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Dzięki Herosom Przedsiębiorczości do GOK trafiły nowe krzesła

Razem możemy przenosić góry (krzeseł)
Po raz kolejny sprawdziła się stara prawda, że jednocząc siły możemy dokonywać niesamowitych 
rzeczy. Jesienią 2018 roku GOK przystąpił do programu Herosi Przedsiębiorczości, 
organizowanego przez EUROCASH. Chodziło o  zdobycie 10 tys. złotych na realizację 
wskazanego celu.
– Pan Marek Skrajny, właściciel Delikatesów Cen-
trum, sam zgłosił się do nas i  zaproponował, że-
byśmy wzięli udział w akcji – mówi Ewa Dolińska-
-Baczewska, dyrektor GOK. – Złożyliśmy wniosek 
na zakup krzeseł do nowowyremontowanej sali 
widowiskowej, a po zakwalifikowaniu się do części 
konkursowej ruszyliśmy z głosowaniem.
Polegało ono na codziennym odwiedzaniu strony 
internetowej organizatora konkursu i  oddawaniu 
głosu na projekt „Usiądź z  Kulturą”. – Gdybyśmy 
sami, pracownicy GOK, oddawali głosy, zebraliby-
śmy ich może około tysiąca. A dzięki zaangażowa-
niu wielu osób, w  tym pracownic urzędu gminy, 
z Anią Dudzińską na czele, udało się zebrać 17728 
głosów i spośród zgłoszonych 403 projektów zająć 
70 miejsce w kraju.
Jak podkreśla dyrektor placówki, trudno wymienić 
wszystkich, dzięki którym na początku roku do 
dźwierzuckiego GOK trafiło 181 nowoczesnych 
krzeseł konferencyjnych, ale poza wspomniany-
mi pracownicami urzędu gminy cały zespołem 
głosujących koordynowała Katarzyna Orłowska. 
Ogromny wkład w końcowy sukces projektu miały 
pracownice Delikatesów Centrum, które nie tyl-
ko głosowały na „Usiądź z  Kulturą”, ale zachęcały 
klientów do wsparcia projektu. - To dofinansowa-
nie cieszy nas potrójnie – przyznaje Ewa Dolińska-
-Baczewska. – Po pierwsze 10 tysięcy złotych to dla 
takiej placówki naprawdę dużo. Po drugie krzesła, 
które dzięki temu kupiliśmy są dużo bardziej prak-
tyczne od dotychczasowych, mocno już wysłużo-
nych i  ciężkich. My często kilka razy w  tygodniu 

musimy je rozstawiać, zestawiać, czy wynosić. 
Więc ich waga naprawdę robi ogromną różnicę. 
Poza tym ze względu na gabaryty mieści się ich 
o  20 więcej na sali, zyskaliśmy więc dodatkowe 
miejsca siedzące. Ale chyba trzeci powód radości 
jest najważniejszy. W  głosowanie zaangażowało 
się tak wiele osób i  dotarło do nas tak wiele do-
brych i ciepłych słów. To pokazuje, jak wielu oso-

bom bliskie jest to, co robimy. Bardzo dziękujemy 
za tę formę wsparcia. I oczywiście tych, którzy jesz-
cze nie mieli okazji być i  sprawdzić, jak się siedzi 
na nowych krzesłach, zapraszamy serdecznie do 
odwiedzenia nas przy najbliższej okazji.

Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Dźwierzuty

Z radością oddaję w Wasze ręce najnowszy biuletyn Nasza Gmina Dźwierzuty. Kiedy przeglądałam ten numer, 
to uświadomiłam sobie, jak szybko zapominamy, co się działo. Dlatego dobrze to dokumentować, gromadzić 
w jednym miejscu, żeby za jakiś czas móc sobie – dzięki zdjęciom i opisom – przypominać. Jako wójt gminy 
czuję prawdziwą dumę, że pracuję wśród tak niesamowitych ludzi. Cieszę się niezmiernie, że nasi mieszkańcy 
mają tak ogromne serca i potrafią dzielić się z najbardziej potrzebującymi. Fakt, że zebraliśmy na WOŚP naj-
więcej spośród wszystkich miejscowości powiatu, poza miastem Szczytno, napawa prawdziwą dumą. Cieszę 
się, że tak wielu mieszkańców jest aktywnych i angażuje się czy to w Orszak Trzech Króli, czy też Dzień Kobiet.
A w samym urzędzie, dzięki wdrożeniu nowych rozwiązań elektronicznych nasi mieszkańcy będą mogli wiele 
spraw załatwić przez internet. Zachęcam do korzystania w urzędzie z konsultacji i pomocy w zakresie założe-
nia konta e-mieszkańca.

Marianna Bogusława Szydlik
Wójt Gminy Dźwierzuty
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Działa już platforma e-usług. Zachęcamy do korzystania

Załatwiaj sprawy przez Internet
Platforma e-usług mieszkańca to portal integrujący wszystkie dane z  innych systemów, 
informacje o świadczonych e-usługach przez ePUAP, spersonalizowane dane podatkowe.
Użytkownik platformy e-usług mieszkańca loguje 
się do swojego konta przez przeglądarkę. Po zalo-
gowaniu się użytkownik: uzyska informacje o swo-
ich aktualnych zobowiązaniach (np. dotyczących 
podatku od nieruchomości), będzie mógł przesłać 
formularz elektroniczny, zmienić własne dane, 
wyszukać informacje o  konkretnej należności, 
wyświetlać dane historyczne wszystkich interakcji 
finansowych mieszkańca z urzędem. Do rejestracji 
konta na platformie nie jest wymagany profil za-
ufany, lecz istnieje możliwość integracji posiada-
nego profilu zaufanego do celu logowania się na 
ww. platformie.
ePłatności - pozwalają zarejestrowanym użytkow-
nikom portalu na weryfikację aktualnych zobowią-
zań wobec urzędu, a  także na ich uregulowanie 
poprzez wykonanie płatności on-line, wydruko-
wania wypełnionego polecenia przelewu.
Korzyści mieszkańców – ePłatności: brak koniecz-
ności pamiętania o  terminie płatności dzięki sys-
temowi powiadomień i  przypomnień, brak ko-
nieczności pamiętania o wysokości kwoty i tytule 
należności gdyż system dane te uzupełnia samo-
dzielnie, możliwość szybkiej, wygodnej i bezpiecz-
nej płatności bezpośrednio z platformy.
Jak założyć konto w portalu e-usług Gminy Dźwie-
rzuty? To proste:
1. Należy zarejestrować konto w  portalu http://
euslugi.gminadzwierzuty.pl
2. Aby konto zostało aktywowane i  aby można 
było korzystać z  jego pełnych funkcjonalności 
należy udać się z dowodem osobistym do Urzędu 
Gminy Dźwierzuty pokój nr 17 i  dokonać aktywa-
cji konta.

Lista e-usług, które możecie Państwo załatwić za 
pośrednictwem portalu mieszkańca oraz portalu 
ePUAP:

1. Prowadzenie spraw 
w  zakresie podatku 
od nieruchomości 
od osób fizycznych

2. Prowadzenie spraw 
w  zakresie podatku 
od nieruchomości 
od osób prawnych

3. Prowadzenie spraw 
w  zakresie podatku 
rolnego od osób fi-
zycznych

4. Prowadzenie spraw 
w  zakresie podatku 
rolnego od osób 
prawnych

5. Prowadzenie spraw 
w  zakresie podatku 
leśnego od osób fi-
zycznych

6. Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśne-
go od osób prawnych

7. Prowadzenie spraw w  zakresie podatku od 
środków transportowych

8. Prowadzenie spraw w zakresie opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi

9. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego

10. Wniosek o  wydanie wypisu i  wyrysu ze stu-
dium uwarunkowań i  kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego

11. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przezna-
czeniu działki w  obowiązującym miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego

12. Wniosek o  wydanie zaświadczenia o  prze-
znaczeniu działki w  obowiązującym studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego

13. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawar-
tego w  cenie oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej

14. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości 
gospodarstwa rolnego

15. Wniosek o  wydanie zaświadczenia o  niezale-
ganiu w podatkach lub stwierdzające stan za-
ległości

16. Wniosek o  ulgę w  spłacie zobowiązań podat-
kowych

17. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu

Do załatwienia ww. e-usług niezbędne jest posia-
danie profilu zaufanego ePUAP.

Krzysztof Kołakowski

Dźwierzuty. Bezpłatne szkolenia z Internetu

Mieszkańcy uczyli się poruszania w globalnej sieci
Ponad 30 osób skorzystało z  bezpłatnych szko-
leń z  tematyki: rodzic w  internecie, moje finanse 
i  transakcje w  sieci oraz kultura w  sieci. Zajęcia 

odbywały się w lutym i w marcu w świetlicy osie-
dlowej w  Dźwierzutach. Szkolenia prowadzili 
wykwalifikowani trenerzy Jan Czarny oraz Paweł 

Karwowski. Mieszkańcy gminy zdobyli kompeten-
cje w zakresie ochrony dzieci w sieci, korzystania 
z  legalnych źródeł, korzystania z  e-administracji, 
bankowości internetowej,  założyli konta na e-PU-
AP, i  wiele innych. Jak podkreślali sami uczestni-
cy szkolenie było doskonałą formą podniesienia 
kompetencji w  zakresie korzystania z  internetu. 
Co więcej organizatorzy wyszli naprzeciw ocze-
kiwaniom słuchaczy, dlatego też poruszane były 
dodatkowo obszary wykraczające poza tematykę 
szkolenia. Na zakończenie z rąk Pani Marianny Szy-
dlik, wójta Gminy Dźwierzuty uczestnicy otrzymali 
certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.
Gmina Dźwierzuty otrzymała dofinansowanie 
z  Funduszy Europejskich na realizację programu 
„Ja w Internecie”, w kwocie 16 720,00zł w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z  Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ope-
ratorem Programu jest Fundacja Legalna Kultura. 
W  programie nie był wymagany wkład własny. 
Gmina otrzymała dofinansowanie 100%. W  ra-
mach programu zakupiono dwa notebooki z ma-
trycą dotykową.
Wszystkie informacje o  projekcie są dostępne na 
stronie www.jawinternecie.edu.pl

Fot. Radek Dąbrowski

Krzysztof Kołakowski wyjaśnia jak działa platforma e-usług
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Gmina. Przegląd najważniejszych inwestycji gminnych ostatnich miesięcy

Drogi, wodociągi i cyfryzacja. Pamiętamy także 
o jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych
W radiu, telewizji, ba nawet 
wśród mieszkańców słychać 
głosy, że gdzieś tam w  Polsce 
samorządy pozyskują dotacje, 
a my?
No więc MY też pozyskujemy, też potrafimy, też 
korzystamy. Oczywiście na miarę naszych lokal-
nych możliwości finansowych, bo nie oszukujmy 
się Dźwierzuty to nie najbogatsza gmina w  kra-
ju jak gmina Kleszczów w  pow. bełchatowskim, 
w której  dochody uzyskane z podatków w przeli-
czeniu na mieszkańca wynoszą prawie 32 tys. zł na 
osobę. Nasza gmina posiada dochód ten w kwocie 
1094,49 zł na mieszkańca, mimo to też sobie nie-
źle radzi. Obrazowo można zrozumieć tę sytuację 
w ten sposób, że mając w portfelu ok 1100 złotych 
kupimy w sklepie mniej, niż jakbyśmy w nim mieli 
32 tysiące.
Początek roku jest dobrym momentem na podsu-
mowanie ubiegłorocznych inwestycji finansowa-
nych bądź też współfinansowanych przez środki 
pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Jednym 
z takich zadań jest operacja „Budowa lub moderni-
zacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podsta-
wowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, 
objętego PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji 
„Przebudowa drogi gminnej nr 195024N od km 
1+309 do km 2+209, obręb 0001 Dąbrowa, gmina 
Dźwierzuty”. W  ramach działania przebudowano 
ok 900 m drogi gminnej na trasie Dąbrowa- Dąbro-
wa Kolonia. Całkowita wartość projektu to kwota 
623 381,84 zł z  czego 311 390,00 zł pozyskano 
z budżetu państwa w ramach programu wielolet-
niego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W tym 
miejscu warto również wspomnieć o  zadaniu 
mającym na celu przebudowę drogi gminnej nr 
195014N obręb Gisiel na odcinku od drogi krajo-
wej nr 57 przez wieś Gisiel.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkań-
ców wzięliśmy udział w projekcie pn. „Ja w  Inter-
necie. Program szkoleniowy w  zakresie rozwoju 
kompetencji cyfrowych” w ramach osi prioryteto-
wej nr III – „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, 
działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz roz-
woju kompetencji cyfrowych finansowane w  ra-
mach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020. Projekt miał  na celu podniesienie 
kompetencji cyfrowych mieszkańców poprzez 
udział w bezpłatnych szkoleniach.  Projekt  finan-
sowany w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. Gmina Dźwierzuty otrzymała na ten 
cel 16 720,00 zł od operatora programu Fundacji 
Legalna Kultura.
Rok 2018 był również obfity pod względem pozy-
skanych dotacji na oświatę. Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Dźwierzutach brał udział w projekcie „W 
pogoni za wiedzą”, przedszkolaki zaś w  projekcie 
„Nowoczesne przedszkolaki”. Zespół Szkolno-
-Przedszkolnym im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach 
wziął udział w projekcie Nowoczesne przedszkola-
ki w Orzynach.
W ramach wsparcia jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych Gmina Dźwierzuty otrzymała dofi-
nansowanie do zakupu wyposażenia i  urządzeń 
ratownictwa tj. defibrylatorów, toreb ratowni-
czych i  innego sprzętu. Dofinansowanie przyzna-

Dzięki stronie euslugi.gminadzwierzuty.pl 
wiele spraw załatwimy przez Internet

Nowy odcinek asfaltu pojawił się 
również w miejscowości Gisiel

Mieszkańcy Osiedla „Sasek”w Dźwierzutach 
mają swoją strefę aktywności fizycznej

Fot. Archiwum GOK
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ne było z  Funduszu Sprawiedliwości w  zakresie 
Programu  I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i  rozwój 
systemu instytucjonalnego pomocy osobom po-
krzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz re-
alizacja przez jednostki sektora finansów publicz-
nych zadań ustawowych związanych z  ochroną 
interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem 
i  świadków oraz likwidacją skutków pokrzyw-
dzenia przestępstwem - na rok 2018. Warunkiem 
przystąpienia do programu było wykazanie wkła-
du własnego Gminy w kwocie 1% wartości wnio-
skowanej kwoty. Na wyposażenie 7 jednostek OSP 
z terenu gminy pozyskano, oprócz wkładu własne-
go kwotę 54 499,50zł.
Jak mówi stare przysłowie „W zdrowym ciele zdro-
wy duch”, Gmina Dźwierzuty złożyła wniosek o do-
finansowanie budowy Otwartej Strefy Aktywności 
w Dźwierzutach przy osiedlu „Sasek” za przychod-
nią lekarską. Program przewidywał budowę ogól-
nodostępnej siłowni plenerowej wraz ze strefą 
relaksu które ma szansę stać się miejscem pierw-
szej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz 
osób starszych. W  ramach programu pozyskano 
dotacje w kwocie 25 000,00 z Ministerstwa Sportu 
i  Turystyki natomiast pozostałe koszty w  kwocie 
35 000,00 pochodziły z budżetu Gminy.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020 w roku 2018r. kontynuowano realizacje 
dwóch dużych projektów współfinansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. Projekt „Przebudowa stacji uzdatniania 
wody oraz budowa sieci wodociągowej w gminie 
Dźwierzuty”, w ramach Osi Priorytetowej 5 - „Śro-
dowisko przyrodnicze i  racjonalne wykorzystanie 
zasobów”, Działanie 5.2 „Gospodarka wodno-
ściekowa”, ma na celu budowę sieci wodociągo-
wej łączącej wodociąg Targowo w  miejscowości 
Kałęczyn z  wodociągiem Orżyny w  miejscowo-
ści Rańsk oraz przebudowę i  modernizacje stacji 
uzdatniania wody w m. Orżyny. Wartość projektu 
wynosi 1 544 285,82 zł, o kwocie dofinansowania 
na tym etapie trudno jeszcze mówić, gdyż projekt 
dopiero będzie rozliczany.
„Nowa jakość usług publicznych – Informatyzacja 
gminy Dźwierzuty” w  ramach osi priorytetowej 
3  – „Cyfrowy Region”, działania 03.01.00 – „Cyfro-
wa dostępność informacji sektora publicznego 
oraz wysoka jakość e-usług publicznych”, to ko-
lejny duży projekt, którego realizacji podjęła się 
Gmina Dźwierzuty. Wartość tego działania wynosi 
871 656,04 zł, zaś kwota dofinansowania również 
będzie znana po rozliczeniu projektu. Projekt ten 
docelowo ma pełnić zadanie służebne w stosunku 
do mieszkańców Gminy. Za pośrednictwem por-
talu e-mieszkańca, można uiścić koszty podatku 
czy opłaty za śmieci. Będziemy mogli również na 
bieżąco podejrzeć zestawienie naszych rachun-
ków w  stosunku do Gminy. Udostępniony został 
również portal systemu informacji przestrzennej. 
Obie te usługi dostępne są na stronie www.gmi-
nadzwierzuty.pl lub https://euslugi.gminadzwie-
rzuty.pl.

Inwestycje powyżej opisanie nie są jedynymi za-
daniami, których podjęła się gmina w  ubiegłym 
roku. Nie jest sposób pisać o  wszystkich działa-
niach. Z  obserwacji oraz głosów, które docierają 
do gminy, jednoznacznie można stwierdzić, że 
mieszkańców najbardziej interesują te działania, 
na które można pozyskać dodatkowe środki finan-
sowe z  instytucji zewnętrznych i  z takich działań 
sporządzono relację.

Marta Szubryt

Na emeryturę z radością i misją
– Chcę więcej czasu spędzić z  wnukami, potrzebują mnie – 
mówi Mariusz Woźniak, były już Sekretarz gminy Dźwierzuty. 
Od końca lutego cieszy się zasłużoną emeryturą, którą spędza 
w  gronie najbliższych. - Doszedłem do momentu, w  którym 
stwierdziłem, że nie samą pracą żyje człowiek i teraz czas na 
pobycie z najbliższymi.
Są tacy ludzie, którzy w  zasadzie nic nie mówią 
i nie rzucają się przed obiektyw przy każdej nada-
rzającej się okazji. Nie udzielają się w mediach. Pra-
cują w cieniu i w ciszy, często wykonując mrówczą 
i  niewdzięczną pracę. W  taki sposób swoje obo-
wiązki pełnił były sekretarz gminy - Mariusz Woź-
niak. Sekretarzem w Dźwierzutach został w grud-
niu 2014 roku, kiedy swoją pierwszą kadencję na 
fotelu wójta rozpoczynała Marianna Szydlik. – Pan 
Mariusz zrobił dla naszej gminy naprawdę wiele. 
To ten typ człowieka, który nie bardzo lubi mówić 
o sobie, on woli działać – przyznaje wójt.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i poświęcaniu 
często prywatnego czasu, panu Mariuszowi udało 
się uporządkować wiele spraw i  usprawnić pracę 
urzędu. Jak sam podkreśla, jego, jako mężczyznę 
cechuje zaangażowanie do końca. – Nie potrafię 
robić czegoś na pół gwizdka – przyznaje. – Wiem, 
że ostatnie lata, to niełatwy czas dla moich bliskich, 
bo często nie dało się czegoś zrobić w tak zwanych 
godzinach urzędowych i trzeba było popracować 
dłużej. Dlatego, pomimo ogromu dobrych wspo-
mnień z pracy w gminie Dźwierzuty, na emeryturę 
odchodzę z radością i na pewno odnajdę się w roli 
emeryta. Moje wnuki potrzebują dziadka i  bez 
wątpienia nie zabraknie mi zajęć. Teraz chcę się 
bardziej zaangażować w życie mojej rodziny.
Pan Mariusz ogromny szacunek wielu współpra-
cowników zyskał nie tylko pracowitością i wysoką 
kulturą osobistą, ale również dzięki bardzo wyrazi-
stej postawie chrześcijańskiej. Kiedy zabierał głos 

w czasie różnego rodzaju oficjalnych spotkań nie 
wahał się odwoływać do Katolickiej Nauki Spo-
łecznej, czy nauczania papieży.
Dziękujemy za wspólną pracę i  wiele dobrych 
chwil! Życzymy zdrowia i wielu radości w emeryc-
kim życiu!

Pracę samorządową zna od podszewki
– Kocham podróże, zjeździłam chyba całą Europę, ale to 
praca jest moją największą pasją – mówi Barbara Trusewicz. 
Dotychczasowa Kierownik Referatu Rozwoju i  Promocji 
w  Urzędzie w Pasymiu od 1 marca jest Sekretarzem gminy 
Dźwierzuty. Barbara Trusewicz pracę samorządową zna od 
podszewki. W samorządzie pracuje od jedenastu lat.
Nowa pani Sekretarz jest absolwentką Wydzia-
łu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego. Pasymianka 
z  urodzenia i  wyboru swoją 
ścieżkę zawodową od same-
go początku związała z samo-
rządem. W  2008 roku została 
asystentem ówczesnego bur-
mistrza Bernarda Miusa. Póź-
niej została inspektorem ds. 
planowania przestrzennego 
i  budownictwa, aż wreszcie 
objęła kierowanie referatem 
rozwoju gminy w 2015r. Miała 
duży udział m.in. w programie 
rewitalizacji rynku naszego 
miejskiego sąsiada oraz przy-
wróceniu do życia budynku po 
dawnym kinie. Funkcja Sekre-

tarza w dźwierzuckim samorządzie jest więc kolej-
nym samorządowym wyzwaniem. - Zależy mi na 
tym, żeby wykorzystywać zdobyte doświadczenie. 

Mam nadzieję, że to, co potrafię 
przyczyni się do dalszego roz-
woju gminy Dźwierzuty – mówi 
nowa Sekretarz.
Prywatnie uwielbia podróżo-
wać. – Zjeździłam już chyba całą 
Europę. Moim największym po-
dróżniczym marzeniem jest od-
wiedzić Japonię. Ale to praca jest 
tak naprawdę moją największą 
pasją. Co miłe, zostałam bardzo 
dobrze przyjęta w urzędzie – do-
daje Barbara Trusewicz.
Życzymy owocnej i  satysfakcjo-
nującej pracy na rzecz naszego 
samorządu!
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W Dźwierzutach WOŚP zebrał najwięcej w powiecie - 20 357,65 zł

Wielkie serca  
mieszkańców Dźwierzut
Całodzienna sesja tatuażu, usługa DJ’a na imprezie i maskotka 
królika wykonana przez dzieci z I a ZSP w Dźwierzutach pobiły 
licytacyjne rekordy w Dźwierzutach. - Co rok jest więcej dobra 
w  czasie WOŚP – mówi Ewa Dolińska-Baczewska, dyrektor 
GOK i  organizatorka finału w  gminie. - Co rok jest nas coraz 
więcej i mamy coraz większe serca.
 Do dźwierzuckiej filii sztabu WOŚP trafiło w tym 
roku ponad 60 przedmiotów na licytację. Były 
obrazy, przedmioty oraz vouchery na różnego 
rodzaju usługi. Wśród nich chociażby całodzienna 
sesja tatuażu u jednego z olsztyńskich tatuatorów, 
dzień w fotelu wójta, przejażdżka limuzyną, usłu-
ga DJ’a, czy tak niespotykana usługa, jak drapanie 
po plecach przez olsztyńskie Wiedźmuchy. - Do 
tego mieszkańcy, ale nie tylko, dali nam ponad 300 
przedmiotów na kiermasz, często były to nowe 
zabawki, puzzle, gry. Na kiermaszowy stół trafiło 
też kilkadziesiąt ciast – wyjaśnia dyrektor GOK. 
Równie imponująco prezentował się program 
artystyczny. Wystąpiły Cyrla, Dzieci ze Świetlicy, 
Olsztyńska Szkoła Tańca i Dobrych Manier, Kuzyni 
Neptuna, szkoły z  Dźwierzut, Kałeczyna i  Orzyn, 
Oliwia Osowiecka, Oliwia Wójcik, Jessika Tyc i ze-
spół Wrzosy. W tym roku dźwierzucki finał zakoń-
czył się tanecznie, bo do tańca porwali uczestni-
ków Bartosz Abramski, Waldek Kiernozek i zespól 
Akord. - Ogromnie dziękuję wszystkim, którzy 
włączyli się w  organizację naszego finału. Przede 
wszystkim wolontariuszom, strażakom, artystom 
i tym, którzy byli tego dnia z nami – mówi Ewa Do-
lińska-Baczewska. - To, że z roku na rok, kwota, któ-
ra zbieramy w Dźwierzutach stale rośnie jest zasłu-
gą ogromnej ilości osób. Nie sposób ich wymienić. 
Ale wszystkim im składam ogromne DZIĘKUJE!
W czasie licytacji największą popularnością cieszył 
się voucher na całodzienną sesje tatuażu, który 
osiągnął cenę 850 złotych. Tuz za nim voucher na 
usługę DJ’a na imprezie – 500 złotych. Na trzecim 
miejscu podium cenowego znalazł się królik wyko-
nany przez klasę Ia z ZSP w Dźwierzutach – 410zł.
W tym roku GOK był również inicjatorem meczu 
strażacy kontra samorządowcy, który odbył się 
w  sobotę, 12 stycznia. - Chcieliśmy wprowadzić 

nowy element do naszego finału – wyjaśnia dy-
rektor placówki. - A taki mecz to okazja nie tylko 
do zdrowego spędzenia czasu, ale również inte-
gracji. Cieszy nas bardzo, że w jednej drużynie za-
grali radni, którzy na co dzień są w opozycji. A tu, 
pięknie współpracowali. Atmosfera była napraw-
dę bardzo sympatyczna. Jedną bramką zwyciężyli 
strażacy, a w czasie meczu do puszki WOŚP uda-
ło się nam zebrać 781 złotych. Mam nadzieję, że 
mecz na stałe zapisze się w  kalendarzu naszego 
gminnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Fot. Ewa Dolińska-Baczewska

Młodzieżowy turniej pożarniczy
28 marca w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Dźwierzutach odbyły się eliminacje 
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega po-
żarom”. W eliminacjach uczestniczyli przedstawiciele Szkół Podstawowych z Linowa, 
Rum, Kałęczyna i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach oraz Publicznego 
Gimnazjum w Dźwierzutach. W sumie 18. uczestników.
W wyniku przeprowadzonych eliminacji gminnych kolejność zajętych miejsc przed-
stawia się następująco:
I grupa wiekowa
1m. Paweł Mallek z SP w Rumach
2m. Agata Nosek z ZS-P w Dźwierzutach
3m. Karolina Sadowska z SPw Kałęczynie
II grupa wiekowa
1m. Piotr Kobyliński z ZS-P w Dźwierzutach
2m. Maciej Sztura z Gimnazjum Publicznego w Dźwierzutach
3m. Filip Dudziec z SP w Linowie
Podczas eliminacji powiatowych, które odbyły się 5 kwietnia w Komendzie Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie nasza gminę reprezentowali: I grupa wie-
kowa: Paweł Mallek i Agata Nosek; II grupa wiekowa: Piotr Kobyliński i Maciej Sztura.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dal-
szych sukcesów.

Dzień Teatru 
w bibliotece
27 marca w dniu święta teatru w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Dźwierzutach odbyło się przed-
stawienie Teatru Form Niezależnych Korzunowicz 
z Olsztyna pt. „Wiosenne opowieści”. Teatr ma róż-
norodne oblicza, jednym z nich są specyficzne wi-
dowiska dla dzieci, publiczności, która jest bardzo 
wdzięcznym i żywym odbiorcą, jeśli tylko umiejęt-
nie aktorzy zdobędą ich serca.
Jak pisał i  śpiewał Edward Stachura „życie to jest 
teatr”, w wiosennym spektaklu Grażyna i Mirosław 
Korzunowiczowie przedstawili wiosenne budze-
nie się przyrody do życia. Rodzinny teatr od 25 
lat z  wielkim humorem i  błyskotliwą obserwacją 
otoczenia ludzi i natury bawi zarówno dzieci, jak 
i dorosłych. Jest to autorski teatr, którego główną 
ideą jest docieranie tam gdzie, profesjonalne ini-
cjatywy artystyczne mają ograniczony dostęp.
Ponad pięćdzisięciosobowa grupa dzieci z  od-
działów przedszkolnych Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w  Dźwierzuatch z  wielkim przejęciem 
i  głośnym śmiechem wraz z  aktorami powitała 
wiosnę na nowo. Wiosenne opowieści z  lasu, łąk 
i stawów wplecione w historyjki kukiełkowych po-
staci podziałały na wyobraźnię i reakcję młodych 
odbiorców. Spektakl obfitował w różnorodne for-
my przekazu jak muzyka, wspólny śpiew, interak-
tywne włączanie widzów do współuczestnictwa 
w  widowisku. Dzieci żywiołowo reagowały na 
opowiadną przez pacynki opowieść, która oprócz 
rozrywki miała również elementy wychowawcze 
i dydaktyczne.
Teatr Korzunowicz z Olsztyna w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej gości już od ponad 10 lat i „wycho-
wał” wielu widzów tej formy teatru.

Danuta Kuchcińska GBP Dźwierzuty
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Dźwierzuty. Premiera długo wyczekiwanego „Klauna” za nami

Klaun – życie to cyrk
Po ponad roku przygotowań, wielu perypetiach 
i nieprzewidzianych zdarzeniach losu działająca w Gminnym 
Ośrodku Kultury grupa teatralna INANIS wystawiła 14 grudnia 
premierę „Klauna – życie to cyrk”. Na premierze pojawili się 
goście z  całej Polski oraz TVP Olsztyn. Był okolicznościowy 
tort, podziękowania i przede wszystkim owacja na stojaco.
Grupa INANIS działa przy GOK już od trzech lat. 
Tworzą ją w  dużej mierze mieszkańcy gminy 
Dźwierzuty, ale są również aktorzy ze Szczytna. 
- Zaczynaliśmy od prostych i krótkich form – wy-
jaśnia Radek Dąbrowski, scenarzysta i reżyser po-
czynań grupy. - Były to bajki Tuwima, Brzechwy, 
Konopnickiej. Potem pojawiły się dłuższe. Wysta-
wiliśmy bajkę „O Ani, co się zmieniła”. Z  częścią 
chóru „Pasjonata” przygotowaliśmy „Słowiański ry-
t(m)”, z którym byliśmy np. w Mrągowie, Szczytnie 
i Wielbarku. Aż wreszcie przyszedł czas na zmierze-
nie się ze scenicznym dramatem.
Scenariusz, autorstwa Radka Dąbrowskiego, 
opowiada historię uwikłania tytułowego Klauna, 
w  którego postać wcielił się Sebastian Orłowski, 
w  cyrkowe intrygi. Osadzona w  początkach XX 
wieku historia toczy się na zmianę w  gabinecie 
żądnego pieniędzy dyrektora Zyberbaum’a (Ar-
kadiusz Nosek) oraz skromnym pokoju Klauna, 
który jest przekonany, że odpowiada za nieszczę-
śliwy wypadek, jaki szesnaście lat wcześniej miał 
miejsce w  czasie występu żony dyrektora. Gęstą 

atmosferę podwójnego życia Klauna podgrzewa 
jeszcze próbująca uwieść go Zabielowa (w tej roli 
Ewa Mirota). Nieoczekiwanie głównego bohatera 
spotyka jednak coś dobrego. Zakochuje się w Kla-
rze (Aleksandra Sztymelska) i  planują wspólne 
życie. Klara zyskuje nawet, pomimo wcześniejszej 
niechęci do środowiska cyrkowego, błogosławień-
stwo swojej matki – Zofii (Ewa Dolińska-Baczew-
ska). Dzięki nieustępliwości i dążeniu do wyjaśnie-
nia zagadki sprzed lat Inspektor Policji (Robert 
Jakubowicz) po rozmowie z  żoną Zyberbauma’a 
– Marią (Katarzyna Orłowska) wyjaśnia prawdziwą 
przyczynę wypadku, o który oskarża się klaun Tor-
tellini. Niestety, „Klaun” nie kończy się happy en-
dem i tytułowy bohater, przytłoczony poczuciem 
winy, odbiera sobie życie.
Publiczność odebrała „Klauna” bardzo dobrze. Po 
premierze pojawiły się w zdecydowanej większo-
ści pozytywne opinie. Drugie przedstawienie, 25 
stycznia, zgromadziło równie liczną publiczność.

Ewa Dolińska-Baczewska

Fot. Archiwum GOK

WYSTĄPILI U NAS
Scena Gminnego Ośrodka Kultury w  ostatnich 
miesiącach rozbrzmiewa coraz to nowszymi 
dźwiękami. Pojawiają się na niej coraz znakomitsi 
artyści. W zeszłym roku gościliśmy Ewę Alchimo-
wicz-Wójcik i  Czesława Mozila. Na koncerty do 
Dźwierzut przyjeżdżają fani z  całego wojewódz-
twa.

Z okazji Walentynek, 15 lutego, zaprosiliśmy 
wszystkich, nie tylko, zakochanych na koncert fi-
nalistki Voice of Poland Doroty Osińskiej. Związa-
na z  teatrem Buffo artystka zaczarowała publicz-
ność swoim potężnym głosem. Mogliśmy usłyszeć 
zarówno jej najnowsze utwory z  płyty „Dorota 
Osińska”, jak i  ze starszych krążków. Nie zabrakło 
również coverów znanych standardów muzyki 
popularnej.

On nie umarł w 1977. On żyje! Elvis ma się dobrze 
i  mieszka w  Olsztynie! Adam Gałka – Polski Elvis 
pojawił się na scenie GOK 1 marca w czasie współ-
organizowanego z  BGŻ BNP Paribas koncertu. 
Artysta uznawany jest przez koncern Yamaha za 
człowieka obdarzonego najbardziej zbliżonym do 
Elvisa Presleya głosie. I  o tym niezwykłym podo-
bieństwie artysta przekonał publiczność wykonu-
jąc największe przeboje Króla Rock’n Rolla.

Niesamowity koncert dała pierwsza dama polskie-
go gospel Beata Bednarz. Mieszkająca na Śląsku 
wokalistka, wraz z akompaniującą jej na pianinie 
Dorotą Zaziąbło, zabrały słuchaczy w świat muzyki 
chrześcijańskiej. Wypełniony świadectwem wiary 
i życia koncert, przez wielu słuchaczy oceniony zo-
stał jako niesamowite rekolekcje. Sobota, 30 mar-
ca, w sercach wielu osób biorących udział w tym 
wydarzeniu pozostanie na długo
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S E G R E G U J E S Z  -  O S ZC Z Ę D Z A S Z  !

Należy wrzucać Nie należy wrzucać

• Odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
• Nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
• Plastikowe opakowania po produktach spożywczych
• Opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
• Opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach
• Plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie opakowaniowe
• Aluminiowe puszki po napojach i sokach
• Puszki po konserwach
• Folię aluminiową
• Metale kolorowe, drobny złom
• Kapsle, zakrętki od słoików
• Nie zatłuszczone tacki po żywności
• Osłonki plastikowe na kwiaty
• Małe zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, 

o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

• Butelek i pojemników z zawartością
• Dużych zabawek
• Zużytych artykułów medycznych
• Opakowań po olejach spożywczych
• Części samochodowych
• Zużytych baterii i akumulatorów
• Puszek i pojemników po farbach

i lakierach
• Zużytego sprzętu 

elektronicznego i AGD

PAPIER
Należy wrzucać

• Opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
• Katalogi, ulotki, prospekty
• Gazety i czasopisma
• Papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
• Zeszyty i książki
• Papier pakowy
• Torby i worki papierowe

ODPADY ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi 
należy wrzucać wszystko to, czego nie 
można odzyskać w procesie recyklingu, 
z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach, pokój nr 24, tel. 89 621 04 01, 
oraz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  ul. Sienkiewicza 19, 12-120 Dźwierzuty, tel. 507 753 990.

SZKŁO
Należy wrzucać

• Butelki i słoiki po napojach i żywności- odkręcone, bez 
nakrętek i kapsli (w tym butelki po napojach alkoholowych 
i olejach roślinnych)

• Szklane opakowania po kosmetykach 
(jeżeli nie są wykonane z trwale 
połączonych kilku surowców)

ODPADY BIODEGRADOWALNE
Należy wrzucać

• Gałęzie drzew i krzewów pocięte na małe kawałki ok.20 cm 
długości

• Skoszoną trawę
• Liście
• Kwiaty
• Trociny i korę drzew
• Niezaimpregnowane wióry drewniane
• Resztki jedzenia pochodzenia roślinnego 

(obierki warzywne i owocowe, skorupki jaj, 
fusy po kawie i herbacie)

Odpady biodegradowalne można zagospodarować we własnym zakresie poprzez kompostowanie w wyznaczonym miejscu na terenie swojej 
nieruchomości. Kompostownik pozwala chronić środowisko naturalne znacząco zmniejszając strumień odpadów tra�ających na wysypisko, 
jednocześnie możemy uzyskać własny nawóz, który jest bogaty w naturalne składniki mineralne.
Drobne odpady rozbiórkowo-budowlane- odbierane są w dniu zbierania segregacji, drobne odpady budowlane należy pakować w czarne worki.
Gruz budowlany, zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe należy uprzednio zgłosić w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.               
w Dźwierzutach, odpady te należy gromadzić w worku typu Big Bag, który zostanie udostępniony po zgłoszeniu odpadów. Właściciel będzie 
także zobowiązany do pokrycia kosztów wywozu tych odpadów.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
obowiązująca od 1 kwietnia 2019 roku

1) 12 zł – od mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny,
2) 21 zł – od mieszkańca w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.
3) dla pojemnika 120 l- 33 zł- gdy odpady są zbierane w sposób selektywny
4) dla pojemnika 240 l- 54 zł- gdy odpady są zbierane w sposób selektywny
5) dla pojemnika 1100 l- 250 zł- gdy odpady są zbierane w sposób selektywny
6) dla pojemnika 120 l- 66 zł- gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny
7) dla pojemnika 240 l- 108 zł- gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny
8) dla pojemnika 1100 l- 500 zł- gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
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Dźwierzuty. Sala GOK nie pomieściła wszystkich chętnych zobaczenia spektaklu

Świat bez kobiet byłby nie do zniesienia
Prawie trzysta pań przyjechało 8 marca do Dźwierzut, aby zobaczyć najnowszą produkcję 
Gminnego Ośrodka Kultury – „Świat bez kobiet”. Po raz kolejny scenariusz i  reżyserię tego 
przyciągającego już prawdziwe tłumy wydarzenia wziął na siebie Radek Dąbrowski. Pomysł 
pokazania, jak wyglądałby świat bez kobiet okazał się strzałem w dziesiątkę. Na scenie pojawili 
się mieszkańcy sołectwa i  strażacy OSP Dźwierzuty. Widownia, tego dnia zdecydowanie 
sfeminizowana, co chwila wybuchała śmiechem.
– Pomysł współtworzenia tego dnia z  panami 
z  sołectwa Dźwierzuty i  OSP pojawił się już trzy 
lata temu – wyjaśnia Ewa Dolińska-Baczewska. - 
W  2016 roku sołtys Leszek Kalinowski i  kilku pa-
nów zaproponowali, że chcą włączyć się w  two-
rzenie programu artystycznego na Dzień Kobiet. 
I  tak już zostało. W  pierwszym, jeszcze bardzo 
skromnym, jeśli chodzi o formę wydaniu, panowie 
prezentowali modę damska widzianą ich oczami. 
W  drugim roku było już bardziej ambitnie i  pa-
nowie wcielili się w  znane obrazy ukazujące ko-
biety. Były więc m.in. Venus Botticiellego, Matka 
Whistlera, czy bohaterka „Szału” Podkowińskiego. 

Każdy żywy obraz opatrzony był odpowiednim 
komentarzem. Zależy nam bowiem na tym, żeby 
poza wymiarem kabaretowym pojawiał się rów-
nież wymiar edukacyjny.
W poprzednim roku dźwierzuccy panowie wcielili 
się w postaci kobiet obecnych w muzyce. - W 2018 
roku do grupy dołączyli dwaj radni Sebastian Or-
łowski i Dariusz Pióro – mówi dyrektor GOK. - I już 
w zeszłym roku na naszej sali widowiskowej zrobi-
ło się ciasno, ale to, co wydarzyło się w tym, prze-
szło chyba najśmielsze wyobrażenia wszystkich.
Pierwsze chętne na zobaczenie „Świata bez ko-
biet” pojawiły się w  sali już na godzinę przed 

rozpoczęciem. Panie, które przyszły pół godziny 
później, nie mogły już liczyć na miejsca siedzące. 
- Mieliśmy 300 kwiatków dla pań, zostało ich do-
słownie kilka – mówi Adam Maliński, prezes OSP 
Dźwierzuty. - Ta frekwencja jest naprawdę niesa-

mowita i bardzo nas cieszy.
To, co warte podkreślenia, 
na spektakl poza mieszkan-
kami Dźwierzut przyjecha-
ły panie ze Szczytna, Mrą-
gowa, Olsztyna, a  nawet 
Warszawy.
Na panie czekał specjalnie 
przygotowany program. 
W  zabawny sposób, od-
grywający kolejne sceny 
panowie, udowadniali 
wszystkim, jak dziwny i po-
nury byłby świat, w którym 
zabrakłoby kobiecego pier-
wiastka. Autorem tekstów 
i reżyserem był po raz kolej-
ny Radek Dąbrowski, który 
przeprowadził widzów 
przez historię świata. Był 
więc samotny mężczyzna 
jaskiniowy, grecki filozof, 
wiking, rycerz, malarz cza-
sów rewolucji francuskiej, 
stacz kolejkowy, czy współ-
czesny sfeminizowany męż-
czyzna. Całość zamknęła 
wspólnie wykonana pio-
senka. Muzykę na żywo do 
całości przygotował i  wy-
konał na akordeonie Janusz 
Ałaj. Po spektaklu panie 
mogły zmierzyć się jeszcze 
w  specjalnie przygotowa-
nym przez prowadzącego 
wieczór Arkadiusza Noska 
quizie. A  przed wyjściem 
z  sali czekał na wszystkich, 
przygotowany przez sołec-
two Dźwierzuty i GOK słod-
ki poczęstunek.
– Dotarły do nas same po-
zytywne opinie i mamy na-
dzieję, że za rok będziemy 
organizować to wydarzenie 
z  jeszcze większym rozma-
chem – mówi Ewa Doliń-
ska-Baczewska.

Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

W przedstawieniu wystąpili:
Łukasz Serafin, Arkadiusz Nosek, Adam Maliń-
ski, Andrzej Kleniewski, Marcin Czopek, Leszek 
Kalinowski, Michał Morawski, Paweł Szydlik, 
Jacek Kandybowicz, Sebastian Orłowski, Daniel 
Zaborowski i Dariusz Pióro.
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JANUSZ AŁAJ 
Z „JURANDEM”
W czasie uroczystej, dwudziestej już gali, przy-
znania nagród Juranda dla wybitnych postaci po-
wiatu szczycieńskiego statuetkę otrzymali bracia 
Andrzej i  Janusz Ałaj. Obaj związani od wielu lat 
z  życiem kulturalnym. Andrzej od prawie czter-
dziestu lat pracuje w  szczycieńskim domu kultu-
ry. Janusz od prawie trzydziestu w dźwierzuckim 
GOK. Kapituła nagrody Juranda doceniła ich wie-
loletni wpływ na rozwój kultury w naszym powie-
cie. Przez lata bracia poza działalnością zawodową 
z  powodzeniem koncertują. Przez lata tworzyli 
„Kapelę Jędrka” - grającą muzykę z  pogranicza 
folkloru przedmieść Lwowa i Warszawy. Ostatnio 
można ich usłyszeć w  duecie PORT. Wykonują 
utwory Krzysztofa Klenczona oraz znane szlagiery 
muzyki popularnej.
Obaj są niezwykle uzdolnionymi muzykami i po-
trafią grać na wielu instrumentach. Gratulujemy 
wyróżnienia i życzymy nieustających sukcesów!

NAGRANIA 
W GOK
Znany i ceniony w naszym powiecie chór Pasjona-
ta, prowadzony przez Joannę Gawryszewską na-
grywał w  sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Dźwierzutach swoją koleją płytę. Okazja 
do tego była nie lada, bo najnowszy krążek Pasjo-
naty ukaże się z okazji 10-lecia jej istnienia. - Prze-
prowadziliśmy taki niewielki plebiscyt wśród chó-
rzystów i  wybrali oni czternaście utworów, które 
znajdą się na płycie – wyjaśnia dyrygent. Wśród 
wybranych utworów znajdą się m.in. kompozycje 
Verdiego, Mozarta, czy Małkowicza. Usłyszymy 
również pieśni ludowe oraz znaną z filmu „Potop” 
pieśń „Oj, wyjdę ja”. Jak podkreśla dyrygent oraz 
odpowiedzialny za nagrania inżynier dźwięku Ma-
ciej Zawisza sala widowiskowa GOK ma znakomi-
tą akustykę i klimat. Cieszymy się, że w naszej sali 
dzieją się też takie rzeczy!

Dźwierzuty. III Wigilia gminna w płatkach śniegu

Rękodzieło, wigilijne potrawy 
i mnóstwo uśmiechu
Stoiska z rękodziełem, rozdawane wszystkim odwiedzającym 
wigilijne potrawy i wspólny śpiew kolęd. Kilkuset mieszkańców 
i gości spotkało się w sobotę, 15 grudnia, w centrum Dźwierzut, 
by spędzić ze sobą gminną Wigilię. To już trzecia edycja 
przedświątecznego spotkania w tej miejscowości.
Pomysł na wspólną, gminną Wigilię zrodził się trzy 
lata temu. – Pani wójt z ogromną otwartością go 
przyjęła – mówi Ewa Dolńska-Baczewska, dyrek-
tor GOK. – I odzew mieszkańców był niesamowity. 
W organizację włączyły się urząd gminy, wszystkie 
szkoły, koła gospodyń wiejskich, strażacy z Dźwie-
rzut, ludzie prywatni. Podobnie było w tym roku.
Zasady organizacji nie zmieniły się. Wszystkie 
szkoły przygotowują dwie kolędy, które wykonują 
na scenie amfiteatru i dwa ciasta, którymi częstu-
ją wigilijnych gości. Koła gospodyń z  Dźwierzut, 
Linowa, Miętkich i Targowa, OSP Dźwierzuty oraz 
sołectwo z  tej miejscowości przygotowują trady-
cyjne potrawy rozdawane odwiedzającym ich sto-
iska. Dodatkowo szkoły i osoby prywatne organi-
zują kiermasz ozdób świątecznych, który cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem. W  przygotowanie 
stoisk i  namio-
tów angażują 
się pracownicy 
gminy i  spółki 
komunalnej. Ze 
sceny składa-
ne są również 
życzenia przez 
wójta oraz 
dźwierzuckie-
go proboszcza. 
Impreza trwa 
około trzech 
godzin. – W tym 
roku tradycyj-
nie odwiedził 
nas Mikołaj – 
mówi dyrektor 

GOK. – Zdaje się, że wszyscy byli grzeczni, bo nie 
miał ze sobą ani jednej rózgi.
Od samego początku Wigilia, to również okazja do 
prezentacji kolejnej edycji wydawanego dla gmi-
ny przez GOK kalendarza oraz nagrodzenia trzy-
nastu laureatów, których prace go zdobią. Są nimi 
dzieci z gminnych szkół. W pierwszym kalendarzu 
znalazły się mazurskie ptaki, w tegorocznym kra-
jobrazy. Kalendarz na 2019 zdobią prace przedsta-
wiające wieś widziana oczami dziecka. W kalenda-
rzu znajdują się również informacje o wszystkich 
planowanych w ciągu roku imprezach. Od dwóch 
lat fundatorem nagród dla zwycięzców jest lokal-
ny oddział Banku Spółdzielczego. 

Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Orszak przeszedł ulicami Dźwierzut
Po raz kolejny mieszkańcy Dźwierzut zjednoczyli 
się pod trzema sztandarami i  wyruszyli w  orsza-
kach, aby oddać pokłon Dzieciątku Jezus. Wy-
darzenie tradycyjnie przyciąga tłumy wiernych, 
którzy po mszy w kościele Trójcy Przenajświętszej 
wcielają się w sługi trzech królów. W tym roku ha-
słem przewodnim orszaku było: I odnowi oblicze 
ziemi. Gratulujemy Organizatorom!

Fot. Radek Dąbrowski

Fot. Radek Dąbrowski

Szkoły do wigilii Gminnej 
przygotowują się przez kilka tygodni

Fot. Radek Dąbrowski

Fot. Robert Arbatowski
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Targowo. Gościnnie w Targowskim Dworze

Bal karnawałowy 
dla dzieciaków z gminy
Karnawał, to czas zabaw, bali i wspólnego biesiadowania. To czas radości. Już 
od dawna wiadomo, że nie tylko dorośli, ale także i dzieci lubią tańczyć. Urok 
tym zabawom dodaje odpowiedni wystrój sali, a  także magia stroju biesiad-
ników. Tylu rozbójników, piratów, batmanów, księżniczek nie zobaczymy na 
żadnym innym balu, jak tylko na naszej zabawie karnawałowej bo samych dzie-
ciaków było 230 osób!
31 stycznia w ramach ferii zimowych odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci 
z  terenu gminy pod przewodnictwem instruktora GOK Anny Weichhaus przy 

współpracy z  radnymi 
Reginą Bazych i  Dariu-
szem Pióro oraz sołty-
sami Wiesławem Wy-
szyńskim, Krzysztofem 
Sawickim, Mieczysła-
wem Sucheckim, Wie-
sławem Domalewskim, 
Dominiką Klincewicz, 
Aurelią Lorenz, Kamilą 
Świderską, Katarzyną 
Szynkiewicz, Januszem 
Sucheckim i  Piotrem 
Nadstawnym.

Był to dzień niecierpliwie oczekiwany przez wszystkie dzieci. Sala restauracyjna 
w Targowskim  Dworze zamieniła się w salę balową. Dzieci przebrane w kolo-
rowe stroje, wcieliły się w  bohaterów znanych bajek i  filmów. W  tak wesołej 
i  przyjemnej atmosferze chwyciliśmy się za rączki, zrobiliśmy duże koło i  za-
częliśmy wspólnie tańczyć w rytm prezentowanej muzyki. Dzieci podczas balu 
„odwiedziły” różne kraje świata i poznały tańce, takie jak kankan, samba, czy 
zorba. Przez dwie godziny dzieci bawiły się świetnie. Zabawa urozmaicona była 
ciekawymi konkursami a zwycięzcy zostali nagrodzeni upominkami ufundowa-
nymi przez Bank Pocztowy ze Szczytna. W czasie trwania imprezy można było 
poczęstować się słodkościami przygotowanymi przez radnych, sołtysów i  ro-
dziców, którym serdecznie jeszcze raz dziękuję. Podczas zabawy wyłoniliśmy 
Królową Balu i  Króla Balu, a  zostali nimi Karolina Rosa z  Jabłonki oraz Jakub 
Kozioł z Miętkich. Szarfy zrobiła Pani Hanna Tataranian z Dźwierzut.
Po sesji zdjęciowej dla dzieci przyszedł czas na radnych i sołtysów, którzy musieli 
się zmierzyć ze swoimi zdolnościami tanecznymi i każdy z nich zaprezentować 
musiał przypisaną mu figurę taneczną. Po wręczeniu dyplomów i podziękowań 
oraz słodkości dla współorganizatorów ogromnym krzykiem przywitaliśmy Mi-
kołaja wraz z jego Śnieżynką, czyli Państwa Domalewskich z Orżyn, którzy wcie-
li się w tę rolę i wszystkie dzieci otrzymały paczki. Dziękuję serdecznie spon-
sorom tejże zabawy karnawałowej tj: Ewie i Grzegorzowi Jakubiak, Katarzynie 
Szynkiewicz, Januszowi Sucheckiemu, właścicielom Targowskiego Dworu oraz 
pracownikom Pani Ani i Panu Piotrkowi oraz Bankowi Pocztowemu. Tegoroczna 
choinka należała do bardzo udanej zabawy karnawałowej. Uczestnicy szczęśli-
wi i pełni wrażeń wrócili do swoich domów..
Szkoda, że następny bal dopiero za rok...

Anna Weichhaus
Fot. Anna Weichhaus

Relaksacyjny wyjazd 
dzieci z GOK na basen
Dzięki uprzejmości właścicieli i  dyrekcji Hotelu Natura Mazur w  Warchałach 
grupa dzieciaków i młodzieży uczęszczających na zajęcia do Gminnego Ośrod-
ka Kultury w  Dźwierzutach miała okazję spędzić trzy godziny w  hotelowym 
centrum zabaw wodnych. Pod okiem ratownika kilkunastoosobowa grupa 
korzystała z  jacuzzi, sauny, groty solnej i  basenu. - Dzieci były bardzo zado-

wolone i  już dopytują o  ko-
lejny wyjazd - mówi Anna 
Weichhaus, organizatorka 
wycieczki. - Bardzo dziękuje-
my właścicielce Natury Ma-
zur, pani Grażynie Tomczak, 
dyrektor obiektu Adriannie 
Rogalskiej za możliwość 
bezpłatnego skorzystania 
przez nas z wodnych atrakcji 
i pani wójt Mariannie Szydlik 
za zapewnienie transportu.

Spektakl profilaktyczny 
LUSTERKO
22 stycznia zjawili 
się w GOK aktorzy 
b i a ł o s t o c k i e g o 
Smyk Studio i  za-
brali dzieci w  po-
dróż do świata 
wróżek. Przed-
stawienie uczyło 
n a j m ł o d s z y c h 
w  jaki sposób po-
winni radzić sobie 
z emocjami.

Bal ŚDS w GOK
28 lutego, w Tłusty Czwartek, podopieczni i opiekunowie ze Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Dźwierzutach mieli w GOK swój bal karnawałowy.

Walentynki dla gospodyń
W środę, 13 stycznia, w Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach odbyły 
się Walentynki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. - Walentynki przy-
niosły wiele radości. Ten dzień ma przypominać nam o tym, co jest w życiu 
najważniejsze, czyli o miłości i pozwolić zastanowić się nad nią. A w sym-
bolicznym serduszku dostrzec coś więcej, niż tylko przedmiot – mówi Anna 
Weichhaus, inicjatorka i organizatorka spotkania, która wraz z grupą dzieci 
przygotowała na ten wyjątkowy wieczór wiele atrakcji.
Spotkanie rozpoczęło się występem mimów, którzy całą scenkę odegrali je-
dynie mową ciała, gestami i ruchem. - Po mimach przyszedł czas na dźwie-
rzucką edycję „Randki w ciemno” - wyjaśnia instruktor GOK. Tu, ku rozba-
wieniu widzów, po 
pełnej zwrotów akcji 
wybierający przyszłą 
ukochaną pan Piotr 
zdecydował się na 
roztargnioną pannę 
Krysię.
W rolę młodych ak-
torów wcieliły się 
początkujące ak-
torki uczęszczające 
na zajęcia w  GOK 
Julia Sobiech, Da-
ria Ostaszewska, Karolina Rosa, Zuzia Prachniewska, Justyna Kozłowska, 
Sylwia i Paulina Samsel. W spotkaniu walentynkowym udział wzięły Koła 
Gospodyń Wiejskich z Miętkich z przewodniczącą  Joanną Wróż na czele, 
Dźwierzut z przewodniczącą z Marią Karło i Linowa z przewodniczącą Bo-
gusławą Tabaką oraz sołtys Aurelią Lorenz. - Wszystkim paniom dziękuję za 
przybycie i mile spędzony czas, a państwu Iwonie i Markowi Skrajnym  oraz  
Piekarni ,,Rogalik”  ze Szczytna za ufundowanie słodkości – mówi Anna We-
ichhaus.
Dla uczestniczek spotkania zaproszenie na kolację dla dwóch osób ufun-
dował Targowski Dwór.

Anna Weichhaus

Fot. Anna Weichhaus
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Na wagary? Tak, ale z kulturą!
Czy w pierwszy dzień wiosny trzeba wagarować? 
Nie. Ten dzień można spędzić zupełnie inaczej. 
Od trzech lat Gminny Ośrodek Kultury zaprasza 
uczniów szkół z  terenu gminy do kulturalnego 
wagarowania, czyli na wiosenny przegląd szkol-
nych kabaretów. W  tym roku udział w  spotkaniu 
wzięły szkoły z Dźwierzut, Linowa i Orzyn. - To zna-
komita okazja do kreatywnego spędzenia czasu 
i  uczenia dzieciaków, że niektóre „tradycje” zwią-
zane z pierwszym dniem wiosny wcale nie muszą 
oznaczać znikania ze szkoły i przesiadywania nad 
jeziorem – mówi Ewa Dolińska-Baczewska, dyrek-
tor GOK.
Zadaniem uczniów jest przygotowanie i zaprezen-
towanie krótkich form kabaretowych. W tym roku 
zaproszono klasy 6. Ale przyjechać do GOK i  po-
oglądać występy mogli również uczniowie pozo-
stałych klas. Tym razem widownię zapełnili ucznio-
wie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Dźwierzut. 
Z  ramienia GOK odpowiedzialna za imprezę była 
Anna Weichhaus, która razem z  dziećmi przygo-
towała również pokaz tańca i krótki skecz o życiu 
szkoły. W  przeglądowym jury zasiadły: sekretarz 
gminy Barbara Trusewicz, dyrektor biblioteki Boże-
na Nadolska i dyrektor GOK Ewa Dolińska-Baczew-
ska. O dźwięk i światło zatroszczył się Janusz Ałaj. 
- W tym roku, po burzliwych obradach, przyznały-
śmy trzy równorzędne pierwsze miejsca – mówi 
dyrektor GOK. - Wyróżniłyśmy natomiast grupę 
z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Orzynach. 

Dziękujemy wszystkim nauczycielom 
i dzieciakom za ogromne zaangażowanie 
i udział w kulturalnych wagarach.
W czasie wagarów w  GOK pojawił się 
również policjant – Grzegorz Licki. Na 
szczęście nie na interwencji, ale żeby 
porozmawiać na temat bezpieczeństwa 
i  właściwego zachowania. Dzieciaki wy-
kazały się dużą wiedzą i  ciepło przyjęły 
wizytę funkcjonariusza.
Na wszystkich uczestników czekał rów-
nież słodki poczęstunek przygotowany 
przez Sołtysów. - Bardzo dziękuje wszyst-
kim sponsorom: Księgarni Fraszka, Nad-
leśnictwu Korpele, Aurelii Lorenz, Beacie 
Szostak, Mieczysławowi Sucheckiemu, 
Elżbiecie Poniatowskiej, Kamili Świder-
skiej i  Agnieszce Rudnickiej – wylicza 
Anna Weichhaus. - Dzięki nim występują-
cy otrzymali upominki, a wszyscy uczest-
nicy zjedli pyszne i zdrowe słodkości.
Po przeglądzie, pogadance i poczęstun-
ku przyszedł czas na tradycyjne topienie 
Marzanny, która Dźwierzucka Strugą 
opuściła gminną miejscowość. Mamy na-
dzieje, że Pani Wiosna zawita do nas już 
na dobre!

Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Babcie walczyły 
o pampuchowe laury
Zespół „Wrzosy” uczestniczył w  Ełku w  dorocznym święcie, Święcie Babci 
obchodzonym pod hasłem „Święto Babcinego Pampucha”. Organizatorem 
imprezy było Ełckie Centrum Kultury w Ełku. Planowano je odbyć 19 stycz-
nia, lecz ze względu na żałobę narodową za tragicznie zmarłego Prezydenta 
Gdańska czas obchodów przesunięto na dzień 16 lutego. W tym dniu także 
trwała żałoba za zmarłego Jana Olszewskiego, stąd program obchodów uległ 
dużej zmianie. Pozbawiony był części rozrywkowej. Babcia miała pecha, ale 
jej pampuchy były bardzo widoczne. Program zakładał przywiezienie wypie-
ków karnawałowych, przez Zespoły lub osoby indywidualne, które oceniała 
komisja powołana przez organizatora. Wypieków było bardzo dużo, ich wy-
konawcy popisali się wielkimi zdolnościami, zarówno co do kształtu wypie-
ków jak też ich smaków. Kazia Klobuszeńska z naszego zespołu prezento-

wała także babcine 
pampuchy. Ich 
smak był wspa-
niały, kształt może 
trochę nie tak wy-
myślny, bardziej 
prosty. Babcine 
pampuchy upiek-
szały ścianę sceny 
po obu jej stro-
nach. Pamiętam 
z  czasów dzieciń-
stwa, jak mama 
starała się wszyst-

kim wypiekom nadać, wymyślny kształt a smak i dekoracje doprawiała natu-
ralną żywnością. To pieczywo wypiekane było od święta.
Obok wypieków babcinych, na imprezę składały się występy artystyczne ze-
społów prezentujących w liczbie 10 z  Ełku, jak i z miejscowości położonych 
w pobliżu. „Wrzosy” były najdalej oddalone od miejsca występu. Toteż było 
trochę zdziwienia, kiedy otrzymaliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w tej 
imprezie. Było miło gościć w tej imprezie, gdzie zespół spotkał się ze wspa-
niałym odzewem. Chwalone były sympatyczne członkinie zespołu, dużo 
braw zebrał muzyk zespołu Janusz Ałaj.
Program artystyczny wszystkich zespołów podkreślał miłość naszych babć 
do swoich wnuków oraz ciepło rodzinnych relacji.

Bogumiła Siedlecka – kierownik Zespołu

Wrzosy u Lotty Dorow
Tymi słowami zapraszała Zespół „Wrzosy” Lotta Dorow i nareszcie w tym dniu 
doszło do spotkania z najstarszą mieszkanką gminy Dźwierzuty. Planowane 
ono  było w 2018 r., którego celem miał być śpiew kolęd na życzenie pani 
Lotty. Nie udało się, ze względu na choroby członków zespołu i niespodzian-
ki aury zimowej. Pani Lotta była niecierpliwa i przypominała Kazi Klobuszeń-
skiej, członkini zespołu, mieszkającej niedaleko od niej, że niedługo skończy 
się karnawał i nie będzie słyszeć piosenek karnawałowych, które lubi śpiewać, 
bo  są żywe i melodyjne i poruszają całego człowieka, rozluźniając mięśnie. 
Ta prośba p. Lotty została spełniona. Spotkanie było bardzo owocne, bowiem 
wyśpiewano dużo, bardzo dużo piosenek, głównie skocznych, o  różnych 
treściach, przeważnie miłosnych. Wiele z  nich przy udziale p. Lotty, która 
przypominała ich słowa i tytuły, włączając się do śpiewu. Sama też śpiewała 
swoje pio-
senki przy 
akompa-
n i a m e n -
cie Janu-
sza Ałaja 
– muzyka 
Z e s p o ł u 
„Wrzosy”. 
Spotkanie 
ze stulat-
ką trwało 
dość dłu-
go, ponad 
5 godzin, bowiem oprócz śpiewu trzeba było porozmawiać na różne tematy, 
wspominać miniony czas, posłuchać jej rad na długowieczne życie. Pani Lot-
ta radziła zachować pogodę ducha, spokój i nie stronić od śpiewu tych pio-
senek, które łagodzą stresy i nerwy, a więc są żywe w rytmach i kojące w sło-
wach. Tę rolę mogą spełniać piosenki o miłości i tych w naszym repertuarze 
było dużo, które wyzwalają w  nas pozytywne emocje, uczą przebaczenia 
i miłości. Dobre zdrowie p. Lotty to także zasługa opiekunki Jadzi Nurczyk, 
która dba o jej codzienne potrzeby.
Kontakt „Wrzosów” z  p. Lottą trwa od dłuższego czasu. Cieszymy się z  jej 
humoru, pouczeń, szczerości w rozmowie. Podziwiamy jej radość, pamięć, 
spokój i serdeczność, którą nam przkazuje. Każde spotkanie kończy się na-
stępnym zaproszeniem. We wrześniu – 13.IX.2019 r. będą 103-cie urodziny, 
na  które już mamy zaproszenie. Będzie wspólny śpiew, a osobiście dla niej 
200 lat.

Bogumiła Siedlecka – kierownik Zespołu „Wrzosy”

Fot. Ewa Dolińska-Baczewska

Fot. Archiwum Zespołu

Fot. Archiwum Zespołu
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Mikołajki na zdrowie
Podczas Mikołajek 6 grudnia w świetlicy dużo się 
działo! Dzieciaki zaprezentowały przestawienie 
profilaktyczne pt.: Cukierki”,  OSP Dźwierzuty prze-
prowadziło pogadankę na temat pierwszej pomo-

cy. Pani wójt z  radnymi i  dzieciakami zaśpiewali 
piosenki o Mikołaju. Na koniec przybył ukochany 
siwobrody i wręczył wszystkim dzieciom upomin-
ki. W  finansowaniu tych wspaniałości mikołajowi 

pomogła Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.

Ferie pełne wrażeń
Podczas ferii dzieciaki na świetlicy się nie nudziły. 
Przebojem była zabawa w  znany program „Mam 
talent” - finaliści wystąpią podczas tegorocznej 

imprezy „Osiedle Rozkręca Wakacje”, ale również 
warsztaty hand-made (łapacze snów i  magnesy). 
Turniej gry w warcaby, zajęcia kulinarne, teatrzyk, 

zabawy na śniegu, tworzenie walentynek w  pro-
gramie graficznym, gry, zabawy. Na zakończenie 
ferii dzieci pojechały do sali zabaw Koala i pizzerii.

Dzieci w Filharmonii Narodowej
Dzięki Bractwu Kawalerów Guttenberga grupa 
pięćdziesięciorga dzieci z gminy Dźwierzuty miała 
okazje gościć w Warszawie. Pochodząca z Nowych 
Kiejkut, pani Halina Orzoł w porozumieniu z Kawa-
lerami zorganizowała wizytę dzieci w Filharmonii 

Narodowej. Z  ramienia GOK warszawską wypra-
wą zarządzała Beata Lipska, która sprawdziła się 
również w roli stołecznego przewodnika. Do GOK 
trafiło ponadto 50 wspaniałych książek – prezent 
od Bractwa.

Z ŻYCIA ŚWIETLICOWEGOZ ŻYCIA ŚWIETLICOWEGO
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Dźwierzuty. Pasjonaci fotografii pokazali prace

I smartfonem i lustrzanką – nowa 
wystawa fotografii w GOK
Fotografia, to sztuka zamykania emocji w  obraz. 
Tego, jak to robić uczyło się przez ostatnie mie-
siące kilkanaście osób z naszej gminy pod profe-
sjonalnym okiem Pawła Salamuchy. W  piątek, 5 
kwietnia, młodzi adepci fotografii pokazali swoje 
prace publicznie w Gminnym Ośrodku Kultury.
Na zdjęciach Beaty Lipskiej, Urszuli i Zuzanny Bart-
nikowskich, Sabiny Stępnowskiej, Dominiki Przy-
bysławskiej, Ewy Rapackiej, Mileny Wysoczarskiej 
i  Kamili Chełchowskiej 
pojawiły się znane ele-
menty dźwierzuckiego 
krajobrazu, świat przy-
rody i portrety bliskich. 
Jak podkreślają uczest-
nicy warsztaty dały 
im podstawy wiedzy 
o  możliwościach, jakie 
mają ich urządzenia 
fotografujące. Część 
z nich do fotografii wy-
korzystuje smartfony, 
a  część zaawansowa-
ne lustrzanki. Dzięki 
zdobytej wiedzy mogą 
łatwiej panować nad 
urządzaniami i  robić 
zdjęcia bardziej świa-

domie. Warsztaty były też czasem uczenia się 
sztuki obserwacji świata i  poszukiwania swojej 
perspektywy w pokazywaniu go.
Kilkadziesiąt wybranych prac można oglądać do 
końca kwietnia w GOK.

Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Dźwierzuty. Spotkanie autorskie z historią w tle

Małgorzata Manelska  
spotkała się z fanami
Z inicjatywy prężnie działającego w  Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Dźwierzutach Dyskusyjnego 
Klubu Książki w dniu18 marca w bibliotece odbyło 
się spotkanie autorskie z  Małgorzatą Manelską. 
Było to szczególne spotkanie, ponieważ akcja jej 
debiutanckiej książki „Zapach Mazur” dzieje się 
m.in. na terenie gminy Dźwierzuty.
Postacie w książce są fikcyjne, ale takie historie na 
terenie Mazur działy się realnie. To historia wspo-
mień i  teraźniej-
szości żyjących 
tu ludzi. Stąd też 
żywa była rekacja 
zgromadzonych 
słuchaczy, którzy 
w rozmowie z pi-
sarką przytaczali 
doświadczenia 
swoich rodzin. 
Rozmawiano też 
o  miejscach, opi-
sanych w książce, 
dzisiaj już poro-
słych drzewami, 
które dla miesz-
kańców Gminy 
Dźwierzuty są 
dobrze znane, 
ponieważ w  nich 
wyrośli. Miejsca 
obecne w  życiu codziennym i  ciągle na nowo 
odkrywane, chociażby przez literaturę. Ważnym 
aspektem rozmowy był również wymiar egzysten-
cjalny dawnych mieszkańców Mazur i  ocalenie 
w świadomości obecnych pamięci o nich.

„Tyle lat żyliśmy na tej ziemi wspólnie z innymi na-
rodami, nie myśleliśmy o nich, że byli gorsi od nas. 
Ot po prostu sąsiedzi. Aż nagle w naszych świecie 
pojawiło się takie zło, które tak bardzo nas zepsuło 
i podzieliło” - „Zapach Mazur”.
Spotkania autorskie są potrzebne zarówno pi-
sarzom jak i  czytelnikom, bezpośredni kontakt 
z  pisarzem jest weryfikacją jego twórczości i  jej 
wpływu na odbiorcę. Służą promocji autora i jego 

książek w  wyjątko-
wy sposób, dzięki 
wzajemnej relacji 
i dzielenia się pra-
cą twórczą i  z jej 
efektami.
W ten sposób 
zaprezentowana 
książka jest bliż-
sza czytelnikowi, 
czuje z  nią emo-
cjonalną więź 
p o ś w i a d c z o n ą 
ponadto indywi-
dualnym autogra-
fem autora.
Uczestnicy spo-
tkania z  Małgo-
rzatą Manelską 
przeżyli osobiście 
to spotkanie, do-

tykąjace w  jej powieści ludzi i miejsc im bliskich. 
Z niecierpliwością czekają na kolejną książkę i oka-
zję do spotkania z pisarką.

Danuta Kuchcińska

Fot. Radek Dąbrowski

Fot. Archiwum GBP
POMAGALIŚMY
Jako Gminy Ośrodek Kultury 
włączaliśmy się w  ostatnich 
miesiącach w  akcje pomocy 
potrzebującym. I  jako insty-
tucja i zupełnie prywatnie. Bo 
pomaganie daje nam radość!

Zaczęło się od koncertu charytatywnego zorgani-
zowanego w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej 
dla Jonaszka. Jonaszek, to mały chłopiec, u które-
go wykryto ciężką chorobę. W organizację koncert 
włączyła się nasza Beata Lipska. To w dużej mierze 
dzięki jej zaangażowaniu udało się uzbierać około 
6 tysięcy złotych. Dużo serca w organizacje wyda-
rzenia włożyła również radna Danuta Gutysz. Co 
warte podkreślenia – mieszkańcy naszej gminy 
pokazali ogromne serca po raz kolejny, zaledwie 
tydzień po rekordowej zbiórce WOŚP

17 lutego tym razem w Szczytnie na Hali Wagne-
ra odbyła się duża impreza charytatywna, której 
celem było wsparcie leczenia mieszkanki naszej 
gminy Wioletty Milewskiej. Jednym ze współor-
ganizatorów akcji był GOK, który opłacił występ 
drużyny gwiazd (m.in. Marcina Mroczka, Roberta 
Moskwy, Turbokozaka). Dzięki skutecznej pracy 
licytacyjnej Radka Dąbrowskiego, w  czasie akcji 
udało się zebrać ponad 17 tysięcy złotych. Swo-
ją cegiełkę w  zbiórce mieli również strażacy OSP 
Dźwierzuty, którzy ugotowali pyszną grochówkę 
oraz anonimowi darczyńcy z Dźwierzut, którzy na 
kiermasz przekazali kilkanaście ciast. A Babcia Zo-
sia Kopyś upiekła kilkadziesiąt pączków :)
Działający w Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwie-
rzutach zespół CYRLA, w  którym bębni – nagro-
dzony ostatnio JURAN-
DEM – Janusz Ałaj, nie 
dał się z  kolei długo 
prosić organizatorom 
koncertu charytatyw-
nego „Dla Dawida”, 
który odbył się 24 
marca w  szczycień-
skim Miejskim Domu 
Kultury. Razem z inny-
mi wykonawcami wy-
śpiewali dla Dawida 
kwotę prawie 17 tysię-
cy złotych.

FOT. Arkadiusz Stań

Fot. CYRLA
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Tenis Stołowy. Szkolny Turniej o Puchar Wójta

Młodzież nagrodzona  
za zmagania przy stołach
Turniej Tenisa Stołowego o  Puchar Wójta Gmi-
ny Dźwierzuty dla uczniów gminnych szkół 
zgromadził 127 zawodników w  12 kategoriach 
wiekowych. W  zawodach wzięły udział: Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w  Dźwierzutach (Jarosław 
Śmieciuch, Aleksandra Ciechacka), Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Orzynach (Kamil Ziółek, Marta 
Mrozewska), Szkoła Podstawowa w Linowie (Anna 
Kleniewska, ks. Krzysztof Pliszka), Szkoła Podsta-
wowa w  Rumach (Małgorzata Wewióra), Szkoła 
Podstawowa w Kałęczynie (Piotr Andruszkiewicz)
Zebranych powitała Wójt Gminy Dźwierzuty Ma-
rianna Szydlik. Komisja składająca się z  główne-
go sędziego Jarosława Szpyrki oraz nauczycieli 
oceniała przez prawie 5 godzin zmagania swoich 
podopiecznych. Do zdobycia były po 3 puchary 
w każdej kategorii, za I, II i  III miejsce oraz dyplo-
my: łącznie 36 pucharów.

Z pośród wszystkich zawodników wylosowano 
10 zawodników, którzy otrzymali dodatkowe na-
grody. Były to: rakietka tenisowa x3, okulary pły-
wackie x2, czepek do pływania, skakanka, zestaw 
do badmintona, piłka, frisbee. Dla wszystkich za-
wodników były przygotowane dźwierzuckie droż-
dżówki oraz woda.

Klasyfikacja końcowa:
Uczniowie Szkół Podstawowych - dziewczęta
Klasy I-III
I miejsce KLAUDIA DARMOFAŁ
II miejsce WIKTORIA ORŁOWSKA
III miejsce LENA BIRUK

Klasy IV-V
I miejsce WIKTORIA KNIZIA
II miejsce AMELIA GRUDZIĄDZ
III miejsce ZUZANNA KLENIEWSKA
Klasy VI
I miejsce OLIWIA WIĘCEK
II miejsce KINGA SAMSEL
III miejsce ZUZANNA PODPORA
Klasy VII
I miejsce WERONIKA WYRWAS
II miejsce ALEKSANDRA WÓJCIK
III miejsce ALEKSANDRA SULEWSKA
Klasy VIII
I miejsce JULIA KAMIŃSKA
II miejsce JULITA PUDLEWSKA
III miejsce KLAUDIA MRÓZ
Gimnazjum- Klasy III 
I miejsce WIKTORIA NIEMYJSKA
II miejsce NATALIA GLINKA
III miejsce DARIA SAŁKOWSKA

Uczniowie Szkół Podstawowych - chłopcy
Klasy I-III 
I miejsce ARTUR ŁOMIAK
II miejsce JAKUB LESZCZAK
III miejsce ARTUR SOKOŁOWSKI
Klasy IV-V
I miejsce MATEUSZ WYRWAS
II miejsce JAKUB SZYMAŁOWICZ
III miejsce IGOR WITEK
Klasy VI
I miejsce OLIWIER ORŁOWSKI
II miejsce DORIAN ORZEŁ
III miejsce MATEUSZ POLEWACZYK
Klasy VII
I miejsce WIKTOR OPALACH
II miejsce SZYMON ZARZYCKI
III miejsce JAKUB SZTYMELSKI
Klasy VIII
I miejsce FILIP DUDZIEC
II miejsce MIKOŁAJ FRĄCZEK
III miejsce RADOSŁAW RUSINEK

Gimnazjum- Klasy III
I miejsce NORBERT KNIZIA
II miejsce SEBASTIAN MARCIŃCZYK
III miejsce MARCEL STASZEWSKI

28 zawodników 
zawalczyło 
o Puchar Wójta 
Gminy
TENIS STOŁOWY. W sobotę 2 marca o prestiżowy 
puchar Wójta Gminy Dźwierzuty rywalizować 
mógł każdy kto czuł się na siłach. Do rozgrywek 
przystąpiło 28 zawodników. Zawody były rozgry-
wane systemem rosyjskim. Walka przy 7 stołach 
trwała przez ok. 4 godziny. Najlepszym, których li-
stę prezentujemy poniżej, nagrody wręczyła Wójt 
Gminy Dźwierzuty Marianna Bogusława Szydlik.

Klasyfikacja końcowa :
Kobiety:
I miejsce CEGLIŃSKA WIKTORIA,
II miejsce PONIATOWSKA MONIKA,
III miejsce KAMIŃSKA JULIA,
nagroda pocieszenia NIEDŹWIECKA GABRIELA

Mężczyźni:
I miejsce BACZEWSKI JACEK,
II miejsce KUKAWSKI GRZEGORZ,
III miejsce BREŃSKI JACEK,
nagroda pocieszenia BIEDKA SEBASTIAN 
Dla wszystkich zawodników była przygotowana 
dźwierzucka drożdżówka, ciepłe napoje kawa, 
herbata oraz inne łakocie.

Jarosław Szpyrka

Brygada Kryzys bez kryzysu i z pucharem
W piątek 22 lutego odbył się ostatni V Turniej Halo-
wej Ligi Sołeckiej. Liga rozgrywana była systemem 
turniejowym, w  którym rywalizowało 5 drużyn 
z naszej gminy. Po ostatnim gwizdku i podliczeniu 

punktów nastąpiło oficjalne zakończenie i wręcze-
nie pucharów przez wójt Mariannę Szydlik. Klasyfi-
kacja końcowa: 1. Brygada Kryzys, 2. Blok Ekipa, 3. 
Kulka Team, 4. Rumy, 5. Młodzi.

Najlepszym zawodnikiem został wybrany Przemy-
sław Ciebień. Tytuł najlepszego bramkarza trafił 
w  rękawice Artura Olszewskiego. Najwięcej bra-
mek strzelił Damian Dąbrowski (35).

Fot. Radek Dąbrowski

Fot. Radek Dąbrowski
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11.00	 Rozpoczęcie	zapisów	uczestników	
12.00		Msza	w	intencji	bezpiecznego	

sezonu/świecenie	motocykli	(kościół	 
pw.	Trójcy	Przenajświętszej)

13.00	 	Formowanie	kolumny	na	parkingu	 
przy	Amfiteatrze	i	parada	

14.00		Koncert	zespołu	Paweł	„Kadłub”	
Stankiewicz	power	trio

 

WPISOWE	20	zł/os	

regulamin	na	www.facebook.com/GOKDzwierzuty/

 

STRAŻACKA	GROCHÓWKA
GRILL

WYRÓŻNIENIA

Oddaj	krew	
na	MOTORstarcie

organizator:	Gminny	Ośrodek	Kultury	w	Dźwierzutach
współorganizatorzy: 	Gmina	Dźwierzuty,	Parafia	pw.	Trójcy	Przenajświętszej	w	Dźwierzutach,	 

OSP	Dźwierzuty,	OSP	Targowo,	OSP	Rańsk

 

 

Rejestracja	dawców	od	godz.	12

ZAPRASZAMY 
NA BIEG
I FESTIWAL
Przed nami kolejna lipcowa odsłona święta Sło-
wian i Prusów w Dźwierzutach. Po raz czwarty już 
przyjadą do naszej miejscowości miłośnicy śre-
dniowiecza, dawnych zawodów, dawnej muzyki 
i  rzemiosł. W tym roku nie zabraknie również za-
przyjaźnionej Roty Zaciężnej Strażnicy Sensburg. 
- Staramy się, aby co roku swoje pasje pokazywali 
u  nas różni rzemieślnicy – mówi Ewa Dolińska-
-Baczewska, organizatorka i  pomysłodawczyni 
festiwalu. - Tym razem będziemy mogli poznać 
od podszewki warsztat przędzalniczo-tkacki. 
Przyjadą bowiem pasjonaci tych właśnie rzemiosł. 
Zobaczymy jak z  rośliny, takiej jak pokrzywa, czy 
konopie, powstaje przędza i  materiał. Będziemy 
mogli doświadczyć w jaki sposób nasi przodkowie 
tworzyli swoje ubrania.
Poza warsztatami w czasie festiwalu będzie można 
posłuchać muzyki średniowiecznej wykonywanej 
na żywo, odwiedzić wioskę rycerską, czy poroz-
mawiać z  pasjonatami życia ludów zamieszkują-
cych przed wiekami ziemie Galinadów i Słowian.
Na wszystkich miłośników biegania czeka czwar-
ta już Złota Baba Dźwierzucka, która zabiorą ze 
sobą zwycięzcy. - W tym roku zmodyfikowaliśmy 
trasę, jest ona nieco dłuższa i dużo bardziej uroz-
maicona, niż w poprzednich latach. O szczegółach 
będziemy informować na naszym profilu FB – wy-
jaśnia dyrektor GOK.

Niech Zmartwychwstały Chrystus 
opromieni swoją łaską każdego z nas.
Niech umocni nas w czynieniu dobra. 
Niech prowadzi nas 
w naszej codzienności.
Spokojnych, ciepłych
i rodzinnych Świąt Wielkanocnych
życzy

Wójt Marianna Bogusława Szydlik
wraz z Pracownikami Gminy

Święta, to czas zatrzymania się 
w codziennym pędzie. 
Święta, to również czas kiedy możemy 
bardziej pobyć ze sobą samym 
i z naszymi najbliższymi.
Życzę Państwu, aby nadchodzące 
Święta Wielkanocne były ob�te 
w czas spędzony na rodzinnych 
rozmowach, w zdrowiu i pełni łask 
od Zmartwychwstałego.

Przewodniczący 
Rady Gminy Dźwierzuty

Arkadiusz Aleksander Nosek 
wraz z Radnymi

Idąc zrozpaczeni do grobu szukali Tego, 
którego już tam nie było. 
Czasem szukamy w grobie tego, czego 
powinniśmy szukać wyżej – w niebie.
Wznośmy nasze oczy ku górze. 
Nie tylko w te Święta, ale każdego dnia.
Odnajdywania tego, czego tak mocno 
szukamy życzę Wam na ten czas.

Ewa Dolińska Baczewska
Dyrektor GOK wraz z Pracownikami

Fot. Ewa Dolińska-Baczewska


