztyna,
Kętrzyna, Świętej Lipki. Należy podkreślić, że projekt realizowany będzie do grudnia 2019 r., więc
wszyscy uczniowie klas gimnazjalnych wezmą
w nim udział. Doposażona została szkoła w pomoce naukowe, tablice multimedialne, projektory,
laptopy i wiele innych pomocy uatrakcyjniających
prowadzenie lekcji.
Młodzież klas gimnazjalnych wraz z nauczycielami
przygotowała także akademię z okazji Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, którą dla społeczności gminnej
przedstawiła w GOK Dźwierzuty.
Zrealizowano liczne programy, kampanie i akcje
profilaktyczne. W klasach I-VI „Ratuję i uczę ratować”, IV-VI „Trzymaj formę”, „Program Domowych
Detektywów czyli Jaś i Małgosia na tropie”, „Bieg
po zdrowie”, „Fantastyczne Możliwości”, „Kultura
i szacunek tworzą Twój dobry wizerunek”, „Czyste
powietrze wokół nas”, „Szklanka mleka” , „Owoce
i warzywa w szkole”, „Śniadanie daje Moc”, „3…2…
1- Internet- program poświęcony bezpieczeństwu
w Internecie”. Młodzież gimnazjum uczestniczyła
w realizacji szeregu programów profilaktycznych
między innymi: „ Trzymaj formę”, „ Znajdź właściwe
rozwiązanie”.
W październku naszą placówkę odwiedził Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek
Nowacki wraz Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Wiesławą Szafrańską- Bortkiewicz
oraz wizytatorami Joanną Jabłońską i Agnieszką
Kardaś. Goście spotkali się także z nauczycielami
i rodzicami.
Oprac. Danuta Gutysz/Zdzisław Manelski
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KONCERT WALENTYNKOWY

JAROSŁAW CHOJNACKI
14 LUTEGO 2018
GODZ. 19.00,
GOK DŹWIERZUTY
BILETY - 10 ZŁ/OS DO NABYCIA W GOK

Sport. Podsumowanie Turnieju Ligi Sołeckiej

Najlepsza w sołeckich zmaganiach
okazała się Brygada Kryzys
W niedzielę, 22 października, na orliku w Dźwierzutach odbyła się ostatnia kolejka Turniejowej
Ligi Sołeckiej. Była to również znakomita okazja
do podsumowania zmagań i nagrodzenia najlepszych. Wójt Marianna Szydlik razem z Animatorem
Sportu Jarosławem Szpyrką przywitali wszystkich
zawodników, po czym wręczyli im wywalczone
nagrody. Każda z drużyn, która stanęła w szranki
Ligi Sołeckiej otrzymała puchar, dyplom, medale
oraz piłkę. Najlepsza drużyna, czyli Brygada Kryzys, otrzymała komplet strojów. Specjalne nagrody trafiły również do wyróżniających się zawodników. Najlepszym bramkarzem został wybrany
Dawid Przybysławski, najlepszym zawodnikiem
Przemysław Ciebień. Najlepszy strzelec Ligi, czyli
Damian Dąbrowski, sam udowodnił wszystkim, że
nagroda powinna powędrować do niego strzelając 35 bramek.
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Nazwa drużyny

Bramki strzelone

Bramki stracone

Punkty

Mecze

1
2
3
4
5
6
7

Brygada Kryzys
Naganiacze
Termalica
Zagłębie
Turasy
8 Twarzy
Ekipa Fantasy

82
74
65
53
33
26
30

8
14
34
43
39
43
59

79
72
59
46
31
28
25

29
29
29
29
29
29
29

Klasyfikacja końcowa
1. Brygada Kryzys
2. Naganiacze

3. Termalica
4. Zagłębie

5. Turasy
6. 8 twarzy złomiarzy

7. Ekipa Fantasy

Uczestnicy Ligi Sołeckiej w czasie uroczystego podsumowania

Wyniki
Termalica vs Ekipa Fantasy 0 – 3
Brygada Kryzys vs 8 Twarzy Złomiarzy 7 – 0
Naganiacze vs Zagłębie 4 – 1
Brygada Kryzys vs 8 twarzy złomiarzy 3 – 0
Twarzy Złomiarzy vs Naganiacze 0 – 3
Termalica vs Brygada Kryzys 2 – 3
Brygada Kryzys vs Ekipa Fantasy 6 – 1
Naganiacze vs Termalica 1 – 0
Zagłębie vs 8 Twarzy Złomiarzy 3 – 0
8 Twarzy Złomiarzy vs Ekipa Fantasy 0 – 3
Termalica vs Zagłębie 4 – 3
Brygada Kryzys vs Termalica 3 – 1
Naganiacze vs Ekipa Fantsy 2 – 0
Zagłębie vs Brygada Kryzys 0 – 2
8 Twarzy Złomiarzy vs Termalica 3 – 0
Zagłębie vs Ekipa Fantasy 0 – 3
Brygada Kryzys vs Naganiacze 2 – 2

Do wyróżniających się zawodników trafiły nagrody specjalne

nasza GMINA DZWIERZUTY
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„Wśród nocnej ciszy
Głos się rozchodzi.
Wstańcie pasterze,
Bóg się Wam rodzi…”

„Cicha noc, święta noc.
Pokój niesie ludziom wszem…”

Drodzy Mieszkańcy i Goście

Szanowni Państwo!
Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego
w imieniu swoim i Rady Gminy
Dźwierzuty życzę Wam wszelkiego
dobra. Niech Nowonarodzony Jezus
przemienia serca nas wszystkich,
abyśmy stawali się dla siebie
nawzajem coraz lepszymi. I byśmy
potraﬁli przemieniać świat tak,
jak przemienia go leżący w żłóbku
Jezus – uśmiechem i w ciszy.

Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia życzę
Wam spokoju, radości,
zdrowia i wszelkiej
pomyślności. A Nowy Rok,
niech przy�iesie
speł�ienie wszystkich
dobr�ch planów w
życiu osobist�� i
zawodowy�.

Arkadiusz Aleksander Nosek
Przewodniczący Rady
Gminy Dźwierzuty wraz z Radnymi

Marianna Szydlik
Wójt Gminy
Dźwierzut�
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„Oto zwiastuję wam
radość wielką. Dziś w mieście
Dawida narodził się Mesjasz, Pan.”
por. Łk 2.10

Przeżywać głęboką radość z narodzenia
Mesjasza. To istota tych Świąt. Choinka,
prezenty, życzenia, kolędy – to wszystko jest
bardzo ważne. Jednak nie najważniejsze.
Radować się z narodzenia Boga w sercu, to
wszystko, czego nam tak naprawdę potrzeba.
I tego Państwu i sobie na te Święta życzę.
Ewa Dolińska-Baczewska
Dyrektor GOK
wraz z Pracownikami

III ORSZAK TRZECH KRÓLI
W DŹWIERZUTACH

6 STYCZNIA, GODZ. 10.45
KOŚCIÓŁ p.w. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
W DŹWIERZUTACH
– UROCZYSTA MSZA ORAZ ZAWIĄZANIE ORSZAKU
PRZEMARSZ W KIERUNKU PLACU STRAŻACKIEGO, SCENKI
W WYKONANIU MIESZKAŃCOW PARAFII, POKŁON ŚWIĘTEJ
RODZINIE, WSPÓLNY POLONEZ. CIEPŁY POCZĘSTUNEK.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

GMINNY FINAŁ WOŚP

– GODZ. 12. GMINNY OŚRODEK KULTURY W DŹWIERZUTACH!!!
W PROGRAMIE:
WYSTĘPY, LICYTACJE, LOTERIA, STREFA PIĘKNA DLA PAŃ, PYSZNE CIASTA I PRZEPYSZNA
GROCHÓWKA STRAŻACKA. A NA ZAKOŃCZENIE – ŚWIATEŁKO DO NIEBA W WYKONANIU TEATRU
OGNIA „WIDMO”.
BĄDŹCIE Z NAMI!!! SIĘ MA!!!

